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 وصف المواد للقانون
 

   المدخل الى القانون
تعتبر هذه المادة مقدمة عامة والزمة لدراسة علم القانون وتتناول في القسم األول النظرية العامة للقانون من حيث 
تعريف القانون ونشأته وخصائصه وأساسه وأقسامه ومصادرة وتفسيره وتطبيقه، ويتناول القسم الثاني النظرية 

للحق من حيث تعريف الحق، وأنواعه، وأشخاصه ومحله، ومصادره، واستعماله والحماية المقررة له، كما العامة 
تتناول هذه المادة التعريف بشبكة االنترنت وخصائصها، وطبيعة المعامالت التي تتم في الفضاء االلكتروني ودور 

 القانون في تنظيمها.
 

Introduction to Law   
This course is considered to be a general introduction vital to the study of law. The first chapter discusses the 
general theory of law in terms of the definition of law, its rise, features, basis, branches, sources, 
interpretations, and practices. The second chapter discusses the general theory of rights in terms of definition, 
types, subject persons, status, sources, uses, and determined protection. It also introduces the features of the 
internet; the nature of electronic procedures and law’s role in organizing.  

 
 مصادر االلتزام 

تعنى هذه المادة بدراسة ما يسمى في القانون األردني باسم "مصادر الحقوق الشخصية فهي تتناول دراسة العقد من 
حيث التعريف به واركانه وشروط انعقاده وصحته وتفسيره واثاره وانحالله وكيفية التعبير عن اإلرادة الكترونياً 

الوسائل االلكترونية في قيام المسؤولية المدنية كمصدر من مصادر االلتزام. ثم  وانعقاد العقد االلكتروني واستخدام
دراسة االرادة المنفردة كمصدر عام لاللتزام، ودراسة الوعد بجائزة كأبرز تطبيق لنظرية االرادة المنفردة. ثم 

عن فعل الغير دراسة الفعل الضار ) العمل غير المشروع( من حيث مسؤولية الشخص عن فعله ومسؤوليته 
ومسؤوليته الناشئة عن االشياء، ثم دراسة الفعل النافع ) االثراء بال سبب( كقاعدة عامة ودراسة الفضالة ودفع غير 

 المستحق باعتبارها تطبيقات لنظرية االثراء بال سبب، واخيرا دراسة القانون كمصدر مباشر لاللتزام .
 

Sources of Obligations  
The course studies the sources of personal rights as stated in the Jordanian Law. It reviews contracts in terms 
of definition, elements, conditions, validity, interpretation, effects, and termination. It discusses the means of e-
will expression, signing e-contracts, using electronic tools in fulfilling civil liability as a source of obligation. 
Then, it studies individual will as a general source of obligation, and the promise of reward as practice of 
individual will theory. It also reviews harmful acts (unlawful acts) in terms of individual liability of one’s own 
actions and others’, and purposeful acts (enrichment without causation) as a general rule. The course reviews 
management and undue remuneration as theoretical applications of enrichment without causation, and law as a 
direct source of obligation. 

 
    احكام االلتزام

تهتم هذه المادة بدراسة احكام االلتزام في ذاته التي تسمى في القانون المدني االردني باسم "اثار الحق " وتتناول 
دراسة اثار االلتزام أي تنفيذه اختيارا وجبرا، والوسائل المشروعة لحماية التنفيذ. ثم دراسة اوصاف االلتزام من 

االطراف، وتعدد المحل ، ودراسة اثبات االلتزام في القانون األردني، وأخيرا دراسة  حيث الشرط واالجل ، وتعدد
 انقضاء االلتزام او بما يعادل الوفاء اوبال وفاء. كما تبحث هذه المادة بالدفع االلكتروني ووسائله المختلفة.
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Roles of Obligations  
This course focuses on roles of obligations that are referred to in the Jordanian Civil Law as the effects of 
rights. It studies the effects of obligations in terms of their optional and compulsory execution, and legal means 
of protection. It then reviews the descriptions of obligation in terms of conditions, terms, in addition to multiple 
parties and places. It studies the proof of obligation in the Jordanian Law, and obligation realization or its 
equivalent of fulfillment or no fulfillment. The course also looks into e-payment and its various means. 

 
 .العقود المسماة / البيع وااليجار 

تعني هذه المادة بدراسة عامة للعقود المسماة ودراسة خاصة ألبرز عقدين من العقود المسماة وهما عقدا: البيع 
واإليجار. فتتناول دراسة العقود المسماة من حيث ميزاتها والتفرقة بينها وبين العقود غير المسماة وتكييف العقود. ثم 

البيع تكوينه وما يتصل به وكيفية ابرامه الكترونياً، ثم البيع بالنموذج والبيع بشرط التجربة ثم دراسة  دراسة عقد
التزامات البائع والتزامات المشتري وما يتعلق بها . ثم دراسة بعض انواع البيوع كبيع السلم وبيع التركة ) 

ركان والشروط وااللتزامات التي يرتبها على المؤجر المخارجة( وبيع ملك الغير ثم دراسة عقد االيجار من حيث اال
والمستأجر وكيفية ابرام هذا  العقد الكترونياً. واخيرا دراسة قانون المالكين والمستأجرين االردني باعتباره القانون 

 الخاص الذي يطبق على ايجار العقارات في المملكة. ياالستثنائ
 

Nominate Contracts/Sales and Lease    
This course is a general review of nominate contracts with a focus on the two chief nominate contracts of sales 
and leasing. It reviews nominate contracts in terms of charactaristicst, differences in comparison with 
innominate contracts, and contracts adaptation. It then studies the drafting of a sales contract and the means 
of its electronic signing, then pattern sale, and sale with the condition of experiment, in addition to the 
obligations of sellers and buyers. It explores the types of sales, such as al-salam and inheritance sales, in 
addition to lease contracts in terms of elements, conditions, obligation of lessor and lessee, in addition to the 
means of e-signing. Finally, the course studies the Jordanian Landlords and Tenants Law as the exceptional 
private law applied in property leasing in the Kingdom. 

 
 عقود التأمين 

تبين هذه المادة معنى التامين وتعريفه وتوضيح خصائصه القانونية باعتباره من عقود الغرر، وانواع التامين وهي 
التامين الجوي والبري والبحري والتفريق بين التأمين من االضرار والتأمين على االشخاص، والتأمين من االضرار 

مين من المسؤولية المدنية. ودراسة ابرام عقد التأمين من الناحية القانونية ينقسم الى التأمين على االشياء والتأ
والعملية ووثيقة التأمين وتاريخها وتفسيرها وملحق وثيقة التأمين واثاره. ودراسة اطراف عقد التأمين المؤمن 

 التأمين. والمؤمن له والمستفيد والتزامات كل منهم والخطر المؤمن منه ومبلغ التأمين وانقضاء عقد

 
Insurance Contracts  
This course clarifies the definition of insurance and its legal features as one of al-gharar contracts. It reviews 
the types of insurance as follows: air, land, and marine. It distinguishes between damage insurance and life 
insurance. Damage insurance is divided into property damage insurance and civil liability insurance. The course 
also studies signing an insurance contract in legal and practical terms, and the insurance document’s date and 
interpretation. It reviews the contract’s parties; their rights and obligation, the amount of insurance, and the 
expiration of the contract.  
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 قانون العمل والضمان االجتماعي 
تتناول هذه المادة دراسة المبادئ العامة في قانون العمل من حيث تعريفه وأهميته وتطوره والتنظيم الدولي له 
مصادره واستقالله ونطاق تطبيقه ثم دراسة عقد العمل الفردي من حيث عناصره وانعقاده ومدته وآثاره. ثم دراسة 

قات العمل الجماعية وال سيما اتفاقات العمل الجماعية والنقابات العمالية وتسوية النزاعات التنظيم القانوني لعال
العمالية الجماعية وقانون الضمان االجتماعي مع التركيز على القواعد الخاصة النواع التأمين المطبقة في المملكة  

 التأمينات(. ) الشيخوخة ، العجز ، الوفاة ، واصابة العمل ، مصادر التمويل لهذه
 

Labor Law and Social Security  
This course studies the general principles of labor law in terms of definition, importance, development, 
international organization, sources, independency, and areas of practices. It reviews individual labor contracts 
in terms of elements, signing, duration, and effects. The course explores the legal organization of group work-
relations, especially group work-agreements, labor unions, conflict settlements, and social security law. It 
focuses on the specified rules of the types of applied insurances in the Kingdom: aging, inability, death, work 
injury, and insurance funding resources. 

 
  الحقوق العينية

تعنى هذه المادة بدراسة الحقوق العينية األصلية، فتتناول دراسة حق الملكية من حيث نطاقه ووسائل حمايته والقيود 
التي ترد عليه وأنواع الملكية وبشكل  خاص ما يتعلق بنشأتها والتفريق بينها وبين الملكية المقررة ثم استعمال المال 

انقضاء الملكية الشائعة ثم دراسة أسباب الملكية، والحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهي  الشائع واستغالله ودراسة
حق المنفعة وحق االستعمال والسكن وحق المساطحة وحقوق االرتفاق، كما تعنى بدراسة الحقوق العينية والتبعية. 

ه وانقضاؤه، واخيرا دراسة حقوق فتتناول دراسة الرهن التأميني والرهن الحيازي من حيث انشاء كل منهما واثار
 االمتياز بما في ذلك حقوق االمتياز الخاصة على العقار.

 
Real Rights  
This course studies the original real rights, such as the right to property, in terms of scope, means of 
protection, restrictions, and types. It reviews the uses and exploitation of joint funds, and the expiration of joint 
property. It explores the causes of property and the sub-rights of the right to property, which are: right to 
benefit, right to use, right to dwell, right to lease, and right to easement. The course examines mortgages and 
bailments in terms of effects and expiry, and reviews privilege rights, including property privilege rights.  

 
 

 القانون الدولي الخاص 
تتناول هذه المادة التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصادره وتنازع القوانين )القانون المختص بحكم          

العالقات التي تتضمن عنصرا اجنبيا( والتكييف واإلحالة وموانع تطبيق القانون األجنبي وقواعد اإلسناد في األحوال 
وااللتزامات التعاقدية والمسؤولية التقصيرية، وتنازع االختصاص القضائي الدولي مع الشخصية واألحوال العينية 

بيان االختصاص القضائي الدولي للمحاكم األردنية ومسالة تنفيذ األحكام األجنبية وكذلك القرارات الصادرة عن 
 امالت االلكترونية .مؤسسات التحكيم، كما تتناول هذه المادة موضوع تنازع القوانين واالختصاص في المع

 
Private International Law 
This course introduces private international law’s definition, sources, and conflict of laws. It reviews 
adaptations, renvois, and foreign laws application-restrictions. The course explores the rules of imputability in 
personal and real estate statuses, contract obligation, torts, and international jurisdiction conflict. It identifies 
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the international jurisdiction of Jordanian courts, the issue of executing foreign decisions, and adjudications of 
arbitration institutions. The course also studies the conflict of laws and jurisdiction in electronic transactions.   

 
 قانون البينات والتنفيذ 

تتضمن هذه المادة التعريف بقانون االثبات ودراسة االنظمة القانونية المختلفة في االثبات، ودراسة قواعد االثبات 
الموضوعية واالجرائية، ثم دراسة ادلة االثبات المختلفة ) الكتابة ، والشهادة واليمين واالقرار والقرائن والمعاينة 

االثبات االلكترونية وحجيتها. كما تتناول التعريف بقانون التنفيذ وتطوره التشريعي، ودراسة  والخبرة( ووسائل
دائرة التنفيذ من حيث االختصاص والقائمين عليها، ودراسة الخصومة في التنفيذ واسناد التنفيذ وطرق التنفيذ 

 الجبري على اموال المدين وعلى شخصه وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.
 

Law of Evidence and Execution  
This course includes a definition of the law of evidence and study of its various legal systems. It reviews the 
objective and procedural rules of evidence, proof, and electronic means. It also includes the definition of the law 
of execution and its development, in addition to the department of execution in terms of jurisdiction and officials. 
The course studies conflict in execution, importability, and means of forced execution.    

 
 المدخل الى الشريعة االسالمية 

تتناول هذه المادة التعريف بالشريعة اإلسالمية كمصدر للقانون، مع دراسة موجزة لمصادر الشريعة االسالمية، كما 
الحدود  –تتناول بعض النظريات الفقهية وخاصة نظرية العقد، ونظرية الملكية ...ونظرية المؤيدات الشرعية 

 والعقوبات والتعزير.
 

Introduction to Islamic Law  
This course identifies Islamic law as a source of legislations, with a brief study of Islamic law sources. It also 
reviews jurisprudence theories, especially contract, property, and punishment in Islamic.  

 
 

  زواج و طالق/ قانون االحوال الشخصية
تهدف هذه المادة الى التعريف باحكام الزواج والطالق في الفقه والقانون، وتتناول مفهوم الزواج وحكمه وحكمته، 
ومقدماته، وعقد الزواج من حيث مفهومه ومقوماته وشروطه وألفاظه وأقسامه، وصور التفريق بين الزوجين 

 والخلع وأحكامه.
 

Personal Status Law /Marriage and Divorce  
This course aims to identify marriage and divorce provisions in fiqh and law. It discusses the definition of 
marriage; its provisions and premises, and marriage contracts in terms of definition, conditions, terms, and 
sections. It reviews the types of separation and divorce provisions.  

 
     الوصايا والمواريث والوقف

تهدف هذه المادة الى التعريف باحكام التركات والمواريث والوصايا والوقف. وتتناول مفهوم التركة والحقوق 
المتعلقة بها، والميراث من حيث مشروعيته وشروطه واسبابه وموانعه، والورثة واستحقاقاتهم، والعول والرد 

لوصايا من حيث مفهومها وحكمها ومشروعيتها وانواعها وشروطها، وتتناول والحجب والتخارج ، كما تتناول ا
 كذلك الوقف من حيث شروطه وصحته ونفاذه وكيفية االنتفاع بالوقف والوالية عليه واحكامها وانتهاء الوقف.
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Wills, Inheritance, and Waqf  
This course aims to identify the provisions of inheritance, wills, and waqf. It explores the definition of patrimony 
and its related rights, in addition to inheritance in terms of legitimacy, conditions, causes, and restrictions. It 
reviews the entitlements of inheritors; excess, amends, default, and settlements. The course discusses wills in 
terms of definition, provision, legitimacy, types, and conditions. It also examines waqf in terms of conditions, 
validity, execution, and means of benefit, oversight, and expiration.  

 
 اصول المحاكمات المدنية 

تهتم هذه المادة بالتعريف بقانون اصول المحاكمات المدنية وتطوره ومصادره وصلته بالقوانين االخرى ، والتنظيم 
القضائي من حيث تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي ورجال القضاء وقواعد االختصاص، ونظرية الدعوى، 

 القضائية وطرق الطعن فيها.واجراءات التقاضي ) الخصومة( ثم االحكام 
 

Civil Procedural Law  
This course focuses on civil procedural law; its development, sources, and relation to other laws. It also studies 
the judicial system in terms of court formation, degrees of litigation, men of the law, jurisdiction provisions, 
allegation theory, litigation procedures (conflicts), and then judicial provisions and means of appeal. 

 
 العقود المدنية الصغيرة 

 تعنى هذه المادة بدراسة عقود الكفالة والوكالة والمقاولة : اوالً عقد الكفالة : عقد من عقود التوثيقات الشخصية
فتتناول دراسة هذا العقد تعريف الكفالة وخصائصها والموازنة بينها وبين العقود االخرى، واركان الكفالة ، والكفالة 

 -والمقاولة: ةالمنجزة والكفالة المقيدة والكفالة بالنفس والكفالة بالدرك واخيراً اثار الكفالة وانتهاؤها. ثانياً: الوكال
ن من العقود الصغيرة وهما عقد المقاولة وعقد الوكالة باعتبارهما من اهم العقود وتعني الدراسة هنا بعقدين اخري

المسماة بعقد البيع واإليجار وتتناول دراستهما التعريف بكل منهما وتميزه عن غيره من العقود المشابهة وإنشاء كل 
 منهما وااللتزامات التي يرتبها.

 
Minor Civil Contracts  
This course focuses on contracts of warranty, agency, and contracting. First, warranty contracts: one of the 
personal documentation contracts. The study of this contract consists of the definition of warranty; its features 
and compare with other contracts, and elements. It also reviews unrestricted warranty, restricted warranty, 
self-warranty, al-darak warranty. Additionally, the effects of surety and its expiration. Second, agency and 
contracting: the course examines the two contracts as chief nominate contracts, distinguishes each from other 
similar contracts, and identifies their entailed obligation. 

 
 القانون التجاري 

يتناول هذا المساق ماهية القانون التجاري، وأهدافه، وتطوره، وخصائصه ، وفروعه، وعالقتـه بالقانون المدني 
تجارية وأنواعها بما فيها االعمال التجارية االلكترونية وأهمية التجارة االلكترونية ومصادره كما يتناول األعمال ال

والموقع االلكتروني ومدى ارتباط التاجر به، والتاجر من حيث شروطه والتزاماته، وأحكام المتجر وعناصـره 
رة وحمايته ؛ والعقود التجارية كعقد البيع التجاري وعقد الرهن التجاري وعقد النقل والوكالة التجارية وعقد السمس

 سواء التقليدية منها ام االلكترونية ) اركانها، شروطها، خصائصها(.
 

Commercial Law  
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This course addresses the nature of commercial law; its goals, development, features, branches, and its relation 
to civil law. It explores the importance of e-commerce and its sources, as well as the different types of 
commercial transactions including e-commercial transactions, websites, and the merchant’s involvement. It 
also examines the merchant’s conditions, obligation, store provisions, elements, and means of protection. The 
course also studies commercial contracts in their traditional and electronic forms, such as commercial sales 
contract, commercial mortgage contract, transfer and commercial agency contract, and brokerage contract. 

 
 الشركات واإلفالس 

يتناول هذا المساق تعريف الشركات التجارية، وبيان أنواعها من حيث شركات األشخاص : شركة التضامن ، 
شركة التوصية البسيطة ، شـركة المحاصة ؛ والشركات المختلطة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة 

العامة، والشركة المساهمة الخاصة. كما يتناول المساق  التوصية باألسهم؛ وشركات األمــوال: الشركة المساهمة
أحكام اإلفالس: تعريفه وخصائصه وتمييزه عن اإلعسار في القانون المدني؛ شـروط شهر اإلفالس وآثـاره وأحكـام 

 .التفليسة وغلقها، ورد االعتبار؛ أحكام الصلح الواقي من اإلفالس
 

Companies and Bankruptcy  
This course identifies commercial companies and their types in terms of individual owners as follows: 
partnership companies, mixed cooperation (companies of limited liability and joint stock), and stock cooperation 
(public and private stock companies). The course also explores bankruptcy provisions; its definition, features, 
and contrast with delinquency in civil law. It also studies the conditions and effects of announcing bankruptcy, 
debt restructuring, and provisions of bankruptcy-preventive settlements.    

 
 األوراق التجارية والعمليات المصرفية

يتناول هذا المساق تعريف األوراق التجارية وتحديد أنواعها والنظام القانوني الذي يحكمها، وتمييزها عن غيرهـا 
مـن األوراق المالية؛ األوراق التجارية الثالث: سند السحب والسند ألمر )الكمبيالة( ، والشيك من حيث شروط 

اوله وشروط الوفاء فيه. كما يتناول العمليات المصرفية: الحساب الجاري ، ووديعة النقود قيامه، وطرق تد
،واألوراق المالية، والخصم ، وفتح االعتماد المالي ، وخطاب الضمان؛ واالعتماد المستندي، كما تتناول هذه المادة 

 موضوع السند االلكتروني والتحويل االلكتروني.
 

Negotiable Instruments and Banking  
This course identifies negotiable instruments, their types, and governing legal system. It distinguishes them 
from other securities. The three negotiable instruments are: notice promise, order bills of exchange, and checks 
in terms of conditions of draft, means of exchange, and conditions of obligation. The course also studies banking 
procedures: current accounts, money deposits, securities, deductions, appropriation, letters of guarantee, and 
letters of credit. It also explores the subjects of electronic papers and transfer.  

 
 القانون البحري 

يتناول هذا المساق النظام القانوني للسفينة، وماهيتها، وجنسيتها وتسجيلها، كما يتناول ملكية السفينة، والحقوق 
مالك  العينية المتعلقة بها، وكذلك حجزها، وأسبابه، وكيفية تنفيذه. كما يتضمن دراسة أشخاص المالحة البحرية،

السفينة، مجهزها، ربانها، كما يتناول المساق العقود المنظمة للنشاط البحري، مثل: عقد العمل البحري، وعقد 
التأمين البحري، والعقود الخاصة بإنقاذ السفن، والمسؤولية البحرية من حيث التصادم واإلنقاذ والتأمين، وتتناول 

 تداولها بالوسائل االلكترونية.  المادة كذلك بوليصة الشحن االلكترونية وكيفية
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Maritime Law  
This course studies the legal system of a ship; its nature, nationality, and registration. It discusses the ship ’s 
ownership, real rights related to it, and its confinement; reasons, and means of execution. It also includes the 
study of the persons of maritime navigation; the ship’s owner, equipper, and captain. The course introduces 
maritime-activity regulatory-contracts, such as: maritime labor contracts, maritime insurance contracts, ship-
rescue contracts, and maritime liability in terms of crashing, rescuing, and insurance. The course also examines 
electronic shipping-policies and means of their e-exchange.  

 
 الملكية الفكرية 

يتناول هذا المساق التعريف بحقوق الملكية الفكرية والمنظمات واالتفاقيات الدولية التي تعنى بحمايتها وخاصة 
اتفاقيتي باريس وتربس. كما يتناول هذا المساق عناصر  الملكية الفكرية المختلفة : حق المؤلف )الملكية األدبية 

المة التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والتصميمات التخطيطية )الرسومات والفنية(، وبراءة االختراع، والع
الطبوغرافية ( للدوائر المتكاملة، وشروط حمايتها والحقوق الناشئة عنها، ومدة حمايتها ، واالتفاقيات الدولية التي 

لنطاقات والمواقع االلكترونية، تعالجها ويعالج هذا المساق كذلك النشر واألداء والتوزيع االلكتروني، وأسماء ا
واالستنساخ غير المشروع للحقوق المحمية عبر شبكة االنترنت والوسائط المتعددة ودورها في التأثير على الحقوق 

 الفكرية، والتنظيم الدولي لحقوق الملكية الفكرية عبر االنترنت. 

 
Intellectual Property  
This course identifies intellectual property and introduces the various international organizations and 
agreements concerned with its protection, especially Paris and TRIPS agreements. It discusses the elements of 
intellectual property; the author’s right (literary and artistic property), patents, trademarks, industrial models, 
and schematic designs. It is also concerned with the conditions of intellectual-property protection, related 
rights, duration of protection, and international agreements. This course explores publication, performance, e-
distribution, names of areas and websites, illegal-copying of protected rights through the internet and 
multimedia and its role in affecting intellectual property and international regulation of intellectual property 
online. 

 
 قانون التجارة اإللكترونية 

ناول هذه المادة الطبيعة القانونية لشبكة االنترنت من حيث خصائصها ومدى خضوع االنترنت للقانون وأهم تت
مواضيع التجارة اإللكترونية مثل العقد اإللكتروني وعيوب الرضا في العقود اإللكترونية وعقود الخدمات 

تجارة اإللكترونية وكل ذلك حسب قانون اإللكترونية والوسائل اإللكترونية لفض النزاعات الناشئة عن عقود ال
 المعامالت اإللكترونية األردني.

 
E-Commerce Law  
This course is concerned with the legal nature of the internet in terms of features and the extent of the 
internet’s submission to the law. It explores chief e-commerce issues such as e-contracts, consent defects in 
e-contracts, e-services contracts, and electronic means of resolving e-commerce contracts’ conflicts, all 
according to the Jordanian E-Transactions Law.  

 
 تطبيقات قضائية 

ية للقانون أمام المحاكم المدنية، والجزائية، واإلدارية باختيار بعض يهدف هذا المساق إلى دراسة الجوانب التطبيق
القضايا، ودعاوى تحريكها قانونا لتمكين الطالب من اإلطالع على كيفية رفع الدعوى والسير فيها وإجراءات 
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ير المحاكم وإصدار األحكام في درجات المحاكم المختلفة. ويوفر هذا المساق للطالب فرصة لالطالع على س
الدعوى في المحاكم المدنية و الجزائية و األحوال الشخصية من خالل التنسيق مع وزارة العدل والجهات األخرى 

 ذات العالقة.
 

Judicial Practices  
This course aims to study the application aspects of the law before civil, criminal, and administrative courts by 
choosing some cases and lawsuits and reviewing them from a legal aspect to enable students of understanding 
case flow management. This course provides students with the opportunity to view lawsuit-processing in civil, 
criminal, and civil status courts in coordination with the Ministry of Justice and other concerned bodies. 

 
 ( 1القانون الدولي العام )

تتضمن هذه المادة دراسة النظرية العامة للقانون الدولي العام من حيث التعريف بالقانون الدولي العام وأساس 
الزاميته ومصادره وعالقته بالقانون الداخلي وبفروع القانون األخرى، ودراسة الدولة بوصفها الشخص الرئيسي 

عناصرها ونشأتها وأنواعها واالعتراف بها وحقوقها وواجباتها ومسؤوليتها وزوالها. للقانون الدولي العام من حيث 
وتعطي هذه المادة أيضا فكرة عن وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية وتهتم أيضا بدراسة نظام المسؤولية 

الدولي األخرى وكل ما يمت الدولية كما إنها من ناحية أخرى تتعرض لدراسة المنظمات الدولية وأشخاص القانون 
 بصلة بمصادره وموضوعاته بما يجعل هذه المادة أصال نظريا لدراسة المبادئ العامة للقانون الدولي.

 
Public International Law  
This course includes a theoretical study of Public International Law in terms of definition, basis of obligation, 
sources, and its relation to domestic laws and other branches of law. It also explores states as the main person 
of the Public International Law in terms of elements, foundation, types, recognition, rights, duties, 
responsibilities, and cessation. This course also introduces means of peaceful settlements in international 
conflicts, and is concerned with the system of international liability. It examines international organizations and 
other persons of International Law and all that is related to its sources and subjects, which makes this course a 
theoretical reference to the general principles of International Law. 

 
 ( 1القانون الدستوري )

يتضمن المنهاج الدراسي الدولة وأركانها ، خصائص الدولة ، نشأة الدولة ، أشكال الدول والنظريات المفسرة 
 .وضمانات قيام الدولة القانونية ، الحكومة ، أشكال الحكومات ، الحقوق والحرياتلخضوع الدولة للقانون 

 
Constitutional Law (1)  
This course is concerned with the study of constitutional law ’s general theory; its definition, types, means of 
drafting, sources of written and non-written constitutional provisions, constitutional eminence, means of 
overseeing the constitutionality of laws, and constitutional amendments. The course also reviews the state’s 
political system; its authorities and jurisdictions of each. It also studies the definition of a state and identifies its 
features, in addition to theoretically reviewing states in terms of sovereignty and types.    

 
 ( 1القانون اإلداري )

تتناول هذه المادة التعريف بالقانون اإلداري وعالقته بالقانون الدستوري وبالقوانين األخرى وبعلم اإلدارة، إضافة 
إلى استقالله ونشأته وتطوره ونطاق تطبيقه ومصادره. كما تتناول دراسة التنظيم اإلداري والوظيفة العامة، ونظرية 

اعها والمركزية والالمركزية اإلدارية والتركيز وعدم التركيز اإلداري وتطبيقات ذلك في األشخاص المعنوية وأنو
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األردن. كما تتضمن هذه المادة دراسة النشاط اإلداري ممثال بالمرافق العامة، وأنواعها ، وطرق إدارتها ، والضبط 
 اإلداري وأغراضه وحدود سلطاته.

 
Administrative Law (1)  
This course identifies administrative law and its relation to constitutional law and other laws and administrative 
sciences. It also examines its independency, formation, development, areas of practices, and sources. It studies 
the administrative system, civil service, theory and types of legal entities, administrative centralism and non-
centralism, administrative concentration and non-concentration, and their practices in Jordan. It also includes a 
study of administrative activity represented by public facilities; their types, means of administration, and 
administrative control; its purposes and limitations.  

 
 قانون العقوبات /القسم العام 

تتضمن هذه المادة التعريف بالقانون الجنائي وأهدافه وتطوره والتعريف بالجريمة وأنواعها ودراسة أركانها 
سة الجزاءات الجنائية من عقوبات وتدابير احترازية وأنواعها وطرق واالشتراك فيها وأسباب إباحتها ودرا

 انقضائها.
 

Criminal Law/Public Section  
This course includes a definition of criminal law; its objectives and development, and of crime; its types, 
elements, involvement, and reasons. It also studies criminal penalties in terms of sanctions, precautionary 
measurements, types, and means of fulfillment.  

 
 جرائم األشخاص  /قانون العقوبات

تتضمن هذه المادة دراسة تفصيلية وبصورة أساسية للجرائم الماسة بحق اإلنسان في الحياة وهي جرائم القتل 
المشددة والمخففة وكذلك الجرائم الماسة بحقه في سالمة بدنة، وهي جرائم اإليذاء وظروفها  بأنواعها وظروفها

المشددة والمخففة، كما تتناول هذه المادة دراسة أهم الجرائم الواقعة على األخالق واألداب العامة وهي جرائم الزنا 
 واالغتصاب وهتك العرض. مع اإلحالة إلى القانون الجزائي األردني.

 
Individual Crimes Criminal Law  
This course includes a thorough study of crimes violating the human right to life, which are murder crimes in 
their different types and aggravating and mitigating factors. Also, crimes violating the right of bodily integrity, 
which are assault crimes and their aggravating and mitigating factors. The course also studies chief crimes of 
ethics and common manners, which are the crimes of adultery, rape, and indecent exposure, with reference to 
the Jordanian Criminal Law.  

 
 قانون العقوبات/جرائم األموال

تعني هذه المادة بدراسة الجرائم الواقعة ضد األموال المنقولة، ومع اإلحالة إلى القانون الجزائي األردني، مثل 
 جرائم السرقة بأنواعها واالحتيال وإصدار الشيك بدون رصيد وإساءة االئتمان.

 
Financial Crimes Criminal Law  
This course is concerned with crimes of transferred funds with reference to the Jordanian Criminal Law, such 
as the different types of theft crimes, issuing checks with non-sufficient funds, and breaches of trust.  
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 قانون أصول المحاكمات الجزائية 

انون أصول المحاكمات الجزائية والدعوى من حيث أهدافها وشروطها وأسباب تهتم هذه المادة بالتعريف بق
انقضاءها وقواعد االختصاص والبطالن واإلثبات واإلجراءات الجزائية خالل مراحل التحري واالستدالل والتحقيق 

 االبتدائي والمحاكمة وأخيرا األحكام الجزائية وطرق الطعن بها.
 

Criminal Procedural Law  
This course is concerned with the definition of criminal procedural law and lawsuits in terms of objectives, 
conditions, causes of expiration, jurisdiction rules, falsity, proof, and criminal procedures during preliminary 
investigations and trial. Finally, it studies criminal provisions and means of appeal. 

 
 القضاء اإلداري 

تتناول هذه المادة التعريف بأنظمة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة ومبدأ الشرعية وكيفية تطبيقه 
وخضوع االداره العامة للقانون، كما تتناول مصادره الشرعية المكتوبة وغير المكتوبة وتتعرض لدعوى االلغاء 

والشروط الموضوعية المتعلقة بأسباب اإللغاء كما تتعرض لدراسة دعوى  والشروط الشكلية المتعلقة بقبول الدعوى
 التعويض وأساس مسؤولية الدولة وتطبيقات ذلك في األردن.

 
Administrative Justice  
This course studies the definition of judiciary monitoring systems of general administration and the concept of 
legitimacy and means of its application, in addition to general administration’s subjection to law. The course also 
explores administrative law’s written and non-written legitimate sources, notices of dismissal, formal 
conditions of accepting lawsuits, and objective conditions of reasons of dismissal. Students will also study 
compensation lawsuits, basis of state liability, and the law’s application in Jordan.  

 
 المالية العامة والتشريع الضريبي 

تعني هذه المادة بالتعريف بعلم المالية العامة والمبادئ واالتجاهات الحديثة للمالية العامة ودراسة مالية الدولة من 
حيث النفقات واإليرادات العامة وبخاصة الضرائب والقروض العامة ودراسة الموازنة العامة للدولة ودراسة 

خل في األردن، كما تعنى هذه المادة بدراسة التحصيل االلكتروني والضرائب المفروضة على الضريبة على الد
 التجارة االلكترونية.

 
Public Finance and Tax Law  
This course is concerned with the definition of public finance sciences, modern concepts of public finance, and 
states’ finance in terms of expenditures and public revenues, especially taxes and public loans. The course also 
explores state’s general budget and income taxes in Jordan. It examines electronic collection and taxes imposed 
on electronic commerce.  

 
 القانون المقارن 

تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمعرفة المتعلقة بالنظم القانونية الشائعة في العالم وعالقتها بالنظام القانوني 
 األردني كالنظام القانوني االنجلوسكسوني  والنظام القانوني الالتيني والنظام القانوني العربي اإلسالمي.

 
Comparative Law  
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This course aims to impart students with knowledge related to common legal systems in the world and their 
relation to the Jordanian legal system. Examples of such systems are: Anglo-Saxon legal system, Latin legal 
system, and Arab Islamic legal system.  

 
 القانون الدولي اإلنساني 

ضمن هذه المادة التعريف بالقانون الدولي اإلنساني وبأصوله وتطوره ومميزاته وعالقته بالقانون الدولي العام تت
وتهدف إلى دراسة المبادئ والقواعد القانونية اإلنسانية المتعلقة بحماية ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة في 

نون جنيف( عالوة على بروتوكوليها  الملحقين المتعلقين . ( المسماة )بقا1949ضوء اتفاقيات جينيف األربعة لسنة )
( فضالً عن القانون التقليدي 1977األول بالمنازعات المسلحة الدولية، والثاني بالمنازعات المسلحة غير الدولية )سنة 

 للحرب والمسمى عادة )بقانون الهاي( قدر صلته بهذه المادة.
 

International Humanitarian Law  
This course includes a definition of International Humanitarian Law; its foundation, development, features and 
relation to Public International Law. The course aims to review legal humanitarian principles related to the 
protection of war and armed-conflict victims in light of the four Geneva agreements of (1949) known as the 
Geneva Conventions, in addition to its two related protocols; to international armed-conflicts, and non-
international armed-conflicts (1977), not to mention traditional war law, usually known as Hague Conventions. 

 
 قانون البيئة 

تتضمن هذه المادة التعريف بالبيئة وتطور قانونها وخاصة قانونها الدولي ومصادره. كما إنها تتطرق إلى التعاون 
 الدولي واإلقليمي والمحلي في مجال حماية البيئة ووسائل مكافحة التلوث.

 
Environmental Law  
This course includes a definition of the environment and the development of its law, especially its international 
law and its sources. It also reviews international, regional, and domestic cooperation in protecting the 
environment and means of combating pollution. 

 
 العقابعلم اإلجرام و

تتناول هذه المادة التعريف بعلم اإلجرام وموضوعه، الجريمة والعقاب، ومدارسه المختلفة والتعريف بعلم العقاب 
وأغراضه ومدارسه وصلة كل منها بالعلوم األخرى والسلوك اإلجرامي من حيث العوامل والعالج وأشكال مكافحة 

 الجريمة وعالج السلوك اإلجرامي.
 

Crime and Punishment Science  
This course is concerned with the definition of criminology that revolves around crime and punishment. It also 
reviews its various schools and the definition of the science of punishment; its purposes, schools, and relation 
to other sciences. The course examines criminal conduct in terms of factors, solutions, forms of fighting crime, 
and treatment of criminal conduct.  

 
 جرائم تكنولوجيا المعلومات
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تتناول هذه المادة بيان الجوانب الفنية و التقنية للحاسب اآللي وبيان الجوانب الفنية والتقنية لالنترنت وتوضيح 
مصطلح الجريمة المستحدثة وطبيعة الجرائم التقنية وخصائص هذه الجرائم وتصنيفها باإلضافة إلى جريمة إساءة 

 االتالف التقني وجرائم السرقة التقنية وجريمة التزوير المعلوماتي. االئتمان التقنية وجريمة
 

Crimes of Information Technology  
This course views the technical aspects of computers and the internet, and it addresses the definition of 
electronic crimes, in addition to the nature and features of technical crimes and their classification. The course 
also discusses technical breaches of trust, disposal, theft crimes, and information fraud. 

 
 مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية  

إلنجليزية أو الفرنسية المرادفة للمصطلحات القانونية باللغة تهتم هذه المادة بدراسة المصطلحات القانونية باللغة ا
العربية وتهدف إلى تزويد الطالب بالمعرفة المتعلقة بهذه المصطلحات ومن خالل دراسة نظرية االلتزام ونظرية 

 الحق وفيما يتعلق كذلك بسائر فروع القانون العام والخاص.
 

Legal Terms in English or French  
This course studies the English or French equivalences of Arabic legal terms. It aims to impart students with the 
related knowledge of these terms through studying the theories of obligation and right, as well as information 
related to the branches of public and private laws.    

 
 الجرائم المخلة بالوظيفة العامة

تتضمن هذه الدراسة الجرائم التي تتعلق بالوظيفة العامة والموظف العام كالرشوة والتزوير واالختالس وجريمة 
 استغالل الوظيفة كأحد الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.

 
Violating Crimes of Civil Service  
This course includes crimes related to civil service and public employees such as bribes, counterfeiting, and 
embezzlement.  

 
 أساليب البحث القانوني 

تهتم هذه المادة بدراسة تحليل أساليب المنهج القانوني المختلفة، حيث تتناول المنهج التاريخي والمنهج الوصفي 
يز على مواصفات الباحث الجيد والبحث الموضوعي ودراسة األدوات العلمية والمنهج التحليلي للقانون، مع الترك

 التي يستخدمها الباحث انتهاًء بطرق التوثيق العلمية القانونية.
 

Methods of Scientific Research/Law 
This course is concerned with the analysis of different legal approaches and deals with historical, descriptive, 
and legal analytical approaches. It focuses on the features of a good researcher and an objective research, and 
studies academic tools used by the researcher and legal academic documentation methods.  

 
 قانون الجنسية ومركز األجانب

هذه المادة بمعالجة موضوع الجنسية من حيث المفهوم والطبيعة وشروط منح الجنسية واكتسابها والتنازل عنها تهتم 
وسحبها وانعدامها وازدواجها وفق أحكام قانون الجنسية، كذلك تتناول المادة القانون الواجب التطبيق ومركز 

 األجانب والتنظيم القانوني لحقوقهم والتزاماتهم.
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Nationality Law and Status of Foreigners  
This course is concerned with the issue of citizenship in terms of definition, nature, conditions of granting, 
acquiring, renunciation, withdrawal, statelessness, and duplication according to the provisions of Nationality 
Law. The course also views the applicable law, status of foreigners, and legal regulation of their rights and 
obligation.  

 
 

 قانون االستثمار الوطني واألجنبي
تتناول هذه المادة المقصود باالستثمار األجنبي واالعفاءات التي يتمتع بها المستثمر األجنبي والضمانات التي يحظى 

 بها وسائر االمتيازات والمؤسسات المعنية باالستثمار.
 

National and Foreign Investment Law  
This course focuses on the definition of foreign investment. It views exemptions, guarantees, and privileges 
enjoyed by foreign investors, as well as the institutions concerned with investment. 

 
 ( 2مصادر اإللتزام )

ية الشخص عن فعله ومسؤوليته عن تعنى هذه المادة بدراسة الفعل الضار ) العمل غير المشروع( من حيث مسؤول
فعل الغير ومسؤوليته الناشئة عن االشياء، ثم دراسة الفعل النافع ) االثراء بال سبب( كقاعدة عامة ودراسة الفضالة 

 ودفع غير المستحق باعتبارها تطبيقات لنظرية االثراء بال سبب، واخيرا دراسة القانون كمصدر مباشر لاللتزام .
 

Sources of Obligations  
This course studies harmful acts (unlawful acts) in terms of one’s liability of his actions and others’, in addition 
to his liability of material objects. The course also studies purposeful acts (enrichment without causation) as a 
general rule, business management, undue payment (as applications of the theory of enrichment without 
causation), and law as a direct source of obligation. 

 
 التحكيم التجاري الدولي

والقواعد  ليالصعيد الدو علىنازعات التجارية لمحل ا فيهية التحكيم وأهميته بماالتعريف  لمساقيتضمن هذا ا
 ومبررات اللجوء اليه في فض المنازعات .الخاصة بالتحكيم 

 
International Commercial Arbitration (0201425), prerequisite is Commercial Law (0201121) 

This course includes the nature of arbitration and its significance in resolving international commercial 
disputes. It reviews arbitration rules and the justifications of resorting to it in resolving conflicts. 

 
 القانون الدستوري األردني 

 1952(، والنظام الدستوري األردني في ظل دستور 1928 – 1952ردنية )يتناول المقرر التطور التاريخي للدولة األ
نفيذية تكوينها واختصاصاتها، السلطة التشريعية تكوينها واختصاصاتها، السلطة القضائية تكوينها المعدل، السلطة الت

 واختصاصاتها، والعالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
 

Jordanian Constitutional Law (0201331), prerequisite is Constitutional Law (1) (0201230) 
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The course views the historic development of Jordan (1928-1952), Jordanian constitutional system under the 
amended constitution of 1952, composition and competence of executive, legislative, and judicial authorities, and 

the relationship between the executive and legislative authorities.  
 

 ( 2القانون الدستوري )
يتناول المقرر دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري, مصادر القاعدة الدستورية، أساليب نشأة الدساتير, التعريف 

 بأنواع الدساتير, سمو الدساتير, الرقابة على دستورية القوانين، تعديل الدستور وتعطيله وإلغاءه.
 

Constitutional Law (2) (0201232), prerequisite is Constitutional Law (1) (0201230) 
This course addresses the study of constitutional law’s general theory, sources of constitutional rules, and 
methods of forming constitutions. It reviews the definition of constitutions, constitutional eminence, overseeing 

of the constitutionality of laws, amendments, suspension, and cancellation of constitution.  
 

 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 
لكتروني يتناول هذا المساق مفهوم الحكومة اإللكترونية ومراحلها ومزاياها وعيوبها، كما يتناول القرار اإلداري اإل

وخصائصه وأركانه والتوقيع اإللكتروني وحجيته وصوره، كما يتناول العقد اإلدراي اإللكتروني وظرق إبرامه 
 اإللكرتونية واإليجاب والقبول اإللكتروني.

 
E-Administrative Legislations (0201443), prerequisite is Administrative Law (1) (0201240)  

This course views the definition of an electronic government, its stages, advantages, and demerits.  It also deals 
with the electronic administrative decision; its features and elements, electronic signature; its authenticity and 

forms, electronic administrative contract; its conditions and means of signing, and electronic acceptance. 
 

 ( 2القانون اإلداري )
يتناول هذا المساق مفهوم القرار اإلدراي وخصائصه وأركانه وأنواعه وآلية تنفيذه ونهايته، وكذلك العقد اإلدراي 

العامة بكل مكوناتها حسب نظام الخدمة  وآلية إبرامه وطرق إبرامه  والقواعد التي تحكمه، كما يتناول الوظيفة
 المدني النافذ إضافة إلى المال العام وطرق حمايته واستخدامه.

 
Administrative Law (2) (0201341), prerequisite is Administrative Law (1) (0201240) 

This course focuses on the definition, features, elements, types, execution mechanisms, and end of the 
administrative decision. It also views the mechanism and methods of implementing an administrative contract 
and its rules, in addition to addressing civil service and its components according to the followed civil service 

system, and means of protecting and using public money.  
 

 ( 2القانون الدولي العام )
يتناول هذا المساق دراسة حقوق وواجبات الدول ومن ثم التعمق في مفهوم المسؤولية الدولية وأنواعها وأركانها 

 البحرية.وأخيراً تحليل موضوع من موضوعات القانون الدولي العام الحديث مثل توزيع المناطق 
 

Public International Law (2) (0201253), prerequisite is Public International Law (0201150) 
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This course studies the rights and duties of states, in addition to the definition, types, and elements of 
international liability. It analyses one of modern international public law’s subjects, such as the allocation of 

maritime areas. 
 
 

 القانون الدبلوماسي والقنصلي
يتعلق هذا المساق بأحد أقدم فروع القانون الدولي العام وهو القانون الدبلوماسي والقنصلي حيث يهتم بتحليل مفهوم 

 ة للمبعوث الدبلوماسي والقنصلي ولمقرات البعثة الدبلوماسية والقنصلية.العمل الدبلوماسي والحصانات الدبلوماسي
 

Diplomatic and Consular Law (0201345), prerequisite is Constitutional Law (1) (0201230) 
This course is relevant to one of the oldest branches of public international law, which is the diplomatic and 
consular law that deals with the analysis of diplomatic work’s definition, diplomatic immunities of diplomatic and 

consular delegates, and headquarters of diplomatic and consular missions. 
 

 أصول المحاكمات المدنية )عملي( 
قانون أصول المحاكمات المدنية وقواعده وآلية تنفيذ هذه القواعد القانونية بشكل عملي في  يتناول هذا المساق تطبيق

 المحاكم النظامية، وكذلك يتناول جانب نظري من حالل المحاضرات الصفية للطالب وجانب تطبيقي في المحاكم.
 

Civil Procedural (Practical) (0201407), prerequisite is Laws of Commitment (0201203) 
This course deals with the application of civil procedural law; its rules and mechanisms of their implementation 
in regular courts. The theoretical part of this course is implemented through lectures, while the applied part is 

carried out in various. 
 

 أصول المحاكمات الجزائية )عملي( 
يتناول هذا المساق تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقواعده وآلية تنفيذ هذه القواعد القانونية بشكل عملي 
في المحاكم النظامية، وكذلك يتناول جانب نظري من حالل المحاضرات الصفية للطالب وجانب تطبيقي في 

 المحاكم.
 

Criminal Procedural (Practical) (0201415), prerequisite is Criminal Law (0201110) 
This course deals with the application of criminal procedural law; its rules and mechanisms of their 
implementation in regular courts. The theoretical part of this course is implemented through lectures, while the 

applied part is carried out in various. 
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         العلمي البحث منهجية 

يتضمن هذا المساق تعميقا لموضوع المعرفة والبحث العلمي، وطرق تحصيل المعرفة، ودوافع البحث العلمي 
وتحديد مشكلة البحث وكيفية اختيارها، وطرق البحث الذاتية والموضوعية، وخطوات البحث العلمي ومنهجية، 

واساليبه ) طريقة البحث التاريخي، والوصفي والمقارن( والتعرف الى ادوات البحث العلمي ) استبانات، ومقابالت، 
احصائيات( وطرق توثيق البحث العلمي، وصياغة نتائج البحث، ومصادر البحث ومراجعة، وعمل فهرسة مناسبة 

 للبحث.
 

 اسة معمقة في القانون المدنيدر
تتضمن المادة النظرية العامةلاللتزام بما يشمل البحث في االحكام الكلية وعمومات مادتي ؛ مصادر وأحكام االلتزام 
. ثم االنتقال الى دراسة معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الحديثة مثل دور المسؤولية المدنية لحماية البيئة من 

ذوي المهن الطبية المدنية ... ونحوهما من الموضوعات الحديثة التي تحتاج إلى البحث والمناقشة التلوث ، مسؤولية 
. 

 
      يةدراسة معمقة في أصول المحاكمات المدن

تتضمن المادة دراسة التنظيم القضائي ووظائفه ، خاصة التنظيم القضائي في األردن ، وما يتميز به عن غيره من 
ً . كذلك البحث في نظرية الدعوى المدنية وإجراءاتها ، ونظرية األحكام  األنظمة القضائية في ً أو إيجابا العالم سلبا

القضائية وطرق الطعن فيها ، كما تتضمن دراسة متعمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الهامة مثل نظرية المصلحة 
اتساع العالقات القانونية الخاصة مناط الدعوى واالختصاص القضائي الدولي بسبب  في الدعوى باعتبار المصلحة

 بين الدول .
 

       دراسة معمقة في القانون الدولي الخاص
تتضمن هذه المادة دراسة تحليلية للقواعد القانونية الوطنية التي تحدد القانون األجنبي الواجب التطبيق في العالقات 

طاق التنازع وحاالته ، وظرف أو ضابط اإلسناد ، القانونية الخاصة ذات العنصر األجنبي ، من خالل بيان ماهية ون
ونظريتي التكييف واإلحالة ، وموانع تطبيق القانون األجنبي . وكذلك دراسة قواعد االختصاص القضائي الدولي ، 
وقواعد االعتراف وتنفيذ األحكام األجنبية ، مع دراسة متعمقة في بعض موضوعات المادة مثل ؛ اتفاقية الرياض 

 القضائي ، واتفاقية نيويورك الخاصة بقرارات التحكيم .للتعاون 
 

       دارسة معمقة قي القانون التجاري
تتضمن المادة تطور ونشأة القانون التجاري ومصادر هذا القانون، ثم التعرض لألعمال التجارية وأنواعها سواء 

من ثم دراسة التاجر سواء كان شخصاً طبيعياً كانت برية أو بحرية ومعيار التمييز بينهما وبين األعمال المدنية ، و
أم معنوياً مع بيان واجباته سواء في مسك الدفاتر التجارية أو التسجيل في السجل التجاري واتخاذ العنوان التجاري، 
ثم التعرض للمتجر وعناصره وطبيعته القانونية وخصائصه، وبعد ذلك بحث موضوع العقود التجارية كعقد الرهن 

 الوكالة بالعمولة مع اختيار أحد المواضيع للتعمق فيها كالتاجر، األعمال التجارية، الوكالة بالعمولة.والنقل و
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    دراسة معمقة في الملكية الفكرية
ً معنوياً، مع بيان أهم االتفاقيات المتعلقة بهذا  ً مزدوجا تتضمن هذه المادة تحديد مفهوم اإلنتاج الذهني باعتباره حقا

( وباريس، ثم بيان هذه الحقوق ووسائل حمايتها على الصعيدين الوطني والدولي كبراءات (TRIPSاقية الموضوع كاتف
االختراع وشروط منحها سواء كانت موضوعية أو شكلية ثم البحث في حقوق والتزامات مالكها والتراخيص 

اذج الصناعية من خالل تحديد اإلجبارية واالختيارية وطرق انقضاء البراءة ثم التعرض للرسوم الصناعية والنم
مفهومها وشروطها ومن ثم التعرض للعالمات واألسماء والعناوين التجارية من خالل تحديد مفهومها وطرق 
 حمايتها مع اختيار أحد المواضيع للتعمق فيه كالعالمة التجارية المشهورة، التراخيص اإلجبارية، الرسوم الصناعية.

 
     الت االلكترونيةقانون المعامدراسة معمقة في 

تتضمن دراسة هذه المادة التعريف بالعقود األلكترونية ، مع لمحة تاريخية لدراسة التعاقد والتجارة اإللكترونية، 
التوقيع اإللكتروني الرقمي ، محل العقد اإللكتروني ، األهلية للتعاقد ... دراسة شاملة لمفردات المادة في ضوء 

المعامالت اإللكترونية األردني ، مع دراسة تحليلية ومتعمقة ألهم الموضوعات كالعوائق التشريعات الدولية وقانون 
 في طريق تطور التجارة اإللكترونية ومشاكل التوقيع اإللكتروني .

 
  دراسة معمقة في قانون العمل والتأمينات االجتماعية

لعمل من حيث تعريفه وأهميته وتطوره والتنظيم تتضمن هذه المادة في القسم العام دراسة المبادئ العامة في قانون ا
 .القانوني له ومصادره ونطاق تطبيقه ودراسة عقود العمل بأنواعها

وفي القسم الخاص تتناول دراسة تحليلية وتطبيقية لموضوع اصابات العمل في قانون العمل وقانون الضمان 
مين اصابات العمل مع التركيز على القواعد الخاصة االجتماعي واستحقاقات العامل وفق احكام القانونين ومزايا تا
 النواع التأمين المطبقة في قانون الضمان االجتماعي األردني.

 
     مقارنة بين الشريعة والقانوندراسـة معمقـة 

تعنى هذه المادة بتناول أحد موضوعات القانون الخاص من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية ممثلةً بالفقه اإلسالمي ، 
من ذلك مثالً دراسة أحد مصادر الحق في الفقه اإلسالمي ؛ كدراسة نظرية العقد أو الضمان ) المسؤولية التقصيرية 
( دراسة مقارنة في الفقهين االسالمي والوضعي ، أو موقف الفقه االسالمي من التبرع وااليصاء باألعضاء البشرية 

 ، أو من الفوائد القانونية ... ونحو ذلك .
 

       معمقة في قانون البينات والتنفيذ دراسة
تتضمن هذه المادة بيان طبيعة وأهداف قانون البينات ، طرق اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، وقواعده ؛ 
الموضوعية واالجرائية ، ومذاهب اإلثبات وموقف المشرع األردني من هذه المذاهب ، دراسة معمقة تتعلق بتطور 

ة الحديثة وأثرها على وسائل اإلثبات، مدى حجية األجهزة الحديثة في اإلثبات إذا ما استخدمها الوسائل العلمي
الخصوم أمام القضاء ، بما يشمل مخرجات انظمة المعلومات المحوسبة والكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني . 

بمهمات دوائر التنفيذ في األردن في تنفيذ القرارات أما بالنسبة للتنفيذ فيُعنى هذا المساق بالتعريف بقانون التنفيذ و
القضائية مع دراسة معمقة ألحد الموضوعات المهمة كمعوقات التنفيذ وآلياته ، تنفيذ أحكام المحاكم األجنبية أو 

 العربية المقترنة بإصدار قرارات قضائية من المحاكم الوطنية . 
 

      دراسة معمقة في التحكيم التجاري
هذه المادة دراسة التحكيم التجاري من خالل تحديد المقصود بالتحكيم ومزاياه وسلبياته ومدى استقالل شرط تتضمن 

التحكيم عن العقد األصلي، ثم تحديد التحكيم وتمييزه من خالل إجراء المقارنة بينه وبين ما يشتبه به كالتوثيق 
القواعد التي يلتزم بها ثم البحث في إصدار القرار والمصالحة والخبرة، ومن ثم التعرض للحكم وكيفية تنفيذه و

التحكيمي وكيفية تنفيذه والدفع بعدم التنفيذ مع تحديد إجراءات التحكيم وآثاره وطرق الطعن في القرار التحكيمي مع 
اإلشارة إلى أهم المؤسسات التحكيمية في العالم مع دارسه تحليلية لبعض الموضوعات المتعلقة بالتحكيم كأهم 
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االتفاقيات اإلقليمية في التحكيم، استقالل شرط التحكيم عن العقد األصلي، إصدار القرار التحكيمي، تنفيذ القرار 
 التحكيمي.

 
     دراسة معمقة في قانون الشركات

تتضمن المادة دارسه للشركات التجارية وفق أحكام قانون الشركات األردني من خالل تحديد أنواع هذه الشركات 
ها وكيفية تأسيسها والشروط المتعلقة لقيام كل شركة واآلثار المترتبة على اكتسابها للشخصية المعنوية وخصائص

وكيفية انقضاء هذه الشركات واندماجها وتصفيتها، كما تتضمن بحث موضوع الشركات األجنبية وفروعها العاملة 
تحليلية وتفصيلية ألحد المواضيع في في األردن وشركات االستثمار المشترك والقابضة، كما تتضمن دراسة 

 الشركات  كعقد الشركة، شركة التضامن، الشركة القابضة.
 

       دراسة معمقة في التأمين
تتضمن هذه المادة دراسة التأمين من حيث تحديد ماهيته ونشأته وأهدافه وأقسامه واألساس الذي يقوم عليه،ثم تحديد 

د مفهومه وخصائصه واآلثار المترتبة عليه، ثم التعرض إلثبات وانقضاء عناصره، مع دراسة عقد التأمين وتحدي
عقد التأمين، مع دارسه معمقه وتفصيلية ألحد موضوعات التأمين كالتأمين اإللزامي على المركبات في األردن، 

نة )براً أو التأمين ضد الحريق، التأمين ضد المخاطر في مناطق الحرب أو الكوارث، التأمين على البضائع المشحو
 بحراً أو جواً(، شركات إعادة التأمين ووضعها القانوني في األردن.

 
     )قانون خاص( دراسة قانونية باللغة االنجليزية

تتضمن هذه المادة اختيار أحد موضوعات القانون الخاص ذات الطابع الدولي والوطني من أجل تبصير الطالب 
 ة مثال ذلك الشروط العامة للمقاوالت الدولية أو العقود النموذجية .بالمصطلحات القانونية األجنبية الدولي

 
      دراسة معمقة في القانون الدولي العام

يهدف هذا المساق الى التعمق في احد موضوعات القانون الدولي ومن بينها مصادر القانون الدولي وال سيما 
نظمات الدولية والفرد( والتوارث الدولي ، والمسؤولية المعاهدات الدولية واشخاص القانون الدولي )الدولة والم

 الدولية والتسوية السلمية للمنازعات الدولية.
 

        مشروع بحث ) مسار االمتحان الشامل(
يتناول هذا المساق تدريب طالب الماجستير على كتابة مشروع بحث علمي يتناول فيه خطوات البحث العلمي 

الى صياغة االهداف واسئلة الدراسة وفرضياتها وبيان أهميتها وحدودها ومصطلحاتها  المعروفة من تحديد المشكلة
ومراجعة الدراسات السابقة وتوضيح اإلجراءات من حيث تحديد المجتمع والعينة واألدوات والمتغيرات وجمع 

 ريبية.البيانات وتبويبها وتحليلها وإخراجها في بحث يعالج مشكلة علمية ميدانية او نظرية او تج

 
     رسالة الماجستير ) مسار الرسالة(

تدور هذه المادة حول موضوع او مشكلة او قضية تهم مجاالت التخصص المتعددة بحيث يكتب فيها بحثاً متعمقاً، 
ومستفيداً مما تعلمه من المقررات الدراسية المختلفة في البرنامج، ومطبقاً لمنهجية البحث العلمي الدقيقة التي تتطلب 

رح مقدمة لمشكلة محددة وأسئلة بحثية ذات عالقة بموضوع الرسالة ومراجعة األدب المتصل وتطوير  وتوزيعها ط
وتجميعها وتفريغها وتحليل البيانات في ضوء استخدام اإلحصائيات المناسبة، ومناقشة النتائج بعمق وكتابة 

 تخصصين.التوصيات واخراج البحث في صيغة علمية سليمة تحت اشراف اساتذه م
 

       دراسة معمقة في فلسفة القانون 
تتضمن دراسة هذه المادة التعريف بفلسفة القانون ، ومذاهبه ، والتطور التاريخي لفلسفة القانون في العصور القديمة 
والوسطى )عصر النهضة( والحديثة ، والمدارس الفلسفية القانونية المعاصرة وتطبيقاتها في بعض الدول ، وفلسفة 
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لتشريع في الفقه اإلسالمي . مع دراسة تفصيلية ومقارنة ألحد الموضوعات التالية على سبيل المثال : فلسفة القانون ا
 في المدارس الفقهية اإلسالمية المختلفة والمدارس الغربية كالمدرسة الرواقية .

 
      دراسة معمقة في األوراق التجارية

رية من حيث بيان ماهيتها وأهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف تتضمن هذه المادة دراسة لألوراق التجا
ونشأة هذه األوراق، ومن ثم التعرض ألنواعها من خالل دارسه ألحكام سند السحب )السفتجه( وبيان شروطها 

اولها والقبول الموضوعية والشكلية سواء من حيث بياناتها اإللزامية أو االختيارية ومن ثم التعرض لمقابل الوفاء وتد
والضمان االحتياطي وكيفية انقضاء االلتزام الصرفي، ثم التعرض ألحكام السند ألمر )الكمبيالة( وكيفية تداولها 
والوفاء بها، ومن ثم التعرض ألحكام الشيك من حيث اإلنشاء والرصيد وتداوله واألنواع الخاصة من الشيكات ومن 

قاعدة التظهير يطهر الدفوع، البيانات اإللزامية في الشيك، احتجاج عدم ثم  اختيار أحد المواضيع للتعمق فيه ك
 القبول والوفاء.

 
     مشروع بحث ) خاص بمسار الرساله(

يتم في اطار هذه المادة اعداد مشروع بحث في احدى القضايا او الموضوعات المتعلقة في تخصصه التي تصف 
جية واالسس العلمية المتسقة مع مناهج البحث ، مع االهتمام بوعية بالجدة واالصالة ، تستخدم فيه القواعد المنه

المشكلة المقترحة للبحث، وسالمة الخطوات واالجراءات المنهجية التي تساهم في تهيئة الطالب العداد رسالته 
 الجامعية.

 
        ندوة ) مسار الرسالة(

(المتنوعة واالستماع الى Proposalsماجستير )يركز هذا المساق على حضور الطالب لمناقشة مخططات رسائل ال
مالحظات اعضاء هيئة التدريس ومالحظات زمالئة الطلبة، باالضافة الى حضور المناقشات النهائية لرسائل 
الماجستير، وذلك لالستفادة من دفاع عما كتبه في رسالته امام اعضاء لجنة المناقشة والحضور على ان يتم تعديل 

 راء واالفكار المطروحة بعد موافقة المشرف عليها.المخطط في ضوء اال
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ساعات معتمدة(3)         البحث العلمي  يةمنهج
يتضمن هذا المساق تعميقا لموضوع المعرفة والبحث العلمي، وطرق تحصيل المعرفة، ودوافع البحث العلمي 

كلة البحث وكيفية اختيارها، وطرق البحث الذاتية والموضوعية، وخطوات البحث العلمي ومنهجية، وتحديد مش
) استبانات،   ميوأساليبه ) طريقة البحث التاريخي، والوصفي والمقارن( والتعرف الى ادوات البحث العل
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ومقابالت، احصائيات( وطرق توثيق البحث العلمي، وصياغة نتائج البحث، ومصادر البحث ومراجعة، وعمل 
 فهرسة مناسبة للبحث.

 
 ساعات معتمدة( 3)    في القانون الدولي العام           معمقةراسة د  0202750

يتضمن منهاج هذا المساق دراسة النظرية العامة للقانون الدولي من حيث مصادره وأشخاصه مع التركيز على 
المعاهدات الدولية كأهم مصدر من حيث انعقادها وشروطها وانتهائها ، وكذلك أشخاص القانون الدولي ، 

لمسؤولية الدولية وشروطها ونتائجها والتسوية السلمية للمنازعات الدولية السياسية والمختلطة والقضائية ، وا
واالعتراف بالدول ونظرياته وأشكاله . كما يتضمن دراسة معمقة ألحد الموضوعات مثل: المسؤولية الدولية، 

 ، االعتراف ... التسوية السلمية للمنازعات الدولية ، الفرد في القانون الدولي
 

 ساعات معتمدة(  3)     في القانون الجزائي                     معمقةدراسة   0202710
يتضمن منهاج الدراسة النظرية العامة للجريمة والعقوبة ويندرج ضمن ذلك األركان العامة للجريمة ، وكذلك 

قانوني المخفف مع التركيز على موقف القضاء األركان الخاصة واألسباب التي تؤثر في الوصف الجرمي كالعذر ال
األردني في هذا الشأن ومقارنة هذه األعذار باألسباب القانونية المخففة والظروف القضائية المخففة.وبالنسبة للعقوبة 

مي بيان أهدافها وخصائصها وأنواعها واألسباب التي تؤثر فيها. المسؤولية الجزائية وأسباب انتفائها. االشتراك الجر
 بكافة صوره. كما يتضمن دراسة معمقة ألحد الموضوعات المهمة كجرائم استخدام التكنولوجيا الحديثة .

 
 ساعات معتمدة( 3)    دراسة متعمقة في القانون االداري                       0202740

خاص المعنوية العامة يتضمن منهاج الدراسة التعريف بالقانون اإلداري من حيث نشأته ووضعه الراهن ، األش
وأنواعها ، األسس العامة للتنظيم اإلداري ، دراسة النظريات العامة في القانون اإلداري والنشاط اإلداري والتنظيم 
اإلداري المركزي والالمركزي ووسائل اإلدارة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة والوظيفة 

ن حيث شروطها وأهدافها وطرق الطعن فيها ، األموال العامة . كما يتضمن دراسة العامة والقرارات اإلدارية م
معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات المهمة كالنشاط الضبطي والمرفقي وتجربة نظام األقاليم اإلداري ودوره في 

 تنمية األقاليم ، سلطة نزع األمالك الخاصة للمنفعة العامة .
 
 
 
 
 

 3)     النظم السياسية والقانون الدستوري    في معمقةدراسة  0202730
 ساعات معتمدة( 

تتضمن دراسة ماهية القانون الدستوري ، مبدأ الفصل بين السلطات ، النظم الدستورية المعاصرة. كما يتناول 
المساق دراسة معمقة لبعض الموضوعات المهمة مثل : النظام الدستوري في األردن ، الرقابة على دستورية 

 وانين .الق
 

 ساعات معتمدة( 3دراسة متعمقة في المالية العامة والتشريع الضريبي     ) 0201771
يتناول هذا البرنامج مقدمة في المالية العامة )النفقات العامة( ، اإليرادات العامة ، الموازنة العامة . كما يتناول 

لمباشرة ( ، تطبيقات ضريبية . كما يتضمن التشريع الضريبي في األردن )الضرائب المباشرة ، الضرائب غير ا
 دراسة معمقة ألحد الموضوعات المهمة مثل : منازعات ضريبة الدخل أو الجمارك والسياسة المالية في الدولة .

 
 ساعات معتمدة( 3)           جرائم الحاسب اآلليفي  معمقةدراسة   0202712
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ة للحاسب اآللي واالنترنت والتعمق في مصطلح الجريمة المستحدثة تتناول هذه المادة بيان الجوانب الفنية و التقني
وطبيعة الجرائم التقنية والتعمق في خصائص هذه الجرائم وتصنيفها باإلضافة إلى التعمق في جريمة إساءة االئتمان 

 التقنية وجريمة االتالف التقني وجرائم السرقة التقنية وجريمة التزوير المعلوماتي.
 

 ساعات معتمدة( 3)           علم اإلجرام والعقابفي  معمقةاسة در  0202713
تتناول هذه المادة ماهية علم اإلجرام وصلته بالعلوم الجنائية األخرى باإلضافة إلى مفهوم المجرم والجريمة 

ضافة إلى وأساليب البحث في علم اإلجرام والمتعلقة بالمجرم والجريمة والعوامل الداخلية والخارجية لإلجرام باإل
 ماهية العقوبات وأنواعها وأنواع التدابير االحترازية وتنفيذ هذه العقوبات داخل وخارج المؤسسات العقابية.

 
 ساعات معتمدة( 3في القانون الدولي اإلنساني           ) معمقةدراسة   0202752

ريخي واتفاقيات الهاي وجنيف لحماية يتضمن منهاج هذا المساق دراسة نشأة القانون الدولي اإلنساني وتطوره التا
ضحايا النزاعات المسلحة ومقارنة قواعد هذا القانون الحديث مع المبادئ المقابلة له في الشريعة اإلسالمية . كما 
يتضمن دراسة معمقة وتحليلية ألحد الموضوعات المهمة مثل : حماية الممتلكات الثقافية ، حماية المدنيين في ظل 

 االحتالل .
 

 ساعات معتمدة(3) دراسة متعمقة في قانون حماية البيئة            0201754
تتناول هذه الدراسة حزمة القوانين التي وضعها المشرع لحماية البيئة من أي تغيير في عناصرها مما يؤدي بصورة 

القانونية لمنع التدهور مباشرة أو غير مباشرة إلى التأثير على اإلنسان والحيوان والنبات على حد سواء ، الوسائل 
البيئي من خالل منع استنزاف موارد البيئة أو كل ما يضر بالكائنات الحية واآلثار ، األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام 

 قانون حماية البيئة كنظام حماية المياه ، الهواء ، البيئة البحرية ... الخ .
 

 ساعات معتمدة( 3)       في القانون الدولي الجنائي   معمقةدراسة   0202754
تتضمن هذه المادة دراسة التطور التاريخي لنشأة القانون الدولي الجنائي والهيئات المعنية بتطبيقه بدءاً بظهور بوادر 
القضاء الجنائي الدولي في أوروبا ومحاكمات نورمبرج وطوكيو وصوالً إلى المحاكم الجنائية الدولية الحالية التي 

دولية مهمة مثل الجرائم الدولية المرتكبة ضد اإلنسانية في يوغسالفيا السابقة وروندا . كما  بدأت تنظر في جرائم
تتضمن هذه المادة تناول أحد هذه الموضوعات المهمة بشكل معمق مثال ذلك : جريمة التعذيب ، استخدام األسلحة 

 المحرمة دولياً.
 

 ساعات معتمدة(  3)          في أصول المحاكمات الجزائية    معمقةدراسة   0202711
تتضمن هذه المادة بيان الوضع القانوني للضابطة العدلية المساعدة وأطراف دعوى الحق العام وإجراءات التحقيق 
والجزاء المترتب على مخالفة هذه اإلجراءات مع التركيز على األحكام القضائية بهذا الشأن ، وبيان األصول التي 

ائية في مختلف درجاتها . كما تتضمن دراسة معمقة ألحد الموضوعات المهمة مثال ذلك : تتبع أمام المحاكم الجز
 إجراءات الطعن في األحكام الجزائية مع التركيز على طرق الطعن غير العادية .

 
 ساعات معتمدة( 3) دراسة متعمقة في جريمة غسل األموال  0201743

هدافه ، واالتجاهات الحديثة لمواجهته ، وأهمية مكافحة غسل تتضمن دراسة هذا المساق مفهوم غسل األموال وأ
األموال  ، ودور قانون العقوبات في مكافحته ، والبنيان القانوني لهذه الجريمة مشتمالً على الجريمة األولية في نظر 

شخاص التشريعات وأركانها والمسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية والجزاءات المقررة لهذه األشخاص واأل
الطبيعية في التشريعات المقارنة ، ودور قانون أصول المحاكمات الجزائية في مكافحة غسل األموال واتخاذ 

 اإلجراءات التحفظية من قبل السلطات المختصة .
 

 ساعات معتمدة(3)      في القضاء اإلداري  معمقةدراسة  0202741
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داري من حيث نشأته وتطوره ، مبدأ المشروعية وأنواع الرقابة تتضمن هذه المادة دراسة النظرية العامة للقضاء اإل
على أعمال اإلدارة العامة ، مبادئ دعوى اإللغاء . كما تتضمن دراسة معمقة ومقارنة وتطبيقية ألحد الموضوعات 

على  المهمة مثل : منازعات اإللغاء ومنازعات القضاء الكامل ، طبيعة القضاء اإلداري في األردن . مع التركيز
 محكمة العدل العليا واختصاصاتها.

 
 ساعات معتمدة( 3)            في العقود اإلدارية  معمقةدراسة   0202742

تتناول هذه الدراسة ماهية العقد اإلداري وأركانه ، والتركيز على تمتع اإلدارة في هذه العقود بامتيازات تختلف فيها 
ً للصالح العام ، تثبيت أنواع عن العقود المدنية ، توقيع الجزاءات، إنه اء العقد ضماناً لسير المرافق العامة وتحقيقا

لعقود اإلدارية والنماذج التطبيقية الشائعة لها وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً أو استقر العمل بشأنه ، وتوضح هذه 
 افهاالدراسة كيفية إبرام العقود اإلدارية واآلثار التي تترتب عليها بالنسبة ألطر

 
 ساعات معتمدة( 3)    في التشريع الجنائي اإلسالمي           معمقةدراسة   0202760

تتضمن هذه المادة دراسة ماهية الجريمة في الشريعة اإلسالمية ، أنواع الجرائم ، أركان الجريمة ، العقوبة وتعددها 
فيذ العقوبة وموانع التنفيذ . كما تتضمن وأنواعها كالحدود والتعازير والقصاص واستيفاء العقوبة وسقوطها وتن

 دراسة معمقة إلحدى الجرائم كالقذف أو السرقة أو الزنا .
 ساعات معتمدة( 3)           دراسة قانونية باللغة االنجليزية           0201781

ألجنبية تتضمن هذه المادة دراسة أحد الموضوعات في القانون العام لتعزيز معرفة الطالب بالمصطلحات ا
المستخدمة في فروع القانون العام من خالل تناول أحد الموضوعات المهمة مثل : االتفاقيات الدولية لحماية األمومة 

 والطفولة ، حقوق الم
 

 ساعات معتمدة(3)         مشروع بحث ) مسار االمتحان الشامل(
ي يتناول فيه خطوات البحث العلمي يتناول هذا المساق تدريب طالب الماجستير على كتابة مشروع بحث علم

المعروفة من تحديد المشكلة الى صياغة االهداف واسئلة الدراسة وفرضياتها وبيان أهميتها وحدودها ومصلحاتها 
ومراجعة الدراسات السابقة وتوضيح اإلجراءات من حيث تحديد المجتمع والعينة واألدوات والمتغيرات وجمع 

 وإخراجها في بحث يعالج مشكلة علمية ميدانية او نظرية او تجريبية.البيانات وتبويبها وتحليلها 
 

 ساعات معتمدة(3)             بمسار الرساله( خاصمشروع بحث ) 
يتم في اطار هذه المادة اعداد مشروع بحث في احدى القضايا او الموضوعات المتعلقة في تخصصه التي تصف 

لمنهجية واالسس العلمية المتسقة مع مناهج البحث ، مع االهتمام بوعية بالجدة واالصالة ، تستخدم فيه القواعد ا
المشكلة المقترحة للبحث، وسالمة الخطوات واالجراءات المنهجية التي تساهم في تهيئة الطالب العداد رسالته 

 الجامعية.
 

 ساعات معتمدة(3)                                                ندوة ) مسار الرسالة(  0202792
(المتنوعة واالستماع الى Proposalsيركز هذا المساق على حضور الطالب لمناقشة مخططات رسائل الماجستير )

مالحظات اعضاء هيئة التدريس ومالحظات زمالئة الطلبة، باالضافة الى حضور المناقشات النهائية لرسائل 
ته امام اعضاء لجنة المناقشة والحضور على ان يتم تعديل الماجستير، وذلك لالستفادة من دفاع عما كتبه في رسال

 المخطط في ضوء االراء واالفكار المطروحة بعد موافقة المشرف عليها.
 

 ساعات معتمدة(3)              رسالة الماجستير ) مسار الرسالة(                     
تخصص المتعددة بحيث يكتب فيها بحثاً متعمقاً، تدور هذه المادة حول موضوع او مشكلة او قضية تهم مجاالت ال

ومستفيداً مما تعلمه من المقررات الدراسية المختلفة في البرنامج، ومطبقاً لمنهجية البحث العلمي الدقيقة التي تتطلب 
طرح مقدمة لمشكلة محددة وأسئلة بحثية ذات عالقة بموضوع الرسالة ومراجعة األدب المتصل وتطوير  وتوزيعها 
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جميعها وتفريغها وتحليل البيانات في ضوء استخدام اإلحصائيات المناسبة، ومناقشة النتائج بعمق وكتابة وت
 التوصيات واخراج البحث في صيغة علمية سليمة تحت اشراف اساتذه متخصصين.

 


