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 مشّدق السادة .16

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 

  عامر القرالة د.  -

 خسيس  –ثالثاء  –أحد   1 – 11الداعات السكتبية  :  -

 a.qaralleh@ju.edu.joالبريد االلكتروني :  -

 

 مدرسه السادة .17

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 

 د. عامر القرالة   -

 خسيس  –ثالثاء  –أحد   1 – 11الداعات السكتبية  :  -

 a.qaralleh@ju.edu.joالبريد االلكتروني :  -

 وصف السادة .18
 .كسا ىه مذكهر في الخظة الدراسية السعتسدة

 قهاعد االساسية لمدول السعاصرة .يتشاول ىذا السدا دراسة متأنية لمشظرية العامة لمقانهن الدستهري , و عميو فإنو يتشاول مهضهع ذو أىسية بالغة و ارتباط وثيق بتمك ال     
 السداق شكل الدولة و نظام الحكم فييا و تشظيم الدمظات العامة و اختراصاتيا , و عالقتيا مع بعزيا البعض .و ىشا يدرس 

اية مدؤوليات و ارتباط ذلك بحسكذلك يتفحص طبيعة العالقة القائسة بين الدمظة و الحرية من خالل تقرير مجسل الحقهق الهاجب ان يتستع بيا االفراد و ما يقع عمييم من      
 الحقهق و الزسانات الالزمة لذلك . 

لسجردة مثل القانهن الدولي العام و مجسل انو لسن الزروري ايزًا ان يقدم تعريفًا جامعًا , لساىية السقرهد بالقانهن الدستهري و تسييزه عن غيره من القهاعد القانهية العامة ا    
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 ائي و السالي . القهانين الداخمية التي تذسل القانهن االداري و الجز 
يقة عن إمكانية تعديل الدساتير و و التفرقة ما بين الدساتير السرنة و الجامدة و العرفية و السكتهبة , ىي ايزًا من السهاضيع الهاجب دراستيا في ىذا السداق لسعرفة دق     

اليب وضع الدساتير و التي تتشهع مابين اساليب غير ديسقراطية  تذسل اليبة و العقد و بالتالي ضسان عدم التظاول و الظغيان عمييا , و بيذا الخرهص يتم التسييز ما بين اس
 اخرى ديسقراطية تدتشد عمى الييئات التأسيدية و االستفتاء الذعبي . 

 
 
 

 تدريس السادة ونتاجاتياأىداف  19.
 األىداف -أ
 

 تيدف السادة إلى 
 رفد الظمبة بخمفية قانهنية قادرة عمى إيزاح السقرهد بالقانهن الدستهري  – 1
 اثراء الظمبة بسعمهمات ذات ارتباط وثيق بأنهاع الدساتير و طرق تذكميا و تعديميا و ضسانات عدم التظاول عمييا  – 2
 هاجبات زيادة معرفة الظمبة بسفاىيم الديسقراطية و و ارتباط ذلك بسفاىيم الحقهق و ال – 3
 تقديم تفرقة مهضهعية لمدول الديسقراطية و غير الديسقراطية و الية وضع الدساتير و الزسانات الكفيمة بعدم تحقيق الظغيان  – 4
 معرفة الظمبة بالحقهق الدستهري  وضرورة ايزاح فكرة ان الحرية ذات ارتباط وثيق بالدمظة تعظيم  – 5
ق االصالح الدياسي السشذهد وما تسحض عن ذلك من سية و مشيا الدستهر االردني ومقدرة الشظام عمى االستجابة لمسظالب الذعبية و تحقيلعالاستعراض التجارب الدستهرية ا  -6

  2016و  2014و  2011اليات الترحيح الذاتي و التعديالت الدستهرية لالعهام 
 



 
 

 ليا والجدول الزمشي السادة الدراسية محتهى .20
 

نتاجات التعّمم  .3 التقييم أساليب .2 السراجع .1
 السحتهى  .6 األسبهع .5 السدّرس .4 الستحققة

السراجع مرفقة  .7
  اسامييا

من خالل  .8
االمتحان و 

 االبحاث 

عامر د.  .10  .9
  القرالة 

  التعريف بالقانهن الدستهري  .12  2 .11

السراجع مرفقة  .13
 اسامييا

من خالل  .14
االمتحان و 

 االبحاث

د. عامر  .16  .15
 القرالة  

  مرادر القانهن الدستهري  .18  3 .17

السراجع مرفقة  .19
 اسامييا

من خالل  .20
االمتحان و 

 االبحاث

د. عامر  .22  .21
 القرالة  

نذأة الدساتير و انهاعيا و تعديميا  .24  5+  4 .23
  و نيايتيا 

السراجع مرفقة  .25
 اسامييا

من خالل  .26
االمتحان و 

 االبحاث

د. عامر  .28  .27
 القرالة  

 اساليب نياية الدساتير  .30 6+  5 .29
31.  

السراجع مرفقة  .32
 اسامييا

من خالل  .33
االمتحان و 

 االبحاث

د. عامر  .35  .34
 القرالة  

مبدأ سسه الدستهر و كفالة  .37  7  .36
  احترامو 

السراجع مرفقة  .38
 اسامييا

من خالل  .39
االمتحان و 

 االبحاث

د. عامر  .41  .40
 القرالة  

 الرقابة عمى دستهرية القهانين  .43  8 .42
44.  

السراجع مرفقة  .45
 اسامييا

من خالل  .46
االمتحان و 

 االبحاث

د. عامر  .48  .47
 القرالة  

 دراسة الدستهر االردني  .50 10+  9 .49

السراجع مرفقة  .51
 اسامييا

من خالل  .52
االمتحان و 

 االبحاث

د. عامر  .54  .53
 القرالة  

  التعديالت الدستهرية في االردن  .56 11 .55

 .الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية21

  يتم تظهير نتاجات التعمم السدتيدفة من خالل الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية التالية:
ة و انعكاس ذلك عمى انتذار االعتساد عمى السشاقذات الرفيو و االعتساد عمى مشاقذة امثمة حية لشذهء الدساتير في العالم و ارتباط ذلك بالثهرة االمريكية الفرندي -

 مباديء الديسقراطية و عميو يتم مشاقذة التظهر التاريخي لشذأة الدساتير . 
  

 

 السادة. أساليب التقييم ومتظمبات 22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم السدتيدفة من خالل أساليب التقييم والستظمبات التالية:
 % 30االمتحان االول  – 1
 %  15السشاقذة خالل السحاضرات و ورقة بحثية  – 2



 % 15امتحان ثاني  – 3
 %  40امتحان نيائي  – 4

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 والغياب سياسة الحزهر -أ

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 

 الهقت السحددت في وتدميم الهاجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 

 إجراءات الدالمة والرحة -ج

 الغش والخروج عن الشظام الرفي -د

 من خالل االنظسة و التعميسات الستبعة بالجامعة االردنية 

 إعظاء الدرجات -ه

 %  30امتحان نرف فرمي  -

 %  15السشاقذة خالل السحاضرات  -

 %  15امتحان ثاني  -

 % 40امتحان نيائي  -

 في دراسة السادة تديمالتي و الجامعة بالستهفرة  الخدمات -و

 

 السعدات واألجيزة السظمهبة .24

 جياز كسبيهتر   -

- Data show  

 مكتبة الجامعة االردنية  -

 مختبرات الحاسهب  -
 

 السراجع.25
 

 السقررة، والقراءات التي يجب عمى الظالب تغظيتيا لمسهضهعات السختمفة لمسادة.الكتب  -أ

 ( مشذهرات الجامعة االفتراضية الدهرية , دمذق  2009)  1البحري , حدن ) القانهن الدستهري : الشظرية العامة ط  -

 ( دار الثقافة , عسان  2016الخظيب , نعسان , الهسيط في الشظم الدياسية و القانهن الدستهري )  -

  2016,  2014,  2011التعديالت الدستهرية االردنية لالعهام  -



 . التعميسية الكتب السهصى بيا، وغيرىا من السهاد  -ب

-  

 معمهمات إضافية 26.
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