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 التميز في مجاالت القانون والبحث العلمي.
 

 .تعميق المعرفة القانونية والمْهنية في مجاالت القانون 
 

:
 

 .مواكبة المستجدات اإللكترونية في مجاالت القانون  .1
 .تشجيع البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية .2
 .تنمية قدرات الطلبة التحليلية في مجاالت القانون  .3
  .المجتمعربط الرسائل الجامعية بقضايا  .4
 .إعداد خريجين مؤهلين في مجاالت القانون  .5

 

 

 إجراء الدراسات والبحوث العلمية القانونية. .1
 حكام القضائية.ألتحليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية وا .2
 اإللمام بالتشريعات والقضايا والمشكالت القانونية المعاصرة. .3
 النظرية وإمكانية تطبيقها على المنازعات القانونية.الربط بين النصوص  .4
 التواصل والعمل بروح الفريق الواحد. .5
 تقديم االستشارات القانونية للمجتمع. .6
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ساعة معتمدة موزعة على  141 منالقانون  تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 النحو اآلتي:

 

 %20 27 متطلبات الجامعة أوالا 
 %15 21 متطلبات الكلية ثانياا 
 %65 93 متطلبات التخصص ثالثاا 

141 100% 
 

 
 

 

      1,2,3,4,5  03  3 

ُمستوى   التسلســــل
 المادة

 المجال 
 المعرفـي

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

         

- 

 9 الشريعة االسالمية 5
 30 القانون المدني 1
 12 القانون التجاري  2
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 6 القانون الدستوري  3
 12 القانون اإلداري والمالي 4
 15 القانون الجزائي 5
 6 العام القانون الدولي 6

-  

 عدد الساعات المعتمدة المجال المعرفي الرقم المتسلسل
 6 المساقات اللغوية والعملية 7
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27
 ساعة معتمدة( 15: )الجامعة اإلجباريةمتطلبات  .أ

  
 50511108 3 (1اللغة العربية ) 50511102
 50511109 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103
 - 0 اللغة العربية استدراكي 50511108
 - 0 اللغة االنجليزية استدراكي 50511109
 - 0 مهارات الحاسوب استدراكي 50511110
 - 3 التربية الوطنية 50511206
 - 3 العلوم العسكرية 50511308
 50511110 3 مهارات حاسوبية 50541103

15
 

يختارها الطالب من المساقات  (معتمدة ةساع 12) االختيارية:متطلبات الجامعة  ب.
 اآلتية:

 

   
 - 3 مهارات حياتية 50511204
 - 3 الريادة واالبداع 50511306
 50511102 3 (2اللغة العربية ) 50521101
 50511103 3 (2اللغة االنجليزية ) 50521102
 - 3 مبادئ علم النفس 50521203
 - 3 حقوق اإلنسان 50521204
 - 3 اإلسالميةالثقافة  50531101
 - 3 القدس والوصاية الهاشميةتاريخ  50531205
 - 3 البيئة والمجتمع 50541203
 - 3 الصحة والمجتمع 50541206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 50541307
 - 3 لغة اجنبية 50521103
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 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية اإلجبارية ثانيًا: 

 

 - - 3 3 مدخل الى علم القانون  30311101
 - - 3 3 (1فقه األحوال الشخصية ) 30351102
 س 30311102  3 3 (2فقه األحوال الشخصية ) 30352103
 - - 3 3 النظم السياسية والقانون الدستوري  30331101
 - - 3 3 القانون اإلداري  30341201
 - - 3 3 القانون الدولي العام 30361101
 - - 3 3 المدخل الى الفقه االسالمي 30351101

21
 

93 
 ساعة معتمدة( 75) اإلجبارية تخصصتطلبات الم .أ

 

 )س( 30311101 - 3 3 مصادر االلتزام 30311202
 )س( 30311202 - 3 3 احكام االلتزام 30312103
 - - 3 3 مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية 30372201
 )س( 30312103 - 3 3 قانون أصول المحاكمات المدنية 30313104
 )س( 30311101 - 3 3 العقود المسماه 30313205
 )س( 30311101 - 3 3 القوانين االجتماعية 30313206
 )س( 30312103 - 3 3 الحقوق العينية 30314107
 )س( 30313104 - 3 3 والتنفيذ قانون البينات 30314108
 ساعة 90بعد اكمال  - 3 3 مشروع بحث 30371102
 )س( 30312103 - 3 3 القانون الدولي الخاص 30314202
 )س( 30313104 - 3 3 تطبيقات قانونية 30374105
 )س( 30311101 - 3 3 مبادئ القانون التجاري  30321201
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 )س( 30321201 - 3 3 الشركات واالفالس 30322102
 )س( 30311101 - 3 3 دراسات قانونية في التجارة االلكترونية 30323203
 )س( 30321201 - 3 3 والعمليات المصرفيةقانون األوراق التجارية  30323204
 )س( 30311101 - 3 3 قانون العقوبات/ القسم العام 30351201
 )س( 30351201 - 3 3 الجرائم الواقعة على األموال 30352102
 )س( 30351201 - 3 3 جرائم تكنولوجيا المعلومات 30353103
 )س( 30351201 - 3 3 الجرائم الواقعة على األشخاص 30353204
 ()س 30351201 - 3 3 قانون أصول المحاكمات الجزائية 30354105
 - - 3 3 النظام الدستوري االردني 30332102
 -  3 3 المالية العامة والضرائب 30342202
 - - 3 3 تشريعات اإلدارة االلكترونية 30342203
 )س( 30341201 - 3 3 القضاء اإلداري  30344204
  - 3 3 التنظيم الدولي 30362203

75
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 12)االختيارية: يختار الطالب  لتخصصمتطلبات ا ب.
 

 - - 3 3 احكام مهنة المحاماة 30374103
 - - 3 3 عقود التأمين 30314209
 - - 3 3 الملكية الصناعية والتجارية 30312214
  - 3 3 الجرائم الواقعة على امن الدولة 30352106
 30353204  3 3 الطب الشرعي 30354109
 - - 3 3 القانون الجنائي الدولي 30364104
  - 3 3 قانون اإلدارة المحلية 30342206
 - - 3 3 والدالالت(الحكم الشرعي 1أصول الفقه اإلسالمي)علم  30303107
 - - 3 3 الوظيفة العامة 30342207

12
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 ساعة معتمدة( 6التخصص المساندة )متطلبات  ج.
 

 

 - - 3 3 الصياغة القانونية باللغة العربية 31072104
 - - 3 3 في القانون  مهارات حاسوبية 30372206

6
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  ____ 3 مدخل الى علم القانون  30311101
  ____ 3 المدخل إلى الفقه اإلسالمي 30351103
  ____ 3 والقانون الدستوري النظم السياسية  30331101
  ____ 3 القانون الدولي العام 30361101

   3 متطلب جامعة اجباري  
  15 المجموع

 

  30311101 3 مصادر االلتزام 30311202
  30311101 3 التجاري مبادئ القانون  30321201
  30311101 3 قانون العقوبات / القسم العام 30351201
  ___ 3 القانون اإلداري  30341201
  ____ 3 1فقه األحوال الشخصية  30351101

  ___ 3 متطلب جامعة اجباري  
   18 المجموع
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  30311202 3 أحكام االلتزام 30312103
  30321201 3 الشركات واالفالس 30322102
  30351201 3 جرائم واقعة على األموال 30352102
  ___ 3 النظام الدستوري األردني 30332102

  ___ 3 متطلب كلية اختياري  
  ___ 3 متطلب جامعة اجباري  

  18 المجموع
 
 

  ___ 3 المالية العامة والضرائب 30342202
  ___ 3 التنظيم الدولي 30362203
  ____ 3 أو الفرنسية مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية 30372201
  ____ 3 مهارات حاسوبية 30372206

  ___ 3 متطلب كلية اختياري  
  ___ 3 متطلب جامعة اجباري  

   18 المجموع
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  30312103 3 قانون أصول المحاكمات المدنية 30313104
  ___ 3 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 30342203
  30351201 3 جرائم تكنولوجيا المعلومات 30353103
  30311102 3 2فقه األحوال الشخصية  30352102

  ___ 3 متطلب جامعة اجباري  
  ___ 3 متطلب كلية اختياري  

 18 المجموع

 

  30311101 3 العقود المسماة 30313205
  30311101 3 القوانين االجتماعية 30313206
  30351201 3 الجرائم الواقعة على األشخاص 30353204

  ___ 3 متطلب كلية اختياري  
  ___ 3 متطلب جامعة اختياري  
  ___ 3 متطلب جامعة اختياري  

   18 المجموع
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   3 مشروع بحث 30371102
  30313104 3 والتنفيذ قانون البينات 30314108
  30351201 3 قانون أصول المحاكمات الجزائية 30354105
األوراق التجارية والعمليات قانون  30323204

 المصرفية
3 30321201  

  30312103 3 الحقوق العينية 30314107
   3 متطلب جامعة اجباري 

  18 المجموع
   
   

  30312103 3 القانون الدولي الخاص 30364202
  30341201 3 القضاء اإلداري  30344204
   3 عقود التأمين 30314209
  30313104 3 تطبيقات قانونية 30374103

   3 متطلب كلية اختياري  
   3 متطلب جامعة اختياري  

   18 المجموع
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 (السابق ب،المتطل0:ع،3:ن،3)مدخل إلى علم القانون:  30311101

نظرية القانون: تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية وعالقة القانون مع غيره من  .1
القواعد االجتماعية والدينية، وبيان أقسام القانون وفروعه وتقسيمات القواعد القانونية، ثم 

 مصادر القانون وتفسيره ونطاق تطبيقه.
خاصه ومحله، والحماية القانونية للحق نظرية الحق: تعريف الحق وأنواعه وأركانه، وبيان أش .2

من خالل الحديث عن الدعوى وشروطها وأنواعها والنظام القضائي وتشكيالت المحاكم المدنية 
 والجزائية في األردن.

 
  (30311101 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)مصادر االلتزام:  30311202

العقد والتصرف االنفرادي والفعل النافع التعريف بمصادر االلتزام وبيان معنى ومضمون كل من 
 والفعل الضار والقانون، ودراسة ذلك في كل من القانون المدني األردني والقانون المقارن.

 
 (30311101 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) مبادئ القانون التجاري: 30321201

قانون المدني ودراسة تطوره دراسة نشأة القانون التجاري وخصائصه وعالقته بغيره من القوانين كال
ودراسة األعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية وكذلك دراسة طرق تسوية المنازعات 

 التجارية.
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 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) والقانون الدستوري: السياسيةالنظم  30331101

القانون الدستوري وعالقته بفروع الحديث عن ماهية الدساتير والقانون الدستوري من حيث طبيعة 
القانون األخرى، وبيان أدلة األحكام القانونية الدستورية، كما تتضمن إيضاح معنى الدستور وأنواع 
الدساتير ثم بيان نشأتها ونهايتها وإبراز التدني النسبي لقيمة الدساتير وكيفية الحفاظ على سيادتها 

تها سواء كانت سياسية أو قضائية، كما تتضمن هذه وذلك من خالل الحديث عن الرقابة وتطبيقا
المادة الحديث عن الدولة وخاصة مفهومها والعناصر المكونة لها والصفات القانونية لها وأنواعها، 
وكذلك الحديث عن أنظمة الحكم وبيان ركائزها الدستورية والسياسية المتنوعة وإيضاح مفهوم 

بعد ذلك بيان نماذج من النظم المطبقة في عالمنا المعاصر،  الحكومة الديمقراطية وتعدد صورها، ثم
 وأخيراا موقف الشرع اإلسالمي وبخاصة في الشؤون الدستورية.

 
 (30311101 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) قانون العقوبات /القسم العام: 30351201

وتصنيفها كما تناول دراسة المسؤولية التعريف بالنظرية العامة للجريمة والعقوبة وبيان أركان الجريمة 
 الجزائية وقواعد االشتراك الجرمي والجزاءات من عقوبات وتدابير وطرق انقضائها.

 
 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) المالية العامة والضرائب: 30342202

الدولة ونفقاتها، التعريف بعلم المالية العامة وبيان عالقته بالعلوم األخرى، كما تتناول دراسة إيرادات 
 ودراسة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في كل من القانون األردني والمقارن.

 
 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) القانون الدولي العام: 30361101

التعريف بالقانون الدولي العام وتطوره التاريخي وبيان مصادره وخصائصه وطبيعة قواعده وعالقته 
كما تتضمن الحديث عن أشخاص القانون الدولي وبيان حقوق الدول وواجباته، بالقانون الداخلي، 

 وكذلك بان المسؤولية الدولية ووسائل حل المنازعات بين الدول.
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 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3)القانون اإلداري:  30341201

كما تتضمن التعريف بالقانون اإلداري وبيان مصادره وخصائصه وصلته بفروع القانون األخرى 
التعريف بالمبادئ العامة للتنظيم اإلداري والتعريف بالنشاط اإلداري "الضبط اإلداري، المرافق 
العامة"، كما تتضمن التعريف بالوظيفة العامة ودراسة القرارات اإلدارية والعقود اإلدارية واألموال 

 العامة.
 

 ساعة بنجاح 90بعد اكمال  ،المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3) بحث:مشروع  30371102
إعداد مشروع بحث يحتوي على العناصر التالية: عنوان البحث، مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها 
والدراسات السابقة ومنهجية البحث وقائمة المراجع والمصادر باإلضافة إلى إعداد بحث قانوني في 

 درجة البكالوريوس لطلبة الحقوق.موضوع معين من الموضوعات القانونية المطروحة في خطة منح 
 

 (30311202 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)االلتزام:  أحكام 30312103
دراسة االلتزام من حيث التعريف به، ووسائل تنفيذه وبخاصة أحكام الوفاء، والتنفيذ العيني لاللتزام 

وتتناول الدراسة أيضاا التصرفات والتنفيذ بمقابل كذلك دراسة الوسائل المشروعة لحماية تنفيذ االلتزام 
 المشروطة بالتعليق والتضامن، والحوالة، وطرق انقضاء االلتزام.

 
 (30321201 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)الشركات واإلفالس:  30322102

دراسة الشركات التجارية من حيث تطورها وأنوعها وتكوينها وإدارتها وتصفيتها وانقضائها باإلضافة 
تسجيل األسهم وتداولها في السوق المالي، كما تتناول هذه المادة دراسة أحكام اإلفالس  إلى أحكام

 من حيث شروطه وآثاره في كل من القانون األردني والمقارن.
 

 (30311101 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) العقود المسماة: 30313205
بها من حيث تعريف وخصائص كل منها دراسة عقود البيع واإلجارة والوكالة والمقاولة، وما يرتبط 

 وأركانها وآثارها وتمييزها عن غيرها من العقود في كل من القانون األردني والمقارن.
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 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)األوراق التجارية والعمليات المصرفية:قانون  30323204

30321201) 
ووظائفها وتداولها ووفائها وحقوق والتزامات حامل دراسة األحكام العامة لألوراق التجارية وأنواعها 

تتناول هذه المادة دراسة العمليات المصرفية كالحسابات  االورقة التجارية وسائر الملتزمين بها. كم
المصرفية والحوالة المصرفية وسائر التسهيالت المصرفية المباشرة وغير المباشرة وقواعد االئتمان 

 وطرقه.
 

 (30312103 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) ول المحاكمات المدنية قانون أص 30313104
التعريف بقانون أصول المحكمات المدنية وبيان مصادره ودراسة تشكيل المحاكم وقواعد االختصاص 

 ونظرية الدعوى والخصومة واألحكام وأوجه الطعن العادية وغير العادية فيها.
التنفيذ ودراسة تنظيم وصالحيات وعمل دائرة التنفيذ وطرق التنفيذ كما تتناول هذه المادة دراسة قانون 

 المختلفة.
 

 (30312103 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) القانون الدولي الخاص: 30364202
التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصادره وبيان مضمونه وسنده الدستوري، ودراسة النظرية العامة 

قواعد اإلسناد فيما يتعلق باألحوال الشخصية واألشخاص الحكمية  في تنازع القوانين وتطبيقات
واإلفالس واألموال وااللتزامات التعاقدية وااللتزامات غير التعاقدية وغيرها وتطبيق القانون األجنبي 
بمراحله المختلفة، كما تتناول هذه المادة بيان القواعد العامة في االختصاص القضائي الدولي ومدى 

ولة في تنظيم ذلك االختصاص ومسألة تنفيذ األحكام األجنبية ومؤسسات التحكيم وتنفيذ حرية الد
 القرارات الصادرة عنها.
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 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) النظام الدستوري األردني: 30332102

العثماني الحديث عن التنظيم السياسي والدستوري للمملكة األردنية الهاشمية مدخلها التذكير بالحكم 
والثورة العربية الكبرى وكذلك التذكير بالتاريخ الدستوري للمملكة وذلك بإيضاح دسترة السلطة والحياة 

كيف نشا وما الذي تضمنه سواء فيما  1928السياسية لشرق األردن بدءاا بالقانون األساسي لعام 
في مجال الحرية ، نشأته ومضمونه 1947يتعلق بحقوق الشعب أو تنظيم السلطات ثم دستور 

 وتنظيم السلطة.
 

 (30351201،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) :الجرائم الواقعة على االشخاص 30353204
إمداد الطالب بأنواع وأعداد الجرائم التي تقع على األشخاص من حيث، خطورتها، وجسامة الحق 

وصفي واقعي ومن خالل المعتدى عليه ونوع الضرر الذي لحق المجني عليه منها، بأسلوب تحليلي 
 قرارات محكمة التمييز األردنية، وتشمل هذه المادة الجرائم التالية:

 جرائم القتل بصوره المختلفة، القصد والخطأ وظروف التشديد وظروف التخفيف. .1
 جرائم الضرب والجرح واإليذاء. .2
 جرائم اإلجهاض. .3
 جرائم الوعيد والتهديد. .4
 غير المشروعين.جرائم تقييد الحرية والقبض والحجز  .5
 جرائم الزنا واالغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء العام. .6
 جرائم الذم والقدح والتحقير "جرائم الشرف واالعتبار". .7
 

 (30351201 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) :الجرائم الواقعة على االموال 30352102
أكثر أنواع الجرائم وقوعاا وهي السرقة بصورها تعريف الطالب بالجرائم الواقعة على األموال وتتناول 

المختلفة وملحقاتها، وتعريفها وتحديد أركانها وعقوباتها، ثم جرائم االحتيال وجرائم إساءة األمانة 
 بصورها المختلفة وملحقاتها، والجرائم الواقعة على الشيك.
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 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) التنظيم الدولي: 30362203

بمختلف الجهود المبذولة من اجل إرساء قواعد التنظيم الدولي والتعريف بالمنظمة الدولية، التعريف 
نشأتها وأنواعها، كما تتناول دراسة منظمة األمم المتحدة والتعريف بالوكاالت المتخصصة وبعض 

 المنظمات ذات الطابع اإلقليمي.
 

 (30341201،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) اإلداري: القضاء 30344204
تعريف القضاء اإلداري، والتعريف بدعوى اإللغاء والتعويض في مجال القضاء اإلداري، مع التركيز 

 على تشكيل محكمة العدل العليا األردنية واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها.
 

 (30351201 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) قانون أصول المحاكمات الجزائية: 30354105
التعريف بأصول المحاكمات الجزائية ومن ثم دراسة تفصيلية للدعوى العمومية من حيث القواعد 
القانونية المتعلقة بإقامتها والسلطات المختصة بذلك وسبل انقضائها وكذلك الدعوى المدنية وأطرافها 

صول أو وشروط إقامتها وسبل انقضائها، كما تشمل هذه الدراسة أيضاا النظريات التي تحكم األ
اإلجراءات الجزائية" نظرية االختصاص والبطالن واإلثبات، وأخيراا المراحل التي تمر بها األصول 
واإلجراءات الجزائية" التحري واالستدالل والتحقيق االبتدائي والمحاكمة وسبل الطعن في األحكام 

 الجزائية".
 

 (30313104 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) :قانونيةتطبيقات  30374105
توجيه الدراسة النظرية وربطها بالواقع التطبيقي والميداني للنصوص القانونية وتفعيلها من خالل 
تزويد الطلبة بالمعلومات الضرورية الواجب إتباعها منذ بداية تسجيل الدعوى المدنية والجزائية حتى 

اءات الواجب إتباعها أمام صدور الحكم القضائي بها، وذلك من خالل التطبيق العملي لكافة اإلجر 
األجهزة القضائية المتخصصة، وتشمل أيضاا نماذج من اللوائح والطلبات والدفوع التي يمكن أن تثار 

 في معرض نظر الدعاوى المدنية والجزائية.
  



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (26/2018-2019), Decision No.: 25, Date:  15/06/2019 

 
   

19-21 

 
 (ب السابق،المتطل0،ع:3،ن:3) قانونية باللغة االنجليزية أو الفرنسيةمصطلحات  30372201

بالمصطلحات القانونية االنجليزية أو الفرنسية وكيفية استخدامها في نطاق النصوص تعريف الطالب 
 القانونية والمراجع األجنبية وكيفية التعبير باللغة القانونية األجنبية بطريقة سليمة.

 
 (30311101 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)القوانين االجتماعية  30313206

بقانون العمل وبيان ما يتعلق بعقد العمل الفردي، وعقد التدريب وعقد قانون العمل، التعريف  :األول
العمل الجماعي، إضافة إلى بحث السالمة العامة وإصابات العمل، وكذلك تسوية النزاعات 

 العمالية والنقابات العمالية.
مين قانون الضمان االجتماعي، ويركز بشكل خاص على بيان القواعد العامة ألنواع التأ الثاني:

المطبقة في األردن، الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، كذلك بحث مصادر 
التمويل لهذه التأمينات وشروط االستحقاق وحقوق المؤمن عليه في حالة العجز المؤقت 

 وحقوقه في حالة العجز الدائم.
 

 ( 30312103،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)   الحقوق العينية: 30314107
التعريف بحق الملكية وبيان أنواعها وخصائصها والحقوق المترتبة عليها والقيود الواردة على حق 
الملكية، ودراسة صور الملكية الفردية والشائعة وملكية األسرة وبيان طرق إدارتها ونقل ملكيتها، 

 وإنهاؤها، وأخيراا تتناول الدراسة الحقوق العينية وأنواعها وشروطها وأحكامها.
 

 (30313104 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3): والتنفيذ قانون البينات 30314108
التعريف بقانون البينات والقوانين المكملة له ودراسة المذاهب الفقهية المختلفة في قواعد اإلثبات، ثم 

واإلقرار والقرائن دراسة قواعد اإلثبات الموضوعية واإلجرائية، وأدلة اإلثبات الكتابية والشهادة واليمين 
 والخبرة وقوتها القانونية.

  



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (26/2018-2019), Decision No.: 25, Date:  15/06/2019 

 
   

20-21 

 
 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3)عقود التأمين:  30314209

التعريف بأهمية التامين والتعريف بإعادة التأمين وكيفية إبرام عقد التأمين من حيث خصائص هذا 
بيان التزامات المؤمن  العقد وأركانه ومراحل انعقاد عقد التأمين ودراسة آثار عقد التأمين من حيث

 وكيفية انقضاء عقد التأمين، وأخيراا دراسة التأمين اإللزامي
 

 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) (:1فقه األحوال الشخصية ) 30301101
تحديد مفهوم فقه األحوال الشخصية وعقد الزواج: مفهومه ومقوماته، وآثاره وطرق انحالل عقد 

التفريق بالقضاء بسبب الردة، أو الرضاعة، أو الشقاق والنزاع أو العيوب الزواج: الطالق، الخلع، 
والغيبة واإلعسار بالنفقة والمهر، كما تشمل اآلثار المترتبة على انحالل عقد الزواج: العدة، والنسب، 

 دراسة فقهية تشريعية. والرضاع، والحضانة، والنفقة.
 

 (30311102،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) (:2فقه األحوال الشخصية ) 30302102
تحديد األحكام الفقهية المتعلقة بالميراث من حيث تعريفه، والحقوق المتعلقة بالتركة، وموانع الميراث 
وأركانه وأسبابه وأنواع التركة وأصول المسائل، والعول والرد، وميراث الحمل والمفقود كما تشمل 

 دراسة فقهية تشريعية لوصية الواجبة من حيث معناها وحكمها.تعريف الوصية وأحكامها ومقدارها، وا
 

 (30353204 ،المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3)الطب الشرعي  30354109
تعريف طالب القانون كيفية االستعانة باألطباء الشرعيين عامة والمختبرات الطبية بالطريق الذي 

الطبية والقدرة على مناقشتها والكشف على يخدم سير التحقيق والمحاكمات وفهم محتوى التقارير 
الوفيات القضائية وتشريحها والجروح والغرق واالختناق وغير ذلك من الحوادث على أسس علمية 

 خدمة للعدالة.
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 السابق(،المتطلب 0،ع:3،ن:3) الجرائم الواقعة على أمن الدولة: 30352106

 الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وهي:  .1
كالتجسس، وإذاعة األسرار، ووثائق الدولة،  –الجرائم الجنائية، والجرائم الماسة بالقانون الدولي 

 وجرائم االتصال بالعدو، وجرائم النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهي: الجنايات الواقعة على الدستور، واغتصاب  .2

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

 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) القانون الجنائي الدولي: 30364104
التجاوب القضائي للمحاكم الدولية لالنتهاكات الخطيرة والجسيمة للمعايير الدولية التعرف على 

توصف بالجرائم الدولية. كما يتناول كيفية تعامل لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والتي 
 والجرائم الوحشية المرتكبة. دولي في الوقت الحاضر مع الفضائح المجتمع ال

 
 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) قانون اإلدارة المحلية: 30342206

اإلدارية، وإيضاح مفهوم  ةالتعريف باألسس العامة للتنظيم اإلداري، والتعريف بالمركزية والالمركزي
اإلدارة المحلية، وفلسفتها وركائزها األساسية ومشكالتها. كما تتضمن دراسة لبعض تطبيقات نظام 

 اإلدارة المحلية في كل من النظام القانوني األردني والمقارن.
 

 (،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3)والتجارية:  الملكية الصناعية 30312214
الصناعية والتجارية وأحكام قانون براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية  دراسة مفهوم الملكية

ناعية والتجارية وآلية وقانون العالمات التجارية واالتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الص
 حمايتها.

 


