
 

 وصف المساقات

 أولاً : متطلبات الكلية 

 متطلبات الكلية الإجبارية   -أ 

 :(102110الحقوق والحريات العام) -1

  يتناول هذا المساق حقوق وحريات اإلنسان األساسية التي رسخها الدستور األردني لعام 

األساسية لضمان بالمقارنة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ومعالجة المبادئ  ، 1952

الحقوق والحريات بالتركيز على مبدأ الفصل بين السلطات الثالث ومبدأ احترام حقوق اإلنسان 

، وبيان أهمية المحكمة الدستورية في النظام القانوني والقضائي  ومبدأ استقالل السلطة القضائية

 في األردن.

    :(102111)نظم سياسية وقانون دستوري -2

لى التعريف بالدولة وبيان أركانها وخصائصها واصل نشأتها وأشكالها تشتمل هذه المادة ع

وخضوعها للقانون ثم التعريف بالحكومة وبيان إشكالها ، وتشمل أيضا المبادئ العامة للقانون 

الدستوري ، وعالقته بفروع القوانين األخرى . وكذلك التعريف بالدستور ، وبيان أنواع 

 ية انتهائها .الدساتير وكيفية نشأتها وكيف

   :(102112) (1القانون الدولي العام ) -3

تبحث هذه المادة في تعريف القانون الدولي العام وتطوره التاريخي وبيان فروعهه وعمليهة تهدوين 

قواعده وكذلك دراسة الطبيعة القانونية له والعالقة بينه وبين القانون الوطني ومصهادره بهالتركيز 

نظريهة على قانون المعاهدات الدولية ، وأشخاصه خاصة الدولة مهن حيهث نشهأتها ، وأركانهها ، و

 االعتراف بها ، وأشكالها .

 :(102113)قانون العقوبات / القسم العام -4

ئههي ، والنظريههة العامههة للجريمههة وأركانههها وتصههنيفها وأحكههام اويتضههمن التعريههف بالقههانون الجز

الشروع واالشهتراك فيهها ، والنظريهة العامهة للعقوبهة والتهدابير االحترازيهة ، وتصهنيفها ، وطهرق 

وأسهباب اإلباحهة ،  وموانع المسؤولية الجزائيهة لتشديد والتخفيف ،وموانع العقابتنفيذها وأسباب ا

 وانقضاء العقوبة .

 :(102121)المدخل إلى علم القانون  -5

تعتبر هذه المادة مقدمه ضرورية للطلبة المبتدئين في دراسة القانون وتقسم إلى قسمين : النظريهة 

ائصههه وفروعههه ومصههادرة وتفسههيره ونطههاق العامههة للقههانون وتبحههث فههي تعريههف القههانون وخص

تطبيقه وإلغائه والنظرية العامهة للحهو وتتنهاول التعريهف بهالحو وأنهواع الحقهوق وتقسهيمات الحهو 

،  ، وطبيعة المعامالت التي تتم من خاللهها ، ويتم التعريف بشبكة اإلنترنت وخصائصها وأركانه

 ودور القانون في تنظيمها.

 :(102211) (1القانون اإلداري ) -6



تبحث هذه المادة في التعريف بالقانون اإلداري وبيان نشهأته ومصهادره وخصائصهه ونطاقهه ، ثهم 

تبحههث فههي التنظههيم اإلداري بصههورتيه المركزيههة ، والالمركزيههة ، والعناصههر األساسههية للمرافههو 

السههلطات وطههرق إدارتههها والضهبط اإلداري والسههلطات الممنوحههة لهههذه العامهة ، وتحديههد أنواعههها 

 .األربعة للمحافظة على النظام العام بعناصره

   :(102221) القانون المدني ) مصادر االلتزام (  -7

ف مصهادر تشتمل هذه المادة على التعريف بااللتزام ، والحهو العينهي والحهو الشخصهي ، وتصهني

إنشههائه ، وأركانههه ، ومراتههب انعقههاده ، وتنفيههذ العقههد وانقضههاء الرابطههة  االلتههزام : العقههد ،وشههروط

ة المنفههردة كمصههدر مههن ادر.وتشههتمل هههذه المههادة علههى دراسههة اإلالتعاقديههة والمسههؤولية العقديههة 

مصههادر االلتههزام ،كالوعههد بجههائزة ، ثههم تههدرر الفعههل الضههار أو العمههل عيههر المشههروع ، والفعههل 

وقضهاء ديهن الغيهر   ر مستحو ، والفضالة( : أركانه وتطبيقاته كقبض عيالنافع )اإلثراء بال سبب 

، وكيفيهة التعبيهر عهن اإلرادة عبهر  وأخيرا تبحث فهي القهانون باعتبهاره المصهدر المباشهر لاللتهزام

 ، والمسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية من خالل اإلنترنت. ، والتعاقد عبر اإلنترنت اإلنترنت

  :(102225)ون التجاريمبادئ القان   -8

القانون التجاري وتطوره ودراسهة األعمهال التجاريهة البريهة بحكهم  تتضمن هذه المادة دراسة نشأة

علههى  تجههارة االلكترونيههة وكيفيههة تطبيقهههماهيتههها الذاتيههة واألعمههال التجاريههة البحريههة ،ونظههام ال

، وواجباته في التسجيل فهي  األعمال التجارية ، وتبحث في التاجر والشروط الواجب توافرها فيه

السههجل التجههاري ، ومسههك دفههاتر تجاريههه ، واتخههاذ عنههوان تجههاري ، وتبحههث كههذلك فههي المتجههر 

وعناصره ، ودراسة العقود التجاريهة ، والهرهن التجهاري والوكالهة العاديهة ، والوكالهة بالعمولهة ، 

 والسمسرة ، والتمثيل التجاري .

  :(102401) أخالقيات مهنة القانون -9

يتنههاول هههذا المسههاق أخالقيههات العمههل القههانوني بههالتركيز علههى مفهههوم مهنههة المحامههاة والقواعههد 

األخالقية وقواعد السلوك في مزاولة هذه المهنة وقواعد السلوك القضائي وبيان حقوق وواجبهات 

 المحامين والمسؤولية المهنية والمسلكية والجزاءات التأديبية وجهة الطعن بها . 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات التخصص الإجبارية:  -ب 



 :(102114) قانون األحوال الشخصية -1
ض عهن األسهرة وعنايتهها ومها يترتهب  تهدف هذه المادة إلهى إعطهاء الطالهب تصهوراض واضهحا

، وتطهوير تقنيتهها والمبهادئ  ، وبيهان معنهى األحهوال الشخصهية على إنشائها من حقوق وواجبهات

 اإلسالم وتعريف الزواج وحكمه في اإلسالم والشرائع السهماويةالتي يقوم عليها نظام الزواج في 

، واآلثار المترتبة عليهة والمههر وإحكامهه  ، وأنواع الزواج ، وتعدد الزوجات ، ومقدمات الزواج

، والتفريهههو بهههين  ، والمخالعهههة ، وألفاظهههه ، وخصهههائل كهههل نهههوع ، والطهههالق وأنواعهههه والنفقهههة

، ودراسهة  ، والحضهانة ، والنسهب والرضهاعة ر والعهددالزوجين للشهقاق والنهزاع وخهوف الضهر

، وكيفيهة توزيهع التركهة علهى أصهحابها بمها  أحكام الشرع في الحقوق المتعلقهة بالتركهة بعهد الوفهاة

، وتهدرج الشهريعة فهي تشهريع الميهراث  ، ومقدمهة عهن علهم المواريهث يتالءم مع الفطرة البشهرية

، وأصهول المسهائل والهرد  ، وأركهان اإلرث وأسهبابه راث، وموانع المي علقة بالتركةتوالحقوق الم

 ، والمفقود والوصية الواجبة و التخارج و المناسخة. وميراث الحمل

 : (102209) أحكام التجارة االلكترونية -2
يتناول هذا المساق التجارة االلكترونية من خالل دراسة نظام التجارة االلكتروني من وجهة نظهر 

يشمل دراسة أهم أنواع عقهود التجهارة االلكترونيهة وتوثيقهها ، ووسهائل الهدفع عامة وقانونية حيث 

االلكتروني والعمليات البنكية االلكترونيهة وأنواعهها ، وكهذلك حمايهة المسهتهلك مهن نظهام التجهارة 

،  2001( لسههنة 85االلكترونيهة ، وكهل ذلهك ضهمن قهانون المعهامالت االلكترونهي األردنهي رقهم )

 النموذجية الصادرة عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي . وكذلك القوانين 

 :(102212) القضاء اإلداري -3

تشتمل هذه المادة على التعريف بالقضاء اإلداري ، ودراسة نشأته وتطوره من خهالل شهرم مبهدأ 

 المشههروعية وكيفيههة ضههمان تطبيقههه ، وتحديههد أنههواع الرقابههة علههى اإلدارة وبشههكل خههال الرقابههة

العليها ، وكهذلك دراسهة  لمحكمهة العهد قهانون القضائية في األردن من حيهث التركيهز علهى دراسهة

وخصائصهها وشهروط قبولهها ،  اختصاصها المتمثل فهي دعهوى اإللغهاء مهن حيهث التعريهف بهها ،

وأوجه اإللغاء ، ثهم الحكهم فيهها وكهذلك دعهوى التعهويض عهن القهرارات اإلداريهة وشهروط الحكهم 

الصادر استناداض للتعهديالت الدسهتورية  2014لسنة  27لقانون القضاء اإلداري رقم  والتطرق فيها

 .م2011لعام 

    :(102214) الجرائم الواقعة على األشخاص -4

تبحههث هههذه المههادة فههي دراسههة الجههرائم التههي تقههع علههى األشههخال وتمههر حيههاتهم او صههحتهم او 

وجههرائم اإليههذاء المقصههود سههالمتهم مثههل جههرائم القتههل بأنواعههها ،المقصههود منههها وعيههر المقصههود 

لهة بهاآلداب العامهة ، مثهل ، وجرائم اإلجهاض وجريمة الزنا وكهذلك الجهرائم المخوعير المقصود 

األفههراد مثههل جههرائم الخطههف وحرمههان  والجههرائم التههي تمههر حريههة ، هتههك العههرضاالعتصههاب و

 والجرائم الماسة بالشرف واالعتبار ، مثل الذم والقدم والتحقير . الحرية 

 

 :(102219) طرق البحث والكتابة القانونية -5



يتنهاول هههذا المسههاق طهرق إيجههاد المعلومههات القانونيههة وههي التههي تسههمى طهرق البحههث وذلههك مههن 

خالل التشهريعات واالجتههاد القضهائي واالجتههاد الفقههي وأيضها ض مهن خهالل المطبوعهات الورقيهة 

المختلفههة وااللكترونيههة ويعههال  كههذلك كيفيههة التعامههل مههع هههذه المعلومههات واسههتعمالها فههي كتابههة 

وأيضهها ض تسههليط الضههوء علههى الجوانههب الشههكلية  ، أو حههل المشههاكل القانونيههة /األوراق البحثيههة و

 والموضوعية في الكتابة القانونية . 

  : (102222)  القانون المدني ) أحكام االلتزام ( -6

ض اختياريه اض تدرر هذه المادة الموضوعات التالية : أثار االلتهزام مهن حيهث تنفيهذ االلتهزام تنفيهذ عهن  ا

ض طريو الوفاء ، أو تنفيذا جبري ، دعاوى التي تكفهل حهو الهدائن فهي الحفهاظ علهى حقهه . وتدرر ال ا

عيهر قابهل  وااللتهزامتتضمن : الشرط واألجل ، التضامن بين الدائنين والمدينين  االلتزامأوصاف 

وانتقال االلتزام وحوالة الدين الحهو وانقضهاء االلتهزام بغيهر الوفهاء او الوفهاء بمقابهل عهن للتجزئة 

، والوفهاء اإللكترونهي باسهتخدام وسهائل االتصهال  ومهرور الهزمنطريو اإلبراء واسهتحالة التنفيهذ 

 : اإلنترنت. المستحدثة ومنها

  : (102223) القانون المدني )العقود المسماة ( -7

عقدي البيع واإليجار ، فتبدأ بالتعريف بعقهد البيهع ف القاضي للعقود يقواعد تكي تتناول هذه المادة 

البيهع المتمثلههة  ه لهه وتبحهث فههي أركهان عقهدهالمشهاب لعقهودوبيهان خصائصهه وتمييهزه عهن بعههض ا

ثار البيع المتمثلة في التزام البائع بنقهل الملكيهة ، والتزامهه بالتسهليم والتزامهه آبالتراضي والمحل و

 بضمان التعرض ، واالستحقاق ، والتزام المشتري بدفع الهثمن وتسهلم المبيهع وتحمهل المصهاريف

خصائصهه ،  ، عقهد اإليجهار : تعريفهه ،ترنهت كعقهد البيهع واإليجهار، وكيفية إبرام العقود عبر اإلن

آثههاره ، التزامههات المههؤجر، التزامههات زه عههن عيههره مههن العقههود ، أركانههه )الرضهها والمحههل ( يههتمي

 .المستأجر ، انتهائه

  :(102224) قانون العمل -8

األخهههرى ،  القهههانونالتعريهههف بقهههانون العمهههل ، وعالقتهههه بفهههروع  ةتبحهههث ههههذه المهههادة فهههي دراسههه

ض وخصائصههه ومصههادره وسههريانه ، مههن حيههث األشههخال ، والزمههان وتبحههث أيضهه بعقههد العمههل ،  ا

عقد العمل محدد المدة وعير محدد المدة ، وعقد التهدريب وعقهد تحهت التجربهة ، ) وأنواعه مثل :

، وصهاحب العمههل ، وحقوقهه وتبحهث كهذلك فههي بيهان التزامهات العامههل (،  وعقهد العمهل الجمههاعي

 .ومنظمة العمل الدوليه، والتفتيش ،  ، والحقوق العمالية ر وتسوية المنازعات العماليةاألج

 :(102311) (2القانون اإلداري ) -9

( وتتنهاول الوظيفهة العامهة مهن حيهث بيهان 1تعتبر هذه المادة مكملة للمادة السهابقة ) قهانون إداري 

العامههة ، والقواعههد التههي تحكههم الخدمههة المدنيههة  دارةبههاإلانونيههة للمههوظفين ، وعالقههتهم المراكههز الق

وتتناول أيضا القرارات اإلدارية من حيث أركانها وعناصهرها ، وأنواعهها وأحكامهها ، وسهريانها 

 ، والوسائل القانونية لحمايتها  . وتنفيذها ، وانتهاؤها وكذلك العقود اإلدارية ، واألموال العامة

 

 



  :(102312) (2القانون الدولي العام ) -10

ي والبحهري والجهوي وكهذلك قهانون تتناول هذه المهادة حقهوق الهدول وواجباتهها وإقلهيم الدولهة البهر

، وقهههانون البحهههار وتتنهههاول كهههذلك دراسهههة المسهههؤولية الدوليهههة ، وتعهههال  حهههل  ضهههاء الخهههارجيالف

 النزاعات الدولية بالطرق السلمية وكذلك دراسة القانون الدبلوماسي والقنصلي . 

    :(102314)  ألردنيام الدستوري االنظ -11

تعتبر هذه المادة مكملة لمادة ) الهنظم السياسهية والقهانون الدسهتوري ( ، وتشهتمل ههذه المهادة علهى 

، فصهدور القهانون  في األردن ابتداء مهن نشهأة اإلمهارةعرض لتطور الحياة السياسية والدستورية 

وتعههال  هههذه المههادة نظههام  ( 1952) ثههم دسههتور  ( 1946) ، فدسههتور   ( 1928) األساسههي لعههام 

 .دولة واختصاصاتها والعالقة بينهاطنين والسلطات الثالث في الاالحكم وحقوق وحريات المو

  :(102315) الواقعة على األموالالجرائم  -12

تتنههاول هههذه المههادة الجههرائم التههي تقههع علههى األمههوال وفههي هههذه المههادة يههتم التعريههف بهههذه الجههرائم 

ونطاقها ومظهاهر االخهتالف والتشهابه بينهها ، وبيهان األحكهام الشهاملة لههذه الجهرائم ، مثهل جهرائم 

ك السرقة : من حيث أركانها ، الصور المختلفهة للسهرقة وجريمهة االحتيهال ، وجريمهة إعطهاء شهي

 .والجرائم الملحقة بها،  بدون رصيد وجريمة إساءة االئتمان

  :(102319) قانون المنظمات الدولية -13

تبحهث هههذه المهادة النظريههة العامههة للمنظمهات الدوليههة ، والشخصههية القانونيهة للمنظمههات وأعضههاء 

المهادة علهى المنظمات الدولية والموظفين الدوليين ، وصالحيات المنظمات الدولية ، وتركهز ههذه 

وهيئهة  بالتركيز على منظمهة األمهم المتحهدة  دراسة المنظمات الدولية ، مثل عصبة األمم المتحدة

 األمم المتحدة ، والمنظمات اإلقليمية ، والجامعة العربية . 

 :(102323) القانون المدني )الحقوق العينية ( -14

ة التبعيههة إذ تبههدأ بتنههاول الحقههوق تبحههث هههذه المههادة فههي الحقههوق العينيههة األصههلية والحقههوق العينيهه

العينيههة التههي تشههتمل علههى التعريههف بحههو الملكيههة وخصائصههه وعناصههره ونطههاق حمايتههه والقيههود 

الواردة عليه وتتناول الملكية الشائعة وأسباب كسب الملكية ، والحقوق المتفرعة عن حهو الملكيهة 

والحكهههر   ،و المسهههاهمه واإلسهههتغالل واإلنتفهههاع وحهههمثهههل حهههو التصهههرف واالسهههتعمال السهههكني 

 والحقوق المجردة ، كحو الطريو ، والمرور ، والشرب ، والمجرى والمسيل .

والهرهن  أما في الحقوق العينية التبعيهة فتبحهث ههذه المهادة بالتأمينهات العينيهة مثهل الهرهن التهأميني

 الحيازي وحقوق االمتياز .

 

 

 

 

 



  :(102324) قانون أصول المحاكمات المدنية -15

هههذه المههادة علههى دراسههة التعريههف بقهانون أصههول المحاكمههات المدنيههة ومصههادره وعالقتههه  تشهتمل

درجهات التقاضهي بفروع القانون األخرى ، ثم دراسة التنظيم القضائي من حيث تشكيل المحاكم و

قواعد االختصال . ثم تدرر نظرية الدعوى من حيث : تعريفهها وشهروطها ورجال القضاء ، و

ة ، وكيفية التقاضي وااللتجاء وسير الخصهومة إلهى أن يفصهل فيهها بحكهم حاسهم وطبيعتها القانوني

للنزاع مهع بيهان أوجهه الطعهن التهي يخضهع لهها ههذا الحكهم : االسهتئناف واعتهراض الغيهر وإعهادة 

 المحاكمة والتمييز .

    :(102325) القانون الدولي الخاص -16

وبطبيعتهه ومصهادره و تنهازع القهوانين   تشتمل هذه المادة على التعريف بالقانون الهدولي الخهال

ألجنبهي ، في المعامالت اإللكترونية ، وقواعد اإلسناد ، وتكييهف العالقهة القانونيهة ذات العنصهر ا

الوطني مهن القهانون األجنبهي واجهب التطبيهو ، وموانهع تطبيهو القهانون  واإلحالة وموقف القاضي

ام والتحايهل علهى القهانون ، وكهذلك تشهتمل ههذه األجنبي واجب التطبيو متمثلهة بالهدفع بالنظهام العه

، والمعنويههة تنههازع القهوانين فههي مسهائل األحههوال الشخصهية والحقههوق العينيهة  ةالمهادة علههى دراسه

ض والتصههرفات القانونيههة ، وتشههتمل أيضهه  االختصههال القضههائي الههدولي فههي علههى دراسههة التنههازع ا

، وتنهازع االختصهال فهي التشهريعي  االختصهالوالموطن والمركز القانوني لألجانهب وتنهازع 

 . كام القضائية األجنبيةالمعامالت االلكترونية وتنفيذ األح

  :(102328) حقوق الملكية الفكرية -17

، والفنية وحقهوق  كية الفكرية ، وهي الحقوق األدبيةوتشتمل هذه المادة على التعريف بحقوق المل

المههة التجاريههة والرسههم الصههناعي ، ونمههاذج وبههراءة االختههراع والعوالتجاريههة الملكيههة الصههناعية 

أيضها ض النشهر  الدراسهة ، وتشمل هذه المنفعة ، وحماية هذه الحقوق على الصعيد الدولي والوطني

االلكتروني األداء االلكتروني وأسماء النطاقهات االلكترونيهة واالستنسهاي عيهر المشهروع للحقهوق 

، والتنظههيم  ة فهي التههأثير علهى الحقههوق الفكريهة، والوسههائط المتعهدد المحميهة عبهر شههبكة اإلنترنهت

 وحقوق المؤلف. الدولي عبر شبكة اإلنترنت

  :(102336) قانون البينات -18

، ومههدى اسههتثمارها فههي  ، ومههذاهب اإلثبههات مههن حيههث طبيعتههها يتضهمن مفهههوم اإلثبههات القضههائي

،  اإلثبات اإللكترونهي، ووسائل  ، ووسائل اإلثبات المحددة في قانون البينات األردني التشريعات

 ومدى حجيتها في اإلثبات.

 :(102338) تشريعات اإلدارة اإللكترونية -19

 يتناول هذا المساق التعريف بالحكومة االلكترونية وتأثيرهها علهى النظهام القهانوني للمرافهو العامهة

داري ) القههرار اإلرة العامههة القانونيههة اإللكترونيههة مثههل، ودراسههة أعمههال اإلدا ، وطههرق إدارتههها

علههههى أداء  اإللكترونيههههة اإلدارة العامههههة االلكترونههههي ، العقههههد اإلداري اإللكترونههههي ( كههههذلك أثههههر

الموظفين العموميين ألعمالهم وحسنات ومساوئ تطبيو اإلدارة العامة اإللكترونية وأههم معيقهات 

 .تطبيقها

 



 : (102339)جرائم تكنولوجيا المعلومات  -20

 اإللكترونيهة األردنهي الجهرائمتتناول هذه المادة الحماية الجزائية للمعامالت اإللكترونية في قانون 

وجهههرائم السهههرقة  ، والبيانهههات االلكترونيهههة والتجهههارة االلكترونيهههة وجهههرائم البهههرام  الحاسهههوبية

والشههبكات ، وكههذلك الحمايههة الجزائيههة لشههبكات االتصههال واإلحتيههال وإسههاءة اإلئتمههان اإللكترونيههة 

، وجرائم التوقيع اإللكتروني فضال ض عهن دراسهة التعهاون الهدولي  اإللكترونية والعالمات التجارية

 في مجال مكافحة جرائم الحاسوب واإلنترنت.

 :(102413) مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية -21

التعريهف بفروعهه تشمل هذه المادة على التعريف بالقانون ، وبيان نشأته وتطوره ومصادرة ، ثهم 

، وبيهان خصههائل كههل منهمها ، وعالقتههها بههالقوانين األخهرى ، وتبحههث فههي دراسهة كههل فههرع مههن 

 ، وذلك باللغة اإلنجليزية.  فروع القانون

 (:102425)قانون أصول المحاكمات الجزائية  -22

، ودعههوى الحههو  العموميههة أصههول المحاكمههات الجزائيههة والههدعوى ويتضههمن التعريههف بقههانون

ض لههاالشخصي  ، والنظريهات التهي تحكهم األصهول واإلجهراءات الجزائيهة ، والمراحهل  المقامة تبعها

التي تمر بها الدعوى العمومية وهي مراحهل التحهري واالسهتدالل والتحقيهو االبتهدائي والمحاكمهة 

وكهذلك اإلختصهال الجزائهي  أو انقضهائها وسهبل الطعهن فهي األحكهام الجزائيهة وأسهباب سهقوطها

 .دعوى من حيث المكان واألشخال ...الخ بالنظر في ال

     :(102435)القانون التجاري / شركات وإفالس -23

تبحههث هههذه المههادة فههي دراسههة الشههركات التجاريههة بشههكل عههام مثههل شههركة التضههامن ، والتوصههية 

البسيطة ، وشركة المحاصة ، والشركات المساهمة العامة المحهدودة ،والشهركات ذات المسهؤولية 

المحهددة وشههركات التوصههية باألسههم ، وشههركات األجانههب . أمهها بالنسهبة ل فههالر ، فتشههتمل هههذه 

وأثههاره وإدارة موجههودات المفلههر وتثبيتههها  ، بههه واألحكههام المتعلقههةدراسههة اإلفههالر  المههادة علههى

وهيئههة التفلههير ، والصههلي البسههيط وشههروطه ، ورد االعتبههار ، وجههرائم اإلفههالر ، والتصههفية ، 

 والصلي الواقي ، وشروطه .

   :(102436) جاري / أوراق تجاريهالقانون الت -24

راق التجاريههة وخصائصههها وتطورههها التههاريخي ثههم دراسههة تتضههمن هههذه المههادة التعريههف بههاألو

السهههفتجه مهههن الناحيهههة الموضهههوعية ، والشهههكلية ودراسهههة السهههند ألمهههر مهههن الناحيهههة الموضهههوعية 

 والشكلية والشيك من حيث الشروط الموضوعية والشكلية .

 

 

 

 

 



 :(102460) تطبيقات قضائية -25
يركههز هههذا المسههاق علههى الجانههب العلمههي فههي دارسههة النظريههات القانونيههة ، حيههث يتنههاول المبههادئ 

األساسية التي يقوم عليها النظهام القضهائي األردنهي ، ومهنهة المحامهاة وخاصهة واجبهات المحهامي 

تم وحقوقه ، والمشورة القانونيهة والوكالهة بالخصهومة والمطالبهة الوديهة واإلنهذار العهدلي . كمها يهه

وكيفيهة والمرافعهات  لفة المخت كيفية إعداد وكتابة لوائي الدعاوى والشكاوىتعليم الطالب بالمساق 

الطلبههات واالعتراضههات ، وكتابههة االسههتدعاءات والكفههاالت المتنوعههة  عدفوالههرد عليههها وتقههديم الهه

 د .ما يتناول كيفية إعداد المرافعات وتنفيذ األحكام وتنظيم العقووكيفية الرد عليها،

ويعتمد أسلوب التدرير على الشرم المبسط والمدعم باألمثلة الواقعية ، وعلى تعويد الطلبة على 

أسهلوب الحههوار والمناقشهة والتحليههل وإجههراء المقهابالت والمرافعههات والكتابههة بلغهة قانونيههة سههليمة 

ل قاعهات لهذا يكلف الطالب بواجبات منزلية بشكل دائم ، ويتم عرض ومناقشة هذه األعمهال داخه

 الصف . باإلضافة إلى عمل المحاكمات الصورية والقيام بزيارات علمية إلى المحاكم المختلفة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات التخصص الاختيارية



 : (102101) قانون البيئة -1

، وبيههان أهههم التشههريعات فههي القههانون  ، وعناصههرها يتنههاول هههذا المسههاق مفهههوم البيئههة وأهميتههها

والتعهرف علههى المعههايير ،  كهذلك الجههرائم المقترفههة ضهد البيئههة، و األردنههي لحمايهة البيئههةالهوطني 

 ، والمؤسسات الدولية المتعلقة بالبيئة. الدولية لحماية البيئة

 :(102215) الحلول البديلة لتسوية المنازعات -2

المدنيهة وتعريهف يتناول ههذا المسهاق إدارة الهدعوى المدنيهة مهن حيهث بيهان مفههوم إدارة الهدعوى 

إدارة الدعوى وعايات وأهداف إدارة الدعوى المدنية ومهام وصهالحيات قاضهي إدارة الهدعوى ، 

ويعال  كذلك إجراءات التحكيم وبيان ما هو اتفاق التحكهيم ومهن ههم المحكمهون والقهانون الواجهب 

قههرار  السههير فههي إجههراءات التحكههيم لغايههة إصههدار ةالتطبيههو علههى موضههوع التحكههيم وعههن طريقهه

، وتنفيهذ قهرار التحكهيم والتنفيهذ  التحكيم وطرق الطعن به لمفهوم التحكم اإللكتروني مع التوضهيي

 .واعها وآلية تطبيقها في المحاكم ، ويبحث كذلك في ماهية الوساطة وأهميتها وأن اإللكتروني

 : (102218)علم أصول الفقه -3

تشريع والحكم ومصادر ال ونشأته عايته ومباحثه  : علم أصول الفقهتتناول هذه المادة تعريف 

ونشأته  تعريفه  واإلجماعوأقسامها ،  الكتاب )القرآن ( حجيته وإعجازه والسنة وحجيتها

معناه  وأنواعه   : العرف ،وشروطه  : تعريفه وأركانه وحجيته والقياسوأنواعه  وشروطه

 والفرق بينه وبين اإلجماع وشروطه والعمل به .

  :(102226) القانونتاريخ  -4

روراض تتناول هذه المادة دراسة ألصول الشرائع ، وأدوارها ، ابتداء من عصور ما قبهل التهاريخ مه

القديمهههة وعنهههد اليونهههان والهنهههود ، كمههها تتنهههاول دراسهههة لتهههاريخ تطهههور القهههانون  حكهههام اإللهيهههةألبا

الرومههاني  ودراسهههة التشهههريع اإلسهههالمي ، وتنتههههي بدراسههة األصهههول العامهههة لألنظمهههة القانونيهههة 

 المعاصرة .

 :(102313) التشريع المالي والضريبي -5

ادرة وعالقتههه بفههروع ، ومصهه ، وخصائصههه مل هههذه المههادة علههى التعريههف بالقههانون المههاليتتشهه

ض علههى دراسههة قههانون الموازنههة العامههة القههانون األخههرى ، والرسههوم  ، والضههرائب ، وتشههتمل أيضهها

 ، والضريبة العامة على المبيعات. الجمركية

  :(102316) الطب الشرعي -6

وتحديهد أسهبابها   تتناول هذه المادة التعريف بالطب الشهرعي وأهميتهه فهي الكشهف علهى الوفيهات ،

وكههذلك تحديههد مههدة التعطيههل عههن العمههل والمههرض لغايههات تمكههين  لمسههاعدة التحقيههو والمحاكمههة

 المحكمة من إصدار أحكامها بالنسبة لجرائم اإليذاء .

 :(102317) قانون اإلدارة المحلية -7



،  أهميتهها، و ، ونشهأتها تبحث ههذه المهادة فهي المبهادئ العامهة له دارة المحليهة مهن حيهث تعريفهها

ض بههههاإلدارة المحليههههة فههههي األردن مههههن حيههههث نشههههأتها ، ومقوماتههههها وأركانههههها ،  ، وتبحههههث أيضهههها

 .، والتقسيمات اإلدارية في المملكة األردنية الهاشمية ، وكيفية عملها واختصاصاتها

 : (102321) الجرائم الواقعة على أمن الدولة -8

التعريف بالجرائم الواقعة علهى أمهن الدولهة الخهارجي ومنهها جهرائم الخيانهة  هذا المساق ويتضمن

والتجسهر واالتصهال بالعههدو لمقاصهد عيهر مشههروعه ، الهخ ، والجهرائم الواقعههة علهى أمهن الدولههة 

وكهههذلك دراسهههة الههداخلي كهههالجرائم الواقعههة علهههى الدسهههتور وجههرائم عصهههب السهههلطة بأنواعههها ، 

 .يها في قانون محكمة أمن الدولهاإلجراءات الخاصة المنصول عل

  :(102330) قانون التجارة الدولية -9

شخاصهه ، الدوليهة ، وخصائصهه ومكوناتهه ، وأ تشتمل هذه المهادة علهى التعريهف بقهانون التجهارة

والمنظمات التي تهتم به ، كما تشتمل على دراسة إحدى االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية هيئة األمهم 

 ىوأيضهها تشهتمل المههادة علهه ( 1980) عهام  الههدولي التهي أبرمههت فهي ) فينهها ( عالمتحهدة بشههأن البيه

 دراسة التحكيم في تسوية النزاعات في مجال التجارة الدولية .

  :(102333) الجنسية ومركز األجانب-10

تتناول ههذه المهادة النظريهة العامهة للجنسهية ، مهن حيهث تعريفهها ، وطبيعتهها القانونيهة ، والقواعهد 

، وتحديد سلطة الدولهة فهي وبيان المعايير الدوليه في معالجة الجنسية ،  ااسية التي تقوم عليهاألس

، وبيههان طههرق اكتسههابها ، ويعههال  حههاالت انعههدام الجنسههية  وأنواعههها تنظيمههها ، وأركههان الجنسههية

ض وفقدانها واسهتردادها وتتنهاول أيضه جها أو تعددها وترسخ مبدأ المسؤولية الجنائية الدوليةوازدوا  ا

موضوع مركز األجانب في الدولة ، وتحديد الحقوق التي يتمتعون بهها ، والتزامهاتهم مهن الناحيهة 

 ية . ملالنظرية والع

 :(102335) القانون الدولي الجنائي-11

ف الجهرائم ، وتصهني ، ومفههوم الجريمهة الدوليهة يتناول هذا المساق نشهأة القهانون الهدولي الجنهائي

، وبيان المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة بالتركيز علهى النظهام األساسهي للمحكمهة  الدولية

 الجنائية الدولية.

 :(102337)قانون التنفيذ -12

، والسههلطة التههي تباشههر إجههراءات  ، ومفهههوم التنفيههذ يتنههاول هههذا المسههاق التعريههف بقههانون التنفيههذ

والموجههودة تحهت يهد شهخل ثالههث  ةالمنقولهة وعيهر المنقوله وحجهز األمههوال،  ، وشهروطه التنفيهذ

،  ، وحهو االمتيهاز وحهبر المهدين والتنفيذ على ههذه األمهوال وطرحهها فهي المهزاد العلنهي وبيعهها

 ودرجاته.



 :(102360) القانون الدبلوماسي والقنصلي-13

قواعههد التههي تحكههم البعثهههات تعههال  هههذه المههادة تقنههين العمههل الدبلوماسهههي والقنصههلي ، وتطههور ال

وتعهال  تشهكيل البعثهة الدبلوماسهية والتطور التاريخي للعالقات الدبلوماسية الدبلوماسية والقنصلية 

ومهامههها وواجباتههها وبيههان الحصههانات واالمتيههازات الدبلوماسههية وانتهههاء البعثههة الدبلوماسههية ، و 

 مدة .يعال  كذلك البعثات الخاصة والبعثات الدبلوماسية المعت

 :(102371) الجرائم االقتصادية-14

يتنههاول هههذا المسههاق التعريههف بههالجرائم االقتصههادية المسههتحدثة الناتجههة عههن التطههور فههي األنظمههة 

، وكهههذلك البحهههث فهههي الجريمهههة  ، وأهميهههة وجهههود قواعهههد قانونيهههة تضهههبطها القانونيهههة المعاصهههرة

المقررة لهها مهع دراسهة ألههم الجهرائم  ، والجزاءات االقتصادية نطاقها والمسؤولية الجزائية عنها

 االقتصادية في التشريعات األردنية وطرق حمايتها.

 :(102380)عقود التأمين-15

التأمين ، وتطوره التاريخي ، وضرورته وكيفية إبرام عقد التأمين ، والمهؤمن لههم ماهية يتضمن 

ن الضهرر او اإلصهابة أو وصور التأمين ) اإللزامي واالختياري ( ومحلة األشخال ) التهامين مه

 البطالة او الموت واألضرار والتأمين من السرقة والحريو او المسؤولية ( . 

 

 

 

 

 

 :(102381) القانون الدولي اإلنساني-16

يعههال  هههذا المسههاق التعريههف بالقههانون الههدولي اإلنسههاني وتطههوره التههاريخي ومصههادرة المتعههددة 

وبيهان الههدور الهههام لمنظمهة الصههليب األحمههر   1949بهالتركيز علههى اتفاقيههات جنيهف األربههع لعههام 

ويبههين لنهها الفئههات المحميههة مههن  1977اإلضههافيين لعههام  نوالبرتوكههولي قواعههدهالدوليههة فههي تنفيههذ 

واألسههلحة ين وأسههرى حههرب وأطفههال ونسههاء وعيههرهم والقيههود التههي تفههرض علههى الحههرب مههدني

ة على خهرق قواعهده واليات تنفيذه والمسؤوليات المترتبالمحرمة األماكن التي ال يجوز استهدافها 

 سيما لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والمحاكم الجنائية الدولية الدائمة .ال

 :(102415) لعقابعلم اإلجرام وا-17



، حيههث يتنههاول علههم اإلجههرام دراسههة  ، وعلههم العقههاب يتضههمن هههذا المسههاق دراسههة علههم اإلجههرام

، وعوامهههل السهههلوك اإلجرامهههي الفرديهههة منهههها  ، وصهههلته بقهههانون العقوبهههات ، وتاريخهههه اإلجهههرام

 ، والنظريات المختلفة التي وضعت حول هذه المواضيع. واالجتماعية

، والمهدارر  فتتناول هذه المادة دراسهة تطهور فكهرة العقوبهة بتطهور المجتمعهات : أما علم العقاب

، ثهم دراسهة اإلطهار المهادي لتنفيهذ  ، وأسر الفلسفة العقابيهة المتعلقهة بهها العقابية القديمة والحديثة

 ، وطرق تنفيذ العقوبة. العقوبة من جهة مراكز اإلصالم والتأهيل وأنواعها

  :(102422)القانون البحري-18

هيتهها وجنسهيتها وتسهجيلها ، وملكيتهها ، والحقهوق لقهانوني للسهفينة ، وماالنظام ا تدرر هذه المادة

المالحهة البحريهة وههم : مالهك السهفينة ،  خالشهأالعينية التي ترد عليهها ، وحجزهها ، ثهم تتنهاول 

قههد العلههم ومجهزههها وربانههها ، ومالحوههها . كههذلك تههدرر العقههود المنظمههة للنشههاط البحههري ، كع

البحههري ، وعقههود البيههوع البحريههة ، وعقههد التههامين والعقههود الخاصههة بلنقههاذ السههفن ، والمسههؤولية 

 إلنقاذ والتامين البحري . االبحرية من حيث التصادم و

 


