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  ��� آ��� ا���ق و	� ا��ـــــــــــــ�اد

 ������ت ا�����

  

  ساعات معتمدة) ٣(                ) اصول الفقه. ٠٤٠٢٢٦٤(  

تتناول هذه المادة : مدخال الى علم االصول واألدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف  فيهـا  

  يه اللغوية.باإلضافة الى االحكام الشرعية التكليفية والوضعية والقواعد االصول

  

  ساعات معتمدة) ٣(               ) المدخل الى علم القانون ١٠٠١١١١(

  تتضمن هذه المادة الحديث عن كل من :

نظرية القانون :  تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية  وعالقة القانون مع  .١

غيره من القواعد االجتماعية والدينية، وبيان اقسام القـانون وفروعـه   

  مصادر القانون وتفسيره ونطاق تطبيقية. ثم  وتقسيمات القواعد القانونية

الحمايـة  ،و وبيان اشخاصه ومحلـه  ،نظرية الحق :     تعريف الحق وأنواعه وأركانه .٢

القانونية للحق من خالل الحديث عن الدعوى وشروطها وأنواعها والنظـام القضـائي   

 ردن.وتشكيالت المحاكم المدنية والجزائية في اال

  ساعات معتمدة) ٣(               ) مصادر االلتزام ١٠٠١١١٢( 
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تتناول هذه المادة التعريف بمصادر االلتزام وبيان معنى ومضمون كل مـن العقـد والتصـرف    

االنفرادي والفعل النافع والفعل الضار والقانون. ودراسة ذلك في كل من القانون المدني االردني 

  و القانون المقارن.

  

  ساعات معتمدة) ٣(              ) مبادئ القانون التجاري ١٠٠١١٢١(

تتناول هذه المادة دراسة نشأة القانون التجاري وخصائصه وعالقته بغيره من القوانين كالقانون 

المدني ودراسة تطوره ودراسة االعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجاريـة وكـذلك   

  التجارية.دراسة طرق تسوية المنازعات 

  

  ساعات معتمدة) ٣(      ) النظم السياسية والقانون الدستوري ١٠٠٢١٥١(

تتناول هذه المادة الحديث عن ماهية الدساتير والقانون الدستوري من حيث طبيعـة القـانون   

كما تتضمن  ،االحكام القانونية الدستورية أدلة الدستوري وعالقته بفروع القانون االخرى، وبيان

التدني النسـبي لقيمـة    وإبرازالدساتير ثم بيان نشأتها ونهايتها  وأنواعالدستور ايضاح معنى 

الدساتير وكيفية الحفاظ على سيادتها وذلك من خالل الحديث عن الرقابة وتطبيقاتها سواء كانت 

سياسية او قضائية ، كما تتضمن هذه المادة الحديث عن الدولة وخاصة مفهومهـا والعناصـر   

وكذلك الحديث عن انظمة الحكم وبيان ركائزهـا   ،لصفات القانونية لها وأنواعهااوالمكونة لها 

ثم بعد ذلك  ،الدستورية والسياسية المتنوعة وإيضاح مفهوم الحكومة الديمقراطية وتعدد صورها
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وبخاصة في  موقف الشرع االسالمي وأخيراً ،بيان نماذج من النظم المطبقة في عالمنا المعاصر

  رية.الشؤون الدستو

  

  

  ساعات معتمدة) ٣(             ) قانون العقوبات / القسم العام ١٠٠٢١٧١(

تتناول هذه المادة التعريف بالنظرية العامة للجريمة والعقوبة وبيان اركان الجريمة وتصـنيفها  

كما تتناول دراسة المسؤولية الجزائية وقواعد االشتراك الجرمي والجـزاءات مـن عقوبـات    

  قضائها.وتدابير وطرق ان

  

  ساعات معتمدة ) ٣(                               ) المالية العامة والضرائب١٠٠٢٢٨١( 

تتناول هذه المادة التعريف بعلم المالية العامة وبيان عالقته بالعلوم االخرى كما تتناول دراسـة  

القـانون   دراسة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في كـل مـن   .  وايرادات الدولة ونفقاتها

  األردني  والمقارن.

  ساعات معتمدة ) ٣(                           ) القانون الدولي العام ١٠٠٢١٤١(

وخصائصه  هتتضمن هذه المادة التعريف بالقانون الدولي العام وتطوره التاريخي وبيان مصادر

نون الـدولي  شخاص القـا أكما تتضمن الحديث عن  ،وطبيعة قواعده وعالقته بالقانون الداخلي

كذلك بيان المسؤولية الدولية ووسائل حل المنازعـات بـين    ، ووبيان حقوق الدول وواجباتها

  الدول. 
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  ساعات معتمدة)  ٣(                 ) القانون االداري ١٠٠٢١٦١(

تتضمن هذه المادة التعريف بالقانون االداري وبيان مصادره وخصائصه وصلته بفروع القانون 

ضمن التعريف بالمبادئ العامة للتنظـيم االداري والتعريـف بالنشـاط االداري"    األخرى  كما تت

الضبط االداري، المرافق العامة" كما تتضمن التعريف بالوظيفة العامة ودراسة القرارات االدارية 

  لعقود االدارية واألموال العامةوا

  

  

  متطلبات الكلية  االجبارية 

  ت معتمدة)ساعا ٣(         مشروع بحث ) ١٠٠٠١١٠(

يتضمن هذا المساق اعداد مشروع بحث  يحتوي على العناصر التالية: عنوان البحث، مشـكلة  

الدراسة وأهميتها وأهدافها  والدراسات السابقة ومنهجية البحث وقائمة المراجـع والمصـادر   

باإلضافة الى اعداد بحث قانوني في موضوع معين  من الموضوعات القانونية المطروحة فـي  

  منح درجة البكالوريوس لطلبة الحقوق. خطة

  ساعات معتمدة) ٣(                    ) احكام االلتزام ١٠٠١٢١٣( 

تتضمن هذه المادة دراسة االلتزام من حيث التعريف به، ووسائل تنفيذه وبخاصة احكام الوفاء، 

راسـة الوسـائل   والتنفيذ بما يعادل الوفاء، والتنفيذ العيني لاللتزام والتنفيـذ بمقابـل كـذلك د   

المشروعة لحماية تنفيذ االلتزام وتتناول الدراسـة ايضـا التصـرفات المشـروطة بـالتعليق      

  والتضامن، والحوالة، و طرق انقضاء االلتزام.
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  ساعات معتمدة) ٣(              ) الشركات واإلفالس ١٠٠١٢٢٢(

وتكوينهـا وإدارتهـا   تتناول هذه المادة دراسة الشركات التجارية من حيث تطورها وأنواعها 

وتصفيتها وانقضائها باإلضافة الى احكام تسجيل االسهم وتداولها في السوق المـالي. كمـا   

تتناول هذه المادة دراسة احكام االفالس من حيث شروطه وأثاره في كل من القانون االردني 

  والمقارن.

  

  ساعات معتمدة) ٣(             ) العقود المسماه١٠٠١٣١٤(

وما يرتبط بها من حيـث   والمقاولة،والوكالة  واإلجارةالمادة دراسة عقود البيع تتناول هذه 

وتمييزها عن غيرها من العقود فـي كـل مـن     وأثارها وأركانهاتعريف وخصائص كل منها 

  القانون االردني والمقارن.

  

  ساعات معتمدة) ٣(      ) االوراق التجارية والعمليات المصرفية ١٠٠١٣٢٣(

ادة دراسة االحكام العامة لألوراق التجارية وأنواعهـا ووظائفهـا وتـداولها    تتناول هذه الم

  ووفائها وحقوق والتزامات حامل الورقة التجارية وسائر الملتزمين بها.

كما تتناول هذه المادة دراسة العمليات المصرفية كالحسابات المصرفية والحوالة المصـرفية  

  المباشرة وقواعد االئتمان وطرقه. وسائر التسهيالت المصرفية المباشرة وغير

  

  ساعات معتمدة) ٣(               )     العقود التجارية ١٠٠١٣٣٣(
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تتناول هذه المادة الى تعريف الطالب بالعقود التجارية من حيث أهميتها وتعريفهـا وأنواعهـا   

مـن   وتنظيمها التشريعي، وتعريف الطالب باألسس النظرية والعملية لصياغة العقود التجاريـة 

حيث الشكل والموضوع. كما وتشمل هذه المادة اختيار بعض انواع العقود التجارية كمثال على 

ان ال تكون من تلك العقود التي يتم تدريسها في مواد اخرى في الكلية وأن يؤخذ بعين االعتبار 

  العقود التجارية المستخدمة في القطاع التجاري.

  

  ساعات معتمدة) ٣(        دنية ) قانون اصول المحاكمات الم١٠٠١٣٩١(

تتضمن هذه المادة التعريف بقانون اصول المحاكمات المدنية وبيان مصادره ودراسة تشكيل 

الطعـن العاديـة    وأوجهواألحكام  والخصومةالمحاكم وقواعد االختصاص ونظرية الدعوى 

  وغير العادية فيها.

م وصالحيات وعمل دائـرة التنفيـذ   كما تتناول هذه المادة دراسة قانون التنفيذ ودراسة تنظي

 وطرق التنفيذ المختلفة.

  

  ساعات معتمدة) ٣(         ) القانون الدولي الخاص ١٠٠١٤١٧( 

وسـنده   هتتناول هذه المادة التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصـادره وبيـان مضـمون   

فيما يتعلـق  الدستوري، ودراسة النظرية العامة في تنازع القوانين وتطبيقات قواعد االسناد 

باألحوال الشخصية واألشخاص الحكمية واإلفالس واألموال وااللتزامات التعاقدية وااللتزامات 

غير التعاقدية وغيرها وتطبيق القانون االجنبي بمراحله المختلفة، كما تتناول هذه المادة بيان 
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ك االختصاص القواعد العامة في االختصاص القضائي الدولي ومدى حرية الدولة في تنظيم ذل

 ومسألة  تنفيذ االحكام االجنبية ومؤسسات التحكيم وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.

 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(      ) النظام الدستوري االردني١٠٠٢٢٥٢(

تتضمن هذه المادة الحديث عن التنظيم السياسي والدستوري للمملكـة االردنيـة الهاشـمية    

ي والثورة العربية الكبرى وكذلك التذكير بالتاريخ الدسـتوري  مدخلها التذكير بالحكم العثمان

دسترة السلطة والحياة السياسية لشرق االردن بدءا بالقانون االساسي  بإيضاحللمملكة وذلك 

كيف نشأ وما الذي تضمنه سواء فيما يتعلق بحقوق الشعب او تنظيم السـلطات   ١٩٢٨لعام 

  الحرية وتنظيم السلطة.، نشأته ومضمونه في مجال ١٩٤٧ثم دستور 

  

  ساعات معتمدة) ٣(       )١ون العقوبات/ القسم الخاص () قان  ١٠٠٢٢٥٤( 

تهدف دراسة هذه المادة الى امداد الطالب بأنواع وأعداد الجرائم التي تقع على االشـخاص  

من حيث، خطورتها ، وجسامة الحق المعتدى عليه ونوع الضرر الذي لحق المجني عليـه  
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ب تحليلي وصفي واقعي ومن خالل  قرارات محكمة التمييز االردنية. وتشـمل  منها، بأسلو

  -هذه المادة الجرائم التالية:

  القصد والخطأ وظروف التشديد وظروف التخفيف. -جرائم القتل بصوره المختلفة -١

 جرائم الضرب والجرح واإليذاء . -٢

 جرائم االجهاض . -٣

 جرائم الوعيد والتهديد. -٤

 لقبض والحجز غير المشروعين.جرائم تقييد الحرية وا -٥

 جرائم الزنا واالغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء العام. -٦

 جرائم الذم والقدح والتحقير" جرائم الشرف واالعتبار". -٧

  

  ساعات معتمدة) ٣(      )٢ون العقوبات /القسم الخاص () قان  ١٠٠٢٢٥٥(  

على االموال وتتنـاول اكثـر انـواع     تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب  بالجرائم الواقعة

الجرائم وقوعا وهي السرقة بصورها المختلفـة وملحقاتهـا، وتعريفهـا وتحديـد اركانهـا      

وعقوباتها. ثم جرائم االحتيال وجرائم اساءة االمانة بصورها المختلفة وملحقاتها، والجرائم 

  الواقعة على الشيك.

  

  ساعات معتمدة) ٣(                ) قانون التنظيم الدولي ١٠٠٢٣٤٣(
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تتناول هذه المادة التعريف بمختلف الجهود المبذولة من اجل ارساء قواعد التنظيم الـدولي  

والتعريف بالمنظمة الدولية، نشأتها وانواعها ، كما تتناول دراسة منظمـة االمـم المتحـدة    

  والتعريف بالوكاالت المتخصصة وبعض المنظمات ذات الطابع االقليمي.

  

  ساعات معتمدة ) ٣(           القضاء االداري  )١٠٠٢٣٦٣(

والتعويض في مجـال   اللغاءالتعريف بدعوى او ، القضاء اإلداريتعريف تتناول هذه المادة 

، مع التركيز على تشكيل محكمة العـدل العليـا األردنيـة و اختصاصـاتها     اإلداريالقضاء 

 وإجراءات التقاضي أمامها.

 

  

  

  ساعات معتمدة) ٣(        ت الجزائية ) قانون اصول المحاكما١٠٠٢٤٩٣(

تتناول هذه المادة التعريف بأصول المحاكمات الجزائية ومن ثم دراسة تفصـيلية للـدعوى   

العمومية من حيث القواعد القانونية المتعلقة بإقامتها والسلطات المختصـة بـذلك وسـبل    

كما تشمل هذه  . هاوشروط اقامتها وسبل انقضائ وأطرافهاانقضائها وكذلك الدعوى المدنية 

النظريات التي تحكم االصول او االجراءات الجزائيـة " نظريـة االختصـاص     اًالدراسة ايض

المراحل التي تمر بها االصول واإلجراءات الجزائية " التحـري   اًًخيرأو ،والبطالن واإلثبات"

  واالستدالل والتحقيق االبتدائي والمحاكمة وسبل الطعن في االحكام الجزائية".




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

  

  ساعات معتمدة) ٣(          ) تطبيقات قضائية١٠٠٢٤٩٤(

هذه المادة الى توجيه الدراسة النظرية وربطها بالواقع التطبيقي والميـداني للنصـوص    تتناول

من خالل تزويد الطلبة بالمعلومات الضرورية الواجب اتباعهـا منـذ بدايـة     وتفعيلها القانونية

وذلك من خـالل التطبيـق    ،دور الحكم القضائي  بهاتسجيل الدعوى المدنية والجزائية حتى ص

وتشمل ايضاً نماذج  ،العملي لكافة االجراءات الواجب اتباعها امام االجهزة القضائية المتخصصة

  تثار في معرض نظر الدعاوى المدنية والجزائية. أن  من اللوائح والطلبات والدفوع التي يمكن

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(  باللغة االنجليزية او الفرنسية) مصطلحات ونصوص قانونية ١٠٠١٢٣١(

هذه المادة تعريف الطالب بالمصطلحات القانونية االنجليزيـة او الفرنسـية وكيفيـة     تتناول

استخدامها في نطاق النصوص القانونية والمراجع االجنبية وكيفية التعبير باللغـة القانونيـة   

  االجنبية بطريقة سليمة.

  ساعات معتمدة) ٣(       االجتماعية  ) القوانين١٠٠١٣١٦(

  تتضمن هذه المادة الحديث عن كل من :
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قانون العمل، التعريف بقانون العمل وبيان ما يتعلق بعقد العمـل الفـردي، وعقـد      االول

العمـل،   وإصـابات التدريب وعقد العمل الجماعي، اضافة الى بحث السالمة العامة 

  ابات العمالية.وكذلك تسوية النزاعات العمالية والنق

قانون الضمان االجتماعي، ويركز بشكل خاص على بيان القواعـد العامـة النـواع      الثاني

العمل، كذلك بحث  وإصاباتالتأمين المطبقة في االردن، الشيخوخة والعجز والوفاة، 

حقوق المؤمن عليه في حالـة  و مصادر التمويل لهذه التأمينات وشروط االستحقاق

 قه في حالة العجز الدائم.العجز المؤقت وحقو

 

 

 

 

 

  

  

  ساعات معتمدة ) ٣(           ) الحقوق العينية ١٠٠١٤١٥(

عليهـا   المترتبـة تتناول هذه المادة التعريف بحق الملكية وبيان انواعها وخصائصها والحقوق 

والقيود الواردة على حق الملكية، ودراسة صور الملكية الفردية والشائعة وملكية االسرة وبيان 

ادارتها ونقل ملكيتها وإنهاءهما وكذلك الحقوق المتفرعة عـن حـق الملكيـة وتحديـد      طرق




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

تتناول الدراسة الحقوق العينية وأنواعها وشروطها  وأخيرا وحاالت انهاءها. وأحكامهاشروطها 

 وأحكامها.

  

  ساعات معتمدة) ٣(          ) قانون النقل ١٠٠١٤٢٤(

الل السفينة كعقد النقـل والحقـوق وااللتزامـات    تتناول هذه المادة دراسة احكام عقود استغ

، ومسـؤولية  الناشئة عنه وعقد ايجار السفينة وأنواعه والحقوق وااللتزامات الناشئة عنـه 

كما تتناول هذه المادة دراسة احكام عقـد النقـل الجـوي     الناقل البحري والتأمين البحري. 

 وااللتزامات الناشئة عنه. والحقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(         ) حقوق الملكية الفكرية   ١٠٣١٤٢٨( 

تتضمن هذه المادة تعريف الطالب بحقوق الملكية الفكرية بشكل عام كما هي منظمة في التشريع 

االردني واالتفاقيات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الملكيـة الفكريـة االساسـية    




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

وحقوق الملكية الصناعية والتجاريـة ، التـي   والتي تتضمن حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

تشمل العالمات التجارية، وبراءات االختراع، والرسوم والنماذج الصناعية واألسرار التجاريـة  

  وغيرها من موضوعات الملكية الصناعية والتجارية .

كما وتشمل تعريف الطالب على التطورات الدولية في هذا المجال وخاصة االتفاقيـات الدوليـة   

  المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

  

  ساعات معتمدة) ٣(         ) قانون البينات ١٠٠١٤٩٢(

تتناول هذه المادة التعريف بقانون البينات والقوانين المكمله له ودراسة المـذاهب الفقهيـة   

المختلفة في قواعد االثبات، ثم دراسة قواعد االثبات الموضوعية واإلجرائية. وأدلة االثبات 

  ية والشهادة واليمين واإلقرار والقرائن والخبرة وقوتها القانونية.الكتاب

 

 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(             عقود التأمين ) ١٠٤١٣١٨(




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

المختلفة واألسس الفنية التي يقوم عليهـا   وأنواعهالتأمين  بأهميةتتضمن هذه المادة التعريف 

عقد التأمين من حيث خصـائص هـذا    مإبراالتأمين وكيفية  بإعادةوضمانات التأمين والتعريف 

من حيث بيـان التزامـات    عقد التأمين آثار دراسةو  ومراحل انعقاد عقد التأمين وأركانهالعقد 

  .اإللزاميدراسة التأمين  وأخيراًالمؤمن وكيفية انقضاء عقد التأمين . 

 

  

  متطلبات التخصص االختيارية

  

  ساعات معتمدة ) ٣ (           )١األحوال الشخصية () فقه ٠٤٠٢٢٤١(

تتناول هذه المادة: مفهوم فقه االحوال الشخصية وعقد الزواج : مفهومه ومقوماتـه، وأثـاره   

وطرق انحالل عقد الزواج: الطالق،الخلع،التفريق بالقضاء بسـبب الـرده، او الرضـاعة، او    

لمترتبـة علـى   الشقاق والتراع او العيوب والغيبة واإلعسار بالنفقة والمهر. كما تشمل االثار ا

  انحالل عقد الزواج : العدة ،  والنسب  ،  والرضاع،  والحضانة،  والنفقة.

  ساعات معتمدة) ٣(      )٢( ةاالحوال الشخصيفقه  ) ٠٤٠٢٣٤٢(

تتناول هذه المادة االحكام الفقهية المتعلقة بالميراث من حيث تعريفه، والحقوق المتعلقة بالتركة 

ابه وأنواع التركة وأصول المسائل، والعول والرد، وميراث الحمل وموانع الميراث وأركانه وأسب

والمفقود كما تشمل تعريف الوصية وأحكامها ومقدارها، والوصية الواجبة من حيـث معناهـا   

  وحكمها.




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(          ) الطب الشرعي٠٥٠٤٤٧٦(

لشـرعيين واألطبـاء عامـة    تتناول هذه المادة تعريف طالب القانون كيفية االستعانة باألطباء ا

والمختبرات الطبية بالطريق الذي يخدم سير التحقيق والمحاكمات وفهم محتوى التقارير الطبية 

والقدرة على مناقشتها والكشف على الوفيات القضائية وتشريحها والجروح والغرق واالختناق 

  وغير ذلك من الحوادث على اسس علمية خدمة للعدالة.

  ساعات معتمدة) ٣(           المالية  ) االوراق١٠٠١٣٢٤(

يتناول هذا المساق شرح المفاهيم التي تنظمها التشريعات المالية المتعلقة بـاألوراق الماليـة   

وأنواعها وطرق تداولها والتعامل بها من تسجيل وإصدار واكتتاب ،وإيداع ، وتسوية، وإقراض 

  واقتراض ورهن وارتهان.

  الناظمة لهذه االعمال وحقوق وصالحيات تلك الهيئات.كما يتضمن المساق اشخاص الهيئات 

  ساعات معتمدة) ٣(      جرائم الواقعة على أمن الدولة) ال  ١٠٠٢٢٥٦(

  تتكون مفردات هذه المادة من :

  الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وهي: -١

سـرار،و وثـائق   كالتجسس،وإذاعة اال –الجرائم الجنائية،والجرائم الماسة بالقانون الدولي 

  الدولة،وجرائم االتصال بالعدو،و جرائم النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهي: الجنايات الواقعة على الدستور،و اغتصاب  -٢

 السلطة، واإلرهاب،والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية.




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  ساعات معتمدة) ٣(        قانون الدولي الجنائي) ال ١٠٠٢٢٥٧(  

يتناول المساق التجاوب القضائي للمحاكم الدولية لالنتهاكات الخطيـرة والجسـيمة للمعـايير     

الدولية لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني والتي توصف بالجرائم الدولية. كما يتنـاول  

ع الفضائع والجرائم الوحشية المرتكبة. وبناء كيفية تعامل المجتمع الدولي في الوقت الحاضر م

  -على ذلك فان هذا المساق يتناول االمور التالية:

  ردود فعل المجتمع الدولي في مواجهة الجرائم الدولية. -١

المبادئ االساسية للقانون الجنائي من حيث التعريف به وخصائصه العامة والتعريـف   -٢

 لجنائي والتطور التاريخي للجرائم الدولية.بالجرائم الدولية ومصادر القانون الدولي ا

القانون الجنائي الدولي الموضوعي، ويتناول الجرائم الدولية وخاصة جـرائم الحـرب    -٣

والجرائم ضد االنسانية وجرائم االبادة والجرائم الدوليـة االخرى(العـدوان والتعـذيب    

 واإلرهاب).

 المبادئ االساسية للمسؤولية الدولية الجنائية. -٤

 المسؤولية الجنائية الدولية (أسباب التبرير وموانع المسؤولية).موانع  -٥

 اجراءات االتهام والمحاكمة أمام المحاكم الجنائية الدولية. -٦

 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ونظام روما االساسي. -٧

 المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة. -٨

  دور االردن في نطاق القانون الدولي الجنائي. -٩




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة ) ٣(          ) الجرائم الخاصة   ١٠٠٢٢٥٨(

تهدف هذه المادة الى إلقاء الضوء على العديد من الجرائم الخاصة سواء تلك الواردة في قانون 

العقوبات أم خارج اطار هذا القانون مثل جرائم المعلوماتية(الحاسـوب واالنترنـت) والجـرائم    

ر،وجرائم المخدرات،والجرائم الواقعة على الملكية الفكرية،و الجمركية والضريبية،و جرائم السي

جرائم الصحافة والنشر،وجرائم االنتخابات ،واإلتالف وجـرائم االتصـاالت ، وكـذلك جـرائم     

الرشوة،واالختالس،و التزوير ،وإفساد الرابطة الزوجية،و جريمة نقل االيدز،و جريمة غسـيل  

وظيفة، وإعطاء مصدقة كاذبة، الى غيـر ذلـك  مـن    االموال،وجريمة االستنساخ،واستثمار ال

  الجرائم الخاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

  

  ساعات معتمدة) ٣(      القانون الدولي للبحار) ١٠٠٢٣٤٥(

  تتناول هذه المادة دراسة :

كذلك التعريـف  و البحار العالية : تعريفها وبيان حدودها، واختصاص حفظ االمن فيها،  .١

  لية.بالمنطقة القطبية الشما

 لإلنسـانية نظامها القانوني كتراث مشـترك   و منطقة قيعان البحار والمحيطات: قوامها .٢

 نظام االستكشاف واالستغالل ونظام تسوية المنازعات فيها.و

 المنطقة الجوية الهوائية ونظام المالحة الحرة فيها. .٣

برا تطور النظام بعـد معاهـدة كـان    و )١٩٥٩القطب الجنوبي: نظام معاهدة واشنطن ( .٤

التنظيم الدولي للموارد القطبية البحرية الحيوانية والنباتية مع رقابة فاعلـه  و) ١٩٨٠(

 ومركز مميز الطراف معاهدة واشنطن االصليين.

و الخارجي : نظامه القانوني ونظام النشاطات القضائية واليات التعاون أالفضاء الكوني  .٥

 الدولي وبخاصة نظام االتصاالت عن طريق الكوابل.

 

 

 

 

 

 




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(        ) الحقوق والحريات العامة ١٠٠٢٣٥٣(

مـدخلها التـذكير بـالحقوق     ،تتناول هذه المادة الحديث عن ماهية الحقوق والحريات العامـة 

ثم  تتنـاول هـذه المـادة     . والحريات في االزمنة القديمة لدى العرب قبل وبعد ظهور االسالم

الديمقراطيات الغربية ومراحل تقريرهـا وبخاصـة مرحلـة     الحديث عن الحقوق والحريات في

كما تتناول الحديث عن الحقوق والحريات العامة . الحقوق الطبيعية ومرحلة تطور مركز الدولة

  ومظاهرها المتعددة وضماناتها في النظام القانوني االردني.

  ساعات معتمدة) ٣(        ) قانون االدارة المحلية ١٠٠٢٣٦٢(

التعريف بالمركزيـة والالمركزيـة   والمادة التعريف باألسس العامة للتنظيم االداري،تتناول هذه 

كما تتضمن  فلسفتها وركائزها االساسية ومشكالتها.واالدارية، وإيضاح مفهوم االدارة المحلية، 

  دراسة لبعض تطبيقات نظام االدارة المحلية في كل من النظام القانوني االردني والمقارن.

  ساعات معتمدة) ٣(                    ) الوظيفة العامة ١٠٠٢٣٦٥  (

تتضمن دراسة هذه المادة التعريف بالموظف العام وتبيان شروط تعينه فـي الوظيفـة العامـة    

وطرق هذا التعيين، كما تتضمن تبيان اوضاعه الوظيفية كالنقل واالنتداب واإلعـارة واالنابـه   

ظيفة ،وإجراءات وآثار تأديبه والعقوبات التي يمكن وغيرها، ومن ثم معرفة حقوقه وواجباته الو

  أن توقع عليه، وانتهاء خدماته.




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(           ) العقود االدارية ١٠٠٢٣٦٦( 

تتضمن دراسة هذه المادة التعريف بالعقود االدارية وتبيان عناصر العقد االداري وخصائصـه،  

عامة تجاه المتعاقد معها، وحقوق المتعاقد تجاه هـذه  وأنواع العقود االدارية،وسلطات االدارة ال

االدارة، وشرح نظرية عمل االمير، ومن ثم آثار العقود االدارية والرقابة القضائية عليهـا فـي   

  بعض الدول المقارنة وفي االردن.

  

  ساعات معتمدة) ٣(        ) علم االجرام والعقاب ١٠٠٢٤٧٣(

ام والعقاب وصلة كل منها بعلم الـنفس الجنـائي وعلـم    تتناول هذه المادة التعريف بعلم االجر

االجتماع وعلم التحقيق الجنائي، كما تتناول المدارس المختلفة التي تبحث في علـم االجـرام   

ودراسة الحركة العامة للسلوك االجرامي، عواملها المختلفة كالوراثة، السن،المرض، االسـرة،  

غيرها ...وكذلك تتناول بيان الجزاء فـي التشـريع   والمدرسة ، المهنة......ووسائل االعالم و

  الجنائي االردني ومقارنته بالتشريعات االخرى من حيث انواعه وطرق تنفيذه.

  

  

  




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  ساعات معتمدة) ٣(         واألجانب) قانون الجنسية ١٠٣١٤١٩(

الدولة كما تتناول دراسة مركز االجانب في  ،تتناول هذه المادة التعريف بالنظرية العامة للجنسية

  وتحديد حقوقهم والتزاماتهم في كل من القانون االردني والمقارن.

  

  ساعات معتمدة) ٣(       ) حق المؤلف والحقوق المجاورة ١٠٣١٤٢٦(

المصنفات احادية وبالحماية " المبادئ االساسية "  ةالمتمتعتتناول هذه المادة دراسة المصنفات 

الحقوق االدبية والمالية وعقود استغالل والمؤلف " المؤلف والمتعددة المؤلفين " ودراسة حقوق 

دراسـة   وأخيـراً  ،حقوق المؤلف" كما تتناول دراسة الحقوق المجـاورة والقـوانين الوطنيـة   

  االتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الحقوق.

  

  ساعات معتمدة) ٣(           ) قانون التجارة الدولية١٠٣١٤٢٧( 

عقـد البيـع    وأحكـام ن التجارة الدولية ونشأته وتطوره تتناول هذه المادة دراسة مفهوم قانو

  وفاء الثمن في البيوع الدولية. وأساليبالتجارية الدولية  واألعرافالدولي وفقا لالتفاقيات 

  

 

 

 

 

 

 




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(         ) القانون الدولي االنساني١٠٣٢٤٤٤(

 طبيعته القانونية، ومبادئه االساسية،التعريف بالقانون الدولي االنساني وبة تتناول هذه الماد

في " قـانون الهاي"و"قـانون    ه مصادرو لحقوق االنسان، للقانون الدولي  موقعه بالنسبةو

، وتستعرض هذه المـادة ذلـك مـن خـالل معالجـة      المنازعات المسلحة وأصنافجنيف"

   -الموضوعين التاليين:

  لية.القانون الدولي االنساني في المنازعات المسلحة الدو .١

القتـال،   وأخالقياتعلى االسلحة  وآثارهاالقواعد االساسية في اساليب ووسائل القتال  .٢

فئات االشخاص والمواقع المحمية،وكذلك اتخاذ االجراءات لتنفيـذ القـانون داخليـاً    و

  القمع الوطني والدولي لالنتهاكات الجسمية للقانون االنساني.ووالرقابة على التنفيذ، 

  

  

  

  ساعات معتمدة) ٣(           وق االنسان ) حق١٠٣٢٤٤٥(




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ساسية لحقوق االنسان بطريقة تحليلية ومن ثـم توضـيح   ألتتناول هذه المادة تحديد المفاهيم ا

كما تعالج بشكل واقعي مضمون حقوق  ،واقعي للوسائل الدولية واإلقليمية القائمة التي تعالجها

تفصيلية للنظام القانوني الدولي الخاص االنسان وسبل حمايتها.  كما تتناول هذه المادة دراسة 

  ة والطفل.ألحماية المر

 

  

  

  ساعات معتمدة) ٣(         ) القانون البيئي ١٠٣٢٤٦٤(

تتناول هذه المادة التعريف بالقانون البيئي من حيث ماهيته ، وبيان مصادره، وتحديـد نطـاق   

ايضاً تحديد االدارة البيئية في والخصائص العامة التي يتميز بها.  كما تتناول هذه المادة  هتطبيق

  الدولة، وبيان هيكلها التنظيمي واختصاصاتها ومسؤولياتها.

ودراسة قواعد المسؤولية  ،دراسة القواعد القانونية التي تكفل حماية البيئة من التلوث وأخيراً

  .وأحكامهاعن االضرار البيئية 

  

  

  معتمدة)ساعات  ٣(        ) الملكية الصناعية والتجارية ١٠٤١٤٢٥(

قانون بـراءات االختـراع    وأحكامتتناول هذه المادة دراسة مفهوم الملكية الصناعية والتجارية 

وقانون العالمات التجارية واالتفاقيات الدولية المنظمـة لحقـوق    والنماذج الصناعية والرسوم

  لية حمايتها.آالملكية الصناعية والتجارية و




	� ا�رد�����ا  
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 


