
 2019/2020وصف املواد لربنامج ماجستري قانون األعامل للعام 

 

 

 ساعات معتمدة( 3)        مناهج وتقنيات البحث العلمي

دراسة املنهجية العلمية إلعداد البحوو  القانونيوة وخلاوصوول البحوو  التوي تو خلل خلوو القوانون و ا عوامل 

اج اء البحو  خلدًء من اختيوار مووووا البحوث ووووة خطوة وتدريب الطلبة عىل املنهجية العلمية السليمة يف 

مسبقة للبحث وم حلة البحث عن املعلومات الالزمة واسلوب الكتاخلوة القانونيوة املتصصصوة  و و ت التو يو  

املعتمدة والصحيحة وتدريب الطلبوة عوىل  اسوتصدام مهوارات التوكوري و التحليوي السوليق وتطبيقهوا لوحو   

 تبطة خلترشيعات قطاا األعامل عوىل اخوتالا انواعو  و لليوي النصوول القانونيوة و ا راء الظواه  القانونية امل

الوقهية وا حكام القضائية التي هلا اخلعاد م تبطة خلواألعامل و ا سوترامرات وخليوان ييويوة لديود ماوكلة البحوث 

خلأهداا البحث واسئلت  ومع فوة وأهداف  واسئلت  وآلية مجة خليانات  واستص اج النتائج القانونية وع وها ورخلطها 

 قواعد البيانات القانونية وآلية استص اج القواعد القانونية و ا حكام القضائية ذات الصلة.

 ساعات معتمدة( 3)                                         البيئة الترشيعية لقطاا ا عامل  يف ا ردن 

يتناول هذا املسات وصوا شامال لقطاعات ا عامل يف ا ردن وخصائ  هوذ  القطاعوات وتنظيمهوا وماوايلها 

خلاكي عام ، والرتييز عىل قطاعات ا عامل اهلامة والتي تأخذ حيزا يبريا من حجق السووت ا رد  مروي القطواا 

لرشيات وا سترامر ، وسويتق مون خوالل الزراعي والقطاا الصناعي والقطاا اودمي وقطاا البنوك والتامو وا

املسات التع ض جلمية الترشيعات والقووانو املنظموة هلوذ  القطاعوات وخليوان احكامهوا وتواصويلها واملبواد ء 

ا ساسية والسياسة الترشيعية املتعلقة هبا ، يام يتناول املسات خلتعم  وت ييوز دراسوة خلعوذ هوذ  القطاعوات مون 

 ا ج اءات العملية  عامهلا ومنازعاهتا خلاكي مبارش وغري مبارش .حيث الترشيعات التنظيمية و 

 ساعات معتمدة( 3)                       ترشيعات ا سترامر والرشيات وا ورات املالية 

يتناول هذا املسات دراسة قوانو ا سترامر وا  ها يف خل  خليئة جاذخلة لالسترامر واملزايوا التوي يتمتوة هبوا املسوترم  

املحيل وا جنبي ودور اجلهات ال سمية يف دعق عملية ا سترامر ولويزها وسبي فذ املنازعات امل تبطوة خلعقوود 

تنميوة  ا سترامر ، يام يتناول التع يف خلاملرشوعات ا سترامرية واحلوافز ا سترامرية املقننة يف قووانو  ا سوترامر و

ات دراسة عاموة لقوانون الرشويات موة الرتييوز وا ستواووة خلرشو  وتاجية البيئة ا سترامرية ، يام يتناول املس

خليان موهووم ا ورات املاليوة  وانواعهوا ا حكام املتعلقة  خلرشيات املسامهة اواصة والعامة ، ويتناول املسات ايضا 

رات املاليوة وامهيتها وهيئة ا ورات املالية وعملها وييوية اصودار ا ورات املاليوة ورشوا ا صودار وايوداا ا و

ومعلومات ومهوام م يوز ا يوداا وسووت توداول ا ورات املاليوة واحكامو  ذات العالقوة خلالتوداول وا يوداا 

وا فصا  والتحويي وقواعد ادراج وتوداول األسوهق والسوندات وفو  الترشويعات املحليوة واملعوايري الدوليوة 

 ورشيات الوسا ة املالية وعملها وال قاخلة عليها .



 ساعات معتمدة( 3)                                                                            بنوك والتأموترشيعات ال

يع ض هذا املسات لقانو  البنوك والتأمو من حيث القواعد واملعايري املحلية واملقارنة املنظمة لرتخوي  وعموي 

البنوك واملؤسسات املرصفية يف اململكة  واعامهلا والقوانو املنظموة هلوا ، خلا ووافة لدراسوة قووانو التوأمو عوىل 

 ونية التي ينبغي مع فتها والتعامي معها .اختالا انواعها واحكامها وخليان اهق القواعد القان

 ساعات معتمدة( 3)       دراسة متعمقة يف القانون املد  

هيدا هذا املسات اىل تسليل الضوء وخلاكي متعم  عىل عدد من مواوية القانون املد  وامهها النظ ية العاموة يف 

  ،طاعوات ا عوامل املصتلووةقت ا    الكبري عىل احل  ومصادر ا لتزام واحكام ا لتزام وخلعذ العقود املسامة ذا

خلا وافة اىل خلعذ مواوية احلقوت العينية، حيث سيتق يف هذا املسات دراسة هذ  املواوية دراسة توصيلية وافية 

 وخلاوصول من جانب ا  ها عىل ا عامل وا ستناد يف يي ذلك اىل التطبيقات القضائية ذات الصلة .

 ساعات معتمدة( 3)                               قانون التحكيق ا رد دراسة متعمقة يف 

يتناول هذا املسات اهق الط ت البديلة يف حي النزعات خلو ا ف اد ا  وهو التحكيق وذلك من خالل دراسة ناوأة 

يتنواول هوذا املسوات  التحكيق وتطور  و القواعد القانونية املحلية و الدولية التي لكق عملية لكويق النزاعوات .

اتوات التحكيق والقواعد التي لكم  وآليوة اختيوار املحكموو وردهوق وعوزهلق واجو اءات التحكويق واملسوائي 

 ا ج ائية املرتخلطة خلعملية التحكيق  والية تنويذ ق ار املحكمو.

 دة(ساعات معتم 3)                                 قانون العمي ا رد  دراسة متعمقة يف 

يتناول هذا املسات الترشيعات املنظمة للقو  العاملة يف ا ردن ويي ما يتعل  خلسوت العمي وا جور والعالقات 

القانونية التي حيكمها قانون العمي من عقود عمي ف دية ومجاعية خلاإلوافة اىل ا حكام التي تنظق العمي النقوا  

واخلل احلكوميوة املنظموة لسووت العموي ورأا املوال وهجو ة واملواووات اجلامعية و ا رضاخلات العاملية والضو

ا يدي العاملة خلاإلوافة اىل املساعي احلكومية للحد من البطالة واملنازعوات العامليوة واهوق ا حكوام القانونيوة 

 فيها .

 ساعات معتمدة( 3)                                       القوانو اجلم يية و الرضيبية

هذا املسات النظق والسياسات اجلم يية يف ا ار فلسوة ا قتصواد الوو ني وعالقتو  خلاقتصواديات العوا  يتناول   

اوارجي، وعنارص تطبي  ال سوم اجلم يية يف ا سترياد والتصدي  ودخول وخ وج البضائة وم احي التصلي  

املسوات الرضوائب املبوارشة وغوري اجلم يي وال سوم اجلم يية واإلعواءات واملصلصون اجلم ييون ، يام يتناول 

 املبارشة من خالل دراسة قانون رضيبة الدخي ورضيبة املبيعات واإلق ار وال د الرضيبي واملنازعات املتعلقة هبا.

 ساعات معتمدة( 3)                                                   امللكية الصناعية والتجارية 

هيدا هذا املسات اىل دراسة اهق مو دات امللكية التجارية والصناعية ودراسة القوانو الناظمة هلا خلاوكي معمو  

وعىل رأسها قوانو العالمات التجارية وخل اءات ا خرتاا وا سامء التجارية واملنافسوة غوري املرشووعة وا  ار 
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عية وتصواميق الودوائ  املتكاملوة ومجيوة موا يلحو  هبوذ  التجارية واملؤرشات اجلغ افية وال سوم والنامذج الصنا

اىل التع ض للتطبيقات القضائية احلديرة هلوذ  املوو دات يف الترشوية  خلاإلوافةالقوانو من احكام عامة وخاصة  

  .ا رد  واملقارن وتطبيقاهتام القضائية

 

 ساعات معتمدة( 3)        العقود التجارية الدولية 

املسات دراسة جمموعة من العقود التجارية الدوليوة التوي هتوق قطواا ا عوامل والتجوارة مون الناحيوة يتناول هذا 

القانونية ومتييزها عن العقود التقليدية وخليان ا حكام القانونية املنظمة هلا ولديد موهومها ونطاقهوا موة التطو ت 

ن حيوث خليوان موهومهوا وارياووا ورشو هوا اىل عقود ا متياز والرتاخي  التجارية وا عوتامدات التجاريوة مو

والتزامات ا  افهوا وتنويوذها وكشوكاليتها القانونيوة وفهوق ومع فوة التنظويق القوانو  هلوذ  العقوود وتطبيقاهتوا 

 القضائية .

 ساعات معتمدة( 3)                                     موووعات خمتارة يف القانون وا عامل

دراسة متقدمة لبعذ مواوية قطاا ا عامل ذات ا مهية يف التنظيق الترشويعي ، يوام يتضومن يتناول هذا املسات  

دراسة حا ت خمتارة وحمددة لوقائة ومنازعات يان هلا ا   يف اوافة او تغيوري او حوذا قواعود قانونيوة تنظيميوة 

  السوت ا رد  .وترشيعية ، وي يز املسات خلصورة خاصة عىل قطاعات ا عامل املزده ة والواعدة يف

 ساعات معتمدة( 3)                        اجل ائق ا قتصادية  ترشيعات 

هيدا هذا املسات اىل دارسة ترشيعات اجل ائق ا قتصادية ومودلوهلا وارياووا وانواعهوا والعقوخلوات املقو رة هلوا 

اجل ائق ا قتصادية أمهها ما ورد يف قوانون والقوانو الناظمة هلا ويسلل هذا املسات الضوء عىل جمموعة خمتارة من 

حمكمة امن الدولة وغسيي ا موال والتهو ب الرضويبي والته يوب اجلم يوي والوسواد املواا واجلو ائق امل تبطوة 

خلالتجارة وا عامل املضللة ويوي موا يتعلو  خلجو ائق  ايوة املسوتهلك واجلو ائق ذات الصولة خلوالقوانو املنظموة 

والنامذج وقوانو امللكية الوك ية وقانون العقوخلوات ا رد   ودراسوة خلعوذ التطبيقوات للمواصوات واملقاييس 

 القضائية ملتعلقة هبا .

 ساعات معتمدة( 3)                            قانون املنافسة غري املرشوعة وا  ار التجارية

رشووعة وخليوان صوور هوذ  املنافسوة واشوكاهلا يتناول هذا املسات خليان ا حكام القانونية اواصة خلاملنافسة غوري امل

و  ت جتنبها واملنازعات املتعلقة هبا وا مرلة العملية عليها من الواقة، اوافة اىل تنواول مجيوة ا حكوام املتعلقوة 

خلموووا ا  ار التجارية من حيث تع يوها وخصائصها وحا هتا وا سترناءات القانونية عليهوا وييويوة اقاموة 

 قضائية خلصصوصها .الدعاو  ال



 ساعات معتمدة( 3)                                             يف قانون األعامل  لغة انجليزية متصصصة

يتناول هذا املسات تطوي  مهارات استصدام اللغة ا نجليزية يف الاؤون القانونية واملناقاات املتعلقوة هبوا خلاوكي 

ا نجليزية القانونية ذات العالقة خلقطاعات ا عامل والترشيعات املنظمة  عام ، مة ت ييز املسات عىل املصطلحات

 هلا .


