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 البكالوريس في الحقوق.إسم الدرجة باللغة العربيـة  : 
 Bachelor Degree of Laws ( L.L.B. )إسم الدرجة باللغة اإلنجليزية : 

 

 مكونات الخطـة : .أ

( ساعة معتمدة موزعة على النحو 141تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريس في الحقوق من )
 : التالي

 ساعة معتمدة (72) أواًل: متطلبات الجامعة: 

 .معتمدة ساعة 11:  المواد اإلجبارية  .1

 .معتمدة ساعة 12المواد اإلختيارية :  .2

  ً( ساعة معتمدة72): متطلبات الكليـة ثانيا: 

 .معتمدة ساعة 24ة : ــات الكليـمتطلب      

 ( ساعة معتمدة72) ثالثًا: متطلبات التخصص: 

 .معتمدة ساعة 11اإلجبارية :  متطلبات التخصص .1

 .ساعات معتمدة  6اإلختيارية :  متطلبات التخصص .2

 ( ساعات معتمدة3) رابعًا :  مـواد حـرة : 

 .ساعات معتمدة 3رة : ـــادة حـــم      
  : معتمدة ساعة (121)المجموع. 

 

 م :ـام الترقيـنظ .ب

 رمز الكلية :  -1

  :وق.ـــة: الحقـالكلي           0 6الرمز 
 م :رمز القس  -7

 :القسم: قسم القانون.             01الرمز 
 

 
 

 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريس
 في الحقـوق  
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 ه = هدف، م. ت = مخرج تعلمي : مالحظة
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 التعلمية االهداف والمخرجات الرقم
 تعريف الطالب بالمبادئ العامة للقانون واألنظمة القانونية وتفسير وتطبيق النصوص القانونية 1ه 

 أن يكون الطالب قادرًا على :
 اكتساب المعرفة القانونية وفهم فروع القانون. 1.1م.ت 
 تحليل النصوص القانونية واستنباط المعنى المستفاد منها. 1.1م ت 
 االستنتاج القانوني البسيط. 1.1م ت 
 تزويد الطالب وتعريفه بالمصطلحات القانونية والتعبير بلغة قانونية  1ه 

 أن يكون الطالب قادرًا على :
 المذكرات القانونية ولوائح الدعوى والطلبات القانونية. كتابة 1.1م ت 
 التواصل الجيد اللفظي والكتابي القانوني. 1.1م ت 
 تنمية العمل بإخالص وشفافية في الدفاع عن مصالح الموكلين 1ه 

 أن يكون الطالب قادرًا على :
 التواصل مع اآلخرين، وااللتزام بآداب المهن القانونية. 1.1م ت 

 فهم أهمية البعد األخالقي لمهنة القانون. 1.1ت  م
 توظيف وتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات في العمل القانوني.  1.1م ت 
 تنمية مبادئ العدالة والنزاهة ومبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون وتقديم االستشارات القانونية  4ه 

 أن يكون الطالب قادرًا على :
 التحليل والنقد واستنباط األحكام. 1.4م ت 
 تطبيق مبدأ سيادة القانون. 1.4م ت 
 االلتزام بحقوق اإلنسان والحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون. 1.4م ت 

 األهداف والمخرجات التعلمية 
 من الخطة الدراسية
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 على النحو التالي: ( ساعة مقترحة 11( ساعة معتمدة من أصل )  72أواًل: متطلبات الجامعة ) 

 ( ساعة معتمدة11اإلجبارية ) الجامعة متطلبات أواًل:

 ساعة اسم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري 

 ساعة
 عملي

 المتطلب السابق
 الخطة االرشادية
 )الفصل/السنة(

 (7/1) - 4 3 3 العلوم العسكرية 4274141

 (1/1) (4274441العربية االستدراكي   )اللغة  4 3 3 (1اللغة العربية ) 4274111

 (7/1) (4274447اللغة االنجليزية االستدراكي ) 4 3 3 (1اللغة االنجليزية ) 4274171

 (1/1) - 4 3 3 التربية الوطنية 4274111

 (1/1) - 4 3 3 مهارات حياتية 4274121
 (7/1) - 4 4 4 خدمة المجتمع 4274444

 )من كل مجال  ساعات 3دنى أحد (  ( ساعات معتمدة17اإلختيارية )الجامعة متطلبات  ثانيًا:

 لمواد العلميةالمجال األول: ا 

 ساعة اسـم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري 

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية
 )الفصل/السنة(

(7/1) (4174441االستدراكي ) مهارات الحاسوب 4 3 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 4174111  
(7/1) - 4 3 3 االسعافات األولية 4374141  
(7/1) - 4 3 3 النباتات الطبية 4174113  
(7/1) - 4 3 3 أساسيات التغذية 4374147  

  :المواد اإلنسانيةالمجال الثاني 

 ساعة اسـم المادة رقم المادة

 معتمدة
 ساعة
 نظري 

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 االرشادية الخطة
 )الفصل/السنة(

 (1/2) - 4 3 3 مبادئ في التربية 4274131

 (7/7) - 7 7 3 الرياضة والصحة 4274132
 (1/2) - 4 3 3 الحضارة االنسانية 4274127

 (7/7) - 4 3 3 الريادة واالبتكار في االعمال 4174144
 (7/1) - 4 3 3 القانون في حياتنا 4074147
 (7/1) - 4 3 3 مدخل إلى علم اإلجتماع 4274117
 (7/1) - 4 3 3 الثقافة اإلسالمية 4274117
 (7/1) - 4 3 3 تاريخ القدس 4274143
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 على النحو التالي: ( ساعة معتمدة72متطلبات الكلية اإلجبارية ) ثانيًا: 

 ساعة م المادةـاس رقم المادة
 معتمدة

 ساعة
 نظري 

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية
 )الفصل/السنة(

 ( 1/  7)  - 4 3 3 المدخل إلى الفقه اإلسالمي 4041221
 ( 1/  1)  - 4 3 3 القانون الدستوري و النظم السياسية 4041121
 ( 1/  7)  - 4 3 3 القانون اإلداري  4041111
 ( 1/  7)  - 4 3 3 القانون الدولي 4041101
 ( 1/  7)  - 4 3 3 القسم العام –العقوبات قانون  4041171
 ( 1/  1)  - 4 3 3 المدخل إلى علم القانون  4041114
 ( 7/  1)  المدخل إلى الفقه اإلسالمي 4 3 3 (1األحوال الشخصية ) 4041727
 ( 7/  7)  (1األحوال الشخصية ) 4 3 3 (7األحوال الشخصية ) 4041723

  ساعة معتمدة على النحو التالي:( 72متطلبات التخصص ) ثالثًا:
 (  ساعة معتمدة71أ:  متطلبات التخصص اإلجبارية ) 

 ساعة م المادةـاس رقم المادة
 معتمدة

 ساعة
 نظري 

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية
 )الفصل/السنة(

 (1/  7)  السياسيةالقانون الدستوري والنظم  4 3 3 النظام الدستوري األردني 4041142
 ( 7/  7)  المدخل إلى علم القانون  4 3 3 دراسات قانونية باللغة اإلنجليزية 4041771
 ( 7/  1)  المدخل إلى علم القانون  4 3 3 المالية العامة و التشريع الضريبي 4041717
 ( 7/  1)  المدخل إلى علم القانون  4 3 3 مصادر االلتزام 4041111
 ( 7/  1)  مصادر االلتزام 4 3 3 أحكام االلتزام 4041717
 ( 7/  7)  - 4 3 3 مبادئ القانون التجاري  4041731
 ( 7/  1)  القسم العام –قانون العقوبات  4 3 3 الجرائم الواقعة على األشخاص 4041777
 ( 3/  7)  مبادئ القانون التجاري  4 3 3 التجارة اإللكترونية 4041737
 ( 3/  1)  القانون اإلداري  4 3 3 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 4041713
 ( 3/  1)  القانون اإلداري  4 3 3 القضاء اإلداري  4041712
 ( 3/  7)  أحكام االلتزام 4 3 3 العقود المسماة 4041713
 ( 3/  1)  مبادئ القانون التجاري  4 3 3 الشركات واإلفالس 4041333
 ( 3/  7)  أحكام االلتزام 4 3 3 المحاكمات المدنيةقانون أصول  4041312
 ( 3/  7)  أحكام االلتزام 4 3 3 قانون العمل والضمان االجتماعي 4041311
 ( 3/  7)  العقود المسماة 4 3 3 عقود التأمين 4041312
 ( 3/  1)  القانون الدولي 4 3 3 قانون التنظيم الدولي 4041303

 ( 3/  7)  الجرائم الواقعة على األشخاص 4 3 3 الواقعة على األموالالجرائم  4041373
 ( 2/  1)  العقود المسماة 4 3 3 الحقوق العينية 4041410

 ( 2/  1)  قانون أصول المحاكمات المدنية 4 3 3 قانون البينات والتنفيذ 4041217
 ( 2/  1)  (7أحوال شخصية ) 4 3 3 أصول الفقه اإلسالمي 4041224

 ( 2/  1)  الشركات واإلفالس 4 3 3 والعمليات المصرفية األوراق التجارية 4041431
 ( 2/  1)  الشركات واإلفالس 4 3 3 الملكية الصناعية و التجارية 4041230
 ( 2/  7)  العقود المسماة 4 3 3 القانون الدولي الخاص 4041210
 ( 2/  1)  القسم العام –العقوبات  قانون  4 3 3 جرائم تكنولوجيا المعلومات 4041272
 ( 2/  1)  الجرائم الواقعة على األموال 4 3 3 قانون أصول المحاكمات الجزائية 4041271
 ( 2/  1)  قانون أصول المحاكمات المدنية 7 1 3 تطبيقات قضائية 4041201
 ( 2/  7)  قانون أصول المحاكمات المدنية 4 3 3 مشروع بحث التخرج 4041207
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 ( ساعات معتمدة0ب: متطلبات التخصص اإلختيارية )  

 ساعة اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 ساعة
 نظري 

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

 الخطة االرشادية
 )الفصل/السنة(

 ( 1/  1)  - 4 3 3 مبادئ حقوق اإلنسان 4041123
 ( 7/  1)  القانون الدولي 4 3 3 القانون الدبلوماسي 4041762

 ( 1/  7)  - 4 3 3 فقه المعامالت 4041221
 ( 2/  1)  - 4 3 3 الجرائم االقتصادية 4041270
 ( 2/  1)  أحكام االلتزام 4 3 3 العقود المدنية الصغيرة 4041317

 ( 2/  7)  مبادئ القانون التجاري  4 3 3 القانون البحري والجوي  4041432
 ( 7/  7)  الجرائم الواقعة على األشخاص 4 3 3 مبادئ الطب الشرعي 4041773

 

 ( ساعات معتمدة 3رابعًا: متطلب حر )
 ( مكان الطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازهاإب )
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 ساعة دراسية ( 36الى  0) الفصل األول / مستوى سنة أولى 
 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 – المدخل إلى علم القانون  4041114 1
 – المدخل إلى الفقه اإلسالمي 4041221 7
 – القانون الدستوري والنظم السياسية 4041121 3
  متطلب جامعة إجباري   2
  إختياري متطلب جامعة   1

 ساعة دراسية ( 36الى  0) الفصل الثاني / مستوى سنة أولى 
 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 – القانون الدولي 4041101 1
 – القسم العام –قانون العقوبات  4041171 7
 – القانون اإلداري  4041111 3
  متطلب تخصص إختياري   2
  متطلب جامعة إجباري   1
  متطلب جامعة إختياري   0

 ساعة دراسية ( 72الى  36) الفصل األول / مستوى سنة ثانية 
 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 المدخل إلى علم القانون  مصادر اإللتزام 4041111 1
 المدخل إلى علم القانون  المالية العامة والتشريع الضريبي 4041717 7
 القسم العام –قانون العقوبات  الواقعة على األشخاصالجرائم  4041777 3
 المدخل إلى الفقه اإلسالمي (1األحوال الشخصية ) 4041727 2
  متطلب جامعة إجباري   1
  متطلب جامعة إختياري   0

 ساعة دراسية ( 72الى  36) الفصل الثاني / مستوى سنة ثانية 
 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 مصادر اإللتزام أحكام اإللتزام 4041717 1
 المدخل إلى علم القانون  دراسات قانون باللغة اإلنجليزية 4041771 7
 – مبادئ القانون التجاري  4041731 3
 (1األحوال الشخصية ) (7األحوال الشخصية ) 4041723 2
 السياسيةالقانون الدستوري والنظم  النظام الدستوري األردني 4041127 1
  متطلب جامعة إختياري   0

 الحقـوق  تخصص الخطة االسترشادية لطلبة



1 
 

 : مالحظــات 
 .المواد االستدراكية ال تحسب من الخطة الدراسية للطالب وعليه إنجازها في أول فصلين دراسيين له في الجامعة 
  في هذا الفصل ( ساعة17مسجلة عن )الساعات اليستطيع الطالب التسجيل في الفصل الصيفي على أن ال تزيد عدد. 

 ساعة دراسية ( 101الى  72) الفصل األول / مستوى سنة ثالثة 
 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 مبادئ القانون التجاري  الشركات واإلفالس 4041333 1

 القانون اإلداري  تشريعات اإلدارة اإللكترونية 4041713 7
 القانون اإلداري  اإلداري  القضاء 4041712 3
 القانون الدولي قانون التنظيم الدولي 4041303 2
 الجرائم الواقعة على األشخاص الجرائم الواقعة على األموال 4041373 1
  متطلب جامعة إجباري   0

 ساعة دراسية ( 101الى  72) الفصل الثاني / مستوى سنة ثالثة 
 السابقالمتطلب  اسم المادة رقم المادة م
 أحكام اإللتزام العقود المسماة 4041713 1
 أحكام اإللتزام قانون أصول المحاكمات المدنية 4041312 7
 أحكام اإللتزام قانون العمل والضمان اإلجتماعي 4041311 3
 مبادئ القانون التجاري  التجارة اإللكترونية 4041737 2

 الجرائم الواقعة على األموال قانون أصول المحاكمات الجزائية 4041271 1

  متطلب جامعة إجباري   0

 ساعة دراسية ( 141الى  101) الفصل األول / مستوى سنة رابعة 
 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 قانون أصول المحاكمات المدنية التطبيقات القضائية 4041201 1
 القسم العام –العقوبات قانون  جرائم تكنولوجيا المعلومات 4041272 7
 العقود المسماة الحقوق العينية 4041210 3
 قانون أصول المحاكمات المدنية قانون البينات والتنفيذ 4041217 2
 الشركات واإلفالس والعمليات المصرفية األوراق التجارية 4041231 1
 الشركات واإلفالس الملكية الصناعية والتجارية 4041230 0

 ساعة دراسية ( 141الى  101) الفصل الثاني / مستوى سنة رابعة 
 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 العقود المسماة عقود التأمين 4041312 1
 مبادئ القانون التجاري  أصول الفقه اإلسالمي 4041222 7

 العقود المسماة القانون الدولي الخاص 4041210 3
 قانون أصول المحاكمات المدنية بحث التخرجمشروع  4041207 2
  متطلب تخصص إختياري   1
  متطلب حر  0
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد المدخل إلى الفقه اإلسالمي 3 4041721

 

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

 متون مختصرة.عصر ازدهار الفقه وأسباب هذا اإلزدهار ثم تدوين الفقه في 
وُيعنى هذا المساق بإعطاء فكرة واضحة عن أصحاب المذاهب األربعة المشهورة بدراسـة حيـاتهم وتعلـيمهم. ويخـتم المسـاق بدراسـة بعـ    

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

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد القانون الدستوري والنظم السياسية 3 4041121

 

تتناول هذه المادة دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري والتعريف بهـذا القـانون واصـطالحاته وتطبيـق قواعـده إضـافة  الوصف المختصر:
وشـكال وموضـوعا وعالقتـه بـالقوانين األخـرى ودراسـة مصـادر القاعـدة الدسـتورية المكتوبـة وبيـر المكتوبـة وأنـواع إلى تعريف الدسـتور لغـة 

الدسـاتير وطــرق وضـعها وســمو الدسـاتير وطــرق الرقابــة علـى دســتورية القـوانين إضــافة إلــى تعـديل الدســاتير ونهاياتهـا وتطبيقــات القــانون 
 ألردن.الدستوري وتطور الحياة الدستورية في ا

كما تتضمن هذه المادة التعريف بالدولة وأركانها وخصائصها والنظريات المفسرة لسيادة الدولة وأنواع الدول من حيث الشكل والتكوين،       
ا ودراسة أصل الدولة ونشأته وأساس السلطة فيهـا والنظريـات التـي ظهـرت لتفسـير ذلـة إضـافة إلـى وظـائف الدولـة التقليديـة والمتطـورة، كمـ

تشمل دراسة مبدأ خضوع الدولة للقانون وعناصر الـدول القانونيـة وتطبيقاتهـا فـي الدسـتور األردنـي، فضـال عـن دراسـة الحكومـة ومـداوالتها 
 المختلفة، وأشكال الحكومات أي أنواعها وصورها، ووسـائل إسـناد الحكـم، الديمقراطيـة، وبيـر الديمقراطيـة، والمختلطـة، ويتنـاول كـذلة أنـواع

 قراطية من حيث كيفية مشاركة الشعب في السلطة مع التركيز على الديمقراطية النيابية )البرلمانية( وتطبيقاتها في األردن، وبيان تنظيمالديم
امـة السلطات الحاكمة والعالقة بينها وتطور مجاالت السلطة وأهدافها والمذاهب الفكرية المفسرة لـذلة، كمـا تتنـاول مركـز الفـرد والحريـات الع

 مبدأ المساواة، ومشتمالته، واألحزاب السياسية وتطبيقات ذلة كله في الحياة السياسية األردنية.و 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد القانون اإلداري  3 4041111

 

ونشـأته وأساسـه وخصائصـه وعالقتـه بـالقوانين األخـرى وبعلـم اإلدارة  تشتمل هذه المـادة علـى التعريـف بالقـانون اإلداري  الوصف المختصر:
كمـا تتنـاول دراسـة لنظريـة األشـخاص المعنويـة وأنواعهـا بإيجـاز ومصـادره مـع دراسـة مركـزه للتنظـيم اإلداري الـذي يتضـمن أسـلوب   العامـة.

 ذلة في األردن.المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية أو عدم التركيز اإلداري، وتطبيقات 
 وتتناول كذلة دراسة النشاط اإلداري ممثال في المرافق العامة وأنواعها وطرق إدارتها والضبط اإلداري وأنواعه، وهيئاته وأبراضه وحدود     

ة عـن الوظيفيـة سلطات الضبط اإلداري والرقابة عليها وتطبيقات ذلة في األردن. وباإلضافة على ما تقدم تتضمن هذه المـادة دراسـة تفصـيلي
العامـة والموظــف العــام فــي التشــريع األردنــي كمــا تتنــاول دراســة األمـوال العامــة، ونظامهــا وكيفيــة حمايتهــا، واســتعماالت المــال العــام وطــرق 

ريـة، إضـافة إلـى الحصول عليه. وتتناول دراسة أعمال السلطة اإلدارية المادية، واألعمال القانونية ممثلـة فـي القـرارات اإلداريـة والعقـود اإلدا
 امتيازات السلطة اإلدارية ممثلة في السلطة التقديرية، وحق التنفيذ المباشر، ونزعا لملكية الخاصة للمنفعة العامة.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد القانون الدولي 3 4041101

 

المادة إلى التعريف بالقانون الذي يحكم العالقات الدولية من خالل بيان األسس والمباديء العموميـة التـي تهدف هذه   الوصف المختصر:
 تفيد الطالب في معرفة هذا القانون، وعالقته بالقانون الداخلي، ومصادر قواعده واألشخاص المخاطبين بأحكامه ومدى إلزامية تلة األحكام

 وجزاء مخالفتها.

الوصف المختصر لمواد تخصص 
 الحقوق باللغة العربية

 

 



10 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد القسم العام –قانون العقوبات  3 4041171

تتناول دراسة هذه المادة التعريف بقانون العقوبات وأهمية دراسته وتوضيح الخصائص التي تتميز بها قواعد العقوبات   الوصف المختصر: 
ثم بيان موضع قانون العقوبات في النظام القـانوني العـام، والتعـرف علـى عالقـة قـانون العقوبـات بفـروع القـانون األخـرى. كـذلة يـتم تسـليط 

 ية على قانون العقوبات األردني.الضوء من الناحية التاريخ
كما تتناول أيضا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من حيث بيـان مضـمون المبـدأ وتاريخـه وأهميتـه ومـن ثـم دراسـة موضـوع نطـاق سـريان     

مة وأنواعها وأركانهـا قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان واألشخاص وبعد ذلة دراسة النظرية العامة للجريمة من حيث التعريف بالجري
المتمثلة في الركن الشرعي والمادي وعناصره والركن المعنوي وصوره وكذلة دراسة موضـوع المسـاهمة الجنائيـة والمسـةولية الجزائيـة وأخيـرا 

 وبات وتدابير احترازية وأنواعها.التعريف بالجزاءات الجنائية من عق
 المتطلب السابق الدراسيةاسم المادة  الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد المدخل إلى علم القانون  3 4041114

تتضـمن هـذه المـادة دراسـة النظريـة العامـة للقـانون مـن حيـث: التعريـف بالقـانون ونشـأته وتطـوره وبيـان فروعـه وتنـوع  الوصف المختصر: 
)األصــلية والقانونيــة واالجتهاديــة( ثــم دراســة تفســير القاعــدة قواعــده، وخصــائص القاعــدة القانونيــة وتنوعهــا إلــى قواعــد لمــرة وأخــرى مكملــة 

 القانونية من حيث طرق التفسير وأنواعه ومدارسه وكذلة توضيح نطاق تطبيقها من حيث األشخاص المخاطبين بها ومكان وزمان سريانها.
الماليـة والشخصـية والعينيـة والمعنويـة( وأطرافـه كما تتضمن هذه المادة دراسة النظرية العامـة للحـق مـن حيـث التعريـف بـالحق وأنواعـه )   

 وأركانه، ثم الحماية المقررة له.ومصادره 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 المدخل إلى الفقه اإلسالمي (1األحوال الشخصية ) 3 4041727

الشخصية من الوجهة التشريعية في مجاالت الزواج وأحكامه وشروط صـحته ونفـاذه ولثـاره يدرس هذا المساق األحكام  الوصف المختصر: 
 وواجبات الزوجين وحقوقهما، والمحرمات من النساء وأحكام التعدد ومعرفة أنواع العقود الصحيحة والباطلة والفاسدة.

يالء العدة المترتبة    على فرقة النكاح والنفقة كذلة. ثم دراسـة مبحـث الـوالدة ومـا  ثم دراسة أحكام تفريق النكاح من طالق وخلع وظهار وا 
 الرضاع. -ج                الحضانة. -ب          ثبوت النسب. -أ      يترتب عليها من:

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 (1)األحوال الشخصية  (7األحوال الشخصية ) 3 4041723

وتتضمن تعريف التركة، والحقوق المتعلقة بالتركة، ثم أسباب اإلرث وشروط موافقة أصحاب القرو  من الرجال، الزوج  الوصف المختصر:
سة واألب والجد الصميم األخ ألم، أصحاب الفرو  من النساء، الزوج واألم والجدة الصميم والبنت البن، واألخت الشقيقة واألخت ألم، ثم درا

 القول والرد والتطميح والمناسخة، ثم ميراث ذوي األرحام وولد البنات وولد األنجال.
ودراسة الوصية: حكمها وحكمتها، أركانها وشروطها، بطالنها والرجوع عنها، قبولها وردها، والوصي: شروطه والموصى له والموصى به    

 وتزاحم الوصايا والوصية الواجبة.
به وأنـواع الورثـة، ثـم دراسـة أحـوال أصـحاب الفـرو  وأصـحاب العصـبات وذوي األرحـام، والحجـب والـرد وتصـحيح الميراث وموانعـه وأسـبا  

 فقود والجنين وولد الزنا اللعان.المسائل والعضوية السببية، فالمقر له بالنسب ثم إرث الحمل، والم
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون الدستوري و النظم السياسية النظام الدستوري األردني 3 4041127

تقدم مواصفات المساق هذه موجزًا دقيقـًا للخصـائص الرئيسـية للمسـاق الدراسـي ونتـائل الـتعلم التـي ُيتوقـع مـن الطالـب  الوصف المختصر:
ظهارها إذا استفاد بشكل كامل من فرص التعلم  المقدمة، وهي تشير إلـى المسـاهمات التـي تقـدمها للبرنـامل، ويتنـاول هـذا العادي إحرازها وا 

 المساق أساليب نشأة الدساتير، بما في ذلة الدساتير الديمقراطية والدساتير بير الديمقراطية بمـا فيهـا أسـلوب اإلسـتفتاء الشـعبي وأسـلوب
 بير ديمقراطية. الجمعية التأسسية كأسلوبي ديمقراطيين وأسلوب المنحة والعقد كأساليب

(، ثـّم 1017( ودستور عـام )1020( ودستور عام )1077ثّم يتحدث عن أساليب نشأة الدساتير األردنية وبشكل مفصل دستور عام )     
شريعية يتحدث عن أنواع الدساتير الثالثة ويقوم بدراستها بالتفصيل بما في ذلة المواد المتعلقة بنظام الحكم والسلطات الثالث التنفيذية والت

 .ية، وتكوين اإلدارات العامة وحماية األموال العامة وحقوق األردنيين، ويشرح كيفية إجراء التعديالت الدستورية وشروطهاوالقضائ
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 المدخل إلى علم القانون  دراسات قانونية باللغة اإلنجليزية 3 4041771

ــة أو الفرنســية( المرادفــة  المختصــر:الوصــف   ــة )اإلنجليزي ــة باللغــة األجنبي ــى التعريــف بالمصــطلحات القانوني تهــدف دراســة هــذه المــادة إل
نون للمصطلحات القانونية العربية وذلة بطريقة تدريس وباللغة األجنبية المختارة، المبادئ األساسية في الدراسـة القانونيـة مثـل تعريـف القـا

هذه األقسام وبعد ذلة يتهيأ الطالب لدراسة نصوص قانونية مختارة باللغة األجنبية بغية توسـيع قدرتـه علـى فهـم واسـتيعاب  وأقسامه وفروع
 ألجنبية عند الحاجة لها مستقبال.التعامل مع المراجع ا –تلة النصوص مما يسهل عليه تدريجيا 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 المدخل إلى علم القانون  المالية العامة و التشريع الضريبي 3 4041717

تتضمن هذه المادة دراسة األسس والقواعد التي تنظم مالية الدولة في موازينها ووارداتها مع التركيز علـى التطبيقـات   الوصف المختصر: 
 التشريعية لهذه األسس في التشريع المالي األردني. ويتناول المنهاج التدريسي للمادة المواضيع الرئيسية التالية:

هـات الحديثـة فـي الماليـة العامـة )وموازنـة، الدولـة، نفقـات الـدول، مـوارد الدولـة( وبخاصـة منهـا المدخل إلى علم المالية، المباديء واالتجا
تحليل الضرائب المباشرة وتطوراتها المالية واالجتماعية واإلصالحية. ثم يجري تركيـز هـذا المنهـاج علـى دراسـة موضـوعية ألهـم التشـريعات 

 ن الموازنة األردنية وفي التشريع وفي التشريع الضريبي في المملكة.المالية األردنية في الدستور األردني، وفي قانو

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 المدخل إلى علم القانون  مصادر االلتزام 3 4041111

 

القانون المدني األردنـي مصـادر الحقـوق الشخصـية وذلـة تتناول هذه المادة دراسة مصادر االلتزام والتي يطلق عليها  الوصف المختصر: 
في تمهيد يوضح األسس العامة للقانون المدني األردني واالتجاهات العامة فيه واالنتقال بعدها إلى مقدمة للتعرف علـى الحـق المـالي وكـل 

العلمي لهذه المصادر، ثم دراسة العقد )تعريفه من الحق الشخصي والحق العيني كما يبحث فيها التقسيم الحديث لمصادر االلتزام والتقسيم 
واقـع وشروط انعقاده وصحته وتفسيره ولثاره وكيفية قيام المسةولية العقدية وانحالل العقد( ودراسة اإلرادة المنفردة والعمـل بيـر المشـروع ال

االنتقـال لدراسـة الكســب دون سـبب ثــم  علـى المـال وعلــى الـنفس ثــم المسـةولية عـن عمــل الغيـر والمســةولية عـن األشـياء، وبعــد ذلـة يــتم
 القانون كمصدر 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 3 4041717

 

بعد أن يتعرف الطالب على المصادر التي ينشأ عنها االلتزام، يدرس في هذه المادة وسـائل تنفيـذ االلتـزام بعـد نشـوئه،   الوصف المختصر:
لوسائل وهي وسائل التنفيذ االختيارية بالوفاء أو المقاصة أو اتحاد الذمتين، أو الوسائل الجبرية بالتنفيذ العيني أو بطريق التعوي  وبيان ا

شرط القانونية لحماية تنفيذ االلتزام كالدعوى بير المباشرة ودعوى الصورية والحق في الحبس ثم دراسة األوصاف المعدلة آلثار االلتزام كال
 لةواألجل وأحكام التضامن بين الدائنين والتضامن بـين المـدينين، وتنتهـي الدراسـة ببيـان حـاالت انقضـاء االلتـزام بوسـيلة اإلبـراء أو باسـتحا

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

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد مبادئ القانون التجاري  3 4041731

 

تتضمن هذه المادة تعريـف القـانون التجـاري ونشـأته وتطـوره التـاريخي وخصائصـه واالتجاهـات الحديثـة لقـانون التجـارة  الوصف المختصر:
ــانون واألعمــال التجــاري بالتبعيــة  ــة البريــة وتقســيمها إلــى أعمــال تجاريــة قصــدية وشــكلية وأعمــال بــنص الق ومصــادره، واألعمــال التجاري

اجر والشروط الواجب توافرها فيه والتزاماته من مسـلة الـدفاتر التجـاري اإلجباريـة واالختياريـة وحجيـة والمختلطة، وتتضمن أيضا، تعريف الت
 هذه الدفاتر في اإلثبات والقيد في السجل التجاري والمنافسة بير المشروعة.

القيـود بصـورة عامـة وكـذلة النقـل  كما تتضمن هذه المـادة تعريـف المحـل التجـاري )المتجـر( وبيـان عناصـره الماديـة والمعنويـة ودراسـة    
 والرهن التجاري والوكالة بالعمولة والوكالة التجارية والسمسرة.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القسم العام –قانون العقوبات  الجرائم الواقعة على األشخاص 3 4041777

 

مواصفات المساق هذه موجزًا دقيقـًا للخصـائص الرئيسـية للمسـاق الدراسـي ونتـائل الـتعلم التـي يتوقـع مـن الطالـب تقدم  الوصف المختصر:
العادي إحرازهـا و إظهارهـا إذا اسـتفاد بشـكل كامـل مـن فـرص الـتعلم المقدمـة. وهـي تشـير إلـى المسـاهمات التـي تقـدمها للبرنـامل، وتصـف 

دراسة بع  الجرائم الواردة فـي قـانون العقوبـات األردنـي وبالـذات الماسـة بحيـاة اإلنسـان وسـالمة تسهيالت التعلم. إذ يتناول هذا المساق 
بدنه وهي جرائم القتل المقصـود )العمـد( بأنواعـه وظروفـه المشـددة والمخففـة، و كـذلة جـرائم اإليـذاء المقصـود بأنواعـه و ظروفـه المشـددة 

مقصودين كما يتناول هذا المساق دراسة األحكام التفصيلية التي تخص الجرائم الواقعـة علـى والمخففة ثم دراسة جرائم القتل واإليذاء بير ال
 األخالق واآلداب العامة وهي جرائم االزنا واإلبتصاب وهتة العر .

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون التجاري مبادئ  اإللكترونية التجارة 3 4041737

 
 

ــة، والتعاقــد   الوصــف المختصــر: ــة، ومفهــوم التجــارة االلكتروني ــرز موضــوعات التجــارة االلكتروني ــاول أب ــى تن تهــدف دراســة هــذه المــادة إل
نوني االلكتروني وخصائص التجارة االلكترونية، وسماتها والمشكالت العملية التي يثيرها التعاقد عبر وسائل االتصاالت الحديثـة والنظـام القـا

ئل االلكترونية وحماية المستهلة في التعاقد االلكتروني ولثار العقود االلكترونية، وااللتزامـات العقديـة ووسـائل الـدفع للعقد المبرم عبر الوسا
االلكترونــي والوفـــاء االلكترونـــي، والمواقـــع علـــى االنترنـــت والوســـائل البديلــة لفـــ  النزاعـــات وتـــداول األوراق الماليـــة والتجاريـــة بالوســـائل 

 اضيع أخرى ذات صلة بالمعامالت التجارية االلكترونية.االلكترونية وأية مو 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون اإلداري  تشريعات اإلدارة اإللكترونية 3 4041713

 

الناحيـة القانونيـة ومـدلولها وبيـان أهـدافها وباياتهـا تهدف هذه المادة إلى تحديد مفهـوم اإلدارة العامـة االلكترونيـة مـن  الوصف المختصر:
وني ومقوماتها وعناصرها كما يتناول أبرز التطورات االلكترونية الحديثة في مجال تبسيط اإلجراءات والقرارات اإلداريـة وتحديـد وضـعها القـان

رة العامة كالقرارات والعقود اإلدارية، كما يتعر  لتحديد ويتعر  لإلطار القانوني للتطورات االلكترونية الحديثة التي طرأت على وسائل اإلدا
 وسائل حماية اإلدارة االلكترونية سواء كانت فنية أو قانونية وتقرير مدى فاعليتها.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون اإلداري  القضاء اإلداري  3 4041712

 

تتناول هذه المادة التعريف بالقضاء اإلداري وتمييزه عن القضاء المادي ومبررات كل منهما ونشأة القضاء اإلداري في  المختصر:الوصف  
فرنسا، ثم دراسة مبـدأ المشـروعية مـن حيـث معنـاه ومصـادره ثـم بيـان القيـود التـي تـرد علـى هـذا المبـدأ أو الموازنـة لـه كالسـلطة التقديريـة 

 ف االستثنائية، وأعمال السيادة والقرارات اإلدارية المحصنة من هذا اإللغاء.لإلدارة، والظرو 
تعـر  كما تتناول الدراسة الرقابة على أعمال اإلدارة والمتمثلة بالرقابة اإلدارية أو السياسية أو القضائية، وفي مجال الرقابة القضائية ت   

ئصـها والمحكمـة المختصـة بنظرهـا فـي األردن، والشـروط الشـكلية والموضـوعية الدراسة بالتفصـيل لـدعوى اإللغـاء مـن حيـث تعريفهـا وخصا
 لدعوى اإللغاء.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 أحكام االلتزام العقود المسماة 3 4041713

العقود والتفرقة بينها وبين العقود بير المسـماة، مـن حيـث المصـادر تتناول هذه المادة بيان ما يتميز به هذا النوع في  الوصف المختصر:
ين والطبيعة واألهداف والتكييف القانوني لها، وبعد هذا اإلطار العام في دراسة العقود المسماة ينتقل البحث إلـى دراسـة مركـزة فـي أهـم عقـد

كل من العقدين وأركانهما وااللتزامات التي يرتبها عقد البيع على  من العقود المسماة، وهما عقد البيع وعقد اإليجار، من حيث شروط انعقاد
عــاتق كــل مـــن المــةجر والمســتأجر، واألثـــر القــانوني المترتــب علـــى إبــرام أي مــن العقـــدين مــع دراســة تطبيقيـــة ألحكــام قــانون المـــالكين 

 والمستأجرين األردني، وأهم التطبيقات القضائية.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية المعتمدةالساعات عدد  رقم المادة
 مبادئ القانون التجاري  الشركات واإلفالس 3 4041333

تهـدف هـذه المـادة للتعريـف بالقواعـد القانونيـة التـي تحكـم عمـل الشـركات التجاريـة، والنظـام القـانوني إلشـهار اإلفـالس  الوصف المختصـر:      
للشــركات التجاريــة، ودراســة ألنــواع الشــركات والقواعــد القانونيــة التــي تــنظم كيفيــة إنشــائها وشــروط  وتتضــمن التعــر  إلــى التطــور التــاريخي

 تسجيلها وقواعد إدارتها وانحاللها وتصفيتها وكذلة دراسة الشركات القابضة والشركات العادية األجنبية.
جراءاتـه وطبيعتـه كما تتضمن هـذه المـادة دراسـة نظـام اإلفـالس وخصائصـه واألحكـام الخاصـة لل    حـم إلشـهار اإلفـالس مـن حيـث شـروطه وا 

دارتهــا، باإلضــافة إلــى دراســة طــرق انتهــاء اإلفــالس وجــرائم  وطـرق الطعــن فيــه ولثــاره وكــذلة دراســة أشــخاص التفليســة وجــرد أوال المفلـس وا 
 س والتصفية ورد االعتبار وشروطه.اإلفال

 المتطلب السابق الدراسيةاسم المادة  الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 أحكام االلتزام قانون أصول المحاكمات المدنية 3 4041312

تتنـاول هـذه المـادة التعريـف بقـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة ومصـادر هـذا القـانون وعالقتـه بفـروع القـانون األخـرى  الوصف المختصـر: 
 المحاكم ودرجات التقاضي ورجال القضاء ومعاونيهم وقواعد االختصاص.وتطوره التشريعي ثم دراسة التنظيم القضائي من حيث تشكيل 

جراءات     كما تتناول دراسة نظرية الدعوى من حيث شروطها وطبيعتها والخصومة من حيث إجراءات التقاضي ومواعيدها وجزاء مخالفتها وا 
عــادة اإلثبــات وحــق النفــي. وأخيــرا صــدور الحكــم القضــائي الحاســم وأثــره وطــرق الطعــن ال تــي يخضــع إليهــا )االســتئناف( واعتــرا  الغيــر وا 

 كمة، والتمييز.المحا

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 أحكام االلتزام قانون العمل والضمان اإلجتماعي 3 4041311

وأهميته وتطوره والتنظيم الدولي لبع  جوانبه ومصادرة واستقاللة ونطاق تتناول هذه المادة التعريف بالتشريع العمالي  الوصف المختصر: 
راف تطبيقه، ثم دراسة القواعد القانونية التي تنظم عقد العمل الفردي من حيث عناصره وانتقاده ومدته ولثاره التي تشمل التزامات وحقوق أط

اسة التنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعية سواء ما تعلق منها بعقد العمل عقد العمل وجزاء اإلخالل بهذا العقد، كما تتناول هذه المادة در 
من الجماعي أم بالتنظيمات النقابية أم بتسوية المنازعات العماليـة الجماعيـة طبقـا لقـانون العمـل األردنـي واالتفاقـات الخاصـة بالعمـل، وتتضـ

حيث تعريفه واهميته وتطوره ونطاق تطبيقه، وأحكـام التـأمين ضـد اإلصـابات  كذلة دراسة المباديء العامة في قانون الضمان االجتماعي من
الناشئة عن العمل وأمـرا  المهمـة، والتـأمين ضـد الشـيخوخة والعجـز الوفـاة والتـأمين ضـد العجـز المةقـت بسـبب المـر  والتـأمين الصـحي 

لتركيز على األحكام التفصيلية للنوعين األول والثاني من التأمينات الشامل للعامل والمستحقين، ثم المنح العائلية، والتأمين ضد البطالة، مع ا
 وهي المطبقة حاليا في األردن.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 العقود المسماة عقود التأمين 3 4041312

حسـب مفاهيمـه القديمـة والحديثـة واألسـس الفنيـة التـي يقـوم عليهـا عقـد  تتضـمن هـذه المـادة التعريـف بقـانون التـأمين الوصف المختصر: 
 التأمين ونشأة هذا العقد وتطوره وأنواع التأمين وخصائص كل نوع منها ولراء فقهاء الشريعة اإلسالمية في عقد التأمين.

ي تدخل في تحديده وعنصر المصلحة في عقد كما تتضمن هذه المادة دراسة الخطر في التأمين من حيث شروطه وأقساطه والمناصر الت    
لعقـد التأمين وخصائص عقد التأمين ولثار العقد والتزامات أطراف العقد والحلول القانوني والدعوى المباشرة والتقادم ثم دراسة عدة تطبيقات 

 التأمين كالتأمين على السيارات والحرائق.
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 المتطلب السابق الدراسية اسم المادة الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون الدولي قانون التنظيم الدولي 3 4041303

تتناول هذه المادة دراسة موجزة في اإلطار النظري للهيئات الدولية من حيث التعريف بها ونشأتها وأنواعها والخصائص  الوصف المختصر: 
وأجهزتها المختلفة وطرق اتخاذ القرارات )التصويت( فيها، ويعد اإلطـار النظـري، المميزة لها فيما يتعلق بشخصيتها القانونية ومنح العضوية 

تتناول هذه المادة بيان فكرة موجزة عـن )عصـبة األمـم( ومـن ثـم دراسـة الهيئـة الدوليـة المعاصـرة، )هيئـة األمـم المتحـدة( مـن خـالل توضـيح 
 اتخاذ القرارات فيها والوكاالت المتخصصة التي ترتبط بها.أهدافها وأجهزتها الرئيسية واختصاصات كل من هذه األجهزة وطرق 

ث كما تتناول هذه المادة التعريف ببع  المنظمات الدولية ذا الطابع اإلقليمي مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية، من حي   
ميـة ذات الطـابع التخصصـي مثـل مجلـس التعـاون الخليجـي النشأة واألجهزة واالختصاصات وطرق اتخاذ القـرارات، ثـم بعـ  المنظمـات اإلقلي

 ومنظمة المةتمر اإلسالمي والسوق األوروبية المشتركة.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 الجرائم الواقعة على األشخاص الجرائم الواقعة على األموال 3 4041373

هذه المادة دراسة الجرائم الواقعة على األموال التي ورد النص عليها في قانون العقوبـات األردنـي ويجـري التركيـز  تتناول الوصف المختصر:
سـاءة االئتمـان )خيانـة األمانـة( حيـث يـتم التعريـف بأركـان كـل  على دراسة ابرز هذه الجرائم واكثرها شـيوعا وهـي جريمـة السـرقة واالحتيـال وا 

عقوبة المقررة لمرتكبها والظروف المشددة والمخففة التي ترافق ارتكابها وحاالت اإلعفاء مـن العقـاب، كمـا تتضـمن جريمة من هذه الجرائم وال
 الدراسة بع  الجرائم الملحقة بجرائم األموال وبالذات جريمة إعطاء شية بدون رصيد.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 العقود المسماة الحقوق العينية 3 4041210

تتناول هذه المادة دراسة فرعين رئيسين من الحقوق العينية هما: الحقوق العينيـة األصـلية، والحقـوق التبعيـة، وتتضـمن  الوصف المختصر:
يمكن أن ترد عليه. ثم الكالم عـن أسـباب دراسة الفرع األول من هذه الحقوق بيان أحكام حق الملكية ووسائل حماية هذا الحق والقيود التي 

كسب الملكية في حال الحياة أو الوفاة والحقوق المتفرعة عن حق الملكية مثل حق المنفعة وحق االستعمال وحـق السـكنى وحـق المسـاطحة 
 وحقوق االرتفاع مع التطرق لبع  األنواع الخاصة من الملكية )كالملكية الشائعة وملكية الطوابق والشقق(.

ه وفي الفرع الثاني من الحقوق العينية )التبعية( تتضمن هذه المادة دراسة الرهن التأميني والرهن الحيازي من حين إنشاء كل منهما ولثـار    
 ز التي يمكن أن ترد على الملكية.وانقضائه، وأخيرا حقوق االمتيا

 السابقالمتطلب  اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 قانون أصول المحاكمات المدنية قانون البينات والتنفيذ 3 4041217

تتناول هذه المـادة تعريـف قـانون البينـات األردنـي والقـوانين المكملـة لـه والمـذاهب الفقهيـة المختلطـة فـي قواعـد اإلثبـات  الوصف المختصر:
والقضائية أو باإلقرار أو باليمين الحاسمة أو المتممة وبيرها من أدلة اإلثبات  وعبء اإلثبات، وأدلة اإلثبات بالكتابة أو بالشهادة أو بالقرائن

 المختلفة.
ــث    ــذ( مــن حي ــرة التنفي ــذ )دائ ــم دراســة الســلطة التــي تباشــر التنفي ــذ وتطــوره التشــريعي، ث كمــا تتضــمن هــذه المــادة التعريــف بقــانون التنفي

ألموال التي ال يجوز حجزها، وطرق التنفيذ الجبري على أموال المـدين وعلـى شخصـه اختصاصاتها والقائمون عليها والخصومة في التنفيذ وا
 واالعترا  على التنفيذ وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 (7األحوال الشخصية ) أصول الفقه اإلسالمي 3 4041222

 

هذا المساق في مجمله تعريف بالقواعد والمبادىء التي اعتمدها الفقهاء في الوصول إلى اسـتنباط األحكـام الفقهيـة مـن  المختصر:الوصف 
 مصادرها وفي سبيل ذلة يدرس الطالب عالقة الفقه بأصول الفقه تعريفًا وموضوعًا ونشأة وتطورا.

ثم يبحث المساق األدلة الشرعية المعتبرة وهي القرلن والسنة واإلجمـاع والقيـاس واالستحسـان والمصـلحة المرسـلة والعـرف واالستصـحاب    
وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي يلي ذلة دراسة األحكام الشرعية بتوعيها التكليفي والوضعي وتوضيح المصطلحات المتصلة باألحكام وهي 

 والمحكوم فيه والمحكوم عليه. المحاكم والحكم
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 الشركات واإلفالس والعمليات المصرفية األوراق التجارية 3 4041231

وتوحيـد قـانون الصـرف، ثـم دراسـة تتناول هذه المادة التعريف باألوراق التجارية وخصائصها وأنواعهـا وتطورهـا التـاريخي  الوصف المختصر: 
تفصيلية للسفتجه من حيث نشأتها وشروط صحتها الشكلية والموضـوعية وعـن مقابـل الوفـاء والقبـول واسـتحقاقها بـالتظهير وأنواعهـا ولثارهـا 

صـحتها وكيفيـة تـداولها  وط او بالتقـادم ثـم دراسـة الكمبيالـة مـن حيـث تعريفهـا وشـروطقسـوضمانات الوفاء بالسفنجة وانقضائها بالوفاء أو بال
وأحكامهــا المشــتركة مــع أحكــام الســفنحة بالوفــاء بهــا أو ســقوطها أو تقادمهــا، ثــم دراســة الشــية مــن حيــث تعريفــه وشــروط صــحته الشــكلية 

 .وأنواع خاصة من الشركاتالموضوعية وكيفية تداوله والوفاء به ومقابل الوفاء واالمتناع عن الوفاء والجزاءات المترتبة 
ما تتضمن دراسة هذه المادة بيـان أهميـة المصـارف فـي الحيـاة االقتصـادية والصـفة التجاريـة لمعمـال المصـرفية والعمليـات المصـرفية ك    

 كالوديعة والحسابت الجاري والحوالة واالعتماد المستندي والخصم والكفالة المصرفية.
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 الشركات واإلفالس الملكية الصناعية والتجارية 3 4041230

تبــدأ هـذه المــادة بمــوجز عــن تـاريخ التشــريعات الصــناعية، ومــن ثـم دراســة طبيعــة الملكيــة الصـناعية مــن حيــث مصــادرها  الوصـف المختصــر:
التشريعية الوطنية والدولية ودراسـة الملكيـة الصـناعية بشـكل عـام وموقـع هـذه األحكـام فـي الـبالد العربيـة والتشـريع األردنـي بشـكل خـاص مـع 

 وموضوع براءة االختراع ومنح البراءة واستردادها وحقوقها وحمايتها والقيود التي يمكن أن ترد عليها. التركيز في دراسة حق االختراع
كما تتناول هذه المادة دراسة موضوعات العالمات التجارية والصناعية من حيـث وظـائف هـذه العالمـات وشـروط اتخاذهـا وحقـوق صـاحبها    

والعناوين وانقضائها واألسماء والعناوين التجارية، والمتجر والتصرفات القانونية التي يمكن أن ترد عليها كالبيع والرهن، وكذلة دراسة األسماء 
حكام اتفاقية لتجارية وملكية المحل التجاري والحقوق المقاربة المتياز االختراع ونقل التكنولوجيا والملكية األدبية طبقا ألحكام قانون التأليف وأا

 برن المتعلقة بالحماية الدولية لحق المةلف.
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 العقود المسماة القانون الدولي الخاص 3 4041210

تتناول هذه المادة التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصادره وتمييزه عن القانون الدولي العام، ودراسة النظرية العامة في  الوصف المختصر:
الواجـب التطبيـق وطبيعـة تطبيـق القـانون األجنبـي أمـام تنازع القوانين من حيث نطـاق هـذا التنـازع واألسـاليب المعتمـدة لحلـة وتحديـد القـانون 

تنفيذ  القضاء الوطني وموانع تطبيقه وكذلة دراسة قواعد اإلسناد وااللتزامات الناشئة عن المسةولية العقدية أو المسةولية التقصيرية، ومسألة
ية مـن حيـث تعريـف الجنسـية وطبيعتهـا وسـلطة الدولـة فـي األحكام األجنبية داخل الدولة كما تشـمل هـذه المـادة دراسـة النظريـة العامـة للجنسـ

شـئة تنظيمها وبيان كيفية اكتسابها بحكم القانون أو بالتجنس وحاالت انعدامها وازدواجها أو فقدها، وتحديد القضـاء المخـتص بالمنازعـات النا
ان قواعـد العمليـة الخاصـة بالجنسـية ومركـز األجانـب فـي عنها باإلضافة إلى دراسة مركز األجانب في الدولة وبيان حقوقهم والتزاماتهم، مع بيـ

 الهاشمية. األردنية لمملكةا
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القسم العام –قانون العقوبات  جرائم تكنولوجيا المعلومات 3 4041272

الحماية الجزائية للمعامالت االلكترونية وحماية الواقع االلكترونية وحماية البيانات الشخصية، تتضمن هذه المادة دراسة  الوصف المختصر:
بية فضال عن حماية األموال والتجارة االلكترونية وجرائم بسل األمـوال باسـتخدام الوسـائل االلكترونيـة وجـرائم االعتـداء علـى البـرامل الحاسـو 

وجـرائم االعتـداء علـى العالمـات التجاريـة وجـرائم الوسـيط المـالي،  –وحمايـة الشـيكات االلكترونيـة  والملكية الفكرية وحماية شبكات االتصال
 رائم حماية المستهلة االلكتروني.فضال عن جرائم التوقيع االلكتروني وج

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 الجرائم الواقعة على األموال الجزائية قانون أصول المحاكمات 3 4041271

تبحث هذه المادة فـي التعريـف بقـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، وأهميـة دراسـته ومميـزات قواعـده وعالقتـه بـالقوانين  الوصف المختصر:
التركيـز بالدرجـة األسـاس علـى الجزائية األخرى، ونطـاق سـريانه، ونظـرة تاريخيـة فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة األردنـي، ثـم دراسـة 

دراسة دعوى الحق العام )الجزائية( مـن حيـث تحريكهـا، والمراحـل التـي تمـر بهـا كمرحلـة التحـري )االستقصـاء( وجمـع األدلـة هـو مـن يتـولى 
كمـة وتشـكيالتها القيام بها، ثم مرحلة التحقيق السلطة المختصة بها، كـذلة المحاكمـة، حيـث يـتم اسـتعرا  إجـراءات المحاكمـة وأنـواع المح

 وبعد ذلة تتم دراسة الحكم وكيفية صدوره وطرق الطعن في األحكام، وأخيرا يتم التعر  لموضوع تنفيذ األحكام الجزائية.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 قانون أصول المحاكمات المدنية  تطبيقات قضائية 3 4041201

تهدف هذه المادة إلى توفير الفرصة العملية للطالب في المرحلة النهائية من دراسته لالطالع مبدئيا على سير الدعوى  الوصف المختصر:            
 في المحاكم المدنية والجزائية واألحوال الشخصية من خالل التنسيق مع وزارة العدل.

القانونيــة علــى اخــتالف فروعهــا أثنــاء عرضــها أمــام القضــاء، واالطــالع علــى المتطلبــات  وتتنــاول تــدريب الطالــب علــى معالجــة المســائل    
جراءات المحاكمة وكيفية  الالزمة للنظر في الدعوى، من حيث تقديم عريضة الدعوى ودفع الرسوم القضائية، وتقديم اللوائح وسير الدعوى وا 

جراءات تنفيذها.ت و صدور األحكام القضائية والطعن فيها واكتسابها درجة للبتا  ا 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 قانون أصول المحاكمات المدنية  مشروع بحث التخرج 3 4041207

تحـت إشـراف يختار الطالب موضوعا قانونيـا لغـر  الكتابـة فيـه يسـمى )بحـث التخـرج( ويـتم اختيـار البحـث مـن الطالـب  الوصف المختصر:
قسـم أستاذ المادة المختص الذي يتولى إرشاد الطالب لكيفية االستفادة من الكتب والمراجع وأسلوب نقل األفكار وطريقة الكتابـة، كمـا يقـوم ال

 بتوزيع الطلبة على أعضاء هيئة التدريس حسب التخصصات في كلية الحقوق، فإذا أنجز الطالب بحثه ووافق األستاذ المختص على طبعـه
يقدم إلى القسم بصورته النهائية وتتولى لجنة مشكلة مـن القسـم مناقشـة بحـث التخـرج لتقويمـه وتقـدير الدرجـة التـي يسـتحقها تضـاف إلـى 

 التي تقدمها الكلية في نهايتها. وصف المواد
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد اإلنسانمبادئ حقوق  3 4041123

تتناول هذه المادة المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان في الحضـارات القديمـة والـديانات السـماوية والعصـر الحـديث. كمـا  الوصف المختصر:
تعالل مضمون حقوق اإلنسان التي تكفل له احترام كرامته بوصفه إنسانا وصيانة جميع الحقوق التي ترتبط بآدميته وفي مقدمتها الحـق فـي 

لغـاء الـرق وحـق اللجـوء إلـى القضـاء. وكـذلة الحقـوق االقتصـادية والثقافيـة، مثـل حـق الحياة والسالمة الشخصية  وحـق التمتـع بالجنسـية وا 
ألردني العمل والحق في التعليم. كذلة تتضمن هذه المادة اإلشارة إلى الوثائق الدولية التي تتعلق بحقوق اإلنسان والجهود الدولية والقانون ا

 ق وحمايتها.في مجال االعتراف بتلة الحقو
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 القانون الدولي القانون الدبلوماسي 3 4041707

تهــدف هــذه المــادة إلــى تعريــف الطالــب بالقــانون الدبلوماســي وتطــوره التــاريخي ومعرفــة مــن يمثــل الدولــة فــي عالقاتهــا  الوصــف المختصــر:
الخارجية، مع التركيز علـى دراسـة الهيئـات الدبلوماسـية مـن حيـث تطـور نظـام التمثيـل الدبلوماسـي، والقواعـد الدوليـة والوطنيـة المنظمـة لـه 

حصـانتهم وانتهـاء مهـامهم وكـذلة دراسـة الهيئـات القنصـلية مـن حيـث أصـل النظـام القنصـلي وأنـواع القناصـل وفئات المبعـوثين وواجبـاتهم و 
 ومهامهم وامتيازاتهم مع التعريف بنظام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في المملكة األردنية الهاشمية.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد فقه المعامالت 3 4041221

تتضمن هذه المادة التعريف بالمعامالت التي أحّلها اإلسالم، والمعامالت التي حّرمها، لتتضح لديه العالقة الصحيحة التي  الوصف المختصر:
 ينبغي أن تكون بين المسلم وأخيه المسلم، ومسائل الفقه وتطبيقات معاصرة، والمسائل المستحدثة، وفهم اصطالحات فقه المعامالت المالية.

أيضًا دراسة البيع، وعقد السلم، والرهن، والضـمان، والحوالـة، واإلجـارة، والشـركات وأنواعهـا، وبيرهـا مـن المعـامالت التـي  وتشمل الدراسة   
 يحتاجها الطالب.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد الجرائم االقتصادية 3 4041270

ة التعريف بهذه الجرائم، وأهميتها، ووجود قانون عقوبات اقتصادي، وخصائص مادة قانون الجرائم االقتصادي تتضمن الوصف المختصر:
وظروف  هذه الجرائم، واألحكام العامة لهذه الجرائم، ومصادرها، وأركان هذه الجريمة، والمسةولية الجزائية. والجزاءات المقررة لهذه الجرائم،

عامة للجرائم االقتصادية، وبيان الجرائم االقتصادية في التشريع األردني  في قانون العقوبات( والقوانين المالية، تطبيق العقوبة، واألحكام ال
 والشركات والتشريعات التجارية، وقانون العمل، والزراعة، والصحة، وقوانين أخرى متفرقة.
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 السابقالمتطلب  اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 ال يوجد العقود المدنية الصغيرة 3 4041317

هذه المادة دراسة بع  العقود المدنية الصغيرة كعقد الوكالة، أو عقد المقاولة، أو عقد الكفالة، أو عقد الهبة،  تتضمن الوصف المختصر:
ي العقد، والتعريف بها وشروطها، وأركان هذه العقود وأحكامها، واآلثار القانونية المترتبة عليها، واإلخالل بهذه العقود، والتزامات كل من طرف

 والتعوي .ودعوى المسةولية 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 مبادئ القانون التجاري  القانون البحري والجوي  3 4041232

تتناول هذه المادة دراسة القانون البحري من حيث التعريف بهذا القـانون وموضـوعه وخصائصـه وتاريخـه ومصـادره، ثـم  الوصف المختصر:
دراسة السفينة كأداة للمالحة البحرية مـن حيـث تعريفهـا وتحديـد طبيعتهـا القانونيـة وجنسـيتها وتسـجيلها ورقابـة الدولـة علـى سـفنها وكـذلة 
دراسة أشخاص المالحة البحرية من مالة وربان وضباط ورجال طاقم ومسـةولياتهم طبقـا لالتفاقيـات الدوليـة والقـوانين الوطنيـة، كمـا تشـمل 

ة دراسة عقدي استغالل السفينة في النقل واإليجار وااللتزامات الناشئة عن كل منهما والرحلة البحرية وما قد يصاحبها من حوادث هذه الماد
التصادم البحري والمساعدة واإلنقاذ والخسارة العمومية وما قد يرد على السفينة من حقوق امتيـاز ورهـن وحجـز، باإلضـافة إلـى دراسـة عقـد 

 ي.التأمين البحر 
ثباتـه وأنواعـه ولثـاره ومسـةولية الناقـل. كـذلة القواعـد القانونيـة     وتتضمن كذلة التعريف بالقانون الجوي وتعريف النقل الجوي وطبيعته وا 

 التي تحكم الطائرة وما ينشا عن استعمالها من وقائع وعالقات، وصالحياتها للنقل الداخلي والدولي.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية الساعات المعتمدةعدد  رقم المادة
 الجرائم الواقعة على األشخاص مبادئ الطب الشرعي 3 4041773

 

 

دراسة الكشف عن المسائل الطبية التي تهم العدالة من فحص الجثة والتغيرات التي حدثت عليها بعـد الوفـاة والمسـببات  الوصف المختصر:
حدوثها واألداة التي سببتها والمدة التي انقضت مـن الوفـاة، وهـل الوفـاة طبيعيـة ام جنائيـة او انتحاريـة التي احدثتها وكيفية وقوعها وتاريخ 

وفحص اإلصابات وتحديد نوعها، واالداة المستخدمة، واالصابات،وقضايا -ويهتم بدراسة األسلحة النارية، ومقذوفاتها واستخدمها في الحادث
 السن، بالتعاون بين األطباء والمختصين في الطب الشرعي والسلطة القضائية والتنفيذية االبتصاب، واالجها ، والسموم، وتقدير

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



11 
 

 
 
 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Introduction to Islamic Jurisprudence 3 0601271 

Brief description: The course defines the Islamic Shari’ and Jurisprudence As to their concept and 
characteristics. It studies the development of Jurisprudence through the different stages starting from the era 
of prophet Mohammed into the era of Khalifs and finally the era of flourishing jurisprudence views into 
summarized records. 
      The course is concerned with giving a clear idea about the leaders of the four different schools through 
studying their lives and education. 
      The course finally studies some legal systems in Islamic Jurisprudence which are: 

1st- The system of ownership. 
2nd- The theory of contract with some emphasis. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Constitutional law and political systems 3 0601141 

Brief description :  This course deals with the general theory, definition, terminology and enforcement of the 
Constitutional Law in addition to the definition of the language, form and subject of the Constitution and its 
relation with the other laws, studying the sources of the written and non-written constitutional rule, types and 
means of drafting constitutions, the superiority of constitutions, means of control on the constitutionality of the 
law plus amending and ends if constitutions, the applications of the constitutional law and development of 
constitutional life in Jordan. 

      This course further includes definition, corners and properties of the state along with the theories explaining 
the state sovereignty, types of state in terms of form and formations, studying the origin and emergence of the 
state, the authority basis and theories emerged to explain the same in addition to the traditional and developed 
functions of the state. This course studies also the principle of the state's subordination of the law, components 
of the legal state and its applications in the Jordanian Constitutions. This is in addition to studying the 
government and its various debates, types and images of governments, means of assigning the democratic, 
non-democratic and mixed governance. This courses deals also with the types of democracy in terms of the 
means of the people participation in authority with focusing in the parliament democracy and is applications in 
Jordan, demonstrating the organization of the governing authorities and their interrelations, development and 
scopes of the authorities and the ideologies explaining it. These course further deals with the individual's 
positions, general freedoms, equality principle and contents, political parties and the applications of all of this 
on the Jordanian political life.  

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Administrative Law 3 0601151 

Brief description: This course studies the definition of Administration law and its relation with constitutional 
law and other laws together with public administration to its Independence, origin development, the scope of 
its application together with its characteristics. It also studies Administrative organization, In addition to 
delegation of powers and the application of these issues in Jordan. 
    Above all the course includes the study of the administrative an activity represented in public corporations 
their types and methods of administration.  
    It also studies police powers, their ends, the limits of their powers, together with their control upon these 
powers, and the application of these issues in Jordan. 
    It also studies civil service and the civil servant in addition to public domain, its regime, uses protection and 
requisition. It also studies the administrative decisions, and administrative contracts. Above all it studies the 
prerogatives of administrative of the administrative authority, such as discretionary power, discretionary 
power, direct enforcement, and the requisition of real estate for public utility purposes. 

الوصف المختصر لمواد تخصص 
 الحقوق باللغة اإلنجليزية
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Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– International law 3 0601161 

Brief description: Student of this course will study the law which governs the relation between states, and 
other international persons through examine the nature of this law, its importance in organizing international 
relations, its branches, its obligatory nature, its relation  with local law, its persons, original sources 
(Conventions, customs and general principles), additional sources (Jurisprudence, judicial precedents and the 
rules of equity) with some emphasis on the most important of these sources (conventions for validity, 
consequences and termination. 
 There is also a study of public international law persons (states, international organizations and the Vatican). 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Penal Law- General 3 0601121 

Brief description: This course studies the definition of penal law and the importance of this branch of the law 
besides clarifying the characteristics of the principles of penal law. 
     The course shows the position of the penal law within the public law system and explores its relation with 
other branches of the law. 
     The course also shades some light on the historical background of Jordanian Penal Law. The principle of 
legitimacy of crimes and punishments is also studied as to the substance, history and significance. 
     The course further explores the scope of this law as to time, place and persons as well as the general theory 
of crime as to definition types and elements being the legitimate and material elements and their nature as well 
as the mental element and its types. 
     Also the topic of criminal contribution and last exploring the forms of punishment, such as penalties and 
preventive measure, and their types. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Introduction to the Science of law 3 0601110 

Brief description: In this course the general theory of law is studied as to the definition of la, its rise, branches 
and the variation of its rules, the characteristics of legal rules, and their types whether complementary or 
imperative. 

It also studies the interpretation of legal rules as to its methods, types, and schools explaining the scope of 
its application as to subject persons, its place and time of application. 

The course also studies the general theory of right, defines right and its type (pecuniary, personal, real and 
incorporeal) its parties, sources and elements as well as protection provided for it. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Introduction to Islamic Jurisprudence Personal Status Law (1) 3 0601272 

Brief description: The course studies the personal rules from a legislative prospects in fields of marriage and its 
rules, validity and consequences, also the obligations and duties, of husband and wife, marriage of prohibited 
degree, rules for polygamy and types of contracts: valid, void and voidable. 
     The course also studies the various rules of divorce alimony. 
     Finally the course explains the concept of birth and its consequences as to: 

One)    Proof of Kinship 
Two)    Fostering 

Three)   Lactation 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Personal Status Law (1) Personal Status Law (2) 3 0601273 

Brief description :  It includes the definition of legacy, the rights that are related to it, the causes of inheritance, 
the conditions and consent of the legal heirs of men, the husband, the absolute grandfather from the father’s 
side, the brother of the mother, the legal heirs of women, the husband, the mother, the absolute mother’s side. 
Next, it looks through the increase of the inherited portions, the payment of the increased portions to the legal 
heirs, the transferring of the portions of the dead heirs to their heirs before distribution, after which comes the 
inheritance of the relatives, the son the daughters and the son of the grandson. 

 

In addition to that it studies the testament: its rule and philosophy, basics and conditions, revoking and 
deviating from it, accepting and rejecting it, following that, it looks through the guardian and his conditions, the 
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legatee and bequeathed the crowded testaments and the inevitable testament. 
After that, comes the inheritance, its hindrances, causes, and types of heirs after which it deals with the 
conditions of the legal heirs, the agnation, the relatives, banning inheritance, the payment of the increased port 
correcting the matters, the causative membership, the admitted relative, the pregnancy inheritance, the lost, 
the fetus, the illegal son and the son who has been born after the allegation of adultery. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 
Constitutional law and political systems The Systems of Jordanian constitution 3 0601142 

Brief description:  The course deals with the political systems, their Constitutional basis, variation of policies 
and it clarifies the concept of democratic government and its types. It studies also samples of political systems 
applied in modern days, western and Marxist and finally for this part it studies the position of Islamic Shari' 
especially in constitutional matters. 
     The course also discusses the political and constitutional frame work in the Hashemite Kingdom of Jordan 
starting with the Ottoman rule followed by the great Arabian revolt and the constitutional history of the 
Kingdom by showing the constitutional of power and political life in the trans-Jordan beginning with the law of 
(1921): how it was established, and its contents whether with regard to people’s rights or the organization of 
powers and also the constitution of (1947) in the same above order. 
     Following that the course discusses the real practice for political sovereignty under the constitution of (1952) 
by showing the political practice in the Kingdom which includes talking about the Jordanian State and its 
political system, public rights and the general characteristics of the (1952) constitution, the preservation of its 
sovereignty, the constitutional practice in the Kingdom especially showing all what has to do with the executive 
power “The King and ministers” and the legislative power, its formation, role and method of work inside it. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 
Introduction to the Science of law Legal Terminology in English  Language   3 0601281 

Brief description: The course aims at aquatinting the student with the legal terminology in foreign Language 
(English or French) corresponding to the Arabic terms by studying the basic legal principles in the chosen 
language such as the definition of law, its divisions and sub divisions. 

 

The student is then prepared to read selected legal provisions in Foreign Language so as to expand his 
ability of understanding those provisions which will make it easier for him in the future to use foreign text book 
when needed. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 
Introduction to the Science of law General Financial and  tax legislation 3 0601252 

Brief description: This course includes the study of the principles organizing the finance in the state in its 
budget and revenues concentrating on the legislative applications, of these principles in the Financial 
Legislation. 

The text for this course includes the following: Introduction to the Science of Finance, the modern 
principles of general finance (state budget, state spending, and state revenue) and especially the analysis of 
direct taxes, and their financial, social and reforming developments. 

The course then concentrates on the important Jordanian Financial Legislations in the constitution and in 
the state budget law and also in the tax law in the Kingdom. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 
Introduction to the Science of law Sources of obligation 3 0601111 

Brief description: The course studies the sources of obligations through an introduction specifying the general 
principles of Jordanian Civil Law and the different view within it. 
     It then studies an introduction of pecuniary rights and both the personal and real rights, the modern 
classification of the sources of obligation and the practical classification of same. 
    The course also studies the contract (definition, conditions, validity, interpretation, consequences, the 
establishment of contractual liability and dissolution), the unilateral act, unlawful acts on possessions or body, 
and the responsibility for other’s acts and responsibility for things. 
   It then studies undue enrichment and law as direct sources of obligation. The study will be comparative with 
Islamic Jurisprudence and Arab civil laws. 
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Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Sources of obligation Consequences of obligation 3 0601212 

Brief description: Once the students have learnt the sources of obligation, they will in this course study means 
of enforcing the obligation after its establishment; these are voluntary means such as compulsory enforcement 
whether by specific performance or compensation. 
     It also discusses the lawful means of protecting the enforcement such as the indirect law suit, the simulated 
contract case and the right of withholding. 
     The course further studies the situations which might change the consequences of obligation such as 
conditions, maturity period and joint liability of both debtors and creditors. 
     The course finally studies cases of extinguishment of the obligation whether by discharge, impossibility of 
performance or prescription. The study will focus on Jordanian civil law as well as comparative laws. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Principles of Commercial Law 3 0601231 

Brief description :  The course defines commercial law, it rise, historical developments, characteristics, modern 
schools on trade law and its sources land commercial transaction and its classification into international and 
procedural actions, actions stated by law, mixed or related commercial actions. 
It also defines merchants, preconditions to be one, their obligations as to organizing optional and obligatory 
record, and the force of these books in evidencing, registration in the commercial registrar and unlawful 
competition. 
The course also defines the commercial premises and its elements, records in general, transportation, 
commercial mortgage, commission and commercial agency and commissioning. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Penal Law- General Crimes on persons 3 0601222 

Brief description: This course studies some of the crimes stated in the Jordanian Penal Law especially those 
threatening the life of human beings and the safety thereof being murder in all its types and circumstances, also 
the crime of assault in all its types and circumstances and it also studies the unintentional crimes whether 
manslaughter or assault. 
     The course also studies the detailed principles pertaining to crimes relating to public decency being adultery, 
rape and indecent assault. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Principles of Commercial Law E - Commerce 3 0601232 

Brief description: Studying of this course aims to deal with the most significant issues of the electronic 
commerce, electric commerce concept, electronic contracting, features and characteristics of the electronic 
commerce and the practical problems resulting from contracting through the modern electronic means, the 
legal system of the contract concluded through the electronic means, protections of the consumer in the 
electronic contract, the electronic contracts impacts, contracting obligations, electronic terms of payment, 
electronic fulfillment, web sites and alternative means to settle disputes and negotiating of the securities and 
commercial notes through electronic means and any other issues related to the electronic commerce 
transactions. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Administrative Law E - Government  legislation 3 0601253 

Brief description: This course aims at identification the concept of general electronic management in terms of 
legal aspect and its indications and showing its objectives, goals, principles and components. This course further 
deals with the most significant modern electronic developments in the field of simplification of the 
administrative procedures and decision making and determination of it legal stand. This course also studies the 
legal frame of the modern electronic developments which were made on the public management means such 
as decisions and administrative contracts. Moreover, this course deals with the protection means of the 
electronic management whether technical or legal and its legality and determination of its effectiveness extent. 
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Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Administrative Law Administrative Justice 3 0601254 

Brief description: The study of this course deals with the definition of Administrative justice and its distinction 
from ordinary justice in France. 
      It studies also the principle of legitimacy as to its meaning and sources showing the restraints over this 
principle or any other parallel to it like the discretionary power of the administrative decisions immune from 
annulment. 
      The study also deals with the supervision on the acts of the administration whether Administrative, Political 
or judicial. In the field of judicial supervision the course extensively studies the annulment action as to its 
definition, characteristics and the court having jurisdiction to hear such actions in Jordan besides the procedural 
and subjective conditions for the said action. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Consequences of obligation Enacted Contract 3 0601213 

Brief description:  The course aims at distinguishing between contracts which are enacted and those which are 
not as to sources, nature, aims and legal description of each. 
      After this study of the general frame of contracts, the course moves on to studying the two most important 
conditions, which are the sales contract and the lease contract as to their conditions, elements, obligations on 
both seller and buyer in the sale contact and obligation of lessor and lessee in the lease contract and the legal 
consequence of concluding each of the contracts with an applicable study of the landlords and tenants law in 
Jordan and the important dedication thereof. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Principles of Commercial Law Companies and bankruptcy 3 0601333 

Brief description :  This course aims at defining legal rules, governing the operation of commercial companies 
and the legal system for Bankruptcy and it includes. 
 

       Studying the historical development of commercial companies, studying types of companies and legal rules 
governing their establishment, conditions for its registration, management, disseverment, liquidation and also a 
study of holding companies and foreign companies. 
 

      The course also studies the system of bankruptcy, its characteristics and the special rules for its declaration 
as to its conditions, procedures, nature, ways to challenge it and its effect. It also studies receivers and 
management of the Bankrupt’s possessions besides studying methods of ending bankruptcy and crimes of 
bankruptcy, liquidation and rehabilitation and its conditions. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Consequences of obligation Civil Procedures Law 3 0601314 

Brief description:  The course defines the law of civil procedures, its sources, relation with other branches of 
the law and its legislative development. 
 

     It also studies the judicial organization as to the formation of courts, stages of and adjudication, judges and 
their assistants and rules of jurisdiction. The course discusses the theory of the lawsuit as to its conditions, 
nature, and adjudication procedures and procedures for proof and the right of denial. 
     Finally the rendering of final decisions and means of challenging them such as appeal, objection, retrial and 
cassation. 
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Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Consequences of obligation Labour Law and Social Security 3 0601315 

Brief description: This course studies the labour law and its importance, development, international 
organization to some of its elements, sources, independence and scope of application. 

 

It then studies the legal rules, organizing the single labour contract as to its elements conclusion, period, 
effect which includes the rights and obligations of its parties and sanctions for its breach. 

 

The course also studies the legal structure of collective labour relations whether those relating to collective 
labour contracts, trade various or settlement of labour disputes in accordance with the Jordanian Labour Law 
and agreements relating to labour. 

 

The course studies general principles in the social security law as to its definition, development and scope 
of application. It also studies rules for insurance against work injuries and illness, insurance against old age, 
disability and death, insurance against temporary disability due to illness; it also studies motherhood, 
comprehensive insurance for employees and family grants. 

Finally its studies insurance against unemployment with some emphasis on the detailed provisions of the 
first and second types of insurance which are currently applied in Jordan. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Enacted Contract Insurance contracts 3 0601317 

Brief description: The course includes a definition of the insurance law from the old and new concepts, the 
technical principles of the insurance contract and its raise, development, types of insurance, characteristics of 
each type and the view of Islamic Jurisprudence on Insurance contracts. 
       The course also studies the risk in insurance as to its conditions, premiums, elements significant in its 
determination, the principle of interest in insurance contract, characteristics of insurance contract, 
consequences of the contracts, obligation of its parties, subrogation, direct action, prescription and also a study 
of a number of applications on insurance contracts such as a car and fire insurance. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

International law Law of international organization 3 0601363 

Brief description: The course studies in a summarized method the theoretical frame of the International 
Organizations as to their definition, rise, types and their distinguishing characteristics concerning their legal 
entity, membership, different departments and the method of voting therein. 
      After this theoretical study the course deals briefly with the League of Nations and then the current 
International body (The United Nations) through explaining its goals and main departments and the function of 
these departments and the method of voting therein besides the specialized agencies connected to it. 
      The course also studies some International Organizations with a regional character such as the Arab League 
of Nations and the African Unity Organizations as to their rise, departments, functions and method of voting. It 
also studies some regional organizations with a specialized character such as the Gulf Cooperation Council and 
the Islamic Conference Organization and the European Common Market. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Crimes on persons Crimes on property 3 0601323 

Brief description: The course studies crimes on property stated in the Jordanian penal law with some emphasis 
on the most common ones being, theft, deception and misappropriation where the elements of each crime are 
defined and, the punishments for their commitment, circumstances accompanying them and conditions for 
release from punishment. 

The course includes also a study of some crimes connected to crimes on property and specifically the crime 
of drawing cheques without sufficient balance. 
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Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Enacted Contract Real Rights 3 0601416 

Brief description: The course studies the two main branches of the real rights which are: Original real rights and 
consequential real rights. 
     The study of the first branch includes the principles of ownership rights and means of protecting it and the 
restrictions imposed upon it. It then discusses causes of acquisition of ownership such as usufruct, use, 
residences, Musatahatu, easement with a study of some special types of ownership (such as common 
ownership and ownership of floors and apartments). 
     In the second branch students will learn about security mortgage and pledge as to their creation, 
consequences and termination, and finally the course discusses rights of privilege on ownership. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Civil Procedures Law Evidence and Enforcement Law 3 0601418 

Brief description: The course studies the Jordanian evidence Law and complementary legislation and the 
different jurisprudence schools on principles of proof and the burden of proof, means of proof whether writing, 
witnesses, presumptions (legal or judicial), admission or oath (final or complementary) and other means of 
proof. 
The course also studies enforcement law and its development and a study of the authority handling 
enforcement (enforcement department) as to its duties, persons in charge and property excluded from 
attachment, methods, of enforcement on the debtors, body, objection on enforcement, allotment of the 
revenue of the sale of said property. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Personal Status Law (2) The Islamic origins of Jurisprudence 3 0601474 

Brief description: This course in whole define the rules and principles that the Jurisprudents have adopted to 
conclude the Jurisprudent rules from its origins for which the student studies the relationship between the 
Jurisprudence and its origins: definition, subject, origination and development. 
      After that, the subject looks through the applicable legal proofs which are the Qura’an, Sunna, Consensus, 
Juristic Reasoning Application of Discretion, Unspecified Public Interest, Custom, and Accompanying, the Ordain 
of our Ancestors and the School of the Companion. Next, it studies the legal rules with its both types, the 
instructional and positive in addition to clarifying the expressions related to the rules which are the ruler, rule, 
and the subject of conviction and convicted. The subject gets to the essence which is the original rules with its 
both branches, the linguistic and legislative. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Companies and bankruptcy 
Commercial Papers and the Banking 

Transactions 
3 0601435 

Brief description: The course defines commercial papers, their characteristics, development and the unification 
of the banking laws. 
    The course further studies legal rules for promissory notes and bills of exchange as to their creation, 
conditions, acceptance, maturity, endorsement and its types and consequences, securities for payment, 
termination whether by settlement or prescription. 
     A study of the cheque follows as to its definition, conditions, circulation, settlement, refusal of payment and 
sanctions. 
     The course shows the importance of banks in the economic life and the commercial nature of the banking 
transactions such as depositing, overdrafts, transfer, documentary credits, discount and letters of guarantee. 
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Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Companies and bankruptcy Commercial and Industrial property 3 0601436 

Brief description: The study starts with a summary of history of commercial legislations and then a study of the 
nature of industrial property as to its legislative sources national or international, and a study of the principles 
of Industrial property in general and their position in the Arab Countries and in Jordan with some emphasis on 
patent rights and how they are granted and cancelled, their protection and restraints that might be imposed on 
them. 
      The course also studies trade and industrial marks as to their function, conditions, owner’s rights, 
cancellation, commercial manners, trading premises, and legal transaction that might be carried on them such 
as sale or mortgage. 
      It then studies technology transfer and intellectual property in accordance with the copy rights laws and the 
Bern convention relating to the international protection of copy rights. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Enacted Contract Private International Law 3 0601419 

Brief description: The course first defines private international law, it sources and distinction from public 
international law. It also studies the general theory of conflict of laws, as to the scope of this conflict, and the 
established methods to solve it and designating the applicable law and applying foreign laws in national 
jurisdiction and obstacles for not doing so. 

It also studies the obligations arising from contractual and tortuous liabilities and the issue of enforcing 
foreign judgment in the state. 

The course further studies the general theory of nationality as to the definition of Nationality, its nature 
and the state’s power in its organization, methods of acquiring it whether by law or acquirance, issue of 
stateless persons, double –Nationality, losing Nationality and the courts having jurisdiction in relevant disputes. 

The course also studies Foreigners status in the state, their rights and obligations showing the practical 
principles relating to nationality and foreigner’s status in the Kingdom. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Penal Law- General Information technology crimes 3 0601424 

Brief description: This course includes studying the penal protection of the electronic transactions, web sites 
and the personal information. This is in addition to the protection of money, electronic commerce, and money 
laundry crimes by using electronic means, infringement crimes on computer programs, intellectual property, 
protections of communications networks and electronic cheques, infringement crimes on trademarks, financial 
brokers crimes, electronic signature crimes and electronic consumer protection crimes. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Crimes on property Criminal Procedures Law 3 0601425 

Brief description: The course defines the criminal procedures law and the importance of its study, 
characteristics of its rules, its relation with other Criminal Laws, its applications and historical view of the 
Jordanian criminal’s procedures law. 
     It then studies the action resulting from crime, the public and private right actions with an emphasis on the 
public right action as to its intitations and stages starting from detecting, collecting evidence, persons in charge 
of it and then the stage of interrogation and who undertakes it and also adjudication, where procedures will be 
studied together with types of courts and their formation. 
    It then studies the verdict and how it is rendered and ways of its revocation and last the subject of enforcing 
criminal verdicts is also studied. 
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Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Civil Procedures Law Judicial applications 3 0601491 

Brief description:      The course aims at giving the student the chance in his final stage of study to witness the 
progress of legal actions at the civil, criminal and family courts in coordination with the ministry of Justice. 
 

      It includes training the student to tackle issues of all types while being heard at the court, to learn the 
necessary requirements to hear a case as to the submission of the statement of claim and payment of judicial 
fees, presentation of documents, judicial proceedings, rendering of decisions, ways to challenge then, how they 
become final and ways to enforce them. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Civil Procedures Law Graduation Project 3 0601492 

Brief description: The student shall choose a legal issue for the purposes of writing a Graduation Project. The 
subject will be chosen under the supervision of the lecturer who shall guide the student on how to make use of 
books and texts and the method of writing. The department will refer student to members of the teaching staff 
in accordance to specialization in the faculty of law. 
 

       Once the student completes his project and the supervisor agrees for it to be typed, it shall be presented to 
the department in its final from where a specially panel shall examine the project and evaluate it. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Principles of Human rights 3 0601143 

Brief description: This courses deals with the basic principles of human rights in ancient civilizations, Laws of 
God and modern age. 
       The course also examines the substance of a humans rights which guarantee respect for his dignity as 
human and to safe guard all rights which relate to his humanity, at the forefront of which is the right to life, 
personal safety, citizenship, abolishment of slavery and access to justice. 
       Also there are economic and cultural rights, such as the right to labour and education. 
       The course refers to international documents relating to human rights, international efforts and Jordanian 
Law in the field of recognition and preservation of these rights. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

International law Diplomatic law 3 0601262 

Brief description: The course aims at acquainting the student with the international diplomatic law and its 
historical development and to know who represents the state in its foreign with an emphasis on the study of 
diplomatic entities as to the development of the systems of diplomatic representation and the national and 
international rules organizing same and the classes of diplomatic envoys, their duties, immunity and 
Termination of services. 
      The consulate entities are also studied as to the origins of the system and their types, duties, privileges with 
a definition of the diplomatic and consulate representation in the Hashemite Kingdom of Jordan. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Jurisprudence of Transactions 3 0601475 

Brief description: This course includes the definition of the legitimate transactions in Islam, and those which are 
illegitimate, in order to point out the relationship between Muslims. And it includes jurisprudence matters and 
modern applications, and it helps to understand jurisprudence of financial transactions. The course contains 
also, contract of sale, mortgage, gurauntee, assignment, lease, companies, and more transaction needed by 
students. 
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Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Economical Crimes 3 0601426 

Brief description:  This course includes definition of economic crimes and its importance, and includes the 
necessity of existence of penal economical law, it refers also to the features of these crimes its rules, its sources, 
its conditions, and the criminal responsibility. It also includes the sanctions decided for such crimes, and the 
circumstances of applying such penalty. The course deals with the general rules of Economic crimes, in 
Jordanian legislation, I-e the penal code, the financial laws, companies and commercial legislations, labor law, 
agriculture, health, and other various laws. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

––– Small civil contracts 3 0601318 

Brief description:  This course includes some small civil contracts, such as, agency, the contract for independent 
work, the contract for surety and the contract of gift. The course deals with the definition, the conditions, 
prerequisites of these contracts, the effect of the contracts, breach of the contracts, the obligations of each 
compensation, which may arise through each contract mentioned. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Principles of Commercial Law Maritime Law and Air Aviation 3 0601434 

Brief description: This course defines maritime law, its characteristics, history and sources. It then studies the 
ship as instrument for shipping as to its definition, legal nature, nationality, registration, state control on its ship 
and also a study of maritime persons whether owners, captains, officers, crew members and their responsibility 
according to international conventions and national laws. 

The source includes a study of shipping and leasing contracts and the liabilities arising from each, the sea 
voyage and what might accompany it whether crashes, rescue or total loss, rights enjoyed over ships whether 
pledge or attachment in addition to a study of the marine insurance contract. 

The course Includes defines Aviation law as to its characteristics and sources and it studies aviation 
contracts, their nature, enforcement and types of aviation, effects of aviation contracts and the scope of 
carrier’s liability for persons, goods and delay. 
The course also studies the legal rules affecting planes and what stems from their use and mobility such as 
ownership, air worthiness, pilots and flying in national and international sphere. 

Prerequisite-co-requisite Title of the course Credit hours Course number 

Crimes on persons Principles of Forensic Medicine 3 0601223 

Brief description: This course includes the study which concerns with the medical matters which relates to 
justice and its applications, relating to the crimes and its discovery and revealing. The course takes into 
consideration examination of corps, and the alterations happen after death, the causes of the death, the date of 
death, the tools used, the time lapsed after death, the nature of death whether it is natural or criminal or 
suicidal. The course deals also with weapons and their uses in the accident. It deals also with rape, abortion, 
poisons, estimate of age, through the cooperation between doctors in forensic medicine and judiciary and 
executional authorities. 

 
 
 
 


