
  وصف المواد الدراسية باللغة العربية.

0161101 A ) 3-3} [3{ )1مهارات االتصال باللغة العربية [ 

مستويات اللغة: المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى البياني، المستوى الكتابي؛ نصوص الفهم واالستيعاب؛ 
الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من التدريبات النحوية: الجملة االسمية، الجملة 

  الصرف، النداء، التوابع، العدد؛ التدريبات الصرفية: اسم الفاعل، اسم المفعول؛ اإلمالء والترقيم؛ المعاجم؛ نصوص االستماع؛ التحدث.

  اللغة العربية االستدراكية A0161100 المتطلب السابق:

0161201 A) 3-3} [3{) 1مهارات االتصال باللغة االنجليزية[  

عبير عن القواعد: السؤال المذيل، األفعال المساعدة للتعبير عن احتمالية حدوث الحدث في الزمنين الحاضر والمستقبل، صيغ األفعال المتعددة للت
فة، الصفات، األحوال، الجمل الشرطية، التعبير عن الحاالت اإللزامية، التعبير عن القدرة، األدوات زمن المستقبل، األدوات المعرفة وغير المعر

امات المستخدمة للتعبير عن التناقض؛ المفردات: العالقات العائلية واالجتماعية، ترتيب الفرد في العائلة وأثره على اختيار المهنة واالهتم
العمل، أنواع متعددة من النشاطات تمارس خارج أوقات العمل، القديم والحديث، األفالم، نقد األفالم، الشخصية، تحويل الصفات الى أسماء، 

الحرب، المواد، المجازفة، الحركات الجسدية، رياضة الركض الحر، المسافات، األبعاد؛ مهارات أخرى: كتابة مقال، كتابة مالحظات، كتابة 
استخدام عالمات الترقيم واألحرف الكبيرة وأدوات الربط، تحديد األفكار الرئيسة والتفاصيل،  رسائل قصيرة، كتابة طلب عمل رسمي، آلية

والمعاني  تخمين معاني الكلمات من خالل السياق، القراءة السريعة، القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدقيقة والتفاصيل، استنباط التعميمات
اقف الكتاب، العروض الشفهية، المجادلة، اإلقناع، أساليب التعبير عن الموافقة وعدم الموافقة، التحدث عن الضمنية، االستدالل، تحديد آراء ومو

اء، الخطط المستقبلية، أساليب التعبير عن التنبؤ، كيفية السؤال عن الرأي العام، كيفية السؤال عن اآلراء الخاصة، عرض وجهات النظر واآلر
  الملكية واالختراعات، اللفظ الصحيح للمفردات،استخدام الترنيم المناسب.التحدث عن مجموعة من المواد و

  اللغة اإلنجليزية االستدراكية A0161200المتطلب السابق: 

A0161401 } 3-3} [3العلوم العسكرية [  

  والتحرير.نشأة المملكة األردنية الهاشمية وتطورها; تاريخ الجيش األردني; قوات حفظ السالم; إعداد األمة للدفاع 

 المتطلب السابق: ال يوجد

  A0161301 التربية الوطنية {3} [3-3]

دنية جغرافية األردن; تاريخ األردن السياسي المعاصر; المجتمع األردني; الحياة الدستورية والديمقراطية األردنية ; المؤسسات الوطنية األر
اله، كالنشأة واإلنجازات; التحديات التي تواجه األردن; مفاهيم تهدد التربية الوطنية: الغلو، التطرف، اإلرهاب، العنف; الفساد: مفهومه، أش

  أسبابه، آثاره، الوقاية منه.           

 المتطلب السابق: ال يوجد

A0161501  3-3} [3{الثقافية االسالمية[ 

الكريم، السنة  مدخل إلى الثقافة: مفهوم الثقافة، خصائص الثقافة اإلسالمية، الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى؛ مصادر الثقافة اإلسالمية: القرآن
لثقافة اإلسالمية: النبوية، اللغة العربية، التاريخ اإلسالمي؛ مجاالت الثقافة اإلسالمية: اإليماني، العبادي، الخلقي؛ التحديات التي تواجه ا

إلسالم االستشراق، العولمة، العلمانية؛ قضايا ثقافية وبناء الشخصية: الشباب والغزو الفكري، المرأة في الثقافة اإلسالمية، اإلرهاب وموقف ا
  منه.

  المتطلب السابق: ال يوجد

A0161701 } 3-3} [3تاريخ األردن وفلسطين [  

ين في العصور القديمة: نظرة تاريخية عامة; األردن وفلسطين في العهد المملوكي; األردن وفلسطين جغرافية األردن وفلسطين; األردن وفلسط
م) ; إمارة شرقي األردن; الحياة الدستورية والتشريعية في األردن; فلسطين تحت االنتداب 1918-1914خالل سنوات الحرب العالمية األولى (

  الفلسطينية.-البريطاني; العالقات األردنية

 المتطلب السابق: ال يوجد



A0161901  3-3} [3{اإلعالم والعالقات العامة[  

اح المجال العالقة المتبادلة بين اإلعالم والمجتمع من حيث: قوة اإلعالم االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، ودور اإلعالم في إفس
ومستوياته، وإشكاله، خصائصه،  وأنواعه، الدولية. االتصال والعالقات العامة؛ االتصالأمام الناس للتعبير عن آرائهم، وتعزيز العالقات 

 العملية االتصالية. العالقات العامة من حيث: النشأة والتطور، والمبادئ واألسس، ومجاالته، وأنشطته، وبيئته المادية والرمزية، ومعوقات
  القائمين على العالقات العامة.  واألهمية؛ الوظائف، والتخطيط، والنشاطات، ومواصفات

0411100A 3-3} [3{حقوق االنسان الثقافة القانونية و[  

إلنسان مثل تحديد المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان بطريقة تحليلية؛ ومن ثم توضيح واقعي للوسائل الدولية واإلقليمية القائمة التي تعالج حقوق ا
ة التي هي في طور التكوين مثل القواعد اآلمرة واألعراف؛ كما تعالج هذه المادة مضمون حقوق المعاهدات والتوصيات والمنظمات الدولي

ة اإلنسان : حقوق الجيل األول مثل حق الحياة، وحقوق الجيل الثاني مثل حق العمل، وحقوق الجيل الثالث مثل حق البيئة؛ وتتضمن هذه الماد
   باإلضافة الى بيان مدى انسجام الدستور االردني مع المعايير الدولية المختصة بحقوق االنسان السبل الدولية لحماية حقوق اإلنسان بشكل عام؛

A0161703  3-3} [3السياحة  في األردن {و االثار   [    

تعريف السياحة؛ تصنيفات السياحة؛ االختالف بين مفهوم السائح والمسافرون اآلخرون؛ أنواع السفر؛ مفهوم علم اآلثار والموقع األثري، 
 المواقعالمسوحات والتنقيبات األثرية؛ التوثيق؛ األردن خالل العصور المختلفة؛ مقومات السياحة في األردن؛ مواقع الجذب السياحية في األردن: 
األردن؛ األثرية، المواقع الطبيعية، المحميات الطبيعية، الغابات الطبيعية؛ الحركة السياحية وأنماطها في األردن؛ خصائص الحركة السياحية في 

  األنماط السياحية في األردن، األهمية االقتصادية للسياحة في األردن.

  المتطلب السابق: ال يوجد

 

 A 0181100الرياضة والصحة {3} [3-3] 

ماعية; المفاهيم الرياضية والصحية: التربية الرياضية، التربية الصحية; أهداف التربية الرياضية: المعرفية، واالنفعالية، والمهارية، واالجت
بين التغذية والنشاط  األسس التاريخية للتربية الرياضية: العصور القديمة، والمتوسطة، والحديثة، والحركة األولومبية، الرياضة األردنية; العالقة

ض الرياضي; اإلصابات الرياضية: إصابات العظام، المفاصل، العضالت، الجلدية; القوام المعتدل: تمارين رياضية لعالج تشوهات القوام; أمرا
  نقص الحركة: السكري، السمنة، النحافة، آالم أسفل الظهر، السرطان; شغب المالعب: أسبابه، مظاهره، حلول مقترحة.

  تطلب السابق: ال يوجدالم

 A0161801 البيئة والسالمة العامة {3} [3-3]

ت البيئة: مفهوم البيئة، وقوانينها، وعالقتها بالعلوم األخرى، مكونات البيئة: األولية، و الثانوية، ودورات العناصر في البيئة الطبيعية، مشكال
الصحة العامة واألمراض: مفهوم الصحة العامة، ومسببات األمراض:الفيروسات،  التلوث البيئي، ومشكلة استنزاف الموارد البيئية.مبادئ

عامة: والبكتيريا، والطفيليات ،والفطريات،  والحشرات .البيئة وعلم األمراض: العضوية، والوراثية، والتناسلية، والنفسية.التغذية والصحة ال
ية غير مستحبة.البيئة والصحة العامة من منظور إسالمي: آيات قرآنية، وأحاديث أنواع المواد الغذائية، وأمراض سوء التغذية، وعادات غذائ

  نبوية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

A0161100 } (استدراكي) 3-3} [3اللغة العربية[  

خواتها، مفهوم اللغة ومستوياتها، نصوص الفهم واالستيعاب والتحدث؛ التدريبات النحوية؛ الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأ
مفعول)، قضايا جمع المذكر السالم؛ جمع المؤنث السالم، المفرد، المثنى، العدد، التوابع، عالمات الترقيم، التدريبات الصرفية (اسم الفاعل واسم ال

  إمالئية: (كتابة الهمزة) في مواقعها المختلفة. همزة القطع والوصل، األلف بعد واو الجماعة، األلف اللينة، التنوين.   

  المتطلب السابق: ال يوجد

A0161200  (استدراكي) 3-3} [3{اللغة اإلنجليزية[ 

للتعبير عن األزمان الثالثة: الماضي والحاضر والمستقبل؛ المفردات: الصداقة، القواعد: األفعال المساعدة، مجموعة من صيغ األفعال المتعددة 
ة، العالقات، استخدام الحاسوب، برامج المسابقات، البرامج التلفزيونية، الصحف، البيوت، وصف األماكن، األسماء المركبة المتعلقة باألجهز



ي المطاعم؛ مهارات متعددة: كتابة فقرة، التمييز بين الرسائل الرسمية وغير أنشطة أوقات الفراغ، وصف الكتب واألفالم، الطعام، األكل ف
لرئيسة الرسمية، كتابة رسائل البريد اإللكتروني غير الرسمية، آلية استخدام عالمات الترقيم واألحرف الكبيرة وأدوات الربط، تحديد األفكار ا

القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدقيقة والتفاصيل، استنباط التعميمات والمعاني  والتفاصيل، استنتاج المعنى من السياق، القراءة السريعة،
قد الضمنية، االستدالل، تحديد  آراء ومواقف الكتاب، العروض الشفهية، المجادلة، اإلقناع، أساليب التعبير عن الموافقة وعدم الموافقة، ع

راء، إجراء مكالمات هاتفية رسمية، التوصية بمطاعم، اللفظ الصحيح للمفردات، استخدام المقارنات، رواية األحداث، عرض وجهات النظر واآل
  الترنيم المناسب.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 A0331700  مهارات الحاسوب ( استدراكي) {3} [3-3]

حقوق الطبع والنسخ؛ نظام تشغيل الويندوز؛ استخدام والتدريب على معالج الكلمات؛ جداول ؛ برمجيات الحاسوب؛ األجزاء المادية للحاسوب
  اإلنترنت.مقدمة الى ؛ MS Officeالحسابات اإللكترونية؛ برامج العرض؛ وقواعد البيانات من خالل نظام 

  ال يوجد :المتطلب السابق

0411101A   3-3} [3{المدخل الى علم القانون[  

ون العام النظرية العامة للقانون  من حيث : بيان مفهوم القانون ونشأته ، خصائص القاعدة القانونية ، تنوع القواعد القانونية إلى قواعد القان
رية ودراسة النظ ؛وقواعد القانون الخاص وتنوعه إلى قواعد آمره وقواعد مكملة أو مفسرة ومن ثم بيان مصادر القاعدة القانونية بوجه عام

 العامة للحق وأنواعه وبيان اطرافه ومحله ومصادره والحماية القانونية له.

  المتطلب السابق: ال يوجد 

0411201 A  3-3} [3{قانون العقوبات القسم العام[  

تعريف قانون العقوبات ،  وتحديد أهدافه ، ومضمونه ، ومحتواه ، وفروعه ؛ ثم التعريف بالجريمة ،  مفهوم النظرية العامة للجريمة من حيث :
تراك  باب التبرير ، و االش رعي ، والركن المادي ، والركن المعنوي ، واس ة أركان الجريمة المتمثلة في : الركن الش وأنواعها ؛ ثم دراس

  الجرمي . 

  المتطلب السابق: ال يوجد 

301A0411   3-3} [3{مبادئ عامة في القانون التجاري[  

روط الواجب توافرها فيه ،  ادره و التفريق بين اعمل المدني و العمل التجاري ، والتاجر والش وء القانون التجاري ؛ تطوره ومص ة نش دراس
من كذ ره التي يتكون منها ، و حمايته ، ويتض من كذلك المتجر ؛ وعناص ة : الدفاتر التجارية اإلجبارية ، و واألهلية التجارية ، ويتض لك دراس

ورة عامة والجوانب القانونية للتجارة  ة العقود التجارية بص جل التجاري ، ودراس من الس االختيارية ، وحجتها في اإلثبات وكذلك يتض
  االلكترونية.

  المتطلب السابق: ال يوجد  

A0411401    3-3} [3{مبادئ عامة في القانون الدستوري[  

وم الدولة، أركانها ،وخصائصها؛ ثم دراسة أشكالها ، وأصل نشأتها ،وأساس السلطة فيها ،ودراسة أشكال الحكومات ووسائل إسناد السلطة مفه
يره من فيها ؛  و الحديث عن ماهية الدساتير : من حيث التعريف بالقانون الدستوري، وبيان مدلوالته المختلفة ، ثم عالقة القانون الدستوري بغ

  روع القانون العام ؛ ومصادر القانون الدستوري . ف

  المتطلب السابق: ال يوجد   
  
  
  

A0411501     3-3} [3{مبادئ عامة في القانون اإلداري[  

و بيان مصادره ، و خصائصه ، و صلته بفروع القانون األخرى ؛ والمبادئ العامة للتنظيم اإلداري ؛ و التعريف  التعريف بالقانون اإلداري ،
  وال العامة .بالنشاط اإلداري ، "الضبط اإلداري ؛ المرافق العامة ؛ و دراسة القرارات اإلدارية ؛ و الوظيفة العامة ؛ و العقود اإلدارية ؛ و األم



  ال يوجد   المتطلب السابق: 

A0411601     3-3} [3{مبادئ القانون الدولي العام[  

أته ؛ وعالقته بغيره من القوانين  ؛ تطوره التاريخي ؛ تدوين قواعده و تطبيقها من حي قانون الدولي العام ، طبيعته ، نش ث التعرف على ال
ادره ؛ والتركيز عى المعاهدات الدولية ، خاص ، ومص جيلها ، وتنفيذها ، وأثرها ،  الزمان و المكان و االش روطها ، ومراحل إبرامها ، تس وش

  وبطالنها ؛ أشخاص القانون الدولي ؛ االعتراف في القانون الدولي ؛ 

 المتطلب السابق: ال يوجد  

A0411701               3-3} [3{المدخل الى الفقه و القواعد الفقهية[  

ة بعض القواعد الفقهية المكونة للقانون المدني ؛ و  مفهوم القواعد الفقهية ، ادرها ، وأنواعها ، ومكانتها ؛  ودراس وأهميتها ، و مص
هية في القواعد الفقهية المتعلقة باألحوال الشخصية ، و المتعلقة بالقضاء و طرق االثبات ، و القواعد الفقهية في الجنايات ، و القواعد الفق

  لقواعد الفقهية في العبارات ، والقواعد الفقهية في الضمان . المعامالت المالية ، و ا
  : ال يوجد      المتطلب السابق

0412901 A  3-3} [3{مادة تطبيقات حاسوب قانونية[ 

عرف تتضمن مادة تطبيقات حاسوب قانونية التعرف على التطبيقات الحاسوبية الخاصة بالعمل القضائي والبحث العلمي العملي القانوني وذلك بالت

على التطبيقات الخاصة بوزارة العدل مثل تسجيل الدعوى واالستعالم عن سير الدعوى وتنفيذها ، وإصدار شهادات عدم المحكومية الخاصة 

مة ود الجرمية، وكذلك التعرف على التطبيقات القانونية المتعلقة بالبحث العلمي والقانوني واالحكام القضائية واالجتهادات القضائية لمحكبالقي

  التمييز ومحاكم االستئناف والمحاكم اإلدارية والدستورية والخاصة.

A0411102     3-3} [3{مصادر االلتزام[  

ادر االلتزام ،  و تع ة مص يره ،  وآثاره وكيفية دراس حته ، وتفس روط انعقاده ، وص در األول لاللتزام ، تعريفه ، وش ريف العقد باعتباره المص
ادر غير االرادية كالعمل ة المص ة االرادة المنفردة ؛ و دراس خ واإلقالة ؛ دراس ؤولية التعاقدية ، وأحكام انحالل العقد بالفس غير  قيام المس

ؤولية عن األ روع، المس ؤولية عن المش ؤولية عن عمل الغير، والمس ية التي تقع على المال، و التي تقع على النفس؛ ثم المس خص عمال الش
  األشياء ، والكسب دون سبب ؛ القانون باعتباره مصدراً مباشراً لاللتزام .

  المدخل الى علم القانون  0411101المتطلب السابق: 

A0412101      3-3} [3{أحكام االلتزام[  

ة ، واتحاد الذمتين ، أو تنفيذه جبراً: كالتنفيذ العيني دراس ائل تنفيذه اختياريا ؛ كالوفاء ، والمقاص ، أو التنفيذ ة آثار االلتزام من حيث : بيان وس
ورية ، والحق في الحبس ، وبيان  رة ، ودعوى الص روعة لحماية التنفيذ ، كالدعوى غير المباش ائل المش بطريق التعويض ؛ وبيان الوس

  األوصاف في اإلبراء ، واستحالة التنفيذ ، ومرور الزمن المسقط للدعوى .

  مصادر االلتزام   0412108المتطلب السابق: 

A0412201     3-3} [3{الجرائم الواقعة على األشخاص[  

ان في الحياة وهي : ة بحق اإلنس يلية لبعض النماذج الجرمية الواردة في قانون العقوبات والماس ة تفص ود بأنواعه ،  دراس جرائم القتل المقص
؛ كما وظروفه ، وكذلك الجرائم الماسة بحقه وهي : جرائم اإليذاء بأنوعها ،  و ظروفه المشددة والمخفضة ؛ ثم القتل واإليذاء غير المقصودين 

  غتصاب ، وهتك العرض .تتناول هذه المادة دراسة أهم الجرائم الواقعة على األخالق واآلداب العامة وهي : جرائم الزنا ، واال

  قانون العقوبات القسم العام      0411202المتطلب السابق: 

A0412301       3-3} [3{تشريعات التجارة  اإللكترونية[  

المعلومات  التعريف بالتجارة االلكترونية، دراسة أهم الجوانب القانونية التي يثيرها استخدام أنظمة المعلومات االلكترونية ؛ وبيان ماهية أنظمة
ة أحكام الو ة أحكام التعاقد االلكتروني ؛ و دراس ال ، ومكوناتهما ، ومدى تأثيرهما على فروع القانون المختلفة ؛ ودراس ائل االتص فاء ، ووس

 االلكتروني من خالل بطاقات االئتمان ، وأحكامها القانونية .



A0412401         3-3} [3{الدستور االردني[  

تور  ية والقانونية قبل دس ياس ة تاريخية للحياة الس تور  1928دراس ة  دس تور  1928ودراس توري في االردن بعد دس ة التطور الدس ؛ ودراس
الظروف التي أدت الى صدوره ، وخصائصه ؛ ثم دراسة تكوين و اختصاصات السلطات الثالث ؛ و دراسة  1952؛ و دراسة دستور  1946

تور االردني بحقوق و حريات المواطنين االردنيين ، ومعرفة  العالقة المتبادلة بين ريعية و التنفيذية ؛ و بيان مدى اهتمام الدس لطتين التش الس
        نسان .  مدى انسجام الدستور االردني مع المعايير الدولية المختصة بحقوق اال

A0412501         3-3} [3{التشريع المالي و الضريبي[  

ثارها ، دراسة علم المالية العامة وعالقته بفروع العلم األخرى ؛ ثم دراسة نفقات الدولة من حيث التعريف بالنفقات العامة ، وتطور مفهوم ، وآ
لمبادئ وإعادة توزيع الدخل القومي ؛ و دراسة اإليرادات  العامة للدولة ؛ ثم دراسة الموازنة العامة للدول من حيث مفهوما ، وخصائصها ، وا

  التي تحكم إعدادها ، ومراحل تحضيرها ، والرقابة على تنفيذها ؛ دراسة الموازنة العامة للدولة االردنية .

A0412601           3-3} [3{القانون الدولي[  

ؤولية الدولية من حيث تط وع المس ره ؛ والتعريف بموض ة إقليم الدولة ، وعناص ورها وحاالتها التعريف بحقوق الدول وواجباتها ؛ دراس
ان ؛ قانون  لية ؛ حقوق االنس ية والقنص ية ؛ العالقات الدبلوماس ياس ائية والس روطها ، المنازعات الدولية مع التركيز على الطرق القض وش

  المنضمات الدولية ؛ القانون الدولي بحار ؛ القانون الدولي الجوي ؛ القانون الدولي للفضاء ؛ و االرث المشترك لالنسانية . 

0412602A            3-3} [3{حقوق االنسان و القانون الدولي االنساني[  

ة حقوق الجيل األول مثل : حق الحيا ان ؛ ودراس ائل الدولية واإلقليمية القائمة التي تعالج حقوق اإلنس ة الوس ان؛ دراس ة ؛ مفهوم حقوق االنس
ق البيئة ؛ وتعالج هذه المادة السبل الدولية لحماية حقوق اإلنسان ، التعريف وحقوق الجيل الثاني مثل : حق العمل ، وحقوق الجيل الثالث مثل ح

ة الفئات بالقانون الدولي اإلنساني من حيث :  مصادره ، وتحديد االتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وعالقته بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان ودراس
  المشمولة بحماية القانون 

A0412701 3-3} [3{)       1( األحوال الشخصية[  

اهرة، ب والمص روطه،  آثار وعقد الزواج ؛ المحرمات : بالنس  مفهوم الخطبة : وبيان أحكامها ؛ معنى الزواج ،وبيان أحكامه ، وأركانه ، وش
حيح ؛ الطالق : معناه ، وحكمه ،  وحكمته ، و د ، الص يغة العقد ؛ أنواع عقد الزواج : الباطل ، الفاس روط ص ا ؛ ش روطه ؛ أنواع والرض ش

رتبة على التفريق : التفريق الذي يقع على طالقاً ، التفريق الذي يقع فسخاً ، و أحكامها بحسب قانون األحوال الشخصية في االردن ؛ االثار المت
  انحالل عقد الزواج : العدة ، نفقة الطالق التعسفي ، نفقة االوالد . 

A0413101       3-3} [3{العقود المسماة[  

ض وم العقود المسماة، ميزات العقود المسماة ، والتفرقة بينها وبين العقود غير المسماة ، من حيث مصادرها وطبيعتها وأهدافها ؛ كما تعرمفه
اء في التكييف؛ تحليل بع أنواع العقود مثل : عقد البيع  ؛ وعق لطة القض وابطها ، وس د لعملية تكييف العقود من حيث : عملية التكييف ، وض

  يجار ؛ من حيث شروطهما ، وأركانهما ، وعناصرهما ، وااللتزامات التي يرتبها كل منهما .اإل

  أحكام االلتزام  0412109المتطلب السابق: 

A0413102   3-3} [3{أصول المحاكمات المدنية[  

مصادره ، وعالقته بغيره من فروع القانون ، وتطوره التشريعي ؛ ثم دراسة التنظيم القضائي من  التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية :
حيث : تشكيل المحاكم ، ودرجات التقاضي ، ورجال القضاء ومعاونيهم ، وقواعد االختصاص ؛ و دراسة نظرية الدعوى من حيث : تعريفها 

ي ، روطها، وطبيعتها القانونية ، وكيفية التقاض تئناف واعتراض الغير وإعادة  ، وش ع لها هذه الحكم (االس مع بيان أوجه الطعن التي يخض
  المحاكمة والتمييز).

  أحكام االلتزام  0412109المتطلب السابق: 

A0413103  3-3} [3{قانون العمل والضمان االجتماعي[  

تق ادره ، واس ة األحكام القانونية لعقد المبادئ العامة في قانون العمل من حيث تعريفه ، وأهميته ، ومص الله ، ونطاق تطبيقه؛  كما تتناول دراس
قانوني لعالقات ا مادة أخيراً التنظيم ال ناول هذه ال ثار انتهاء هذا العقد ؛ وتت ره ، وانعقاده ، ومدته ، وآ لعمل العمل الفردي من حيث عناص



واء ما تعلق منها بعقد العمل الجماعي ؛  أو التنظيمات ال وية النزاعات العمالية الجماعية وكذلك االحكام العام في الجماعية س نقابية ؛ أو تس
  الضمان االجتماعي وأنواع التأمينات وشروط استحقاقها.

 

A0413201     3-3} [3{الجرائم الواقعة على األموال[  

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

  الجرائم الواقعة على األشخاص       0412216المتطلب السابق: 

A0413202      3-3} [3{أصول المحاكمات الجزائية[  

ة االح ة دراس ي ؛ ودراس خص ة الدعاوى الناجمة عن الجريمة : دعوى الحق العام ، ودعوى الحق الش ول الجزائية ؛ و دراس كام العامة لألص
  النظرية العامة لتنظيم القضاء الجزائي، وتشكيله واختصاصه، ونظرية اإلثبات الجزائي.

A0413301        3-3} [3{العمليات المصرفية[  

رفية التعريف بعمليات  رفي، والعمليات المص ادر القانون المص رفي في األردن ؛ و مص ارف ؛ والتطور التاريخي لعمل الجهاز المص المص
تندية  رفي ؛ واالعتمادات المس مان المص ة الض رفي من قروض و غيرها؛ و كذلك التعرض لدراس واء ما يتعلق منها بعمليات االئتمان المص س

  لى األوراق التجارية .وخطاب الضمان والعمليات الواردة ع

A0413302       3-3} [3{األوراق التجارية[  

شروطها الموضوعية ،  تعريف األوراق التجارية ؛ سفتجة فيما يتعلق : ب وخصائصها ، وتطورها التاريخي ، وتوحيد قانون الصرف مفهوم ال
روطه  يك وش كلية ، وكيفية تداوله ، واألحكام المطبقة عليه ؛  والش وعية ، والش روطه الموض ند ألمر من حيث : ش ة الس كلية  ؛ ودراس والش

كلية ، وعن تداوله وكيف وعية والش خ ، وعن التحريف والتقادم بجميع الموض روطه ، وعن تعدد النس ية تقديمه للوفاء ، وعن الرجوع وش
  االوراق التجارية. 

A0413303         3-3} [3{الشركات و االفالس[  

ركات األموال وهي : ة ؛ ش يطة، المحاص ية البس امن، التوص خاص وهما : التض ركات األش قيها: ش ركات التجارية بش ركة  التعريف بالش الش
اسة المساهمة العامة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية باألسهم ، ودراسة أحكام الشركات األجنبية العاملة في المملكة ، ودر

روطه ، وعن رد يط وش لح البس ة ، وعن الص دور الحكم ، وآثاره وإدارة موجودات المفلس ، وعن هيئة التفليس  أحكام اإلفالس من حيث : ص
  االعتبار وإقفال التفليسة .

A0413501          3-3} [3{تشريعات اإلدارة االلكترونية[  

، و متطلبات تطبيقها ؛ كما يتناول النظام القانوني للمرافق العامة اإللكترونية ، و آثارها ، و  اإلدارة العامة االلكترونية  من حيث : مفهومها
ثم دراسة القرارات اإلدارية االلكترونية ؛ و العقد االداري االلكتروني ؛ و التصويت االلكتروني، و  الخدمات العامة المرفقية اإللكترونية ؛

  التوقيع االلكتروني ؛ و االثبات االلكتروني ؛ و دور الضبط اإلداري في الوقاية من الجرائم االلكترونية .

 

A0413701 ) 3-3} [3{) 2األحوال الشخصية[  

ب، وال طلحات والمفاهيم الواردة في هذا المجال؛ والمواد التعريف : بالنس ية ،والميراث، ومعرفة المص اهدة ،والوص م ،والمش اع ،والض رض
ايا ،وبيان كيفي ية والميراث ، وكيفية توزيع الميراث والوص ية األردني؛ ومعرفة أركان كل من الوص خص ة المتعلقة بها في قانون األحوال الش

ال روطه توزيع التركات في الفقه اإلس باب الميراث وش ية األردني، وبيان أس خص ابقة عليه، وما أخذ به قانون األحوال الش رائع الس مي، والش
 وموانعه، وما يتعلق بالتركة من حقوق، وكيفية حساب المسائل واستخراج األنصبة.

A0413801          3-3} [3{مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية[  

طلحات  امه، وفروعه المختلفة ؛ تعريف الطالب بالمص طلحات القانونية العربية ؛ وربطها بالقانون ، وأقس القانونية االنجليزية المرادفة للمص
  ن .كما تتناول هذه المادة مواضيع قانونية متعددة تعطى بصوره مفصلة مثل : الجريمة وأنواعها، الشركات ، العقود ، المحاكم ، حقوق االنسا



A0414101    3-3} [3{الحقوق العينية[  

خاصة من  المقصود بالحقوق العينية األصلية ، والحقوق العينية التبعية؛ حق الملكية في ذاته ، ووسائل حمايته ، والقيود التي ترد عليه ؛ أنواع
ائعة ، وملكية العامة و قق، الملكية وهي : الملكية الش ترك ، وملكية الطوابق والش فل والحائط المش بب الوفاة،  الس ب الملكية : بس باب كس أس

ن (الوصية والميراث) ؛ وأسباب كسبها في حالة الحياة : (إحراز المباحات والضمان والعقد والشفعة واالتصال والحيازة) الحقوق المتفرعة ع
حة ، والوقف، الرهن التأميني : حق الملكية وهي : حق التصرف ، وحق االنتفاع ، وحق االستعمال ، والسكن ، حقوق االرتفاق ، وحق المساط

  حقوق االمتياز الخاصة على العقارإنشاؤه ، وآثاره ، ثم انقضاؤه الرهن الحيازي: إنشاؤه ، انقضاؤه ، البحث في حقوق االمتياز التي تشمل 

A0414102    3-3} [3{قانون البينات و التنفيذ[  

ة  ائل التعريف بقانون البينات والقوانين المكملة له ؛ ودراس وعية واإلجرائية ؛ وبيان وس المذاهب الفقهية المختلفة في قواعد اإلثبات؛الموض
ة دائرة اإلجراء التنفيذ ريعي له؛ و دراس ائية ، والتطور التش ور الحماية القض ورة من ص ي ، االثبات ؛ التعريف بقانون التنفيذ وتعديالته كص

  الجبري وطرق التنفيذودراسة ايقاع الحجز على أموال المدين ، 

A0414103     3-3} [3{القانون الدولي الخاص[  

سة نظرية تنازع القوانين ذات العنصر االجنبي ، واإلحالة ،  وقواعد اإلسناد ؛ االختصاص القضائ ي التعريف بالقانون الدولي الخاص ؛ ودرا
رات الصادرة عنها، وتدرس هذه المادة الجنسية بشكل عام؛ الدولي للمحاكمة ، ومسألة تنفيذ األحكام األجنبية ، ومؤسسات التحكيم وتنفيذ القرا

  ودراسة موضوع مركز األجانب في الدولة وتحديد حقوقهم والتزاماتهم من الناحية النظرية والعملية.

A0414201       3-3} [3{جرائم تكنلوجيا المعلومات[  

وب ،  أو تلك   مفهوم الجرائم االلكترونية من حيث : تعريفها ، و أطرافها ، ومحلها دي للجرائم الواقعة على جهاز الحاس من حيث : التص
رقة  ور الجرائم االلكترونية المتعددة مثل : االختراق والدخول غير المرخص ، وس تبين هذه المادة ص وب  ؛ وس الواقعة من خالل جهاز الحاس

  الحاسوب عن طريق النسخ أو التحميل . وقت الحاسوب ، والبرامج الملغومة ، والغش بواسطة الحاسوب ،  وقرصنة برامج

  

A0414501           3-3} [3{القضاء االداري[  

اء اإلداري ، ادره ، والقيود التي  مفهوم القض روعية من حيث: معناه ، ومص ة مبدأ المش اء العادي ومبررات كل منهما ؛ دراس وعالقته بالقض
روط  ة بنظرها ، والش ها ، والمحكمة المختص ائص ة دعوى اإللغاء من حيث: تعريفها، وخص ترد عليه ، والرقابة على أعمال اإلدارة ؛ ودراس

  ط الموضوعية لها ؛ ودراسة دعوى التعويض عن القرارات واإلجراءات غير المشروعة.الواجب توافرها لقبولها ، والشرو

A0414701      3-3} [3{أصول الفقه[  

ول الفقه ، ادر االحكام : القرآن ،  معنى أص ول الفقه، الحكم وأنواعه، ما يحلف به ؛ مص أة أص وعه ، وغاياته ، ومباحثه، نش وتعريفه ، وموض
عمال اللفظ السنة ، اإلجماع القياسي ، المصادر التبعية ؛ القواعد اللغوية األصولية : وضع اللفظ للمعنى ، أستعمال اللفظ في المعنى ، كيفية أست

  اللة اللفظ على المعنى . للمعنى ، د

A0414901         3-3} [3{بحث  التخرج[  

اق في مراجعة قدرات الطالب البحثية ، وطريقة ؛ تعليم الطالب كيفية إعداد البحث القانوني  هم هذا المس اليب البحث العلمي ؛ ويس تعلم أس
افة الى تقوية ش درها بأمانة؛ باإلض ارة إلى مص تخدامه للمعلومة، واإلش بح  اس ية الطالب ، وتنمية قدراته الذاتية ، وتوجيهه علميا لكي يص خص

  قادراً على طرح آرائه ومقترحاته بشأن موضوع بحثه والدفاع عنه.

  ساعة معتمدة       110: اجتياز المتطلب السابق

A0414902          3-3} [3{تطبيقات قضائية[  

ائعة مثل: دعوى  التطبيق العملي في كتابة لوائح الدعوى ؛ و جميع متطلبات النزاع امام القضاء ، و التمرن على نماذج للعديد من الدعاوى الش
رفات ، و العقود ، و المطالبات المالية ونماذج االدعاء  ة ، ودعوى ابطال التص فعة ، ودعوى منع المعارض اخالء المأجور ، و دعوى الش

  أصول المحاكمات المدنية      0413111: طلب السابقالمتبالحق الشخصي التابع للقضايا الجزائية. 

0411206 A          3-3} [3{علم االجرام و العقاب[  



لته بالعلوم الجنائية األخرى ؛  و المدارس المختلفة التي تبحث في علم اإلجرام ،  ودر ة التعريف بعلم اإلجرام ،  وتطوره التاريخي ، وص اس
لوك اإلجرامي، لوك ؛ التعريف بالعقاب ، ومراحل العقاب ، ومراحل تطوره  الحركة العامة للس ان إلى مثل هذا الس والعوامل التي دفعت اإلنس

ات العقابية ،   س واء : داخل المؤس اليب تنفيذ هذا الجزاء س ل أس ورتيه ؛ وأفض أم من خالل المدارس العقابية ؛ والتعريف بالجزاء الجنائي بص
  الجزاء الجنائيخارجها بما يكفل تحقيق أغراض هذا 

A0412112              3-3} [3{قانون البيئة[  

ة القواعد القانونية التي  ان  ؛ ودراس ة القوانين التي تعني بالمحافظة على البيئة باعتبارها المحيط المادي الذي يعيش فيه اإلنس عها دراس وض
حة المواط رار بص أنه اإلض اني من ش لوك إنس رع للوقوف في مواجهة أي س ريعة المش نين نتيجة لتلوث البيئة المحيطة بهم؛  بيان موقف الش

ة نظام  ادرة بموجبها ؛ و دراس ة األنظمة والتعليمات الص المية من التلوث البيئي؛ وبيان موقف القوانين البيئية في األردن مع دراس اإلس
  المسؤولية بأنواعها لحماية البيئة من التلوث .

  : ال يوجدالمتطلب السابق

  

  

  

A0414207            3-3} [3{جرائم امن الدولة[  

رائم دراسة التطور االحكام العامة لجرائم امن الدولة واحكامها الخاصة  وبيان المقصود بالتعرض في جرائم امن الدولة ثم االنتقال لدراسة ج
الدولة الداخلي وهي جرائم الدستور وجرائم الفتنة  امن الدولة الخارجي وعلى رأسها جرائم الخيانة والتجسس ثم االنتقال لدراسة جرائم امن
  وغيرها من جرائم امن الدولة الداخلي ثم دراسة المحاكم المختصة بنظر جرائم امن الدولة .

  

0413111 A         3-3} [3{عقود التأمين[  

روطه؛  مفهوم عقد التامين ؛ ريعة فيه ؛ االخطار الناتجة عن عقد التامين ؛ ش ه ؛ رأي الش ائص ام التامين وخص س التي يقوم عليها ؛ أقس االس
ائص عقد التأمين وإبرامه من الناحية الفنية والقانونية ، وآثاره والتزاماته ؛  وتقادم الدعاوى المتعلقة بالتأمين المبا رة والتقادم؛ أنواعه؛ وخص ش

  بيقية لعقد التأمين ضد الحريق ، التأمين ضد المسؤولية المدنية ، و حوادث السير .و دراسة تط

    المدخل الى علم القانون 0411101: المتطلب السابق

 A0413505  3-3} [3{قانون اإلدارة المحلية[  

س العامة للتنظيم االداري، اح مفهوم االدارة المحلية، والتعريف بالمركزية والالمركزية  تناول هذه المادة التعريف باألس االدارية، وإيض
ة لبعض تطبيقات نظام االدارة المحلية في كل من النظام القانوني االردني  من دراس كالتها. كما تتض ية ومش اس فتها وركائزها االس وفلس

 .والمقارن
  

A0413604               3-3} [3{المنظمات الدولية[  

أتها ، وأنواعها ؛ عرض  فكرة موجزة عن  منظمة التعريف بالمبادئ العامة للمنظمات ال دولية ، وأهدافها ؛  تعريف المنظمات الدولية ، و نش
ة ؛ المنظمات االقليمية ، جامعة الدول العربية ، منظمة  ص الوحدة األمم المتحدة ، وأهدافها ، وبنيانها التنظيمي ، فروعها ، الوكاالت المتخص

  ة .اإلفريقية ومنظمة الدول األمريكي

  : ال يوجدالمتطلب السابق

  

A0414306              3-3} [3{قانون التحكيم[  



بقان أعمال  التعريف بنظام التحكيم بوجه عام،  والتحكيم اطة ، اللذان يس وص ، مع إيجاز عن نظام التوفيق ، والوس التجاري على وجه الخص
ول التحكيم من حيث : ة أص ها هيئات التحكيم  عملها ؛ ودراس اس  التحكيم، وبيان كيفية اللجوء إلى التحكيم ، والمعايير التي تمارس على أس

  االجرائية المطبقة فيها ، وطبيعة حكم المحكمة ، وأثرة ، وحجيته . انعقاد الجلسات ، والمدة ، والمهام ، والقوانين 

  مصادر االلتزام     0412108: المتطلب السابق

  

  

A0413307             3-3} [3{الملكية الفكرية[  

عالمات التجارية، وبراءات االختراع ، ،  و بيان مفرداتها المتعددة من : حق المؤلف، وال  مفهومها ، وأهميتها ،النشأة التاريخية للملكية الفكرية
رات الجغرافية ، والم ناف النباتية الجديدة ، والمؤش اميم للدوائر المتكاملة ، وحماية األص ناعية ، وحماية التص وم، والنماذج الص ة والرس نافس

ريعي " أ عيد المحلي " التش واء على الص ة طرق حمايتها س رار التجارية ؛  دراس روعة واألس عيد الدولي " االتفاقيات غير المش و الص
  والمعاهدات الدولية". 

  مبادئ عامة في القانون التجاري      0411303: المتطلب السابق

  

 A0414403 3-3} [3{ القضاء الدستوري[  
تناول قانون المحكمة الدستورية في األردن وبيان اختصاصاتها وشروط  التعريف بالمبادئ العامة للقضاء الدستوري واصوله التاريخية ،

 تعيين القضاء فيها وكيفية اتصالها بالدعوى وبيان مدى قوة احكامها واهم المبادئ الدستورية .

 
  

  

A0414904  3-3} [3{أصول المحاكمات الشرعية[  

رعية ؛ ول المحاكمات االش روع في الدعوى،وطبيعتها وتوكيل  التعريف بقانون أص الحيات؛ الش ،والتبليغ،والدفاع، المحامينالوظائف والص
ورية والغيابية،ورد القض دار القرارات واألحكام الحض ة كيفية أص اة؛ واللوائح؛ طبيعة المحاكمات وكيفياتها، وتقديم البينات وأنواعها، دراس

حكام؛ الطعن لدى المحكمة الشرعية العليا؛ طبيعة االختصاص الدولي وكيفية تطبيق القانون أقسام المحاكم الشرعية وصالحياتهها واستئناف األ
  بالنسبة لالجانب.

 أصول المحاكمات المدنية.  0413111المتطلب السابق: 

  

  

 ) ساعات خدمة.10متطلب خدمة المجتمع، وهو متطلب إجباري بواقع (

 


