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كلية الحقوق
نبذة عامة
إستجابة إلحتياجات سوق العمل ،وبالنظر إلى السمعة الطيبة التي تتمتّع بها جامعة البترا تم استحداث
كلية الحقوق فيها .وبدأت الكلية في قبول الطلبة في مطلع العام الجامعي  2012/2011بعد اعتمادها
اعتماداً خاصا ً من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن
الرؤية
أن تكون كلية الحقوق في جامعة البترا صرحا ً علميا ً لإلبداع والتميّز على المستوى الوطني واإلقليمي
والدولي.
الرسالة
.1
.2
.3
.4
.5

تحقيق الربط الف ّعال بين النظرية والتطبيق من خالل الممارسات التعليمية الشاملة.
توفير المعرفة القانونية النظرية والعملية التي يحتاجها المحامون والقضاة.
ترسيخ أخالق المهنة لدى الطالب في جميع حقولها.
رفد المجتمع المحلي بالكفاءات العلمية القادرة على االرتقاء بمستوى مهنة القانون.
بناء الشخصية الجامعية من خالل التحفيز اإلبداعي المتواصل لكافة الطلبة.

األهداف
 .1إكساب الطلبة قدرات ومهارات معرفية في مختلف فروع القانون.
ّ
المتميزة القادرة على المنافسة والمساهمة في عملية التنمية.
 .2إعداد الكوادر القانونية
 .3تطوير األداء األكاديمي بما يتناسب والمعايير المحلية والعالمية.
 .4نشر ثقافة المعرفة والجودة والتميّز في كافة حقول العلوم القانونية.
المتطورة لألغراض التعليمية والبحثية.
 .5توفير مصادر المعلومات العلمية
ّ
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
:في

Requirements For a Bachelor Degree
in:

Law

)2018/2017(

عدد
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية
الساعات
Credit
Prerequisite
Course Title (English)
Hours
University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
3
Arab & Islamic Civilization
3
Civilization & Thought
9400111
3
Arabic Language(2)
6
9400121
3
English Language(2)
3
Principles of Communication
3
Human Rights (Not for this Major)
University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (6 Hours)
المتطلب السابق

الحقوق
)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (Arabic)

Course No.

المجموع

3
Fundamentals of Economics
3
Political Science
6
3
Contemporary Issues
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture & Health)
(3 Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
3
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099 / P.T
3
Computer Skills
Faculty Compulsory Requirements (24 Hours)
3
Introduction to Law
701111
3
Sources of Obligation
701111
3
Principles of Commercial Law
701111
3
Administrative Law (1)
24
Political Systems and Constitutional
3
Law
3
Public International Law (1)
701111
3
Criminal Law \ General Part
702121
3
Public Finance and Tax Law

Department Compulsory Requirements (69 Hours)
701112
3
Civil Law / Rules of Obligation
69
701131
3
Bankruptcy and Company Law
701213
3
Nominated Contracts
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) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختياريّة
) ساعات6( ) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم اإلنسانية
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)2( لغة عربية
9400112
)2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
)حقوق االنسان (لغير طلبة هذا التخصص
9700102
6( ) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم االجتماعية واالقتصادية
)ساعات
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة
) ساعات3( ) والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
مهارات حاسوبية
9600101
) ساعة24( متطلبات كلية إجبارية
مدخل إلى علم القانون
701111
مصادر االلتزام
701112
مبادئ القانون التجاري
701131
)1( القانون اإلداري
702121
النظم السياسية والقانون الدستوري

702151

)1( القانون الدولي العام
 القسم العام/ قانون العقوبات
المالية العامة والضرائب

702161
702171
702222

) ساعة69( متطلبات قسم إجبارية
أحكام االلتزام
701213
الشركات واالفالس
701232
العقود المسماة
701314

701213

Labour Law and Social Security
Law
701314
3
Insurance Contracts
Commercial Papers and Banking
701131
3
Transactions
701314
3
Civil Law / Real Rights
701341
3
Law of Civil Procedures
701417
3
Private International Law
701131
3
Transportation Law
701232
3
Commercial Contracts
701131
3
Intellectual Property Rights
701131
3
E-Commerce Laws
701417
3
Law of Evidence and Enforcement
إجتياز مئة ساعة
3
Research Project
702121
3
Administrative Law (2)
702223
3
Administrative Judiciary
702151
3
Jordanian Constitutional Law
Criminal Law / Crimes Against
702171
3
Persons
Criminal Law / Crimes Against
702272
3
Movable Assets
702121
3
E-Administrative Laws
701161
3
International Organization Law
702273
3
Law of Criminal Procedures
Department Elective Requirements (6 Hours)
Arbitration and Alternative
701417
3
dispute Resolution Law
Nationality Law and Foreigners
701111
3
Status
702151
3
Civil Rights and Liberties
702362
3
International Humanitarian Law
702362
3
Diplomatic Consular Law
6
701161
3
Environmental Law
702161
3
Public International Law (2)
702362
3
Human Rights
702171
3
Private Crimes
702273
3
Forensic Medicine
702171
3
Criminology and Penology
Department Supportive Compulsory Requirements (15 Hours)
Legal Terminology in English or
701111
3
French
701341
3
Judiciary Applications
702273
3
Information Technology Crimes
15
701111
3
Jurisprudence Personal Status (1)
702481

3

3

Jurisprudence Personal Status (2)

Free Requirements (0 Hours)
0
141
Total Hours

قانون العمل والضمان االجتماعي

701315

عقود التأمين

701316

األوراق التجارية والعمليات المصرفية

701333

الحقوق العينية
قانون أصول المحاكمات المدنية
القانون الدولي الخاص
قانون النقل
العقود التجارية
حقوق الملكية الفكرية
قوانين التجارة اإللكترونية
قانون البينات والتنفيذ
مشروع بحث
)2( القانون اإلداري
القضاء اإلداري
النظام الدستوري األردني

701341
701417
701418
701434
701435
701436
701437
701442
701443
702223
702224
702252

الجرائم الواقعة على األشخاص

702272

الجرائم الواقعة على األموال

702273

تشريعات اإلدارة اإللكترونية
702325
قانون التنظيم الدولي
702362
قانون أصول المحاكمات الجزائية
702474
) ساعات6( متطلبات قسم اختيارية
قانون التحكيم والحلول البديلة لفض
701419
المنازعات
قانون الجنسية واألجانب

701453

الحقوق والحريات العامة
702354
القانون الدولي اإلنساني
702364
القانون الدبلوماسي والقنصلي
702365
القانون البيئي
702366
)2( القانون الدولي العام
702367
القانون الدولي لحقوق اإلنسان
702463
الجرائم الخاصة
702475
الطب الشرعي لطلبة الحقوق
702476
علم اإلجرام والعقاب
702477
) ساعة15( متطلبات قسم مساندة إجبارية
نصوص ودراسات قانونية باإلنجليزية
701291
أو بالفرنسية
تطبيقات قضائية
701441
جرائم تكنولوجيا المعلومات
702375
 زواج.. )1( فقه أحوال شخصية
702481
وطالق
 وصايا.. )2( فقه أحوال شخصية
702482
ومواريث
) ساعة0 ( متطلبات حرة
مجموع الساعات
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الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة
البكالوريوس في:

الحقوق

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

()2018/2017
رقم المادة
701112
701131
701161
702121
9400100
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
مصادر اإللتزام
مبادئ القانون التجاري
القانون الدولي العام
القانون اإلداري ()1
التربية الوطنية
متطلب جامعة اختياري ()1
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

السنة الثانية
( 36ساعة)

رقم المادة
701213
701232
702222
702272
9400109
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
أحكام االلتزام
الشركات واإلفالس
المالية العامة والضرائب
الجرائم الواقعة على األشخاص
العلوم العسكرية
متطلب جامعة اختياري ()2
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
701314
701315
701333
702223
xxxxxx
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
العقود المسماة
قانون العمل والضمان االجتماعي
األوراق التجارية والعمليات المصرفية
قانون إداري ()2
متطلب قسم مساند إجباري ()1
متطلب جامعة اختياري ()3
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

السنة الثالثة
( 36ساعة)

رقم المادة
701316
701341
701434
702252
xxxxxx
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
عقود التأمين
الحقوق العينية
قانون النقل
النظام الدستوري األردني
متطلب قسم مساند إجباري ()2
متطلب قسم اختياري ()1
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
701325
701417
701435
701436
xxxxxx
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
تشريعات اإلدارة اإللكترونية
قانون أصول المحاكمات المدنية
العقود التجارية
حقوق الملكية الفكرية
متطلب جامعة اختياري ()4
متطلب قسم مساند إجباري ()3
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

الفصل الثاني
عنوان المادة
قوانين التجارة اإللكترونية
القضاء اإلداري

س .م
3
3

السنة األولى
( 33ساعة)

رقم المادة
701111
702151
702171
9400111
9400121

الفصل األول
عنوان المادة
مدخل إلى علم القانون
النظم السياسية والقانون الدستوري
قانون العقوبات  /القسم العام
لغة عربية ()1
لغة إنجليزية ()1

Law

المجموع

رقم المادة
701418
701442
السنة الرابعة
( 36ساعة)

701443
702273
xxxxxx
xxxxxx

س .م
3
3
3
3
3
15

الفصل األول
س .م
عنوان المادة
3
القانون الدولي الخاص
3
قانون البينات والتنفيذ
إجتياز
100
702362
مشروع بحث
ساعة
دراسية
702474
3
الجرائم الواقعة على األموال
xxxxxx
3
متطلب قسم مساند إجباري ()4
xxxxxx
3
متطلب جامعة اختياري ()5
18
المجموع
مجموع الساعات (  141ساعة معتمدة)

رقم المادة
701437
702224
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قانون التنظيم الدولي
قانون أصول المحاكمات الجزائية
متطلب قسم مساند إجباري ()5
متطلب قسم اختياري ()2
المجموع

3
3
3
3
18

معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعل المؤسعس (عبعدل األول) ،الملعل طعالل ،الملعل الحسعين ،الملعل
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلطات الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلل المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععرام االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلل المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وايفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلل بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والواائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .

12

توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلل بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق لعل علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
منطلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاا دراسة وايفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ال األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسان في ال المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في اعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.

14

توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 6س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتاج  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التواف واإلنتاج و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوم و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده غبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إ لى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعل الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحرام االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلل العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر لل على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعا ج متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره و مصععادر الطاقععة للنشععاط الحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركع ز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم لل كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاا على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقا حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية ر المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3س .م).

()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترنععت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعا ج  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 24س .م).

()0-3:3

 701111مدخل إلى علم القانون
Introduction to Law
متطلب سابق  :ال يوجد
تتضمن هذه المادة مقدمة عامة وهي ضرورية في دراسة القانون ،وتنقسم إلى قسمين :األول نظرية القانون ،ويبحث
فيه تعريف القانون وخصائصه وفروعه ومصادره وتفسيره وتطبيقه وإلغاؤه ،والثاني يبحث في نظرية الحق ،و لل من
حيث التعريف بالحق وأنواع الحقوق وتقسيماتها وأشخاصها وموضوع الحق ونطاقه ومصادره واستعماله وإثباته.
()0-3:3

 701112مصادر االلتزام
Sources of Obligation
متطلب سابق 701111 :
تتناول هذه المادة دراسة تحليلية لنظرية االلتزام وأنواعه ومصادره من خالل التعريف بمصادر االلتزام انطالقا ً من أحكام
نظرية العقد وتصنيف العقود وشروط االنعقاد وشروط الصحة والنفا واللزوم وتحديد نطاق العقد من حيث األشخاص
والمضمون وقواعد تفسير العقد وأسباب إنحالل العقد .إلى جانب دراسة نظرية اإلرادة المنفردة كمصدر لإللتزام وقواعد
المسؤولية التقصيرية الناجمة عن فعل اإلضرار الشخصي أو من الغير والمسؤولية الناجمة عن فعل األشياء فضال عن
دراسة أحكام الفعل النافع كمصدر منشئ لإللتزام والقانون كدراسة تحليلية للقواعد التشريعية في القانون المدني األردني
ومصادره والتشريعات المقارنة مدعمة باإلجتهادات القضائية.
()0-3:3

 701131مبادئ القانون التجاري
Principles of Commercial Law
متطلب سابق 701111 :
تعنى هذه المادة بالمبادئ العامة في القانون التجاري ،فتتناول نشوء القانون التجاري وتطوره ثم دراسة األعمال
التجارية بأنواعها وفقا ً لقانون التجارة األردني والتعريف بالتاجر والشروط الواجب توافرها الكتساب هذه الصفة وما
يترتب عليها من التزامات كمسل الدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري وضرورة اتخا عنوان تجاري أو إسم
تجاري وكذلل دراسة بعض العقود التجارية بصورة عامة وفقا ً لقانون التجارة وعالقتها مع قانون المعامالت اإللكترونية
األردني.
()0-3:3

 702121القانون اإلداري ()1
)Administrative Law (1
متطلب سابق 701111 :
تشتمل هذه المادة على التعريف بالقانون اإلداري وبيان نشأته ومصادره وخصائصه ونطاق تطبيقه ،ثم التنظيمى
اإلداري بصورتيه المركزية والالمركزية ثم دراسة الوايفة العامة والمال العام.
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 24س .م).

()0-3:3

 702151النظم السياسية والقانون الدستوري
Political Systems and Constitutional Law
متطلب سابق  :ال يوجد
تتضمن هذه المادة على التعريف بالدولة وبيان أركانها وخصائصها وأنواع الدول ونشأتها وخضوعها للقانون ثم
التعريف بالحكومة وبيان أشكالها والتركيز على النظام الديمقراطي من خالل التعريف بالديمقراطية وكيفية إسناد السلطة
فيها من خالل العملية االنتخابية وأنواع الديمقراطية واألنظمة السياسية السائدة فيها من خالل مبدأ الفصل بين السلطات.
كما تشتمل هذه المادة على المبادئ العامة للقانون الدستوري من حيث التعريف بالدستور وبيان أنواع الدساتير وكيفية
نشأتها وسموها وكيفية انتهائها.
()0-3:3

 702161القانون الدولي العام ()1
Public International Law
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة التعريف بالقانون الدولي العام وتطوره والعالقة بينه وبين القانون الداخلي وأساس الزاميته ومصادره
والمتمثلة في المعاهدات الدولية ،العرف الدولي ،المبادئ العامة للقانون ،الفقه والقضاء الدوليين ،قواعد العدالة
واإلنصاف ،قرارات المنظمات الدولية.
وتتناول هذه المادة أيضا ،أشخاص الق انون الدولي من غير الدول ،العالقات الدولية من حيث الهيئات المكلفة بإدارة
العالقات الدولية والتسوية السلمية للمنازعات الدولية والنزاعات المسلحة والنظرية العامة للحياد.
()0-3:3

 702171قانون العقوبات  /القسم العام
Criminal Law / General Part
متطلب سابق 701111 :
تتضمن هذه المادة دراسة النظرية العامة للجريمة من حيث التعريف بقانون العقوبات ،سريان نصوصه من حيث الزمان
والمكان ،وقواعد التبرير ،ث ّم دراسة الركن المادي للجريمة والركن المعنوي للجريمة ،ث ّم األحكام العامة للمسئولية
الجزائية.
وتهدف إلى التعريف بالقواعد األساسية التي تحكم سياسة التجريم والعقاب.
()0-3:3

 702222المالية العامة والضرائب
Public Finance and Tax Law
متطلب سابق 702121 :
تشتمل هذه المادة على األسس والقواعد العامة التي تنظم مالية الدولة في إيراداتها ونفقاتها وموازنتها مع التركيز على
التطبيقات التشريعية لهذه األسس والقواعد في التشريعات المالية األردنية .كما تتناول هذه المادة البحث في موضوعات
علم المالية ونظرية الضرائب وتطورها وأهدافها المالية واالجتماعية .وتتضمن هذه المادة دراسة موضوعية وتحليلية
في أهم التشريعات المالية األردنية وهي األحكام المالية في الدستور األردني لسنة  1952وقانون الموازنة العامة
وقانون الضريبة على الدخل بوصفها مثاال نمو جيًا للضرائب األردنية إضافة إلى التركيز على دور الضرائب المباشرة
وغير المباشرة في تحقيق التوازن الضروري بين الوفرة المالية والعدالة االجتماعية.
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()0-3:3

 701213أحكام االلتزام
Civil Law / Rules of Obligation
متطلب سابق 701112 :
تشتمل هذه المادة فيما يتعلق بأحكام االلتزام على أربعة أقسام :في القسم األول منها تتناول آثار االلتزام من حيث تنفيذ
االلتزام الذي يكون أما تنفيذا اختياريًا ،وإما تنفي ًذا جبريًا؛ وفي القسم الثاني تتناول أوصاف االلتزام بما فيها؛ وفي القسم
الثالث تتناول انتقال االلتزام حوالة الدين وحوالة الحق؛ وفي القسم الرابع تتناول انقضاء االلتزام.
()0-3:3

 701232الشركات واإلفالس
Bankruptcy and Company Law
متطلب سابق 701131 :
تتضمن هذه المادة األحكام العامة للشركات التجارية ومفهوم قانون الشركات وخصائصه ،وتتضمن هذه المادة جميع
أنواع الشركات التجارية سواء شركات أشخاص أو شركات أموال ،حيث سيتم دراسة هذه الشركات من حيث التأسيس
واإلدارة واالنقضاء.
كما تتضمن هذه المادة نظام اإلفالس التجاري ،ومفهومه وآثاره باإلضافة إلى الصلح البسيط والصلح الواقي وجرائم
اإلفالس.
()0-3:3

 701314العقود المسماة
Nominated Contracts
متطلب سابق 701213 :
تتضمن هذه المادة دراسة أكثر العقود شيوعا عقد البيع وعقد اإليجار فتتناول في عقد البيع تعريفه وخصائصه وأركانه
واثاره وأنواع البيوع األخرى التي نص عليها القانون أما في عقد اإليجار فتتناول تعريفه وأركانه واحكامه واثاره
وانتهاءه ثم تتناول قانون المالكين والمستأجرين.
()0-3:3

 701315قانون العمل والضمان االجتماعي
Labour Law and Social Security Law
متطلب سابق 701213 :
تتناول هذه المادة أهمية قانون العمل وخصائصه وتطوره ونطاقه والتنظيم الدولي له ،مصادره ،استقالله ونطاق
تطبيقه ،األحكام القانونية لعقد العمل الفردي ،التنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعية .والتعريف بقانون الضمان
االجتماعي وبيان أهميته وتطوره ونطاق تطبيقه ،وأحكام التأمينات التي ينظمها.
()0-3:3

 701316عقود التأمين
Insurance Contracts
متطلب سابق 701314 :
تتناول هذا المادة التعريف بعقد التأمين حسب مفاهيمة القد يمة والحديثة واألسس الذي يقوم عليها عقد التأمين بشكل
عام ونشأة هذا العقد وتطوره في المجتمات األجنبية والعربية وأقسام التأمين وخصائص كل قسم  ,وآراء فقهاء الشريعة
اإلسالمية بعقد التأمين بشكل عام .كما تتضمن المادة دراسة الخطر في التأمين من حيث شروطه ودراسة القسط
والعناصر الذي تدخل في تحديده ،وعنصر المصلحة في كل من التأمين على األشياء واألشخاص ،وخصائص عقد
التأمين وإبرامه إضافة إلى آثار العقد وإلتزامات المؤمن والمؤمن له وفقا لعقد التأمين ،والحلول القانوني والدعوى
المباشرة وتقادم دعوى التأمين.
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()0-3:3

 701333األوراق التجارية والعمليات المصرفية
Commercial Papers and Banking Transactions
متطلب سابق 701131 :
تتضمن هذه المادة التعريف باألوراق التجارية وخصائصها وتطورها التاريخي ،وتنصرف هذه المادة إلى دراسة سند
السحب و لل من حيث شروطه الموضوعية والشكلية ،ومقابل الوفاء والتداول وتاريخ اإلستحقاق وشروطه وحالة
رجوع الحامل على موقعي السند وشروطه والتدخل بالقبول والوفاء وشروطه والتقادم وأحكامه ،كما تتناول دراسة سند
األمر وشروطه الموضوعية والشكلية وكيفية تداوله واألحكام المطبقة عليه ،والشيل وشروطه الموضوعية والشكلية
وتداوله وكيفية تقديمه للوفاء والرجوع وشروطه وتعدد النسخ والتحريف والتقادم.
كما تتناول هذه المادة دراسة العمليات المصرفية و لل من حيث أهمية المصارف وأثرها اإلقتصادي والصفة التجارية
لألعمال المصرفية والحسابات المصرفية والودائع والحساب الجاري والحوالة واإلعتمادات المصرفية وغيرها من
األعمال كالخصم والكفاالت واإلعتماد المستندي.
()0-3:3

 701341الحقوق العينية
Civil Law / Real Rights
متطلب سابق 701314 :
تتناول هذه المادة دراسة الحقوق العينية األصلية كحق الملكية ،و لل من خالل التركيز على نطاق هذا الحق ووسائل
حمايته والقيود التي ترد عليه ،ويتناول أيضا أنواع الملكية وأسباب كسبها والحقوق المتفرعة عنها كالتصرف واالتفاق
واالستعمال والسكن واالنتفاع ،كما تتطرق هذه المادة لدراسة الحقوق العينية التبعية كالرهن التأميني والحيازي وحقوق
االمتياز.
()0-3:3

 701417قانون أصول المحاكمات المدنية
Law of Civil Procedures
متطلب سابق 701341 :
تتناول هذه المادة دراسة ماهية التنظيم القضائي ووايفته والمبادئ األساسية التي يتركز عليها التنظيم القضائي األردني
وتشكيل المحاكم النظامية وأنواعها وإختصاصاتها ،ودراسة الدعوى المدنية منذ إقامتها وشروط قبولها وتبليغها
وإجراءات وقواعد التقاضي وسير المحاكمة وأدوارها وحضور الخصوم وغيابهم وإجراءات تقديم البينات وأوجه
إستعمال الدعوى من حيث طلبات األفراد واإلدخال والتدخل والدفوع وعوارض الدعوى ودفع المال وإسقاط الدعوى
و إصدار الحكم بالدعوى وأنواع األحكام وطرق ومواعيد وإجراءات الطعن باألحكام وقواعد التقاضي أمام محكمة
اإلستئناف والطعن بالتمييز ،كل لل في دراسة علمية لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني معززة بالتطبيق العملي
لإلجراءات أمام المحاكم بمختلف درجاتها وشروطها الشكلية والموضوعية مع التركيز على أبرز اإلجتهادات القضائية
لمحكمة التمييز األردنية واالقضاء المقارن.
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()0-3:3

 701418القانون الدولي الخاص
Private International Law
متطلب سابق 701417 :
تتضمن هده المادة التعريف بالقانون الدولي الخاص وتحديد مصادره وطبيعته ثم تتناول النظرية العامة لتنازع القوانين،
وتطبيقات حلول التنازع في حاالت االلتزامات التعاقدية الدولية والمسؤولية التقصيرية وقوانين األحوال الشخصية ،ثم
تنازع االختصاص القضائي وتحديد القضاء المختص في فصل المنازعات التي تتضمن عنصرا أجنبيا مع اإلشارة إلى
جهات التحكيم وأسلوبه ،وتهدف المادة إلى معرفة طرق حل تنازع االختصاص التشريعي والقضائي ،وكيفية تنفيذ
األحكام األجنبية.
()0-3:3

 701434قانون النقل
Transportation Law
متطلب سابق 701131 :
تتضمن هذه المادة دراسة احكام عقود استغالل السفينة كعقد النقل والحقوق وااللتزامات الناشئة عنه وعقد ايجار
السفينة وأنواعه والحقوق وااللتزامات الناشئة عنه ،ومسؤولية الناقل البحري والتأمين البحري .كما تتناول هذه المادة
أيضا دراسة أحكام عقد النقل الجوي والحقوق وااللتزامات الناشئة عنه.
()0-3:3

 701435العقود التجارية
Commercial Contracts
متطلب سابق 701232 :
تتناول هذه المادة التعريف بالعقود التجارية من حيث أهميتها وتعريفها وأنواعها فضال عن تنظيمها التشريعي،
والتعريف باألسس النظرية والعملية لصياغة العقود التجارية من حيث الشكل والموضوع.
كما وتشمل هذه المادة اختيار بعض انواع العقود التجارية بحيث يتم التركيز على العقود التجارية المستخدمة في القطاع
التجاري.

()0-3:3

 701436حقوق الملكية الفكرية
Intellectual Property Rights
متطلب سابق 701131 :
يشتمل هذا المساق على دراسة حقوق الملكية الصناعية من حيث تعريفها وطبيعتها القانونية وأنواعها بما فيها براءة
االختراع وشروطها الموضوعية والشكلية وحقوق صاحبها ودعوى إبطالها وانقضائها وحمايتها الداخلية والدولية،
والعالمات التجارية من حيث شروطها وأنواعها وتسجيلها وانقضائها وحمايتها ،الرسوم والنما ج الصناعية ،االسم
والعنوان التجاري .كما يشتمل على دراسة حقوق الملكية الفكرية بما فيها حق المصنف على مصنفه من الناحية األدبية
والمالية وسواء أكان هذا المصنف كتابا ً أو مؤلفا وغيرها.
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()0-3:3

 701437قوانين التجارة اإللكترونية
E-Commerce Laws
متطلب سابق 701131 :
تتناول هذه المادة دراسة أهم ا لجوانب القانونية التي يثيرها استخدام أنظمة المعلومات اإللكترونية إنطالقا من بيان
ماهية أنظمة المعلومات ووسائل اإلتصال ومكوناتها ومدى تأثيرها على فروع القانون المختلفة والتعريف بالتجارة
اإللكترونية وبيان أحكامها وإستعراض مفهوم المراسالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني وحجيتها في اإلثبات ،كما
تتضمن د راسة هذه المادة أحكام بعض العمليات المصرفية اإللكتلرونية والجرائم المرتكبة عبر وسائل اإلتصال
اإللكترونية فضال عن دراسة تحليلية معمقة لقانون المعامالت االلكترونية األردني والقانون النمو جي اليونسترال ،فضال
عن اإلتفاقيات الدولية ات الصلة بالتجارة اإللكترونية.
()0-3:3

 701442قانون البينات والتنفيذ
Law of Evidence and Enforcement
متطلب سابق 701417 :
تتناول هذه المادة التعريف باإلثبات القضائي ومذاهيه وطبيعة قواعده ومحله وشروطه .وعلى من يقع عبء اإلثبات
والقواعد التي تحكم لل .وأيضا التعريف بوسائل اإلثبات في قانون البينات األردني وإجراءات كل وسيلة من وسائل
اإلثبات .كما تشتمل على شرح قانون التنفيذ من خالل بيان دائرة التنفيذ واختصاصها والخصومة في التنفيذ وطرق
التنفيذ الجبري على أصول المدين وعلى شخصه وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.
()0-3:3

 701443مشروع بحث
Research Project
متطلب سابق  :إجتياز  100ساعة
تتناول هذه المادة طرح األسلوب القانوني في كتابة البحوث القانونية من خالل بيان المنهجية العلمية المتبعة في لل بدا
من إختيار موضوع البحث إلى إعداد الخطة مرورا بطرق إستخراج وإستخدام المصادر التعليمية على إختالفها ومن ثم
الطرق المنهجية المتبعة في ثوثيقها.
()0-3:3

 702223القانون اإلداري ()2
)Administrative Law (2
متطلب سابق 702121 :
تتضمن هذه المادة دراسة تفصيلية للنشاط اإلداري من حيث الضبط اإلداري والمرفق العام ،والقرارات اإلدارية ،والعقود
اإلدارية .وتهدف هذه االدة أيضا إلى التعريف بدور السلطة اإلدارية في تطبيق القوانين واألنظمة.
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()0-3:3

 702224القضاء اإلداري
Administrative Judiciary
متطلب سابق 702223 :
تتضمن هذه المادة دراسة تفصيلية لنشأة وتطور القضاء اإلداري في األنظمة المقارنة ،كفرنسا ومصر واألردن ،وكذلل
دراسة إختصاصات المحاكم اإلدارية وإجراءات التقاضي أمامها ،سيما دعوى اإللغاء ودعوى التعويض مع التركيز على
إختصاصات محكمة العدل العليا األردنية.
وتهدف إلى التعريف بالرقابة القضائية ونطاقها على أعمال اإلدارة العامة ومدى احترامها لمبدأ المشروعية.
()0-3:3

 702252النظام الدستوري األردني
Jordanian Constitutional Law
متطلب سابق 702151 :
يتناول هذا المساق تعريف التاريخ الدستوري للمملكة ودستور السلطة والحياة السياسية لشرق األردن بدءاً بالقانون
األساسي لعام  ،1928ودستور  1952والنهج السياسي للمملكة والنهج الدستوري لها والسلطات التشريعية والتنفيذية
فيها وتكوينها واختصاصاتها وأسلوب العمل داخلها.
()0-3:3

 702272الجرائم الواقعة على األشخاص
Criminal Law / Crimes Against Persons
متطلب سابق 702171 :
تتناول هذه المادة دراسة تفصيلية لبعض النما ج الجرمية الواردة في قانون العقوبات الماسة بحق اإلنسان في الحياة
وهي جرائم القتل المقصود بأنواعه واروفه المشددة والمخففة وكذلل الجرائم الماسة بحقه في سالمة بدنه وهي جرائم
اإليذاء المقصود بأنواعه واروفه المشددة والمخففة ثم القتل واإليذاء غير المقصود كما تتناول هذه المادة دراسة أهم
الجرائم الواقعة على األخالق واآلداب وهي جرائم الزنا واالغتصاب وهتل العرض.
()0-3:3

 702273الجرائم الواقعة على األموال
Criminal Law / Crimes Against Movable Assets
متطلب سابق 702272 :
تتناول هذه المادة بشكل عام جرائم األموال إضافة إلى دراسة معمقة تفصيلية ألبرز تلل الجرائم وأكثرها شيوعا في
المجتمع وهي السرقة واإلحتيال وإسائة اإلئتمان ،كما وتتناول هذه المادة دراسة معمقة للجرائم الملحقة بهذه الجرائم
الثالث كالجرائم الواقعة على الشيكات.
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()0-3:3

 702325تشريعات اإلدارة اإللكترونية
E-Administrative Laws
متطلب سابق 702121 :
يتناول هذا المساق مفهوم االدارة االلكترونية ،أهدافها ،فوائدها ،أنماطها ،سبل نجاحها وضماناتها .كما يتناول عرض
لمراحل التحول لإلدارة االلكترونية ومعوقاتها.
من مواضيع هذا المساق ايضا الحكومة االلكترونية من خالل تناوله لمفهومها ونطاقها  ،عناصرها ومزاياها وتأثيرها
على النظام القانوني للمرافق العامة وطرق ادارتها ومتطلبات بناء الحكومة االلكترونية.
كما يتناول المساق مبدأ المساواة ومبدأ سير المرافق العامة بانتظام وقابليتها للتغيير .وايضا دراسة اعمال االدارة العامة
القانونية االلكترونية مثل القرارات االدارية االلكترونية وسبل اتخا ها والعقد االداري االلكتروني والتصويت االلكتروني
والتوقيع االلكتروني واالثبات االلكتروني والخدمات االلكترونية وتشكيل الهيئات الكترونيا ودور الضبط االداري في
الوقاية من الجرائم االلكترونية.
()0-3:3

 702362قانون التنظيم الدولي
International Organization Law
متطلب سابق 701161 :
تتناول هذه المادة التعريف بالنظرية العامة للمنظمة الدولية من حيث الوثيقة المنشئة لها والشخصية القانونية لها،
القانون واجب التطبيق عليها ،العضوية فيها وتمثيل الدول في عالقاتها مع المنظمة وتوزيع االختصاصات داخل المنظمة
واتخا القرارات فيها وتمويلها والمنظمات العالمية وعلى رأسها األمم المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية وبخاصة جامعة
الدول العربية.
()0-3:3

 702474قانون أصول المحاكمات الجزائية
Law of Criminal Procedures
متطلب سابق 702273 :
تتناول هذه المادة التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية والدعوى العمومية ،أي القواعد القانونية المتعلقة بإقامتها
والسلطات المختصة بذلل وسبل انقضائها والنظريات التي تحكم األصول واإلجراءات الجزائية ،نظرية االختصاص
والبطالن واإلثبات والمراحل التي تمر بها األصول واإلجراءات الجزائية وهي مرحلة التحري واالستدالل والتحقيق
االبتدائي والمحاكمة وسبل الطعن في األحكام الجزائية.
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( )0-3:3

 701419قانون التحكيم والحلول البديلة لفض المنازعات
Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law
المتطلب السابق 701417:
تتناول هذه المادة قانون التحكيم األردني مقارنا ً بقوانين التحكيم األخرى و أركان عقد التحكيم ونطاق التحكيم و طرق
اثباته واآلثار المترتبة عليه واجراءاته بما في لل حكم التحكيم وحجيته و لل كله في ضوء االتفاقيات الدولية التي
دخلت األردن طرفا ً فيها .كما تتناول هذه المادة تعريف الحلول البديلة لفض المنازعات وأنواعها :التوفيق ،الوساطة،
والخبرة  ،وإدارة الدعوى المدنية.
()0-3:3

 701453قانون الجنسية واالجانب
Nationality Law and Foreigners Status
متطلب سابق 701111 :
تتناول هذه المادة دراسة القواعد العامة في الجنسية من حيث رابطة الجنسية ،الجنسية األصلية ،الجنسية المكتسبة ،فقد
الجنسية ،تنازع الجنسيات ،التنظيم الدولي للجنسية ،قانون الجنسعية األردنعي والمعواطن وحقعوق األجانعب ،كمعا تتضعمن
دراسة هذه المادة األشخاص الطبيعيون والمعنيون في كل من القانون األردني والقانون الدولي.
()0-3:3

 702354الحقوق والحريات العامة
Civil Rights and Liberties
متطلب سابق 702151 :
تتناول هذه المادة دراسعة معدلول الحعق أو الحريعة وضعمانات الحريعة معن حيعث مبعدأ الفصعل بعين السعلطات ومبعدأ سعيادة
القانون والرقابة القضائية ،وكذلل وجود معارضة برلمانية ،كما تتطرق هذه المادة لدراسة الحقوق والحريات العامة في
البالد حسب الدسعتور األردنعي والقعوانين المكملعة لعه والتطعور العذي طعرأ علعى هعذه الحريعات معؤخراً وصعوالً إلعى إقعرار
الميثاق الوطني األردني.
()0-3:3

 702364القانون الدولي االنساني
International Humanitarian Law
متطلب سابق 702161 :
تتنعاول هعذه المعادة التعريعف بالقعانون العدولي اإلنسعاني ومبادئعه األساسعية وعالقتعه بالقعانون العدولي لحقعوق اإلنسعان
وطبيعته القانونية .وتشتمل هذه المادة على دراسة النطاق القانوني للقانون الدولي اإلنساني والمنازعات الدولية وغير
الدوليعة ،والنطعاق الشخصعي لهعذا القعانون بعالتركيز علعى ضعحايا المنازععات المسعلحة كعالجرحى واألسعرى والمرضعى
والمفقودين وكذلل حماية السكان المدنيين ،ووسائل تطبق القانون الدولي اإلنساني والمسؤولية المترتبة على خرق هذا
القانون ،واالختصاص القضائي بنظر الجرائم التي تقع خالفًا ألحكام القانون الدولي اإلنساني.
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()0-3:3

 702365القانون الدبلوماسي والقنصلي
Diplomatic Consular Law
متطلب سابق 702161 :
يتضععمن هععذا المسععاق إعطععاء فكععرة تاريخيععة عععن نشععأة القععانون الدبلوماسععي وتطععور هععذا القععانون ،وبيععان الحصععانات
واالمتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها كعل معن أفعراد السعلل الدبلوماسعي ،وأفعراد السعلل القنصعلي ،وكعذلل بيعان تطعور
العععرف الععدولي ،وتصععديق معظععم الععدول علععى اتفععاقيتي فينععا لسععنة  1961وسععنة  1963اللتععين وضعععتا األسععس القانونيععة
الحديثة للقانون الدبلوماسي ،والحصانات ،واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية.
()0-3:3

 702366القانون البيئي
Environmental Law
متطلب سابق 702161 :
تتناول هذه المادة إعتبار حق اإلنسان في البيئة كحق من حقوق اإلنسان والحماية القانونية للبيئة سواء منها الدولية من
خالل المعاهدات ات الصلة كتصريح ستوكهولم عام  ،1971ومعاهدة تحريم النفايات السامة ،ومعاهعدة تحعريم اسعتخدام
البيئة لغايات عسكرية عام  1976وغيرها ،إما على الصعيد الداخلي فيمكن من خالل النظام القانوني األردني للبيئة.
()0-3:3

 702367القانون الدولي العام ()2
)Public International Law (2
المتطلب السابق 702161:
تتناول هذه المادة أشخاص القانون الدولي وتبحث في أركان الدولة أي الشعب واإلقليم والسلطة والسيادة واالعتراف
بالدولة والعالقات الدبلوماسية والقنصلية والمسؤولية الدولية للدولة و توارث الدول والتسوية السلمية للمنازعات
الدولية .كما تلقي الضوء على المنظمات الدولية وعلى مركز الفرد في القانون الدولي.
()0-3:3

 702463القانون الدولي لحقوق اإلنسان
International Law of Human Rights
المتطلب السابق 702362:
تهدف هذه المادة إلى التعريف بكل من الحماية العالمية واإلقليمية لحقوق اإلنسان  ،و آلية اإلشراف والرقابة على تنفيذ
القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ،والقضاء الدولي المختص بحقوق اإلنسان  ،واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
وتطبيقها في المملكة  ،وتطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في النزاعات المسلحة الدولية
وغير الدولية  ،والقضاء الجنائي الدولي وحقوق اإلنسان  .كما تولي المادة عنايتها بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان .
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()0-3:3

 702475الجرائم الخاصة
Private Crimes
المتطلب السابق 702171 :
تهدف هذه المادة إلى إلقاء الضوء على العديد من الجرائم الخاصة سواء تلل الواردة في قانون العقوبات أم خارج إطار
هذا القانون مثل جرائم المعلوماتية ( الحاسوب واالنترنت)  ،والجرائم االقتصادية وال سيما الجرائم الجمركية والضريبية
 ،وجرائم السير ،وجرائم المخدرات  ،والجرائم الواقعة على الملكية الفكرية  ،وجرائم الصحافة والنشر ،وجرائم
االنتخابات ،واإلتالف ،وجرائم االتصاالت ،وإفساد الرابطة الزوجية ،وجريمة نقل اإليدز ،وجريمة غسيل األموال
،وجريمة االستنساخ ،واستثمار الوايفة ،وإعطاء مصدقة كا بة ،وجريمة التخريب االقتصادي ،وجريمة الدعاية
التجارية الكا بة ،وجريمة اإلفالس االحتيالي ،والجرائم المتعلقة بحماية المستهلل.
()0-3:3

 702476الطب الشرعي لطلبة الحقوق
Forensic Medicine
متطلب سابق 702476 :
تحتعوي هعذه المعادة علعى التعريعف بالطعب الشعرعي ،وآليعة االسعتعانه باألطبعاء الشعرعيين والمختبعرات الطبيعة إلغعراض
التحقععق والمحاكمععات  ،وفهععم محتععوى التقععارير الطبيععة  ،والقععدرة علععى مناقشععتها  ،والكشععف علععى الوفيععات القضععائية
وتشعريحها ،والجععروح والغعرق واالختنععاق ،وبصعمات األصععابع ،العاهعات المسععتديمة ،المواقععة الجنسععية ،هتعل العععرض،
واالغتصاب  ،واإلجهاض ،التزوير ،واإللمام بأنواع السموم واستخالص نتائج الواقعة بشكل علمي وفني يخدم العدالة.
()0-3:3

 702477علم اإلجرام والعقاب
Criminology and Penology
المتطلب السابق702171 :
تهدف هذه المادة إلى إلقاء الضوء على مفهوم علم اإلجرام وعلم العقاب والتطور التاريخي لكل منهما وموضوع كل
منهما وصلتهما بالعلوم الجنائية األخرى ،و الظاهرة اإلجرامية واألسباب المؤدية لها ،الوقاية من الجريمة ،الفلسفة
العقابية ،إنفا القانون وإدارة العدالة ،السجون ،معاملة السجناء وإعادة إدماج المجرمين وإصالح السجون.
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()0-3:3

 701291نصوص ودراسات قانونية باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية
Legal Terminology in English/French
متطلب سابق 701111 :
تتناول هذه المادة التعريف بالمصطلحات القانونية اإلنجليزية أو الفرنسية المشايهة لتلل المصطلحات القانونية العربيعة.
كما تتناول هذه المادة التعريف بالقانون وبيعان نشعأته وتطعوره وشعرح مفصعل لمصعادره المكتوبعة ثعم فروععه األساسعية
والتعريف بها وبيان خصائص كل منها ومضمونه وعالقته بالقوانين األخرى وتبحث أيضا في دراسعة متخصصعة لفعرع
من فروع القانون.
()0-3:3

 701441تطبيقات قضائية
Judiciary Applications
متطلب سابق 701341 :
تتناول هذه المادة الجانعب التطبيقعي للقعانون أمعام كافعة المحعاكم الحقوقيعة والجزائيعة واإلداريعة معن خعالل اختيعار بععض
القضايا والدعاوى التي يمكن من خاللها االطالع على كيفية رفع الدعوى والسير بها وإجراءات المحاكم وإصدار الحكم
على مختلف مستويات المحاكم.

()0-3:3

 702375جرائم تكنولوجيا المعلومات
Information Technology Crimes
متطلب سابق 702273 :
يهدف هذا المساق إلى التعرف على مفهوم جرائم تكنولوجيعا المعلومعات معن حيعث أنواعهعا وإشعكالها المختلفعة كجعرائم
اختراق الحواسيب ومراكز المعلومات وشبكة االنترنت واقتحام المواقع اإللكترونية واختراق البريعد اإللكترونعي وتزويعر
التوقيع اإللكتروني .كما يتناول المساق أسباب هذه الجرائم والعوامل التعي أسعهمت فعي اهورهعا .باإلضعافة إلعى التععرف
على أبعاد هذه الجرائم  ،ودور المؤسسات المختلفعة فعي مواجهعة هعذه الجعرائم والوقايعة منهعا ،واالسعتجابات التشعريعية
والمؤسسية لهذه الجرائم.
()0-3:3

 702481فقه أحوال شخصية ( .. )1زواج وطالق
)Jurisprudence Personal Status (1
متطلب سابق 701111 :
تتناول هذه المادة تنظيم األسرة في اإلسالم من خالل ما جعاء فعي قعانون األحعوال الشخصعية األردنعي إبتعداءا معن الخطبعة
ومن ثم عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق لكال الزوجين فضال عن شعروط صعحته وإنعقعاده ونفعا ه ولزومعه ،كعذلل
حقوق األطفال وأيضا ثبوت النسب والرضاعة والحضانة .وتتطرق هذه المادة أيضا إلى إنهاء عقد الزواج والحكمعة معن
لل مع كر طرق إنهاء العالقة الزوجية من قبل الزوج أو الزوجة.
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()0-3:3

 702482فقه أحوال شخصية ( .. )2وصايا ومواريث
)Jurisprudence Personal Status (2
متطلب سابق 702481 :
تتضمن هذه المادة التعريف بالتركة ومعا يتعلعق بهعا معن حقعوق ،معع التركيعز علعى الوصعية وشعروطها وأركانهعا وأسعس
العمل بالوصية الواجبة وتزاحم الوصايا وبطالنها.
كما يتعرض هذا المساق بصورة واضحة إلى الميراث في الشريعة اإلسعالمية و لعل معن حيعث دراسعة ضعرورته وأركانعه
وشروطه ،ومعرفة الوارثون من الرجال والنساء سعواء بطريقعة الفعرض أو العصعبة أو العرحم وغيرهعا معن موضعوعات
الميراث كالعول والرد والتخارج وميراث الحمل والمفقود والهدمي والغرقي وضحايا حوادث السير.
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

برنامج الحقوق
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )3410( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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