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 رقم الخطة الدراسية القانون  القسم  الحقوق  الكلية
 04/4/4102 تاريخ االعتماد 02 عدد المواد الدراسية (4102/0 -4102)

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 القانون المدني / دراسات متعمقة 1110000

    

ثباتـه ودراسـة عقـود البيـادره وأحكاممصتزام من حيث لل ة لالمادة دراسة النظرية العام هذه تتضمن           ة والمقاولة. والوكال يجـارإلوا عـه وا 
 .كل وتبعة اله ولية المدنيةؤ ن ونظرية المسل ل: نظرية البطحد الموضوعات مثأليلية وتحليلية ومقارنة صكما يتضمن دراسة تف

 
 ةالساعات المعتمد اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقة أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ قانون  1110004

 

جراءاتها ونظرية ااص القضائي ونظإلختصالمادة دراسة ا هذه تتضمن            حكـــام ألفـــي هـــذه ا حكام القضائية وطرق الطعـنألرية الدعوى وا 
جــراءات تنفيــذ ا حة فـي مصـلالموضـوعات مثـل: نظريـة ال حـــدأللية وتحليليــة صيء. كمــا يتضـــمن دراســة تفجــراإلاام القضــائية لـــدى دوائــر حكــألوا 

 .الدعوى ونظرية الحكم القضائي
هـذه المـادة التعريــف بقـانون التنفيـذ وتطــوره التشـريعية ثـم دراســة السـلطة التـي تباشــر التنفيـذ )دائـرة التنفيــذ( مـن حيــث منهــا  كمـا تتضـمن     

صـاتها والقـائمون عليهــا والخصـومة فـي التنفيــذ واألمـوال التـي ال يجــوز حجزهـاة وطـرق التنفيــذ الجبـرن علـى أمــوال المـدين وعلـى شخصــه اختصا
 .واالعتراض على التنفيذ وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقة قانون العمل والضمان اإلجتماعي 1110002

 

وفي القسـم  .والجماعية ةالمنازعــات العمالية الفرديـ لوطـرق حـ ةاسـة عقـود العمـل بأنواعهـاول: در أل م اسقي الفادة لما هذه تتضمن         
واستحقاقات العامل وفق ( جتمـاعيالمان اعمـل وقـانون الضـقـانون ال) إصـابات العمـل فـي القـانونين عراسـة تحليليـة وتطبيقيـة لموضـو الثـاني: د

 ة فقهًا وقضاًء.دراسة مقارنة والوفاة في جتمـاعي وتـأمين العجـز والشـيخوخةالإصابات العمل في قانون الضمان ا ومزايا تأمين ةأحكام القانونين
 
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 ت متعمقةالجزائي / دراساالقانون  1110040

 

ـــةالمـــادة دراســـة النظريـــة  هذه تتضمن             حكـام العامـة ألوا والمســـاهمة فـــي الجريمـــة ةولية الجزائيـــةؤ والمســـة العامـــة للجريمـــة والعقـو
جراءاتها وطرق إثباتها وطرق الطعن فيها. كمـا يتضـمن دراصو للخ ولية ؤ الموضـوعات مثـل: المسـ حـدألمقارنـة سـة تحليليـة تطبيقيـة مة الجزائية وا 

 .الجزائية المساهمة في الجريمة أو التحقيق الجنائي
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةالقانون التجارن  1110030

    

 واألوراق واإلفلسوالعقود التجارية  عمال التجارية والتاجر والتزاماتهألن بشكل عام مثل ادراسة أحكام القانون التجار  المادة هذه تتضمن          
 .وراق التجارية أو عمليات البنوكأل وا اإلفلسكنظام  وضوعاتلمحد األليلية تحنوك. كما يتضمن دراسة تفصيلية و التجارية وعمليات الب
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 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 ون الدولي العام / دراسات متعمقةالقان 1110020

    

للمنازعات  المادة دراسـة نظريـة القـانون الـدولي العـامة مصـادرهة أشخاصـهة المسـؤولية الدوليـةة التسـوية السـلمية هذه تتضمن          
معمقة ألحد الموضوعات  ضـمن دراسـة تفصيلية وتحليليـةالدوليةة المنازعات المسلحةة قانون البحارة النظرية العامة للمنظمـات الدوليـةة كمـا يت

 مثل: المسؤولية الدوليةة التسوية السلميةة المنازعات الدولية.
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةوالقضاء اإلدارن القانون  1110020

 

 دارن إلاوالتنظـــيم  دارن مـن حيــث ماهيتــهإلدارن والنشـاط اإلالتنظـيم اة دارن إلامـة للقـانون ايـات العالمـادة دراسـة النظر  هذه تتضمن            
مـوال العامـة. كمـا ألواة داريـإلا يفـــة العامـــة والقـــراراتظالو  اإلدارةةوســـائل  كوالمرفقـــي. وتشـــمل كـــذل مركـــزن والنشـــاط الضـــبطيلالمركــزن وال
 .ةداريإلا والقـراراتة دارن إلايفـة العامـة. العقـد ظحـد الموضـوعات مثـل: الو ألية تطبيقيـة اسة تحليليتضمن در 

 الرقابــة عومبـدأ المشـروعية وأنـوا ةدارن من حيث نشأته وتطـورهإلتناول النظرية العامة للقضاء ا يتضمن منها  الدراسة لهذه المادةكما       
 منازعـات حــد الموضــوعات مثــل:ألة وتحليليــة وتطبيقيــة مقارنــة ـيليصـكما يتضـمن دراسـة تف ةغاءلإل مبادئ دعوى ادارة العامة و إلعلى أعمال ا

 .غاء ومنازعات القضاء الكاملإللا
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 أساليب البحث العلمي 1110010

 

جميع المعلومات القانونية من مصادرها الرئيسية وتحليلها وتفسيرها مع التركيز على أحكام القضاء  المـادة دراسـة هذه تتضمن           
 والدراسات المقارنة وأساليب كتابة البحثة والتعليق على قرارات محكمة التمييزة والتعليق على نصوص القوانين.

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةالدولي الخاص القانون  1110003

 

الفنيــة فــي  ســاليبألدرها واصـاوم عيــث شــروط تطبيــق قواعــد التنــاز مــن ح عراسـة النظريـة العامـة فــي التنــاز المادة د هذه تتضمن            
ة حالـإلمثـل: ا عالتنـاز  بـي. كمـا يتضـمن دراســة احــد موضــوعاتجنألالقـانون ا عدنـي وموانـألر ـة وتطبيقاتهـا فـي القـانون احالإلسـناد واإلقواعـد ا

 .والنظام العام والعقود الدولية
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةعقود التأمين  1110002

 

حديثة واألسـس الفنيـة التـي يقـوم عليهـا عقـد التـأمين ونشـأة التعريف بقانون التأمين حسب مفاهيمه القديمة وال المادة هذه تتضمن           
 هذا العقد وتطوره وأنواع التأمين وخصائص كل نوع منها وآراء فقهاء الشريعة اإلسلمية في عقد التأمين.

لمصـلحة فـي عقـد كما تتضمن هذه المادة دراسة الخطر في التأمين من حيث شروطه وأقساطه والمناصر التي تـدخل فـي تحديـده وعنصـر ا    
لعقـد التأمين وخصائص عقد التأمين وآثار العقد والتزامات أطراف العقد والحلـول القـانوني والـدعوى المباشـرة والتقـادم ثـم دراسـة عـدة تطبيقـات 

 .التأمين كالتأمين على السيارات والحرائق
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 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةية الفكرية قانون الملك 1110034

 

حـق  –الرسـوم الصـناعية والنمـاذ  الصـناعية  –العلمـات التجاريـة  –األسماء التجارية  –براءة اإلختراع المادة دراسة  هذه تتضمن           
 .المؤلف والحقوق المجاورة

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةت قانون الشركا 1110033

 

لتعريــف بالقواعــد القانونيــة التــي تحكــم عمــل الشــركات التجاريــةة والنظــام القــانوني إلشــهار اإلفــلس وتتضــمن ا المــادة هــذه تتضــمن           
ا وشـروط تسـجيلها وقواعـد التعرض إلى التطور التاريخي للشركات التجاريةة ودراسة ألنواع الشركات والقواعد القانونية التي تنظم كيفية إنشائه

 إدارتها وانحللها وتصفيتها وكذلك دراسة الشركات القابضة والشركات العادية األجنبية.
جراءاته وطبيعته وطرق     كما تتضمن هذه المادة دراسة نظام اإلفلس وخصائصه واألحكام الخاصة للحم إلشهار اإلفلس من حيث شروطه وا 

دارتهــاة باإلضـافة إلــى دراسـة طــرق انتهــاء اإلفـلس وجــرائم اإلفــلس  الطعـن فيــه وآثـاره وكــذلك دراســة أشـخاص التفليســة وجـرد أوال المفلــس وا 
 .والتصفية ورد االعتبار وشروطه

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 حقوق اإلنسان 1110024

 

القديمة  ورصنسـان فـي العل ساسـية لأليل عـن الحريـات اصر نشأتها وتفنسان وتطو اإل المادة التعريف بحقوق  هذه تتضمن           
الدولي  قليات في القانون ألنات والمواثيق الدولية وحقوق ال عإلدساتير المعاصرة وكما وردت في اوالوسطى والحديثة وتدوينها في النظم وال

 .ردنيأل الدستور ا مية وفـيلسـإلاعـد التـي وردت فـي الشـريعة او بالق ذلكمقارنـة كـل  عفرد في القانون والقضاء الدولي مومركز ال
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 القانون الدستورن والنظم السياسية 1110024

 

كأحد موضوعات  ردني والدولةاأل رن ية المعاصرة والنظام الدستو المادة دراسة ماهية القانون الدستورن والنظم الدستور  هذه تتضمن           
 .ل السلطاتصبة على دستورية القوانين ومبدأ فالقانون الدستورن. كما يتضمن دراسة أحد الموضوعات كالرقا
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