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 متطلبات التخصص (أوال)
 :ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية(18): متطلبات التخصص اإلجبارية- (أ)

الساعات  اسم المادة رقم المادة ت
 المعتمدة

1 
 3 مناهج البحث فً الدراسات القانونٌة 

2 
 3 القانون المدنً 

3 
 3 القانون التجاري 

4 
 3 القانون اإلداري 

5 
 3 القانون الدولً العام 

6 
 3 القانون الجزائً 
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 القانون الخاص

 
 القانون العام



ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من ضمن إحدى  (6): متطلبات التخصص االختيارية-(ب)
 :المجموعتٌن التالٌتٌن

  القانون الخاص-1

الساعات  اسم المادة رقم المادة ت
 المعتمدة

1 
 3 تسوٌة المنازعات 

2 
 3 التشرٌعات االجتماعٌة 

3 
 3 العملٌات المصرفٌة 

4 
 3 قانون أصول المحاكمات المدنٌة المقارن 

5 
 3 دراسات فً الملكٌة الفكرٌة 

6 
 3 القانون الدولً الخاص المقارن 

7 
 3 أمن المعلومات  

8 
 3 الرسوم والنماذج الصناعٌة 

9 
 3 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  

10 
 3 براءات االختراع 

11 
 3 العالمات التجارٌة والمؤشرات الجغرافٌة  

 
 القانون العام-2

الساعات  اسم المادة رقم المادة ت
 المعتمدة

1 
 3 القانون الدستوري 

2 
 3 القضاء اإلداري المقارن  

3 
 3 المسؤولٌة الدولٌة 

4 
 3 القانون المالً 

5 
 3 التشرٌعات البٌئٌة 

6 
 3 أصول المحاكمات الجزائٌة 

 

 .ساعات معتمدة (9)رسالة الماجستير بواقع  () (ج)

 

 



 المواد التي تقدمها الكلية 

 ت
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

1 
 3 القبنونية الدراسبت في البحث منبهج 

2 
 3 المدني القبنون 

3 
 3 التجبري القبنون 

4 
 3 القانون اإلداري 

5 
 3 العبم الدولي القبنون 

6 
 3 الجسائي القبنون 

7 
 3 المنبزعبت تسوية 

8 
 3 االجتمبعية التشريعبت 

9 
 3 المصرفية العمليبت 

10 
 3 قانون أصول المحاكمات المدنٌة المقارن 

11 
 3 دراسات فً الملكٌة الفكرٌة 

12 
 3 القانون الدولً الخاص المقارن  

13 
 3 أمن المعلومات  

14 
 3 الرسوم والنماذج الصناعٌة 

15 
 3 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  

16 
 3 براءات االختراع 

17 
 3 العالمات التجارٌة والمؤشرات الجغرافٌة  

18 
 3 الدستوري القبنون 

19 
 3 المقبرن اإلداري القضبء 

20 
 3 الدولية المسؤولية 

21 
 3 المبلي القبنون 

22 
 3 البيئية التشريعبت 

23 
 3 اصول المحبكمبت الجسائية  

 



 وصف المواد 

 

 (ساعات معتمدة3)مناهج البحث في الدراسات القانونية                                                 
Research Methods in Legal Studies 

 

والتنقٌب  البحث طرٌق عن للفكر القانونً الفلسفٌة األصول استكشاف على القانونً العلمً البحث منهج ٌقوم
 المختلفة المدارس لمعاٌٌر وفقاًا  المختلفة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والمادٌة منها ٌةالطبٌع المتباٌنة أصوله عن

دّد  القانون لعلم تصدت التً التحلٌلٌة واالجتهادٌة والفلسفٌة منها الفكرٌة ٌتعلق  ما لكل المنطلق المنهج هذا فعُع
 أحكامها لمعرفة للنصوص الشكلً بالتحلٌل الخاصة المختلفة االستدالالت واستنباط القانونٌة برؤى األفكار

 .غٌابه عند أو النص فً القانونً االجتهاد على قادر القانون فً باحث بإعداد كفٌل المنهج فهذا, القانونٌة

 

 ( ساعات معتمدة3)القانون المدني                                                                          
Civil Law 

 

النظرٌة العامة لاللتزام التً تتضمن مصادر االلتزام وأحكامه إضافة إلى المبادئ العامة للحقوق : اإلطار العام 
. العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة

, المرحلة التمهٌدٌة فً التقاعد: دراسة مقارنة ومعمقة فً موضوع  أو أكثر من القسم العام مثل: اإلطار الخاص
, األثر الرجعً فً التصرفات القانونٌة, نظرٌة التعسف باستعمال الحق, أساس المسؤولٌة عن الفعل الضار

ملكٌة , الملكٌة الشائعة المنقولة, انتقال االلتزام فً القوانٌن المدنٌة , النزعة المادٌة فً القوانٌن المدنٌة العربٌة
. العقارات

 
 
 

 ( ساعات معتمدة3  ) القانون التجاري                   
Commercial Law 

 

 المصرفٌة العملٌات التجارٌة األوراق التجارٌة العقود والمتجر التاجر التجارٌة األعمال أنواع :العام اإلطار
 .اإلفالس أحكام ,التجارٌة الشركات

 للشركة االعتبارٌة الشخصٌة :مثل العام القسم من رثأك أو موضوع فً ومقارنة معمقة دراسة :الخاص اإلطار
 التجارٌة العقود ,الشركة أعمال على الرقابة المشترك االستثمار وشركات القابضة الشركات العامة المساهمة

 .التكنولوجٌا نقل عقود الخدمات تقدٌم عقود اإلنشاءات عقود :االستثمارٌة العقود :الدولٌة

 

 ( ساعات معتمدة3  )  القانون اإلداري
Administrative Law 

 

 العامة الحكمٌة األشخاص وأنواع اإلدارٌة السلطة طبٌعة حٌث من اإلداري للتنظٌم العامة سساأل: اإلطار العام
 القانونً النظام ,الالمركزي اإلداري والنظام المركزي اإلداري النظام ,المرافق العامة إدارة فً ودورها
  .عامة خدمات تؤدي التً والمرافق العامة العامة لألموال
 البٌئة حماٌة تشرٌعات : مثل العام القسم من أكثر أو موضوع فً ومعمقة مقارنة دراسة: الخاص اإلطار

 ومفهوم العام للموظف القانونً المركز المناطق وتحضٌر المدن عمران تشرٌعات البٌئً التنوع على والحفاظ
 القوانٌن فً اإلدارٌة والسلطة اإلسالمٌة الشرٌعة فً العامة الوالٌة أحكام بٌن مقارنة وفلسفتها المحلٌة اإلدارة

 .الوضعٌة
 

 

 



 ( ساعات معتمدة3)القانون الدولي العام                                                                             
Public International Law 

 
 تطبٌقه خصوصٌة, موضوعاته مصادره ,أشخاصه العام الدولً القانون طبٌعة : العام اإلطار

 ,ةالدولً الجماعة مفهوم : مثل العام القسم من أكثر أو موضوع فً ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص
 القانونً النظام الدولٌة لألنهار القانونً النظام الدولً البٌئة حماٌة قانون مفهوم الدولً التنمٌة مفهوم قانون

فً  المساواة مبدأ المعمم نظام األفضلٌات التعوٌضٌة المساواة عدم مبدأ للبحار القانونً النظام لألجواء والفضاء
اإللزامٌة  الوالٌة حاالت الدولً والقضاء الدولً التحكٌم بٌن مقارنة الدولً والقانون اإلسالمٌة القواعد السٌادة
 .الدولٌة العدل لمحكمة االستشاري االختصاص الدولٌة العدل لمحكمة

 

 ( ساعات معتمدة3       )القانون الجزائي                                                                          
Criminal Law 

 
ى عل الواقعة الجرائم العقوبات نونقا فً الخاص القسم العقوبة ونظرٌة للجرٌمة العامة النظرٌة :العام اإلطار

 .األموال على الواقعة والجرائم األشخاص
الجرائم  المجرمٌن تسلٌم الدولٌة الجنائٌة العدالة :لثم رثأك أو لموضوع ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص

 .اإلهمال جرائم والحاسوب اإلنترنت جرائم السٌاسٌة الجرٌمة االقتصادٌة
 
 

 ( ساعات معتمدة3)                                                                                       تسوية المنازعات 
Disputes Settlement 

 

التعرٌف بالوسائل البدٌلة لحل المنازعات كالوساطة : ٌتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة فً القسم األول
, دراسة تفصٌلٌة وتحلٌلٌة مقارنة التفاق التحكٌم: كما ٌتضمن القسم الثانً. والتسوٌة والفرق بٌنها وبٌن التحكٌم

 التحكٌم حكم بطالن موضوع على التركٌز مع التحكٌم حكم وصدور التحكٌم وإجراءات, وهٌئة التحكٌم
 حكم وحجٌة التحكٌم بحكم الطعون فً بالنظر المختصة والمحكمة بالحكم الطعن فٌها التً ٌجوز والحاالت

 .وتنفٌذه التحكٌم

 

 ( ساعات معتمدة3)التشريعات االجتماعية                                                                          
Social Legislation  

 
العمالٌة  المنازعات حل وطرق بأنواعها العمل عقود دراسة :أصول القسم فً المادة لهذه الدراسة منهاج ٌتضمن
العمل  قانون القوانٌن فً العمل إصابات لموضوع وتطبٌقٌة تحلٌلٌة دراسة الثانً القسم وفً ,والجماعٌة الفردٌة
قانون  فً العمل إصابات تأمٌن ومزاٌا القوانٌن أحكام قوف العامل واستحقاقات االجتماعً الضمان وقانون

 .وقضاءًا  فقهاًا  مقارنة دراسة فً والوفاة والشٌخوخة العجز وتأمٌن االجتماعً الضمان
 
 

                                                                         العمليات المصرفية 
Banking Operation   (3ساعات معتمدة ) 

 
 أهم دراسة ٌقع ثم األردن فً البنوك أنواع بٌان مع األردنً البنكً النظام على التعرف, تشمل هذه المادة

 تقدٌم ,التوفٌر وحسابات الجارٌة الحسابات فتح وهً أنواعها بجمٌع البنوك بها تقوم التً االئتمانٌة العملٌات
 للورقة والتحصٌل الخصم البنكٌة الكفاالت طلب صول والضمان والمستندٌة البسٌطة واالعتمادات القروض
 هذه من عملٌة بكل الخاصة المفاهٌم خالل من موضحاًا  للعمالء تقوم التً الصندوق وتسهٌالت التجارٌة

 .عضهاب مواجهة فً والعمٌل البنك مسؤولٌة بٌان إلى إضافة االئتمانٌة العملٌات الخاصة

 

 

 

 



 ( ساعات معتمدة3 ) قانون أصول المحاكمات المدنية المقارن 
Comparative Civil Procedure Law 

 
األحكام  ونظرٌة وإجراءاتها الدعوى ونظرٌة القضائً االختصاص دراسة المادة لهذه الدراسة منهاج ٌتضمن

ٌتضمن  كما اإلجراء دوائر لدى القضائٌة األحكام تنفٌذ وإجراءات األحكام هذه فً الطعن وطرق القضائٌة
 .القضائً الحكم ونظرٌة الدعوى فً المصلحة نظرٌة : مثل الموضوعات ألحد وتحلٌلٌة تفصٌلٌة دراسة

 

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

 
والمؤشرات  التجارٌة العالمات ,االختراع براءات , ةالمجاور الحقوق ,المؤلف قح المساق ٌتناول هذا
الدولٌة  والتدابٌر المنازعات بتسوٌة المتعلقة الجوانب ,الصناعٌة والنماذج الرسوم ,المتكاملة الدوائر الجغرافٌة

 .الفكرٌة الملكٌة حقوق بحماٌة المتعلقة

 

 ( ساعات معتمدة3)القانون الدولي الخاص المقارن                                                         
Comparative Private International Law 

 
, الجنسٌة ,العربٌة الدول تشرٌعات بٌن مقارنة الخاص الدولً القانون مواضٌع مختلف: اإلطار العام
 .األجنبٌة األحكام تنفٌذ لألجانب القانونً المركز ,اإلسناد قواعد ,الدولً القضائً العام االختصاص

الجنسٌة  القانونٌة طبٌعٌة وحلوله الجنسٌات تنازع: مثل أكثر أو لموضوع تحلٌلٌة معمقة دراسة : الخاص اإلطار
تطبٌق  حاالت ,وممارستها بالحقوق التمتع فً األجانب حق, التطبٌق الواجب القانون لتحدٌد بالموطن وعالقتها

 .اإلرادٌة غٌر االلتزامات فً القوانٌن تنازع العقود فً القوانٌن تنازع اإلحالة ذلك وموانع األجنبً القانون

 

 

 ( ساعات معتمدة3)أمن المعلومات                                                                           
Security of information  

بمفاهيم وتقنيات الوصول إلى مصادر أنظمة الحاسوب والشبكات، إلى تزويد الطالب ا المساق هدف هذي
عادة  والتعرف والصالحيات، وحماية المعمومات ضد الهجوم والتخريب المقصود وغير المقصود، التشفير وا 
التشفير لمبيانات، خوارزميات التشفير وأساسيات نظرية المعمومات، اإلجراءات المادية والبرمجية الالزمة 

 .لمتشفير، امن برتوكول اإلنترنت، امن البريد اإللكتروني، أمن المواقع اإللكترونية

 
 ( ساعات معتمدة3)الرسوم والنماذج الصناعية                                                             

Industrial fees and models 

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

 

 

 



 ( ساعات معتمدة3)حقوق المؤلف والحقوق المجاورة                                                      

Copyright and neighboring rights   

 التطورات فمسفتها، تاريخها، ذلك في بما المؤلف حق قانون حول عامة نظرة عمى المساق هذا يشتمل
.  الفكرية الممكية نظام في وأهميتها األخيرة

 عمى فقط ليس التركيز مع مقارن، سياق في المجاورة والحقوق المؤلف حقوق عمى أيضا المساق ويشمل
 وسيتم. أخرى دول في والنشر الطبع حقوق ممارسة عمى أيضا ولكن فيه، األعضاء والدول األوروبي االتحاد
 المؤلف، لحق المجاورة والحقوق التقميدية والفنية األدبية المصنفات حماية معالجة أوال،: شقين عمى التركيز
 والبرمجيات المتعددة الوسائط صناعات في المؤلف حق و محددة صناعية لتطبيقات المسرح تهيئة وثانيا،
 سوف المؤلف حقوق بشأن الويبو برن، اتفاقية مثل الدولية الصكوك و االتفاقيات. والتصميم البيانات وقواعد

 األوروبية السوق عمى وتأثيرها الويبو الصوتي والتسجيل األداء معاهدة أيضا ، لها التطرق أيضا يتم
. المشتركة

 ( ساعات معتمدة3)براءات االختراع                                                                        
Patents 

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

 عمى وعالوة. الوطنية القانونية والنظم األوروبية البراءات اتفاقية سياق في القيود تغطية وسيتم الدفاعات
 الوطنية، القانونية والنظم التقنية منتديات و األوروبي االختراع براءات مكتب من القضائية السوابق ذلك،
 وعمى االختراع لبراءات اإلستراتيجية االستخدامات عمى أيضا المساق هذا يركز. تغطيتها سيتم أيضا

 الستراتيجيات االهتمام إيالء سيتم ذلك، إلى وباإلضافة. المختمفة األعضاء الدول في التقاضي ممارسة
 . والتقاضي المطالبات وتفسير ، البراءات بصياغة يتعمق فيما المقارنة والقضايا العالمية البراءات

 

 ( ساعات معتمدة3)العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية                                              

Trademarks and geographical indicators  

 غٌر المنافسة وقانون التجارٌة العالمات قانون ظل فً االقتصادي السوق تنظٌم مبادئ المساق هذا ٌغطً

 عمى عالوة. التجارية العالمة و الوطنية والنظم األوروبية العالمات وحماية تسجيل تغطية وسٌتم. المشروعة
 غير المنافسة لقانون التنظيمي اإلطار وضع سيتم و. التعدي و التجارية العالمة قضايا مناقشة سيتم ذلك،

 سيتم ذلك إلى وباإلضافة. الدولية المعايير مواءمة سياق في المارة من التقصيرية والمسؤولية المشروعة
  .المنشأ الجغرافية المؤشرات حماية مثل قضايا تغطية

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

. الجماعة مستوى وعمى األوروبي،

 



 ( ساعات معتمدة3) القانون الدستوري
Constitutional Law 

 
 نماذج,  الدستوري القانون مواضٌع ,الدساتٌر وأنواع ,وإنهائه وتعدٌله الدستور وضع أسالٌب: اإلطار العام

. والمجلسٌة الرئاسٌة وشبه والرئاسٌة البرلمانٌة لألنظمة معاصرة دستورٌة
 اإلسالم فً البٌعة بٌن مقارنة: مثل العام القسم من أكثر أو موضوع فً ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص

 الدساتٌر فً والسلطات اإلسالمٌة الدولة فً السلطات بٌن مقارنة المعاصرة الدساتٌر فً الحكم اختٌار وطرق
 واإلسالمٌة؛ العربٌة الدول دساتٌر فً اإلسالم ,المعاصرة الدساتٌر فً العامة والحرٌات الحقوق ,الوضعٌة
 .االنتخابٌة األنظمة

 

 ( ساعات معتمدة3)    القضاء اإلداري المقارن
Comparative Administrative Judiciary 

 

ى عل الرقابة وصور المشروعٌة ومبدأ والتطور النشأة حٌث من اإلداري للقضاء العامة النظرٌة: اإلطار العام
 بٌعةط و أمامها وشروطها تثار الدعاوى وأنواع ,واختصاصاتها اإلداري القضاء وجهات العامة اإلدارة أعمال

 .تنفٌذها وسبل تصدرها التً األحكام
حماٌة  فً اإلداري القضاء دور : مثل المادة موضوعات ألحد ومقارنة معمقة تفصٌلٌة دراسة: اإلطار الخاص

القضاء  ,العامة الوظٌفة منازعات , تالمعاهدا تفسٌر فً اإلداري القضاء دور , العام والحرٌات الحقوق
. الكامل القضاء منازعات اإللغاء منازعات الدولً اإلداري

 

 

 

 ( ساعات معتمدة3 ) المسئولية الدولية 

International Responsibility 

وعناصرها  الدولٌة المسؤولٌة قواعد إلى باإلضافة الدولٌة بالمسؤولٌة التعرٌف إلى المساق هذا ٌهدف
التً  والنظرٌات الدولٌة المسؤولٌة أساس وتوضٌح بها لحق الذي التطور إلى باإلضافة . وأركانها وأشخاصها

 .وآثارها الدولٌة المسؤولٌة ودعوى تحددها

 

     ( ساعات معتمدة3)القانون المالي                                                                         
Financial Law 

 
 والقروض الرسوم وتشمل العامة اإلٌرادات القوانٌن من بغٌره وعالقته المالً القانون تعرٌف: اإلطار العام
 وآثارها وتصنٌفاتها وأنواعها تعرٌفها حٌث من العامة النفقات ,صوالخا العام الدومٌن وإٌرادات والضرائب

 المستقلة اإلدارٌة الوحدات موازنة ,تحكمها التً والمبادئ ومراحلها الموازنة إعداد كٌفٌة ,العامة الموازنة
 .الداخلً النطاق فً وآثرها الدولٌة المالٌة التشرٌعات ,وآثارها المالٌة الفوائض قانون , اوخصائصه

 ,األردنً الضرٌبً النظام مثل :العام القسم من أكثر أو لموضوع وتحلٌلٌة معمقة دراسة: اإلطار الخاص
 الحوافز األردنٌة العامة الموازنة ,الضرٌبٌة والرسوم الرسوم ,الضرٌبٌة المنازعة الدولٌة الضرٌبٌة المعاملة

 لتجنب المتحدة األمم اتفاقٌة الدولة مالٌة على والبرلمانٌة المالٌة الرقابة االستثمار لتشجٌع والمالٌة الضرٌبٌة
 الضرٌبٌة الجنان األوروبٌة والتعاون التنمٌة منظمة اتفاقٌة والمتقدمة النامٌة الدول بٌن الضرٌبً االزدواج

 .الضرٌبً السعر تحوٌل
 
 
 
 
 
 
 



 
     ( ساعات معتمدة3) التشريعات البيئية

Environmental Legislation 

 

تلك  صٌاغة فً والدولٌة اإلقلٌمٌة المنظمات ودور ,البٌئة قانون ومبادئ قواعد دراسة إلى المادة هذه فتهد
المؤتمرات  خالل من الصدد هذا فً للبٌئة المتحدة األمم برنامج ٌلعبه الذي الممٌز الدور وخصوصاًا  القواعد
صٌاغة  مجال فً األوروبً االتحاد دور المادة هذه تتناول كما مظلته تحت صٌغت التً واالتفاقٌات الدولٌة
األوروبً  باالتحاد خاصة وإقلٌمٌة قانونٌة أطر خالل من السٌاسة هذه تفعٌل وآلٌة البٌئٌة السٌاسة وتنفٌذ وإعداد

تعزٌز  لغاٌات الدولٌة العدل محكمة وأحكام التحكٌم هٌئات قرارات دراسة إلى باإلضافة العالم فً رائد كنموذج
البحري  والتلوث كالمٌاه الصدد هذا فً المتجددة المواضٌع دراسة ستتم كما البٌئة لحماٌة الدولً التعاون مبدأ

البٌئة  التشرٌعات قٌه لما والجزائٌة المدنٌة والمسؤولٌة الطبٌعة على والحفاظ والفضالت الجوي والتلوث
 .والدولٌة

 

     ( ساعات معتمدة3) أصول المحاكمات الجزائية 
Criminal Procedure 

 

وقوعها وحتى  منذ الجرٌمة عن الناشئة الدعوى مراحل الجزائً القضاء لتنظٌم العامة النظرٌة: اإلطار العام
 .الجزائٌة األحكام فً الطعن العقوبة تنفٌذ

 القضائٌة السلطات الجزائٌة اإلجراءات بطالن : مثل أكثر أو لموضوع ومقارنة معمقة دراسة: اإلطار الخاص
إعادة , المحاكمة منع الخاصة والمحاكم االستثنائٌة المحاكم العامة النٌابة واستقاللٌة تبعٌة العدلٌة للضابطة
. المحاكمة

 

 


