
بطاقة الطالب اإلرشادیة ٢٠١٩ 
المتطلب السابقالساعاتاسم المادةرقم المادةالمتطلب السابقالساعاتاسم المادةرقم المادة

٣٠٥٠١١٤٠قانون العقوبات / جرائم واقعة على األموال٥٠١٣٤٢
٣٠٥٠١١٢٠القانون التجاري/األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة٥٠١٣٢٢

٣٠٥٠١٢١١قانون البینات٥٠١٤٠٥-٣العلوم العسكریة٠٠٠٠١٠١
٣٠٥٠١٢١١قانون التنفیذ القضائي٣١٠١٠٩٩٥٠١٤٠٧مھارات اتصال باللغة العربیة(١)٠٠٠٠١١٠
٣٠٥٠١٣١٢الملكیة العقاریة٣١٠٢٠٩٩٥٠١٣٦٧مھارات اتصال باللغة اإلنجلیزیة٠٠٠٠١١٢
٣٠٥٠١٣١٢قانون أصول المحاكمات المدنیة٥٠١٣٨٠-٣التربیة الوطنیة٠٠٠٠١١٣
٣٠٥٠١١٣٠القانون الدولي العام (٢)٥٠١١٣١-٣ثقافة إسالمیة٠٠٠٠١٢٠
٣٠٥٠١٢١٠التشریعات االجتماعیة٥٠١٢٦٧-٠عمل تطوعي في خدمة المجتمع٠٠٠٠١٠٥

٣٠٥٠١١٠٩الصیاغة القانونیة وتحلیل النصوص وتفسیرھا٥٠١٣٤٠
٣٠٥٠١٣٤٢قانون أصول المحاكمات الجزائیة٥٠١٤٨١

٣٠٥٠١٢٦٥تشریعات اإلدارة االلكترونیة٣٥٠١٤٦٤اإلسالم وقضایا العصر٠٠٠٠١٤٥
٣٠٥٠١٢٦٥القضاء اإلداري٣٥٠١٤٦٢التفكیر واإلبداع٠٠٠٠١١٤
٣٠٥٠١١٤٠جرائم تكنولوجیا المعلومات٣٥٠١٣٤٣الكتابة والتعبیر٠٠٠٠١١٦
٣٠٥٠١٢١١قانون التجارة االلكترونیة٣٥٠١٤٨٦القدس ( القضیة الفلسطینیة )٠٠٠٠١١٨
٣العیادة القانونیة٣٥٠١٣٠٩حقوق اإلنسان٠٠٠٠١٢٢
٣٠٥٠١٣١٢القانون الدولي الخاص٣٥٠١٤١٤قضایا قانونیة معاصرة٠٠٠٠١٢٤
٣مقدمة في االقتصاد٠٠٠٠١٢٦
٣األحوال الشخصیة (١)٣٤٠٣٣٥٣نقل المعرفة٠٠٠٠١٢٨
٣٤٠١٣٥٣األحوال الشخصیة (٢)٣٤٠٣٤٥٤مقدمة في علم النفس٠٠٠٠١٣٠
٣٥٠١٤٨١تطبیقات قضائیة /قسم عام٣٥٠١٤٨٥أخالقیات والسلوك٠٠٠٠١٣٢
٣٥٠١٣٨٠تطبیقات قضائیة/ قسم خاص٣٥٠١٤٨٤علم البیئة والزراعة٠٠٠٠١٣٦
٣التغیر المناخي وسیاسة االستدامة٠٠٠٠١٣٨
٣٥٠١١٢٠الملكیة الفكریة٣٥٠١٣٢٧الغذاء في حیاتنا٠٠٠٠١٣٩
٣٥٠١٣١٢عقود التأمین٣٥٠١٣٢٦أساسیات في مھارات الحاسوب٠٠٠٠١٤٠
٣٥٠١١٣٠حقوق اإلنسان في القانون الدولي٣٥٠١١٣٣مدخل إلى الحاسوب واالنترنت٠٠٠٠١٤٢
٣٥٠١١٢٠القانون البحري٣٥٠١٣٢٣أساسیات في اللغة العربیة٠٠٠٠١٤٤

٣٥٠١٢١٠الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات٥٠١٣١٣متطلبات الكلیة : (٢٤) ساعةثانیاً :
٣٥٠١١٢٠القانون الجوي٣٥٠١٣٢٤المدخل إلى علم القانون٥٠١١٠٩
٣٥٠١٢٦٥قانون اإلدارة المحلیة٣٠٥٠١١٠٩٥٠١٣٦٣مبادئ القانون التجاري٥٠١١٢٠
٣٥٠١١٣٠القانون الدولي اإلنساني٣٥٠١٢٣٣القانون الدولي العام (١)٥٠١١٣٠
٣٥٠١١٤٠جرائم امن الدولة٣٥٠١٣١٧القانون الدستوري والنظم السیاسیة٥٠١١٥٠
٣٥٠١١٤٠قانون االحداث٣٠٥٠١١٠٩٥٠١٣٢٠القانون اإلداري٥٠١٢٦٥
٣علم االجرام والعقاب٣٠٥٠١١٠٩٥٠١٢٤٣قانون العقوبات /القسم العام٥٠١١٤٠
٣الطب الشرعي٣٥٠١٢٤٤المالیة العامة والتشریع الضریبي٥٠١٢٧٠
٣أصول الفقھ (١)٤٠٣٢٥٥ناجح ب ٩٠ ساعة٣مناھج البحث القانوني وأخالقیات المھن القانونیة٥٠١٣٦٠
٣مبادئ في االقتصاد٢٠٦١٠١متطلبات التخصص : (٨١) ساعةثالثاً :

٣٥٠١١٠٩التشریعات البیئیة٥٠١٤٣٦أ- اإلجباریة : (٦٩) ساعة
٣٥٠١١٢٠تشریعات االستثمار٣٠٥٠١١٠٩٥٠١٣٢٨القانون المدني/ مصادر االلتزام٥٠١٢١٠
٣٥٠١١٣٠القضاء الدولي٣٠٥٠١٢١٠٥٠١٣٣٠القانون المدني /أحكام االلتزام٥٠١٢١١
٣٥٠١١٢٠قانون االعسار٣٠٥٠١١٢٠٥٠١٣٣٢القانون التجاري/ شركات٥٠١٢٢٢
٣٥٠١١٢٠قانون التجارة الدولیة٣٠٥٠١١٣٠٥٠١٤٢٧المنظمات الدولیة٥٠١٢٣٢
٣٠٥٠١٢١٠القانون المدني/ العقود المسماة٥٠١٣١٢
٣٠٥٠١١٥٠الدستور األردني٥٠١٢٥١
٣٠٥٠١١٤٠قانون العقوبات /جرائم واقعة على األشخاص٥٠١٢٤١

تخصص: الحقوق

ب- االختیاریة (١٢) ساعات معتمدة

    ب. متطلبات التخصص االجباریة  المساندة بواقع (١٢) ساعة معتمدة وھي:

ساعات الخطة (١٤١) ساعة

   وفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان في أي منھا، أو لم یحقق النجاح في أي منھا علیھ تسجیل ودراسة مادة استدراكیة لتلك التي لم یتقدم لالمتحان فیھا، أو التي لم یحصل على عالمة (٥٠) فأكثر، ویعتبر النجاح في المواد االستدراكیة من شروط متطلبات التخرج.

    كلیة الحقوق جامعة جرش  

   على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي قبل فیھ في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة، ولغة إنجلیزیة وحاسوب، وفي حالة حصولھ على عالمة (٥٠) فأكثر في أي منھا یعفى من دراسة مادة استدراكیة لتلك المادة التي نجح فیھا.      )                       رئیس القسم

أوالً : متطلبات الجامعة وعددھا (٢٧) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:
     أ. مواد متطلبات الجامعة اإلجباریة  بواقع (١٥ ساعة معتمدة)

اسم: الطالب:................................. رقمھ الجامعي : .................

ج: متطلبات التخصص االختیاریة بواقع (٩) ساعة معتمدة وھي :


