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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
  law 252 رقم ورمز المساق: النظام الدستوري األردني  اسم المساق:

 األول  الفصل الدراسي: ساعات  3  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس: متطلب تخصص اجباري  المساق: نوع

  منسق المساق: النظم السياسية والقانون الدستوري  المتطلب السابق:
 

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

 وصف المساق

األردن منذ تأسيس إمارة شرق األردن حتى الوقت يتضمن هذا المساق دراسة النظام الدستوري في 
 م والتعديالت الدستورية التي طرأت عليه, ودراسة1952و  1947و 1928الحالي وتقييم دساتير عام

 النهج الدستوري لألردن خاصة في مجال إيضاح وتطور وتقييم النظام السياسي األردني ومن ضمنها
لقضائية ااختصاصاتها( والسلطة  والسلطة التنفيذية)تشكيلها, اختصاصاتها( السلطة التشريعية )تشكيلها,

بعدم  اثر الحكم الصادر اختصاصها, والعالقة بينهما, مع التركيز على المحكمة الدستورية )تشكيلها,
 الدستورية(.

 

 أهداف المساق

ملكة وبالتاريخ الدستوري للم زويد الطلبة بالمعرفة المتقدمة في القانون الدستوري األردني ومصادرهت -1
 اآلن. األردنية الهاشمية منذ نشأتها ولغاية

صه الطلبة الذهنية والعملية فيفهم النظام السياسي للمملكة األردنية الهاشمية وخصائ تطور مهارات -2
 وعالقة السلطات مع بعضها البعض. 

 ألوراق البحثية في مواضيع القانون طوير مهارات الطلبة في كتابة وإعداد المقاالت والتقارير وات -3
 الدستوري.

 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  ية ألردنالمبادئ والمفاهيم األساسية للنظام السياسي والدستوري في المملكة ا أن يدرك الطالب
 . الهاشمية
CLO2 :انون العالقة بالقالهيئات والدوائر ذات و  السلطات العامة في الدستور ان يلم الطالب بكافة

الدستوري كمجلس األمة والمحكمة الدستورية وتشكيل الحكومات والتعرف إلى تشكيل هذه الهيئات 
 وصالحياتها واختصاصاتها.

CLO3 : ان يحلل الطالب  النصوص الدستورية والقوانين والقرارات القضائية واالجتهادات الفقهية في
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 مجال القانون الدستوري.
 

  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 عالمة  30   امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 عالمات  10   (1نشاط )

 2 عالمات  5   (2نشاط )

 2 عالمات  5   (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 عالمة  50   امتحان نهائي

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

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

 التاريخي والدستوري  لنشأة الدولة األردنية التطور 1االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 1928القانون االساسي لشرق االردن  2االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 1946دستور المملكة االردنية الهاشمية  3االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 4االسبوع 
 محاضرتين وجاهي وخصائصه 1952التاريخي لنشأة دستور  التطور

 محاضرة غير متزامنة

 تكوين السلطة التنفيذية 5االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 اختصاصات الملك 6االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 مجلس الوزراء 7االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها 8االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 غير متزامنة محاضرة
 محاضرتين وجاهي الوظيفة التشريعية 9االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 محاضرة غير متزامنة

 الوظيفة المالية 10االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 الوظيفة الرقابية 11االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 السلطة القضائية 12االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 المحاكم المتخصصة وعالقتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية 13االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 مبدأ الفصل بين السلطات 14االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة

 القضاء الدستوري  15االسبوع 
 محاضرتين وجاهي

 غير متزامنة محاضرة
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع

 المرجع الرئيس
2022,دار الثقافة للنشر والتوزيعري, الوافي في النظام الدستو نعمان الخطيب,   

   

 المراجع االخرى 
2022دار الثقافة للنشر والتوزيع,د. امين العضايلة , الوجيز في النظام الدستوري,   

 
 

 ***رشاداتالتعليمات وال 

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

 مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.من % 15
 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   األنشطة

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

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

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


