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 نشػػأة الكميػػة

إنطالقًا من حاجة المجتمع الماسة لخريجي التخصصات العممية فقد تأسست كمية تكنولوجيا 
وتمنح درجة  (1994)أنشئت كلٌة الحقوق فً جامعة الزرقاء مع نشأة الجامعة فً عام 

البكالورٌوس فً الحقوق وتعقد الكلٌة مؤتمراً علمٌاً كلما اقتضى األمر وٌوماً علمٌاً  تنظمه كل 

 .عام

تسهم الكلٌة فً تحقٌق رسالتها العلمٌة واالجتماعٌة وتشكل رافداً للقطاعات المختلفة على 

المستوٌٌن الوطنً واإلقلٌمً بكوادر بشرٌٍة مؤهلٍة علمٌاً وعملٌاً تسهم فً البناء والتطوٌرطالباً  

وتضم  الكلٌة عدد أعضاء هٌئة التدرٌس فً من ذوي المؤهالت والخبرات العلمٌة والعملٌة 

الممٌزة، كما استحدثت الكلٌة برنامج الماجستٌر فً الملكٌة الفكرٌة وإدارة االبتكار بالتعاون مع 

االتحاد االوروبً، والبرنامج المدمج للطلبة القطرٌٌن وتتطلع الكلٌة الى رفع المستوى العلمً 

 .  والمساهمة فً بناء المجتمع المحلً والوطنً واالقلٌمً

 

 رؤيػػة كرسالػػة كأىػػداؼ الكميػػة

 :Visionالرؤية 

السعً لتحقٌق أعلى مقاٌٌس الجودة واالعتماد األكادٌمً فً التعلٌم والتأهٌل 

والبحث العلمً لكل من أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب، وخدمة المجتمع المحلً، 

والجمع بٌن األصالة والمعاصرة، والمحافظة على القٌم االجتماعٌة والقانونٌة 

وتطبٌق روح النصوص القانونٌة، واالرتقاء بالواقع القانونً والقضائً من خالل 

البحث العلمً وإعداد طلبة مؤهلٌن علمٌاً وفكرٌاً وسلوكٌاً ألداء دورهم الفاعل فً 

 .المجتمع

 :Missionالرسالة 

إعداد خرٌجٌن مؤهلٌن علمٌاً ونظرٌاً بما ٌتناسب وحاجات المجتمع المحلً والمنطقة، 

متسلحٌن بالمعرفة القانونٌة النظرٌة فً مختلف فروع القانون إلى جانب القدرة على التعامل 

مع التطبٌقات القضائٌة وتزوٌد الخرٌجٌن بالمعرفة األساسٌة وبوسائل البحث العلمً 

واستخدام مصادر المعرفة القانونٌة التً تسهل لهم إكمال دراستهم وأبحاثهم، وكذلك تزوٌد 

الخرٌجٌن بالمهارات الالزمة لتأهٌلهم فً االتصال مع اآلخرٌن وروح الفرٌق بعقائد قوٌمة 

إعداد خريجين مزودين بأصول المعرفة العممية المتخصصة في .تخدم مجتمعهم بإخالص وصدق
 مجال 
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 :Objectivesاألىداؼ 

تسعى كلٌة الحقوق ومنذ تأسٌسها لتحقٌق رسالتها والتركٌز على عدد من األهداف 

 :النابعة من أهداف الجامعة وفلسفتها وهً 

  إتاحة فرص التعلٌم العالً والتخصص فً مٌدان الحقوق والعمل القضائً واإلسهام

 .فً تزوٌد المجتمع بالمتخصصٌن والخبراء فً تلك المجاالت

  تطوٌر المعرفة عن طرٌق القٌام بالبحث العلمً وتشجٌعه سواء كان ذلك من قبل

 .أعضاء هٌئة التدرٌس فً الكلٌة أو طلبتها وتوظٌفه فً حل مشكالت وقضاٌا التنمٌة

  بناء شخصٌة الطالب فً أبعادها المختلفة وفق منظومة القٌم العربٌة و اإلسالمٌة مع

ثم العمل والخدمة من التأكٌد على منهجٌة التفكٌر العلمً والمبادرة والشعور بالمسؤولٌة و

 .العامة، وتعزٌز انتماءه لوطنه وأمته لٌكون فرداً صالحاً ومصلحاً فً نفس الوقت 

  فتح برامج الدراسات العلٌا فً مختلف التخصصات القانونٌة، بما ٌتالءم مع احتٌاجات

 .سوق العمل المحلً واإلقلٌمً

  اإلهتمام باللغة العربٌة فً التدرٌس والبحث العلمً والعمل على نقل المعرفة من

 .مصادرها المختلفة إلى اللغة العربٌة

  توثٌق الروابط العلمٌة مع كلٌات الحقوق المناظرة فً الجامعات المحلٌة والعربٌة

 .واإلسالمٌة والعالمٌة وتبادل الخبرات معها

  إقامة المؤتمرات والندوات العلمٌة المتخصصة والحلقات النقاشٌة التً تبحث فً حل

 .مشكلة معٌنة أو عدة مشاكل تتعلق بقضاٌا التنمٌة القانونٌة والقضائٌة

 السعً الستقطاب أعضاء هٌئة التدرٌس من ذوي الخبرة والكفاءة العلمٌة المتمٌزة. 

 تمكٌن الطالب من القٌام باألعمال ذات العالقة بتخصصه. 

  خدمة المجتمع والمساهمة فً تطوٌره وحل مشكالته من خالل الدورات التدرٌبٌة

للعاملٌن فً المؤسسات القضائٌة المختلفة وتقدٌم الخبرة والمشورة المتخصصة فً النواحً 

 .العملٌة

 العممية بيدف تعميق المفاىيم واال

 

 رتقاء بالمستوى العممي بين



 

7 
 

ZU 

 الحقوقكلٌة دلٌل 

 القيـ الجكىرية

 الجودة الشاملة                                               . 

 االرتقاء بالمعرفة. 

 االخالق واالمانة العلمٌة. 

 االلتزام. 

 العمل بروح الفرٌق. 

 التعلم الذاتً والتعلٌم المستمر. 

 ًتشجٌع البحث العلم. 

 االبداع واالبتكار. 

 عالمٌة التفكٌر. 

 التطوٌروالتحدٌث. 

 األقسػػاـ العمميػػة المكجػػكدة

 .الحقكؽ تضـ الكمية قسـ كاحد كىك قسـ تض

 مجػػمس الكميػػة

 العمٌد و رئٌس المجلس/ عمر المخزومً . د. 

 نائب العمٌد ومقرر المجلس/ محمد االحمد.د .

 عضواً /محمد الزواهرة . د. 
 اً عضو/ شكران الدغمً. د. 
 عضواً /علً الحموري .د. 
 عضوا/عبدهللا الذنٌبات.د. 
 ًخارجًعضو / المحامً االستاذ محمود المسترٌح . 
 خارجً عضو/المحامٌة االستاذة غادة الحجاوي  .
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أعضػػاء ىيئػػة التدريػػس 
 

أستاذ  أستاذ
 مشارؾ

أستاذ 
 مساعد

محاضر غير  مدرس
 متفرغ

 - -12221را1م112222 235 222 /12222را1م2222

 

العاممػػكف فػي الكميػػة 
 

 ت الحاسبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئات أخرى رئيس ديوان سكرتيرة وطابعة فني

 (1)راسل 1م 1 4111 61
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 لمؤتمرات كاالياـ  العممية ا
 

 النشاط السنة
 قانون الممكية العقارية ، :التعديالت التشريعية  )):اليوم العممي السادس 2020

(  (وقانون العمل
بالتعاون مع جامعة  (آفاق التنمية في الوطن العربي):المؤتمر العربي الدولي 2019

 مصر/  اسيوط 
(( االشاعو واثرىا عمى المجتمع )):اليوم العممي  الخامس 2018
 ((سيادة القانون أساس الدولة المدنية)): اليوم العممي الرابع 2017
 دولي عممي محكم -االرىاب مؤتمر دور الشريعة والقانون واالعالم في مكافحة 2016
مؤتمر الخطاب اإلعالمي التوعوي  )مؤتمر كمية الحقوق المشترك  2015

 ( بين الشريعة والقانون
 ضمانات المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية وتطبيقاتيا في )):اليوم العممي الثاني  2011

((  التشريعات الجزائية االردنية
 ( حقوق االنسان وحقوق المرأة)يوم عممي 2011
 ((الضمان االجتماعي بين الواقع والمستقبل))يوم عممي  2009
 (التحديات والحمول/ حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون)مؤتمر كمية الحقوق الثاني  2001
المؤتمر الطالبي األول لكمية الحقوق    1998
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 الييكؿ التنظيمي لمكمية
 

 

 

 

 

 ر

 

 

  

 

1.  
2.  

 .2006األردن عام / في رحاب جامعة اليرموك .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمٌد الكلٌة

 الكلٌةمجلس 

 السكرتارٌة 

 نائب العمٌد

رئٌس قسم 

 الحقوق

 الدٌوان
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 الييكؿ التنظيمي لمقسـ

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئٌس قسم الحقوق

 

 مجلس القسم

 السكرتارٌة

عضو هٌئة 

 تدرٌس

 برتبة أستاذ

عضو هٌئة 

تدرٌس 

برتبة أستاذ 

 مشارك

عضو هٌئة 

تدرٌس 

برتبة أستاذ 

 مساعد

 

عضو هٌئة 

تدرٌس 

برتبة مدرس 

 مساعد
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 مخرجػػات التعميػػـ 
 

 :يستطيع خريج كمية الحقكؽ العمؿ في المجاالت اآلتية

التدريب لمترافع أماـ المحاكـ بمختمؼ درجاتيا كالطعف في األحكاـ،كالقياـ بإجراء تنفيذ *
 .األحكاـ

. العمؿ في الجياز القضائي كقاضي أك مدعي عاـ أك قاضي تنفيذ*

العمؿ في الدكائر العدلية بمختمؼ أنكاعيا مثؿ الكاتب العدؿ كالتنفيذ، ك تسجيؿ األراضي *
. كدكائر المحاكـ بمختمؼ أنكاعيا المدنية كالجزائية

 توقع من الطالب بعد حصولو عمى  .العمؿ في كافة دكائر الدكلة كخاصة الدكائر الحككمية*
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 أعضػػاء ىيئػػة التدريػػس في القسػػـ 

التخصص الدقيؽ البمد / الجامعةتاريخ الحصكؿ عمييا المؤىالت  الرتبة  االسـ الرقـ 

1.  
 محمد عمرالمخزكمي.د

 عبد
 مشارؾ أستاذ

 اذ 
 2005دكتكراة 

معيد البحكث كالدراسات 
 مصر/ العربية

  القانكف الدكلي العاـ

أستاذ  شحاتو غريب.أ  .2
دكتكراة 

 
السكربكفجامعة  2002  

 فرنسا/
 القانكف المدني

 2004 دكتكراه أستاذ مساعد مصطفى الخصاكنة. د  .3
جامعة عماف العربية 

 لمدراسات العميا
 القانكف العاـ 

 حمد  محمد الزكاىرة. د.د  .4
 مشارؾ  أستاذ

 اذ مشارؾ

ا 

 دكتكراه
لدكتكراه 

20020077 

 

كالدراسات  معيد البحكث
امعة العربية

  القانكف المدني

5.  
خاؿ .  دمحمد االحمد.د

 كيد
  أستاذ مساعد

 تاذ مس

  دكتكراهاؿ
 ق4د

2122017 

270 

 فيرف األردنية الجامعة
ؼ / ديكاردي

  القانون الجنائي

6.  
يف شكراف الدغمي . د

امد   
  أستاذ مساعد

 تاذ 

  دكتكراها
 لدكتكرا

2022017 

270 

 فيرف األردنية الجامعة
فرف / ديكاردي

 القانون االداري

عمي الحمكري .د  .7
  أستاذ مساعد

 تاذ ـ

  دكتكراها
 لدكت

202012016 

 
 القانون الدولي العام جامعة العمـك االسالمية

عبداهلل الذنيبات .د  .8
  أستاذ مساعد
 تاذ مساعد

  دكتكراها
 لدكتكراه

 القانون التجاري جامعة القاىرة 2012017

 ممكية فكرية جامعة  الزرقاء D12019S2019Dر ماجستيرمبمدرس مساعد ليمى المصري .ـ  .9

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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 المختبػػرات كالتجييػػزات

 

 .المحكمة الصكرية*

 .قاعات المحاضرات*

 .االتحاد االكركبي- كمية الحقكؽ/ قاعة الدراسات العميا*

 مختبر الحاسكب*

 لمية 
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 بكالورٌوس الحقوق: اوال

 9الخطة رقـ –الخطػػة الدراسيػػة مككناتيػػا كعناصرىػػا 

.( م.س 15 )اإلجبارية المتطلبات( أ    )

 المادة رقم

 المادة اسـ

 الساعات

 المعتمدة

 السابق المتطلب

 ---- 3 العسكرية العمـك 0200100

 0200150 3 (1)العربية المغة 0200102

 0200151 3 (1 )االنجميزية المغة 0200103

 ---- 3 الكطنية التربية 0200104

 ---- 3 العصر كقضايا اإلسالمية الثقافة 0200111

 ---- 0 تنمٌة المجتمع والعمل التطوعً 0200115

( .م.س 12 ) االختيارية المتطمبات(  ب)
 0200102 3 (2 )العربٌة اللغة 0200112

 ---- 3 وفلسطٌن األردن تارٌخ 0200113

----  3 وحضارة تارٌخ القدس 0200114

----  3 التربٌة علم مبادئ 0200122

----  3 االتصال علم مبادئ 0200126

----  3 الجامعً الطالب أخالقٌات 0200127

----  3 الفلك علم مبادئ 0300123

----  3 العلمٌة الثقافة 0300124

----  3 البٌئة علم مبادئ 0300145

----  3 العامة الصحة مبادئ 0300146

----  3 حاسوب مهارات 0300152

----  3 األولٌة اإلسعافات 0300161

----  3 المتجددة الطاقة فً مقدمة 0300171

----  3 اإلرهاب جرائم 0602111

 . (م.س 21: )الكلٌة متطلبات

 المادة اسم المادة رقم
 السابق المتطلب المعتمدة الساعات

 ---- 3 القانون علم إلى المدخل 0601111
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 0601111 3 االلتزام مصادر / المدنً القانون 0601112

 0601111 3 التجاري القانون مبادئ 0601121

 ---- 3 العام الدولً القانون 0602131

 ---- 3 العام القسم/العقوبات قانون 0602141

 ---- 3 السٌاسٌة والنظم الدستوري القانون 0602151

 0601111 3 1 اإلداري القانون 0602161

: التخصص متطلبات

 معتمدة ساعة( 69 )اإلجبارٌة (أ)

 0601112 3 االلتزام أحكام /المدنً القانون 0601213

0601222 

/ التجاري القانون

 واإلفالس الشركات

3 0601121 

 0601111 3 االنجلٌزٌة باللغة قانونٌة نصوص و مصطلحات 0601291

 0601213 3 المسماه العقود /المدنً القانون 0601314

 0601112 3 االجتماعً والضمان العمل قانون 0601315

 0601213 3 المصرفٌة العملٌات و التجارٌة األوراق/تجاري القانون 0601323

 0601213 3 التأمٌن عقود 0601327

 0601213 3 المدنٌة المحاكمات أصول قانون 0601381

 0601111 3 االلكترونٌة التجارة تشرٌعات 0601382

 0601213 3 العٌنٌة الحقوق /المدنً القانون 0601417

 0601213 3 الخاص الدولً القانون 0601418

 0601213 3 والتنفٌذ البٌنات قانون 0601483

 0601381 3 قضائٌة تطبٌقات 0601486

 0601111 3 العامة الموازنة و المالً التشرٌع 0602171

 0602131 3 الدولً التنظٌم قانون 0602232

0602242 

/ العقوبات قانون

 األشخاص على الواقعة الجرائم

3 0602141 

 0602151 3 األردنً الدستوري النظام 0602252

 0602161 3 2 اإلداري القانون 0602262

 0602141 3 األموال على الواقعة الجرائم/العقوبات قانون 0602343

 0602141 3 المعلومات تكنولوجٌا جرائم 0602344

 0602262 3 اإلداري القضاء 0602363

 /0602161 3 اإللكترونٌة اإلدارة تشرٌعات 0602364
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0602262 

 الجزائٌة المحاكمات أصول قانون 0602484

3 0602242/ 

0602343 

 : التخصص متطلبات

 . (م.س 12 )االختٌارٌة( ب)

 0601111 3 القانون تارٌخ 0601210

 0601111 3 القانونً البحث أساسٌات 0601211

 0601121 3 والجوي البحري القانون 0601236

 0601213 3 المدنً القانون فً خاصة موضوعات 0601310

 0601111 3 األجانب و الجنسٌة قانون 0601319

 0601381 3 المنازعات لتسوٌة البدٌلة والحلول التحكٌم 0601384

 0601121 3 الدولٌة التجارة قانون 0601426

 0601121 3 الفكرٌة الملكٌة 0601428

  3 اإلنسان حقوق 0602100

 0601111 3 المحاماة مهنة سلوكٌات 0602132

 0602141 3 الدولة امن على الواقعة الجرائم 0602210

 0602131 3 الجنائً الدولً القانون 0602211

 0602141 3 العسكري العقوبات قانون 0602212

 0601111 3 بٌئٌة تشرٌعات 0602233

 0602131 3 اإلنسانً الدولً القانون 0602234

 0601111 3 اإلعالم تشرٌعات 0602243

 0602141 3 العقاب و اإلجرام علم 0602244

 0602131 3 البحار قانون 0602333

 0602141 3 اإلسالمً الجنائً التشرٌع 0602446

 0602161 3 المحلٌة اإلدارة قانون 0602464

 معتمدة ساعة( 12: )المساندة المتطلبات

 المادة رقم
 السابق المتطلبب المعتمدة الساعات المادة اسم

 ---- 3 اإلسالمً الفقه إلى المدخل 0101111

 ---- 3 (1 )الشخصٌة األحوال فقه 0101243

 ---- 3 المدخل إلى أصول الفقه 0101115

 ---- 3 (2 )الشخصٌة األحوال فقه 0101343
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 الخطػػةاالسترشاديػػة

 الخطة االسترشػادية لكمية الحقكؽ

 السنة األكلى
 الفصؿ األكؿ

 رقـ المادة اسـ المادة الساعات المتطمب السابؽ

 0601111 المدخل إلى عمم القانون 3 ---

 0602131 القانون الدولي العام 3 ---

 0602151 القانون الدستوري والنظم السياسية 3 ---

 0602141 (القسم العام)قانون العقوبات  3 ---

 --- متطمب جامعة 3 ---

 المجمكع  15 

 الفصؿ الثاني

 رقـ المادة اسـ المادة الساعات المتطمب السابؽ

 0601112 (مصادرا اللتزام)القانون المدني  3 0601111

 0601121 مبادئ القانون التجاري 3 0601111

 0602161 (1)القانون اإلداري  3 0601111

 --- (المدخل إلى الفقو اإلسالمي)متطمب مساند  3 ---

 --- متطمب جامعة 3 ---

 --- متطمب جامعة 3 ---

 18  

 

 المجمكع
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 السنة الثانية

الفصؿ األكؿ 

 رقـ المادة اسـ المادة الساعات المتطمب السابؽ

 0602245 القسم الخاص/ قانون العقوبات 3 0602141

 0601213 (أحكام االلتزام)القانون المدني  3 0601112

 0601222 (الشركات واإلفالس)القانون التجاري  3 0601121

 0602252 النظام الدستوري األردني 3 0602151

 --- متطمب تخصص اختياري 3 ---

 --- متطمب جامعة 3 ---

 المجمكع  18 

الفصؿ الثاني 

 رقـ المادة اسـ المادة الساعات المتطمب السابؽ

 0602232 قانون التنظيم الدولي 3 0602131

 0602262 (2)القانون اإلداري  3 0602161

 0602171 التشريع المالي والموازنة العامة 3 0601111

 --- متطمب تخصص اختياري 3 ---

 ---  (1فقو األحوال الشخصية )مساند متطمب  3 ---

 --- متطمب جامعة 3 ---

 المجمكع  18 
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 السنة الثالثة
الفصؿ األكؿ 

 رقـ المادة اسـ المادة الساعات المتطمب السابؽ

 0601341 (العقود المسماة)القانون المدني 3 0601213

 0601323 (األوراق التجارية والعمميات المصرفية)القانون التجاري 3 0601213

 0601315 قانون العمل والضمان االجتماعي 3 0601112

 0602344 جرائم تكنولوجيا المعمومات 3 0602141

 --- متطمب جامعة 3 ---

 0601291 مصطمحات قانونية بالمغة اإلنجميزية 3 0601111

 المجمكع  18 

الفصؿ الثاني 

 رقـ المادة اسـ المادة الساعات المتطمب السابؽ

 0601327 عقود التامين 3 0601213

 0601381 قانون أصول المحاكمات المدنية 3 0601213

 0603263 القضاء اإلداري 3 0602262

 --- متطمب تخصص اختياري 3 ---

 0601382 التجارة االلكترونيةتشريعات  3 0601111

 --- (2فقو األحوال الشخصية)متطمب مساند  3 ---

 المجمكع  18 
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 السنة الرابعة
 الفصؿ األكؿ

 رقـ المادة اسـ المادة الساعات المتطمب السابؽ

 0601417 (الحقوق العينية)القانون المدني 3 0601213

 0601483 قانون البينات والتنفيذ 3 0601213

 0602171 متطمب تخصص اختياري 3 متطمب تخصص اختياري

 0602364 تشريعات اإلدارة االلكترونية 3 0602161-0602262

 3  --- 

 --- متطمب جامعة 3 متطمب جامعة

 المجمكع  18 

الفصؿ الثاني 

 رقـ المادة اسـ المادة الساعات المتطمب السابؽ

 0601418 القانون الدولي الخاص 3 0601213

 0602484 قانون اصول المحاكمات الجزائية 3 0602242-0602343

 ـــ متطمب جامعة 3 ـــ

 --- (أصول فقو لطمبة الحقوق  )متطمب مساند  3 ---

 0601486 تطبيقات قضائية 3 0601381

 --- (إجباري)متطمب جامعة  3 ---

 المجمكع  18 
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 كصػػؼ مػػػكاد القسػػـ
 

  المدخؿ إلى عمـ القانكف 0601111

 

تتناول ىذه المادة دراسة نظرية القانون، التعريف بالقانون وبيان ضرورتو، خصائص القاعدة 
 كما القانونية، أنواع القواعد القانونية، مصادر القانون، تفسير القانون، نطاق تطبيق القانون

ثباتو  تتناول ىذه المادة نظرية الحق بالدراسة من حيث تعريف الحق وأقسامو ومصادره وأركانو وا 
. ونظرية التعسف في استعمال الحق

 0601111 (مصادر االلتزاـ  )القانكف المدني  0601112

 والتصرف  انحاللوة و وآثار وانعقادهالعقد، أركانومصادر االلتزام وىي تتناول ىذه المادة دراسة
المسؤولية عن األعمال الشخصية، المسؤولية عن أعمال " والفعل الضار من حيث  "االنفرادي

.  وكذلك الفعل النافع وتطبيقاتو والقانونسبب وكذلك الغير، المسؤولية الناشئة عن األشياء 

 0601111 مبادئ القانكف التجاري 0601121

تتناول ىذه المادة التعريف بالقانون التجاري وتاريخو ومصادره، كما تتضمن دراسة نظرية 
القيد في السجل "األعمال التجارية كما تتضمن دراسة التجار، صفة التاجر، والتزامات التجار 

، كذلك دراسة العقود التجارية الرىن التجاري والوكالة بالعمولة "التجاري، إمساك الدفاتر التجارية
 .والسمسرة بصورة عامة

  تاريخ القانكف 0601210

تتناول ىذه المادة دراسة ألصول الشرائع القديمة وتطورىا خالل الفترات التاريخية التي وصمتنا 
 كما 0عنيا قواعد مكتوبة مثل األحكام اإلليية في مصر القديمة والصين واليند والعراق القديم

 وكذلك دراسة لتاريخ التشريع 0تتناول دراسة لتاريخ تطور القانون الروماني واألحكام األساسية فيو
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اإلسالمي مع إشارة إلى األصول العامة لألنظمة القانونية المعاصرة مثل النظام الالتيني 
 .ونيسواالنجموسك

 0601112 (أحكاـ االلتزاـ  )القانكف المدني  0601213

 من حيث تنفيذه تنفيذًا رضائيًا عن طريق الوفاء أو ما يقوم تتناول ىذه المادة دراسة آثار االلتزام
 واألوصاف المعدلة ألثر االلتزام، ثم مقامو أو جبريًا والوسائل المشروعة لممحافظة عمى التنفيذ
. بغير وفاءانتقال االلتزام، حوالة الحق، حوالة الدين وانقضاء االلتزام 

 0601121 (الشركات كاإلفالس )القانكف التجاري  0601222

، كما تتضمن دراسة كل من  والنظرية العامة لعقد الشركة تتناول ىذه المادة بيان تطور الشركات
التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة والشركات ذات المسئولية المحدودة الشركة 

كل ذلك من خالل تعريف ، كذلك دراسة الشركة المساىمة العامة المحدودة، والمساىمة الخاصة 
دارتيا وانقضائيا  وتتضمن أيضًا دراسة اإلفالس والصمح الواقي وخصائص كل شركة وتأسيسيا وا 

 .منو

  (لطمبة كمية االقتصاد)القانكف التجاري  0601228

تتناول ىذه المادة بيان التعريف بالقوانين التي ليا عالقة بعمم المحاسبة وتتفق مع المجاالت 
المعرفية لالطار العام لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصاتاالنسانية بما يتناسب مع 

تخصص المحاسبة ونظم المعمومات المحاسبية 

0601291 
مصطمحات كنصكص قانكنية بالمغة 

 االنجميزية
0601111  

تتناول ىذه المادة دراسة المصطمحات القانونية باإلنجميزية المرادفة لممصطمحات القانونية 
العربية، ويتم ذلك من خالل التعريف بالقانون وبيان أنواع القواعد القانونية ومصادر القانون، 

. كذلك من خالل التعريف بالحق وبيان أنواعو وأركانو
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 0601213 (العقكد المسماة  )القانكف المدني  0601314

مفيوم العقود المسماة والتفرقة بينيا وبين العقود غير المسماة من حيث مصادرىا وطبيعتيا 
من " عقد البيع وعقد اإليجار "لمسماة ا من العقود عقدينوأىدافيا، ثم بعد ذلك الحديث عن أىم 

ويعقب ذلك . …حيث شروطيا وأركانيا وعناصرىا وصورىا وااللتزامات التي يرتبيا كل منيا 
. الحديث عن قانون المالكين والمستأجرين األردني

 0601112 قانكف العمؿ كالضماف االجتماعي 0601315

تتناول ىذه المادة ماىية قانون العمل وأىميتو وتطوره والتنظيم الدولي لو ومصادره واستقاللو 
ونطاق تطبيقو، كذلك األحكام القانونية لعقد العمل الفردي والتنظيم القانوني لعالقات العمل 
الجماعية، كما تتناول ىذه المادة التعريف بقانون الضمان االجتماعي وبيان أىميتو وتطوره 

ونطاق تطبيقو كما تتضمن دراسة أحكام التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المينة، التأمين 
ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وبخاصة في األردن كذلك التأمين ضد العجز المؤقت والتأمين 

 .الصحي الشامل، المنح العائمية، التأمين ضد البطالة

 0601111 قانكف الجنسية كاألجانب 0601319

، الجنسية األصمية، الجنسية "رابطة الجنسية"تتناول ىذه المادة دراسة القواعد العامة في الجنسية 
المكتسبة، فقد الجنسية، تنازع الجنسيات، التنظيم الدولي لمجنسية، كما تتضمن دراسة قانون 

األشخاص الطبيعيون "الجنسية األردني، كذلك دراسة الموطن ودراسة تمتع األجانب بالحقوق 
. واألشخاص االعتبارية

0601323 
 األكراؽ التجارية كالعمميات )القانكف التجاري

 (لمصرفيةا
0601213 

تتناول ىذه المادة بيان التعريف بالورقة التجارية ومقومات نظاميا القانوني وبيان ما يتعمق 
 السند ألمر والشيك، كذلك دراسة المصارف  سند السحب وة، كما تتضمن دراسةتجبالسف

الودائع والحساب الجاري، "وأىميتيا والصفة التجارية لألعمال المصرفية والحسابات المصرفية 
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التسميف والخصم والكفالة المصرفية واالعتماد "الحوالة المصرفية واإلعتمادات المصرفية 
 "لمستنديا

 0601213 عقكد التاميف 0601327

تتناول ىذا الدراسة عقد التامين من حيث أركانو وشروط انعقاده وخصائصو والجانب الفني لعقد 
التامين ثم آثار عقد التامين وانقضاؤه والحديث عن التامين عمى الحياة والتامين عمى الحريق 

والتامين اإللزامي  من المسؤولية المدنية، ثم دراسة عقد النقل بكل صورة من حيث كونو نقل بري 
أو بحري أو جوي وذلك من خالل دراسة أركان العقد وانعقاد وأثاره وانقضاؤه ومسؤولية الناقل 

. ووسائل دفعيا

 0601213 قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية 0601381

، كما تتضمن دراسة التنظيم لمدنيةتتناول ىذه المادة بيان التعريف بقانون أصول المحاكمات ا
القضائي من حيث تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي ورجال القضاء ومعاونييم وقواعد 

.  وطرق الطعن في األحكاماالختصاص، كذلك دراسة نظرية الدعوى

 0601213 (الحقكؽ العينية  )القانكف المدني  0601417

تتناول ىذه المادة دراسة الحقوق العينية األصمية التي تتمخص بالحديث عن حق الممكية، نطاق 
 ثم الحديث عن أنواع الممكية وأسباب كسبيا  عميوىذا الحق ووسائل حمايتو والقيود التي ترد

. كذلك الحقوق المتفرعة عنيا

إنشاء كل منيما وآثاره ثم انقضاؤه كذلك الحديث " الحقوق العينية الرىن التأميني والحيازي: ثانيًا 
. عن حقوق االمتياز

 0601314 القانكف الدكلي الخاص 0601418

تتناول ىذه المادة دراسة التعريف بالقانون الدولي الخاص وبيان مصدره وطبيعة قواعده كما 
 .تتضمن دراسة تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي

 0601121 قانكف التجارة الدكلية 0601426
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تتناول ىذه المادة دراسة مفيوم قانون التجارة الدولية ونشأتو وتطوره ومصادره وعالقتو بالقوانين 
اتفاقيات دولية، تحكيم " أحد مصادر قانون التجارة الدولية"األخرى، كما يتضمن دراسة تطبيقية 

 .تجاري دولي أو عقود نموذجية، أعراف دولية

 0601121 الممكية الفكرية 0601428

تتناول ىذه المادة دراسة الحقوق المعنوية، الممكية الصناعية وحمايتيا عمى الصعيد الدولي وفي 
التشريع الداخمي، العالقات التجارية وعالمات البضائع، األسماء والعناوين التجارية والممكية 

 التجارية، الممكية األدبية في كل من التشريعين الداخمي والدولي

 0601213 ذقانكف البينات كالتنفي 0601483

 من حيث اختصاصيا التنفيذ، كما تتضمن دراسة دائرة التنفيذتتناول ىذه المادة التعريف بقانون 
والقائمين عمييا و الخصومة في التنفيذ وطرق التنفيذ الجبري عمى أموال المدين وعمى شخصو 

 .وكيفية توزيع حصيمة التنفيذ

 0601483 تطبيقات القضائيةاؿ 0601486

تتناول ىذه المادة التعريف بكيفية كتابة البحوث القانونية ، ومن ثم تطبيقيا من قبل الطمبة عمى 
 .القرارات القضائية ، بصورة دراسات تحميمية وتأصيمية

  حقكؽ اإلنساف 0602100

تتناول ىذه المادة دراسة تطور حقوق اإلنسان والتعريف بيا منذ بداية المجتمعات القديمة مرورًا 
وكذلك دراسة حقوق اإلنسان وضماناتيا في القانون . بالعصور الوسطى وانتياًء بالمرحمة الدولية 

الدولي قبل وبعد وضع ميثاق األمم المتحدة ، وكذلك دراسة أبرز االتفاقيات الدولية في ىذا 
وبعض االتفاقيات الدولية ذات المستوى اإلقميمي مثل االتفاقية األوروبية لحماية حقوق . الشأن

وكذلك دراسة حقوق اإلنسان وضماناتيا في التشريع األردني ومقارنة ذلك مع حقوق . اإلنسان
التعريف بالحق، بيان أنواع الحقوق ثم أركان : اإلنسان في الشريعة اإلسالمية نظرية الحق

 .الحقوق
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  ـالقانكف الدكلي العا 0602131

 فروعو وتوضيح األساس اإللزامي لو بيانتتناول ىذه المادة التعريف بالقانون الدولي العام و
والتعرف عمى األشخاص الذين يخاطبيم ىذا القانون والتركيز عمى موضوع المعاىدات مع بيان 

شروط انعقادىا وآثارىا وبطالنيا واالعتراف بالدول، ىذا مع اإلشارة كمما أمكن إلى القواعد 
القانونية في الشريعة اإلسالمية المتعمقة بالمواضيع سالفة الذكر 

  (القسـ العاـ )قانكف العقكبات  0602141

الجريمة من حيث أنواعيا وأركانيا ومراحل ارتكابيا ونظرية االشتراك : تتضمن دراسة ىذه المادة
تفريد العقاب ، وأسباب إباحة الجرائم، المجرم ويتضمن الكالم في المسؤولية الجنائية وموانعيا

ويشمل أسباب تشديد العقوبات وظروف تخفيفيا واألعذار المعفية من العقاب والمعاممة الخاصة 
 .ببعض طوائف المجرمين كاألحداث والمتشردين المشتبو فييم

  القانكف الدستكري كالنظـ السياسية 0602151

تتناول ىذه المادة الحديث عن ماىية الدساتير والقانون الدستوري من حيث إيضاح طبيعة القانون 
يضاح معنى  الدستوري وعالقتو بفروع القانون األخرى وبيان أدلة األحكام القانونية الدستورية، وا 

براز التدني النسبي لقيمة الدساتير وكيفية الحفاظ  الدستور وأنواع الدساتير وبيان نشأتيا ونيايتيا وا 
عمى سيادتيا من خالل الحديث عن الرقابة وتطبيقاتيا، وكذلك عن الدولة والصفات القانونية ليا 

يضاح مفيوم الحكومة وتعدد صورىا، وبيان نماذج من نظم الحكم  وأنواعيا، وأنظمة الحكم وا 
. المطبقة في عالمنا المعاصر، وبيان موقف الشرع اإلسالمي وبخاصة في الشؤون الدستورية

 0601111 (1)القانكف اإلداري  0602161

، كما "نشأتو، تعريفو وخصائصو، أساسو، مصادره"تتناول ىذه المادة بيان ماىية القانون اإلداري 
الشخصية المعنوية وأساليب التنظيم اإلداري، ودراسة النشاط "تتضمن دراسة التنظيم اإلداري 

. ، المرافق العامة والضبط اإلداري"اإلداري

 0601111 التشريع المالي كالمكازنة العامة 0602171



 

28 
 

ZU 

 الحقوقكلٌة دلٌل 

مع التركيز " الموازنة والنفقات واإليرادات"تتناول ىذه المادة دراسة القواعد التي تنظم مالية الدولة 
عمى التطبيقات التشريعية ليذه األسس في التشريع المالي األردني، كما تتضمن ىذه المادة دراسة 

المدخل إلى عمم المالية العامة، المبادئ واالتجاىات الحديثة في المالية العامة "المواضيع التالية 
موازنة الدولة، نفقات الدولة، موارد الدولة وبخاصة منيا تحميل الضرائب المباشرة وتطوراتيا "

المالية واالجتماعية واإلصالحية، كما تتضمن دراسة أىم التشريعات المالية في الدستور األردني، 
.    والضريبة العامة عمى المبيعات"في قانون الموازنة األردنية، الضريبة األردنية عمى الدخل

 
 0602131 قانكف التنظيـ الدكلي 0602232

تتناول ىذه المادة دراسة النظرية العامة لممنظمة الدولية، كما تتناول دراسة األمم المتحدة كمنظمة 
 .عالمية، وكذلك المنظمات اإلقميمية وبخاصة جامعة الدول العربية

 0602131 القانكف الدكلي اإلنساني 0602234

يتناول ىذا المساق التعريف بالقانون الدولي اإلنساني وتطوره ومصادره بما فييا االتفاقيات الدولية 
والعرف، وعالقتو بغيره من فروع القانون الدولي العام، ومفيوم القانون الدولي اإلنساني في 

الشريعة اإلسالمية والركائز األساسية التي يقوم عمييا القانون الدولي اإلنساني في الوقت الراىن 
ونطاق تطبيقو المادي والشخصي، وكذلك يتناول وسائل وآليات تطبيقو عمى الصعيد الوطني في 

. األردن

0602242 
الجرائـ الكاقعة عمى )قانكف العقكبات

 (األشخاص
0602141 

تتناول ىذه المادة دراسة لبعض النماذج الجرمية الماسة بحق اإلنسان في الحياة وعمى األخص 
، جرائم اإليذاء المقصود ثم القتل واإليذاء غير المقصودين كما تتضمن "جرائم القتل المقصود"

 .ىذه المادة دراسة جرائم الزنا واالغتصاب وىتك العرض

 0602141 عمـ اإلجراـ كالعقاب 0602244

تتناول ىذه المادة التعرف بعمم اإلجرام والعقاب والتطور التاريخي لكل منيما وصمتيما بالعموم 
الجنائية األخرى، كما تتناول المدارس المختمفة التي تبحث في عمم اإلجرام ودراسة الحركة العامة 
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لمسموك اإلجرامي، والعوامل التي دفعت اإلنسان إلى مثل ىذا السموك والمتمثمة في العوامل 
الفردية كالوراثة والسن والمرض والتكوين العضوي والعوامل االجتماعية مثل األسرة، المدرسة، 
المينة، والعوامل العامة مثل وسائل اإلعالم وغيرىا، وتتناول كذلك  دراسة الجزاء في التشريع 

الجنائي األردني ومقارنتو بالتشريعات األخرى من حيث أنواعو وطريقة تنفيذه 

 0602151 النظاـ الدستكري األردني 0602252

تتناول ىذه المادة الحديث عن التنظيم السياسي والدستوري لممممكة األردنية الياشمية مدخميا 
التذكير بالحكم العثماني والثورة العربية الكبرى، وكذلك التذكير بالتاريخ الدستوري لممممكة وذلك 
بإيضاح النظام الدستوري لمسمطة والحياة السياسية لشرق األردن بدءًا بالقانون األساسي لعام 

، ثم بعد ذلك تتناول ىذه المادة الحديث عن الممارسة الحقيقية لمسيادة 1947، ثم دستور 1928
 وذلك ببيان النيج السياسي لممممكة الذي يتضمن الحديث عن 1952السياسية في ظل دستور 

 والحفاظ عمى سيادتو وبيان 1952الدولة األردنية ونظام الحكم فييا، الخصائص العامة لدستور 
" الممك والوزراء"النيج الدستوري لممممكة وبخاصة إيضاح وبيان كل ما يتعمق بالسمطة التنفيذية 

. والسمطة التشريعية، تكوينيا واختصاصيا وأسموب العمل داخميا

 0602161 (2)القانكف اإلداري  0602262

، كما "ماىيتيا وأنواعيا وآثارىا وتنفيذىا ثم انتياؤىا"تتناول ىذه المادة دراسة القرارات اإلدارية 
 .تتضمن دراسة العقود اإلدارية ثم األموال العامة

 0602131 قانكف البحار 0602333

تتناول ىذه المادة دراسة التعريف بقانون البحار والتطور التاريخي لو، كما تتناول دراسة النظام 
القانوني لكل منيما المياه الداخمية ومياه البحر اإلقميمي، ودراسة البحار المغمقة وشبو المغمقة 

. والمنطقة المتاخمة وأعالي البحار

0602343 
 الجرائـ الكاقعة عمى)قانكف العقكبات 

 (االمكاؿ
0602141 
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ساءة "تتناول ىذه المادة التعريف بجرائم األموال، كما تتضمن دراسة جرائم  السرقة واالحتيال وا 
. ، كذلك بعض الجرائم الممحقة كجريمة إصدار شيك بدون رصيد"االئتمان

 0602262 القضاء اإلداري 0602363

 كما تتضمن الحديث عن مبدأ المشروعية  القانوني لمقرار اإلداريتتناول ىذه المادة دراسة التنظيم
. ثم دراسة دعوى اإللغاء ودعوى التعويض

 التشريع الجنائي اإلسالمي 0602446
0602242 + 

0602343 

يتناول ىذا المساق دراسة مبادئ الشريعة اإلسالمية المتعمقة بالجريمة والعقاب مع عرض موجز 
لوسائل الشريعة في وقاية المجتمع وتحصينو ضد الجريمة ، والتعريف بالجريمة في المصطمح 
الشرعي وتنوعيا إلى جرائم الحدود ، والقصاص ، والتعزير وطرق إثباتيا بالبينة أو اإلقرار مع 
بيان العقوبات لكل منيا وأسباب سقوط العقوبة ، وكذلك وسائل النظام الجنائي اإلسالمي في 

المجتمع بين الزجر والردع المتولد من شدة العقوبة وبين الرحمة المتولدة من درء الحدود 
بالشبيات والعفو في القصاص والتمكين من الرجوع عن اإلقرار في الحدود وثمرات ذلك مع بيان 
الحكمة في مسمك الشريعة حين يكون مغايرًا لمسمك النظام الجنائي الوضعي ومقارنة نتائج كل 

.  منيما 

 0602161 قانكف اإلدارة المحمية 0602464

التعريف : تتناول ىذه المادة األسس العامة لمتنظيم اإلداري في السمطة اإلدارية من حيث
بالمركزية والالمركزية اإلدارية، وماىية كل منيا وصورىا، ثم إيضاح لمفيوم اإلدارة المحمية 

وفمسفتيا ومقوماتيا األساسية التي تتمخص بوجود وحدات إدارية مستقمة تتمتع باالستقالل اإلداري 
شراف  والمالي وأن تكون ليا مجالس محمية منتخبة تدير مرافقيا المحمية، وأن تعمل تحت رقابة وا 

 .السمطة المركزية، كذلك تتناول دراسة مشكالت اإلدارة المحمية

 قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 0602484
0602242  + 

0602343 
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دراسة دعوى الحق تتناول ىذه المادة التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تتضمن 
، كذلك دراسة "القواعد القانونية المتعمقة بإقامتيا والسمطات المختصة بذلك وسبل انقضائيا "العام

، كما " أطرافيا وشروط إقامتيا وسبل انقضائيا المرتبطة بدعوى الحق العامالدعوى المدنية
نظرية "تتضمن دراسة ىــذه المادة النظريات التي تحكم األصول أو اإلجراءات الجزائية، 

االختصاص والبطالن واإلثبات، ثم المراحل التي تمر بيا األصول واإلجراءات الجزائية وىي 
 .مرحمة التحري واالستدالل والتحقيق االبتدائي والمحاكمة وسبل الطعن في األحكام الجزائية

  مبادئ عمـ القانكف 0601100

تتناول ىذه المادة دراسة نظريتي القانون والحق ، وتتضمن تعريف القانون وبيان ضرورتو، 
وخصائص القاعدة القانونية ، وأنواع القواعد القانونية ، ومصادر القانون وأقسامو وتفسيره  

.  وتعريف الحق وأنواعو وأركانو،ونطاقو

 0602161/0602262 مادة تشريعات اإلدارة االلكتركنية 06202364

تعد فكرة اإلدارة االلكترونية جديدة في الميدان العممي في المممكة والبمدان المجاورة والمنطقة 
عموما وقد اتخذ األردن خطوات كبيرة في مجال الحكومة االلكترونية وأصبح من الضروري 

 .تعريف الطالب  بالحكومة االلكترونية و األوضاع القانونية وأثارىا

 0602141 (جرائـ تكنكلكجيا المعمكمات )مادة 0602344

تعد جرائم تكنولوجيا المعموماتمن الجرائم الحديثة والمتطورة والعابرة لمحدود وتحتل حيزًا كبيرا في 
ظل التطور التقني واستخداماتو عمى الصعيدين الوطني والدولي ، مما أدى إلى حيازة ىذا النوع 

من الجرائم نسبة عالية من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ويستوجب تدريسيا كمساق عممي 
. إجباري ضمن الخطة الدراسية لطمبة كمية الحقوق

 

 0601483 التجارة االلكتركنية 0601382
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تعريف الطالب بمفيوم التجارة االلكترونية واآلثار القانونية المترتبة عمييا ودورىا   في نطاق 
. التجارة الدولية واإلحكام القانونية التي حكمتيا في التشريعات الوطنيــة والدولية

0601384 
التحكيـ كالحمكؿ البديمة لتسكية 

 المنازعات
0601381 

تتضمن المادة طرق تسوية المنازعات بالوسائل السممية مثل التوفيـــــــق والصمح والمفاوضات 
والمساعي الحميدة وتعريف كل من ىذه الطرق وبيان خصـائصيا وآثارىا عمى المنازعة والجية 
التي تتوليا مع تناول التحكيم بالتفصيل من حيث التعريف والخصائص والطبيعة القانونية لو 
والجية التي تقوم بو وأنواعو وآثاره والقوانين الوطنية والدولية التي تناولت نظرًا لألىمية التي 

. يتمتع بيا عمى الصعيد الوطني والدولي

 0601111 تشريعات اإلعالـ 0602243

. يتم تدريس قانون المطبوعات والقوانين التي تتعمق باإلعالم والنشر

 0601111 سمككيات مينة المحاماة 0602132

تتضمن دراسة قانون نقابة المحامين، وشروط ممارسة المينة والقيم األخالقية التي يجب أن 
. يتحمى بيا المحامي كونو قضاًء واقفًا وتعريف ىذا المفيوم

 0601111 تشريعات بيئية 0602233

تتضمن دراسة القوانين التي عنيت بتنظيم البيئة في األردن والمسؤولية التي تترتـــب عمى اإلخالل 
بيا والنظام القانوني الذي يحكم التزام األفراد سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين لموصول إلى 

 .تحقيق السكينة العامة والصحة العامة الذين ييدف إلييما تنظيم البيئة

 0601121 القانكف البحري كالجكي 0601236

تتضمن دراسة قانون التجارة البحرية ونطاق تطبيقو والنظام القانوني لمسفينة : وصف المادة 
. وأشخاص المالحة البحرية والمخاطر البحرية والـتأمين البحري والنظام القانوني لمطائرة والمطار 
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 الماجستير في الحقكؽ: ثانيا

 (مسار الرسالة) -الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في الحقكؽ ( أ
 (مسار الرسالة) الماجستير في الحقوق:(بالعربية)اسـ الدرجة 

 M.A. in Law(Thesis Track) :(باإلنجميزية)اسـ الدرجة 

: أحكاـ كشركط عامة-أ

 .تمتزم ىذه الخطة بتعميمات منح درجة الماجستير في جامعة الزرقاء -1
 :التخصص الذي يقبل في ىذا البرنامج -2

 .البكالوريوس في القانون - أ
 .البكالوريوس في الحقوق - ب

: مككنات الخطة-ب

 :اآلتي النحو عمى موزعة معتمدة ساعة (33) من الحقوق في الماجستيرتتكون الخطة الدراسية 

الساعات المعتمدة نكع المتطمب التسمسؿ 
متطمبات التخصص  

متطمبات التخصص  -أ 
 اإلجبارية

متطمبات التخصص  -ب 
 االختيارية 

 رسالة الماجستير -ج 
 

  

18 

6 

9 

 

 33المجموع 
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متطمبات التخصص  (أكال) 

: ساعة معتمدة كتشمؿ المكاد اآلتية(18): متطمبات التخصص اإلجبارية- (أ)
 

الساعات  اسـ المادة رقـ المادة ت
 المعتمدة

 3 مناىج البحث في الدراسات القانونية 0601720 1
 3 القانون المدني 0601721 2
 3 القانون التجاري 0601706 3
 3 القانون اإلداري 0602703 4
 3 القانون الدولي العام 0602704 5
 3 القانون الجزائي 0602705 6

 18 المجمكع
ساعات معتمدة يختارىا الطالب من  (6): متطمبات التخصص االختيارية-(ب) 

: المجموعتين اآلتيتين

القانكف الخاص - 1

 الساعات المعتمدة اسـ المادة رقـ المادة ت
 3 تسوية المنازعات 0601722 1
 3 التشريعات االجتماعية 0601724 2
 3 العمميات المصرفية 0601727 3
 3 قانون أصول المحاكمات المدنية المقارن 0601728 4
 3 دراسات في الممكية الفكرية 0601726 5
 3 القانون الدولي الخاص المقارن 0601729 6
 3 أمن المعمومات 0601718 7
 3 الرسوم والنماذج الصناعية 0601704 8
 3 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 0601705 9
 3 براءات االختراع 0601702 10
 3 العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية 0601703 11
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القانون العام -2

الساعات  اسـ المادة رقـ المادة ت
 المعتمدة

 3 القانون الدستوري 0602702 1
 3 القضاء اإلداري المقارن 0602716 2
 3 المسؤولية الدولية 0602717 3
 3 القانون المالي 0602709 4
 3 التشريعات البيئية 0602711 5
 3 أصول المحاكمات الجزائية 0602715 6

. ساعات معتمدة (9)رسالة الماجستير بكاقع  () (ج)           
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كصؼ المكاد  
 (ساعات معتمدة3)مناىج البحث في الدراسات القانكنية                                      

Research Methods in Legal Studies 
 طريق عن لمفكر القانوني الفمسفية األصول استكشاف عمى القانوني العممي البحث منيج يقوم

 المختمفة واالقتصادية واالجتماعية والمادية منيا يةالطبيع المتباينة أصولو والتنقيب عن البحث
 لعمم تصدت التي التحميمية واالجتيادية والفمسفية منيا الفكرية المختمفة المدارس لمعايير وفقاً 

 االستدالالت واستنباط القانونية يتعمق برؤى األفكار ما لكل المنطمق المنيج ىذا فعُعدّد  القانون
 بإعداد كفيل المنيج فيذا، القانونية أحكاميا لمعرفة لمنصوص الشكمي بالتحميل الخاصة المختمفة
 .غيابو عند أو النص في القانوني االجتياد عمى قادر القانون في باحث

 ( ساعات معتمدة3)القانكف المدني                                                          
Civil Law 
النظرية العامة لاللتزام التي تتضمن مصادر االلتزام وأحكامو إضافة إلى المبادئ : اإلطار العام 

. العامة لمحقوق العينية األصمية والتبعية
المرحمة : دراسة مقارنة ومعمقة في موضوع  أو أكثر من القسم العام مثل: اإلطار الخاص

األثر ، نظرية التعسف باستعمال الحق، أساس المسؤولية عن الفعل الضار، التمييدية في التقاعد
انتقال االلتزام في ، النزعة المادية في القوانين المدنية العربية، الرجعي في التصرفات القانونية

. ممكية العقارات، الممكية الشائعة المنقولة، القوانين المدنية 
 ( ساعات معتمدة3  ) القانكف التجاري                   

Commercial Law 
 العمميات التجارية األوراق التجارية العقود والمتجر التاجر التجارية األعمال أنواع :العام اإلطار

 .اإلفالس أحكام ،التجارية الشركات المصرفية
 الشخصية :مثل العام القسم من أكثر أو موضوع في ومقارنة معمقة دراسة :الخاص اإلطار

 عمى الرقابة المشترك االستثمار وشركات القابضة الشركات العامة المساىمة لمشركة االعتبارية
 الخدمات تقديم عقود اإلنشاءات عقود :االستثمارية العقود :الدولية التجارية العقود ،الشركة أعمال
 .التكنولوجيا نقل عقود
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 ( ساعات معتمدة3)القانكف اإلداري    
Administrative Law 

 األشخاص وأنواع اإلدارية السمطة طبيعة حيث من اإلداري لمتنظيم العامة سساأل: اإلطار العام
 العامة الحكمية
 النظام ،الالمركزي اإلداري والنظام المركزي اإلداري النظام ،المرافق العامة إدارة في ودورىا
  .عامة خدمات تؤدي التي والمرافق العامة العامة لألموال القانوني
 تشريعات : مثل العام القسم من أكثر أو موضوع في ومعمقة مقارنة دراسة: الخاص اإلطار
 المركز المناطق وتحضير المدن عمران تشريعات البيئي التنوع عمى والحفاظ البيئة حماية

 في العامة الوالية أحكام بين مقارنة وفمسفتيا المحمية اإلدارة ومفيوم العام لمموظف القانوني
 .الوضعية القوانين في اإلدارية والسمطة اإلسالمية الشريعة

                                                                         ( ساعات معتمدة3)                                                القانكف الدكلي العاـ     
Public International Law 

 تطبيقو خصوصية، موضوعاتو مصادره ،أشخاصو العام الدولي القانون طبيعة : العام اإلطار
 مفيوم : مثل العام القسم من أكثر أو موضوع في ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص

 القانوني النظام الدولي البيئة حماية قانون مفيوم الدولي التنمية مفيوم قانون ،ةالدولي الجماعة
 المساواة عدم مبدأ لمبحار القانوني النظام لألجواء والفضاء القانوني النظام الدولية لألنيار

في  المساواة مبدأ المعمم نظام األفضميات التعويضية
 حاالت الدولي والقضاء الدولي التحكيم بين مقارنة الدولي والقانون اإلسالمية القواعد السيادة
 .الدولية العدل لمحكمة االستشاري االختصاص الدولية العدل اإللزامية لمحكمة الوالية

                                                       ( ساعات معتمدة3   )                              القانكف الجزائي                        
Criminal Law 

 الجرائم العقوبات نونقا في الخاص القسم العقوبة ونظرية لمجريمة العامة النظرية :العام اإلطار
 .األموال عمى الواقعة والجرائم األشخاصى عل الواقعة

 تسميم الدولية الجنائية العدالة :مثل أكثر أو لموضوع ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص
 .اإلىمال جرائم والحاسوب اإلنترنت جرائم السياسية الجريمة الجرائم االقتصادية المجرمين
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                                                                                   ( ساعات معتمدة3)                                                  تسكية المنازعات 
Disputes Settlement 

التعريف بالوسائل البديمة لحل المنازعات : يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة في القسم األول
دراسة تفصيمية وتحميمية : كما يتضمن القسم الثاني. كالوساطة والتسوية والفرق بينيا وبين التحكيم

جراءات، وىيئة التحكيم، مقارنة التفاق التحكيم  عمى التركيز مع التحكيم حكم وصدور التحكيم وا 
 المختصة والمحكمة بالحكم الطعن فييا التي يجوز والحاالت التحكيم حكم بطالن موضوع
 .وتنفيذه التحكيم حكم وحجية التحكيم بحكم الطعون في بالنظر

                                                      ( ساعات معتمدة3 )                                 التشريعات االجتماعية                  
Social Legislation  

 حل وطرق بأنواعيا العمل عقود دراسة :أصول القسم في المادة ليذه الدراسة منياج يتضمن
العمالية  المنازعات

 القوانين في العمل إصابات لموضوع وتطبيقية تحميمية دراسة الثاني القسم وفي ،والجماعية الفردية
 تأمين ومزايا القوانين أحكام قوف العامل واستحقاقات االجتماعي الضمان العمل وقانون قانون

 مقارنة دراسة في والوفاة والشيخوخة العجز وتأمين االجتماعي قانون الضمان في العمل إصابات
 .وقضاءً  فقياً 

                                                   ( ساعات معتمدة3    )                                                 العمميات المصرفية 
Banking Operation                                               

 يقع ثم األردن في البنوك أنواع بيان مع األردني البنكي النظام عمى التعرف، تشمل ىذه المادة
 الجارية الحسابات فتح وىي أنواعيا بجميع البنوك بيا تقوم التي االئتمانية العمميات أىم دراسة

 طمب صول والضمان والمستندية البسيطة واالعتمادات القروض تقديم ،التوفير وحسابات
 لمعمالء تقوم التي الصندوق وتسييالت التجارية لمورقة والتحصيل الخصم البنكية الكفاالت
 إلى إضافة االئتمانية العمميات الخاصة ىذه من عممية بكل الخاصة المفاىيم خالل من موضحاً 

 .بعضيا مواجية في والعميل البنك مسؤولية بيان
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 ( ساعات معتمدة3 )                              قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المقارف 
Comparative Civil Procedure Law 

جراءاتيا الدعوى ونظرية القضائي االختصاص دراسة المادة ليذه الدراسة منياج يتضمن  وا 
جراءات األحكام ىذه في الطعن وطرق األحكام القضائية ونظرية  لدى القضائية األحكام تنفيذ وا 
 المصمحة نظرية : مثل الموضوعات ألحد وتحميمية تفصيمية يتضمن دراسة كما اإلجراء دوائر
 .القضائي الحكم ونظرية الدعوى في

 ( ساعات معتمدة3 )دراسات في الممكية الفكرية
Studies in Intellectual Property 

 التجارية العالمات ،االختراع براءات ، ةالمجاور الحقوق ،المؤلف قح المساق يتناول ىذا
 بتسوية المتعمقة الجوانب ،الصناعية والنماذج الرسوم ،المتكاممة الدوائر والمؤشرات الجغرافية

 .الفكرية الممكية حقوق بحماية الدولية المتعمقة والتدابير المنازعات

 ( ساعات معتمدة3)القانكف الدكلي الخاص المقارف                                        
Comparative Private International Law 

 ،العربية الدول تشريعات بين مقارنة الخاص الدولي القانون مواضيع مختمف: اإلطار العام
 تنفيذ لألجانب القانوني المركز ،اإلسناد قواعد ،الدولي القضائي العام االختصاص، الجنسية
 .األجنبية األحكام
القانونية  وحمولو الجنسيات تنازع: مثل أكثر أو لموضوع تحميمية معمقة دراسة : الخاص اإلطار
 التمتع في األجانب حق، التطبيق الواجب القانون لتحديد بالموطن الجنسية وعالقتيا طبيعية
 العقود في القوانين تنازع اإلحالة ذلك وموانع األجنبي تطبيق القانون حاالت ،وممارستيا بالحقوق

 .اإلرادية غير االلتزامات في القوانين تنازع
 ( ساعات معتمدة3)أمف المعمكمات                                                        

Security of information  
ييدف ىذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاىيم وتقنيات الوصول إلى مصادر أنظمة الحاسوب 
والشبكات، والتعرف والصالحيات، وحماية المعمومات ضد اليجوم والتخريب المقصود وغير 
عادة التشفير لمبيانات، خوارزميات التشفير وأساسيات نظرية المعمومات،  المقصود، التشفير وا 
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اإلجراءات المادية والبرمجية الالزمة لمتشفير، امن برتوكول اإلنترنت، امن البريد اإللكتروني، 
. أمن المواقع اإللكترونية

 ( ساعات معتمدة3)الرسكـ كالنماذج الصناعية                                             
Industrial fees and models 

يتناول ىذا المساق المراحل المبكرة من أساليب عمل المصمم الصناعي في مشاريع تطوير 
. كما سوف يعالج أيضا مواضيع تحميل المشاريع وخمق األفكار. المنتجات

 ( ساعات معتمدة3)حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة                                         
Copyright and neighboring rights   

يشتمل ىذا المساق عمى نظرة عامة حول قانون حق المؤلف بما في ذلك تاريخيا، فمسفتيا، 
.  التطورات األخيرة وأىميتيا في نظام الممكية الفكرية

ويشمل المساق أيضا عمى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في سياق مقارن، مع التركيز ليس 
فقط عمى االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيو، ولكن أيضا عمى ممارسة حقوق الطبع والنشر 

أوال، معالجة حماية المصنفات األدبية والفنية التقميدية : وسيتم التركيز عمى شقين. في دول أخرى
والحقوق المجاورة لحق المؤلف، وثانيا، تييئة المسرح لتطبيقات صناعية محددة و حق المؤلف 

االتفاقيات و الصكوك . في صناعات الوسائط المتعددة والبرمجيات وقواعد البيانات والتصميم
الدولية مثل اتفاقية برن، الويبو بشأن حقوق المؤلف سوف يتم أيضا التطرق ليا ، أيضا معاىدة 

. األداء والتسجيل الصوتي الويبو وتأثيرىا عمى السوق األوروبية المشتركة

 ( ساعات معتمدة3)براءات االختراع                                                        
Patents 

يغطي ىذا المساق نظام عمل براءات االختراع، وحماية األسرار التجارية كوسيمة لتوفير حوافز 
قضية براءات االختراع، ونطاق الحماية، . لالبتكار وخمق سوق إليجاد حمول لممشاكل التقنية

والتعدي، والتعدي عمى الدفاعات وسيتم تغطية القيود في سياق اتفاقية البراءات األوروبية والنظم 
وعالوة عمى ذلك، السوابق القضائية من مكتب براءات االختراع األوروبي و . القانونية الوطنية

يركز ىذا المساق أيضا عمى . منتديات التقنية والنظم القانونية الوطنية، أيضا سيتم تغطيتيا
االستخدامات اإلستراتيجية لبراءات االختراع وعمى ممارسة التقاضي في الدول األعضاء 



 

41 
 

ZU 

 الحقوقكلٌة دلٌل 

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إيالء االىتمام الستراتيجيات البراءات العالمية والقضايا . المختمفة
. المقارنة فيما يتعمق بصياغة البراءات ، وتفسير المطالبات والتقاضي 

 ( ساعات معتمدة3)العالمات التجارية كالمؤشرات الجغرافية                                   
Trademarks and geographical indicators  

يغطي ىذا المساق مبادئ تنظيم السوق االقتصادي في ظل قانون العالمات التجارية وقانون 
تغطية تسجيل وحماية العالمات األوروبية والنظم الوطنية و وسيتم . المنافسة غير المشروعة

و سيتم . عالوة عمى ذلك، سيتم مناقشة قضايا العالمة التجارية و التعدي. العالمة التجارية
وضع اإلطار التنظيمي لقانون المنافسة غير المشروعة والمسؤولية التقصيرية من المارة في 

وباإلضافة إلى ذلك سيتم تغطية قضايا مثل حماية المؤشرات . سياق مواءمة المعايير الدولية
  .الجغرافية المنشأ

يدمج ىذا المساق أيضا جوانب مختمفة من العالمات التجارية وحقوق المؤلف وحماية التصميم 
في منظور متعدد التخصصات ، خاصة فيما يتعمق بممارسة التقاضي في مختمف الدول 

. األعضاء في االتحاد األوروبي، وعمى مستوى الجماعة

 ( ساعات معتمدة3)القانكف الدستكري 
Constitutional Law 

نيائو وتعديمو الدستور وضع أساليب: اإلطار العام  الدستوري القانون مواضيع ،الدساتير وأنواع ،وا 
. والمجمسية الرئاسية وشبو والرئاسية البرلمانية لألنظمة معاصرة دستورية نماذج، 

 بين مقارنة: مثل العام القسم من أكثر أو موضوع في ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص
 الدولة في السمطات بين مقارنة المعاصرة الدساتير في الحكم اختيار وطرق اإلسالم في البيعة

 ،المعاصرة الدساتير في العامة والحريات الحقوق ،الوضعية الدساتير في والسمطات اإلسالمية
 .االنتخابية األنظمة واإلسالمية؛ العربية الدول دساتير في اإلسالم
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 ( ساعات معتمدة3)القضاء اإلداري المقارف    
Comparative Administrative Judiciary 

 وصور المشروعية ومبدأ والتطور النشأة حيث من اإلداري لمقضاء العامة النظرية: اإلطار العام
 تثار الدعاوى وأنواع ،واختصاصاتيا اإلداري القضاء وجيات العامة اإلدارة أعمالى عل الرقابة

 .تنفيذىا وسبل تصدرىا التي األحكام بيعةط و أماميا وشروطيا
 القضاء دور : مثل المادة موضوعات ألحد ومقارنة معمقة تفصيمية دراسة: اإلطار الخاص

 ، تالمعاىدا تفسير في اإلداري القضاء دور ، العام والحريات حماية الحقوق في اإلداري
. الكامل القضاء منازعات اإللغاء منازعات الدولي القضاء اإلداري ،العامة الوظيفة منازعات

 ( ساعات معتمدة3)المسئكلية الدكلية   
International Responsibility 

 الدولية المسؤولية قواعد إلى باإلضافة الدولية بالمسؤولية التعريف إلى المساق ىذا ييدف
 المسؤولية أساس وتوضيح بيا لحق الذي التطور إلى باإلضافة . وأركانيا وعناصرىا وأشخاصيا

 .وآثارىا الدولية المسؤولية ودعوى التي تحددىا والنظريات الدولية

     ( ساعات معتمدة3)القانكف المالي                                                       
Financial Law 

 الرسوم وتشمل العامة اإليرادات القوانين من بغيره وعالقتو المالي القانون تعريف: اإلطار العام
يرادات والضرائب والقروض  وأنواعيا تعريفيا حيث من العامة النفقات ،صوالخا العام الدومين وا 

 موازنة ،تحكميا التي والمبادئ ومراحميا الموازنة إعداد كيفية ،العامة الموازنة وآثارىا وتصنيفاتيا
 المالية التشريعات ،وآثارىا المالية الفوائض قانون ، اوخصائصو المستقمة اإلدارية الوحدات
 .الداخمي النطاق في وآثرىا الدولية

 الضريبي النظام مثل :العام القسم من أكثر أو لموضوع وتحميمية معمقة دراسة: اإلطار الخاص
 العامة الموازنة ،الضريبية والرسوم الرسوم ،الضريبية المنازعة الدولية الضريبية المعاممة ،األردني
 الدولة مالية عمى والبرلمانية المالية الرقابة االستثمار لتشجيع والمالية الضريبية الحوافز األردنية
 التنمية منظمة اتفاقية والمتقدمة النامية الدول بين الضريبي االزدواج لتجنب المتحدة األمم اتفاقية

 .الضريبي السعر تحويل الضريبية الجنان األوروبية والتعاون
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     ( ساعات معتمدة3)التشريعات البيئية 
Environmental Legislation 

 في والدولية اإلقميمية المنظمات ودور ،البيئة قانون ومبادئ قواعد دراسة إلى المادة ىذه فتيد
 ىذا في لمبيئة المتحدة األمم برنامج يمعبو الذي المميز الدور وخصوصاً  تمك القواعد صياغة
 المادة ىذه تتناول كما مظمتو تحت صيغت التي واالتفاقيات المؤتمرات الدولية خالل من الصدد
عداد مجال في األوروبي االتحاد دور  السياسة ىذه تفعيل وآلية البيئية السياسة وتنفيذ صياغة وا 
قميمية قانونية أطر خالل من  إلى باإلضافة العالم في رائد األوروبي كنموذج باالتحاد خاصة وا 

 الدولي التعاون تعزيز مبدأ لغايات الدولية العدل محكمة وأحكام التحكيم ىيئات قرارات دراسة
 البحري والتموث والتموث كالمياه الصدد ىذا في المتجددة المواضيع دراسة ستتم كما البيئة لحماية
البيئة  التشريعات قيو لما والجزائية المدنية والمسؤولية الطبيعة عمى والحفاظ والفضالت الجوي
. والدولية

     ( ساعات معتمدة3)أصكؿ المحاكمات الجزائية  
Criminal Procedure 

 منذ الجريمة عن الناشئة الدعوى مراحل الجزائي القضاء لتنظيم العامة النظرية: اإلطار العام
 .الجزائية األحكام في الطعن العقوبة تنفيذوقوعيا وحتى 
 الجزائية اإلجراءات بطالن : مثل أكثر أو لموضوع ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص

 والمحاكم االستثنائية المحاكم العامة النيابة واستقاللية تبعية العدلية لمضابطة القضائية السمطات
. إعادة المحاكمة، المحاكمة منع الخاصة
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 (مسار الشامؿ) /لدرجة الماجستير في الحقكؽ (المقترحة)الخطة الدراسية ( ب

 (مسار الشامل) الماجستير في الحقوق:(بالعربية)اسـ الدرجة 

 M.A. in Law(Comprehensive Examination Track) :(باإلنجميزية)اسـ الدرجة 

: أحكاـ كشركط عامة-أ

 .تمتزم ىذه الخطة بتعميمات منح درجة الماجستير في جامعة الزرقاء -3
 :التخصص الذي يقبل في ىذا البرنامج -4

 .البكالوريوس في القانون - ت
 .البكالوريوس في الحقوق - ث

: مككنات الخطة-ب

 :اآلتي النحو عمى موزعة معتمدة ساعة (33) من الحقوق في الماجستيرتتكون الخطة الدراسية 

الساعات المعتمدة نكع المتطمب التسمسؿ 
متطمبات التخصص  

متطمبات التخصص  -د 
 اإلجبارية

متطمبات التخصص  -ه 
االختيارية  

 

24 

9 

 33المجموع 
متطمبات التخصص  (اكالًال ) 
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: ساعة معتمدة كتشمؿ المكاد اآلتية(24): متطمبات التخصص اإلجبارية- (أ)

الساعات  اسـ المادة رقـ المادة ت
 المعتمدة

 3 مناىج البحث في الدراسات القانونية 0601720 1
 3 القانون المدني 0601721 2
 3 تسوية المنازعات 0601722 3
 3 القانون التجاري 0601706 4
 3 القانون الدستوري 0602702 5
 3 القانون اإلداري 0602703 6
 3 القانون الدولي العام 0602704 7
 3 القانون الجزائي 0602705 8

 24 المجمكع
ساعات معتمدة يختارىا الطالب من المواد  (9): متطمبات التخصص االختيارية-(ب)

: اآلتية
 

الساعات  اسـ المادة رقـ المادة ت
 المعتمدة

 3 العقود المسماة 0601723 1
 3 التشريعات االجتماعية 0601724 2
 3 دراسات في التجارة الدولية 0601725 3
 3 دراسات في الممكية الفكرية 0601726 4
 3 العمميات المصرفية 0601727 5
 3 القانون الدولي اإلنساني 0602706 6
 3 قانون أصول المحاكمات المدنية المقارن 0601728 7
 3الضمانات الدستورية لمحقوق والحريات  0602707 8
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 العامة
 3 العقود اإلدارية 0602708 9
 3 القانون المالي 0602709 10
 3 دراسات في المنظمات الدولية 0602710 11
 3 التشريعات البيئية 0602711 12
 3 تشريعات الصحافة واإلعالم 0602712 13
 3 القضاء الجزائي الدولي 0602713 14
 3 الجرائم المستحدثة 0602714 15
 3 أصول المحاكمات الجزائية 0602715 16
 3 أمن المعمومات 0601718 17
 3 الرسوم والنماذج الصناعية 0601704 18
 3 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 0601705 19
 3 براءات االختراع 0601702 20
 3 العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية 0601703 21

ساعات معتمدة  (صفر ساعة)االمتحاف الشامؿ بكاقع  () (ج) 
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كصؼ المكاد 

 (ساعات معتمدة3)مناىج البحث في الدراسات القانكنية                                    
Research Methods in Legal Studies 

 طريق عن لمفكر القانوني الفمسفية األصول استكشاف عمى القانوني العممي البحث منيج يقوم
 المختمفة واالقتصادية واالجتماعية والمادية منيا يةالطبيع المتباينة أصولو والتنقيب عن البحث
 لعمم تصدت التي التحميمية واالجتيادية والفمسفية منيا الفكرية المختمفة المدارس لمعايير وفقاً 

 االستدالالت واستنباط القانونية يتعمق برؤى األفكار ما لكل المنطمق المنيج ىذا فعُعدّد  القانون
 بإعداد كفيل المنيج فيذا، القانونية أحكاميا لمعرفة لمنصوص الشكمي بالتحميل الخاصة المختمفة
 .غيابو عند أو النص في القانوني االجتياد عمى قادر القانون في باحث

 ( ساعات معتمدة3      )         القانكف المدني                                           
Civil Law 
النظرية العامة لاللتزام التي تتضمن مصادر االلتزام وأحكامو إضافة إلى المبادئ : اإلطار العام 

. العامة لمحقوق العينية األصمية والتبعية
المرحمة : دراسة مقارنة ومعمقة في موضوع  أو أكثر من القسم العام مثل: اإلطار الخاص

األثر ، نظرية التعسف باستعمال الحق، أساس المسؤولية عن الفعل الضار، التمييدية في التقاعد
انتقال االلتزام في ، النزعة المادية في القوانين المدنية العربية، الرجعي في التصرفات القانونية

. ممكية العقارات، الممكية الشائعة المنقولة، القوانين المدنية 
                                                        ( ساعات معتمدة3)                                                       تسكية المنازعات 

Disputes Settlement 
التعريف بالوسائل البديمة لحل المنازعات : يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة في القسم األول

دراسة تفصيمية وتحميمية : كما يتضمن القسم الثاني. كالوساطة والتسوية والفرق بينيا وبين التحكيم
جراءات، وىيئة التحكيم، مقارنة التفاق التحكيم  عمى التركيز مع التحكيم حكم وصدور التحكيم وا 

 المختصة والمحكمة بالحكم الطعن فييا التي يجوز والحاالت التحكيم حكم بطالن موضوع
 .وتنفيذه التحكيم حكم وحجية التحكيم بحكم الطعون في بالنظر
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 ( ساعات معتمدة3  ) القانكف التجاري                   
Commercial Law 

 العمميات التجارية األوراق التجارية العقود والمتجر التاجر التجارية األعمال أنواع :العام اإلطار
 .اإلفالس أحكام ،التجارية الشركات المصرفية
 الشخصية :مثل العام القسم من أكثر أو موضوع في ومقارنة معمقة دراسة :الخاص اإلطار

 عمى الرقابة المشترك االستثمار وشركات القابضة الشركات العامة المساىمة لمشركة االعتبارية
 الخدمات تقديم عقود اإلنشاءات عقود :االستثمارية العقود :الدولية التجارية العقود ،الشركة أعمال
 .التكنولوجيا نقل عقود

 ( ساعات معتمدة3)القانكف الدستكري 
Constitutional Law 

نيائو وتعديمو الدستور وضع أساليب: اإلطار العام  الدستوري القانون مواضيع ،الدساتير وأنواع ،وا 
. والمجمسية الرئاسية وشبو والرئاسية البرلمانية لألنظمة معاصرة دستورية نماذج، 

 بين مقارنة: مثل العام القسم من أكثر أو موضوع في ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص
 الدولة في السمطات بين مقارنة المعاصرة الدساتير في الحكم اختيار وطرق اإلسالم في البيعة

 ،المعاصرة الدساتير في العامة والحريات الحقوق ،الوضعية الدساتير في والسمطات اإلسالمية
 .االنتخابية األنظمة واإلسالمية؛ العربية الدول دساتير في اإلسالم

 ( ساعات معتمدة3)القانكف اإلداري    
Administrative Law 

 األشخاص وأنواع اإلدارية السمطة طبيعة حيث من اإلداري لمتنظيم العامة سساأل: اإلطار العام
 العامة الحكمية
 النظام ،الالمركزي اإلداري والنظام المركزي اإلداري النظام ،المرافق العامة إدارة في ودورىا
  .عامة خدمات تؤدي التي والمرافق العامة العامة لألموال القانوني
 تشريعات : مثل العام القسم من أكثر أو موضوع في ومعمقة مقارنة دراسة: الخاص اإلطار
 المركز المناطق وتحضير المدن عمران تشريعات البيئي التنوع عمى والحفاظ البيئة حماية

 في العامة الوالية أحكام بين مقارنة وفمسفتيا المحمية اإلدارة ومفيوم العام لمموظف القانوني
 .الوضعية القوانين في اإلدارية والسمطة اإلسالمية الشريعة
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                                                                 ( ساعات معتمدة3 )                                     القانكف الدكلي العاـ            
Public International Law 

 تطبيقو خصوصية، موضوعاتو مصادره ،أشخاصو العام الدولي القانون طبيعة : العام اإلطار
 مفيوم : مثل العام القسم من أكثر أو موضوع في ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص

 القانوني النظام الدولي البيئة حماية قانون مفيوم الدولي التنمية مفيوم قانون ،ةالدولي الجماعة
 المساواة عدم مبدأ لمبحار القانوني النظام لألجواء والفضاء القانوني النظام الدولية لألنيار

 الدولي والقانون اإلسالمية القواعد السيادة في المساواة مبدأ المعمم نظام األفضميات التعويضية
 الدولية العدل اإللزامية لمحكمة الوالية حاالت الدولي والقضاء الدولي التحكيم بين مقارنة

 .الدولية العدل لمحكمة االستشاري االختصاص
                                                                        ( ساعات معتمدة3  )                                                  القانكف الجزائي      

Criminal Law 
 الجرائم العقوبات نونقا في الخاص القسم العقوبة ونظرية لمجريمة العامة النظرية :العام اإلطار
 .األموال عمى الواقعة والجرائم األشخاصى عل الواقعة

 تسميم الدولية الجنائية العدالة :مثل أكثر أو لموضوع ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص
 .اإلىمال جرائم والحاسوب اإلنترنت جرائم السياسية الجريمة الجرائم االقتصادية المجرمين

                                                                             ( ساعات معتمدة3)                                                   العقكد المسماة    
Nominated Contracts 
، وماىية العقود غير المسماة تكييف وتفسير العقود المسماة، نشأة وتطور العقود المسماة

وعقد ، والمالكين والمستأجرين، والتعرض إلى نماذج من العقود المسماة كعقد البيع واإليجار
. التأمين

                                                                       ( ساعات معتمدة3   )                                                التشريعات االجتماعية
Social Legislation  

 حل وطرق بأنواعيا العمل عقود دراسة :أصول القسم في المادة ليذه الدراسة منياج يتضمن
العمالية  المنازعات

 القوانين في العمل إصابات لموضوع وتطبيقية تحميمية دراسة الثاني القسم وفي ،والجماعية الفردية
 تأمين ومزايا القوانين أحكام قوف العامل واستحقاقات االجتماعي الضمان العمل وقانون قانون
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 مقارنة دراسة في والوفاة والشيخوخة العجز وتأمين االجتماعي قانون الضمان في العمل إصابات
 .وقضاءً  فقياً 

                                                                          ( ساعات معتمدة3)                                               دراسات في التجارة الدكلية
Studies in International Trade 

تعريف التجارة الدولية ، تعريف قانون التجارة الدولية، معرفة العالقة أو : يتضمن ىذا المساق 
المقارنة بين التجارة الدولية والقانون التجاري الوطني ، تعريف عقود التجارة الدولية ، أركان عقود 

سيف )التجارة الدولية والمقارنة مع العقد ، أنواع عقود التجارة الدولية ونتناول عقد البيوع الدولية 
، البوت، عقد المشروع المشترك، عقد نقل التكنولوجيا ، العقود المستحدثة في مجال التجارة 

، بحث اإلشكاليات التي تواجو عقود التجارة الدولية ثم الحمول ليذه اإلشكاليات ، فض (الدولية
. المنازعات في عقود التجارة الدولية من خالل التحكيم أو التسوية

 ( ساعات معتمدة3  )                                            دراسات في الممكية الفكرية 
Studies in Intellectual Property 

العالمات التجارية ، براءات االختراع، يتناول ىذا المساق حق المؤلف، الحقوق المجاورة
والمؤشرات الجغرافية، الدوائر المتكاممة، الرسوم والنماذج الصناعية ، الجوانب المتعمقة بتسوية 

 .المنازعات والتدابير الدولية المتعمقة بحماية حقوق الممكية الفكرية
                                                                   ( ساعات معتمدة3  )                                              العمميات المصرفية 

Banking Operation   
 يقع ثم األردن في البنوك أنواع بيان مع األردني البنكي النظام عمى التعرف، تشمل ىذه المادة

 الجارية الحسابات فتح وىي أنواعيا بجميع البنوك بيا تقوم التي االئتمانية العمميات أىم دراسة
 طمب صول والضمان والمستندية البسيطة واالعتمادات القروض تقديم ،التوفير وحسابات
 لمعمالء تقوم التي الصندوق وتسييالت التجارية لمورقة والتحصيل الخصم البنكية الكفاالت
 إلى إضافة االئتمانية العمميات الخاصة ىذه من عممية بكل الخاصة المفاىيم خالل من موضحاً 

 .بعضيا مواجية في والعميل البنك مسؤولية بيان
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 ( ساعات معتمدة3 )                                            القانكف الدكلي اإلنساني 
International humanitarian law 

يتناول ىذا المساق التعريف بالقانون الدولي اإلنساني وتطوره ومصادره بما فييا االتفاقيات الدولية 
والعرف،وعالقتو بغيره من فروع القانون الدولي العام، ومفيوم القانون الدولي اإلنساني في 

الشريعة اإلسالمية والركائز األساسية التي يقوم عمييا القانون الدولي اإلنساني في الوقت الراىن 
ونطاق تطبيقو المادي والشخصي، وكذلك يتناول وسائل وآليات تطبيقو عمى الصعيد الوطني في 

األردن 

 ( ساعات معتمدة3 )                          قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المقارف 
Comparative Civil Procedure Law 

جراءاتيا الدعوى ونظرية القضائي االختصاص دراسة المادة ليذه الدراسة منياج يتضمن  وا 
جراءات األحكام ىذه في الطعن وطرق األحكام القضائية ونظرية  لدى القضائية األحكام تنفيذ وا 
 المصمحة نظرية : مثل الموضوعات ألحد وتحميمية تفصيمية يتضمن دراسة كما اإلجراء دوائر
 .القضائي الحكم ونظرية الدعوى في

 ( ساعات معتمدة3)          الضمانات الدستكرية لمحقكؽ كالحريات العامة                  
Constitutional Guarantees of Rights and 

 Public Freedoms 
يتناول أجد المحاور الرئيسية ذات العالقة بالحقوق والحريات العامة، كالسمطة : اإلطار العام
لتنفيذية، أو القضائية، والعالقة بين ىذه السمطات أو التصنيفات المختمفة لمحقوق  االتشريعية، أو

 .والحريات
يتناول الضمانات األساسية لحماية الحقوق والحريات كالفصل بين السمطات : اإلطار الخاص

النصوص الدستورية في مجال الحقوق األساسية، وتفسيرىا، الرقابة عمى دستورية  وخصوصية
 .الحقوق األساسية وفعالية الحقوق األساسية عمى المشرع القوانين وأثرىا عمى ضمان
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                                                                       ( ساعات معتمدة3 )                                                العقكد اإلدارية        
Administrative Contracts  

تعريف العقد اإلداري، معايير تمييز العقود اإلدارية وأىم العقود اإلدارية ، قواعد : اإلطار العام
االختصاص في منازعات العقود اإلدارية، إبرام العقود اإلدارية، االلتزامات والحقوق المترتبة عمى 

العقود اإلدارية، آثار العقد اإلداري، نياية العقد اإلداري، رقابة القضاء اإلداري والمدني عمى 
. منازعات العقود اإلدارية، التحكيم في العقود اإلدارية

     ( ساعات معتمدة3)القانكف المالي                                                          
Financial Law 

 الرسوم وتشمل العامة اإليرادات القوانين من بغيره وعالقتو المالي القانون تعريف: اإلطار العام
يرادات والضرائب والقروض  وأنواعيا تعريفيا حيث من العامة النفقات ،صوالخا العام الدومين وا 

 موازنة ،تحكميا التي والمبادئ ومراحميا الموازنة إعداد كيفية ،العامة الموازنة وآثارىا وتصنيفاتيا
 المالية التشريعات ،وآثارىا المالية الفوائض قانون ، اوخصائصو المستقمة اإلدارية الوحدات
 .الداخمي النطاق في وآثرىا الدولية

مثل النظام الضريبي : دراسة معمقة وتحميمية لموضوع أو أكثر من القسم العام: اإلطار الخاص
األردني، المعاممة الضريبية الدولية، المنازعة الضريبية، الرسوم والرسوم الضريبية، الموازنة 

العامة األردنية، الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع االستثمار ، الرقابة المالية والبرلمانية عمى 
مالية الدولية، اتفاقية األمم المتحدة لتجنب االزدواج الضريبي بين الدول النامية والمتقدمة ، 

   .اتفاقية منظمة التنمية والتعاون األوروبية، الجنان الضريبية، تحويل السعر الضريبي
 ( ساعات معتمدة3)دراسات في المنظمات الدكلية    

Studies in International Organizations 
النظرية العامة لممنظمات الدولية، أىداف ىيئة األمم المتحدة ومبادئيا وأجيزتيا، : اإلطار العام

منظمة األمم المتحدة لمتربية الثقافة والعموم، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، جامعة 
الدول العربية ومنظماتيا المتخصصة، منظمة المؤتمر اإلسالمي، منظمة الوحدة اإلفريقية، 

. مجمس أوروبا
شخصية المنظمة : دراسة معمقة وتحميمية لموضوع أو أكثر من القسم العام مثل: اإلطار الخاص

الدولية والقانونية، مزايا وحصانات المنظمة الدولية، القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية، 
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في حل النزاعات الدولية، دور جامعة الدول العربية في حل النزاعات، ، دور المنظمات الدولية
منظمة المؤتمر اإلسالمي ومفيوم األمة اإلسالمية، رقابة المنظمات الدولية عمى الدول، 

 .اإلجراءات القسرية ومبدأ المعاممة بالمثل في نطاق المنظمات الدولية
 

     ( ساعات معتمدة3)التشريعات البيئية 
Environmental Legislation 

 في والدولية اإلقميمية المنظمات ودور ،البيئة قانون ومبادئ قواعد دراسة إلى المادة ىذه فتيد
 ىذا في لمبيئة المتحدة األمم برنامج يمعبو الذي المميز الدور وخصوصاً  تمك القواعد صياغة
 المادة ىذه تتناول كما مظمتو تحت صيغت التي واالتفاقيات المؤتمرات الدولية خالل من الصدد
عداد مجال في األوروبي االتحاد دور  السياسة ىذه تفعيل وآلية البيئية السياسة وتنفيذ صياغة وا 
قميمية قانونية أطر خالل من  إلى باإلضافة العالم في رائد األوروبي كنموذج باالتحاد خاصة وا 

 الدولي التعاون تعزيز مبدأ لغايات الدولية العدل محكمة وأحكام التحكيم ىيئات قرارات دراسة
 البحري والتموث والتموث كالمياه الصدد ىذا في المتجددة المواضيع دراسة ستتم كما البيئة لحماية
البيئة  التشريعات قيو لما والجزائية المدنية والمسؤولية الطبيعة عمى والحفاظ والفضالت الجوي
. والدولية

 ( ساعات معتمدة3)تشريعات الصحافة كاإلعالـ  
Legislation of the press and Media 

دراسة مقارنة لمتشريعات المتعمقة بالصحافة واإلذاعة والتمفزيون وتحرير األخبار : اإلطار العام
ونشرىا وفق وسائل اإلعالم الحديثة بما في ذلك الصحافة واإلذاعة اإللكترونية بحيث يشمل 

حرية الرأي والتعبير وحدود حرية الصحافة واإلعالم والقيود القانونية الواردة عمييا والمعاىدات 
والمسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة عمى ، الدولية سواء التي تحد من أو تكفل حرية التعبير

 .مخالفة تشريعات الصحافة واإلعالم ، أخالقيات المينة
حرية الرأي : دراسة تفصيمية معمقة ومقارنة ألحد موضوعات المادة مثل : اإلطار الخاص

والتعبير في مجال الصحافة واإلعالم ، الحق في الحصول عمى المعمومات واألخبار من 
أخالقيات المينة تشريعا وفقا وقضاء، والمسؤولية الجزائية ، مصادرىا والحق في األمان الشخصي
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دور وسائل الصحافة واإلعالم في ، والمدنية المترتبة عمى مخالفة تشريعات الصحافة واإلعالم
. حماية مبدأ المشروعية

 
 

 ( ساعات معتمدة3)القضاء الجزائي الدكلي                                                   
International Criminal Judiciary 

تتضمن ىذه المادة التعريف بمبادئ القانون الجنائي الدولي مثل مبدأ الشرعية وحق الدفاع وسائر 
األسس التي يقوم عمييا ىذه القانون، ثم بين نشأة ىذا القانون وتطوره التاريخي، كما سيتم 

الدولية، بما فييا المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في روما  التركيز عمى المحاكم الجنائية
ونطاقيا األساسي وسيادة الدولة القضائية عمى  2002 ودخمت حيز التنفيذ في 1998عام 

االلتزامات والدوافع والجرائم التي تختص  إقميميا، ومسؤولية وحصانات رؤساء قادة الدول، وبيان
عمى الصعيد الداخمي المحمي  المحكمة الجنائية الدولية بنظره، منع التركيز عمى نفاذ اتفاقية روما

لمفرد،  وااللتزامات األساسية الناشئة عنيا، المتعمقة بموضوع بالمسؤولية الجنائية الدولية
 .وبموضوع المحاكم الجنائية الدولية

 ( ساعات معتمدة3)الجرائـ المستحدثة 
Modern Crimes  

ييدف ىذا ا لمساق إلى التعرف عمى الجرائم المرتكبة بواسطة التقنيات الحديثة االتصال 
، حيث ييدف ىذا (اإلنترنت)والمعموماتية، وتحديدًا الجرائم المرتكبة من خالل الشبكة العنكبوتية 

المساق إلى التعرف عمى األركان المؤلفة ليذه الجرائم وآلية ارتكابيا، وبيان مدى انعقاد 
االختصاص المكاني لقانون العقوبات ، والتعرف إلى الوسائل الخاصة إلثبات ىذا النوع من 

. الجرائم واستعراض الجيود الدولية والوطنية لمكافحة ىنا النوع من الجرائم

     ( ساعات معتمدة3)أصكؿ المحاكمات الجزائية  
Criminal Procedure 

 منذ الجريمة عن الناشئة الدعوى مراحل الجزائي القضاء لتنظيم العامة النظرية: اإلطار العام
 .الجزائية األحكام في الطعن العقوبة تنفيذوقوعيا وحتى 



 

55 
 

ZU 

 الحقوقكلٌة دلٌل 

 الجزائية اإلجراءات بطالن : مثل أكثر أو لموضوع ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص
 والمحاكم االستثنائية المحاكم العامة النيابة واستقاللية تبعية العدلية لمضابطة القضائية السمطات
 .إعادة المحاكمة، المحاكمة منع الخاصة

 ( ساعات معتمدة3)أمف المعمكمات                                                           
Security of information  

ييدف ىذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاىيم وتقنيات الوصول إلى مصادر أنظمة الحاسوب 
والشبكات، والتعرف والصالحيات، وحماية المعمومات ضد اليجوم والتخريب المقصود وغير 
عادة التشفير لمبيانات، خوارزميات التشفير وأساسيات نظرية المعمومات،  المقصود، التشفير وا 
اإلجراءات المادية والبرمجية الالزمة لمتشفير، امن برتوكول اإلنترنت، امن البريد اإللكتروني، 

. أمن المواقع اإللكترونية

 ( ساعات معتمدة3)الرسكـ كالنماذج الصناعية                                               
Industrial fees and models 

يتناول ىذا المساق المراحل المبكرة من أساليب عمل المصمم الصناعي في مشاريع تطوير 
. كما سوف يعالج أيضا مواضيع تحميل المشاريع وخمق األفكار. المنتجات

 ( ساعات معتمدة3)حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة                                         
Copyright and neighboring rights   

يشتمل ىذا المساق عمى نظرة عامة حول قانون حق المؤلف بما في ذلك تاريخيا، فمسفتيا، 
.  التطورات األخيرة وأىميتيا في نظام الممكية الفكرية

ويشمل المساق أيضا عمى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في سياق مقارن، مع التركيز ليس 
فقط عمى االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيو، ولكن أيضا عمى ممارسة حقوق الطبع والنشر 

أوال، معالجة حماية المصنفات األدبية والفنية التقميدية : وسيتم التركيز عمى شقين. في دول أخرى
والحقوق المجاورة لحق المؤلف، وثانيا، تييئة المسرح لتطبيقات صناعية محددة و حق المؤلف 

االتفاقيات و الصكوك . في صناعات الوسائط المتعددة والبرمجيات وقواعد البيانات والتصميم
الدولية مثل اتفاقية برن، الويبو بشأن حقوق المؤلف سوف يتم أيضا التطرق ليا ، أيضا معاىدة 

. األداء والتسجيل الصوتي الويبو وتأثيرىا عمى السوق األوروبية المشتركة
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 ( ساعات معتمدة3        )   براءات االختراع                                             
Patents 

يغطي ىذا المساق نظام عمل براءات االختراع، وحماية األسرار التجارية كوسيمة لتوفير حوافز 
قضية براءات االختراع، ونطاق الحماية، . لالبتكار وخمق سوق إليجاد حمول لممشاكل التقنية

والتعدي، والتعدي عمى الدفاعات وسيتم تغطية القيود في سياق اتفاقية البراءات األوروبية والنظم 
وعالوة عمى ذلك، السوابق القضائية من مكتب براءات االختراع األوروبي و . القانونية الوطنية

يركز ىذا المساق أيضا عمى . منتديات التقنية والنظم القانونية الوطنية، أيضا سيتم تغطيتيا
االستخدامات اإلستراتيجية لبراءات االختراع وعمى ممارسة التقاضي في الدول األعضاء 

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إيالء االىتمام الستراتيجيات البراءات العالمية والقضايا . المختمفة
. المقارنة فيما يتعمق بصياغة البراءات ، وتفسير المطالبات والتقاضي 

 ( ساعات معتمدة3)العالمات التجارية كالمؤشرات الجغرافية                               
Trademarks and geographical indicators  

يغطي ىذا المساق مبادئ تنظيم السوق االقتصادي في ظل قانون العالمات التجارية وقانون 
تغطية تسجيل وحماية العالمات األوروبية والنظم الوطنية و وسيتم . المنافسة غير المشروعة

و سيتم . عالوة عمى ذلك، سيتم مناقشة قضايا العالمة التجارية و التعدي. العالمة التجارية
وضع اإلطار التنظيمي لقانون المنافسة غير المشروعة والمسؤولية التقصيرية من المارة في 

وباإلضافة إلى ذلك سيتم تغطية قضايا مثل حماية المؤشرات . سياق مواءمة المعايير الدولية
  .الجغرافية المنشأ

يدمج ىذا المساق أيضا جوانب مختمفة من العالمات التجارية وحقوق المؤلف وحماية التصميم 
في منظور متعدد التخصصات ، خاصة فيما يتعمق بممارسة التقاضي في مختمف الدول 

. األعضاء في االتحاد األوروبي، وعمى مستوى الجماعة

 

 


