
جامعة اربد األهلية
دائرة القبول والتسجيل

:اسم الطالبكلية القانون

: رقم الطالب

الساعات المتطلب الساعات المتطلب الساعات المتطلب الساعات المتطلب 

المعتمدةالسابقالمعتمدةالسابقالمعتمدةالسابقالمعتمدةالسابق

3لانون البٌئة3102101لانون األحوال الشخصٌة3102114الحموق والحرٌات العامة3102110(1)اللغة العربٌة 205123

3الحلول البدٌلة لتسوٌة المنازعات 3102215مبادئ المانون التجاري احكام التجارة اإللكترونٌة3102209نظم سٌاسٌة ولانون دستوري3102111(1)مهارات فً اللغة االنجلٌزٌة205125

3علم اصول الفمة13102218لانون إداري المضاء االداري 3102212(1)المانون الدولً العام 3102112العلوم العسكرٌة205107

3تارٌخ المانون3102226لسم العام/لانون عموباتالجرائم الوالعة على االشخاص3102214مدخل إلى علم المانونالمسم العام/ لانون العموبات3102113التربٌة الوطنٌة 205110

102121
3102313طرق البحث والكتابة المانونٌة3102219المدخل الى علم المانون 

3التشرٌع المالً والضرٌبً

3الطب الشرعً 3102316مصادر التزام/لانون مدنًاحكام التزام/ المانون المدنً 3102222مدخل إلى علم المانون( 1 )لانون إداري 102211

3لانون االدارة المحلٌة 3102317مصادر التزام / المانون المدنًالعمود المسماة / المانون المدنً 3102223مدخل إلى علم المانونمصادر التزام/المانون المدن102221ً

3الجرائم الوالعة على امن الدولة 3102321لانون العمل 3102224مبادئ المانون التجاري102225الساعات المتطلب 

3لانون التجارة الدولٌة13102330لانون اداري(2)المانون االداري 3102311اخاللٌات مهنة المانون102401المعتمدةالسابق

3الجنسٌة ومركز االجانب 13102333لانون دولً عام(2)المانون الدولً العام 3102312مدخل الى علم اإلجتماع 205100

3المانون الدولً الجنائ3102335ًالنظام الدستوري االردنً 3102314المضٌة الفلسطٌنٌة 205101

3لانون التنفٌذ3102337المسم العام/لانون العموباتالجرائم الوالعة على االموال  3102315لضاٌا معاصرة 205105

3المانون الدبلوماسً والمنصلً 3102360لانون المنظمات الدولٌة3102319المجتمع األردنً 205106

3الجرائم االلتصادٌة 3102371مصادر التزام / المانون المدنًحموق عٌنٌة / المانون المدنً 3102323تعارٌخ المدس 205109

3عمود التأمٌن3102380أحكام التزام/المانون المدنً لانون أصول المحاكمات المدنٌة 3102324الثمافة اإلسالمٌة 205112

205114

تطبٌمات تكنولوجٌا المعلومات غٌر 

3لانون دولً إنسان3102381ًمصادر التزام/المانون الندنًالمانون الدولً الخاص3102325طلبة العلوم وتكنولوجٌا المعلومات

3علم اإلجرام والعماب3102415حموق الملكٌة الفكرٌة3102328التنمٌة السٌاحٌة فً األردن 205115

3المانون البحري3102422مدخل الى علم المانونلانون البٌنات3102336الحضارة العربٌة اإلسالمٌة205118

3مدخل الى علم المانونتشرٌعات اإلدارة االلكترونٌة3102338المانون فً حٌاتنا205122

3لسم عام/ عموباتجرائم تكنولوجٌا المعلومات3102339حموق اإلنسان205201

رلم المادة3مصطلحات لانونٌة باللغة االنجلٌزٌة3102413علوم صحٌة205214

3البحث العلم205215ً

3التعلم والتربٌة األخاللٌة205216

3المٌادة وإدارة الفرٌك205517

3مبادىء المانون التجاريشركات وإفالس/المانون التجاري3102435الثمافة المعلوماتٌة205218

3مبادىء المانون التجارياوراق تجارٌة/المانون التجاري3102436مهارات التواصل205219

3تطبٌمات لضائٌة3102460الرٌاضة فً حٌاتنا205103

205221
مهارات التفكٌر النالد وحل 

3المشكالت

3ممدمة فً الفلسفة وعلم المنطك205222

ٌتبع 

النتٌجةاسم المادةرلم المادةالنتٌجةرلم المادة

استدراكً /اللغة العربٌة 201099اللغة االنجلٌزٌة 

استدراكً /اللغة االنجلٌزٌة 202099الحاسوب

استدراكً /الحاسوب 401099اللغة العربٌة 

َتىجة علً كافة الطلثة التقدم إلمتحان مستىي فٍ اللغة العزتُة واللغة اإلنجلُزَة والحاسىب علً أن َسجل الطالة الذٌ َخفق فٍ النجاح تهذا االمتحان مساقاً استدراكُاً خارج خطته الدراسُة:  مالحظة 

يختاروا الطالب من المواد التالية 

العالمة 

:- ساعة معتمدة ووي27متطلبات الجامعة  وعددوا  :- اولاً 

 ساعة معتمدة12متطلبات الجامعة الاجبارية وعددوا   (المجال الاول)- أ

العالمة اسم المادةرقم المادة

: يختاروا الطالب من المواد الآتية15متطلبات الجامعة الإختيارية وعدده -ب

ساعات معتمدة  (9)متطلبات التخصص الاختيارية وعددوا - ب

العالمة اسم المادة

 ساعة معتمدة27متطلبات الكلية الاجبارية وعددوا 

العالمة 

: ساعة معتمدة ووي 84متطلبات قسم التخصص وعددوا : ثالثا

 ساعة معتمدة 75متطلبات التخصص الاجبارية وعددوا - أ

اسم المادةرقم المادة

1024253

( 2012 / 2011 )الخطة الدراسية المعتمدة لمهح درجة البكالوريوس لتخصص القانون للطلبة المقبولين اعتباراً من الفصل الاول من العام الجامعي 

اسم المادةرقم المادةالعالمة اسم المادةرقم المادة رقم المادة

المواد االستدراكٌة نتٌجة فحص المستوى

ً ساعات معتمدة (3): المتطلبات الحرة وعددها: رابعا

ٌختارها الطالب من خارج التخصص

لانون أصول المحاكمات الجزائٌة

الجرائم الوالعة على 

أو الجرائم /األشخاص و

الوالعه على األموال


