
 2019بطاقة الطالب اإلرشادية 

المتطلب السابقالساعاتاسم المادةرقم المادةالمتطلب السابقالساعاتاسم المادةرقم المادة
30501120األوراق التجارية والعمليات المصرفية/القانون التجاري501322

30501211قانون البينات501405

30501211قانون التنفيذ القضائي501407-3العلوم العسكرية0000101

30501312الملكية العقارية3101099501367(1)مهارات اتصال باللغة العربية0000110

30501312أصول المحاكمات المدنية3102099501380مهارات اتصال باللغة اإلنجليزية0000112

30501130(2)القانون الدولي العام 501131-3التربية الوطنية0000113

30501210التشريعات االجتماعية501267-3ثقافة إسالمية0000120

30501109الصياغة القانونية وتحليل النصوص وتفسيرها501340-0عمل تطوعي في خدمة المجتمع0000105

30501342أصول المحاكمات الجزائية501481

30501265تشريعات اإلدارة االلكترونية501464

30501265القضاء اإلداري3501462اإلسالم وقضايا العصر0000145

30501140جرائم تكنولوجيا المعلومات3501343التفكير واإلبداع0000114

30501211قانون التجارة االلكترونية3501486الكتابة والتعبير0000116

3العيادة القانونية3501309(القضية الفلسطينية  )القدس 0000118
30501312القانون الدولي الخاص3501414حقوق اإلنسان0000122

3قضايا قانونية معاصرة0000124
3(1)األحوال الشخصية 3403353مقدمة في االقتصاد0000126
3401353(2)األحوال الشخصية 3403454نقل المعرفة0000128

3501481قسم عام/تطبيقات قضائية 3501485مقدمة في علم النفس0000130

3501380قسم خاص/ تطبيقات قضائية3501484أخالقيات والسلوك0000132

3علم البيئة والزراعة0000136
3التغير المناخي وسياسة االستدامة0000138
3501120الملكية الفكرية3501327الغذاء في حياتنا0000139

3501312عقود التأمين3501326أساسيات في مهارات الحاسوب0000140

3501130حقوق اإلنسان في القانون الدولي3501133مدخل إلى الحاسوب واالنترنت0000142

3501120القانون البحري3501323أساسيات في اللغة العربية0000144

3501210الوسائل البديلة لتسوية النزاعات501313ساعة (24): متطلبات الكلية :ثانياً 

3501120القانون الجوي3501324المدخل إلى علم القانون501109

3501265قانون اإلدارة المحلية30501109501363مبادئ القانون التجاري501120

3501130القانون الدولي اإلنساني3501233(1)القانون الدولي العام 501130

3501140جرائم امن الدولة3501317القانون الدستوري والنظم السياسية501150

3501140قانون االحداث30501109501320القانون اإلداري501265

3علم االجرام والعقاب30501109501243القسم العام/قانون العقوبات 501140
3الطب الشرعي3501244المالية العامة والتشريع الضريبي501270
3(1)أصول الفقه 3403255مناهج البحث القانوني وأخالقيات المهن القانونية501360

3مبادئ في االقتصاد206101ساعة (81): متطلبات التخصص :ثالثاً 
3501109التشريعات البيئية501436ساعة (69): اإلجبارية - أ

3501120تشريعات االستثمار30501109501328مصادر االلتزام/ القانون المدني501210

3501130القضاء الدولي30501210501330أحكام االلتزام/القانون المدني 501211

3501120قانون االعسار30501120501332شركات/ القانون التجاري501222

3501120قانون التجارة الدولية30501130501427المنظمات الدولية501232

30501210العقود المسماة/ القانون المدني501312

30501150الدستور األردني501251

30501140جرائم واقعة على األشخاص/قانون العقوبات 501241

30501140جرائم واقعة على األموال/ قانون العقوبات 501342

الحقوق: تخصص

ساعات معتمدة (12)االختيارية - ب

:ساعة معتمدة وهي (12)متطلبات التخصص االجبارية  المساندة بواقع .     ب

ساعة (132)ساعات الخطة 

.فأكثر، ويعتبر النجاح في المواد االستدراكية من شروط متطلبات التخرج (50)   وفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان في أي منها، أو لم يحقق النجاح في أي منها عليه تسجيل ودراسة مادة استدراكية لتلك التي لم يتقدم لالمتحان فيها، أو التي لم يحصل على عالمة 

    كلية الحقوق جامعة جرش  

رئيس القسم                       (.      فأكثر في أي منها يعفى من دراسة مادة استدراكية لتلك المادة التي نجح فيها (50)   على الطالب أن يتقدم في بداية الفصل الذي قبل فيه في الجامعة المتحان مستوى لغة عربية، ولغة إنجليزية وحاسوب، وفي حالة حصوله على عالمة 

:ساعة معتمدة موزعة كما يلي (27)متطلبات الجامعة وعددها : أوالً

( ساعة معتمدة15)مواد متطلبات الجامعة اإلجبارية  بواقع .      أ

: .................رقمه الجامعي :................................. الطالب: اسم

:ساعة معتمدة وهي (9)متطلبات التخصص االختيارية بواقع :      رابعاً 


