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 أوال : أحكام وشروط عامة:

 

 تتفق الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة.  .1

 :التي يمكن قبولهاالتخصصات  .2

 ــي القـانــون.فــوريـــوس لبكــالاشــريطــة أن يكــون الطــالــب حــاصــاًل على درجـــة  ،تيــر في الـقــانــون بكــافــة فــروعــهمــاجس -

 

 ثانياً: شروط خاصة : 

 

مــارســـة مهنــة ضــائـــي ومالقــل ويعتبــر العم ،أن يكــون لــدى الطــالـب خبــرة قــانــونيــة لمــدة ال تقــل عن ثــالث سنـــوات
 يــــة.رة قـــانونن خبـــالمحــامـــاة واالستــشـــارات القــانــونــيــة والعمـــل بـــالتـــدريـــس لمــواد القــانـــو 

 

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:54ثالثاً: تتكون مواد هذه الخطة من )

 

 لي: ( ساعة معتمدة كما ي21مواد إجبارية ) .1

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري

 السابق

 - - 3 3 المدنيدراسات متعمقة في القانون  1001940

 - - 3 3 دراسات متعمقة في القانون التجاري  1001941

 - - 3 3 صول المحاكمات المدنيةأقانون دراسات متعمقة في  1001942

 - - 3 3 القانون الدولي العام  دراسات متعمقة في 1002934

 - - 3 3 دراسات متعمقة في  القانون الجزائي 1002935

 - - 3 3 داري دراسات متعمقة في القانون اإل 1002936

 - - 3 3 بحث حلقة 1001943

 

 .1 الكلية الحقوق 
 2. القسم القانون الخاص والقانون العام

 .3 اسم الدرجة العلمية )بالعربية( دكتوراه في القانون 
PhD in Law 4 سم الدرجة العلمية )باإلنجليزية(ا. 

 رسالة/شامل السنة رقم الكلية رقم القسم الدرجة التخصصرقم  

 رسالة 2019 10 ---- دكتوراه 030 رقم الخطة
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 مما يلي:  اختيارها( ساعة معتمدة يتم 15مواد اختيارية : ) .2

 

المتطلب  عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 السابق

 - - 3 3 دراسات في القانون الدستوري 1002937

 - - 3 3 موضوعات مستحدثة في القانون العام 1002938

 - - 3 3 الجرائم المستحدثة 1002972

 - - 3 3 نسانيالقانون الدولي اإل  1002944

 - - 3 3 التشريعات الضريبية 1002939

 - - 3 3 م التجاري دراسات في التحكي 1001944

 - - 3 3 التأمينات العينية 1001945

 - - 3 3 موضوعات مستحدثة في القانون الخاص 1001946

 - - 3 3 البينات والتنفيذ يدراسات في قانون 1001947

 - - 3 3 فالسالشركات واإلدراسات في  1001948

 

 (.1002998) ورقمها. النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية 3

 .( ساعة معتمدة18أطروحة دكتوراه: ). 4

  :حظةمال

 وحة في؛ بحيث يشترط إلعداد األطريتحدد تخصص الطالب بحسب الفرع الذي تدخل فيه غالبية المواد االختيارية التي اجتازها

نون العام، وفي حال قاعلى األقل من المواد االختيارية في المعتمدة ( ساعات 9القانون العام أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح )
 يارية للقسم الخاص.( ساعات على األقل من المواد االخت9القانون الخاص ينبغي أن يكون قد اجتاز بنجاح )في اختياره الكتابة 
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 وصف مواد  
  برنامج دكتوراه في القانون  

 
 أواًل: وصف المواد اإلجبارية 

دراسات متعمقة في القانون المدني (1001940) -1  
يتضمن هذا المساق دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة لموضوع أو أكثر من المواضيع المتخصصة في القانون المدني، مع 

.طورات التشريعية والقضائيةلكترونية والتالتركيز على المواضيع الحديثة كالمسؤولية المهنية باختالف أنواعها والعقود اإل  
  

ون التجاري دراسات متعمقة في القان( 1001941) -2  
يتضمن هذا المساق دراسة موضوعات تجارية عصرية حديثة )خارج نطاق موضوعي التحكيم والشركات واإلفالس( 

قوانين االستثمار في األردن بما يتضمن قانون تشجيع االستثمار ونظام تنظيم استثمارات غير األردنيين. وقد بتتعلق مثاًل 
لكتــرونيـــة للــشيــكـــات فــي الــتــشــريـــع األردنــــي وبيــــان أحكـــام كـــالمــقــاصــة اإل يتضمن دراسة العمليات المصرفية الحديثة

لكتـــرونيـــة، باإلضافة إلى االعتــمــــاد المستــنـــــدي.المــســـؤوليـــة الــقــانـــونيـــة ألطـــراف المقــاصــة اإل   
 

صول المحاكمات المدنية  أقانون في  دراسات متعمقة( 1001942) -3  
ويتناول القسم الخاص  ،يتضمن القسم العام من هذا المساق دراسة القواعد العامة بالتنظيم القضائي وإجراءات التقاضي

من هذا المساق دراسة أحد الموضوعات المرتبطة بالمساق دراسة معمقة مثل: قواعد وإجراءات الخصومة المدنية في 
حكام، نظرية االختصاص القضائي، طرق الطعن في األ ضايا العمالية والتجارية وغيرها،ات العملية كالقبعض التطبيق

صلية والعارضة، نظرية القضاء المستعجل، الجزاء اإلجرائي، حقوق وواجبات المحامي، نظرية الدفوع، نظرية الطلبات األ
 وغيرها.

 
لعاما دراسات متعمقة في القانون الدولي( 1002934) -4   

وأشخاصه ومصادره  لي العام وطبيعته وتطوره وخصائصهيتناول هذا المساق دراسة المحاور األساسية للقانون الدو 
النظرية العامة للمنظمات  ،متعرضًا فيه للمعاهدات الدولية وتفسيرها وتطبيقها واألعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون 

الدولية وتحديدًا منظمة األمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة ومجلس األمن  الدولية والشخصية القانونية للمنظمات
 ومحكمة العدل الدولية والتسوية السلمية للمنازعات الدولية. 

 ،كما يتضمن دراسة تفصيلية وتحليلية معمقة ألحد الموضوعات على سبيل المثال وليس الحصر: المسؤولية الدولية
  .قواعد القانون الدولي الحديث المتعلقة باالنفصال وغير ذلك ،قانون الدوليمية المستدامة في النالت
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دراسات متعمقة في القانون الجزائي( 1002935) -5  
مادة في إطارها العام إلى بيان القواعد العامة الناظمة لقانون الجزاء بشقيه الموضوعي والشكلي وبيان فلسفة هذه التهدف 

هم التعديالت التي جاء بها أ على ، مع التركيز تجريم والعقاب والقواعد اإلجرائية الخاصة بذلكالمشرع الجزائي في ال
صول المحاكمات الجزائية. أ و قانون أردني سواء في قانون العقوبات ألالمشرع ا  

، لية الجزائيةالمسؤو دراسة تحليلية مقارنة لمحور أو أكثر من المحاور التي يقوم عليها هذا القانون مثل: كما تتضمن 
طرق الطعن باألحكام الجزائية. ، و ضمانات المحاكمة العادلة، قرينة البراءة، العقوبات البديلة  

 
 إلداري ادراسات متعمقة في القانون ( 1002936) -6

يان وفي األردن. كما تتناول ب تتناول هذه المادة مفهوم القانون اإلداري مبينة طبيعته الخاصة ونشأته وتطوره عالمياً 
الجهاز اإلداري في األردن وتطور مفهوم الشخص المعنوي العام منذ نشأة الدولة األردنية وحتى صدور قانون الالمركزية 

األحدث. باإلضافة إلى بيان أهم مظاهر النشاط اإلداري بشكل عام، وهي: الضبط اإلداري، المرافق العامة، العقود 
.هذه الموضوعات بتعمقاإلدارية والوظيفة العامة، ثم تناول أحد   

    
 بحثحلقة ( 1001943) -7

ئل ت ووساتتناول هذه المادة تكريس معرفة الطالب بقواعد البحث القانوني وأسسه واالستفادة من شبكة المعلومات عبر االنترن
 التكنولوجيا الحديثة في البحث العلمي في أعداد أبحاث رصينة جديرة بالنشر في مجالت علمية محكمة. 

ضوعات بحاث في مو أتكليفهم بإعداد ا يهدف هذا المساق إلى تنمية مهارات الطلبة في التحليل واستنباط النتائج من خالل كم
 .حكام القضائية وعرضها ومناقشتها وعقد حلقات نقاشية لهذه الغايةقانونية متنوعة والتعليق على األ

 
 ثانيًا: وصف المواد االختيارية

 
ي القانون الدستوري دراسات ف( 1002937) -1  

تهدف هذه المادة إلى التعريف بالمبادئ العامة التي تحكم القانون الدستوري، والمفاهيم الحديثة في صياغة الدساتير 
وإنشاء السلطات العامة وممارستها الختصاصاتها ورسم العالقة بينها وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس الدساتير 

ذه المادة التطورات التي شهدها النظام الدستوري األردني منذ التعديالت للحقوق والحريات الدستورية. كما تتناول ه
وما لحقها من تعديالت أخرى، وأثر هذا التطور الدستوري على نظام الحكم في األردن،  2011الدستورية األكبر في عام 

استقالل القضاء، والتوسع نحو وعلى طبيعة العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح ضمان التوازن بينهما، و 
 تطبيق مفهوم الحكومة البرلمانية في النظام الدستوري األردني.
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موضوعات مستحدثة في القانون العام ( 1002938) -2  

يع ن المواض، يختاره المدرس ممفروع القانون العا يتناول هذا المساق دراسة تحليلية مقارنة ألحد المواضيع المستحدثة في أحد
هر من شي تخرج عن نطاق بقية مساقات البرنامج، وتوافق عليه لجنة الدراسات العليا في كلية الحقوق قبل ما ال يقل عن الت

 تاريخ من بدأ الفصل الذي يدرس فيه.
   

الجرائم المستحدثة( 1002972) -3  
ات واالتصاالت والثورة العلمية والتكنولوجية؛ تتناول هذه المادة الجرائم المستحدثة الناتجة عن التقدم والتطور في ميادين المعلوم

هذه بحيث تشمل  ،و وسيله ارتكاب الجريمةأي الجرائم التي ظهرت في عصر ما بعد الحداثة، سواء تعلقت هذه الحداثة بنمط أ
صور الجرائم المادة دراسة المواضيع التالية: التطور الزمني لظهور الجرائم المستحدثة، والمقصود بالجرائم  المستحدثة، و 

المستحدثة، وخصائص الجرائم المستحدثة، والمسؤولية الجزائية الرتكاب الجرائم المستحدثة، والوسائل القانونية لمكافحة الجرائم 
لكترونية والجرائم المنظمة كالجرائم اإل ،من الجرائم المستحدثةدراسة جريمة أو أكثر تركز هذه المادة على كما المستحدثة.  

  تجار بالبشر.وجرائم اال
 

القانون الدولي اإلنساني( 1002944) -4  
وطبيعته، مصادره والمبادئ التي يقوم عليها والفرق بين القانون الدولي  نسانياإلبين هذا المساق مفهوم القانون الدولي 

ة عن تطور قانون حلمنواعها )الحرب الدولية والحرب غير الدولية(. و أاالنساني وقانون حقوق االنسان، مفهوم الحرب و 
هم االلتزامات أ عيان المدنية، كما يبين الحرب وقواعد الحماية التي بلورها هذا القانون لكل من المقاتلين المدنيين واأل

طار قليم المحتل وسكانه، كما يعالج اإلالنزاع والدول الحيادية وكذلك واجبات الدول المحتلة تجاه اإل ألطرافالقانونية 
دراسة تفصيلية وتحليلية معمقة هذا المساق . كما يتضمن لألفرادقواعد هذا القانون والمسؤولية الجنائية  العام طرق تنفيذ

نساني وعمليات حفظ السالم الدولية ومسؤولية حد الموضوعات الحديثة على سبيل المثال ليس الحصر حق التدخل اإلأل
 الحماية في القانون الدولي.

  
ضريبية التشريعات ال( 1002939) -5  

تتناول هذه المادة مفهوم التشريع الجبائي، أساس نشأته وتطوره من خالل تحول الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، 
 وكيف أن الدساتير المعاصرة تضع منظومة تضبط التشريع الضريبي الذي تتواله السلطة التشريعية من جهة، والدور

. كما تتناول هذه المادة كافة التشريعات الجبائية في المنظومة التشريعية الجبائي للسلطة التنفيذية من جهة أخرى 
األردنية، وأهمها: قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك وقانون ضريبة المبيعات، باإلضافة إلى بيان دور األنظمة المالية 

الدور. كما تتناول الجرائم المنصوص )أنظمة الرسوم( في رفد إيرادات المرافق التي تجبيها، والضوابط التي تحكم هذا 
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عليها في التشريعات الضريبية كالتهرب وغيرها، مع بيان الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم )األثر االقتصادي( وعالقة ذلك 
 بالمبادئ العامة التي يجسدها قانون العقوبات والقوانين األخرى ذات العالقة. 

ولية في تنظيم الضرائب، وعالقة تلك االتفاقيات بالتشريع الضريبي الداخلي، تبين هذه المادة أيضا دور االتفاقيات الد
الضريبي االقتصادي )الداخلي( والدولي. لالزدواجومعالجة التشريعات الداخلية والدولية   

  
                                                          التجاري دراسات في التحكيم ( 1001944) -6

اإلطار العام لهذا المساق بدراسة التحكيم التجاري ضمن اإلطار الوطني والمتمثل بقانون التحكيم األردني والدولي  يتمثل
المتمثل باتفاقية نيويورك والقوانين المقارنة وذلك من وجهة النظر القانونية الموضوعية واإلجرائية وبطبيعة الحال فإن هذا 

اتفاق وإجراءات وقرار التحكيم وإنفاذه. المساق يغطي كافة مراحل التحكيم من  
تتعلق مثاًل بمعايير استقاللية  ويتمثل اإلطار الخاص لهذا المساق بدراسة موضوعات عصرية حديثة في التحكيم التجاري 

.وحيادية المحكمين والمسؤولية الجزائية على المحكمين  
 

                                         التأمينات العينية     ( 1001945) -7
ية تحليل يتناول هذا المساق التعريف بالتأمينات العينية وبيان أنواعها وخصائصها وتمييزها عن التأمينات الشخصية ودراسة

 ورهن الديون.رهن األموال المنقولة تأصيلية مقارنة ألحد المواضيع المتخصصة في مجال التأمينات العينية ك
 

حدثة في القانون الخاصموضوعات مست( 1001946) -8  
مواضيع من ال يتناول هذا المساق دراسة تحليلية مقارنة ألحد المواضيع المستحدثة في أحد فروع القانون العام ، يختاره المدرس

صل دأ الفالتي تخرج عن نطاق بقية مساقات البرنامج، وتوافق عليه لجنة الدراسات العليا قبل ما ال يقل عن شهر من تاريخ ب
 يدرس فيه.   الذي

 
 دراسات في قانوني البينات والتنفيذ ( 1001947)  -9

طار إ: في اآلتيو قانون التنفيذ على الوجه أتتناول هذه المادة دراسة أحد الموضوعات المتخصصة في قانون البينات 
حكام المتعلقة  دراسة األ وأثبات ثبات أو عبء اإلقانون البينات تتناول المادة دراسة تفصيلية للقواعد الخاصة بمحل اإل

ثبات، لكتروني وحجيتها في اإللكترونية والتوقيع اإلثبات اإل، دراسة وسائل اإلثبات المنصوص عليها قانوناً وسائل اإل بإحدى
الخطأ في المجال الطبي  كإثباتفي نطاق المسؤولية المدنية  لإلثباتكما يمكن أن تتناول المادة دراسة تطبيقات خاصة 

.في المسائل التجارية وغيرها ثباتواإل  
 

   دراسات في الشركات واالفالس( 1001948)  -10
يتمثل اإلطار العام لهذا المساق بدراسة موضوعات عصرية حديثة في الشركات واإلفالس ضمن اإلطار الوطني 

صادر أحكامها وأنواعها ا وتطورها وموالمتمثل بقانون الشركات األردني. فهذا المساق يغطي بشكل عام الشركات بتعريفه
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ـــواعـــه، تميــيـــزه وإدارتها وتصفيتها. كما تتضمن الدراسة التعـــريف بـــاإلفـــالس وأصـــولــه التـــاريــخــيـــة، أســبــابـــه، شــروطـــه، أن
شهـــر اإلفــالس، إدارة التــفــليسة، آثـــار  عن نــــظــام اإلعسار في القــانــون المدني والتسويــة الــقــضــائيــة، مضمون حكـــم

ثـــاره آاإلفـــالس ورد االعتبـــار للمفلـــس، باإلضافة إلى أحكــام الصلـــح الــواقـــي من اإلفـــالس من حيـــث شـــروطـــه و 
 وانــقـــضــــــاؤه.

عصرية التي  تواجهها الشركات في وقتنا ويتمثل اإلطار الخاص لهذا المساق بالتركيز على إحدى الموضوعات ال
وضـــوعـــات اإلطـــار موضوعات عصرية حديثة تتعلق مثاًل بدراســــة معمـــقـــة ومقـــارنـــة فـــي بعض مــدراسة و  ،الحاضر

بــحـــث  باإلضافة إلىــي والــتــشــريــعات األخرى، كمقـــارنـــة أحكـــام اإلفـــالس والصلــــح الــــواقـــي فــي الــتـــشـــريـــع األردنـ العـــام
بالشركات واإلفالس. آخــر قـــرارات محكمــة التميــيــز للــوقــوف على القصـــور الــقــانوني في التـــشـــريـــع األردنـــي المتعلق  

 
 
 
 
 

 


