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جامعة آل البيت
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الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في القانون
(مسار الشامل)
اسم الدرجة (بالعربيــة) :الماجستير في القانون (مسار الشامل)
اسم الدرجة (باإلنجليزية)M. A. in Law (Comprehensive Examination Track) :
أ -أحكام وشروط عامـة:
 1تلتزم هذه الخطة بتعليمات منح درجة الماجستير في جامعة آل البيت.
 1التخصص الذي يقبل في هذا البرنامج:
أ -البكالوريوس في القانون.
ب -البكالوريوس في الحقوق .
ب -مكوّنات الخطة:
تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في القانون من ( )33ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
الساعات المعتمدة
نوع المتطلب
التسلسل
3
متطلبات الكلية اإلجبارية:
أوالً
..
متطلبات التخصص
ثانيا
11
أ -متطلبات التخصص اإلجبارية
9
ب -متطلبات التخصص االختيارية
33

المجموع
ج -نظام الترقيم:
 -1رمز الكلية:
المعهد
كلية القانون

الرمز
01
 -1رموز التخصص:

القسم
القانون الخاص
القانون العام

الرمز
01
01

1

(أوالً) متطلبات الكلية اإلجبارية )3( :ساعات معتمدة:
اسم المادة
رقم المادة
ت
1

0101000

مناهج البحث في الدراسات القانونية

(ثانيا) :متطلبات التخصص
(أ) متطلبات التخصص اإلجبارية)12( :ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
اسم المادة
رقم المادة
ت
1
1
3
4
0
6
0

0101019
0101010
0101010
0101031
0101044
0101000
0101060

القانون المدني
تسوية المنازعات
القانون التجاري
القانون الدستوري
القانون اإلداري
القانون الدولي العام
القانون الجزائي
المجموع

الساعات
المعتمدة
3

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
12

(ب) متطلبات التخصص االختيارية )9( :ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية:
الساعات
اسم المادة
رقم المادة
ت
المعتمدة
3
العقود المسماة
0101011
1
3
التشريعات االجتماعية
0101013
1
3
 0101016دراسات في التجارة الدولية
3
3
دراسات في الملكية الفكرية
0101010
4
3
العمليات المصرفية
0101010
0
3
القانون الدولي الخاص المقارن
0101006
6
3
قانون أصول المحاكمات المدنية المقارن
0101030
0
3
الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة
0101033
0
3
 0101040العقود اإلدارية
9
3
 0101046القانون المالي
10
3
دراسات في المنظمات الدولية
0101000
11
3
التشريعات البيئية
0101000
11
3
 0101066تشريعات الصحافة واإلعالم
13
3
القضاء الجزائي الدولي
0101060
14
3
 0101060الجرائم المستحدثة
10
3
أصول المحاكمات الجزائية
0101004
16
(ج) ( )797202االمتحان الشامل بواقع (صفر) ساعة معتمدة.
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المـواد التي تقدمها الكلية
ت
1
1
3
4
0
6
0
0
9
10
11
11
13
14
10
16
10
10
19
10
11
11
13
14

رقم المـادة
0101000
0101019
0101010
0101010
0101031
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0101000
0101060
0101011
0101013
0101016
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0101010
0101006
0101030
0101033
0101040
0101046
0101000
0101000
0101066
0101060
0101060
0101004

اسم المـــادة
مناهج البحث في الدراسات القانونية
القانون المدني
تسوية المنازعات
القانون التجاري
القانون الدستوري
القانون اإلداري
القانون الدولي العام
القانون الجزائي
العقود المسماة
التشريعات االجتماعية
دراسات في التجارة الدولية
دراسات في الملكية الفكرية
العمليات المصرفية
القانون الدولي الخاص المقارن
قانون أصول المحاكمات المدنية المقارن
الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة
العقود اإلدارية
القانون المالي
دراسات في المنظمات الدولية
التشريعات البيئية
تشريعات الصحافة واإلعالم
القضاء الجزائي الدولي
الجرائم المستحدثة
أصول المحاكمات الجزائية
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الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

وصف المواد
( 3ساعات معتمدة)

مناهج البحث في الدراسات القانونية
0102000
Research Methods in Legal Studies
يقوم منهج البحث العلمي القانوني على استكشاف األصول الفلسفية للفكر القانوني عن طريق البحث والتنقيب عنن
أصوله المتباينة الطبيعية منها والمادية واالجتماعية واالقتصادية المختلفة وفقاً لمعايير المندارس المختلفنة الفكرينة
منهننا والفلسننفية واالجتهاديننة التحليليننة التنني تصنندت لعلننم القننانون ،فعُنده هننذا المنننهج المنطلننق لكننل مننا يتعلننق بننر
األفكار القانونية واستنباط االسنتدالالت المختلفنة الخاصنة بالتحلينل الشنكلي للنصنوص لمعرفنة أاكامهنا القانونينة،
فهذا المنهج كفيل بإعداد بااث في القانون قادر على االجتهاد القانوني في النص أو عند غيابه.
( 3ساعات معتمدة)

القانون المدني
0102029
Civil Law
اإلطار العام  :النظرية العامة لاللتزام التي تتضمن مصادر االلتزام وأاكامنه ضانافة ضلنى المبنادع العامنة للحقنوق
العينية األصلية والتبعية.
اإلطار الخاص  :دراسة مقارنة ومعمقة في مواوع أو أكثر من القسم العام مثنل :المرالنة التمهيدينة فني التعاقند،
أسناس المسننيولية عننن الفعننل الضننار ،نظريننة التعسننح باسننتعمال الحننق ،األثننر الرجعنني فنني التصننرفات القانونيننة،
النزعة المادية في القوانين المدنينة العربينة ،انتقنال اال لتنزام فني القنوانين المدنينة ،الملكينة الشنائعة المنقولنة ،ملكينة
العقارات.
( 3ساعات معتمدة)

تسوية المنازعات
0102010
Disputes Settlement
يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة في القسم األول :التعريح بالوسائل البديلة لحل المنازعات كالوساطة والتسوية
والفرق بينها وبيت التحكيم.
كما يتضنمن القسنم الثناني :دراسنة تفصنيلية وتحليلينة مقارننة التفناق التحكنيم ،وهيئنة التحكنيم ،وضجنراءات التحكنيم
وصدور اكم التحكيم ،مع التركيز على موانوع بطنالن اكنم التحكنيم والحناالت التني يجنوز فيهنا الطعنن بنالحكم
والمحكمة المختصة بالنظر في الطعون بحكم التحكيم ،واجية اكم التحكيم وتنفيذه.
( 3ساعات معتمدة)

القانون التجاري
0102010
Commercial Law
اإلطار العام  :أنواع األعمال التجارية ،التاجر والمتجر ،العقود التجارية ،األوراق التجارية العمليات المصرفية،
الشركات التجارية  ،أاكام اإلفالس.
اإلطار الخ اص  :دراسة معمقة ومقارنة في مواوع أو أكثر من القسنم العنام مثنل :الشخصنية االعتبارينة للشنركة
المساهمة العامة ،الشركات القابضة وشركات االسنتثمار المشنترا الرقابنة علنى أعمنال الشنركة ،العقنود التجارينة
الدولية :العقود االستثمارية :عقود اإلنشاءات ،عقود تقديم الخدمات ،عقود نقل التكنولوجيا.
( 3ساعات معتمدة)

القانون الدستوري
0101031
Constitutional Law
اإلطنار العنام  :أسناليب وانع الدسنتور وتعديلنه وضنهائنه ،وأننواع الدسناتير ،مواانيع القنانون الدسنتوري ،نمننا ج
دستورية معاصرة لألنظمة البرلمانية والرئاسية وشبه الرئاسية والمجلسية.
اإلطار الخاص  :دراسة معمقة ومقارنة في مواوع أو أكثر من القسم العام مثنل :مقارننة بنين البيعنة فني اإلسنالم
وطرق اختيار الحكم في الدساتير المعاصرة ،مقارنة بين السنلطات فني الدولنة اإلسنالمية والسنلطات فني الدسناتير
الواننعية ،الحقننوق والحريننات العامننة فنني الدسنناتير المعاصننرة ،اإلسننالم فنني دسنناتير النندول العربيننة واإلسننالمية
األنظمة االنتخابية.
( 3ساعات معتمدة)

القانون اإلداري
0101000
Administrative Law
اإلطار العام  :األسس العامة للتنظيم اإلداري من ايث طبيعة السلطة اإلدارية وأنواع األشخاص الحكمية العامة
ودورها في ضدارة المرافق العامة ،النظام اإلداري المركزي والنظام اإلداري الالمركزي ،النظام القانوني لألموال
العامة والمرافق العامة التي تيدي خدمات عامة.
اإلطننار الخنناص  :دراسننة مقارنننة ومعمقننة فنني مواننوع أو أكثننر مننن القسننم العننام مثننل :تشننريعات امايننة البيئننة
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والحفاظ على التنوع البيئي ،تشريعات عمران المدن وتحضير المناطق المركز القنانوني للموفنح العنام ،ومفهنوم
اإلدارة المحلية وفلسفتها ،مقارنة بين أاكام الوالية العامنة فني الشنريعة اإلسنالمية والسنلطة اإلدارينة فني القنوانين
الواعية.
( 3ساعات معتمدة)

القانون الدولي العام
0101000
Public International Law
اإلطار العام  :طبيعة القانون الدولي العام ،أشخاصه ،مصادره مواوعاته ،خصوصية تطبيقه
اإلطار الخاص  :دراسة معمقة ومقارنة في مواوع أو أكثر من القسم العام مثل  :مفهوم الجماعة الدولية ،مفهنوم
قانون التنمية الدولي ،مفهوم قانون اماية البيئة الدولي ،النظام القانوني لألنهنار الدولينة ،النظنام القنانوني لألجنواء
والفضنناء ،النظننام القننانوني للبحننار ،مبنندأ عنندم المسنناواة التعويضننية ،نظننام األفضننليات المعمننم ،مبنندأ المسنناواة فنني
السيادة ،القواعد اإلسالمية والقانون الدولي ،مقارنة بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي ،ااالت الوالينة اإللزامينة
لمحكمة العدل الدولية ،االختصاص االستشاري لمحكمة العدل الدولية.
( 3ساعات معتمدة)

القانون الجزائي
0101020
Criminal Law
اإلطار العام :النظرية العامة للجريمة ونظرية العقوبة ،القسم الخناص فني قنانون العقوبنات ،الجنرائم الواقعنة علنى
األشخاص ،والجرائم الواقعة على األموال.
اإلطار الخاص :دراسة معمقة ومقارنة لمواوع أو أكثر مثل :العدالة الجنائية الدولية ،تسنليم المجنرمين ،الجنرائم
االقتصادية ،الجريمة السياسية ،جرائم اإلنترنت والحاسوب ،جرائم اإلهمال.
( 3ساعات معتمدة)

العقود المسماة
0102021
Nominated Contracts
نشأة وتطور العقود المسماة ،وماهية العقود غير المسماة تكييح وتفسير العقود المسماة ،والتعرض ضلى نمنا ج منن
العقود المسماة كعقد البيع واإليجار  ،والمالكين والمستأجرين  ،وعقد التأمين.
( 3ساعات معتمدة)

التشريعات االجتماعية
0102013
Social Legislation
يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة في القسم األول :دراسة عقود العمنل بأنواعهنا وطنرق انل المنازعنات العمالينة
الفردية والجماعية  ،وفي القسم الثاني دراسة تحليلية وتطبيقية لمواوع ضصابات العمل في القنوانين قنانون العمنل
وقنانون الضننمان االجتمنناعي واسننتحقاقات العامننل وفننق أاكننم القننانونين ،ومزايننا تننأمين ضصننابات العمننل فنني قننانون
الضمان االجتماعي وتأمين العجز والشيخوخة والوفاة في دراسة مقارنة فقهًا وقضاءً.

( 3ساعات معتمدة)

دراسات في التجارة الدولية
0102012
Studies in International Trade
يتضنمن هنذا المسناق  :تعرينح التجنارة الدولينة  ،تعرينح قنانون التجنارة الدولينة ،معرفنة العالقنة أو المقارننة بننين
التجارة الدولية والقانون التجاري الوطني  ،تعريح عقود التجارة الدولية  ،أركان عقود التجارة الدولينة والمقارننة
مع العقد  ،أنواع عقود التجارة الدولية ونتناول عقد البيوع الدولية (سيح  ،البنوت ،عقند المشنروع المشنترا ،عقند
نقل التكنولوجيا  ،العقود المستحدثة في مجال التجارة الدولية) ،بحث اإلشكاليات التي تواجه عقود التجنارة الدولينة
ث م الحلول لهذه اإلشكاليات  ،فض المنازعات في عقود التجارة الدولية من خالل التحكيم أو التسوية .
( 3ساعات معتمدة)

دراسات في الملكية الفكرية
0102010
Studies in Intellectual Property
يتننناول هننذا المسنناق اننق الميلننح ،الحقننوق المجنناورة  ،بننراءات االختننراع  ،العالمننات التجاريننة والميشننرات
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الجغرافية ،الدوائر المتكاملة ،الرسوم والنما ج الصناعية  ،الجوانب المتعلقة بتسوية المنازعنات والتندابير الدولينة
المتعلقة بحماية اقوق الملكية الفكرية.
(3ساعات معتمدة)

العمليات المصرفية
0102010
Banking Operations
تشننمل هننذ ه المننادة  ،التعننرف علننى النظننام البنكنني األردننني مننع بيننان أنننواع البنننوا فنني األردن ثننم يقننع دراسننة أهننم
العمليات االئتمانية التي تقوم بها البننوا بجمينع أنواعهنا وهني ،فنتح الحسنابات الجارينة واسنابات التنوفير  ،تقنديم
القروض ،واالعتمادات البسيطة والمستندية ،والضمان ألول طلب  ،الكفاالت البنكينة ،الخصنم والتحصنيل للورقنة
التجارية وتسهيالت الصندوق التي تقوم للعمالء مواحًا من خالل المفاهيم الخاصة بكل عملية منن هنذه العملينات
الخاصة بكل عملية من هذه العمليات االئتمانية ضاافة ضلى بيان مسيولية البنك والعميل في مواجهة لعضها.
( 3ساعات معتمدة)

القانون الدولي الخاص المقارن
0102002
Comparative Private International Law
اإلطار العام  :مختلح مواايع القانون الدولي الخاص مقارنة بين تشريعات الدول العربية ،الجنسية،
االختصاص العام القضائي الدولي ،قواعد اإلسناد ،المركز القانوني لألجانب ،تنفيذ األاكام األجنبية.
اإلطار الخاص :دراسة معمقة تحليلية لمواوع أو أكثر مثل :تنازع الجنسنيات والولنه القانونينة طبيعينة الجنسنية
وعالقتها بالموطن لتحديد القانون الواجب التطبيق ،اق األجاننب فني التمتنع بنالحقوق وممارسنتها ،اناالت تطبينق
القانون األجنبي وموانع لك اإلاالة ،تنازع القوانين في العقود ،تنازع القوانين في االلتزامات غير اإلرادية.
( 3ساعات معتمدة)

قانون أصول المحاكمات المدنية المقارن
0102030
Comparative Civil Procedure Law
يتضمن منهاج الدراسة لهنذه المنادة دراسنة االختصناص القضنائي ونظرينة الندعو وضجراءاتهنا ونظرينة األاكنام
القضننائية وطننرق الطعننن فنني هننذه األاكننام وضجننراءات تنفيننذ األاكننام القضننائية لنند دوائننر اإلجننراء .كمننا يتضننمن
دراسة تفصيلية وتحليلية ألاد المواوعات مثل  :نظرية المصلحة في الدعو ونظرية الحكم القضائي.

( 3ساعات معتمدة)

الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة
0101033
Constitutional Guarantees of Rights and
Public Freedoms
اإلطار العام :يتناول أاد المحاور الرئيسية ات العالقة بالحقوق والحريات العامة ،كالسلطة التشريعية ،أو
التنفيذية ،أو القضائية ،والعالقة بين هذه السلطات أو التصنيفات المختلفة للحقوق والحريات.
اإلطننار الخنناص :يتننناول الضننمانات األساسننية لحمايننة الحقننوق والحريننات كالفصننل بننين السننلطات وخصوصننية
النصوص الدستورية في مجال الحقوق األساسية ،وتفسيرها ،الرقابة على دستورية القنوانين وأثرهنا علنى انمان
الحقوق األساسية وفعالية الحقوق األساسية على المشرع.
( 3ساعات معتمدة)

العقود اإلدارية
0101000
Administrative Contracts
اإلطار العام :تعريح العقد اإلداري ،معايير تمييز العقود اإلدارية وأهم العقود اإلدارية  ،قواعد االختصاص في
منازعات العقود اإلدارية ،ضبرام العقود اإلدارية ،االلتزامات والحقوق المترتبة على العقود اإلدارية ،آثار العقد
اإلداري ،نهاية العقد اإلداري ،رقابة القضاء اإلداري والمدني على منازعات العقود اإلدارية ،التحكيم في العقود
اإلدارية.
اإلطننار الخنناص :دراسننة معمقننة وتحليليننة لمواننوع أو أكثننر مننن القسننم العننام مثننل :العقننود الماليننة ،رقابننة القضنناء
اإلداري والمدني ع لى منازعات العقود ،عقد االمتياز  ،العقود اإلنشائية ،عقد تقديم المعاونة ،عقد األشغال العامة،
أاكام المناقصات والمزايدات ،التوازن المالي للعقد  ،نظرية الظروف الطارئة.
0101002

( 3ساعات معتمدة)

القانون المالي
Financial Law
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اإلطار العام  :تعريح القانون ا لمالي وعالقته بغيره من القوانين ،اإليرادات العامة وتشمل الرسوم والقروض
والضرائب وضيرادات الدومين العام والخاص ،النفقات العامة من ايث تعريفها وأنواعها وتصنيفاتها وآثارها
الموازنة العامة ،كيفية ضعداد الموازنة ومراالها والمبادع التي تحكمها ،موازنة الوادات اإلدارية المستقلة
وخصائصها ،قانون الفوائض المالية وآثارها ،التشريعات المالية الدولية وآثرها في النطاق الداخلي.
اإلطار الخاص :دراسة معمقة وتحليلية لمواوع أو أكثر من القسم العام :مثل النظام الضريبي األردني ،المعاملنة
الضريبية الدولية ،المنازعة الضريبية ،الرسوم والرسوم الضريبية ،الموازنة العامة األردنينة ،الحنوافز الضنريبية
والمالية لتشجيع االستثمار  ،الرقابة المالية والبرلمانينة علنى مالينة الدولنة ،اتفاقينة األمنم المتحندة لتجننب االزدواج
الضننريبي بننين النندول الناميننة والمتقدمننة  ،اتفاقيننة منظمننة التنميننة والتعنناون األوروبيننة ،الجنننان الضننريبية ،تحويننل
السعر الضريبي.
( 3ساعات معتمدة)

دراسات في المنظمات الدولية
0101000
Studies in International Organizations
اإلطار العام  :النظرية العامة للمنظمات الدولية ،أهداف هيئة األمم المتحدة ومبادئها وأجهزتها ،منظمة األمم
المتحدة للتربية الثقا فة والعلوم ،منظمة العمل الدولية ،صندوق النقد الدولي ،جامعة الدول العربية ومنظماتها
المتخصصة ،منظمة الميتمر اإلسالمي ،منظمة الوادة األفريقية ،مجلس أوروبا.
اإلطننار الخنناص  :دراسننة معمقننة وتحليليننة لمواننوع أو أكثننر مننن القسننم العننام مثننل  :شخصننية المنظمننة الدوليننة
والقانون ية ،مزايا واصانات المنظمة الدولية ،القيمة القانونية لقرارات المنظمنات الدولينة ،دور المنظمنات الدولينة
في ال النزاعات الدولية ،دور جامعة الدول العربية في ال النزاعات ،منظمنة المنيتمر اإلسنالمي ومفهنوم األمنة
اإلسالمية ،رقابة المنظمات الدولية على الندول ،اإلجنراءات ال قسنرية ومبندأ المعاملنة بالمثنل فني نطناق المنظمنات
الدولية.

( 3ساعات معتمدة)

التشريعات البيئية
0101000
Environmental Legislation
تهنندف هننذه المننادة ضلننى دراسننة قواعنند ومبننادع قننانون البيئننة ،ودور المنظمننات اإلقليميننة والدوليننة فنني صننياغة تلننك
القواعد وخصوصاً الندور ا لممينز النذي يلعبنه برننامج األمنم المتحندة للبيئنة فني هنذا الصندد منن خنالل المنيتمرات
الدولية واالتفاقيات التني صنيغت تحنت مظلتنه ،كمنا تتنناول هنذه المنادة دور االتحناد األوروبني فني مجنال صنياغة
وضعداد وتنفيذ السياسة البيئية وآلية تفعيل هذه السياسة من خنالل أطنر قانونينة وضقليمينة خاصنة باالتحناد األوروبني
كنمو ج رائد في العالم ،باإلاافة ضلى دراسة قرارات هيئات التحكيم وأاكام محكمة العندل الدولينة لغاينات تعزينز
مبدأ التعاون الدولي لحماية البيئة  ،كما ستتم دراسة المواايع المتجددة في هنذا الصندد ،كالميناه والتلنوب البحنري
والتلننوب الجننوي والفضننالت والحفنناظ علننى الطبيعننة ،والمسننيولية المدنيننة والجزائيننة لمننا قيننه التشننريعات البيئننة
والدولية.
( 3ساعات معتمدة)

تشريعات الصحافة واإلعالم
0101022
Legislation of the Press and Media
اإلطار العام :دراسة مقارنة للتشريعات المتعلقة بالصحافة واإل اعة والتلفزيون وتحرير األخبار ونشرها وفق
وسائل اإلعالم الحديثة بما في لك الصحافة واإل اعة االلكترونية بحيث يشمل ارية الرأي والتعبير وادود ارية
الصحافة واإلعالم والقيود القانونية الواردة عليها والمعاهدات الدولية سواء التي تحد من أو تكفل ارية التعبير ،
والمسيولية الجزائية والمدنية المترتبة على مخالفة تشريعات الصحافة واإلعالم  ،أخالقيات المهنة.
اإلطار الخاص  :دراسة تفصيلية معمقة ومقارنة ألاد مواوعات المنادة مثنل  :ارينة النرأي والتعبينر فني مجنال
الصحافة والعالم  ،الحق فني الحصنول علنى الم علومنات واألخبنار منن مصنادرها والحنق فني األمنان الشخصني ،
أخالقيات المهنة تشنريعا وفقنا وقضناء ،والمسنيولية الجزائينة والمدنينة المترتبنة علنى مخالفنة تشنريعات الصنحافة
واإلعالم  ،دور وسائل الصحافة واإلعالم في اماية مبدأ المشروعية.
( 3ساعات معتمدة)

القضاء الجزائي الدولي
0101020
International Criminal Judiciary
تتضمن هذه المادة التعريح بمبادع القانون الجننائي الندولي مثنل مبندأ الشنرعية وانق الندفاع وسنائر األسنس التني
يقوم عليها هنذه القنانون ،ثنم بينان نشنأة هنذا القنانون وتطنوره التناريخي ،كمنا سنيتم التركينز علنى المحناكم الجنائينة
الدوليننة ،بمننا فيهننا المحكمننة الجنائيننة الدوليننة التنني تأسسننت فنني رومننا عننام  1990ودخلننت ايننز التنفيننذ فنني 1001
ونطاقهننا األساسنني وسننيادة الدولننة القضنننائية علننى ضقليمهننا ،ومسننيولية واصنننانات ر سنناء قننادة النندول ،وبينننان
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االلتزامات والدوافع والجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولينة بنظرهنا ،منع التركينز علنى نفنا اتفاقينة رومنا
على الصعيد الداخلي المحلي وااللتزامات األساسية الناشئة عنها ،المتعلقنة بموانوع بالمسنيولية الجنائينة الدولينة
للفرد ،وبمواوع المحاكم الجنائية الدولية.
( 3ساعات معتمدة)

الجرائم المستحدثة
0101020
Modern Crimes
يهدف هذا ا لمساق ضلى التعرف على الجنرائم المرتكبنة بواسنطة التقنينات الحديثنة لالتصنال والمعلوماتينة ،وتحديندًا
الجرائم المرتكبة من خالل الشنبكة العنكبوتينة (االنترننت)  ،اينث يهندف هنذا المسناق ضلنى التعنرف علنى األركنان
الميلفننة لهننذه الجننرائم وآليننة ارتكابهننا ،وبيننان منند انعقنناد االختصنناص المكنناني لقننانون العقوبننات  ،والتعننرف ضلننى
الوسننائل الخاصننة إلثبننات هننذا النننوع مننن الجننرائم واسننتعراض الجهننود الدوليننة والوطنيننة لمكافحننة هننذا النننوع مننن
الجرائم .

( 3ساعات معتمدة)

أصول المحاكمات الجزائية
0101000
Criminal Procedure
اإلطار العام  :النظرية العامة لتن ظيم القضاء الجزائي ،مراانل الندعو الناشنئة عنن الجريمنة مننذ وقوعهنا واتنى
تنفيذ العقوبة الطعن في األاكام الجزائية.
اإلطار الخاص  :دراسة معمقة ومقارنة لمواوع أو أكثر مثل  :بطنالن اإلجنراءات الجزائينة السنلطات القضنائية
للضننابطة العدليننة ،تبعيننة واسننتقاللية النيابننة العامننة المحنناكم االسننتثنائية والمحنناكم الخاصننة ،منننع المحاكمننة ،ضعننادة
المحاكمة.
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