
 1 

 القانون

 كلية القانون 

 جامعة آل البيت

 

1011/1010 

 

 القانون  في الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

 )مسار الرسالة(
     

 )مسار الرسالة( القانون اسم الدرجة )بالعربيــة(: الماجستير في

  M. A. in Law(Thesis Track)  اسم الدرجة )باإلنجليزية(:

   

 أحكام وشروط عامـة:  -أ

 .ر في جامعة آل البيتتلتزم هذه الخطة بتعليمات منح درجة الماجستي 1

 التخصص الذي يقبل في هذا البرنامج :  1

 .القانونالبكالوريوس في   - أ

 البكالوريوس في  الحقوق . - ب

 

 مكّونات الخطة: -ب

 تي:( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآل33من )القانون تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 أواًل

 ثانيا

 

 :الكلية اإلجباريةمتطلبات 

 متطلبات التخصص

 متطلبات التخصص اإلجبارية -أ

 متطلبات التخصص االختيارية -ب

 رسالة الماجستير -ج
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 33 المجموع

 

 نظام الترقيم: -ج

 :الكليةرمز -1

 الكلية الرمز

 نونكلية القا 01

 :رموز التخصص-1

 القسم الرمز

 القانون الخاص 01

 القانون العام 01
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 :( ساعات معتمدة3): كلية اإلجبارية)أواًل( متطلبات ال

 الساعات  اسم المادة رقم المادة ت

 المعتمدة

 3 مناهج البحث في الدراسات القانونية 0101000 1

 

 

   متطلبات التخصص )ثانيَا(

 (ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:51اإلجبارية: )تخصص متطلبات ال -)أ(

 الساعات  اسم المادة رقم المادة ت

 المعتمدة

 3 القانون المدني  0101019 1

 3 القانون التجاري 0101011 1

 3 القانون اإلداري 0101000 3

 3 القانون الدولي العام 0101011 0

 3 القانون الجزائي 0101061 1

 51 المجموع 

 

 

 : إحدى المجموعتين التاليتين( ساعات معتمدة يختارها الطالب من ضمن 6: )االختيارية( متطلبات التخصص ب)

 القانون الخاص -5

 الساعات  اسم المادة رقم المادة ت

 المعتمدة

 3 تسوية المنازعات 0101010 1

 3 التشريعات االجتماعية 0101013 1

 3 العمليات المصرفية 0101010 3

 3 قانون أصول المحاكمات المدنية المقارن 0101030 0

 3 دراسات في الملكية الفكرية 0101010 1

 3 القانون الدولي الخاص المقارن 0101016 6

 

 القانون العام -2

 الساعات  اسم المادة رقم المادة ت

 المعتمدة

 3 القانون الدستوري 0101031 1

 3 القضاء اإلداري المقارن 0101030 1

 3 المسؤولية الدولية 0101031 3

 3 القانون المالي 0101006 0

 3 التشريعات البيئية 0101010 1

 3 أصول المحاكمات الجزائية 0101000 6

 

 ( ساعات معتمدة.9) رسالة الماجستير بواقع( 997199) (ج)



 3 

  الكليةقدمها تالمـواد التي 

 

 ت ةادـالم رقم المـــادة اسم المعتمدة الساعات

 1 0101000 مناهج البحث في الدراسات القانونية 3

 1 0101019 القانون المدني  3

 3 0101011 القانون التجاري 3

 0 0101000 القانون اإلداري 3

 1 0101011 القانون الدولي العام 3

 6 0101061 القانون الجزائي 3

 0 0101010 تسوية المنازعات 3

 0 0101013 التشريعات االجتماعية 3

 9 0101010 العمليات المصرفية 3

 10 0101030 قانون أصول المحاكمات المدنية المقارن 3

 11 0101010 دراسات في الملكية الفكرية 3

 11 0101016 القانون الدولي الخاص المقارن 3

 13 0101031 القانون الدستوري 3

 10 0101030 القضاء اإلداري المقارن 3

 11 0101031 دوليةالمسؤولية ال 3

 16 0101006 القانون المالي 3

 10 0101010 التشريعات البيئية 3

 10 0101000 أصول المحاكمات الجزائية 3

 19 9010099 رسالة ماجستير 9

 

 

 

 



 0 

 وصف المواد

 

 ساعات معتمدة( 3) الدراسات القانونيةهج البحث في امن  0205000

 Research Methods in Legal Studies  

يقوم منهج البحث العلمي القانوني على استكشاا  اصصاول الفلسافية للفكار القاانوني عان لريا  البحاث والتنقياب           

المتبايناة الطبيعياة منهاا والمادياة واالجتماعياة واالقتصاادية المختلفاة وفقاًا لمعاايير المادارس المختلفاة             أصولهعن 

تي تصدت لعلم القانون فُعّد هذا المنهج المنطل  لكل ما يتعل  بارىى  الفكرية منها والفلسفية واالجتهادية التحليلية ال

اصفكار القانونية واستنباط االساتدالالت المختلفاة الخاصاة بالتحليال الشاكلي للنصاوص لمعرفاة أحكامهاا القانونياة           

  .باحث في القانون قادر على االجتهاد القانوني في النص أو عند غيابه بإعدادفهذا المنهج كفيل 

      

 ساعات معتمدة( 3) القانون المدني 0205059

 Civil Law  

العام : النظرية العامة لاللتزام التي تتضمن مصادر االلتزام وأحكاماه إضاافة إلاى المباادع العاماة للحقاوق        اإللار

لعااام مااال: الخاااص : دراسااة مقارنااة ومعمقااة فااي موضااوع أو أكااار ماان القساام ا اإللااار  العينيااة اصصاالية والتبعيااة

المرحلة التمهيدية في التعاقد  أساس المسؤولية عن الفعل الضار  نظرية التعسف باستعمال الحا   اصثار الرجعاي    

في التصرفات القانونية  النزعة المادية في القوانين المدنياة العربياة  انتقاال االلتازام فاي القاوانين المدنياة  الملكياة         

  .الشائعة المنقولة  ملكية العقارات

                          

 ساعات معتمدة( 3) القانون التجاري 0205021

 Commercial Law  

أنواع اصعمال التجارية  التاجر والمتجر  العقود التجارياة  اصوراق التجارياة العملياات المصارفية       العام: اإللار

 .الشركات التجارية   أحكام اإلفالس

ة ومقارنة في موضوع أو أكار من القسام العاام ماال: الشخصاية االعتبارياة للشاركة       دراسة معمق الخاص: اإللار 

المساهمة العامة  الشركات القابضة وشركات االساتامار المشاترا الرقاباة علاى أعماال الشاركة  العقاود التجارياة         

 .ياالدولية: العقود االستامارية: عقود اإلنشاءات  عقود تقديم الخدمات  عقود نقل التكنولوج

 

 ساعات معتمدة( 3) القانون اإلداري 0202000

 Administrative Law  

العام : اصسس العامة للتنظيم اإلداري من حيث لبيعة السلطة اإلدارية وأنواع اصشخاص الحكمية العامة  اإللار 

النظام القانوني لألموال ودورها في إدارة المراف  العامة  النظام اإلداري المركزي والنظام اإلداري الالمركزي  

الخاص : دراسة مقارنة ومعمقة في موضوع أو أكار  . اإللارالعامة والمراف  العامة التي تؤدي خدمات عامة

والحفاظ على التنوع البيئي  تشريعات عمران المدن وتحضير    من القسم العام مال: تشريعات حماية البيئة 

ومفهوم اإلدارة المحلية وفلسفتها  مقارنة بين أحكام الوالية العامة في  المنال  المركز القانوني للموظف العام 

 . الشريعة اإلسالمية والسلطة اإلدارية في القوانين الوضعية

                    

 ساعات معتمدة( 3) القانون الدولي العام 0202011

 Public International Law  

 ي العام  أشخاصه  مصادره موضوعاته  خصوصية تطبيقهالعام : لبيعة القانون الدول اإللار

الخاص : دراسة معمقة ومقارنة في موضوع أو أكار من القسم العام مال : مفهوم الجماعة الدولية  مفهوم  اإللار

جواء قانون التنمية الدولي  مفهوم قانون حماية البيئة الدولي  النظام القانوني لألنهار الدولية  النظام القانوني لأل

والفضاء  النظام القانوني للبحار  مبدأ عدم المساواة التعويضية  نظام اصفضليات المعمم  مبدأ المساواة في 

السيادة  القواعد اإلسالمية والقانون الدولي  مقارنة بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي  حاالت الوالية اإللزامية 

  .ري لمحكمة العدل الدوليةلمحكمة العدل الدولية  االختصاص االستشا

 

 ساعات معتمدة( 3) القانون الجزائي       0202061

 Criminal Law   

العام: النظرية العامة للجريمة ونظرية العقوبة  القسم الخااص فاي قاانون العقوباات  الجارائم الواقعاة علاى         اإللار

 اصشخاص  والجرائم الواقعة على اصموال.

عمقة ومقارنة لموضوع أو أكار مال: العدالة الجنائية الدولية  تسليم المجرمين  الجرائم الخاص: دراسة م اإللار

  االقتصادية  الجريمة السياسية  جرائم اإلنترنت والحاسوب  جرائم اإلهمال.
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 ساعات معتمدة( 3) تسوية المنازعات          0205020

 Disputes Settlement   

لمادة في القسم اصول: التعريف بالوسائل البديلة لحل المنازعات كالوسالة والتسوية يتضمن منهاج الدراسة لهذه ا

والفرق بينها وبيت التحكيم. كما يتضمن القسم الااني: دراسة تفصيلية وتحليلية مقارنة التفاق التحكيم  وهيئة 

ر حكم التحكيم  مع التركيز على موضوع بطالن حكم التحكيم والحاالت التي التحكيم  وإجراءات التحكيم وصدو

  يجوز فيها الطعن بالحكم والمحكمة المختصة بالنظر في الطعون بحكم التحكيم  وحجية حكم  التحكيم وتنفيذه.

 

 ساعات معتمدة( 3) التشريعات االجتماعية 0205023

 Social Legislation   

اسة لهذه المادة في القسم اصول: دراسة عقود العمل بأنواعها ولرق حل المنازعات العمالية يتضمن منهاج الدر

الفردية والجماعية   وفي القسم الااني دراسة تحليلية وتطبيقية لموضوع إصابات العمل في القوانين قانون العمل 

ا تأمين إصابات العمل في قانون وقانون الضمان االجتماعي واستحقاقات العامل وف  أحكم القانونين  ومزاي

  الضمان االجتماعي وتأمين العجز والشيخوخة والوفاة في دراسة مقارنة فقهًا وقضاًء.

 

 ساعات معتمدة( 3)   العمليات المصرفية 0205020

 Banking Operations  

ردن ثم يقع دراسة أهم تشمل هذه المادة   التعر  على النظام البنكي اصردني مع بيان أنواع البنوا في اص

العمليات االئتمانية التي تقوم بها البنوا بجميع أنواعها وهي  فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير   تقديم 

القروض  واالعتمادات البسيطة والمستندية  والضمان صول للب   الكفاالت البنكية  الخصم والتحصيل للورقة 

تقوم للعمالء موضحًا من خالل المفاهيم الخاصة بكل عملية من هذه العمليات  التجارية وتسهيالت الصندوق التي

  الخاصة بكل عملية من هذه العمليات االئتمانية إضافة إلى بيان مسؤولية البنك والعميل في مواجهة لعضها.

 

 ساعات معتمدة( 3) المقارن قانون أصول المحاكمات المدنية 0205030

 Comparative Civil Procedure Law   

يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة دراسة االختصاص القضائي ونظرية الدعوى وإجراءاتها ونظرية اصحكام 

القضائية ولرق الطعن في هذه اصحكام وإجراءات تنفيذ اصحكام القضائية لدى دوائر اإلجراء. كما يتضمن 

  المصلحة في الدعوى ونظرية الحكم القضائي.دراسة تفصيلية وتحليلية صحد الموضوعات مال : نظرية 

 

 ساعات معتمدة( 3) دراسات في الملكية الفكرية 0205020

 Studies in Intellectual Property   

يتناول هذا المساق ح  المؤلف  الحقوق المجاورة   براءات االختراع   العالمات التجارية والمؤشرات 

لرسوم والنماذج الصناعية   الجوانب المتعلقة بتسوية المنازعات والتدابير الدولية الجغرافية  الدوائر المتكاملة  ا

  المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

 

 

 ساعات معتمدة( 3) القانون الدولي الخاص المقارن 0205016

 Comparative Private International Law  

ولي الخاص مقارنة بين تشريعات الدول العربية  الجنسية  العام : مختلف مواضيع القانون الد اإللار

 .  المركز القانوني لألجانب  تنفيذ اصحكام اصجنبيةاإلسناداالختصاص العام القضائي الدولي  قواعد 

الخاص: دراسة معمقة تحليلية لموضوع أو أكار مال: تنازع الجنسيات وحلوله القانونية لبيعية الجنسية  اإللار

ا بالمولن لتحديد القانون الواجب التطبي   ح  اصجانب في التمتع بالحقوق وممارستها  حاالت تطبي  وعالقته

  .القانون اصجنبي وموانع ذلك اإلحالة  تنازع القوانين في العقود  تنازع القوانين في االلتزامات غير اإلرادية

 

 ساعات معتمدة( 3) القانون الدستوري 0202032

 Constitutional Law  

العام : أساليب وضع الدستور وتعديله وإنهائه  وأنواع الدساتير  مواضيع القانون الدستوري  نماذج  اإللار 

 . دستورية معاصرة لألنظمة البرلمانية والرئاسية وشبه الرئاسية والمجلسية

نة بين البيعة في اإلسالم الخاص : دراسة معمقة ومقارنة في موضوع أو أكار من القسم العام مال: مقار اإللار

ولرق اختيار الحكم في الدساتير المعاصرة  مقارنة بين السلطات في الدولة اإلسالمية والسلطات في الدساتير 

الوضعية  الحقوق والحريات العامة في الدساتير المعاصرة  اإلسالم في دساتير الدول العربية واإلسالمية؛ 
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 .اصنظمة االنتخابية

           

 ساعات معتمدة( 3)                                                  القضاء اإلداري المقارن 0202026

 Comparative Administrative Judiciary   

اإللار العام: النظرية العامة للقضااء اإلداري مان حياث النشاأة والتطاور ومبادأ المشاروعية وصاور الرقاباة علاى           

ة وجهااات القضاااء اإلداري واختصاصاااتها  و أنااواع الاادعاوى التااي يمكاان أن تاااار أمامهااا       أعمااال اإلدارة العاماا 

 وشرولها و لبيعة اصحكام التي تصدرها وسبل تنفيذها.

اإللار الخاص: دراسة تفصيلية معمقة ومقارنة صحد موضوعات المادة مال : دور القضاء اإلداري في حماية 

اء اإلداري في تفسير المعاهدات   منازعات الوظيفة العامة  القضاء الحقوق والحريات العامة   دور القض

  اإلداري الدولي   منازعات اإللغاء   منازعات القضاء الكامل .

 

 ساعات معتمدة( 3)                                           المسؤولية الدولية 0202031

 International Responsibility   

ساق إلى التعريف بالمسؤولية الدولية باإلضافة إلى  قواعد المسؤولية الدولية وعناصرها يهد  هذا الم

وأشخاصها وأركانها . باإلضافة إلى التطور الذي لح  بها وتوضيح أساس المسؤولية الدولية والنظريات التي 

  تحددها ودعوى المسؤولية الدولية وآثارها.

                                             

 ساعات معتمدة( 3) القانون المالي 0202006

 Financial Law  

العام : تعريف القانون المالي وعالقته بغيره من القوانين  اإليرادات العامة وتشمل الرسوم والقروض  اإللار

تها وآثارها والضرائب وإيرادات الدومين العام والخاص  النفقات العامة من حيث تعريفها وأنواعها وتصنيفا

الموازنة العامة  كيفية إعداد الموازنة ومراحلها والمبادع التي تحكمها  موازنة الوحدات اإلدارية المستقلة 

 وخصائصها  قانون الفوائض المالية وآثارها  التشريعات المالية الدولية وآثرها في النطاق الداخلي.

من القسم العام: مال النظام الضريبي اصردني  المعاملة  الخاص: دراسة معمقة وتحليلية لموضوع أو أكار اإللار

الضريبية الدولية  المنازعة الضريبية  الرسوم والرسوم الضريبية  الموازنة العامة اصردنية  الحوافز الضريبية 

تجنب االزدواج والمالية لتشجيع االستامار   الرقابة المالية والبرلمانية على مالية الدولة  اتفاقية اصمم المتحدة ل

الضريبي بين الدول النامية والمتقدمة   اتفاقية منظمة التنمية والتعاون اصوروبية  الجنان الضريبية  تحويل 

  السعر الضريبي.

 

 ساعات معتمدة( 3) التشريعات البيئية 0202010

 Environmental Legislation   

بيئة  ودور المنظمات اإلقليمية والدولية في صياغة تلك تهد  هذه المادة إلى دراسة قواعد ومبادع قانون ال

القواعد وخصوصًا الدور المميز الذي يلعبه برنامج اصمم المتحدة للبيئة في هذا الصدد من خالل المؤتمرات 

الدولية واالتفاقيات التي صيغت تحت مظلته  كما تتناول هذه المادة دور االتحاد اصوروبي في مجال صياغة 

وتنفيذ السياسة البيئية وآلية تفعيل هذه السياسة من خالل ألر قانونية وإقليمية خاصة باالتحاد اصوروبي وإعداد 

كنموذج رائد في العالم  باإلضافة إلى دراسة قرارات هيئات التحكيم وأحكام محكمة العدل الدولية لغايات تعزيز 

واضيع المتجددة في هذا الصدد  كالمياه والتلوث البحري مبدأ التعاون الدولي لحماية البيئة   كما ستتم دراسة الم

والتلوث الجوي والفضالت والحفاظ على الطبيعة  والمسؤولية المدنية والجزائية لما قيه التشريعات البيئة 

  والدولية.

       

 ساعات معتمدة( 3) أصول المحاكمات الجزائية 0202000

 Criminal Procedure   

النظرية العامة لتنظيم القضاء الجزائي  مراحال الادعوى الناشائة عان الجريماة مناذ وقوعهاا وحتاى          العام : اإللار

 .تنفيذ العقوبة الطعن في اصحكام الجزائية

الخاص : دراسة معمقة ومقارنة لموضوع أو أكار مال : بطالن اإلجراءات الجزائية السلطات القضائية  اإللار

لية النيابة العامة المحاكم االستانائية والمحاكم الخاصة  منع المحاكمة  إعادة للضابطة العدلية  تبعية واستقال

  .المحاكمة

 


