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 جامعة فيالدلفيا
 الحقوق  :كلية

  الماجستير في قانون االعمالبرنامج لمع المواد  تعلمال مخرجاتربط مصفوفة 
 مستوى األداء المستهدف طريقة التقييم بالتفصيل التي تقّيم المخرجالمواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم

 عرفةلما

1PK 

اكتساب معرفة ورؤية عميقتين بالبيئة التنظيمية 
والمهنية والتشريعية لقطاع االعمال والتعرف الى 
خصائص هذه البيئة ومزاياها ومشاكلها ذات 

 العالقة بالجوانب التشريعية.
 
 
 
. 
 

البيئة التشريعية لقطاع االعمال  في 
 االردن 

 
 او اعلى 14% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمة في االمتحان النهائي 20تقييم من 

 موضوعات مختارة في قانون االعمال

 او اعلى 14% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمة في االمتحان النهائي 20تقييم من  

2PK 
اكتساب معرفة عميقة  ومتقدمة بجميع القوانين 
والتشريعات ذات الصلة بقطاع األعمال 

 واالستثمار

ريعات االستثمار والشركات واالوراق تش
 المالية 

 
 او اعلى 14% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمة في االمتحان النهائي 20تقييم من 

 او اعلى 14% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمة في االمتحان النهائي 20تقييم من  تشريعات البنوك والتأمين  

3PK 
لربط بين التشريعات والقوانين التعرف الى طرق ا

ذات الصلة بقطاع االعمال واالستثمار وبين 
 الواقع العملي لهذا القطاع 

 القوانين الجمركية و الضريبية
 10تقييم غير مباشر / غير مرئي من االستااذ من 

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 

قانون المنافسة غير المشروعة 
 رار التجاريةواالس

 

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات في امتحان قصير 10تقييم من 

4PK  التعرف الى الهيئات الرسمية والخاصة ذات
 العالقة بفطاعي القانون واالعمال في المملكة

 القوانين الجمركية و الضريبية
 

من تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل الزيارة و 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10االستااذ من 

 تشريعات الجرائم االقتصادية
 

تقييم غير مباشر / غير مرئي من الجهة محل الزيارة ومن 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10االستااذ من 
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 األداء المستهدفمستوى  طريقة التقييم بالتفصيل التي تقّيم المخرجالمواد م اس مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 اتالمهار 

1pS 

اكتساب مهارات التحليل والتفكير الناقد في 
مجال تشريعات االعمال و دراسة الوقائع 
القضائية واآلراء الفقهية واستخدامها لتحليل 
واستخالص وتفسير النصوص القانونية وبناء 

مناقشات القانونية المتعلقة بهذا الجدل وال
 المجال.

 دراسة متعمقة في القانون المدني 

 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات  10تمرين عملي / حل مسائل عملية من 

 او اعلى 7المة % من الطلبة يحصلون على ع100 عالمات 10دراسة وتحليل فرار قضائي من  دراسة متعمقة في قانون التحكيم  

2pS 

مهارة توظيف التكنولوجيا في جمع وتحليل 
وتفسير النصوص القانونية واالجتهادات 
الفقيهة والقضائية ذات الصلة واعداد البحوث 
واوراق العمل وصياغة مختلف العقود 

 والمذكرات واللوائح القانونية

 مناهج وتقنيات البحث العلمي

 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10يع من مواضالفي احد  كتابة ورقة بحثية

 عقود التجارة الدولية

 

 عالمات 10من  عقد دولي مختارصياغة عملي /تمرين 
 عالمات 10كتابة الئحة دعوى من او 
 

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

3pS 

اكتساب المهارات الذهنية المتنوعة 
شخيص ومعالجة المسائل واستخدامها لت

والمعضالت القانونية ذات العالقة ببيئة 
 االعمال وابتكار الحلول القانونية المناسبة لها

 دراسة متعمقة في قانون التحكيم  

 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10تقييم بمناقشة شفهية من 

قانون المنافسة غير المشروعة 
 جاريةواالسرار الت

 

من االستاذ لمسائل عملية تقييم غير مباشر / غير مرئي 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10من 

Sp4   تنمية المهارات البحثية القانونية بشكل عام
 وفي مجال قطاع االعمال بشكل خاص 

 مناهج وتقنيات البحث العلمي

 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10من   كتابة ورقة عمل في احد مواضيع المادة

 موضوعات مختارة في قانون االعمال

 

 10من قضائي او نص قانوني تقييم تعليق على قرار 
 عالمات

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

Sp5  اكتساب مهارة استخدام اللغة االنجليزية  في
 بشكل خاصمجال قطاعات  االعمال 

لغة انجليزية متخصصة في قانون 
 االعمال

 

 عالمة 20من باللغة االنجليزية شفهي تقييم نشاط تشاركي 
 او اعلى  14% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 
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 األداء المستهدفمستوى  طريقة التقييم بالتفصيل التي تقّيم المخرجالمواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 لكفاياتا

1pC 

القدرة على كتابة وصياغة العقود واالتفاقيات 
واللوائح والمذكرات وكافة الوثائق القانونية طبقًا 

 للصيغة القانونية المناسبة

 مناهج وتقنيات البحث العلمي

 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات  10من  كتابة/ تقييم  الئحة دعوى 

 الدولية عقود التجارة

 

من  دولي  عقد قانونيتقييم صياغة  /صياغة 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10

2pC 

القدرة على استخدام مصادر المعرفة القانونية 
واجراء البحوث واوراق العمل واستخالص النتائج 

 والتوصيات المبنية على اسس علمية ومنطقية

 علميمناهج وتقنيات البحث ال

 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10كتابة ورقة بحثية / ورقة عمل من 

 تشريعات الجرائم االقتصادية

 

 10من وتوصيات في مواضيع المادة  تقييم حلول مبتكرة 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات

3pC 

آلخرين القدرة على االتصال بفعالية مع ا 
بأسلوب مستقل وجماعي والعمل بروح الفريق 
الواحد في ظل التشريعات الناظمة للعمل 

 القانوني

 موضوعات مختارة في قانون االعمال  

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات  10من تقييم نشاط مشترك لفريق عمل  

 الملكية التجارية والصناعية

 

 10من لفريق عمل  / غير مرئي  تقييم غير مباشر
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات

Cp4  القدرة على تطبيق المعارف النظرية والمهارات
التحليلية والذهنية على الحاالت والمسائل 
الواقعية والمفترضة ذات التركيب البسيط والمعقد 

ية اليجاد وابتكار الحلول لكافة المعضالت القانون
 على اخالف انواعها.

 القوانين الجمركية و الضريبية

 

 تطبيق عملي على تعبئة اقرارات ضريبية / دخل ومبيعات
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100  عالمات 10من 

تشريعات االستثمار والشركات 
 واالوراق المالية 

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10تقييم حلول مبتكرة مقدمة من الطالب من 

Cp5 دراسة متعمقة في قانون العمل االردني تعزيز القدرة على التعلم مدى الحياة 
 

استاذ المادة من عام من تقييم غير مباشر/ غير مرئي 
 عالمات 10

 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100

 التحكيم   دراسة متعمقة في قانون
 

تقييم لنشاط فردي لتعلم اجراءات التحكيم وتقييمه من 
 او اعلى 7% من الطلبة يحصلون على عالمة 100 عالمات 10االستاذ من 

 


