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  0440001رقم المساق: القانون الدولً الخاص اسم المساق:

   العقود المسماةالمتطلب السابق للمساق:

   متطلب تخصص إجبارينوع المساق:  ثالث ساعاتالساعات المعتمدة:

   9442/9404 العام الجامعً: ولالا الفصل الدراسً:

 
 البرٌد اإللكترونً لمكتبٌةالساعات ا هاتف المكتب الرتبة األكادٌمٌة   م المحاضرأس

 د. جورج حزبونا.
 د.خلدون قطٌشات 

 استاذ
 استاذ مساعد 

90242 
90201 

 حسب البرنامج المعلن
 حسب البرنامج المعلن

g.hazboun@ju.edu.jo 
jok.qtaishat@ju.edu. 
 

 
 البرٌد االكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب الرتبة األكادٌمٌة اسم منسق المساق

     

 
 :وصف المساق -أ

ٌتناول هذا المساق دراسة القانون الدولً الخاص من خالل التعرٌف والمضمون والنظرٌة العامة فً تنازع القووانٌن مون حٌوث المكوان وتنوازع 
   لً.أإلختصاص القضائً الدو

 

أهداف المساق:  -ب  
تهــدف هذه المادة الى دراسة التعريف بالقانون الدولي الخاص وبيان مضمونه اضافة الى دراسة النظرية العامة في تنازع 
القوانين وتطبيقات قواعد االسناذ المختلفة التي تتعلق بالعالقات القانونية الخاصة المشتملة على عنصر أجنبي. كما تهدف 

ادة الى بيان القواعد العامة في االختصاص القضائي الدولي ومدى حرية الدولة في تنظيم ذلك االختصاص وجميع هذه الم
 المسائل التي تتعلق بهذه القواعد كمسألة تنفيذ االحكام االجنبية.

 
أن هذا المسااق  في يفترض بالطالب بعد نجاحه:مخرجات التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة( -ج

 يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:
 مناقشة وتوضٌح أهمٌة القانون الدولً الخاص -أ
  وتنازع أإلختصاص القضائً الدولً.  معرفة المبادىء أألساسٌة وتطبٌقاتها فً مجال تنازع القوانٌن من حٌث المكان-ب

        
 اسالٌب التدرٌس:  د

 أسالٌب التدرٌس
المناقشوووووووووووووووووووووات  القراءات  المحاضرات ب التدرٌسأسالٌ

 الجماعٌة
التمووووووووووارٌن واألعمووووووووووال 

 الصفٌة
 البحوث

      مخرجات التعلٌم 
      التقٌٌم 

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

 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم
 ب التقوٌم الجامعًحس %44 االمتحان نصف الفصلً  

 استاذ المادة ٌحدد من قبل  %94 التحضٌر والواجبات والبحوث المطلوبة خالل الفصل الدراسً

 دائرة القبول والتسجٌل قبل ٌحدد من  %04 االمتحان النهائً)كتابً(

 العالمة معاٌٌر التقٌٌم

 

 :على حضور المحاضرات المواظبة .و 

mailto:g.hazboun@ju.edu.jo
mailto:g.hazboun@ju.edu.jo
mailto:k.qtaishat@ju.edu.jo
mailto:k.qtaishat@ju.edu.jo
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لمواظبة على حضور المحاضرات حسب الموعد المعلن عنه وفً المكان المحدد اثناء تسوجٌل الطالوب للمسواق بة التقٌد باعلى جمٌع الطل ٌجب 
  والتً تنص على:  من تعلٌمات منح درجة البكالورٌس (04وذلك وفقا لنص المادة )

 المقوررة لكول موادة     تشترط المواظبة لجمٌع طلبة الجامعة فً كل المحاضرات والمناقشوات والسواعات العملٌوة حسوب السواعات
 فً الخطة الدراسٌة.

 ( من الساعات المقررة للمادة.00ال ٌسمح للطالب بالتغٌب عن اكثر من )% 

 ( موون السوواعات المقووررة للمووادة دون عووذر مرضووً او قهووري ٌقبلهووا عمٌوود الكلٌووة التووً توودرس 00اذا غوواب الطالووب اكثوور موون )%
بر نتٌجة فً تلوك الموادة )صوفرا(، وعلٌوه اعوادة دراسوتها اذا كانوت اجبارٌوة، وفوً المادة، ٌحرم من التقدم لالمتحان النهائً وتعت

جمٌوع االحووال تودخل نتٌجوة ذلوك الرسووب فوً حسواب معودل عالموات الطالوب الفصولً والتراكموً ألغورال االنوذار والفصول مون 
 الكلٌة.

 ( من الساعات المقوررة لموادة موا وكوان هوذا الغٌوا00اذا غاب الطالب اكثر من )% ب بسوبب المورل او لعوذر قهوري ٌقبلوه عمٌود
الكلٌوة ٌعتبور منسوحبا مون تلوك الموادة،وتطبق علٌوه احكوام االنسوحاب، وٌبلود العمٌود مودٌر القبوول والتسوجٌل قوراره بوذلك، وتثبووت 

طات مالحظووة منسووحب ازاء تلووك المووادة فووً السووجل االكووادٌمً للطالووب. امووا الطلبووة الووذي ٌمثلووون المملكووة او الجامعووة فووً النشووا
 %.94الرسمٌة فٌسمح لهم بالتغٌب بنسبة ال تتجاوز 

  ٌشترط فً العذر المرضً ان ٌكون بشهادة صادرة من طبٌب عٌادة الطلبة فوً الجامعوة االردنٌوة او معتمودة منوه او صوادرة عون
الطالب عن المواظبوة  مستشفى الجامعة، وان تقدم هذه الشهادة الى عمٌد الكلٌة خالل مدة ال تتجاوز اسبوعٌن من تارٌخ انقطاع

وفووً الحوواالت القوواهرة االخوورى بقوودم الطالووب مووا ٌثبووت عووذره القهووري خووالل اسووبوع موون تووارٌخ زوال اسووباب الغٌوواب.ٌقوم عمووداء 
 الكلٌات واعضاء هٌئة التدرٌس والمحاضرون ومدٌر القبول والتسجٌل بتنفٌذ احكام المواظبة االنفة الذكر.

 
 التغٌب عن األمتحانات:  -ز
على الطالب ان ٌحرص على القٌام بتأدٌة جمٌع األمتحانات حسب المواعٌد المعلن عنها، وفً حالة تغٌب الطالوب عون احودى أألمتحانوات  ٌجب 

  والتً تنص على:  تعلٌمات منح درجة البكالورٌس من( 01المقررة، سوف ٌطبق علٌه نص المادة )
   

زوال العذر، وفً  ٌه ان ٌقدم ما ٌثبت عذره لمدرس المادة خالل ثالثة اٌام  من    تارٌخ أ( كل من ٌتغٌب بعذر امتحان معلن عنه، عل        
 حالة قبول هذا العذر على مدرس المادة اجراء امتحان معول للطالب.

عالمتوه كل من ٌتغٌب عن االمتحان النهائً المعلن عنه فً مادة ما دون عذر ٌقبله عمٌد الكلٌوة التوً تودرس تلوك  الموادة تعتبور  ب(
 فً ذلك االمتحان )صفرا(.

ج(  واما من ٌتغٌب عن امتحان نهائً معلن عنه فً مادة ما بعذر ٌقبله عمٌد الكلٌة التوً تودرس تلوك الموادة، فوان عمٌود الكلٌوة ٌبلود 
ٌوة قراره بقبول العذر الى مدرس المادة الجراء امتحان معول للطالب على ان ٌجري االمتحان المعول فوً مودة اقصواها نها

 الفصل الذي ٌلً الفصل الذي لم ٌتقدم لالمتحان فٌه، وٌبلد عمٌد الكلٌة مدٌر القبول والتسجٌل بذلك.

 

 :الغش . ح
لغوش او األشوتراك  او الشوروع فٌوه اثنواء تأدٌوة االمتحوان أواإلخوالل بنظوام االمتحوان او الهودوء الواجوب تووافره فٌوه، ايعتبر        

نظوام مون ( 2( )0( )0الموواد ) المنصووص علٌهوا فوً الذي ٌرتكب اٌا منها للعقوبوات التأدٌبٌوةمخالفات تأدٌبٌة تعرل الطالب 
-9440(.  )انظوور دلٌوول الطالووب 02/9444نظووام تأدٌووب الطلبووة فووً الجامعووة االردنٌووة والنظووام المعوودل رقووم ) 0222( لسوونة 20رقووم )

9440) 
 

 أألبحاث والتقارٌر  .ي
لم الطالوب مون خاللهوا منهجٌوة البحوث. ٌجوب علوى الطلبوة عٌجب ان ٌقوم بكتابة بحث او ورقوة عمول، ٌوتكل طالب مسجل فً هذا المساق       

ورقة العمل. االعمال المشتركة غٌر مسموح بها والموعد النهوائً المسوموح  ن البحث اووااالتصال بمدرس المساق من اجل اختٌار عن
  .لمساقٌتم تحدٌده من قبل مدرس ا به لتقدٌم االعمال المطلوبة

 
 
 
 المشاركة والتفاعل الصفً:  .ك
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المشاركة اثناء المحاضرة لها دور كبٌر فً تقٌٌم الطالب، وعلٌه ٌجب على كل طالب ان ٌأتً الى قاعوة المحاضورة بعود قٌاموه بالتحضوٌر        
بموضوع ا على طرح اسئلة تتعلق قادرالمحددة فً نهاٌة خطة هذا المساق، وذلك لٌكون  الكامل وفقا لموضوع المحاضرة من القراءات

المحاضرة والتعبٌر عن وجهة النظر فً المسائل القانونٌة الشائكة. مدرس المساق سوف ٌقوم بتوجٌوه مشواركة الطلبوة فوً المحاضورة 
طالوب غٌور شواركة الصوفٌة، أو ان المبطرٌقة تمكن جمٌع الطلبة من المشاركة الفعالة. اذا واجه الطالب اٌة صعوبات فً اخذ دور فوً ال

  معه فً هذا الخصوص.والتحدث  فً مكتبه ، ٌمكن للطالب مراجعة مدرس المساقمعتاد على المشاركة
 
 نهجٌة دراسة المساقمارشادات فً  .ل
 

هذا المساق سوف يدرس بشكل كبير عن طريق محاضرات يلقيها مدرس المساق على الطلباة  اذ يرتكاز اعطاال المحاضارة 
معادة لكال موضاوع فاي المسااق فاي نهاياة خطاة المسااق. وعلياه يمكان للطالاب ان ياخاذ بعاين على قائمة القارالات اال

 :اليةرشادات التالاألعتبار ا
 
 كٌفٌة دراسة المساق:   1. م 

( ساعات لكل اسوبوع مون اسوابٌع الفصول الدلراسوً، والتوً 4بواقع ) ( اسبوعا02( ساعة دراسٌة موزعة على )04ٌتكون المساق من )      
والتً ٌكون الطالب مطالب بها كمادة علمٌة فً االمتحانوات المقوررة. ٌتوقوع مون  تغطً كل موضوعات المساق المذكورة فً هذه الخطة

مون اسوابٌع الفصول  عات لكول اسوبوعسوا 2-2موا ٌقوارب مون علوى دراسوة القوراءات المطلوبوة  الطالب المسوجل لهوذا المسواق ان ٌقضوً
 وللقٌام بذلك فعلى الطالب ان ٌقوم بأالمور التالٌة:  الدراسً.

 
 الطالب بحاجة الى: فأعمال ما قبل المحاضرة،  040ق. 

  موضوع او موضوعات المحاضرة المحددة فً القراءات المطلمبة قبل القدوم الى المحاضرة،تحضٌر 

 لمحاضرة وتطبٌقاتها العملٌة،فً القراءات المحددة ل التفكٌر 

 .تحضٌر عدد من األسئلة حو ما تم تحضٌره من القراءات 

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

 ناٌة كبٌرة،عاإلستماع الى المحاضر ب 

  وجهة نظره حول افكواره بحرٌوة تاموةو ولوه ان ٌبودي المشاركة فً اي مناقشة مفتوحة فً المحاضرة، بحٌث ٌسمح للطالب فً إبداء
 وجهة نظر مخالفة للقراءات فً المساق، او وجهة نظر مدرس المساق اوالطلبة اآلخرٌن،

 ،اإلستماع الى ما ٌقوله األخرون 

 .طرح اٌة اسئلة تتعلق بموضوعات المحاضرة 
 

 اعمال ما بعد المحاضرة، فالطالب بحاجة الى:  4. 0ق.
 قراءته فً ضوء المحاضرة والمناقشات التً تمت فً قاعة المحاضرات،  مراجعة ما تم 

 ،مراجعة بعل الموضوعات التً لم ٌستوعبها الطالب وٌواجه فٌها بعل الصعوبات 

 .مراجعة مدرس المساق خالس الساعات المكتبٌة اذا واجه الطالب اي صعوبات فً فهم موضوع المحاضرة  
 
 

 لمساق حتى ٌوم االمتحان.ال تترك دراسة موضوعات ا     
 

 المصادر التعلٌمٌة المتاحة: . س

 العامة مكتبة الجامعة. 

 قاعة المطالعة في كلية الحقوق. 

 والمجالت القانونية األلكترونية كلية الحقوق مختبر حاسوب. 
 



الجامعة األردنية                                                                                      كلية الحقــــوق
           
        

 درجة البكالورٌوس الخطة الدراسٌة  لمادة القانون الدولً الخاص /
 

 

 Assistant Dean for Development Affairs 4                                                                                                     مساعد العميد لشؤون التطوير

 :القراءات األساسٌة المقررة  ش.
  التالي أنظر الجدول الزمني 
 

 قراءات اضافٌة: ص.

 التالي جدول الزمنيأنظر ال      

 
 والقراءات المطلوبة: الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة   -ض 

الثااني ( ساعات لكل أسبوع من أسابيع الفصل الدراساي 3( ساعة بواقع )84( أسبوع ويتكون من )11على )المساق موزع 
 وهو على النحو التالي:  

 
  األسبوع األول:

  الموضوعات:
 الخاص     التعرٌف بالقانون الدولً

 موضوعات القانون الدولً الخاص 
  

 القراءات:
 الوجٌز فً شرح القانون الدولً   ”د. محمد ولٌد المصري

 .  02-00الحامد للنشر والتوزٌع ص  9449الخاص" 
-01-1، ص0د. عز الدٌن عبد هللا القانون الدولً الخاص ج

 000-41ص
 02-4د. هشام علً صادق، تارٌخ القوانٌن ص 

 
 

 

  سبوع الثانً:األ

 الموضوعات:
 مصادر القانون الدولً الخاص 
    

 القراءات:
 41-00د. عز الدٌن عبد هللا ص      

 044-01د. هشام علً صادق ص 
 90-02لمرجع السابق ص

 

 

  األسبوع الثالث:

  الموضوعات:
 النظرٌة العامة لتنازع القوانٌن 

 التطور التارٌخً لمفهوم تنازع القوانٌن 
 ٌة األحـوال نظر

 
    

 القراءات:
 01 - 4د. عز الدٌن ص 

 د.حسن  الهداوي،  تنازع01-92)ص 
 ، دار الثقافة9440القوانٌن   

 

  األسبوع الرابع:

 الموضوعات:
 الطبٌعة القاننٌة لقواعد القانون الدولً الخاص

ن/ عاموة واسواس طبٌعوة نظرٌة النزعة العالمٌة فً تنازع القووانٌ
 بً وقوة نفاذهالقانون االجن

 القراءات:
 22-40ص  – 02-42د. عز الدٌن ص 

 د.حسن  الهداوي،  تنازع01-92)ص 
   ، دار الثقافة9440القوانٌن   

 4-0د. هشام علً صادق ص 

 

  األسبوع الخامس:

 القراءات: الموضوعات:
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  قاعدة االسناد 
 خصائص وشروط قاعدة االسناد 

 عنـاصـر قـاعـدة االسنـاد
 

 42-94دٌن عبد هللا ص د. عز ال
  د. محمد ولٌد المصري المرجع السابق 29-01ص 

 92-4د. هشام علً صادق ص 

 

  األسبوع السادس:

 الموضوعات:
 مشاكل تطبٌق قاعدة االسناد  

    التكٌٌف

 القراءات:
د.هشام علً صادق تنازع  024-040قراء ات اساسٌة )ص 

 القوانٌن.
 الهداوي المرجع السابق  د. حسن 14-09قراءات تكمٌلٌة ) ص

 

  األسبوع السابع:  

  االحالة والتفوٌل 
 
 

 قاعدة التفوٌل

وقراءات  022-024قراءات اساسٌة د. هشام علً صادق ص
 د. حسن الهداوي المرجع السابق  49-10تكمٌلٌة )ص 

 91()م 904-021قوووراءات اساسوووٌة د.هشوووام علوووً صوووادق ص
 مدنً(

 

  األسبوع الثامن:

 :الموضوعات
   التنازع المتحرك 

 تطبٌق القانون األجنبً أمام القضاء الوطنً  
 الرقابة القضائٌة على تفسٌر وتطبٌق القانون االجنبً

 
 موانع تطبٌق القانون االجنبً  

  النظام العام  
    

 القراءات:
   914-902:د.هشام صادق ص  900-904د.هشام صادق ص 

 
 044عٌن االعتبار م مع االخذ ب 402-910د. هشام صادق ص 

من  الدستور التً تخرج االحوال الشخصٌة لالجانب من فكرة 
 النظام العام التقلٌدي .

 د.حسن الهداوي مرجع سابق(020-014)ص 
 د.حسن الهداوي المرجع السابق  992  –992ص

 

  األسبوع التاسع:

 الموضوعات:
 الغش نحو القانون 

 
   المصلحة الوطنٌة 

    

 القراءات:
د.حسن 940–020)ص  404 – 494. هشام صادق ص د

 الهداوي مرجع سابق(
 

  األسبوع العاشر:

 الموضوعات:
عرل عام لقواعد االسوناد فوً القوانون الودولً الخواص االردنوً.

  
  الحالة المدنٌة لالفراد 

  
  النظام القانونً لالشخاص المعنوٌه 

     االهلٌة 
    

 القراءات:
 -012وأٌضاً ص  424-411د. هشام صادق، 

014  
   004-424د. هشام صادق ص 
 242 – 024د. هشام صادق ص 

 د. محمد ولٌد المصري مرجع سابق 949-004ص 

    األسبوع الحادي عشر:

 الموضوعات:
     الزواج 

 

 القراءات:
 049 -014د.هشام صادق ص 

  002 – 042ص  و
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   .الوصٌة وكافة التصرفات المضافة الى ما بعد الموت
 

     االرث
  

 
 224-204د. هشام صادق 

 
 244-294د. هشام صادق ص 

 

  األسبوع الثانً عشر:

 الموضوعات:
 ;قواعد االسناد المتعلقة بحاالت القانون االقلٌمً

 االلتزامات غٌر التعاقدٌة
 االلتزامات التعاقدٌة

 
 نظام االموال  

 القراءات:
 

 442 – 102د. هشام صادق ص 
 – 404د. هشام صادق ص , 100-224د. هشام صادق ص 

442  
  421 - 440د. هشام صادق ص 

  األسبوع الثالث عشر:

 الموضوعات:
 قواعد االسناد المرتبطة بقانون االرادة والقانون المختار.

االحكام العامة المتعلقة بقواعد االسناد فً القانون الدولً الخاص 
 االردنً.

  

 القراءات:
 المرجع السابق

 
 

 ون المدنً األردنً.القان
 

  األسبوع الرابع عشر

 الموضوعات:
 االختصاص القضائً الدولً :

 تنازع االختصاص القضائً الدولً:
 المفهوم العام لتنازع االختصاص القضائً الدولً.

 
دور المشرع االردنً فً تحدٌد اختصاص المحاكم االردنٌة فً 

 الدعاوي ذات العنصر االجنبً.
 

 القراءات:
 
 

، دار 9440د.حسن الهداوي "تنازع القوانٌن"  924-944ص 
 الثقافة للنشر.

 
 قانون اصول المحاكمات المدنٌة.

 

  األسبوع الخامس عشر

 الموضوعات:
 االحكام االجنبٌة وتنفٌذها:

 مفهوم االحكام االجنبٌة )احكام محاكم وأحكام محكمٌن(
 

 القراءات:
 د.حسن الهداوي مرجع سابق929-920ص

 

 

  بوع السادس عشراألس

 الموضوعات:
 شروط تنفٌذ الحكم االجنبً وفق القانون االردنً

 
 مراجعة شاملة -   

 القراءات:
 قانون تنفٌذ األحكام األجنبٌة األردنً
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