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 39 عدد المواد الدراسية 25/7/2013 تاريخ االعتماد 2013-1/2014 الخطة الدراسية رقم 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 مهارات حاسوب إستدراكية 3 مهارات الحاسوب 0120112

       

الت الحياة المختلفة، حيث تغطي المفاهيم األساسية عن أنواع الحواسيب هذه المادة تعطي مقدمة عن الحاسوب وتطبيقاته في مجا     
ووظائفها ومعدات وبرمجيات الحاسوب ووظائف نظام التشغيل ومجاالت استخدام الحاسوب في الحياة اليومية وأخالقيات استخدامه والتعريف 

 .د االلكترونيبمعايير شراءه ومقدمة عن شبكات الحاسوب واالنترنت ومتصفح الويب والبري
 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 ال يوجد 3 القانون الدستوري والنظم السياسية 1410060

 

ف الدستور تتناول هذه المادة دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري والتعريف بهذا القانون واصطالحاته وتطبيق قواعده إضافة إلى تعري     
لغة وشكال وموضووعا وعالقتوه بوالقوانين األخورر ودراسوة مصوادر القاعودة الدسوتورية المكتوبوة وويور المكتوبوة وأنوواع الدسواتير وطورق وضوعها 
وسوومو الدسوواتير وطوورق الرقابووة علووى دسووتورية القوووانين إضووافة إلووى تعووديل الدسوواتير ونهاياتهووا وتطبيقووات القووانون الدسووتوري وتطووور الحيوواة 

 الدستورية في األردن.
كما تتضمن هذه المادة التعريف بالدولة وأركانها وخصائصها والنظريات المفسرة لسويادة الدولوة وأنوواع الودول مون حيوث الشوكل والتكووين،       

والمتطوورة، كموا تشومل  ودراسة أصل الدولة ونشأته وأساس السلطة فيها والنظريات التي ظهرت لتفسير ذلك إضافة إلى وظائف الدولة التقليديوة
ة، دراسة مبدأ خضوع الدولة للقانون وعناصر الدول القانونية وتطبيقاتهوا فوي الدسوتور األردنوي، فضوال عون دراسوة الحكوموة وموداوالتها المختلفو

لك أنوواع الديمقراطيوة مون وأشكال الحكومات أي أنواعها وصورها، ووسائل إسناد الحكم، الديمقراطية، ووير الديمقراطية، والمختلطة، ويتناول كوذ
لحاكموة حيث كيفية مشاركة الشعب في السلطة مع التركيز على الديمقراطية النيابية )البرلمانية( وتطبيقاتها في األردن، وبيوان تنظويم السولطات ا

حريووات العامووة ومبوودأ المسوواواة، والعالقووة بينهووا وتطووور مجوواالت السوولطة وأهوودافها والمووذاهب الفكريووة المفسوورة لووذلك، كمووا تتنوواول مركووز الفوورد وال
 ومشتمالته، واألحزاب السياسية وتطبيقات ذلك كله في الحياة السياسية األردنية.

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 ال يوجد 3 القانون اإلداري  1410060

 
 

كموا تتنواول   ونشأته وأساسوه وخصائصوه وعالقتوه بوالقوانين األخورر وبعلوم اإلدارة العاموة. تشتمل هذه المادة على التعريف بالقانون اإلداري     
مركزيوة دراسة لنظرية األشخاص المعنوية وأنواعها بإيجاز ومصادره مع دراسة مركزه للتنظيم اإلداري الذي يتضمن أسلوب المركزية اإلداريوة والال

 ذلك في األردن.اإلدارية أو عدم التركيز اإلداري، وتطبيقات 
 وتتناول كذلك دراسة النشاط اإلداري ممثال فوي المرافوق العاموة وأنواعهوا وطورق إدارتهوا والضوبي اإلداري وأنواعوه، وهيئاتوه وأوراضوه وحودود     

ة عون الوظيفيوة سلطات الضبي اإلداري والرقابة عليهوا وتطبيقوات ذلوك فوي األردن. وباإلضوافة علوى موا تقودم تتضومن هوذه الموادة دراسوة تفصويلي
الحصوول العامة والموظف العام في التشريع األردني كما تتناول دراسة األموال العامة، ونظامها وكيفية حمايتها، واستعماالت المال العام وطورق 

ريووة، إضووافة إلووى امتيووازات عليووه. وتتنوواول دراسووة أعمووال السوولطة اإلداريووة الماديووة، واألعمووال القانونيووة ممثلووة فووي القوورارات اإلداريووة والعقووود اإلدا
 السلطة اإلدارية ممثلة في السلطة التقديرية، وحق التنفيذ المباشر، ونزعا لملكية الخاصة للمنفعة العامة.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 ال يوجد 3 القانون الدولي 1410040

 

 

ف بالقانون الوذي يحكوم العالقوات الدوليوة مون خوالل بيوان األسوس والمبواديء العموميوة التوي تفيود الطالوب فوي تهدف هذه المادة إلى التعري    
 .معرفة هذا القانون، وعالقته بالقانون الداخلي، ومصادر قواعده واألشخاص المخاطبين بأحكامه ومدر إلزامية تلك األحكام وجزاء مخالفتها

 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
القسم العام –قانون العقوبات  1410060  ال يوجد 3 

 
 
 

 تتناول دراسة هذه المادة التعريف بقانون العقوبات وأهمية دراسته وتوضيح الخصائص التي تتميز بها قواعد العقوبات ثم بيان موضع قانون    
على عالقة قانون العقوبات بفروع القانون األخرر. كذلك يتم تسليي الضووء مون الناحيوة التاريخيوة  العقوبات في النظام القانوني العام، والتعرف

 على قانون العقوبات األردني.
كما تتناول أيضا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من حيث بيان مضمون المبدأ وتاريخه وأهميته ومن ثم دراسة موضوع نطاق سوريان قوانون     

حيث الزمان والمكان واألشخاص وبعد ذلك دراسة النظرية العامة للجريمة من حيث التعريوف بالجريموة وأنواعهوا وأركانهوا المتمثلوة العقوبات من 
فوي الوركن الشوورعي والموادي وعناصوره والووركن المعنووي وصووره وكووذلك دراسوة موضووع المسوواهمة الجنائيوة والمسويولية الجزائيووة وأخيورا التعريووف 

 ئية من عقوبات وتدابير احترازية وأنواعها.بالجزاءات الجنا
 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 ال يوجد 3 المدخل إلى علم القانون  1410001

 
 

ع قواعووده، وخصووائص تتضوومن هووذه المووادة دراسووة النظريووة العامووة للقووانون موون حيووث  التعريووف بالقووانون ونشووأته وتطوووره وبيووان فروعووه وتنووو    
طورق  القاعدة القانونية وتنوعها إلى قواعد آمورة وأخورر مكملوة )األصولية والقانونيوة واالجتهاديوة( ثوم دراسوة تفسوير القاعودة القانونيوة مون حيوث

 التفسير وأنواعه ومدارسه وكذلك توضيح نطاق تطبيقها من حيث األشخاص المخاطبين بها ومكان وزمان سريانها.
من هووذه المووادة دراسووة النظريووة العامووة للحووق موون حيووث التعريووف بووالحق وأنواعووه )الماليووة والشخصووية والعينيووة والمعنويووة( وأطرافووه كمووا تتضوو   

 ومصادره وأركانه، ثم الحماية المقررة له.
 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
(0األحوال الشخصية ) 1410666  وجدال ي 3 

 
 
 

يدرس هذا المساق األحكام الشخصية من الوجهة التشريعية في مجاالت الوزوا  وأحكاموه وشوروط صوحته ونفواذه وآثواره وواجبوات الوزوجين     
 وحقوقهما، والمحرمات من النساء وأحكام التعدد ومعرفة أنواع العقود الصحيحة والباطلة والفاسدة.

يوالء العودة المترتبوة علوى فرقوة النكواح والنفقوة كوذلك. ثوم دراسوة مبحوث الووالدة وموا ثم دراسة أحكام تفريق النكاح من ط    الق وخلوع وظهوار واال
 يترتب عليها من 

 الرضاع. -                  الحضانة. -ب        ثبوت النسب. -أ   
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
(0األحوال الشخصية ) 3 (6ال الشخصية )األحو  1410663  

 

وتتضمن تعريف التركة، والحقوق المتعلقة بالتركة، ثم أسباب اإلرث وشروط موافقة أصحاب القروض من الرجال، الزو  واألب والجد الصميم    
ألخوت ألم، ثوم دراسوة القوول والورد والتطمويح األخ ألم، أصحاب الفروض من النساء، الزو  واألم والجدة الصميم والبنت البن، واألخت الشوقيقة وا

 والمناسخة، ثم ميراث ذوي األرحام وولد البنات وولد األنجال.
ودراسة الوصية  حكمها وحكمتها، أركانها وشروطها، بطالنهوا والرجووع عنهوا، قبولهوا وردهوا، والوصوي  شوروطه والموصوى لوه والموصوى بوه    

 وتزاحم الوصايا والوصية الواجبة.
ميراث وموانعه وأسبابه وأنواع الورثة، ثم دراسة أحوال أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وذوي األرحام، والحجب والرد وتصوحيح المسوائل ال  

 والعضوية السببية، فالمقر له بالنسب ثم إرث الحمل، والمفقود والجنين وولد الزنا اللعان.
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
ةالقانون الدستوري و النظم السياسي 3 النظام الدستوري األردني 1410066  

 

ظه    ارهوا تقدم مواصفات المساق هذه موجزًا دقيقًا للخصائص الرئيسية للمساق الدراسي ونتائج التعلم التي ُيتوقع من الطالب العادي إحرازها واال
لمقدمووةو وهووي تشووير إلووى المسوواهمات التووي تقوودمها للبرنووامجو ويتنوواول هووذا المسوواق أسوواليب نشووأة إذا اسووتفاد بشووكل كاموول موون فوورص الووتعلم ا

أسولوبي الدساتيرو بما في ذلك الدساتير الديمقراطية والدساتير وير الديمقراطية بما فيها أسلوب اإلستفتاء الشعبي وأسلوب الجمعية التأسسية ك
 وير ديمقراطية.ديمقراطيين وأسلوب المنحة والعقد كأساليب 

(و ثوّم 0266( ودسوتور عوام )0264( ودسوتور عوام )0261ثّم يتحودث عون أسواليب نشوأة الدسواتير األردنيوة وبشوكل مفصول دسوتور عوام )     
تشوريعية يتحدث عن أنواع الدساتير الثالثة ويقوم بدراستها بالتفصيل بموا فوي ذلوك الموواد المتعلقوة بنظوام الحكوم والسولطات الوثالث التنفيذيوة وال

 .والقضائيةو وتكوين اإلدارات العامة وحماية األموال العامة وحقوق األردنيينو ويشرح كيفية إجراء التعديالت الدستورية وشروطها
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
باللغة اإلنجليزية يةنو دراسات قان 1410610  نون المدخل إلى علم القا 3 

 

العربية تهدف دراسة هذه المادة إلى التعريف بالمصطلحات القانونية باللغة األجنبية )اإلنجليزية أو الفرنسية( المرادفة للمصطلحات القانونية     
ع هوذه األقسوام وبعود وذلك بطريقة تدريس وباللغة األجنبية المختارة، المبادئ األساسية في الدراسة القانونية مثل تعريف القانون وأقسوامه وفورو 

ا ذلك يتهيأ الطالب لدراسة نصوص قانونية مختارة باللغة األجنبية بغية توسيع قدرته على فهم واستيعاب تلك النصوص مما يسهل عليوه تودريجي
 التعامل مع المراجع األجنبية عند الحاجة لها مستقبال. –
 

 ب السابقالمتطل الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 المدخل إلى علم القانون  3 المالية العامة و التشريع الضريبي 1410666

 

سوس تتضمن هذه المادة دراسة األسس والقواعد التي تنظم مالية الدولة في موازينها ووارداتها مع التركيز على التطبيقوات التشوريعية لهوذه األ    
 تدريسي للمادة المواضيع الرئيسية التالية في التشريع المالي األردني. ويتناول المنها  ال

ا تحليول المدخل إلى علم المالية، المباديء واالتجاهوات الحديثوة فوي الماليوة العاموة )وموازنوة، الدولوة، نفقوات الودول، مووارد الدولوة( وبخاصوة منهو
ا  على دراسة موضوعية ألهم التشريعات المالية األردنيوة الضرائب المباشرة وتطوراتها المالية واالجتماعية واإلصالحية. ثم يجري تركيز هذا المنه

 في الدستور األردني، وفي قانون الموازنة األردنية وفي التشريع وفي التشريع الضريبي في المملكة.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 ون المدخل إلى علم القان 3 مصادر االلتزام 1410000

 

تتناول هذه المادة دراسة مصادر االلتزام والتي يطلق عليها القوانون المودني األردنوي مصوادر الحقووق الشخصوية وذلوك فوي تمهيود يوضوح      
 األسس العامة للقانون المدني األردني واالتجاهات العامة فيه واالنتقال بعدها إلى مقدمة للتعرف علوى الحوق الموالي وكول مون الحوق الشخصوي

صحته الحق العيني كما يبحث فيها التقسيم الحديث لمصادر االلتزام والتقسيم العلمي لهذه المصادر، ثم دراسة العقد )تعريفه وشروط انعقاده و و 
لونفس ثوم اوتفسيره وآثاره وكيفية قيام المسيولية العقدية وانحالل العقد( ودراسة اإلرادة المنفردة والعمل وير المشروع الواقع علوى الموال وعلوى 

المسيولية عن عمل الغير والمسيولية عن األشياء، وبعد ذلك يتم االنتقال لدراسة الكسب دون سوبب ثوم القوانون كمصودر مباشور مون مصوادر 
 االلتزام، وتكون هذه الدراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمي والقوانين المدنية العربية.

 

 المتطلب السابق دةالساعات المعتم اسم المادة الدراسية رقم المادة
 مصادر اإللتزام 3 أحكام اإللتزام 1410606

 

 بعد أن يتعرف الطالب على المصادر التي ينشأ عنها االلتزام، يدرس في هذه المادة وسائل تنفيوذ االلتوزام بعود نشووئه، وهوي وسوائل التنفيوذ    
ة بالتنفيذ العيني أو بطريق التعويض وبيان الوسائل القانونية لحماية تنفيذ االختيارية بالوفاء أو المقاصة أو اتحاد الذمتين، أو الوسائل الجبري

من االلتزام كالدعور وير المباشرة ودعور الصورية والحق في الحبس ثم دراسة األوصاف المعدلة آلثار االلتوزام كالشورط واألجول وأحكوام التضوا
حاالت انقضاء االلتزام بوسويلة اإلبوراء أو باسوتحالة التنفيوذ أو بالتقوادم وتكون هوذه  بين الدائنين والتضامن بين المدينين، وتنتهي الدراسة ببيان

 الدراسة طبقا للقانون المدني األردني والقانون المقارن.
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 ال يوجد 3 مبادئ القانون التجاري  1410630

 
 

المادة تعريف القانون التجاري ونشأته وتطوره التواريخي وخصائصوه واالتجاهوات الحديثوة لقوانون التجوارة ومصوادره، واألعموال تتضمن هذه     
التجارية البريوة وتقسويمها إلوى أعموال تجاريوة قصودية وشوكلية وأعموال بونص القوانون واألعموال التجواري بالتبعيوة والمختلطوة، وتتضومن أيضوا، 

الواجب توافرها فيه والتزاماته من مسلك الدفاتر التجاري اإلجبارية واالختيارية وحجية هذه الدفاتر في اإلثبات والقيد في  تعريف التاجر والشروط
 السجل التجاري والمنافسة وير المشروعة.

رة عاموة وكوذلك النقول والورهن كما تتضمن هذه المادة تعريف المحل التجاري )المتجر( وبيان عناصره المادية والمعنوية ودراسة القيود بصو     
 التجاري والوكالة بالعمولة والوكالة التجارية والسمسرة.

  
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 القسم العام –قانون العقوبات  3 الجرائم الواقعة على األشخاص 1410666

 

ًا للخصوائص الرئيسوية للمسواق الدراسوي ونتوائج الوتعلم التوي يتوقوع مون الطالوب العوادي إحرازهوا و تقدم مواصوفات المسواق هوذه مووجزًا دقيقو    
ول إظهارها إذا استفاد بشكل كامل من فرص التعلم المقدمة. وهي تشير إلى المساهمات التي تقدمها للبرنامج، وتصف تسهيالت التعلم. إذ يتنا

انون العقوبات األردني وبالذات الماسة بحياة اإلنسوان وسوالمة بدنوه وهوي جورائم القتول المقصوود هذا المساق دراسة بعض الجرائم الواردة في ق
اإليوذاء )العمد( بأنواعه وظروفه المشددة والمخففة، و كذلك جرائم اإليذاء المقصود بأنواعه و ظروفه المشددة والمخففة ثم دراسة جرائم القتل و 

دراسة األحكام التفصيلية التي تخوص الجورائم الواقعوة علوى األخوالق واآلداب العاموة وهوي جورائم االزنوا وير المقصودين كما يتناول هذا المساق 
 واإلوتصاب وهتك العرض.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
اإللكترونية التجارة 1410636  مبادئ القانون التجاري  3 

 
 
 

ه المادة إلى تناول أبرز موضوعات التجارة االلكترونية، ومفهوم التجارة االلكترونية، والتعاقد االلكتروني وخصائص التجارة تهدف دراسة هذ    
ائل االلكترونيووة، وسووماتها والمشووكالت العمليووة التووي يثيرهووا التعاقوود عبوور وسووائل االتصوواالت الحديثووة والنظووام القووانوني للعقوود المبوورم عبوور الوسوو

ي، وحماية المستهلك في التعاقد االلكتروني وآثار العقود االلكترونية، وااللتزامات العقدية ووسائل الدفع االلكتروني والوفاء االلكترون االلكترونية
صولة ت والمواقع على االنترنت والوسائل البديلة لفض النزاعوات وتوداول األوراق الماليوة والتجاريوة بالوسوائل االلكترونيوة وأيوة مواضويع أخورر ذا

 بالمعامالت التجارية االلكترونية.
 
 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 القانون اإلداري  3 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 1410663

 

بيان أهدافها وواياتها ومقوماتها وعناصرها تهدف هذه المادة إلى تحديد مفهوم اإلدارة العامة االلكترونية من الناحية القانونية ومدلولها و      
لقوانوني كما يتناول أبرز التطورات االلكترونية الحديثة في مجال تبسيي اإلجراءات والقرارات اإلدارية وتحديد وضعها القانوني ويتعورض لططوار ا

اإلداريووة، كمووا يتعوورض لتحديوود وسووائل حمايووة اإلدارة للتطووورات االلكترونيووة الحديثووة التووي طوورأت علووى وسووائل اإلدارة العامووة كووالقرارات والعقووود 
 االلكترونية سواء كانت فنية أو قانونية وتقرير مدر فاعليتها.

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 القانون اإلداري  3 القضاء اإلداري  1410666

 

اري وتمييزه عن القضاء المادي ومبررات كل منهما ونشأة القضاء اإلداري فوي فرنسوا، ثوم دراسوة مبودأ تتناول هذه المادة التعريف بالقضاء اإلد   
ثنائية، المشروعية من حيث معناه ومصادره ثم بيان القيود التوي تورد علوى هوذا المبودأ أو الموازنوة لوه كالسولطة التقديريوة لوطدارة، والظوروف االسوت

 ة المحصنة من هذا اإللغاء.وأعمال السيادة والقرارات اإلداري
تعوورض كمووا تتنوواول الدراسووة الرقابووة علووى أعمووال اإلدارة والمتمثلووة بالرقابووة اإلداريووة أو السياسووية أو القضووائية، وفووي مجووال الرقابووة القضووائية ت   

الشوكلية والموضووعية لودعور  الدراسة بالتفصيل لدعور اإللغاء من حيث تعريفهوا وخصائصوها والمحكموة المختصوة بنظرهوا فوي األردن، والشوروط
 اإللغاء.

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 أحكام االلتزام 3 العقود المسماة 1410603

 

والطبيعوة واألهوداف  تتناول هذه المادة بيان ما يتميز به هذا النوع في العقوود والتفرقوة بينهوا وبوين العقوود ويور المسوماة، مون حيوث المصوادر    
اة، وهموا والتكييف القانوني لها، وبعد هذا اإلطار العام في دراسة العقود المسماة ينتقل البحث إلى دراسة مركزة في أهم عقدين من العقوود المسوم

ى عوواتق كوول موون الموويجر عقوود البيووع وعقوود اإليجووار، موون حيووث شووروط انعقوواد كوول موون العقوودين وأركانهمووا وااللتزامووات التووي يرتبهووا عقوود البيووع علوو
لتطبيقوات والمستأجر، واألثر القانوني المترتب على إبرام أي من العقدين مع دراسة تطبيقية ألحكام قوانون الموالكين والمسوتأجرين األردنوي، وأهوم ا

 القضائية.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 مبادئ القانون التجاري  3 الشركات واإلفالس 1410333

            

تهدف هذه المادة للتعريف بالقواعد القانونية التي تحكم عمل الشركات التجاريوة، والنظوام القوانوني إلشوهار اإلفوالس وتتضومن التعورض إلوى     
ة إنشووائها وشووروط تسووجيلها وقواعوود إدارتهووا التطووور التوواريخي للشووركات التجاريووة، ودراسووة ألنووواع الشووركات والقواعوود القانونيووة التووي توونظم كيفيوو

 وانحاللها وتصفيتها وكذلك دراسة الشركات القابضة والشركات العادية األجنبية.
جراءاته وطبيعتوه وطورق     كما تتضمن هذه المادة دراسة نظام اإلفالس وخصائصه واألحكام الخاصة للحم إلشهار اإلفالس من حيث شروطه واال

دارتهووا، باإلضووافة إلووى دراسووة طوورق انتهوواء اإلفووالس وجوورائم اإلفووالس الطعوون فيووه وآثوواره وكووذ لك دراسووة أشووخاص التفليسووة وجوورد أوال المفلووس واال
 والتصفية ورد االعتبار وشروطه.

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 أحكام االلتزام 3 قانون أصول المحاكمات المدنية 1410306

 

تتناول هذه الموادة التعريوف بقوانون أصوول المحاكموات المدنيوة ومصوادر هوذا القوانون وعالقتوه بفوروع القوانون األخورر وتطووره التشوريعي ثوم    
 دراسة التنظيم القضائي من حيث تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي ورجال القضاء ومعاونيهم وقواعد االختصاص.

جوراءات  كما تتناول دراسة نظرية الدعور     من حيث شروطها وطبيعتها والخصومة من حيوث إجوراءات التقاضوي ومواعيودها وجوزاء مخالفتهوا واال
عوادة المحاكمو ة، اإلثبات وحق النفي. وأخيرا صدور الحكم القضائي الحاسم وأثره وطرق الطعن التي يخضع إليها )االستئناف( واعتراض الغير واال

 والتمييز.
  

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة راسيةاسم المادة الد رقم المادة
 أحكام االلتزام 3 قانون العمل والضمان اإلجتماعي 1410306

 

ة تتناول هذه المادة التعريف بالتشريع العمالي وأهميته وتطوره والتنظيم الدولي لبعض جوانبه ومصادرة واسوتقاللة ونطواق تطبيقوه، ثوم دراسو    
قد العمل الفردي من حيث عناصره وانتقواده ومدتوه وآثواره التوي تشومل التزاموات وحقووق أطوراف عقود العمول وجوزاء القواعد القانونية التي تنظم ع

أم اإلخووالل بهووذا العقوود، كمووا تتنوواول هووذه المووادة دراسووة التنظوويم القووانوني لعالقووات العموول الجماعيووة سووواء مووا تعلووق منهووا بعقوود العموول الجموواعي 
المنازعووات العماليووة الجماعيووة طبقووا لقووانون العموول األردنووي واالتفاقووات الخاصووة بالعموول، وتتضوومن كووذلك دراسووة  بالتنظيمووات النقابيووة أم بتسوووية

المباديء العامة في قانون الضمان االجتماعي من حيوث تعريفوه واهميتوه وتطووره ونطواق تطبيقوه، وأحكوام التوأمين ضود اإلصوابات الناشوئة عون 
لشويخوخة والعجوز الوفواة والتوأمين ضود العجوز الميقوت بسوبب المورض والتوأمين الصوحي الشوامل للعامول العمل وأموراض المهموة، والتوأمين ضود ا

لمطبقوة والمستحقين، ثم المنح العائلية، والتأمين ضد البطالة، مع التركيوز علوى األحكوام التفصويلية للنووعين األول والثواني مون التأمينوات وهوي ا
 حاليا في األردن.
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة دة الدراسيةاسم الما رقم المادة
 القانون الدولي 3 قانون التنظيم الدولي 1410343

 

تتناول هذه المادة دراسة موجزة في اإلطار النظري للهيئوات الدوليوة مون حيوث التعريوف بهوا ونشوأتها وأنواعهوا والخصوائص المميوزة لهوا فيموا    
ية وأجهزتها المختلفة وطرق اتخاذ القرارات )التصويت( فيها، ويعد اإلطوار النظوري، تتنواول هوذه الموادة يتعلق بشخصيتها القانونية ومنح العضو

ئيسية بيان فكرة موجزة عن )عصبة األمم( ومن ثم دراسة الهيئة الدولية المعاصرة، )هيئة األمم المتحدة( من خالل توضيح أهدافها وأجهزتها الر 
 رق اتخاذ القرارات فيها والوكاالت المتخصصة التي ترتبي بها.واختصاصات كل من هذه األجهزة وط

ث كما تتناول هذه المادة التعريف ببعض المنظمات الدولية ذا الطابع اإلقليمي مثول جامعوة الودول العربيوة ومنظموة الوحودة اإلفريقيوة، مون حيو   
قليميووة ذات الطووابع التخصصووي مثوول مجلووس التعوواون الخليجووي النشووأة واألجهووزة واالختصاصووات وطوورق اتخوواذ القوورارات، ثووم بعووض المنظمووات اإل

 ومنظمة الميتمر اإلسالمي والسوق األوروبية المشتركة.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 الجرائم الواقعة على األشخاص 3 الجرائم الواقعة على األموال 1410363

 
 

دراسة الجرائم الواقعة على األموال التي ورد النص عليها في قانون العقوبات األردني ويجري التركيز على دراسة ابرز هذه  تتناول هذه المادة   
سواءة االئتموان )خيانوة األمانوة( حيوث يوتم التعريوف بأركوان كول جريموة مون هوذه الجورا ئم الجرائم واكثرها شويوعا وهوي جريموة السورقة واالحتيوال واال

رة لمرتكبهوا والظوروف المشوددة والمخففوة التوي ترافوق ارتكابهوا وحواالت اإلعفواء مون العقواب، كموا تتضومن الدراسوة بعوض الجورائم والعقوبة المقور 
 الملحقة بجرائم األموال وبالذات جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
نيةالحقوق العي 1410604  العقود المسماة 3 

 
 

 تتناول هذه المادة دراسة فرعين رئيسين من الحقوق العينية هما  الحقووق العينيوة األصولية، والحقووق التبعيوة، وتتضومن دراسوة الفورع األول   
سباب كسب الملكية في حال من هذه الحقوق بيان أحكام حق الملكية ووسائل حماية هذا الحق والقيود التي يمكن أن ترد عليه. ثم الكالم عن أ

الحيواة أو الوفواة والحقووق المتفرعووة عون حوق الملكيوة مثوول حوق المنفعوة وحوق االسووتعمال وحوق السوكنى وحوق المسوواطحة وحقووق االرتفواع مووع 
 التطرق لبعض األنواع الخاصة من الملكية )كالملكية الشائعة وملكية الطوابق والشقق(.

ينية )التبعية( تتضمن هذه المادة دراسة الورهن التوأميني والورهن الحيوازي مون حوين إنشواء كول منهموا وآثواره وفي الفرع الثاني من الحقوق الع   
 وانقضائه، وأخيرا حقوق االمتياز التي يمكن أن ترد على الملكية.

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 قانون أصول المحاكمات المدنية 3 قانون البينات والتنفيذ 1410601

 
 

أدلوة تتناول هذه المادة تعريف قانون البينات األردني والقوانين المكملة له والمذاهب الفقهية المختلطة في قواعد اإلثبوات وعوبء اإلثبوات، و     
 ممة وويرها من أدلة اإلثبات المختلفة.اإلثبات بالكتابة أو بالشهادة أو بالقرائن والقضائية أو باإلقرار أو باليمين الحاسمة أو المت

اتها كما تتضمن هذه المادة التعريف بقانون التنفيذ وتطوره التشريعي، ثم دراسة السلطة التي تباشر التنفيذ )دائرة التنفيذ( من حيث اختصاص   
لى أموال المدين وعلى شخصوه واالعتوراض علوى والقائمون عليها والخصومة في التنفيذ واألموال التي ال يجوز حجزها، وطرق التنفيذ الجبري ع

 التنفيذ وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
(6األحوال الشخصية ) 3 أصول الفقه اإلسالمي 1410666  

 

لفقهاء في الوصول إلى استنباط األحكام الفقهية من مصادرها وفي سوبيل هذا المساق في مجمله تعريف بالقواعد والمبادرء التي اعتمدها ا   
 ذلك يدرس الطالب عالقة الفقه بأصول الفقه تعريفًا وموضوعًا ونشأة وتطورا.

اب وشرع ثم يبحث المساق األدلة الشرعية المعتبرة وهي القرآن والسنة واإلجماع والقياس واالستحسان والمصلحة المرسلة والعرف واالستصح   
من قبلنا ومذهب الصحابي يلي ذلك دراسة األحكام الشرعية بتوعيها التكليفي والوضعي وتوضيح المصطلحات المتصولة باألحكوام وهوي المحواكم 

 والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
حري والجوي القانون الب 1410636  مبادئ القانون التجاري  3 

 

 

تتناول هذه المادة دراسة القانون البحري من حيث التعريف بهذا القانون وموضوعه وخصائصه وتاريخه ومصادره، ثم دراسة السفينة كأداة     
سوفنها وكوذلك دراسوة أشوخاص المالحوة  للمالحة البحرية من حيث تعريفها وتحديد طبيعتهوا القانونيوة وجنسويتها وتسوجيلها ورقابوة الدولوة علوى

البحرية من مالك وربوان وضوباط ورجوال طواقم ومسويولياتهم طبقوا لالتفاقيوات الدوليوة والقووانين الوطنيوة، كموا تشومل هوذه الموادة دراسوة عقودي 
ن حوادث التصادم البحري والمساعدة استغالل السفينة في النقل واإليجار وااللتزامات الناشئة عن كل منهما والرحلة البحرية وما قد يصاحبها م

 واإلنقاذ والخسارة العمومية وما قد يرد على السفينة من حقوق امتياز ورهن وحجز، باإلضافة إلى دراسة عقد التأمين البحري.
ثباته وأنواعه وآثاره ومسيولية الناقل. كذل    ك القواعود القانونيوة التوي وتتضمن كذلك التعريف بالقانون الجوي وتعريف النقل الجوي وطبيعته واال

 تحكم الطائرة وما ينشا عن استعمالها من وقائع وعالقات، وصالحياتها للنقل الداخلي والدولي.
 

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 الشركات واإلفالس 3 األوراق التجارية و العمليات المصرفية 1410636

 
 

هذه المادة التعريف باألوراق التجارية وخصائصها وأنواعها وتطورها التاريخي وتوحيد قانون الصرف، ثم دراسة تفصويلية للسوفتجه مون تتناول    
جة حيث نشأتها وشروط صحتها الشكلية والموضوعية وعن مقابل الوفاء والقبول واستحقاقها بالتظهير وأنواعها وآثارهوا وضومانات الوفواء بالسوفن

ا بالوفاء أو بالقسوط او بالتقادم ثوم دراسوة الكمبيالوة مون حيوث تعريفهوا وشوروط صوحتها وكيفيوة توداولها وأحكامهوا المشوتركة موع أحكوام وانقضائه
السفنحة بالوفاء بها أو سقوطها أو تقادمها، ثوم دراسوة الشويك مون حيوث تعريفوه وشوروط صوحته الشوكلية الموضووعية وكيفيوة تداولوه والوفواء بوه 

 فاء واالمتناع عن الوفاء والجزاءات المترتبة على ذلك.ومقابل الو 
كمووا تتضوومن دراسووة هووذه المووادة بيووان أهميووة المصووارف فووي الحيوواة االقتصووادية والصووفة التجاريووة للعمووال المصوورفية والعمليووات المصوورفية     

 كالوديعة والحسابت الجاري والحوالة واالعتماد المستندي والخصم والكفالة المصرفية.

 
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 الشركات واإلفالس 3 الملكية الصناعية و التجارية 1410634

 

   

تبدأ هذه المادة بموجز عن تواريخ التشوريعات الصوناعية، ومون ثوم دراسوة طبيعوة الملكيوة الصوناعية مون حيوث مصوادرها التشوريعية الوطنيوة     
ودراسة الملكية الصناعية بشكل عام وموقع هذه األحكام في البالد العربية والتشريع األردنوي بشوكل خواص موع التركيوز فوي دراسوة حوق  والدولية

 االختراع وموضوع براءة االختراع ومنح البراءة واستردادها وحقوقها وحمايتها والقيود التي يمكن أن ترد عليها.
ضوعات العالمات التجاريوة والصوناعية مون حيوث وظوائف هوذه العالموات وشوروط اتخاذهوا وحقووق صواحبها كما تتناول هذه المادة دراسة مو    

والعنواوين وانقضائها واألسماء والعناوين التجارية، والمتجر والتصرفات القانونية التي يمكن أن ترد عليها كالبيع والرهن، وكذلك دراسة األسوماء 
قوق المقاربة المتياز االختراع ونقل التكنولوجيا والملكية األدبية طبقا ألحكام قانون التوأليف وأحكوام اتفاقيوة التجارية وملكية المحل التجاري والح

 برن المتعلقة بالحماية الدولية لحق الميلف.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 مسماةالعقود ال 3 القانون الدولي الخاص 1410602

 

     

نين تتناول هذه المادة التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصادره وتمييزه عن القانون الدولي العام، ودراسة النظرية العاموة فوي تنوازع القووا    
م القضواء الووطني من حيث نطاق هذا التنازع واألسواليب المعتمودة لحلوة وتحديود القوانون الواجوب التطبيوق وطبيعوة تطبيوق القوانون األجنبوي أموا

األجنبية  وموانع تطبيقه وكذلك دراسة قواعد اإلسناد وااللتزامات الناشئة عن المسيولية العقدية أو المسيولية التقصيرية، ومسألة تنفيذ األحكام
ي تنظيمهوا وبيوان كيفيوة داخل الدولة كما تشمل هذه المادة دراسة النظرية العامة للجنسية من حيث تعريف الجنسية وطبيعتها وسلطة الدولوة فو

ى اكتسابها بحكم القانون أو بالتجنس وحواالت انعودامها وازدواجهوا أو فقودها، وتحديود القضواء المخوتص بالمنازعوات الناشوئة عنهوا باإلضوافة إلو
فووي المملكوة األردنيووة دراسوة مركوز األجانووب فوي الدولووة وبيوان حقووقهم والتزاموواتهم، موع بيووان قواعود العمليووة الخاصوة بالجنسوية ومركووز األجانوب 

 الهاشمية.
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
القسم العام –قانون العقوبات  3 جرائم تكنولوجيا المعلومات 1410666  

 

حماية البيانات الشخصوية، فضوال عون حمايوة تتضمن هذه المادة دراسة الحماية الجزائية للمعامالت االلكترونية وحماية الواقع االلكترونية و     
لفكرية وحماية األموال والتجارة االلكترونية وجرائم وسل األموال باستخدام الوسائل االلكترونية وجرائم االعتداء على البرامج الحاسوبية والملكية ا

ة وجوورائم الوسوويي المووالي، فضووال عوون جوورائم التوقيووع وجوورائم االعتووداء علووى العالمووات التجاريوو –شووبكات االتصووال وحمايووة الشوويكات االلكترونيووة 
 االلكتروني وجرائم حماية المستهلك االلكتروني.

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 الجرائم الواقعة على األموال 3 قانون أصول المحاكمات الجزائية 1410666

 

بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وأهمية دراسته ومميزات قواعده وعالقته بالقوانين الجزائية األخرر، ونطاق  تبحث هذه المادة في التعريف   
سووريانه، ونظوورة تاريخيووة فووي قووانون أصووول المحاكمووات الجزائيووة األردنووي، ثووم دراسووة التركيووز بالدرجووة األسوواس علووى دراسووة دعووور الحووق العووام 

راحل التي تمر بها كمرحلة التحري )االستقصاء( وجموع األدلوة هوو مون يتوولى القيوام بهوا، ثوم مرحلوة التحقيوق )الجزائية( من حيث تحريكها، والم
 السلطة المختصة بها، كذلك المحاكمة، حيث يتم استعراض إجراءات المحاكمة وأنواع المحكمة وتشكيالتها وبعود ذلوك توتم دراسوة الحكوم وكيفيوة

 را يتم التعرض لموضوع تنفيذ األحكام الجزائية.صدوره وطرق الطعن في األحكام، وأخي
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 قانون أصول المحاكمات المدنية  3 تطبيقات قضائية 1410620

            

راسته لالطالع مبدئيا على سير الدعور في المحاكم المدنية تهدف هذه المادة إلى توفير الفرصة العملية للطالب في المرحلة النهائية من د    
 والجزائية واألحوال الشخصية من خالل التنسيق مع وزارة العدل.

وتتناول تدريب الطالب على معالجة المسائل القانونية على اختالف فروعها أثناء عرضها أمام القضواء، واالطوالع علوى المتطلبوات الالزموة     
جوراءات المحاكموة وكيفيوة صودور للنظر في الدعو  ر، من حيث تقديم عريضة الدعور ودفع الرسوم القضوائية، وتقوديم اللووائح وسوير الودعور واال

جراءات تنفيذها.  األحكام القضائية والطعن فيها واكتسابها درجة للبتات واال
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 قانون أصول المحاكمات المدنية  3 مشروع بحث التخر  1410626

 

يختار الطالب موضوعا قانونيا لغرض الكتابة فيه يسمى )بحث التخر ( ويتم اختيار البحث من الطالب تحت إشراف أستاذ الموادة المخوتص     
ر وطريقة الكتابة، كما يقوم القسم بتوزيع الطلبة على أعضاء الذي يتولى إرشاد الطالب لكيفية االستفادة من الكتب والمراجع وأسلوب نقل األفكا

هيئوة التودريس حسوب التخصصوات فوي كليوة الحقوووق، فوإذا أنجوز الطالوب بحثوه ووافوق األسوتاذ المخووتص علوى طبعوه يقودم إلوى القسوم بصووورته 
تحقها تضاف إلى وصف المواد التي تقدمها الكلية النهائية وتتولى لجنة مشكلة من القسم مناقشة بحث التخر  لتقويمه وتقدير الدرجة التي يس

 في نهايتها.
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 ال يوجد 3 مبادئ حقوق اإلنسان 1410063

 
 
 

والعصور الحوديث. كموا تعوالج مضومون  تتنواول هوذه الموادة المفواهيم األساسوية لحقووق اإلنسوان فوي الحضوارات القديموة والوديانات السوماوية    
ة حقوق اإلنسان التي تكفل له احترام كرامته بوصفه إنسانا وصيانة جميع الحقوق التي تورتبي بددميتوه وفوي مقودمتها الحوق فوي الحيواة والسوالم

لغاء الرق وحق اللجوء إلى القضاء. وكذلك الحقوق االقتصادية والثقافية، مثل حق العمل والحق في التعليم.  الشخصية وحق التمتع بالجنسية واال
بتلوك كذلك تتضمن هذه المادة اإلشارة إلى الوثائق الدولية التي تتعلوق بحقووق اإلنسوان والجهوود الدوليوة والقوانون األردنوي فوي مجوال االعتوراف 

 الحقوق وحمايتها.
 
 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
لمدخل إلى الفقه اإلسالميا 1410660  ال يوجد 3 

 
 

تتضمن هذه المادة تعريفا بالشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي من حيث مفهوم كل منهما وخصائصه وتعر  على تقسيم التطور الفقهوي إلوى    
اشدين إلى عصر ازدهار الفقه وأسباب أدوار حسب األزمان التي تطور من خاللها من عصر النبي صلى هللا عليه وسلم مرورا بعصر الخلفاء الر 

 هذا اإلزدهار ثم تدوين الفقه في متون مختصرة.
وُيعنى هذا المساق بإعطاء فكرة واضحة عن أصحاب المذاهب األربعة المشهورة بدراسة حياتهم وتعليمهم. ويختم المساق بدراسة بعض الونظم   

 القانونية في الفقه اإلسالمي وهي 
 توسع في هذه األخيرة. نظام العقد مع -    
 نظام الملكية. -    

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 القانون الدولي 3 القانون الدبلوماسي 1410646

 
 

قاتها الخارجية، مع التركيز على تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالقانون الدبلوماسي وتطوره التاريخي ومعرفة من يمثل الدولة في عال    
 دراسووة الهيئووات الدبلوماسووية موون حيووث تطووور نظووام التمثيوول الدبلوماسووي، والقواعوود الدوليووة والوطنيووة المنظمووة لووه وفئووات المبعوووثين وواجبوواتهم

هم وامتيوازاتهم موع التعريوف وحصانتهم وانتهاء مهامهم وكذلك دراسة الهيئات القنصلية من حيث أصول النظوام القنصولي وأنوواع القناصول ومهوام
 بنظام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في المملكة األردنية الهاشمية.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 العقود المسماة 3 عقود التأمين 1410306

 

القديمة والحديثة واألسس الفنية التي يقوم عليها عقد التأمين ونشأة هذا العقد  تتضمن هذه المادة التعريف بقانون التأمين حسب مفاهيمه    
 وتطوره وأنواع التأمين وخصائص كل نوع منها وآراء فقهاء الشريعة اإلسالمية في عقد التأمين.

ديوده وعنصور المصولحة فوي عقود كما تتضمن هذه المادة دراسة الخطر في التأمين من حيث شروطه وأقساطه والمناصر التي تودخل فوي تح    
لعقود التأمين وخصائص عقد التأمين وآثار العقد والتزامات أطراف العقد والحلوول القوانوني والودعور المباشورة والتقوادم ثوم دراسوة عودة تطبيقوات 

   التأمين كالتأمين على السيارات والحرائق.
 
 
 

 66/6/6103  تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل يوسف أبوبكر اعتمدت من قبل رئيس القسم


