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 .العلميالبحث و  العامالتميز في مجاالت القانون 

 العام.القانون تعميق المعرفة القانونية والمْهنية في مجاالت 

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

 

 

 العلمية في المسائل المتعلقة بالقانون العام. البحوثإنجاز  .1
 الداخلية واإلقليمية في مجال القانون العام وسبل تطويرها. تحليل البيئة القانونية .2
المشاكل التي يعاني منها قطاع المحاماة، والمساهمة الفاعلة في تقديم الحلول  استشراف .3

 القانونية لها.
 القانونية لمواجهتها.  االقتراحاتالقانون العام وتقديم المعرفة المتعمقة بالمستجدات في مجال  .4
 الناقد وحل المشكالت القانونية في مجال القانون العام.التحليل والتفكير  .5
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ساعة  (33من ) القانون العام في تخصص)مسار الرسالة(  الماجستيرتتكون الخطة الدراسية لدرجة 
 اآلتي:معتمدة موزعة على النحو 

 
 النسبة المئوية % عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 45.4 15 اإلجبارية المتطلبات أولا 
 27.3 9 الختيارية المتطلبات ثانياا 
 27.3 9 مشروع الرسالة  ثالثا

%100 33 المجموع  
 
 
 

 
x x  7 0  1,2,3,4,5  2 0  3 

  التسلسل
ُمستوى 
 المادة

 
 المجال
 المعرفـي

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

      
القانون  ماجستير

 العام
 القانون  

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

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي القانوني 30210702
 - - 3 3 متقدمة في القانون الدولي العامدراسة  30250703
 - - 3 3 دراسة متقدمة في القانون الداري  30230701
  - 3 3 دراسة متقدمة في قانون العقوبات/ القسم العام 30220701
 - - 3 3دراسة متقدمة في القانون الدستوري والنظم  30240701
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 السياسية
 
 

 :من المساقات التالية( ساعات معتمدة 9)يختار الطالب : المتطلبات الختيارية: 1.2

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب السابق/  عملي نظري 
 الساعات

 - - 3 3 دراسات في المالية العامة والتشريع الضريبي 30230701
 - - 3 3 في السالم نظام الحكم دراسات في 30240704
القانون الدولي اإلنساني باللغة دراسات في   30250702

 النجليزية
3 3 - - 

 - - 3 3 دراسات في قانون العقوبات/القسم الخاص 30220702
 - - 3 3 جزائيةالمحاكمات الدراسات في أصول  30220704
 - - 3 3 دراسات في القضاء الداري  30230702

 
 

 ( ساعات معتمدة9رسالة: )
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 9 رسالة 20177001
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 وصف المساقات

 
قانون العامفي ال وصف مواد الماجستير  

2019/2020  

 دراسة متقدمة في القانون الدولي العام )30250703( )3، ن:3(

يتناول البرنامج العام دراسة نظرية القانون الدولي العام من حيث مصادره، : البرنامج العام
التسوية السلمية للمنازعات الدولية، المنازعات و المسؤولية الدولية، و  ،أشخاصهو 

 المسلحة وقانون البحار. كما يتناول دراسة النظرية العامة للمنظمات الدولية . 

تحليلية معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الواردة في القسم  يتضمن البرنامج دراسة: البرنامج الخاص
كالمعاهدات والتسوية السلمية للمنازعات :العام  

 دراسة متقدمة في القانون اإلداري  )30230701( )3، ن:3(

كما يأتي:يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة برنامجاا عاماا وبرنامجاا خاصاا   

ويشمل النظرية العامة للقانون اإلداري، التنظيم اإلداري المركزي والالمركزي والنشاط : البرنامج العام
اإلداري والضبط اإلداري والمرفق العام والقرار اإلداري، والعقد اإلداري والوظيفة العامة 

 واألموال العامة. 

 تكالقرارامج العام ويتضمن دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة ألحد موضوعات البرنا: البرنامج الخاص
 اإلدارية والعقود اإلدارية والوظيفة العامة.
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 دراسة متقدمة في قانون العقوبات / القسم العام )30220701( )3، ن:3(

ويتناول دراسة النظرية العامر للجريمة من حيث أركانها والمسؤولية الجزائية  –البرنامج العام 
 الناشئة عنها ثم دراسة العقوبة وأنواعها. 

كالمساهمة الجرمية ونظرية دراسة تحليلية مقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام  –البرنامج الخاص 
 الشروع في الجريمة.

 دراسات في قانون العقوبات / القسم الخاص )30220702( )3، ن:3(

، ىيشمل القواعد القانونية التي تحدد عناصر التجريم الخاصة بكل جريمة على حد –البرنامج العام 
والجزاء الواجب التطبيق وتقسيم الجرائم إلى مجموعات أساسية وفقاا لطبيعة الحق 

.والمصلحة محل الحماية القانونية  

م الواردة في نطاق القسم الخاص، كالجرائم نموذج من نماذج الجرائيتناول دراسة  –البرنامج الخاص 
 الواقعة على األشخاص والجرائم الواقعة على األموال.

 دراسات في القضاء اإلداري  )30230702( )3،ن:3(

ويشمل دراسة النظرية العامة للقضاء اإلداري من حيث نشأته وتطوره وتشكيله : البرنامج العام
ومبدأ المشروعية. هواختصاصاتوخصائصه   

العام  ويتناول دراسة تفصيلية تحليلية وتطبيقية ومقارنة ألحد موضوعات البرنامج: البرنامج الخاص
 مثل دعوى اإللغاء ودعوى التعويض.

 دراسة متقدمة في النظم السياسية والقانون الدستوري )30240701( )3،ن:3(

الدستوري والنظم الدستورية المعاصرة والنظام الدستوري األردني  ويتناول ماهية القانون  :البرنامج العام
 والدولة كأحد موضوعات القانون الدستوري.
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يتناول أحد موضوعات البرنامج العام كالرقابة على دستورية القوانين ومبدأ فصل : و البرنامج الخاص
 السلطات.

 دراسات في أصول المحاكمات الجزائية )30220704( )3،ن:3(

ويتناول دراسة النظرية العامة لدعوى الحق العام من حيث أشخاصها وقيودها وأسباب  :البرنامج العام
انقضائها. كما يتناول دراسة مراحل دعوى الحق العام المختلفة وإجراءات السير بالدعوى في كل مرحلة، 

 ودراسة نظرية الختصاص في التشريع اإلجرائي الجزائي.

ويتناول دراسة تفصيلية وتحليلية ومقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام وأهمها:  :البرنامج الخاص
 كالدعوات الجزائية ونظرية الثبات.

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

يتناول هذا المساق مفهوم البحث العلمي والمبادئ التي تقوم عليها مناهجه وأنواعه وخطواته وأساليب 
البيانات وتحليلها وكيفية التعامل مع مصادر المعلومة القانونية المستقاة من التشريعات واألحكام جمع 

القضائية والفقه. ويوفر هذا المساق للطالب اإلرشادات الكافية ابتداءا من تحديد مشكلة البحث وانتهاءا 
طروحة دكتوراه. مع التركيز على بكتابة الشكل النهائي له سواء كان بحثاا عادياا أم رسالة ماجستير أم أ

 استخدام مصادر الدراسة واإلشارة إليها في الهوامش.

 دراسات في نظام الحكم في االسالم )30240704( )3، ن:3(

في  ةالمعاصر الحكم  ومقارنته بأنظمة بنظام الحكم في السالمتتضمن هذه الدراسة التعريف  :البرنامج العام
المختلفة. القانونية األنظمة  

اإلداري فلسفة التقسيم  مثل ،العامتتضمن هذه الدراسة أحد موضوعات البرنامج  :البرنامج الخاص
الراشدين.في الدولة اإلسالمية في عهد لخلفاء   

 دراسات في المالية العامة والتشريع الضريبي )30230701( )3،ن:3(
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ويتناول دراسة المالية العامة من جوانبها المختلفة ابتدأا من النفقات العامة للدولة  :البرنامج العام
ثارها القتصادية ومن ثم اإليرادات العامة للدولة من ضرائب ورسوم ودومين خاص آو 

للدولة.  ةوقروض عامة ومن ثم دراسة الموازنة العام  

يتضمن دراسة تحليلية معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الواردة في القسم العام  :البرنامج الخاص
وأنواع  امثل دراسة القروض العامة من حيث التعريف بالقروض العامة وطبيعته

األردن في تنظيم القروض العامة في الدول المقارنة و  صصو نالقروض العامة ودراسة 
ية والجتماعية.وآثار القروض العامة السياسية والقتصاد  

ومن ثم انتهاء أعباء القروض العامة أو المنازعات الضريبية من حيث مفهوم قرار التقدير والطبيعة 
القانونية لقرار التقدير وطرق تقدير الوعاء الضريبي في التشريعات المقارنة ومن ثم طرق الطعن في قرار 

 التشريع المقارن. وأللتشريع األردني  الطعن اإلداري، والطعن القضائي سواء بالنسبةكالتقدير، 
 

 دراسات في القانون الدولي النساني )30250704( )3،ن:3(

 

من حيث مصادره،  النسانييتناول البرنامج العام دراسة نظرية القانون الدولي : البرنامج العام
التسوية السلمية للمنازعات الدولية، المنازعات و المسؤولية الدولية، و  ،أشخاصهو 

 المسلحة وقانون البحار. النظرية العامة للمنظمات الدولية . 

يتضمن البرنامج دراسة تحليلية معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الواردة في القسم : البرنامج الخاص
 ن .العاملة في حقوق النسا النظرية العامة للمنظمات الدوليةك :العام

 
 دراسات في الحقوق السياسية )30240702(:

معنى ومفهوم الحرية ومدى االرتباط بينها وبين مبدأ المساواة،  يتناول البرنامج العام: البرنامج العام
كما يتناول البحث عالقة الحقوق المدنية بالحقوق السياسية، ومن ناحية أخرى يتناول البحث تحديد 
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إذا كان يرادف مصطلح الديمقراطية ليتم بعد ذلك البحث في األصول مصطلح الحقوق السياسية وما 
 الفكرية واألصول الشرعية للحقوق السياسية.

يتضمن البرنامج دراسة تحليلية معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الواردة في القسم : البرنامج الخاص 
 العربية. مثل ضمانات الحقوق السياسية أوالحقوق السياسية في الدساتير العام

 دراسات في الجرائم القتصادية )30220703(:

الجنائية ، والمسؤولية الجريمة القتصاديةالبرنامج العام: يتناول البرنامج العام دراسة نظرية 
 وأنواع الجرائم القتصادية.، للشخص الطبيعي والمعنوي 

البرنامج الخاص: يتضمن البرنامج دراسة تحليلية معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الواردة في القسم 
 كنظام المصالحةالعام: 

 
 


