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 حضرة صاحب الجاللة
 الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم
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 حضرة صاحب السمو الملكي 
 لثاني ولي العهد المعظماألمير حسين بن عبدهللا ا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

لقاء الضوء على إ إلىيهدف هذا الدليل 
 في جامعة الزيتونة الحقوق نشأة ومسيرة كلية 

ة رؤيب القارئ  تعريف إلىيهدف  ا، كميةاألردن
، وخططها الدراسية وغاياتها ورسالتهاالكلية 

براز إ إلىوكذلك يسعى هذا الجهد المتواضع 
ة في المملك الحقوق بين كليات  ة الكليةانمك

 ية الهاشمية.األردن
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 الصفحة الموضوع
 6  ليةالككلمة عميد 

 7 في سطور االردنية جامعة الزيتونة
 8 في سطور الحقوق كلية 

 10 الحقوق عمادة كلية 
 11 والقيم والغايات رسالةالرؤية وال

 12 لحقوق الكلية الهيكل التنظيمي 
 13 كلية المجلس 

 14 قسم القانون 
 15 قسم القانون  في  أعضاء هيئة التدريس

 16 مكتب ضمان الجودة في الكلية 
 71 داريون الموظفون اإل

 71 الحقوق  بكالوريوس لبرنامج الخطة الدراسية
 02 األهداف والمخرجات التعلمية من الخطة الدراسية

 07 ماجستير في الحقوق الدراسات العليا: برنامج ال
 00 الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في الحقوق 

 02 رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها
 01 قاعة المرافعات

 02 مكتبة كلية الحقوق 
 01 للتواصل معنا
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 كلية الكلمة عميد 

 
 

ة منذ ملكيات الرائدة على مستوى المية واحدة من الكلاألردنفي جامعة الزيتونة  الحقوق ية تعتبر كل
وبدأ التدريس فيها في  ،وهي من الكليات المتميزة على المستوى المحلي واإلقليمي ،1993عام في تأسيسها 

 .تضم كلية الحقوق قســمًا واحدًا وهــو قسم القانــون  حيث ،7112-7111العام الجامعي 
 

اء متفرغين ولديهم الخبرات العالية في تدريس في هذه الكلية أعضاء هيئة تدريسية أكف  وُيدرس
غير متفرغين من مختلف  وتستعين الكلية بأعضاء هيئة تدريسية ،وفي كل فروع القانون  ،القانون 

 .متبعين األساليب الحديثة في التدريس ،وكذلك المختصين وأهل الخبرة في مجال القانون  ،الجامعات
 

حقاق الحق من خالل رفد المجتمع  ةالعدالة والمساوا  وتهدف الكلية إلى بناء مجتمع تسود فيه وا 
لدى كافة الدوائر الرسمية والعامة  ومستشارين وقضاة بالخريجين المؤهلين للعمل في المستقبل كمحامين

 .والخاصة
 

بداية الفصل مع  الحقوق الماجستير في في الدراسات العليا يمنح درجة ستحداث برنامج إتم  كما        
الشامل وتتضمن  انمتحإلوارسالة ال ي مسار على يشمل البرنامج و  0272/0272لعام الجامعي األول ل

 .ساعة معتمدة 33الخطة الدراسية 
 
 

 محمد خليل أبوبكرالدكتور 
 الحقوق عميد كلية           
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 في سطور يةاألردن جامعة الزيتونة
 
 

 6/9/1993عتماد العام في الوا وحصلت على الترخيص 1993عام في تأسست جامعة الزيتونة 
إلعداد الطالب على وتسعى منذ تأسيسها  6/9/1993( تاريخ 848بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم )

 النهوض بمسؤوليته في خدمة وطنه وأمته.على ليكون قادرًا  من العلم واألخالق مستوى عال  
 

داب، العلوم ، الحقوق، اآلاألعماليض، التمر  ،الصيدلة :كليات ثمانيوتضم جامعة الزيتونة حاليًا 
 .والعمارة والتصميم ،والتنكولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، الهندسة

 
ستشارات مركز اإل، المركز الصحي، مركز الحاسوبالخدماتية: من المراكز  اً كما تضم الجامعة عدد

 .لكتروني ومصادر التعليم المفتوحةمركز التعلم اإلو  وخدمة المجتمع،
 

شائها وفلسفة عامة تنبع من الفلسفة التعليمية نإمنهج قويم تعاملت معه منذ بجامعة الزيتونة  تعتتم
القائمة على توفير التعليم الجامعي والبحث العلمي المتميزين ما لمجلس التعليم العالي وال سي   األكاديمية

 والمجتمع. انسنالمبنية على خدمة اإل سياستها إلى اإلضافةب
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 سطورفي  الحقوق كلية 
 

 

حيث اعتمدت الكلية اعتمادًا  ،7111/7112في بداية العام الجامعي بدأ التدريس في كلية الحقوق 
ونالت اعتمادها الخاص بقرار  ،2/1/7111بتاريخ  222عامًا ضمن الكليات األخرى في الجامعة بقرار رقم 

ويتم قبول الطلبة الحاصلين على معدل  ،تعليم العاليالصادر عن وزير ال ،70/0/7112بتاريخ  771رقم 
 .( في الثانوية العامة22%)

 
طرحت الكلية برنامجًا موحدًا للدراسة  ،ومراعاة لظروف العاملين من أفراد المجتمع والراغبين في التعليم
ة الزيتونة وتعد كلية الحقوق في جامع ،من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً 

األردنية ومنذ تأسيسها من أوائل كليات الحقوق في الجامعات األردنية التي تطرح مواد للفترة المسائية في 
محققة بذلك أحد األهداف التي تسعى إليها جامعة الزيتونة األردنية  ،برنامج موحد مع البرنامج الصباحي

 تمع الراغبين في التعليم.في توفير فرص التعليم بما يتناسب مع ظروف أبناء المج
 

علمًا بأن هناك بعض المواد التي تدرس باللغة اإلنجليزية  ،تعتمد كلية الحقوق اللغة العربية في التدريس
، ضمن خطتها الدراسية. وتعتمد الكلية في تدريس وتعليم الطلبة على طريقة ممنهجة ُتنمي لديهم التفكير

 والمناقشة. ،والنقد ،والتحليل
 

في هذا والعمل وبدأ التدريس  في الحقوق عليا الدراسات الها تطرح برنامج نأب الحقوق ر كلية كما تفخ
وتمنح من خالله درجة  0272/0272لدراسي األول للعام الجامعي الفصل ابداية من  اً عتبار ا البرنامج 

 .الحقوق الماجستير في 
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 نبذة عن الكلية: 
مدرسًا، ويدرس  72عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيها حاليا ، و 7111/7112الكلية في عام تأسست 

 72من حملة شهادة البكالوريوس، و  7221فوجا، منهم:   01طالب وطالبة، وقد خرجت  022فيها اآلن 
من حملة شهادة الدكتوراه. وقد بلغ عدد األبحاث ألعضاء الهيئة  2من حملة شهادة الماجستير، و 

بحثا مشاركا في مؤتمرات عالمية  02منشورا في مجالت عالمية محكمة، و بحثا  722التدريسية فيها 
وعربية ومحلية محكمة حتى تاريخه. وعقدت الكلية مؤتمرًا واحدًا مؤتمرات عالمية علمية في مجاالت حقوق 

قليميا  من مجموع الخريجين. وأسهمت وتساهم في  %12اإلنسان، وبلغت نسبة توظيف خريجيها محليا وا 
مجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والخاصة والدول العربية بخريجين من المحامين والقضاة ورجال رفد ال
 .الدولة

 

 أهم انجازات الكلية: 
مع بداية الفصل األول من العام الجامعي  الحقوق حصلت الكلية على إعتماد برنامج الماجستير في  .1

5102/5102. 
حيث تعتبر كلية الحقوق  ،زة بأفضل الوسائل التعليمية والقانونيةيوجد في الكلية قاعة مرافعات مجه .2

قاعة  ت األردنية استحدثتفي جامعة الزيتونة األردنية أول كلية من جميع كليات الحقوق في الجامعا
 للمرافعات.

مكتبة خاصة بكلية الحقوق، ليستعين بها طلبة الكلية وتحت إشراف أعضاء الهيئة الكلية  جهزت .3

 ريسية.التد
والتي  ألكثر من مرة بين نظيراتها في مسابقة المحاكمة الصورية المرتبة األولى كلية الحقوق احتلت  .4

 .عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني
قامة الندوات والمحاضرات في مجال إ في العديد من الجوانب منهاالكلية في خدمة المجتمع  تساهم .5

 .تقديم اإلستشارات القانونية وتوجيه أفراد المجتمع إلى الحلول المناسبة لقضاياهمو ، تخصص القانون 
المركز الوطني لحقوق اإلنسان، مركز الشفافية األردني، ومركز تعاونت الكلية مع مراكز وطنية منها  .6

 العدل للمساعدة القانونية.
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 الحقوق عمادة كليـــة 
 

 الحقوق عميد كلية        

 
           محمد خليل أبوبكرالدكتور 

  
 

 الحقوق نائب عميد كلية     

 محمد فهمي غزوي لدكتور ا                                      
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 والقيم والغاياتالرؤية والرسالة 
 

 رؤية الكلية:

 .ة المجتمعوتوظيف نتائج البحث العلمي في خدم ،عداد مختصين في مجال القانون إ ز في التمي  

 

 رسالة الكلية: 

 ،بداع في مجال القانون رفد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة القادرة على القيادة والريادة واإل
 .وتطوير نتائج البحث العلمي ،وبيئة تعليمية جاذبة ،وتطوير أساليب تعليم وتعلم حديثة

 

 
 لكلية:ا غايات 

 .هجية المراجعة الدورية والتحسين المستمر في الكليةنجاز الخطة االستراتيجية وفق منإالمساهمة في  .7
 .تعزيز دور مجلس الكلية ومجالس القسم في اتخاذ القرارات ومتابعة األداء .0
 .استحداث برامج دراسات عليا في مجال القانون تتواءم مع سوق العمل .1
 .يةتشجيع البحث العلمي والمشاريع البحثية في مجاالت القانون حسب األولويات الوطن .2
 .تطوير أساليب تعليم وتعلم حديثة وبيئة تعليمية جاذبة تحقق مخرجات التعليم المنشودة .2
 .ورفع مستوى تنافسية الطلبة في سوق العمل ،تحسين المستمر للخدمات الطالبيةال .2
 .ستدامة وتطوير العالقات الخارجيةسهام في التنمية المُ جل اإلأتعزيز المسؤولية المجتمعية من  .1
 .حصول على شهادات ضمان الجودة وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات المحلية والدوليةالسعي لل .2

 
 لكلية:ا قيم

 .االنتماء الوطني .7

 .القيادة والعمل بروح الفريق .0

 .النزاهه والشفافية .1

 .العدالة وتكافؤ الفرص .2

 .التعلم المستمر .2

 احترام الرأي اآلخر والتعددية الثقافية. .2
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 الهيكل التنظيمي لكلية الحقوق 

 عميد الكلية 

 نائب العميد مجلس الكلية

 مساعد العميد لشؤون الجودة السكرتاريا

 قسم القانون 
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 9102/9191للعام الجامعي  كليةالمجلس 

 

  

الحقوق  كليةمجلس   

 
 

 

 
 

 الصفة المسمى الوظيفي الرتبة األكاديمية إسم عضو المجلس ت

 رئيس المجلس عميد الكلية دكتوراة / أستاذ مشارك د. محمد خليل أبوبكر 0
 وعض رئيس قسم القانون  دكتوراة / أستاذ مساعد د. محمد حسين المجالي 9
 عضو ممثل القسم في مجلس الكلية دكتوراة / أستاذ مشارك د. سارة محمود العراسي 3
 عضو ممثل القسم في مجلس الكلية دكتوراة / أستاذ مساعد د. محمد فهمي غزوي  4
 عضو ممثل عن المجتمع المحلي/ قاضي قاضي أ. محمد متروك العجارمة 5
 عضو المجتمع المحلي/ محامي ممثل عن محامي أ. بسام عبدالرحمن يعقوب 6
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 قسم القانون 
 

 

تفرغين ويضم هذا القسم نخبة من أعضاء هيئة التدريس الم ،تضم كلية الحقوق قسمًا واحدًا للقانون 
والمتخصصين في القانون، ولديهم الخبرة العلمية والعملية، ويستعين قسم القانون بأعضاء هيئة تدريس غير 

 .متفرغين من جامعات رسمية ومتخصصين ولديهم الخبرة في مجال القانون 
 

كلية الحقوق التي تصبو إليها  والغايات والقيميقوم قسم القانون في كلية الحقوق بتحقيق الرؤية والرسالة 
من خالل اعتماد خطة دراسية حديثة وفقًا آلخر التعديالت، وكذلك مساقات دراسية لكل مادة ومناهج 

 تعليمية، ومراجع حديثة تتوافق وحداثة التعديالت والقوانين وقرارات محكمة التمييز.
حاضرات والبحث ويعتمد أعضاء هيئة التدريس المنهج العلمي الحديث في التدريس من خالل الم      

 والحث على القراءة والتفكير والتعليق على القرارات وكتابة األبحاث القانونية.
 

ويقوم القسم باعتماد ضمان الجودة في مجاالت اختصاصها، إذ يقوم بدراسة الخطة الدراسية 
علمية والمصادر التعليمية وفقًا للخطة المقررة من ضمان الجودة، ويشرف القسم على بعض اللجان ال

 والثقافية واإلجتماعية، كما يحتفظ القسم بالملفات المقررة وفقًا لمتطلبات ضمان الجودة
 

 القانون قسم رئيس 

 
 

 محمد حسين المجالي الدكتور
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 القانون أعضاء هيئة التدريس في قسم 

 
 مجلس قسم القانون 

 
 

 الجامعة المانحة للشهادة التخصص الرتبة األكاديمية تدريسيةإسم عضو الهيئة ال ت

 جالسكو جامعة  القانون المدني أستاذ  أ.د. ياسين محمد الجبوري  0
 الجامعة اللبنانية القانون المدني أستاذ مشارك د. محمد خليل أبوبكر 9
 راسات العربيةمعهد البحوث والد القانون الدولي أستاذ مشارك د. سارة محمود العراسي 3
 جامعة عين شمس القانون الجنائي أستاذ مشارك د. منير محمد العفيشات 4
 الكريم جامعة القرآن التفسير وعلم القرآن أستاذ مساعد د. أحمد داود شحروري  5
 جامعة القاهرة القانون اإلداري  أستاذ مساعد د. هشام حامد الكساسبة 6
 جامعة عين شمس القانون اإلداري  عدأستاذ مسا د. محمد حسين المجالي 7
 جامعة عين شمس القانون الجنائي أستاذ مساعد د. علي عوض الجبرة 8
 جامعة اوتارا القانون التجاري  أستاذ مساعد د. محمد فهمي غزوي  2
 جامعة مؤتة القانون الدولي مدرس أ. سليمان حويلة الزبن 01
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 كليةالي فمكتب ضمان الجودة 
 

 

نطالق نهج ضمان الجودة في الجامعة مطلع اتزامنًا مع  الحقوق كلية  في الجودة ضمان تأسس مكتب
وتم ربطه  ،تصال والحفظ والمعالجةوتم إعداد وتجهيز المكتب بما يلزم من المعدات لإل ،2011العام 

 دة في الكلية. بالشبكة الداخلية للجامعة ليكون مقرًا رئيسيًا لتوثيق وحفظ ملفات الجو 
 

من أعضاء الهيئة التدريسية المميزين في الكلية بنشاطهم  مساعدًا للعميد لشؤون الجودةيتم تعيين 
ويمثل هذا المكتب حلقة الوصل بين اللجنة المسؤولة عن ملف ضمان الجودة في الكلية وبين  وعطائهم،

 كافة مكوناتها من أقسام ومجالس وعاملين ولجان. 
 

ب على متابعة ملف ضمان الجودة في الكلية من خالل حفظ الوثائق واإلجراءات والنماذج ويعمل المكت
 التي يصدرها المكتب ويقوم بتوزيعها على كافة المعنيين كل حسب اختصاصه ومجال عمله.

 
 مساعد العميد لشؤون الجودة

 
 محمد فهمي غزوي  الدكتور
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 الموظفون اإلداريون 
 
 

 :السكرتاريا
 
 
 
 

 المراسل:
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 المسمى الوظيفي مساإل ت
 سكرتيرة عميد كلية الحقوق  مها عبدالكريم أبوخلف 0
 سكرتيرة قسم القانون  فيحاء زكي أبو زّناد 9

 المسمى الوظيفي سماإل ت

 مراسل كلية الحقوق  عاصيابراهيم محمد  0
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 الحقوق لبرنامج بكالوريوس  الدراسية الخطة
خاصة   معلومات

 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب
 معتمدة

 اعةس
 نظري 

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة   97متطلبات الجامعة )  -أوال
 ( ساعة معتمدة05أ: متطلبات الجامعة اإلجبارية )

  2202727 0/7  2 1 1 العلوم العسكرية 

  2202777 ( 7اللغة العربية) 7/7 (2202227)   لعربية االستدراكياللغة ا 2 1 1 

  2202707 ( 7اللغة االنجليزية) 0/7 (2202220) اللغة االنجليزية االستدراكي 2 1 1 

  2202727 7/7  2 1 1 التربية الوطنية 

  2202717 7/7  2 1 1 مهارات حياتية 
  2202222 0/7  2 2 2 خدمة المجتمع 

    معتمدة ة( ساع09يارية )ب: متطلبات الجامعة االخت
 ساعات حد أدنى ( 3العلمية )  المواد: األولالمجال 
  2702777 7/0 (2702227) مهارات الحاسوب االستدراكي 2 1 1 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 
  2102727 0/7  2 1 1 االسعافات األولية 

  2702721 0/7  2 1 1 النباتات الطبية 

  2102720 0/7  2 1 1 أساسيات التغذية 
 ساعات حد أدنى ( 3المواد اإلنسانية ) : الثانيالمجال 
  2202717 1/2  2 1 1 في التربية ئمباد 

  2202712 0/0  0 0 1 الرياضة والصحة 

  2202720 1/2  2 1 1 الحضارة االنسانية 

  2202722 0/0  2 1 1 الريادة واالبتكار في االعمال 

  2202720 0/7  2 1 1 القانون في حياتنا 

  2202720 0/7  2 1 1 مدخل إلى علم اإلجتماع 

  2202770 0/7  2 1 1 الثقافة اإلسالمية 

  2202721 0/7  2 1 1 تاريخ القدس 

خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري 

 ساعة
 عملي

 سابقالمتطلب ال
الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة:94ثانيًا: متطلبات الكلية )
  2227211 ( 7/  0)  - 2 1 1 المدخل إلى الفقه اإلسالمي 
  2227727 ( 7/  7)  - 2 1 1 القانون الدستوري و النظم السياسية 
  2227727  ( 7/  0)  - 2 1 1 القانون اإلداري 
  2227727 ( 7/  0)  - 2 1 1 القانون الدولي 
  2227707  ( 7/  0)  - 2 1 1 القسم العام –قانون العقوبات 
  2227772  ( 7/  7)  - 2 1 1 المدخل إلى علم القانون 
  2227010 ( 7األحوال الشخصية) ( 0/  7)  المدخل إلى الفقه اإلسالمي 2 1 1 
  2227011 ( 0/  0)  (7األحوال الشخصية ) 2 1 1 (0ألحوال الشخصية )ا 
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خاصة   معلومات
 ساعة اسم المادة رقم المادة بالطالب

 معتمدة
 ساعة
 نظري 

 ساعة
 عملي

 المتطلب السابق
 )الفصل/السنة(

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( منجز منجز
  ( ساعات معتمدة6طلبات التخصص االختيارية )ب: مت
  2227721 ( 7/  7)  - 2 1 1 مبادئ حقوق اإلنسان 
  2227062 ( 0/  7)  القانون الدولي 2 1 1 القانون الدبلوماسي 
  2227212 ( 7/  0)  - 2 1 1 فقه المعامالت 
  2227202 ( 2/  7)  - 2 1 1 الجرائم االقتصادية 
  2227172 ( 2/  7)  أحكام االلتزام 2 1 1 العقود المدنية الصغيرة 
  2227412  ( 2/  0)  مبادئ القانون التجاري  2 1 1 القانون البحري والجوي 
  2227001 ( 0/  0)  الجرائم الواقعة على األشخاص 2 1 1 مبادئ الطب الشرعي 

    لطالب اختيار أي مادة من أي خطة دراسية في الجامعة على أن ال يكون سبق واجتازها(( ساعات معتمدة  )بإمكان ا 3رابعًا: متطلب حر ) 

خاصة   معلومات
 اسم المادة رقم المادة بالطالب

 ساعة
 معتمدة

 ساعة
 نظري 

 ساعة
 المتطلب السابق عملي

الخطة 
 االرشادية

 )الفصل/السنة( مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة  87ثالثًا: متطلبات التخصص )
 ( ساعة معتمدة                                                                                                        80أ: متطلبات التخصص اإلجبارية )

  2227142 (1/  0)  ظم السياسيةالقانون الدستوري والن 2 1 1 النظام الدستوري األردني 
  2227027 ( 0/  0)  المدخل إلى علم القانون  2 1 1 دراسات قانونية باللغة اإلنجليزية 
  2227020 ( 0/  7)  المدخل إلى علم القانون  2 1 1 المالية العامة و التشريع الضريبي 
  2227777 ( 0/  7)  المدخل إلى علم القانون  2 1 1 مصادر االلتزام 
  2227070 ( 0/  7)  مصادر االلتزام 2 1 1 أحكام االلتزام 
  2227017  ( 0/  0)  - 2 1 1 مبادئ القانون التجاري 
  2227000 ( 0/  7)  القسم العام –قانون العقوبات  2 1 1 الجرائم الواقعة على األشخاص 
  2227010 ( 1/  0)  جاري مبادئ القانون الت 2 1 1 التجارة اإللكترونية 
  2227021 ( 1/  7)  القانون اإلداري  2 1 1 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 
  2227022  ( 1/  7)  القانون اإلداري  2 1 1 القضاء اإلداري 
  2227071 ( 1/  0)  أحكام االلتزام 2 1 1 العقود المسماة 
  2227111 ( 1/  7)  التجاري  مبادئ القانون  2 1 1 الشركات واإلفالس 
  2227172 ( 1/  0)  أحكام االلتزام 2 1 1 قانون أصول المحاكمات المدنية 
  2227172 ( 1/  0)  أحكام االلتزام 2 1 1 قانون العمل والضمان االجتماعي 
  2227171 ( 3/  0)  العقود المسماة 2 1 1 عقود التأمين 
  2227123 ( 1/  7)  القانون الدولي 2 1 1 قانون التنظيم الدولي 
  2227101 ( 1/  0)  الجرائم الواقعة على األشخاص 2 1 1 الجرائم الواقعة على األموال 
  2227472 ( 2/  7)  العقود المسماة 2 1 1 الحقوق العينية 
  2227272 ( 2/  7)  قانون أصول المحاكمات المدنية 2 1 1 قانون البينات والتنفيذ 
  2227214 ( 2/  7)  (0أحوال شخصية ) 2 1 1 أصول الفقه اإلسالمي 
  2227412 ( 2/  7)  الشركات واإلفالس 2 1 1 والعمليات المصرفية األوراق التجارية 
  2227212 ( 2/  7)  الشركات واإلفالس 2 1 1 الملكية الصناعية و التجارية 
  2227271 ( 2/  0)  العقود المسماة 2 1 1 القانون الدولي الخاص 
  2227202 ( 2/  7)  القسم العام –قانون العقوبات  2 1 1 جرائم تكنولوجيا المعلومات 
  2227202 ( 2/  7)  الجرائم الواقعة على األموال 2 1 1 قانون أصول المحاكمات الجزائية 
  2227217 ( 2/  7)  المدنية قانون أصول المحاكمات 0 7 1 تطبيقات قضائية 
  2227210 ( 2/  0)  قانون أصول المحاكمات المدنية 2 1 1 مشروع بحث التخرج 
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 األهداف والمخرجات التعلمية من الخطة الدراسية
 

 التعلمية األهداف والمخرجات الرقم
 تعريف الطالب بالمبادئ العامة للقانون واألنظمة القانونية وتفسير وتطبيق النصوص القانونية 0ه 

 ن يكون الطالب قادرًا على :أ
 اكتساب المعرفة القانونية وفهم فروع القانون. 0.0م.ت 

 تحليل النصوص القانونية واستنباط المعنى المستفاد منها. 9.0م ت 
 االستنتاج القانوني البسيط. 3.0م ت 

 تزويد الطالب وتعريفه بالمصطلحات القانونية والتعبير بلغة قانونية  9ه 

 ن الطالب قادرًا على :أن يكو
 كتابة المذكرات القانونية ولوائح الدعوى والطلبات القانونية. 0.9م ت 
 التواصل الجيد اللفظي والكتابي القانوني. 9.9م ت 

 تنمية العمل بإخالص وشفافية في الدفاع عن مصالح الموكلين 3ه 

 أن يكون الطالب قادرًا على :
 وااللتزام بآداب المهن القانونية. التواصل مع اآلخرين، 0.3م ت 
 فهم أهمية البعد األخالقي لمهنة القانون. 9.3م ت 
 توظيف وتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات في العمل القانوني.  3.3م ت 

تنمية مبادئ العدالة والنزاهة ومبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون وتقديم االستشارات  4ه 
 القانونية 

 يكون الطالب قادرًا على :أن 
 التحليل والنقد واستنباط األحكام. 0.4م ت 

 تطبيق مبدأ سيادة القانون. 9.4م ت 

 االلتزام بحقوق اإلنسان والحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون. 3.4م ت 
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 الدراسات العليا 
 الحقوق برنامج الماجستير في 

 
ة الزيتونة األردنية برنامج الماجستير في الحقوق، بمساريه الشامل استحدثت كلية الحقوق في جامع        

والرسالة، وقد باشرت التددريس في هذا البرنامج على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
0272/0272. 

 
 البرنامج: أهداف 

نية تشجيع البحث العلمي في الحقوق والمساهمة في التحديث والتطوير بهدف تقديم بحوث قانو  .7
 تعتمد على حل المشاكل التي تخدم أغراض القانون، وتعديل القوانين.

فتح قنوات التفاعل مع المجتمع األردني بهدف خدمته، والعمل على النهوض به، وتطوير مفهوم  .0
 الشركة الحقيقية معه.

ات تقديم التعليم الجامعي المميز إلى طلبة الماجستير بما يتفق مع اإلمكانات الشخصية والقدر  .1
 اإلبداعية لرفع مستوى األداء.

 تلبية احتياجات التنمية الوطنية في الدول العربية. .2

 رفع المستوى العلمي لألجيال القادمة. .2

 

 : الجهات المستفيدة من هذا البرنامج 
 طلبة الجامعات األردنية والعربية. .7

 موظفو القطاع العام والخاص. .0

 المحامين والقضاة والمستشارون القانونيين. .1
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  الحقوق الدراسية لبرنامج الماجستير في  الخطة
 
 
 

 (9105/0 – 9104الخطة الدراسية لتخصص الحقوق )برنامج الماجستير( رقم ) 

 09/9/9105( بتاريخ  17/13/9105اعتمدت بقرار مجلس العمداء رقم ) 
 ( ساعة معتمدة33عدد ساعات الخطة )

 

 
 
 

   أواًل: مسار الرسالة:
 

 
  

 

 

 

 

 

 مات الطالبمعلو 
 معتمدة ساعة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة08المتطلبات االجبارية: )أ. 
  1610700 3 متعمقة القانون المدني / دراسات 

  1610790  / 3 متعمقة دراساتالقانون الجزائي 

  1610730  / 3 متعمقة دراساتالقانون التجاري 

  1610740 3 متعمقة دراساتقانون الدولي العام / ال 

  1610750  3 متعمقة دراساتاإلداري / والقضاء القانون 

  1610760 3 أساليب البحث العلمي 

 ( ساعات معتمدة6ب. المتطلبات االختيارية: ) 
  1610709 3 قانون أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ / دراسات متعمقة 

  1610703 3 انون الدولي الخاص / دراسات متعمقةالق 

  1610704 3 قانون العمل والضمان اإلجتماعي /دراسات متعمقة 

  1610705 / 3 دراسات متعمقة عقود التأمين 

  1610739  3 / دراسات متعمقةقانون الملكية الفكرية 
  1610759 3 القانون الدستوري والنظم السياسية /دراسات متعمقة 

 ( ساعات معتمدة2): رسالةالج. 
  1610770  2 الحقوق الماجستير في رسالة 
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 :شاملثانيًا: مسار ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات الطالب
 معتمدة ساعة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة94المتطلبات االجبارية: )أ. 

  1610700 3 القانون المدني / دراسات متعمقة 

  1610709 3 / دراسات متعمقةول المحاكمات المدنية والتنفيذ قانون أص 

  1610704  3 / دراسات متعمقةقانون العمل والضمان اإلجتماعي 

  1610790 3 القانون الجزائي / دراسات متعمقة 

  1610730  3 / دراسات متعمقةالقانون التجاري 

  1610740 3 القانون الدولي العام / دراسات متعمقة 

  1610750 3 القانون والقضاء اإلداري/ دراسات متعمقة 

  1610760 3 أساليب البحث العلمي 

 ( ساعات معتمدة2ب. المتطلبات االختيارية: ) 
  1610703 3 القانون الدولي الخاص / دراسات متعمقة 

  1610705  3 / دراسات متعمقةعقود التأمين 

  1610739 3 لفكرية / دراسات متعمقةقانون الملكية ا 

  1610733  3 / دراسات متعمقةقانون الشركات 

  1610749 3 حقوق اإلنسان / دراسات متعمقة 

  1610759  3 / دراسات متعمقةالقانون الدستوري والنظم السياسية 
  معتمدة ة( ساع1) :ج. اإلمتحان الشامل

   1 االمتحان الشامل 
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 التي تمت مناقشتها في الحقوق رسائل الماجستير 

 
 

 9102/9191العام الجامعي 

 تاريخ المناقشة المشرف المشارك المشرف الرئيس إسم الباحث عنوان الرسالة ت

7 

مدى جواز الجمع بين 
التعويضات في إصابات العمل 
في القانون األردني وأحكام 

 القضاء

72/7/0202 ياسين الجبوري  أ.د. د. محمد خليل أبوبكر الصمادي”محمدأمين“محمد حزم   

عقود الترخيص لتصاميم   0
1/7/0202 – د. محمد خليل أبوبكر محمد عبد هللا عواد الرواحنة الدوائر المتكاملة  

1 
الدفع بعدم تنفيذ االلتزامات  

العقدية بين النظرية والتطبيق في 
 القانون المدني األردني

2/7/0202 –  ياسين الجبوري  أ.د. مد عبد هللا أحمدكفاية أح   

2 
الرقابة القضائية على عقود  

اإلذعان في القانون األردني/ 
 دراسة مقارنة

1/7/0202 – أ.د. ياسين الجبوري   حال محمد عبدالحميد المعايطة  

رقابة محكمة التمييز على   2
2/7/0202 – اسين الجبوري أ.د. ي  هناء محمد نمر أيوب تفسير العقود وتطبيقاتها  

2 
المسؤولية الجزائية عن ترويج  

اإلشاعات عبر مواقع التواصل 
 اإلجتماعي

01/70/0271 – د. علي عوض الجبرة ليث محمد عايد قطيش  

1 
التعويض عن الضرر المعنوي  

للشخص المعنوي والعوامل التي 
 تؤثر عليه

02/70/0271 – د. محمد خليل أبوبكر فراس محمود سالمة الشوابكة  

2 
األثر المترتب على انسحاب  

وفصل الشريك من شركة 
 التضامن

70/70/0271 –  د. محمد فهمي غزوي  سجى عطا علي المجاولة  

حقوق وواجبات الالجئ بين  1
 الواقع والتطبيق في األردن

02/77/0271 – د. سارة محمود العراسي خالد ربيع عيد الحويان  
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 9108/9102العام الجامعي 

 تاريخ المناقشة المشرف المشارك المشرف الرئيس إسم الباحث عنوان الرسالة ت

التصويت اإللكتروني: دراسة قانونية  7
 تحليلية مقارنة

72/2/0271 – د.هشام حامد الكساسبة آالء محمد رشيد الزيود  

حماية النساء في النزاعات المسلحة   0
72/2/0271 – د. سارة محمود العراسي  يونس رضوان المعايطة روعة على ضوء القانون الدولي اإلنساني  

1 
اإلطار القانوني لعقود الشراكة بين  

القطاعين العام والخاص وأثره على 
 االستثمار

01/2/0271 – أبوبكرخليل د. محمد  ُلجين نادر محمد خضر  

حماية المشتري في عقد بيع عقار   2
02/2/0271 – أ.د. ياسين الجبوري  اليضحى طحمير إبراهيم المج تحت اإلنشاء  

تجريُد المديِن في القانون المدني:   2
 )دراسُة ُمقارنة(

إبراهيم خزرج عبدالمجيد 
01/2/0271 – أ.د. ياسين الجبوري  المنصور  

2 
عديمو الجنسية في ضوء االتفاقيات  

الدولية والتشريعات العربية: ) دراسة 
 مقارنة (

01/1/0271 – د. سارة محمود العراسي آالء عيد عواد الكعابنة  

غلق الرهن: دراسة مقارنة بين   1
02/1/0271 – أ.د. ياسين الجبوري  فايز محمد موسى المداينه الشريعة اإلسالمية والقانون المدني  

72/7/0271 – أ.د. ياسين الجبوري  المحاميدمحمد سالمة زياد  انتهاء عقد الوكالة  2  

لدولية ودورها في المحكمة الجنائية ا  1
 حماية حقوق اإلنسان

محمد عبدالحميد ضبعان 
02/72/0272 – د. سارة محمود العراسي الفشيكات  
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 9107/9108العام الجامعي 

 تاريخ المناقشة المشرف المشارك المشرف الرئيس إسم الباحث عنوان الرسالة ت

7 
حق الدفاع الشرعي للدول على ضوء  

حدة وأحكام القانون ميثاق األمم المت
 الدولي

7/2/0272 – د. سارة محمود العراسي طارق ياسين محمد الزغلوان  

آليات حماية الالجئين في القانون   0
77/7/0272 – د. سارة محمود العراسي فواز زعل موسى عقيل الدولي  

-اللجوء السوري في األردن: الواقع  1
72/7/0272 – د. سارة محمود العراسي مفيده غسان عبدو أصفهاني الحلول-التحديات  

الطعن في األحكام اإلدارية أمام   2
1/7/0272 – هشام حامد الكساسبةد. هند حسين عبد هللا البرماوي  القضاء اإلداري األردني: دراسة مقارنة  

مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه في   2
2/7/0272 – ين الجبوري أ.د. ياس محمد طه ثلجي الطراونة القانون المدني األردني  

التزام المستأجر برد المأجور في   2
2/7/0272 – أ.د. ياسين الجبوري  عيسى محمود سالمة الوحش القانون المدني األردني: دراسة مقارنة  

الوظيفة التفسيرية للمحكمة الدستورية   1
1/7/0272 – هشام حامد الكساسبةد. أحمد محمد سالم الفقراء األردنية  

 9106/9107ام الجامعي الع

 تاريخ المناقشة المشرف المشارك المشرف الرئيس إسم الباحث عنوان الرسالة ت

7 

الوضع القانوني لطالبي اللجوء  
اإلنساني في المملكة األردنية الهاشمية 
في ظل عدم مصادقة المملكة على 

 7127اإلتفاقية الخاصة بالالجئين 
 7121وبروتوكول 

1/2/0271 – د. سارة محمود العراسي المهيراتأحمد سالم فضيان   

0 

اإلستيطان على ضوء القانون الدولي  
العام: دراسة تطبيقية على القرار رقم 

( بمنع االستيطان في األراضي 0112)
 الفلسطينية

2/2/0271 – د. سارة محمود العراسي طارق ماجد عبد الفتاح الطيبي  
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 اتـــــة المرافعــــقاعـــ

 

 
 

حقوق قاعة مرافعات، ومجهزة بأفضل الوسائل التعليمية والقانونية من ضمنها غرفة توجد في كلية ال
للمداولة والمناقشة فيما بين أعضاء الهيئة الحاكمة، لتهيئ الطالب للتكيف مع طبيعة عمل المحاكم، 

ف وتدريبهم على المحاكمات الصورية بتدريسهم مادة التطبيقات القضائية، محققة بذلك هدف من األهدا
التي تصبو كلية الحقوق لتحقيقها أال وهي تهيئة الطالب الخريج لسوق العمل، إذ تم تأسيس هذه القاعة في 

، وكلية الحقوق في جامعة الزيتونة األردنية تعتبر اول كلية من ضمن جميع كليات الحقوق في 0222عام 
 .الجامعات األردنية، التي استحدثت قاعة للمحاكمة

 
 

 
 

https://www.zuj.edu.jo/wp-content/uploads/2019/11/f281ff21-a68d-45c9-a5c9-9ba036828676.jpg
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 لحقوق مكتبة كلية ا

 

 
 

 ،ومجلة نقابة المحامين ،داث مكتبة خاصة بكلية الحقوق وتم  تزويدها بمئات الكتب القانونيةتم  استح
 ،وتم  تقسيمها إلى قسم القانون الخاص والقانون العام ،وبرنامج عدالة ،والجريدة الرسمية ،ومجالت قانونية

 ،جريدة الرسمية ومجالت قانونيةوكذلك قسم لل ،وقرارات محكمة التمييز األردنية ،ثم  مجالت نقابة المحامين
كما يوجد بها ستة أجهزة كمبيوتر تحوي على برنامج عدالة القانوني وذلك ليستعين بها طلبة كلية الحقوق 

 .وتحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية

 
 
 
 

https://www.zuj.edu.jo/wp-content/uploads/2019/11/5084854b-f261-4bf3-acc4-eb0e37018928.jpg
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 اــــــللتواصل معن
 

 تالية:، يمكنكم التواصل معنا بأي من الطرق اللمزيد من المعلومات واالستفساراتو 
 

 4291511-6-00962 :هاتف الجامعة .0

 :مكتب العميد 022 الرقم الفرعي 

 :مكتب نائب العميد  221 الرقم الفرعي 
  :مكتب سكرتيرة العميد 022الرقم الفرعي 
 :القانون مكتب رئيس قسم  021 الرقم الفرعي  
 :قسم القانون مكتب سكرتيرة  022 الرقم الفرعي 
 

 4921432-6-00962  :فاكس الجامعة .9

 

 www.zuj.edu.jo: الزيتونة األردنية لجامعةلكتروني لموقع اإلا .3

 

 @zuj.edu.joLaw البريد االلكتروني للكلية: .4

 

 ي:المراسلة بالبريد االلكترون .5
 عميد الكلية:   zuj.edu.joM.abubaker@ 

 الكلية نائب عميد:   m.ghazwi@zuj.edu.jo 

  القانون:رئيس قسم moh.almajali@zuj.edu.jo 
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