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 2016/  2015الجامعي للعام  الخطة الدراسية االسترشادية                        الحقوق ية: الكل 
 السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  المادة اسم رقم المادة
عدد  المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق الساعات

 المتطلب السابق الساعات

  3 مبادئ عامة في القانون التجاري 0411303  (0161100) 3 (1مهارات االتصال باللغة العربية) 0161101

  3 القانون اإلداري 0412505   3 المدخل الى علم القانون 0411101

  3 علم أصول الفقه 0411707   3 قانون العقوبات القسم العام 0411202

  3 حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني 0411629   3 ريالنظم السياسية والقانون الدستو 0412404

 (0171100) 3 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية) 0121141   3 مبادئ القانون الدولي العام 0411606

  3 الثقافة االسالمية 0161300     

 18                         المجموع  15                المجموع
 الثانية السنة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
عدد  اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق الساعات

 المتطلب السابق الساعات

   التربية الوطنية 0161201   3 العلوم العسكرية 0161200

 0411303 3 التجارة االلكترونيةت تشريعا 4123200  0411101 3 مصادر االلتزام 0412108

  3 علم االجرام والعقاب 4112360  0411202 3 الجرائم الواقعة على االشخاص 0412216

 0411606 3 القانون الدولي 0412628  0411101 3 التشريع المالي والضريبي 0412525

 0411707 3 (1األحوال الشخصية) 4127300  0411404 3 الدستور االردني 0412424

 0412108 3 احكام االلتزام 4121090   3 منظمات دولية 4136410

 18                             المجموع                 18                     المجموع

 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
عدد  اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق الساعات

 المتطلب السابق الساعات

  3 تاريخ االردن وفلسطين 0162301  0412108 3 قانون التحكيم 3941430

 0412109 3 اصول المحاكمات المدنية 4131110  0412109 3 العقود المسماه 4131100

 0412108 3 قانون العمل 4131120  0412216 3 الجرائم الواقعة على االموال 4132170

 0413321 3 العمليات المصرفية 2241330  0412216 3 أصول المحاكمات الجزائية 4132180

  3 مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 0413832  0411303 3 االوراق التجارية 4133210

  3 لفقهيةالقواعد ا 0413742  0412505 3 تشريعات االدارة االلكترونية 4134260

 18جموع                            الم  18المجموع                   

 السنة الرابعة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
عدد  اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق الساعات

 المتطلب السابق الساعات

  3 علم النفس واالجتماع 0132200   3 لصحةالرياضة وا 0161303

 0413110 3 القانون الدولي الخاص 4141150  0412109 3 الحقوق العينية 4141130

 0412505 3 القضاء االداري 4144270  0413111 3 قانون البينات والتنفيذ 4141140

 0412730 3 2األحوال الشخصية 4147310  0411303 3 الشركات واالفالس 3414320

 0411202 3 الجرائم االلكترونية 4142190   3 االعالم والعالقات العامة 0162302

 3 بحث التخرج 4140340  0413111 3 تطبيقات قضائية 4149330
ساعة 110اجتياز

 معتمدة

 18                        المجموع  18                  المجموع
 


