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د. حممد خليل يو�سف �أبو بكر
ق.اأ. عميد الكلية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
التميز يف اإعداد طلبة قادرين على الإبداع والتوا�صل والتكيف مع التحديات والتطورات واملتغريات يف  جمال القانون, 

على امل�صتويني املحلي والإقليمي, وت�صجيع البحث العلمي.

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
القانون من ق�صاة وحمامني وقانونيني قادرين على  اف��راد يف  اكادميية عالية اجل��ودة لإع��داد  العمل وفق معايري 
التفكري والإ�ستنباط العلمي والأداء العملي املتميز يف املجال القانوين خلدمة املجتمع واملناف�سة على امل�ستويني املحلي 

والإقليمي.

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
تكري�س املفاهيم والقواعد الرئي�سية التي ل بد من معرفتها فيما يتعلق بالقوانني الأردنية، ومبادئ ال�سريعة . 1

الإ�سالمية.

تو�سيع اأفاق ومدارك الطالب وتعميق ثقافتهم العامة اإلى جانب ثقافتهم القانونية وذلك بفتح املجال اأمامهم . 2
لإختيار درا�سة بع�س امل�ساقات الإختيارية يف العلوم الإن�سانية والعلوم التطبيقية املتعلقة بدرا�ستهم القانونية.

تطوير مهارات الطالب اللغوية وخا�سة مهارة اللغة الإجنليزية كتابة وحمادثة وتطوير مهاراتهم يف اإ�ستخدام . 3
احلا�سوب ولغات الربجمة املختلفة واحلديثة، وتطوير وحت�سني مهارات الطالب الكتابية وال�سفهية وم�ساعدتهم 

على القدرة على الإت�سال والتوا�سل مع الآخرين.
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تطوير املهارات العقلية لدى الطالب، وذلك من خالل م�ساعدتهم على التفكري املنطقي، والربط بني املواد . 4
القانونية وحتليلها واإنتقادها، وتعليمهم على كيفية اإعداد البحوث القانونية يف خمتلف فروع القانون، وذلك 

من خالل تدري�سهم لأ�ساليب البحث العلمي القانوين.

تاأهيل الطالب وتعليمهم للتمكن من الرجوع اإلى املراجع وامل�سادر القانونية والو�سول اإلى املعلومات القانونية . 5
بالإعتماد على اأنف�سهم، و ذلك ملواجهة التعديالت التي ميكن اأن حتدث على القوانني املختلفة.

لهذه . 6 البدائل  واإيجاد  املعرو�سة،  امل�سائل  حل  على  قدراتهم  بتطوير  وذل��ك  وظيفياً،  تاأهياًل  الطالب  تاأهيل 
اإ�سدار الأحكام حول  احللول، و تعليمهم على العمل �سمن اجلماعة، وبروح الفريق، وتطوير قدراتهم على 
املو�سوعات القانونية املختلفة، واإتخاذ القرارات بناًء على هذه الأحكام، وتعريفهم بقيم واأخالق املهن املتعلقة 

بالدرا�سة القانونية.

تدريب الطالب تدريباً عملياً وذلك من خالل التطبيق لإجراءات املحاكمة يف قاعة املحكمة ال�سورية املوجودة . 7
يف الكلية ومن خالل الزيارات امليدانية لق�سر العدل وحمكمة اجلنايات الكربى ومركز الطب ال�سرعي....... 

وغريها من الدوائر واملوؤ�س�سات املتعلقة بالدرا�سة القانونية.

نبذة عن �لكلية
 265 فيها  ويدر�س   ، ع�سواً  ع�سر  اثنى  فيها  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  وع��دد   ،1994-9319 عام  يف  الكلية  تاأ�س�ست 
طالب وطالبة، وقد خرجت ثمانية ع�سر فوجاً، وعددهم: 1202 من حملة �سهادة البكالوريو�س، وقد بلغ عدد الأبحاث 
عاملية  موؤمترات  يف  م�ساركاً  بحثا  و20  حمكمة،  عاملية  جمالت  يف  من�سورا  بحثا   65 فيها  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء 
وعربية وحملية حمكمة حتى تاريخه. وعقدت الكلية موؤمتراً واحداً يف جمالت حقوق الإن�سان، وبلغت ن�سبة توظيف 

خريجيها حمليا واإقليميا 82% من جمموع اخلريجني.

تدري�س متفرغني يف خمتلف جمالت  اأع�ساء هيئة  به  يدر�س  القانون  ق�سم  وهو  واح��داً  ق�سماً  كلية احلقوق  وت�سم 
القانون، وت�ستعني باأع�ساء هيئة تدري�س غري متفرغني من جامعات ر�سمية ومتخ�س�سني واأهل خربة يف جمال القانون.

القانون  جم��الت  كافة  يف  التدري�س  يف  الكافية  اخل��ربات  لديهم  الذين  املدر�سني  من  جمموعة  الكلية  ت�ستقطب 
وي�ستخدمون اأ�ساليب حديثة يف تدري�س مادة القانون والتي ت�ساعد الطالب على الأ�سلوب املنهجي ال�سحيح يف البحث 

والتفكري والتحليل والنقد واملناق�سة وحل امل�ساكل املعقدة.

وتواكب كلية احلقوق احلداثة والتطوير يف املناهج وما ينا�سب من تغريات وتعديالت على القوانني ويقوم الطالب 
املتوقع تخرجهم باإعداد بحث قانوين تتم مناق�سته بعد الإنتهاء منه مما يوؤدي ذلك كله اإلى تنمية امللكة القانونية 
لدى الطالب والكتابة بلغة قانونية �سليمة وذلك من اأجل حتقيق وظيفة اجلامعة وخا�سة كلية احلقوق وهي تاأهيل 
خريجني يحملون �سهادة البكالوري�س يف احلقوق والتي توؤهله ملمار�سة مهنة يف هذا املجال على �سبيل املثال اأن ي�سبح 
قا�سياً بعد التدريب اأو حمامياً اأو م�ست�ساراً قانونياً �سواء للعمل لدى الدوائر احلكومية اأو اخلا�سة، ومنهم من يتبواأ 

من�سب وزاري اأو �سفراء يف اخلارج.
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�أع�ساء جمل�س �لكلية
الك�سا�سبة / ���س��ل��م��ان  ه�����س��ام ح��ام��د  د.   / اأب��وب��ك��ر  ي��و���س��ف  خ��ل��ي��ل   د. حم��م��د 
ال�سريف / اأ. ع�سام لطفي عبدالقادر   / ال��زواه��رة  ابراهيم ح�سن  رام��ي   د. 

اأ. حممود اأمني �سعد الدين.

   مها �أبوخلف
�سكرترية العميد

�أهم �إجناز�ت �لكلية
بالتعاون مع  والتفوق  اأجراها �سندوق احل�سني لالإبداع  التي  امل�سابقة  الأول��ى يف  املرة  النجاح ومن  الكلية  اح��راز  اأوًل:  

QAA، يف عام 2006، بني كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية الر�سمية واخلا�سة واحراز درجة  21/ 24.

ثانياً: احتلت كلية احلقوق املركز الأول مب�سابقة املحاكم ال�سورية الوطنية ال�سابعة، التي نظمتها جميعة املحامني والق�ساة 
الأمريكيني، حتت رعاية معايل رئي�س املجل�س الق�سائي الأردين، وح�سل طالب كلية احلقوق على جائزة امل�سابقة وعلى 

كاأ�س امل�سابقة يف عام 2013 وكذلك حازت الكلية على املرتبة الولى يف م�سابقة املحكمة ال�سورية التي عقدها عام 2015.

ثالثاً: تعزيز املعرفة القانونية امل�ستمرة لدى الطلبة النظرية والعملية وذلك من خالل:
 الإ�سرتاك يف برنامج عدالة القانوين الإكرتوين، منذ بداية القام اجلامعي 2006/2005.. 1

مثل . 2 التطورات،  لهذه  الطلبة  مواكبة  لالإ�ستمرارية  احلديثة  التكنولوجية  بالتطورات  املتعلقة  امل�ساقات  طرح   
ت�سريعات الإدارة الإلكتورنية، التجارة الإلكرتونية، جرائم تكنولوجيا املعلومات.

بالكتب . 3 تزويدها  ومت   ،2013/2012 اجلامعي  العام  بداية  منذ  الكلية،  داخ��ل  خا�سة  قانونية  مكتبة  ا�ستحداث   
واملراجع القانونية احلديثة، وجمالت نقابة املحامني وجمموعات قرارات حمكمة التمييز واملجالت القانونية 

وبع�س كتيبات ن�سو�س القانون، واجلريدة الر�سمية.

 ان�صاء حمكمة �صورية Moc-Court داخل الكلية منذ العام اجلامعي 2006/2005, جمهزة بجميع امل�صتلزمات . 4
الالزمة لتدريب الطالب العملي على املحاكمات ال�سورية ، وتطبيق عملي يف التطبيقات الق�سائية.

باملجال . 5 املت�سلة  اجلهات  من  العديد  لزيارة  للطلبة،  امليدانية  العلمية  الرحالت  تنظيم  على  باإ�ستمرار  العمل   
القانوين، مثل الزيارات الف�سلية لق�سر العدل وحمكمة اجلنايات الكربى ومركز الطب ال�سرعي وال�سجون،.......
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 ا�ست�سافة خمت�سني قانونيني وق�ساة وحمامني . 6

لإل���ق���اء حم���ا����ص���رات ق��ان��ون��ي��ة, او ع��ق��د ن����دوات 
وور�سات عمل يف �ستى جمالت القانون لي�ستفيد 

منها الطالب يف مراحلهم الدرا�سية املختلفة.

تعليم . 7 ب��رن��ام��ج  ح���ول  علمي  ملتقى  ا�ست�سافة   
اخالقيات العمل املوؤ�س�سية يف اجلامعات الأردنية 
يف 2008/1/13، وذلك لتعريف الطلبة باأخالقيات 
املهنة الالزمة لهم يف حياتهم القانونية العملية.

وذلك  القانوين،  املجال  يف  املحلي  املجتمع  خدمة  رابعاً: 
من خالل:

ن�����س��ر ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة م���ن خ����الل ت��ع��ري��ف . 1
اق��ام��ت  امل��واط��ن��ني بحقوقهم وواج��ب��ات��ه��م ح��ي��ث 
الكلية ندوة علمية بعنوان نحو ثقافة قانونية : 
اأردين حتت  كمواطن  وواجباتك  اعرف حقوقك 

�سيادة القانون يف 2010/1/12.

القانونية . 2 الإ���س��ت�����س��ارات  الكلية  ا���س��ات��ذة  ت��ق��دمي 
ل��ل��م��واط��ن��ني وت��وج��ي��ه��ه��م ل���ل���ط���رق وامل�������س���ارات 

القانونية الالزمة حلل م�ساكلهم ونزاعاتهم.

3 . Legal ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل��ل��ع��ي��ادة  مكتب  ا���س��ت��ح��داث 
)م��رك��ز  م�����س��م��ى  حت���ت  ال��ك��ل��ي��ة  يف    Clinic
ال���ت���دري���ب والإ����س���ت�������س���ارات ال���ق���ان���ون���ي���ة(، م��ن��ذ 
بالتعاون   ,2014/2013 اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
م���ع ج��م��ع��ي��ة امل��ح��ام��ني وال��ق�����س��اة الأم��ري��ك��ي��ني 
الدولية  للتنمية  الأمريكية  والوكالة   )ABA(
العيادة  م��ادة  تدري�س  يف  للبدء   ،)USAID(
ال���ق���ان���وين، وت���وف���ري الإ����س���ت�������س���ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وذل���ك من  امل��ح��ل��ي،  وللمجتمع  اجل��ام��ع��ة  داخ���ل 
امل�ساعدة يف  كيفية  ال��ط��الب على  ت��دري��ب  خ��الل 
الإ�ست�سارات القانونية يف جميع جمالت القانون. 

الإن�����س��ان حيث قامت  ح��ق��وق  الإه��ت��م��ام مب��ج��ال  خام�ساً: 
الكلية بعدة فعاليات يف هذا املجال وهي:

عام . 1 يف  الإن�����س��ان  حل��ق��وق  الأول  العلمي  امل��وؤمت��ر 
.1999/5/4

منظمات . 2 حتالف  من  وبتنظيم  الكلية  ا�ست�سافة 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين اح��ت��ف��ال��ي��ة ال����ذك����رى ال�����س��ت��ني 
لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف 2008/12/18.

وحقوق . 3 ال�سيا�سي  الإ�سالح  بعنوان  علمية  ن��دوة 
الإن�صان )الواقع والتطلعات( يف 2011/5/3.

ط���رح م�����س��اق م��ب��ادئ ح��ق��وق الإن�����س��ان كمتطلب . 4
تخ�س�س اختياري يف خطة الكلية وو�سع ت�سميم 
منهاج هذا امل�ساق من خالل التعاون مع جمعية 

املحامني والق�صاة الأمريكيني.

جامعه . 5 كمتطلب  القانونية  الثقافة  م��ادة  ط��رح 
لتوعية الطلبة بالثقافة القانونية.

�لرب�مج �لدر��سية
   تعتمد الدرا�سة يف كلية احلقوق على نظام الدرا�سات 
ال�سباحية �سمن برنامج موحد يبداأ من ال�ساعة الثامنة 
�سباحاً ومراعاة لظروف العاملني، مت طرح مواد للقرتة 
اإليها  ت�سعى  التي  الأه���داف  اأح��د  بذلك  حمققة  امل�سائية 
اجلامعة، املتمثلة يف اإتاحة فر�س التعليم اأمام من حتول 

ظروفهم دون اللتحاق بالربامج ال�سباحية.

�أق�سام كلية �حلقوق
وت�سم كلية احلقوق ق�سماً واحداً وهو ق�سم القانون، 
ت��دري�����س متفرغون يف خمتلف  اأع�����س��اء هيئة  ب��ه  ي��در���س 
غري  تدري�س  هيئة  باأع�ساء  وت�ستعني  القانون،  جم��الت 
متفرغني من جامعات ر�سمية، ومتخ�س�سني واأهل خربة 

يف جمال القانون.

لغة �لدر��سة
باأنه  علماً  التدري�س  يف  العربية  اللغة  احلقوق  كلية  تعتمد 
هناك بع�س املواد التي تدر�س باللغة الإجنليزية �سمن خطتها 

الدرا�سية.
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تخ�س�س ماج�ستري �حلقوق

 ا���س��ت��ح��دث��ت ك��ل��ي��ة احل����ق����وق يف ج���ام���ع���ة ال��زي��ت��ون��ة 
الأردنية برنامج املاج�ستري يف احلقوق، مب�ساريه ال�سامل 
التددري�س يف هذا الربنامج على  با�سرت  والر�سالة، وقد 

الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2016/2015.
يهدف هذا الربنامج اإلى :

• وامل�ساهمة 	 احل��ق��وق  يف  العلمي  البحث  ت�سجيع 
يف ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر ب��ه��دف ت��ق��دمي بحوث 
ال��ت��ي تخدم  امل�����س��اك��ل  ق��ان��ون��ي��ة تعتمد ع��ل��ى ح��ل 

اأغرا�س القانون، وتعديل القوانني.
• بهدف 	 الأردين  املجتمع  مع  التفاعل  قنوات  فتح 

خ��دم��ت��ه، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ن��ه��و���س ب���ه، وت��ط��وي��ر 
مفهوم ال�سركة احلقيقية معه.

• ت���ق���دمي ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي امل��م��ي��ز اإل�����ى طلبة 	
ال�سخ�سية  الإم��ك��ان��ات  م��ع  يتفق  مب��ا  املاج�ستري 

والقدرات الإبداعية لرفع م�ستوى الأداء.
• ال���دول 	 ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 

العربية.
• رفع امل�ستوى العلمي لالأجيال القادمة.	
• اأما اجلهات امل�ستفيدة من هذا الربنامج :	
• طلبة اجلامعات الأردنية والعربية.	
• موظفو القطاع العام واخلا�س.	
• املحامني والق�صاة وامل�صت�صارون القانونيني.	

�لن�سـاطات �لطالبيـة:
ت���ق���وم ك��ل��ي��ة احل���ق���وق ب��ن�����س��اط��ات ط��الب��ي��ة خمتلفة 
الريا�سية،  املختلفة،  املجالت  يف  الطالب  حاجات  تلبي 
هذه  اأن  اإذ  والدينية،  والفنية،  والثقافية،  والجتماعية، 
الطلبة،  بني  اإيجابي  تفاعل  اإيجاد  يف  ت�ساعد  الن�ساطات 
وقد �سارك اأع�ساء هيئة تدري�س كلية احلقوق يف غالبية 

هذه الن�صاطات.
وق����د مت ت�����س��ك��ي��ل جل����ان م��ت��ن��وع��ة مل��ت��اب��ع��ة م��ث��ل ه��ذه 
الن�ساطات التي ت�سعى كلية احلقوق باأق�سامها الأكادميية 
الطالب من خالل �سمهم كع�سو من  م�ساعدة وحتفيز 
من  العلمية  ال��ن�����س��اط��ات  م��ث��ل  امل�سكلة،  ال��ل��ج��ان  اأع�����س��اء 
ندوات وحما�سرات يف جمال القانون، واملوؤمترات العلمية 
حيث تنوى كلية احلقوق عقد موؤمتر علمي للعام القادم 
و�سوف تعمل على �سم طالب الكلية يف امل�ساركة للتح�سر 
اإلى حتفيز الطالب وخلق  لهذا املوؤمتر مما يهدف ذلك 

لإجناح  وي��وؤدي  واجلامعة  للكلية  والتعاون  النتماء  روح 
املوؤمتر.

�لكلية يف خدمة �ملجتمع :
ك��ربى يف  اأهمية  الزيتونة  كلية احلقوق يف جامعة  ت��ويل 
ومتطلباته  املجتمع  تلبية حاجات  املجتمع من خالل  خدمة 
القائمة واملتوقعة من الكوادر الب�سرية املتخ�س�سة يف جمال 
القانون، من حمامني وق�ساة وم�ست�سارين، وما يوؤدي ويحقق 
املجتمع  التعليم اجلامعي يف كلية احلقوق يف خدمة  اأه��داف 
وتطوره، وذلك من خالل تكامل ال�سورة النظرية مع ال�سورة 

العملية للمعرفة.

وتقوم اأي�ساً كلية احلقوق بالتفاعل مع جمتمعها وذلك 
اأ���س��واره��ا وتتفاعل  التقليدي خ��ارج  ع��ن دوره���ا  ب��اأن تخرج 
مع املجتمع، لي�س فقط من خالل اخلريجني. اأي�ساً تقوم 
التعليمية  وحاجاته  املجتمع  ق�سايا  مع  بالتفاعل  الكلية 
امل�ستمرة، من خالل  والتثقيفية، والإر�سادية وال�ست�سارية 

اإقامة الندوات واملحا�سرات يف جمال تخ�س�س القانون.

قاعة �ملر�فعات
      توجد يف كلية احلقوق قاعة مرافعات، وجمهزة باأف�سل 
للمداولة  غرفة  �سمنها  من  والقانونية  التعليمية  الو�سائل 
الطالب  لتهيئ  احلاكمة،  الهيئة  اأع�ساء  بني  فيما  واملناق�سة 
املحاكمات  على  وتدريبهم  املحاكم,  عمل  طبيعة  مع  للتكيف 
حمققه  الق�سائية،  التطبيقات  م���ادة  بتدري�سهم  ال�سورية 
بذلك هدف من الأهداف التي ت�سبو كلية احلقوق لتحقيقها 
تاأ�سي�س  اإذ مت  العمل،  ل�سوق  الطالب اخلريج  تهيئة  األ وهي 
هذه القاعة يف عام 2005،  وكلية احلقوق يف جامعة الزيتونة 
اول كلية من �سمن جميع كليات احلقوق يف  الأردنية تعترب 

اجلامعات الأردنية، التي ا�ستحدثت قاعة للمحاكمة.

مكتبة كلية �حلقوق:
تزويدها  ومّت  احلقوق  بكلية  خا�سة  مكتبة  ا�ستحداث  مّت 
وجم��الت  املحامني،  نقابة  وجملة  القانونية،  الكتب  مبئات 

قانونية، واجلريدة الر�سمية، وبرنامج عدالة.
العام،  القانون اخلا�س والقانون  اإلى ق�سم  ومّت تق�سيمها 
ثّم جمالت نقابة املحامني، وقرارات حمكمة التمييز الأردنية، 

وكذلك ق�سم للجريدة الر�سمية وجمالت قانونية.
برنامج  على  حتوي  كمبيوتر  اأجهزة  �ستة  بها  يوجد  كما 
عدالة القانوين وذلك لي�ستعني بها طلبة كلية احلقوق وحتت 

اإ�سراف اأع�ساء الهيئة التدري�سية.
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د. ه�سام حامد �لك�سا�سبة
نائب العميد ورئي�س ق�سم القانون

نبذة عن ق�سم �لقانون:
ت�سم كلية احلقوق ق�سماً واحداً للقانون، وي�سم هذا الق�سم نخبة من اأع�ساء هيئة التدري�س املتفرغني واملتخ�س�سني 
يف القانون، ولديهم اخلربة العلمية والعملية، وي�ستعني ق�سم القانون باأع�ساء هيئة تدري�س غري متفرغني من جامعات 

ر�سمية ومتخ�س�سني ولديهم اخلربة يف جمال القانون.

مهام �لق�سم :
اإليها كلية احلقوق من خالل  التي ت�سبو  الروؤية والر�سالة والأه��داف  القانون يف كلية احلقوق بتحقيق  يقوم ق�سم 
اعتماد خطة درا�سية حديثة وفقاً لآخر التعديالت، وكذلك م�ساقات درا�سية لكل مادة ومناهج تعليمية، ومراجع حديثة 

تتوافق وحداثة التعديالت والقوانني وقرارات حمكمة التمييز.
ويعتمد اأع�ساء هيئة التدري�س املنهج العلمي احلديث يف التدري�س من خالل املحا�سرات والبحث واحلث على القراءة 

والتفكري والتعليق على القرارات وكتابة الأبحاث القانونية.
ويقوم الق�سم باعتماد �سمان اجلودة يف جمالت اخت�سا�سها، اإذ يقوم بدرا�سة اخلطة الدرا�سية وامل�سادر التعليمية وفقاً 
للخطة املقررة من �سمان اجلودة، وي�سرف الق�سم على بع�س اللجان العلمية والثقافية والإجتماعية، كما يحتفظ الق�سم 

بامللفات املقررة وفقاً ملتطلبات �سمان اجلودة.
 

�لإر�ساد �لأكادميي :
يقوم ق�سم القانون يف كلية احلقوق مبهمة الإر�ساد الأكادميي للطالب من ِقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية، ويتم توزيع 
الطالب على اأع�ساء الهيئة التدري�سية لإر�سادهم، وحل امل�سائل التي تواجه الطالب. ويتم تدقيق امللفات ب�سكل ف�سلي 
من خالل جلنة املعادلة والإر�ساد ومتابعة اخلريجني، والتي ت�ساعد الطالب على اختيار املواد املنا�سبة وامل�ستوى الدرا�سي 

واخلطة الدرا�سية.

ق�سم  القانون
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ق�سم  القانون

�ع�ساء جمل�س �لق�سم 
/ املحا�سنة  يحيى  حممد  د.  اأ.   / اأبوبكر  خليل  حممد  د.   / الك�سا�سبة  حامد  ه�سام   د. 
/ العفي�سات  حممد  منري  د.   / �سحروري  داود  اأحمد  د.   / اجل��ب��وري  حممد  يا�سني   د. 
/ ال������������زواه������������رة  اب�������راه�������ي�������م  رام�������������ي  د.   / ال�������ع�������ب�������ادي  ع��������ب��������داهلل  �������س������اك������ر   د. 
ال���������زب���������ن. ح�������وي�������ل�������ة  �������س������ل������ي������م������ان  م.   / ال������������������������داود  حم���������م���������ود  حم�������م�������د  د. 

فيحاء �بو زناد
�سكرترية الق�سم

�لن�ساطات �لطالبية :
يقوم ق�سم القانون بعدة ن�ساطات طالبية يف كل عام، منها حما�سرات ُتلقى على طلبة كلية احلقوق يف جمالت عدة 

منها حما�سرة حول حقوق الإن�سان، وحما�سرة حول الف�سل التع�سفي، وكذلك اللقاء مع الطلبة اجلدد.
كما تقوم كلية احلقوق بزيارة اإلى ق�سر العدل وح�سور جل�سات حماكمات والتعرف على مرافق املحكمة ودوائرها. 
وبا�ستمرار فاإن ق�سم القانون يقوم بن�ساطات ريا�سية واجتماعية وثقافية وفنية ودينية، وت�سارك يف ن�ساطات اأخرى على 

م�ستوى اجلامعة.

د�ر ق�سم �لقانون يف خدمة �ملجتمع :
يلبي ق�سم القانون حاجات املجتمع من الكوادر الب�سرية املتخ�س�سة يف القانون من حمامني وق�ساة وم�ست�سارين مما 

يتحقق معه اأهداف التعليم اجلامعي يف خدمة املجتمع وتطوره.
ويتفاعل ق�سم القانون مع املجتمع املحلي من خالل التفاعل مع ق�سايا املجتمع وحاجاته من خالل اإقامة الندوات 

واملحا�سرات وامل�ساركة يف املوؤمترات والنداوت واملحا�سرات العامة واخلا�سة.
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د. ح�سني  حمد�ن
اأ�ستاذ م�سارك

د. يا�سني �جلبوري
اأ�ستاذ م�سارك

�أ. د. �بر�هيم حمي�سن
اأ�ستاذ 

د. �أحمد �سحر�ري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �ساكر �لعبادي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد �أبوبكر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. منري �لعفي�سات
اأ�ستاذ م�ساعد

د.  ر�مي �لز��هرة
اأ�ستاذ م�ساعد

�أ.د. حممد �ملحا�سنة
اأ�ستاذ 

د. ه�سام �لك�سا�سبة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.  حممد �لد��د
اأ�ستاذ م�ساعد

�أ. �سليمان �لزبن
مدر�س

ق�سم  القانون
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مكتب �ضمان اجلودة يف الكلية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
والإرتقاء  الطلبة  اأداء  الإداري��ة، وحت�سني  والهيئة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  كلية احلقوق من  العاملني يف  اأداء  تطوير 

مب�ستواهم العلمي.
)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا

بناء نظام جودة متكامل يف الكلية، وبناء اآليات لإ�ستدامة العمل يف هذا النظام.
)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�

تطوير اأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية من خالل تطوير نظام اجلودة يف الكلية.. 1
ك�سف نقاط القوة يف الكلية وتعزيزها وك�سف نقاط ال�سعف لتالفيها.. 2
الإرتقاء مب�ستوى الطلبة، اأكادميياً ومهنياً و�سلوكياً.. 3

اإن جامعة الزيتونة الأردنية بداأت بتطبيق نظام اجلودة على كافة الكليات والأق�سام الأكادميية واملراكز والدوائر الإدارية 
فيها منذ العام اجلامعي 1102/0102، وا�ستحدثت كلية احلقوق مكتب خا�س وم�ستقل ل�سمان اجلودة يف الكلية، حيث 
مّت اإعداد املكتب وجتهيزه مبا يلزم من معدات ات�سال وو�سائل حفظ ومعاجلة، وربطه بال�سبكة الداخلية للجامعة لتكون 

مقراً رئي�سياً لتوثيق وحفظ امللفات املتعلقة ب�سمان اجلودة يف الكلية.
ومّت تعيني مديراً للمكتب من اأحد اأع�ساء الهيئة التدري�سية املميزين يف الكلية بن�ساطهم وعطائهم، كما مّت ت�سكيل جلنة 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية فيها، وهذا املكتب ميثل حلقة الو�سل بني اللجنة امل�سوؤولة عن ملف  �سمان جودة من �سمن 
�سمان اجلودة يف الكلية وبني كافة مكوناتها من جمال�س احلاكمية واللجان العاملة يف الكلية والعاملني كافة من جهة، 
ومن جهة اأخرى يربط بني مكتب �سمان اجلودة يف الكلية ومكتب الإعتماد و�سمان اجلودة يف اجلامعة، حيث يعمل على 
تعميم الوثائق والإج��راءات والنماذج التي ت�سدر عن هذا املكتب ويعمل على تطبيقها، ويقوم باإي�سال اقرتاحات وروؤية 

الكلية بخ�سو�س ملف اجلودة اإلى هذا املكتب من خالل ممثل الكلية.

د. ه�سام حامد �سلمان �لك�سا�سبة
م�ساعد العميد ل�سوؤون اجلودة
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ق�سم  القانون

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

هدى م�سطفى  حممد

ا�سالم ح�سني  ابوح�سون

ثروت حممد  خان

وعد خ�سر  عبيد

ا�سرف خالد  ابو ح�سي�س

ليدا حجازي  ابوعطااهلل

جعفر منري  القي�سي

معاذ عبداهلل  اليا�سني

ت����������ق����������ى ف����������ت����������ح����������ي  م�������������س������ط������ف������ى
ح���������ن���������ان ����������س���������دق���������ي  امل�����������س�����ط�����ف�����ى
روان ����������������������ص���������������������ال���������������������ح  اب�������������وت�������������ني
زك��������������ي��������������ه حم��������������م��������������د  ع����������ل����������و�����������س

����������������س���������������ري���������������ف زه���������������ري  ����������س���������ال���������ح
ط���������������������ارق ي���������ا����������س���������ني ال����������زغ����������ل����������وان
ع�����ب�����دال�����ل�����ط�����ي�����ف ن�����اي�����ف  امل������ط������ريي
ي��������������������زن ط��������������������ال  ال���������ع���������ج���������ي���������ات



جامعة الزيتونة االردنية264

كلية الحقوق

ق�سم  القانون

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

حممد جمال  الفقهاء

براءه حممد القنه

�سند حممد  حم�سن �سليمان حممد  املحمود

نور علي  الزيات

تال ر�سدي عوده

فرح يا�سني  الدبوبي

حاب�س عبدالكرمي الكايد

مازن امني  املرعي

ا���������������������س��������������������راء م��������������������روان  م�����������س�����ع�����ل
ب���������ي���������ان ����������س���������الم���������ه  ال�������ك�������ع�������اب�������ن�������ه
ج������م������ال م������زي������د �������س������ن������د  امل�������ط�������ريى
������������س�����������ع�����������د ف�����������رح�����������ان  ال���������ع���������ن���������زي
ع���������������������دن���������������������ان م���������������������راد  ��������س�������ب�������ي�������ل

غ�����������������������ازي ان�����������������������ور  ال���������ط���������وال���������ب���������ه
جم����������������د اب����������������راه����������������ي����������������م  م��������������������رار
ن���������ا����������ص���������ر حم���������م���������د  اجل�������������دع�������������ان
ي���������و����������س���������ف حم���������م���������د  احل��������ري�����������������س
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ق�سم  القانون

قي�س عماد العواوده عاهد عوده ال�سكارنه

روزانه حمد ابوعليان

معتز خلف العرميي

حمزه حممد الزيدان

حممدها�سم حمزه با�سي

حممد �سالمه ال�سيوف

�سلمان امين كنانه

نعيم ح�سن ال�سالح

حممد فايز حيا�صات

�سفاء حممد زعيرت

نعيم حممد ابو عودة

اح�������������م�������������د ب�������������ك�������������ر امل�������������ح�������������ارم�������������ه
اح��������������م��������������د ع��������������و���������������س امل������������ط������������ريي
ج����������اب����������ر ح���������������������س����������ني ال�������ع�������ج�������م�������ي
ح��������������م��������������زه ح��������������ي��������������در احل�������������دي�������������د
را����������������س���������������د اح���������������م���������������د ال����������ع����������ن����������زي

روان خ����������������������������������ال����������������������������������د ج�����������������������ربان
زي�������������د ن�������������ب�������������ي�������������ل امل����������ع����������اي����������ط����������ه
����������س���������ع���������دون ع���������اي���������د ال�������������س������ع������ي������دي
ي����������ا�����������س����������م����������ني امي����������ن اك����������ب����������اري����������ه
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