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  )-: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                               مدخل إلى علم القانون  201100
انون ة للق ة العام ه  ،النظري ه وإلغائ اق تطبيق يره ونط ه ومصادرة وتفس انون وخصائصه وفروع ف الق تعري

ه ،عامة للحقوالنظرية ال وق وتقسيمات الحق وأركان واع الحق ة  ،تعريف الحق وأن ه والحماي ه ومحل وأطراف
 .القانونية المقررة له

  
  )-:المتطلب السابق ،ساعات معتمدة 3(                                            قانون في حياتناال 201101
انون، العامة النظرية انون  تعريف للق أته،ن تاريخه، ،الق ه ش ا ،أھداف ى كم التمييز تعن ين ب انون ب  وقواعد الق
ز معايير القوانين، أنواع وطبيعته، القانون أساس .وأخالقه الدين ين التميي انون ب ام الق انون الع  الخاص، والق

ذه تعالجھا التي الموضوعات فروعھما، وانين ھ ة، التشريعات في الق م األردني ة التشريعات أھ  التي األردني
 .لحياةجوانب  ا لفمخت تمس

  
ان 201102 وق اإلنس ابق 3(                                               حق دة،المتطلب الس اعات معتم ف   )-:س تعري

وق اإلنسان ة عن حق م لمحة تاريخي وق اإلنسان ث ا ،حق وق ،تطورھ واع حق ادة أن ين الم ذلك تب  ،اإلنسان ك
تطبيق حقوق   أھم ضمانات  ،للمواثيق الدولية والدساتير الداخلية  تطبيقات لحقوق اإلنسان استناداً . تقسيماتھا

 .وآلية تنفيذھا على النطاق الوطني ،اإلنسان والحريات العامة
  

 )-:المتطلب السابق ،ساعات معتمدة 3(                                            التربية الوطنية  201103
وطن ة ،ال ة ،المواطن ة ،الوطني ة الھوي وطني ،الوطني لوك ال ة نالس دة الوطني ة  ،الوح ة الوطني وم التربي مفھ

داف( ة ،األھ ة  ،)األھمي ة األردني ة ألرض األردن،المالمح(الدول ة العام ن  ،)الجغرافي دهللا ب ر عب د األمي عھ
ك طالل   ، 1951-1921الحسين  ك الحس ،11/8/1952-1951عھد المل د المل د  ،1999-1953ن يعھ عھ
ك ع اني المل دهللا الث ة اآلن1999ب ة  ،ولغاي ية األردني ي ،الخصوص ع األردن ة للمجتم ائص العام  ،الخص

ة في األردن ،السلطات العامة ،الدستور،النظام السياسي األردني ،مؤسسات المجتمع األردني اة الحزبي  ،الحي
ي والتحديات المعاصرة وطني األردن وطني ودور المؤسسات ،األمن ال تحديات األمن  ،مرتكزات األمن ال

  .مفھوم المجتمع المدني ،مؤسسات المجتمع المدني ،الوطني األردني
  

  )- :المتطلب السابق ،ساعات معتمدة 3(                                          :العلوم العسكرية 201104
وطن والمكتسبات ة ال ة المجتمع ،دور القوات المسلحة األردنية في حماي مشرقة عن  إعطاء صورة ،وخدم

ة العسكرية  ،واقع القوات المسلحة وواجباتھا ة بالثقاف وأھدافھا وغرس الروح الوطنية واالنتماء وتزويد الطلب
وطن  درات ال دفاع عن مق ي ال لحة ف وات المس ات الق درة إمكاني ان ق ة وبي ع  ،العام ة المجتم ي خدم ا ف دورھ

  .المحاضرات والزيارات الميدانية ،والتنمية
  

 )-:المتطلب السابق ،ساعات معتمدة 3(                                         ة اإلسالمية الثقاف201105
ان مفھومھا المية وبي ة اإلس ة الثقاف ى دراس دخل إل ة ،م ة الثقاف ان عالق دين وبي ة بال ة الثقاف يح عالق توض

مقاصد (مي ونظامه التشريعيالمجتمع اإلسال ،مصادر الثقافة اإلسالمية وميزاتھا ،بالحضارة والمدنية والعلم
ات في اإلسالم ،الموازنة بين التشريع اإلسالمي والنظم الوضعية  ،األسس ،التشريع اإلسالمي  ،نظام العقوب

ة،الخالفة(النظام السياسي،النظام االقتصادي في  اإلسالم ،)من حيث النوع والمزايا  ،نظام األسرة ،)اإلمام
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ية وال الشخص ة الم،األح ل ،رأةالتعريف بمكان وق الطف رف  ،حق ه،بواعثه(التط الق  ،)عالج ارم األخ مك
 .الغزو الثقافي والعقبات التي تعترض الثقافة اإلسالمية ،العلمانية ،العولمة ،اإلسالمية وأصولھا

  
  ) 201100 :ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                  مصادر االلتزام             201106

زامتعريف مصادر االل ه  ،ت د ،)المحل والسبب ،الرضا(أركان ردة ،العق ل الضار ،اإلرادة المنف ل  ،الفع الفع
 .القانون ،النافع

  
 ) 201100:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                     مبادئ القانون التجاري  201107

دن ،خصائصه ،نشأة القانون التجاري انون الم وانين كالق ره من الق ه بغي ة ،تطوره ،يعالقت ال التجاري  ،األعم
  .طرق تسوية المنازعات التجارية ،العقود التجارية ،المتجر ،التاجر

  
ابق 3(                                           حكام االلتزامأ 201210 ب الس دة، المتطل اعات معتم   )201106:س

ائل التنفي ان وس اريدراسة آثار االلتزام الطبيعي والمدني من حيث، بي ه   ،ذ االختي زام وانتقال وأوصاف االلت
   .وطرق انقضاءه

  
  )201107:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(           شركات وإفالس/ قانون تجاري  201211

ا ،تعريفھا ،األحكام العامة للشركات ا ،تطورھ واع الشركات ،مصادر أحكامھ ا ،أن تصفيتھا، دراسة  ،إدارتھ
ية  امن والتوص ركات التض ة ش ركة المحاص يطة وش خاص(البس ركات األش اھمة ) ش ركة المس ة الش دراس

ة ،الخاصة ددة الشركة ذات ال ،شركة التوصية باألسھم ،العام وال(مسؤولية المح الشركات  ،)شركات األم
 ،، الصلح البسيطھيئة التفليسة ،آثاره وإدارة موجودات المفلس وتثبيتھا ،األجنبية، اإلفالس وصدور الحكم به

  .رد االعتبار وجرائم اإلفالس والتصفية والصلح الواقي من اإلفالس وشروطه ،طهشرو
  

 )201106:ساعات معتمدة،المتطلب السابق 3(الملكية الصناعية والتجارية   / الملكية الفكرية  201212
ة والصناعيةتعريف حقوق الم ة التجاري ة الفكري ه ،حق المؤلف(، لكي وق المجاورة ل را ،)والحق ءة تعريف ب

ة ،االختراع ة ،العالقة التجاري اذج الصناعية ،األسماء التجاري ة ،الرسوم والنم دوائر المتكامل المؤشرات  ،ال
  .طرق حمايتھا مدنياً وجزائياً على مستوى التشريعات الوطنية والدولية ،شروط تسجيلھا ،الجغرافية

  
 )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                           قانون الجنسية ومركز األجانب201214

  .جنسية األشخاص الحكمية وبعض المنقوالت ،النظرية العامة للجنسية، أحكام الجنسية في القانون األردني
  

 )201100: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                   القانون البحري 201215
ا، وتسجيلھا، و ملكية السفينة، والحقوق العينية المتعلقة بھا، ھا، جنسيتھاالنظام القانوني للسفينة، ماھيت  حجزھ

ان، ،وكيفية تنفيذه وأسبابه، ا، الرب فينة، تجھيزھ ك الس ود أشخاص المالحة البحرية، مال ة للنشاط  العق المنظم
أمين البحري،(  :البحري د الت اذ السفن، المس عقد العمل البحري، عق ود الخاصة بإنق ة من العق ؤولية البحري

  .)التأمين ،اإلنقاذ ،حيث التصادم
 



  جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

  2011/2012لتخصص القانون  وصف المواد –جامعة عجلون الوطنية  3
 

  )201312:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                      عقود تأمين  201217
ه  ،التعريف بأھمية التأمين واألسس الفنية التي يقوم عليھا وضمانات عقد الـتأمين  ة إبرام  ،وخصائصهوكيفي

أمين   وكيفية  ،والتزامات المؤمن والمؤمن له ،مراحل انعقاده واآلثار المترتبة عليه ،أركانه  ،انقضاء عقد الت
 .التأمين اإللزامي على المركبات

  
  )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                      دراسات قانونية باللغة اإلنجليزية 201219

ذا المجال ،اإلنجليزية القانون الخاص باللغةالمصطلحات القانونية المتعلقة ب تھا قراءات قانونية في ھ  ،لدراس
  .طرق استعمالھا ،معانيھا ،مفرداتھا ،الكتابة عنھا

  
  )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                     مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية 201234

 ،لدراستھا   قراءات قانونية في ھذا المجال ،الفرنسية اص باللغةالمصطلحات القانونية المتعلقة بالقانون الخ
  .طرق استعمالھا ،معانيھا ،مفرداتھا ،الكتابة عنھا

  
تعريف  )202111:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                           قانون العمل 201311

يترتب من  ه، والعقود الناشئة عنه، وشروط صحتھا، وماقانون العمل، بيان تطوره التاريخي، ومصادر
وكذلك . الفردي، وعقد العمل الجماعي التزامات على كل من رب العمل والعامل، وأسباب انتھاء عقد العمل

  .النزاعات العمالية، وحقوق العامل وحقوق رب العمل التنظيمات النقابية، وطرق تسوية
  

 )201210:ساعات معتمدة،المتطلب السابق 3(                            العقود المسماه   201312
ار،االنعقاد ،الخصائص ،التعريف(، وما يرتبط بھما عقد اإليجار ،عقد البيع  ا من  ،اآلث ا عن غيرھ تمييزھم

  ).العقود وفقاً ألحكام القانون المدني األردني
  

اري 201313 انون تج رفية  / ق ات مص ة وعملي اعات3(أوراق تجاري ب  س دة، المتطل معتم
 )201211:السابق

اريخي  ا الت ة وخصائصھا وتطورھ  ،السفتجه وشروطھا الموضوعية والشكلية ،التعريف باألوراق التجاري
ات المصرفية ،الشيك وشروطه الموضوعية والشكليةالسند ألمر وشروطھا الموضوعية والشكلية و  ،والعملي
  .حديديةالودائع وأنواع الحسابات وإجارة الصناديق ال

  
 )201210:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(         المدنية المحاكمات أصول قانون201314

ة  ات المدني ول المحاكم انون أص ف ق اكم  ،تعري كيل المح دعوى،تش ة ال ائية ،نظري ام القض ة األحك  ،نظري
ائية ات القض دعوى ،التبليغ جيل ال ة ،تس راءات المحاكم ات ،إج ور وال ،الجلس ابالحض ن  ،غي رق الطع ط

  .باألحكام اعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً 
  

  )201314:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                       قانون البينات والتنفيذ 201315
ة القرائن، اإلقرار، اليمين، المعاينة، والخبرة وفقا للقواعد المتعلقة الكتابية، الشھادة، ،أدلة اإلثبات ا والمبني  بھ

ات ال ،في القانون المدني وفي قانون البين وم بأعم ان السلطة التي تق ذ، بي رة التنفي ال دائ ذ، تركيب  أعم التنفي
  .الدائرة واختصاصاتھا
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  )201312:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                       الحقوق العينية 201410 
ة األصلية وق العيني وق ،الحق ةال الحق ام حق الملكي ة، أحك ة التبعي ه عيني ائل حمايت ة ووس ، نطاق حق الملكي

ائعة ة الش ه، الملكي رد علي ي ت ود الت و ،والقي ة العل فل ،ملكي ترك ،الس ائط المش قق،   ،الح ق والش ة الطواب ملكي
  .الرھن الحيازي ،الرھن التأميني ،حاالت إنھائھا ،أحكامھا ،أسباب كسب الملكية، شروطھا

  
  )201312:ساعات معتمدة،المتطلب السابق 3(                         انون الدولي الخاصالق 201411

دولي الخاص، مصادره انون ال ة ،تعريف الق ه، النظري ناد  طبيعت ل قاعدة اإلس وانين، تحلي ازع الق ة لتن العام
ة في الجن ة العام وانين، النظري ازع الق ة تن ة في نظري ذاھب المختلف ا، الم ان وبيان ماھيتھ ا، وبي سية، تعريفھ

  .وأسباب كسبھا، وأسباب فقدانھا أنواعھا،
  

  )موافقة القسم:المتطلب السابق،ساعات معتمدة 3(            )وننتخصص القا(مشروع بحث  201499
داد  ةمشروع بحث يحتوي على إع ر التالي ث، عنوان : العناص ة كلة ـمشالبح وأھميتھا وأھدافھا الدراس

ابقة و ات الس ث نھجية ومالدراس ادروقائمة البح ع  والمص داد باإلضافة المراج ى إع بحث قانوني في إل
  .لطلبة الحقوقريوس لبكالوي خطة منح درجة اـفالموضوعات القانونية المطروحة  موضوع معين من 

  
  )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                      القانون الدولي العام 202111

النظرية العامة للقانون الدولي، تعريفه، تطوره، أشخاص القانون الدولي، مصادره، تقسيماته الرئيسية وقت  
ً  السلم، ووقت الحرب، حقوق الدول، وواجباتھا، المنازعات   .الدولية، ووسائل حلھا سلميا

  
  )-:المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                     النظم السياسية والقانون الدستوري 202112

انون األخرى، مصادر القاعدة روع الق ه بف انون الدستوري وعالقت اتير والق واع  الدستورية  تعريف الدس أن
ا ،الدولة كيفية الحفاظ على سيادتھا، ،نھايتھا ،نشأتھا ،الدساتير ة لھ م ،الصفات القانوني ة الحك ا، أنظم  ،أنواعھ

  .نظم الحكم المطبقة في عالمنا المعاصرتعدد صورھا،  ،الديمقراطية مفھوم الحكومة
  

  )201100:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                          )1(القانون اإلداري  202113
  .األموال العامة ،القواعد التي تحكم سيرة ،عناصره ،المرفق العام ،مصادره ،نشأته ،تعريف القانون اإلداري

  
  )201100:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(            سم العام  الق/ قانون العقوبات  202114

ة ا ،التعريف بالقانون الجزئي، النظرية العامة للجريم دخل ،تصنيفھا ،أركانھ ام الشروع واالشتراك الت  ،أحك
ذھا ،التحريض، النظرية العامة للعقوبة ف،أسباب التشديد والتخف ،التدابير االحترازية، تصنيفھا، طرق تنفي  ي

  .أسباب اإلباحة، انقضاء العقوبة ،موانع العقاب
  

ة   202212 ريعات اإلدارة اإللكتروني ابق 3(                        تش ب الس دة، المتطل اعات معتم  )-:س
ة ة اإللكتروني ان ،تعريف الحكوم ام الق ى النظ ا عل ةتأثيرھ ق العام ا ،وني للمراف ال اإلدارة  ،طرق إدارتھ  أعم

ة القان ة  العام ة اإللكتروني ي (وني د اإلداري اإللكترون ي، العق رار اإلداري اإللكترون ة )الق ر الحكوم  ، أث
  .مستقبل القضاء اإلداري في عصر المعلوماتية ،اإللكترونية على إجراءات التقاضي اإلدارية
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  )-:السابقساعات معتمدة، المتطلب  3(                                  علم اإلجرام والعقاب 202214
اب اريخ ،تعريف علم اإلجرام والعق ا يالتطور الت ات  ،لكل منھم ة األخرى والنظري العلوم الجنائي صلتھما ب
  .عالج السلوك اإلجرامي ،أشكال مكافحة الجريمة ،عالج السلوك اإلجرامي ،األساسية في سبب الجريمة

  
  )202111:المتطلب السابق ،عات معتمدةسا 3(                               المنظمات الدولية 202215

أ ا ةنش ة، تطورھ ات الدولي ھا، ،المنظم ا، أشخاص ية  أنواعھ ة، والشخص ات الدولي ة للمنظم ة العام النظري
دولي القانونية للمنظمة م المتحدة، بعض المنظمات المتخصصة ،الدولية ودورھا في المجتمع ال ة األم  منظم

ة، : (اإلقليمية ، المنظمات)ظمة األغذية، الزراعةالصحة الدولية، من كاليونسكو، منظمة( دول العربي جامعة ال
  .)الدول األمريكية منظمة الوحدة اإلفريقية، منظمة

  
  )202111:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                    القانون الدولي اإلنساني 202216

رن اني من الق داء من النصف الث انون الحرب، ابت ةال تطور ق ة واالتفاقي م مصادره العرفي . تاسع عشر، أھ
ة ،االلتزامات القانونية ألطراف النزاع ات الدول ل وسكانه والدول الحيادية، واجب يم المحت اه اإلقل ة تج . المحتل

  .الحربي، أھم نواقصه سمات قانون االحتالل
  

  )201100:ب السابقالمتطل ،ساعات معتمدة3(                   المالية العامة والضرائب 202217
تطور مفھوم  ،التعريف بالنفقات العامة(نفقات الدولة من  ،علم المالية العامة وعالقته بفروع العلوم األخرى

، اإليرادات العامة )إعادة توزيع الدخل القومي ،آثار النفقات العامة في اإلنتاج واالستھالك ،النفقات العامة
القوانين والتشريعات األردنية  ،)ن الضرائب ومن الرسوم والقروض إيراداتھا من أمالكھا وم(  للدولة من

من مفھوم الموازنة (التي تتناول ھذه المواضيع وخاصة التشريعات الضريبية، الموازنة العامة للدول 
الرقابة  ،مراحل تحضيرھا وإعداد الموازنة ،المبادئ التي تحكم إعداد الموازنة العامة ،خصائصھا ،العامة
  .دورة الموازنة العامة في المملكة األردنية الھاشمية ،فيذ الموازنة العامةعلى تن

  
  )202111:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                          قانون حماية البيئة 202218

ف حق ان تعري وق اإلنس ن حق ة كحق م ي البيئ ان ف كال ،اإلنس ل أش ن ك ة م ة الوقاي ة للبيئ ة القانوني  الحماي
  .الحماية المحلية ،الحماية الدولية ،التلوث البيئي ،لتدھورا

  
 )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                   قانون اإلدارة المحلية                202219

يم اإلداري ة للتنظ ة ،األسس العام ة اإلداري ة والالمركزي ا ،التعريف بالمركزي ل منھم ة ك وصورھا  ،وماھي
ة  ،مقوماتھا األساسية ،وفلسفتھا ،وتوضيح مفھوم اإلدارة المحلية ة في المملك إلدارة المحلي ي ل التطبيق العمل

ا ،اختصاصاتھا ،عضويتھا ،انتخاباتھا ،تشكيلھا ،المجالس البلدية(  ،األردنية الھاشمية ا ،سير عملھ  ،موظفيھ
  .)مجالس الخدمات المشتركة ،الرقابة عليھا ،مواردھا المالية

  
 )-:المتطلب السابق ،ساعات معتمدة 3(                                العامة والحريات الحقوق 202221

 دراسة ،تطورھا، بيان مظاھرھا المختلفة، ضماناتھا المتعددة،تعريف ماھية الحقوق والحريات العامة   
  .الخ.... الحريات العامة، حرية الرأي  ،ضمانات الحقوقتطبيقية ل

  
)  202111:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(               القانون الدبلوماسي والقنصلي 202222

أفراد السلك  تطوره، الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بھا كل من ،نشأة القانون الدبلوماسي
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صديق معظم الدول على اتفاقيتي فينا الدولي، إلى حين ت الدبلوماسي، وأفراد السلك القنصلي، تطور العرف
االمتيازات الدبلوماسية   األسس القانونية الحديثة للقانون الدبلوماسي، الحصانات، ،1963 وسنة 1961لسنة 

  .والقنصلية
  

  )202112 :المتطلب السابق،ساعات معتمدة 3(                  االردني النظام الدستوري  202310
توواالتنظيم السياسي  ة لدس اني ،ةالھاشمية ـردنيألاري للمملك م العثم ورة ا ،الحك ة الث رىالعربي اريخ ا ،لكب لت

ةا توري للمملك لطة إيضاح دسترة ا ،لدس اة والس رق الحي ية لش انون ا ،االردنلسياس ام االساسي لق  ١٩٢٨لع
هنشأ( عبحقوق  ،ت لطاتتنظيم ا ،الش ةال مضمونه في مجا،نشأته ، ١٩٤٧دستور (  ،)لس تنظيم  ،لحري
  ).لسلطةا

  
  )202113:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                              )2(القانون اإلداري  202311

ة القواعد التي ،أركانه(الوظيفة العامة، القرار اإلداري  اء، عدم الرجعي ود) تحكمه، في ضوء اإللغ  في العق
  .)أحكامھا ،أنواعھا ( اإلدارية،

  
  )202114:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(              عة على األشخاصالجرائم الواق 202312

ه وسالمة / دراسة تفصيلية للجرائم الواردة في قانون العقوبات القسم الخاص والماسة بحق اإلنسان في حيات
ل وكذلك جرائم ال. جسمه وھي جرائم القتل المقصود واإليذاء المقصود بصوره وظروفه المشددة والمخففة قت

ر المقصود افي . واإليذاء غي ى العرض كاالغتصاب وھتك العرض والفعل المن ة عل ذلك الجرائم الواقع وك
اء ة . للحي ا وجريم ة الزن افة لجريم ر باإلض دح والتحقي ذم والق ار كال رف واالعتب ة بالش رائم الماس والج

  .اإلجھاض
  

  )202312:المتطلب السابق،مدةساعات معت 3(            الجرائم الواقعة على األموال   202313
وال ى األم ع عل ي تق ا ،الجرائم الت ا ،تعريفھ ذه  ،نطاقھ املة لھ ام الش ا، األحك ابه بينھ مظاھر االختالف والتش

ة للسرقة: (الجرائم، جرائم السرقة ا، الصور المختلف ال، ،)أركانھ ة االحتي دون  جريم ة إعطاء شيك ب جريم
  .ختالسجريمة إساءة االئتمان، جريمة اال ،رصيد

  
  )-:المتطلب السابق ساعات معتمدة، 3(                            جرائم تكنولوجيا المعلومات 202314

ات  ا المعلوم رائم تكنولوجي ف ج ا (تعري ة ،أنواعھ كالھا المختلف يب ،إش راق الحواس رائم اخت ز  ،ج مراك
ات ت ،المعلوم بكة االنترن ة ،ش ع اإللكتروني ام المواق راق ا ،اقتح ياخت د اإللكترون ع ،لبري ر التوقي  تزوي
ا العوامل التي أسھمت في ،أسباب ھذه الجرائم). اإللكتروني ذه الجرائم، دور المؤسسات  ،ظھورھ اد ھ أبع

  .الوقاية منھا، االستجابات التشريعية والمؤسسية لھذه الجرائم ،المختلفة في مواجھة ھذه الجرائم
  

 )202113:المتطلب السابق ،ساعات معتمدة 3(                              الوظيفة العامة  202315
ام،  ،أھمية الوظيفة العامة في الدولة الحديثة، تنظيم الوظيفة العامة انوني للموظف الع ين في المركز الق التعي

  .تأديب وانتھاء الخدمة وأسبابھا ،ما يتصل به من واجبات ،الوظيفة العامة
  



  جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

  2011/2012لتخصص القانون  وصف المواد –جامعة عجلون الوطنية  7
 

 )202114:المتطلب السابق ،ساعات معتمدة 3(                           جرائم أمن الدولة 202316
ة  ن الدول رائم ام ة لج ام العام ا(األحك ة،  ،شروطھا ،أركانھ ة وخارجي امھا داخلي ه، أقس ع علي ذي تق المحل ال

ة المختصة  ،التشريعات المقارنة بھذا الخصوص في اعتبار جريمة ما من جرائم أمن الدولة، تقادمھا المحكم
   .دستوريتھا ،نظر في ھذه الجرائمبال
  

  )202311:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                              القضاء اإلداري 202410
أته  دأ ،تعريف القضاء اإلداري، نش وم مب ى  مفھ ة عل واع الرقاب د أن ه، تحدي ة ضمان تطبيق رعية، كيفي الش

ا في كل من ،رھا، تنظيمھااإلدارة، الرقابة القضائية، أنواعھا، تطو ا، واألردن (أمثلة عليھ ). مصر، وفرنس
ا(تصاصاتھا، دعوى اإللغاء تعريف محكمة العدل العليا في األردن، اخ ا،  ، خصائصھا، شروطتعريفھ قبولھ

  ).أوجه اإللغاء، الحكم فيھا
  

 )202313:سابقساعات معتمدة، المتطلب  ال 3(          قانون أصول المحاكمات الجزائية 202411
القانون األخرى وبخاصة قانون العقوبات،  نطاق  تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية، عالقته بفروع

إجراءاته المختلفة، مرحلة التحقيق  ،األولي التحقيق(اإلجرائية، مراحل الدعوى الجزائية المختلفة،  القاعدة
الدعوى  .وأسباب انقضائھا قيودھا ،العام، أشخاصھا ق، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، دعوى الح)االبتدائي

تشكيله، قواعد  (الجزائي،  القضاء )تبعيتھا لھا، شروطھا، آثارھا( الجزائية، المدنية الناشئة عن الدعوى
 قواعد اإلثبات واألحكام، ،إجراءات المحاكمات الجزائية وأصولھا قواعد االختصاص المختلفة،). تنظيمه

  .بكافة أنواعھا، العادية أو االستثنائيةطرق الطعن فيھا 
  

  )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                                     الطب الشرعي 202412
ا ل م م ك انون تعل ات الق اه متطلب ب تج ه الطبي انوني ،يحتاج ي والواجب الق ين الواجب الطب ات ب  ،واألولوي

ائقواإللمام بأنواع ا تنتاجات ذات الصلة بالحق ائق  ،لسموم واستخالص االس ين الحق ز ب اً والتميي ة علمي المثبت
  .العلمية والمادية وتفسير تسلسل أحداث الواقعة أو الحالة

  
  )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                               تطبيقات قضائية جزائية 202414

ً الجوانب التطبيقية للقان ا ا قانون ا ،ون أمام المحاكم الجزائية، دعاوى تحريكھ دعوى والسير فيھ ع ال ة رف  ،كيفي
  .إصدار األحكام في درجات المحاكم المختلفة ،إجراءات المحاكم

  
  )-: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                              التجارة االلكترونية      301344

ي ،ارة االلكترونية في األردنالتنظيم القانوني للتج وة في التشريع األردن ة قواعد  ،الضعف والق مدى مواكب
ة،   ود االلكتروني ة، العق ة الحديث ارة االلكتروني اق التج ديات وآف ي لتح ة األردن امالت االلكتروني انون المع ق

امالت اال انون المع ن ق ل م ي، موقف ك ع االلكترون ة، التوقي ة االلكتروني ي األوراق التجاري ة األردن لكتروني
  .والقوانين المقارنة على الصعيد األمريكي واألوروبي والدولي فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة

  
 )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                    مدخل إلى الفقه اإلسالمي 901210

ه والتشريع وخصائص كل  ،)الة القانونيةالحالة االجتماعية والح(تعريف بالعرب قبل اإلسالم  التعريف بالفق
نھم  اول،م ه،  تتن ائل في م المس بعض أھ ف ب ه، التعري ل دور وخصائص ادر ك المي، مص ه اإلس أدوار الفق

ل عص ي ك اء ف ھر العلم د، .،رالتعريف بأش ار التقلي باب انتش رخص، أس ع ال ق وتتب د والتلفي التعريف بالتقلي
  .وبعض أحكامه
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 )901210 :المتطلب السابق ،ساعات معتمدة 3(                                       أصول الفقهعلم  901211
م المصنفات  ،تطوره ،نشأته نتاريخھ ،غايته ،تعريف علم أصول الفقه ه، أھ أليف في مناھج األصوليين في الت

م ا ف الحك امه، تعري رعي وأقس م الش ف الحك ه، تعري ول الفق م أص ي عل ي وضعت ف امه الت ي وأقس لتكليف
م الوضعي وأقسامه )الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح( انع (، تعريف الحك السبب والشرط والم

اد بطالن والفس ة والرخصة والصحة وال ا، )والعزيم ة وأنواعھ ا، عوارض األھلي ة وأنواعھ ، تعريف األھلي
ام  ام، الع ام، تعريف األمر والنھي وصيغھما وداللتھما على األحك ى األحك ا عل والخاص وصيغھما وداللتھم

  .المطلق والمقيد وداللتھما على األحكام، حروف المعاني، التعارض والترجيح، النسخ
  

  )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                              زواج وطالقاألحوال الشخصية  فقه 901212
دتعريف الزواج، حكمة، مشروعيته، الخطبة،  ه، الشرائط  مقومات عق ة ل زواج، الشرائط الشرعية المتمم ال

زواج  المقترنة بالعقد، آثار عقد دد(ال د التع دل مع الزوجة عن ة، الع ر، النفق ، أقسامه ،الطالق )الطاعة ،المھ
  .ونفقة األقارب الخلع وأحكامه، الحضانة وأحكامھا،

  
  )-:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                          مواريث ووصايافقه األحوال الشخصية  901213
رد،  أصحاب الفروض من الرجال ،شروطه ،أسباب اإلرث ،الحقوق المتعلقة بھا، التركة والنساء، العول وال

ا، الرجوع حكمھا: (الوصية. التطميع، ألمناسخة، ميراث ذوي األرحام ، حكمتھا، أركانھا، شروطھا، بطالنھ
  .)معناه، شرائطه، وأحكامه: الوقف. الوصية الواجبة ا،عنھا، قبولھا، ردھ

 


