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 رقم الخطة الدراسية القانون  القسم  الحقوق  الكلية
 01/2/7102 تاريخ االعتماد 27 عدد المواد الدراسية ( 7102-7102/0) 

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد المدخل إلى الفقه اإلسالمي 0 1710720

 

لمادة تعريفا بالشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي من حيث مفهوم كل منهما وخصائصه وتعرج على تقسيم تتضمن هذه ا الوصف المختصر:
التطور الفقهي إلى أدوار حسب األزمان التي تطور من خاللها من عصر النبي صلى هللا عليه وسلم مرورا بعصر الخلفاء الراشدين إلى عصر 

 وين الفقه في متون مختصرة.ازدهار الفقه وأسباب هذا اإلزدهار ثم تد
وُيعنى هذا المساق بإعطاء فكرة واضحة عن أصحاب المذاهب األربعة المشهورة بدراسة حياتهم وتعليمهم. ويختم المساق بدراسة بعض النظم   

 نظام الملكية. -.         ام العقد مع توسع في هذه األخيرةنظ -        القانونية في الفقه اإلسالمي وهي:
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  قم المادةر 
 ال يوجد القانون الدستوري والنظم السياسية 0 1710020

 

تتناول هذه المادة دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري والتعريف بهذا القانون واصطالحاته وتطبيق قواعده إضافة إلى  الوصف المختصر:
دستور لغة وشكال وموضوعا وعالقته باالقوانين األخارو ودراساة مصاادر القاعادة الدساتورية المكتوباة وكيار المكتوباة وأناوا  الدسااتير تعريف ال

 وطرق وضعها وسمو الدساتير وطرق الرقابة على دستورية القوانين إضافة إلى تعديل الدساتير ونهاياتها وتطبيقات القاانون الدساتوري وتطاور
 تورية في األردن.الحياة الدس

كما تتضمن هذه المادة التعريف بالدولة وأركانها وخصائصها والنظريات المفسرة لسايادة الدولاة وأناوا  الادول مان حياث الشاكل والتكاوين        
متطاورة  كماا تشامل ودراسة أصل الدولة ونشأته وأساس السلطة فيها والنظريات التي ظهرت لتفسير ذلك إضافة إلى وظائف الدولة التقليدياة وال

ة  دراسة مبدأ خضو  الدولة للقانون وعناصر الدول القانونية وتطبيقاتهاا فاي الدساتور األردناي  فضاال عان دراساة الحكوماة وماداوالتها المختلفا
ناوا  الديمقراطياة مان وأشكال الحكومات أي أنواعها وصورها  ووسائل إسناد الحكم  الديمقراطية  وكير الديمقراطية  والمختلطة  ويتناول كاذلك أ

لحاكماة حيث كيفية مشاركة الشعب في السلطة مع التركيز على الديمقراطية النيابية )البرلمانية( وتطبيقاتها في األردن  وبياان تنظايم السالطات ا
ت العامااة ومباادأ المساااواة  والعالقااة بينهااا وتطااور مجاااالت الساالطة وأهاادافها والمااذاهب الفكريااة المفساارة لااذلك  كمااا تتناااول مركااز الفاارد والحريااا

 ومشتمالته  واألحزاب السياسية وتطبيقات ذلك كله في الحياة السياسية األردنية.
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد القانون اإلداري  0 1710060

 

ون اإلداري ونشااأته وأساسااه وخصائصااه وعالقتااه بااالقوانين األخاارو وبعلاام اإلدارة تشااتمل هااذه المااادة علااى التعريااف بالقااان الوصااف المختصاار:
كما تتناول دراسة لنظرية األشخاص المعنوية وأنواعها بإيجاز ومصادره مع دراسة مركزه للتنظيم اإلداري الذي يتضمن أسالوب المركزياة   العامة.

 وتطبيقات ذلك في األردن. اإلدارية والالمركزية اإلدارية أو عدم التركيز اإلداري 
 وتتناول كذلك دراسة النشاط اإلداري ممثال فاي المرافاق العاماة وأنواعهاا وطارق إدارتهاا والضابي اإلداري وأنواعاه  وهيئاتاه وأكراضاه وحادود     

اساة تفصايلية عان الوظيفياة سلطات الضبي اإلداري والرقابة عليهاا وتطبيقاات ذلاك فاي األردن. وباإلضاافة علاى ماا تقادم تتضامن هاذه الماادة در 
الحصاول العامة والموظف العام في التشريع األردني كما تتناول دراسة األموال العامة  ونظامها وكيفية حمايتها  واستعماالت المال العام وطارق 

عقااود اإلداريااة  إضااافة إلااى امتيااازات عليااه. وتتناااول دراسااة أعمااال الساالطة اإلداريااة الماديااة  واألعمااال القانونيااة ممثلااة فااي القاارارات اإلداريااة وال
 السلطة اإلدارية ممثلة في السلطة التقديرية  وحق التنفيذ المباشر  ونزعا لملكية الخاصة للمنفعة العامة.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد القانون الدولي 0 1710070

 

هدف هذه المادة إلى التعريف بالقانون الذي يحكم العالقات الدولياة مان خاالل بياان األساس والمبااديء العمومياة التاي ت  الوصف المختصر:
 تفيد الطالب في معرفة هذا القانون  وعالقته بالقاانون الاداخلي  ومصاادر قواعاده واألشاخاص المخااطبين بأحكاماه ومادو إلزامياة تلاك األحكاام

 وجزاء مخالفتها.
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  لمادةرقم ا
القسم العام –قانون العقوبات  0 1710070  ال يوجد 

 
 

تتناول دراسة هذه المادة التعريف بقانون العقوبات وأهمية دراسته وتوضيح الخصائص التي تتمياز بهاا قواعاد العقوباات   الوصف المختصر: 
العقوبات في النظام القانوني العام  والتعرف على عالقة قانون العقوبات بفرو  القانون األخرو. كذلك يتم تساليي الضاوء ثم بيان موضع قانون 

 من الناحية التاريخية على قانون العقوبات األردني.
دراسة موضو  نطاق ساريان قاانون  كما تتناول أيضا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من حيث بيان مضمون المبدأ وتاريخه وأهميته ومن ثم    

ثلاة العقوبات من حيث الزمان والمكان واألشخاص وبعد ذلك دراسة النظرية العامة للجريمة من حيث التعرياف بالجريماة وأنواعهاا وأركانهاا المتم
ية الجزائيااة وأخيارا التعريااف فاي الاركن الشاارعي والماادي وعناصاره والااركن المعناوي وصاوره وكااذلك دراساة موضاو  المساااهمة الجنائياة والمسا ول

 بالجزاءات الجنائية من عقوبات وتدابير احترازية وأنواعها.
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد المدخل إلى علم القانون  0 1710001

 
 

نون ماان حيااث: التعريااف بالقااانون ونشااأته وتطااوره وبيااان فروعااه وتنااو  تتضاامن هااذه المااادة دراسااة النظريااة العامااة للقااا الوصااف المختصاار: 
لقانونياة قواعده  وخصائص القاعدة القانونية وتنوعها إلى قواعد آمرة وأخرو مكملة )األصلية والقانونية واالجتهادية( ثم دراسة تفسير القاعادة ا

 ن حيث األشخاص المخاطبين بها ومكان وزمان سريانها.من حيث طرق التفسير وأنواعه ومدارسه وكذلك توضيح نطاق تطبيقها م
كمااا تتضاامن هااذه المااادة دراسااة النظريااة العامااة للحااق ماان حيااث التعريااف بااالحق وأنواعااه )الماليااة والشخصااية والعينيااة والمعنويااة( وأطرافااه    

 ومصادره وأركانه  ثم الحماية المقررة له.
 
 

 المتطلب السابق ادة الدراسيةاسم الم الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
(0األحوال الشخصية ) 0 1710727  المدخل إلى الفقه اإلسالمي 

 
 

يدرس هذا المساق األحكام الشخصية من الوجهة التشاريعية فاي مجااالت الازواج وأحكاماه وشاروط صاحته ونفااذه وآثااره  الوصف المختصر: 
 ام التعدد ومعرفة أنوا  العقود الصحيحة والباطلة والفاسدة.وواجبات الزوجين وحقوقهما  والمحرمات من النساء وأحك

ياالء العادة المترتباة علاى فرقاة النكااح والنفقاة كاذلك. ثام دراساة مبحاث الاوالدة وماا     ثم دراسة أحكام تفريق النكاح من طالق وخلاع وظهاار واال
 يترتب عليها من:

 الرضا . -ج                 الحضانة. -ب        ثبوت النسب. -أ   
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
(0األحوال الشخصية ) (7األحوال الشخصية ) 0 1710720  

 

وتتضمن تعريف التركة  والحقوق المتعلقة بالتركة  ثم أسباب اإلرث وشاروط موافقاة أصاحاب القاروض مان الرجاال  الازوج  الوصف المختصر:
ب والجد الصميم األخ ألم  أصحاب الفروض من النساء  الازوج واألم والجادة الصاميم والبنات البان  واألخات الشاقيقة واألخات ألم  ثام دراساة واأل

 القول والرد والتطميح والمناسخة  ثم ميراث ذوي األرحام وولد البنات وولد األنجال.
نهاا والرجاو  عنهاا  قبولهاا وردهاا  والوصاي: شاروطه والموصاى لاه والموصاى باه ودراسة الوصية: حكمها وحكمتها  أركانها وشروطها  بطال    

 وتزاحم الوصايا والوصية الواجبة.
الميراث وموانعه وأسبابه وأنوا  الورثة  ثم دراسة أحوال أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وذوي األرحام  والحجب والرد وتصاحيح المساائل   

 النسب ثم إرث الحمل  والمفقود والجنين وولد الزنا اللعان.والعضوية السببية  فالمقر له ب
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
ةالقانون الدستوري و النظم السياسي النظام الدستوري األردني 0 1710027  

 

الرئيسية للمساق الدراسي ونتائج التعلم التي ُيتوقع من الطالب العادي  تقدم مواصفات المساق هذه موجزًا دقيقًا للخصائص الوصف المختصر:
ظهارها إذا اساتفاد بشاكل كامال مان فارص الاتعلم المقدماة  وهاي تشاير إلاى المسااهمات التاي تقادمها للبرناامج  ويتنااول هاذا المسااق  إحرازها واال

كيار الديمقراطياة بماا فيهاا أسالوب اإلساتفتاء الشاعبي وأسالوب الجمعيااة  أسااليب نشاأة الدسااتير  بماا فاي ذلاك الدسااتير الديمقراطياة والدسااتير
 التأسسية كأسلوبي ديمقراطيين وأسلوب المنحة والعقد كأساليب كير ديمقراطية.

(  ثاّم 0267( ودساتور عاام )0227( ودساتور عاام )0272ثّم يتحادث عان أسااليب نشاأة الدسااتير األردنياة وبشاكل مفصال دساتور عاام )     
عية دث عن أنوا  الدساتير الثالثة ويقوم بدراستها بالتفصيل بماا فاي ذلاك الماواد المتعلقاة بنظاام الحكام والسالطات الاثالث التنفيذياة والتشارييتح

 .والقضائية  وتكوين اإلدارات العامة وحماية األموال العامة وحقوق األردنيين  ويشرح كيفية إجراء التعديالت الدستورية وشروطها
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  لمادةرقم ا
 المدخل إلى علم القانون  دراسات قانونية باللغة اإلنجليزية 0 1710720

تهااادف دراساااة هاااذه الماااادة إلاااى التعرياااف بالمصاااطلحات القانونياااة باللغاااة األجنبياااة )اإلنجليزياااة أو الفرنساااية( المرادفاااة  الوصاااف المختصااار: 
لحات القانونيااة العربياة وذلااك بطريقاة تاادريس وباللغااة األجنبياة المختااارة  المباادل األساسااية فااي الدراساة القانونيااة مثال تعريااف القااانون للمصاط

تلاك وأقسامه وفرو  هذه األقسام وبعد ذلك يتهيأ الطالب لدراسة نصوص قانونية مختارة باللغة األجنبية بغية توسيع قدرتاه علاى فهام واساتيعاب 
 التعامل مع المراجع األجنبية عند الحاجة لها مستقبال. –صوص مما يسهل عليه تدريجيا الن

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 المدخل إلى علم القانون  المالية العامة و التشريع الضريبي 0 1710767

األساس والقواعاد التاي تانظم مالياة الدولاة فاي موازينهاا ووارداتهاا ماع التركياز علاى التطبيقاات  تتضامن هاذه الماادة دراساة  الوصف المختصر: 
 التشريعية لهذه األسس في التشريع المالي األردني. ويتناول المنهاج التدريسي للمادة المواضيع الرئيسية التالية:

العاماة )وموازناة  الدولاة  نفقاات الادول  ماوارد الدولاة( وبخاصاة منهاا تحليال المدخل إلى علم المالية  المباديء واالتجاهاات الحديثاة فاي المالياة 
األردنياة  الضرائب المباشرة وتطوراتها المالية واالجتماعية واإلصالحية. ثم يجري تركيز هذا المنهاج على دراسة موضوعية ألهم التشريعات المالية

 التشريع وفي التشريع الضريبي في المملكة. في الدستور األردني  وفي قانون الموازنة األردنية وفي
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 المدخل إلى علم القانون  مصادر االلتزام 0 1710000

 

صادر الحقوق الشخصية وذلك فاي تتناول هذه المادة دراسة مصادر االلتزام والتي يطلق عليها القانون المدني األردني م الوصف المختصر: 
تمهيد يوضح األسس العامة للقانون المدني األردناي واالتجاهاات العاماة فياه واالنتقاال بعادها إلاى مقدماة للتعارف علاى الحاق الماالي وكال مان 

دراسة العقد )تعريفه وشروط الحق الشخصي والحق العيني كما يبحث فيها التقسيم الحديث لمصادر االلتزام والتقسيم العلمي لهذه المصادر  ثم 
لاى الماال انعقاده وصحته وتفسيره وآثاره وكيفية قيام المس ولية العقدية وانحالل العقد( ودراسة اإلرادة المنفردة والعمال كيار المشارو  الواقاع ع

ون سابب ثام القاانون كمصادر وعلى النفس ثم المس ولية عن عمال الغيار والمسا ولية عان األشاياء  وبعاد ذلاك ياتم االنتقاال لدراساة الكساب د
 مباشر من مصادر االلتزام  وتكون هذه الدراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمي والقوانين المدنية العربية.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 مصادر اإللتزام أحكام اإللتزام 0 1710707

 

عرف الطالب على المصادر التي ينشأ عنهاا االلتازام  يادرس فاي هاذه الماادة وساائل تنفياذ االلتازام بعاد نشاوئه  بعد أن يت  الوصف المختصر:
لوساائل وهي وسائل التنفيذ االختيارية بالوفاء أو المقاصة أو اتحاد الاذمتين  أو الوساائل الجبرياة بالتنفياذ العيناي أو بطرياق التعاويض وبياان ا

لتزام كالدعوو كير المباشرة ودعوو الصورية والحاق فاي الحابس ثام دراساة األوصااف المعدلاة تثاار االلتازام كالشارط القانونية لحماية تنفيذ اال 
لة التنفيذ واألجل وأحكام التضامن بين الدائنين والتضامن بين المدينين  وتنتهي الدراسة ببيان حاالت انقضاء االلتزام بوسيلة اإلبراء أو باستحا

 هذه الدراسة طبقا للقانون المدني األردني والقانون المقارن. أو بالتقادم وتكن
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد مبادل القانون التجاري  0 1710700

 

واالتجاهااات الحديثاة لقااانون التجااارة تتضامن هااذه المااادة تعرياف القااانون التجاااري ونشاأته وتطااوره التااريخي وخصائصااه  الوصاف المختصاار:
طاة  ومصادره  واألعمال التجارية البرية وتقسيمها إلى أعمال تجارية قصدية وشكلية وأعمال بنص القاانون واألعماال التجااري بالتبعياة والمختل

ارية واالختيارياة وحجياة هاذه الادفاتر فاي وتتضمن أيضا  تعريف التاجر والشروط الواجب توافرها فيه والتزاماته من مسلك الدفاتر التجاري اإلجب
 اإلثبات والقيد في السجل التجاري والمنافسة كير المشروعة.

كما تتضمن هذه المادة تعريف المحل التجاري )المتجر( وبيان عناصره المادية والمعنوية ودراسة القيود بصورة عاماة وكاذلك النقال والارهن     
 ة التجارية والسمسرة.التجاري والوكالة بالعمولة والوكال

  
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القسم العام –قانون العقوبات  الجرائم الواقعة على األشخاص 0 1710777

 

علم التاي يتوقاع مان الطالاب تقادم مواصافات المسااق هاذه ماوجزًا دقيقاًا للخصاائص الرئيساية للمسااق الدراساي ونتاائج الات الوصف المختصار:
ت العادي إحرازها و إظهارها إذا استفاد بشكل كامل من فرص التعلم المقدمة. وهي تشير إلى المساهمات التي تقدمها للبرنامج  وتصف تسهيال

نسان وسالمة بدنه وهي جارائم التعلم. إذ يتناول هذا المساق دراسة بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات األردني وبالذات الماسة بحياة اإل 
جرائم  القتل المقصود )العمد( بأنواعه وظروفه المشددة والمخففة  و كذلك جرائم اإليذاء المقصود بأنواعه و ظروفه المشددة والمخففة ثم دراسة

قعة على األخالق واتداب العاماة وهاي القتل واإليذاء كير المقصودين كما يتناول هذا المساق دراسة األحكام التفصيلية التي تخص الجرائم الوا
 جرائم االزنا واإلكتصاب وهتك العرض.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
اإللكترونية التجارة 0 1710707  مبادل القانون التجاري  

 
 

لتجارة االلكترونية  ومفهوم التجارة االلكترونية  والتعاقاد االلكتروناي تهدف دراسة هذه المادة إلى تناول أبرز موضوعات ا  الوصف المختصر:
المبارم وخصائص التجارة االلكترونية  وسماتها والمشكالت العملية التي يثيرهاا التعاقاد عبار وساائل االتصااالت الحديثاة والنظاام القاانوني للعقاد 

ترونااي وآثااار العقااود االلكترونيااة  وااللتزامااات العقديااة ووسااائل الاادفع االلكترونااي عباار الوسااائل االلكترونيااة وحمايااة المسااتهلك فااي التعاقااد االلك
وأية مواضيع  والوفاء االلكتروني  والمواقع على االنترنت والوسائل البديلة لفض النزاعات وتداول األوراق المالية والتجارية بالوسائل االلكترونية

 ية.أخرو ذات صلة بالمعامالت التجارية االلكترون
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون اإلداري  تشريعات اإلدارة اإللكترونية 0 1710760

 

ا تهادف هاذه الماادة إلاى تحدياد مفهاوم اإلدارة العاماة االلكترونياة مان الناحياة القانونياة ومادلولها وبياان أهادافها وكاياتها الوصف المختصار:
وني ومقوماتها وعناصرها كما يتنااول أبارز التطاورات االلكترونياة الحديثاة فاي مجاال تبسايي اإلجاراءات والقارارات اإلدارياة وتحدياد وضاعها القاان
لتحدياد ويتعرض لإلطار القانوني للتطورات االلكترونية الحديثة التاي طارأت علاى وساائل اإلدارة العاماة كاالقرارات والعقاود اإلدارياة  كماا يتعارض 

 وسائل حماية اإلدارة االلكترونية سواء كانت فنية أو قانونية وتقرير مدو فاعليتها.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون اإلداري  القضاء اإلداري  0 1710762

 

وتمييازه عان القضااء الماادي ومباررات كال منهماا ونشاأة القضااء اإلداري فاي  تتناول هاذه الماادة التعرياف بالقضااء اإلداري  الوصف المختصر: 
إلدارة  فرنسا  ثم دراسة مبدأ المشروعية من حيث معناه ومصادره ثام بياان القياود التاي تارد علاى هاذا المبادأ أو الموازناة لاه كالسالطة التقديرياة لا

 لمحصنة من هذا اإللغاء.والظروف االستثنائية  وأعمال السيادة والقرارات اإلدارية ا
تعاارض كمااا تتناااول الدراسااة الرقابااة علااى أعمااال اإلدارة والمتمثلااة بالرقابااة اإلداريااة أو السياسااية أو القضااائية  وفااي مجااال الرقابااة القضااائية ت   

شاكلية والموضاوعية لادعوو الدراسة بالتفصيل لدعوو اإللغاء من حيث تعريفهاا وخصائصاها والمحكماة المختصاة بنظرهاا فاي األردن  والشاروط ال
 اإللغاء.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 أحكام االلتزام العقود المسماة 0 1710700

 

حياث المصاادر  تتناول هذه الماادة بياان ماا يتمياز باه هاذا الناو  فاي العقاود والتفرقاة بينهاا وباين العقاود كيار المساماة  مان الوصف المختصر:
ين مان والطبيعة واألهداف والتكييف القانوني لها  وبعد هذا اإلطار العام في دراساة العقاود المساماة ينتقال البحاث إلاى دراساة مركازة فاي أهام عقاد

عقد البيع على عاتق كل العقود المسماة  وهما عقد البيع وعقد اإليجار  من حيث شروط انعقاد كل من العقدين وأركانهما وااللتزامات التي يرتبها 
ناي  وأهام من الم جر والمستأجر  واألثر القانوني المترتب على إبرام أي من العقدين مع دراسة تطبيقية ألحكام قانون المالكين والمستأجرين األرد

 التطبيقات القضائية.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 مبادل القانون التجاري  الشركات واإلفالس 0 1710000

            

تهاادف هااذه المااادة للتعريااف بالقواعااد القانونيااة التااي تحكاام عماال الشااركات التجاريااة  والنظااام القااانوني إلشااهار اإلفااالس  الوصااف المختصاار:
د القانونية التي تنظم كيفية إنشائها وشروط تسجيلها وتتضمن التعرض إلى التطور التاريخي للشركات التجارية  ودراسة ألنوا  الشركات والقواع

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

دارتهااا  باإلضااافة إلااى دراسااة طاارق انتهاااء اإلفااالس وجاارائم اإلفااالس  الطعاان فيااه وآثاااره وكااذلك دراسااة أشااخاص التفليسااة وجاارد أوال المفلااس واال
 والتصفية ورد االعتبار وشروطه.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
كمات المدنيةقانون أصول المحا 0 1710002  أحكام االلتزام 

 

تتناول هذه المادة التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية ومصادر هذا القانون وعالقته بفرو  القانون األخرو وتطوره  الوصف المختصر: 
 االختصاص. التشريعي ثم دراسة التنظيم القضائي من حيث تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي ورجال القضاء ومعاونيهم وقواعد

جاراءات     كما تتناول دراسة نظرية الدعوو من حيث شروطها وطبيعتها والخصومة من حياث إجاراءات التقاضاي ومواعيادها وجازاء مخالفتهاا واال
عاادة المحا كماة  اإلثبات وحق النفي. وأخيرا صدور الحكم القضائي الحاسم وأثره وطرق الطعن التي يخضع إليها )االستئناف( واعتراض الغير واال

 والتمييز.
  

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 أحكام االلتزام قانون العمل والضمان اإلجتماعي 0 1710006

 

قاللة ونطااق تتناول هذه المادة التعريف بالتشريع العمالي وأهميته وتطاوره والتنظايم الادولي لابعض جوانباه ومصاادرة واسات الوصف المختصر:
راف تطبيقه  ثم دراسة القواعد القانونية التي تنظم عقد العمل الفردي من حيث عناصاره وانتقااده ومدتاه وآثااره التاي تشامل التزاماات وحقاوق أطا

ق منهاا بعقاد العمال عقد العمل وجزاء اإلخالل بهذا العقد  كما تتناول هذه المادة دراسة التنظيم القانوني لعالقات العمال الجماعياة ساواء ماا تعلا
من كاذلك الجماعي أم بالتنظيمات النقابية أم بتسوية المنازعات العمالية الجماعية طبقا لقانون العمل األردني واالتفاقات الخاصة بالعمل  وتتضا

ضاد اإلصاابات الناشائة  دراسة المباديء العامة في قانون الضمان االجتماعي من حيث تعريفه واهميته وتطوره ونطاق تطبيقاه  وأحكاام التاأمين
عن العمل وأمراض المهمة  والتأمين ضد الشيخوخة والعجز الوفاة والتأمين ضد العجز الم قت بسبب المرض والتاأمين الصاحي الشاامل للعامال 

لتأميناات وهاي المطبقاة والمستحقين  ثم المنح العائلية  والتأمين ضد البطالة  مع التركياز علاى األحكاام التفصايلية للناوعين األول والثااني مان ا
 حاليا في األردن.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 العقود المسماة عقود التأمين 0 1710002

    

وم عليهااا عقااد تتضاامن هااذه الماادة التعريااف بقااانون التاأمين حسااب مفاهيمااه القديمااة والحديثاة واألسااس الفنيااة التاي يقاا الوصاف المختصاار: 
 التأمين ونشأة هذا العقد وتطوره وأنوا  التأمين وخصائص كل نو  منها وآراء فقهاء الشريعة اإلسالمية في عقد التأمين.

كما تتضمن هذه المادة دراسة الخطر في التأمين من حيث شروطه وأقساطه والمناصر التي تادخل فاي تحدياده وعنصار المصالحة فاي عقاد     
ص عقد التأمين وآثار العقد والتزامات أطراف العقد والحلاول القاانوني والادعوو المباشارة والتقاادم ثام دراساة عادة تطبيقاات لعقاد التأمين وخصائ

 التأمين كالتأمين على السيارات والحرائق.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
يقانون التنظيم الدول 0 1710070  القانون الدولي 

 
 
 

تتناول هذه المادة دراسة موجزة في اإلطار النظري للهيئات الدولياة مان حياث التعرياف بهاا ونشاأتها وأنواعهاا والخصاائص  الوصف المختصر:
د اإلطاار النظاري  المميزة لها فيما يتعلق بشخصيتها القانونية ومنح العضاوية وأجهزتهاا المختلفاة وطارق اتخااذ القارارات )التصاويت( فيهاا  ويعا

دافها تتناول هذه المادة بيان فكرة موجزة عن )عصبة األمم( ومن ثم دراسة الهيئة الدولية المعاصرة  )هيئة األمم المتحدة( من خالل توضيح أها
 وأجهزتها الرئيسية واختصاصات كل من هذه األجهزة وطرق اتخاذ القرارات فيها والوكاالت المتخصصة التي ترتبي بها.

ث كما تتناول هذه المادة التعريف ببعض المنظمات الدولية ذا الطابع اإلقليمي مثال جامعاة الادول العربياة ومنظماة الوحادة اإلفريقياة  مان حيا   
النشااأة واألجهاازة واالختصاصااات وطاارق اتخاااذ القاارارات  ثاام بعااض المنظمااات اإلقليميااة ذات الطااابع التخصصااي مثاال مجلااس التعاااون الخليجااي 

 م تمر اإلسالمي والسوق األوروبية المشتركة.ومنظمة ال
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 الجرائم الواقعة على األشخاص الجرائم الواقعة على األموال 0 1710070

 

الانص عليهاا فاي قاانون العقوباات األردناي ويجاري التركياز تتناول هذه المادة دراسة الجرائم الواقعة على األموال التاي ورد  الوصف المختصر:
ساءة االئتمان )خيانة األمانة( حيث يتم التعريف بأركان كال جريماة  على دراسة ابرز هذه الجرائم واكثرها شيوعا وهي جريمة السرقة واالحتيال واال

افاق ارتكابهاا وحااالت اإلعفااء مان العقااب  كماا تتضامن الدراساة من هذه الجرائم والعقوبة المقررة لمرتكبها والظروف المشددة والمخففة التاي تر 
 بعض الجرائم الملحقة بجرائم األموال وبالذات جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 العقود المسماة الحقوق العينية 0 1710207

 

ناول هذه المادة دراسة فرعين رئيسين مان الحقاوق العينياة هماا: الحقاوق العينياة األصالية  والحقاوق التبعياة  وتتضامن تت الوصف المختصر:
 دراسة الفر  األول من هذه الحقوق بيان أحكام حق الملكية ووسائل حماية هاذا الحاق والقياود التاي يمكان أن تارد علياه. ثام الكاالم عان أساباب

ة أو الوفاة والحقوق المتفرعاة عان حاق الملكياة مثال حاق المنفعاة وحاق االساتعمال وحاق الساكنى وحاق المسااطحة كسب الملكية في حال الحيا
 وحقوق االرتفا  مع التطرق لبعض األنوا  الخاصة من الملكية )كالملكية الشائعة وملكية الطوابق والشقق(.

دة دراسة الارهن التاأميني والارهن الحياازي مان حاين إنشااء كال منهماا وآثااره وفي الفر  الثاني من الحقوق العينية )التبعية( تتضمن هذه الما   
 وانقضائه  وأخيرا حقوق االمتياز التي يمكن أن ترد على الملكية.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
دنيةقانون أصول المحاكمات الم قانون البينات والتنفيذ 0 1710202  

 

تتناول هذه المادة تعريف قانون البينات األردني والقوانين المكملة له والمذاهب الفقهية المختلطة في قواعد اإلثبات وعبء  الوصف المختصر:
 دلة اإلثبات المختلفة.اإلثبات  وأدلة اإلثبات بالكتابة أو بالشهادة أو بالقرائن والقضائية أو باإلقرار أو باليمين الحاسمة أو المتممة وكيرها من أ

اتها كما تتضمن هذه المادة التعريف بقانون التنفيذ وتطوره التشريعي  ثم دراسة السلطة التي تباشر التنفيذ )دائرة التنفيذ( من حيث اختصاصا  
وعلى شخصاه واالعتاراض علاى والقائمون عليها والخصومة في التنفيذ واألموال التي ال يجوز حجزها  وطرق التنفيذ الجبري على أموال المدين 

 التنفيذ وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
(7األحوال الشخصية ) أصول الفقه اإلسالمي 0 1710222  

 

لفقهااء فاي الوصاول إلاى اساتنباط األحكاام الفقهياة مان هذا المساق في مجمله تعريف بالقواعد والمبادوء التي اعتمدها ا الوصف المختصر:
 مصادرها وفي سبيل ذلك يدرس الطالب عالقة الفقه بأصول الفقه تعريفًا وموضوعًا ونشأة وتطورا.

اب وشر  ثم يبحث المساق األدلة الشرعية المعتبرة وهي القرآن والسنة واإلجما  والقياس واالستحسان والمصلحة المرسلة والعرف واالستصح   
من قبلنا ومذهب الصحابي يلي ذلك دراسة األحكام الشرعية بتوعيها التكليفي والوضعي وتوضيح المصطلحات المتصالة باألحكاام وهاي المحااكم 

 والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
ةالعمليات المصرفيو  ريةاألوراق التجا 0 1710206  الشركات واإلفالس 

 

تتناول هذه الماادة التعرياف بااألوراق التجارياة وخصائصاها وأنواعهاا وتطورهاا التااريخي وتوحياد قاانون الصارف  ثام دراساة  الوصف المختصر: 
حقاقها بااالتظهير وأنواعهااا وآثارهااا تفصاايلية للساافتجه ماان حيااث نشااأتها وشااروط صااحتها الشااكلية والموضااوعية وعاان مقاباال الوفاااء والقبااول واساات

وط او بالتقااادم ثاام دراسااة الكمبيالااة ماان حيااث تعريفهااا وشااروط صااحتها وكيفيااة تااداولها قسااوضاامانات الوفاااء بالساافنجة وانقضااائها بالوفاااء أو بال
وشروط صحته الشكلية الموضاوعية  وأحكامها المشتركة مع أحكام السفنحة بالوفاء بها أو سقوطها أو تقادمها  ثم دراسة الشيك من حيث تعريفه

 .وأنوا  خاصة من الشركاتوكيفية تداوله والوفاء به ومقابل الوفاء واالمتنا  عن الوفاء والجزاءات المترتبة 
كمااا تتضاامن دراسااة هااذه المااادة بيااان أهميااة المصااارف فااي الحياااة االقتصااادية والصاافة التجاريااة للعمااال المصاارفية والعمليااات المصاارفية     
 الوديعة والحسابت الجاري والحوالة واالعتماد المستندي والخصم والكفالة المصرفية.ك

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
التجاريةالملكية الصناعية و  0 1710207  الشركات واإلفالس 

 

عات الصااناعية  وماان ثاام دراسااة طبيعااة الملكيااة الصااناعية ماان حيااث مصااادرها تباادأ هااذه المااادة بمااوجز عاان تاااريخ التشااري الوصااف المختصاار:
التركياز التشريعية الوطنية والدولية ودراسة الملكية الصناعية بشكل عام وموقع هذه األحكام في البالد العربية والتشريع األردني بشكل خااص ماع 

 ستردادها وحقوقها وحمايتها والقيود التي يمكن أن ترد عليها.في دراسة حق االخترا  وموضو  براءة االخترا  ومنح البراءة وا
كماا تتنااول هاذه الماادة دراساة موضاوعات العالماات التجارياة والصاناعية مان حياث وظاائف هاذه العالماات وشاروط اتخاذهاا وحقاوق صاااحبها    

ن تارد عليهاا كاالبيع والارهن  وكاذلك دراساة األساماء والعنااوين وانقضائها واألسماء والعناوين التجارية  والمتجر والتصرفات القانونية التي يمكان أ
أحكاام اتفاقياة التجارية وملكية المحل التجاري والحقوق المقاربة المتياز االخترا  ونقل التكنولوجياا والملكياة األدبياة طبقاا ألحكاام قاانون التاأليف و 

 برن المتعلقة بالحماية الدولية لحق الم لف.
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية لساعات المعتمدةاعدد  رقم المادة
 العقود المسماة القانون الدولي الخاص 0 1710202

تتناول هذه المادة التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصادره وتمييزه عن القانون الدولي العام  ودراسة النظرياة العاماة فاي  الوصف المختصر:
ذا التناز  واألساليب المعتمدة لحلة وتحديد القانون الواجب التطبيق وطبيعة تطبيق القانون األجنبي أمام القضااء تناز  القوانين من حيث نطاق ه

األحكاام الوطني وموانع تطبيقه وكذلك دراسة قواعد اإلسناد وااللتزامات الناشئة عان المسا ولية العقدياة أو المسا ولية التقصايرية  ومساألة تنفياذ 
ولة كما تشمل هذه المادة دراسة النظرية العامة للجنسية من حيث تعريف الجنسية وطبيعتها وسلطة الدولاة فاي تنظيمهاا وبياان األجنبية داخل الد

افة إلى كيفية اكتسابها بحكم القانون أو بالتجنس وحاالت انعدامها وازدواجها أو فقدها  وتحديد القضاء المختص بالمنازعات الناشئة عنها باإلض
 األردنيةالهاشمية.لمملكةاألجانب في الدولة وبيان حقوقهم والتزاماتهم  مع بيان قواعد العملية الخاصة بالجنسية ومركز األجانب في ا دراسة مركز
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
امالقسم الع –قانون العقوبات  جرائم تكنولوجيا المعلومات 0 1710272  

 

تتضمن هذه المادة دراسة الحماية الجزائية للمعامالت االلكترونية وحماية الواقاع االلكترونياة وحماياة البياناات الشخصاية   الوصف المختصر:
سااوبية فضااال عاان حمايااة األمااوال والتجااارة االلكترونيااة وجاارائم كساال األمااوال باسااتخدام الوسااائل االلكترونيااة وجاارائم االعتااداء علااى الباارامج الحا

وجرائم االعتداء على العالمات التجارية وجرائم الوسايي الماالي  فضاال  –والملكية الفكرية وحماية شبكات االتصال وحماية الشيكات االلكترونية 
 عن جرائم التوقيع االلكتروني وجرائم حماية المستهلك االلكتروني.

 

 متطلب السابقال اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 الجرائم الواقعة على األموال قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 1710276

 

تبحاث هاذه الماادة فااي التعرياف بقاانون أصاول المحاكماات الجزائياة  وأهميااة دراساته ومميازات قواعاده وعالقتاه بااالقوانين  الوصاف المختصار:
ون أصول المحاكمات الجزائية األردني  ثم دراساة التركياز بالدرجاة األسااس علاى دراساة الجزائية األخرو  ونطاق سريانه  ونظرة تاريخية في قان

  ثام دعوو الحق العام )الجزائية( من حيث تحريكها  والمراحل التي تمر بها كمرحلة التحري )االستقصاء( وجمع األدلة هو من يتولى القيام بهاا
حيث يتم استعراض إجراءات المحاكمة وأنوا  المحكمة وتشكيالتها وبعد ذلك تتم دراسة  مرحلة التحقيق السلطة المختصة بها  كذلك المحاكمة 

 الحكم وكيفية صدوره وطرق الطعن في األحكام  وأخيرا يتم التعرض لموضو  تنفيذ األحكام الجزائية.
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
ت قضائيةتطبيقا 0 1710220  قانون أصول المحاكمات المدنية  

  

           

تهدف هذه المادة إلى توفير الفرصة العملية للطالب في المرحلة النهائية من دراساته لالطاال  مبادئيا علاى ساير الادعوو  الوصف المختصر: 
 في المحاكم المدنية والجزائية واألحوال الشخصية من خالل التنسيق مع وزارة العدل.

وتتناول تدريب الطالب على معالجة المسائل القانونية على اختالف فروعها أثناء عرضها أمام القضااء  واالطاال  علاى المتطلباات الالزماة     
جاراءات المحاكماة وكيفياة صادور  للنظر في الدعوو  من حيث تقديم عريضة الدعوو ودفع الرسوم القضاائية  وتقاديم اللاوائح وساير الادعوو واال

جراءات تنفيذها.األحكا  م القضائية والطعن فيها واكتسابها درجة للبتات واال
 
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 قانون أصول المحاكمات المدنية  مشرو  بحث التخرج 0 1710227

 
 

يسمى )بحث التخرج( ويتم اختيار البحث من الطالب تحت إشراف أستاذ يختار الطالب موضوعا قانونيا لغرض الكتابة فيه  الوصف المختصر:
وزياع المادة المختص الذي يتولى إرشاد الطالب لكيفية االستفادة من الكتب والمراجاع وأسالوب نقال األفكاار وطريقاة الكتاباة  كماا يقاوم القسام بت

أنجز الطالب بحثه ووافق األستاذ المخاتص علاى طبعاه يقادم إلاى الطلبة على أعضاء هيئة التدريس حسب التخصصات في كلية الحقوق  فإذا 
القسم بصورته النهائية وتتولى لجنة مشكلة من القسم مناقشة بحث التخرج لتقويماه وتقادير الدرجاة التاي يساتحقها تضااف إلاى وصاف الماواد 

 التي تقدمها الكلية في نهايتها.
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 المتطلب السابق لدراسيةاسم المادة ا الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد مبادل حقوق اإلنسان 0 1710020

 
 
 

تتناول هذه المادة المفااهيم األساساية لحقاوق اإلنساان فاي الحضاارات القديماة والاديانات الساماوية والعصار الحاديث. كماا  الوصف المختصر:
انة جمياع الحقاوق التاي تارتبي بتدميتاه وفاي مقادمتها الحاق فاي تعالج مضمون حقوق اإلنسان التي تكفل له احترام كرامته بوصفه إنساانا وصاي

لغاء الرق وحق اللجوء إلى القضاء. وكذلك الحقاوق االقتصاادية والثقافياة  مثال حاق العما ل الحياة والسالمة الشخصية وحق التمتع بالجنسية واال
تعلق بحقوق اإلنسان والجهود الدولية والقانون األردني في مجال والحق في التعليم. كذلك تتضمن هذه المادة اإلشارة إلى الوثائق الدولية التي ت

 االعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون الدولي القانون الدبلوماسي 0 1710777

 

بالقااانون الدبلوماسااي وتطااوره التاااريخي ومعرفااة ماان يمثاال الدولااة فااي عالقاتهااا تهاادف هااذه المااادة إلااى تعريااف الطالااب  الوصااف المختصاار:
وفئاات الخارجية  مع التركيز على دراسة الهيئات الدبلوماسية من حيث تطور نظام التمثيل الدبلوماسي  والقواعد الدولية والوطنياة المنظماة لاه 

الهيئاات القنصالية مان حيااث أصال النظاام القنصاالي وأناوا  القناصال ومهااامهم  المبعاوثين وواجبااتهم وحصاانتهم وانتهاااء مهاامهم وكاذلك دراسااة
 وامتيازاتهم مع التعريف بنظام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في المملكة األردنية الهاشمية.

 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد فقه المعامالت 0 1710226

 

تتضمن هذه المادة التعريف بالمعامالت التي أحّلها اإلسالم  والمعامالت التي حّرمها  لتتضح لديه العالقاة الصاحيحة التاي  الوصف المختصر:
   ومسائل الفقه وتطبيقات معاصرة  والمسائل المستحدثة  وفهم اصطالحات فقه المعامالت المالية.كون بين المسلم وأخيه المسلمأن تينبغي 

 وتشاامل الدراسااة أيضااًا دراسااة البيااع  وعقااد الساالم  والاارهن  والضاامان  والحوالااة  واإلجااارة  والشااركات وأنواعهااا  وكيرهااا ماان المعااامالت التااي   
 يحتاجها الطالب.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد الجرائم االقتصادية 0 1710277

  ة التعريف بهذه الجرائم  وأهميتها  ووجود قانون عقوبات اقتصاديتتضمن مادة قانون الجرائم االقتصادي وصف المختصر:ال
  واألحكام العامة لهذه الجرائم  ومصادرها  وأركان هذه الجريمة  والمس ولية الجزائية. والجزاءات المقررة وخصائص هذه الجرائم

عقوبة  واألحكام العامة للجرائم االقتصادية  وبيان الجرائم االقتصادية في التشريع األردني  في لهذه الجرائم  وظروف تطبيق ال
 قانون العقوبات( والقوانين المالية  والشركات والتشريعات التجارية  وقانون العمل  والزراعة  والصحة  وقوانين أخرو متفرقة.

 المتطلب السابق راسيةاسم المادة الد الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد العقود المدنية الصغيرة 0 1710002

أو عقد الكفالة  أو عقد هذه المادة دراسة بعض العقود المدنية الصغيرة كعقد الوكالة  أو عقد المقاولة   تتضمن الوصف المختصر:
ة المترتبة عليها  واإلخالل بهذه العقود  والتزامات كل وأركان هذه العقود وأحكامها  واتثار القانونيالهبة  والتعريف بها وشروطها  

 من طرفي العقد  ودعوو المس ولية والتعويض.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 مبادل القانون التجاري  القانون البحري والجوي  0 1710202

القانون البحاري مان حياث التعرياف بهاذا القاانون وموضاوعه وخصائصاه وتاريخاه ومصاادره  ثام  تتناول هذه المادة دراسة الوصف المختصر:
راساة دراسة السفينة كأداة للمالحة البحرية من حيث تعريفها وتحديد طبيعتها القانونية وجنسيتها وتسجيلها ورقابة الدولة على سافنها وكاذلك د

ل طاقم ومس ولياتهم طبقا لالتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية  كماا تشامل هاذه الماادة أشخاص المالحة البحرية من مالك وربان وضباط ورجا
دراسة عقدي استغالل السفينة فاي النقال واإليجاار وااللتزاماات الناشائة عان كال منهماا والرحلاة البحرياة وماا قاد يصااحبها مان حاوادث التصاادم 

د يارد علاى السافينة مان حقاوق امتيااز ورهان وحجاز  باإلضاافة إلاى دراساة عقاد التاأمين البحري والمسااعدة واإلنقااذ والخساارة العمومياة وماا قا
 البحري.

ثباته وأنواعه وآثاره ومس ولية الناقل. كذلك القواعاد القانونياة     التاي وتتضمن كذلك التعريف بالقانون الجوي وتعريف النقل الجوي وطبيعته واال
 ائع وعالقات  وصالحياتها للنقل الداخلي والدولي.تحكم الطائرة وما ينشا عن استعمالها من وق
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رات التاي حادثت عليهاا بعاد الوفااة والمساببات دراسة الكشف عن المسائل الطبية التي تهم العدالة من فحص الجثاة والتغيا الوصف المختصر:
ارية ويهتم التي احدثتها وكيفية وقوعها وتاريخ حدوثها واألداة التي سببتها والمدة التي انقضت من الوفاة  وهل الوفاة طبيعية ام جنائية او انتح

هاااا  واالداة المساااتخدمة  واالصابات وقضاااايا وفحاااص اإلصاااابات وتحدياااد نوع-بدراساااة األسااالحة النارياااة  ومقاااذوفاتها واساااتخدمها فاااي الحاااادث
 االكتصاب  واالجهاض  والسموم  وتقدير السن  بالتعاون بين األطباء والمختصين في الطب الشرعي والسلطة القضائية والتنفيذية
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