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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 418 رقم ورمز المساق: القانون الدولي الخاص اسم المساق:

  الفصل الدراسي: ثالث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس: تخصصاجباري  المساق: نوع

  منسق المساق: Law 315 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 الكتروني المساق آلية تدريس

 وصف المساق

ن هذا المساق التعريف بالقانون الدولي الخاص، وموضوعاته وبيا ن يتضمَّ

 ين منالقوانالطبيعة القانونية لقواعده المختلفة. ويشمل كذلك دراسة تنازع 

ة، الحالحيث شروطه ونطاقه وقواعد االسناد االحادية والمزدوجة، والتكييف، وا

وابط وموانع تطبيق القانون االجنبي، وتنازع االختصاص القضائي الدولي، وض

 االختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية،

 وتنفيذ االحكام االجنبية.

 

 قأهداف المسا

 .التعريف بالقانون الدولي الخاص من حيث أهميته وبيان مضمونه -1

عد تطبيقية لقوادراسة النظرية العامة في تنازع القوانين ودراسة تحليلية و -2

 االسناد االردنية المتعلقة بالعالقات الدولية المشوبة بعنصر أجنبي

 ..كام االجنبيةاالحدراسة معايير االختصاص القضائي الدولي االردني وتنفيذ  -3

 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: موضوعات القانون الدولي الخاص وبيان  أن يتعرف الطالب على

 طبيعتها.

CLO2 :االختصاص القضائي الدولي االردني من خالل  أن يستطيع الطالب تحديد
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أمام معايير االختصاص، ومن ثم معرفة شروط وإجراءات تنفيذ االحكام األجنبية 

 القاضي الوطني.

CLO3 :  السناداتكييف الوقائع القانونية والتعامل مع قواعد أن يتمكن الطالب من 

 المختلفة وتطبيقها على تلك الوقائع والعالقات القانونية.

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 اختبار منتصف وفق ما تحدده الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي  وفق ما تحدده الجامعة امتحان نهائي

 نقاشات، ...الخ.على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، *

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
يعة التعريف بالقانون الدولي الخاص من حيث: أهميته، موضوعاته، مصادره، وطب

 قواعده

 

محاضرتين 
 الكترونيتين متزامنتين 

 ولقاء غير متزامن
  

 2االسبوع 

ة النظرية العامة في تنازع القوانين من حيث التعريف والشروط الالزم -

 لتنازع القوانين

 

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 3االسبوع 
 نطاق تنازع القوانين -

 التعريف بمناهج حسم مسألة تنازع القوانين

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 تعريف قاعدة االسناد : من حيث المفهوم والخصائص وعناصر قاعدة االسناد 4االسبوع 
محاضرتين 

الكترونيتين متزامنتين 
ولقاء غير متزامن   

  

 : صعوبات تطبيق قاعدة االسناد - 5االسبوع 
محاضرتين 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 التكييف -

 االحالة
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 6االسبوع 
 التفويض -

 التنازع المتحرك -

 التعريف بعالقات االحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 الحالة المدنية واالهلية 7االسبوع 
محاضرتين 

الكترونيتين متزامنتين 
ولقاء غير متزامن   

  

 8االسبوع 
 التطبيق على شروط تكوين الزواج الموضوعيةالقانون الواجب  -

 القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكليةفي الزواج

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 9االسبوع 
 القانون الواجب التطبيق على اثار الزواج -

 القانون الواجب التطبيق على حاالت انتهاء الزواج

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 10االسبوع 
ما لالقانون الواجب التطبيق على الميراث والوصايا والتصرفات المضافة  -

 بعد الموت

 ولالقانون الواجب التطبيق على الحقوق العينية الواردة على العقار والمنق

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 11االسبوع 
 القانون الواجب التطبيق على العقد من حيث الموضوع والشكل -

 القانون الواجب التطبيق على االلتزامات غير التعاقدية

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 12االسبوع 
 تطبيق القانون االجنبي أمام القاضي الوطني -

 موانع تطبيق القانون االجنبي

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 13االسبوع 
 التعريف بقواعد االختصاص القضائي الدولي وعالقتها بقواعد التنازع -

 معايير االختصاص القضائي الدولي االردني -

 

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 14االسبوع 

 الدوليشرط االختصاص القضائي  -

 االحالة في االختصاص القضائي الدولي -

 نظرية المحكمة المالئمة -

 

محاضرتين 
الكترونيتين متزامنتين 

ولقاء غير متزامن   

  

 تنفيذ االحكام االجنبية في االردن: من حيث الشروط والية التنفيذ 15االسبوع 
محاضرتين 

الكترونيتين متزامنتين 
ولقاء غير متزامن   

  
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال 

 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء:لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أوأووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال.    

 الكتاب المعتمد والمراجع
2016فة؛ ؛ دار الثقاالوجيز في شرح القانون الدولي الخاص؛ الدكتور محمد وليد المصري الرئيسالمرجع   

 المراجع االخرى 

القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين، تنازع االختصاص ؛  الدكتور غالب الداودي

.2013؛ دار الثقافة للنشر؛  القضائي الدولي، تنفيذ االحكام االجنبية  

تنازع القوانين، القانون الدولي الخاص: ؛ هشام صادق والدكتور عكاشة عبدالعالالدكتور 

.2012؛ دار المطبوعات الجامعية ؛تنازع االختصاص القضائي الدولي  
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 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
اكثر من تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن  

 .% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد15
 .المحدد  وتسليمها بالوقت  يتوقع من الطالب حل االنشطة  األنشطة

 . قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير التسليم المتأخر للواجبات
 .بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية  يتم تبليغ الطالب االمتحانات

 الغش واالستالل
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه
 

 .دليل الطالب لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة***


