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 التميز في مجاالت القانون والبحث العلمي.:

 
 تعميق المعرفة القانونية والمْهنية في مجاالت القانون. :

 
: 

 .مواكبة المستجدات اإللكترونية في مجاالت القانون .1

 .تشجيع البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية .2

 .التحليلية في مجاالت القانون تنمية قدرات الطلبة .3

 .ربط الرسائل الجامعية بقضايا المجتمع .4

 .إعداد خريجين مؤهلين في مجاالت القانون .5

 

 
 

 
 . القدرة على إنجاز البحوث العلمية في المسائل المتعلقة بالقانون.

 بل تطويرها.واإلقليمية في مجال القانون العام وس. القدرة على تحليل البيئة القانونية الداخلية 2

تقديم الحلول  . القدرة على استشراف المشاكل التي يعاني منها قطاع المحاماة، والمساهمة الفاعلة في3

 القانونية لها.

  مواجهتها.ل. المعرفة المتعمقة بالمستجدات في مجال القانون العام وتقديم االقتراحات القانونية 4

 درة على التحليل والتفكير الناقد وحل المشكالت القانونية في مجال القانون.. الق5
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ساعة معتمدة موزعة ..... 141..... من.. .....القانون.... تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 على النحو اآلتي:

 

  27 متطلبات الجامعة أولا 
  21 متطلبات الكلية ثانياا 
  75 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاا 
  6 مواد مساندة رابعاا 

  
 

 

 

            
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  التسلســــل

         
27

 

 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

  
 3 (1اللغة العربية ) 55011102
 3 (1اللغة النجليزية ) 55011103
 3 اللغة العربية استدراكي 55011108
 3 اللغة اإلنجليزية استدراكي 55011109
 3 مهارات الحاسوب استدراكي 55011110
 3 التربية الوطنية 55011206
 3 العلوم العسكرية 55011308
 3 مهارات حاسوبية 55041103

15
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 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 12) :الختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 مهارات حياتية 55011204
 - 3 الريادة والبداع 55011306
 55011102)س( 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 55011103)س( 3 (2اللغة النجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
 - 3 حقوق اإلنسان 55021204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 القدس والوصاية الهاشمية 55031205
 - 3 البيئة والمجتمع 55041203
 - 3 الصحة والمجتمع 55041206
 - 3 التصالت والنترنت 55041307

12 
 

21
 

 ساعة معتمدة.....( 21)...... اإلجباريةتطلبات الكلية م أ.
 

    3 مدخل الى علم القانون 31011101
    3 (1فقه األحوال الشخصية ) 31071101
 )س(31071101   3 (2فقه األحوال الشخصية ) 31072102
    3 النظم السياسية والقانون الدستوري 32041101
    3 القانون اإلداري 32051201
 )س(31011101   3 القانون الدولي العام 32061101
    3 المدخل الى الفقه السالمي 33041101
 )س(31011101   3 مصادر اللتزام 31011202
 )س(31011202   3 احكام اللتزام 31012103
    3 الفرنسيةمصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية أو  31012215
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 )س(31011202   3 قانون أصول المحاكمات المدنية 31013105
 )س(31012103   3 العقود المسماه 31013204
 )س(31011202   3 القوانين الجتماعية )قانون العمل( 31013206
 )س(31012103   3 الحقوق العينية 31014107
 )س(31013105   3 قانون البينات 31014110
 )س(32024108   3 مشروع بحث 31014114
 )س(31013105   3 القانون الدولي الخاص 31014208
 )س(31012103   3 عقود التأمين 31014209
 )س(31011101   3 مبادئ القانون التجاري 31031201
 )س(31031201   3 الشركات والفالس 31032102
 )س(31032102   3 اللكترونيةدراسات قانونية في التجارة  31033206
 )س(31032102   3 قانون األوراق التجارية والعمليات المصرفية 31034104
 )س(31011101   3 قانون العقوبات/ القسم العام 32021201
 )س(32021201   3 الجرائم الواقعة على األموال 32022102
 )س(32023206   3 جرائم تكنولوجيا المعلومات 32023107
 )س(32022102   3 الجرائم الواقعة على األشخاص 32023206
 )س(32023107   3 قانون أصول المحاكمات الجزائية 32024108
 )س(32041101   3 النظام الدستوري الردني 32042102
    3 المالية العام والضرائب 32052202
 )س(32051201   3 تشريعات اإلدارة اللكترونية 32053107
 )س(32051201   3 القضاء اإلداري 32054203
 )س(32061101   3 التنظيم الدولي 32062202

21
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 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من .....( 12).....متطلبات الكلية الختيارية: يختار الطالب  ب.

 

    3 تاريخ القانون 31011112
 )س(31012103   3 العقود الصغيرة 31012113
 )س(31013206   3 قانون الضمان الجتماعي 31012213
 )س(32051201   3 قانون الجنسية والجانب 31013111
 )س(32024108   3 احكام مهنة المحاماه 31014117
 )س(31031201   3 قانون النقل 31032108
 31032102-31031201   3 الملكية الصناعية والتجارية 31032203
 )س(31032102   3 قانون التجارة الدولية  31032209
 )س(31032102   3 عقود تجارية 31033105
 )س(31032102   3 األوراق المالية 31034207
    3 الصياغة القانونية باللغة العربية 31072104
 )س(32023206   3 امن الدولةالجرائم الواقعة على  32022103
 )س(32023206   3 الجرائم الخاصة 32022104
 )س(32021201   3 علم الجرام والعقاب 32022105
 )س(32023206   3 القانون الجنائي الدولي 32024110
 )س(32023206   3 الطب الشرعي 32024111
 )س(32041101   3 حقوق النسان 32041204
 )س(32042102   3 والحريات العامة الحقوق 32042203
 )س(32051201   3 القانون البيني 32051208
 )س(32051201   3 قانون اإلدارة المحلية 32052204
 )س(32051201   3 الوظيفة العامة 32052205
 )س(32051201   3 العقود اإلدارية 32052206
 )س(32061101   3 القانون الدولي النساني 32062103
 )س(32061101   3 القانون الدولي للبحار 32062104
(الحكم الشرعي 1علم أصول الفقه اإلسالمي) 33044103

 والدللت
3    

12
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 ساعة معتمدة.....( 6)...... اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

 )س(31014110   3 تطبيقات قانونية 32074106
    3 مهارات حاسوبية 32074107

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6
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11011310    3 مدخل الى علم القانون 

   3 المدخل إلى الفقه اإلسالمي 31071103

   3 النظام السياسية والقانون الدستوري 32041101

   3 القانون الدولي العام 32061101

   3 متطلب جامعة اجباري 

   صفر والسلوك الجامعي الثقافة 55011307

   المجموع

   3 مصادر اللتزام 31011202

   3 مبادئ القانون التجاري 31031201

   3 قانون العقوبات / القسم العام 32021201

   3 القانون اإلداري 32051201

   3 1فقه األحوال الشخصية  31071201

   3 متطلب جامعة اجباري 

    المجموع
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   3 أحكام اإللتزام  31012103

   3 الشركات والفالس 31032102

   3 واقعة على األموالجرائم  32022102

   3 النظام الدستوري األردني 32042102

   3 متطلب كلية اختياري 

   3 متطلب جامعة اجباري 

   المجموع
 

   3 المالية العامة 32052202

   3 الدوليالتنظيم  32062202

   3 مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية 31012215

   3 2مهارات حاسوبية  

   3 متطلب كلية اختياري 

   3 متطلب جامعة اجباري 

    المجموع
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   3 قانون أصول المحاكمات المدنية 31013105

   3 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 32053107

   3 جرائم تكنولوجيا المعلومات 32023107

   3 2فقه األحوال الشخصية  31073102

   3 متطلب جامعة اجباري 

   3 متطلب كلية اختياري 

   المجموع

   3 العقود المسماة 31013204

   3 القوانين الجتماعية )قانون العمل( 31013206

   3 الجرائم الواقعة على األشخاص 32023206

   3 التجارة اإللكترونية 31033206

   3 متطلب جامعة اختياري 

   3 متطلب جامعة اختياري 

    المجموع
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   3 مشروع بحث 31014114
   3 قانون البينات 31014110
   3 قانون أصول المحاكمات الجزائية 32024108
قانون األوراق التجارية  31034104

 المصرفيةوالعمليات 

3 
  

   3 الحقوق العينية 31014107
   3 متطلب جامعة اجباري 

   المجموع

   3 القانون الدولي الخاص 31014208

   3 القضاء اإلداري 32054203

   3 عقود التأمين 31014209

   3 تطبيقات قانونية 32074103

   3 متطلب كلية اختياري 

   3 متطلب جامعة اختياري 

    المجموع
  



 
 

 

 

 
12-29 

 

 

 

 

ساعات معتمدة ( 3)     أصول الفقه:  

ها مدخالا إلى علم األصول واألدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف في يتضمن هذا المساق
 باإلضافة إلى األحكام الشرعية التكليفية والوضعية والقواعد األصولية اللغوية.

 

ساعات معتمدة ( 3)    المدخل إلى علم القانون:( 301111)  

الحديث عن كل من: المساق اضمن هذيت  

يره ون وبيان خصائص القاعدة القانونية وعالقة القانون مع غنظرية القانون: تعريف القان -1
قانونية، ثم من القواعد الجتماعية والدينية، وبيان أقسام القانون وفروعه وتقسيمات القواعد ال

 مصادر القانون وتفسيره ونطاق تطبيقه.
لحق لونية نظرية الحق: تعريف الحق وأنواعه وأركانه، وبيان أشخاصه ومحله، والحماية القان -2

من خالل الحديث عن الدعوى وشروطها وأنواعها والنظام القضائي وتشكيالت المحاكم 
 المدنية والجزائية في األردن.

 

ساعات معتمدة ( 3)   مصادر اللتزام: ( 301112)  

التعريف بمصادر اللتزام وبيان معنى ومضمون كل من العقد  المساق اهذ يتضمن
لمدني النافع والفعل الضار والقانون، ودراسة ذلك في كل من القانون ا والتصرف النفرادي والفعل
 األردني والقانون المقارن.
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ساعات معتمدة ( 3)     مبادئ القانون التجاري:( 301121)  

دراسة نشأة القانون التجاري وخصائصه وعالقته بغيره من القوانين  المساق اهذ يتضمن
ة وكذلك راسة األعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجاريكالقانون المدني ودراسة تطوره ود

 دراسة طرق تسوية المنازعات التجارية.

 

ساعات معتمدة ( 3)    النظم السياسية والقانون الدستوري:( 302151)  

ن الحديث عن ماهية الدساتير والقانون الدستوري من حيث طبيعة القانو  يتضمن هذا المساق
تضمن قته بفروع القانون األخرى، وبيان أدلة األحكام القانونية الدستورية، كما تالدستوري وعال

براز التدني النسبي لقيم ة الدساتير إيضاح معنى الدستور وأنواع الدساتير ثم بيان نشأتها ونهايتها وا 
أو  وكيفية الحفاظ على سيادتها وذلك من خالل الحديث عن الرقابة وتطبيقاتها سواء كانت سياسية
قضائية، كما تتضمن هذه المادة الحديث عن الدولة وخاصة مفهومها والعناصر المكونة لها 
السياسية و والصفات القانونية لها وأنواعها، وكذلك الحديث عن أنظمة الحكم وبيان ركائزها الدستورية 

يضاح مفهوم الحكومة الديمقراطية وتعدد صورها، ثم بعد ذلك بيان نماذج م  ن النظمالمتنوعة وا 
 المطبقة في عالمنا المعاصر، وأخيراا موقف الشرع اإلسالمي وبخاصة في الشؤون الدستورية.

 

ساعات معتمدة ( 3)    قانون العقوبات العام/القسم العام:( 302171)  

التعريف بالنظرية العامة للجريمة والعقوبة وبيان أركان الجريمة  يتضمن هذا المساق
ات وتصنيفها كما تناول دراسة المسؤولية الجزائية وقواعد الشتراك الجرمي والجزاءات من عقوب

 وتدابير وطرق انقضائها.
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ساعات معتمدة ( 3)          المالية العامة والضرائب:( 302281)  

تناول يف بعلم المالية العامة وبيان عالقته بالعلوم األخرى، كما تالتعر  يتضمن هذا المساق
ن األردني دراسة إيرادات الدولة ونفقاتها، ودراسة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في كل من القانو 

 والمقارن.

 

ساعات معتمدة ( 3)     القانون الدولي العام:( 332141)  

التعريف بالقانون الدولي العام وتطوره التاريخي وبيان مصادره  يتضمن هذا المساق
وخصائصه وطبيعة قواعده وعالقته بالقانون الداخلي، كما تتضمن الحديث عن أشخاص القانون 

ن الدول.الدولي وبيان حقوق الدول وواجباته، وكذلك بان المسؤولية الدولية ووسائل حل المنازعات بي  

 

ساعات معتمدة ( 3)     داري:القانون اإل( 332161)  

التعريف بالقانون اإلداري وبيان مصادره وخصائصه وصلته بفروع  يتضمن هذا المساق
داري القانون األخرى كما تتضمن التعريف بالمبادئ العامة للتنظيم اإلداري والتعريف بالنشاط اإل

إلدارية امة ودراسة القرارات ا"الضبط اإلداري، المرافق العامة"، كما تتضمن التعريف بالوظيفة الع
 والعقود اإلدارية واألموال العامة.
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 متطلبات الكلية اإلجبارية:

ساعات معتمدة ( 3)    مشروع البحث:( 300110)  

يتضمن هذا المساق إعداد مشروع بحث يحتوي على العناصر التالية: عنوان البحث، مشكلة 
إلضافة إلى السابقة ومنهجية البحث وقائمة المراجع والمصادر باالدراسة وأهميتها وأهدافها والدراسات 

إعداد بحث قانوني في موضوع معين من الموضوعات القانونية المطروحة في خطة منح درجة 
 البكالوريوس لطلبة الحقوق.

 

ساعات معتمدة ( 3)    أحكام اللتزام:( 301213)  

ف به، ووسائل تنفيذه وبخاصة أحكام دراسة اللتزام من حيث التعري هذا المساقتضمن ي
نفيذ اللتزام تالوفاء، والتنفيذ العيني لاللتزام والتنفيذ بمقابل كذلك دراسة الوسائل المشروعة لحماية 

لتزام.وتتناول الدراسة أيضاا التصرفات المشروطة بالتعليق والتضامن، والحوالة، وطرق انقضاء ال  

 

ساعات معتمدة ( 3)   الشركات واإلفالس:( 301222)  

دارتها يتضمن هذا المساق  دراسة الشركات التجارية من حيث تطورها وأنوعها وتكوينها وا 
اول هذه وتصفيتها وانقضائها باإلضافة إلى أحكام تسجيل األسهم وتداولها في السوق المالي، كما تتن

ني والمقارن.المادة دراسة أحكام اإلفالس من حيث شروطه وآثاره في كل من القانون األرد  
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ساعات معتمدة ( 3)       العقود المسماة:( 301314)  

حيث  دراسة عقود البيع واإلجارة والوكالة والمقاولة، وما يرتبط بها من المساق يتضمن هذا
تعريف وخصائص كل منها وأركانها وآثارها وتمييزها عن غيرها من العقود في كل من القانون 

 األردني والمقارن.

 

ساعات معتمدة ( 3)     األوراق التجارية والعمليات المصرفية:( 233013)  

ها دراسة األحكام العامة لألوراق التجارية وأنواعها ووظائفها وتداول يتضمن هذا المساق
 ووفائها وحقوق والتزامات حامل الورقة التجارية وسائر الملتزمين بها.

فية كالحسابات المصرفية والحوالة المصر  كما تتناول هذه المادة دراسة العمليات المصرفية
 وسائر التسهيالت المصرفية المباشرة وغير المباشرة وقواعد الئتمان وطرقه.

 

ساعات معتمدة ( 3)     العقود التجارية:( 301333)  

 تعريف الطالب بالعقود التجارية من حيث أهميتها وتعريفها وأنواعها يتضمن هذا المساق
يث وتنظيمها التشريعي، وتعريف الطالب باألسس النظرية والعملية لصياغة العقود التجارية من ح

 الشكل والموضوع، كما وتشمل هذه المادة اختيار بعض أنواع العقود التجارية كمثال على أن ل
عقود التي يتم تدريسها في مواد أخرى في الكلية وأن تؤخذ بعين العتبار التكون من تلك العقود 

 التجارية المستخدمة في القطاع التجاري.
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ساعات معتمدة ( 3)       قانون أصول المحاكمات المدنية:( 301391)  

كم حاالتعريف بقانون أصول المحكمات المدنية وبيان مصادره ودراسة تشكيل الم هذا المساقتضمن ي
ا.وقواعد الختصاص ونظرية الدعوى والخصومة واألحكام وأوجه الطعن العادية وغير العادية فيه  

فيذ كما تتناول هذه المادة دراسة قانون التنفيذ ودراسة تنظيم وصالحيات وعمل دائرة التن
 وطرق التنفيذ المختلفة.

 

ساعات معتمدة ( 3)     القانون الدولي الخاص:( 301417)  

التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصادره وبيان مضمونه وسنده  ن هذا المساقيتضم
األحوال بالدستوري، ودراسة النظرية العامة في تنازع القوانين وتطبيقات قواعد اإلسناد فيما يتعلق 

عاقدية الشخصية واألشخاص الحكمية واإلفالس واألموال واللتزامات التعاقدية واللتزامات غير الت
لعامة في يرها وتطبيق القانون األجنبي بمراحله المختلفة، كما تتناول هذه المادة بيان القواعد اوغ

الختصاص القضائي الدولي ومدى حرية الدولة في تنظيم ذلك الختصاص ومسألة تنفيذ األحكام 
 األجنبية ومؤسسات التحكيم وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.

 

ساعات معتمدة ( 3)       األردني:النظام الدستوري ( 302252)  

الحديث عن التنظيم السياسي والدستوري للمملكة األردنية الهاشمية  هذا المساقتضمن ي
ي للمملكة مدخلها التذكير بالحكم العثماني والثورة العربية الكبرى وكذلك التذكير بالتاريخ الدستور 

كيف  2819ردن بدءاا بالقانون األساسي لعام وذلك بإيضاح دسترة السلطة والحياة السياسية لشرق األ
 ، نشأته1947نشا وما الذي تضمنه سواء فيما يتعلق بحقوق الشعب أو تنظيم السلطات ثم دستور 

 ومضمونه في مجال الحرية وتنظيم السلطة.
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ساعات معتمدة ( 3)       قانون العقوبات/القسم الخاص:( 302254)   

، إمداد الطالب بأنواع وأعداد الجرائم التي تقع على األشخاص من حيث يتضمن هذا المساق
ي خطورتها، وجسامة الحق المعتدى عليه ونوع الضرر الذي لحق المجني عليه منها، بأسلوب تحليل

 وصفي واقعي ومن خالل قرارات محكمة التمييز األردنية، وتشمل هذه المادة الجرائم التالية:

 مختلفة، القصد والخطأ وظروف التشديد وظروف التخفيف.جرائم القتل بصوره ال -1
 جرائم الضرب والجرح واإليذاء. -2

 جرائم اإلجهاض. -3

 جرائم الوعيد والتهديد. -4

 جرائم تقييد الحرية والقبض والحجز غير المشروعين. -5

 جرائم الزنا والغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء العام. -6

 ائم الشرف والعتبار".جرائم الذم والقدح والتحقير "جر  -7

 

ساعات معتمدة ( 3)     قانون العقوبات /القسم الخاص:( 302255)  

لجرائم تعريف الطالب بالجرائم الواقعة على األموال وتتناول أكثر أنواع ا يتضمن هذا المساق
رائم وقوعاا وهي السرقة بصورها المختلفة وملحقاتها، وتعريفها وتحديد أركانها وعقوباتها، ثم ج
 الحتيال وجرائم إساءة األمانة بصورها المختلفة وملحقاتها، والجرائم الواقعة على الشيك.
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ساعات معتمدة ( 3)       قانون التنظيم الدولي: (302343)  

لي التعريف بمختلف الجهود المبذولة من اجل إرساء قواعد التنظيم الدو  يتضمن هذا المساق
تعريف والتعريف بالمنظمة الدولية، نشأتها وأنواعها، كما تتناول دراسة منظمة األمم المتحدة وال

الطابع اإلقليمي.بالوكالت المتخصصة وبعض المنظمات ذات   

 

ساعات معتمدة ( 3)     القضاء اإلداري:( 303263)  

تعريف القضاء اإلداري، والتعريف بدعوى اإللغاء والتعويض في مجال  يتضمن هذا المساق
جراءا ت القضاء اإلداري، مع التركيز على تشكيل محكمة العدل العليا األردنية واختصاصاتها وا 

 التقاضي أمامها.

 

ساعات معتمدة ( 3)     قانون أصول المحاكمات الجزائية:( 302494)   

التعريف بأصول المحاكمات الجزائية ومن ثم دراسة تفصيلية للدعوى  يتضمن هذا المساق
ئها العمومية من حيث القواعد القانونية المتعلقة بإقامتها والسلطات المختصة بذلك وسبل انقضا

 ها وشروط إقامتها وسبل انقضائها، كما تشمل هذه الدراسة أيضاا وكذلك الدعوى المدنية وأطراف
أخيراا النظريات التي تحكم األصول أو اإلجراءات الجزائية" نظرية الختصاص والبطالن واإلثبات، و 

ي والمحاكمة المراحل التي تمر بها األصول واإلجراءات الجزائية" التحري والستدلل والتحقيق البتدائ
في األحكام الجزائية". وسبل الطعن  
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ساعات معتمدة ( 3)      تطبيقات قضائية:( 302494)  

 توجيه الدراسة النظرية وربطها بالواقع التطبيقي والميداني للنصوص يتضمن هذا المساق
تسجيل  القانونية وتفعيلها من خالل تزويد الطلبة بالمعلومات الضرورية الواجب إتباعها منذ بداية

فة نية والجزائية حتى صدور الحكم القضائي بها، وذلك من خالل التطبيق العملي لكاالدعوى المد
ح اإلجراءات الواجب إتباعها أمام األجهزة القضائية المتخصصة، وتشمل أيضاا نماذج من اللوائ

 والطلبات والدفوع التي يمكن أن تثار في معرض نظر الدعاوى المدنية والجزائية.

 

ساعات معتمدة ( 3) صوص قانونية باللغة النجليزية أو الفرنسيةمصطلحات ون( 331231)  

ة تعريف الطالب بالمصطلحات القانونية النجليزية أو الفرنسية وكيفي يتضمن هذا المساق
األجنبية  استخدامها في نطاق النصوص القانونية والمراجع األجنبية وكيفية التعبير باللغة القانونية

 بطريقة سليمة.

 

ساعات معتمدة ( 3( القوانين الجتماعية )قانون العمل(    ) 633131)  

الحديث عن كل من: هذا المساقتضمن ي  

ريب وعقد : قانون العمل، التعريف بقانون العمل وبيان ما يتعلق بعقد العمل الفردي، وعقد التداألول
صابات العمل، وكذلك تسوية الية النزاعات العم العمل الجماعي، إضافة إلى بحث السالمة العامة وا 

 والنقابات العمالية.

قانون الضمان الجتماعي، ويركز بشكل خاص على بيان القواعد العامة ألنواع التأمين  الثاني:
صابات العمل، كذلك بحث مصادر التمويل لهذه  المطبقة في األردن، الشيخوخة والعجز والوفاة، وا 
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في حالة العجز المؤقت وحقوقه في حالة العجز التأمينات وشروط الستحقاق وحقوق المؤمن عليه 
 الدائم.

 

 

ساعات معتمدة ( 3)    الحقوق العينية:( 331415)  

ا هيالتعريف بحق الملكية وبيان أنواعها وخصائصها والحقوق المترتبة عل يتضمن هذا المساق
يان طرق والقيود الواردة على حق الملكية، ودراسة صور الملكية الفردية والشائعة وملكية األسرة وب

نهاؤها، وأخيراا تتناول الدراسة الحقوق العينية وأنواعها وشروط ها وأحكامها.إدارتها ونقل ملكيتها، وا   

 

ساعات معتمدة ( 3)      قانون النقل:( 331424)  

ت دراسة أحكام عقود استغالل السفينة كعقد النقل والحقوق واللتزاما يتضمن هذا المساق
اقل البحري الناشئة عنه وعقد إيجار السفينة وأنواعه والحقوق واللتزامات الناشئة عنه، ومسؤولية الن

ات الناشئة مادة دراسة أحكام عقد النقل الجوي والحقوق واللتزاموالتأمين البحري. كما تتناول هذه ال
 عنه.

 

ساعات معتمدة ( 3)     حقوق الملكية الفكرية:( 331428)  

تعريف الطالب بحقوق الملكية الفكرية بشكل عام كما هي منظمة في  يتضمن هذا المساق
ى حقوق الملكية الفكرية األساسية التشريع األردني والتفاقيات الدولية، مع التركيز بشكل خاص عل

والتي تتضمن حق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الصناعية والتجارية، التي تشمل 
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العالمات التجارية، وبراءات الختراع، والرسوم والنماذج الصناعية واألسرار التجارية وغيرها من 
 موضوعات الملكية الصناعية والتجارية.

لية يف الطالب على التطورات الدولية في هذا المجال وخاصة التفاقيات الدو كما وتشمل تعر 
 المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

 

ساعات معتمدة ( 3)     قانون البينات:( 331492)  

قهية التعريف بقانون البينات والقوانين المكملة له ودراسة المذاهب الف يتضمن هذا المساق
ت الكتابية ت، ثم دراسة قواعد اإلثبات الموضوعية واإلجرائية، وأدلة اإلثباالمختلفة في قواعد اإلثبا

 والشهادة واليمين واإلقرار والقرائن والخبرة وقوتها القانونية.

 

ساعات معتمدة ( 3)     عقود التأمين:( 341318)  

 قدالتعريف بأهمية التامين والتعريف بإعادة التأمين وكيفية إبرام ع يتضمن هذا المساق
أمين التأمين من حيث خصائص هذا العقد وأركانه ومراحل انعقاد عقد التأمين ودراسة آثار عقد الت

يمن حيث بيان التزامات المؤمن وكيفية انقضاء عقد التأمين، وأخيراا دراسة التأمين اإللزام  

 متطلبات التخصص الختيارية

 

ساعات معتمدة ( 3)     (:1فقه األحوال الشخصية )  

مفهوم فقه األحوال الشخصية وعقد الزواج: مفهومه ومقوماته،  ن هذا المساق تحديديتضم
وآثاره وطرق انحالل عقد الزواج: الطالق، الخلع، التفريق بالقضاء بسبب الردة، أو الرضاعة، أو 
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ل الشقاق والنزاع أو العيوب والغيبة واإلعسار بالنفقة والمهر، كما تشمل اآلثار المترتبة على انحال
 عقد الزواج: العدة، والنسب، والرضاع، والحضانة، والنفقة.

 

ساعات معتمدة ( 3)     (:2فقه األحوال الشخصية )  

 األحكام الفقهية المتعلقة بالميراث من حيث تعريفه، والحقوق يتضمن هذا المساق تحديد
والرد،  المتعلقة بالتركة، وموانع الميراث وأركانه وأسبابه وأنواع التركة وأصول المسائل، والعول

ث وميراث الحمل والمفقود كما تشمل تعريف الوصية وأحكامها ومقدارها، والوصية الواجبة من حي
 معناها وحكمها.

 

ساعات معتمدة (  3)    :الشرعي الطب  

تعريف طالب القانون كيفية الستعانة باألطباء الشرعيين عامة  يتضمن هذا المساق
ة والقدرة والمختبرات الطبية بالطريق الذي يخدم سير التحقيق والمحاكمات وفهم محتوى التقارير الطبي

ن معلى مناقشتها والكشف على الوفيات القضائية وتشريحها والجروح والغرق والختناق وغير ذلك 
علمية خدمة للعدالة.الحوادث على أسس   

 

ساعات معتمدة ( 3)   :األوراق المالية( 301324)  

لمالية هذا المساق شرح المفاهيم التي تنظمها التشريعات المالية المتعلقة باألوراق ا يتضمن
قراض، واقتراض صدار، واكتتاب، وتسوية، وا  ، وأنواعها وطرق تداولها والتعامل بها من تسجيل وا 

 ورهن وارتهان.

يتضمن المساق أشخاص الهيئات الناظمة لهذه األعمال وحقوق وصالحيات تلك الهيئات. كما  
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ساعات معتمدة ( 3)     :الجرائم الواقعة على أمن الدولة( 302256)  

 يتضمن هذا المساق دراسة ما يلي:

 الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وهي:  .1

ذاعة األسرار، ووثا –نون الدولي الجرائم الجنائية، والجرائم الماسة بالقا ئق الدولة، كالتجسس، وا 
 وجرائم التصال بالعدو، وجرائم النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

اب الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهي: الجنايات الواقعة على الدستور، واغتص .2
 ة الدولة المالية.السلطة، واإلرهاب، والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكان

 

ساعات معتمدة ( 3)     دولي الجنائي:القانون ال( 302257)  

ايير المساق التجاوب القضائي للمحاكم الدولية لالنتهاكات الخطيرة والجسيمة للمع يتضمن هذا
ول كيفية الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والتي توصف بالجرائم الدولية. كما يتنا

لك ذ تعامل المجتمع الدولي في الوقت الحاضر مع الفضائع والجرائم الوحشية المرتكبة. وبناء على
 فإن المساق يتناول األمور التالية:ـ

 ردود فعل المجتمع الدولي في مواجهة الجرائم الدولية. .1

رائم المبادئ األساسية للقانون الجنائي من حيث التعريف به وخصائصه العامة والتعريف بالج .2
 الدولية ومصادر القانون الدولي الجنائي والتطور التاريخي للجرائم الدولية.

رائم نائي الدولي الموضوعي، ويتناول الجرائم الدولية وخاصة جرائم الحرب والجالقانون الج .3
 (. ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة والجرائم الدولية األخرى ) العدوان والتعذيب واإلرهاب

 المبادئ األساسية للمسؤولية الدولية الجنائية. .4

 المسؤولية (. موانع المسؤولية الجنائية الدولية ) أسباب التبرير وموانع .5

 إجراءات التهام والمحاكمة أمام المحاكم الجنائية الدولية. .6
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 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساسي. .7

 المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة. .8

 دور األردن في نطاق القانون الدولي الجنائي.    .9
 

ساعات معتمدة ( 3)       :الجرائم الخاصة( 302258)  

انون إلقاء الضوء على العديد من الجرائم الخاصة سواء تلك الواردة في ق يتضمن هذا المساق
ئم الجمركية العقوبات أم خارج إطار هذا القانون مثل جرائم المعلوماتية ) الحاسوب والنترنت ( والجرا

لت، نتخابات، واإلتالف، وجرائم التصاوالضريبية، وجرائم السير، وجرائم المخدرات، وجرائم ال
فساد الرابطة الزوجية، وجريمة نقل اليدز،  جريمة و وكذلك جرائم الرشوة، والختالس، والتزوير، وا 

عطاء مصدقة كاذبة، إلى غير ذلك من  غسيل األموال، وجريمة الستنساخ، واستثمار الوظيفة، وا 
 الجرائم الخاصة. 

 

ساعات معتمدة (  3)     :للبحارالقانون الدولي ( 302345)  

 دراسة: يتضمن هذا المساق

: تعريفها وبيان حدودها، واختصاص حفظ األمن فيها، وكذلك التعريف البحار العالية .1
 بالمنطقة القطبية الشمالية.

م : قوامها ونظامها القانون كتراث مشترك لإلنسانية ونظامنطقة قيعان البحار والمحيطات .2
 والستغالل ونظام تسوية المنازعات فيها.الستكشاف 

 المنطقة الجوية الهوائية ونظام المالحة الحرة فيها. .3

    ( وتطور النظام بعد معاهدة كانبرا 1959: نظام معاهدة واشنطن ) القطب الجنوبي .4
لة ومركز ( والتنظيم الدولي للموارد القطبية البحرية الحيوانية والنباتية مع رقابة فاع1980)

 يز ألطراف معاهدة واشنطن األصليين.مم
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 : نظامه القانوني ونظام النشاطات القضائية وآليات التعاونالفضاء الكوني أو الخارجي .5
 الدولي وبخاصة نظام التصالت عن طريق الكوابل.

 

ساعات معتمدة ( 3)       :الحقوق والحريات العامة( 302362)  

 ق والحريات العامة، مدخلها التذكير بالحقوقالحديث عن ماهية الحقو  يتضمن هذا المساق
حديث عن والحريات في األزمنة القديمة لدى العرب قبل وبعد ظهور اإلسالم. ثم تتناول هذه المادة ال

مرحلة و الحقوق والحريات في الديمقراطيات الغربية ومراحل تقريرها وبخاصة مرحلة الحقوق الطبيعية 
ناتها حديث عن الحقوق والحريات العامة ومظاهرها المتعددة وضماتطور مركز الدولة. كما تتناول ال

 في النظام القانوني األردني.

 

ساعات معتمدة (  3)      :قانون اإلدارة المحلية( 302362)  

التعريف باألسس العامة للتنظيم اإلداري، والتعريف بالمركزية  يتضمن هذا المساق
يضاح مفهوم اإل ةوالالمركزي تها. كما دارة المحلية، وفلسفتها وركائزها األساسية ومشكالاإلدارية، وا 

ارن.تتضمن دراسة لبعض تطبيقات نظام اإلدارة المحلية في كل من النظام القانوني األردني والمق  

 

ساعات معتمدة (  3)     ( الوظيفة العامة:302365)  

 التعريف بالموظف العام وتبيان شروط تعينه في الوظيفة العامة وطرق يتضمن هذا المساق 
ا، ومن ثم هذا التعيين، كما تتضمن تبيان أوضاعه الوظيفية كالنقل والنتداب واإلعارة وإلنابة وغيره
جراءات وآثار تأديبه والعقوبات التي يمكن أ توقع عليه ، وانتهاء معرفة حقوقه وواجباته الوظيفية، وا 

ته.خدما  
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ساعات معتمدة (   3)      ( العقود اإلدارية:302473)  

التعريف بالعقود اإلدارية وتبيان عناصر العقد اإلداري وخصائصه،  يتضمن هذا المساق
ه هذه اإلدارة، وأنواع العقود اإلدارية، وسلطات اإلدارة العامة تجاه المتعاقد معها، وحقوق المتعاقد تجا

دول ومن ثم آثار العقود اإلدارية والرقابة القضائية عليها في بعض الوشرح نظرية عمل األمير، 
 المقارنة وفي األردن.

 

ساعات معتمدة (   3)        :علم اإلجرام والعقاب( 302473)  

علم التعريف بعلم اإلجرام والعقاب وصلة كل منها بعلم النفس الجنائي و  يتضمن هذا المساق
دراسة و ، كما تتناول المدارس المختلفة التي تبحث في علم اإلجرام الجتماع وعلم التحقيق الجنائي

درسة، الحركة العامة للسلوك اإلجرامي، وعواملها المختلفة كالوراثة، السن، المرض، األسرة، والم
ردني المهنة..... ووسائل اإلعالم وغيرها ... وكذلك تتناول بيان الجزاء في التشريع الجنائي األ

ريعات األخرى من حيث أنواعه وطرق تنفيذه.ومقارنته بالتش  

 

ساعات معتمدة ( 3)     :قانون الجنسية واألجانب( 331419)  

في  التعريف بالنظرية العامة للجنسية، كما تتناول دراسة مركز األجانب يتضمن هذا المساق
 الدولة وتحديد حقوقهم والتزاماتهم في كل من القانون األردني والمقارن.
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ساعات معتمدة ( 3)       :حق المؤلف والحقوق المجاورة( 331426)  

ت دراسة المصنفات المتمتعة بالحماية " المبادئ األساسية " والمصنفا يتضمن هذا المساق
استغالل  أحادية المؤلف والمتعددة المؤلفين" ودراسة حقوق المؤلف" والحقوق األدبية والمالية وعقود

اقيات الدولية ة الحقوق المجاورة والقوانين الوطنية، وأخيراا دراسة التفحقوق المؤلف" كما تتناول دراس
 الخاصة بهذه الحقوق.

 

ساعات معتمدة ( 3)       التجارة الدولية: قانون( 331427)  

يع دراسة مفهوم قانون التجارة الدولية ونشأته وتطوره وأحكام عقد الب يتضمن هذا المساق
ية.الدولي وفقاا لالتفاقيات واألعراف التجارية الدولية وأساليب وفاء الثمن في البيوع الدول  

 

ساعات معتمدة ( 3)      :القانون الدولي اإلنساني( 332444)  

نونية، نساني وبمبادئه األساسية، وطبيعته القاالتعريف بالقانون الدولي اإل يتضمن هذا المساق
ف " وموقعه بالنسبة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ومصادره في " قانون لهاي" و " قانون جني

  -وأصناف المنازعات المسلحة، وتستعرض هذه المادة ذلك من خالل معالجة الموضوعين التاليين:

 لمسلحة الدولية.القانون الدولي اإلنساني في المنازعات ا .1

وفئات  القواعد األساسية في أساليب ووسائل القتال وآثارها على األسلحة وأخالقيات القتال، .2
ة على األشخاص والمواقع المحمية، وكذلك اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ القانون داخلياا والرقاب

 التنفيذ، والقمع الوطني والدولي لالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني.
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ساعات معتمدة ( 3)        :حقوق اإلنسان( 332445)  

ضيح تحديد المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان بطريقة تحليلية ومن ثم تو  يتضمن هذا المساق
وق واقعي للوسائل الدولية واإلقليمية القائمة التي تعالجها، كما تعالج بشكل واقعي مضمون حق

اص لحماية لمادة دراسة تفصيلية للنظام القانوني الدولي الخاإلنسان وسبل حمايتها. كما تتناول هذه ا
 المرأة والطفل.

 

ساعات معتمدة (  3)        :القانون البيئي( 332464)  

اق التعريف بالقانون البيئي من حيث ماهيته، وبيان مصادره، وتحديد نط يتضمن هذا المساق
يئية في ذه المادة أيضاا تحديد اإلدارة البتطبيقه والخصائص العامة التي يتميز بها. كما تتناول ه

 الدولة، وبيان هيكلها التنظيمي واختصاصاتها ومسؤولياتها.

لمسؤولية اوأخيراا دراسة القواعد القانونية التي تكفل حماية البيئة من التلوث، ودراسة قواعد 
 عن األضرار البيئية وأحكامها.

 

معتمدة (  ساعات 3)       :الملكية الصناعية( 341425)  

ختراع دراسة مفهوم الملكية الصناعية والتجارية وأحكام قانون براءات ال يتضمن هذا المساق
الملكية  والرسوم والنماذج الصناعية وقانون العالمات التجارية والتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق

 الصناعية والتجارية وآلية حمايتها.  

 

 


