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 .العلميالبحث و  الخاصالتميز في مجاالت القانون 

:  
 الخاص.القانون تعميق المعرفة القانونية والمْهنية في مجاالت 

 .الخاصالقانون  تفي مجاالمواكبة المستجدات اإللكترونية  .1
 تشجيع البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية. .2
 .الخاصالقانون  تفي مجاال يةتحليلالطلبة التنمية قدرات  .3
 ربط الرسائل الجامعية بقضايا المجتمع. .4
 الخاص.القانون  تإعداد خريجين مؤهلين في مجاال .5

 
 
 بالقانون الخاص.إنجاز البحوث العلمية في المسائل المتعلقة  .1
 تحليل البيئة القانونية الداخلية واإلقليمية في مجال القانون الخاص وسبل تطويرها. .2
 المشاكل التي يعاني منها قطاع المحاماة، والمساهمة الفاعلة في تقديم الحلول القانونية لها. استشراف .3
 القانونية لمواجهتها.  اتاالقتراحالمعرفة المتعمقة بالمستجدات في مجال القانون الخاص وتقديم  .4
 التحليل والتفكير الناقد وحل المشكالت القانونية في مجال القانون الخاص. .5

 

 

 
 



 

 

 

Ref.: Deans' Council Session (26/2018-2019), Decision No.: 24, Date:  15/06/2019 

 
3-8 

 
( ساعة معتمدة موزعة على النحو 33تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير )مسار الرسالة( في تخصص القانون الخاص من )

 اآلتي:
 

 45.4 15 المتطلبات اإلجبارية أوالا 

 27.3 9 المتطلبات االختيارية ثانياا 

 27.3 9 مشروع الرسالة  ثالثا

33 100%  

 
 
 
 
 

 
x x  7 0  1,2  1 0  3 

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المجال المعرفـي  ُمستوى المادة  تسلســــلال

ماجستير القانون       
 الخاص

 القانون  
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 ( ساعة معتمدة وهي كاآلتي:15: المتطلبات اإلجبارية: )1.1

 

33مناهج البحث العلمي القانوني30210702

30110701  33

3012070133

3011070233

3011070333

 

 

 ( ساعات معتمدة وهي كاآلتي:9: )االختيارية : المتطلبات1.2

3012070433--
3011070433--
3012070333--
30120702 33--
3017702133--
 

 ( ساعات معتمدة9: )رسالة
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 9 رسالة 
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 وصف المساقات
 

20192020

 مناهج البحث العلمي القانوني)30210702( )3، ن:3(

مفهوم البحث العلمي والمبادئ التي تقوم عليها مناهجه وأنواعه وخطواته وأساليب جمع البيانات يدرس الطالب 
من التشريعات واألحكام القضائية والفقه.  ةالمستسقاوتحليلها وكيفية التعامل مع مصادر المعلومة القانونية 

ويوفر هذا المساق للطالب اإلرشادات الكافية ابتداءا من تحديد مشكلة البحث وانتهاءا بكتابة الشكل النهائي له 
سواء كان بحثاا عادياا أم رسالة ماجستير أم أطروحة دكتوراه. مع التركيز على استخدام مصادر الدراسة واإلشارة 

 الهوامش. إليها في

 .(3، ن:3) (:30110701) القانون المدنيدراسة متقدمة في 

النظري العامة لاللتزام، مصادر االلتزام وأحكامه واثباته، ودراسة بعض العقود كعقد البيع، واالجارة، دراسة 
ركان العقدية والتقصيرية في القانوني األردني والمقارن من حيث ا ؤوليةالمس ودراسة موضوع مختص كأحكام

وشروط كلتا المسئوليتين والنظريات الفقهية حولهما، إضافة الى دراسة التقادم في كلتا المسؤوليتين، والتعويض 
 دراسة تحليلية. وتقديره والحكم به

 .(3، ن:3) (:30120701) التجاري دراسة متقدمة في قانون 

التجارية، العقود التجارية، االعسار احكام القانون التجاري كاألعمال التجارية، التاجر، األوراق دراسة 
التجاري، العمليات البنكية، ودراسة أحد موضوعات القانون اتجاري دراسة تحليلية كالعقود التجارية، العمليات 

 البنكية، االعسار التجاري.
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 .(3، ن:3) (:30110702دراسة متقدمة في قانون الدولي الخاص )

 ،النظرية العامة في تنازع القوانين وتطبيقات قواعد اإلسناد فيما يتعلق باألحوال الشخصية درس الطالبي
وتطبيق واالحالة،  ،وااللتزامات التعاقدية وااللتزامات غير التعاقدية ،واألموال ،واإلعسار ،واألشخاص الحكمية

، دراسة تحليله الحد المواضيع األجنبيةتنفيذ األحكام وموانع تطبيقه، و  القانون األجنبي بمراحله المختلفة
 . تنفيذ األحكام األجنبيةاألجنبي، و القانون  كاإلحالة، موانع تطبيق

 .(3، ن:3) (:30110703) دراسة متقدمة في قانون أصول المحاكمات المدنية:

بدأ من التعريف بنظرية الدعوى والخصومة واإلجراءات التي تمر بها الدعوى دراسة االختصاص القضائي و 
الصادرة  مكاألحكا تودراسة تفصيلية لبعض الموضوعا تسجيل الدعاوى وحتى صدور الحكم النهائي بالدعوى 

 .باألحكام، نظرية الدعوى، االختصاص القضائي طرق الطعنفي الدعوى، 

 .(3، ن:3) (:30120704دراسة متقدمة في عقود المقاولة )

الناشئة عنه، وحقوق  توأحكامه، وااللتزاما هأركانه وشروطالمقاولة فقهاا وقانونُا، ودراسة عقد درس الطالب ي
وأنواعه بعض عقود المقاولة كعقد المقاولة الموحد، وعقد  ،خصائص هذا العقدوطبيعته، و  وأهميتهالمقاولين، 

وبيان  ،عقود المشابهة األخرى تميزه عن الالمقاولة للمشاريع الصغيرة، وعقد االشغال كحد عقود المقاولة، و 
 .والصفة التشاركية ألطراف هذه العقود ،المقاول والمهندس لتزامات المترتبة علىمعيار اال

 .(3، ن:3) (:30110704) القوانين االجتماعيةدراسة متقدمة في 

 .عقد العمل الجماعي ،عقد العمل الفردي، عقد التدريبلعقود العمل والتنازع فيها، ك دراسة تحليله: األولالجزء 

في قانوني العمل والضمان  السالمة العامة وإصابات العمل تحليليه لموضوعات دراسة الثاني:الجزء 
ات في التأمين وانواع وكذلك تسوية النزاعات العمالية الجماعية والفردية والنقابات العمالية. االجتماعي،
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وشروط  ،الشيخوخة والعجز والوفاةكلعمل إصابات ا تأمينكقانوني العمل والضمان االجتماعي، 
 ستحقاقها.ا

 

 .(3، ن:3) (:30120703)البينات والتنفيذ  يدراسة متقدمة في قانون

واإلقرار  الموضوعية واإلجرائية، وأدلة اإلثبات الكتابية والشهادة واليمين، قواعد اإلثبات دراسة الجزء األول:        
ودراسة تحليلية الحد موضوعات: ادلة االثبات، القواعد  القانونيةوالقرائن والخبرة وقوتها 

 .الموضوعية مثال

موال المدين وحبسه على أالجزء الثاني: دراسة السندات التنفيذية وأطراف التنفيذ ومحل التنفيذ الجبري وحجز              
التنفيذ وآلية األشكال في  ومنعه من السفر، مع بيان الجهة التي تتولى تلك العملية ممثلة بدائرة

ودراسة تحليلية الحد الموضوعات:  التنفيذ وطرق الطعن بقرارات رئيس التنفيذ وتوزيع حصيلة التنفيذ
حبس المدين ومنعة من السفر، تنفيذ االحكام األجنبية، طبيعة قرارات قاضي التنفيذ، طرق الطعن 

 بها مثالا. 

 .(3، ن:3) (:30120702البديلة لفض المنازعات ) الوسائلدراسة متقدمة في 

 تتكون دراسة هذا المساق من ثالثة أجزاء:

ويتعلق ببيان مفهوم إدارة الدعوى المدنية وغاياتها وأهدافها ومهما وصالحيات قاضي إدارة الدعوى  الجزء األول:
 المدنية وأصول وإجراءات إدارة الدعوى المدنية.

يان مفهوم الوساطة لتسوية المنازعات المدنية وأنواعها وفوائدها ومميزاتها وأساليبها ويتعلق بب الجزء الثاني:
 وإجراءاتها.
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ويتعلق ببيان مفهوم التحكيم وأنواعه وطبيعته وأركان اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم واإلجراءات  الجزء الثالث:
 لحكم الصادر في النزاع وآلية تنفيذه.المتبعة في خصومة التحكيم وكيفية الفصل في النزاع وحجة ا

 (3، ن:3) (30177021العقد في الشريعة اإلسالمية ) في أحكامقدمة دراسة مت

والفرق بينه وبين التصرف وااللتزام  بالعقد،التعريف  اإلسالمية،يدرس الطالب أحكام العقد في الشريعة 
واقتران الصيغة  اختالفهما، وأثراإلرادة الظاهرة واإلرادة الباطنة  وصيغته،أركانه وشروط انعقاده  العقد،ثم تكوين 
وتقسيمات  العقد،وحكم  والنيابية،ثم أهلية العاقد واليته األصلية  العقد،يدرس محل  العقد ثمذلك في  وأثربالشرط 
 العقود. وأثرها في والخيارات العقد،ثم عيوب  العقود،

 

 


