
 الخطة االسترشادٌة لدرجة البكالورٌوس فً قسم القانون

 ) السنة األولى (

 " الفصل األول "

 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

 كلٌة إجباري متطلب 3 المدخل إلى علم القانون 120101

 كلٌة إجباري متطلب 3 1القانون الدولً العام  120110

 إجباري كلٌة متطلب 3 دستورينظم سٌاسٌة وقانون  120111

 جامعة إجباري متطلب 3 أجباري متطلب جامعة  

 اختٌاريجامعة  متطلب 3 اختٌاري متطلب جامعة 

 

 " الفصل الثانً"

 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

 كلٌة إجباري متطلب 3 قانون مدنً / مصادر التزام  121001

 كلٌة إجباري متطلب 3 التجاريمبادئ القانون  120002

 إجباري كلٌة متطلب 3  1القانون اإلداري  120011

 إجباريتخصص  متطلب 3 طرق البحث والكتابة القانونٌة  120021

 إجباريجامعة  متطلب 3 جامعة إجباري متطلب  

 متطلب تخصص اختٌاري 3 متطلب تخصص اختٌاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) السنة الثانٌة (

 األول" " الفصل

 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

 متطلب تخصص إجباري 3 قانون مدنً / أحكام التزام  120000

 متطلب كلٌة إجباري 3 قانون العقوبات / القسم العام  120113

 متطلب تخصص إجباري 3 قانون األحوال الشخصٌة  120111

 متطلب تخصص اختٌاري 3 اختٌاري تخصصمتطلب  

 إجباريمتطلب جامعة  3 إجباريمتطلب جامعة  

 متطلب جامعة اختٌاري 3 اختٌاريمتطلب جامعة  

 

 " الفصل الثانً"

 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

 متطلب تخصص إجباري 3 تجاري / شركات وإفالسقانون  120132

 متطلب تخصص إجباري 3  0إداري قانون  120311

 متطلب تخصص إجباري 3  0القانون الدولً العام  120310

 متطلب تخصص إجباري 3 أحكام التجارة اإللكترونٌة  120021

 متطلب جامعة اختٌاري 3 اختٌاريمتطلب جامعة  

 إجباريمتطلب جامعة  3 متطلب جامعة إجباري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) السنة الثالثة (

 " الفصل األول"

 مالحظات الساعاتعدد  اسم المادة رقم المادة 

 متطلب تخصص إجباري 3  قانون مدنً/ عقود مسماة  120003

 إجباريتخصص متطلب  3  قانون تجاري / أوراق تجارٌة  120133

 متطلب تخصص إجباري 3   الجرائم واقعة على األموال 120312

 إجباريمتطلب تخصص  3  ةمصطلحات قانونٌة باللغة اإلنجلٌزٌ 120113

 جامعة اختٌاريمتطلب  3 جامعة اختٌاريمتطلبات  

 اختٌاري تخصص متطلب 3  اختٌاري تخصصمتطلب  

 

 ) السنة الثالثة (

 " الفصل الثانً "

 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

 متطلب تخصص إجباري 3 قانون المنظمات الدولٌة  120311

 تخصص إجباري متطلب 3 النظام الدستوري األردنً  120311

 متطلب تخصص إجباري 3 قانون أصول المحاكمات المدنٌة   120301

 متطلب تخصص إجباري 3 الجرائم الواقعة على األشخاص 120011

 متطلب كلٌة إجباري 3 أخالقٌات مهنة القانون 120121

 متطلب جامعة اختٌاري 3 متطلب جامعة اختٌاري  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابعة () السنة 

 الفصل األول"" 

 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

 متطلب تخصص إجباري 3   القانون المدنً / الحقوق العٌنٌة  120303

 متطلب تخصص إجباري 3 البٌناتقانون  120333

 متطلب تخصص إجباري 3 قانون العمل 120001

 متطلب تخصص إجباري 3 جرائم تكنولوجٌا المعلومات   120331

 كلٌة إجباريمتطلب  3 الحقوق والحرٌات العامة 120112

  جامعة اختٌاري متطلب 3  جامعة اختٌاريمتطلب  

 

 ) السنة الرابعة (

 " الفصل الثانً "

 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

 متطلب تخصص إجباري 3    قانون دولً خاص 120302

 تخصص إجباري متطلب 3 إداري قضاء 120010

 متطلب تخصص إجباري 3 أصول المحاكمات الجزائٌةقانون  120102

 متطلب تخصص إجباري 3   تشرٌعات اإلدارة اإللكترونٌة 120338

 إجباري تخصص متطلب 3 تطبٌقات قضائٌة  120132

 حرمتطلب  3  حرمتطلب  

 

 

 


