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المتطلب  العالمة اسم المادة رقم المادة
 السابق

المتطلب  العالمة اسم المادة رقم المادة
 السابق

 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

ا    ( ساعة27متطلبات الجامعة ) أوالا   ( ساعات معتمدة12المواد االختيارية )   ( ساعة معتمدة21متطلبات الكلية ) ثانيا
 ( ساعة 12اإلجبارية : )-أ 

 المجال االول()

حقوق اإلنسان في القانون  501133 /  المدخل إلى علم القانون 501109  
 الدولي

501130 

    501109  القانون  التجاري / مبادىء 501120 * 101099  (1)مهارات اتصال باللغة العربية  101106

 401150 2اصول الفقة/ 403356 /  1 /لقانون الدولي العام  ا 501130 * 102099  زيةمهارات اتصال باللغة اإلنجلي 102108

 501130 منظمات دولية 501232 501109  قانون العقوبات/القسم العام 501140 /  التربية الوطنية 105102

 501109 القانون و التنمية 501164 /  القانون الدستوري والنظم السياسية 501150 /  علوم عسكرية 000100

 :اد متطلبات الجامعة االختياريةمو  -ب

( 3( ساعة / كحد أدنى مادة واحدة )15بواقع ) 

ساعات من المجاالت الثاني والثالث والرابع وبحد 

 ( ساعات من كل مجال .6أقصى )

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------- 

 * مالحظة : 

ي الجامعة على الطالب أن يتقدم في بداية الفصل الذي قبل فيه ف

المتحان مستوى  لغة عربيةة  ولغةة جنجليةيةة  وحاسةوب  وفةي 

( فةةثكثر فةةي أي ميعةةا يعفةةى مةةن 50حالةةة حصةةوله علةةى عالمةةة)

دراسة مادة اسةتدراكية لتلةا المةادة التةي نجةا فيعةا  وفةي حالةة 

عدم تقدم الطالب لالمتحان في أي ميعا  أو لم يحقق اليجاح  في 

مةةادة اسةةتدراكية لتلةةا التةةي لةةم أي ميعةةا  عليةةه تسةةجيل ودراسةةة 

( فةثكثر   50يتقدم لإلمتحان فيعا  أو التي لم يحصل على عالمة)

ويعتبةةر اليجةةةاح فةةةي المةةةواد االسةةتدراكية مةةةن  ةةةرو  متطلبةةةات 

 التخرج.

 

 / تاريخ القانون 501194 102108  مهارات لغة إنجليزية خاصة )قانون( 501003  

 / قانون البحار 501234 501120  القانون البحري 501323  

( ساعة 84متطلبات التخصص ) ثالثا  
 االجبارية

 / علم اإلجرام والعقاب 501243  

 501140 الطب الشرعي 501244   ( ساعة72المواد اإلجبارية )       

 / التشريع الجنائي اإلسالمي 501245 501109  القانون المدني / مصادر االلتزام 501210  

األحوال الشخصية لغير  501319 501120  القانون التجاري/شركات وافالس 501221  
 المسلمين

401150 

 501120 القانون الجوي 501324 501130  2قانون دولي عام /  501131  

الملكية الصناعية والتجارية  501325 501210  القانون المدني/أحكام االلتزام 501211  
 واألدبية

501120 

 501312 عقود التأمين 501326 501109  (1القانون االداري  ) 501260  

 501361 قانون اإلدارة المحلية 501363 501150  الدستور االردني 501251  

 501380 قانون التحكيم 501383 501380  تطبيقات قضائية 501484  

قانون الجنسية ومركز  501416 ساعة معتمدة 90  بحث تخرج 501401  
 انبأج

501210 

 501315 قانون الضمان االجتماعي 501417 /  المالية العامة والتشريع الضريبي 501270  

 عقود المدنية الصغيرةال 501418 501140  قانون العقوبات / الجرائم الواقعة على االشخاص 501241  
) المقاولة والكفالة 

 والوكالة(

501312 

 501120 قانون التجارة الدولية 501427 501210  قانون العمل 501315  

 / قانون البيئة 501435 501120  القانون التجاري / اوراق تجارية وعمليات مصرفية 501322  

 / مبادىء في االقتصاد 206101 501211  القانون المدني / العقود المسماة 501312  

 501130 الدولي  االنسانيالقانون  501233 501260  (2القانون االداري ) 501361  

 موافقة ر. قسم العيادة القانونية 501309      

 المالحظات: 501241  قانون العقوبات / الجرائم الواقعة على االموال 501342  
متطلبات الحصول على درجة البكاالوريوس حقاوق مان كلياة -1

( ساعة معتمدة موزعة 132في جامعة جرش األهلية ) الحقوق
 حو الوارد في هذه البطاقة.على الن

 ( ساعات.3عدد الساعات المعتمدة لكل مادة في الخطة )-3

 501361  القضاء االداري 501462 / 

 501312  قانون اصول المحاكمات المدنية 501380 / 

 501312  القانون المدني / الحقوق العينية : االصلية والتبعية 501413 / 

 501312  لدولي الخاصالقانون ا 501414  

 501380  قانون البينات والتنفيذ 501483  

* على الطالب التقدم المتحان مستوى اللغة  501342  قانون اصول المحاكمات الجزائية 501481  
العربية واللغة واالنجليزية 

 والحاسوب

 /  مدخل الى الفقة االسالمي 403150  

 401150  / زواج وطالق 1االحوال الشخصية  403353  

 401353  ميراث ووصايا ووقف /2االحوال الشخصية  403454  


