
 

 جامعة اليرموك
Yarmouk University 

 كلية القانون
Faculty of Law 

 
 تاريخ اعتماد الوثيقة

 خطة المساق
 رمز الوثيقة

 AP01-PR05 

 

Page 1 of 5  
 

 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 190 رقم ورمز المساق: دراسات قانونية باللغة االنجليزية اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 االنجليزية لغة التدريس: مساند متطلب تخصص إجباري  المساق: نوع

 منسق المساق Law 111 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☒       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

ون القانالتعريف بيتضمن هذا المساق دراسة بعض الموضوعات القانونية باللغة االنجليزية وتشمل 

اعه، وأنو وأهميته ومصادره المختلفة وأقسامه وفروعه، والنظم القانونية المختلفة، وتعريف الحق

 وااللتزام ومصادره المختلفة وكيفية انقضائه.

 أهداف المساق

 يهدف هذا المساق إلى:

 .زيةاالنجليتزويد الطالب بالمعرفة األساسية والمتقدمة في المصطلحات القانونية  -1

ن تحليل القانونية م تطوير مهارة الطالب المعرفية والقدرة على على التعامل مع النصوص والوثائق -2

 .وتفسير

 . تمكين الطالب من التعامل مع العقود والوثائق القانونية باللغة االنجليزية -3

 التعلم للمساق نتاجات

(CLOs) 

CLO1:  لصحيح دام اطبيعة المصطلحات القانونية االنجليزية واالستخقادرا على فهم أن يكون الطالب

 .لها في مختلف مجاالت القانون

CLO2: ف ختلفي م باللغة االنجليزية أن يظهر الطالب قدرة على التعامل مع النصوص القانونية

 .مجاالت القانون

CLO3 :اضرة على مناقشة وطرح األفكار المتعلقة بموضوع المح قادرا الطالب صبحأن ي

 .واستخالص الحلول المناسبة للقضايا المتعلقة بموضوعات المساق

 

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

     X  CLO2 

    X   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 كتابي  امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 5 واجب بيتي  (1نشاط )

  (2نشاط )
فيديو تسجيلي واستخراج 
أهم المصطلحات منه 

 ومناقشتها

5 
2 

 2 10 قصيراختبار كتابي   (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 كتابي  امتحان نهائي

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

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

 1االسبوع 
 محاضرتين وجاهي التعريف بالقانون وضرورته وخصائص قواعده

 محاضرة غير متزامنة 

 2االسبوع 
 محاضرتين وجاهي النظم القانونية

 محاضرة غير متزامنة 

 3االسبوع 
 محاضرتين وجاهي مصادر القانون األردني

 محاضرة غير متزامنة 

 4االسبوع 
 محاضرتين وجاهي مالعا إلى عام وخاص والتمييز بينهما، والتعريف بالقانون الدوليتقسم القانون 

 محاضرة غير متزامنة 

 5االسبوع 
 محاضرتين وجاهي القانون الدستوري وأهم موضوعاته

 محاضرة غير متزامنة 

 6االسبوع 
 محاضرتين وجاهي القانون اإلداري والقانون الجنائي والمالي

 غير متزامنة محاضرة 

 7االسبوع 
 محاضرتين وجاهي فروع القانون الخاص: القانون المدني والقانون التجاري

 محاضرة غير متزامنة 
 محاضرتين وجاهي قانون العمل وقانون أصول المحاكمات الحقوقية والقانون الدولي الخاص 8االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *التدريس*طبيعة  محتويات المساق االسبوع

 محاضرة غير متزامنة 

 9االسبوع 
 محاضرتين وجاهي وأنواع المحاكمالنظام القضائي 

 محاضرة غير متزامنة 

 10االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الوسائل البديلة لحل المنازعات: التحكيم والوساطة

 محاضرة غير متزامنة 

 11االسبوع 
 محاضرتين وجاهي األشخاص: الشخص الطبيعي والحكمي

 محاضرة غير متزامنة 

 12االسبوع 
مصادرها بشكل عام والعقد بشكل خاصااللتزامات:   محاضرتين وجاهي 

 محاضرة غير متزامنة 

 13االسبوع 
 محاضرتين وجاهي طرق انقضاء االلتزامو دتتمة موضوع العق

 محاضرة غير متزامنة 

 14االسبوع 
 محاضرتين وجاهي تتمة طرق انقضاء االلتزام

 محاضرة غير متزامنة 

 15االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الحق وأنواعه

 محاضرة غير متزامنة 
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 
 (غير متزامنأوالكتروني )متزامن  أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
  2016مان، ع-، دار الثقافةالمصطلحات القانونية باللغة االنجليزية، زيد العقايلهد.  المرجع الرئيس

 2010مان، ع -إثراء ، دار المصطلحات القانونية باللغة االنجليزية ،كمال عبد الرحيم العالويند.  المراجع االخرى 
 The following website: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/cisg-toc.html 

  

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
الساعات المخصصة % من مجموع 15تشترط المواظبة للطالب وال يسمح له بالتغيب عن أكثر من 

 للمساق إال بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية.

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/cisg-toc.html
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 حل األنشطة وتسليمها بالوقت المحدد لذلك األنشطة

 التسليم المتأخر للواجبات
 سبة منالتقيد بتسليم الواجبات المعطاة في الموعد المحدد لها وفي حال التأخر في تسليمها سيحسم ن

 وبما يتناسب مع مدة التأخير.العالمة المخصصة للواجب 

االختبار النصفي سيحدد من قبل عمادة الكلية في جدول يعلن عنه أما االختبار النهائي فحسب  االمتحانات
 الجدول الذي سيصدر عن دائرة القبول والتسجيل/قسم االمتحانات.

دراسية كل طالب يقوم بالغش في يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول  االستاللو  الغش
 االمتحان أو الشروع أو االشتراك فيه.

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


