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 القراءات املطلوبة لكل مادة من مواد الامتحان الشامل 

 . م0202/0202من العام الجامعي  الثانيللفصل الدراس ي 

 

 
ا
 القانون املدني"القراءات املطلوبة ملادة : أول

 

 ويشمل: املساق العام.  أ

 :نظرية العقد (2) 

 التعريف باللتزام والعقد وتقسيمات العقود الثنائية 

 ركن التراض ي 

 ركن املحل 

  ومطلوب منه التلخيص املختصر لنظرية السبب في القانون ألاردني ألسببركن. 

  العقد املنعقد والعقد غير املنعقد ألعقدمراتب انعقاد. 

 الاشتراط ملصلحة الغير. 

 نظرية الظروف الطارئة. 

  زوال الرابطة التعاقدية وتشمل الرجوع ، وإلانهاء ، وإلاقالة ، والفسخ. 

 

 (:املسؤولية التقصيرية) الفعل الضار  (0)

  ومقارنته بركن الخطأ وتشمل دراسته كل ما ( الفعل الضار ) الركن ألاول في املسؤولية التقصيرية في القانون ألاردني

يتعلق باألضرار باملباشرة والتسبب وتطبيقات الفعل الضار في القانون ألاردني، ما يقع على النفس، وإتالف املال، 

 .ضب والتعديوالغ

  الدفاع الشرعي وتنفيذ أمر من رئيس تجب طاعته، وحالة الضرورة، (موانع املسؤولية التقصيرية ) مشروعية التعدي ،

 .رضاء املضرر 

 ركن الضرر من حيث شروطه ن وأنواعه وما يتعلق به من أحكام في القانون ألاردني. 

 عالقة السببية. 

 التعويض عن الضرر وكيفيته. 

  عن فعل الغيراملسؤولية. 

 مسؤولية متولي الرقابة- 

 مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع- 

 مسؤولية حارس الحيوان - 

 مسؤولية حارس البناء- 

 املسؤولية عن ألاشياء الخطرة- 

 

 (:أحكام الالتزام ) تنفيذ الالتزام  (3)

 التنفيذ الاختياري، الوفاء وما يعادل الوفاء في القانون ألاردني. 

 يذ الجبري ويشمل التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويضالتنف. 

 وسائل حماية الضمان العام ومنها: 

 .الدعوى غير املباشرة -
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 .دعوى عدم نفاذ التصرفات -

 أوصاف الالتزام ومنها: 

 الشرط وألاجل -

 التضامن بين الدائنين -

 .التضامن بين املدنيين -

 انقضاء الالتزام في القانون ألاردني 

 إلابراء  -

 استحالة التنفيذ -

 مرور الزمان املانع من سماع الدعوى  -

 

 :و كاآلتي عقد البيع، ألاحكام العامة لعقد البيع  (4)

 أركان عقد البيع 

 آثار عقد البيع 

 التزامات البائع  -

 .التزامات املشتري  -

 

 

 :مراجع املساق العام

 .ألاردنيانور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون املدني . د -2

 .عبد القادر الفار ، أحكام الالتزام في القانون ألاردني. د -0

 .عقد البيع –علي هادي العبيدي . د -3

 .عقد البيع –محمد الزعبي . د -4

 عقد البيع –سعدون العامري . د -5

 .مصادر الحقوق الشخصية –نوري خاطر وعدنان السرحان . د -6

 .مصادر الالتزام –ياسين الجبوري  -7

 .أحكام الالتزام  –الرحو  حسن الدنون ومحمد -8

 

 ويشمل املوضوعات التاليةعبد هللا الزبيدي  ألاستاذ الدكتور املساق الخاص لطلبة " القانون املدني"القراءات املطلوبة ملادة 

 للنظريات الفقهية  22
ا
 .مقارنة بين املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصيرية وفقا

  
ا
 .للنظرية التقليدية املسؤولية العقدية والتقصيرية وفقا

 للنظرية الحديثة 
ا
 .املسؤولية العقدية والتقصيرية وفقا

  املوقف في التشريعات الوضعية والقانون ألاردني. 

  تحديد نطاق كل من املسؤوليتين 

 .الخطأ في تكوين العقد -

 مسؤولية أمين نقل الركاب -

 .املسؤولية عن إصابات العمل -

 .مسؤولية املستأجر -
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 .والجمع بين املسؤوليتين العقدية والتقصيريةمدى جواز الخيرة  -

 

- :أركان املسؤولية العقدية 20

  الخطأ العقدي، ويشمل تحديدا الخطأ العقدي، والخطأ في مسؤولية العاقدد عدن فعلده الشخ،د ي، والخطدأ فدي املسدؤولية

 .عن فعل الغير، والخطأ في املسؤولية عن ألاشياء

 الضرر في القانون ألاردني 

  السببيةعالقة. 

 :مراجع املساق الخاص

 املسؤولية املدنية في تقنيات البالد العربية  -سليمان مرقص. د -2

 .مصادر الالتزام في القانون الاردني –أنور سلطان . د -0

 

 ويشمل املوضوعات التالية  عبد العزيز اللصاصمة ألاستاذ الدكتور املساق الخاص لطلبة " القانون املدني"القراءات املطلوبة ملادة 

 ( أركان املسؤولية التقصيرية وآثارها ) الفعل الضار 

 :مراجع املساق الخاص

 .املسؤولية التقصيرية أساسها وشروطها  –عبد العزيز اللصاصمة . د 

 

 ويشمل املوضوعات التالية جعفر املغربي ألاستاذ الدكتور املساق الخاص لطلبة " القانون املدني"القراءات املطلوبة ملادة 

 .حماية املشتري عند زوال صفة البائع .2

 .الحماية املدنّية للجنين .0

 :مراجع املساق الخاص

 :.حماية املشتري عند زوال صفة البائع" د جعفر املغربي، بحث.أ 

 ".الحماية املدنّية للجنين" د جعفر املغربي، بحث .أ 

 

سيد الذنيبات الدكتور املساق الخاص لطلبة " القانون املدني"القراءات املطلوبة ملادة 
ُ
 ويشمل املوضوعات التالية أ

 .حماية املشتري عند زوال صفة البائع .2

 .ماهية الشرط التعسفي ومكافحته .0

 .الحماية املدنّية للجنين .3

 :مراجع املساق الخاص

 :.عند زوال صفة البائعحماية املشتري " د جعفر املغربي، بحث.أ 

 ".الحماية املدنّية للجنين" د جعفر املغربي، بحث .أ 

سيد الذنيبات،بحث. د 
ُ
 .سلطة القاض ي التقديرية إزاء الشرط التعسفي في التأمين ماهيتها ونطاقها" أ
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ا
 "اري القانون التج"القراءات املطلوبة ملادة : ثانيا

 

 ويشمل: املساق العام

 . مبادئ القانون التجاري  (2)

 .الشركات التجارية  (0)

 ألاوراق التجارية   (3)

 :مراجع املساق العام

 .عزيز العكيلي. د -

 

 جمال الدين مكناسألاستاذ الدكتور لطلبة " املساق الخاص لطلبة "القانون التجاري "القراءات املطلوبة ملادة 

 .الاعتمادات املستندية (2)

 . خطابات الضمان (0)

  :الخاصمراجع املساق 

 .املوجودة في خطة املادة املراجع -

 

 مؤيد العبيداتالدكتور املساق الخاص لطلبة " القانون التجاري "القراءات املطلوبة ملادة 

 .املتحر .2

 .براءة الاختراع .0

 .الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية .3

 .ألاسم التجاري  .4

 .العنوان التجاري  .5

 العالمة التجارية .6

 

  :الخاص مراجع املساق

 .مجموعة ألابحاث املقدمة للمادة -

 

 الدكتور حسام البطوشاملساق الخاص لطلبة  "القانون التجاري "القراءات املطلوبة ملادة 

 . إشكاليات ترتيب مصادر القاعدة القانونية التجارية في قانون التجارة ألاردني  22

 .الوظيفة الائتمانية للشيك في الواقع العملي 20

 .املركز القانوني لحامل الورقة التجارية املهمل 23

 .عمليات غسيل ألاموال 24

 .حماية العالمة التجارية وعالقتها بأسماء املواقع إلالكترونية 25

 

  :مراجع املساق الخاص

 .ألابحاث املوجودة في خطة املادة -
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ا
  ".القانون إلاداري " القراءات املطلوبة ملادة : ثالثا

 . الضبط إلاداري  22

 .العقود إلادارية 20

 .املرفق العام 23

 :مراجع املساق العام

 .نواف كنعان، الكتابين ألاول والثاني. د -

 

   (للمدرسين من داخل الكلية)املساق الخاص لطلبة " القانون إلاداري "القراءات املطلوبة ملادة 

 القرارات إلادارية . 

  :مراجع املساق الخاص

 .682-624علي شطناوي، الوجيز في القانون إلاداري، من ص. د -

 القانون إلاداري  –عبد الغني بسيوني عبدهللا . د -

 .دراسات في القرار إلاداري  –علي خطار . د -

 .الجزء الثاني/ حمدي قبيالت، القانون إلاداري . د -

 .القراءات التي أعطيت من مدرس املادة  -

 

   الدكتور محمد بن طريفاملساق الخاص لطلبة " القانون إلاداري "القراءات املطلوبة ملادة 

  تعريف املوظف العام والوظيفة العامة 

 التعيين في الوظيفة العامة 

 حقوق املوظف العام وواجباته 

 تأديب املوظفين 

 انتهاء خدمة املوظف العام 

  الفساد الاداري في الوظيفة العامة 

 

  :املساق الخاصمراجع 

 .0222علي خطار شطناوي ، القانون إلاداري ألاردني ، الكتاب الثاني ،. د 

 .0222حمدي قبيالت ، القانون إلاداري ، الجزء ألاول، . د 

محمد بن طريف ، عدم الكفاءة كسبب من أسباب انهاء خدمة املوظف العام ، بحث منشور ، مجلة جامعة . د 

 .الاسكندرية 

 .0227يف طرق وآليات مواجهة الفساد في الوظيفة العامة ، بحث منشور، مجلة جامعة عين شمس،محمد بن طر . د 

 .محمد بن طريف ، الاطار القانوني لهيئة مكافحة الفساد ، رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة. د 

ة ماجستير منشورة، الجامعة حمدي القبيالت،  الرقابة الادارية واملالية على الاجهزة الحكومية في اململكة الاردنية، رسال 

 (2227. )الاردنية، عمان

مصلح الصرايرة ، السلطات املختصة بتأديب املوظفين العموميين في ألاردن ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، . د 

 . 0222سنة ( 2،0)، العددأن  25مجلد 
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. 2عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط -رنهدراسة مقا –نوفان العقيل العجارمه   ، سلطة تأديب املوظف العام  

(0227) 

 .القراءات التي أعطيت من مدرس املادة  
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 رابع
ا
  ".الجنائيالقانون " القراءات املطلوبة ملادة : ا

  (. الفعل، النتيجة، العالقة السببية)الركن املادي للجريمة 

 الشروع في ارتكاب الجريمة. 

  (.الخطأالقصد، )الركن املعنوي للجريمة 

 

 :مراجع املساق العام

 .كامل السعيد. د.أ 

 .نظام املجالي. د.أ 

 

 . نظام املجالي ألاستاذ الدكتور لطلبة " قانون العقوبات" القراءات املطلوبة ملادة 

 

   الاشتراك الجرمي بكل صوره . 

 

  :مراجع املساق الخاص

 .2225العربية، محمود نجيب حسني، املساهمة الجنائية في التشريعات . د.أ 

 .املحاضرات امللقاة في املوضوع 

 

 . الدكتور صالح حجازي لطلبة " قانون العقوبات" القراءات املطلوبة ملادة 

 

   (76-26ص)ماهية املساهمة الجنائية ومذاهبها التشريعية والفقهية 

   (363-024( + )086 -047ص) املساهمة التبعية في التشريع الاردني واملقارن 

   (242-82ص)املساهمة الاصلية في التشريع الاردني واملقارن 

    (023-086ص)التحريض في التشريع الاردني واملقارن 

  (282-254ص) نظرية الفاعل املعنوي في التشريعات العربية 

   (000-223ص)تأثير ظروف الجريمة على عقاب املساهمين الاصليين 

  (433-325ص)  التبعيينتأثير ظروف الجريمة على عقاب املساهمين 

 

  :مراجع املساق الخاص

 . 2220 0ط،  دار النهضة العربية ، املساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، محمود نجيب حسني . د 

 .املحاضرات امللقاة في املوضوع 

 

 

 

 

 


