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 وصف المقرر

 :التاليين دراسة في محورين التتناول هذه المادة  

 ة:أوال: المحور العام: ويتناول بالدراسة المواضيع التالي

أهمية دراسة القانون وتاريخه ودوره في المجتمع، تعريف القانون وأقسامه ومصادره، التشريع والمراحل  -

 الدستورية في سنه، القاعدة القانونية وخصائصها وأنواعها والتمييز بين القاعدة القانونية واالجتماعية والدينية. 

 الحق وأنواعه وأشخاصه . -

 واالقتصادية وحقوق المرأة والطفل، حقوق األسير وحقوق السجناء.حقوق اإلنسان السياسية  -

 التمييز بين الحروب الدولية والحروب األهلية. -

 القضاء ، القاضي ، المحامي ، االدعاء العام ، التحقيق. -

 الحكومة االلكترونية. -

حور حديث الناس االمر ثانيا: المحور الخاص: ويتناول بالدراسة بعض من القضايا المعاصرة والتي هي م

 الذي يجعلها قابلة للتغير والتعديل حسب التطورات التي تطرأ عليها وهي على النحو التالي: 

 قضايا داخلية:

 عقد اإليجار والتعديالت التي طرأت على انتهائه 

 عقد التأمين وحدود مسؤولية شركات التأمين

الطرد التعسفي واآلثار المترتبة علية والجهة المختصة عقد العمل وااللتزامات المترتبة على أطرافه ومفهوم 

 بالنظر في قضايا األجور التعرف .

 جريمة الشيكات واآلثار المترتبة عليها.

 الخلع والزواج العرفي. 

 المخدرات وطرق مكافحتها وأضرارها.

 قضايا خارجية:

 العولمة ) اتفاقية التجارة العالمية(. 

 الرأي. -التنقل  –الصحافة –حرية الفكر –الحريات العامة 



 أهداف المقرر

 يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالبة على:

إيضاح مفهوم القانون وما يتصل بتعريفه وانواعه ومصادره ونطاق تطبيقه، من حيث انه  .1
ينظم جميع انواع العالقات التي تنشأ بين الناس والذي ينشىء التزامات وحقوق متبادلة 

 قة . بين أطراف العال
إيضاح ارتباط القانون بالحق حيث تبدو اهمية دراسة نظرية القانون من حيث القواعد  .2

 القانونية وخصائصها وأنواعها ومصادرها,
األردني ، وكذلك نظرية الحق التي تتناول انواع في  التشريع ومراحل سنه الدستورية .3

 الحقوق وما يتعلق بها من أحكام

م حقوق اإلنسان من حيث الحقوق السياسية واالقتصادية وحقوق تعريف الطلبة بمفهو .1

المرأة وحقوق الطفل  والتي يتمتع بها الفرد داخل وخارج األردن، وبيان التنظيم السياسي 

 في األردن وأنواع السلطات في األردن

 بيان التنظيم القضائي في األردن من حيث أنواع المحاكم وكيفية تشكيلها واختصاصاتها. .5

تعريف الطالب بالتشريعات العمالية وأهدافها حتى تكييف أحكامها على بعض القضايا  .6

 العمالية الشائعة

تعريف الطلبة بمفهوم الجريمة والعقوبة ، وبيان أنواع الجرائم والعقوبات المالزمة لها  .7

 وخاصة جريمة الشيكات بدون رصيد.

 بيقها في األردن والجهة المختصة بتطبيقها .تعريف الطالب بالتشريعات البيئية ومجال تط .8

 تعريف الطلبة بالتشريعات المتعلقة بمسائل عقود اإليجار وعقد التأمين وعقد العمل.  .9
تعريف الطلبة بمسائل األحوال الشخصية في القانون األردني والتركيز على قضايا  .11

 الخلع والزواج العرفي.
قة بقضايا العولمة في مجال التجارة الدولية وكذلك بيان اآلثار القانونية المتعل .44

 األساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية في معاقبة رؤساء الدول   
 

 مخرجات التعلم

 
 عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

المتعلقة بالقانون كا شرح  ت القانونيةلى توضيح المصطلحايتوقع من الطالب ان يكون قادرا ع -4
والتمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية والقاعدة االجتماعية وقواعد  خصائص القانون

 ، وكذلك شرح المراحل الدستورية في سن القانون  االخالق
الجهة في  يتوقع من الطالب التمييز بين انواع التشريعات من حيث التدرج الدستوري ومن حيث -2

 اصدارها
المنظومة القضائية في  الطالب القدرة على التمييز بين انواع المحاكم ودرجاتها في يتوقع من -3

  االردن



كذلك يتوقع من الطالب فهم  مصطلح ادلة االثبات وبيان دور االدلة الجنائية في الكشف عن  -1
 الجريمة  

لقانونية في بعض العقود االكثر شيوعا بين الناس الطالب القدرة على تبيان الجوانب ايتوقع من  -5
 مثل عقد العمل ، عقد البيع ، عقد االيجار ، عقد الزواج ... الخ

 يتوقع من الطالب اعطاء استشارات قانونية للمجتمع المحلي حول العقود التجارية -6
 

 محتوى المقرر وتوزيعه
 

 المقرر العناوين األسبوع 

 اسة مادة قضايا قانونية معاصرة ودور القانون في المجتمعأهمية در األسبوع األول
 دراسة تاريخ القانون وظيفته

 التعريف بالقانون

 التشريع وأنواعه ومراحل سنه الدستورية األسبوع الثاني
مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها :عامة ومجردة، قاعدة سلوك اجتماعي، 

 قاعدة ملزمة.
بالقواعد االجتماعية والدينية والفرق بينها من حيث  عالقة القاعدة القانونية

 المصدر والجزاء المترتب على مخالفتها.

 -أنواع القاعدة القانونية من حيث : األسبوع الثالث
 الصورة التي توجد عليها القاعدة القانونية مكتوبة ام غير مكتوبة -4
 قوة اإللزام ) قواعد أمرة وقواعد مكملة ومفسرة(  -2
ظهور الدولة بوصفها صاحبة سلطة وسيادة ) قواعد عامة او قواعد   -3

 خاصة(
 أنها تحسم النزاع أو تبين اإلجراءات ) موضوعية او شكلية (  -1

 أقسام القانون إلى عام وخاص
 معيار التمييز بينهما والنتائج المترتبة عليه. -

لي العام، القانون الدستوري، القانون قسم القانون العام وفروعه: القانون الدو األسبوع الرابع
 القانون الجنائي. –القانون المالي  -اإلداري. 

الجوي   -البحري  -التجاري –قسم القانون الخاص وفروعه: القانون المدني 
 القانون الدولي الخاص، قانون أصول المحاكمات المدنية. –قانون العمل 

 مصادر القاعدة القانونية: األسبوع الخامس

 المصادر الرسمية للقانون. -
التشريع: أنواعه وطريق سن كل نوع.)التشريع األساسي ، التشريع العادي  -4

 ، التشريع الفرعي(.
 االمتحان األول.

 أحكام الفقه اإلسالمي ومبادئ الشريعة اإلسالمية. -      2

 العرف: تعريفه وأركانه. - 3
 قواعد العدالة. -1

 المصادر غير الرسمية للقانون. )التفسيرية(. األسبوع السادس



 
 طرائق تقديم المقرر:

ال يرتبط تدريس المقرر بطريقة واحدة رتيبة بل ينّوع بالطرائق حسب الموقف التعليمّي وطبيعة المادة  
 يّة، فيستعمل األساليب اآلتية:العلم

 القضاء. –الفقه.  

 نظرية الحق.
 الحقوق العامة والخاصة. –سياسة ومدنية  –التعريف بالحق، انواع الحقوق 

 حقوق األسرة والحقوق المالية والحقوق الشخصية والذهنية والعينية.

 التصرف القانوني. - مصادر الحق: الواقعة القانونية األسبوع السابع
 االمتحان الثاني.

 أركان الحق.

 أشخاص الحق: الشخص الطبيعي األسبوع الثامن

 أشخاص الحق: الشخص المعنوي
 -تقسيم األموال إلى:

 األموال العامة واألموال الخاصة.
 األموال المنقولة واألموال غير المنقولة.

 تصادية وحقوق المرأة والطفل.حقوق اإلنسان السياسية واالق األسبوع التاسع
 حقوق األسير وحقوق السجناء.

 التمييز بين الحروب الدولية والحروب األهلية.
 

 القاضي ، المحامي ، االدعاء العام ، التحقيق. األسبوع العاشر
 الحكومة االلكترونية.

 

 المخدرات وطرق مكافحتها واضرارها األسبوع الحادي عشر
 

 اإليجار والتعديالت التي طرأت على انتهائه عقد األسبوع الثاني عشر
 

 مناقشة جريمة الشيكات واآلثار المترتبة عليها. األسبوع الثالث عشر

 مفهوم العولمة واتفاقية التجارة العالمية
 

 الصحافة –حرية الفكر –الحريات العامة  األسبوع الرابع عشر
 

 الرأي –التنقل  –الحريات العامة األسبوع الخامس عشر
عقد العمل وااللتزامات المترتبة على أطرافه ومفهوم الطرد التعسفي واآلثار 

 المترتبة علية والجهة المختصة بالنظر في قضايا األجور التعرف .
 



 أسلوب المحاضرة التفاعليّة النشط. -1

 التعليم عن طريق حّل المشكالت. -2

 التعليم التعاوني. -3

 الحوار والمناقشة. -4

 التعليم عن طريق األنشطة. -5

 ربط الطالب بمصادر المعرفة المختلفة، مثل: المكتبة، واإلنترنت ، و ... إلخ. -6

 التعلم والوسائل المستخدمة : مصادر

 
 المستخدمةالوسائل 

 العرض والمناقشة وطرح االسئلة .  -1

 التحليل والمقارنة واالستنباط .  -2

 اعداد التقارير وعرضها ومناقشتها مع الزمالء وتدوين النتائج . -3

 تكليف الطلبة باعداد البحوث . -4

 ئج. القيام بالزيارات وتوثيق االهداف والنتا -5

 
 مصادر التعلم

 
 العروض الحاسوبيّة.)بور بوينت /ويرد......( -1

 الشفافيات -2

 التواصل بالتعليم عن بعد باألنشطة والتكليفات. -3

 المصادر المكتبيّة التي يحال إليها حسب موضوع المحاضرة. -4

 سياسة التقييم وأدواته:

 

  :إجراءات التقييم
تقويمه على تطبيق التغذية الراجعة للمعلومات والمعارف تعتمد إجراءات تقييم المقرر و 

  :عن طريق اإلجراءات اآلتية رات التي يكتسبها الطالبوالمها

يكون في المحاضرة األولى للوقوف على مستوى  التقويم التمهيدي، أو التشخيصي: -4
 الطالب.

 :ويشمل اآلتي :التقييم المرحلي -2
 



 التفاعل الصفّي في  ملف األنشطة، ويشمل التكليفات
  المحاضرة.

 االختبار األول. 

 االختبار الثاني. 

 .و البحوث والتقارير 
 
 

 :أدوات التقييم
 

 األدوات المستخدمة في التقييم:
االختبار وسيلة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ملف اإلنجاز الذي يشمل التكليفات الصفيّة وغير             
بحث أو التقرير، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات التقييم الصفيّة وال
 في المقّرر:

 من الدرجة التاريخ االختبار أو أساس التقويم

 21  االختبار األول

 21  االختبار الثاني

أعمال الفصل )المشاركة 
 والتكليفات والتقرير(

 يطلع الطالب على درجاته أوال  
 بأول منذ بداية الفصل حتى نهايته 

 

21 

 11  االختبار النهائي

 

 

 األنشطة والمهام التعليمية

 

مرحلة النفاذ بة بدراسة  المراحل الدستورية لسن القوانين من لحظة االقتراح وحتى تكليف الطل –1
  ومناقشة ذلك داخل الغرفة الصفية

ل التجاري ومن جلتجارة واالطالع على عمل مراقب السعمل زيارة ميدانية الى وزارة الصناعة وا –2
 . ثم تكليف الطلبة بكتابة تقرير حول هذه الزيارة ومناقشة التقرير في الغرفة الصفية

وذلك كا عقد البيع وعقد العمل وعقد االيجار في الواقع العملي  لطلبة بدراسة بعض العقودتكليف ا –3
 ماسية ومن ثم مناقشة اعمالهم داخل الغرفة الصفية من خالل تقسيم الطلبة الى مجموعات خ

 

 

 

 

 



 القواعد المنظمة لسير العملية التعليمية داخل قاعة الدراسة

 االنتظام في حضور المحاضرات. – 4
 احترام مواعيد المحاضرات بدًءا وانتهاًء. – 2
 العالقة اإليجابية القائمة على االلتزام بين األستاذ والطالب. – 3
 تزام بتقديم الواجبات والوظائف في مواعيدها.االل – 1
 عدم استعمال الهواتف الجوالة. – 5
 االلتزام بالهدوء وعدم تبادل األحاديث الجانبية. – 6
 ضرورة مراعاة األمانة العلمية في النقل والتوثيق. – 7
حالة عدم اإلشارة إلى في حالة االستعانة بمعلومات من أية مصادر فإنه يجب اإلشارة إلى المصدر، وفى  - 2

المصادر التي نقل عنها فإن ذلك يعد مخالفة لضوابط األمانة والدقة العلمية، ويتعرض الطالب للمساءلة، 
 ويعطى تقدير "راسب" في المقرر بأكمله.

 على الطالب المتغيب عن االختبار تقديم عذر مقبول. – 2

 ه التعليمات واإلجراءات المعمول بها في الجامعة.في حالة سلوك الطالب سلوكاً غير مقبول تطبق بحق – 41
من ساعات المساق ، واذا تجاوزت نسبة الغياب عن هذه النسبة لسبب (.%45نسبة الغياب المسموح بها ) -44

، اما اذا تجاوز غياب الطالب هذه ب يعد محروما وترصد له عالمة صفر في المادة غير مشروع فان الطال
 من تعليمات منح شهادة البكالوريوس في جامعة جرش( 2ه يعد منسحبا. )المادة النسبة لسبب مشروع فان

 

 مصادر تعلم إضافية

 

 مواد مطبوعة:

 

 العقود المختلفة .بعض لناشئة عن النزاعات ا بكافة درجاتها حولقرارات المحاكم  -4

با التاجر وحول عة لدى وزارة الصناعة والتجارة حول حقوق وواجالتعليمات واالجراءات المتب -2
 المتجر واالسم التجاري والعنوان التجاري وسجل براءة االختراع .

 التعليمات واالجراءات المتبعة في وزارة العمل حول حقوق وواجبات العمال -3
مفهوم الموظف والتمييز بين الموظف في القطاع العام نظام الخدمة المدنية الجل التعرف على  -1

 القطاع الخاص والعامل  الذي يعمل في
 
  

 مواقع على الشبكة العنكبوتية:

 

 

 مصفوفة المقرر: 

 مخرجات التعلم أدوات التقييم
 

 ألهدافا



يتوقع من الطالب ان يكون  -4 التقارير + التفاعل الصفي
لى توضيح قادرا ع

المصطلحات القانونية المتعلقة 
بالقانون كا شرح خصائص 
القانون والتمييز بين القاعدة 

نونية والقاعدة الدينية القا
والقاعدة االجتماعية وقواعد 

االخالق ، وكذلك شرح 
المراحل الدستورية في سن 

 القانون 
 

إيضاح مفهوم القانون وما يتصل  -1

بتعريفه وانواعه ومصادره ونطاق 
تطبيقه، من حيث انه ينظم جميع 

انواع العالقات التي تنشأ بين الناس 
 والذي ينشىء التزامات وحقوق

 متبادلة بين أطراف العالقة . 
إيضاح ارتباط القانون بالحق حيث  -2

تبدو اهمية دراسة نظرية القانون من 

وخصائصها حيث القواعد القانونية 

 ومصادرها,وأنواعها 

مفهوم ان يتعريف الطلب على   -3

حقوق اإلنسان من حيث الحقوق 

السياسية واالقتصادية وحقوق المرأة 

ي يتمتع بها الفرد وحقوق الطفل  والت

داخل وخارج األردن، وبيان التنظيم 

السياسي في األردن وأنواع 

 السلطات في األردن
 

االمتحانات + التقارير +  
 التفاعل الصفي

 

يتوقع من الطالب التمييز بين  -4
انواع التشريعات من حيث 

لدستوري ومن حيث التدرج ا
 الجهة في اصداره

 

هوم ان يتعرف الطالب على مف -4

في  التشريع ومراحل سنه الدستورية

األردني ، وكذلك نظرية الحق التي 

تتناول انواع الحقوق وما يتعلق بها 

 من أحكام
االمتحانات + التقارير + 

 التفاعل الصفي
 

الطالب القدرة على  يتوقع من -2
التمييز بين انواع المحاكم 

ودرجاتها في المنظومة 
  القضائية في االردن

يتوقع من الطالب فهم  كذلك  -3
مصطلح ادلة االثبات وبيان 

دور االدلة الجنائية في 
 الكشف عن الجريمة  

بيان التنظيم القضائي في األردن من  -4

حيث أنواع المحاكم وكيفية تشكيلها 

 واختصاصاتها.

تعريف الطلبة بمفهوم الجريمة  -2

والعقوبة ، وبيان أنواع الجرائم 

وخاصة والعقوبات المالزمة لها 

 جريمة الشيكات بدون رصيد.
 التقارير + التفاعل الصفي 

+ راي المستفيدين  من 
 االستشارة القانونية

الطالب القدرة على يتوقع من  -3
تبيان الجوانب القانونية في 
بعض العقود االكثر شيوعا 
بين الناس مثل عقد العمل ، 

عقد البيع ، عقد االيجار ، عقد 

تعريف الطالب بالتشريعات العمالية  -4

وأهدافها حتى تكييف أحكامها على 

 بعض القضايا العمالية الشائعة

تعريف الطالب بالتشريعات البيئية  -2



 
 
 

 

 الزواج ... الخ
وقع من الطالب اعطاء يت -1

استشارات قانونية للمجتمع 
 المحلي حول العقود التجارية

ومجال تطبيقها في األردن والجهة 

 المختصة بتطبيقها .
تعريف الطلبة بالتشريعات المتعلقة  -3

بمسائل عقود اإليجار وعقد التأمين 

 وعقد العمل. 

تعريف الطلبة بمسائل األحوال  -1

الشخصية في القانون األردني 

والتركيز على قضايا الخلع والزواج 

 العرفي.

بيان اآلثار القانونية المتعلقة بقضايا  -5

العولمة في مجال التجارة الدولية 

األساس القانوني للمحكمة  وكذلك

الجنائية الدولية في معاقبة رؤساء 

 الدول   
 


