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فيرس دليل كمية الحقوق 
 

سقم الصفدة املىضىع 

 ( 1 )فهشست الذلُل 

خ ثأسِس الكلُة )مقذمة الذلُل   ( 2 ) (ثاٍس

 ( 3 ) سؤٍة الكلُة وسسالتها وغاًاتها

ة وثطلعاتها املستقبلُة  (4) قُم الكلُة الجىهٍش

 ( 5 ) (عمذاء الكلُة منز التأسِس)لىخة ششف الكلُة 

 (6)اهجاصات الكلُة 

 (14)البرامج التي ثذسس في الكلُة 

 ( 15 )  في اللقىو بشهامج البكالىسٍىس          

 (31)بشهامج املاجستير في اللقىو          

ة وإداسة            (42) الابتكاسبشهامج املاجستير في امللكُة الفكٍش

 (53) الذكتىساه في القاهىن الخاصبشهامج          

سُة في الكلُة   ( 61)أعضاء الهُئة التذَس

سُة في قسم القاهىن العام            ( 62 )ملخص أعضاء الهُئة التذَس

سُة في قسم القاهىن الخاص            (63)ملخص أعضاء الهُئة التذَس
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 (تاريخ تأسيس الكمية )مقدمــــة
 

م، 1986تعتبر كمية الحقوق من الكميات األوائل في جامعة مؤتة حيث  بدأ تدريس تخصص الحقوق منذ 
م تم 13/5/1991وبتاريخ ".قسم العموم القانونية" كقسم من أقسام دائرة العموم اإلنسانية تحت مسمى

 .إنشاء كمية الحقوق استنادًا إلى قرار مجمس التعميم العالي

 
:   وتضم كمية الحقوق قسمين ىما

 قسم القانون العام . 

 قسم القانون الخاص .
 

 الفصل الدراسي نيايةعضوًا، ووصل العدد مع  (12) بمغ عدد أعضاء الييئة التدريسية عند إنشاء الكمية 
 (65)عضوًا، في حين كان عدد طمبة الكمية عند إنشائيا (18)م إلى2019/2020 من العام الجامعياألول

عدد الطمبة الذين تخرجوا من الكمية منذ تأسيسيا وحتى نياية الفصل الدراسي في حين زاد طالبًا وطالبة، 
  .طالبًا وطالبة (3323)طالبًا وطالبة موزعين عمى  (3700)عنم 2019/2020 الصيفي من العام الجامعي

 
موظفين إداريين وموظفات، كما أن الكمية ومن (9)عضو ىيئة تدريس و (18)ويتألف كادر الكمية من 

خالل دائرة التنسيق األكاديمي في الجناح العسكري تشرف عمى تدريس تخصص الحقوق في كميتي العموم 
 .العسكرية والعموم الشرطية

 وبرامج الكمية معتمدة اعتماد خاصًا من قبل ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي وضمان جودتيا في 
 .م2019المستوى الفضي في عام /  كما حصمت الكمية عمى شيادة ضمان الجودة.األردن
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 :سؤٍة الكلُة وسسالتها وغاًاتها

 
 :رؤية الكمية

قميميًا  الحقوق في جامعة مؤتةتسعى كمية في البحث والدراسة القانونية ودوليًا  لتكون مركزًا متميزًا محميًا وا 
 .وصواًل إلى الخّريج المتميز والكفء

 

: رسالة الكمية

تسعى الكمية إليجاد وتعزيز الثقافة القانونية المطعمة بالميارات والممكات القانونية لخريجي الكمية، والتي 
. بقدرات كافية ومالئمة بكل كفاءة وتمكنيم من ولوج سوق العمل

قميميا، وصواًل إلى مجتمع ودولة القانون كما  وتسعى الكمية إلى نشر الثقافة القانونية لدى المواطنين محميًا وا 
 .والمؤسسات التي يعرف الناس فييا حقوقيم وواجباتيم

 

 : غايات الكمية

 تطوير العمل والكفاءة المؤسسية .
  تحقيق التميز األكاديمي في العممية التعميمية لمحصول عمى خريجين مؤىمين. 

 النيوض بالتعميم العالي والبحث العممي وتطويرىما وتعزيزىما .
 تفعيل وتعميق دور الكمية التنموي والريادي لخدمة المجتمع. 
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ة وثطلعاتها املستقبلُة  :قُم الكلُة الجىهٍش

 :القيم الجوىرية

 :تؤمن الكمية بالقيم الجوىرية التالية وتعمل عمى تعزيزىا بين جميع منسوبييا

 التميز واإلبداع ومكافأة األداء المتميز. 

  النزاىة والشفافية في العمل واالنفتاح والوضوح والموضوعية والثقة المتبادلة بين الجامعة
 .وجميع الجيات ذات العالقة

 تمتزم الكمية بالتفاعل مع المجتمع بتوفير فرص تعميم مستمر وبرامج : المسؤولية االجتماعية
  .تدريبية وتثقيفية وتوعوية وتعميق االنتماء لموطن

 تحقيق العدالة في التعامل مع شؤون الييئة التدريسية والييئة اإلدارية والطمبة: العدالة 

 تمتزم الكمية باستمرارية مراجعة األداء عمى جميع المستويات وفي : ضمان الجودة الشاممة
جميع مناحي ومسارات الكمية وتقييميا واستخدام النتائج لتحديد مناطق الخمل ووضع 

 الحمول المناسبة لمتحسين

 نشجع ونؤصل التعمم المستمر البناء لمجميع في كل ما نقوم بو: التعمم المستمر. 

 بتشجيع العمل الجماعي التشاركي الفاعل في البيئة الجامعية: االلتزام بالعمل المؤسسي. 

 
 

تطمعات الكمية المستقبمية 
 تعمل الكمية جاىدة من أجل تحقيق مجموعة من األىداف التي وضعتيا ضمن خطتيا 

: اإلستراتيجية، ومن أىميا
. تطبيق منظومة التعميم اإللكتروني في تدريس تخصص الحقوق .1
. التوسع في الجوانب التطبيقية لممواد ذات الطبيعة العممية .2
 .االبتعاث وبالذات التركيز عمى خريجي الكمية المتميزين .3
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 :(عمذاء الكلُة منز التاسِس )لىخة ششف الكلُة

 
 

 الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
خ فترة الخذمة  ثاٍس

 إلى من

 10/9/1993 8/6/1991 الذكتىس مدمذ ًديى عبذ الشخمن املداسنة الاستار

 2/9/1995 11/9/1993 الذكتىس هظام ثىفُق عبذ هللا املجالي الاستار

 30/6/1998 3/9/1995 الذكتىس مصلح ممذوح عبذ الصشاًشة الاستار

 31/8/1999 1/7/1998 الذكتىس هظام ثىفُق عبذ هللا املجالي الاستار

 31/8/2002 1/9/1999 الذكتىس مصلح ممذوح عبذ الصشاًشة الاستار

 31/8/2006 1/9/2002 الذكتىس سالم مدمذ سلمان الشىابكة الاستار

 28/8/2010 1/9/2006 الذكتىس هظام ثىفُق عبذ هللا املجالي الاستار

 1/9/2012 1/9/2010 الذكتىس مصلح ممذوح عبذ الصشاًشة الاستار

 31/8/2014 2/9/2012ألاستار الذكتىس عبذ إلاله مدمذ سالم النىاٌسة 

 1/9/2015 1/9/2014 ألاستار الذكتىس مدمذ علي سىٍلم الخالًلة

 26/1/2019 2/9/2015 ألاستار الذكتىس جعفش مدمىد علي الفناطسة

  27/1/2019الذكتىس باسل مدمىد  خسين النىاٌسة 
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: إهجاصات الكلُة

عممت كمية الحقوق عمى أنجاز العديد من النشاطات التي تثري العممية التدريسية، وتساىم في تقوية الزخم 
: الفكري القانوني عند طمبتيا، ومن بين النشاطات التي قامت بيا الكمية ما يمي

ستضافت كمية الحقوق في جامعة مؤتة لجنة المحاكمات الصورية التابعة لمييئة المستقمة ا .1
م  وذلك لعقد المقاء التعريفي التدريبي 5/2/2020لإلنتخابات يوم األربعاء الموافق 

لجامعات الجنوب حول مسابقة المحاكمات الصورية التي ستقيميا الييئة المستقمة لالنتخاب بين 
كميات الحقوق في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة، بحضور فرق من كميات الحقوق في 

 .جامعات الجنوب

وتناقش المحاكمات الصورية موضوع الطعون االنتخابية، حيث تم تدريب المشاركين عمى ىذا 
.  الموضوع، والتعريف بالبرنامج

 

م في 28/11/2019استضافة وفد من الشبكة القانونية لمنساء العربيات يوم الخميس الموافق  .2
عميد الحقوق وبحضور كل من نائب العميد ومساعده ورؤوساء / مكتب الدكتور باسل النوايسة

ودار  .نائب عميد شؤون الطمبة/ األقسام األكاديمية باإلضافة إلى الدكتور ماجد الصعوب
الحديث عن أفق التعاون المشترك بين الكمية والشبكة وسبل تفعيميا مستقباًل وخاصة فيما يتعمق 

الممول من وزارة الخارجية األميركية والذي ينفذ " رواد المستقبل لمتغيير والمشاركة"بمشروع 
 شيراً  (18)عمى مدى 

أستاذ القانون الجنائي في قسم القانون العام عضوًا في / اختيار األستاذ الدكتور نظام المجالي  .3
في جامعة الشارقة من قبل ىيئة  (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)لجنة اعتماد برامج الحقوق 

 27/10/2019)اعتماد في وزارة التعميم في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من
 .م31/10/2019ولغاية 

نائب العميد ورئيس قسم القانون الخاص ورشة التعريفية / حضور الدكتور ُأسيد الذنيبات .4
  م1/10/2019لتصنيف البرامج األكاديمية المزمع عقدىا يوم الثالثاء الموافق 

ضمن دور الكمية في نشر الوعي البيئي بين الطمبة وفي المجتمع المحمي ستعقد الكمية برعاية  .5
م ندوة توعوية بعنوان 16/12/2018عطوفة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة يوم األحد الموافق 

بمشاركة عدد من المتخصصين؛ رئيس  (بين الحظر والتطبيق: التدخين في األماكن العامة)
استشاري األمراض وعمم / الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين في عمان الدكتور بسام حجاوي

، (األضرار الصحية الناجمة عن التدخين بنوعيو اإليجابي والسمبي)األوبئة والذي سيتحدث 
الكرك الميندسة مي الطراونة والتي ستتناول في حديثيا عن األثر السمبي / ومديرية البيئة

لمتدخين عمى البيئة، وكمية الشريعة األستاذ الدكتور طالب الصرايرة والذي سيبين موقف الشريعة 
اإلسالمية من التدخين في حين سيغطي من كمية الحقوق األستاذ الدكتور زيد العقايمة موضوع 

  .حظر التدخين في األماكن العامة في التشريعات األردنية
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حقق فريق الكمية في المركز الثاني في مسابقة المحاكمات الصورية الوطنية والمتمثل بالطالبة  .6
رشا أبوشخدم والطالب محمد النوايسة كما فازت الطالبة رشا أبوشخدم بجائزة أفضل مرافعة 

عممًا بأن مسابقة المحاكمات الصورية . بإشراف الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة« مدعى عميو»
عقدت يوم السبت بتنظيم من « 2016فرسان العدالة »الوطنية الثانية التي تأتي ضمن برنامج 

وبالتعاون مع المجمس القضائي « األردن/ الشفافية الدولية»قبل منظمة رشيد لمنزاىة والشفافية  
األردني وبالشراكة مع مؤسسة فردريش ايبرت عقدت في قصر العدل امس السبت الموافق 

مؤتو وجرش والزرقاء : وشارك بالمسابقة ثماني جامعات حكومية وخاصة ىي. م15/10/2016
الخاصة واليرموك والشرق األوسط وآل البيت والعموم التطبيقية وعمان األىمية، حيث حممت ىذه 

 .«حماية المبمغين والشيود والمساواة بين الجنسين»: المسابقة الوطنية عنوان

م  األستاذ الدكتور حسين المحادين لمحديث عن المخدرات 6/12/2018استضافة الكمية يوم .7
المخدرات )الفكرية  بالتعاون مع ىيئة شباب كمنا االردن وأطمق عمى ىامش المحاضرة مشروع 

 وكمية الحقوق ممثمة بنادي حقوق اإلنسان (الفكرية

محاضرات توعية لمطمبة  حول اإلشاعة ودورىا التدمير بشتى مناحي الحياة وخاصة تأثيرىا في   .8
 .م19/11/2018 و18في   الشخصيات العامة وغير العامةواغتيالاالقتصاد والسياسة 

كبرنامج وطني بالتعاون مع جامعة اليرموك " القانون الخاص"استحداث برنامج الدكتوراه في  .9
 .م2017/2018إعتبارًا من بداية العام الجامعي 

بالشراكة مع برنامج "شباب ضد الفساد" المشاركة في المبادرة الوطنية التطوعية تحت عنوان  .10
 29/10/2017األمم المتحدة، 

ندوة  االثار النفسية والقانونية المترتبة عمى التنفيذ القضائي عمى السيدات في األردن،  بتاريخ  .11
13/12/2017 

 .2018انجاز ورشة عمل لمضابطة العدلية، موجية لرجال أمن الجامعي، في شير أيار   .12

المشاركة بأوراق عمل في ندوة المرأة األردنية والمشاركة الحزبية، المقامة في جامعة مؤتة   .13
 م8/4/2018

المشاركة بأوراق عمل في ندوة التمييز التشريعي والمجتمعي ضد المرأة، المقامة في جامعة   .14
 7/4/2018مؤتة، 

المشاركة في ندوة المخدرات وأثرىا عمى الفرد والمجتمع، الموجية لطمبة الجامعة، في   .15
20/12/2017 

ورشة عمل أىمية دور المجالس البمدية وفق قانون البمديات، الموجية ألعضاء مجالس ومدراء   .16
 26/3/2018مناطق شمال الكرك، 

االستراتجيات الوطنية في مواجية التطرف واإلرىاب العالمي، المقامة في جامعة مؤتة، بتاريخ   .17
23/4/2018 

 2018المشاركة في الحفل الذي اقامو نادي العاممين في الجامعة احتفااًل بعيد األم في آذار   .18
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والتي نظمتيا كمية القانون في جامعة ' الجوانب القانونية لالمركزية اإلدارية'المشاركة في ندوة  .19
نظرة 'م من خالل تقديم ورقة عمل بعنوان 5/7/2017اليرموك بالتعاون مع محافظة اربد بتاريخ 

 .مساعد العميد/ الرؤوف الكساسبة قدميا الدكتور عبد' تقويمية لقانون الالمركزية

م والتي نظمتيا 27/2/2018إقامة يوم عممي عن الحماية القانونية لمبيئة وذلك يوم الثالثاء   .20
الكمية بالتعاون مع إدارة الممكية لحماية البيئة ومديرية بيئة الكرك اشتركت بيا عدة جيات مثل  
ومؤسسة عبق الجنوب وقسم المحافظة عمى البيئة في إقميم الجنوب وتناولت محاور متعددة منيا 

 . القوانين البيئية والتموث البيئي واألكياس البالستيكية

مكتب األردن، / بالتعاون مع اليونسكو" التشريعات اإلعالمية"ورشة عمل لطمبة الحقوق حول   .21
 20/12/2017بتاريخ 

الدكتور عبد الرؤوف / حضر كل من نائب العميد الدكتور باسل النوايسة ومساعد العميد  .22
الكساسبة ورشة عمل تقيميا الجامعة بالتعاون مع مكتب ايراسموس بمس الوطني حول متطمبات 

دارة تبادل الطمبة وعرض بعض التجارب الناجحة يوم االثنين الموافق  وتعميمات وا 
 م17/4/2017

، "حقوقي يقراء"محاضرة لتشجيع الطمبة عمى زيادة اإلطالع والمطالعة والقراءة بعنوان   .23
 .23/2/2017بتاريخ

 30/10/2017استضافة الكمية لوفد من مركز الشفافية األردني، بتاريخ  .24

 م7/11/2017، (2حمم يتحقق)مسيرة نجاح رجل قانوني بعنوان   .25

 .24/4/2018إقامة محاضرة توعوية لمطمبة حول دور المواطن في مكافحة الفساد،   .26

إقامة محاضرة متخصصو لطمبة الكمية بعنوان الجرائم المستحدثة في ظل تطور المجتمع  .27
 26/3/2018 حول الجرائم اإللكترونية في ىم، وأخر14/11/2017األردني، 

دارة  .28 المشاركة في المؤتمر الدولي الختامي حول مشروع برنامج الماجستير في الممكية الفكرية وا 
م في عمان اشترك فيو 25/3/2017-23االبتكار الذي نظمُو االتحاد األوروبي خالل الفترة من 

خبراء محميين وعرب ودوليين في مجال الفكرية، باإلضافة لمشاركة طمبة برنامج ماجستير 
دارة اإلبتكار  .الممكية الفكرية وا 

التعاون بين الكمية وبين مركز العدل لممساعدة القانونية لنشر التوعية بين الطمبة وفي المجتمع   .29
 .م، في مبنى الكمية4/4/2017وقد تم عقد ندوة تعريفية بالمركز بتاريخ . المحمية

م 2016/2017أقامت الكمية يوم ثقافي عممي خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي   .30
اشتمل عمى عرَض رواية تتضمن قضية قانونية معينة وبعدىا فتَح باب النقاش حوليا، وتفصيل 

من قانون العقوبات ما ليا وما  (308)تكيفيا القانوني إذ كانت المادة محور النقاش ىي المادة 
كما تم من خاللو تكريم الطمبة الذين تفوقوا في مسابقة المحاكمة . عمييا من وجو نظر الطمبة

 الصورية
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أقامت الكمية يوم ثقافي عممي  ترفييي خالل الفصل الدراسي األول لمترحيب بالطمبة الجدد تم  .31
 (حمم يتحقق)أستضاف خاللو النائب األستاذ الدكتور مصمح الطراونة وكان عنوان محاضرتو 

تحدث فييا عن تجربتو الشخصية منذ الطفولة وحتى الحصول عمى درجة الدكتوراه والوصول 
عميد الكمية عن الدور / في حين تحدث األستاذ الدكتور جعفر المغربي. إلى قمة البرلمان

مشجعًا الطمبة عمى االفتخار بكميتيم واالستمرار في حمل ىذه المسؤولية . الريادي لكمية الحقوق
الذي تم تكريمو واستمع الحضور إلى واشتمل عمى القاء محاضرات وعمل اسكتشات .  الكبيرة

 .توعوية بقالب كوميدي وتكريم الطمبة المنظمين لفريق بصمة حقوقي

كتاب ومرجع قانوني  (800)تتوفر في الكمية مكتبة قانونية متخصصة تحتوي عمى ما يزيد عن   .32
مجمة نقابة المحامين، المجمة القانونية )باإلضافة لمدوريات والمجالت المتخصصة من أىميا 

والقضائية، المجمة األردنية في لقانون والعموم السياسية، مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات،الجريدة 
 .باإلضافة لمرسائل الجامعية لطمبة الماجستير في الحقوق (الرسمية

دارة االبتكار"استحداث برنامج ماجستير في مجال  .33 بدعم االتحاد األوروبي " الممكية والفكرية وا 
 .م2016/2017إعتبارًا من بداية العام الجامعي 

/ األستاذ الدكتور جعفر الفناطسة ورئيس قسم القانون الخاص/ شارك كل من عميد الكمية  .34
الدكتور باسل النوايسة بحضور المقاء الدوري في استونيا حول برنامج ماجستير في مجال 

دارة االبتكار"  .م19/11/2015-15وذلك خالل الفترة من "  الممكية والفكرية وا 

 (142)تطوير الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الحقوق بحيث يدرس الطالب ما مجموعو  .35
ساعة معتمدة وذلك لتتوافق مع معايير االعتماد الخاص لتخصص الحقوق ولمتابعة التطورات 

 .الحاصمة وبالذات ما يخص التشريعات والجرائم التكنولوجية والتجارة الدولية والممكية الفكرية

انجاز أعضاء الييئة التدريسية لممزيد من األبحاث والكتب العممية التي بدورىا ستثري المكتبة  .36
 .القانونية وتكون مراجع ميمة لطالبي المعرفة القانونية

 :شارك أعضاء الييئة التدريسية في بعض الندوات وورش العمل كان أىميا  .37

مؤتمر قواعد االستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية وأثرىا في التنمية االقتصادية  -
في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي شارك فيو الدكتور مصمح الطراونة بورقة عمل  حول 

األجنبي  االستثمار عقود عن الناشئة المنازعات لتسوية الدولي المركز اختصاص نطاق "
 ". (ICSID)وفقا التفاقية واشنطن

في شركة البوتاس العربية من قبل " قانون العمل والضمان االجتماعي" إلقاء محاضرة حول  -
 .الدكتور جعفر المغربي

األستاذ الدكتور محمد الخاليمة حفمة افتتاح كمية الشرطة في / حضر عميد كمية الحقوق -
. م19/3/2015قطر وذلك  يوم الخميس الموافق 

قضايا اليجرة في الوطن " حضور مؤتمر حول   اشتراك الدكتور باسل النوايسة  في -
. م3/5/2014- 30/4الرباط  خالل الفترة  /  عقدة في العاصمة المغربية" العربي
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قضايا الالجئين في الوطن " حضور مؤتمر حول   اشتراك الدكتور باسل النوايسة  في -
 تم تنظيمو من قبل المنظمة العربية لممحامين الشباب عقد في العاصمة " العربي
. م10/3/2015- 5بيروت  خالل الفترة  / المبنانية

تجربة " حضور ندوة   األستاذ الدكتور محمد الخاليمة في/ اشتراك عميد كمية الحقوق -
 عقدة في رحاب جامعة الشرق األوسط "الواقع والمأمول : القضاء اإلداري في األردن

. م8/3/2015يوم األحد الموافق 
حضور محاضرة  األستاذ الدكتور محمد الخاليمة في/ اشتراك عميد كمية الحقوق -

 عقدة في  "جيود مكافحة الفساد في الوطن العربي" والمشاركة في توقيع اتفاقية 
. م1/3/2015رحاب الجامعة األردنية يوم األحد الموافق 

اجتماع الطاولة  األستاذ الدكتور محمد الخاليمة في/ اشتراك عميد كمية الحقوق -
 وذلك 10/2/2015المستديرة لعمداء كميات الحقوق في الجامعات األردنية يوم الثالثاء 

". جامعات ضد الفساد "  تحت عنوان لمناقشة مبادرة
الجرائم المستحدثة في " اشتراك األستاذ الدكتور عبد اإللو النوايسة في الممتقى العممي  -

الذي عقد بالتعاون بين جامعة نايف "  ظل المتغيرات والتحوالت اإلقميمية والدولية
-2العربية لمعموم األمنية مع المديرية العامة لقوات الدرك األردنية في  عمان في الفترة 

4/9/2014. 
/ اشتراك األستاذ الدكتور عبد اإللو النوايسة في المقاء الذي نظمتو جامعة اليكانتي -

أسبانيا بدعم من مشروع تمبوس المدعوم من االتحاد األوروبي  خالل الفترة 
 .م3/10/2014 ولغاية 28/9/2014

" واقع األحزاب األردنية والتحديات" قدم األستاذ الدكتور أمين العضايمة محاضرة بعنوان  -
بتنظيم من المركز الوطني لحقوق اإلنسان وبدعم من مؤسسة فردريش ناومان ضمن 

ويوم الخميس " الديمقراطية الداخمية لألحزاب" فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان 
 م12/9/2013الموافق 

التقويم الذاتي لمبرامج " اشتراك الدكتور سالم العضايمة في ورشة عمل بعنوان  -
 . في عمان16/6/2013-15الذي عقد في الفترة "  األكاديمية

األستاذ الدكتور عبد اإللو النوايسة واألستاذ الدكتور مخمد الطراونة في : اشتراك كل من -
الندوة التي عقدىا المعيد القضائي األردني بالتعاون مع المؤسسة األلمانية لمتعاون 

تطبيق االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان في المحاكم "  حول (IRZ)القانوني الدولي 
 14والتي تم عقدىا يومي الثالثاء واألربعاء الموافقان " األردنية واأللمانية

 عمان/  في فندق الالند مارك15/5/2013و
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األستاذ الدكتور محمد الخاليمة والدكتور سالم العضايمة في الندوة التي : اشتراك كل من -
عقدىا المعيد القضائي األردني بالتعاون مع المؤسسة األلمانية لمتعاون القانوني 

وقد غطى األستاذ الدكتور أمين العضايمة "  القانون الدستوري"  حول (IRZ)الدولي
"                مقدمة في التطور القضائي الدستوري في األردن" جانب من جوانب الندوة حول 

م في فندق الالند 7/2/2013 و6والتي تم عقدىا يومي األربعاء والخميس الموافقان 
 .عمان/ مارك

o    تعمل الكمية عمى فتح العيادة القانونية والتي ستكون عبارة عن نافذة قانونية تربط بين
كمية الحقوق والخبرات القانونية عند أعضائيا مع مؤسسات ودوائر المجمع المحمي، 

برنامج األردن، من أجل تجييز / وتم مخاطبة جمعية المحامين والقضاة األمريكيين
 .قاعة العيادة القانونية

والذي ييدف إلى " عمل ومعمومات: ماجستير المرأة" شاركت الجامعة في برنامج الماجستير   .38
التزود بالمعمومات والخبرات في العموم االقتصادية والقانونية واالجتماعية حول عمل المرأة ، 
لى خمق شبكة لتطوير المعمومات والخبرات التي تسيم في تعزيز دور المرأة من خالل تنقل  وا 
الطمبة واألساتذة بين الدول المشاركة، وكانت مدة الدراسة في ىذا البرنامج سنتين أي بواقع 

 .(2006/2007 – 2005/2006)ساعة معتمدة توزع عمى سنوات الدراسة  (120)

أقامت العديد من ورش العمل والندوات المتخصص التي تناقش مواضيع قانونية ىامة جدًا،    .39
 من بينيا

   أقامت كمية الحقوق ندوة  قانونية متخصصة بالتعاون مع نادي حقوق اإلنسان حول
عقدة في رحاب الجامعة يوم الثالثاء الموافق " أخر تعديالت قانون نقابة المحامين "

 .م31/3/2015

  قام نادي حقوق اإلنسان التي تشرف عميو كمية الحقوق بالعديد من الفعاليات الخاصة
 .بالعنف الجامعي

  دور طمبة الجامعات في " أقامت الكمية بالتعاون مع نادي حقوق اإلنسان ندوة عن
 .5/11/2013وذلك يوم الثالثاء الموافق " تعزيز مفاىيم حقوق اإلنسان

   أقامت الكمية يوم عممي بالتعاون مع قسم العموم السياسية في كمية العموم االجتماعية
 بمناسبة احتفاالت المممكة األردنية 8/12/2013فعاليات مشتركة يوم األحد الموافق 

الياشمية باليوم العالمي لحقوق اإلنسان تضمنت استضافت النائب محمد القطاطشة 
لمحديث عن أمور تخص الطمبة كما تم عمل مسابقة في القانون الدولي بين طمبة كمية 

كما تم إجراء محاكمة صورية بين عدد من طمبة الحقوق حول . الحقوق وقسم السياسة
 .حقوق المرآة في التشريعات األردنية
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  أقامت الكمية بالتعاون مع المنظمة العالمية لمممكية الفكرية((WIPO  ودائرة المكتبة
وزارة الثقافة وبالتعاون مع المجمس القضائي األردني ورشة عمل متخصصة / الوطنية
  .م26/2/2014وذلك يوم األربعاء الموافق ". الممكية الفكرية لمقضائية األردنية"حول 

   نظمت الكمية حفالت لخريجي الكمية قبيل انتياء كل فصل دراسي تضمنت العديد من
 .الفقرات العممية والترفييية

   من اجل 27/2/2011استضافة خبيرة القانون الجنائي السيدة كيمبرلي توماس بتاريخ 
 .إعطاء محاضرة في القانون الجنائي وحضور محاضرات داخل الكمية

  بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة " أساليب التعميم التفاعمي" ورشة عمل  حول
 .10/4/2011برنامج األردن بتاريخ / األمريكيين

   بالتعاون مع الشبكة القانونية لمنساء " ضمانات المحاكمة العادلة " الندوة التوعوية حول
 .8/5/2011العربيات بتاريخ 

جامعة البحرين حيث أشترك اشترك معظم / تشترك الكمية في تقييم أداء الطمبة في كمية الحقوق  .40
 :أعضاء الييئة التدريسية في

 تقييم الخطط الدراسية لمرحمتي البكالوريوس والماجستير المطروحة في جامعة البحرين. 

  إعداد الخطط لبعض المواد الدراسية. 

 تقييم أسئمة االمتحان النيائي لعدت فصول دراسية. 

 .مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العديد من الجامعات داخل األردن وخارجيا  .41

يتم خالل العام الجامعي الواحد إجراء العديد من المناقشات لمرسائل الجامعية لطمبة الكمية كما   .42
يشترك أعضاء الكمية في عضوية لجان مناقشة رسائل خارج الكمية لمرحمتي الماجستير 

  .والدكتوراه

ىذا وال يقتصر دور الكمية في تغذية طمبتيا بالجانب النظري فقط بل ترفده بالجوانب العممية،  .43
مساقات أصول   )وفق الظروف المتاحة، وبالمساقات التي تتطمب ىذا الجانب، مثل 

وليذا تقوم الكمية  (المحاكمات المدنية و أصول المحاكمات الجزائية و التطبيقات القضائية
ففي الفصل الدراسي األول من العام الجامعي . بالزيارات الميدانية لممحاكم ومراكز اإلصالح

األستاذ لمدرسيا " قانون البينات والتنفيذ" مادة اتيحت لمطمبة المسجمين في  م2019/2020
الكرك يوم الثالثاء الموافق / زيارة ميدانية إلى قصر العدلالدكتور عبد العزيز المصاصمة 

لمدرستيا الدكتور أمل "  جرائم تكنولوجيا المعمومات" م، وكذلك طمبة مادة 17/12/2019
االثنين . 30/10/2019الحباشنة والدكتورة أمل الشواورة، والمتان تمتا يوم األربعاء الموافق 

 . عمى التوالي4/11/2019الموافق 

وقبل تم اصطحاب طمبة . 21/3/2018زيارة دائرة المعمومات الجنائية بتاريخ كما كانت ىناك 
لكل من المختبر الجنائي ومركز إصالح وتأىيل سواقة من أجل الربط بين  (4+3)السنوات 
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كما يتم استخدام أجيزة العرض التقديمية . الناحية األكاديمية والعممية لمواد الجنائية واإلجرائية
 .في تدريس بعض المساقات

 .تنظم الكمية حفالت استقبال لطمبة السنة األولى الذين تم قبوليم عمى بداية كل فصل دراسي . .44

تقوم الكمية بمواكبة التشريعات التي تصدر منظمة لنواحي الحياة المختمفة، وذلك من خالل   .45
قاعدة الجريدة الرسمية، ومجمة نقابة المحامين، والمجمة القضائية، : اشتراك الكمية في كل من

وقاعدة عدالة اإللكترونية، وقاعدة القسطاط القانونية المتخصصة فضاًل عن عقد الدورات قرارك، 
 .والندوات العممية المختمفة

جامعة مؤتة لتشكيل لجان وطنية لتقييم وتطوير الخطط الدراسية / كما تم اختيار كمية الحقوق  .46
م وخرج 29/4/2013وقد عقد اجتماع المجنة يوم االثنين الموافق . في تخصص القانون

بتوصيات ىامة جدًا من شأنيا أحداث تطور عمى تدريس القانون في الجامعات الوطنية 
 .األردنية

قام طمبة كمية الحقوق بالمشاركة في بعض النشاطات الميمة التي تساىم في خدمة المجتمع  .47
  :المحمي منيا

و ىو توجة طالبي لتفعيل دور األنشطو : اطمق طمبة كمية الحقوق فريق بصمة حقوقي .أ 
الالمنيجية في كمية الحقوق بشكل خاص وفي جامعة مؤتو بشكل عام، وضعوا نصب أعينيم 

وقد أقاموا عدت . رفع أسم جامعة مؤتة وكمية الحقوق بين سائر جامعات المممكو وكمياتيا
  :نشاطات من بينيا

  المشاركة مع إتحاد الطمبة في إرشاد الطمبة المستجدين 

   يذىب ريعيا " فجر بصمة فرح"بازارات الخيري لطمبة كمية الحقوق في جامعة مؤتة
 لمفقراء واأليتام والمحتاجين

 تنظيم الرحمو العمميو. 

 تزيين كمية الحقوق. 

 المساىمة في إفطار األيتام الذي أقامو مجموعة من طمبة كمية الحقوق .  

فجر بصمة "إقام فريق بصمة حقوقي  البازر الخيري الثاني لطمبة كمية الحقوق في جامعة مؤتة  .ب 
  .م في الساحة المكشوفة في مبنى كمية الحقوق4/10/2016بتاريخ " فرح

مجموعة   االشتراك في حممة توزيع أساور العمم األردني عمى طالب جامعة مؤتة و زّوارىا من  .ج 
ىيئة شباب كمنا   وبمسانده من  أرتقي ألني أردني   و بالتعاون مع مبادرة األمن العام  مؤتة أحمى

 2/11/2015  األردن

زيارة مجمس األعيان برفقة عطوفة الدكتور رضا الخوالدة رئيس جامعة مؤتة بتاريخ  .د 
20/10/2015 

/ توزيع طرود خير بشير رمضان المبارك بتبرع من طمبة كمية الحقوق ونادي حقوق اإلنسان .ه 
 عمادة شؤون الطمبة

 .أقامت حفالت إفطار جماعي لعدد من مراكز االيتام في المحافظة ولمطمبة الوافدين في الجامعة .و 
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: البرامج التي ثذسس في الكلُة 

 
:    تدرس في الكمية البرامج الدراسية اآلتية

      
: برنامج البكالوريوس: أوالً    

 :، ىي(ويشتركان جميعيا بنفس الخطة الدراسية)ويقسم إلى برامجين  
 .البرنامج الصباحية     - 
 .البرنامج الموازية     - 

 
:  برنامج الماجستير في الحقوق:ثانياً    

. 2000/2001وقد تم استحداثو في الكمية منذ العام الجامعي 
 : ويدرس بمسارين ىما

   .مسار الرسالة      - 
 .مسار االمتحان الشامل      - 

 
دارة االبتكار: ثالثاً     : برنامج الماجستير في الممكية الفكرية وا 

 م2016/2017وقد تم استحداثو في الكمية منذ بداية العام الجامعي 
 :ويدرس بمسارين ىما

   .مسار الرسالة      - 
 مسار االمتحان الشامل      - 

 
 : برنامج الدكتوراه في القانون الخاص:رابعاً 

 . م2018/2017وقد تم استحداثو في الكمية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
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 :برنامج البكالوريوس في الحقوق: أوالً 
 :، ىي(ويشتركان بنفس الخطة الدراسية)ويقسم إلى برامجين  

 .البرنامج الصباحي     - 
 .البرنامج الموازي     - 

  األولالفصل الدراسي ويبمغ عدد الطمبة الذين ىم عمى المقاعد الدراسية في البرنامج خالل  

 
: البرنامج أىداف 
. الوعي القانوني لدى الطمبةالمعرفة وتكوين الشخصية القانونية و تنمية  .1

توسيع اآلفاق العامة لمطمبة في جميع المجاالت وتوسيع اإلدراك العممي الستخدام احدث  .2
. الوسائل التعميمية والتقنية الحديثة

الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العممي من خالل وسائل التعميم والتعمم المتعددة  .3
. كالمحاكمات الصورية داخل الجامعة والزيارات الميدانية والتدريب العممي خارج الجامعة

. إكساب الطالب القدرة عمى اإللمام واإلحاطة بالميارات القانونية المختمفة .4

توثيق العالقات فيما بين الطمبة مع بعضيم بعضًا وبينيم وبين أعضاء الييئة التدريسية  .5
. من خالل اإلشراف التربوي واألكاديمي من اجل خمق الفرص لتعزيز ثقافة الطالب ووعيو

توثيق أواصر التعاون بين الجامعة والمجتمع المحمي والوصول إلى المجتمع المحمي عن  .6
. طريق التدريب والتعميم المستمر والندوات و المحاضرات والمؤتمرات

  
أدبي، عممي، ) بمختمف فروع الثانوية العامة  (%65 ) في برنامج الحقوق الحد األدنى لمقبول 

في حين أن  إجراءات القبول فيي نفس إجراءات القبول . (تجاري، إداري، فندقي، شرعي وصناعي
 .المتبعة في كل الجامعة كما ىو حال باقي اإلجراءات المتبعة في حالة المعادلة وانتقال الطمبة

 : ليذا البرنامج، فيي عمى التفصيل األتيىيكل الخطة الدراسيةفي حين أن  
  الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة لمخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في

توزع بين متطمبات إجبارية واختيارية عمى  ( ساعة معتمدة142)تخصص الحقوق ىو
 .محاور نظرية وعممية

 
 

 توزع الخطة الدراسية عمى النحو األتي: 
 ( ســاعـة معتمدة12) متطمبات الجامعة اإلجباريـة  01 
 ( ســاعـة معتمدة15) متطمبات الجامعة االختياريـة  02 
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 ( ســاعـة معتمدة24) متطمبــات الكميـة اإلجباريـة  03 
 ( ســاعـة معتمدة76) متطمبات التخصص اإلجباريـة  04 
 ( ســاعـة معتمدة15) متطمبات التخصص االختيارية  05 
 أما فيما يتعمق بمجاالت المعرفة فالخطة في الكمية تغطي المجاالت المعرفية اآلتية: 

 :المجاالت النظرية األساسية.  أ
o المصادر اإلرادية، و مصادر / (1)ويقسم إلى مصادر االلتزام: القانون المدني

المصادر اإلرادية، وأحكام االلتزام والعقود المسماة والحقوق العينية / (2)االلتزام
 .األصمية والتبعية وقانون العمل والقانون الدولي الخاص

o تشريعات اإلدارة (2)، وقانون إداري(1)ويقسم إلى قانون إداري: القانون اإلداري ،
 .اإللكترونية

o ويقسم إلى عقوبات عام، جرائم أموال، جرائم أشخاص، جرائم : القانون الجنائي
تكنولوجيا المعمومات، والجرائم الواقعة عمى أمن الدولة، قانون العقوبات 

 .العسكري
o ويقسم إلى مبادئ القانون التجاري، واألوراق التجارية، وشركات :القانون التجاري

عسار، وقانون المعامالت اإللكترونية، التحكيم التجاري الدولي والوطني، القانون  وا 
 .ية الفكريةكالبحري، قانون المل

o المالية العامة والتشريع الضريبي. 
o حقوق (2)، قانون دستوري(1)ويقسم إلى قانون دستوري: القانون الدستوري ،

 .اإلنسان
o ويضمن القانون الدولي العام، والقانون الدولي اإلنساني، : القانون الدولي

 .منظمات دولية
o  ،دراسات تاريخية ولغوية متعمقة بالقانون مثل مبادئ القانون، تاريخ القانون

 .والمصطمحات القانونية بالمغة اإلنجميزية
o أساليب البحث القانوني. 

 :المجاالت العممية.  ب
وتتركز في مواد أصول المحاكمات المدنية وأصول  ( ساعة معتمدة12)وتغطى بـ 

، قانون البينات والتنفيذ، (2)، وأصول المحاكمات الجزائية(1)المحاكمات الجزائية
قانون أصول المحاكمات وتطبيقات قضائية، والقضاء اإلداري، القضاء الدستوري، 

 .الشرعية
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 المتبعة لقياس المستوى األكاديمي لطمبة البكالوريوس في كل مادة دراسية معتمده آلية التقييم 
 كل في النجاح عالمة تكونعمى ما حددتو القوانين واألنظمة والتعميمات في الجامعة، حيث حيث 

 :(%60) التراكميلممعدل  األدنى الحدويكون  (%50) برامج المواد من مادة
 من عالمات المادة ليا وتكون  (%10)سيتم تخصيص ما مجموعة :  المشاركة الصفية

 عمى التفاعل الصفي والتقارير والواجبات والحضور والغياب
 سيكمف الطمبة بمناقشة بعض المشكالت من الواقع باإلضافة : التقارير و األوراق البحثية

يجاد حل لبعض الوقائع  : إلى تقارير قصيرة لمناقشة وا 
 من عالمات المادة ليا عقدىا كما  (%90)سيتم تخصيص ما مجموعة : األمتحانات

 :يمي
.         األسبوع السادس   :( عالمة20)  األولاالمتحان .1
 األسبوع الثاني عشر    :( عالمة20)  الثانياالمتحان .2
 .كما يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل : ( عالمة50)االمتحان النيائي  .3

مع التأكيد عمى ما .  يتم تفقد الحضور والغياب في بداية كل محاضرة:سياسة الحضور والغياب 
 من تعميمات الحصول عمى درجة البكالوريوس في جامعة مؤتة بأنو ال (11)نصت عميو المادة 

مادة، وبيذا عمى  لكل المقررة الساعات مجموع ثمن (8/1)من  أكثر بالتغيب لمطالب يسمح
في ىذه المادة حتى ال يرفع بو  محاضرات الطالب الحرص عمى أن ال تزيد غياباتو عن ست

 .كتاب حرمان من المادة
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م 2019/2020 لعام الجامعي لمطمبة المقبولين اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي األول من االخطة الدراسية
 :ساعات معتمدة في حال رسوب في امتحانات المستوى (9)يدرس الطالب : المتطمبات اإلستدراكية (1)

 أساس النجاح الكمية سابق. م الساعات م المــادةــاسـ رقم المادة
 راسب/ناجح اآلداب 0201096 3 (99)المغة العربية  0201099
راسب /ناجحاآلداب  0201096 3 (99)المغة اإلنجميزية  0202099
راسب /ناجحالعموم  0201096 3 (99)ميارات الحاسوب  0304099

  :ساعة معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (27) الطالب يدرس :متطمبات الجامعة (2)
: ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية (12)يدرس الطالب : متطمبات الجامعة اإلجبارية.  أ

أساس النجاح الكمية  سابق. م الساعات اســـم المــادةالمادة رقم 
عالمة اآلداب  0201099 3 (1)المغة العربية  0201101
عالمة اآلداب  0202099 3 (1)المغة اإلنجميزية  0202101
عالمة العموم االجتماعية  000000 3التربية الوطنية  1600105
راسب /ناجحالعموم العسكرية  000000 3عسكرية العموم ال 0101171

 

: ساعة معتمدة من خارج كميتو من ثالثة مجاالت مختمفة، وعمى النحو اآلتي (15)يدرس الطالب : متطمبات الجامعة االختيارية. ب
  .ساعات معتمدة (6)يدرس الطالب منيا : العموم اإلنسانية: المجال األول

أساس النجاح الكمية  سابق. مالساعات  المـــــــادةاســم المادة رقم 
عالمة اآلداب  000000 3 (تذوق أدبي)المغة العربية  0201102
راسب / ناجحاآلداب  000000 3 (1)المغة الفرنسية  0209101
ناجح راسب اآلداب  000000 3 (1)المغة االسبانية  0209103
راسب / ناجحاآلداب  000000 3 (1)المغة اإليطالية  0209107
عالمة اآلداب    202101 3 (2)المغة اإلنجميزية  0202102
عالمة الشريعة  000000 3 الثقافة اإلسالمية 0500100
عالمة الشريعة  000000 3حقوق اإلنسان في اإلسالم  0500103
عالمة الحقوق  000000 3 (لغير طمبة الحقوق)القانون في حياتنا  0706100
عالمة العموم التربوية  000000 3 التربية مبادئ 0803101
عالمة العموم التربوية  000000 3 التربية البيئية 0801103
عالمة العموم التربوية  000000 3 مبادئ عمم النفس 0809101
عالمة عموم الرياضة  000000 3 التربية الرياضية مبادئ 1301100

 

. ساعات معتمدة (6)يدرس الطالب منيا : العموم االجتماعية واالقتصادية: المجال الثاني
أساس النجاح الكمية  سابق. مالساعات  المـــــــــادةاســم المادة رقم 

عالمة العموم االجتماعية  000000 3مدخل إلى العنف األسري  1601104
عالمة العموم االجتماعية  000000 3جغرافية األردن  1602104
عالمة العموم االجتماعية  000000 3آثار األردن وفمسطين في العصور القديمة  1603103
عالمة العموم االجتماعية  000000 3 الحضارة اإلسالمية 1604102
عالمة العموم االجتماعية  000000 3القدس في التاريخ العربي اإلسالمي  1604104
عالمة العموم االجتماعية  000000 3المدخل إلى عمم السياسة   1605101
عالمة إدارة األعمال  000000 3أخالقيات العمل  1900100
عالمة إدارة األعمال  000000 3أساسيات اإلدارة  1902101
عالمة إدارة األعمال  000000 3 مدخل إلى عمم االقتصاد 1904100
عالمة إدارة األعمال  000000 3تنمية الميارات االبتكارية في العمل  1901102
عالمة إدارة األعمال  000000 3تنمية ميارات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية  1901103
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. ساعات معتمدة (3)يدرس الطالب منيا : العموم والتكنولوجيا والزراعة والصحة: المجال الثالث
أساس النجاح الكمية  سابق. مالساعات  المـــــــــادةاســم المادة رقم 

عالمة اليندسة  000000 3  الكيرباء العامة مبادئ 0401121
عالمة اليندسة  000000 3  ميكانيك وصيانة سياراتمبادئ 0402120
عالمة اليندسة  000000 3السالمة المرورية  0403120
عالمة الزراعة  000000 3نباتات الزينة والحديقة المنزلية  1101108
عالمة العموم  0304099 3 (2)ميارات الحاسوب  0304111
 عالمةالتمريض  000000 3الثقافة الصحية  1401100

 : ساعة معتمدة(24)ساعاتيا عدد  :متطمبات الكمية اإلجبارية (3)
سابق . مس المــــادة اســـم المادة رقم سابق . مس  المـــــــــادةاســم المادة م قر

 000000 3 القانون الدولي العام 0706251 000000 3  القانونمبادئ 0705111
 000000 3                القسم العام/قانون العقوبات 0706261 0705111 3 المصادر اإلرادية/ (1)مصادر االلتزام 0705214
 0706363 3 جرائم تكنولوجيا المعمومات                              0706367 000000 3 (1)قانون دستوري ونظم سياسية  0706131

 0706363 3 (1)ًأصول محاكمات جزائيةقانون  0706484 000000 3 (1)القانون اإلداري  0706241

 : ساعة معتمدة (76)عدد ساعاتيا : متطمبات التخصص اإلجبارية  

 سابق. م س اســم المــــــادة رقم المادة سابق. م س اســــم المـــــــــادة رقم المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 0706131 3 (2)قانون دستوري ونظم سياسية  0706232 0705214 3 المصادر غير اإلرادية/ (2)مصادر االلتزام 0705210

 0706251 3القانون الدولي اإلنساني  0706252 0705210 3 أحكام االلتزام/ القانون المدني 0705213
 0706131 3حقوق اإلنسان  0706333 0705111 3مبادئ قانون تجاري  0705221
 0706241 3 (2)القانون اإلداري  0706342 0705213 3العقود المسماة / القانون المدني 0705314
 0706342 3تشريعات اإلدارة اإللكترونية  0706344 0705213 3قانون العمل والضمان االجتماعي  0705320

عسار شركات / قانون تجاري 0705327  0706261 3جرائم أشخاص /قانون عقوبات 0706362 0705221 3وا 
 0706362 3جرائم أموال / قانون عقوبات 0706363 0705221 3أوراق تجارية وعمميات مصرفية / قانون تجاري 0705323

 0706342 3المالية العامة والتشريع الضريبي  0706371 0705213 3حقوق عينية أصمية وتبعية /قانون مدني 0705415

 0706342 3القضاء اإلداري  0706443 0705314 3القانون الدولي الخاص  0705416
  0706484 3 (2)ًأصول محاكمات جزائيةقانون  0706485 0705213 3أصول محاكمات المدنية قانون  0705480
 0705111 3 زواج وطالق/ قانون األحوال الشخصية 0501215 0705480 3 قانون البينات والتنفيذ 0705486

 0501215 3وصايا ومواريث / قانون األحوال الشخصية 0501314 0705221 3قانون المعامالت االلكترونية  0705326

 0706363 3أساليب البحث القانوني  0705483 0705480 3تطبيقات قضائية  0705485

:  ساعة من المواد المدرجة أدناه (15)يدرس الطالب منيا : متطمبات التخصص االختيارية (4)
 سابق. م س اســــم المــــــادة رقم المادة سابق. م س اســــم المـــــادة رقم المادة

 0706241 3 قانون اإلدارة المحمية 0706343 0501210 3 المسؤولية المينية وأخالقيات المينة  0705319

قميمية  0706352 0705111 3مصطمحات قانونية بالمغة اإلنجميزية  0705317  0706251 3منظمات دولية وا 
 0706261 3الجرائم الواقعة عمى أمن الدولة  0706364 0705213 3عقود التأمين  0705318
 0705111 3عمم اإلجرام والعقاب  0706366 0705221 3قانون بحري  0705324
 0706362 3القانون والطب  0706377 0705221 3قانون الممكية الفكرية  0705426
 0706261 3قانون عقوبات عسكري  0706469 0705327 3التحكيم التجاري الدولي والوطني  0705353
 0706232 3القضاء الدستوري  0706334 0705213 3قانون حماية البيئة  0705321
 0501215 3أصول الفقو  0501406 0501314 3 قانون أصول المحاكمات الشرعية 0705328

  ساعة معتمدة كحد أدنى (142)يدرس الطالب ما مجموعو .
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 برنامج البكالوريوس في الحقوق وصــف مـواد
 

 

 ساعات (3)        المدخل إلى القانون 00705111705111
، ويبحث فيو تعريف نظرية الحق األول :تعتبر ىذه المادة مقدمة ضرورية في دراسة القانون، وتنقسم إلى قسمين

لغاؤه  ويبحث فيو التعريف بالحق في نظرية الحق، والثاني ؛القانون وخصائصو وفروعو ومصادره وتفسيره وتطبيقو وا 
ثباتووأنواع الحقوق وتقسيماتيا وأشخاصيا وموضوع الحق ونطاقو ومصادره واستعمالو  . وا 

. وتيدف المادة إلى منح الطالب القدرة عمى التمييز بين فروع القانون المختمفة، وأم أنواع ومصادر الحقوق
 

 ساعات (3)     المصادر اإلرادية/ (1)مصادر االلتزام 07052140705214
تتضمن ىذه المادة التعريف بااللتزام وأنواعو ومصادره اإلرادية، وىما مصدران؛ العقد، ويتضمن دراسة التعريف 

بالعقد وتصنيفاتو، وأركانو، ومراتب انعقاده في القانون األردني والفقو اإلسالمي والخيارات التي تشوب لزوم العقد 
وتنفيذ العقد وزوال الرابطة التعاقدية والمسؤولية العقدية ثم اإلرادة المنفردة كمصدر من . بالنسبة لممتعاقدين ولمغير

 مصادر االلتزام وتطبيقاتيا كالوعد بجائزة، في النظام القانوني األردني والشريعة اإلسالمية
 

 ساعات (3)      اإلرادية غيرالمصادر/ (2)مصادر االلتزام 07052107052155
وبالتالي فيو يشمل  (الفعل الضار، الفعل النافع، القانون)تتناول ىذه المادة التعريف بمصادر االلتزام غير اإلرادية

وكذلك دراسة الفعل النافع وتطبيقاتو، اإلثراء بال .  دراسة الفعل الضار من حيث مفيومو وأركانو، وتطبيقاتو وآثاره
سبب، ودفع غير المستحق، وقضاء دين الغير والفضالة، ويشمل دراسة القانون كمصدر مباشر لاللتزام، أنواع 

وذلك في النظام القانوني األردني والشريعة اإلسالمية وبعض . طرق اإلثبات أمام المحاكم. االلتزامات القانونية
 .القوانين المقارنة

 

 ساعات (3)      أحكام االلتزام /  القانون المدني 00705213705213
في القسم األول منيا تتناول آثار االلتزام من حيث : تشتمل ىذه المادة  فيما يتعمق بأحكام االلتزام عمى أربعة أقسام

؛  وفي القسم الثاني تتناول أوصاف االلتزام بما فييا؛ما تنفيذًا جبرياً إو، تنفيذ االلتزام الذي يكون أما تنفيذا  اختيارياً 
وتيدف .  وفي القسم الرابع تتناول انقضاء االلتزام؛وفي القسم الثالث تتناول انتقال االلتزام حوالة الدين وحوالة الحق

. ىذه المادة إلى اإللمام بكافة آثار االلتزام
 

ساعات  (3)       مبادئ القانون التجاري   00705221705221
تتضمن ىذه المادة دراسة نشوء القانون التجاري وتطوره ودراسة األعمال التجارية البرية بحكم ماىيتيا الذاتية 

واألعمال التجارية البحرية وعن التاجر والشروط الواجب توافرىا فيو وواجباتو في التسجيل في السجل التجاري، 
ومسك دفاتر تجارية، واتخاذ عنوان تجاري  وتتضمن كذلك المتجر وعناصره التي يتكون منيا وحمايتو ودراسة 

.  والسمسرة والتمثيل التجاريبالعمولةالعقود التجارية بصورة عامة والرىن التجاري والوكالة العادية والوكالة 
. وتيدف المادة إلى دراسة كافة األعمال التجارية ومعرفة أنواع العقود التجارية
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 تساعا (3)      العقود المسماة /  القانون المدني 00705314705314
 العقود شيوعا  عقد البيع وعقد اإليجار فتتناول في عقد البيع تعريفو وخصائصو أكثرتتضمن ىذه المادة دراسة 

وأركانو واثاره وأنواع البيوع األخرى  التي نص عمييا القانون أما في عقد اإليجار فتتناول تعريفو وأركانو واحكامو 
. واثاره وانتياءه ثم تتناول قانون المالكين والمستأجرين

. وتيدف المادة إلى معرفة أحكام كل من عقد البيع وعقد اإليجار
 

ساعات  (3) المدني      لقانونفي ا موضوعات خاصة 00705705316316
 من تبعًا ألىميتوطرح ىذه المادة لطمبة القانون مستوى السنة الثالثة فما فوق وتعرض لموضوع قانوني مختار ت

 مسألة دراسة العقود الحديثة ذات األىمية مثل عقد المقاولة وعقد الوكالة وأيالناحية العممية وموضوع ىذه المادة 
.  يعتمدىا القسمقانونية معينة تستحق الدراسة والبحث

 

ساعات  (3)      مصطمحات قانونية باإلنجميزية     00705317705317
تشمل ىذه المادة  التعريف بالقانون وبيان نشأتو وتطوره وشرح مفصل لمصادره المكتوبة ثم فروعو األساسية 

والتعريف بيا وبيان خصائص كل منيا ومضمونو وعالقتو بالقوانين األخرى وتبحث أيضا  في دراسة متخصصة 
. لفرع من فروع القانون وذلك كمو بالمغة االنجميزية

. وتيدف ىذه المادة إلى تعريف الطالب بأىم المصطمحات القانونية  بالمغة اإلنجميزية
 

 ساعات (3)        عقود التأمين   00705318705318
تشتمل ىذه المادة عمى التعريف بعقود التأمين من حيث أطراف عقد التأمين والتزاماتيم، واألخطار التي يغطييا 

وتيدف ىذه المادة إلى تعريف الطالب بعقد التأمين والقوانين . عقد التأمين مقابل أقساط التأمين، وأنواع التأمين
. الخاصة التي تحكم شروط ىذا العقد

. وتيدف ىذه المادة إلى التعرف عمى المشكالت الناشئة عن عقد التأمين والحمول القانونية ليا
 

ساعات  (33      )      )المسؤولية المينية وأخالقيات المينةالمسؤولية المينية وأخالقيات المينة  07053190705319   ساعات  (
تيدف ىذه المادة إلى تزويد الطالب بالمعمومات القانونية عن أخالقيات مينة المحاماة وواجباتيا وضماناتيا السيما 

 .وأن ىذه المينة من أكثر المين التي يزاوليا خريج كميو الحقوق
: ىذه المادةتناول تو

كما يبين ىذا المساق ، شرح المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية لممحامي من حيث شروط قيام المسؤولية وآثارىا
. حقوق المحاميين وواجباتيم وأىم الضمانات المتاحة لممحامي في كل صورة من صور المسؤولية

شرح القيم والمبادئ الخاصة بأخالقيات مينة المحاماة وقواعد وأسس تعامل المحامي مع الموكمين والمحاميين 
.  والقضاة وغيرىم
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 ساعات (3)      االجتماعي والضمانانون العمل  ق 00705370532020
ه،ودراسة عقد العمل الفردي، وعقد العمل  مصادراألول دراسة قانون العمل من حيث: قسمينتتضمن ىذه المادة

 قانون الضمان االجتماعي وتتناول دراستو من حيث بيان األصول العامة الجماعي؛ أّما القسم الثاني فيتم فيو دراسة
 .ألنظمة الضمان االجتماعي وتحديد نطاق تطبيق ىذا القانون ودراسة التأمينات االجتماعية التي يشمميا

وتيدف المادة إلى منح الطالب القدرة عمى تحديد نوع عقد العمل وحل المشكالت القانونية الناشئة عن عالقة 
. العمل

 

 ساعات (3)حماية البيئة      انون  ق 00705370532121
 

تتضمن دراسة ىذه المساق دراسة مفيوم البيئة وعناصر البيئة والتوازن البيئي والتموث البيئي وأسبابو وأنواعو 
وتتضمن كذلك دراسة الجزاءات القانونية . ووسائل مكافحتو والحماية القانونية لمبيئة عمى الصعيدين الدولي والداخمي

المترتبة عمى تموث الماء وتموث اليواء وتموث الغذاء وتموث التربة، وتشتمل كذلك عمى دراسة القوانين واألنظمة 
والتعميمات النافذة في المممكة األردنية الياشمية والمتعمقة بموضوع حماية البيئة من التموث ودور وزارة البيئة 

كما وتغطي أيضًا األضرار الناجمة عن التموث البيئي والتزامات األفراد . والوزارات األخرى المعنية في ىذا المجال
 .(المسؤولية المدنية الناجمة عن التموث البيئي)والجيات إزاء ذلك 

 
عسار/ القانون التجاري  07053270705327 شركات وا  عسار/ القانون التجاري  ( ساعات 3)         شركات وا 

كما تتناول دراسة . تتناول ىذه المادة دراسة التنظيم القانوني لجميع أنواع الشركات وفقًا لقانون الشركات األردني
. األحكام القانونية لإلفالس وفقًا لقانون التجارة

. وتيدف إلى تمكين الطمبة من اإللمام بأحكام الشركات وفقًا لقانون الشركات األردني
 
 ( ساعات 3)         قانون أصول المحاكمات الشرعية  07053207053288  

  .الشرعية المحاكمات أصول وتعريف اإلسالمي، القضائي لمتنظيم األساسية تتناول ىذه المادة دراسة؛ المبادئ
جراءات الشرعيين القضاة تعيين وشروط في األردن واختصاصاتيا الشرعية المحاكم تشكيل   وأصول.التعيين وا 

 .بيا الطعن وطرق عنيا، الصادرة واألحكام الشرعية األردنية، المحاكم أمام التقاضي
 

ساعات  (3 )مصرفية     أوراق تجارية وعمميات /  القانون التجاري 00705323705323
تتضمن ىذه المادة دراسة األحكام القانونية والتطبيقات القضائية لكافة األوراق التجارية التي نظّميا قانون التجارة 

كما تتناول أىم العمميات المصرفية كالوديعة والحساب الجاري واالعتماد . (سند السحب، والسند ألمر، والشيك)
 .المالي واالعتماد المستندي وخطاب الضمان

. وتيدف ىذه المادة إلى معرفة أىم األوراق التجارية والعمميات المصرفية
ساعات  (3)       البحري  /  القانون التجاري 00705324705324

تتضمن ىذه المادة دراسة النظام القانوني لمسفينة وماىيتيا، وجنسيتيا، وتسجيميا، وممكيتيا، والحقوق العينية التي  
ترد عمييا، وحجزىا، ومن ثم تتناول أشخاص المالحة البحرية، حيث تبين من ىو مالك السفينة، ومجيزىا وربانيا، 
كما تدرس العقود المنظمة لنشاط البحري، كعقد العمل البحري، وعقود البيع البحرية، وعقود النقل البحري وأنواعيا 
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التصادم، : وعقد التأمين، والعقود الخاصة بإنقاذ السفن، والمسؤولية البحرية من حيث (كالعقد سيف والعقد فوب  )
 .واإلنقاذ، والتأمين البحري

. وتيدف ىذه المادة إلى التعرف عمى أنواع البيوع البحرية، وبيان النظام القانوني لمسفينة
 

 ساعات (3)      :قانون المعامالت االلكترونية 0705326
يتضمن ىذا المقرر دراسة األحكام القانونية الناظمة لمتجارة االلكترونية عمى المستويين المحمي والدولي وبشكل 

وتشمل مفردات المقرر تعريف التجارة . (اليونسترال)خاص قانون المعامالت االلكترونية األردني والقانون النموذجي
االلكترونية وبيان أىميتيا والمشكالت القانونية الناشئة عنيا والحمول المقترحة بشأنيا كتمك المتعمقة بالتعاقد 

اإللكتروني، والتوقيع اإللكتروني،وحماية المستيمك في التجارة اإللكترونية،ووسائل الوفاء في التجارة 
اإللكترونية،والقانون الواجب التطبيق في مجال التجارة اإللكترونية ووسائل حل المنازعات الناشئة عنيا 

. وتيدف ىذه المادة إلى االطالع عمى كافة األحكام القانونية الخاصة بالتجارة االلكترونية
 

  ( ساعات 3)       التحكيم التجاري الدولي والوطني 07053530705353
يتناول ىذا المقرر دراسة التحكيم كآلية شائعة لحسم المنازعات الناشئة في إطار العالقات الداخمية والدولية عمى 
السواء، حيث يشمل دراسة مفيوم التحكيم وأنواعو وطبيعتو القانونية وأحكام االتفاق عمى التحكيم وتشكيل ىيئة 

جراءات التحكيم والحكم الصادر فيو ووسائل الطعن عميو . (التحكيم وا 
. وتيدف ىذه المادة إلى دراسة التحكيم كحل بديل لمنزاع ومعرفة كيفية إجراءات التحكيم وأثر حكم التحكيم

 

 ساعات (3)    الحقوق العينية األصمية والتبعية /  القانون المدني 00705415705415
تتضمن ىذه المادة دراسة الحقوق العينية األصمية والتبعية وتنقسم إلى قسمين يتناول القسم األول منيا الحقوق 

 والحقوق المجردة وتطبيقاتيا كحق المرور ، حق الممكية في ذاتو بوجو عام، وأسباب كسب الممكية،العينية األصمية
 وفي القسم الثاني تتناول الحقوق العينية  التبعية التي تنقسم ؛والشرب والمجرى والمسيل والطريق والحائط المشترك

والباب الثاني الرىن الحيازي والباب الثالث حقوق (الرسمي )الباب األول الرىن  التأميني : إلى ثالثة أبواب 
. االمتياز

. وتيدف المادة إلى تمكين الطالب من معرفة كافة الحقوق العينية سواء األصمية أو التبعية
 

 ساعات (3)        القانون الدولي الخاص 00705416705416
تتضمن ىده المادة التعريف بالقانون الدولي الخاص وتحديد مصادره وطبيعتو ثم تتناول النظرية العامة لتنازع 

والمسؤولية التقصيرية وقوانين األحوال  (الدولية )وتطبيقات حمول التنازع في حاالت االلتزامات التعاقدية، القوانين
الشخصية،ثم تنازع االختصاص القضائي وتحديد القضاء المختص في فصل المنازعات التي تتضمن عنصرًا 

، ثم تتناول النظرية العامة في الجنسية من ،وتنفيذ األحكام األجنبيةأجنبيا مع اإلشارة إلى جيات التحكيم وأسموبو
. األردنيقانون الجنسية ل وفقاً حيث تعريف الجنسية وأسباب كسب الجنسية األصمية والجنسية الطارئة 

وتيدف المادة إلى معرفة طرق حل تنازع االختصاص التشريعي والقضائي، وكيفية تنفيذ األحكام األجنبية، وطرق 
. ة وفقدانيااكتساب الجنسية األردني
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 ساعات (3)       : قانون الممكية الفكرية0705426
يتناول ىذا المقرر دراسة األحكام القانونية لمحقوق الفكرية في النظام القانوني األردني والدولي، وتطبيقات ىذه 

وينقسم ىذا المقرر إلى ثالثة أقسام رئيسية، يتناول . األحكام أمام المحاكم األردنية والجيات األخرى ذات الصمة
فيتناول الحقوق : الحقوق األدبية والتي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لو، أّما القسم الثاني: القسم األول

فيشمل : أّما القسم الثالث. الصناعية والتي تشمل بشكل خاص براءات االختراع، والرسوم، والنماذج الصناعية
. الحقوق التجارية والتي من أبرز أنواعيا العالمات التجارية، واألسماء التجارية، والعناوين التجارية

. وتيدف ىذه المادة إلى معرفة أحكام الحقوق األدبية والصناعية والتجارية
  

 ساعات (3)       المدنيةأصول المحاكمات   00705487054800
جراء  تتضمن ىذه المادة دراسة قواعد أصول التقاضي أمام المحاكم المدنية منذ قيد الدعوى في قمم المحكمة، وا 

جراءات المحاكمة إلى حين صدور الحكم كما تتناول طرق الطعن في األحكام أمام محكمة . التبميغات، وا 
وتيدف ىذه المادة إلى تعريف الطالب عمى كيفية ممارسة . االستئناف وأمام محكمة التمييز، واختصاص المحكم

جراءات المحاكم . العمل القانوني وا 
وتيدف المادة إلى تعريف الطالب بإجراءات السير في الدعوى المدنية أمام مختمف درجات المحاكم سواء من 

. الناحية النظرية أم الناحية العممية
 

ساعة واحدة  (1) أساليب البحث القانوني             0705483
 ، وخطواتو، وأنواعو، عمييا مناىجويقوم والمبادئ التي القانوني مفيوم البحث تشتمل ىذه المادة عمى دراسة

التشريعات واألحكام   وكيفية التعامل مع مصادر المعمومة القانونية المستقاة من،وأساليب جمع البيانات وتحميميا
 . القضائية والفقو

تزويد الطالب بأدوات ووسائل البحث القانوني ابتداًء من تحديد المشكمة وانتياًء بكتابة إلى ه المادة ىدف ىذوت
. وصياغة البحث القانوني

 
 ساعات (3)         تطبيقات قضائية 0705485

تشمل ىذه المادة  تعريف الطالب بالجانب التطبيقي لمقانون أمام المحاكم الحقوقية والجزائية واإلدارية من خالل 
جراءات  اختيار بعض القضايا والدعاوى التي تمكن الطالب من االطالع عمى كيفية رفع الدعوى والسير بيا وا 

صدار الحكم عمى مختمف مستويات المحاكم . المحاكم وا 
. وتيدف ىذه المادة إلى االطالع عمى كافة أنواع األحكام القضائية سواء اإلدارية أو الجزائية

 

 ساعات (3)       التنفيذ  البينات وقانون   00705487054866
تشتمل ىذه المادة عمى شرح  قانون التنفيذ من حيث  البحث في دائرة  التنفيذ وبيان السمطة التي تقوم بالتنفيذ 
وتأليف دائرة التنفيذ واختصاصيا ثم تتعرض لطرق التنفيذ الجبري من حيث أطراف التنفيذ وشروطو ثم تتعرض 

 التنفيذ عمييا متمثمة في القواعد العامة في الحجز عمى األموال ثم آثاره ثم إلى حجز زجو ي ال لألموال التي
األموال المنقولة وبيعيا ثم إلى حجز األموال غير المنقولة وبيعيا وتتعرض أخيرا  إلى تقسيم آثمان المبيعات 

جراءات التوزيع  من ، قانون البينات ثم تتناول 0والمبالغ المحصمة من المدين عمى الدائنين عند تعدد الدائنين وا 
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حيث دراسة أدلة إثبات الحق سواء ما يمكن أن يتم عن طريق الكتابة أو الشيادة أو القرائن أو اإلقرار أو اليمين أو 
. المعاينة أو الخبرة وفقا  لمقانون المدني وقانون البينات

جراءات التنفيذ وقواعد اإلثبات  .وتيدف ىذه المادة إلى معرفة طرق وا 
 

ساعات   (3)"          القانون في حياتنا0706100
تيدف ىذه المادة إلى نشر التوعية القانونية عند الطالب وتعريفو بحقوقو وواجباتو ودور القانون في تحقيق العدالة 

ونمو المجتمع ورقيو، ولذلك كان ال بد من تعريف الطالب بالقاعدة القانونية وخصائصيا وكذلك تعريفو بمفيوم 
كما تيدف المادة إلى تعريف الطالب بفروع القانون العام والخاص ودراسة . القانون وقواعده األخالقية والدينية

عطاء الطالب  مصادر القانون، وكيفية وضع التشريع والمراحل الدستورية التي يجب أن يمر بيا سن التشريع وا 
. فكرة عن أىم التشريعات التي ليا مساس مباشر بالمواطنين

 
 ساعات (3)                    (1)   القانون الدستوري والنظم السياسية0706131

 الدول ونشأتيا وخضوعيا وأنواع وخصائصيا واصل نشأتيا أركانياتشتمل ىذه المادة عمى التعريف بالدولة وبيان 
 والتركيز عمى النظام الديمقراطي من خالل التعريف بالديمقراطية أشكاليالمقانون ثم التعريف بالحكومة وبيان 

 الديمقراطية واألنظمة السياسية السائدة فييا من وأنواع السمطة فييا من خالل العممية االنتخابية إسنادوكيفية 
. خالل مبدأ الفصل بين السمطات

 
ساعات  (3 )                 (2) القانون الدستوري والنظم السياسية 0706232

 الدساتير وكيفية أنواع العامة لمقانون الدستوري من حيث التعريف بالدستور وبيان المبادئتشتمل ىذه المادة عمى 
 اإلمارة نشأة ابتداًء من األردنثم عرض لتطور الحياة السياسية والدستورية في . نشأتيا وسموىا وكيفية انتيائيا

 أحكام ىذه الدساتير من ه وما تناولت1952 ثم دستور 1946 ودستور 1928 لعام األساسيفصدور القانون 
 . خاصة بالسمطات الثالث وعالقتيا بالفردأساسية

 
ساعات  (3)                           (1)  القانون اإلداري 0706241

 ثم التنظيم  تطبيقو، وبيان نشأتو ومصادره وخصائصو ونطاقاإلداريتشتمل ىذه المادة عمى التعريف بالقانون 
. دراسة الوظيفة العامة والمال العام المركزية والالمركزية ثم اإلداري بصورتيو

 
ساعات  (3)   القانون الدولي العام           0706251

التعريف بالقانون الدولي العام وماىيتو وبيان فروعو وتطوره : تتناول دراسة ىذه المادة الموضوعات التالية 
 أىمية إعطاء مع أشخاصو والتعرف عمى  ومصادره، لو وعالقتو بالقانون الداخمياإللزامي واألساسالتاريخي 

 واالعتراف بيا من وأنواعيا ونشوء الدول وأركانياخاصة لمدولة باعتبارىا الشخص الرئيس لو من حيث تعريفيا 
 وشروط وأنواعيا تعريفيا  من حيثالمعاىدات الدولية ودراسة .حيث صوره وماىيتو وسحب االعتراف بالدولة

كما تشمل دراسة ىذه المادة دراسة موضوع التوارث بين الدول والطرق السميمة لحل  .انعقادىا ونفاذىا وبطالنيا
. عممياالمنازعات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية من حيث بيان تشكيميا واختصاصاتيا وآلية 
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  ( ساعات3)  القانون الدولي  اإلنساني     0706252

 اإلنسان وعالقتو بالقانون الدولي لحقوق األساسيةتتناول ىذه المادة التعريف بالقانون الدولي اإلنساني ومبادئو 
وتشتمل ىذه المادة عمى دراسة النطاق القانوني لمقانون الدولي اإلنساني والمنازعات الدولية . وطبيعتو القانونية

 ى وألسرىالجرح)وغير الدولية، والنطاق الشخصي ليذا القانون بالتركيز عمى ضحايا المنازعات المسمحة 
 والمسؤولية المترتبة اإلنسانيوكذلك حماية السكان المدنيين، ووسائل تطبق القانون الدولي  (والمرضى والمفقودين
.  ن، واالختصاص القضائي بنظر الجرائم التي تقع خالفًا ألحكام القانون الدولي اإلنسانيعمى خرق ىذا القانو

وتيدف إلى تعريف الطالب بالقانون الدولي اإلنساني ونطاقو وآليات تنفيذه والمسئولية الجزائية المترتبة عمى خرق 
. قواعده، والجيات القضائية الدولية المختصة بنظر الجرائم المتعمقة بو

 
 ( ساعات 3)القسم العام                       / قانون العقوبات   0706261

تتضمن ىذه المادة دراسة النظرية العامة لمجريمة من حيث التعريف بقانون العقوبات، سريان نصوصو من حيث 
الزمان والمكان، وقواعد التبرير؛ ثّم دراسة الركن المادي لمجريمة والركن المعنوي لمجريمة، ثّم األحكام العامة 

.  لممسئولية الجزائية
. وتيدف إلى تعريف الطالب بالقواعد األساسية التي تحكم سياسة التجريم والعقاب وفق خطة التشريع الوطني

 
 ساعات  (3)       حقوق اإلنسان         0706333
وتطبيقاتيا في التشريعات الوظيفية،  المادة التعريف بحقوق اإلنسان من حيث طبيعتيا ونطاقيا تتناول ىذه

عالنات المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان .  وا 
. وتيدف إلى تعريف الطالب بحقوق اإلنسان ومدى اتساقيا مع المواثيق الدولية

 
 ساعات  (3) القضاء الدستوري        0706334

م وتحديدًا استنادًا 31/9/2011م وأصبحت نافذة في 2011استحقاقًا لمتعديالت الدستورية التي ُأجريت في عام 
وقد ُأنيط ليذه المحكمة ميمة ، لمفصل الخامس من الدستور تقّرر إنشاء محكمة دستورية لتكون ىيئة مستقمة

 .ثم تفسير نصوص الدستور كاختصاص ثاني، الرقابة عمى دستورية القوانين واألنظمة النافذةكاختصاص أول
،     وعميو نظرًا إلنشاء ىذه المحكمة والتي ُتعتبر المبنة األولى واألساسية في والدة القضاء الدستوري في األردن
فإن الضرورة باتت ُممحة لتدريس ىذا النوع من القضاء في كميات الحقوق حيث ُتعطى الطمبة فكرة عن مفيوم 

 . ىذا القضاء ودورة في الرقابة في الدول المختمفة وفي األنظمة المختمفة
 (12)ومن جية أخرى تضمين ىذه المادة شرح مستفيض وواٍف عن قانون المحكمة الدستورية في األردن رقم

 كتشكيميا واختصاصاتيا والجيات التي ليا الحق في الطعن المباشر والطعن غير المباشر 2012لسنة 
جراءاتيما وكذلك بيان الييكل ، وكيفية انعقادىا، والجيات التي ليا الحق في طمب تفسير نصوص الدستور، وا 

 .  التنظيمي واإلداري لممحكمة وأمور أخرى نظميا قانون المحكمة
ساعات  (3)                   (2) القانون اإلداري 0706342

تفصيمية لمنشاط اإلداري من حيث الضبط اإلداري والمرفق العام، والقرارات اإلدارية، تتضمن ىذه المادة دراسة 
 .والعقود اإلدارية

.  وتيدف إلى تعريف الطالب بدور السمطة اإلدارية في تطبيق القوانين واألنظمة
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 ساعات  (3)قانون اإلدارة المحمية             706343
يتناول أوليما المبادئ العامة لإلدارة المحمية من حيث التعريف بيا ونشأتيا : تبحث ىذه المادة موضوعين رئيسين

أّما . وأىميتيا وأركانيا ومقوماتيا وتطبيقات معينة في بعض الدول المعاصرة عمى ضوء التشريعات السارية فييا
الموضوع الثاني فيتناول اإلدارة المحمية في األردن من حيث نشأتيا وتطورىا ومستوياتيا وكيفية تشكيل كل 
 (92)مستوى فييا واختصاصاتيا وكيفية عمميا عمى ضوء التشريعات القائمة وبشكل خاص قانون البمديات رقم 

 .1954لسنة  (5)لسنة وقانون إدارة المدن والقرى رقم 
 

 ساعات (3)      تشريعات اإلدارة اإللكترونية 0706344
تيدف دراسة مادة تشريعات اإلدارة اإللكترونية إلى التعريف بمفيوم اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية وبيان 

كما وتيدف إلى بيان أىميتيا وانعكاساتيا ومقومات تطبيقيا وعوامل نجاحيا . تطبيقاتيا في كل من فرنسا واألردن
وكذلك إيضاح أىداف اإلدارة اإللكترونية ومحدداتيا باإلضافة إلى . وسمبيات اآلخذ بنظام اإلدارة اإللكترونية

دراسة لحماية المعمومات لنظام اإلدارة اإللكترونية من خالل التعرف عمى أمن قواعد البيانات ونظم التشغيل 
 .وخصوصية المعمومات وبيان أنواع وخصائص الفيروسات وطرق مكافحتيا

 
 ساعات (3) المنظمات الدولية واإلقميمية           0706352

تبحث ىذه المادة في التعريف بالتنظيم الدولي وأىميتو في حل المشكالت المتعمقة بالسالم والرفاىية الدولية سواء 
 عمى المستوى اإلقميمي مثل أّماعمى المستوى العالمي كييئة األمم المتحدة باعتبارىا منظمة دولية عالمية 

الجامعة العربية واالتحاد األوروبي باعتبارىما منظمتين إقميميتين والتعريف بكل منظمة من خالل طبيعتيا 
 .وبنيانيا وكيفية ممارستيا لنشاطاتيا 

 
ساعات  (3)        جرائم تكنولوجيا المعمومات 0706367

تيدف ىذه المادة إلى التعريف بالجرائم التي تقع باستخدام األجيزة واآلالت التكنولوجية الحديثة كالحاسوب ونظم 
المعمومات وشبكات االتصال واإلنترنت والبرمجيات ، كما تيدف المادة إلى بيان خصائص ىذه الجرائم، وسمات 

المجرم المعموماتي والجيود الدولية لمواجية ىذه الجرائم عمى اعتبار أنيا قد تكون جريمة عابرة لمحدود وسبل 
 .تحقيق أمن معموماتي وكذلك المواجية التشريعية الداخمية ليذه الجرائم والجوانب اإلجرائية الخاصة بيذه الجرائم 

 
 ساعات (3)    الجرائم الواقعة عمى األشخاص / قانون العقوبات  0706362

تبحث ىذه المادة في دراسة تفصيمية لمجرائم التي تقع عمى األشخاص وتصيبيم في حياتيم أو صحتيم أو 
 الموت وأحداث عاىة مستديمة وكذلك إلىسالمتيم مثل جرائم القتل المقصود وغير المقصود والضرب المفضي 

 بصورىا المختمفة وجريمة الزنا وكذلك الجرائم المخمة اإلجياضجرائم اإليذاء المقصود وغير المقصود جرائم 
 وىي اإلنسان المنافية لمحياء والجرائم التي تمس حرية واألفعالباآلداب العامة مثل االغتصاب وىتك العرض 

لقاء القبض دون وجو حق والتيديد وخرق حرمة المساكن وكذلك الجرائم الماّسة بالشرف ، حرمان الحرية وا 
 .واالعتبار وىي الذم والقدح والتحقير
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 ساعات (3)      األموال الجرائم الواقعة عمى /قانون العقوبات  0706363 
 حيث تتناول التعريف بيذه الجرائم ونطاقيا ومظاىر االختالف األموال الواقعة عمى مالجرائتبحث ىذه المادة في 

 المشتركة ومن حيث الصور أركانياوالتشابو بين ىذه الجرائم كما تبحث في جرائم السرقة تفصياًل من حيث 
المختمفة لمسرقة بصورتييا العادية والموضوعية والظروف المشددة لمسرقة والظروف المخففة ليا وكذلك جريمة 

 تتناول التعريف إذاالحتيال وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد بوصفيا إحدى الجرائم الممحقة بجريمة االحتيال، 
 والفرق بينيا وبين جريمة أركانيا االئتمان وبيان إساءةوجريمة ،  بالشيك وبياناتو اإللزامية وأركان ىذه الجريمة

 . االئتمان وبيان األحكام الشاممة لمجرائم الواقعة عمى األموالإساءةاالختالس والجرائم الممحقة بجريمة 
 

 ساعات (3)  الجرائم الواقعة عمى أمن الدولة          0706364
 من حيث وقوعيا عمى أمن الدولة أقساميافتعرفيا وتبين ، تبحث ىذه المادة في الجرائم الواقعة عمى أمن الدولة 

 والمؤامرة عمى  االتفاقمع دراسة تفصيمية لمخصائص المميزة ليذه الجرائم وبيان أحكام ، الداخمي أو الخارجي 
ارتكابيا ودراسة الجرائم الواقعة عمى أمن الدولة مثل الخيانة والتجسس واالتصال بالعدو والحصول عمى أسرار 

والجرائم ، وكذلك جرائم االعتداء عمى سالمة أراضي الدولة وجرائم االتجار مع العدو، الدولة دون سبب مشروع 
.  تنال من ىيبة الدولة فتضعف الشعور القومي وتوىن نفسية األمةالتيالتي تمس السالمة العامة وتمك 

 
 ساعات (3) عمم اإلجرام والعقاب          0706366
حيث يتناول القسم األول منيما :  وعمم العقاب في قسمين اإلجرام دراسة موضوعي عمم المادةتتضمن ىذه 
،  الفردية منيا واالجتماعيةاإلجراميوعوامل السموك ،  وصمتو بقانون العقوباتوتاريخو اإلجرامالتعريف بعمم 

 القسم الثاني فيتناول عمم العقاب من حيث تعريفو أماوالنظريات المختمفة التي وضعت حول ىذا الموضوع 
والعقوبات السالبة لمحرية ، وتطور فكرة العقوبة بتطور المجتمعات ويتعرض ألىم المدارس العقابية قديميا وحديثيا

 األساليب المتبعة في أفضلوالتدابير االحترازية مع بيان ،  المعاممة العقابية والمؤسسات العقابية وأنواعيا وأسس
 وتأىيميم مثل اإلفراج الشرطي ووقف التنفيذ والرعاية الالحقة لممفرج إصالحيممعاممة الجانحين بغرض إعادة 

 .عنيم
 

 ساعات (3)لمالية العامة والتشريع الضريبي             ا0706371
 ونفقاتيا وموازنتيا مع التركيز إيراداتيا والقواعد العامة التي تنظم مالية الدولة في األسستشتمل ىذه المادة عمى 

 ويتناول المنياج التدريسي لممادة األردنية والقواعد في التشريعات المالية األسسعمى التطبيقات التشريعية ليذه 
 عمم المالية ونظرية الضرائب وتطورىا وأىدافيا المالية واالجتماعية إلىالمدخل : البحث في الموضوعات التالية 

 المالية في الدستور األحكام وىي األردنية التشريعات المالية أىمويركز المنياج عمى دراسة موضوعية تحميمية في 
 إلى إضافة األردنية وقانون الموازنة العامة وقانون الضريبة عمى الدخل بوصفيا مثااًل  نموذجيًا لمضرائب األردني
عمى دور الضرائب المباشرة وغير المباشرة في تحقيق التوازن الضروري بين الوفرة المالية والعدالة  التركيز

 .  االجتماعية
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 ساعات (3) الطب      القانون و  0706377
العالقة بين الطب و المين الطبية و القانون من خالليا يتم التعرف عمى التشريعات ذات العالقة بالمين الطبية 

و بيان األساس القانوني لتبرير العمل الطبي وكذلك المسؤولية القانونية الناشئة عن األعمال الطبية بصورتيا 
كذلك دور المين الطبية في تحقيق  (المسؤولية التأديبية ، المسؤولية المدنية ، الجرائم  )القصدية و الخطيئة 

الضوابط القانونية و ، العدالة القضائية من خالل دور الطب الشرعي في ذلك في مجال اإلثبات الجنائي 
. األخالقية لمقيام بالتجارب الطبية البشرية عمى اإلنسان و الغذاء و الدواء كذلك ضوابط التبرع باألعضاء البشرية

 
 

 ساعات (3) القضاء اإلداري             0706443
تتضمن ىذه المادة دراسة تفصيمية لنشأة وتطور القضاء اإلداري في األنظمة المقارنة، وكذلك دراسة اختصاصات 

جراءات التقاضي أماميا، سيما دعوى اإللغاء ودعوى التعويض .  المحاكم اإلدارية وا 
. وتيدف إلى تعريف الطالب بالرقابة القضائية ونطاقيا عمى أعمال اإلدارة العامة ومدى احتراميا لمبدأ المشروعية

 
 ساعات  (3) تشريعات جزائية خاصة       0706467

تيدف ىذه المادة إلى تزويد الطالب بالمعمومات القانونية عن التشريعات الجزائية الواردة في القوانين الخاصة 
والغير مدرجة ضمن مواد القانون الجزائي رغم أىمية ىذه التشريعات من الناحية العممية واتجاه التشريعات 

 .الجزائية إلى التجريم في أطار التشريعات الجزائية الخاصة 
وقانون ، وتتناول دراسة نماذج من التشريعات الجزائية الخاصة وأحكاميا القانونية كقانون الجرائم االقتصادية

قانون غسيل األموال وتمويل اإلرىاب ، وقانون األحداث، وقانون األسمحة والذخائر، المخدرات والمؤثرات العقمية
 .    وقانون منع االتجار بالبشر

  ( ساعات3)قانون العقوبات العسكري            0706469
 بقانون عالقتوقانون العقوبات العسكري وبيان بتعريف  من حيث ال تشتمل ىذه المادة عمى شرح لقانون العقوبات

وأحكام الشروع واالشتراك الجرمي ،  دراسة الجرائم العسكرية من حيث تعريفيا وطبيعتيا وتصنيفياثمّ ، العقوبات
البحتة والمختمطة، ثّم دراسة تشغيل المحاكم العسكرية الجرائم العسكرية أىم  ويتم دراسة، في الجرائم العسكرية

. وأصول المحاكمات الجزائية العسكري
وتيدف إلى تعريف الطالب بالتشريعات الجزائية العسكرية، واألحكام الخاصة بيا، وكذلك تشغيل المحاكم 

جراءات التقاضي أماميا . العسكرية وا 
 

ساعات  (3)           (1)  قانون أصول المحاكمات الجزائية0706484
تتناول دراسة القواعد المتعمقة بإجراءات السير في دعوى الحق العام من حيث طبيعتيا ونطاق سريانيا الزماني 

، أسباب انقضاؤىا، قيودىا، أشخاصيا: والمكاني وتفسيرىا ودراسة القواعد العامة لدعوى الحق العام من حيث
دراسة مرحمة االستدالل والتحري ، اإلجراءات الخاصة بدعوى الحق الشخصي التابعة لدعوى الحق العام

جراءات وأوامر  والضابطة العدلية واختصاصاتيا ودراسة مرحمة التحقيق االبتدائي من حيث سمطة التحقيق وا 
 .وقرارات النيابة العامة ودراسة اإلثبات في المواد الجزائية
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ساعات  (3)           (2)  قانون أصول المحاكمات الجزائية0706485
تتضمن ىذه المادة االختصاص الجزائي من حيث تشكيل المحاكم واختصاصاتيا وقواعد السير بإجراءات 

المحاكمة وطرق الطعن باالستئناف من حيث شروطو الشكمية والموضوعية، وآثاره ودور محكمة االستئناف لمبت 
والطعن أمام محكمة التمييز كطريق ، والطعن بالمعارضة من حيث نطاقو وآثاره، في االستئناف شكاًل وموضوعاً 

عادة المحاكمة كطريق طعن ، طعن غير عادي من حيث شروطو وآثاره ونطاق الرقابة المقررة لمحكمة التمييز وا 
 .استثنائي من حيث طبيعة وحاالتو ثم الطعن بالنقض بأمر خطي

 . وكذلك دراسة نظرية البطالن من حيث طبيعة البطالن ومذاىبو ونطاقو وتطبيقيا وفق اجتياد محكمة التمييز
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 :برنامج الماجستير في الحقوق: ثانياً 
 

 :، ويدرس بمسارين ىما2000/2001وقد تم استحداثو في الكمية منذ العام الجامعي  
  .مسار الرسالة      - 
 .مسار االمتحان الشامل      - 

: البرنامج أىداف 
. العمل عمى المساىمة في تطوير القوانين األردنية و القوانين العربية .1
 .تشجيع البحث العممي وتقديم دراسات عممية معمقة تخدم الباحثين في المجال القانوني .2

 .تعزيز القدرات القانونية والعممية ذات المنيج التأصيمي لمطمبة .3

. إطالع الطمبة عمى التشريعات المقارنة المتعمقة في المسائل المطروحة في خطة البرنامج .4
. رفد الوطن واألمة العربية بالكوادر القانونية المؤىمة لتمبية حاجات سوق العمل .5

 
الحاصمين عمى درجة يسمح لمطمبة  الطالب في البرنامج يمكن أن بشرط قبولفيما يتعمق  

أو الحاصمين عمى درحة البكالوريوس في الشريعة . البكالوريوس في الحقوق التقدم ليذا البرنامج
ساعات يحددىا مجمس الدراسات العميا في الكمية  (9)والقانون شريطة اجتيازىم مواد استدراكية بواقع

 .في الفصل األول من القبول

 : ليذا البرنامج، فيي عمى التفصيل األتيىيكل الخطة الدراسيةفي حين أن  
 وتوزع ىذه ،أدنى حداً معتمدة ساعة (36) الماجستير درجة لني متطمبات تكًن 

 :عمى النحو التالي (الشامل والرسالة  )الماجستير برنامجالمتطمبات وفقًا لمساري 
 مسار الرسالة

 ساعة معتمدة (18)المقررات اإلجبارية                - أ
ساعة معتمدة  (9)المقررات االختيارية            - ب
 ساعة معتمدة (9)رسالة الماجستير   / المشروع البحثي - ج

 
 مسار الشامل

 ساعة معتمدة (27)المقررات اإلجبارية          - أ
 :ساعة معتمدة موزعة (9)المقررات االختيارية           - ب
 

  أما فيما يتعمق بمجاالت المعرفة فالخطة في ىذا البرنامج تغطي المجاالت المعرفية  
 :اآلتية

o القانون المدني، الحقوق العينية األصمية والتبعية، قانون العمل :القانون المدني 
 والضمان االجتماعي، القانون الدولي الخاص
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o القانون التجاري، الشركات التجارية، التحكيم التجاري الوطني :القانون التجاري 
 والدولي، القانون البحري

o القانون اإلداري، المالية العامة والتشريع الضريبي:القانون اإلداري والمالي . 
o قانون أصول المحاكمات الحقوقية واإلجراء، أصول المحاكمات :القانون اإلجرائي 

 .الجزائية، القضاء اإلداري، قانون اإلثبات 

o القسم الخاص/ القسم العام، قانون العقوبات/  قانون العقوبات:القانون الجنائي 

o القانون الدستوري، حقوق اإلنسان:القانون الدستوري  

o القانون الدولي العام:القانون الدولي  

o أساليب البحث العممي:البحث العممي  
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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في الحقوق
 برنامج االمتحان الشامل 

م 2019/2020 بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي اعتبارًا منلمطمبة المقبولين 
: ساعة معتمدة مقّسمة عمى النحو التالي(36)متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في تخصص الحقوق ىي

:      وعمى النحو التالي  ( ساعة معتمدة27)مواد  إجبارية   (أ)
 المتطمبات السابقة عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة

  3 القانون المدني 0707700

  3 القانون التجاري 0707701

  3 القانون اإلداري 0707703

  3 القسم العام/ قانون العقوبات 0707704

  3 قانون أصول المحاكمات الحقوقية واإلجراء 0707712

  3 قانون العمل والضمان االجتماعي 0707713

  3 القانون الدستوري 0707723

  3 أصول المحاكمات الجزائية 0707724

  3 أساليب البحث العممي 0707725
 

: يتم اختيارىا جميعًا من أحد المجالين التاليين ( ساعات معتمدة9)مواد اختيارية  (ب)
: القانون الخاص:       أوالً 

 مالحظة عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة

  3 الحقوق العينية األصمية والتبعية 0707711

  3 الشركات التجارية 0707714

  3 التحكيم التجاري الوطني والدولي 0707715

  3 القانون الدولي الخاص 0707716

  3 قانون اإلثبات 0707717

  3 القانون البحري 0707718

: القانون العام: ثانياً 
 مالحظة عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة

  3الماًىى الذولي العام  0707702

  3 القسم الخاص/ قانون العقوبات 0707721

  3 القضاء اإلداري 0707722

  3 القانون الدولي العام 0707702

  3 حقوق اإلنسان 0707726

  3 المالية العامة والتشريع الضريبي 0707727

 
. (0707705)االمتحان الشامل رقم   (3) 
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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في الحقوق
 برنامج الرسالة 

م 2019/2020 بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي اعتبارًا منلمطمبة المقبولين 
: ساعة معتمدة مقّسمة عمى النحو التالي(36)متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في تخصص الحقوق ىي

:      وعمى النحو التالي ( ساعة معتمدة18)مواد  إجبارية   (1) 
 مالحظة عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة

  3 القانون المدني 0707700

  3 القانون التجاري 0707701

  3 القانون اإلداري 0707703

  3 القسم العام/ قانون العقوبات 0707704

  3 القانون الدستوري 0707723

  3 أساليب البحث العممي 0707725

: يتم اختيارىا جميعًا من أحد المجالين التاليين ( ساعات معتمدة9)مواد اختيارية  (2)
: القانون الخاص:       أوالً 

 مالحظة عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة

  3 الحقوق العينية األصمية والتبعية 0707711

  3 قانون أصول المحاكمات الحقوقية واإلجراء 0707712

  3 قانون العمل والضمان االجتماعي 0707713

  3 الشركات التجارية 0707714

  3 التحكيم التجاري الوطني والدولي 0707715

  3 القانون الدولي الخاص 0707716

  3 قانون اإلثبات 0707717

  3 القانون البحري 0707718

:  القانون العام: ثانياً 
 مالحظة عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة

  3الماًىى الذولي العام  0707702

  3 القسم الخاص/ قانون العقوبات 0707721

  3 القضاء اإلداري 0707722

  3 القانون الدولي العام 0707702

  3 أصول المحاكمات الجزائية 0707724

  3 حقوق اإلنسان 0707726

  3 المالية العامة والتشريع الضريبي 0707727

 .(0707708)و  (0707707)و  (0707706)رقم (ساعات معتمدة9)رسالة جامعية   (3)
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 وو و الحياملاجستير ف"وصف مىاد بشهامج 

 
 ساعات (3) القانون المدني       (0707700)

: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة
. ويتناول دراسة مصادر االلتزام وأحكامو، وأثار عقد البيع: البرنامج العام

ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد الموضوعات التي يتم اختيارىا من : البرنامج الخاص
موضوعات البرنامج العام، مثل مقارنة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية وصور من 

. المسؤولية والتنفيذ العيني
 

 ساعات (3) القانون التجاري        (0707701)
: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة

ويتناول دراسة أحكام القانون التجاري بشكل عام، واألعمال التجارية والتاجر والتزاماتو : البرنامج العام
والمتجر والعقود التجارية واإلفالس والصمح الواقي واألوراق التجارية وعمميات البنوك 

. والشركات التجارية
ويتضمن دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام، مثل االعتماد : البرنامج الخاص

التعريف بو والقواعد التي تحكمو محميًا ودوليًا وأنواعو والتزامات أطرافو : المستندي من حيث
والعالقات القانونية التي تنشأ عنو كعالقة البنك بعميمو وعالقة البنك بالمستفيد وعالقة 

التعريف بو وبيان خصائصو وطبيعتو القانونية : المستفيد بعميل البنك، أو المتجر من حيث
والقواعد التي تحكمو في األردن وفي القوانين المقارنة، وعناصره المادية والمعنوية، والحماية 

.  القانونية لعناصره من منافسة غير مشروعة
 

 ساعات (3) القانون الدولي العام        (0707702)
يتناول البرنامج العام دراسة نظرية القانون الدولي العام من حيث مصادره، وأشخاصو، : البرنامج العام

. والمسؤولية الدولية، والتسوية السممية لممنازعات الدولية، المنازعات المسمحة وقانون البحار
.  كما يتناول دراسة النظرية العامة لممنظمات الدولية 

يتضمن البرنامج دراسة تحميمية معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الواردة في القسم العام :  البرنامج الخاص
مثل المعاىدات من حيث طبيعتيا وأنواعيا وقوتيا اإللزامية وآثارىا أو التسوية السممية 

: لممنازعات الدولية من حيث أنواعيا وطرقيا أو الشخصية القانونية الدولية لمفرد من حيث 
أو دراسة موضوع التأثير القانوني لممنظمات الدولية في توجيو العالقات . تطورىا ومداىا 

 . (التركيز عمى السوق األوروبية المشتركة  )الدولية 
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 ساعات (3)  القانون اإلداري        (0707703 ) 
: يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يأتي

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

.  واألموال العامة 
القرارات : ويتضمن دراسة تحميمية وتطبيقية مقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام مثل :  البرنامج الخاص

رجاء آثارىا وكذلك : اإلدارية  من حيث تعريفيا وأنواعيا وتاريخ نفاذىا ومبدأ عدم رجعيتيا وا 
أو العقود اإلدارية لممستقبل بدراسة النظرية العامة . وحق اإلدارة في إلغاء وسحب قراراتيا 

جراءات التعاقد وسمطة اإلدارة في تعديل  لمعقد اإلداري من حيث تعريف العقد اإلداري وا 
شروط العقد وحقوق المتعاقد التعاقد مع اإلدارة وآثار العقد وطرق إنياءة مع دراسة النظام 

.  القانوني لمعقود اإلدارية في األردن 
 

 ساعات (3)القسم العام        /  قانون العقوبات (0707704 ) 

: يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يأتي
ويتناول دراسة النظرية العامر لمجريمة من حيث أركانيا والمسؤولية الجزائية الناشئة عنيا – البرنامج العام 

.  ثم دراسة العقوبة وأنواعيا 
دراسة تحميمية مقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام ومثال ذلك دراسة موضوع – البرنامج الخاص 

ثم بيان المشاكل . االشتراك الجرمي من حيث صوره واألحكام الخاصة بكل صورة منيا 
من حيث : القانونية التي تثار بشأن نظرية االشتراك الجرمي ، أو دراسة المسؤولية الجزائية 

تعريفيا وعناصرىا والتفرقة بين مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص االعتباري وضوابط 
. المسؤولية ونطاقيا وموانعيا وموقف الفقو والتشريع المقارن منيا 

أو دراسة نظرية القصد الجرمي من حيث مفيومو وأنواعو والتفرقة بين القصد المباشر 
والقصد االحتمالي والقصد المتعدى ، أو نظرية العقوبة وأنواعيا وأسباب تشديدىا وتخفيفيا 

 . ووقف تنفيذ العقوبة 

 
 ساعات (3) الحقوق العينية األصمية والتبعية      (0707711) 

: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة
ويتناول دراسة حق الممكية في ذاتو وأسباب كسب الممكية، والحقوق المتفرعة عن حق : البرنامج العام

. التأمين الرسمي والحيازي، وحقوق االمتياز: الممكية وكاًل من عقدي الرىن
ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد الموضوعات التي يتم اختيارىا من : البرنامج الخاص

ماىيتيا وأحكاميا في : موضوعات البرنامج العام، مثل الشفعة وتطبيقاتيا القضائية من حيث
ماىيتو وصوره وسند : كل من القانون الوضعي والفقو اإلسالمي، أو الرىن الحيازي من حيث

مشروعيتو وحكمتو في إطار الفقو اإلسالمي والشريعة اإلسالمية والتنظيم القانوني لو ثم بيان 
. أركانو وأثر الحيازة في نشوء الرىن وفي االلتزامات الناشئة عنو
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 ساعات (3) قانون أصول المحاكمات الحقوقية واإلجراء     (0707712)
: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة

ويتناول دراسة القواعد العامة في االختصاص القضائي، ونظرية الدعوى واألحكام وطرق : البرنامج العام
.  الطعن فييا، وتنفيذ األحكام القضائية لدى دوائر اإلجراء

ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد الموضوعات التي يتم اختيارىا من : البرنامج الخاص
مناط المصمحة : موضوعات البرنامج العام، مثل موضوع المصمحة في الدعوى من حيث

طبيعتو ومتى : وماىيتيا وشروطيا وتطبيقاتيا القضائية، أو موضوع تدخل الغير من حيث
يمكن إثارتو وأثره في سير إجراءات الدعوى وتطبيقاتيا القضائية، أو موضوع  إشكالية التنفيذ 

دور دائرة اإلجراء اإلداري والقضائي في التنفيذ، مدد التبميغ ودورىا في تأخير : من حيث
غفال . التنفيذ، إشكالية التنفيذ عندما يتعمق األمر بعقار واإلحالة لعدم االختصاص، وا 
. المحكمة الفصل في إحدى الطمبات الموضوعية

 
 ساعات (3) قانون العمل والضمان االجتماعي     (0707713) 

: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة
بيان التعريف : ويتناول دراسة كل من قانون العمل، وقانون الضمان االجتماعي من حيث: البرنامج العام

بكل من القانونين، وبيان أىميتيما وتطورىما ومصادرىما في المممكة األردنية الياشمية، 
وبيان أركان عقد العمل الفردي، ودراسة انتياء عقد العمل الفردي وكذلك دراسة عقود العمل 

كما يتناول دراسة نطاق تطبيق قانون الضمان . الجماعية وتسوية المنازعات العمالية
. االجتماعي

: ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد الموضوعات البرنامج العام، مثل: البرنامج الخاص
. إنياء عقد العمل الفردي -
.  اتفاقيات العمل الجماعية وتسوية المنازعات العمالية -
.  التأمينات االجتماعية ضد إصابات العمل وأمراض المينة -
.   التأمينات االجتماعية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة -
 .بطالن عقد العمل -

 .سمطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل -

 
 ساعات (3) الشركات التجارية       (0707714) 

: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة
ويتناول دراسة الشركات التجارية بأنواعيا وأشكاليا المختمفة منذ التأسيس وحتى االنقضاء : البرنامج العام

 (23)، وقانون األوراق المالية المؤقت رقم1997لسنة  (22)وفقًا لقانون الشركات األردني رقم
.  بما في ذلك الشركات األجنبية والشركات القابضة وشركات االستثمار المشتركة1997لسنة 

الشركة : ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد الموضوعات البرنامج العام، مثل: البرنامج الخاص
تعريفيا، مبررات وجودىا، النظام : ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الرجل الواحد من حيث

القانوني الذي يحكميا، نطاق تطبيقيا، وضعيا في التشريعات المقارنة، أو النظام القانوني 
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مجمس اإلدارة وشروط العضوية فيو، : لمجمس اإلدارة في الشركة المساىمة العامة من حيث
المركز القانوني ألعضاء مجمس اإلدارة، وواجبات مجمس اإلدارة ومسؤولية أعضاء مجمس 

. اإلدارة
 

ساعات  (3) التحكيم التجاري الوطني والدولي      (0707715) 
: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة

طبيعتو وأنواعو ومراحمو وعالقتو بالقضاء : ويتناول دراسة النظرية العامة لمتحكيم من حيث: البرنامج العام
. العادي في ضوء القانون األردني واالتفاقيات الدولية واإلقميمية والقوانين المقارنة

: ويتناول دراسة تفصيمية تحميمية مقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام،مثل: البرنامج الخاص
شكالياتيا في العقود التجارية الدولية وفقًا التفاقية نيويورك لعام  - تنفيذ شروط التحكيم وا 

شروطيا الشكمية والموضوعية وأثرىا عمى اختصاص المحاكم :  من حيث1958
. الوطنية

 أو تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية في األردن والقوانين المقارنة في إطار معاىدة نيويورك  -
. 1958لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لعام 

 أو سمطة المحكمة األردنية في الرقابة الالحقة عمى قرارات التحكيم األجنبية والوطنية  -
حدود ىذه السمطة في الطعن في كل نوع منيا كالطعن في : والدولية من حيث

. االستئناف أو إعادة النظر أو البطالن أو االعتراض عمى التنفيذ
 
 ساعات (3)  القانون الدولي الخاص      (0707716) 

: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة
. ويتناول دراسة الجنسية، ومركز األجانب، وتنازع القوانين: البرنامج العام

ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد الموضوعات التي يتم اختيارىا من : البرنامج الخاص
االعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذىا، أو التنازع المتغير من : موضوعات البرنامج العام، مثل

نظرية التنازع المتغير، ومجالو ومحمو، وتطبيقات المذاىب المختمفة في ىذا الشأن، أو : حيث
أنواع اآلثار، الشروط الواجب توافرىا في تنفيذ الحكم : اآلثار الدولية لألحكام من حيث

. األجنبي، دور الجية التي يطمب منيا التنفيذ أو االعتراف بالحكم األجنبي
 
 ساعات (3) قانون اإلثبات        (0707717)

: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة
. ويتناول دراسة القواعد العامة في نظرية اإلثبات، ووسائل اإلثبات: البرنامج العام

ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد الموضوعات التي يتم اختيارىا من : البرنامج الخاص
بيان ماىيتو : الدليل الكتابي وحجيتو في اإلثبات من حيث: موضوعات البرنامج العام، مثل

وأىميتو وقوتو في اإلثبات وتطوره في المدى الزمني وأسباب االستناد إلييا في إقرار الحقوق 
بيان ماىيتيا وأنواعيا وقوتيا في : بين األطراف المتنازعة أو القرائن القضائية من حيث

. اإلثبات
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 ساعات (3)  القانون البحري       (0707718) 

: برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يمي: يتضمن منيج الدراسة ليذه المادة
ويتناول دراسة النظام القانوني لمسفينة وما يرد عمييا من تصرفات قانونية وأشخاص المالحة : البرنامج العام

البحرية وعقد النقل البحري والحوادث البحرية والخسائر المشتركة والبيوع البحرية والتأمين 
البحري 

ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد الموضوعات البرنامج العام، مثل البيع : البرنامج الخاص
تعريفة والقواعد التي تحكمو محميًا ودوليًا وتحديد طبيعتو القانونية والتزامات : سيف من حيث

. طرفيو البائع والمشتري ودور االعتماد المستندي كوسيمة لدفع الثمن فيو
التعريف بسند الشحن وتحديد طبيعتو القانونية والبيانات التي : أو سند الشحن من حيث

يشتمل عمييا والمستندات التي تحل محمو والوظائف التي يقوم بيا سواء كأداة قانونية لتمثيل 
. البضاعة وتداوليا أم لالئتمان أم لإلثبات

 
  ساعات (3)القسم الخاص      / قانون العقوبات  (0707721) 

: يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يأتي
يشمل القواعد القانونية التي تحدد عناصر التجريم الخاصة بكل جريمة عمى حدة ، والجزاء – البرنامج العام 

الواجب التطبيق وتقسيم الجرائم إلى مجموعات أساسية وفقًا لطبيعة الحق والمصمحة محل 
. الحماية القانونية

يتناول دراسة نموذج من نماذج الجرائم الواردة في نطاق القسم الخاص ، سواء التي – البرنامج الخاص 
يكون  محميا المال العام أو المال الخاص أو اإلنسان كجريمة استثمار الوظيفة العامة 

كما تشتمل عمى نماذج من الجرائم التي تشكل اعتداء عمى الممكية . والجرائم الممحقة بيا 
ودراسة الجرائم المستحدثة كالجريمة االقتصادية وجرائم الحاسوب ، وأي نماذج . الخاصة 

. أخرى ذات أىمية خاصة يختارىا مدرس المادة
 

 ساعات (3) القضاء اإلداري       (0707722 ) 
: يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يأتي

ويشمل دراسة النظرية العامة لمقضاء اإلداري من حيث نشأتو وتطوره وتشكيمو :  البرنامج العام
. واختصاصاتو ومبدأ المشروعية 

مثل : ويتناول دراسة تفصيمية تحميمية وتطبيقية ومقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام :  البرنامج الخاص
جراءاتيا  . دعوى اإللغاء  من حيث تحديد ماىيتيا والجية المختصة بنظرىا وشروط قبوليا وا 
والحكم فييا وكيفية تنفيذه، ومقارنتيا مع دعوى التعويض التي تقام أمام . وأوجو اإللغاء 
.  القضاء اإلداري
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 ساعات (3) القانون الدستوري والنظم السياسية     (0707723 )
: يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يأتي

ويتناول ماىية القانون الدستوري والنظم الدستورية المعاصرة والنظام الدستوري األردني : البرنامج العام
. والدولة كأحد موضوعات القانون الدستوري 

ويتناول أحد موضوعات البرنامج العام كالرقابة عمى دستورية القوانين ومبدأ فصل : البرنامج الخاص
. السمطات 

 

 ساعات (3) أصول المحاكمات الجزائية       (0707724 ) 
: يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يأتي

ويتناول دراسة النظرية العامة لدعوى الحق العام من حيث أشخاصيا وقيودىا وأسباب :  البرنامج العام
جراءات السير بالدعوى في . انقضائيا  كما يتناول دراسة مراحل دعوى الحق العام المختمفة وا 

. كل مرحمة ، ودراسة نظرية االختصاص في التشريع اإلجرائي الجزائي 
: ويتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام وأىميا :  البرنامج الخاص

الدعوى الجزائية في مرحمة التحقيق االبتدائي من حيث طبيعة ىذه المرحمة والنظم التشريعية 
أو دراسة نظرية اإلثبات في التشريع اإلجرائي . بشأنيا ودور الخصوم خالل ىذه المرحمة 

مفيوم اإلثبات وقواعده وطرقو ،واألصول المتبعة في كيفية السير في : الجزائي ، من حيث 
أو دراسة نظرية البطالن في التشريع الجزائي اإلجرائي من حيث تعريفو . إجراءات اإلثبات 

وأنواعو وموقف التشريعات المقارنة من نظم البطالن المختمفة ، وتطبيقات القضاء المقارن 
حول معيار البطالن في إجراءات دعوى الحق العام ، ودور إطراف الخصومة في الدفع 

.  بالبطالن 
 

 ساعات (3)   أساليب البحث العممي       (0707725)

يتناول ىذا المساق مفيوم البحث العممي والمبادئ التي تقوم عمييا مناىجو وأنواعو وخطواتو 
وأساليب جمع البيانات وتحميميا وكيفية التعامل مع مصادر المعمومة القانونية المستقاة من 

ويوفر ىذا المساق لمطالب اإلرشادات الكافية ابتداًء من . التشريعات واألحكام القضائية والفقو
تحديد مشكمة البحث وانتياًء بكتابة الشكل النيائي لو سواء كان بحثًا عاديًا أم رسالة ماجستير 

. مع التركيز عمى استخدام مصادر الدراسة واإلشارة إلييا في اليوامش. أم أطروحة دكتوراه
 
 ساعات (3) حقوق اإلنسان        (0707726 ) 

: يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يأتي
تتضمن ىذه الدراسة التعريف بحقوق اإلنسان والتطور التاريخي لحقوق اإلنسان وضمانات :  البرنامج العام

. حقوق اإلنسان ومفاىيم حقوق اإلنسان في األنظمة المختمفة 
تتضمن ىذه الدراسة أحد موضوعات البرنامج العام مثل المواثيق واالتفاقيات الدولية :  البرنامج الخاص

عالنات حقوق اإلنسان أو دراسـة الجوانب المختمفة   لحقوق اإلنسـان وا 
. لحقوق الطفل، أو حقوق اإلنسان في اإلسالم والقانون الوضعي
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ساعات  (3) المالية العامة والتشريع الضريبي     (0707727 )
: يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة برنامجًا عامًا وبرنامجًا خاصًا كما يأتي

ويتناول دراسة المالية العامة من جوانبيا المختمفة ابتدًأ من النفقات العامة لمدولة وآثارىا :  البرنامج العام
االقتصادية ومن ثم اإليرادات العامة لمدولة من ضرائب ورسوم ودومين خاص وقروض عامة 

.  ومن ثم دراسة الموازنة العامة لمدولة 
يتضمن دراسة تحميمية معمقة ومقارنة ألحد الموضوعات الواردة في القسم العام مثل :  البرنامج الخاص

دراسة القروض العامة من حيث التعريف بالقروض العامة وطبيعتيا وأنواع القروض العامة 
ودراسة نصوص تنظيم القروض العامة في الدول المقارنة وفي األردن وآثار القروض العامة 

. السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ومن ثم انتياء أعباء القروض العامة أو المنازعات الضريبية من حيث مفيوم قرار التقدير 

والطبيعة القانونية لقرار التقدير وطرق تقدير الوعاء الضريبي في التشريعات المقارنة ومن ثم 
طرق الطعن في قرار التقدير ، كالطعن اإلداري ، والطعن القضائي سواء بالنسبة لمتشريع 

 . األردني أو التشريع المقارن 
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دارة اإلبتكار: ثالثاً   :برنامج الماجستير في الممكية الفكرية وا 
م 2016/2017وقد تم استحداثو في الكمية بدعم االتحاد األوروبي اعتبارًا من بداية العام الجامعي 

 .باالشتراك مع عدد من الجامعات العالمية

: البرنامج أىداف 
خمق ثقافة قانونية واسعة تخرج كفاءات مؤىمة لمعمل عمى تطوير المنظومة التشريعية  .1

المتعمقة بمجال الممكية الفكرية واإلبداع 
 .دعم االبتكار وحماية  الممكية الفكرية في المجتمع .2

اكساب الخريجين المعرفة والميارات والخبرات ليصبحوا محترفين في مجال الممكية  .3
 الفكرية

تعزيز قدرات الخريجين  لتحسين دورىم في مجال الحفاظ عمى حقوق ممكية المقدرات  .4
 العقمية والفكرية واإلبداعية  لإلنسان

 تخريج مؤىمين  لمعمل عمى إدارة المشاريع االبتكارية واالستشارية .5

 : فيما يتعمق بشرط قبول الطالب في البرنامج 

دارة اإلبتكاريشترط لقبول الطالب في برامج الماجستير .1 ، أن يكون  في الممكية الفكرية وا 
، أو ما يعادليا عمى األقل من جامعة، "جيد"حاصاًل عمى درجة البكالوريوس بتقدير 

أو كمية عممية، أو معيد عممي تعترف بو جامعة مؤتة، شريطة أن يكون الطالب 
من تعميمات من درجة الماجستير في  (9)المادة )البكالوريوسمنتظمًا في دراستو في مرحمة 

 .(جامعة مؤتة

 . مباشرةالطمبة الحاصمين عمى بكالوريوس في الحقوقيقبل  .2

كما يسمح لمطمبة الحاصمين عمى درجة البكالوريوس تخصصات لحممة البكالوريوس  .3
دارةفي الحاسوب  ساعات  (9)شريطة اجتيازىم مواد استدراكية بواقع.  االعمالوا 

في  (مبادئ القانون، مبادئ القانون التجاري، الممكية الفكرية)محددة بالمواد التالية 
 .الفصل األول من القبول

 وتوزع ىذه المتطمبات وفقًا ،أدنى حداً معتمدة ساعة (33) الماجستير درجة لني متطمبات تكًن 
 :عمى النحو التالي (الشامل والرسالة  )الماجستير برنامجلمساري 

 مسار الرسالة
 ساعة معتمدة (15)المقررات اإلجبارية          - أ

 :ساعة معتمدة موزعة (9)المقررات االختيارية           - ب
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 .ساعة معتمدة في مجال الحقوق (6)  01        
 .ساعة معتمدة في المجاالت العممية  (3)  02        

 ساعة معتمدة (9)رسالة الماجستير  / المشروع البحثي - ج
 

 مسار الشامل
 ساعة معتمدة (24)المقررات اإلجبارية          - أ

 :ساعة معتمدة موزعة (9)المقررات االختيارية           - ب
 .ساعة معتمدة في مجال الحقوق (6)  01        
 .ساعة معتمدة في المجاالت العممية  (3)  02        

 
 

  أما فيما يتعمق بمجاالت المعرفة فالخطة في ىذا البرنامج تغطي المجاالت المعرفية
 :اآلتية

o المؤلف حقوق، الجغرافية والمؤشرات التجارية العالمات، االختراع براءات: القانون 
، التجارة االلكترونية وحقوق الممكية الفكرية، القانون التجاري، المجاورة والحقوق
 تطبيقات، الدولي الفكرية الممكية لقانون مقدمة، الفكرية الممكية منازعات تسوية

 الممكية جرائم، التراخيص في حقوق الممكية الفكرية، الفكرية الممكية لحقوق معاصرة
 ، تنازع القوانين في الممكية الفكرية، األسرار التجاريةالفكرية

o ذكاء إدارة االبتكار التكنولوجي، الصناعية النماذج الرسوم و:تكنولوجيا المعمومات ،
ستراتيجية الممكية الفكرية، التكنولوجيا  تسويق منتجات عالية التكنولوجيا وا 
 .واالبتكارات

o أمن المعمومات: ىندسة الحاسوب 
o أساليب البحث العممي: البحث العممي 

 

 
 المتبعة لقياس المستوى األكاديمي لطمبة الماجستير في كل مادة دراسية معتمده عمى آلية التقييم 

 مواد من مادة كل في النجاح عالمة تكونما حددتو القوانين واألنظمة والتعميمات في الجامعة، حيث 
 .(%76) التراكميلممعدل  األدنى الحدويكون  (%70) برامجال

 (%30)سيتم تخصيص ما مجموعة :  المشاركة الصفية و التقارير و األوراق البحثية 
من عالمات المادة ليا وتكون عمى التفاعل الصفي والتقارير والواجبات والحضور 

 والغياب
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 من عالمات المادة ليا عقدىا كما  (%70)سيتم تخصيص ما مجموعة :  األمتحانات
 :يمي

.         األسبوع السادس   :( عالمة30)اليومي  االمتحان .1
 كما يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل : ( عالمة40)االمتحان النيائي  .2

  تتنوع أسئمة االختبارات بحيث يتالئم مع طبيعة المادة ومستويات الطمبة في برنامج
الماجستير وتشمل األسئمة عمى الجانب التطبيقي في صورة قضايا كما في أوساط العمل 

 .القضائي واسئمة مباشرة واختيار من متعدد

 
مع التأكيد عمى ما . يتم تفقد الحضور والغياب في بداية كل محاضرة: سياسة الحضور والغياب 

من تعميمات الحصول عمى درجة الماجستير في جامعة مؤتة بأنو اذا  (19)نصت عميو المادة 
من دون عذر يقبمو عميد الكمية من مجموع الساعات المقررة الي  (%20)تجاوز غياب الطالب 

في تمك المادة وعميو اعادة  (راسب)مادة يحرم من التقدم لالمتحان النيائي وتكون عالمتو 
دراستيا اذا كانت اجبارية وفي جميع االحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل 

 .عالمات الطالب الفصمي والتراكمي ألغراض االنذار والفصل
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دارة االبتكار"الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في   "الممكية الفكرية وا 
 الشاملبرنامج 
 

: ساعة معتمدة مقّسمة عمى النحو التالي (33)متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في تخصص الحقوق ىي 
:      وعمى النحو التالي  ( ساعة معتمدة24) مواد  إجبارية  (أ) 

عذد الساعاخ اســـــــن الوـــادج رلن الوادج 
الوتطلثاخ 

الساتمح 

 == 3أساليب البحث العممي  0705700
 == 3القانون التجاري  0705701
 == 3 االختراع براءات 0705702
 == 3 الجغرافية والمؤشرات التجارية العالمات 0705703
 == 3 المجاورة والحقوق المؤلف حقوق 0705704
 == 3 الصناعية النماذجالرسوم و 0705705
 == 3التجارة االلكترونية وحقوق الممكية الفكرية  0705709
 == 3 الدولي الفكرية الممكية لقانون مقدمة 0705710

 

: عمى النحو التالييتم اختيارىا  ( ساعات معتمدة9)مواد اختيارية  (ب)
 من المواد التالية يتم اختيارىا ( ساعات معتمدة6) :الحقوق مجال :      أوالً 

 

اســـــــن الوـــادج رلن الوادج 
عذد 

الساعاخ 
 هالحظح

 قانون 3 الفكرية الممكية منازعات تسوية 0705711
 قانون 3 الفكرية الممكية لحقوق معاصرة تطبيقات 0705712
 قانون 3 التراخيص في حقوق الممكية الفكرية 0705713
 قانون 3 الفكرية الممكية جرائم 0705714
 قانون 3 تنازع القوانين في الممكية الفكرية 0705715
 قانون 3 األسرار التجارية 0705716

 

  من المواد التاليةيتم اختيارىا ( ساعات معتمدة3) :عممية مجاالت : ثانياً 

اســـــــن الوـــادج رلن الوادج 
عذد 

الساعاخ 
 هالحظح

 تكنولوجيا المعمومات 3 إدارة االبتكار التكنولوجي 0705717
ستراتيجية الممكية الفكرية التكنولوجيا ذكاء  0705718  تكنولوجيا المعمومات 3وا 
 تكنولوجيا المعمومات 3تسويق منتجات عالية التكنولوجيا واالبتكارات  0705719
 ىندسة حاسوب 3أمن المعمومات  0705720

 

 .(0705721)االمتحان الشامل رقم  (ج)
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ة وإداسة الابتكاس"الخطة الذساسُة لذسجة املاجستير في   "امللكُة الفكٍش

برنامج الرسالة 
 

: ساعة معتمدة مقّسمة عمى النحو التالي (33)متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في تخصص الحقوق ىي 
:      وعمى النحو التالي  ( ساعة معتمدة15) مواد  إجبارية  (أ) 

الوتطلثاخ الساتمح عذد الساعاخ اســـــــن الوـــادج رلن الوادج 

 == 3أساليب البحث العممي  0705700
 == 3 االختراع براءات 0705702
 == 3 الجغرافية والمؤشرات التجارية العالمات 0705703
 == 3 المجاورة والحقوق المؤلف حقوق 0705704
 == 3 الصناعية النماذجالرسوم و 0705705

 

: عمى النحو التالييتم اختيارىا  ( ساعات معتمدة9)مواد اختيارية  (ب)
 من المواد التالية يتم اختيارىا ( ساعات معتمدة6) :الحقوق مجال :      أوالً 

 

اســـــــن الوـــادج رلن الوادج 
عذد 

الساعاخ 
 هالحظح

 قانون 3القانون التجاري  0705701
 قانون 3التجارة االلكترونية وحقوق الممكية الفكرية  0705709
 قانون 3 الدولي الفكرية الممكية لقانون مقدمة 0705710
 قانون 3 الفكرية الممكية منازعات تسوية 0705711
 قانون 3 الفكرية الممكية لحقوق معاصرة تطبيقات 0705712
 قانون 3 التراخيص في حقوق الممكية الفكرية 0705713
 قانون 3 الفكرية الممكية جرائم 0705714
 قانون 3 تنازع القوانين في الممكية الفكرية 0705715
 قانون 3 األسرار التجارية 0705716

 

  من المواد التاليةيتم اختيارىا ( ساعات معتمدة3) :عممية مجاالت : ثانياً 

اســـــــن الوـــادج رلن الوادج 
عذد 

الساعاخ 
 هالحظح

 تكنولوجيا المعمومات 3 إدارة االبتكار التكنولوجي 0705717
ستراتيجية الممكية الفكرية التكنولوجيا ذكاء  0705718  تكنولوجيا المعمومات 3وا 
 تكنولوجيا المعمومات 3تسويق منتجات عالية التكنولوجيا واالبتكارات  0705719
 ىندسة حاسوب 3أمن المعمومات  0705720

 

 

 . المذكورين أعالهالمجالين حسب (0705708)و (0705707) و(0705706)رقم (ساعات معتمدة9)رسالة جامعية  (ج)
 االتتكار وإدارج الفكريح الولكيح في هاخستير ترًاهح
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ة وإداسة إلابتكاس" وصف مىاد بشهامج املاجستير في   "امللكُة الفكٍش
 

  معتمدةساعات (3)              بواقع العممي البحث أساليب (0705700)

 وأساليب وخطواتو وأنواعو مناىجو عمييا تقوم التي والمبادئ العممي البحث مفيوم المساق ىذا يتناول
 واألحكام التشريعات من المستقاة القانونية المعمومة مصادر مع التعامل وكيفية وتحميميا البيانات جمع

 وانتياءً  البحث مشكمة تحديد من ابتداءً  الكافية اإلرشادات لمطالب المساق ىذا ويوفر. والفقو القضائية
 عمى التركيز مع. دكتوراه أطروحة أم ماجستير رسالة أم عادياً  بحثاً  كان سواء لو النيائي الشكل بكتابة

.  اليوامش في إلييا واإلشارة الدراسة مصادر استخدام

 

  معتمدةساعات (3)     بواقع التجاري القانون (0705701) 

: يمي كما خاصاً  وبرنامجاً  عاماً  برنامجاً : المادة ليذه الدراسة منيج يتضمن

 والتزاماتو والتاجر التجارية واألعمال عام، بشكل التجاري القانون أحكام دراسة ويتناول: العام البرنامج
 والشركات البنوك وعمميات التجارية واألوراق الواقي والصمح واإلفالس التجارية والعقود والمتجر
. التجارية

 مثل العام، البرنامج موضوعات ألحد ومقارنة وتحميمية تفصيمية دراسة ويتضمن: الخاص البرنامج
 أطرافو والتزامات وأنواعو ودولياً  محمياً  تحكمو التي والقواعد بو التعريف: حيث من المستندي االعتماد
 بعميل المستفيد وعالقة بالمستفيد البنك وعالقة بعميمو البنك كعالقة عنو تنشأ التي القانونية والعالقات

 في تحكمو التي والقواعد القانونية وطبيعتو خصائصو وبيان بو التعريف: حيث من المتجر أو البنك،
 غير منافسة من لعناصره القانونية والحماية والمعنوية، المادية وعناصره المقارنة، القوانين وفي األردن

. مشروعة

 

  معتمدةساعات (3)     بواقع االختراع براءات (0705702) 
 لالبتكار حوافز لتوفير كوسيمة التجارية األسرار وحماية االختراع، براءات عمل نظام المساق ىذا يغطي
 عمى والتعدي والتعدي، الحماية، ونطاق االختراع، براءات قضية. التقنية لممشاكل حمول إليجاد سوق وخمق

 عمى وعالوة. الوطنية القانونية والنظم األوروبية البراءات اتفاقية سياق في القيود تغطية وسيتم الدفاعات
 الوطنية، القانونية والنظم التقنية منتديات و األوروبي االختراع براءات مكتب من القضائية السوابق ذلك،
 وعمى االختراع لبراءات اإلستراتيجية االستخدامات عمى أيضا المساق ىذا يركز. تغطيتيا سيتم أيضا

 الستراتيجيات االىتمام إيالء سيتم ذلك، إلى وباإلضافة. المختمفة األعضاء الدول في التقاضي ممارسة
 . والتقاضي المطالبات وتفسير ، البراءات بصياغة يتعمق فيما المقارنة والقضايا العالمية البراءات
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  معتمدةساعات (3)  بواقع الجغرافية والمؤشرات التجارية العالمات (0705703)

يغطي ىذا المساق مبادئ تنظيم السوق االقتصادي في ظل قانون العالمات التجارية وقانون المنافسة غير 
 عالوة. التجارية العالمة و الوطنية والنظم األوروبية العالمات وحماية تسجيل تغطيةوسيتم . المشروعة

 المنافسة لقانون التنظيمي اإلطار وضع سيتم و. التعدي و التجارية العالمة قضايا مناقشة سيتم ذلك، عمى
 ذلك إلى وباإلضافة. الدولية المعايير مواءمة سياق في المارة من التقصيرية والمسؤولية المشروعة غير
  .المنشأ الجغرافية المؤشرات حماية مثل قضايا تغطية سيتم

 منظور في التصميم وحماية المؤلف وحقوق التجارية العالمات من مختمفة جوانب أيضا المساق ىذا يدمج
 االتحاد في األعضاء الدول مختمف في التقاضي بممارسة يتعمق فيما خاصة ، التخصصات متعدد

. الجماعة مستوى وعمى األوروبي،

  :الدولي المستوى عمى الجغرافية المؤشرات حماية :أيضا المساق يتناول و

  الصناعية الممكية لحماية باريس اتفاقية -

  الدولي الصعيد عمى وتسجيميا المنشأ تسميات حماية بشأن لشبونة اتفاق -

  الفكرية الممكية حقوق من بالتجارة المتصمة الجوانب بشأن االتفاقيات -

 الجديدة التطورات -

 

 معتمدة ساعات (3)    بواقع المجاورة والحقوق المؤلف حقوق (0705704)
 التطورات فمسفتيا، تاريخيا، ذلك في بما المؤلف حق قانون حول عامة نظرة عمى المساق ىذا يشتمل
 . الفكرية الممكية نظام في وأىميتيا األخيرة

 عمى فقط ليس التركيز مع مقارن، سياق في المجاورة والحقوق المؤلف حقوق عمى أيضا المساق ويشمل
. أخرى دول في والنشر الطبع حقوق ممارسة عمى أيضا ولكن فيو، األعضاء والدول األوروبي االتحاد
 لحق المجاورة والحقوق التقميدية والفنية األدبية المصنفات حماية معالجة أوال،: شقين عمى التركيز وسيتم

 المتعددة الوسائط صناعات في المؤلف حق و محددة صناعية لتطبيقات المسرح تييئة وثانيا، المؤلف،
 حقوق بشأن الويبو برن، اتفاقية مثل الدولية الصكوك و االتفاقيات. والتصميم البيانات وقواعد والبرمجيات

 السوق عمى وتأثيرىا الويبو الصوتي والتسجيل األداء معاىدة أيضا ، ليا التطرق أيضا يتم سوف المؤلف
. المشتركة األوروبية
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  معتمدةساعات (3)    بواقع الصناعية النماذجالرسوم  (0705705)

. المنتجات تطوير مشاريع في الصناعي المصمم عمل أساليب من المبكرة المراحل المساق ىذا يتناول
. األفكار وخمق المشاريع تحميل مواضيع أيضا يعالج سوف كما

 

  معتمدةساعات (3)التجارة االلكترونية و حقوق الممكية الفكرية  بواقع   (0705709)

 و، المشاكل التي تثور في التجارة االلكترونية،  التعريف بالتجارة االلكترونيةلطالب ىذا المساق ليقدم
ويعالج ىذا المساق كذلك النشر واألداء والتوزيع االلكتروني، وأسماء  الفكريـة الممكيـة حقـوق ىعمـ أثارىا

النطاقات والمواقع االلكترونية، واالستنساخ غير المشروع لمحقوق المحمية عبر شبكة االنترنت والوسائط 
. المتعددة ودورىا في التأثير عمى الحقوق الفكرية، والتنظيم الدولي لحقوق الممكية الفكرية عبر االنترنت
ويتناول ىذا المساق التعريف بالمعامالت االلكترونية وبيان أىميتيا المتزايدة وتمييزىا عن المعامالت 

كما يتناول التوقيع االلكتروني واإلثبات االلكتروني ووسائل الدفع االلكتروني وضمانات السرية . التقميدية
 .والخصوصية في ظل المعامالت االلكترونية من خالل شبكة االنترنت

 

 معتمدة ساعات (3)   بواقع الدولي الفكرية الممكية لقانون مقدمة (0705710)
 بحمايتيا تعنى التي الدولية واالتفاقيات والمنظمات الفكرية الممكية بحقوق التعريف المساق ىذا يتناول

 المؤلف حق : المختمفة الفكرية الممكية  عناصر المساق ىذا يتناول كما. وتربس باريس اتفاقيتي وخاصة
 والتصميمات الصناعية، والنماذج والرسوم التجارية، والعالمة االختراع، وبراءة ،(والفنية األدبية الممكية)

 ومدة عنيا، الناشئة والحقوق حمايتيا وشروط المتكاممة، لمدوائر ( الطبوغرافية الرسومات) التخطيطية
 االلكتروني، والتوزيع واألداء النشر كذلك المساق ىذا ويعالج تعالجيا التي الدولية واالتفاقيات ، حمايتيا
 االنترنت شبكة عبر المحمية لمحقوق المشروع غير واالستنساخ االلكترونية، والمواقع النطاقات وأسماء

 عبر الفكرية الممكية لحقوق الدولي والتنظيم الفكرية، الحقوق عمى التأثير في ودورىا المتعددة والوسائط
. االنترنت

 

  معتمدةساعات (3)    بواقع الفكرية الممكية منازعات تسوية (0705711) 

 المتعمقة المنازعات لحل البديمة بالوسائل التعريف: األول القسم في المادة ليذه الدراسة منياج يتضمن
 دراسة: الثاني القسم يتضمن كما. التحكيم وبيت بينيا والفرق والتسوية كالوساطة الفكرية بالممكية
 التحكيم، وىيئة الفكرية، الممكية منازعات لحل كوسيمة التحكيم التفاق مقارنة وتحميمية تفصيمية
جراءات  التي والحاالت التحكيم حكم بطالن موضوع عمى التركيز مع التحكيم، حكم وصدور التحكيم وا 

 التحكيم  حكم وحجية التحكيم، بحكم الطعون في بالنظر المختصة والمحكمة بالحكم الطعن فييا يجوز
.  وتنفيذه
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 معتمدة ساعات (3)   بواقع الفكرية الممكية لحقوق معاصرة تطبيقات (0705712)

 الرياضي، المجال أبرزىا ومن الفكرية الممكية مجال في المعاصرة التطبيقات بعض المادة ىذه تتناول
 ) العالمية والبطوالت لممباريات والتمفزيوني اإلذاعي والبث النقل لحقوق المبرمة العقود دراسة يتم بحيث
 الرياضية واألدوات لألجيزة االختراع براءات. (األولمبية الدورات القدم، لكرة العالم كأس مباريات بث

 الفكرية الممكية الرياضية، واألحذية لممالبس التجارية  العالمات السباق، سيارات تصميم ) المصممة
 حقوق. الرياضية والعوائد االستثمارات وتنمية الرياضي والتسويق والتمويل الرياضي االحتراف وقضايا
 األرضية القنوات خالل من الرياضية المباريات وبث نقل إثناء التجارية لإلعالنات الفكرية الممكية

 توفير. الرياضي والتسويق التمويل ألغراض الفكرية الممكية بأصول االنتفاع حق واإلذاعية والفضائية،
 . نالرياضيي األبطال ومشروع األعمال رجال بين المبرمة العقود في الفكرية الممكية لحقوق الحماية
 الفكرية الممكية حقوق وتوفير . الرياضية لمبطوالت الراعية لمشركات الفكرية الممكية حقوق حماية توفير
 ) قانونيا استخداميا وبنود الرياضية األندية شعارات تحمل التي واليدايا والمكافآت الجوائز توزيع في

. مشيورة لشركات وشعارات  أسماء عمييا مطبوع ( ىشيرتاتي ت ) لفانالت الالعبين ارتداء
 

 معتمدة ساعات (3)الفكرية   بواقع  الممكية حقوق في التراخيص (0705713)

 أنـواع مختمـف فـي التـراخيص وأشـكال أنـواع دراسـة : األول قسـمو في المادة ليذه الدراسة منياج يتضمن
 فـي التنافسـية غيـر الممارسـات ومكافحـة التـراخيص أطراف ىذه والتزامات وحقـوق الفكريـة الممكيـة حقـوق

 دراسـة :الثـاني قسـمو فـي يتضـمن كمـا. الدوليـة االتفاقيـات الوطنيـة لمقـوانين وفقـا التعاقديـة التـراخيص
 الممكية حقوق ببعض المرتبطة التـراخيص دراسـة فـي كـالتعمق األول القسـم موضـوعات ألحـد معمقـة
بعض  في واالختيارية اإلجبارية والتراخيص األدوية،  قطاع في التراخيص الحاسوب، كبرامج الفكرية
 .الفكرية الممكية حقوق مجاالت

 

 معتمدة ساعات (3)     بواقع الفكرية الممكية جرائم (07057141)

 تقع التي الجرائم صور وتتمثل القانون يحددىا التي المصنفات عمي االعتداء جرائم المساق ىذا ليتناو
 جريمة محمي مصنف تقميد وجريمة صاحبو إذن دون لمصنف البيع بجريمة ـ: الفكرية الممكية عمي
 يقوم من عمي الجريمة ىذه تقع حيث المصنف صاحب إذن بدون المعمومات شبكة طريق عن النشر
 أجيزة عبر القانون ألحكام طبقا محمي أداء أو إذاعي برنامج أو صوتي تسجيل أو مصنف بنشر

 الوسائل من غيرىا أو االتصاالت شبكة أو المعمومات شبكة أو اإلنترنت شبكات أو اآللي الحاسب
 لحق التقنية بالحماية تتعمق التي والجرائم المجاور الحق صاحب أو المؤلف من مسبق كتابي إذن بدون

 إلي المخالفون فيمجأ ، حقوقيم لحماية فنية وسائل إلي يمجئون المؤلفين من كثير أصبح حيث المؤلف
 وسائل تجريم أىمية المشرعين من كبير أدرك وقد ، الحماية تمك عمي لمتغمب مضادة أخري وسائل
 عمي بالعقاب التشريعات  تكتفي تعد فمم ، مصنفة المؤلف بيا يحمي التي التقنية الحماية عمي التغمب
 الحماية وسائل تعطيل  وتجريم األفعال تمك وقوع من بالوقاية ولكن وقوعيا عند عمييا االعتداء أفعال

. المؤلف حق عمي االعتداء جرائم إباحة  صور المادة تتناول كذلك لممؤلف
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 معتمدة ساعات (3) تنازع القوانين في الممكية الفكرية    بواقع  (0705715)

بالنظر إلى اختالف المفاىيم الوطنية المتعمقة بالممكية الفكرية األمر الذي يؤدي إلى خمق مشكمة تحديد 
القانون الواجب التطبيق عمى سائر موضوعات الممكية الفكرية ولحل مشكمة تحديد القانون الذي يحكم 

موضوعات الممكية الفكرية أصبح من الضروري تممس الحل في القواعد الدولية الموحدة في ذات 
.  الموضوع، وفي حال عدم وجود حل في القواعد الدولية فإن منيج التنازع ىو من يقدم الحل

وعمى ذلك فإن ىذه المادة تتناول بيان القانون الذي يحكم حقوق الممكية الفكرية، والقانون الذي ينطبق 
عمى العقود المتعمقة بالممكية الفكرية وكذلك القانون الذي يحكم االلتزامات غير التعاقدية في حال 

 .االعتداء عمى حقوق الممكية الفكرية
 

   معتمدةساعات (3)      بواقع  التجارية األسرار  (0705716)

 ،التجـاري السـر فـي الحـق صـاحب ،التجـاري السـر وأىميـة تعريـف المـادة ذهليـ الدراسـة منيـاج يتضمن
 المنافسـة بعـدم المتعمقـة العقـود دراسـة يتضـمن كمـا. التجـاري السـر لحمايـة توافرىـا الواجـب والشـروط

. الدولية واالتفاقيات نيـةطالو القـوانين ضـمن كذلـ وكـل حاإلفصـا وعـدم
 

  معتمدةساعات (3)    بواقع إدارة االبتكار التكنولوجي   (0705717) 

ىو مساعدة الطالب عمى تطوير قاعدة قوية المفاىيمي إلدارة االبتكار ا المساق اليدف من ىذ
انو يقدم المفاىيم واألطر لتحميل كيف يمكن لمشركات إنشاء وتسويق وقيمة من التقاط . التكنولوجي

سوف يتعمم الطالب المزيد عن تسويق التكنولوجيا، . المنتجات والخدمات القائمة عمى التكنولوجيا
وينصب . وكيفية إدارة االبتكار داخل الشركة، أو كيفية حماية االختراع الذي لديو القدرة عمى تسويقيا

وتيتم الدورة التدريبية لممديرين . التركيز عمى إدارة وليس عمى تفاصيل محددة عن أي تكنولوجيا معينة
 لمشركات اإلستراتيجيةالتنفيذيين والميندسين الذين يمكن أو ال يمكن أن تشارك في اتخاذ القرارات 

مفاىيم وأطر تحميمية مفيدة وذات الصمة عندما تحتاج لمتعامل مع التغيرات السريعة . التكنولوجيا الفائقة
. في البيئة التكنولوجية، والخصائص الفكرية لمشركة، المعرفة التنظيمية والمعرفة والمينيين

 

ستراتيجية الممكية الفكريةالتكنولوجيا الذكاء  (0705718)   معتمدةساعات (3)  بواقع  وا 

 والميارات التحميمية لمتكنولوجيا والممكية اإلستراتيجيةالرؤى بإلى تزويد الطالب ا المساق ىدف ىذي
 التنافسي يتطمب توعية الذكاءجمع فعال وتحويل المعمومات إلى . والمنافسة التجارية (IP)الفكرية 

انيا تحتاج . معمومات/ شاممة من منافذ الشركة والبدائل، فضال عن ميارات البحث والتحميل لمبيانات 
وبطبيعة .  والقرارات فيما يتعمق األعمال والتكنولوجيا والممكية الفكريةاإلستراتيجيةالى فيم دقيق لألطر 

.   الكبرى وحل مشكمة متعدد التخصصاتMOTالحال سوف يؤكد أيضا عمى التكامل من المواضيع 
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  معتمدةساعات (3)  بواقع تسويق منتجات عالية التكنولوجيا واالبتكارات (0705719) 

وقد تم . ر في السوق ذات التقنية العالية يتطمب إتقان مجموعة متنوعة من الميارات والقدراتازدهاال
 لتزويد الطالب بالمعرفة والميارات الالزمة لتحمل المسؤوليات التسويق في المساقتطوير ىذا 

مع المعرفة والميارات العممية في مجال تسويق منتجات التكنولوجيا العالية . المنظمات العميا لمتكنولوجيا
. واالبتكارات، يمكن لمطالب ثم حرفة استراتيجيات القيمة المضافة لدعم األنشطة التسويقية منظمتيم

وبالطبع يعتمد عمى أيدي فريق مكثفة عمى أساس نيج دمج الحاالت الدراسات والمناقشات الجماعية، 
من . منتج التكنولوجيا العالية وعرض في اليوم األخير لعب األدوار، فضال عن إعداد خطة تسويق

أجل اتخاذ الطالب بالطبع سوف تحتاج الى بعض المعرفة من رجال األعمال أو التسويق المكتسبة في 
 .دراسة سابقة أو من خالل الخبرة في العمل

 

  معتمدةساعات (3)أمن المعمومات     بواقع  (0705720)

بمفاىيم وتقنيات الوصول إلى مصادر أنظمة الحاسوب إلى تزويد الطالب ا المساق ىدف ىذي
والشبكات، والتعرف والصالحيات، وحماية المعمومات ضد اليجوم والتخريب المقصود وغير المقصود، 
عادة التشفير لمبيانات، خوارزميات التشفير وأساسيات نظرية المعمومات، اإلجراءات المادية  التشفير وا 

 .والبرمجية الالزمة لمتشفير، امن برتوكول اإلنترنت، امن البريد اإللكتروني، أمن المواقع اإللكترونية
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 :برنامج الدكتوراه في القانون الخاص: رابعاً 
كبرنامج وطني باالشتراك مع جامعة اليرموك، حيث بدا التدريس فيو وقد تم استحداثو في الكمية  

 م2017/2018اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

: البرنامج أىداف 
 .إعداد كفاءات ُعميا قادرة عمى التعمق البحثّي والعممّي في دراسة القانون الخاص .1

 .المشاركة في توفير الكفاية التأىيمّية العميا في جميع فروع القانون الخاص .2

 . االنفتاح عمى المنجزات القانونية اأُلخرى ضمن الثوابت التي يقوم عمييا التشريع األردني .3

تخريج الكفاءات العممّية التي تحتاج إلييا المؤسسات البحثّية والتعميمّية والقضائية الُعميا  .4
 .في المجتمع المحمّي والوطنّي والعربّي والدوليّ 

استثمار النمو المعرفّي والبحثّي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة بفتح أفق جديد يخدم  .5
 .الجامعة والمنطقة في التطّور والتحديث

 

 : فيما يتعمق بشرط قبول الطالب في البرنامج 

جيد " أو ما يعادليا بتقدير  في الحقوقأن يكون حاصاًل عمى درجة الماجستير .1
عمى األقل من جامعة أو كمية عممية أو معيد عممي تعترف بو جامعة " جداً 
 .مؤتة

" جيد" أو ما يعادليا بتقدير  في الحقوقأن يكون حاصال عمى درجة البكالوريوس .2
. أن يكون الطالب منتظمًا في دراستو في مرحمتي البكالوريوس والماجستير .3
 اجتياز امتحان التوفل .4

ولمحصول عمى درجة الدكتوراه في تخصص القانون الخاص يجب عمى الطالب إجتياز ما  
 :األتيساعة معتمدة  موزعة عمى النحو  (54)مجموعة 

 عدد الساعات المعتمدة المتطمب

 21 متطمبات اإلجباريـة

 15 متطمبات اإلخيارية

 18 الرسالة الجامعية

 54 المجمـــــوع

 

  أما فيما يتعمق بمجاالت المعرفة فالخطة في ىذا البرنامج تغطي المجاالت المعرفية
 :اآلتية



 

 -54-  

o دراسات متقدمة في الحقوق العينية األصمية، دراسات متقدمة في الحقوق : قانون مدني
العينية التبعية، دراسات متقدمة في مصادر اإللتزام، دراسات متقدمة في قانون 
العمل، دراسات متقدمة في القانون الدولي الخاص، نظرية التعسف في إستخدام 

 .الحق، دراسات متقدمة في قانون التأمين، دراسات متقدمة في عقد المقاولة

o دراسات متقدمة في التحكيم التجاري، موضوع خاص في القانون : قانون تجاري
التجاري، دراسات متقدمة في قانون الشركات، دراسات متقدمة في العمميات 

 .المصرفية، دراسات متقدمة في الممكية الفكرية

o  ،دراسات في قانون أصول المحاكمات المدنية، دراسات متقدمة في قانون إجرائي
. قانون البينات، دراسات متقدمة في قانون التنفيذ

o حمقة بحث في القانون المقارن: البحث القانوني. 

 

 
 المتبعة لقياس المستوى األكاديمي لطمبة الدكتوراه في كل مادة دراسية معتمده عمى آلية التقييم 

 مواد من مادة كل في النجاح عالمة تكونما حددتو القوانين واألنظمة والتعميمات في الجامعة، حيث 
 لمواد الدراسات العالمات توزيع يكون، .(%76) التراكميلممعدل  األدنى الحدويكون  (%70) برامجال

 :اآلتي النحو عمى العميا

 عممي نشاط أو أي وبحوثًا أو عرضًا لموضوع اختبارًا وتقارير وتشمل الفصل ألعمال (%60) (أ )

 الطالب بو ُيكمف

ساعة وبالموعد المحدد  (3-2)النيائي ويعقد  في القاعة الصفية لمدة من  لإلمتحان  (%40) (ب )
 .من قبل وحدة القبول والتسجيل

ُيبمغ الطالب بعالماتو وتعاد لو أوراق اإلختبارات والتقارير والبحوث قبل آخر موعد لإلنسحاب  (ج )
 .من  المواد

والمختبرات والمواد  والبحوث الندوات مواد المادة ىذه من (ب– أ) البندين في ورد مما ُيستثنى (د )
وواجبات وفق معايير  وبحوث تقارير عمى موزعة عالماتيا تكون أن يجوز إذ شابييا، وما التكاممية

 .تحددىا لجنتا القسم والكمية وبقرار من العميد

، وفي طفما دون ولمرة واحدة فق (%75)عمى عالمة فييا حصـل التي المادة دراسـة إعادة لمطـالب ويجوز
ىذه الحالة تحسب لو العالمة الجديدة ميما كانت وتمغى العالمة القديمة من معدلو التراكمي، وتبقى في 

. سجمو األكاديمي
 
 

مع التأكيد عمى ما . يتم تفقد الحضور والغياب في بداية كل محاضرة: سياسة الحضور والغياب 
من تعميمات الحصول عمى درجة الدكتوراه في جامعة مؤتة بأنو إذا  (19)نصت عميو المادة 
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من دون عذر يقبمو عميد الكمية من مجموع الساعات المقررة ألي  (%20)تجاوز غياب الطالب 
في تمك المادة وعميو إعادة  (راسب)مادة يحرم من التقدم لالمتحان النيائي وتكون عالمتو 

دراستيا إذا كانت إجبارية وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل 
 .عالمات الطالب الفصمي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل
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 "القانون الخاص" في الدكتوراهالخطة الدراسية لدرجة 
 

 

ساعة معتمدة مقّسمة عمى النحو  (54) في القانون الخاص ىي همتطمبات الحصول عمى درجة الدكتورا
: التالي

:      وعمى النحو التالي  ( ساعة معتمدة21)مواد  إجبارية   (أ) 
 اســـــــن الوـــادج رلن الوادج

عذد 

 الساعاخ

الوتطلثاخ 

 الساتمح

 -- 3 دراسات متقدمة في مصادر االلتزام 0705900

 -- 3 دراسات متقدمة في القانون التجاري 0705901

 -- 3 دراسات متقدمة في التحكيم التجاري 0705902

 -- 3 دراسات متقدمة في الحقوق العينية األصمية 0705903

 -- 3 دراسات متقدمة في الحقوق العينية التبعية 0705904

 -- 3 دراسات متقدمة في قانون العمل 0705911

 -- 3 دراسات متقدمة في قانون أصول المحاكمات المدنية 0705912
 

: يتن اختيارها على الٌحى التالي ( ساعاخ هعتوذج15)هىاد اختياريح  (ب)
 
 

 هالحظح عذد الساعاخ اســـــــن الوـــادج رلن الوادج

 -- 3 نظرية التعسف في استخدام الحق 0705913

 -- 3 دراسات متقدمة في قانون الشركات 0705914

 -- 3 دراسات متقدمة في القانون الدولي الخاص 0705915

 -- 3 دراسات متقدمة في قانون التأمين 0705916

 -- 3 دراسات متقدمة في قانون البينات 0705917

 -- 3 دراسات متقدمة في قانون التنفيذ 0705918

 -- 3 دراسات متقدمة في الممكية الفكرية 0705919

 -- 3 حمقة بحث في القانون المقارن 0705920

 -- 3 دراسات متقدمة في عقد المقاولة 0705921

 -- 3 دراسات متقدمة في العمميات المصرفية 0705622

 
 

 

 (0705909 )(0705908 )(0705907 )(0705906 )(0705905: )أرلام (ساعاخ هعتوذج18)رسالح خاهعيح  (ج)

(0705910) 
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" القاهىن الخاص" وصف مىاد بشهامج الذكتىساه في 

 

 

 ساعات معتمدة (3)دراسات متقدمة في مصادر االلتزام            بواقع  (0705900)

يتناول ىذا المساق لدراسة النظرية العامة في مصادر االلتزام وتقسيميا، حيث تصّنف إلى مصادر 
.  إرادية وىي العقد واإلرادة المنفردة، والمصادر غير اإلرادية؛ الفعل الضار، الفعل النافع، القانون

 

ساعات معتمدة  (3)دراسات متقدمة في القانون التجاري   بواقع  (0705901) 

الحماية القانونية ، الطبيعة القانونية لممحل التجاري، تتضمن ىذه المادة دراسة متعمقة لمعنوان التجاري
الشخصية االعتبارية لمشركة ، الرىن التجاري، عقد الوكالة التجارية، عقد النقل البري،لممحل التجاري
. الشركات القابضة وشركات االستثمار المشترك، والرقابة عمى أعمال الشركة، المساىمة العامة

 

ساعات معتمدة  (3)دراسات متقدمة في التحكيم التجاري   بواقع  (0705902) 

: تتضمن ىذه المادة دراسة متعمقة و تفصيمية تحميمية مقارنة لموضوعات
  شكالياتيا في العقود التجارية الدولية وفقًا التفاقية نيويورك لعام  1958تنفيذ شروط التحكيم وا 

. شروطيا الشكمية والموضوعية وأثرىا عمى اختصاص المحاكم الوطنية: من حيث
  تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية في األردن والقوانين المقارنة في إطار معاىدة نيويورك لتنفيذ

. 1958أحكام التحكيم األجنبية لعام 
  سمطة المحكمة األردنية في الرقابة الالحقة عمى قرارات التحكيم األجنبية والوطنية والدولية من

حدود ىذه السمطة في الطعن في كل نوع منيا كالطعن في االستئناف أو إعادة النظر : حيث
. أو البطالن أو االعتراض عمى التنفيذ

 (3)دراسات متقدمة في الحقوق العينية األصمية    بواقع  (0705903)
ساعات معتمدة 

حق الممكية في ذاتو بوجو عام، وأسباب كسب الممكية، والحقوق يغطي هذا المساق التعمق في دراسة  
 .المجردة وتطبيقاتيا كحق المرور والشرب والمجرى والمسيل والطريق والحائط المشترك

 

ساعات معتمدة  (3) بواقع  دراسات متقدمة في الحقوق العينية التبعية  (0705904)

الباب األول الرىن  التأميني : تتناول الحقوق العينية التبعية التي تنقسم إلى ثالثة أبواب يشتمل ىذا المساق عمى 
. ، والباب الثاني الرىن الحيازي، والباب الثالث حقوق االمتياز(الرسمي )
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ساعات معتمدة  (3)دراسات متقدمة في قانون العمل   بواقع  (0705911)

: يتناول دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة في موضوعات التالية
. عقد العمل -
.  اتفاقيات العمل الجماعية وتسوية المنازعات العمالية -
.  التأمينات االجتماعية ضد إصابات العمل وأمراض المينة -
.   التأمينات االجتماعية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة -

 

ساعات معتمدة  (3)دراسات متقدمة في قانون أصول المحاكمات المدنية بواقع   (0705912) 

االختصاص : ىذا المساق يعنى بدراسة ومقارنة في موضوعات اصول المحاكمات المدنية مثل
 .األحكام، طرق الطعن باألحكام، القضائي الطمبات، الدفوع عوارض الخصومة

 

ساعات معتمدة  (3)نظرية التعسف في استخدام الحق   بواقع  (0705913) 

يتضمن المنياج الدراسة ليذه المادة دراسة متعمقة لمفيوم الحق ومصادره،  وحاالت التعسف في 
 . استعمال الحق واثرىا

 

ساعات معتمدة  (3)دراسات متقدمة في قانون الشركات   بواقع  (0705914)

الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة : يتناول ىذا المساق دراسة تفصيمية وتحميمية ومقارنة لموضوعات
تعريفيا، مبررات وجودىا، النظام القانوني الذي يحكميا، نطاق تطبيقيا، وضعيا : الرجل الواحد من حيث

مجمس : في التشريعات المقارنة، والنظام القانوني لمجمس اإلدارة في الشركة المساىمة العامة من حيث
اإلدارة وشروط العضوية فيو، المركز القانوني ألعضاء مجمس اإلدارة، وواجبات مجمس اإلدارة ومسؤولية 

أعضاء مجمس اإلدارة 

 

ساعات معتمدة  (3) بواقع  دراسات متقدمة في القانون الدولي الخاص  (0705915)

تتناول ىذه المادة دراسات تحميمية ومقارنة في موضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدولي الخاص 
حق األجانب في التمتع ، تنازع القوانين في االلتزامات غير اإلرادية، تنازع القوانين في العقود: مثل

طبيعة التنازع عمى الجنسية، وعالقتو ، والحمول القانونية لو، تنازع الجنسيات.بالحقوق وممارستيا
. بالموطن لتحديد القانون الواجب التطبيق

 

ساعات معتمدة  (3)دراسات متقدمة في قانون التأمين   بواقع  (0705916)

انواع التأمين، : يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة تتناول ىذه المادة احد المواضيع الخاصة بالتأمين
 .خصائصو، انعقاده، اثاره
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 ساعات معتمدة (3) بواقع  دراسات متقدمة في قانون البينات   (0705917)

يتناول ىذا المساق دراسات في القواعد العامة لالثبات، وطرق االثبات التقميدية، كالكتابة وشيادة 
. واالثبات االلكتروني. الشيود والقرائن واالقرار واليمين والمعاينة والخبرة

 

ساعات معتمدة  (3)دراسات متقدمة في قانون التنفيذ   بواقع   (0705918)

السندات التنفيذية، : وعمى ذلك فإن ىذه المادة تتناول دراسة لموضوع او أكثر من مواضيع قانون التنفيذ
اجراءات التنفيذ، حبس المدين، منع المدين من السفر، الحجز عمى اموال المدين، بيع اموال المدين 

. بالمزاد ، توزيع حصيمة التنفيذ

 

 ساعات معتمدة  (3)دراسات متقدمة في الممكية الفكرية   بواقع   (0705919)

يتناول ىذا المساق التعريف بحقوق الممكية الفكرية والمنظمات واالتفاقيات الدولية التي تعنى بحمايتيا 
حق : كما يتناول ىذا المساق عناصر  الممكية الفكرية المختمفة . وخاصة اتفاقيتي باريس وتربس

، وبراءة االختراع، والعالمة التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، (الممكية األدبية والفنية)المؤلف 
لمدوائر المتكاممة، وشروط حمايتيا والحقوق الناشئة  (الرسومات الطبوغرافية )والتصميمات التخطيطية 

عنيا، ومدة حمايتيا ، واالتفاقيات الدولية التي تعالجيا ويعالج ىذا المساق كذلك النشر واألداء والتوزيع 
االلكتروني، وأسماء النطاقات والمواقع االلكترونية، واالستنساخ غير المشروع لمحقوق المحمية عبر 
شبكة االنترنت والوسائط المتعددة ودورىا في التأثير عمى الحقوق الفكرية، والتنظيم الدولي لحقوق 

الممكية الفكرية عبر االنترنت 

 

 ساعات معتمدة (3)حمقة بحث في القانون المقارن    بواقع   (0705920) 

وعالقتو بالعموم األخرى، طرق  .ومجاالتو  ونشأتو، وأىميتو المقارن، يتناول ىذا المساق مفيوم القانون
المقارنة وشروطيا، وتصنيف العائالت القانونية المقارنة ومعايير التصنييف، المقارنة بين االنظمة 

. القضائية المختمفة
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 ساعات معتمدة (3)دراسات متقدمة في عقد المقاولة   بواقع   (0705921)

يتناول ىذا المساق دراسة تفصيمية وتحميمية لعقد المقاولة من حيث ماىيتو وأركانو وآثاره والضمان 
العشري لمميندس والمقاول مع دراسة تحميمية ليذ العقد في أحد األنظمة القانونية الرئيسة السائدة في 

عقد مقاوالت أعمال )الكتاب األحمر: كما يتناول دراسة كتب عقود الفيديك. العالم المعاصر
عقد تسميم )والكتاب الفضي  (عقد التجييزات االلية والتصميم والبناء)والكتاب االصفر  (التشييد

الذي يوصى بو لممشروعات )والكتاب األخضر  (المفتاح أو عقد مقاوالت األعمال المتكاممة
الذي ييدف الى توفير نماذج لمعقود الدولية بشأن )والكتاب الذىبي  (االنشائية التي تتسم بالصغر

عقد التصميم والتشييد وتسميم )والكتاب البرتقالي  (تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع االنشائية الدولية
(. الذي ينظم عالقة رب العمل باالستشاري)والكتاب األبيض  (المفتاح

 

 

ساعات معتمدة  (3) بواقع  دراسات متقدمة في العمميات المصرفية   (0705922)

يتضمن المنياج الدراسة ليذه المادة دراسة متعمقة لالعتماد المستندي، الودائع البنكية، المحافظ 
. االستثمارية
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أعضبء اهليئة التدريسية 

جبهعة هؤتة / كلية احلقوق 

 
 

حيث يتوزع أعضبء اهليئة التدريسية يف الكلية على قسوني،على النحو 

0 األتي

 .(  أعضبء9 )  قسن القبنوى العبم 01

. (  أعضبء9)قسن القبنوى اخلبص 02
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سُة  ملخص أعضاء الهُئة التذَس

الحمىق             : الكليح

لسن الماًىى العام : المسن
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الثريذ االلكتروًي رلن الهاتف 

دمتوسآ  1950 أسدًّرمش  9501011843 أٍٍِ  عالٍت اىعضاٌيت. د.أ
قاّوُ 

 دعتوسي
جاٍعت 

 البوسجوًّ
 1/7/2003 ٍؤتت أعتاراىقاّوُ اىعاً فشّغا 

3/6/1989 
ٍتفشغ 

9 0795659852 aminad@mutah.edu.jo 

 أسدًّرمش  9541006010 ٍظيخ ٍَذوح  اىظشاٌشة. د.أ
25/12/

1954 
دمتوسآ 

قاّوُ 

 إداسي

جاٍعت 

 البوسجوًّ
 29/7/2008 ٍؤتت أعتاراىقاّوُ اىعاً فشّغا 

17/2/1990 

ٍتفشغ 
9 0795281616 mosleh@mutah.edu.jo 

ّظاً توفٍق اىَجاىً . د.أ
 

 أسدًّرمش  9561012793
7/4/

1956 
دمتوسآ 

قاّوُ 
 جْائً

جاٍعت عٍِ 

شَظ 

 

 10/11/2009 ٍؤتت أعتاراىقاّوُ اىعاً ٍظش 
16/9/1987 

ٍتفشغ 
9 0795512074 majali@mutah.edu.jo 

عبذ اإلىٔ  ٍذَذ . د.أ

 **اىْواٌغت
 أسدًّرمش  9701035037

2/12/

1970 
دمتوسآ 

قاّوُ 

 جْائً

جاٍعت عٍِ 

 شَظ
 18/1/2011 ٍؤتت أعتاراىقاّوُ اىعاً ٍظش 

7/1/2001 

ٍتفشغ 
9 0779129771 amsn2005@mutah.edu.jo 

ٍخيذ اسخٍض . د.أ

 **اىطشاوّت
 أسدًّرمش  9711035321

3/2/

1971 
دمتوسآ 

قاّوُ دوىً 

 عاً

جاٍعت 

 أبشدٌِ 
 24/7/2012 ٍؤتت أعتاراىقاّوُ اىعاً بشٌطاٍّا 

13/2/1999 

ٍتفشغ 
9 0795851348 

mekhled2016@mutah.edu

.jo 

 9581014319ّواف ٍوعى  اىضٌذٌٍِ . د

 رمش

 

 

أسدًّ 
6/1/

1958 
دمتوسآ 

اىقاّوُ 
اىذوىً اىعاً 

اىقاّوُ اىعاً أومشاٍّا جاٍعت مٍف  
أعتار 

ٍشاسك 
 1/2/2017 ٍؤتت

14/9/2008 
ٍتفشغ 

12 0795648706 Dr.nawaf@mutah.edu.jo 

أسدًّ رمش  9811032010عٍف ابشإٌٍ اىَظاسوة . د
17/4/

1981 
دمتوسآ 

قاّوُ 

جْائً 

جاٍعت عٍِ 

شَظ 
اىقاّوُ اىعاً ٍظش 

أعتار 

ٍشاسك 
 5/12/2016 ٍؤتت

7/9/2011 

ٍتفشغ 
12 0776641141 

masarweh@mutah.edu.jo 

أسدًّ رمش  9661032731عبذ اىشؤوف اىنغاعبت . د
15/12/

1966 
دمتوسآ 

قاّوُ 

 إداسي

جاٍعت عٍِ 

شَظ 
اىقاّوُ اىعاً ٍظش 

أعتار 

ٍشاسك 
 6/9/2017 ٍؤتت

6/9/2015 

 ٍتفشغ
12 0796803074 Raoof333@ mutah.edu.jo 

أسدًّ رمش  9671015305عاىٌ  دَود اىعضاٌيت . د
20/2/

1967 
دمتوسآ 

قاّوُ 

دعتوسي 

جاٍعت عٍِ 

شَظ 
اىقاّوُ اىعاً ٍظش 

أعتار 

ٍغاعذ 
 2/10/2012 ٍؤتت

2/10/2012 

ٍتفشغ 
12 0795783878 hmoud@mutah.edu.jo 

 

داطيٍِ عيى إجاصاث أو إعاسة **  
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سُة  ملخص أعضاء الهُئة التذَس

الحمىق             : الكليح

لسن الماًىى الخاص : المسن
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لع
ا

الثريذ االلكتروًي رلن الهاتف 

أسدًّ  رمش 9711034224جعفش ٍذَود اىَغشبً . د.أ
28/2/

1971 
 29/11/2011ٍؤتت أعتار قاّوُ خاص ٍظش عٍِ شَظ  قاّوُ ٍذًّدمتوسآ 

20/11/2000 

ٍتفشغ 
9 0795778918 

almograbi@mutah.edu.

jo 

أسدًّ  رمش 9611011569عبذ هللا ٍذَذ  اىضبٍذي . د.أ
15/12/

1961 
 قاّوُ ٍذًّدمتوسآ 

ٍذَذ 

اىخاٍظ 
اىشباط 

 29/11/2011 ٍؤتتأعتار قاّوُ خاص اىَغشب 
17/9/2000 

ٍتفشغ 
 

9 077255603 
drzoubaidi@mutah.edu

.jo 

عبذ اىعضٌض عيَاُ . د.أ
اىيظاطَت 

أسدًّ  رمش 9641011291
28/5/

1954 
 25/11/2012 ٍؤتتأعتار قاّوُ خاص فشّغا سواُ قاّوُ ٍذًّ دمتوسآ 

28/6/1989 
ٍتفشغ 

9 0795508303 hmadah@mutah.edu.jo 

أسدًّ  رمش 9711018369** ّوس دَذ اىشدوً. د.أ
1/1/

1971 
دمتوسآ 

قاّوُ دوىً 

خاص 
 21/12/2012 ٍؤتتأعتار قاّوُ خاص فشّغا سواُ 

20/12/1999 

ٍتفشغ 
9 0797660088 nour@mutah.edu.jo 

أسدًّ  رمش 9671005746صٌذ ٍذَود اىعقاٌئ . د.أ
2/1/

1967 
 قاّوُ ٍذًّدمتوسآ 

عاوث -ىْذُ

باّل 
 7/9/2015 ٍؤتتأعتار قاّوُ خاص بشٌطاٍّا 

12/5/2002 

ٍتفشغ 
9 0772484359 zaidag@mutah.edu.jo 

عوسي رمش -- د جَاه اىذٌِ ٍنْاط .أ
25/8/

1958 
دمتوسآ 

قاّوُ 

تجاسي 
 22/8/2002 ٍؤتتأعتار قاّوُ خاص فشّغا ٍوّبوىٍت 

6/9/2015 

عقذ 
9 0797268147 

Dr.jamal @ 

mutah.edu.jo 

أسدًّ  رمش 9711036009** دغاً ٍذَذ  اىبطوػ. د
19/12/

1971 
دمتوسآ 

قاّوُ 

 تجاسي
قاّوُ خاص بشٌطاٍّا شٍفيذ 

أعتار 

ٍشاسك 
 24/1/2006 ٍؤتت

13/7/2000 

ٍتفشغ 
12 0799351870 hbotosh@mutah.edu.jo 

أسدًّ  رمش 9781039142باعو ٍذَود اىْواٌغٔ . د
20/2/

1978 
قاّوُ خاص فشّغا سواُ  قاّوُ ٍذًّدمتوسآ 

أعتار 
ٍشاسك 

 20/5/2015 ٍؤتت
29/7/2008 

ٍتفشغ 
12 0795046462 

bnawaiseh@mutah.edu

.jo 

أسدًّ رمش  9801042850أعٍذ دغِ ادَذ  اىزٍّباث . د
11/2/

1980 
قاّوُ خاص ٍظش عٍِ شَغظ  قاّوُ ٍذًّدمتوسآ 

أعتار 

ٍشاسك 
 3/2/2017 ٍؤتت

3/2/2013 

ٍتفشغ 
12 0790974932 

osayed@ mutah.edu.jo 

   

 

 

داطيٍِ عيى إجاصاث أو إعاسة **  
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