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 031133 اق:ــم املسـرق اــاتنــي حيـون فـالقان اق:ـم املسـاس
 متطلب جامعة اختياري  اق:ــسوع املـن -  املتطلب السابق:

 0 الساعات املعتمدة: القانون الخاص ســـم :ـالق
 

 : وصف المساق - أ

 -يشتمل ىذا المساق عمى خمسة موضوعات أساسية ، ىي :
 ن حيث معناه ووظيفتو وخصائص القاعدة القانونية وتمييزه عن غيره .الموضوع األول، ماىية القانون م -
 الموضوع الثاني، أقسام القانون وفروعو وتقسيمات القاعدة القانونية األخرى ، ومصادر القانــــون . -

 النظام القضائي في األردن من حيث مبادئو وأنواع الدعاوى وتشكيالت المحاكم وأنواعيا ،الموضوع الثالث -
 .تصاصاتياواخ

ي ، وىي عقد البيع ، عقد الموضوع الرابع، تطبيقات عممية ألىم العقود المسماة في القانون المدني األردن -
 .اإليجار

، قانون المالكين والمستأجرين، نية ذات الصمة بالحياة العمميةالموضوع الخامس، أىم القوانين واألنظمة األرد -
، قانون الضمان االجتماعي، وتشريعات نقابة نظام الخدمة المدنيةانون العمل و قانون األحوال الشخصية ، ق

 المحامين.

 الجدول الزمني للخطة الدراسية والقراءات المطلوبة:   - ب
 

  األسبوع األول:
 وأىميتو وخصائص القاعدة القانونية.تعريف القانون ،   -

 األسبوع الثاني:
 .ابيةتمييز القواعد القانونية عن قواعد السموك المش -
 عالقة القانون بغيره من العموم األخرى . -

  األسبوع الثالث:
 أقســـام القانـــون وفروعـــــــو  -

 معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص . -
 والخامس: األسبوع الرابع

 القانون المدني : -

 األىمية. .1
 الموطن. .2

 عقد البيع. .3

 عقد اإليجار. .4
 األسبوع السادس:

 القانون التجاري. -
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 ع:  ـاألسبوع الساب
 قانون العمل. -

 ن:ــاألسبوع الثام
 قانون أصول المحاكمات المدنية. -

 :التاســع األسبوع
 قانون البينات. -

 العاشــر: األسبوع
 فروع أخرى من القانون الخاص. -

 الحادي عشر: األسبوع
 القانون الجنائي. -

 القانون الدولي العام. -
 الثاني عشر: األسبوع
 القانون اإلداري. -

 الثالث عشر: األسبوع
 القانون الدستوري.

 الرابع عشر: األسبوع
 قانون األحوال الشخصية   -

 الخامس عشر : األسبوع
 قانون الضمان االجتماعي, -

 السادس عشر: األسبوع
 ات المساق . مناقشة الطمبة في أوراق العمل التي قاموا بإعدادىا في جزيئة من جزئي -

 
 : المراجـع

 
 ، الطبعة األولى2111د. حمدي قبيالت وآخرون، القانون في حياتنا، درار وائل لمنشر، عمان  -1

 م .2112،  1ط –د. صالح الناىي ورفاقو ، القانون في حياتنا ، مكتبة دار الثقافة ، عمان  -2

/  1الشــارقة ،  ومكتبــة اثــراد بــاألردن ، طد. عــوأ أحمــد الزعبــي ، المــدخل الــى عمــم القــانون ، مكتبــة الجامعــة ب -3
 م .2112

م 2112،  1د. عباس الصراف و د. جورج حزبون ، المدخل الى عمم القانـون ، مكتبة دار الثقافـــــة ، عمـان ، ط -4
. 

 القوانين االردنية ، ذات الصمة بموضوعات المســـاق .  -5


