
 جامعة عمان األهلية

 الخطة الدراسية االسترشادية لطلبة الحقوق

 السنة األولى 

الفصل الدراسي  الثاني            الفصل الدراسي األول              

الساعات 

  رقم المادة اسم المادة المعتمدة

الساعات 

 رقم المادة اسم المادة المعتمدة

  مهارات االتصال باللغة العربية A0171101  3 االنجليزية  مهارات االتصال باللغة 3

 A0411101 المدخل الى علم القانون A0411501  3 مبادئ عامة في القانون االداري 3

 A0411301 قانون العقوبات القسم العام A0411602  3 مبادئ عامة في القانون الدولي العام 3

 A0411401 مبادئ عامة في القانون التجاري A0411701  3 المدخل إلى الفقه والقواعد الفقهية 3

 A0411102 مصادر االلتزام 3

 مبادئ عامة في القانون الدستوري 3 
A0411101 

 A0412602 حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني 3

 المجموع:  15  المجموع:  18

 

انيةالسنة الث  

الفصل الدراسي الثاني             الفصل الدراسي األول              

الساعات 

  رقم المادة اسم المادة المعتمدة

الساعات 

 رقم المادة اسم المادة المعتمدة

 A0161301 التربية الوطنية A0412601  3 القانون الدولي 3

(1األحوال الشخصية ) 3  A0412701  3 أحكام االلتزام A0412101 

 A0412201 الجرائم الواقعة على األشخاص A0413101  3 العقود المسماة 3

 A0412301 تشريعات التجارة االلكترونية A0413102  3 أصول المحاكمات المدنية 3

 A0412401 الدستور األردني A0413103  3 قانون العمل والضمان االجتماعي 3

 A0412501 التشريع المالي والضريبي A0413201  3 الجرائم الواقعة على األموال 3

 المجموع:   18  المجموع:   18

لثة السنة الثا  

 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي  الثاني 



الساعات 

  رقم المادة اسم المادة المعتمدة

الساعات 

 رقم المادة اسم المادة المعتمدة

 A0413202 أصول المحاكمات الجزائية   A0413801 مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية 3

المصرفيةالعمليات  A0414101  3 الحقوق العينية 3  A0413301 

 A0413302 األوراق التجارية A0414102  3 قانون البينات والتنفيذ 3

 A0413303 الشركات واإلفالس A0414103  3 القانون الدولي الخاص 3

 A0413501 تشريعات اإلدارة االلكترونية A0414201  3 جرائم تكنولوجيا المعلومات 3

قانون اإلدارة المحليةادارة  3  A0413502  3 ( 2األحوال الشخصية)  A0413701 

 المجموع:  18  المجموع:  18

بعةالسنة الرا  

 الفصل الدراسي األول   الفصل الدراسي الثاني 

الساعات 

  رقم المادة اسم المادة المعتمدة

الساعات 

 رقم المادة اسم المادة المعتمدة

 A0414501 القضاء اإلداري A0412901  3 تطبيقات حاسوب قانونية 3

 A0414701 أصول الفقه A0161501  3 الثقافة االسالمية 3

األردن وفلسطينتاريخ  3  A0161701  3 بحث تخرج A0414901 

 A0414902 تطبيقات قضائية A0161801  3 البيئة والسالمة العامة 3

 A0412202 جرائم أمن الدولة A0181100  3 الرياضة والصحة 3

 A0414301 قانون التحكيم 3

 المجموع  A0161401 18 العلوم العسكرية 3 

 المجموع 18 

 

 


