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 0110000 رقم المساق: مدخل الى علم القانون . اسم المساق:

   المتطلب السابق للمساق:

 .إجباري كلٌة/متطلب  نوع المساق: ساعات معتمدة 3الساعات المعتمدة: 

 9112/9101العام الجامعً:  ولاال الفصل الدراسً:

 

الرتبة    م المحاضرأس
 األكادٌمٌة

هاتف 
 المكتب

 البرٌد اإللكترونً الساعات المكتبٌة

 أحمـد الحٌــاري 1د
 عوض الزعبـً 1د

 د. اشرف العدوان

 مساعد  ستاذأ
 مساعد أستاذ
 مساعد أستاذ

94666 
94656 
94612 

 حسب الجدول المعلن 
 حسب الجدول المعلن 
 حسب الجدول المعلن

a.hiari@ju.edu.jo 
awad.zoubi@ju.edu.jo 
a.aladwan@ju.edu.jo 
 

 

 

الرتبة  اسم منسق المساق
 األكادٌمٌة

 البرٌد االلكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب

     

 
 :وصف المساقأ.

القانونية ومصادرها الرسمية والتفسيرية ، ولذا  القاعدةحيث مفهوم القانون وضرورته وخصائص دراسة نظرية القانون من يتناول هذا 
 وأنواعه. كما  يتناول نظرية الحق من حيث تعريف الحق وإلغائهوكذلك تفسير القانون  واألشخاصنطاق القانون من حيث الزمان والمكان 

 . وإثباتهاستعماله الحق طبيعيين ومعنوبين ومحل الحق ومصادره و وأشخاص
 

 :أهداف المساق -ب
 4 العامة االساسية والمبادئابراز االصول الكلية  .0
 تمكين الطالب من تأهيل األفكار وربطها بالنص والواقع . .0

  
 :مخرجات التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة( -ج
 

 قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:أن يكون هذا المساق  فييفترض بالطالب بعد نجاحه 
 
 :   المعرفة والفهم حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على -0

 4 االحاطة بالنظرية العامة للقانون والحق -.أ 0
 4رد الجزئيات والتفصيالت الى اصولها العامة-.ب0
 العامة للقانون والنظريات الفقهية . بالمبادئااللمام -ت.0
 القانونية العامة. واألنظمةرس القانونية المام بالمدا-.ج0

 
  المهارات الذهنٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على: -0

 .ربط مكتسبات العلمية في المساق بمختلف المساقات التي تدرس في كلية الحقوق -أ  .9
 .لقانوناتوظيف هذه المكتسبات للدخول الى تفصيالت مختلف فروع  -ب .9     

 .ل للنصوص القانونية وربطها بمختلف مجاالت الحياة االجماليةالتحلي  -ت .9     
 
 : المهارات الخاصة بالموضوع, حٌث ٌكون الطالب قادرا على -3

 ية في المجاالت المهنية المختلفة.العلمية والعمل المكتسباتتوظيف  -.أ3
 .االحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه -.ب3
 

 :ٌث ٌكون الطالب قادرا علىوالتحوٌلٌة ح المهارات العملٌة -0
 اليومية التي تصادف الطالب . باألحداثربط األفكار المكتسبة  -.أ0
 .العمل ضمن الفريق الواحد بكل تعاون -ب.0

 :ه اسالٌب التدرٌس

mailto:a.hiari@ju.edu.jo
mailto:awad.zoubi@ju.edu.jo
mailto:a.aladwan@ju.edu.jo
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 األكاديمية الشفوية .المحاضرات  .0
 4 القراءات المحددة وفقو قراءة المادة العلمية .0
 التحضير والمشاركة. .3

 أسالٌب التدرٌس

المناقشات  القراءات المحاضرات أسالٌب التدرٌس
 الجماعٌة

واألعمال  التمارٌن
 الصفٌة

 البحوث

 )أ.ب.ج(،0)أ.ب.ج(،0 .أ3.ج،0.ب،0.أ ،0 .ب0.ج،0.ب،0.أ ،0 .ب3.ج،0.ب،0.أ ،0 .ج.0.ب،0.أ ،0 مخرجات التعلٌم 
 ب0)أ،ب(،3     

ورقة االمتحانات+ التقٌٌم 
 العمل

ورقة االمتحانات+
 العمل

طرح ومناقشة 
 للمسائل العملية

مناقشة عرض و  ورقة عمل
 البحث

 

 
   : سٌقٌم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما ٌلً:االمتحانات ومعاٌٌر التقٌٌم -و

 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم

  05/00/9112-92/01ٌحدد فً الفترة  %31 منتصف الفصل االمتحان 

 استاذ المادة  قبل ٌحدد من %91 مطلوبة خالل الفصل الدراسًال والبحوث التحضٌر والواجبات

 من قبل دائرة القبول والتسجٌل ٌحدد  %51 االمتحان النهائً)كتابً(

 %011 المجموع

 
 

 :على حضور المحاضرات المواظبة ط. 
كعان المحعدد اثنعاء تسعجيل الطالعب بعة التقيعد بالمواظبعة علعى حضعور المحاضعرات حسعب الموععد المعلعن عنعه وفعي المعلى جميعع الطل يجب 

  والتي تنص على:  البكالوريوسمن تعليمات منح درجة  (03للمساق وذلك وفقا لنص المادة )

  تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية حسب الساعات    المقررة لكل معادة
 في الخطة الدراسية.

  ( من الساعات المقررة للمادة.02بالتغيب عن اكثر من )ال يسمح للطالب% 

 ( من الساعات المقعررة للمعادة دون ععذر مرضعي او قهعرل يقبلهعا عميعد الكليعة التعي تعدرس 02اذا غاب الطالب اكثر من )%
كانت اجبارية، وفعي جميعع المادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجة في تلك المادة )صفرا(، وعليه اعادة دراستها اذا 

 االحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض االنذار والفصل من الكلية.

 ( من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض او لععذر قهعرل يقبلعه عميعد 02اذا غاب الطالب اكثر من )%
 ا من تلك المادة،وتطبق عليه احكام االنسحاب، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل قراره بعذلك، وتثبعت مالحظعةالكلية يعتبر منسحب

منسحب ازاء تلك المادة في السجل االكاديمي للطالب. اما الطلبة الذل يمثلون المملكة او الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح لهم 
 %.04بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

 ط في العذر المرضي ان يكون بشهادة صادرة معن طبيعب عيعادة الطلبعة فعي الجامععة االردنيعة او معتمعدة منعه او صعادرة ععن يشتر
مستشفى الجامعة، وان تقدم هذه الشهادة الى عميد الكلية خعالل معدة ال تتجعاوز اسعبوعين معن تعاريا انقطعاع الطالعب ععن المواظبعة 

الب ما يثبت عذره القهرل خالل اسبوع من تاريا زوال اسباب الغياب.يقوم عمعداء الكليعات وفي الحاالت القاهرة االخرى بقدم الط
 هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ احكام المواظبة االنفة الذكر. وأعضاء

 
 
 : االمتحاناتالتغٌب عن  -ز

حسععب المواعيععد المعلععن عنهععا، وفععي حالععة تغيععب الطالععب عععن احععدى  االمتحانععاتيجععب علععى الطالععب ان يحععرص علععى القيععام بتأديععة جميععع  
  والتي تنص على:  البكالوريوستعليمات منح درجة  من( 07المقررة، سوف يطبق عليه نص المادة ) أالمتحانات

   
زوال الععذر، وفعي  معن    تعاريا  أ( كل من يتغيب بعذر امتحان معلن عنه، عليه ان يقدم ما يثبت عذره لمدرس المادة خالل ثالثة ايام         

 حالة قبول هذا العذر على مدرس المادة اجراء امتحان معوض للطالب.
كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما دون عذر يقبله عميد الكلية التي تعدرس تلعك  المعادة تعتبعر عالمتعه فعي  ب(

 ذلك االمتحان )صفرا(.
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متحان نهائي معلن عنه في مادة ما بعذر يقبله عميد الكلية التي تدرس تلك المادة، فان عميد الكلية يبلعغ قعراره من يتغيب عن ا وأماج(  
امتحان معوض للطالب على ان يجرل االمتحان المعوض في معدة اقصعاها نهايعة الفصعل  إلجراءبقبول العذر الى مدرس المادة 

 يبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك.الذل يلي الفصل الذل لم يتقدم لالمتحان فيه، و
 

 :الغش .ع 
مخالفعات بنظعام االمتحعان او الهعدوء الواجعب تعوافره فيعه،  واإلخعاللاو الشروع فيعه اثنعاء تأديعة االمتحعان   االشتراكالغش او يعتبر        

 0444( لسنة 40نظام رقم )من ( 6( )2( )0المواد ) المنصوص عليها في تأديبية تعرض الطالب الذل يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية
 .0442-0440(.  )انظر دليل الطالب 04/0443نظام تأديب الطلبة في الجامعة االردنية والنظام المعدل رقم )

 
 أألبحاث والتقارٌر  غ.

لم الطالب من خاللها منهجية البحث. يجب على الطلبعة عكل طالب مسجل في هذا المساق يجب ان يقوم بكتابة بحث او ورقة عمل، يت      
ورقة العمل. االعمال المشتركة غير مسموح بها والموعد النهعائي المسعموح بعه  ن البحث اووااالتصال بمدرس المساق من اجل اختيار عن

 .يتم تحديده من قبل مدرس المساق لتقديم االعمال المطلوبة
 

 المشاركة والتفاعل الصفً:  ف.
 

المشاركة اثنعاء المحاضعرة لهعا دور كبيعر فعي تقيعيم الطالعب، وعليعه يجعب علعى كعل طالعب ان يعأتي العى قاععة المحاضعرة بععد قيامعه        
قعادرا علعى طعرح اسعئلة تتعلعق المحددة في نهاية خطة هذا المساق، وذلك ليكون  بالتحضير الكامل وفقا لموضوع المحاضرة من القراءات

لتعبيعر ععن وجهعة النظعر فعي المسعائل القانونيعة الشعائكة. معدرس المسعاق سعوف يقعوم بتوجيعه مشعاركة الطلبعة فعي بموضوع المحاضعرة وا
شعاركة الصعفية، أو ان مالمحاضرة بطريقة تمكن جميع الطلبعة معن المشعاركة الفعالعة. اذا واجعه الطالعب ايعة صععوبات فعي اخعذ دور فعي ال

 معه في هذا الخصوص. والتحدث  في مكتبه مراجعة مدرس المساق ، يمكن للطالبالطالب غير معتاد على المشاركة
 

 نهجٌة دراسة المساقمارشادات فً  ق.
 

هذا المساق سوف يدرس بشكل كبير عن طريق محاضرات يلقيها مدرس المساق على الطلبة، اذ يرتكز اعطاء المحاضرة على قائمة 
 :اليةرشادات التالا االعتباربعين  يأخذساق. وعليه يمكن للطالب ان لكل موضوع في المساق في نهاية خطة الم المعدةالقراءات 

 
 كٌفٌة دراسة المساق:   0ق.  

، والتعي الدراسعي( ساعات لكل اسبوع من اسابيع الفصل 3( اسبوعا بواقع )06( ساعة دراسية موزعة على )04يتكون المساق من )      
والتي يكون الطالب مطالب بهعا كمعادة علميعة فعي االمتحانعات المقعررة. يتوقعع معن  تغطي كل موضوعات المساق المذكورة في هذه الخطة

 من اسابيع الفصل الدراسي. ساعات لكل اسبوع 4-6ما يقارب من على دراسة القراءات المطلوبة  الطالب المسجل لهذا المساق ان يقضي
 وللقيام بذلك فعلى الطالب ان يقوم بأالمور التالية: 

 
 الطالب بحاجة الى: فما قبل المحاضرة, أعمال  010ق. 

  قبل القدوم الى المحاضرة، المطلوبةموضوع او موضوعات المحاضرة المحددة في القراءات تحضير 

 في القراءات المحددة للمحاضرة وتطبيقاتها العملية، التفكير 

 .تحضير عدد من األسئلة حو ما تم تحضيره من القراءات 
 

 المحاضرة من قبل مدرس المساق, فالطالب بحاجة الى: أعمال خالل اعطاء  9. 0ق. 

 ناية كبيرة،عالى المحاضر ب االستماع 

  وله ان يبدل وجهعة  تامةالمشاركة في ال مناقشة مفتوحة في المحاضرة، بحيث يسمح للطالب في إبداء وجهة نظره حول افكاره بحرية
 اوالطلبة اآلخرين،نظر مخالفة للقراءات في المساق، او وجهة نظر مدرس المساق 

 اآلخرونالى ما يقوله  االستماع، 

 طرح اية اسئلة تتعلق بموضوعات المحاضرة. 
 

 اعمال ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  3. 0ق.

  ،مراجعة ما تم قراءته في ضوء المحاضرة والمناقشات التي تمت في قاعة المحاضرات 

 الب ويواجه فيها بعض الصعوبات،مراجعة بعض الموضوعات التي لم يستوعبها الط 
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 مراجعة مدرس المساق خالس الساعات المكتبية اذا واجه الطالب ال صعوبات في فهم موضوع المحاضرة.  
 
 

 ال تترك دراسة موضوعات المساق حتى ٌوم االمتحان.     
 المصادر التعلٌمٌة المتاحة: . س

 العامة مكتبة الجامعة. 

 قاعة المطالعة في كلية الحقوق. 

 اإللكترونيةوالمجالت القانونية  كلية الحقوق مختبر حاسوب. 
 

 :القراءات األساسٌة المقررة  ش.

 .(0443،)دار وائل ، عمان :0المدخل الى علم القانون ،ط 1عوض احمد الزعبً :.د .0
 

 قراءات اضافٌة: ص.

 9110.د. عباس الصرف ود. جورج حزبون , دار الثقافة 0

 .0222ذر الفضل , دارالثقافة . د. خالد الزعبً ود. من9

 .0222. د. عبد القادر الفار, دار الثقافة 3

 . نصوص القانون المدنً االردنً )الكود(4

 

ض   والقراءات المطلوبة: الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة   -َ 
وهعو علعى النحعو الثعاني لدراسعي ( سعاعات لكعل أسعبوع معن أسعابيع الفصعل ا3( سعاعة بواقعع )04( أسبوع ويتكون معن )06على )المساق موزع 

 التالي:  

   األسبوع األول:

 .تعريف القانون وضرورته وأهميته -  الموضوعات:
 خصائص القاعدة القانونية . -                   

 (.00 -4)د.عوض الزعبي. ص        :القراءات
              

 

  األسبوع الثانً:

 (.044 -24د.عوض الزعبي. ص)  القراءات: اقسام القانون وفروعه. الموضوعات:
 

 

  األسبوع الثالث:

 (.000-044د.عوض الزعبي. ص)  القراءات: تابع اقسام القانون وفروعه. :الموضوعات
 

 

     األسبوع الرابع:

 مصادر القاعدة القانونية   :الموضوعات
 تفسيرية –رسمية  –تاريخه                    
 أوال : التشريع .                  

  :القراءات
 (.064-034د.عوض الزعبي. ص)             

 

   األسبوع الخامس:

 (.00-4د.عوض الزعبي. ص)  :القراءات الشريعة االسالمية. ومبادئاحكام الفقه االسالمي  :الموضوعات
 

 

  األسبوع السادس:

 (.004-046د.عوض الزعبي. ص):  القراءات العرف . :الموضوعات
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  األسبوع السابع:  

 : القراءات  : الموضوعات

 

  المصادر التفسيرية األسبوع الثامن:

 (.00-004د.عوض الزعبي. ص) :القراءات االجتهاد القضائي .-الفقه  الو     :الموضوعات
 

 

  األسبوع التاسع:

 نطاق القانون من حيث :الموضوعات
  .خاصاالش –الزمان  –المكان                  

 (.076-003د.عوض الزعبي. ص) :القراءات

 

  األسبوع العاشر:

 تفسير القانون . - الموضوعات:
  الغاء القانون . -                   

 (.34-042د.عوض الزعبي. ص)  القراءات:
 

 

  األسبوع الحادي عشر:

 (.377-300د.عوض الزعبي. ص) :القراءات .وأنواعهتعريف الحق  :الموضوعات

 

  األسبوع الثانً عشر:

 اشخاص الحق . الموضوعات:
 مدى الشخصية وخصائصها . –الشخص الطبيعي 

 (.024-344د.عوض الزعبي. ص) :القراءات

 

  األسبوع الثالث عشر:

ومدتعععه  –تعريفعععه ومقوماتعععه  –الشعععخص المعنعععول  :الموضوووعات
 . وأنواعهوخصائصه 

 (.047-064د.عوض الزعبي. ص)  القراءات:

 

  األسبوع الرابع عشر

 .محل الحق    الموضوعات:
 وتقسيماتها . واألموالاالشياء 

 (.200-244د.عوض الزعبي. ص)  :القراءات

 

  األسبوع الخامس عشر

 (.240-226د.عوض الزعبي. ص) :القراءات .مصادر الحق واستعماله :الموضوعات

 

  األسبوع السادس عشر

 (.644-247د.عوض الزعبي. ص) :قراءاتال    اثبات الحق . الموضوعات:

  مراجعة شاملة- 

 


