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 مكونات الخطة: -1

اعة معتمدة س( 30)من  تخصص القانون واالعمالفي  الدبلوم العاليتتكون الخطة الدراسية لدرجة 

 نحو اآلتي:الموزعة على 

 نيف المادةتص الرقم
عدد الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية

 
  24 متطلبات التخصص اإلجبارية .أ

  6 متطلبات التخصص االختيارية .ب

  30 المجموع

 

 
 
 

 رموز المواد: -2
 

 مدلول منزلة العشرات في أرقام المواد

 

 عنوان مجال التخصص رقم المجال عنوان مجال التخصص رقم المجال

انون مدنيق 5 وظائف االعمال 0  

 محاسبة مالية 6 االدارة والسلوك 1

 قانون اداري 7 المحاسبة االدارية والتدقيق 2

  8 االنظمة المحاسبية 3

  9 قانون تجاري 4
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 ساعة معتمدة: (24)صص لها خاالجبارية وي التخصصمتطلبات 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

متطلب 

 نمتزام

   3 الصغيرةاالعمال و ريادةال 401511

   3 مهارات التفاوض واالتصال االداري 401512

   3 الرقابة والتدقيق  201501

   3 حكوميةالمحاسبة ال 201502

   3 تشريعات االستثمار 201503

   3 التحكيم التجاري 201504

   3 االعسارقانون  201505

   3 تنازع قوانين /القانون الدولي الخاص  201506

 
 :ساعات معتمدة (6) ويخصص لها االختيارية تخصصمتطلبات ال

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة

متطلب 

 سابق

متطلب 

 متزامن

   3 االوراق المالية والعمليات المصرفية 201507

   3 ادارة العالمات التجارية 401513

   3 ادارة االعمال الدولية 401514

   3 محاسبة الشركات 201508

   3 التشريعات الجمركية والضريبية 201509

   3 قانون الضمان االجتماعي 201510

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 
 

 

 2022/2023قانون االعمال / بلوم عالي الخطة الدراسية لتخصص  –جامعة عجلون الوطنية  4
 

 

 واالعمال قانونلل الدبلوم العالي تخصص موادوصف 

 

                                           الصغيرة االعمالوريادة ال 401511

شاريع مإلى  د الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتحويل األفكار والمبتكراتيهدف هذا المساق لتزوي
دة مال الجدياألع اعمال  تطبيقية وفق قواعد إنشاء المشاريع التجارية السليمة وكيفية إنشاء وتكوين منشآت

بات متطللاعلى مستوى كل من األفراد والشركات وتنميتها، وتعلم أساسيات إنشاء المشروع ابتداًء من 
ن مصادر علبحث الرئيسة لرائد األعمال ومروراً بكيفية التخطيط إلنشاء المشروعات والتنظيم والتسويق وا

الخدمات جات والتمويل وأخيراً الخطوات العملية إلدارة المشروع، كما وتتناول هذه المادة تطوير المنت
واضيع ممساق ق وحتى التنفيذ. ويتضمن الالجديدة من مجرد الفكرة واالعداد واالختيار وااللهام والتحق

بأنها  تتصف أساسية منها تقييم استراتيجيات تطوير المنتجات واستخدامها. وكذلك تعريف الطلبة بأفكار
يع أو و تجمأجديدة ومفيدة ومتصلة بحل أمثل لمشكالت معينة أو تطوير أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية 

ا إلى صحابهالسلوكيات اإلدارية في أشكال متميزة ومتطورة تقفز بأ إعادة تركيب األنماط المعروفة في
 األمام.

 
 

         االتصال اإلداريو التفاوض مهارات 401512

                                
ديل د وتعتتعرض هذه المادة إلى مفهوم االتصال في اإلدارة من حيث كونه وسيلة لتوحيد جهود األفرا

فهم  ف، معظمة، كنقل وتبادل وإحداث تغيير فيها بالشكل الذي يؤدي إلى تعميق األهداسلوكهم في المن
لسلوكية، رية اأهمية االتصال، وأهم قنوات االتصال، وأثر البيئة على عمليات االتصال، والنظريات اإلدا

ما ال. كواتخاذ القرارات، ومعوقات االتصال، ومعالجة بعض األخطاء الناتجة عن سوء استخدام االتص

سس وتتضمن هذه المادة تعريف الطالب بالمفاهيم والمداخل ذات العالقة بفن وعلم التفاوض واأل
 واالستراتيجيات التفاوضية واألشخاص القائمين على إدارة العملية التفاوضية. 

 
 

 الرقابة والتدقيق  201501

لخطة على اهذه  ارية والمنشأة وتعتمدتعتبر هذه المادة بمثابة خطة شاملة لتدقيق االنشطة المالية واالد
 تابعة علىوالم برنامج تدقيق داخلي يهدف في نهاية االمر الى تمكين االدارة من تحقيق االشراف والرقابة

بقاً تهم طاوجه نشاطات المنشاة وفرض رقابة على اعمال الموظفين للتحقق من قيامهم باعمالهم وواجبا
 قق اهداف المنشأة .للسياسات والتعليمات الموضوعة ويح

 
  حكوميةالمحاسبة ال 201502

ربح لى الايتضمن هذا المساق االطار المفاهيمي الساسيات المحاسبة الحكومية والهيئات غير الهادفة 
وازنات د المونظرية االموال المخصصة وتوضيح اجراءات تسجيل عملياتها واعداد تقاريرها المالية واعدا

 والرقابة وتقييم االداء .
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 تشريعات االستثمار  201503

هااا تااي يتمتااع بتتناااول هااذه المااادة دراسااة قااوانين االسااتثمار واثرهااا فااي خلااق بيئااة جاذبااة للسااتثمار والمزايااا ال
المساااتثمر المحلاااي واالجنباااي ودور الجهاااات الرسااامية فاااي دعااام عملياااة االساااتثماروتحفيزها وسااابل فاااض 

 الساتثماريةاالتعرياف بالمشاروعات االساتثمارية والحاوافز  المنازعات المرتبطة بعقود االستثمار كماا يتنااول
 امااة لقااانونالمقننااة فااي قااوانين االسااتثمار وتنميااة وتشااجيع البيئااة االسااتثمارية كمااا تتناااول المااادة دراسااة ع
ة نااول الماادالشركات مع التركيز واالستعانة بشرح االحكام المتعلقة بشركات المسااهمة الخاصاة والعاماة وتت

وراق اصادار اال ان مفهوم االوراق المالية وانواعهاا واهميتهاا وهيئاة االوراق المالياة وعملهاا وكيفياةايضاً بي
وراق الماليااة وشااروط االصاادار وايااداع االوراق الماليااة ومعلومااات ومهااام مركااز االيااداع وسااوق تااداول اال

ساااهم ادراج وتاااداول االالمالياااة واحكاماااه ذات العالقاااة بالتاااداول واالياااداع واالفصااااح والتحويااال وقواعاااد 
    ابة عليها.والمستندات وفق التشريعات المحلية والمعايير الدولية وشركات الوساطة المالية وعملها والرق

 
 التحكيم التجاري 201504

لتحكيم اانون هيم للنصوص القانونية الواردة في قتتعلق مادة قانون التحكيم بشرح وتوضيح وتنسيق المفا

مين مع المحكبوالتي توضح تعريف التحكيم وأهميته وتبين ماهية اتفاق التحكيم التجاري وعالقة األطراف 

بيق على التط بيان أنواع التحكيم وغيره عما يشتبه به وكيفية اختيار المحكمين وما هو القانون الواجب

إجراءات ئية ووضيح شرط التحكيم وأحكامه وبيان ماهية عقد التحكيم وآثاره وانقضاالتحكيم التجاري مع ت

 .التحكيم والقرار الصادر عن هذه اإلجراءات أي تنفيذ القرار التحكيمي وكيفية الطعن فيه 

 
 قانون االعسار 201505

  
ر عساط اشهار االتتناول هذه المادة تعريف االعسار وخصائصه وتمييزه عن االفالس كما يتناول شرو

لرقابة ، وا واجراءاته والمراحل التي يمر بها، واالثار التي تترتب عليه ،وشروط تعيين وكيل االعسار
 القضائية على قرارات وكيل االعسار وطرق الطعن بالقرار الصادر باشهار االعسار. 

 
 

 القانون الدولي الخاص / تنازع القوانين 201506
 

 ع التركيزمجنبي ة قواعد تنازع القوانين في العالقات القانونية المشوبة بعنصر اتتناول هذه المادة دراس
خل ضمن تي تدعلى العالقات التعاقدية في مجال التجارة الدولية واعمال الشركات التجارية الدولية وال

 قواعد تنازع القوانين
 
 

 االوراق المالية والعمليات المصرفية 201507

لسند ارية وخصائصها وتطورها التاريخي، وشروطها الموضوعية والشكلية، االتعريف باألوراق التج
 إجارةوألمر، الشيك وشروطه الموضوعية والشكلية، العمليات المصرفية، الودائع، أنواع الحسابات 

 الصناديق الحديدية.
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 إدارة العالمات التجارية. 401513

 
 عالمةويهدف إلى تعريف الطلبة بال لتجاريةإدارة العالمات ا يركز هذا المساق على دراسة موضوع

شرائي وك الالتجارية وما يمكن أن تقدمه لمالكها، العالمة التجارية كعامل مهم في التأثير على السل
دوار للمستهلك وارتباطه بها، تاريخ وإدارة العالمات التجارية وخصائص ومزايا وأسس وأهمية وا

 ابط  قيمةر وروات التجارية وبناء قيمة العالمات التجارية ومصادالعالمات التجارية ومفهوم قيمة العالم
ب للعالمة كيفية اختيار مركز مناس العالمات التجارية واسس وطرق تسجيل العالمات التجارية وأثارها

مييز همية في تة األالتجارية في السوق أو توسيع نشاطها، ودور العالمة التجارية في كونها أداة رئيسية بالغ
يه م أولمنتجات ومنظمات االعمال وتعظيم قيمتها ، كما ويركز هذا المساق على دراسة أسس ومفاهيال

مايتها طرق حللعالمة التجارية وأنواعها وعناصر البناء المعرفي لها وأسس اختيارها وأسلوب تسجيلها و
 حةية  الناجومناقشة لدراسات حالة لعينات من العالمات التجارية األردنية والعربية والعالم

 
 

 إدارة االعمال الدولية   401514

                                              
 اد، منظمةالقتصيهدف هذا المساق للتعريف بالموضوعات المتعلقة باألنظمة الدولية )التجارة، السياسات، ا

ة ال، وإداراالعملقة بالتجارة والتجارة العالمية والمنظمات األخرى ذات الصلة( والقوانين الدولية المتع
 ةوإدارة سلسل ولية،الثقافات المتعددة، والتمويل متعدد الجنسيات، واالستيراد والتصدير، واالستراتيجية الد

ية قة والخلفز الثالتوريد، وبراءات االختراع وتوثيقها دوليا. اضافة الى تطوير المهارات اإلدارية، وتعزي
 لم للحصولالعا صقل المهارات الالزمة للعمل في فرق مع الناس من جميع أنحاءالمهنية لقيادة المبادرات و

ل، وكل ألعماعلى تطبيق المعرفة النظرية والتعامل مع العالم الحقيقي من خالل حاالت من سيناريوهات ا
مال ذلك ضمن سياق دولي كما ويهدف هذا المساق لدراسة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأسس االع

 ترونية وتطبيقاتها في مجموعة من القطاعات والصناعات. االلك
 

 
 محاسبة الشركات 201508

 لمادة عدةغطي االتعريف بالجوانب المحاسبية والقانونية المتعلقة بشركات االشخاص واالموال في االردن ت
 راس دموضوعات من اهمها التعريف باالنواع المختلفة لشركات االشخاص وطرق تكوينها وكيفية تسدي

صفية راً تالمال وكيفية توزيع االرباح والخسائر والتغير الذي يطرأ على ملكية شركات االشخاص واخي
ل وزيادة المواشركات االشخاص كما تغطي المادة النواحي المحاسبية والقانونية المتعلقة بتاسيس شركات ا

 تخفبض راس مالها وتصفيتها
 

 التشريعات الجمركية والضريبية 201509

مضافة مة الهدف هذه المادة الى التعرف الى قانون ضريبة الدخل ومشكالته ، وتفصيالت الجمارك والقيت
مادة ذه الهوالتخطيط الضريبي ، والتعرف على انواع الضرائب والتنظيم الفني للضريبه ، كما وتتناول 

 ضريبي .الجوانب القانونية المتعلقة بالتهرب الوظيفي والعبئ الضريبي ، والتخطيط ال
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 قانون الضمان االجتماعي  201510

ما تتضمن يقه كتتناول هذه المادة التعريف بقانون الضمان االجتماعي و بيان ماهيته و تطوره و نطاق تطب
اجب الو  تالتأمين و االجراءا  تأمين إصابات العمل والمنافع المتحققة للمشتركين بموجب هذا دراسة

ل المترتبة عى كل من الضمان و صاحب العم  عمل و االلتزاماتاتباعها في حال وقوع إصابة ال
الجتماعي ضمان االتعرف على تأمين األمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون ال والمصاب.

ة في الوفاو تأمين التعطل عن العمل و شمول أصحاب العمل والمؤمن عليهم و تأمين الشيخوخة والعجز و
الرواتب مله ون االجتماعي, و معرفة اهمية هذا التامين, والحماية التي يوفرها للقوى العاقانون الضما

 التقاعدية والمنافع التأمينية المخصصة بموجبها وشروط استحقاقها.
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