
عن الكلية:

األهلية مع  الحقوق في جامعة عمان  تأسست كلية 
نشأة الجامعة عام 1990، وتضم قسمان هما قســـم 
القانــــون العــام وقسم القانــون الخــــاص، الذين تم 

استحداثهـــما عام 2001.
لنيل  الدراسية  الكلـــية إىل تطـبيق خطتها  و تســـعى 
دراســـة  بعد  الحقوق  في  البكالوريـــوس  درجـــة 
الطالــب (141) ساعة معتمــدة، وتهـــدف الكليـة إىل 
في  القانـوني  العمل  لممارسة  خريجيها  تهيئــة 
أو  محامني  أو  قضـاة  سواء  المختلفة  مجاالته 
أو  العدلية  الضابطـة  في  أعضاء  أو  مستشارين 
الخاصة،  أو  الحكومية  الدوائر  في  قانونيني  موظفني 
أثنـــاء  تمكنوا  أن  بعد  القانونـي  بالوعي  متسلحني 
ملكـــة  إىل  الوصـــول  من  القانونية  دراستهــم 
حياتهـــم  ليبــــدأوا  السليـــم،  القانــونـي  التفكيـر 
والعدالة  الحــق  لـواء  رافعــني  القانــونية  العملــية 
في  العادلــة  القضايا  عن  مدافعني  والمساواة، 
الدولية،  والمحافل  والعربي  األردني  مجتمعـــنا 
حسب  والمدمج  اإللكرتوني  التعليم  الكلية  وتواكب 
شهادة  عىل  حاصلة  والكلية  للتعليم،  الوطين  اإلطار 
التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  من  الجودة  ضمان 

العايل.

الربامـــج  لتنفـــيذ  متخصصة  قاعات  تجهزي  تم  كما 
كقاعــة  الالمنهجية  واألنشطة  العملية،  األكاديمـية 
للمحاكمات  الساكـــت  موىس  القايض  المرحوم 
تستخــــدم  واليت  القانونية،  العيادة  وقاعة  الصورية 

التقنـــية الحديثة  في عرض الموضوعات القانونية.

رشوط القبول لدرجة البكالوريوس:

- الماجستري في الحقوق.
- الماجستري في القانون الجزائي.

- ماجستري التحكيم في عقود اإلنشاءات.

تخصصات كلية الحقوق لدرجة
الماجستري:

الثانويـــة  المتقـــدم حاصــًال عىل شهادة  يكـــون  أن 
العامـــة أو ما يعادلهـا وبمعدل اليقل عن 65%.

الهيئة التدريسية:

أصحـــاب  من  األساتذة  من  نخبة  التدريس  عىل  يقوم 
ومن  المتمزية،  والمهنية  األكاديميــة  السمعـــة 

مختلف الرتب العلمية.

لغة التدريس:

المعتمدة  األساسية  اللغـــــة  هي  العربيـــة  اللغـــة 
اليت  المواد  بعض  وجود  إىل  باإلضافة  التدريس  في 

تدرس باللغة اإلنجلزيية.



كلية الحقوق

العليــا  الدراسات  برنامج  في  الطالب  لقبول  يشرتط 
درجـة الماجستري أن يكون حاصًال عىل الدرجة الجامعية 
يقــل  بتقديــر ال  يعادلها  أو ما  "البكالوريوس"  األوىل 
عن جيد من جامعة معرتف بها في حقل التخصص أو 
معـــدل  يبلــغ  أن  أي  العالقــة:  ذات  الحقول  أحد 
الطالب الرتاكــمي في مرحلــة البكالوريوس عىل اقل 
%68 فما فوق من جامعة معرتف بها أو عىل  تقدير 
تقديــر ال يقــل عن جيـد جدًا بالدبلوم العايل ، ويشتــرط 
درجــة  عىل  حصــل  قد  الطالب  يكـون  أن  أيضًا 
تكـــون  أن  أي  المنتظمــة  بالدراسة  البكالوريــوس 
وليــــس  واالستمـــرار  الدوام  وجه  عىل  الدراســة 

عــــن طريــق االنتساب. 

 كما تقدم الكلية برنامج الماجستري في الحقوق الذي 
وبرنامج   .2006/2005 الدرايس  العام  مطلع  في  بــدأ 
الماجستري في القانون الجزائي الذي تأسس عام 2019 
، وبرنامح ماجستري التحكيم في عقود اإلنشاءات الذي 
إعداد  إىل  الربامج  وتهدف   ،2021 عام  في  تأسس  
كـوادر قانونية متخصصة، كما تهدف إىل رفد المكتبة 
واألبحاث  المتمزية،  القانونية  باألبحاث  القانونية 

العلمــية المتخصصة في مجاالت القانون وفروعه. 

وتمنح الكلية لطلبتها درجة الماجستري في الحقوق أو 
التحكيم في عقود اإلنشاءات  أو في  الجزائي  القانون 
وفقًا لنظام الرسالة أو الشامل، ويسعى الربنامج إىل 
خاصة  أهمية  ويويل  والتعلم  التعليم  عمليــة  تطوير 
التدريس بحيث تعتمــد أحدث الطرق والوسائل،  لطرق 
والنقد  والمناقشة  بالحــوار  تهتم  اليت  تلك  وخاصة 
بشكل  ومعالجتـــــها  التطبيقــية  الحــاالت  وعرض 
من  تحتويه  لما  القانونيـة  الحلــول  وإيجـــاد  جماعي 

موضوعات.     
الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس 

(141) ساعة، موزعة كاآلتي:
متطلبات الجامعة     (24) ساعة 
متطلبات الكلية      (24) ساعة
متطلبات التخصص     (93) ساعة

الماجستري  لدرجة  الدراسية  الخطة 
(33) ساعة، موزعة كاآلتي:

1. مسار الرسالة
مواد دراسية     (24) ساعة 
رسالة       (9) ساعة

2. مسار الشامل
مواد دراسية     (33) ساعة 

امتحان شامل

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال عىل:
0096253500211 فرعي (2170) - (2194)

E-mail: Dean_law@ammanu.edu.jo
www.ammanu.edu.jo

رشوط القبول لدرجة الماجستري:


