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 جامعة عمان األهلية
 

 الكلية: الحقوق

 التخصص: القانون الخاص

 

 خطة المادة

 القانون الدولي الخاص

 صاحب الفتالوي .أ
 

 وصف قصير

 المادةنسخة 
 

 
 
 

أن تينكس  س فية الت رري او أب التحيورأ و أب التكيورىو  في  تحفظ نسخة من هذه الخطة في  مفيا المي وي بغن  ي  
 أن ربضع ف  "نمبذج ضم ن جبوي الم وي".هذا النمبذج، بغن    
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 معلومات المادة .1

 القانون الدولي الخاص : عنوان المادة .1

 (0414112) :  رمز المادة .2

 ثالث : الساعات المعتمدة .3

 العقود المسماة : المتطلب السابق .4

 ال يوجد : متطلب المساندال .5

 

 سياسات المادة .2

 ويجب توضيحها للطالب في اللقاء األول:
 :الحضور .1

 على الطالب حضور جميع المحاضرات لهذا المادة. أ.

يحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي في المادة إذا تغيب عن ما مجموعه  ب.
 ( فيها.%35% من عدد المحاضرات، ويعطى عالمة الصفر الجامعي )15

في الحالة أعاله، يعتبر الطالب منسحب من المادة مع تسجيل عالمة منسحب  ج.
ف العالمات لهذه المادة في حال تقديمه عذر طبي رسمي وموثق من قبل في كش

 عيادة الجامعة أو أي عذر مقبول لدى عميد الكلية.

 

التأخير: ال يسمح للطالب بالتأخير عن موعد المحاضرة، ويمنع أي طالب يأتي متأخرًا  .2
 من حضور المحاضرة، ويتم تسجيله غائبًا عنها.

 
 االمتحانات: .3

المتحان المادة الغير نهائي ستكون نتيجته الحصول على عالمة  عدم التقدم  •
صفر في ذلك االمتحان إال في حالة تقديم عذر مقبول للمدرس والذي يقوم بدوره 

 بالموافقة على إجراء امتحان تعويضي للطالب.

عدم التقدم لالمتحان النهائي ستكون نتيجته الحصول على عالمة صفر في ذلك   •
ي حالة تقديم عذر مقبول لعميد الكلية والذي يقوم بدوره بالموافقة االمتحان إال ف

والذي يتم عادة إجراؤه في األسبوعين األوليين  على اعتباره امتحان غير مكتمل،
 من الفصل الدراسي التالي.
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الواجبات والمشاريع: ينبغي أن تسلم الواجبات والمشاريع إلى المدرس بالتاريخ المحدد  .4
ع عالمة صفر على الواجبات والمشاريع التي يتم تسليمها في وقت لها. وسيتم وض

 متأخر، إال إذا قدم الطالب سببًا مقبواًل يوافق عليه المدرس.

 

 حضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد: .5

)األول،  بتقديم االمتحان دقائق، فلن يسمح له 10إذا تأخر الطالب مدة تزيد عن   •
 فصلية(.الثاني أو االمتحانات نصف ال

، بتقديم االمتحان النهائي دقيقة، فلن يسمح له 30إذا تأخر الطالب مدة تزيد عن   •
 دقيقة.  30ولن يسمح ألي طالب بمغادرة قاعة االمتحان قبل مضي 

 
 ، ويشمل:مشروعة بطريقة غير الغش هو محاولة للحصول على عالماتالغش:  .6

 النقل من طالب آخر.  •

 من الجامعة. استخدام أدوات غير مصرح بها  •

 التعاون مع طالب آخر خالل اختبار، دون إذن.  •

 .االمتحانبيع، أو سرقة محتويات  وأ ،شراء وأ عن دراية، ستخدامالا  •

على أنها ملكه  همما يعني تقديم عمل شخص آخر أو أفكار  سرقة العلميةال  •
 ، دون إسناد.الخاص

 نقالة( أثناء االمتحان.استخدام أي من وسائل اإلعالم )بما في ذلك الهواتف ال  •

 

عقوبة الغش: الحد األدنى لعقوبة الغش هو الحصول تلقائيًا على صفر في االختبار أو  .7
ويقوم المراقب على االمتحان  الواجب، مما يمكن أن يؤدي إلى الرسوب في المادة.

ويتم االحتفاظ بالتقرير في ملف ، بكتابة تقرير إلى رئيس لجنة االمتحانات عن الحالة
لكن في حال قيام الطالب بالتشويش  لطالب. مع بقاء الطالب في مقعده أثناء االمتحان.ا

على غيره من الطالب، سيتم طرد الطالب من قاعة االمتحان بموافقة رئيس لجنة 
أما إذا أقدم الطالب على الغش ثانية، فإن ذلك سيؤدي إلى الوقف الفوري  االمتحانات.

لفصل الدراسي الحالي، ويتم االحتفاظ بنسخة من القرار في للطالب للفترة المتبقية من ا
 ملف الطالب.

 

يجب أن تبقى الهواتف النقالة مغلقة أو صامتة داخل القاعة. ال يسمح باستخدام  .8
 الهواتف النقالة داخل القاعة في أي شكل )حديث/أو رسائل نصية(.
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 نظام العالمات .3

 المعدل التقدير
 100-85 ممتاز

 85 -78 جيد جدا

 78 -68 جيد

 68 -60 مقبول

 60 -50 ضعيف

 50أقل من  راسب

 
 50هي الحد األدنى للنجاح في المادة، حيث إن العالمة التي تقل عن  50عالمة النجاح: إن عالمة 

 تعتبر غير مقبولة الجتياز المادة.

 المصادر والمراجع .4

 اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
مكان 
 النشر

الطبعة / 
 إلصدارا

سنة 
 النشر

الوجيز في شرح القانون الدولي 

 الخاص

د. محمد وليد 
 المصري 

الثقافة دار 
نشر لل

 والتوزيع

 م 2011 الثانيةالطبعة  عمان

القانون الدولي الخاص، )دراسة 
 مقارنة في تنازع القوانين(،

د. مهند 
 الصانوري 

دار وائل 
 للنشر

 م 2011   الطبعة األولى عمان

 

 اندة للمساق:الكتب المس .1

 يفترض بالطالب أن يعطي االهتمام الالزم لهذه المراجع كما هو للكتاب المقرر 

  بلد النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
سنة 
 النشر

الموووووجز فووووي القووووانون الوووودولي الخوووواص  

دراسة مقارنة بين الفقه الودولي واننمموة 

 السعودية

د. بدر الدين 
عبد المنعم 

 شوقي

مكتبة 
الخدمات 
 الحديثة

 جدة
الكتاب 
 الثالث

بدون سنة 
 نشر

شرح أحكام الجنسيية فيي القيانون األردنيي 
 " دراسة مقارنة "

د. جابر إبراهيم 
 الراوي 

الدار العربية 
للتوزيع 
 والنشر

 عمان
الطبعة 
 األولى

 م1984
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الجنسييية ومركييز األجانييب وأحكامهمييا فييي 
 القانون الكويتي

 بيروت دار القلم د. حسن الهداوي 
الطبعة 
 األولى

1973 

 صبحي سلوم تشريعات الجنسية العربية السورية

مطبعة خالد 
 بن الوليد

 دمشق
الطبعة 
 األولى

 م1983

القانون اليدولي الخياص، الجيزء األول فيي 
الجنسيييييييية والميييييييوطن وتمتيييييييع األجانيييييييب 

 بالحقوق )مركز األجانب(،

عز الدين عبد 
 هللا

مطبعة جامعة 
 عين شمس

 القاهرة
عة الطب

 السابعة

 م1964

الجنسيييية ومركيييز األجانيييب فيييي تشيييريعات 
 الدول العربية

د. عكاشة محمد 
 عبد العال

الدار 
 الجامعية

  بيروت
 م1987

 القانون الدولي الخاص اللبناني المقارن 
د. عكاشة عبد 

 العال

الدار 
 الجامعية

  بيروت
بدون سنة 

 نشر

 دروس في الجنسية اللبنانية،
د. عكاشة عبد 

 العال

الدار 
 الجامعية

  بيروت
 م1986

القييانون الييدولي الخيياص األردنييي، الكتيياب 
األول فييييييييي تنييييييييازع القييييييييوانين وتنييييييييازع 
االختصييييياص القضيييييائي اليييييدولي وتنفييييييذ 

 األحكام األجنبية، دراسة مقارنة

د. غالب علي 
 الداودي

بدون جهة 
 نشر

 
الطبعة 
 األولى

 م1996

القانون اليدولي الخياص، الجيزء األول فيي 
الجنسيييييية، المطبعييييية الجدييييييدة، دمشيييييق، 

 م1987 – 1986

    د. فؤاد ديب

 

 الجنسية ومركز األجانب، دراسة مقارنة

د. هشام صادق،   
د. عكاشة محمد 
عبد العال، د. 
حفيظة السيد 

 الحداد

دار 
المطبوعات 
 الجامعية

 م2006  اإلسكندرية
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الرسييمية رقييم  ( ميين عييدد الجريييدة2المنشييور علييى الصييفحة )و  1976( لسيينة 43)ألردنييي المؤقييت رقييم القييانون المييدني ا
( مين 829الصيفحة رقيم ) م وأصيبح قانونيًا دائميًا بموجيب اإلعيالن المنشيور عليى01/08/1976( الصادر بتياريخ 2645)

 م .16/03/1996( الصادر بتاريخ 4106عدد الجريدة الرسمية رقم )
( مين الجرييدة الرسيمية 1171( مين العيدد )105ر فيي الصيفحة )و نشيوالمن 1954( لسنة 6رقم ) ة األردنيةقانون الجنسي

 م.25/04/1965م، ويعمل به اعتبارًا من 16/02/1954الصادر بتاريخ 
 قانون أصول المحاكمات المدنية األردني
 1952لسنة  8قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني رقم 

 

 وأهدافهوصف المادة  .5

يعنى القانون الدولي الخاص بتنظيم عالقات األفراد التي يشوبها عنصير أجنبيي حييث يتضيمن 
مجموعة مين القواعيد القانونيية التيي تحيدد االختصياص القضيائي والتشيريعي وذليك مين خيالل المعيايير 

مه عليى ميواد ( من القانون المدني األردني. كما تطبق أحكا29 – 11والضوابط الواردة في المواد )من 
  األجانب.الجنسية والموطن ومركز 

( لسينة 8كذلك يتضمن منهاج الدراسية لهيذه الميادة شيرح قيانون تنفييذ األحكيام األجنبيية رقيم )
 بحيث يتعرف الطالب على كيفية تنفيذ األحكام والسندات األجنبية في األردن. 1952
ذا الفيرع مين القيانون اليذي يتنياول رر الدراسيي إليى تعرييف الطاليب بالمقصيود بهييهدف هيذا المقيو 

بعض المواضيع الجديدة كالجنسية والموطن ومركيز األجانيب والعالقيات القانونيية ذات العنصير األجنبيي 
وكيفية اختيار القانون واجب التطبيق عنيد تيزاحم قيوانين دول عدييدة بعييدًا عين التمسيك بمبيدأ السييادة 

سة للطالب تنازع االختصاص القضيائي أي تعييين المحكمية والتأكيد على القانون األفضل، وتوضح الدرا
المختصة في النزاعات المنطوية على عنصر أجنبي، وأخيرًا موقيف المشيرع األردنيي مين تنفييذ األحكيام 

جراءات ذلك.  األجنبية في المملكة األردنية الهاشمية وشروط وا 
 

 النتائج المتوقعة من دراسة المادة .6

وحاالت قيام تنازع  وفقدان واسترداد الجنسية األردنيةأسباب اكتساب التعرف على  •
القوانين وكيفية تنفيذ األحكام األجنبية والمصطلحات الشائعة في هذا القانون 

 .والمفاهيم والمبادىء األساسية التي تسود فيه

 .تطبيق النصوص القانونية على الوقائع •

 تحليل النصوص القانونية واستنباط الحلول منها. •

 .لقانون واجب التطبيق في المنازعات الدولية الخاصةتحديد ا •

 التعرف على كيفية تنفيذ األحكام األجنبية في األردن والقوانين األخرى. •

 القدرة على خلق قضايا ووقائع مادية صورية وتطبيق النصوص عليها. •
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 طرق وأساليب تدريس المادة: .7

 ويمكن أن تشمل أساليب التدريس، ولكن ال تقتصر على:
 .محاضراتال •

 .مناقشة وحل المشكالت •

 .الواجبات الفردية •

 .استخدام المختبر •

 

 أساليب التقويم .8

 

 الوصف الوزن% تقييم #
 األول والثاني والنهائي %(85) االختبارات 
 قضية عملية %(5) الواجبات 
  %(5) امتحان قصير 
 تفاعل ونقاش %(5) المشاركة 

 االختبارات )أ(
 

 الوزن% االختبار
المخرج التعليمي  رقم

 للمقرر
 التاريخ

 حسب التقويم الجامعي 1 %(15) األول
 حسب التقويم الجامعي 3،  2،  1 %(20) الثاني
 حسب التقويم الجامعي جميع المخرجات %(50) النهائي

 الواجبات )ب(
 

 الوزن% الواجب
رقم المخرج 
 التعليمي للمقرر

المحتوى ومجال 
 التركيز

 التاريخ

 األسبوع العاشر فقدان الجنسية 4،  3 %(3) ةقضية عملي
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 االختبارات القصيرة )ج(
 

 الوزن% النوع
رقم المخرج 
 التعليمي للمقرر

المحتوى ومجال 
 التركيز

 التاريخ

 4،  3 %(5) اختبار قصير
قضايا في الجنسية 
 األصلية والطارئة

 األسبوع الثامن

 

 المشاركة )د(

 الوزن% النوع
رقم المخرج 

 تعليمي للمقررال
المحتوى ومجال 

 التركيز
 التاريخ

 جميع المخرجات %(5) نقاش وتفاعل
جميع وحدات 

 المادة
طيلة الفصل 

 الدراسي
 

 وحدات المادة وأهدافها .9

 

 ماهية القانون الدولي الخاص: التعرف على موضوعات القانون الدولي الخاص. – 1

 

أو المعايير التي يتم بناًء عليها منح الجنسية في  النظرية العامة للجنسية: التعرف على األسس – 2
 القانون األردني والمقارن.

 

أسباب اكتساب وفقدان الجنسية واستردادها: التعرف على أسباب اكتساب الجنسية التأسيسية  – 3
 واألصلية والطارئة وأسباب فقدانها واستردادها.

 

ى قاعدة اإلسناد التي تحدد القانون واجب جنسية األشخاص االعتبارية األجنبية: التعرف عل – 4
 التطبيق على األشخاص االعتبارية األجنبية.

 

 تنازع القوانين: التعرف على شروط قيام حالة تنازع القوانين. – 5

 

 موانع تطبيق القانون األجنبي: التعرف على حاالت استبعاد القانون األجنبي المختص. – 6

 

التعرف على قواعد اإلسناد في القضايا العملية كالزواج  لقوانين:الحلول الوضعية في تنازع ا – 7
 والطالق والميراث والوصية.

 

 التعرف على كيفية أو طرق تنفيذ األحكام والسندات األجنبية في األردن. تنفيذ األحكام األجنبية: – 8
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 الجدول الزمني للمادة .10

 

 الموضوع األسبوع
تاريخ استحقاق 
 الواجبات/االختبارات

المرجع في 
 الكتاب المقرر

رقم المخرج 
 التعليمي للمقرر

    فترة سحب و إضافة المواد األول

 الثاني
الفصيييييل التمهييييييدي: ماهيييييية القيييييانون 

 الدولي الخاص
   

 الثالث
 الباب األول: الجنسية

 الفصل األول: النظرية العامة للجنسية
   

 الرابع
الفصل الثاني: أسباب اكتسياب وفقيدان 

 الجنسية
   

 الخامس
الفصييييل الثالييييث: جنسييييية األشييييخاص 

    االعتبارية األجنبية

    الباب الثالث: تنازع القوانين السادس

 السابع
 موانع تطبيق القانون األجنبي

البييياب الرابيييع: فيييي تنيييازع االختصييياص 
 القضائي الدولي

   

الثامن والتاسع 
 والعاشر

    الباب الخامس: تنفيذ األحكام األجنبية

حادي عشر ال
 والثاني عشر

تطبيقات عملية عليى قضيايا فيي تنيازع 
 القوانين

   

الثالث عشر 
 والرابع عشر

مراجعة كاملية للمسياق المقيرر وتحدييد 
 مادة االمتحان النهائي

   

 
 


