
 

 

 بســــم اللـه الرحمـن الرحيـم               
 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

 (مسار الشامل)في القانون 
 

 رقم الخطة   5002 ش

  : ةأحكام وشروط عام: أوال 
 النــافـــــذة اـــيــات العلـــدراســج الــرامـــات بــع تعليمــة مــذه اخلطــه تــتــفـــق 0 1 
  :التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف هذا الربنامج  0 2 

 قانون بكالوريوس 
 

   :شروط خاصة  : ثانيا 
 النجاح يف امتحان الكفاءة باللغة االجنليزية 

  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 33)تتكون مواد هذه الخطة من    :ثالثا 
 : ساعة معتمدة كما يلي ( 42)مواد إجبارية  0 1

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة نظري عملي السابقالمتطلب 

 1001021 القانون الدولي العام 3   

 1001001 القانـــون اإلداري 3   

 1001001 لجزائــــياالقانـون  3   

 1004011 القانـون المدنـــي  3   

 1004012 قانون أصول المحاكمات المدنية 3   

 1004041 التجــاريالقانـون  3   

 1004031 القوانيـن االجتماعية 3   

 1004013 القانون الدولي الخاص 3   

 : ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي (  9: )مواد اختيارية  0 4
 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 الوصايـا والمواريـث في الشريعـة         3   
 اإلسالمية

0204020 

 1004034 طرق فض المنازعات بالوسائل البديلة 3   

 1001001 ال        القانـون الدستوري 3   

 1001004 القضـاء اإلداري      3   

 1001001 الماليـة    المالية وتشريعات الضرائب   3   

 الجوانـب الدوليـة لحقوق              3   
 الملكيـة الفكريـة    

1004019 

 1004049 العالميةقانون التجارة  3   

 (1001090)امتحان شامل  0 3

 



 

 بســــم اللـه الرحمـن الرحيـم               

 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (مسار الرسالة )في  القانــون 

 
 الخطةرقم    5002 ر

  :أحكام وشروط عامه    :أوال 
 النــافـــــذة اـــيــات العلـــدراســج الــرامـــات بــع تعليمــة مــذه اخلطــه تــتــفـــق 0 1 

 : التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف هذا الربنامج  0 2 
   بكالوريوس قانون 

   :شروط خاصة    : ثانيا 
  باللغة االجنليزيةالنجاح يف امتحان الكفاءة 

  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 33)تتكون مواد هذه الخطة من    :ثالثا 
 : ساعة معتمدة كما يلي ( 10)مواد إجبارية  0 1

 رقم المادة اســـــم المــــــادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 1001021 القانــون الدولــي العـــام        3   

 1001001 القانـــون اإلداري 3   

 1001001 القانـون الجزائــــــي 3   

 1004011 القانــون المدنــــــي  3   

 1004012 قانون أصول المحاكمات المدنية 3   

 1004041 القانــون التجــــاري 3   

 : ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي (  0: ) مواد اختيارية  0 4
 رقم المادة اســــم المــــــادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 0204020 الوصايـا والمواريث فـي الشريعـة اإلسالميـة         3   

 1001024 حقــــــوق اإلنســــــان 3   

 1001001 القانــون الدستـوري 3   

 1001004 القضـــاء اإلداري 3   

 1001001 الماليـة العامـة وتشريعات الضرائب 3   

 1004034 طرق فض المنازعات بالوسائل البديلة 3   

 1004019 الجوانب الدولية لحقوق الملكية الفكرية  3   

 1004013 القانـون الدولـي الخـاص 3   

 1004031 القوانيـن االجتماعية                 3   

 1004049 لعالميةقانون التجارة ا 3   

 ( 1001099)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية  0 3
 

 لدرجة الماجستير في  القانــون المواد وصف
               

 



 

 ( ساعات معتمدة 3)                            القانون الدولي العام( 1001021)                               
لهذه المادة دراسـة نظريـة القـانون الـدولي العـامد م،ـادرهد أشخاصـهد المسـدولية الدوليـةد التسـوية السـلمية يتضمن منهاج الدراسة 

للمنازعات الدوليةد المنازعات المسلحةد قانون البحارد النظرية العامة للمنظمـات الدوليـةد كمـا يتضـمن دراسـة تف،ـيلية وتحليليـة 
 .يةد التسوية السلمية المنازعات الدوليةالمسدولية الدول: معمقة ألحد الموضوعات مثل

 
 (ساعات معتمدة 3)       القانون اإلداري (1001001)

يتضمن منهاج الدراسة لهذه المـادة دراسـة النظريـات العامـة للقـانون اإلداريد التنظـيم اإلداري والنشـاط اإلداري مـن حيـث ماهيتـه 
وتشـــمل كـــذلل وســـائل اإلدارةد الوميفـــة العامـــة والقـــرارات . والمرفقـــي والتنظـــيم اإلداري المركـــزي والالمركـــزي والنشـــاط الضـــبطي

العقـد اإلداريد والقـرارات . الوميفـة العامـة: كما يتضمن دراسة تحليلية تطبيقيـة ألحـد الموضـوعات مثـل. اإلدارية واألموال العامة
 .اإلدارية

 
         (ساعات معتمدة 3)      القانون الجزائي   (1001001)

منهــاج الدراســـة لهــذه المــادة دراســـة النظريــة العامــة للجريمـــة والعقوبــة د والمســدولية الجزائيـــةد والمســاهمة فــي الجريمـــة يتضــمن 
كمـا يتضـمن دراسـة تحليليـة تطبيقيـة مقارنـة ألحـد . واألحكام العامة للخ،ومة الجزائية وإجراءاتها وطرق إثباتها وطرق الطعن فيها

 .ئية المساهمة في الجريمة أو التحقيق الجنائيالمسدولية الجزا: الموضوعات مثل
 
 (ساعات معتمدة 3)             القانون المدني  (1004011)

يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة دراسة النظرية العامة لاللتزام من حيث م،ـادره وأحكامـه وإثباتـه ودراسـة عقـود البيـج واإليجـار 
نظرية البطالن ونظرية المسدولية المدنية : ف،يلية وتحليلية ومقارنة ألحد الموضوعات مثلكما يتضمن دراسة ت. والوكالة والمقاولة
 .وتبعة الهالك

 
 (ساعات معتمدة 3)       القانون الدولي الخاص (1004013)
واألسـاليب  تضمن منهاج الدراسة لهذه المادة دراسة النظرية العامة فـي التنـازم مـن حيـث شـروط تطبيـق قواعـد التنـازم وم،ـادرهاي

كمـا يتضــمن دراسـة احــد موضــوعات . الفنيـة فــي قواعـد اإلســناد واإلحالـة وتطبيقاتهــا فــي القـانون األردنــي وموانـج القــانون األجنبــي
 .اإلحالة والنظام العام والعقود الدولية: التنازم مثل

 
 (ساعات معتمدة 3)      قانون أصول المحاكمات المدنية( 1004012)
الدراسة لهذه المادة دراسة االخت،اص القضائي ونظرية الدعوى وإجراءاتها ونظرية األحكام القضائية وطرق الطعن تضمن منهاج ي

ـــر اإلجـــراء ـــة ألحـــد . فـــي هـــذه األحكـــام وإجـــراءات تنفيـــذ األحكـــام القضـــائية لـــدى دوائ كمـــا  يتضـــمن دراســـة تف،ـــيلية وتحليلي
 .حكم القضائينظرية الم،لحة في الدعوى ونظرية ال: الموضوعات مثل

 
 (ساعات معتمدة 3)                                                   القانون التجاري (1004041)

يتضمن منهاج الدراسة هلذه املادة دراسة أحكام القانون التجاري بشكل عام مثل األعمال التجارية والتاجر والتزاماته 
كما يتضمن دراسة تفصيلية وحتليلية ألحد املوضوعات  . التجارية وعمليات البنوكوالعقود التجارية واإلفالس واألوراق 

 .كنظام اإلفالس واألوراق التجارية أو عمليات البنوك
 (ساعات معتمدة 3)                    حقوق اإلنسان (1001024)

عـن الحريـات األساسـية لانسـان فـي الع،ـور ه المادة التعريف بحقوق اإلنسان وتطور نشأتها وتف،يل ذيتضمن منهاج الدراسة له
القديمة والوسطى والحديثة وتدوينها في النظم والدساتير المعاصرة وكما وردت في اإلعالنات والمواثيق الدولية وحقوق األقليات 



 

عة اإلسـالمية وفـي في القانون الدولي ومركز الفرد في القانون والقضاء الدولي مج مقارنـة كـل دلـل بالقواعـد التـي وردت فـي الشـري
 .الدستور األردني

 
 (ساعات معتمدة 3)                    القانون الدستوري (1001001)

يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة دراسة ماهية القانون الدستوري والنظم الدستورية المعاصرة  والنظام الدستوري األردني والدولة  
 .ضمن دراسة أحد الموضوعات كالرقابة على دستورية القوانين ومبدأ ف،ل السلطاتكما يت. كأحد موضوعات القانون الدستوري

 
 (ساعات معتمدة 3)                    القضاء اإلداري (1001004)

يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة تناول النظرية العامة للقضاء اإلداري من حيث نشأته  وتطورهد ومبدأ المشروعية وأنوام الرقابـة 
: على أعمال اإلدارة العامة ومبادئ دعوى اإللغاءد كما يتضـمن دراسـة تف،ـيلية وتحليليـة وتطبيقيـة مقارنـة ألحـد الموضـوعات مثـل

 .منازعات اإللغاء ومنازعات القضاء الكامل
 
 (ساعات معتمدة 3)                  المالية العامة وتشريعات الضرائب  (1001001)

لهذه المادة دراسة نفقـات الدولـة وإيراداتهـا وموازنتهـا العامـة وتشـريعات الضـرائب األردنيـةد ومـوارد الدولـة يتضمن منهاج الدراسة 
مـن حيــث أمالكهــا الخاصــة والضــرائب والرســوم والقــرو  العامــةد كمــا يتضــمن دراســة تحليليــة معمقــة ومقارنــة ألحــد الموضــوعات 

 .منازعات ضريبة الدخل أو الجمارك: مثل
 
 (ساعات معتمدة 3)        الوصايا والمواريث في الشريعة اإلسالمية  (0202040)

شــروط الميــرام د موانــج اإلرم د أصــحا  الفــرو  د الع،ــابات د المناســخات د (: دراســة متعمقــة )تــدرا الموضــوعات التاليــة 
 .التخارج 

 

 (ساعات معتمدة 3)    طرق فض المنازعات بالوسائل البديلة( 1004034) 
التعريف بالوسائل البديلة لحل المنازعات كالوساطة والتسوية والفرق بينها : يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة في القسم األول  

 .وبين التحكيم
دراسـة تف،ـيلية وتحليليـة مقارنـه التفـاق التحكـيم د وهيحـة التحكـيمد   وإجـراءات التحكـيمد وصـدور : كما يتضمن القسـم الثـاني 

مد مـج التركيـز علـى موضـوم بطـالن حكـم التحكـيم والحـاالت التـي يجـوز فيهـا الطعـن بـالحكم والمحكمـة المخت،ــة حكـم الـتحك
 .  بالنظر في الطعون بحكم التحكيمد وحجية حكم التحكيم وتنفيذه

 
 (ساعات معتمدة 3)       القوانين االجتماعية( 1004031)

دراســـة عقــود العمـــل بأنواعهــاد وطـــرق حـــل المنازعــات العماليـــة الفرديـــة : يتضــمن منهـــاج الدراســة لهـــذه المـــادة فــي القســـم األول
 . والجماعية 

د (قـانون العمـل وقـانون الضـمان االجتمـاعي) دراسـة تحليليـة وتطبيقيـة لموضـوم إصـابات العمـل فـي القـانونين : وفي القسـم الثـاني
في قانون الضمان االجتمـاعي وتـأمين العجـز والشـيخوخة  ين د ومزايا تأمين إصابات العملالقانون واستحقاقات العامل وفق أحكام

 . د فقهاً وقضاءً ةوالوفاة في دراسة مقارن
 
 (ساعات معتمدة 3)                                         الجوانب الدولية لحقوق الملكية الفكرية   (1004019)
ــة باالقت،ــاد العــالمي ودور بعــض المنظمــات  ارتبــاط: ويتضــمن منهــاج الدراســة لهــذه المــادة فــي قســمه األول     ــة الفكري الملكي

حقوق الملكية الفكرية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجـارة العالميـة كمـا يتضـمن فـي  ةالدولية في تنظيم وهيكل



 

فاقيـات الدوليـة الخاصـة بحقـوق قسمه الثاني دراسـة تف،ـيلية وتحليليـة ألحـد موضـوعات القسـم األول مثـل  الوضـج القـانوني لالت
 .الملكية الفكرية في القوانين الوطنية

 
 (ساعات معتمدة 3)                                                                قانون التجارة العالمية  (0491004)
سيتم . دراسة اإلطار القانوني الذي يحكم العالقات االقت،ادية الدولية والتجارية العالمية يتمحور حول سوف المساقهذا    

وسيتم إيالء . معالجة مفاهيم التجارة العالمية و التجارة الحرة في ضوء القواعد التجارية الدولية التي تتضمنتها االتفاقيات الدولية
التي تمظم عمل منظمة التجارة العالمية و التي تعد اهيم والمبادئ التنظيمية المف واهتمام خاص لتطور تنظيم التجارة الدولية 
االحكام التي تحكم  تجارة البضائج و: هذا المساق وسوف تشمل موضوعات. الراعي االساسي للتجارة الحرة بين الدول

ية الحرة التي يتم توقيعها خارج اطار و طرق حل المنازعات التجارية و االتفاقيات التجار وحماية الملكية الفكريةد  الخدمات 
  .منظمة التجارة العالمية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


