كلية الحقوق
Faculty of Law

 0411101المدخل الى علم القانون [}3{ ]3-3
النظرية العامة للقانون من حيث  :بيان مفهوم القانون ونشأته  ،خصائص القاعدة
القانونية  ،تنوع القواعد القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص
وتنوعه إلى قواعد آمره وقواعد مكملة أو مفسرة ومن ثم بيان مصادر القاعدة
القانونية بوجه عام؛ ودراسة النظرية العامة للحق وأنواعه وبيان اطرافه ومحله
ومصادره والحماية القانونية له.
المتطلب السابق :ال يوجد

 0411202قانون العقوبات القسم العام [}3{ ]3-3
مفهوم النظرية العامة للجريمة من حيث  :تعريف قانون العقوبات  ،وتحديد أهدافه ،
ومضمونه  ،ومحتواه  ،وفروعه ؛ ثم التعريف بالجريمة  ،وأنواعها ؛ ثم دراسة أركان
الجريمة المتمثلة في  :الركن الشرعي  ،والركن المادي  ،والركن المعنوي  ،واسباب
التبرير  ،و االشتراك الجرمي .
المتطلب السابق :ال يوجد

 0411303مبادئ عامة في القانون التجاري [}3{ ]3-3
دراسة نشوء القانون التجاري ؛ تطوره ومصادره و التفريق بين اعمل المدني و العمل
التجاري  ،والتاجر والشروط الواجب توافرها فيه  ،واألهلية التجارية  ،ويتضمن كذلك
المتجر ؛ وعناصره التي يتكون منها  ،و حمايته  ،ويتضمن كذلك دراسة  :الدفاتر

التجارية اإلجبارية  ،و االختيارية  ،وحجتها في اإلثبات وكذلك يتضمن السجل التجاري
 ،ودراسة العقود التجارية بصورة عامة والجوانب القانونية للتجارة االلكترونية.
المتطلب السابق :ال يوجد

 0412404النظم السياسية و القانون الدستوري [}3{ ]3-3
مفهوم الدولة ،أركانها ،وخصائصها؛ ثم دراسة أشكالها  ،وأصل نشأتها ،وأساس
السلطة فيها ،ودراسة أشكال الحكومات ووسائل إسناد السلطة فيها ؛ و الحديث عن
ماهية الدساتير  :من حيث التعريف بالقانون الدستوري ،وبيان مدلوالته المختلفة ،
ثم عالقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام ؛ ومصادر القانون
الدستوري .
المتطلب السابق :ال يوجد

 0412505القانون اإلداري [}3{ ]3-3
التعريف بالقانون اإلداري  ،و بيان مصادره  ،و خصائصه  ،و صلته بفروع القانون
األخرى ؛ والمبادئ العامة للتنظيم اإلداري ؛ و التعريف بالنشاط اإلداري " ،الضبط
اإلداري ؛ المرافق العامة ؛ و دراسة القرارات اإلدارية ؛ و الوظيفة العامة ؛ و العقود
اإلدارية ؛ و األموال العامة .
المتطلب السابق :ال يوجد

 0411606مبادئ القانون الدولي العام

[}3{ ]3-3

التعرف على القانون الدولي العام  ،طبيعته  ،نشأته ؛ وعالقته بغيره من القوانين ؛

تطوره التاريخي ؛ تدوين قواعده و تطبيقها من حيث الزمان و المكان و االشخاص ،
ومصادره ؛ والتركيز على المعاهدات الدولية  ،وشروطها  ،ومراحل إبرامها  ،تسجيلها
 ،وتنفيذها  ،وأثرها  ،وبطالنها ؛ أشخاص القانون الدولي ؛ االعتراف في القانون
الدولي ؛
المتطلب السابق :ال يوجد

 0411707علم أصول الفقه

[}3{ ]3-3

معنى أصول الفقه  ،وتعريفه  ،وموضوعه  ،وغاياته  ،ومباحثه ،نشأة أصول الفقه،
الحكم وأنواعه ،ما يحلف به ؛ مصادر االحكام  :القرآن  ،السنة  ،اإلجماع القياسي ،
المصادر التبعية ؛ القواعد اللغوية األصولية  :وضع اللفظ للمعنى  ،استعمال اللفظ في
المعنى  ،كيفية استعمال اللفظ للمعنى  ،داللة اللفظ على المعنى .
المتطلب السابق :ال يوجد

 0412108مصادر االلتزام [}3{ ]3-3
دراسة مصادر االلتزام  ،و تعريف العقد باعتباره المصدر األول لاللتزام  ،تعريفه ،
وشروط انعقاده  ،وصحته  ،وتفسيره  ،وآثاره وكيفية قيام المسؤولية التعاقدية ،
وأحكام انحالل العقد بالفسخ واإلقالة ؛ دراسة االرادة المنفردة ؛ و دراسة المصادر
غير االرادية كالعمل غير المشروع ،المسؤولية عن األعمال الشخصية التي تقع على
المال ،و التي تقع على النفس؛ ثم المسؤولية عن عمل الغير ،والمسؤولية عن األشياء
 ،والكسب دون سبب ؛ القانون باعتباره مصدرا مباشرا لاللتزام .
المتطلب السابق 0411101 :المدخل الى علم القانون

 0412109أحكام االلتزام

[}3{ ]3-3

دراسة آثار االلتزام من حيث  :بيان وسائل تنفيذه اختياريا ؛ كالوفاء  ،والمقاصة ،
واتحاد الذمتين  ،أو تنفيذه جبرا :كالتنفيذ العيني  ،أو التنفيذ بطريق التعويض ؛ وبيان
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ  ،كالدعوى غير المباشرة  ،ودعوى الصورية ،
والحق في الحبس  ،وبيان األوصاف في اإلبراء  ،واستحالة التنفيذ  ،ومرور الزمن
المسقط للدعوى .
المتطلب السابق 0412108 :مصادر االلتزام

 0413110العقود المسماة

[}3{ ]3-3

مفهوم العقود المسماة ،ميزات العقود المسماة  ،والتفرقة بينها وبين العقود غير
المسماة  ،من حيث مصادرها وطبيعتها وأهدافها ؛ كما تعرض لعملية تكييف العقود
من حيث  :عملية التكييف  ،وضوابطها  ،وسلطة القضاء في التكييف؛ تحليل بع أنواع
العقود مثل  :عقد البيع ؛ وعقد اإليجار ؛ من حيث شروطهما  ،وأركانهما ،
وعناصرهما  ،وااللتزامات التي يرتبها كل منهما .
المتطلب السابق 0412109 :أحكام االلتزام

 0413111أصول المحاكمات المدنية [}3{ ]3-3
التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية  :مصادره  ،وعالقته بغيره من فروع
القانون  ،وتطوره التشريعي ؛ ثم دراسة التنظيم القضائي من حيث  :تشكيل المحاكم
 ،ودرجات التقاضي  ،ورجال القضاء ومعاونيهم  ،وقواعد االختصاص ؛ و دراسة
نظرية الدعوى من حيث  :تعريفها  ،وشروطها ،وطبيعتها القانونية  ،وكيفية التقاضي

 ،مع بيان أوجه الطعن التي يخضع لها هذه الحكم (االستئناف واعتراض الغير وإعادة
المحاكمة والتمييز).
المتطلب السابق 0412109 :أحكام االلتزام

 0413112قانون العمل [}3{ ]3-3
المبادئ العامة في قانون العمل من حيث تعريفه  ،وأهميته  ،ومصادره  ،واستقالله ،
ونطاق تطبيقه؛ كما تتناول دراسة األحكام القانونية لعقد العمل الفردي من حيث
عناصره  ،وانعقاده  ،ومدته  ،وآثار انتهاء هذا العقد ؛ وتتناول هذه المادة أخيرا التنظيم
القانوني لعالقات العمل الجماعية سواء ما تعلق منها بعقد العمل الجماعي ؛ أو
التنظيمات النقابية ؛ أو تسوية النزاعات العمالية الجماعية .
المتطلب السابق 0412110 :العقود المسماة

 0414113الحقوق العينية [}3{ ]3-3
المقصود بالحقوق العينية األصلية  ،والحقوق العينية التبعية؛ حق الملكية في ذاته ،
ووسائل حمايته  ،والقيود التي ترد عليه ؛ أنواع خاصة من الملكية وهي  :الملكية
الشائعة  ،وملكية العامة و السفل والحائط المشترك  ،وملكية الطوابق والشقق ،أسباب
كسب الملكية  :بسبب الوفاة( ،الوصية والميراث) ؛ وأسباب كسبها في حالة الحياة :
(إحراز المباحات والضمان والعقد والشفعة واالتصال والحيازة) الحقوق المتفرعة عن
حق الملكية وهي  :حق التصرف  ،وحق االنتفاع  ،وحق االستعمال  ،والسكن  ،حقوق
االرتفاق  ،وحق المساطحة  ،والوقف ،الرهن التأميني  :إنشاؤه  ،وآثاره  ،ثم انقضاؤه
الرهن الحيازي :إنشاؤه  ،انقضاؤه  ،البحث في حقوق االمتياز التي تشمل حقوق
االمتياز الخاصة على العقار.
المتطلب السابق 0413112 :قانون العمل

 0414114قانون البينات و التنفيذ [}3{ ]3-3
التعريف بقانون البينات والقوانين المكملة له ؛ ودراسة المذاهب الفقهية المختلفة في
قواعد اإلثبات؛ الموضوعية واإلجرائية ؛ وبيان وسائل االثبات ؛ التعريف بقانون
التنفيذ وتعديالته كصورة من صور الحماية القضائية  ،والتطور التشريعي له؛ و دراسة
دائرة اإلجراء التنفيذي  ،ودراسة ايقاع الحجز على أموال المدين  ،وطرق التنفيذ
الجبري.
المتطلب السابق 0413111 :أصول المحاكمات المدنية

 0414115القانون الدولي الخاص

[}3{ ]3-3

التعريف بالقانون الدولي الخاص ؛ ودراسة نظرية تنازع القوانين ذات العنصر االجنبي
 ،واإلحالة  ،وقواعد اإلسناد ؛ االختصاص القضائي الدولي للمحاكمة  ،ومسألة تنفيذ
األحكام األجنبية  ،ومؤسسات التحكيم وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ،وتدرس هذه
المادة الجنسية بشكل عام؛ ودراسة موضوع مركز األجانب في الدولة وتحديد حقوقهم
والتزاماتهم من الناحية النظرية والعملية.
المتطلب السابق 0413112 :قانون العمل

 0412216الجرائم الواقعة على األشخاص

[}3{ ]3-3

دراسة تفصيلية لبعض النماذج الجرمية الواردة في قانون العقوبات والماسة بحق
اإلنسان في الحياة وهي  :جرائم القتل المقصود بأنواعه  ،وظروفه  ،وكذلك الجرائم
الماسة بحقه وهي  :جرائم اإليذاء بأنواعها  ،و ظروفه المشددة والمخفضة ؛ ثم القتل
واإليذاء غير المقصودين ؛ كما تتناول هذه المادة دراسة أهم الجرائم الواقعة على
األخالق واآلداب العامة وهي  :جرائم الزنا  ،واالغتصاب  ،وهتك العرض .
المتطلب السابق 0411202 :قانون العقوبات القسم العام

 0413217الجرائم الواقعة على األموال

[}3{ ]3-3

جرائم األموال بشكل عام  ،ثم دراسة ألهم هذه الجرائم وأكثرها انتشارا في المجتمع
مثل  :السرقة واالحتيال  ،وإساءة االئتمان؛ ومن ثم دراسة تفصيلية للجرائم الملحقة
بهذه الجرائم الثالث  :كجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
المتطلب السابق 0412216 :الجرائم الواقعة على األشخاص

 0413218أصول المحاكمات الجزائية

[}3{ ]3-3

دراسة االحكام العامة لألصول الجزائية ؛ و دراسة الدعاوى الناجمة عن الجريمة :
دعوى الحق العام  ،ودعوى الحق الشخصي ؛ ودراسة النظرية العامة لتنظيم القضاء
الجزائي ،وتشكيله واختصاصه ،ونظرية اإلثبات الجزائي.
المتطلب السابق 0412216 :الجرائم الواقعة على األشخاص

 0414219الجرائم اإللكترونية

[}3{ ]3-3

مفهوم الجرائم االلكترونية من حيث  :تعريفها  ،و أطرافها  ،ومحلها من حيث :
التصدي للجرائم الواقعة على جهاز الحاسوب  ،أو تلك الواقعة من خالل جهاز
الحاسوب ؛ وستبين هذه المادة صور الجرائم االلكترونية المتعددة مثل  :االختراق
والدخول غير المرخص  ،وسرقة وقت الحاسوب  ،والبرامج الملغومة  ،والغش
بواسطة الحاسوب  ،وقرصنة برامج الحاسوب عن طريق النسخ أو التحميل .
المتطلب السابق 0411202 :قانون العقوبات القسم العام

 0412320تشريعات التجارة اإللكترونية

[}3{ ]3-3

التعريف بالتجارة االلكترونية ،دراسة أهم الجوانب القانونية التي يثيرها استخدام
أنظمة المعلومات االلكترونية ؛ وبيان ماهية أنظمة المعلومات  ،ووسائل االتصال ،
ومكوناتهما  ،ومدى تأثيرهما على فروع القانون المختلفة ؛ ودراسة أحكام التعاقد
االلكتروني ؛ و دراسة أحكام الوفاء االلكتروني من خالل بطاقات االئتمان  ،وأحكامها
القانونية .
المتطلب السابق 0411303 :مبادئ عامة في القانون التجاري

 0413321األوراق التجارية

[}3{ ]3-3

تعريف األوراق التجارية ؛ وخصائصها  ،وتطورها التاريخي  ،وتوحيد قانون الصرف
مفهوم السفتجة فيما يتعلق  :بشروطها الموضوعية  ،والشكلية ؛ ودراسة السند ألمر
من حيث  :شروطه الموضوعية  ،والشكلية  ،وكيفية تداوله  ،واألحكام المطبقة عليه
؛ والشيك وشروطه الموضوعية والشكلية  ،وعن تداوله وكيفية تقديمه للوفاء  ،وعن
الرجوع وشروطه  ،وعن تعدد النسخ  ،وعن التحريف والتقادم بجميع االوراق
التجارية.
المتطلب السابق 0411303 :مبادئ عامة في القانون التجاري

 0413322العمليات المصرفية

[}3{ ]3-3

التعريف بعمليات المصارف ؛ والتطور التاريخي لعمل الجهاز المصرفي في األردن ؛
و مصادر القانون المصرفي ،والعمليات المصرفية سواء ما يتعلق منها بعمليات
االئتمان المصرفي من قروض و غيرها؛ و كذلك التعرض لدراسة الضمان المصرفي

؛ واالعتمادات المستندية وخطاب الضمان والعمليات الواردة على األوراق التجارية .
المتطلب السابق 0413321 :األوراق التجارية

 0414323الشركات و االفالس

[}3{ ]3-3

التعريف بالشركات التجارية بشقيها :شركات األشخاص وهما  :التضامن ،التوصية
البسيطة ،المحاصة ؛ شركات األموال وهي  :الشركة المساهمة العامة ،الشركة ذات
المسؤولية المحدودة ،شركة التوصية باألسهم  ،ودراسة أحكام الشركات األجنبية
العاملة في المملكة  ،ودراسة أحكام اإلفالس من حيث  :صدور الحكم  ،وآثاره وإدارة
موجودات المفلس  ،وعن هيئة التفليسة  ،وعن الصلح البسيط وشروطه  ،وعن رد
االعتبار وإقفال التفليسة .
المتطلب السابق 0411303 :مبادئ عامة في القانون التجاري

 0412424الدستور االردني

[}3{ ]3-3

دراسة تاريخية للحياة السياسية والقانونية قبل دستور  1928ودراسة دستور
1928؛ ودراسة التطور الدستوري في االردن بعد دستور  1946؛ و دراسة دستور
 1952الظروف التي أدت الى صدوره  ،وخصائصه ؛ ثم دراسة تكوين و اختصاصات
السلطات الثالث ؛ و دراسة العالقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ؛ و
بيان مدى اهتمام الدستور االردني بحقوق و حريات المواطنين االردنيين  ،ومعرفة
مدى انسجام الدستور االردني مع المعايير الدولية المختصة بحقوق االنسان .
المتطلب السابق 0412404 :النظم السياسية و القانون الدستوري

 0412525التشريع المالي و الضريبي
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دراسة علم المالية العامة وعالقته بفروع العلم األخرى ؛ ثم دراسة نفقات الدولة من
حيث التعريف بالنفقات العامة  ،وتطور مفهوم  ،وآثارها  ،وإعادة توزيع الدخل القومي
؛ و دراسة اإليرادات العامة للدولة ؛ ثم دراسة الموازنة العامة للدول من حيث مفهوما
 ،وخصائصها  ،والمبادئ التي تحكم إعدادها  ،ومراحل تحضيرها  ،والرقابة على
تنفيذها ؛ دراسة الموازنة العامة للدولة االردنية .
المتطلب السابق 0411101 :المدخل الى علم القانون

 0413526تشريعات اإلدارة االلكترونية
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اإلدارة العامة االلكترونية من حيث  :مفهومها  ،و متطلبات تطبيقها ؛ كما يتناول
النظام القانوني للمرافق العامة اإللكترونية  ،و آثارها  ،و الخدمات العامة المرفقية
اإللكترونية ؛ ثم دراسة القرارات اإلدارية االلكترونية ؛ و العقد االداري االلكتروني ؛
و التصويت االلكتروني ،و التوقيع االلكتروني ؛ و االثبات االلكتروني ؛ و دور الضبط
اإلداري في الوقاية من الجرائم االلكترونية .
المتطلب السابق 0412505 :القانون االداري
 0414527القضاء االداري
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مفهوم القضاء اإلداري  ،وعالقته بالقضاء العادي ومبررات كل منهما ؛ دراسة مبدأ
المشروعية من حيث :معناه  ،ومصادره  ،والقيود التي ترد عليه  ،والرقابة على
أعمال اإلدارة ؛ ودراسة دعوى اإللغاء من حيث :تعريفها ،وخصائصها  ،والمحكمة
المختصة بنظرها  ،والشروط الواجب توافرها لقبولها  ،والشروط الموضوعية لها ؛
ودراسة دعوى التعويض عن القرارات واإلجراءات غير المشروعة.
المتطلب السابق 0412505 :القانون االداري

 0412628القانون الدولي

[}3{ ]3-3

التعريف بحقوق الدول وواجباتها ؛ دراسة إقليم الدولة  ،وعناصره ؛ والتعريف
بموضوع المسؤولية الدولية من حيث تطورها وحاالتها وشروطها  ،المنازعات
الدولية مع التركيز على الطرق القضائية والسياسية ؛ العالقات الدبلوماسية والقنصلية
؛ حقوق االنسان ؛ قانون المنضمات الدولية ؛ القانون الدولي بحار ؛ القانون الدولي
الجوي ؛ القانون الدولي للفضاء ؛ و االرث المشترك لإلنسانية .
المتطلب السابق 0411606 :مبادئ القانون الدولي العام

 0411629حقوق االنسان و القانون الدولي االنساني
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مفهوم حقوق االنسان؛ دراسة الوسائل الدولية واإلقليمية القائمة التي تعالج حقوق
اإلنسان ؛ ودراسة حقوق الجيل األول مثل  :حق الحياة ؛ وحقوق الجيل الثاني مثل :
حق العمل  ،وحقوق الجيل الثالث مثل حق البيئة ؛ وتعالج هذه المادة السبل الدولية
لحماية حقوق اإلنسان  ،التعريف بالقانون الدولي اإلنساني من حيث  :مصادره ،
وتحديد االتفاقيات الدولية ذات الصلة  ،وعالقته بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان
ودراسة الفئات المشمولة بحماية القانون
المتطلب السابق :ال يوجد
 0412730األحوال الشخصية ()1
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مفهوم الخطبة  :وبيان أحكامها ؛ معنى الزواج ،وبيان أحكامه  ،وأركانه  ،وشروطه،
آثار وعقد الزواج ؛ المحرمات  :بالنسب والمصاهرة ،والرضا ؛ شروط صيغة العقد ؛
أنواع عقد الزواج  :الباطل  ،الفاسد  ،الصحيح ؛ الطالق  :معناه  ،وحكمه  ،وحكمته
 ،وشروطه ؛ أنواع التفريق  :التفريق الذي يقع على طالقا  ،التفريق الذي يقع فسخا

 ،و أحكامها بحسب قانون األحوال الشخصية في االردن ؛ االثار المترتبة على انحالل
عقد الزواج  :العدة  ،نفقة الطالق التعسفي  ،نفقة االوالد .
المتطلب السابق 0411707 :علم أصول الفقه

 0414731األحوال الشخصية (}3{ ]3-3[ )2
التعريف  :بالنسب ،والرضاع ،والضم ،والمشاهدة ،والوصية ،والميراث ،ومعرفة
المصطلحات والمفاهيم الواردة في هذا المجال؛ والمواد المتعلقة بها في قانون األحوال
الشخصية األردني؛ ومعرفة أركان كل من الوصية والميراث  ،وكيفية توزيع الميراث
والوصايا ،وبيان كيفية توزيع التركات في الفقه اإلسالمي ،والشرائع السابقة عليه،
وما أخذ به قانون األحوال الشخصية األردني ،وبيان أسباب الميراث وشروطه
وموانعه ،وما يتعلق بالتركة من حقوق ،وكيفية حساب المسائل واستخراج األنصبة.
المتطلب السابق 0412730 :االحوال الشخصية ()1

 0413832مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية
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تعريف الطالب بالمصطلحات القانونية االنجليزية المرادفة للمصطلحات القانونية
العربية ؛ وربطها بالقانون  ،وأقسامه ،وفروعه المختلفة ؛ كما تتناول هذه المادة
مواضيع قانونية متعددة تعطى بصوره مفصلة مثل  :الجريمة وأنواعها ،الشركات ،
العقود  ،المحاكم  ،حقوق االنسان .
المتطلب السابق 0411101 :المدخل الى علم القانون

 0414933تطبيقات قضائية
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التطبيق العملي في كتابة لوائح الدعوى ؛ و جميع متطلبات النزاع امام القضاء  ،و
التمرن على نماذج للعديد من الدعاوى الشائعة مثل :دعوى اخالء المأجور  ،و دعوى
الشفعة  ،ودعوى منع المعارضة  ،ودعوى ابطال التصرفات  ،و العقود  ،و المطالبات
المالية ونماذج االدعاء بالحق الشخصي التابع للقضايا الجزائية.

المتطلب السابق 0413111 :أصول المحاكمات المدنية

 0414034بحث التخرج
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تعليم الطالب كيفية إعداد البحث القانوني ؛ تعلم أساليب البحث العلمي ؛ ويسهم هذا
المساق في مراجعة قدرات الطالب البحثية  ،وطريقة استخدامه للمعلومة ،واإلشارة
إلى مصدرها بأمانة؛ باإلضافة الى تقوية شخصية الطالب  ،وتنمية قدراته الذاتية ،
وتوجيهه علميا لكي يصبح قادرا على طرح آرائه ومقترحاته بشأن موضوع بحثه
والدفاع عنه.
المتطلب السابق :اجتياز  110ساعة معتمدة

 0413135عقود التأمين
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مفهوم عقد التامين ؛ االسس التي يقوم عليها ؛ أقسام التامين وخصائصه ؛ رأي
الشريعة فيه ؛ االخطار الناتجة عن عقد التامين ؛ شروطه؛ أنواعه؛ وخصائص عقد
التأمين وإبرامه من الناحية الفنية والقانونية  ،وآثاره والتزاماته ؛ وتقادم الدعاوى
المتعلقة بالتأمين المباشرة والتقادم؛ و دراسة تطبيقية لعقد التأمين ضد الحريق ،
التأمين ضد المسؤولية المدنية  ،و حوادث السير .

المتطلب السابق 0411101 :المدخل الى علم القانون

 0411236علم االجرام و العقاب
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التعريف بعلم اإلجرام  ،وتطوره التاريخي  ،وصلته بالعلوم الجنائية األخرى ؛ و
المدارس المختلفة التي تبحث في علم اإلجرام  ،ودراسة الحركة العامة للسلوك
اإلجرامي ،والعوامل التي دفعت اإلنسان إلى مثل هذا السلوك ؛ التعريف بالعقاب ،
ومراحل العقاب  ،ومراحل تطوره من خالل المدارس العقابية ؛ والتعريف بالجزاء
الجنائي بصورتيه ؛ وأفضل أساليب تنفيذ هذا الجزاء سواء  :داخل المؤسسات العقابية
 ،أم خارجها بما يكفل تحقيق أغراض هذا الجزاء الجنائي.
المتطلب السابق :ال يوجد

 0412237جرائم االتجار بالبشر
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دراسة التطور التاريخي لالتجار بالبشر ؛ و تعريف االتجار بالبشر في بروتوكول منع
و قمع و معاقبة االتجار بالبشر و بخاصة النساء و األطفال  ،و المواثيق اإلقليمية ،
و التشريعات الوطنية  ،و التعرض ألسباب ظاهرة االتجار بالبشر  ،و االنعكاسات
المترتبة عليها ؛ و األحكام المشتركة و الخاصة لجرائم االتجار بالبشر ؛ والمسؤولية
و العقاب لهذه الجرائم سواء المقررة منها للشخص الطبيعي أم الشخص المعنوي .
المتطلب السابق 0411202 :قانون العقوبات القسم العام

 0413338الملكية الفكرية

[}3{ ]3-3

النشأة التاريخية للملكية الفكرية ،مفهومها  ،وأهميتها  ،و بيان مفرداتها المتعددة
من  :حق المؤلف ،والعالمات التجارية ،وبراءات االختراع  ،والرسوم ،والنماذج

الصناعية  ،وحماية التصاميم للدوائر المتكاملة  ،وحماية األصناف النباتية الجديدة ،
والمؤشرات الجغرافية  ،والمنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية ؛ دراسة طرق
حمايتها سواء على الصعيد المحلي " التشريعي " أو الصعيد الدولي " االتفاقيات
والمعاهدات الدولية".
المتطلب السابق 0411303 :مبادئ عامة في القانون التجاري

 0414339قانون التحكيم
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التعريف بنظام التحكيم بوجه عام ،والتحكيم التجاري على وجه الخصوص  ،مع إيجاز
عن نظام التوفيق  ،والوساطة  ،اللذان يسبقان أعمال التحكيم ،وبيان كيفية اللجوء إلى
التحكيم  ،والمعايير التي تمارس على أساسها هيئات التحكيم عملها ؛ ودراسة أصول
التحكيم من حيث  :انعقاد الجلسات  ،والمدة  ،والمهام  ،والقوانين االجرائية المطبقة
فيها  ،وطبيعة حكم المحكمة  ،وأثرة  ،وحجيته .
المتطلب السابق 0412108 :مصادر االلتزام
 0414140قانون البيئة
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دراسة القوانين التي تعني بالمحافظة على البيئة باعتبارها المحيط المادي الذي يعيش
فيه اإلنسان ؛ ودراسة القواعد القانونية التي وضعها المشرع للوقوف في مواجهة
أي سلوك إنساني من شأنه اإلضرار بصحة المواطنين نتيجة لتلوث البيئة المحيطة
بهم؛ بيان موقف الشريعة اإلسالمية من التلوث البيئي؛ وبيان موقف القوانين البيئية
في األردن مع دراسة األنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ؛ و دراسة نظام المسؤولية
بأنواعها لحماية البيئة من التلوث .
المتطلب السابق 0412108 :مصادر االلتزام

 0413641المنظمات الدولية
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التعريف بالمبادئ العامة للمنظمات الدولية  ،وأهدافها ؛ تعريف المنظمات الدولية ،
و نشأتها  ،وأنواعها ؛ عرض فكرة موجزة عن منظمة األمم المتحدة  ،وأهدافها ،
وبنيانها التنظيمي  ،فروعها  ،الوكاالت المتخصصة ؛ المنظمات االقليمية  ،جامعة
الدول العربية  ،منظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة الدول األمريكية .
المتطلب السابق 0411606 :مبادئ القانون الدولي العام

 0413742القواعد الفقهية
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مفهوم القواعد الفقهية  ،وأهميتها  ،و مصادرها  ،وأنواعها  ،ومكانتها ؛ ودراسة
بعض القواعد الفقهية المكونة للقانون المدني ؛ و القواعد الفقهية المتعلقة باألحوال
الشخصية  ،و المتعلقة بالقضاء و طرق االثبات  ،و القواعد الفقهية في الجنايات  ،و
القواعد الفقهية في المعامالت المالية  ،و القواعد الفقهية في العبارات  ،والقواعد
الفقهية في الضمان .
المتطلب السابق :ال يوجد
 0414743أصول المحاكمات الشرعية [}3{ ]3-3
التعريف بقانون أصول المحاكمات الشرعية ؛ الوظائف والصالحيات؛ الشروع في
الدعوى ،وطبيعتها وتوكيل المحامين ،والتبليغ ،والدفاع ،واللوائح؛ طبيعة المحاكمات
وكيفياتها ،وتقديم البينات وأنواعها ،دراسة كيفية اصدار القرارات واألحكام
الحضورية والغيابية ،ورد القضاة؛ أقسام المحاكم الشرعية وصالحياتها واستئناف
األحكام؛ الطعن لدى المحكمة الشرعية العليا؛ طبيعة االختصاص الدولي وكيفية تطبيق
القانون بالنسبة لألجانب.
المتطلب السابق 0413111 :أصول المحاكمات المدنية.

