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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
   Law   111  رقم ورمز المساق: القانون علم إلى المدخل اسم المساق:

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

  منسق المساق: ال يوجد المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج المساق آلية تدريس

 وصف المساق

يتضمن هذا المساق دراسة نظرية القانون من حيث مفهوم القانون وضرورته 
ون وكذا نطاق القانوخصائص القاعدة القانونية ومصادرها الرسمية والتفسيرية ، 

ل من حيث الزمان والمكان واألشخاص وكذلك تفسير القانون وإلغائه. كما  يتناو 
نظرية الحق من حيث تعريف الحق وأنواعه وأشخاص الحق طبيعيين ومعنويين 

 ومحل الحق ومصادره واستعماله وإثباته .

 أهداف المساق

 . القانون  نظرية في االساسية القانونية القواعد معرفة .1
 اقليمية مبدأ : ومنها القانون، في األساسية القانونيه المبادئ تطبيق .2

 المباشر االثر مبدأ القانون  رجعية عدم ،مبدأ القانون  شخصية مبدأ القانون،
 .بالقانون  بالجهل الدفع جواز عدم ،مبدأ للقانون  والفوري 

 الحقوق  أنواع ومعرفة الحق نظرية في األساسية القانونية المبادئ معرفة .3
 . وخصائصها تقسيماتها ومعايير

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  ظريةن تتناولها التي االساسية المبادئ فهم على قادرا  أن يكون الطالب 

 .الحق ونظرية القانون

CLO2 : والفاظ عبارات خالل من القانونية النصوص تفسير أن يتمكن الطالب من 

 خارج ادوات على باالعتماد احيانا او النص موضوع على باالعتماد او النص
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 والمصدر ,التشريع وروح ,التحضيرية االعمال ,المشرع ونية ,كالقياس النص

 .للنص التاريخي

CLO3 :لحقا نظرية في سيما وال بالواقع القانون وربط والتحليل المناقشة ان يدرك الطالب طريقة. 

 

 

  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 قصير اتاختبار   (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

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

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

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

 1االسبوع 
ثالث محاضرات  حياة اإلنسان والمجتمعفي ضرورته هميتهوأ مه،التعريف بالقانون من حيث مفهو

 وجاهية
  القاعدة القانونية وأقسامها ئصخصا

 2االسبوع 

ثالث محاضرات  والخاص وفروعهمااقسام القانون العام 
 وجاهية

/  مصادرالقاعدةالقانونية
 لمصادرااللزاميةالرسميةوالمصادراالسترشاديةا

 
 

 3االسبوع 
ثالث محاضرات  تطبيق القانون من حيث المكان: نطاقتطبيقالقاعدةالقانوينة

 وجاهية
  تطبيق القانون من حيث الزمان واألشخاص: نطاقتطبيقالقاعدةالقانوينة 

 4االسبوع 
ثالث محاضرات  أنواع التفسير، طرق التفسير الداخلية: تفسير القاعدة القانونية

 وجاهية
  االلغاء  : التشريعطرق التفسير الخارجية للقاعدة القانونية، إلغاء 

 5االسبوع 

ثالث محاضرات  ومصادره وأركانهتعريفه، أساسه: مفهوم الحق
 وجاهية

، الحقوق السياسية والحقوق العامة وخصائصها :الحقوق غير الماليةأنواع الحق /

 الحقوق الخاصة وخصائصها
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 6االسبوع 
محاضرات ثالث  الحقوق العينية: الحقوق الماليةأنواع الحق / 

 وجاهية
  لحقوق الشخصيةا: الحقوق الماليةأنواع الحق/ 

 7االسبوع 

الشخصية القانونية للشخص وآثارها القانونية : أشخاص الحق / الشخص الطبيعي

 من أهلية وذمة مالية وغيرها
ثالث محاضرات 

 وجاهية
للشخصية نشأته، مفهومه وأنواعه، اكتسابه : أشخاص الحق / الشخص المعنوي 

 القانونية وآثارها وانقضاءه
 

 8االسبوع 
التعريف بالشيء والمال وشروط صالحية الشيء ليكون محل حق، : محل الحق 

 صور محل الحق والنتائج القانونية المترتبة على اختالفها 
ثالث محاضرات 

 وجاهية
  ووسائل الحماية وأهم مبادئ إثبات الحقنطاق حماية الحق 

 9االسبوع 
ثالث محاضرات  في حياة اإلنسان والمجتمعضرورته و هميتهأ مه،التعريف بالقانون من حيث مفهو

 وجاهية
  القاعدة القانونية وأقسامها ئصخصا

 10االسبوع 
ثالث محاضرات  والخاص وفروعهمااقسام القانون العام 

 وجاهية
  ةاالسترشادي والمصادر الرسمية االلزامية لمصادرا/  القانونية القاعدة مصادر

 11االسبوع 
ثالث محاضرات  تطبيق القانون من حيث المكان: القانوينة القاعدة تطبيق نطاق

 وجاهية
  تطبيق القانون من حيث الزمان واألشخاص: القانوينة القاعدة تطبيق نطاق 

 12االسبوع 
ثالث محاضرات  أنواع التفسير، طرق التفسير الداخلية: تفسير القاعدة القانونية

 وجاهية
  االلغاء  : طرق التفسير الخارجية للقاعدة القانونية، إلغاء التشريع

 13االسبوع 

ثالث محاضرات  ومصادره وأركانه تعريفه، أساسه: مفهوم الحق
 وجاهية

، الحقوق السياسية والحقوق العامة وخصائصها :الحقوق غير الماليةأنواع الحق /

 وخصائصهاالحقوق الخاصة 
 

ثالث محاضرات  الحقوق العينية: الحقوق الماليةأنواع الحق /  14االسبوع 
 وجاهية
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  لحقوق الشخصيةا: الحقوق الماليةأنواع الحق/ 

 15االسبوع 
الشخصية القانونية للشخص وآثارها القانونية : أشخاص الحق / الشخص الطبيعي

 من أهلية وذمة مالية وغيرها
ثالث محاضرات 

 وجاهية
  

  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.    

 والمراجع الكتاب المعتمد
.شر والتوزيعد. عدنان العمر ؛ د. نعيم العتوم: المدخل لدراسة العلوم القانونية، مكتبة جلرير للن المرجع الرئيس  
.4200؛ وأئلدار  غالب الداودي: المدخل إلى علم القانون،د.  المراجع االخرى   

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

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

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

 . المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخيرقد يخضع التقديم  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
 

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***


