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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 

 

 

 أهداف البرنامج

 مهنة مستوىيهدف البرنامج الى المساهمة الجادة في تخريج طلبة مؤهليين وقادرين على رفع  -1

انونية عرفة القالى نشر الم يسعىمستقبل . كما ومواجهة الاالردنية الهاشمية القانون في المملكة 

ة ند الحاجععانة المتميزة واالست ،ورفد الكلية بالكوادر االكاديمية،من خالل االستعانة بالكفاءات

 لمحاضرين متفرغين من الخارج .

لى ععليق والت األبحاثيركز البرنامج على اثراء الحركة الفقهية من خالل التركيز على كتابة  -2

لعالمية اللغات الى تدريس عدد من ا باإلضافةالمحاكم. وتعتمد الدراسة على اللغة العربية،  أحكام

 الضرورية للتعامل في المجال القانوني الدولي .

من  متأهيلهورفد السلك القضائي لخريجين بعد تدريبهم  إلىفيما يتعلق بالقضاء، يهدف البرنامج  -3

 قبل المعهد القضائي .

د وذلك بع لجنائياالتحقيق بالكوادر المؤهلة للقيام بعمليات التحقيق  أجهزةى رفد يهدف البرنامج ال -4

 تاهيلهم من قبل الجهات المختصة .

ً لمبا -5 افة شرة كيهدف البرنامج الى رفد الوزارات والمؤسسات الحكومية بكوادر مؤهلة قانونيا

 مة .ه المرافق العاالقانونية حسب حاجة المرفق العام وتوكيلهم كمحامين عن هذ األعمال
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 

 نظام الترميز

 2رمز الكلية:  .1

  رموز األقسام: .2

 

 القسم الرقم

 القانون الخاص 01

 القانون العام 02

 

 رموز المواد: .3

 

 مدلول منزلة العشرات في أرقام المواد

رقم 
 المجال

 عنوان مجال التخصص
رقم 
 المجال

 عنوان مجال التخصص

 الدولي العام القانون 5 القانون المدني 0

 الشريعة االسالمية 6 القانون الجزائي 1

 اللغوية مصطلحات 7 القانون التجاري 2

 تطبيقات قضائية 8 القانون الدستوري 3

 مشروع تخرج 9 القانون االداري والمالي 4

 

 :اآلتيويكون ترميز المواد حسب الجدول 

 

 قانون العمل 201311

 تسلسل
 المادة

رقم المجال 
 فيالمعر

 المستوى 

 )السنة الدراسية(
 الكلية رمز القسم

1 1 3 1 0 2 
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 مكونات الخطة:

نحو الة على ساعة معتمدة موزع( 141)من  الحقوقتتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 

 اآلتي:

 تصنيف المادة الرقم
عدد الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية

 %19.15 27 متطلبات الجامعة أوالً 

 %14.89 21 متطلبات الكلية ثانياً 

 ثالثاً 

 متطلبات التخصص 

 %46.81 69 متطلبات التخصص اإلجبارية .أ

 %8.51 12 متطلبات التخصص االختيارية .ب

 %10.64 12 متطلبات مساندة .ج

 - - متطلبات حرة رابعاً 

 - - التدريب العملي خامساً 

 %100 141 المجموع

 

 :معتمدة ( ساعة27أوالً: متطلبات الجامعة  )

 ( ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:12متطلبات الجامعة اإلجبارية ويخصص لها ) .أ

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 العلوم العسكرية 704200

 - - 2 التربية الوطنية 704119

 - 704099 2 (1مهارات اللغة العربية ) 704118
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 - 714099 2 (1نجليزية )مهارات اللغة اإل 704117

   1 حياتيهالمهارات ال 704116

   1 الرياده واالبتكار  704107

   1 االجتماعية  والمسؤوليةالقيادة  704109

   12 المجموع

 

 

والثااني ألول ( سااعة معتمادة يختارهاا الطالاب مان المجااالت ا15متطلبات الجامعة االختيارية )  .ب
ان مان كال والثالث الماككورة  أدناا و وبحاد أدناى ماادة واحادة مان كال مجاالو وبحاد أقصاى مادتا

 مجالو على أن تكون من خارج قسم التخصص:
 

  المجال األول: العلوم اإلنسانية

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 ت والمعلوماتعلم المكتبا مبادئ 704102

 - 704118 3 (2مهارات اللغة العربية ) 704112

 - - 3 فن الخطابة والحوار 704113

 - - 3 غير اللغة االنجليزية األجنبيةة اللغ 704163

 -  3 القانون في حياتنا 201101

 -  3 حقوق اإلنسان 202132

   3 1مبادئ اإلدارة 401106

 

  جتماعية واالقتصاديةالمجال الثاني: العلوم اال
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 قضايا دولية وعربية معاصرة 704103

 - - 3 سالميةالثقافة اإل 704104

 - - 3 مهارات الحياة 704131

 - - 3 تاريخ القدس 704141

 - - 3  والشفافيةالنزاهه  704108

 - - 3  الرقمية الثقافة 704110

 - - 3 والبيئة التنمية 704114

 - - 3  اإلسالموتنظيم االسره في  التنمية 704115

 

  المجال الثالث: العلوم والتكنولوجيا والزراعة و الصحية

 اسم المادة رقم المادة
 الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

 - - 3 السياحيةجغرافية األردن  704105

 - - 3 اإلنسان والبيئة 704106

 - 724099 3 (1) مهارات الحاسوب 704151

 - 704151 3 (2مهارات الحاسوب ) 704152

 - - 3 التغذية وصحة المجتمع 704171

 - - 3 الرياضة والصحة 704172
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 النجليزياااةوالل اااة ا علااى كافاااة الطلباااة التقاادم المتحاااان المسااتوى فاااي الل اااة العربيااةمالحظااة: يتوجاااب 

ج ( خاار099اساتدراكية ) والحاسوب على أن يسجل الطالب الكي يخفق في النجاا  بذاكا االمتحاان ماادة

 خطته الدراسية.

 

 ساعة معتمدة: (21)ثانياً: متطلبات الكلية 

 ( ساعة معتمدة:21متطلبات الكلية االجبارية ويخصص لذا ) .أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق عملي نظري

متطلب 

 متزامن

 - - - 3 3 مدخل الى علم القانون 201108

 - 201108 - 3 3 مصادر الاللتزام 201109

 - - - 3 3 مبادئ القانون التجاري 201121

 - - - 3 3 قانون العقوبات / القسم العام  202115

 - - - 3 3 ية وقانون دستوريسنظم سيا 202131

 - - - 3 3 (1ون االداري )القان 202141

 - - - 3 3 القانون الدولي العام 202151

 

 ً  ساعة معتمدة  (93) تخصص: متطلبات الثالثا

 وتشمل المواد التالية: ساعة معتمدة (69)االجبارية  تخصصمتطلبات ال .أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب متزامن متطلب سابق عملي نظري

 - 201109 - 3 3 ن العملقانو 201203

 - 201109 - 3 3 احكام االلتزام 201204

 - 201121 - 3 3 تشريعات التجارة االلكترونية  201221

 - 201121 - 3 3 قانون تجاري / شركات وافالس 201224

 - 201224 - 3 3 تحكيم تجاري 201225
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 - 201204 - 3 3 العقود المسما  201306

 - 201306 - 3 3 يةالحقوق العين 201308

201325 
قانون تجاري/ اوراق تجارية وعمليات 

 مصرفية
3 3 - 201224 - 

 - 201204 - 3 3 قانون اصول المحاكمات المدنية 201401

 - 201306 - 3 3 القانون الدولي الخاص 201402

 - 201401 - 3 3 قانون البينات والتنفيك 201403

 - موافقة القسم - 3 3 ( مشروع بحث ) تخصص القانون 201491

 - - - 3 3 المالية العامة والضرائب 202142

 - 202115 - 3 3 جرائم تكنولوجيا المعلومات 202211

 - 202115 - 3 3 الجرائم الواقعة على االشخاص 202314

 - 202314 - 3 3 الجرائم الواقعة على االموال 202317

 - 202131 - 3 3 النظام الدستوري االردني 202334

 - 202141 - 3 3 تشريعات االدارة االالكترونية 202345

 - 202141 - 3 3 ( 2القانون االداري )  202346

 - 306201 - 3 3 عقود التأمين 201307

 - 202317 - 3 3 قانون اصول المحاكمات الجزائية 202418

 - 202346 - 3 3 القضاء االداري 202447

 - 202151 - 3 3 النسانيالقانون الدولي ا 202455

 

 

 مواد التالية:( ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين ال12متطلبات التخصص االختيارية )  .ب

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب متزامن متطلب سابق عملي نظري

  201108 - 3 3 الجنسية ومركز االجانب 201202

  201108 - 3 3 قانون الضمان االجتماعي 201205
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 - 201121 - 3 3 قانون التجارة الدولية 201222

 - 201204 - 3 3 ةاريالملكية الفكرية /الملكية الصناعية والتج 201305

 - 151202 - 3 3 المنظمات الدولية 202354

 - 201121 - 3 3 القانون البحري 201323

 - 201161 - 3 3 فقه االحوال الشخصية / مواريث ووصايا 201363

 - - - 3 3 مصطلحات قانونية بالل ة الفرنسية 201371

 - - - 3 3 التعبير والصياغة القانونية 201372

 - 202151 - 3 3 قانون حماية البيئة 202252

 - - - 3 3 علم االجرام والعقاب 202318

 - - - 3 3 الحقوق والحريات العامة 202333

 - 202141 - 3 3 قانون االدارة المحلية 202343

 - 202141 - 3 3 الوظيفة العامة 202344

 - - - 3 3 الطب الشرعي  202413

 - 202115 - 3 3 جرائم امن الدولة 202415

 - 202151 - 3 3 القانون الدبلوماسي والقنصلي 202453

 

 وتشمل المواد التالية:( ساعة معتمدة 12متطلبات مساندة ) .ج

 اسم المادة رقم المادة
ت الساعا

 المعتمدة
 متطلب متزامن متطلب سابق عملي نظري

 - - - 3 3 مدخل الى الفقه االسالمي 201161

 - 201161 - 3 3 فقه االحوال الشخصية / زواج وطالق 201262

 - - - 3 3 دراسات قانونية بالل ة االنجليزية 201273

 - 201306 - 3 3 تطبيقات قضائية  202483
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 

 

 

 لقانونتخصص ا موادوصف 

 ( -المتطلب السابق:  وةساعات معتمد 3)                                    القانون في حياتنا 201101

، مفهأوم دراسة نشأأة وتطأور القاعأدة القانونيأة ودورهأا فأي تنظأيم السألوك االجتمأاعي لالفأراد والجماعأات

ا وق اثباتهأعي، مفهأوم الحأق وانأواع الحقأالقاعدة القانونية وتمييزها عن غيرها من قواعأد السألوك االجتمأا

ي ردنيأة التأوحمايتها ،مفهوم العقد واركانه، نظره على بعض العقود السائدة، نظرة على بعض القأوانين اال

 تالمس الحياة العملية، اختصاصات بعض المحاكم االردنية. 

 ( -تطلب السابق: الم وةساعات معتمد 3)                          المدخل إلى علم القانون 201108

غأاؤه، ه، وإل، تعريأف القأانون، خصائصأه، فروعأه، مصأادره، تفسأيره، نطأاق تطبيقأالنظرية العامة للقانون

، وأركانأأه، وأطرافأأه، ومحلأأأه ، تعريأأأف الحأأق، أنأأواع الحقأأوق، تقسأأأيمات الحأأق، النظريأأة العامأأة للحأأق

 والحماية القانونية المقررة له. 

متطلب ال وساعات معتمدة 3)                                   مصادر االلتزام 201109

 (201108:السابق

النفأاذ، شأروط الصأحة و)العقأد  : مصأادر االلتأزام )الرضأا ، والمحأل والسأبب (، تعريف االلتزام وأركانأه

 ن. انووالق ،الفعل النافعاإلرادة المنفردة، الفعل الضار، (، تحديد نطاق العقد وانحاللهواللزوم، 

 ( -طلب السابق: المت وساعات معتمدة 3)                         مدخل إلى الفقه اإلسالمي201161

خصائصأأها، ، التعريأأف بالشأأريعة اإلسأأالمية و) الحالأأة االجتماعيأأة والقانونيأأة ( قبأأل اإلسأأالم بحالأأة العأأر

بأبعض  اإلسأالمي، التعريأف مصأادر الفقأه اإلسأالمي،  أدوار الفقأه خصائصأه، التعريف بالفقه اإلسأالمي،

 المجتهدين ومذاهبهم الفقهيه. 

 (201108:لسابقالمتطلب ا وساعات معتمدة 3)                     الجنسية ومركز األجانب 201202

 ، جنسأيةيهأافأي تنظأيم الجنسأية وحأق الفأرد فالمفهوم العام للجنسأية وأركانهأا واثارهأا وبيأان سألطة الدولأة 

لمعنويأأة جنسأأية األشأأخاص ا، فقأأدان الجنسأأية واسأأتردادها ، الجنسأأية المكتسأأبة،ألصأأليةالجنسأأية ا التأسأأيس،

ليأأه عوالسأفن والطأأائرات . دراسأأة مركأأز األجنبأأي مأأن حيأأث تمتعأأه بأأالحقوق وتحملأأه االلتزامأأات المقأأررة 

 .  ، أحكام دخول األجنبي وإقامته وخروجه من اإلقليم وفق القوانين الوطنية
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 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 

 

 (201109:لسابقاالمتطلب و ساعات معتمدة 3)                                لقانون العم 201203

ل مأن تعريف قانون العمل، تطوره التاريخي، مصادره، العقود الناشئة عنأه وشأروط صأحتها، التزامأات كأ

ظيمأأات رب العمأأل والعامأأل، انتهأأاء عقأأد العمأأل وأسأأبابه، عقأأد العمأأل الفأأردي، عقأأد العمأأل الجمأأاعي، التن

 نقابية، طرق تسوية النزاعات العمالية، حقوق العامل وحقوق رب العمل.ال

 (201109:ب السابقالمتطل وساعات معتمدة 3)                              أحكام االلتزام  201204

ه، عة لحمايتأااللتزام الطبيعي والمدني، بيان أنأواع التنفيأذ وشأروط إجراءاتأه والوسأائل المشأرواثار دراسة

 زام، تعأددوالدعوى الصورية، بيان أوصاف االلتزام، تعدد أطراف االلتأ ،دعوى المباشرة وغير المباشرةال

 محل االلتزام، وأوصاف االلتزام، وانتقاله وطرق انقضائه. 

 ( 201108ساعات معتمدةو المتطلب السابق :  3قانون الضمان االجتماعي           )  201205

ا تتضأمن ف بقانون الضمان االجتمأاعي وبيأان ماهيتأه وتطأوره ونطأاق تطبيقأه كمأتتناول هذه المادة التعري

اجأأب دراسأأة تأأامين اصأأابات العمأأل والمنأأافع المتحققأأة للمشأأتركين بموجأأب هأأذا التأأأمين واإلجأأراءات الو

اتباعهأأأا فأأأي حأأأال وقأأأوع اصأأأابة العمأأأل وااللتزامأأأات المترتبأأأة علأأأى كأأأل مأأأن الضأأأمان وصأأأاحب العمأأأل 

 والمصاب.

عي وتأأمين على تامين االمومة كاحد التامينات الجديأدة التأي اشأتمل عليهأا قأانون الضأمان االجتمأاالتعرف 

ون التعطل عن العمل وشأمول اصأحاب العمأل والمأؤمن علأيهم وتأأمين الشأيخوخة والعجأز والوفأاة فأي قأان

يأة التقاعد لرواتأبالضمان االجتماعي ومعرفة اهمية هأذا التأامين، والحمايأة التأي يوفرهأا للقأوى العاملأة وا

 والمنافع التأمينية المخصصة بموجبها وشرط استحقاقها .

 (201121:لسابقاالمتطلب  وساعات معتمدة 3)               تشريعات التجارة اإللكترونية  201221

امالت تعريأأف المعأأ ) انواعهأأا واشأأكالها والوسأأائل التأأي تأأتم مأأن خاللهأأا (، تعريأأف التجأأارة اإللكترونيأأة

 لمعلومأأات،ترونيأة والعقأد اإللكترونأأي، خصأائص المعأأامالت اإللكترونيأة، القيأد اإللكترونأأي ورسأالة ااإللك

  التوثيق اإللكتروني، التشريعات ذات العالقة بالمعامالت اإللكترونية، التوقيع اإللكتروني.

المتطلب ساعات معتمدةو  3)               قانون تجاري/ شركات وإفالس  201224

 (201121:السابق

تصأأفيتها،  صأأادرها، أنأأواع الشأأركات، إدارتهأأا،تطورهأأا، م تعريفهأأا، ،دراسأأة األحكأأام العامأأة للشأأركات

شأأأركات التضأأأامن والتوصأأأية البسأأأيطة، وشأأأركة المحاصأأأة ) شأأأركات األشأأأخاص(، الشأأأركة المسأأأاهمة 

مأوال(، الشأركات الخاصة والعامة، شركة التوصية باألسهم، الشركة ذات المسؤولية المحددة ) شأركات األ
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الصأأل  اإلفأأالس وصأأدور الحكأأم بأأه، اثأأاره، إدارة موجأأودات المفلأأس وتثبيتهأأا، هيئأأة التفليسأأة،  .األجنبيأأة

 ، جرائم اإلفالس والتصفية والصل  الواقي من اإلفالس، وشروطه. رالبسيط، شروطه، رد االعتبا

 (201161:بقالمتطلب السا وساعات معتمدة 3)      فقه األحوال الشخصية / زواج وطالق 201262

تعريأأف الأأزواج وحكمأأة مشأأروعيته، الخطبأأة، أركأأان عقأأد الأأزواج وشأأروطه، اثأأار عقأأد الأأزواج: حقأأوق 

خ عقأأد القأأرار فأأي المسأأكن ( الطأأالق، الخلأأع، فسأأو الطاعأأةك، والنفقأأة(، حقأأوق الأأزوج ) رالمهكأأالزوجأة ) 

لرضأاعة، ، الحضأانة، اةالوسأائل الحديثأالزواج، حقوق األوالد: النسب وطرق ثبوته بالوسأائل الشأرعية وب

 نفقة األقارب. 

 ( -ب السابق: المتطلو ساعات معتمدة 3)                دراسات قانونية بالل ة اإلنجليزية 201273

يأة، غأة العربنيأة باللتعريف الطالب بالمصأطلحات القانونيأة باللغأة اإلنجليزيأة المرادفأة بالمصأطلحات القانو

 ص القانونية، وكتابتها ومعرفة طرق استعمالها.النصوقراءة لبعض 

 

المتطلااااااب ساااااااعات معتماااااادةو  3)  الملكيااااااة الفكريااااااة/ الملكيااااااة الصااااااناعية والتجاريااااااة 201305

 (201204:السابق

، تعريف براءة االختراع، شروط منحهأا، تسأجيل بأراءات االختأراع، حقأوق والتزامأات صأاحب االختأراع

 وم والنمأأأاذج الصأأناعية، شأأأروطها، تسأأجيلها، حقأأأوق والتزامأأأاتحمايأأة بأأأراءة االختأأراع، تعريأأأف الرسأأ

 جارية. األسماء الت صاحب الرسم والنموذج الصناعي، والعالمة التجارية، شروطها وتسجيلها، وحمايتها،

 (201204:ابقالمتطلب الس وساعات معتمدة 3)                             العقود المسماة 201306

 أركانأأه، اثأأاره، صأأور خاصأأة مأأن البيأأوع مثأأل بيأأع السأألم، وبيأأع المأأريض فأأي مأأرضعقأأد البيأأع تعريفأأه، 

نأأه، وأهميتأأه، تمييأأزه عأأن غيأأره مأأن العقأأود المشأأابهة، أركا تعريفأأه المأأوت، والمخارجأأة. عقأأد اإليجأأار

 ، انتهاء عقد اإليجار.  رلمؤجر والمستأجالتزامات ا

 (201306:لسابقالمتطلب ا وساعات معتمدة 3)                                 عقود التأمين 201307

ثأار رامأه، واآالتعريف بالتأمين وأهميته واألسس الفنية التي يقأوم عليهأا، وضأمانات عقأد التأأمين، كيفيأة إب

 كبات. على المر المترتبة عليه، التزامات المؤمن والمؤمن له، كيفية انقضاء عقد التأمين، التأمين اإللزامي

 (201306:السابق المتطلب وساعات معتمدة 3)                              العينيةالحقوق  201308

تعريفهأا، خصائصأها، التعريأف بحأق الملكيأة، عناصأره، نطاقأه، ، الحقوق العينية األصألية والتبعيأةدراسة 

فرعأة عأن حأق ، الحقأوق المتالقيود القانونية الواردة عليه، الملكية الشأائعة وقسأمتها، أسأباب كسأب الملكيأة

 ، أنواعها، واثارها وأسباب انقضائها. الملكية
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 (201121:السابق المتطلب وساعات معتمدة 3)                              القانون البحري 201323

ا، متعلقأأة بهأأ، جنسأأيتها، تسأأجيلها، ملكيأأة السأأفينة، والحقأأوق العينيأأة التعريأأف بالنظأأام القأأانوني للسأأفينةال

الربأان،  مالأك السأفينة، تجهيزهأا، حجز السفينة وكيفية تنفيأذه، أشأخاص المالحأة البحريأة،حجزها، أسباب 

ن، نقأاذ السأفالعقود المنظمة للنشاط البحري ) عقد العمل البحري، عقأد التأأمين البحأري، العقأود الخاصأة ب 

 المسؤولية البحرية الناجمة عن التصادم، اإلنقاذ البحري (. 

المتطلاااااب  وسااااااعات معتمااااادة 3) قاااااانون تجااااااري/ أوراق تجارياااااة وعملياااااات مصااااارفية  201325

 (201224:السابق

ية، ا الموضأوعية والشأكلالتعريف باألوراق التجارية وخصائصها وتطورهأا التأاريخي، السأفتجة وشأروطه

 ات وإجأارة، العمليات المصرفية، الودائع، أنواع الحسابيك وشروطه الموضوعية والشكلية، الشرالسند ألم

 الصناديق الحديدية. 

 

المتطلب  وساعات معتمدة 3)     فقه األحوال الشخصية/ مواريث ووصايا 201363

 (201161:السابق

أصأأحاب العصأأبة،  اصأأحاب الفأأروض، تعريأأف التركأأة والحقأأوق المتعلقأأة بهأأا، أسأأباب اإلرث وشأأروطه،

كمتهأا، ححكمهأا  الحمل والمفقود، الوصية،، ميراث العََول والرد والحجب والتخارج، ميراث ذوي األرحام

شأروطها ردهأا، الوصأية الواجبأة، و الرجأوع عنهأا، قبولهأا، شروطها، تزاحم الوصايا وبطالنها،أركانها و

 وأحكامها.

 ( -لسابق: المتطلب ا وساعات معتمدة 3)           مصطلحات قانونية بالل ة الفرنسية 201371

 عمالها. وكتابتها ومعرفة معانيها، وطرق است باللغة الفرنسية نونيةقراءة النصوص القا تعليم الطالب

 ( -لب السابق: المتط وساعات معتمدة 3)                    التعبير والصياغة القانونية 201372

قواعأد ونون بعلأم المنطأق، أصول الصياغة القانونية من حيث داللأة النصأوص، داللأة العبأارة، وصألة القأا

نيأة وص القانوانونية الواردة فأي النظأام القأانون األردنأي، مهأارات التحليأل، والتعليأق علأى النصأالقالتفسير

 .تفاقياتواألحكام القضائية. مهارات إعداد اللوائ  والمرافعات القانونية، وصياغة العقود وإبرام اال

 (201204:لسابقا المتطلب وساعات معتمدة 3)              قانون أصول المحاكمات المدنية 201401

تهأأا، تعريأأف قأأانون أصأأول المحاكمأأات المدنيأأة، كيفيأأة تشأأكيل المحأأاكم النظاميأأة بمختلأأف أنواعهأأا ودرجا

جلسأأات  نظريأأة الأأدعوى، وتسأأجيلها، نظريأأة األحكأأام القضأأائية، التبليغأأات القضأأائية، إجأأراءات المحاكمأأة،

 يزاً. م اعتراضاً، واستئنافاً وتميالمحاكمة، الحضور والغياب ألطراف الخصومة، طرق الطعن باألحكا
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 (201306:السابق المتطلب وساعات معتمدة 3)                        القانون الدولي الخاص 201402

ع وتنأأاز ،النظريأأة العامأأة فأأي تنأأازع القأأوانين مأأن حيأأث المكأأان وموضأأوعاته ومصأأادره، دراسأأة  تعريفأأه

 األجنبية .الوامر واتنفيذ األحكام واالختصاص القضائي الدولي، 

 (201401:ب السابقالمتطل وساعات معتمدة 3)                       قانون البينات والتنفيك 201403

بي، لكتأأااالأأدليل  اإلثبأأات الموضأأوعية واإلجرائيأأة، أدلأأة اإلثبأأات: تعريأأف قأأانون البينأأات األردنأأي، قواعأأد

ضأائية، انونيأة والق، القأرائن القروني، الشهادة، اإلقرااإللكترونية والتوقيع اإللكترالكتابة  أنواعه وشروطه،

لتنفيأذ، اع حصأيلة اليمين، المعاينة، والخبرة، طرق التنفيذ الجبري على أموال المدين وعلى شخصأه، توزيأ

 مهامها والقائمين عليها واإلجراءات المتبعة أمامها.  دوائر التنفيذ،

 

 لقسم (االمتطلب السابق: موافقة  وعات معتمدةسا 3)      مشروع بحث ) تخصص قانون ( 201491

ث، تعلأأيم الطالأأب كيفيأأة إعأأداد مشأأروع بحأأث يحتأأوي علأأى العناصأأر األساسأأية المتمثلأأة فأأي: عنأأوان البحأأ

، حتأأى مشأأكلة البحأأث، وأهميتأأه، وأهدافأأه، الدراسأأات السأأابقة ومنهجيأأة البحأأث، الخاتمأأة وقائمأأة المراجأأع

ي موضأوع معأين مأن موضأوعات القأانون تحأت إشأراف مشأرفه يتمكن الطالب من إعأداد بحأث قأانوني فأ

 األكاديمي. 

 ( -السابق:  المتطلبو ساعات معتمدة 3)                    قانون العقوبات/ القسم العام 202115

الجريمأة تعريف قانون العقوبات وأهدافه ومضمونه، وفروعه، دراسة النظرية العامة للجريمأة، التعريأف ب

ع جسأأامة العقوبأأة، أركأأان الجريمأأة: الأأركن الشأأرعي، المأأادي، المعنأأوي، أحكأأام الشأأرو وأنواعهأأا حسأأب

ا، طأأرق واالشأأتراك الجرمأأي، التأأدخل والتحأأريض، النظريأأة العامأأة للعقوبأأة التأأدابير االحترازيأأة، تصأأنيفه

 تنفيذها، موانع العقاب، أسباب اإلباحة، انقضاء العقوبة.  

 ( -لسابق: المتطلب ا وساعات معتمدة 3)                        مبادئ القانون التجاري 202121

 ، األعمأاللقانون المأدنيبغيره من القوانين، كا تهنشأة القانون التجاري وتطوره، مصادره خصائصه، عالق

فهومأأه ، المتجأر ومر، التزامأات التأأاجرلواجأب توافرهأأا الكتسأاب صأفة التأأاجلتأاجر والشأأروط اا، التجاريأة

 السمسرة. وعقد الرهن التجاري، عقد النقل، عقد الوكالة بالعمولة  ره، العقود التجارية:وحمايته وعناص

 

 ( - المتطلب السابق:و ساعات معتمدة 3)              نظم سياسية وقانون دستوري 202131



 جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 
 

 

 2021/2022القانون الخطة الدراسية لتخصص  –جامعة عجلون الوطنية  15

 في جلسته التاسعة( 2017 – 2016/  60أقرت بقرار مجلس العمداء رقم )

 

 نأواعة، أعأدة الدسأتوريتعريف الدساتير والقانون الدستوري، وعالقته بفروع القانون األخرى، مصأادر القا

اسأأة أنظمأأة العناصأأر المكونأأة لهأأا، وأنواعهأأا، در ،الدولأأة أتها، كيفيأأة الحفأأاظ علأأى سأأيادتها،، نشأأرالدسأأاتي

 الحكم، مفهوم الحكومة الديمقراطية، تعدد صورها، نظم الحكم المطبقة في عالمنا المعاصر. 

 ( -لسابق: الب المتطو ساعات معتمدة 3)                               حقوق اإلنسان 202132

 لحقأوق يةالدول الحماية وأهميتها، اإلنسان بحقوق التعريف اإلنسان، حقوق مفهوم تطور عن تاريخية لمحة

 جأ،،الال المأرأة، الطفأل،: معينأة فئأات لحماية الدولية االتفاقيات. اإلنسان لحقوق اإلقليمية الحماية اإلنسان،

 فأي هاوضأمانات اإلنسأان حقوق حماية، اإلنسان حقوق يةحما في ودورها الحكومية غير المنظمات المعاق،

 .األردني التشريع

 ( -لسابق: المتطلب او ساعات معتمدة 3)         (                 1القانون اإلداري ) 202141

 يالتنظأأأيم االدارتعريأأأف القأأأانون اإلداري، نشأأأأته، خصائصأأأه، مصأأأادره، عالقتأأأه بأأأالقوانين األخأأأرى، 

امأأة مأأن ، الضأأبط االداري التعأأرف علأأى المرافأأق العزيأأة اإلداريأأة والالمركزيأأة اإلداريأأة، المركبصأأورتيه

 حيث تحديد عناصرها وانواعها .

 ( -لسابق: المتطلب او ساعات معتمدة 3)         المالية العامة والضرائب              021422

، تعريفهأا، اسأة النفقأات العامأة للدولأةالتعريف بعلم المالية وعالقته بفروع العلأوم األخأرى، خصائصأه، در

هأأا، امأأة، مفهومالموازنأأة الع ،تعريفهأأا وأقسأأامها، وأنواعهأأا، أركانهأأا، أقسأأامها، واثارهأأا، اإليأأرادات العامأأة

والتشأريع  خصائصها، ومبادئها العامة، السياسة المالية في األردن. النظريأة العامأة للضأرائب بشأكل عأام،

اتهأا دراسة ضريبة الأدخل وأحكامهأا، والضأريبة العامأة للمبيعأات، ومفردالضريبي األردني بشكل خاص، 

 المختلفة، دراسة الضريبة الجمركية والرسوم. 

 ( -لسابق: االمتطلب و ساعات معتمدة 3)                          القانون الدولي العام 202151

دول حقأأوق الأأ تقسأأيماته الرئيسأأية، ،ومصأأادره وأشخاصأأه، طبيعتأأه ، تطأأوره،الأأدولي العأأام تعريأأف القأأانون

   لتسويتها . والوسائل السلمية المنازعات الدولية واثارها،المسؤولية الدولية وواجباتها، 

 (202115:قالمتطلب السابو ساعات معتمدة 3) جرائم تكنولوجيا المعلومات               202211

االنترنأت ولجرائم التي ترتكب بواسأطة الحاسأوب اتعريف جرائم تكنولوجيا المعلومات، أنواعها، أشكالها، 

ر التوقيأأع المواقأأع اإللكترونيأأة والبريأأد اإللكترونأأي، تزويأأجأأرائم االعتأأداء علأأى جأأرائم غسأأيل األمأأوال،  .

اجهأأة هأأذه اإللكترونأأي، أسأأباب الجأأرائم اإللكترونيأأة، أبعأأاد هأأذه الجأأرائم، دور المؤسسأأات المختلفأأة فأأي مو

 الستجابات التشريعية والمؤسسية لهذه الجرائم.الجرائم، الوقاية منها، ا

 (202151:لسابقالمتطلب ا وساعات معتمدة 3)      قانون حماية البيئة                      202252
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ر ال التأدهوحق اإلنسان في البيئة كحأق مأن حقأوق اإلنسأان، الحمايأة القانونيأة للبيئأة، الوقايأة مأن كأل أشأك

 . الدولية للبيئة ، الحماية والتلوث البيئي

 (202115بق:المتطلب السا وساعات معتمدة 3)  واقعة على األشخاص            الجرائم ال 202314

ه، وهأي دراسة للجرائم الواردة في قانون العقوبات القسم الخاص والماسأة بحأق اإلنسأان فأي حياتأه وجسأم

يأذاء غيأر والمخففأة، جأرائم القتأل واإل جرائم القتل المقصود، واإليذاء المقصود، صأوره وظروفأه المشأددة

، كاالغتصأأاب وهتأأك العأأرض، والفعأأل المنأأافي للحيأأاء، المقصأأود. دراسأأة الجأأرائم الواقعأأة علأأى العأأرض

 ، جريمة الزنا وجريمة اإلجهاض. روالجرائم الماسة بالشرف واالعتبار كالذم والقدح، والتحقي

 (202314:ابقالمتطلب الس وات معتمدةساع 3)   الجرائم الواقعة على األموال              202317

 املة لهأأذهاألحكأأام الشأأ ،تعريفهأأا، نطاقهأأا، أوجأأه الشأأبه واالخأأتالف بينهأأا، الجأأرائم التأأي تقأأع علأأى األمأأوال

ك مأن دون أركانها، الصور المختلفة للسرقة، جريمة االحتيال، جريمة إعطاء شي ،الجرائم، جريمة السرقة

 نة، جريمة االختالس. رصيد، جريمة إساءة األما

 

 

 ( -لسابق: المتطلب ا وساعات معتمدة 3)     علم اإلجرام والعقاب                      202318

ت ، النظريأاتعريف علم اإلجرام والعقاب، والتطور التاريخي لكل منهما، صلتهما بأالعلوم الجنائيأة األخأرى

 شكال مكافحة الجريمة. األساسية في سبب الجريمة، عالج السلوك اإلجرامي، أ

 ( -ابق: المتطلب السو ساعات معتمدة 3) الحقوق والحريات العامة                     202333

تطبيقيأة  تعريف الحقوق والحريات العامة وتطورها، بيأان مظاهرهأا المختلفأة، ضأماناتها المتعأددة، دراسأة

هأأا كافأأة الحقأأوق االساسأأية المنصأأوص عليو لضأأمانات الحقأأوق والحريأأات العامأأة، حريأأة الأأرأي والتعبيأأر

  دستورياً .

 (202131:بقالمتطلب الساو ساعات معتمدة 3)      النظام الدستوري األردني              202334

ة كبأأرى، نشأأأالحكأأم العثمأأاني، الثأأورة العربيأأة ال التنظأأيم السياسأأي والدسأأتوري للملكأأة األردنيأأة الهاشأأمية،

 حقأأوق الشأأعب، تنظأأيم خصائصأأه، ) نشأأأته،. 1928االساسأأي لشأأرق االردن  الدولأأة االردنيأأة والقأأانون

نشأأأته اسأأباب صأأدوره،  1952خصأأائص نظأأام الحكأأم، دسأأتور ، نشأأأته، 1946السأألطات(، دسأأتور عأأام 

 خصأأائص السأألطة التنفيذيأأة والتشأأريعية واختصاصأأات المحكمأأة الدسأأتورية ومبأأدأ الفصأأل بأأين السأألطات

 ومظاهر التدخل فيها .

 (202141:المتطلب السابقو ساعات معتمدة 3) قانون اإلدارة المحلية                  202343
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التعريأأف  تعريأأف اإلدارة المحليأأة، مقوماتهأأا األساسأأية، تطأأوير نظامهأأا، األسأأس العامأأة للتنظأأيم اإلداري،

لمجأأالس ة، ابالمركزيأأة والالمركزيأأة اإلداريأأة، صأأورها، اإلدارة المحليأأة فأأي المملكأأة األردنيأأة الهاشأأمي

لرقابأة لماليأة، االبلدية، تشكيلها، انتخاباتها، العضوية فيها، اختصاصاتها، سير عملها، موظفيهأا، مواردهأا ا

 عليها، مجالس الخدمات المشتركة. 

 (202141:قالمتطلب الساب وساعات معتمدة 3) الوظيفة العامة                          202344

ة م الوظيفأأتنظأأي هأأوم الوظيفأأة العامأأة واالنظمأأة الوظيفيأأة الرئيسأأية فأأي العأأالم،، ومفأهميأأة الوظيفأأة العامأأة

واجبأات، والعامة، المركز القانوني للموظف العام، التعيأين فأي الوظيفأة العامأة ومأا يتصأل بهأا مأن حقأوق 

 تأديب الموظف، انتهاء الخدمة وأسبابها. 

 (202141:المتطلب السابق وات معتمدةساع 3) تشريعات اإلدارة اإللكترونية            202345

ارة عمأال اإلدتعريف الحكومة اإللكترونية، تأثيرها على النظأام القأانوني للمرافأق العامأة، طأرق إدارتهأا، أ

 ر الحكومأأأةالعامأأأة القانونيأأأة اإللكترونيأأأة، القأأأرار اإلداري اإللكترونأأأي، العقأأأد اإلداري اإللكترونأأأي، أثأأأ

 ضي اإلدارية، مستقبل القضاء اإلداري في عصر المعلوماتية. اإللكترونية على إجراءات التقا

 

 (202141:قالمتطلب الساب وساعات معتمدة 3) (                    2القانون اإلداري ) 202346

 اريأة،ارات االد، القواعأد التأي تحكمأه، نفأاذ القأرارات االداريأة، انتهأاء القأرأركانه ،القرار اإلداري دراسة

 االموال العامة . نواعها وأحكامها،ابرامها وا ريةالعقود اإلدا

 (202151:ابقساعات معتمدة والمتطلب الس 3) المنظمات الدولية                       202354

ا، انونيأة لهأنشأة المنظمات الدولية وتطورها، أشخاصها، النظرية العامة للمنظمأات الدوليأة، والشخصأية الق

 منظمأأة األمأأم المتحأأدة، وبعأأض المنظمأأات المتخصصأأة ) منظمأأة التربيأأة ودورهأأا فأأي المجتمأأع الأأدولي،

 )إلقليميأأة منظمأأة الصأأحة العالميأأة، منظمأأة األغذيأأة والزراعأأة(، المنظمأأات ا ،اليونسأأكو -والثقافأأة والعلأأوم

 جامعة الدول العربية، منظمة الوحدة اإلفريقية، منظمة الدول األمريكية(. 

 ( -بق: المتطلب السا وساعات معتمدة 3)                    الطب الشرعي            202413

اة، تعريف الطب الشرعي، القوانين ذات الصألة بالطأب الشأرعي، معرفأة التطأورات التأي تحأدث بعأد الوفأ

واعهأا، التعرف على المتوفين في الحوادث، اإلجهاض، الموت المفاج،، اإلصابات وأنواعها، الحأروق وأن

 وم. ور من أنواع الشهادات المستخرجة لحاالت الطب الشرعي، دراسة أنواع السمالجرائم الجنسية، ص

 (202115:بقالمتطلب السا وساعات معتمدة 3)  جرائم أمن الدولة                         202415
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جيأة، رليأة والخااألحكام العامة لجرائم أمن الدولة، أركانها، شروطها، المحل الذي تقع عليه، أقسأامها الداخ

 المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجرائم، دستوريتها. 

 (202317:بقالمتطلب الساو ساعات معتمدة 3) قانون أصول المحاكمات الجزائية            202418

، نطأاق تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية، عالقته بفروع القانون األخرى وخاصة قانون العقوبأات

ناشأأئة عأأن احأأل الأأدعوى الجزائيأأة التحقيأأق األولأأي، إجراءاتأأه المختلفأأة، الأأدعاوى الالقاعأأدة الجزائيأأة، مر

ن الأدعوى الجريمة، دعوى الحق العام، أشخاصها، قيودهأا، أسأبابها انقضأائها، الأدعوى المدنيأة الناشأئة عأ

تصأاص الخالجزائية، تبعيتهأا لهأا، شأروطها، اثارهأا، القضأاء الجزائأي )تشأكيله، قواعأد تنظيمأه(، قواعأد ا

ديأة اعهأا العاالمختلفة، إجراءات المحاكمات الجزائية، أصولها، قواعد اإلثبات، طرق الطعن فيها بكافأة أنو

 واالستئنافية.  

 (202346:سابقالمتطلب الوساعات معتمدة 3) القضاء اإلداري                               202447

لقضأأاء اضأأاء الرئيسأأية فأأي العأالم: القضأأاء الموحأأد، مصأأادره، انظمأة الق تعريأف القضأأاء اإلداري، نشأأأته،

ة والقيأأود مفهأأوم مبأأدأ المشأأروعيالمأأزدوج، صأأورالرقابة القضأأائية: رقابأأة االلغأأاء، رقابأأة القضأأاء الكامأأل، 

، ، تنظيمهأأاالأواردة عليأه، تحديأأد أنأواع الرقابأأة القضأائية علأأى أعمأال السأألطة اإلداريأة، أنواعهأأا، تطورهأا

محكمأة  االلغاء، محكمة العدل العليأا وحأدود اختصاصأاتها فأي الدسأتور وفأي قأانون ، اسبابدعوى اإللغاء

انون القضأاء ، المحكمة االدارية والمحكمة االداريأة العليأا الناشأئتان بموجأب قأ12/1992العدل العليا رقم 

 . 2014لسنة  27االداري رقم 

 (202151:بقالمتطلب السا وتمدةت معساعا 3) القانون الدبلوماسي والقنصلي              202453

ا كأل مأن الحصأانات واالمتيأازات الدبلوماسأية التأي يتمتأع بهأ ومصأادره نشأة القأانون الدبلوماسأي وتطأوره

دبلوماسأأية  أفأأراد السأألك الدبلوماسأأي، التمثيأأل الدبلوماسأأي ووظائفأأه، األسأأس الحديثأأة للقأأانون الدبلوماسأأي،

 القنصألي، العمل القنصلي والعالقأات القنصألية، مصأادر القأانونالمنظمات والمؤتمرات الدولية، التعريف ب

 االمتيازات والحصانات القنصلية، الوظائف القنصلية. 

طلب المتو ساعات معتمدة 3)   القانون الدولي اإلنساني                      202455

 (202151:السابق

فاقيأة، ، أهأم مصأادره العرفيأة واالترعشأ تطور قانون الحرب ابتأداء مأن النصأف الثأاني مأن القأرن التاسأع

مات سأوسأكانه،  االلتزامات القانونية ألطراف النزاع، الدول الحيادية، واجبأات الدولأة تجأاه اإلقلأيم المحتأل

 قانون االحتالل الحربي، أهم نواقصه.

 ( 201224ساعات معتمدة، المتطلب السابق : 3) ي                       تحكيم تجار 201225

تعلق مادة قانون التحكيم بشرح وتوضيح وتنسيق المفاهيم للنصوص القانونية الواردة في قانون التحكيم ت

والتي توضح تعريف التحكيم وأهميته وتبين ماهية اتفاق التحكيم التجاري وعالقة األطراف بالمحكمين مع 
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القانون الواجب التطبيق على  بيان أنواع التحكيم وغيره عما يشتبه به وكيفية اختيار المحكمين وما هو

التحكيم وأحكامه وبيان ماهية عقد التحكيم وآثاره وانقضائية وإجراءات التحكيم التجاري مع توضيح شرط 

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

 ( 201306عات معتمدة، المتطلب السابق :سا 3)  قات قضائية                     تطبي 202483

ء ادوار وأدا التدريب على الجوانب التطبيقية في القانون الخاص والعام أمام مختلف المحاكم ودرجاتها

وكيفية  دعوى .من بحث في القانون والتحليل المقنع للوقائع وسردها ضمن الئحة ال يتطلبهالمحاكمة بما 

 ات والمرافعات شفوية وكتابية وكيفية مناقشة الشهود .تقديم اللوائح والطلبات والمذكر
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