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أهداف البرنامج
 -1يهدف البرنامج الى المساهمة الجادة في تخريج طلبة مؤهليين وقادرين على رفع مستوى مهنة
القانون في المملكة االردنية الهاشمية ومواجهة المستقبل  .كما يسعى الى نشر المعرفة القانونية من
خالل االستعانة بالكفاءات،ورفد الكلية بالكوادر االكاديمية ،المتميزة واالستعانة عند الحاجة
لمحاضرين متفرغين من الخارج .
 -2يركز البرنامج على اثراء الحركة الفقهية من خالل التركيز على كتابة االبحاث والتعليق على
احكام المحاكم .وتعتمد الدراسة على اللغة العربية ،باالضافة الى تدريس عدد من اللغات العالمية
الضرورية للتعامل في المجال القانوني الدولي .
 -3فيما يتعلق بالقضاء ،يهدف البرنامج الى رفد السلك القضائي لخريجين بعد تدريبهم وتاهيلهم من
قبل المعهد القضائي .
 -4يهدف البرنامج الى رفد اجهزة التحقيق بالكوادر المؤهلة للقيام بعمليات التحقيق الجنائي وذلك بعد
تاهيلهم من قبل الجهات المختصة .
 -5يهدف البرنامج الى رفد الوزارات والمؤسسات الحكومية بكوادر مؤهلة قانونيا ً لمباشرة كافة
االعمال القانونية حسب حاجة المرفق العام وتوكيلهم كمحامين عن هذه المرافق العامة .
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نظام الترميز
 .1رمز الكلية 2 :
 .5رموز األقسام:
القسم

الرقم
02
01

القانون الخاص
القانون العام

 .3رموز المواد:
مدلول منزلة العشرات في أرقام المواد
رقم
المجال
0
1
2
3
4

رقم
المجال
5
6
7
8
9

عنوان مجال التخصص
القانون المدني
القانون الجزائي
القانون التجاري
القانون الدستوري
القانون االداري والمالي

عنوان مجال التخصص
القانون الدولي العام
الشريعة االسالمية
مصطلحات اللغوية
تطبيقات قضائية
مشروع تخرج

ويكون ترميز المواد حسب الجدول التالي:
 102122قانون العمل
تسلسل
المادة
2

المستوى

رقم المجال
المعرفي (السنة الدراسية)
2

1
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رمز القسم
2

0

الكلية
1
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مكونات الخطة:
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الحقوق من ( )242ساعة معتمدة موزعة على النحو
اآلتي:
الرقم

تصنيف المادة

أوالً
ثانيا ً

متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية

ثالثا ً
رابعا ً
خامسا ً

أ .متطلبات التخصص اإلجبارية

عدد الساعات
المعتمدة
27
21
متطلبات التخصص
66

ب .متطلبات التخصص االختيارية
ج .متطلبات مساندة
متطلبات حرة
التدريب العملي
المجموع

12
15
141

النسبة المئوية
%19.15
%14.89
%46.81
%8.51
%10.64
%100

أولا :متطلبات الجامعة ( )12ساعة معتمدة:
أ .متطلبات الجامعة اإلجبارية ويخصص لها ( )21ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
الساعات
المتطلب السابق المتطلب المتزامن
اسم المادة
رقم المادة
المعتمدة
3
 108100العلوم العسكرية
3
 108101التربية الوطنية
108099
3
 108111مهارات اللغة العربية ()1
118099
3
 108121مهارات اللغة االنجليزية ()1
21
المجموع
ب .متطلبات الجامعةة الختياريةة ( )21سةاعة معتمةدة يختارهةا الطالةب مةن المجةالت الول وال ةاني
وال الث المذكورة أدناه ،وبحد أدنى مادة واحدة من كل مجال ،وبحد أقصى مادتان من كل مجال،
على أن تكون من خارج قسم التخصص:
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المجال الول :العلوم اإلنسانية
رقم المادة
108102
108112
108113
108131
108161
108162

اسم المادة
مبادىء علم المكتبات والمعلومات
مهارات اللغة العربية ()5
فن الخطابة والحوار
مهارات الحياة
اللغة الفرنسية
اللغة االسبانية

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3

المتطلب السابق

المتطلب المتزامن

111111
-

-

المجال ال اني :العلوم الجتماعية والقتصادية
رقم المادة
108103
108104
108141
201101
202132
401106

اسم المادة
قضايا دولية وعربية معاصرة
الثقافة االسالمية
تاريخ القدس
القانون في حياتنا
حقوق االنسان
مبادىء اإلدارة

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3

المجال ال الث :العلوم والتكنولوجيا والزراعة و الصحية
الساعات
اسم المادة
رقم المادة
المعتمدة
3
 108105جغرافيا األردن السياحية
3
 108106اإلنسان والبيئة
3
 108151مهارات الحاسوب ()1
3
 108152مهارات الحاسوب ()5
3
 108171التغذية وصحة المجتمع
3
 108172الرياضة والصحة

المتطلب السابق

المتطلب المتزامن

-

-

المتطلب السابق

المتطلب المتزامن

128099
108151
-

-

مالحظة :يتوجب على كافة الطلبة التقدم لمتحان المستوى في اللغة العربية واللغة النجليزية والحاسوب
علةةى أن يسةةجل الطالةةب الةةذي يخنةةق فةةي النجةةا بهةةذا المتحةةان مةةادة اسةةتدراكية ( )000خةةارج خطت ة
الدراسية.
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انيا ا :متطلبات الكلية ( )12ساعة معتمدة:
رقم المادة
201108
201109
201121
202115
202131
202141
202151

أ .متطلبات الكلية الجبارية ويخصص لها ( )12ساعة معتمدة:
الساعات
نظري عملي
اسم المادة
المعتمدة
3
3
مدخل الى علم القانون
3
3
مصادر الاللتزام
3
3
مبادئ القانون التجاري
3
3
قانون العقوبات  /القسم العام
3
3
نظم سياسية وقانون دستوري
3
3
القانون االداري ()1
3
3
القانون الدولي العام

متطلب
متزامن
-

متطلب سابق
201108
-

ال ا ا :متطلبات التخصص ( )39ساعة معتمدة
أ.
رقم المادة
201203
201204
201221
201224
201306
201308
201325
201401
201402
201403
201491
202142
202211
202314
202317
202334

متطلبات التخصص االجبارية ( )66ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
الساعات
نظري عملي متطلب سابق
اسم المادة
المعتمدة
201109
3
3
قانون العمل
201109
3
3
احكام االلتزام
201121
3
3
تشريعات التجارة االلكترونية
201121
3
3
قانون تجاري  /شركات وافالس
201204
3
3
العقود المسماه
201306
3
3
الحقوق العينية
قانون تجاري /اوراق تجارية
201224
3
3
وعمليات مصرفية
201204
3
3
قانون اصول المحاكمات المدنية
201306
3
3
القانون الدولي الخاص
201401
3
3
قانون البينات والتنفيذ
موافقة القسم
3
3
مشروع بحث ( تخصص القانون )
3
3
المالية العامة والضرائب
202115
3
3
جرائم تكنولوجيا المعلومات
202115
3
3
الجرائم الواقعة على االشخاص
202314
3
3
الجرائم الواقعة على االموال
202131
3
3
النظام الدستوري االردني
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متطلب
متزامن
2
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202345
202346
202354
202418
202447
202455

تشريعات االدارة االالكترونية
القانون االداري ( ) 2
المنظمات الدولية
قانون اصول المحاكمات الجزائية
القضاء االداري
القانون الدولي االنساني
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3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

-

-

202141
202141
202151
202317
202346
202151

ب .متطلبات التخصص الختيارية ( )21ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المواد التالية:
متطلب
الساعات
نظري عملي متطلب سابق
رقم المادة اسم المادة
متزامن
المعتمدة
201108
3
3
 201202الجنسية ومركز االجانب
201121
3
3
 201222قانون التجارة الدولية
الملكية الفكرية /الملكية الصناعية
201204
3
3
201305
والتجارية
201306
3
3
 201307عقود التأمين
201121
3
3
 201323القانون البحري
فقه االحوال الشخصية  /مواريث
201161
3
3
201363
ووصايا
3
3
 201371مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية
3
3
 201372التعبير والصياغة القانونية
202151
3
3
 202252قانون حماية البيئة
3
3
 202318علم االجرام والعقاب
3
3
 202333الحقوق والحريات العامة
202141
3
3
 202343قانون االدارة المحلية
202141
3
3
 202344الوظيفة العامة
3
3
 202413الطب الشرعي
202115
3
3
 202415جرائم امن الدولة
202151
3
3
 202453القانون الدبلوماسي والقنصلي
ج .متطلبات مساندة ( )51ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
الساعات
نظري عملي
رقم المادة اسم المادة
المعتمدة
3
3
 201161مدخل الى الفقه االسالمي
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متطلب
متطلب سابق
متزامن
7
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فق الحوال الشخصية  /زواج وطالق

201262
 201273دراسات قانونية باللغة االنجليزية
 201481تطبيقات قضائية مدنية
 202482تطبيقات قضائية جزائية
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3
3
3
3

3
3
3
3

-

سادسا ا :المواد التي تقدمها أقسام الكلية والكليات الخرى للتتخصص
الساعات
نظري عملي
رقم المادة اسم المادة
المعتمدة
3
3
 108100العلوم العسكرية
3
3
 108101التربية الوطنية
3
3
 108111مهارات اللغة العربية ( ) 1
3
3
 108121مهارات اللغة االنجليزية ( ) 1
3
3
 108161اللغة الفرنسية
3
3
 108162اللغة االسبانية
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-

201161
201109
202317

متطلب
متطلب سابق
متزامن
108099
108099
-

1
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الخطة السترشادية لنيل درجة البكالوريوس
في
تخصص القانون
السنة الولى
النصل الول
رقم المادة
108101
108121
201108
202131
202151

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
21

اسم المادة
التربية الوطنية
مهارات اللغة االنجليزية ( ) 1
مدخل الى علم القانون
نظم سياسية وقانون دستوري
القانون الدولي العام
المجموع

المتطلب
السابق
118099
-

المتطلب
المتزامن
-

النصل ال اني
رقم المادة

اسم المادة

108111
201109
201121
202115
202141
-

مهارات اللغة العربية ( ) 1
مصادر االلتزام
مبادئ القانون التجاري
قانون العقوبات  /القسم العام
القانون االداري ( ) 1
متطلب جامعة اختياري
المجموع

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
21

المتطلب
السابق
108099
201108
-

المتطلب
المتزامن
-

السنة ال انية
النصل الول
رقم المادة
108100
201204
201224

اسم المادة
العلوم العسكرية
احكام االلتزام
قانون تجاري /شركات وافالس

جامعة عجلون الوطنية – الخطة الدراسية لتخصص القانون 5112/5112
عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )6602-6600/06في جلسته التاسعة

الساعات
المعتمدة
3
3
3

المتطلب
السابق
201109
201121

المتطلب
المتزامن
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فقه االحوال الشخصية  /زواج وطالق
النظام الدستوري االردني
قانون اداري ( ) 2
المجموع

3
3
3
21

201161
202131
202141

-

النصل ال اني
رقم المادة

اسم المادة

201305
201306
201401
202142
202314
-

الملكية الفكرية/الملكية الصناعية والتجارية
العقود المسماه
قانون اصول المحاكمات المدنية
المالية العامة والضرائب
الجرائم الواقعة على األشخاص
متطلب جامعة اختياري
المجموع

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
21

المتطلب
السابق
201204
201204
201204
202115
-

المتطلب
المتزامن
-

السنة ال ال ة
النصل الول
رقم المادة
201203
201308
201317
201325
202252

اسم المادة
قانون العمل
الحقوق العينية
الجرائم الواقعة على االموال
قانون تجاري/اوراق تجارية وعمليات
مصرفية
قانون حماية البيئة
المجموع

الساعات
المعتمدة
3
3
3

المتطلب
السابق
201109
201306
202314

المتطلب
المتزامن
-

3

201224

-

3
21

202151

-

النصل ال اني
رقم المادة
201307
201402
201403

اسم المادة
عقود التامين
القانون الدولي الخاص
قانون البينات والتنفيذ
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الساعات
المعتمدة
3
3
3

المتطلب
السابق
201306
201306
201401

المتطلب
المتزامن
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202418
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قانون اصول المحاكمات الجزائية
القضاء االداري
القانون الدبلوماسي والقنصلي
المجموع

3
3
3
21

202317
202346
202151

-

السنة الرابعة
النصل الول
رقم المادة
201273
202211
202345
202354
202482
-

اسم المادة
دراسات قانونية باللغة االنجليزية
جرائم تكنولوجيا المعلومات
تشريعات االدارة االلكترونية
المنظمات الدولية
تطبيقات قضائية مدنية
متطلب جامعة اختياري
المجموع

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
21

المتطلب
السابق
202115
202141
202151
201109
-

المتطلب
المتزامن
-

النصل ال اني
رقم المادة
201161
201221
201491
202455
202482
-

اسم المادة
مدخل الى الفقه االسالمي
تشريعات التجارة االلكترونية
مشروع بحث
القانون الدولي االنساني
تطبيقات قضائية جزائية
متطلب جامعة اختياري
المجموع
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الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
21

المتطلب
السابق
201121
موافقة القسم
202151
201317
-

المتطلب
المتزامن
-
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وصف مواد تخصص القانون

(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 102202القانون في حياتنا
دراسةة نشةةأة وتطةةور القاعةةدة القانونيةة ودورهةةا فةةي تنظةةيم السةلوك االجتمةةاعي لالفةةراد والجماعةةات ،مفهةةوم
القاعدة القانونية وتمييزها عن غيرها مةن قواعةد السةلوك االجتمةاعي ،مفهةوم الحةق وانةواع الحقةوق اثباتهةا
وحمايتها ،مفهوم العقد واركانه ،نظره على بعض العقود السائدة ،نظرة علةى بعةض القةوانين االردنيةة التةي
تالمس الحياة العملية ،اختصاصات بعض المحاكم االردنية.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 102201المدخل إلى علم القانون
النظرية العامة للقةانون ،تعريةف القةانون ،خصائصةه ،فروعةه ،مصةادره ،تفسةيره ،نطةاق تطبيقةه ،وإلغةاؤه،
النظرية العامة للحق ،تعريف الحق ،أنواع الحقوق ،تقسيمات الحق ،وأركانه ،وأطرافه ،ومحلةه ،والحمايةة
القانونية المقررة له.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102202:
 102200مصادر اللتزام
تعريف االلتةزام وأركانةه (الرضةا  ،والمحةل والسةبب ) ،مصةادر االلتةزام  :العقةد (شةروط الصةحة والنفةاذ،
واللزوم ،تحديد نطاق العقد وانحالله) ،اإلرادة المنفردة ،الفعل الضار ،الفعل النافع ،والقانون.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 102262مدخل إلى النق اإلسالمي
حالةةة العةةرب قبةةل اإلسةةالم ( الحالةةة االجتماعيةةة والقانونيةةة ) ،التعريةةف بالشةةريعة اإلسةةالمية وخصائصةةها،
التعريةف بالفقةةه اإلسةةالمي ،خصائصةةه ،مصةةادر الفقةةه اإلسةةالمي ،أدوار الفقةةه اإلسةةالمي ،التعريةةف بةةبعض
المجتهدين ومذاهبهم الفقهيه.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102202:
 102101الجنسية ومركز الجانب
المفهوم العةام للجنسةية وأركانهةا ورثارهةا وبيةان سةلطة الدولةة فةي تنظةيم الجنسةية وحةق الفةرد فيهةا ،جنسةية
التأسةةيس ،الجنسةةية األصةةلية ،الجنسةةية المكتسةةبة ،فقةةدان الجنسةةية واسةةتردادها ،جنسةةية األشةةخاص المعنويةةة
والسفن والطائرات  .دراسة مركز األجنبي من حيث تمتعه بالحقوق وتحمله االلتزامات المقةررة عليةه وفةق
القوانين الوطنية ،أحكام دخول األجنبي وإقامته وخروجه من اإلقليم .
 102101قانون العمل

(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102203:
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تعريف قانون العمل ،تطوره التاريخي ،مصادره ،العقود الناشةئة عنةه وشةروط صةحتها ،التزامةات كةل مةن
رب العمل والعامل ،انتهاء عقد العمل وأسبابه ،عقد العمل الفردي ،عقد العمل الجماعي ،التنظيمات النقابية،
طرق تسوية النزاعات العمالية ،حقوق العامل وحقوق رب العمل.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102203:
 102104أحكام اللتزام
دراسة رثارااللتزام الطبيعي والمةدني ،بيةان أنةواع التنفيةذ وشةروط إجراءاتةه والوسةائل المشةروعة لحمايتةه،
الدعوى المباشرة وغير المباشرة ،والدعوى الصورية ،بيان أوصاف االلتزام ،تعةدد أطةراف االلتةزام ،تعةدد
محل االلتزام ،وأوصاف االلتزام ،وانتقاله وطرق انقضائه.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102212:
 102112تشريعات التجارة اإللكترونية
تعريةةف التجةةارة اإللكترونيةةة ( انواعهةةا واشةةكالها والوسةةائل التةةي تةةتم مةةن خاللهةةا ) ،تعريةةف المعةةامالت
اإللكترونيةةة والعقةةد اإللكترونةةي ،خصةةائص المعةةامالت اإللكترونيةةة ،القيةةد اإللكترونةةي ورسةةالة المعلومةةات،
التوثيق اإللكتروني ،التشريعات ذات العالقة بالمعامالت اإللكترونية ،التوقيع اإللكتروني.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102212:
 201224قانون تجاري /شركات وإفالس
دراسة األحكام العامة للشركات ،تعريفها ،تطورها ،مصادرها ،أنواع الشركات ،إدارتها ،تصفيتها ،شركات
التضامن والتوصية البسيطة ،وشركة المحاصة ( شركات األشخاص) ،الشركة المساهمة الخاصة والعامةة،
شركة التوصية باألسهم ،الشركة ذات المسؤولية المحددة ( شركات األموال) ،الشةركات األجنبيةة .اإلفةالس
وصدور الحكةم بةه ،رثةاره ،إدارة موجةودات المفلةس وتثبيتهةا ،هيئةة التفليسةة ،الصةل البسةيط ،شةروطه ،رد
االعتبار ،جرائم اإلفالس والتصفية والصل الواقي من اإلفالس ،وشروطه.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102202:
 102161فق الحوال الشخصية  /زواج وطالق
تعريف الزواج وحكمة مشروعيته ،الخطبة ،أركان عقد الزواج وشروطه ،رثار عقد الزواج :حقوق الزوجة
( كةالمهر ،والنفقةةة) ،حقةةوق الةةزوج ( كالطاعةةة والقةةرار فةةي المسةةكن ) الطةةالق ،الخلةةع ،فسةةا عقةةد الةةزواج،
حقةةوق األوالد :النسةةب وطةةرق ثبوتةةه بالوسةةائل الشةةرعية وبالوسةةائل الحديث ةة ،الحضةةانة ،الرضةةاعة ،نفقةةة
األقارب.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 102121دراسات قانونية باللغة اإلنجليزية
تعريف الطالةب بالمصةطلحات القانونيةة باللغةة اإلنجليزيةة المرادفةة بالمصةطلحات القانونيةة باللغةة العربيةة،
قراءة لبعض النصوص القانونية ،وكتابتها ومعرفة طرق استعمالها.
 201305الملكية النكرية /الملكية الصناعية والتجارية ( 9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102102:
تعريف براءة االختراع ،شةروط منحهةا ،تسةجيل بةراءات االختةراع ،حقةوق والتزامةات صةاحب االختةراع،
حماية براءة االختراع ،تعريف الرسوم والنماذج الصناعية ،شروطها ،تسجيلها ،حقةوق والتزامةات صةاحب
الرسم والنموذج الصناعي ،والعالمة التجارية ،شروطها وتسجيلها ،وحمايتها ،األسماء التجارية.
 102106العقود المسماة

(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102102:
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عقد البيع تعريفه ،أركانه ،رثاره ،صور خاصة من البيوع مثل بيع السلم ،وبيع المريض في مرض المةوت،
والمخارجة .عقد اإليجار تعريفه وأهميته ،تمييزه عن غيره من العقود المشابهة ،أركانه ،التزامةات المةؤجر
والمستأجر ،انتهاء عقد اإليجار.

(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102900:
 102102عقود التأمين
التعريف بالتأمين وأهميته واألسس الفنية التي يقةوم عليهةا ،وضةمانات عقةد التةأمين ،كيفيةة إبرامةه ،وا ثةار
المترتبة عليه ،التزامات المؤمن والمؤمن له ،كيفية انقضاء عقد التأمين ،التأمين اإللزامي على المركبات.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102900:
 102101الحقوق العينية
دراسة الحقوق العينيةة األصةلية والتبعيةة ،تعريفهةا ،خصائصةها ،التعريةف بحةق الملكيةة ،عناصةره ،نطاقةه،
القيود القانونية الواردة عليةه ،الملكيةة الشةائعة وقسةمتها ،أسةباب كسةب الملكيةة ،الحقةوق المتفرعةة عةن حةق
الملكية ،أنواعها ،ورثارها وأسباب انقضائها.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102212:
 102111القانون البحري
التعريف بالنظام القانوني للسفينة ،جنسيتها ،تسجيلها ،ملكية السفينة ،والحقوق العينية المتعلقة بها ،حجزهةا،
أسةةباب حجةةز السةةفينة وكيفيةةة تنفيةةذه ،أشةةخاص المالحةةة البحريةةة ،مالةةك السةةفينة ،تجهيزهةةا ،الربةةان ،العقةةود
المنظمة للنشاط البحري ( عقد العمل البحري ،عقد التأمين البحري ،العقود الخاصة بإنقاذ السفن ،المسؤولية
البحرية الناجمة عن التصادم ،اإلنقاذ البحري).
 102111قةةةةةانون تجةةةةةاري /أوراق تجاريةةةةةة وعمليةةةةةات مصةةةةةرفية (  9سةةةةةاعات معتمةةةةةدة ،المتطلةةةةةب
السابق)102112:
التعريف باألوراق التجارية وخصائصةها وتطورهةا التةاريخي ،السةفتجة وشةروطها الموضةوعية والشةكلية،
السند ألمر ،الشيك وشروطه الموضوعية والشكلية ،العمليات المصرفية ،الودائع ،أنةواع الحسةابات وإجةارة
الصناديق الحديدية.
 102161فق الحوال الشخصية /مواريث ووصايا (  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102202:
الع َول
تعريف التركة والحقوق المتعلقة بها ،أسباب اإلرث وشروطه ،اصحاب الفروض ،أصحاب العصبةَ ،
والرد والحجب والتخارج ،ميراث ذوي األرحام ،ميراث الحمل والمفقود ،الوصية ،حكمها حكمتها ،أركانها
وشروطها ،تزاحم الوصايا وبطالنها ،الرجوع عنها ،قبولها ،ردها ،الوصية الواجبة ،وشروطها وأحكامها.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 102122مصطلحات قانونية باللغة النرنسية
تعليم الطالب قراءة النصوص القانونية باللغة الفرنسية وكتابتها ومعرفة معانيها ،وطرق استعمالها.
 102121التعبير والصياغة القانونية

(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
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أصول الصياغة القانونية من حيةث داللةة النصةوص ،داللةة العبةارة ،وصةلة القةانون بعلةم المنطةق ،وقواعةد
التفسيرالقانونية الةواردة فةي النظةام القةانون األردنةي ،مهةارات التحليةل ،والتعليةق علةى النصةوص القانونيةة
واألحكام القضائية .مهارات إعداد اللوائ والمرافعات القانونية ،وصياغة العقود وإبرام االتفاقيات.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102102:
 102402قانون أصول المحاكمات المدنية
تعريف قانون أصول المحاكمات المد نية ،كيفية تشكيل المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها ،نظريةة
الدعوى ،وتسجيلها ،نظرية األحكام القضائية ،التبليغات القضةائية ،إجةراءات المحاكمةة ،جلسةات المحاكمةة،
الحضور والغياب ألطراف الخصومة ،طرق الطعن باألحكام اعتراضاً ،واستئنافا ً وتمييزاً.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102900:
 102401القانون الدولي الخاص
تعريفةةه وموضةةوعاته ومصةةادره ،دراسةةة النظريةةة العامةةة فةةي تنةةازع القةةوانين مةةن حيةةث المكةةان ،وتنةةازع
االختصاص القضائي الدولي ،وتنفيذ األحكام واالوامر األجنبية .
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)102202:
 102401قانون البينات والتننيذ
تعريف قانون البينات األردني ،قواعد اإلثبات الموضوعية واإلجرائية ،أدلة اإلثبات :الدليل الكتابي ،أنواعه
وشروطه ،الكتابة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني ،الشهادة ،اإلقرار ،القرائن القانونية والقضائية ،اليمين،
المعاينة ،والخبرة ،طرق التنفيذ الجبري على أموال المدين وعلى شخصه ،توزيع حصيلة التنفيذ ،دوائر
التنفيذ ،مهامها والقائمين عليها واإلجراءات المتبعة أمامها.
(  1ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) 201109:
 201481تطبيقات قضائية مدنية
التدريب على الجوانب التطبيقية للقانون الخاص أمام مختلف المحاكم ودرجاتها وأداء أدوار المحاكمة بما
يتطلبه من بحث في القانون والتحليل المقنع للوقائع وسردها ضمن الئحة دعوى بمواجهة من يص
اختصامه فيها والسير بإجراءات وأدوار المحاكمة وتقديم اللوائ والطلبات والمذكرات والمرافعات
الشفوية والكتابية وكيفية مناقشة الشهود وتسبيب الطعون على األحكام القضائية ،معرفة سلوكيات
المحاماة ،اجراء محاكمات صورية حيث يتم توزيع بعض القضايا المعدة سلفا على الطلبة بشكل
مجموعات يتولون تقاسم أدوار المحاكمة ويمثلون جانبي االتهام والدفاع وتتم أدوار المحاكمة وأداء
متطلباتها من قبلهم وبصورة تبرز مهاراتهم الذاتية وضمن توجيه سليم وبما يشمل تطبيقات مدنية .
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق :موافقة القسم)
 102402مشروع بحث ( تخصص قانون )
تعليم الطالب كيفية إعداد مشروع بحث يحتوي على العناصر األساسية المتمثلة في :عنوان البحث ،مشكلة
البحث ،وأهميته ،وأهدافه ،الدراسات السابقة ومنهجية البحث ،الخاتمة وقائمة المراجع ،حتى يتمكن الطالب
من إعداد بحث قانوني في موضوع معين من موضوعات القانون تحت إشراف مشرفه األكاديمي.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101221قانون العقوبات /القسم العام
تعريف قانون العقوبات وأهدافه ومضمونه ،وفروعه ،دراسة النظريةة العامةة للجريمةة ،التعريةف بالجريمةة
وأنواعهةةا حسةةب جسةةامة العقوبةةة ،أركةةان الجريمةةة :الةةركن الشةةرعي ،المةةادي ،المعنةةوي ،أحكةةام الشةةروع
واالشةةتراك الجرمةةي ،التةةدخل والتحةةريض ،النظريةةة العامةةة للعقوبةةة التةةدابير االحترازيةةة ،تصةةنيفها ،طةةرق
تنفيذها ،موانع العقاب ،أسباب اإلباحة ،انقضاء العقوبة.
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(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101212مبادئ القانون التجاري
نشأة القانون التجاري وتطوره ،مصادره خصائصه ،عالقته بغيره من القةوانين ،كالقةانون المةدني ،األعمةال
التجاريةةة ،التةةاجر والشةةروط الواجةةب توافرهةةا الكتسةةاب صةةفة التةةاجر ،التزامةةات التةةاجر ،المتجةةر ومفهومةةه
وحمايته وعناصره ،العقود التجارية :عقد الرهن التجاري ،عقد النقل ،عقد الوكالة بالعمولة والسمسرة.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101212نظم سياسية وقانون دستوري
تعريف الدساتير والقانون الدستوري ،وعالقته بفروع القانون األخةرى ،مصةادر القاعةدة الدسةتورية ،أنةواع
الدساتير ،نشأتها ،كيفية الحفاظ على سيادتها ،الدولة ،العناصر المكونة لها ،وأنواعها ،دراسة أنظمة الحكةم،
مفهوم الحكومة الديمقراطية ،تعدد صورها ،نظم الحكم المطبقة في عالمنا المعاصر.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101211حقوق اإلنسان
لمحة تاريخية عن تطور مفهوم حقوق اإلنسان ،التعريف بحقوق اإلنسان وأهميتها ،الحمايةة الدوليةة لحقةوق
اإلنسان ،الحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان .االتفاقيات الدوليةة لحمايةة فئةات معينةة :الطفةل ،المةرأة ،الالجة،،
المعاق ،المنظمات غير الحكومية ودورها في حماية حقوق اإلنسان ،حمايةة حقةوق اإلنسةان وضةماناتها فةي
التشريع األردني.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101242القانون اإلداري ()2
تعريةةةف القةةةانون اإلداري ،نشةةةأته ،خصائصةةةه ،مصةةةادره ،عالقتةةةه بةةةالقوانين األخةةةرى ،التنظةةةيم االداري
بصورتيه ،المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية ،الضبط االداري التعرف على المرافق العامة من حيث
تحديد عناصرها وانواعها .
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 201241المالية العامة والضرائب
التعريف بعلم المالية وعالقته بفروع العلوم األخرى ،خصائصه ،دراسة النفقات العامة للدولة ،تعريفها،
أركانها ،أقسامها ،ورثارها ،اإليرادات العامة ،تعريفها وأقسامها ،وأنواعها ،الموازنة العامة ،مفهومها،
خصائصها ،ومبادئها العامة ،السياسة المالية في األردن .النظرية العامة للضرائب بشكل عام ،والتشريع
الضريبي األردني بشكل خاص ،دراسة ضريبة الدخل وأحكامها ،والضريبة العامة للمبيعات ،ومفرداتها
المختلفة ،دراسة الضريبة الجمركية والرسوم.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101212القانون الدولي العام
تعريةةف القةةانون الةةدولي العةةام ،تطةةوره ،طبيعتةةه ،ومصةةادره وأشخاصةةه ،تقسةةيماته الرئيسةةية ،حقةةوق الةةدول
وواجباتها ،المسؤولية الدولية ورثارها ،المنازعات الدولية والوسائل السلمية لتسويتها .
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101122جرائم تكنولوجيا المعلومات
تعريف جرائم تكنولوجيا المعلومات ،أنواعها ،أشكالها ،الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسةوب واالنترنةت.
جةةرائم غسةةيل األمةةوال ،جةةرائم االعتةةداء علةةى المواقةةع اإللكترونيةةة والبريةةد اإللكترونةةي ،تزويةةر التوقيةةع
اإللكترونةةي ،أسةةباب الجةةرائم اإللكترونيةةة ،أبعةةاد هةةذه الجةةرائم ،دور المؤسسةةات المختلفةةة فةةي مواجهةةة هةةذه
الجرائم ،الوقاية منها ،االستجابات التشريعية والمؤسسية لهذه الجرائم.
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(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101111قانون حماية البيئة
حق اإلنسان في البيئةة كحةق مةن حقةوق اإلنسةان ،الحمايةة القانونيةة للبيئةة ،الوقايةة مةن كةل أشةكال التةدهور
والتلوث البيئي ،الحماية الدولية للبيئة .
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101124الجرائم الواقعة على الشخاص
دراسة للجرائم الواردة في قانون العقوبات القسةم الخةاص والماسةة بحةق اإلنسةان فةي حياتةه وجسةمه ،وهةي
جرائم القتل المقصود ،واإليةذاء المقصةود ،صةوره وظروفةه المشةددة والمخففةة ،جةرائم القتةل واإليةذاء غيةر
المقصةةود .دراسةةة الجةةرائم الواقعةةة علةةى العةةرض ،كاالغتصةةاب وهتةةك العةةرض ،والفعةةل المنةةافي للحيةةاء،
والجرائم الماسة بالشرف واالعتبار كالذم والقدح ،والتحقير ،جريمة الزنا وجريمة اإلجهاض.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101922:
 101122الجرائم الواقعة على الموال
الجةةرائم التةةي تقةةع علةةى األمةةوال ،تعريفهةةا ،نطاقهةةا ،أوجةةه الشةةبه واالخةةتالف بينهةةا ،األحكةةام الش ةاملة لهةةذه
الجرائم ،جريمة السرقة ،أركانها ،الصور المختلفة للسرقة ،جريمة االحتيال ،جريمةة إعطةاء شةيك مةن دون
رصيد ،جريمة إساءة األمانة ،جريمة االختالس.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101121علم اإلجرام والعقاب
تعريف علم اإلجرام والعقاب ،والتطور التاريخي لكل منهما ،صةلتهما بةالعلوم الجنائيةة األخةرى ،النظريةات
األساسية في سبب الجريمة ،عالج السلوك اإلجرامي ،أشكال مكافحة الجريمة.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101111الحقوق والحريات العامة
تعريف الحقوق والحريات العامة وتطورهةا ،بيةان مظاهرهةا المختلفةة ،ضةماناتها المتعةددة ،دراسةة تطبيقيةة
لضةةمانات الحقةةوق والحريةةات العامةةة ،حريةةة الةةرأي والتعبيةةر وكافةةة الحقةةوق االساسةةية المنصةةوص عليهةةا
دستوريا ً .
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101292:
 101114النظام الدستوري الردني
التنظيم السياسي والدستوري للملكة األردنية الهاشمية ،الحكم العثماني ،الثورة العربية الكبةرى ،نشةأة الدولةة
االردنية والقانون االساسي لشرق االردن  ( .1928نشةأته ،خصائصةه ،حقةوق الشةعب ،تنظةيم السةلطات)،
دستور عام  ،1946نشأته ،خصائص نظام الحكم ،دستور  1952نشأته اسباب صدوره ،خصائص السلطة
التنفيذية والتشريعية واختصاصات المحكمة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات ومظاهر التدخل فيها.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101141قانون اإلدارة المحلية
تعريةةف اإلدارة المحليةةة ،مقوماتهةةا األساسةةية ،تطةةوير نظامهةةا ،األسةةس العامةةة للتنظةةيم اإلداري ،التعريةةف
بالمركزية والالمركزية اإلدارية ،صورها ،اإلدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشمية ،المجةالس البلديةة،
تشكيلها ،انتخاباتها ،العضوية فيها ،اختصاصاتها ،سةير عملهةا ،موظفيهةا ،مواردهةا الماليةة ،الرقابةة عليهةا،
مجالس الخدمات المشتركة.
 101144الوظينة العامة

(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
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أهمية الوظيفة العامة ،ومفهوم الوظيفة العامة واالنظمة الوظيفية الرئيسية في العالم ،تنظيم الوظيفة العامةة،
المركز القةانوني للموظةف العةام ،التعيةين فةي الوظيفةة العامةة ومةا يتصةل بهةا مةن حقةوق وواجبةات ،تأديةب
الموظف ،انتهاء الخدمة وأسبابها.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101141تشريعات اإلدارة اإللكترونية
تعريف الحكومة اإللكترونية ،تأثيرهةا علةى النظةام القةانوني للمرافةق العامةة ،طةرق إدارتهةا ،أعمةال اإلدارة
العامةةةة القانونيةةةة اإللكترونيةةةة ،القةةةرار اإلداري اإللكترونةةةي ،العقةةةد اإلداري اإللكترونةةةي ،أثةةةر الحكومةةةة
اإل لكترونية على إجراءات التقاضي اإلدارية ،مستقبل القضاء اإلداري في عصر المعلوماتية.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101146القانون اإلداري ()1
دراسة القةرار اإلداري ،أركانةه ،القواعةد التةي تحكمةه ،نفةاذ القةرارات االداريةة ،انتهةاء القةرارات االداريةة،
العقود اإلدارية ابرامها وانواعها وأحكامها ،االموال العامة .
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101114المنظمات الدولية
نشأة المنظمات الدولية وتطورها ،أشخاصها ،النظرية العامةة للمنظمةات الدوليةة ،والشخصةية القانونيةة لهةا،
ودورها في المجتمع الدولي ،منظمة األمم المتحدة ،وبعض المنظمات المتخصصة ( منظمة التربية والعلةوم
والثقافة -اليونسكو ،منظمة الصحة العالمية ،منظمة األغذية والزراعة) ،المنظمات اإلقليمية ( جامعة الةدول
العربية ،منظمة الوحدة اإلفريقية ،منظمة الدول األمريكية).
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق) - :
 101421الطب الشرعي
تعريف الطب الشةرعي ،القةوانين ذات الصةلة بالطةب الشةرعي ،معرفةة التطةورات التةي تحةدث بعةد الوفةاة،
التعرف على المتوفين في الحوادث ،اإلجهاض ،الموت المفاج ،،اإلصةابات وأنواعهةا ،الحةروق وأنواعهةا،
الجرائم الجنسية ،صور من أنواع الشهادات المستخرجة لحاالت الطب الشرعي ،دراسة أنواع السموم.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101421جرائم أمن الدولة
األحكام العامة لجرائم أمن الدولة ،أركانها ،شروطها ،المحل الذي تقةع عليةه ،أقسةامها الداخليةة والخارجيةة،
المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجرائم ،دستوريتها.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101922:
 101421قانون أصول المحاكمات الجزائية
تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية ،عالقته بفروع القانون األخرى وخاصة قةانون العقوبةات ،نطةاق
القاعةةدة الجزائيةةة ،مراحةةل الةةدعوى الجزائيةةة التحقيةةق األولةةي ،إجراءاتةةه المختلفةةة ،الةةدعاوى الناشةةئة عةةن
الجريمة ،دعوى الحق العةام ،أشخاصةها ،قيودهةا ،أسةبابها انقضةائها ،الةدعوى المدنيةة الناشةئة عةن الةدعوى
الجزائيةة ،تبعيتهةةا لهةةا ،شةروطها ،رثارهةةا ،القضةةاء الجزائةةي (تشةةكيله ،قواعةةد تنظيمةةه) ،قواعةةد االختصةةاص
المختلفة ،إجراءات المحاكمات الجزائية ،أصولها ،قواعد اإلثبات ،طرق الطعةن فيهةا بكافةة أنواعهةا العاديةة
واالستئنافية.
 101442القضاء اإلداري

(  9ساعات معتمدة،المتطلب السابق)101920:
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تعريةةف القضةةاء اإلداري ،نشةةأته ،مصةةادره ،انظمةةة القضةةاء الرئيسةةية فةةي العةةالم :القضةةاء الموحةةد ،القضةةاء
المةةزدوج ،صةةورالرقابة القضةةائية :رقابةةة االلغةةاء ،رقابةةة القضةةاء الكامةةل ،مفهةةوم مبةةدأ المشةةروعية والقيةةود
الةةواردة عليةةه ،تحديةةد أنةةواع الرقابةةة القضةةائية علةةى أعمةةال السةةلطة اإلداريةةة ،أنواعهةةا ،تطورهةةا ،تنظيمهةةا،
دعوى اإللغاء ،اسباب االلغاء ،محكمةة العةدل العليةا وحةدود اختصاصةاتها فةي الدسةتور وفةي قةانون محكمةة
العدل العليا رقم  ، 1992/12المحكمة االدارية والمحكمةة االداريةة العليةا الناشةئتان بموجةب قةانون القضةاء
االداري رقم  27لسنة .2014
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101411القانون الدبلوماسي والقنصلي
نشأة القانون الدبلوماسي وتطوره ومصادره الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها كل من أفراد
السلك الدبلوماسي ،التمثيل الدبلوماسي ووظائفه ،األسس الحديثة للقةانون الدبلوماسةي ،دبلوماسةية المنظمةات
والمؤتمرات الدولية ،التعريف بالعمل القنصلي والعالقات القنصلية ،مصةادر القةانون القنصةلي ،االمتيةازات
والحصانات القنصلية ،الوظائف القنصلية.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101222:
 101411القانون الدولي اإلنساني
تطور قانون الحةرب ابتةداء مةن النصةف الثةاني مةن القةرن التاسةع عشةر ،أهةم مصةادره العرفيةة واالتفاقيةة،
االلتزامات القانونية ألطراف النزاع ،الدول الحياديةة ،واجبةات الدولةة تجةاه اإلقلةيم المحتةل وسةكانه ،سةمات
قانون االحتالل الحربي ،أهم نواقصه.
(  9ساعات معتمدة ،المتطلب السابق)101922:
 101411تطبيقات قضائية جزائية
الجوانب التطبيقية للقانون أ مام المحاكم الجزائية ،دعاوى تحريكها قانونيا ،كيفية رفع الدعوى والسةير فيهةا،
اجراءات المحاكم ،اصدار االحكام في درجات المحاكم المختلفة.
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