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  برنامج الماجستير وصف مواد تخصص القانون
  

  للغة االنجليزيةدراسات قانونية با 201701
دة  وم القاع ان مفھ ن خالل بي ة م ة االنجليزي ة للغ ة بصورة عام د القانوني ة القواع ادة دراس ذه الم تتضمن ھ

اص ام وخ ى ع انون ال يمات الق ان تقس ع بي ا م دى الزاميتھ يماتھا وم أتھا وتقس ة نش ة وكيفي اھي ، القانوني وم
  .التي تدخل تحت مسمى القانون الخاص القوانين التي تدخل تحت مسمى القانون العام والقوانين

  
  دراسة معمقة في القانون المدني 201711

ات  ة و عمومي ام الكلي يتضمن منھاج ھذه المادة التعمق في النظرية العامة لاللتزام بما يشمل البحث في األحك
ة ألحد الموضوعات ال ة ومقارن ل دور مادتي المصادر وأحكام االلتزام ثم االنتقال إلى دراسة معمق ة مث حديث

ا من الموضوعات  ة ونحوھ ة المدني ة من التلوث،مسؤولية ذوي المھن الطبي ة البيئ ة لحماي المسؤولية المدني
  .الحديثة التي تحتاج إلى البحث والمناقشة ومسؤولية المباشر والمتسبب

  
  دراسة معمقة في الحقوق العينية  201712

ة يتضمن منھاج ھذه المادة التعمق في دراسة األ ة بحق الملكي ة األصلية والمتمثل حكام القانونية للحقوق العيني
رھن  اميني وال الرھن الت ة ب ة والمتمثل والحقوق المتفرعة عنھا ودراسة األحكام القانونية للحقوق العينية التبعي

  .ويةالحيازي والتركيز على احد المواضيع المتعلقة بالحقوق العينية التبعية كمدى جواز رھن الحقوق المعن
  

  الملكية الفكرية والصناعية 201713
م  ان أھ يتضمن منھاج  ھذه المادة التعمق في تحديد مفھوم اإلنتاج الذھني باعتباره حقا مزدوجاً معنوياً، مع بي
ى  ا عل ائل حمايتھ وق ووس ذه الحق ان ھ م بي اريس ،ث ربس وب ة ت ذا الموضوع كاتفاقي ة بھ ات المتعلق االتفاقي

م البحث الصعيدين الوطني والدو ا سواء كانت موضوعية أو شكليه ث لي كبراءات  االختراع وشروط منحھ
م التعرض للرسوم  راءة ث في حقوق والتزامات مالكھا والتراخيص اإلجبارية واالختيارية وطرق انقضاء الب
ماء  ات واألس م التعرض للعالم ن ث ا وشروطھا وم د مفھومھ ن خالل تحدي اذج الصناعية م الصناعية والنم

ة والع ه كالعالم ناوين التجارية من خالل تحديد مفھومھا وطرق حمايتھا مع اختيار احد المواضيع للتعمق في
  .التجارية المشھورة التراخيص اإلجبارية الرسوم الصناعية

  
  أصول المحاكمات المدنية 201714

ه خاصة التنظيم ال قضائي في األردن يتضمن منھاج ھذه المادة التعمق في دراسة التنظيم القضائي ووظائف
ا  لبا أو ايجابي الم س ة القضائية في الع ره من األنظم ه عن غي ز ب دعوى ،وما يتمي ة ال ذلك البحث في نظري ك

ه ألحد  ة ومقارن المدنية وإجراءاتھا، ونظريه األحكام القضائية وطرق الطعن فيھا كما تتضمن دراسة متعمق
دعوى باعت ي ال لحة ف ة المص ل نظري ة مث وعات الھام دعوى واالختصاص الموض اط ال لحة من ار المص ب

دول و ين ال ة الخاصة ب ات القانوني اع العالق دولي بسبب اتس راء / القضائي ال ة بطالن اإلج ة نظري أو دراس
  .القضائي
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  قانون العمل والضمان االجتماعي والتشريعات االجتماعية 201715
ا ي ق ة ف ادئ العام ة المب ي دراس ق ف ادة التعم ذه الم اج ھ ه يتضمن منھ ه وأھميت ث تعريف ن حي ل م نون العم

ا، ود العمل بأنواعھ ه ودراسة عق وفي القسم الخاص  وتطوره والتنظيم القانوني له ومصادرة ونطاق تطبيق
انون  ل وق انون العم ي ق ل ف ابات العم ة لموضوع اص ة وتطبيقي ة تحليلي اول دراس اعي تتن مان االجتم الض

واع  واستحقاقات العامل وفق أحكام القانونين ومزايا تأمين اصابات العمل مع التركيز مع القواعد الخاصة ألن
  .التامين المطبقة في قانون الضمان االجتماعي األردني

  
  )الشركات( دراسة معمقة في القانون التجاري 201731

ام يتضمن منھاج ھذه المادة التعمق في دراسة  ة وفق إحك ام ودراسة الشركات التجاري عقد الشركة بوجه ع
ة  ار المترتب ة تأسيسھا واآلث قانون الشركات األردني من خالل تحديد أنواع ھذه الشركات وخصائصھا وكيفي
فيتھا،كما تتضمن بحث  دماجھا وتص ركات وان ذه الش اء ھ ة انقض ة وكيفي ية المعنوي ابھا للشخص ى اكتس عل

ة ودراسة موضوع متخصص في تصف واع الشركات كشركة التضامن أو الشركة المساھمة العام ية احد أن
األحكام القانونية الخاصة بتصفية نوع معين من أنواع الشركات المساھمة العامة كالبنوك التجارية وشركات 

  .التامين
  

  التحكيم التجاري المحلي والدولي  201732
ة ال ي دراس ادة التعمق ف ذه الم اج ھ اه يتضمن منھ يم ومزاي د المقصود لتحك ن خالل تحدي اري م يم التج تحك

ة  وسلبياته ومدى استقالل شرط التحكيم عن العقد األصلي، ثم تحديد التحكيم وتميزه من خالل إجراء المقارن
ذه والقواعد التي  ة تنفي م وكيفي م التعرض للحك رة، ومن ث التوثيق والمصالحة والخب ه ك بينه وبين ما يشتبه ب

يم يلتزم بھا د اجراءات التحك ذ مع تحدي دم التنفي ، ثم البت في إصدار القرار التحكيمي وكيفية تنفيذه والدفع بع
الم مع دراسة  ة في الع م المؤسسات التحكيمي ى أھ رار التحكيمي مع اإلشارة إل وآثاره وطرق الطعن في الق

ة ف ات االقليمي أھم االتفاقي التحكيم ك يم تحليلية لبعض الموضوعات المتعلقة ب يم ،استقالل شرط التحك ي التحك
ى اجراءات  انون الواجب التطبيق عل رار التحكيمي والق عن العقد األصلي إصدار القرار التحكيمي،تنفيذ الق

  .وموضوع النزاع
  

  التجارة االلكترونية 201733
د ه المادة تتضمن ھذ ى العق ز عل ي دراسة بعض التشريعات الخاصة بالتجارة االلكترونية مع التركي االلكترون

أته ث نش ن حي ه، م دى الزاميت ة وم ه القانوني د مفھوم ى ، تحدي ة عل ار المترتب انوني واآلث ه الق و أساس ا ھ وم
د ، انعقاده ى طرفي العق ار والتزامات عل ومدى إمكانية التھرب من  التزاماته وما يترتب على التھرب من آث

  .االلكتروني
  

  متقدم/األوراق التجارية  201734
التعمق في دراسة األحكام القانونية لسند السحب والكمبيالة  والشيكات وفقاً لقانون التجارة  ادةالم هتضمن ھذت

زمين  ائر الملت ة وس ة التجاري األردني  من حيث وظائفھا وتداولھا والوفاء بھا وحقوق والتزامات حامل الورق
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و احد بھا ثم التعرض لموضوع متخصص بأحد األوراق التجارية  وفقاً لقواعد  غرفة التجارة الدولية مثل خل
  .األوراق التجارية من احد البيانات اإللزامية واألثر القانوني المترتب عليھا

  
  األحوال الشخصية المتقدمة 201771

زواج  د ال ة من خالل دراسة عق تتضمن ھذه المادة معرفة في بعض موضوعات األحوال الشخصية المتقدم
مع دراسة موضوع المواريث وأساسھا . والمحرمات التي يمكن أن ترد عليه وبيان طبيعته وأساسه القانوني

ه راث ويجب ع المي ا يمن ة وم ع الحصص األرثي انوني ونسب توزي ة . الشرعي والق مع دراسة الوصية وكيفي
ة، نشأتھا ة ، شروط ھذه النشأة وحتى يمكن اعتبارھا مالزمة للورث ر مالزم ل الوصية أو تكون غي ى تنق ومت

  .لألخرين
  

  )قانون(طرق ومناھج البحث العلمي  202702
ة،  ة والبحث العلمي وطرق تحصيل المعرف ادة التعمق في دراسة موضوع المعرف ذه الم يتضمن منھاج  ھ

ة  ودوافع البحث العلمي الذاتية والموضعية، د مشكلة البحث وكيفي وخطوات البحث العلمي ومنھجيته، وتحدي
والتعرف الى أدوات البحث ) والمقارن ريقة البحث التاريخي،والوصفي،ط(اختيارھا وطرق البحث وأساليبه 

ابالت، استبيانات،(العلمي  ق البحث العلمي، )إحصائيات مق ائج البحث، وطرق توثي ومصادر  وصياغة نت
  .البحث ومراجعة، وعمل فھرسة مناسبة للبحث

  
   قانون العقوباتدراسة معمقة في  202721

ان  ة وبي ة الجريم ة وماھي د طبيع ات من خالل تحدي تتضمن ھذه المادة دراسة المبادئ العامة القانون العقوب
 .ا وأنواعھا مع دراسة العقوبات الواردة لكل جريمة وبيان موانع فرض العقوبة وأسباب ھذه المنعأركانھ

  
  أصول المحاكمات الجزائية 202722

ا القضائي القضائي  ة عملھ . تتضمن ھذه المادة دراسة  تشكيالت المحاكم الجزائية من حيث درجاتھا وطبيع
ان مراحل ، جھة المسؤولة عن تحريك ھذه الدعوىمع دراسة كيفية أقامة الدعوى الجزائية ومن ھذه ال مع بي

د الطعن في  د مواعي ائي مع تحدي م الجن اء  بصدور الحك دائي وانتھ دءاً من التحقيق االبت قيام ھذه الدعوى ب
  .القرارات القضائية والجھة القضائية المخولة بالنظر في الطعون المقدمة

  
  جرائم الحاسوب واالنترنت202723

التطور لتكنولوجيا وزيادة استخدام الحاسوب واالنترنت لمادة دراسة الجرائم المستخدمة بسبب تتضمن ھذه ا
ي  ات الت ان العقوب ة وبي ع دراس ا م روط تحققھ ا وش ا وأركانھ رائم وأنواعھ ذه الج ة ھ د ماھي ن خالل تحدي م

  .المشرع الوطني لمعاقبة مرتكبي ھذه الجرائم
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  الجرائم االقتصادية 202724
بعض الج ة ل ادة دراسة معرف ذه الم اتتضمن ھ ان أركانھ شروط ، عناصرھا، رائم االقتصادية من خالل بي

رائم ذه الج ي ھ ى مرتكب زاءات المفروضة عل ع الج ا م ثالً . ترفعھ ذه م ن ھ رب الضريبي ، وم رائم ، التھ ج
  .غسيل األموال وغيرھا، التھريب عبر الحدود

  
  التشريع الجنائي اإلسالمي 202725

ا في التشريع اإلسالمي  من ھذه المادةتتض ريم والسنة (دراسة القواعد القانونية المنصوص عليھ رآن الك الق
ة الشريفة ذه النصوص والجرائم التي ورد النص ) النبوي د ھ امن خالل تحدي ة  بغيابھ ال مخل ا أفع باعتبارھ
  .نصوص عليھامع بيان شروط تحقق ھذه األفعال والعقوبة الم اإلسالميةبأحكام الشريعة 

  
  النظم السياسية والقانون الدستوري 202741

ً تتضمن ھذه المادة دراسة للسلطات ا مع دراسة الرقابة القضائية عن دستورية ، لدستورية تكويناً واختصاصا
انون ة الق اء دول ة ودور السلطات في بن لطة التنفيذي ى الس ى أعل ة عل ة البرلماني وانين وصور الرقاب ا  .الق كم
وزراء ة لل ية والجزائي ؤولية السياس ة المس الل دراس ن خ ة م ؤولية القراري ة المس ادة دراس ا . تتضمن الم بم

ة التي يمكن ان تمارس السلطات  ين السلطات وعمل الرقاب يرتكبونه من مخالفات مع دراسة تبين الفصل ب
  .الثالثة مع بعضھا البعض

  
  دراسة معمقة في القانون اإلداري  202751

اط  يم اإلداري والنش انون اإلداري، التنظ ة للق ات العام ة النظري ادة دراس ذه الم ة لھ اج الدراس من منھ يتض
ياإلدا اط الضبطي والمرفق زي والنش زي والالمرك يم اإلداري المرك ه والتنظ ث ماھيت ن حي مل . ري م وتش

ة وال العام ة واألم رارات اإلداري ة والق ة العام ائل اإلدارة، الوظيف ذلك وس ة . ك ة تحليلي من دراس ا يتض كم
  .العقد اإلداري، والقرارات اإلدارية. الوظيفة العامة: تطبيقية ألحد الموضوعات مثل

  
  قوانين الجنسية ومراكز األجانب 202752

د  ة األساسية للجنسية ومركز األجانب من خالل تحدي تتضمن ھذه المادة التعرف في دراسة القواعد العام
دانھا ابھا وفق ية واكتس نح الجنس س م نح ، أس التي الم ي ح ية ف ب الجنس ا بطال ب توافرھ روط الواج والش

اريواالكتساب والحاالت التي يتم فيھا فق اري واالختي ة ، د الجنسية األجب ان موقف التشريعات المقارن مع بي
ه . لھذه المسائل ا يفرض علي مع دراسة معرفة لمراكز األجانب وما يجب أن  يتمتع به األجنبي من حقوق وم

  .من التزامات داخل الدولة المضيفة له
  

  المالية العامة والمنازعات الضريبية 202753
اسة معرفة في التشريعات المالية من خالل دراسة مضمونھا من سياسة مالية وضوابط تتضمن ھذه المادة در

ان  ة وبي ة للدول ة العام د الميزاني الل تحدي ن خ ة م ي مفاصل الدول ة ف ة المالي يم العملي الل تنظ ن خ ن م يمك
ا يماتھا وأبوابھ ة. مفاصلھا وتقس ذه الميزاني داد ھ ة إع ادة دراسة.مع دراسة كيفي ا تتضمن الم التشريعات  كم
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ذه  ق ھ بب تطبي ر بس ن أن تظھ ي يمك ريبية الت ات الض اھي المنازع ة وم ھا الدول ي تفرض ريبية الت الض
  .التشريعات

  
  القضاء اإلداري  202754

دأ  أته  وتطوره، ومب ة للقضاء اإلداري من حيث نش ة العام اول النظري يتضمن منھاج الدراسة لھذه المادة تن
ا يتضمن دراسة تفصيلية  المشروعية وأنواع الرقابة على اء، كم ادئ دعوى اإللغ ة ومب ال اإلدارة العام أعم

  .منازعات اإللغاء ومنازعات القضاء الكامل: وتحليلية وتطبيقية مقارنة ألحد الموضوعات مثل
  

  دراسة معمقة في القانون الدولي العام 202761
دولي ا انون ال ة الق ة نظري ادة دراس ذه الم ة لھ اج الدراس ؤولية يتضمن منھ ام، مصادره، أشخاصه، المس لع

ة للمنظمات  ة العام انون البحار، النظري ة، المنازعات المسلحة، ق الدولية، التسوية السلمية للمنازعات الدولي
ل ة ألحد الموضوعات مث ة معمق ة، التسوية : الدولية، كما يتضمن دراسة تفصيلية وتحليلي المسؤولية الدولي

  .السلمية المنازعات الدولية
  

  منظمات دولية متقدم 202762
ا  انوني وأجھزتھ ا وأساسھا الق ة من خالل دراسة تطبيقھ ة للمنظمات الدولي تتضمن ھذه المادة دراسة معرف
التي تعمل من خاللھا مع بيان آليات عمل ھذه األجھزة ومدى الحصانة السياسية الدبلوماسية التي يمكن أن 

  .اتيتمتع بھا موظفيھا والعاملين بھذه المنظم
  

  القضاء الجنائي الدولي 202763
اريخي  ع القضاء تتضمن ھذه المادة دراسة مراحل التطور الت دولي من خالل دراسة واق ائي ال للقضاء الجن

دولي ائي ال ة ،الجن ع التعمق بدراس ة م ان  واألساس الطبيع ع بي ة م ة الدائم ة الدولي ة الجنائي انوني للمحكم الق
  .حجية وطرق  تنفيذ أحكامھا في المجتمع الدولي، األمن الدوليالمحكمة  كيفية عملھا ومدى عالقة و ھيئاتھا

  


