
 وصف المواد لدرجة الماجستير في القانون 

 

 متطلبات التخصص )إجباري (: 

 ساعات معتمدة ( 3)                                  ( :                 720602أساليب البحث العلمي) •

البحث  المعرفة ، ودوافع  العلمي ، وطرق تحصيل  المعرفة والبحث  لموضوع  المساق تعميقاً  يتضمن هذا 

وتحديد مشكلة البحث وكيفية اختيارها ،   ،  ه تالعلمي الذاتية والموضوعية ، وخطوات البحث العلمي ومنهجي

لى أدوات البحث العلمي وطرق البحث وأساليبه )طريقة البحث التاريخي ،والوصفي والمقارن( والتعرف ا

) إستبانات ومقابالت ، إحصائيات( وطرق توثيق البحث العلمي وصياغة نتائج البحث ، ومصادر البحث 

كما يتضمن دراسة معمقة حول الصياغة القانونية للبحث وطرق   ،   ومراجعه ، وعمل فهرسة مناسبة للبحث

 .توثيقة

 ساعات معتمدة (        3)        (                              720604القانون الدولي العام /دراسة معمقة ) •

 مسؤولية وال   ه أشخاص   ،   مصادرةيتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة دراسـة نظريـة القـانون الـدولي العـام   

الدولية،الدولية للمنازعات  السـلمية  المسلحة،    التسـوية  البحار  ،   المنازعات  العامة    ،   قانون  النظرية 

ولية ؤ: المس  حد الموضوعات مثلألـيلية وتحليليـة معمقة  صكمـا يتضـمن دراسـة تف  ،  للمنظمـات الدوليـة

         .منازعات الدوليةللالتسوية السلمية  ،  الدولية

 (        ساعات معتمدة 3)                             (              720605القانون المدني/دراسة معمقة ) •

العامة   النظرية  دراسة  المادة  لهذه  الدراسة  منهاج  م  لاللتزاميتضمن  وإثباتـه ،  ـادره  صمن حيث  أحكامـه 

البيـ عقـود  والوكالة  إلوا  عودراسـة  تفيجـار  دراسة  يتضمن  كما  ومقارنة  صوالمقاولة.  وتحليلية    ألحد يلية 

 .ولية المدنية وتبعة الهالكؤنظرية المس، البطالن: نظرية  الموضوعات مثل

 ساعات معتمدة (        3)                            (              720605القانون التجاري/دراسة معمقة )  •

عمال التجارية والتاجر  ألدراسة أحكام القانون التجاري بشكل عام مثل ا  دةالماذه  هيتضمن منهاج الدراسة ل

و التجارية  والعقود  تفصيلية األوراق  و  اإلفالسوالتزاماته  دراسة  يتضمن  كما  البنوك.  وعمليات  التجارية 

مثل اندماج الشركات ، استحواذ الشركات ، مسؤولية المؤسسين في الشركة    وضوعات  مال  ألحد    وتحليلية

 المساهمة العامة . 

 ساعات معتمدة (  3)                          (                720608القانون اإلداري/ دراسة معمقة ) •

، وبيان نشأته ، مصادره ،    اإلداريتضمن منهاج الدراسة لهذه المـادة دراسـة النظريـات العامـة للقـانون  ي 

تطبيقه   والتنظــيم  اإلداريوالنشـاط    اإلداري  التنظـيماساس  ماهيتـه  حيـث  المركــزي   اإلداري  مـن 

والمرفقــي الضــبطي  والنشــاط  وهي  وســائل    كذلكوتشــمل    .واالمركــزي  بأعمالها  للقيام  ، اإلدارة 

بيقيـة كما يتضمن دراسة تحليلية تط والعقود اإلدارية العامة األموالو اإلدارية   العامــة والقــرارات  الوظيفة

      .اإلداريةوالقـرارات  اإلداريالعامـة. العقـد   الوظيفةحـد الموضـوعات مثـل:  أل

 

 

 



 ساعات معتمدة ( 3)                            (              702609قانون العقوبات/دراسة معمقة ) •

النظريــ  دراســة  المــادة  لهــذه  الدراســة  منهــاج  والعقوبــةة  يتضــمن  للجريمــة  ولية ؤوالمسـ  العامــة 

الجريمــة،    الجزائيــة  فــي  التي    والمســاهمة  الخاصة  ، وكذلك األركان  للجريمة  العامة  ودراسة األركان 

كاألعذار الجرمي  الوصف  في  ذلك    تؤثر  في  األردني  القضاء  موقف  على  التركيز  مع  المخففة  القانونية 

  ز هذه األعذار عن األسباب المخففة التقديرية وكذلك أسباب اإلباحة وموانع العقاب وموانع المسؤولية يوتمي 

ولية الجزائية المساهمة في  ؤ: المس  حـد الموضوعات مثلألكمـا يتضـمن دراسـة تحليليـة تطبيقيـة مقارنـة  

 . الجريمة أو التحقيق الجنائي

 

 

 (:  ختياريمتطلبات التخصص )ا

 ساعات معتمدة (  3)                                           (720617الحاسوب واإلنترنت ) جرائم •

من       أكثر  أو  لموضوع  معمقة  ودراسة  الجنائي  والجزاء  للجريمة  العامة  النظرية  دراسة  المساق  هذا  يتضمن 

في ضوء األموال واألشخاص  بجرائم  يتعلق  ما  المستحدثه وخاصة  الجرائم  الجرائم    موضوعات  قانون  أحكام 

الحياة   على  االعتداء  بالبشر وجرائم  االتجار  األموال وجرائم  االختراق وجرائم غسيل  اإللكترونية مثل جرائم 

 الخاصة وغيرها 

 ساعات معتمدة (  3)                           (     702618المالية العامة والمنازعات الضريبية ) •

الضـرائب  العامـة وتشـريعات  الدولـة وإيراداتهـا وموازنتهـا  نفقـات  المادة دراسة  الدراسة لهذه  يتضمن منهاج 

كمـا يتضـمن    ، العامـة  ضالخاصـة والضـرائب والرسـوم والقـرو  أمالكهاومـوارد الدولـة مـن حيـث    ،  ةاألردني

 .: منازعات ضريبة الدخل أو الجمارك الموضـوعات مثل ألحددراسـة تحليليـة معمقـة ومقارنـة 

 (ساعات معتمدة   3)                                                   (720619األحوال الشخصية )   •

حقوق    تهدف هذه المادة إلى إعطاء الطالب تصوراً واضحاً عن األسرة وعنايتها وما يترتب على إنشائها من   

وواجبات ، وبيان معنى األحوال الشخصية ، وتطوير تقنيتها والمبادئ التي يقوم عليها نظام الزواج في اإلسالم  

ات الزواج ، وتعدد الزوجات ، وأنواع الزواج ،  وتعريف الزواج وحكمه في اإلسالم والشرائع السماوية ، ومقدم

واآلثار المترتبة علية والمهر وإحكامه والنفقة ، والطالق وأنواعه ، وخصائص كل نوع ، وألفاظه ، والمخالعة  

، والتفريق بين الزوجين للشقاق والنزاع وخوف الضرر والعدد ، والنسب والرضاعة ، والحضانة ، ودراسة  

حقوق المتعلقة بالتركة بعد الوفاة ، وكيفية توزيع التركة على أصحابها بما يتالءم مع الفطرة  أحكام الشرع في ال

البشرية ، ومقدمة عن علم المواريث ، وتدرج الشريعة في تشريع الميراث والحقوق المتعلقة بالتركة ، وموانع 

  ، الحمل  وميراث  والرد  المسائل  وأصول   ، وأسبابه  اإلرث  وأركان   ، و  الميراث  الواجبة  والوصية  والمفقود 

المناسخة المواضيع بشكل معمق مثل  التخارج و  الوالية والوصاية ،  كما يتضمن دراسة أحد    الدية واإلرث ، 

 . حكم المفقود في قانون اإلجراء والفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية 

 

 

 

 



 (ساعات معتمدة  3)                                                 (      720620عقود التأمين ) •

ماهية التأمين ، وتطوره التاريخي ، وضرورته وكيفية إبرام عقد التأمين ، والمؤمن لهم هذا المساق  يتضمن   

( ومحل واالختياري  اإللزامي   ( التأمين  )و  هوصور  او    األشخاص  البطالة  أو  اإلصابة  او  الضرر  التامين من 

كما يتضمن دراسة أحد المواضيع بشكل معمق الموت واألضرار والتأمين من السرقة والحريق او المسؤولية (  

 مثل:

 التعويض في حوادث السير.  االلتزام باإلعالم في عقد التأمين ، عقد التأمين البحري ،

 

 ساعات معتمدة (  3)                     (             702627) االجتماعيقانون العمل والضمان  •

وطــرق حــل    ،   دراســة عقــود العمــل بأنواعهــا  األول :يتضــمن منهــاج الدراســة لهــذه المــادة فــي القســم  

إصـابات  ع ): دراسـة تحليليـة وتطبيقيـة لموضـو وفي القسـم الثـاني . المنازعــات العماليــة الفرديــة والجماعية

  ، واستحقاقات العامل وفق أحكام القانونين    االجتماعي ،العمـل فـي القـانونين ( قـانون العمـل وقـانون الضـمان  

ف العمل  إصابات  تأمين  الضمان  ومزايا  قانون  والشـي  االجتماعيي  العجـز  دراسة  وتـأمين  في  والوفاة  خوخة 

   .فقهاً وقضاءً مقارنة ً 

 ساعات معتمدة (  3)                                   (720628دراسات قانونية بالغة اإلنجليزية ) •

معرفة   لتعزيز  القانون  في  الموضوعات  أحد  دراسة  المادة  هذه  األجنبية تتضمن  بالمصطلحات  الطالب 

وقرارات  الدولية  االتفاقيات  مثل  المهمة  الموضوعات  أحد  تناول  القانون من خالل  فروع  في  المستخدمة 

 المحاكم وغير ذلك 

              

 ساعات معتمدة (  3)                             (                              720630حق الملكية ) •

العـالمي ودور    باالقتصاد: ارتبـاط الملكيـة الفكريـة  األول  هـاج الدراسـة لهـذه المـادة فـي قسـمه  ويتضـمن من  

المنظمـات الدولية في تنظيم وهيكلة حقوق الملكية الفكرية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة   بعـض  

مثـل    األولحـد موضـوعات القسـم  ألـيلية وتحليليـة  صدراسـة تفالتجـارة العالميـة كمـا يتضـمن فـي قسمه الثاني  

 .الدوليـة الخاصـة بحقـوق الملكية الفكرية في القوانين الوطنية لالتفاقياتالقـانوني   عالوضـ

 ( ساعات معتمدة  3)                                      ( 7206319الملكية الفكرية والصناعية ) •

المسا هذا  والمؤشرات يتناول  التجارية  العالمات   ، االختراع  ،براءات  المجاوره  الحقوق   ، المؤلف  حق  ق 

الجغرافية ،الدوائر المتكاملة ،الرسوم والنماذج الصناعية ، الجوانب المتعلقة بتسوية المنازعات والتدابير الدولية  

الفكرية   الملكية  تف المتعلقة بحماية حقوق  الموضوعات مثألـيلية وتحليليـة معمقة  صكمـا يتضـمن دراسـة  ل حد 

 . بيان أو توضيح دور منظمة الوايبو المتخصصة في الملكية الفكرية ومدى انسجام موقف المشرع األردني معها

 

 

 

 



              (ساعات معتمدة  3)                                              (     726682التحكيم التجاري ) •

اتفاق  التحكيم ،  التي تقبل  المنازعات  المقصود بالتحكيم والتعريف به ،  المساق من خالل بيان  يتم دراسة هذا 

اتفاق   بين  العالقة   ، التحكيم  اتفاق  ،آثار  التحكيم  اتفاق  لصحة  والشكلية  الموضوعية  الشروط  وبيان   ، التحكيم 

راءات التحكيم ، افتتاح إجراءات التحكيم ، طرح النزاع على هيئة  التحكيم والعالقة األصلية بين األطراف ، إج

التحكيم ، التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي ،التدخل في خصومة التحكيم ، المرافعة أمام هيئة التحكيم ، بطالن 

يم حكم التحكيم ، دعوى بطالن حكم التحكيم ، كما يتضمن دراسة إحدى المواضيع المتخصصة مثل اتفاق التحك 

، اإلشكاليات القانونية الناشئة عن إتفاق التحكيم ، الصيغ النموذجيه إلتفاق التحكيم ، رد المحكم وتنحيته وعزله  

 ، صياغة حكم التحكيم ، تشكيل هيئة التحكيم ، اإلشكاليات الناشئة عن تشكيل هيئة التحكيم .

 ساعات معتمدة (    3)                            (                       720634القضاء اإلداري ) •

للقضاء      العامة  النظرية  تناول  المادة  لهذه  الدراسة  منهاج  نشأته وتطورهاإلداري  يتضمن  ومبدأ   ،  من حيث 

القضاء    ى عل  األخيرةوالتعديالت    اإللغاءالعامة ومبادئ دعوى  اإلدارة  الرقابـة على أعمال    عالمشروعية وأنوا

رقم  اإلداري   اإلداري  القضاء  قانون  خالل  تف  م2014لسنة    27من  دراسـة  يتضـمن  وتحليليـة صكما  ـيلية 

       .ومنازعات القضاء الكاملاإللغاء منازعات  :حـد الموضـوعات مثـلألوتطبيقيـة مقارنـة 

 ساعات معتمدة (    3)                   (          720635النظم السياسية والقانون الدستوري) •

والنظام    المعاصرة  الدستورية  والنظم  الدستوري  القانون  ماهية  دراسة  المادة  لهذه  الدراسة  منهاج  يتضمن 

ي والدولة كأحد موضوعات القانون الدستوري. كما يتضمن دراسة أحد الموضوعات كالرقابة  األردنالدستوري  

 .    تالسلطابين  ل صفالعلى دستورية القوانين ومبدأ 

  

 ( ساعات معتمدة  3)                          (720636التجارة اإللكترونية )عقود واحكام ( ) •

يتناول هذا المساق التجارة االلكترونية من خالل دراسة نظام التجارة االلكتروني من وجهة نظر عامة وقانونية 

حيث يشمل دراسة أهم أنواع عقود التجارة االلكترونية وتوثيقها ، ووسائل الدفع االلكتروني والعمليات البنكية 

التجارة االلكترونية ، وكل ذلك ضمن قانون المعامالت   في عقودااللكترونية وأنواعها ، وكذلك حماية المستهلك  

، وكذلك القوانين النموذجية الصادرة عن لجنة األمم المتحدة للقانون    2001( لسنة  85االلكتروني األردني رقم )

 . التجاري الدولي

ليه في تفعيل كما يتضمن دراسة أحد المواضيع مثل : مخاطر التجارة اإللكترونية ومدى مساهمة القوانين الحا

 التجارة اإللكترونية ، حماية المستهلك اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية .

 (ساعات معتمدة  3)                             (720638قوانين الجنسية ومراكز األجانب ) •

معتمدة في منح الجنسية على  تعالج هذه المادة التعريف بالجنسية والمعايير الدولية التي تنظم الجنسية والمبادئ ال

واستردادها   وفقدها  الجنسية  اكتساب  كيفية  ومعالجة  الطارئة  والجنسية  األصلية  الجنسية  وأحكام  العالم  مستوى 

القانوني لألجانب في   المركز  الجنسية األردنية ومعالجة  قانون  بالتركيز على  الجنسية وتعددها  انعدام  وظاهرة 

 قامتهم وحقوقهم والتزاماتهم وخروجهم وأحكام ابعاد األجانب .اقليم الدوله من حيث دخولهم وا

 

 

 



  ( ساعات معتمدة  3)                                              (720639تنازع القوانين /متقدم ) •

التنازع  قواعد  تطبيق  شروط  حيث  من  التنازع  في  العامة  النظرية  دراسة  المادة  لهذه  الدراسة  منهاج  يتضمن 

ومصادرها واألساليب الفنية في قواعد اإلسناد واإلحالة وتطبيقاتها في القانون األردني وموانع القانون األجنبي 

ام العام والعقود الدولية ، حاالت تطبيق القانون كما يتضمن دراسة أحد موضوعات التنازع مثل : اإلحالة والنظ

    األجنبي وموانع ذلك .

 (ساعات معتمدة  3)                                          (   720640أوراق تجارية /متقدم ) •

الناحي السفتجه من  التاريخي ثم دراسة  التجارية وخصائصها وتطورها  المادة التعريف باألوراق  ة  تتضمن هذه 

الشروط  حيث  من  والشيك  والشكلية  الموضوعية  الناحية  من  ألمر  السند  ودراسة  والشكلية   ، الموضوعية 

المصرفية ،    الموضوعية والشكلية العمليات  التجارية مثل تنازع  كما يتضمن دراسة أحد موضوعات األوراق 

الحساب المصرفي الجاري والحساب  اإلعتماد المستندي ، ايداع األوراق التجارية ، ايجار الخزانه الحديدية ،  

 المصرفي المشترك .

   ساعات معتمدة (    3)                                (724642 متقدم ) / القانون الجنائي الدولي •

المسؤول  هذهتتضمن   التاريخي والهيئات  الدولي وتطوره  الجنائي  القانون  بدءاً   ةالمادة دراسة نشأة  عن تطبيقه 

الجنائية   المحاكم  الى  نورمبرج وطوكيو وصوالً  أوروبا ومحاكمات  في  الدولي  الجنائي  القضاء  بوادر  بظهور 

يه المرتكبة ضد اإلنسانية في يوغسالفيا مثل الجرائم الدولالدولية الحاليه التي بدأت تنظر في جرائم دوليه مهمة  

السابقة ورواندا.كما يتم خالل هذه المادة تناول أحد هذه الموضوعات المهمة بشكل معمق مثل جريمة التعذيب ،  

       لدولية المحرمة دولياً وغير ذلك . واستخدام األسلحة ا

   (ساعات معتمدة  3)                                           (720648منظمات دولية /متقدم ) •

الدولية   هذهتعالج   القانونية  والشخصية  الدولية  المنظمة  وعناصر  الدولية  للمنظمات  العامة  النظرية  المادة 

ثارها القانونية على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني وتصنيف المنظمات الدولية ، آللمنظمات الدولية و

المنظمة  لدى  الدول  وموظفي  الدوليين  والموظفين  الدولية  المنظمة  بين  والعالقة  الدولية  الوظيفة  تتناول  كما 

 الدولية. 

ال القانوني  والمركز  نشأتها  حيث  من  المتحدة  األمم  منظمة  على  وأهدافها  بالتركيز  لها  المنشئ  للميثاق  دولي 

العامة ومجلس األمن والمجلس االقتصادي    معيةالجومبادئها وأحكام العضوية فيها وأجهزتها الرئيسية ال سيما  

          واالجتماعي ومحكمة العدل الدولية واألمانة العامة .

                                                                           


