
        Law    111رمز المساق ورقمه:  المدخل الى علم القانون: اســــم المســاق
 مستــوى المسـاق: سنة أولى/ متطلب كلية اجباري ـــــــ               : المتطلب السابق

 

 

ومصادرها  دراسة نظرية القانون من حيث مفهوم القانون وضرورته وخصائص القاعدة القانونيةالمساق هذا  يتضمن

لغائه. كما  يتناول  الرسمية والتفسيرية ، وكذا نطاق القانون من حيث الزمان والمكان واألشخاص وكذلك تفسير القانون وا 

ثباته .  نظرية الحق من حيث تعريف الحق وأنواعه وأشخاص الحق طبيعيين ومعنويين ومحل الحق ومصادره واستعماله وا 

 

 

 : الطالب قادرًا على أن يكون يهدف هذا المساق الى 

 .في نظرية القانون  االساسية معرفة القواعد القانونية -

، مبدأ شخصية القانون ،مبدأ عدم ئ القانونيه األساسية في القانون، ومنها :مبدأ اقليمية القانونالمبادطبيق ت 

 قانون.رجعية القانون مبدأ االثر المباشر والفوري للقانون ،مبدأ عدم جواز الدفع بالجهل بال

 المبادئ القانونية األساسية في نظرية الحق . معرفة 

 

 

 -التالية : ان يكون قد اكتسب المهارات يفترض بالطالب بعد نجاحه في هذا المساق

 على فهم  المبادئ االساسية التي تناولتها نظرية القانون ونظرية الحق . القدرة .1

 .نونيه ،واألحكام القضائية المتعلقة بموضوعات المساقعلى  النقد والتحليل القانوني للنصوص القا القدرة .2

  القدرة على المناقشه والتحليل   وطرح االفكار المتعلقة بموضوعات هذا المساق. .3

 :لمساقا اهداف

 : وصف المساق

 :المساق مخرجات

 



          Law 121رمز المساق ورقمه:   اسم المســــــاق: مباديء القانون التجاري
 ق: سنة اولى/ متطلب كلية اجباريمستــوى المســا المتطلب السابق:              ـــــــ

 

 

يتضمن هذا المساق دراسة نشأة القانون التجاري وخصائصه ومصادره، وعالقة القانون التجاري بغيره من القوانين كالقانون 
 المدني ودراسة تطوره ودراسة األعمال التجارية والنظريات المعمول بها لتميز هذه االعمال عن االعمال المدنية والتاجر
سواء الشخص الطبيعي أم المعنوي وااللتزامات المترتبة على اكتساب الشخص الصفة التجارية والمتجر من حيث بيان 

 خصائصه وعناصره والعقود التجارية كالوكالة بالعمولة السمسرة وعقد النقل.

 

بيان أهم العناصر التي يقوم عليها تعريف الطالب بالمبادئ األساسية والنظريات الفقهية التي يقوم عليها قانون التجارة و 

قانون التجارة اضافة إلى بيان مفهوم قانون التجارة، وتطوره التاريخي، وخصائصه، ومصادره ليتمكن من التمييز بين 

 اإلعمال التجارية واألعمال المدنية اضافة إلى ما سبق تعريف الطالب بأهم المبادئ األساسية للعقود التجارية.

 

المبادئ التي يقوم عليها قانون التجارة واإللمام باألعمال التجارية والتاجر وأنواعهم والواجبات المترتبة عليهم  اإللمام بأهم
الكتسابه صفة التاجر كذلك اإللمام بالمتجر وعناصره المادية والمعنوية وطرق انتقال ملكيتها إلى الغير ومعرفة العقود 

 لعقود التجارية وواجباتهم وحقوقهم.التجارية وأنواعها، وأطراف كل عقد من ا

 

  

 

 

 

 

 

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



          Law   131رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق:   مصادر القانون الدولي العام
 مستوى المســـاق: سنة أولى متطلب كلية اجباري المتطلب السابق :                 ـــــــ

 

 

العام وتطوره التاريخي، تمييزه عن القواعد الدولية األخرى، أساس إلزامية  يتضمن هذا المساق التعريف بالقانون الدولي
قواعده، باإلضافة إلى بيان عالقة هذا القانون بالقانون الداخلي ومواقف الدول من ذلك وخاصة الموقف األردني. 

ت وأعراف دولية ومبادئ واستعراض مصادره األساسية المذكورة في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية من معاهدا
 (صدر )المعاهداتمع التركيز على أول م واإلنصافعامة أقرتها الدول المتمدنة وأحكام الفقه والقضاء ومبادئ العدل 

 باعتباره األهم .

 

 يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بـــ:
 معرفة المصادر األساسية للقانون الدولي العام وفهم طبيعتها اإللزامية. -
 رفة أهمية القانون الدولي العام ومدى التزام الدول بقواعده وخطورة انتهاكه. مع -
 القدرة على المفاضلة بين القانون الدولي و التشريعات الداخلية في حالة التعارض.   -
عداد تقارير وأوراق بحثية. -  تحفيز الطالب على المشاركة والنقاش في المحاضرات وا 

 

 

 ي هذا المساق، أن يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:يفترض بالطالب بعد نجاحه ف
 معرفة طبيعة المعاهدات الدولية وآثارها، والمهارة الذهنية في تحليل وتفسير نصوص تلك المعاهدات -
 الفهم و القدرة على استنتاج واستخالص السند القانوني الدولي للقضايا المعروضة أمامه. -
القانون الدولي العام عن غيره من فروع القانون، وخاصة من حيث مدى تأثر قواعده  إدراك الخصائص التي يتميز بها -

 بمصالح الدول. 
 تقييم الدور الحقيقي للقانون الدولي العام في العالقات الدولية المختلفة. -

 

  

 

 

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



 law 141رمز المساق ورقمه:  اسم المســـــــاق: قانون العقوبات/القسم العام
 مستوى المســـاق: سنة اولى/ متطلب كلية اجباري Law 111               المتطلب السابق :

 
يتضمن هذا المساق تعريف قانون العقوبات القسم العام وتوضـيح تطـوره، ومعالجـة الجريمـة الجزائيـة مـن حيـث أركانهـا 

لجــة األحكــام العامــة فـــي المتمثلــة أوال بــالركن الشــرعي والمــادي والمعنــوي. إضــافة إلــى ذلـــك يتضــمن هــذا المســاق معا
العقوبــة مــن حيــث األســباب التــي تــألثر عليهــا، األســباب التــي تــألدي إلــى إنقضــائها أو عــدم تنفيــذها، ومــدى أثــر التعــدد 
المــادي والمعنــوي عليهــا. وفــي مجــال التــدابير اإلحترازيــة يتضــمن هــذا المســاق تعريــف التــدابير اإلحترازيــة، وأنواعهــا، 

أخيـــرا يتضـــمن هـــذا المســـاق معالجـــة األحكـــام العامـــة لاشـــتراك الجرمـــي مـــن حيـــث المبـــادئ والشـــروط العامـــة إلنزالهـــا. 
 الجرمي، وأنواعها المتمثلة بالفاعلين، والمتدخلين، والمحرضين، والمخفين.  االشتراكاألساسية في 

 
مـة وطـرح قواعـد قـانون يهدف هذا المسـاق إلـى حمايـة الفـرد والمجتمـع، والقـيم والمصـالح الفرديـة واالجتماعيـة مـن الجري

العقوبـات إلـى النقــاش والبحـث والتأصــيل والتحليـل ومقارنتهــا بالتشـريعات المقارنــة وذلـك مــن اجـل الوقــوف علـى مــواطن 
الضــعف والقــوة فــي قــانون العقوبــات األردنــي، ووضــع المقترحــات لتعــديل وســد اوجــه القصــور. كــذلك األمــر يهــدف هــذا 

عدالــة والمســاواة القانونيــة فــي مواجهــة الفــرد والجماعــة، وهــذا يحقــق بــدوره األمــن المســاق إلــى إرضــاء الشــعور العــام بال
واالستقرار الداخلي ويفّعل دور احترام القانون والقواعد القانونية مما يساعد على التطور في كل مناحي الحيـاة. إضـافة 

اإلســـتقرار وتحقيـــق بيئـــة أمنـــة إلـــى ذلـــك يهـــدف هـــذا المســـاق إلـــى تحقيـــق أهـــداف النظـــام اإلقتصـــادي ب ضـــفاء األمـــن و 
عــداد  لاســثمار اإلقتصــادي. كــذلك األمــر يهــدف هــذا المســاق إلــى تنميــة مهــارات التحليــل والتفكيــر النقــدي للطــالب، وا 
كــوادر متخصصــة نظريــا فــي قــانون العقوبــات، وذلــك مــن اجــل رفــد المجتمــع بأشــخاص قــانونيين قــادرين علــى التحليــل 

 والتأصيل والتفكير النقدي. 
 

 ن يكون الطالب قادرا على: أ
 تعريف قانون العقوبات القسم العام، والجريمة الجزائية، والعقوبة، والتدابير اإلحترازية، واإلشتراك الجرمي -1
 معرفة أركان الجريمة الجزائية المتمثلة بالركن الشرعي، والمادي والمعنوي.  -2
 ي الجريمة، معرفة الفرق بين الجريمة التامة، والشروع والتام والناقص ف -3
معرفة األحكام العامة في العقوبة من حيث األسباب التي تألثر عليها، األسباب التي تألدي إلى إنقضائها أو عدم  -4

 تنفيذها، ومدى أثر التعدد المادي والمعنوي عليها. 
 التمييز بين الفاعل، والشريك، والمتدخل، والمحرض، والمخفي،  -5
يان مدى أثرها على الفاعل، والفعل، وعلى العقوبة، وعلى المساهمين في معرفة األعذار، واألسباب المخففة، وب -6

 الجريمة، 
 التعبير عن فهمه للنصوص القانونية الناظمة لقانون العقوبات القسم العام، -7
مقارنة بعض النصوص القانونية الناظمة لقانون العقوبات القسم العام بغيرها من القوانين المقارنة للوقوف على  -8

 لقوة والضعف في قانون العقوبات األردني. مواطن ا

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



  Law 151رمز المساق ورقمه:   اسم المساق: القانون الدستوري والنظم السياسية
 مستوى المســـاق: سنة اولى/ متطلب كلية اجباري ـــــــــ المتطلب السابق:             

 

 

مة السياسية المعاصرة ، والنظام السياسي األردني ، ثم هذا المساق دراسة الدولة وأركانها ووظائفها واألنظ تضمني
دراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري من حيث تعريفه وأنواعه وسبل تحقيق سمو الدستور والحاالت التي تألدي إلى 

 إلغائه وتعديله.

 

 

 يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بــــ:

 المبادئ األساسية للقانون الدستوري .  

 نظم السياسية المعاصرة.ال 

  لنظام البرلماني ومدى تطبيقه في النظام السياسي األردني.ا 

 

 

 أن يكون الطالب قادرا على 

 . معرفة مبادئ النظام الدستوري األردني - 1

  . معرفة النظم السياسية المعاصرة -2

ية للنظام السياسي للدول وعلى األخص فيما التعبير عن المبادئ والمفاهيم األساس امعرفة الدولة وأنواعها ووظائفه -3
 يتعلق بالمملكة األردنية الهاشمية وتوضيح تشكيل السلطات الثالث في الدولة ووظائفها وعالقتها يبعضها البعض.

 

  

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



      law 161رمز المساق ورقمه:  اســـم المســـاق:         القانون اإلداري
 مستوى المســـاق: سنة اولى/ متطلب كلية اجباري ـــالمتطلب السابق:             ــــــــ

 

 

هذا المساق دراسة ماهية القانون االداري ببيان تعريفه و خصائصة و المصادر التي تستقى منها القاعدة االدارية  يتضمن
ة و شكل الجهاز و عالقة هذا القانون بفروع القانون االخرى،فضال عن دراسة ماهية الشخصية المعنوية الرتباطها بطبيع

االداري و اساليب االدارة المركزية و الالمركزية و دور هذه االجهزة في تنظيم مسائل النشا ط االداري المتمثل بالضبط 
 .االداري ووسيلة االدارة في تحقيق اهدافها الوسيلة المالية عبر البحث في المال العام ماهيته ووسائل حمايته

 

قدرة الطالب على التفكير الموضوعي و التحليلي و تنمية و تحفيز قدرة البحث و التفكير و  تطويريهدف هذا المساق الى 
التحليل و االستنباط لديه و رفع مستوى ملكته القانونية عبر تنوع اساليب التدريس النظرية و العملية و التحليلية و تطوير 

المركزية و الضبط االداري و وسيلته المادية المالية المتعلقة المعرفة القانونية للطالب حول اساليب االدارة المركزية و ال
 .بالمال العام

 

 -يفترض في الطالب بعد اجتيازه هذا المساق ان يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:

 -المعرفه و الفهم حيث يفترض بالطالب ان يكون قادرا على : -1

 ادراك ماهية القانون اإلداري خصائصه و مصادره -أ

 دراك طبيعة الجهاز االداري المركزي و الالمركزية االقليمي و المرفقيا -ب

 انواعه و وسائلهو ماهية الضبط االداري  ادراك -ت

 ماهية المال العام وأساليب حمايته ادراك -ث

 -المهارات الذهنية حيث يكون الطالب قادرا على: -2

 الدراسةالنقد و التحليل للنصوص التشريعية ذات الصلة بموضوعات المساق محل  -أ

 القدرة على التفكير السليم و تحفيز العصف الذهني و النقاش العلمي للموضوعات محل الدراسة -ب

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



   Law 112رمز المساق ورقمه:  اســم المســــاق: مصادر االلتزام
 مستوى المساق:سنة أولى/متطلب تخصص اجباري Law 111 المتطلب السابق:     

 

 

يف بااللتزام، ومصادره اإلرادية وهما: العقد واإلرادة المنفردة وتطبيقاته، ومصادره الارادية يتضمن هذا المساق دراسة التعر 
 وهي الفعل الضار، الفعل النافع والقانون.

 

 

 يهدف هذا المساق الى أن يكون الطالب قادرا على:

 بمفهوم االلتزام وخصائصه. لماماإل -1

 ي.مفهوم مصادر االلتزام في القانون األردن معرفة -2

 مهارة التفكير وتحليل النصوص. سابتاك -3

 ابداء رأيه ومشاركة االخرين بالحوار والنقاش. -4

 

 

 يكون الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق قادرا على:يفترض أن 

 المفاهيم واألحكام األساسية لمصادر االلتزام. معرفة. 1

 ة تطبيقا سليما.الطالب القواعد القانونية على الوقائع العملي . تطبيق2

 قواعد القانون األردني باالتجاهات التشريعية المقارنة. .مقارنة3

  إسقاط القواعد الفقهية العامة إسقاطا سليما على المسائل الجزئية. .4

 

  

 اهداف المساق:

 صف المساق :و

 مخرجات المساق:

 



     law 190رمز المساق ورقمه:  اسم المســـــــاق: دراسات قانونية باللغة االنجليزية
 مستوى المساق: سنة أولى/متطلب تخصص اجباري ـــــــــ        المتطلب السابق :         

 

 

يتضمن هذا المساق التعريف بالمصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية المرادفة للمصطلحات القانونية باللغة العربية. حيث 

ام ومصادره المختلفة، مع التطرق وااللتز يتم دراسة هذه المصطلحات من خالل التعريف بالقانون وأقسامه وفروعه المختلفة 

 ألهم المصطلحات القانونية األكثر شيوعا وتداوال. كما يتضمن ترجمة لبعض النصوص القانونية باللغة اإلنجليزية.

 

 يهدف المساق الى :

 تزويد الطالب بالمعرفة األساسية والمتقدمة في المصطلحات القانونية.    -1

 والقدرة على التعامل مع النصوص والوثائق القانونية من تحليل و تفسير. . تطوير مهارة الطالب المعرفية2

  .التعامل مع العقود والوثائق القانونية باللغة االنجليزية. تمكين الطالب من 3

 

 -يفترض بالطالب بعد نجاحه في هذا المساق ان يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:

 يعة المصطلحات القانونية واالستخدام الصحيح لها في مختلف مجاالت القانون.أن يكون قادرًا على فهم طب  -1 

 أن يظهر الطالب قدرة على التعامل مع النصوص القانونية في مختلف مجاالت القانون. -2

أن يصبح الطالب قادرًا على مناقشة وطرح األفكار المتعلقة بموضوع المحاضرة و استخالص الحلول المناسبة  -3
 يا المتعلقة بموضوعات المساق.للقضا

 

 

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



   law  213رمز المساق ورقمه:  اســـم المســـاق: أحكام االلتزام
 مستوى المساق: سنة ثانية/متطلب تخصص اجباري law   112المتطلب السابق:      

 

 

ذ االختياري واإلجباري من حيث يتضمن هذا المساق القواعد القانونية المتعلقة بأحكام اإللتزام. بحيث يعالج كال من التنفي

األطراف والشروط واألحكام. كذلك يتعامل مع وسائل حماية حق الدائن في أموال المدين الضامنة للوفاء لديونه والتي 

يطلق عليه اصطالح " الضمان العام". فضال عن بيان األوصاف التي تلحق بااللتزام مثل األجل والشرط. كما يتناول 

 وصاف التي تلحق بااللتزام مثل األجل والشرط. وأخيرًا يغطي المساق اسباب انقضاء اإللتزام.          المساق  بيان األ

 

 يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بــــ:

 مفهوم تنفيذ االلتزام.  -1

 بين االلتزام الطبيعي وااللتزام المدني. فرقال -2

 مفهوم الوفاء وجزاء عدم تنفيذ االلتزام. -3

   .وسائل تنفيذ االلتزام -4

 

 يفترض بالطالب بعد نجاحه في هذا المساق أن يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:

 معرفة المبادئ األساسية التي تحكم أحكام االلتزام في القانون المدني األردني.  -1

 الجهات المتخصصة بالتنفيذ واجراءاته.اظهار معرفة متقدمة بقواعد تنفيذ االلتزام اإلجباري واالختياري ومعرفة  -2

 اظهار القدرة على استقراء النصوص التشريعية المتعلقة بأحكام االلتزام وتحليلها وتفسيرها. -3

 

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



   law 222رمز المساق ورقمه:  اسم المساق: الشركات التجارية واإلفالس
 باريمستوى المساق: سنة ثانية/متطلب تخصص اج law   121المتطلب السابق: 

 

ألحكام العامة للشركات من حيث نشأتها وتعريفها وشروط تكوينها، ثم بيان أنواع الشركات وتقسيماتها كما ورد في دراسة ا
نصوص قانون الشركات األردني حيث تتضمن دراسة شركات األشخاص )التضامن والتوصية البسيطة وشركة 

ة التوصية باألسهم والشركة ذات المسألولية المحددة(، والشركات المحاصة(، واألموال )المساهمة العامة والخاصة وشرك
دارتها وانقضائها، كما تتناول ايجازًا عن اإلفالس وذلك من بيان أحكامه  األجنبية تفصيال من حيث تعريفها وتأسيسها وا 

 اآلثار المترتبة عليه، وكذلك البحث في الصلح الواقي وشروطه . 
 

العامة للشركات التجارية من حيث أنواعها وشروط تأسيسها وتسجيلها وكيفية إدارتها باألحكام تعريف الطالب  -1
 وانقضائها وتصفيتها .

البحث في القواعد واألحكام القانونية لكل شركة من الشركات التجارية بشكل مستقل ومتعمق وصواًل لمرحلة اإلدراك  -2
 والفهم بكل هذه األحكام.

واألحكام القانونية المتعلقة باإلفالس بحيث يستطيع الطالب بعدها اإللمام بماهية هذا  البحث ب يجار في القواعد -3
 المفهوم القانوني.

تنمية القدرات الذهنية للطالب من خالل تحليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية حول األفكار المطروحة أثناء  -4
 الدرس.

ل إعطائه الفرص إلبداء رأيه وانتهاج مبدأ المشاركة المثمرة وصوال استفزاز القدرات العقلية لدى الطالب من خال -5
 للنتائج التي يهدف إليها المساق.

 

 يفترض بالطالب بعد نجاحه في هذا المساق أن يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:

االحكام العامة والخاصة لكل منها، أن يستطيع الطالب بعد اتمام مادة الشركات التجارية التمييز بين أنواع الشركات و  -1
 كذلك يتعرف على اجراءات تسجيل الشركات وفقًا للقانون االردني وما هو معمول به في دائرة مراقب الشركات.

الوصول بالطالب إلى مرحلة المعرفة التامة بموضوع الشركات التجارية من الناحية العملية من خالل عرض األحكام  -2
 ت العملية التي توسع مدى اإلدراك لهذه المفاهيم.القضائية والتطبيقا

يصبح الطالب ملمًا بموضوع االفالس من حيث مفهومه وأحكامه واآلثار التي يرتبها على المدين المفلس والدائنين  -3
  والغير.

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



  Law  232رمز المساق ورقمه:  اسم المساق: أشخاص القانون الدولي العام
 مستوى المساق: سنة ثانية/متطلب تخصص اجباري Law 131 المتطلب السابق:  

 

 

يتضمن هذا المساق الحديث عن أشخاص القانون الدولي العام من دول ومنظمات وأفراد. بحيث يتناول الدولة وعناصرها 
قليم ) بري، بحري، جوي( والمناطق التي ال تخضع لسيادة أي دولة، والسيادة  األساسية من شعب )مواطنين وأجانب( وا 
سواء داخلية أو خارجية. والتعريف بالمنظمات الدولية الحكومية و تفرقتها عن غير الحكومية، وتقسيماتها، وكيفية إبرام 
المعاهدات المنشئة لهذه المنظمات، وطبيعة شخصيتها القانونية، وأحكامها المالية، وكيفية مساهمتهم في إنشاء قواعد 

يفية اعتبارهم شخص من أشخاص القانون الدولي من حيث التمتع بحقوق اإلنسان القانون الدولي. والحديث عن األفراد وك
 وترتيب المسألولية الجنائية عليهم. والحديث عن المسئولية الدولية وأركانها والتسوية السلمية للمنازعات.

 

 يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بــــ:
 اصر األساسية المكونة لهم. التمييز بين أشخاص القانون الدولي العام، والعن -
 إدراك  دور كل شخص من أشخاص هذا القانون في رسم السياسة الدولية . -
 معرفة آليات حل النزاعات الدولية ومدى التزام الدول باللجوء إليها وبالقرار الصادر عنها. .  -
 المشاركة التفاعلية أثناء سير المحاضرة من الناحيتين النظرية والعملية. -

 

 
 كون الطالب قادرا على :أن ي
  .تحليل القرارات الصادرة في المنازعات الدولية 
 .مناقشة وتحليل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي العام ، واقتراح الحلول المناسبة 
  .البحث في االتفاقيات والسوابق القضائية الستخراج المعلومات واألسانيد الداعمة للحلول القانونية 
 يق القواعد الدولية على الصعيد العملي وبناء التفكير الناقد تبعًا لذلك.  معرفة مدى تطب 

  
 

  

 

 

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



   law  242رمز المساق ورقمه:  اسم المساق: الجرائم الواقعة على األشخاص
 مستوى المساق: سنة ثانية/متطلب تخصص اجباري law   141المتطلب السابق:           

 

لواقعة على اإلنسان وسالمته وهي القتل واإليذاء المقصودين وغير المقصودين، وجرائم يتضمن هذا المساق الجرائم ا
كذلك  اإلجهاض، وجرائم اإلعتداء على العرض وهي اإلغتصاب، هتك العرض، األفعال المنافية للحياء وجريمة الزنى.

القبض دون وجه حق، جرائم الخطف، األمر تتضمن هذا المساق الجرائم الواقعة على الحرية وهي جرائم حرمان الحرية و 
جرائم التهديد وجريمة خرق حرمة المساكن. أخيرا يتضمن هذا المساق الجرائم الماسة بالشرف وهي جريمة الذم والقدح 

 والتحقير. 

 

رضاء الشعور العام  يهدف هذا المساق إلى حماية حق اإلنسان في حياته، وسالمته الجسدية، وعرضه، وحريته، وشرفه، وا 
إضافة إلى ذلك يهدف هذا المساق إلى تطوير وتحديث النصوص القانونية الناظمة للجرائم ،بالعدالة والمساواة القانونية 

الواقعة على األشخاص وذلك عن طريق طرح هذه النصوص على طاولة النقاش ومقارنتها بالنصوص المقارنة للوقوف 
ت لتعديل وسد اوجه القصور والعيب التشريعي فيه. كذلك األمر على مواطن القوة والضعف في قانوننا ووضع المقترحا

قتدار،  يهدف هذا المساق إلى إعداد أشخاص قانونيين قادرين على التعامل بالجرائم التي تقع على األشخاص بكل مهنية وا 
ر النقدي، والتأصيل ورفد المألسسات القانونية بنخبة قانونية متميزة وذلك من خالل تعليم الطالب على التحليل والتفكي

 والمقارنة القانونية.   

 

 
 أن يكون الطالب قادرا على :

 تعريف الجرائم الواقعة على األشخاص، وذكر أهم سمات وخصاص وأركان هذه الجرائم،  .1

التمييز بين جرائم القتل المقصودة وجرائم القتل غير المقصودة، هذا على جهة، ومن جهة اخرى بين الشروع التام  .2
 لناقص في القتل وجرائم اإليذاء التامة، معتمدا على ظروف والمالبسات المتعلقة بالقضية وبالفاعل،أو ا

التمييز بين جرائم القتل المقصودة على جهة، وجرائم اإليذاء المقصودة على جهة اخرى وبين جرائم اإليذاء  .3
 المفضي إلى موت، 

 اض المفضي إلى موت، التمييز بين جرائم القتل المقصودة وبين جرائم اإلجه .4

 التمييز بين جرائم اإلجهاض المشددة وجرائم اإلجهاض غير المشددة،  .5

 التمييز بين جرائم الزنا، واإلغتصاب، وجرائم اإلغواء،  .6

 التمييز بين جرائم الشروع باإلغتصاب وجرام هتك العرض، وذلك من خالل ظروف ومالبسات القضية، .7

 م األفعال المنافية للحياء. التمييز بين جرائم هتك العرض وجرائ .8

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



      law 252رمز المساق ورقمه:  اسم المساق: النظام الدستوري األردني
 مستوى المساق: سنة ثانية/متطلب تخصص اجباري law   151المتطلب السابق:  

 

لحــــــالي يتضــــــمن هــــــذا المســــــاق دراســــــة النظــــــام الدســــــتوري فــــــي األردن منــــــذ تأســــــيس إمــــــارة شــــــرق األردن حتــــــى الوقــــــت ا

،ودراســــــة الــــــنهج  والتعــــــديالت الدســــــتورية التــــــي طــــــرأت عليــــــه م1952م و 1947م و 1928وتقيــــــيم دســــــاتير عــــــام 

الدســـــــتوري لـــــــجردن خاصـــــــة فـــــــي مجـــــــال إيضـــــــاح وتطـــــــور وتقيـــــــيم النظـــــــام السياســـــــي األردنـــــــي ومـــــــن ضـــــــمنها الســـــــلطة 

لســـــــــــلطة القضـــــــــــائية والعالقـــــــــــة التشـــــــــــريعية )تشـــــــــــكيلها ،اختصاصاتها(والســـــــــــلطة التنفيذيـــــــــــة )تشـــــــــــكيلها ،اختصاصاتها(وا

 بينهما،مع التركيز على المحكمة الدستورية)تشكيلها ، اختصاصها،اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية(.

 

 يهدف هذا المساق الى:

. تزويد الطلبة بالمعرفة المتقدمة في القانون الدستوري األردني و مصادره وبالتاريخ الدستوري للمملكة األردنية الهاشمية 1

 نذ نشأتها ولغاية اآلن . م

. تطوير مهارات الطلبة الذهنية والعملية في فهم النظام السياسي للمملكة األردنية الهاشمية وخصائصـه وعالقـة السـلطات 2

 مع بعضها البعض . 

عداد المقاالت والتقارير واألوراق البحثية في مواضيع القانون الدستوري.3  . تطوير مهارات الطلبة في كتابة وا 

 

 أن يكون الطالب قادرًا على:

 أدراك المبادئ والمفاهيم األساسية للنظام السياسي والدستوري في المملكة األردنية الهاشمية . -1

 اظهار معرفة متقدمة ومتخصصة في كافة مواضيع القانون الدستوري والسلطات الواردة  في الدستور.  -2

القة بالقانون الدستوري كمجلس األمة والمحكمة الدستورية وتشكيل الحكومات اإللمام بكافة الهيئات والدوائر ذات الع -3

 والتعرف إلى تشكيل هذه الهيئات و صالحياتها واختصاصاتها. 

 تحليل وتفسير النصوص الدستورية والقوانين والقرارات القضائية واالجتهادات الفقهية  في مجال القانون الدستوري . -4

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



  law  262رمز المساق ورقمه:  االدارة االلكترونيةاسم المساق: تشريعات 
 مستوى المساق: سنة ثانية/متطلب تخصص اجباري law  161المتطلب السابق:  

 

تحديد ماهية االدارة االلكترونية من الناحية القانونية خصائصها و اهدافها غاياتها و مقوماتها من  يتضمن هذا المساق
لعام  كما و تتناول البحث في التطور الحاصل على االجهزة االدارية من الناحية التقنية العنصر البشري في الموظف ا

عبر البحث في الية عمل االدارة االلكترونية  ووسيلتها القانونية المتمثله في القرار االداري االلكتروني عناصره و اوجه 
ي ماهيته و طرق استحداثه باإلضافة الى وسيلة القصور التي قد تشوبه فضال عن البحث في المرفق العام االلكترون

 .االدارة في تحقيق مشروعاتها عن طريق العقود االدارية االلكترونية  باإلضافة الى بيان سبل حماية االدارة االلكترونية

 

 يهدف هذا المساق الى:

كة القانونية لديه للبحث في الى تطوير قدرة الطالب على التفكير الموضوعي و التحليلي و االستنباط و تنمية المل -أ
 موضوعات المساق و ربطها معا و إيجاد الحلول المنطقية و العملية لها .

 تزويد الطالب بالمعرفة و الفهم لماهية التشريعات الناظمة لادارة االلكترونية -ب
 ل فيها.تمكين الطالب من الفهم و التحليل ألساليب إعداد القرارات اإلدارية االلكترونية و أوجه الخل -ت

 
 

 ان يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية: ساقالم بعد اجتيازه هذيفترض في الطالب 
 ماهية االدارة االلكترونية خصائصها و مصادرها ادراك. 
 و الفهم لماهية التشريعات الناظمة لادارة االلكترونية ةتزويد الطالب بالمعرف. 
 قد االداري االلكتروني ودراسه هذه العقودتمكين الطالب من فهم و ادراك طريقه التعا. 
 التعرف على االدارة االلكترونية في االردن و ربط التشريعات المتعلقة بالموضوع معا. 
 

 

 

 

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



   Law 271رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: المالية العامة والتشريع الضريبي
 ب تخصص اجباريمستوى المساق:سنة ثانية/متطل Law 161 المتطلب السابق: 

 

 

يتضمن هذا المساق دراسة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث النفقات العامة واإليرادات العامة بما فيها 
جراءات إعدادها وآلية الرقابة عليها  والضريبة على  الدومين العام والرسوم والضرائب والقروض العامة ، والموازنة العامة وا 

 . األردنالدخل في 

 

 

 يهدف هذا المساق الى:

 المفاهيم األساسية لمالية الدولة بأركانها الثالثة : النفقات العامة، اإليرادات العامة، الموازنة العامة بالطالب  تعريف
 ،ومعرفة التنظيم القانوني لها.

 نون ضريبة الدخل .القواعد العامة للتشريعات الضريبية األردنية وتحليلها وبشكل خاص قابالطالب  تعريف 

 .أن يكون الطالب قادرًا على التمييز بين اإليرادات العادية واإليرادات االستثنائية 

 الطالب اإلجراءات التشريعية لوضع الموازنة العامة،وآلية الرقابة عليها أن يلم. 

 

 يفترض في الطالب بعد اجتيازه هذه المادة ان يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:

 .أن يدرك الطالب المبادئ والمفاهيم األساسية للنظام المالي والضريبي في المملكة األردنية الهاشمية 

 .أن يدرك الطالب ماهية النفقات العامة وأثرها على النشاط االقتصادي واالجتماعي والمالي في الدولة 

  والمبادئ التي تحكم الدولة في ذلك.أن يدرك الطالب اإلجراءات الواجب إتباعها لوضع مشروع الموازنة العامة 

 .عداد البحوث القانونية في التشريع الضريبي  أتباع األسلوب العملي والمنهج السليم في كتابة وا 

 

 

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



   law 314رمز المساق ورقمه:  1اسم المســــــاق: العقود المسماة 
 يمستوى المساق: سنة ثالثة/متطلب تخصص اجبار  law   213المتطلب السابق:  

 

 

يتضمن هذا المساق دراسة تحليلية معمقة ألحكام العقود المسماة في إطار القانون المدني األردني من حيث ماهية العقود 

وتصنيف المشرع لها وتكييفها. وتركز الدراسة على األحكام التفصيلية لعقد البيع كأحد العقود الناقلة للملكية وعقد اإليجار 

على المنافع. من حيث تعريف كل منها وبيان أركان كل عقد وتمييزه عن غيره وأثاره من حيث كصورة من العقود الواردة 

 ضمن نصوص القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين وبعض التشريعات المتعلقة بها. األطرافالتزامات وحقوق 

 

 يهدف هذا المساق الى :

 العقود المسماة وتمييزها عن األحكام العامة للعقد. تعريف الطالب بالمبادئ األساسية التي تحكم   -1

 دراسة معمقة لجحكام الخاصة بعقدي البيع واإليجار. -2

 تنمية مهارات الطلبة الذهنية في تحليل النصوص القانونية والعملية في إعداد وصياغة العقود المسماة. -3

 

 أن يكون الطالب قادرًا على: 

 التي تحكم العقود المسماة الواردة في القانون المدني مع التركيز على عقدي البيع واإليجار.معرفة المبادئ األساسية  -1

 ايجاد الحلول المنطقية لمسائل عملية من مصادر القانون المختلفة. -2 

 النقد والتحليل القانوني للنصوص التشريعية والقرارات القضائية المتعلقة بموضوعات هذا المساق. -3 

 

 

  

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



  Law 314رمز المساق ورقمه:  لمساق: قانون العمل والضمان االجتماعياسم ا
 مستوى المساق: سنة ثالثة/متطلب تخصص اجباري Law   213المتطلب السابق:  

 

 

يتضمن هذا المساق دراسة قانون العمل وخصائصه وتطوره التاريخي واستقالله ونطاق تطبيقه. واألحكام القانونية الناظمة 

 مل الفردي، والتنظيم القانون لعالقات العمل الجماعية.لعقد الع

ويتضمن هذا المساق، أيضا، التعريف بقانون الضمان االجتماعي وبيان أهميته وتطوره ونطاق تطبيقه، ومعالجة أحكام 

ت، التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة، والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين ضد العجز المألق

 والتأمين الصحي الشامل والمنح العائلية والتأمين ضد التعطل.

 

 يهدف هذا المساق إلى:

 ـ معرفة الطالب لعقد العمل الفردي والجماعي. 1

 وأحكام التأمين ضد إصابات العمل. الجتماعياـ معرفة الطالب لقانون الضمان  2

 وص.ـ إكساب الطالب مهارة التفكير والقدرة على تحليل النص 3

 

 أن يكون الطالب قادرًا على:

 الناظمة لعقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعي. يةاألحكام القانون معرفة. 1

 األحكام القانونية الناظمة لقانون الضمان االجتماعي، ال سيما تلك المتعلقة ب صابات العمل. معرفةـ  2

 ا سليما.أن يطبق القواعد القانونية على الوقائع العملية تطبيق. 3

 

  

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



              law   323رمز المساق ورقمه:  اسم المساق: االوراق التجارية والعمليات المصرفية
 مستوى المساق: سنة ثالثة/متطلب تخصص اجباري law   121المتطلب السابق:         

 

عها ووظائفها ونشأتها، ثم دراسة األحكام ألحكام العامة لجوراق التجارية من حيث تعريفها وأنوادراسة ا يتضمن هذا المساق
التفصيلية ألنواع تلك األوراق، وهي سند السحب)السفتجة(؛ السند ألمر)الكمبيالة(؛ الشيك، وذلك ببيان كيفية إنشائها 
 ووظائفها وتداولها وانقضاء االلتزام الصرفي الناشئ عنها، كما تركز الدراسة أيضا على بيان األحكام العامة لعمليات
البنوك من حيث دراسة القواعد العامة للحسابات المصرفية وكيفية فتحها وقفلها والتطرق للتحويل المصرفي للتعريف به 
وبيان شروطه، وكذلك دراسة الودائع المصرفية من حيث بيان الودائع النقدية ووديعة األوراق المالية واإليداع في الخزائن 

مان المصرفي المتمثلة باالعتماد المالي واالعتماد المستندي وخطاب الضمان وخصم الحديدية؛ وكذلك دراسة عمليات االئت
 األوراق التجارية. 

 

 يهدف هذا المساق الى:

 باألحكام العامة لجوراق التجارية، ليكون ملما بتعريفها وأنواعها ووظائفها وكيفية إنشائها.تعريف الطالب  -1
نية لكل ورقة تجارية بشكل مستقل ومتعمق وصواًل لمرحلة اإلدراك والفهم بكل هذه البحث في القواعد واألحكام القانو  -2

 األحكام.
البحث ب يجاز في القواعد واألحكام القانونية للعمليات المصرفية )البنوك(، بحيث يستطيع الطالب بعدها اإللمام  -3

 بماهيتها. 
لقانونية واآلراء الفقهية حول األفكار المطروحة أثناء تنمية القدرات الذهنية للطالب من خالل تحليل النصوص ا -4

 الدرس.
استفزاز القدرات العقلية لدى الطالب من خالل إعطائه الفرص إلبداء رأيه وانتهاج مبدأ المشاركة المثمرة وصوال  -5

 للنتائج التي يهدف إليها المساق.
 

 أن يكون الطالب قادرًا على:

ح الطالب ملمًا بمعظم فقرات المساق من الناحية النظرية، بحيث يستطيع التمييز بين بعد االنتهاء من المساق يصب -1
 االوراق التجارية من خالل معرفة أحكام كل منها.

 يصبح الطالب على معرفة تامة بالعمليات المصرفية، من حيث أنواعها؛ أحكامها؛ وآلية اجرائها.  -2
ة بموضوع األوراق التجارية وعمليات البنوك من الناحية العملية من خالل الوصول بالطالب إلى مرحلة المعرفة التام -3

 .عرض بعض األحكام القضائية والتطبيقات العملية التي توسع مدى اإلدراك لهذه المفاهيم

 اهداف المساق:

 ساق :وصف الم

 مخرجات المساق:

 



 Law 343رمز المساق ورقمه:  اسم المساق: الجرائم الواقعة على األموال
 سنة ثالثة/متطلب تخصص اجباري مستوى المساق: Law 242المتطلب السابق:    

 

 

يتضمن هذا المساق جرائم السرقة بأنواعها كافة، والجرائم الملحقة بها وهي جريمة التعامل باألموال المسروقة، وجريمة 
غصب السندات والتواقيع، وجريمة التهويل واإلبتزاز، وجريمة إستعمال أشياء الغير بدون وجه حق، وجريمة إخفاء األشياء 

تحصلة من سرقة. كذلك األمر يتضمن هذا المساق جرائم اإلحتيال والجرائم الملحقة بها المتمثلة بجريمة إستغالل الم
عديمي األهلية وناقصيها، وجريمة اإلحتيال على الدائنين بالتصرف باألموال، وجريمة إخفاء المعلومات، وجريمة إصدار 

ساءة اإلئتمان والجريمة الملحقة بها المتمثلة بجريمة التصرف بمال شيك بدون رصيد. أخيرا يتضمن هذا المساق جرائم إ
 شخص دخل هفوة في حيازة الجاني.

 

 

ويهدف هذا المساق إلى حماية حق اإلنسان في إرادته وملكيته، وتنظيم الحقوق المادية بين الناس عن طريق تجريم 
رضاء الشعور العام بالعدالة والمساواة األفعال غير القانونية التي يمكن أن تقع عليها. كما ويهدف ه ذا المساق إلى وا 

والسياسية.  واالجتماعية االقتصاديةالقانونية مما ينعكس إيجابا على المجتمع فيألدي إلى إيجاد مجتمع آمن من الناحية 
ألموال وذلك عن إضافة إلى ذلك يهدف هذا المساق إلى تطوير وتحديث النصوص القانونية الناظمة للجرائم الواقعة على ا

طريق طرح هذه النصوص على طاولة النقاش ومقارنتها بالنصوص المقارنة وذلك للوقوف على مواطن القوة والضعف في 
قانوننا ووضع المقترحات لتعديل وسد اوجه القصور والعيب التشريعي فيه. كذلك األمر يهدف هذا المساق إلى إعداد 

قتدار، ورفد المألسسات القانونية بنخبة أشخاص قانونيين قادرين على التعامل ب الجرائم التي تقع على األموال بكل مهنية وا 
 قانونية متميزة وذلك من خالل تعليم الطالب على التحليل والتفكير النقدي، والتأصيل والمقارنة القانونية.   

 

 

 أن يكون الطالب قادرا على،
 وذكر أهم سمات وخصائص هذه الجرائم،  األموالتعريف الجرائم الواقعة على  .1
 معرفة المخالفات القانونية التي تشكل جرائم سرقة، والجرائم ملحقة بها وتمييزها عن بعضها البعض،  .2
 معرفة المخالفات القانونية التي تشكل جرائم إجتيال والجرائم المحلقة بها وتمييزها عن بعضها البعض، .3
 إساءة األمانة، والجريمة الملحقة بها وتمييزها عن بعضها البعض،معرفة المخالفات التي تشكل جرائم  .4
تقييم، وتحليل وتأصيل بعض النصوص القانونية الناظمة للجرائم الواقعة على االموال، ومقارنتها بغيرها من  .5

 القوانين المقارنة للوقوف على مواطن القوة والضعف في الجرائم الواقعة على األشخاص. 

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



  Law 363رمز المساق ورقمه:  ق: القضاء االدارياســـم المســـا
 مستوى المساق: سنة ثالثة/متطلب تخصص اجباري Law 161المتطلب السابق:    

 

 

يتضمن هذا المساق دراسة و بيان مبدأ المشروعية  و االستثناءات الواردة علية باإلضافة الى رقابة القضاء االداري على 
ا و يتناول هذا المساق دراسة اختصاصات محكمة القضاء االداري بعد البحث في طريقه اعمال االدارة العامه ، كم

تشكيلها و اسباب الطعن المقبولة امام القضاء االداري و كيفيه اعداد دعوى االلغاء و طريق رفعها و االوضاع القانونية 
 .المتطلبة لصحة الدعوى

 

 يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بـــــ:

 بولهاقة دعوى االلغاء و خصائصها و شروط ماهي. 
 اختصاصات محكمة القضاء االداري كما وردت في قانون القضاء االداري االردني. 
 اوجه عدم المشروعية التي قد تطال القرار االداري. 
 ماهية حجية االحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء االداري.  
 درة عن محكمة القضاء االداري في ظل مبدأ امتناع القضاء عن توجيه ضمانات تنفيذ االحكام القضائية الصا

 .لادارةاوامر 
  امام القضاء االداري المقبولةوسائل االثبات. 
  امام القضاء االداري المقبولةطرق الطعن. 

 

 

 -يفترض في الطالب بعد اجتيازه هذا المساق ان يكون قد اكتسب مخرجات و مهارات التعليم التالية :
 الستيعاب و االلمام و الفهم لمبدأ المشروعية و النظريات و االستثناءات المتعلقة بهذا المبدأا 
 االستيعاب و الفهم الهمية الرقابة القضائية و االدارية على اعمال االدارة لتحقيق احترام مبدأ المشروعية 
 ة عليهاية الرقابة القضائتحديد المعوقات التي قد تقف امام االدارة في اعمالها و تحول دون فاعلي 

 -المهارات الذهنية حيث يفترض في الطالب ان يكون قادرا على:
 تحديد مظاهر الرقابة على اعمال اال دارة و اوجه الضعف فيها 
  تحديد اوجه معالجه الضعف في الرقابة و النقص في اختصاصات القضاء االداري لتحقيق الرقابه الفاعلة على

 .االدارة

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



 Law 417رمز المساق ورقمه:  ـــاق: الحقوق العينيةاسم المســـ
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري   Law 314 المتطلب السابق:

 

 

الحقوق العينية األصلية: ويتناول هذا القسم التعريف بالحقوق العينية وخصائصها ،ودراسة  هذا المساق دراسة: تضمني

الواردة عليه ،ثم دراسة أسباب كسب الملكية، والحقوق المتفرعة عن الملكية وانواعها واثارها حق الملكية بوجه عام،والقيود 

وهي الرهن التأميني والرهن الحيازي من حيث شروط انشائها  :كما يشمل دراسة الحقوق العينية التبعية انقضاءها وأسباب

 قضائها.وان وأنواعهاووسائل انقضائها وحقوق االمتياز وخصائصها  وآثارها

 

 

 يهدف هذا المساق إلى:

 العينية األصلية والتبعية. بالحقوقـ إحاطة الطالب  1

 ـ تنمية وتطوير الجانب التطبيقي للقواعد القانونية عند الطالب. 2

 ـ تنمية قدرة الطالب على إجراء البحوث القانونية وفق مناهج البحث القانونية. 3

 

 

 اسة هذا المساق قادرا على:سيكون الطالب بعد االنتهاء من در 

 المفاهيم واألحكام األساسية للحقوق العينية في القانون األردنيمعرفة  ـ 1

 على الوقائع العملية تطبيقا سليما. ةالقواعد القانونيتطبيق  ـ 2

 .وقوانين الدول االخرىبين قواعد القانون األردني  المقارنةـ  3

 

  

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



 Law 418رمز المساق ورقمه:   الخاصاسم المســــــاق: القانون الدولي 
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري Law 314 المتطلب السابق:   

 

 

يتضمن هذا المساق التعريف بالقانون الدولي الخاص وموضوعاته وبيان الطبيعة القانونية لقواعده المختلفة. ويشمل كذلك 

د االسناد االحادية والمزدوجة،والتكييف واالحالة ،وموانع تطبيق القانون االجنبي دراسة تنازع القوانين من حيث نطاقه وقواع

وتنازع االختصاص القضائي الدولي،وتنفيذ االحكام االجنبية،وضوابط االختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون 

 أصول المحاكمات المدنية.

 

 

 يهدف هذا المساق الى:

 ص من حيث اهميته وبيان مضمونه.التعريف بالقانون الدولي الخا -1

دراسة النظرية العامة في تنازع القوانين ودراسة تحليلية وتطبيقية لقواعد اإلسناد األردنية المتعلقة بالعالقات الدولية  -2

 المشوبة بعنصر أجنبي.

 دراسة معايير االختصاص القضائي الدولي األردني وتنفيذ األحكام األجنبية.  -3
 

 

 اجتيازه لهذا المساق بنجاح أن يملك القدرة على: يفترض بالطالب بعد

 تحديد موضوعات القانون الدولي الخاص و بيان طبيعتها. -1

 تكييف الوقائع القانونية والتعامل مع قواعد اإلسناد المختلفة وتطبيقها على تلك الوقائع والعالقات القانونية. -2

جراءات تنفيذ تحديد االختصاص القضائي الدولي األردني من خالل معايير  -3 االختصاص، ومن ثم معرفة شروط وا 

 األحكام األجنبية أمام القضاء الوطني. 

 

 :المساق اهداف

 : المساق وصف

 :المساق مخرجات

 



  Law 419رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: عقود التأمين
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري Law 314المتطلب السابق:  

 

 

اريخي وكيفية إبرام عقد التأمين، وصور التأمين من حيث وجوبه يتضمن هذا المساق التعريف بالتأمين وتطوره الت

)اإللزامي واالختياري(، والتأمين على األشخاص )التأمين من الضرر الجسدي أو اإلصابة أو البطالة أو التأمين على 

 الحياة(، والتأمين من األضرار )التأمين من السرقة والحريق والتأمين من المسألولية(.
 

 

 :المساق إلى يهدف هذا 

 .إحاطة الطالب بدراسة نظرية معمقة وتفصيلية بعقد التأمينـ  1

 .تنمية وتطوير الجانب التطبيقي للقواعد القانونية عند الطالبـ  2

 ـ تنمية قدرة الطالب على صياغة عقود التأمين. 3

 

 سيكون الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق قادرًا على:

 أحكام القانون الناظمة لعقد التأمين. أن يعرف وبدقة-1

 ـ أن يطبق الطالب القواعد القانونية على الوقائع العملية تطبيقا سليما. 2

 ـ أن يقارن بين قواعد القانون األردني واالتجاهات التشريعية المقارنة. 3

 

  

 

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 ات المساق:مخرج

 



   Law 420رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: قانون اصول المحاكمات المدنية
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري Law 213 المتطلب السابق:  

 

 

يتضمن هذا المساق التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية المتعلق بالتنظيم القضائي األردني وذلك من خالل بيان 

عاونيهم وقواعد اختصاص أنواع المحاكم ودرجات التقاضي والعنصر البشري المسير للمرفق القضائي من قضاة وم

المحاكم المتمثل باالختصاص الدولي والوالئي والقيمي والنوعي والمكاني ونظرية الدعوى واجراءاتها وعوارضها واألحكام 

 القضائية وطرق الطعن بها. 

 

 

 يهدف هذا المساق إلى أن يتعرف الطالب على مفهوم قانون اصول المحاكمات المدنية ويحدد طبيعته وخصائصه

 والتنظيم القضائي في المملكة االردنية الهاشمية واختصاص المحاكم إضافة الى بيان مفهوم الدعوى وشروط قبولها.

 

 أن يكون الطالب قادرا على:

ادراك مفهوم قانون اصول المحاكمات المدنية كقانون اجرائي والدور البارز الذي يقوم به الى جانب القوانين  .1

 .الموضوعية

 ة على التعامل مع القواعد اإلجرائية التي تمهد الطريق لتطبيق القواعد القانونية الموضوعيةاظهار المقدر  .2

المقدرة على التعامل مع المسائل الفقهية والعملية المتعلقة ب جراءات رفع الدعوى والمحاكمة إلى حين البت في النزاع  .3

 بشكل قطعي.

 

 

  

 

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



   Law 425رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: قانون التجارة االلكترونية
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري Law 222 المتطلب السابق: 

 

 

يتضمن هذا المساق مفهوم التجارة االلكترونية وخصائصها والية التعاقد بواسطة وسائل االتصاالت الحديثة مرورًا 

عاقدات فعلى سبيل المثال حجيتها في االثبات باعتبارها وسيلة من بالمشكالت القانونية التي تواجه مثل هذا النوع من الت

وسائل االثبات والية فض المنازعات الناشئة عنها والقانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي اضافة غلى ذلك 

وااللتزامات  كترونيالعقود وغيرها من المشكالت اضافة الى آثار العقد االل ظل هذه الوسائل المتاحة لحماية المستهلك في

 التعاقدية الناتجة عنه.

 

 يهدف هذا المساق إلى:

 ـ إحاطة الطالب بمفهوم التجارة اإللكترونية. 1

 ـ معرفة الطالب طرق التعاقد بواسطة وسائل االتصال الحديثة. 2

 قود التجارة اإللكترونية.ـ معرفة الطالب للقانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة عند نشوب نزاع يتعلق بعقد من ع 3

 

 

 :أن يكون الطالب قادرًا على 

 األحكام األساسية للتجارة اإللكترونية. فهمـ  1

 القواعد القانونية على الوقائع العملية تطبيقا سليما. تطبيقـ  2

 بين قواعد القانون األردني واالتجاهات التشريعية المقارنة. المقارنةـ  3

  

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



   Law 427رمز المساق ورقمه:  وق الملكية الفكريةاسم المســــــاق: حق
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري Law 213 المتطلب السابق:   

 

 

يتضمن هذا المساق دراسة موجزة لقواعد الملكية الفكرية، حيث يتناول بيان مفهوم الملكية الفكرية وما يحتويه من مبادئ 
دها كقواعد قانونية رسخت الحق في الملكية وبالتالي ضرورة حمايته كحق مستقل. كما يتناول ومفاهيم أساسية فرضت وجو 

البحث في الحقوق الفكرية: الصناعية منها؛ كاالختراع والعالمة التجارية والرسوم والنماذج الصناعية واألسرار التجارية 
 ية وهي: حقوق المأللف والحقوق المجاورة.والتصاميم للدوائر المتكاملة والنباتات الجديدة؛ والحقوق األدب

 

 يهدف هذا المساق الى:

مفهوم الملكية الفكرية من خالل بيان نبذة تاريخية وكذلك المبادئ األساسية والقواعد التي رسختها ب تعريف الطالب -1
 االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.

حليل النصوص القانونية المتعلقة بمفردات الملكية الفكرية الصناعية تنمية القدرات الذهنية للطالب من خالل دراسة وت -2
 منها واألدبية.

 مفهوم الحق في التأليف وكذلك الحقوق المجاورة وما يتفرع عنه من تصرفات.ب تعريف الطالب -3

 

 أن يكون الطالب قادرًا على:

 صناعي واألدبي.اإللمام واإلحاطة بالنظام القانوني للملكية الفكرية بشقيها ال -1

 التمييز بين عناصر الملكية الفكرية المختلفة بعد فهمه ألحكام كل عنصر من عناصرها. -2

القواعد القانونية على الوقائع التي يواجهها في حياته العلمية والعملية فيما يتعلق بالحقوق الفكرية، وتتجسد هذه  تطبيق -3
 لى القرارات القضائية والنظريات واآلراء الفقهية.المعطيات من خالل التطبيق العملي واالطالع ع

تحليل قواعد االتفاقيات الدولية التي تتعلق بالملكية الفكرية؛ ومن ثم استنتاج أحكامها وبيان مدى الموائمة بينها وبين  -4
 التشريعات الوطنية.

 

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



  Law 445رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: جرائم تكنولوجيا المعلومات
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري Law 343المتطلب السابق:  

 

 

يتضمن هذا المساق دراسة السلوك المتمثل بالدخول دون تصريح إلى موقٍع الكترونٍي أو نظام معلومات، إدخال أو نشر 
ق الشبكة المعلوماتية أو أي أو استخدام برنامجًا دون تصريح، التقاط أو اعتراض أو التنصت على ما هو مرسل عن طري

نظام معلومات، الحصول دون تصريح على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات االئتمان أو ببيانات أو بمعلومات تستخدم 
في تنفيذ المعامالت المالية أو المصرفية االلكترونية، استخدام دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات 

ات أو بمعلومات تستخدم في تنفيذ المعامالت المالية أو المصرفية االلكترونية، إرسال أو نشر كل ما هو االئتمان أو ببيان
مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمااًل إباحية يشارك فيها أو تتعلق باالستغالل الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من 

شر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية، استخدام الشبكة العمر، إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو ن
المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة، استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إنشاء موقعًا 

 الكترونيًا. 
 

ت، واإلبقاء على الثقة في يهدف هذا المساق إلى حماية المألسسات، واألفراد واألمن الوطني من جرائم أنظمة المعلوما
التعامل مع هذه األنظمة اإللكترونية، وذلك من خالل تحديد أركان وعناصر هذه الجرائم، وسد الثغرات القانونية الناتجة 
عن ارتكاب الجرائم التقليدية، والجرائم المستحدثة بواسطة نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية. إضافة إلى ذلك يهدف 

اق إلى تزويد الطالب بالمهارات األساسية والمتقدمة للتعامل مع الحاسب اآللي، والتعريف بمفاهيم ومصطلحات هذا المس
تقنية المعلومات، وتوفير مصادر للبحث القانوني من خالل التعرف على بنوك المعلومات القانونية واإللمام بوسائل 

 محاماة والعمل القضائي.التكنولوجيا المتاحة بما يخدم دراسة القانون ومهنة ال
 

 :قادرا على الطالب يكونأن 

  جرائم تكنولوجيا المعلومات، وذكر أهم سمات وخصاص هذه الجرائم، تعريف 

  المفاهيم التالية وهي: نظام المعلومات، البيانات، الشبكة المعلوماتية، الموقع اإللكتروني، التصريح، تعريف
 .البرامج

  وني او نظام معلومات دون تصريح او بما يخالف أو يجاوز التصريح.الدخول إلى موقع إلكتر تعريف 

  االلتقاط أو االعتراض أو التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات،  تعريف 

  للوقوف مقارنة بعض النصوص القانونية الناظمة لقانون جرائم تكنولوجيا المعلومات بغيرها من القوانين المقارنة
 على مواطن القوة والضعف في قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات.

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



 

    Law 446               رمز المساق ورقمه: اسم المســــــاق: قانون أصول المحاكمات الجزائية
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري Law 213 + Law 343 المتطلب السابق:  

 

 

ق التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية، والدعوى العمومية، من حيث النصوص القانونية الناظمة يتضمن هذا المسا
نقضائها، وسبل  لها، واطرافها المتمثلة بالمتهم والنيابة العامة، ومراحلها، والسلطة المختصة ب قامتها، وكيفية إقامتها وا 

لك يتضمن هذا المساق إشارة للدعوى المدنية كدعوى تابعة للدعوى الطعن باألحكام الجزائية الصادرة عنها. إضافة إلى ذ
نقضائها، وسبل الطعن فيها. وفي السياق ذاته يتضمن هذا المساق  الجزائية من حيث أطرافها، شروطها، وكيفية إقامتها وا 

 واإلثبات. دراسة للنظريات األساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي نظرية اإلختصاص، والبطالن، 
 

 

ستقراره،  يهدف هذا المساق إلى توفير الوسائل والسبل الصالحة لمالحقة مرتكبي الجرائم الجزائية المخلة بأمن المجتمع وا 
وتوقيع الجزاء المناسب عليهم. كما يهدف هذا المساق إلى تحقيق الردع العام والخاص ووضع حد لمعاناة المجتمع في 

ذلك عن طريق تسريع إجراءات المالحقة والتحقيق والمحاكمة. إضافة إلى ذلك يهدف هذا حال إرتكاب جريمة جزائية و 
المساق إلى تحقيق توازن عادل بين المصالح المتضاربة في حال ارتكاب جريمة جزائية وهي مصلحة المجتمع في 

 المالحقة العقاب السريع، ومصلحة الفرد عن طريق تمكينه من الدفاع عن نفسه. 
 

 

 ون الطالب قادرا على:أن يك

 ص هذا القانون، ئقانون اصول المحاكمات الجزائية، وذكر أهم سمات وخصا معرفة قواعد 
  ،نقضـائها معرفة مفهوم الدعوى العمومية، وأطرافها، ومراحلها، والسـلطة المختصـة ب قامتهـا، ومالحقتهـا، وكيفيـة إقامتهـا وا 

 وسبل الطعن بها، 
 انون أصول المحاكمات الجزائيـة وهـي نظريـة اإلختصـاص، والـبطالن، واإلثبـات، ومعرفـة النظريات األساسية في ق معرفة

 ضمانات المتهم في مرحلة اإلستدالل، والتحقيق اإلبتدائي، والمحاكمة،
  ،والمدعي العام في اختصاصاته المتمثلة ب عداد الئحة إتهام، قرار ظن، قرار إتهـام، طلـب محاكاة رجل الضابطة العدلية

 السبيل. تخلية 
  ،إسقاط دعوى الحق العام، قرار تعديل الوصف الجرمي. قرار صياغة قرار منع محاكمة 
  محاكــاة القاضــي ب صــدار قــرار باإلدانــة، او البــراءة، أو بعــدم المســألولية، او بتعــديل الوصــف الجرمــي للجريمــة، أو بوقــف

 المالحقة، ب سقاط دعوى الحق العام. 
 

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



  Law 486رمز المساق ورقمه:  ينات والتنفيذاسم المســــــاق: قانون الب
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اجباري Law 420المتطلب السابق:    

 

 

يتضمن هذا المساق التعريف باإلثبات القضائي ومذاهبه وطبيعة فواعده ومحله وشروطه. وعلى من يقع عبء اإلثبات 

جراءات كل وسيلة.  والقواعد التي تحكم ذلك. والتعريف بوسائل  اإلثبات وفق قانون البينات األردني وا 

والتعريف بقانون اإلجراء ودائرة اإلجراء واختصاصها والخصومة في التنفيذ وطرق التنفيذ الجبري على أصول المدين 

 وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.
 

 

 يهدف هذا المساق إلى أن:

جراءات ـ  1  .التنفيذإحاطة الطالب بوسائل اإلثبات وا 

 .تنمية وتطوير الجانب التطبيقي للقواعد القانونية عند الطالبـ  2

عداد التقارير واألوراق البحثية. 3  ـ تنمية قدرات الطلبة على الصياغة وا 

 

 

 سيكون الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق قادرًا على:

 وسائل اإلثبات في إطار القانون المدني األردني. . معرفة1

 الطالب إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم.معرفة ـ  2

 الطالب القواعد القانونية على الوقائع العملية تطبيقا سليما. تطبيقـ  3

 

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 مخرجات المساق:

 



  Law 490رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: التطبيقات القضائية
 تطلب تخصص اجباريمستوى المساق: سنة رابعة/م Law 420  +Law 446 المتطلب السابق:  

 

 

يتضمن هذا المساق التدريب على الجوانب التطبيقية للقانون أمام مختلف المحاكم ودرجاتها وأداء أدوار المحاكمة بما 

يتطلبه من بحث في القانون وتحليل الوقائع وسردها ضمن الئحة دعوى بمواجهة من يصح اختصامه فيها والسير 

ة وتقديم اللوائح والطلبات والمذكرات والمرافعات الشفوية والكتابية وكيفية مناقشة الشهود ب جراءات الدعوى وأدوار المحاكم

والخبراء وصدور االحكام والطعن باألحكام القضائية المعتمد على المنطق والتأصيل القانوني السليم وبمراعاة سلوكيات 

 مهنة المحاماة.

 

قي تدريب مهني قانوني وتمكينهم من أداء العمل والخدمات القانونية يهدف هذا المساق إلى إعداد الطلبة من خالل تل

حسب متطلبات سوق العمل ورفع درجة ثقتهم بأنفسهم وتأثيرهم االيجابي الفعال في مهنهم إضافة إلى تمكينهم من العمل 

 فوية.بروح الفريق الواحد واالتصال بفعالية مع االخرين وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الكتابية الش

 

 ان يكون الطالب قادرًا على:

 إظهار المقدرة على إعداد اللوائح والمذكرات القضائية والمرافعات وكافة الوثائق القانونية المتعلقة بالدعاوى. -1

 إظهار مقدرة على أداء الدور في األعمال القانونية والقضائية وفقًا ألخالقيات مهنة المحاماة. -2

 صة على مسائل عملية وقضائية.تطبيق المعرفة النظرية المتخص -3

 

 

 

 

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



   Law 263رمز المساق ورقمه:  اسم المســـــاق: الوظيفة العامة
 مستوى المساق:سنة ثانية/متطلب تخصص اختياري Law 161المتطلب السابق:    

 

 

المملكة باالضافه الى يتضمن هذا المساق دراسة الوظيفة العامة عبر معرفة األنظمة الوظيفية المتبعة في دول العالم و 
التعرف على اساليب التعيين في الوظيفه العامه و متطلبات التعيين فضال عن التعرف على االوضاع الوظيفية التي 
يعيشها الموظف العام اثناء خدمته من انتداب او اعارة نقل اوترقيه او انابة باالضافه الى قواعد الحلول و التفويض 

ي الختصاص الموظف العام ،حقوق وواجبات الموظف العام سلطات التحقيق معه و الوظيفي و االساس التشريع
 ضمانات التحقيق العقوبات التاديبية و حاالت و أسباب انتهاء الرابطة الوظيفية.

 

يهدف هذا المساق الى تطوير قدرة الطالب على التفكير الموضوعي العملي و التحليلي و تحفيز قدرة التحليل لديه -
افه الى تشجيعه على ربط المسائل القانونية مع بعضها و ايجاد الحلول القانونية و العملية لها، كما يهدف هذا باالض

المساق الى تعميق الفهم و االدراك لدى الطالب و الحصول على معرفه متعمقه متخصصه في الوظيفه العامه و حياة 
 االموظف العام العملية وع اسباغ النصوص التشريعية عليه

 

 -يفترض في الطالب بعد نجاحه في هذه المادة ان يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية :

 -المعرفة و الفهم حيث يفترض بالطالب ان يكون قادرا على : -1
 ان يدرك الطالب ماهية الوظيفة العامه و االختصاص الوظيفي -أ

 فيها ان يدرك الطالب اساليب االختيار للوظيفه العامه و شروط التعيين -ب
 ان يعرف الطالب األوضاع الوظيفية التي قد يتعرض لها الموظف العام كالنقل  و االعارة  -ت
ان يتعرف الطالب كيفيه ايقاع العقوبة التاديبية على الموظف العام و ضمانات التحقيق معه و انواع العقوبه  -ث

 التاديبية و أثرها على الموظف العام
 -قادرا على :المهارات الذهنية حيث يكون الطالب  -2
 النقد و التحليل للنصوص القانونية و االحكام القضائية المتعلقه بالوظيفة العامه -أ

 القدرة على التفكير السليم و العصف الذهني و النقاش العلمي المبني على فهم سليم للموضوع -ب

 

 اهداف المساق:

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



  Law 290رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: مناهج البحث والكتابة القانونية
 مستوى المساق:سنة ثانية/متطلب تخصص اختياري Law 111 تطلب السابق:  الم
 

 

يتضمن هذا المساق طرق إيجاد المعلومات القانونية، وتسمى " طرق البحث" وهذه المعلومات قد تكون في التشريعات، 

انية فتتعلق بالتعامل مع هذه   الفقه وأقضية المحاكم، وقد تكون مطبوعات ورقية، أو منشورة الكترونياً . أم الجزئية الث

المعلومات بعد إيجادها واستعمالها لكتابة ورقة بحثية أو حل مشكلة قانونية، وهذه الكتابة لها جوانب شكلية وأخرى 

 موضوعية. وال نعني بالكتابة بهذا المفهوم صياغة التشريعات والعقود.

 

 

 يهدف هذا المساق إلى:

 علمية.الطالب بطرق البحث ال تعريفـ  1

 .تطوير مهارة الطالب المعرفية والقدرة على الكتابة والصياغة بلغة قانونية سليمةـ  2

يجاد المعلومات القانونية.ـ  3   إكساب الطالب مهارة البحث وا 

 
 

 سيكون الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق قادرا على:

 طرق البحث العلمي ومناهجه. .معرفة1

 اجع المختلفة، وتصنيفها إلى مراجع عامة ومتخصصة.المر  استخراجـ  2

  كتابة ورقة بحثية، تتوفر فيها مقومات البحث العلمي المنضبط. ـ  3

 :المساق اهداف

 وصف المساق :

 :المساق مخرجات

 



  Law 324رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: القانون البحري والجوي
 مستوى المساق:سنة ثالثة/متطلب تخصص اختياري Law 222 المتطلب السابق:  

 

 

هذا المساق التعريف بالقانون البحري والجوي من حيث موضوعه وخصائصه وتاريخه ومصادره ومن ثم دراسة  يتضمن

الطبيعة القانونية للسفينة والطائرة وطبيعتها وطرق ملكيتها وذاتيتها كما تشمل الدراسة اشخاص السفينة والطائرة كالمالك 

الدولية والقوانين الوضعية ثم تتناول هذه المادة استغالل السفينة  والربان والبحارة وصور مسألوليتهم طبقًا لالتفاقيات

والطائرة في النقل سواء عن طريق النقل بمشارطات ايجار السفن أو عن طريق سندات الشحن من خالل نقل البضائع أو 

 ركة، والقطر واإلرشاد.االشخاص. كما يتضمن هذا المساق البيوع البحرية، والتصادمات البحرية، والخسائر البحرية المشت

 

يهدف هذه المساق إلى تعريف الطالب بأحكام القانون البحري والجوي والتعرف إلى النظام القانوني في التجارة البحرية 

،كما يهدف هذا المساق شريعات التي تحكم القانون الجويواحكام ايجار السفن وعقود النقل اضافة إلى التعرف على الت

  بطرق استغالل السفينة والطائرة ألغراض النقل،وتعريف الطالب بأهم البيوع البحرية.الى تعريف الطالب 

 

 أن يكون الطالب قادرًا على:

 توضيح المبادئ االساسية المتقدمة والمتخصصة في مواضيع التجارة البحرية والقانون الجوي . -1

 مواضيع القانون البحري والجوي. تحليل ومناقشة ونقد النصوص القانونية والقرارات القضائية الخاصة ب -2

 المقارنة بين قواعد القانون االردني والتشريعات واالتفاقيات الدولية. -3

 

 

  

 

 :المساق اهداف

 : المساق وصف

 :المساق مخرجات

 



  law   333رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: القانون الدولي االنساني
 مستوى المساق:سنة ثالثة/متطلب تخصص اختياري law   232المتطلب السابق:  

 

 

ا المساق التعريف بالقانون الدولي اإلنساني، فروعه، طبيعته، المبادئ التي يقوم عليها، الفرق بين القانون يتضمن هذ
، قواعد تطبيق أحكام اتفاقية 1949الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان. األحكام العامة التفاقيات جنيف األربع لعام 

سرى الحرب، حماية المدنيين، وأخيرًا تطبيق كل ما سبق ذكره على تحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى، معاملة أ
 الوضع القائم في األراضي الفلسطينية المحتلة والعراق وأفغانستان.

 

 

 يهدف هذا المساق الى:

 إعطاء الطالب المبادئ والقواعد القانونية األساسية بالقانون الدولي اإلنساني. -
 الب من خالل التمرين على تحليل القانون الدولي اإلنسانيتنمية القدرات الذهنية والفكرية للط -
 التعريف بأخر المستجدات المعاصرة على الساحة الدولية والمتعلقة بانتهاكات هذه القانون. -
 التأكيد على أهمية االلتزام بقواعد القانون الدولي اإلنساني واآلثار المترتبة على انتهاكه.  -

 

 

 أن يكون الطالب قادرا على:

 فهم طبيعة القانون الدولي اإلنساني. -
واستخالص الحلول المناسبة للقضايا المتعلقة بموضوعات  ساقمناقشة وطرح األفكار المتعلقة بموضوع الم -

 القانون الدولي اإلنساني.
براز المخالفات ونقدها.  -     تطبيق المعرفة النظرية لقواعد القانون الدولي اإلنساني على حاالت عملية حقيقية، وا 

 

  

 

 

 

  

 :المساق اهداف

 : المساق وصف

 :ساقالم مخرجات

 



  Law 344رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: علم االجرام والعقاب
 مستوى المساق:سنة ثالثة/متطلب تخصص اختياري Law   242المتطلب السابق:  

 

 

يتضمن هذا المساق ماهية علم اإلجرام والعقاب، من حيث مفهومه، أهميته، تاريخ ومراحل تطوره، كذلك األمر يتضمن 
ذا المساق معالجة طبيعة علم اإلجرام والعقاب وصلته بالعلوم الجنائية األخرى، معالجة مفهوم الجريمة والعقاب، مفهوم ه

المجرم، أساليب البحث في علم اإلجرام، النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الجرمية، النظريات اإلجتماعية في تفسير 
ام كالوراثة، والساللة، التكوين الشخصي، المرض، السن، الجنس. كذلك األمر السلوك الجرمي، العوامل الداخلية لاجر 

يتضمن هذا المساق معالجة العوامل الخارجية لاجرام كالعوامل الطبيعية، والعوامل الثقافية، والعوامل اإلقتصادية، 
خصائصها وتطورها، والتدابير والعوامل اإلجتماعية. ومن حيث علم العقاب يتضمن هذا المساق دراسة العقوبة من حيث 

 اإلحترازية، وآلية تنفيذهما.، والمألسسات العقابية واألساليب التي تتبع من أجل العقاب. 

 

يهدف هذا المساق إلى الحد من الظاهرة الجرمية، وذلك من خالل مناقشة العوامل الداخلية والخارجية الدافعة لاجرام 
كوين الشخصي، والمرض، والسن، والجنس، وتعاطي المسكرات والمخدرات، العوامل والمتمثلة بالوراثة، والساللة، والت

الطبيعية، والثقافية، واإلقتصادية، واإلجتماعية. كما ويهدف هذا المساق إلى مناقشة العقوبة، وذلك في محاولة إليجاد 
 . وسائل بديلة لها رادعة ومحققة للهدف منها والمتمثل باإلصالح واإلرشاد والتأهيل

 

 أن يكون الطالب قادرا على:

  ،تعريف علم اإلجرام والعقاب، وذكر أهم سمات وخصائص هذا القانون 

 ،معرفة تاريخ علم اإلجرام ومراحل تطوره، طبيعة علم اإلجرام وصلته بالعلوم األخرى 

   ،معرفة مفهوم الجريمة والمجرم في قانون العقوبات، وفي علم اإلجرام 

 ث المتعلقة بالجريمة كالدراسة اإلحصائية، المسح اإلجتماعي، وبالمجرم كالفحص الشامل، القيام، بأساليب البح
 وأسلوب المالحظة، واإلستبيان والمقابلة، ودراسة الحالة، 

  ،التمييز بين النظريات البيولوجية، والنظريات اإلجتماعية في تفسير السلوك الجرمي 

 اجرام.التمييز بين العوامل الداخلية، والخارجية ل 

 

 :المساق اهداف

 : المساق وصف

 :المساق مخرجات

 



  Law   353رمز المساق ورقمه:  اسم المســــــاق: حقوق وحريات عامة
 مستوى المساق:سنة ثالثة/متطلب تخصص اختياري Law   252المتطلب السابق:  

 

 

ن يتضمن المساق دراسة ماهية الحقوق والحريات األساسية التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية ودساتير الدول.ويتضم

دراسة تقسيمات الحقوق والحريات)المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية( .مع بيان أهم ضمانات تطبيق الحقوق 

 والحريات العامة وآلية تنفيذها على النطاق الوطني.

 

 يهدف هذا المساق الى:

 أن يكون الطالب قادرًا على التمييز بين الحق والحرية.  

 حقوق والحريات وتقسيماتها.أن يعرف الطالب أنواع ال 

  أن يعرف الطالب اهم االلتزامات الملقاة على عاتق الدولة لتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات

 العامة.

 يعرف الطالب أهم الضمانات الالزمة لحماية حقوق االفراد وحرياتهم أن 

 

 أن يكون الطالب قادرًا على:

 حقوق والحريات العامة.أن يدرك الطالب ماهية ال 

 .المساهمة في تنمية الوعي القانوني لمواضيع حقوق االفراد وحرياتهم 

 فهم المتغيرات الدولية وأثرها على حقوق وحريات االفراد. 

 

 :المساق اهداف

 : المساق وصف

 :المساق مخرجات

 



     Law   415رمز المساق ورقمه:  2اسم المســــــاق: العقود المسماة 
 ابعة/متطلب تخصص اختياريمستوى المساق:سنة ر  Law  314المتطلب السابق:     

 

 

يتضمن هذا المساق التعريف بطائفة من العقود المسمَّاة التي أتى المشرع األردني على تنظيمها. بحيث ُيعرَّف الطالب من 

خالل هذا المساق بثالثة عقود مسمَّاة )هبة؛ قرض؛ صلح؛ مقاولة؛ وكالة؛ كفالة.. .(، وذلك من خالل تسليط الضوء على 

 عقود محل الدراسة وكيفية انعقادها، والتعريف بأركانها.ماهية ال
 

 

 يهدف هذا المساق إلى:

 .إحاطة الطالب بطائفة من العقود المسمَّاةـ  1

 .تنمية وتطوير الجانب التطبيقي للقواعد القانونية عند الطالبـ  2

 ـ تنمية قدرات الطلبة على تحليل النصوص القانونيَّة. 3

 

 

 د االنتهاء من دراسة هذا المساق قادرًا على:سيكون الطالب بع

 وبدقة العقود المسمَّاة في إطار القانون المدني األردني. معرفة.1

 الحدود الفاصلة لكلِّ طائفة من طوائف العقود المسمَّاة. معرفةـ  2

 القواعد القانونية النظرية على الوقائع العملية تطبيقا سليما.تطبيق ـ  3

 

 

 :المساق اهداف

 : المساق وصف

 :المساق مخرجات

 



   law   429رمز المساق ورقمه:  اق: التحكيم والحلول البديلةاسم المســــــ
 مستوى المساق: سنة رابعة/متطلب تخصص اختياري law    420المتطلب السابق:          

 

 

يتضمن هذا المساق دراسة ماهية التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات ونشأتها وتطورها، وصورها وأنواعها، ومميزاتها 

لبياتها، والطبيعة القانونية لها، ثم الية العمل بها من خالل االتفاق على الوسيلة، وكيفية اختيار المحكمين وردهم وس

جراءات التحكيم، واإلجراءات التحفظية التي يمكن اتخاذه أثناء التحكيم والمحكمة المختصة بذلك، والقانون  وعزلهم، وا 

جراءاته وكذلك الطعن بحكم التحكيم والمحكمة المختصة الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ثم إص دار حكم التحكيم وا 

شكاالت تنفيذها.   بذلك، وحجية إحكام التحكيم وكيفية تنفيذها وا 

 

 

المبادئ األساسية والنظريات الفقهية التي يقوم عليها نظام الوسائل البديلة لفض ب تعريف الطالبيهدف هذا المساق إلى 
صا التحكيم اضافة إلى بيان أهم صور وأنواع التحكيم ومميزاته وسلبياته والطبيعة القانونية له كذلك المنازعات وخصو 

 معرفة اتفاق التحكيم واألركان القانونية لهذا االتفاق.

 

 أن يكون الطالب قادرًا على:

 يلة لفض المنازعات النقد والتحليل القانوني للنصوص القانونية واألحكام القضائية المتعلقة بالوسائل البد. 

  استنباط الحلول المناسبة للقضايا المطروحة. 

  .تحليل مواطن الضعف والقوة للنصوص القانونية في التحكيم والوسائل البديلة وطرح الحلول المالئمة 

 .المقارنة بين التشريعات الوطنية والتشريعات االجنبية المقارنة 

 

  

  

 :المساق اهداف

 : المساق وصف

 :المساق مخرجات

 


