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 ادلليل الإرشادي لطلبة لكية احلقوق 

 جامعة جرش / لكية احلقوق 

 عضو احتاد اجلامعات العربية  

 عضو احتاد جامعات العامل الإساليم  

 عضو احتاد جامعات العامل الإساليم والعربية  

 عضو احتاد جامعات العاملية العال 

 للتعلمي العال عضو رابطة املؤسسات العربية اخلاصة  

 عضو امجلعية العلمية للكيات احلقوق العربية 

 

 ميالدي    2023جهري /    1444
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 حرضة صاحب اجلالةل املكل عبد هللا الثاين بن احلسني حفظه هللا ورعاه 

 

                                               

ذن هللا املكل احلسني بن طالل طيب هللا ثراه              الثاين حفظه هللا صاحب السمو املليك احلسني بن عبد هللا  ول العهد    املغفور هل بإ
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 رئيس جامعة جرش 

 

 

 

 

 الأس تاذ ادلكتور يوسف ابو العدوس 
 معداء لكية احلقوق منذ التأأسيس ولغاية الآن 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        
                                                            العرمان كتور عبد الرمحن  الأس تاذ ادل                  الاس تاذ ادلكتور انداي قزمار                                                                          

   -   2022معيد لكية احلقوق                   2022-   2020معيد لكية احلقوق                                                                                                                
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   الطالبة، عزيزي الطالب عزيزيت  

 

ىل وأأنت يُسر ويسعد عامدة لكية احلقوق أأن تضع هذا ادلليل املوجز بني يديمك  أأفواج امللتحقني  الركب العلمي من  تنضمون اإ

دؤون خطواتمك الواثقة عىل تب وأأنتهبا، كام يُسها أأن هتنئمك عىل اختيارمك ختصص احلقوق )القانون( املمزي وقبولمك به، وترحب بمك 

 يادة القانون. طريق احلق والعداةل وس  

عز   هللا  والعداةل    وجل    ونرجو من  واحلق  العمل  لواء  حتملون  املرشق  الغد  ىل  اإ بوابة  لتكون  لكيتمك  رحاب  يف  لمك  التوفيق 

ىل الاس تفادة من الإماكنيات املتاحة من أأجل حتقيق أأهدافمك، والتعاون  وس يادة القانون من أأجل خدمة وطنمك وأأمتمك، وتدعومك اإ

 ساتذة والعاملني بروح الفريق الواحد. مع الزمالء والأ 

 وفقمك هللا مجيعا  

 معيد لكية احلقوق                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لكمة معيد لكية احلقوق
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 رؤية ورساةل وقمي غاايت لكية احلقوق 

   الرؤية: 

ملعايري   وفقا   القانونية  ادلراسات  يف جمال  والمتزي  اجلودة احمللية  الرايدة 

 والإقلميية وادلولية.

Vision: 

Leadership  and excellence in the field of legal  studies in 

accordance with local, regional and international quality 

standards. 

 :الرساةل

النظرية  بملهارات  القانونية  املعرفة  تعزيز  اإىل  احلقوق  لكية  تتطلع 

والبحث   العمل  سوق  احتياجات  يليب  ومبا  اللكية  خلرجيي  والعملية 

 العلمي التطبيقي والتمنية املس تدامة للمجمتع. 

 

The faculty of law aspires to enhance the legal knowledge 

of the theoretical knowledge and practical skills for its 

students in accordance with the needs of the labor market, 

applied scientific research and sustainable development  of 

socity. 

 :القمي اجلوهرية 

الأخالقية   والقمي  املعايري  من  مجةل  عىل  احلقوق  لكية  أأهداف  تقوم 

املس متدة من قمي اجملمتع العريب املسمل السامية وتعمل عىل الالزتام هبا، 

 ومهنا:  

 فية والزناهة واملساءةل. الشفا -1

 العدل واملساواة. -2

 المتزي والإبداع.  -3

 الانامتء والولء.  -4

 اجلودة والتحسني املس متر.  -5

Values: 

The objectives of the faculty of law are based on a number 

of ethical standards and values derived from the values of 

the Arab-Muslim society and are committed to them, 

including: 

1) transparency, integrity and accountability. 

2) Justice and equality.  

3) Excellence and creativity. 

4) Sense of belonging and loyalty. 

5) Quality and continuous improvement.  

 غاايت اللكية: 

عىل   اللكية  غاايت  لكية  تتوزع  يف  العمل  وأأطراف  العمل  حماور 

 احلقوق: 

 تطوير أأداء أأعضاء هيئة التدريس وفقا  للمعايري العاملية.  -1

 حتديث الربامج وتنويعها وجتديد اخلطط.  -2

 رفع كفاءة العاملني يف اللكية.  -3

 رفع سوية الطلبة وزايدة درجة التنافس ية هلم.  -4

 كفاءهتا. تطوير مرافق اللكية وحتديهثا وزايدة  -5

جراءات ضامن اجلودة يف اللكية هبدف التحسني  -6 تطوير اإ

 املس متر لعملياهتا.  

 تشجيع املبادرات الفردية والعمل الاجامتعي وخدمة اجملمتع.  -7

 تعزيز البحث العلمي وتطوير املعرفة. -8

College Goals:  

The goals of the college are distributed among the axes of 

work and the parties of work in the College of Law: 

1- Development of faculty members in accordance with 

international standards. 

2- Updating and diversifying programs. 

3- Raising the efficiency of the college’s workers. 

4- Raise the level and increase of students. 

5- Development of college facilities and recognition of 

their efficiency. 

6- Development of quality procedures in the college 

with the aim of improving the curriculum. 

7- Encouraging the individual and social work in 

society. 
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8- Development of research, development and 

knowledge. 

 
 لكية احلقوق يف سطور 

م وواكبت اللكية نشأأة اجلامعة وتطورها لتسامه يف تقدمي تعلمي قانوين عال اجلودة يركز 1993تأأسست لكية احلقوق عام  

اللكية   وتطرح  خاصة،  أأمهية  القانوين  العمل  تطبيق  يف  العميل  للبعد  ويعطي  واملعارصة  الأصاةل  بني  واملوامئة  النوعية  برانجمي عىل 

الباكلوريوس واملاجس تري يف القانون، وتضم خنبة من أأعضاء هيئة التدريس خترجوا من جامعات أأجنبية وعربية وحملية وتتنوع دلهيم  

 اخلربات العلمية والعملية، مما أأضفى تنوعا  أأثرى العملية التدريس ية وتنوعا  يف اخلربات دلى الطلبة اذلين خترجوا من اللكية ويشغلون

 مناصب ومراكز مرموقة يف الأهجزة القضائية والعمل القانوين واحملاماة بشلك خاص.  الآن

ذلا اكنت لكية احلقوق حريصة لك احلرص عىل مراجعة خططها وحتديهثا مبا يواكب أأحدث التوهجات ومعايري اجلودة والاعامتد 

تنويع وسائل احلصول عل املعرفة القانونية ومهنا الوسائل  ملؤسسات التعلمي العال، وحترص عىل حتديث املراجع القانونية بس مترار و 

املتخصصة   البياانت  قواعد  يف  والاشرتاك  القانوين،  اجملال  يف  املتخصصة  الإلكرتونية  الربامج  يف  الاشرتاك  خالل  من  الإلكرتونية 

لتدريس من التوسع يف معلية البحث العلمي،  وادلورايت القانونية بللغات العربية والإجنلزيية والفرنس ية لمتكن الطالب وأأعضاء هيئة ا

قاعة   اللكية  وتضم  الإلكرتونية  العرض  وأأهجزة  اذلكية  اكلألواح  التعلميية  العملية  تسهل  بوسائل  مزودة  تدريس  قاعات  اللكية  وتضم 

 سائل اجلامعية. احملاكامت الصورية )مرافعات( مزودة بوسائل العرض للصوت والصورة وتس تخدم للتطبيقات العملية ومناقشة الر 

كام حترص اللكية عىل التواصل مع اجملمتع احمليل من خالل تقدمي اخلربة واملشورة والتدريب، ويعترب املؤمتر العلمي الس نوي  

أأمه الأنشطة اليت من خاللها يت التواصل مع اللكيات الأخرى خارج الأردن وداخهل وخيصص ملوضوع من  اذلي تعقده لكية احلقوق 

املي ويأأخذ املؤمتر صفته ادلولية من خالل الاشرتاك الواسع لباحثني من داخل الأردن ومن خارجه يف مناس بة علمية  ذو اهامتم ع

 تشهد نشاطا  وتبادل  للخربات والإسهام يف طرح احللول للقضااي املثرية للرأأي العام وذات الاهامتم العاملي واحمليل. 
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 احلقوق رؤية ورساةل وقمي غاايت لكية  

   الرؤية: 

احمللية   اجلودة  ملعايري  وفقا   القانونية  ادلراسات  جمال  يف  والمتزي  الرايدة 

 والإقلميية وادلولية.

Vision: 

Leadership  and excellence in the field of legal  studies in 

accordance with local, regional and international quality 

standards. 

 :الرساةل

والعملية  النظرية  بملهارات  املعرفة القانونية  تعزيز  اإىل  احلقوق  لكية  تتطلع 

خلرجيي اللكية ومبا يليب احتياجات سوق العمل والبحث العلمي التطبيقي  

 والتمنية املس تدامة للمجمتع.

 

The faculty of law aspires to enhance the legal knowledge of the 

theoretical knowledge and practical skills for its students in 

accordance with the needs of the labor market, applied scientific 

research and sustainable development  of socity. 

 :القمي اجلوهرية 

تقوم أأهداف لكية احلقوق عىل مجةل من املعايري والقمي الأخالقية املس متدة  

 من قمي اجملمتع العريب املسمل السامية وتعمل عىل الالزتام هبا، ومهنا:  

 الشفافية والزناهة واملساءةل.  -6

 العدل واملساواة. -7

 المتزي والإبداع.  -8

 الانامتء والولء.  -9

 اجلودة والتحسني املس متر.  -10

Values: 

The objectives of the faculty of law are based on a number of 

ethical standards and values derived from the values of the Arab-

Muslim society and are committed to them, including: 

6) transparency, integrity and accountability. 

7) Justice and equality.  

8) Excellence and creativity. 

9) Sense of belonging and loyalty. 

10) Quality and continuous improvement.  

 غاايت اللكية: 

 تتوزع غاايت اللكية عىل حماور العمل وأأطراف العمل يف لكية احلقوق: 

 تطوير أأداء أأعضاء هيئة التدريس وفقا  للمعايري العاملية.  -9

 يث الربامج وتنويعها وجتديد اخلطط. حتد -10

 رفع كفاءة العاملني يف اللكية.  -11

 رفع سوية الطلبة وزايدة درجة التنافس ية هلم.  -12

 تطوير مرافق اللكية وحتديهثا وزايدة كفاءهتا.  -13

التحسني   -14 هبدف  اللكية  يف  اجلودة  ضامن  جراءات  اإ تطوير 

 املس متر لعملياهتا.  

 تشجيع املبادرات الفردية والعمل الاجامتعي وخدمة اجملمتع.  -15

 تعزيز البحث العلمي وتطوير املعرفة. -16

College Goals:  

The goals of the college are distributed among the axes of work 

and the parties of work in the College of Law: 

9- Development of faculty members in accordance with 

international standards. 

10- Updating and diversifying programs. 

11- Raising the efficiency of the college’s workers. 

12- Raise the level and increase of students. 

13- Development of college facilities and recognition of 

their efficiency. 

14- Development of quality procedures in the college 

with the aim of improving the curriculum. 

15- Encouraging the individual and social work in 

society. 

16- Development of research, development and 

knowledge. 
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 الربامج اليت تطرهحا اللكية 

 برانمج درجة الباكلوريوس يف احلقوق. .1

 برانمج دراسات عليا )درجة املاجس تري يف القانون(.  .2

 برانمج دراسات عليا )ماجس تري يف التحكمي التجاري ادلول(  .3

ن شاء تأأهييل للمستشار القانوين  دبلوم وتعمل حاليا  عىل طرح   هللا. يف القريب العاجل اإ
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 أأول  

 يف لكية احلقوق   برانمج درجة الباكلوريوس 

 

 نظام ادلراسة:  .1

املعمتدة بواقع )  الساعات  اللكية نظام  الأول  141تعمتد  يف الفصلني  عرش أأس بوعا   س تة  عىل  موزعة  الساعات  من  معينا   عددا   مساق  للك  ويعطى  معمتدة  ساعة   )

% من عدد الساعات للك مادة ول  85 يقل عن  والثاين ومثانية أأسابيع يف الفصل الصيفي )الفصل الصيفي اختياري للطالب( ويعترب احلضور يف احملارضات رشطا للنجاح ومبا ل

ىل  همام اكن سبب الغياب عهنا% من عدد الساعات  15يسمح بغياب أأكرث من   % فقط، ولغة التدريس يف اللكية  20بس تثناء املشاركة يف نشاطات اجلامعة فتصل النس بة اإ

 يه اللغة العربية.  

 

 أأهداف الربانمج:  .2

 التدريس وفقا للمعايري العاملية. تطوير أأداء أأعضاء هيئة    •

 حتديث الربامج وتنويعها وجتديد اخلطط.   •

 رفع كفاءة العاملني يف اللكية.  •

 رفع سوية الطلبة وزايدة درجة التنافس ية هلم.  •

 تطوير مرافق اللكية وحتديهثا وزايدة كفاءهتا.   •

 

    (MK= Main Knowledge, MS= Main Skills, MC= Main Competences)خمرجات التعمل للربانمج  .3

 الرئيسة  املعارف 

MK1  القانون العام باكفة فروعه وموضوعاته 

MK2  القانون اخلاص واكفة فروعه وموضوعاته 

MK3   مواد مساندة ومعارف عامة وهمارات ممكةل ملواد الربانمج 

 املهارات الأساس ية 

MS1  وحتليال ومناقشة وتطبيق املهارات الأساس ية يف علوم القانون. دراسة الاحاكم القانونية والتعامل معها رشحا 

MS2 ت املطلوبة ملهنة  دراسة التطبيقات العملية للمحامك ومعرفة توهجات القضاء حنو مبادئ معينة يف تطبيق النصوص القانونية وتعزيز القدرة العملية واملهارا

 القانون.

MS3  الفقهية ومصادر البحث العلمي القانوين والأفاكر احلديثة يف عمل القانون مبا خيدم البحث العلمي وتدريب الطلبة عىل أأساليب  التعرف عىل أأبرز النظرايت

 البحث القانوين.

 الكفاايت العامة 

MC1   القانون ادلس توري والنظم الس ياس ية 

MC2   القانون اجلنايئ 

MC3   القانون الإداري واملال 

MC4   القانون املدين 
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MC5   القانون التجاري 

 

   اخلطة ادلراس ية:   . 4

 نظام ادلراسة/ برانمج هجني   ( 2022/ 2021)برانمج الباكلوريوس( رمق )   احلقوق اخلطة ادلراس ية لتخصص  

 

 املس تخدم )مزتامن : غري مزتامن( المنوذج   النس بة املئوية من ساعات اخلطة ادلراس ية/ العدد  منط التدريس 

 )لشعب ن،ر(  1:1)لشعب ح،ث( أأو 1:1 ساعة معمتدة         27% حد أأقىص/ العدد     20 مواد التعمل الإلكرتوين الاكمل )عن بعد( 

 )لشعب ن،ر(  1:1)لشعب ح،ث( أأو 1:1 ساعة معمتدة       87% حد أأقىص/ العدد       60 مواد التعمل املدمج 

 مجليع الشعب  0:3 ساعة معمتدة   27% حد أأدىن / العدد          20 التعمل الوجايه مواد  

 

 

 منط التدريس 

 امس املادة  رمق املادة 

دة 
معمت

ة 
ساع

ري  
نظ

ة 
ساع

 

يل 
مع

ة 
ساع

 

 املتطلب السابق 

 اسرتشاد 

ين 
رتو

لك
مل ا

تع
 

مج 
مد

مل 
تع

يه  
جا

 و
عمل

ت
س  

دلرا
ل ا

ص
الف

س  
دلرا

ة ا
س ن

ل ا
 

 ( ساعة 27اجلامعة ) متطلبات   .1

 ( ساعة 18متطلبات جامعة اجبارية )   1.1            

 1 1 ..…………… 0 3 3 العلوم العسكرية  0101000   •

 1 2 ..…………… 0 3 3 الرتبية الوطنية  0113000   •

 2 1 ..…………… 0 1 1 همارات حياتية  0000000   •

 1 1 الاس تدراك  /اللغة العربية  0 3 3 ( 1همارات اتصال بللغة العربية ) 0110000   •

 1 2 الاس تدراك  /اللغة الإجنلزيية  0 3 3 ( 1همارات اتصال بللغة الإجنلزيية ) 0112000   •

 2 1 ..…………… 0 3 3 الثقافة الإسالمية 0120000   •

 2 2 ..…………… 0 1 1 الرايدة والابتاكر 0000000   •

 2 1 ..…………… 0 1 1 واملسؤولية اجملمتعية القيادة   0000000   •

 3 1 ..…………… 0 0 0 العمل التطوعي  0000000   •

( ساعة 12متطلبات جامعة اختيارية )   2.1               

 1 1 ..…………… 0 3 3 التغري املنايخ وس ياسة الاس تدامة  0138000   •

 2 1 ..…………… 0 3 3 التمنية والبيئة 0000000   •

 1 2 اس تدراك   /همارات حاسوب  0 3 3 الثقافة الرمقية 0000000   •

 2 2 ..…………… 0 3 3 حقوق الانسان 0122000   •

 1 1  0 3 3 الكتابة والتعبري  0116000   •

 2 1 ..…………… 0 3 3 مدخل يف احلاسوب والانرتنت  0142000   •

 

 منط التدريس 

 امس املادة  رمق املادة 

دة 
معمت

ة 
ساع

 

ة  
ساع

ري 
نظ

 

يل 
مع

ة 
ساع

 

 املتطلب السابق 

 اسرتشاد 

ين 
رتو

لك
مل ا

تع
 

مج 
مد

مل 
تع

يه  
جا

 و
عمل

ت
س  

دلرا
ل ا

ص
الف

س  
دلرا

ة ا
س ن

ل ا
 

 ( ساعة    21متطلبات اللكية )    .2

ىل عمل القانون  501109 *    1 1   3 3 املدخل اإ

 1 2 501109  3 3 مبادئ القانون التجاري  501120  * 

 1 2   3 3 ( 1القانون ادلول العام )  501130  * 
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 1 1   3 3 القانون ادلس توري والنظم الس ياس ية  501150  * 

 1 2 501109  3 3 القانون الإداري  501265 *  

 1 2 501109  3 3 قانون العقوبت /القسم العام  501140 *  

 1 1   3 3 املالية العامة والترشيع الرضييب  501270  * 

 

 التدريس منط  

 امس املادة  رمق املادة 

دة 
معمت

ة 
ساع

ري  
نظ

ة 
ساع

 

يل 
مع

ة 
ساع

 

 املتطلب السابق 

 اسرتشاد 

ين 
رتو

لك
مل ا

تع
 

مج 
مد

مل 
تع

يه  
جا

 و
عمل

ت
 

س 
دلرا

ل ا
ص

الف
س  

دلرا
ة ا

س ن
ل ا

 

 ( ساعة    69متطلبات عائةل التخصص )    .3

 1 2 501109  3 3 القانون املدين/ مصادر الالزتام  501210 *  

 2 2 501120  3 3 القانون التجاري/ رشاكت  501222 *  

 2 1 501210  3 3 قانون املدين /أأحاكم الالزتام  501211 *  

 2 2 501130  3 3 املنظامت ادلولية  501232  * 

 3 1 501210  3 3 القانون املدين/ العقود املسامة  501312  * 

 1 2 501150  3 3 ادلس تور الأردين  501251  * 

 2 2 501140  3 3 قانون العقوبت /جرامئ واقعة عىل الأشخاص  501241 *  

 3 2 501140  3 3 قانون العقوبت / جرامئ واقعة عىل الأموال  501342  * 

 3 2 501120  3 3 القانون التجاري/الأوراق التجارية والعمليات املرصفية  501322  * 

 4 1 501211  3 3 قانون البينات  501405 *  

 4 2 501211  3 3 قانون التنفيذ القضايئ  501407  * 

 3 2 501312  3 3 امللكية العقارية  501367  * 

 3 2 501312  3 3 أأصول احملاكامت املدنية  501380 *  

 2 1 501130  3 3 ( 2القانون ادلول العام )  501131  * 

 2 1 501210  3 3 الترشيعات الاجامتعية  501267  * 

 3 1 501109  3 3 الصياغة القانونية وحتليل النصوص وتفسريها  501340  * 

 4 2 501342  3 3 أأصول احملاكامت اجلزائية  501481 *  

 4 1 501265  3 3 ترشيعات الإدارة الالكرتونية  501464  * 

 4 2 501265  3 3 القضاء الإداري  501462 *  

 3 2 501140  3 3    املعلومات جرامئ تكنولوجيا   501343  * 

 4 2 501211  3 3 قانون التجارة الالكرتونية  501486  * 

 3 2 ساعة    90  3 3 العيادة القانونية  501309  * 

 4 1 501312  3 3 القانون ادلول اخلاص  501414  * 

3 

 منط التدريس 

 امس املادة  رمق املادة 

دة 
معمت

ة 
ساع

ري  
نظ

ة 
ساع

 

يل 
مع
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ساع
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ة ا
س ن

ل ا
 

 متطلبات التخصص )    ( ساعة  .4

 

 ( ساعة    9متطلبات التخصص الاختيارية )      1.4           

 3 1 501120  3 3 امللكية الفكرية  501327  *  

 3 1 501312  3 3 عقود التأأمني  501326  *  

 2 2 501130  3 3 حقوق الإنسان يف القانون ادلول  501133  *  
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 3 2 501120  3 3 القانون البحري  501323  *  

 3 2 501210  3 3 الوسائل البديةل لتسوية الزناعات  501313  *  

 3 2 501120  3 3 القانون اجلوي  501324  *  

 3 1 501265  3 3 قانون الإدارة احمللية  501363  *  

 3 1 501130  3 3 القانون ادلول الإنساين  501233  *  

 3 1 501140  3 3 جرامئ امن ادلوةل  501317  *  

 3 1 501140  3 3 قانون الاحداث  501320  *  

 2 2   3 3 عمل الاجرام والعقاب  501243  *  

 3 2   3 3 الطب الرشعي  501244  *  

 3 2   3 3 1أأصول الفقه   403255  *  

 2 2   3 3 مبادئ يف الاقتصاد  206101  *  

 3 2 501109  3 3 الترشيعات البيئية  501436  *  

 3 1 501120  3 3 ترشيعات الاستامثر  501328  *  

 3 2 501130  3 3 القضاء ادلول  501330  *  

 3 1 501120  3 3 قانون الاعسار  501332  *  

 3 2 501120  3 3 ادلولية قانون التجارة   501322  *  

 ( ساعة 15متطلبات التخصص املساندة )   2.4           

 3 1   3 3 ( 1الأحوال الشخصية )  403353  *  

 4 1 401353  3 3 ( 2الأحوال الشخصية )  403454  *  

 4 1 501481  3 3 تطبيقات قضائية /قسم عام  501485  *  

 4 2 501380  3 3 تطبيقات قضائية/ قسم خاص  501484  *  

 3 2 ساعة    90  3 3 مناجه البحث القانوين وأأخالقيات املهن القانونية  501360  *  

 

 )هناية اخلطة ادلراس ية لطلبة التخصص( 
 

 )متطلبات جامعة، متطلبات لكية، متطلبات عائةل ختصص، متطلبات مساندة( املواد اليت يدرسها التخصص لطلبة التخصصات الأخرى    

 التدريس منط  

 امس املادة  رمق املادة 

دة 
معمت

ة 
ساع

ري  
نظ

ة 
ساع

 

يل 
مع

ة 
ساع

 

 نوع املتطلب واجلهة املس تفيدة 

ين 
رتو

لك
مل ا

تع
 

مج 
مد

مل 
تع

يه  
جا

 و
عمل

ت
 

 متطلب اجباري لكية/ الرشيعة    3 3 مدخل اىل عمل القانون    501109   *  

 متطلب اجباري لكية/ الاعامل    3 3 مبادئ القانون التجاري   501120  * 

 

 مالحظات عامة:  .5

ويف حاةل خمالفة  ، اللكية ل جيوز للطالب أأن يسجل ملادة ما مل يكن قد أأهنىى بنجاح املتطلب السابق لها أأو أأن يكون قد حصل عىل املوافقة اخلطية املس بقة من معيد •

 املادة. ذكل يغىل تسجيهل وعالماته يف تكل 

 ( س نوات. 10( س نوات, وادلراسات املسائية )7احلد الأعىل ملدة ادلراسة للحصول عىل درجة الباكلوريوس يف مجيع الأقسام للكيات اجلامعة هو ) •

 مثانية أأسابيع تشمل فرتة الامتحاانت. الس نة ادلراس ية فصالن دراس يان اإجباراين مدة لك مهنام س تة عرش أأس بوعا تشمل فرتة الامتحاانت وفصل صيفي اختياري مدته   •

احدة, أأما ساعات اخملتربات  جيري تقومي الساعة املعمتدة للامدة عىل أأساس أأن احملارضة الأس بوعية أأو الندوة ملدة ساعة وعىل مدة س تة عرش أأس بوعا يه ساعة معمتدة و  •

 عمتدة الواحدة بساعيت خمترب أأو ساعتني تطبيقيتني عىل الأقل.  والتطبيق العميل فيجري تقوميها للك مادة عىل حدة, عىل أأن حتسب الساعة امل 

•  



 

  
13 

 موزعة عىل فصول ادلراسة    ساعة معمتدة(   141)تتكون اخلطة من  ملرحةل الباكلوريوس  شادية  سرت اخلطة الا  .6

  الس نة الأوىل / الفصل الأول                                           

 مالحظات الطالب  املتطلب السابق  الساعات امس املادة  رمق املادة 

  ------  3 املدخل اىل عمل القانون 501109

  ------  3 القانون ادلول العام  50130

  -------  3 الس ياس ية القانون ادلس توري والنظم  501150

  ---------  3 املالية العامة والترشيع الرضييب  501270

    مادة اختياري  

 الس نة الأوىل / الفصل الثاين 

  501109 3 مبادئ القانون التجاري  501120

  501109 3 القانون الإداري  501265

  501109 3 قانون العقوبت/ القسم العام  501140

  501109 3 القانون املدين/ مصادر الالزتام  501210

    مادة اختياري  

 الس نة الثانية / الفصل الأول 

  501210 3 القانون املدين / احاكم الالزتام  501211

  501120 3 القانون التجاري/ رشاكت 501222

  501150 3 ادلس تور الأردين  501251

  501130 3 2القانون ادلول العام  501131

    مادة اختياري  

 الس نة الثانية /الفصل الثاين 

  501140 3 قانون العقوبت/ جرامئ واقعة عىل الأشخاص  501241

  501210 3 الترشيعات الاجامتعية  501267

  501130 3 املنظامت ادلولية  501232

  501210 3 القانون املدين / العقود املسامة  501312

    اختياري مادة  

 الس نة الثالثة/ الفصل الأول 

  ---------  3 مناجه البحث العلمي واخالقيات املهن القانونية 501360

  501140 3 قانون العقوبت / جرامئ واقعة عىل الأموال  501342

  501120 3 القانون التجاري/ الأوراق التجارية والعمليات املرصفية 501322

  501312 3 امللكية العقارية  501367

  ------------  3 1الأحوال الشخصية  403353

    مادة اختياري  

 الس نة الثالثة / الفصل الثاين 

  501109 3 الصياغة القانونية وحتليل النصوص وتفسريها 501340

  --------  3 العيادة القانونية  501309

  501140 3 جرامئ تكنولوجيا املعلومات 501343

  501312 3 أأصول احملاكامت املدنية 501380

  403353 3 2الأحوال الشخصية  403454

    مادة اختياري  

 الس نة الرابعة / الفصل الأول 

  501342 3 أأصول احملاكامت اجلزائية  501481

  501211 3 قانون البينات  501405

  501265 3 ترشيعات الإدارة الالكرتونية 501464

  501211 3 قانون التجارة الالكرتونية 501486

  50481 3 تطبيقات قضائية / قسم عام  50485
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    مادة اختياري  

 الس نة الرابعة/ الفصل الثاين 

  501211 3 قانون التنفيذ القضايئ  501407

  501265 3 القضاء الإداري  501462

  501312 3 القانون ادلول اخلاص 501414

  501380 3 تطبيقات قضائية/ قسم خاص  501484

    مادة اختياري  

 

 

 

 اثنيا  

 ادلراسات العليا يف القانون والتحكمي التجاري ادلول برانمج درجة املاجس تري  

 

 . مسار برانمج املاجس تري: 1

واحلضور الانتظام  ويشرتط  العربية  اللغة  التدريس يه  لغة  وتكون  الشامل.  ومسار  مسار الرساةل  مسارين،  من  القانون  ماجس تري  برانمج  يف احملارضات    يتكون 

% يف مجيع املواد ومبعدل  70تقل عن    % من عدد الساعات، كام يشرتط للنجاح يف املادة احلصول عىل عالمة ل75واملشاركة يف حلقات البحث كرشط للنجاح مبا ل يقل عن  

 %.  76ترامكي ل يقل عن 

 أأ. مسار الرساةل ويتكون من:  

 ( ساعة.15متطلبات اإجبارية بواقع ) •

 ( ساعات. 9متطلبات اختيارية بواقع ) •

 ( ساعات.9الرساةل بواقع ) •

 ب. مسار الشامل ويتكون من:  

 ( ساعة.  24متطلبات اإجبارية بواقع) •

 ( ساعات. 9اختيارية بواقع )متطلبات  •

 اجتياز الامتحان الشامل.  •
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 . الرسوم اجلامعية لربانمج املاجس تري: 2

 ( دينار أأردين. 100رمس الساعة املعمتدة لربانمج املاجس تري ) •

 ( دينارا  للفصل الصيفي. 145( داننري رسوما فصلية للطالب املسجل يف لك فصل دراس، ويدفع )210يدفع الطالب ) •

 ( دينارا .  60تأأمينات مسرتدة ) •

 ( دينارا . 20طلب التحاق ) •

 : املاجس تري  رشوط القبول يف برانمج .  3

 تلزتم اللكية بقبول طلبة ادلراسات العليا حسب توجهيها من جملس التعلمي العال:

معرتف هبا دلى وزارة التعلمي العال والبحث العلمي الأردين، وأأن  ( كحد أأدىن جيد أأو ما يعادهل من جامعة )الباكلوريوس أأن يكون معدل املؤهل العلمي السابق  •

 تكون دراس ته يف مرحةل الباكلوريوس بلنتظام.

( مواد من مواد املاجس تري حيددها قسمه وذكل يف الفصل الأول من التحاقه، وجيب جناحه  3( رشيطة أأن يدرس))مقبول جيوز قبول الطلبة احلاصلني عىل تقدير   •

ذا رسب يفصل  75%( للك مادة ومبعدل ترامكي ل يقل عن )70مبعدل ل يقل عن )  بتكل املواد %(. وحتسب هل تكل املواد يف حال جناحه مضن مواد خطته، واإ

 جيب اجتياز املواد اليت حيددها القسم من مواد املاجس تري للطالب اذلي يكون تقديره مقبول خالل الفصل الأول من الالتحاق. من الربانمج.  

الوطين( بعالمة    الامتحان)عن  داخل الأردن بديل    من IELTSالتأأهييل( أأو التوفل أأو ايلتس    )الربانمجيشرتط للقبول اجتياز الامتحان املاكئف للغة الاجنلزيية   •

ل قبوهل ورشط النجاح بملادتني  لطلبة املاجس تري( يف فص  2واجنلزيي  1)اجنلزيي% للتخصصات الإنسانية ويف حال عدم اجتياز املطلوب عليه دراسة مادتني  50

 وفق العالمة املطلوبة أأعاله وغري ذكل يلغى قبوهل، مدة صالحية التوفل أأو أأيلتس سنتان من اترخي صدوره.

ج، اعتبارا  من الفصل  التأأهييل( جيب أأن يت خالل الس نة الأوىل من الالتحاق للمقبولني يف الربانم )الربانمجمالحظة: اجتياز الامتحان املاكئف للغة الاجنلزيية 

   م.29/1/2018اترخي  1114كتاب من وزارة التعلمي العال رمق م ع/  2017الأول 

حضار تقرير طيب من مستشفى اجلامعة الأردنية يعفى الطلبة املكفوفون والطلبة الصم والبمك من رشط احلصول عىل الامتحان املاكئف للغة الاجنلزيية أأو التوفل   • رشيطة اإ

 ب. حباةل الطال

جراءات التسجيل والالتحاق بربانمج املاجس تري: 4  . اإ

كشف عالمات ومصدقة الباكلوريوس مصدقة   {يقوم الطالب بتقدمي طلب قبول لقسم ادلراسات العليا يف دائرة القبول والتسجيل يف اجلامعة مرفقا  معه الواثئق الآتية: •

عدد) خشصية  صورة  السفر،  جواز  عن  وصورة  ميالد  شهادة  العامة،  الثانوية  كشف  عن  مصدقة  صورة  الأصول،  الأمنية  3حسب  البطاقة  اإحضار    )للجنس ية (، 

 أأن تكون مجيع الواثئق املطلوبة مصدقة حسب الأصول.  عىل} السوريني(

حضار عدم ممانعة من  •  التحاق الطالب بدلراسة من السفارة اليت يتبع لها الطالب غري الأردين.اإ

حضار وثيقة اعرتاف من بدل الطالب بجلامعة اليت خترج فهيا. •  اإ

ذا اكن مس توفيا   •  ط القبول. لرشو يقوم قسم ادلراسات العليا يف اللكية وجملس قسم ادلراسات العليا يف عامدة البحث العلمي بملوافقة عىل قبول الطالب اإ

 تت مراجعة دائرة القبول والتسجيل وادلائرة املالية لإمتام اإجراءات القبول والتسجيل.  •

 يقوم الطالب املقبول مبراجعة عامدة شؤون الطلبة يف اجلامعة لإصدار الهوية اجلامعية. •

قامة.  تقوم اجلامعة بتأأمني تأأشرية ادلخول • متام اإجراءات الإ  للطلبة الوافدين واإ
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 ماجس تري: ق املطلوبة يف برانمج . الواثئ5

 كشف عالمات ومصدقته )باكلوريوس( مصدق من وزارة التعلمي العال الأردين.  •

 صورة عن شهادة الثانوية العامة. •

 صورة مصدقة عن الهوية الشخصية. •

 صورة عن جواز السفر لغري الأردنيني.  •

 (. 3صورة خشصية عدد) •

 جامعات أأخرى مصدق من وزارة التعلمي العال الأردين. كشف عالمات للطلبة املنقولني من  •

حضار البطاقة الأمنية للطلبة السوريني فقط.  •  اإ

 نتيجة الامتحان الوطين أأو املاكئف للغة الإجنلزيية.  •

 . الهيئة التدريس ية يف اللكية:  6

املمزية، ومن خمتلف الرتب الأاكدميية، تعمل عىل تمنيهتم همنيا  وعلميا  من خالل برامج  اس تقطبت اللكية خنبة من أأساتذة القانون وأأحصاب السمعة الأاكدميية واملهنية 

واملعارف من خالل تبادل الزايرات وعقد الندوات واملؤمترات العلمية. ويس تطيع الطالب التواصل مع أأعضاء الهيئة    ودورات تدريب خمتلفة وتشجع تبادل اخلربات الأاكدميية

 ات الساعات املكتبية املعلنة وبلوسائل الالكرتونية اليت توفرها اجلامعة من خالل نظام التعلمي الالكرتوين املطبق يف اجلامعة. التدريس ية خالل أأوق

........................ 

ختصاص النوعي،  وقد عقدت لكية احلقوق الكثري من املناقشات لرسائل املاجس تري خالل فصول ادلراسة وشارك يف املناقشات العديد من علامء القانون ذوي الا

 أأعامهلم.فضال عن ذكل مت عقد العديد من اللقاءات الفصلية مع طلبة ادلارسات العليا للتباحث حول ما هو مس تجد يف 

 

 

 

 

 قاعة احملاكامت الصورية:  .1

مياان  من اللكية احلقوق برضورة التطبيق العميل أأنشئت قاعة احملاكامت الصورية يف لكية احلقوق س نة   وذكل هبدف تعزيز اجلانب التطبيقي دلراسة القانون   2018اإ

براز دور خشصية الطالب القانونية يف احملامك الرمسية.    بش ىت فروعه يف لكية احلقوق واإ

مثل  منوذجا  تطبيقيا حيا  حياك احملامكة احلقيقة اليت تنعقد يف دور القضاء الرمسية، ولعل حضور الطلبة وأأداهئم أأدوار متثيلية خمتلفة،  وقد جاء تشلك احملمكة الصورية

  أأداء دور القايض واحملايم واملدعي العام حبضور العديد من الطلبة ميثل ترس يخا ملفاهمي العدل وتكريسا  ملفهوم عالنية جلسات احملمكة.

أأصول احمل وقانون  اخلاص،  القسم  قضائية/  والتطبيقات  العام،  القسم  قضائية/  التطبيقات  مكساقات  أأن املواد التطبيقية  ىل  اإ الإشارة  املدنية، وقانون وجتدر  اكامت 

)منصة   من  حمتوايهتا  بلك  القاعة  هذه  يف  العميل  من اجلانب  تدريسها  يت  والقضاء الإداري،  اجلزائية،  احملاكامت  املهتم  أأصول  العام وقفص الهتام    ولالدعاءللقضاة ولدلفاع عن 

 " (.  Data Showومقاعد احلضور، هجاز عرض البياانت " 

 ثالثا  
 مرافق الكلية والنشطات الطالبية
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 املؤمترات ومناقشات: - 2

" هبدف عقد   Data Showومقاعد احلضور، هجاز عرض البياانت "  املعدات واملؤثرات الصوتية   جمهزة بلكأأنشأأت لكية احلقوق مدرج ومت تسميته اخلوارزيم  

 مؤمترات اللكية واملناقشة رسائل املاجس تري وحبث التخرج لطلبة الباكلوريوس. 

 
 

 . الأنشطة الطالبية: 3

ىل الاحتفال بملناس بات الوطنية وادلينية من خالل برانمج تعدها بلتعاون   والفنية.تسامه اللكية يف مجيع الأنشطة الطالبية القانونية والثقافية والرايضية  وبلإضافة اإ

 مع عامدة شؤون الطلبة.

ها عامدة اللكية. وكذكل القيام بلزايرات امليدانية ملواقع العمل املتخصصة اكحملامك  فرصة القيام بلرحالت ادلاخلية واخلارجية وفق رشوط حتدد كام توفر اللكية للطلبة

دارة ماكحفة اخملدرات ومراكز الإصالح والتأأهيل وتبادل الزايرات مع اللكيات املناظرة وحضور الندوات وادلورات التدريبية يف جمالت  القانون اخملتلفة.   واإ
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لهيا يف اجلامعة والأندية الطالبية:    4  املراكز اليت ميكن الانتساب اإ

 مركز الاستشارات والتعلمي املس متر.   •

 ( واملعمتدة من منظمة اليونسكو.ISDL) احلاسوب.مركز منح شهادة الرخصة ادلولية لقيادة   •

 امجلعيات الطالبية املنتخبة للك لكية.  •

 به بطريقة مبارشة من قبل طلبة اجلامعة وفقا للتعلاميت اخلاصة بلقرتاع والفرز يف لك عام جامعي. واذلي يت انتخا للطلبة، اجمللس الأعىل  •

 .واذلي يوفر خدمة الانرتنت جماان   مركز احلاسوب •

 مركز اللغات. •

 حمطة للأرصاد اجلوية.   •

 الصالت الرايضية واملالعب. •
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 رابعا  

 أأحاكم عامة 

 

 والغياب( . املواظبة )احلضور 1

 تشرتط املواظبة لطلبة اجلامعة يف احملارضات واملناقشات والساعات العملية حسب الساعات املقررة للك مادة يف اخلطة ادلراس ية.  •

 %( من الساعات املقررة للامدة. 15ل يسمح للطالب بلتغيب أأكرث من ) •

ذا غاب الطالب أأكرث من ) • الساعات املقررة للامدة دون عذر مريض او قهري يقبلهام معيد اللكية حيرم من التقدم لالمتحان الهنايئ وتعد نتيجته يف %( من مجموع 15اإ

 ل من اللكية. تكل املادة )صفرا (، ويف مجيع الأحوال تدخل نتيجة ذكل الرسوب يف احتساب معدل عالمات الطالب الفصيل والرتامكي لأغراض الإنذار والفص

غاب  • ذا  )  اإ من  أأكرث  , 15الطالب  املادة  تكل  من  منسحبا  اللكية يعد  قهري يقبهل  معيد  لعذر  أأو  بسبب املرض  الغياب  هذا  ما واكن  ملادة  الساعات املقررة  من   )%  

زاء تكل املادة يف التسج  ما  وتطبق عليه أأحاكم الانسحاب , ويبلغ العميد مدير دائرة القبول والتسجيل بذكل , وتثبت مالحظة )منسحب( اإ يل الأاكدميي للطالب. اإ

 %( رشيطة موافقة معيد شؤون الطلبة. 20الطلبة اذلين ميثلون اململكة أأو اجلامعة يف النشاطات الرمسية فيسمح هلم بلتغيب بنس بة ل تتجاوز )

ىل معيد اللكية خالل مدة • ل تتجاوز أأس بوعا  من   يشرتط يف العذر املريض أأن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة اجلامعة أأو معمتدة منه, وأأن تقدم هذه الشهادة اإ

رخي زوال أأس باب الغياب عىل أأن ترسل اترخي انقطاع الطالب عن املواظبة, ويف احلالت القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أأس بوعني من ات

ىل مدير القبول والتسجيل لتحفظ يف ملف الطالب.    صورة مصدقة من القسم اإ

 . الامتحاانت وتوزيع العالمات:2

 حتسب العالمة الهنائية للك مادة من مئة لأقرب رمق حصيح.  •

 عامل الفصلية.العالمة الهنائية للك مادة يه مجموع عالمات الامتحان الهنايئ وعالمات الأ  •

%( من العالمة الهنائية للامدة, وقد تشمل عالمة الامتحان 40يعقد الامتحان الهنايئ للك مادة مرة واحدة يف هناية الفصل ويكون شامال  ملقرر املادة وخيصص هل )  •

 الهنايئ امتحاانت معلية وشفوية أأو تقارير وختصص لها نس بة مئوية معينة.

  معلن عنه دون عذر قهري أأو مريض يقبل به معيد اللكية يوضع هل )صفر( يف ذكل الامتحان وحيسب يف عالمته الهنائية.لك من تغيب عن امتحان فصيل  •

ل العذر, ويف  لك من تغيب عن امتحان فصيل معلن عنه دون عذر قهري أأو مريض يقبل به معيد اللكية عليه أأن يقدم ما يثبت عذره خالل أأس بوع من اترخي زوا •

 يعقد مدرس املادة امتحاان  تعويضيا  للطالب بلشلك اذلي يراه مناس با .  هذه احلاةل

 تصنيف عالمات الامتحاانت:  •

 التقدير  العالمة 

 ممتاز % 90-100

 جيد جدا % 80-89

 جيد  % 70-79

 مقبول  % 60-69

 ضعيف % 50-59

 راسب  %   50اقل من 

 تصنيف املعدلت الرتامكية:   •

 التقدير  العالمة 

 ممتاز % 84-100

 جيد جدا % 84اقل من -76



 

  
21 

 جيد  % 76اقل من-68

 مقبول  % 68اقل من -60

 

عادة دراسة املواد: 3  . اإ

عادة دراسة لك مادة اإجبارية حصل فهيا عىل نتيجة )راسب • عادهتا أأو اختيار غريها من املواد الاختيارية يف    (، عىل الطالب اإ ويف حاةل رسوبه يف مادة اختيارية جيوز هل اإ

 اخلطة ادلراس ية. 

عادة دراسة أأي مادة حصل فهيا عىل عالمة اقل من ) •  %( لرفع املعدل الرتامكي مبوافقة العميد وملرة واحدة فقط.60جيوز للطالب اإ

ذا أأعاد الطالب دراسة مادة ما حتسب •    الرتامكي.هل العالمة الأخرية فقط يف معدهل   اإ

عادة الطالب مادة ما فاإن ساعات تكل املادة تدخل يف حساب عدد الساعات املطلوبة للتخرجي مرة واحدة  •  فقط. يف حاةل اإ

عادة املواد حتسب العالمة الأخرية فقط لأغراض متطلبات التخرج.  •  يف مجيع حالت اإ

 . وضع الطالب حتت املراقبة:  4

ذا نقص معدهل الرتامكي عن ) • ي فصل بس تثناء أأول فصل دراس يف اجلامعة وكذكل الفصل الصيفي وتقوم دائرة القبول والتسجيل  60يوضع الطالب حتت املراقبة اإ %( يف هناية اإ

شعار الطالب خطيا  بذكل عىل أأخر عنوان هل دلى اجلامعة.  بإ

ىل وضعه حتت املراقبة مدة أأقصاها فصالن دراس يان )وليس مهنام فصل صيفي( بعد الفصل اذلي وضع  عىل الطالب اذلي وضع حتت املراقبة أأن يزيل الأس با • ب اليت أأدت اإ

ىل وضعه حتت املراقبة ينذر ويعطى فرصة أأخرية لفصل اثلث ويفصل بعد ذكل من التخصص   املراقبة، بسبب نتاجئه حتت  زاةل الأس باب اليت أأدت اإ ذا مل يمتكن الطالب من اإ واإ

ذا مل زاةل هذه الأس باب. اإ  يمتكن من اإ

 ( ساعة معمتدة يف أأي من لكيات اجلامعة. 90يس تثىن من الفصل من التخصص تنفيذا لأحاكم الفقرة )ب( من هذه املادة لك طالب أأمت بنجاح ) •

 . الانسحاب من املواد وأأضافهتا:  5

ضافة مواد جديدة خالل الأس بو  • عني الأولني من أأايم ادلراسة من الفصلني ادلراس يني الأول والثاين, وخالل الأس بوع الأول  يسمح للطالب بلنسحاب من مواد جسل لها أأو اإ

 من أأايم ادلراسة من الفصل الصيفي, ول تثبت املواد اليت انسحب مهنا يف جسهل الأاكدميي.

الأسابيع الامثنية الأوىل من الفصل ادلراس الأول والثاين, وخالل الأسابيع    مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )أأ( من هذه املادة يسمح للطالب بلنسحاب من دراسة مادة ما خالل •

اعات, ول تدخل هذه املادة الأربعة الأوىل من الفصل الصيفي , ويف هذه احلالت تثبت املادة وجسل الطالب وأأجزاؤها مالحظة )منسحب( ويتحمل الطالب الرسوم تكل الس

ذا مل ينسحب الطالب خالل املدة املذكورة فعىل مدرس املادة أأن يثبت نتيجة الطالب يف   يف عدد الساعات اليت درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج , واإ

د الساعات املسجةل عن احلد الأدىن للعبء ادلراس املسموح به وفق هذه التعلامي ن معيد اللكية ت اإل بقرار مكشف العالمات, ول جيوز نتيجة لهذا الانسحاب أأن يقل عد 

 بناء عىل تنسيب من رئيس القسم. 

 . تأأجيل ادلراسة والانقطاع عهنا والانسحاب من اجلامعة:   6

 جيوز للطالب أأن يؤجل دراس ته يف اجلامعة مدة ل تزيد عىل أأربعة فصول سواء أأاكنت منقطعة أأو متصةل وبقرار من معيد اللكية.  •

ىل العميد يف مدة أأقصاها )عىل الطالب أأن يتقدم بطلب تأأجيل   • ( أأربعة عرشا  يوما من بداية الفصل ادلراس الأول أأو الثاين لختاذ القرار املناسب ويبلغ العميد  14دراس ته اإ

القا الرضورة  حالت  ويف   , معنية  أأخرى  هجة  وأأية  الطالب  ومرشد  اخملتص  القسم  ورئيس  الطلبة  شؤون  ومعيد  والتسجيل  القبول  مدير  ىل  اإ املدة    هرةقراره  بعد  تطرأأ  اليت 

بالغ اجلهات املنصوص علهيا يف هذه الفرتة  وقبل هناية الأس بوع الثامن من بداية الفصلني الأول والثاين فلمجلس اللكية أأن ينظر يف طلب التأأجيل ل ختاذ القرار املناسب واإ

 املعنية.

زاةل أأس  •  باب الوضع حتت املراقبة. ل حتسب مدة التأأجيل من احلد الأعىل لس نوات التخرج أأو لغاايت اإ

ذا جتاوز الطالب مدة التأأجيل اليت متت املوافقة علهيا يفقد مقعد يف اجلامعة, وجيوز هل أأن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بجلامعة فاإذا • قبل يف التخصص نفسه حيتفظ بسجهل   اإ

ذا قبل يف ختصص أأخر تطبق عليه  الأاكدميي اكمال عىل أأن يمكل متطلبات التخرج ويف هذه احلاةل حتسب هل مدة ادلرا سة السابقة مضن احلد الأعىل لس نوات التخرج , واإ

( من هذه التعلاميت, ويف احلالت اليت يفقد فهيا الطالب مقعده بسبب التجاوز بعذر قهري فهل أأن يطلب من جملس لكيته اعتبار  17أأحاكم الفقرتني )ب( و )ج( من املادة )

 الوة عىل ما ورد يف الفقرة )أأ( من هذه املادة وملدة فصليني دراس يني كحد أأقىص.مدة التجاوز من املسموح هبا ع

لهيا , اإل بعد ميض فصل دراس واحد عىل الأقل عىل دراس ته يف اجلامعة •  .ل تؤجل ادلراسة للطالب اجلديد يف اجلامعة أأو الطالب املنتقل اإ

بطل • يتقدم  أأن  فعليه  اجلامعة  من  الانسحاب  يف  طالب  رغب  ذا  القبول  اإ دائرة  ىل  املقرر اإ المنوذج  مالحظة    والتسجيل، ب  يف جسهل  هل  تثبت  احلاةل  هذه  من    )منسحبويف 

ذا رغب يف الالتحاق اثنية بجلامعة فعليه أأن يتقدم بطلب جديد ويف حاةل قبوهل يف التخصص نفسه حيتفظ بسجهل الأاك اجلامعة( دميي اكمال  عىل أأن يمكل  ويفقد مقعده فهيا. واإ

ىل اجلامعة. وحتسب هل مدة ادلراسة السابقة مضن احلد الأعىل لس نوات التخرج , متطلب ذا فبل يف ختصص أأخر  ات التخرج وفق اخلطة ادلراس ية املعمول هبا عند عودته اإ واإ

ذا17تطبق عليه أأحاكم الفقرتني )ب( و )ج( من املادة ) انسحب خالل الفصل ادلراس الثاين لوضعه   ( من هذه التعلاميت ول جيوز أأن يعود لدلراسة يف التخصص نفسه اإ

 حتت املراقبة. 
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ذا مل يسجل الطالب منتظم يف اجلامعة لفصل دراس أأو أأكرث ومل حيصل عىل موافقة خطية من العميد املعين بتأأجيل دراس ته لهذه املدة يفق • د مقعده يف اجلامعة. ويف هذه احلاةل  اإ

يف التخصص نفسه حيتفظ بسجهل الأاكدميي اكمال عىل أأن يمكل متطلبات التخرج وفق اخلطة ادلراس ية املعمول هبا عند عودته   يتقدم يطلب جديد لاللتحاق بجلامعة, فاإذا قبل

و )ج(   الفقرتني )ب(  عليه أأحاكم  تطبق  يف قسم أأخر  ذا قبل  واإ  , التخرج  لس نوات  الأعىل  احلد  مضن  السابقة  ادلراسة  مدة  هل  وحتسب  ه 17من املادة )للجامعة,  من  ذه  ( 

بار هذه املدة مضن احلد الأعىل  التعلاميت, ويف احلالت اليت يفقد فهيا الطالب مقعده بسبب عدم تسجيهل ملدة فصل دراس أأو أأكرث وبعذر قهري فهل أأن يطلب من لكيته اعت

 ملدة التأأجيل املسموع هبا يف الفقرة )أأ( من هذه املادة. 

 والإضافة: . التسجيل والانسحاب  7

نسحاب والإضافة  يت تسجيل الطالب عىل املواد يف بداية لك فصل دراس وفق جدول تضعه دائرة القبول والتسجيل يتضمن مواعيد حمددة لإجراءات التسجيل والا

   التالية:. وتت وفق اخلطوات 

   التسجيل: أأ.  

 املواد. يراجع الطالب ادلائرة املالية لتربئة ذمته واحلصول عىل منوذج تسجيل   •

 وفق خطته ادلراس ية ومضن احلد املسموح به. يقوم الطالب بتعبئة المنوذج واحلصول عىل المنوذج  •

 يراجع الطالب مرشده لتدقيق املواد وتوقيع المنوذج وتثبيت اخلامت عليه.  •

 دمة العمل عىل المنوذج. يراجع الطالب الأردنيون اذلكور مكتب خدمة العمل لتحديد موقفهم من خدمة العمل وتثبيت خامت مكتب خ  •

 يراجع الطالب مسجل لكيته لإجراء التسجيل عىل هجاز احلاسوب.  •

متام معلية التسجيل ودفع الرسوم املقررة حيصل الطالب عىل اإيصال مال مثبت فيه الرسوم املدفوعة والربانمج الفصيل.   •  بعد اإ

 الانسحاب والإضافة :    ب. 

ضافة مادة معينة وذكل مضن مدة حتددها دائرة القبول والتسجيل للك لكية. ويراجع الطالب مرشدة بعد احلصول عىل • ذا رغب الطالب بسحب أأو اإ  منوذج حسب  اإ

جراء السحب والإضافة بنفس اخلطوات اخلاصة بلتسجيل.   ضافة. والقيام بإ  واإ

 . امتحان الكفاءة اجلامعية: 8

الطالب الت لتخرج  هذايشرتط  ويعترب  التخصص.  مادة  يف  الطالب  مس توى  وحتديد  التعلميية  العلمية  خمرجات  لقياس  العال  وزارة التعلمي  تعقده  كفاءة  امتحان  ىل    قدم اإ

 علام  بأأن هذا الامتحان فقط للطلبة الأردنيني لغاية الآن.   الطالب، الامتحان رشطا لتخرج 

 . اخلدمات اليت تقدهما اللكية بواسطة اجلامعة:  9

 أأ . املواصالت:  

ىل اجلامعة وبلعكس بواسطة أأس طول حديث من احلافالت  حرصا  من اللكية واجلامعة عىل راحة الطالب تقدم هلم خدمة املواصالت وذكل بنقلهم من مراكز احملافظات اإ

مة اليت تضعها اجلهات اخملتصة. ويرتدد منتظم ومضن جدول يناسب حمارضات الطلبة ومواعيد الامتحاانت الهنائية مقابل رسوم  وس يارات الركوب املتوسطة واليت ختضع ملعايري السال

 رمزية يدفعها الطالب.  

   الصحية: ب. الرعاية  

سعاف حديثة.  وفرت اللكية واجلامعة داخل احلرم اجلامعي عيادة طبية مدعومة باكدر طيب مؤهل لتقدمي خدمات الرعاية الطبية الأولية والإسعاف وتزويده  •  ا بس يارة اإ

مزية, حيث تغطي تاكليف العالج والكشف الطيب  وزايدة يف حرصها تقدم تأأمينا حصيا  يغطي احلالت املرضية لطلبة اجلامعة أأثناء مدة تسجيلهم بجلامعة مقابل رسوم ر  •

 والاستشفاء يف املستشفيات اخلاصة ذات السمعة اجليدة.  

 ويس تفيد مجيع طلبة احلقوق من نظام التأأمني الصحي الشامل فهيا.   •

 ج. مكتبة اجلامعة: 

 الطبعات وبللغة العربية والإجنلزيية واللغات الأخرى.تضم اجلامعة مكتبة زاخرة تقدم للطالب عددا  كبريا  من املراجع املتخصصة وبأأحدث  •

ىل امل • رجع بأأيُس الطرق, هذا  ويس تطيع الطالب التواصل مع املكتبة والاس تفادة من اخلدمات اليت تقدهما وفق نظام فهرسة حديث يعمتد التقنيات احلديثة للوصول اإ

ىل ادلورايت املتخصصة. واملكتبة الإلكرتونية وخدما عارهتا وفق التعلاميت اليت تضعها اجلامعة.  بلإضافة اإ  ت الانرتنت. ويس تطيع الطالب اس تعارة املراجع املسموح بإ

 . نظام تأأديب الطلبة:  10

مهنا للعقوبت التأأديبية املنصوص علهيا يف هذا النظام أأو يف   تعد الأعامل والترصفات التالية خمالفات تأأديبية تعرض الطالب اذلي يرتكب ااي  الطلبة: ( من نظام تأأديب  4تنص املادة ) 

 التعلاميت الصادرة مبوجبه:  

 أأو التحريض عىل هذا الامتناع.  علهيا، الامتناع املدبر عن حضور احملارضات أأو ادلروس أأو الأعامل الأخرى اليت تقيض الأنظمة بملواظبة  •

 والإخالل بنظام الامتحان أأو الهدوء الواجب توافره فيه.  فيه، الغش يف الامتحان أأو الاشرتاك أأو الرشوع   •

مبا يف ذكل أأي فعل من هذا   فهيا، أأي فعل ماس بلرشف أأو الكرامة أأو الأخالق أأو خمل حبسن السرية والسلوك أأو من شأأنه الإساءة اإىل مسعه اجلامعة أأو العاملني  •

 امعة أأو نشاط تقوم به. القبيل يرتكبه الطالب خارج اجلامعة يف مناس بة تشرتك فهيا اجل
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يف   • اخملتصة  اجلهات  من  مس بق  ذن  أأو اإ ترخيص  غري  من  أأو جتمع داخل اجلامعة  نشاط  أأو  تنظمي  أأي  يف  خيل بلقواعد   اجلامعة، املشاركة  أأي معل  يف  الاشرتاك  أأو 

 التنظميية النافذة يف اجلامعة, أأو التحريض عليه. 

ذن مس بق. اس تعامل مباين اجلامعة لغري الأغراض اليت أأعدت ل •  ها أأو اس تعاملها دون اإ

ذن مس بق. • صدار جرائد حائط بللكيات أأو التربعات من دون اإ  توزيع النرشات أأو اإ

 الإخالل بلنظام والانضباط اليت تقتضيه احملارضات أأو الندوات أأو الأنشطة اليت تقام داخل اجلامعة. •

ساءة يرتكهبا الطالب حبق عضو هيئة التدريس أأو أأي  • هانة أأو اإ  من العاملني يف اجلامعة.أأي اإ

تالف ممتلاكت اجلامعة املنقوةل وغري املنقوةل.  •  اإ

ي أأغراض جامعية.  •  الزتوير يف الواثئق اجلامعية أأو اس تعامل الأوراق املزورة يف اإ

عطاء واثئق وهوايت جامعية للغري بقصد اس تعاملها بطريقة غري مرشوعة. •  اإ

 اجلامعة.ة للغري داخل رسقة أأي من ممتلاكت اجلامعة أأو أأية أأموال مملوك  •

آخرين داخل اجلامعة أأو ممتلاكهت • آخرين عىل ارتاكب أأعامل عنف أأو مشاجرات ضد طلبه أأو أأشخاص أ  ا.التحريض أأو التفاق مع الطلبة أأو أأي أأشخاص أ

 خمالفة أأنظمة اجلامعة أأو تعلاميهتا أأو قراراهتا النافذة.   •

 ( من هذا النظام عىل النحو التال: 4للطالب الواردة يف املادة ) حتدد العقوبت عىل اخملالفات التأأديبية  (: 5املادة ) 

 التنبيه اخلطي.  •

 واس تدعاء الأمن اجلامعي عند الرضورة لإخراجه. التدريس، الإخراج من قاعة   •

 احلرمان من حضور بعض حمارضات املواد اليت خيل الطالب بلنظام أأثناء تدريسها.  •

 الاس تفادة من اخلدمات اليت يقدهما مرفق أأو أأكرث من املرافق اجلامعية اليت مت ارتاكب اخملالفة فهيا. احلرمان ملده حمدده من   •

 احلرمان ملده حمددة من ممارسة نشاط أأو أأكرث من الأنشطة الطالبية اليت ارتكبت اخملالفة فهيا. •

 الإنذار بدرجاته الثالث: الأول أأو املزدوج أأو الهنايئ. •

 ا يف مادة أأو أأكرث. اعتبار الطالب راس ب •

لغاء التسجيل يف مادة أأو أأكرث من مواد الفصل اذلي تقع فيه اخملالفة.  •  اإ

 الغرامة مبا ل يقل عن قمية مثيل اليشء أأو الأش ياء اليت أأتلفها الطالب.  •

 الفصل املؤقت من اجلامعة ملدة فصل دراس أأو أأكرث.  •

 الفصل الهنايئ من اجلامعة. •

ذا  • لغاء قرار منح الشهادة اإ  تبني أأن هناكل معلية تزوير أأو احتيال يف متطلبات احلصول علهيا.  اإ

ذا ضبط الطالب يف أأثناء تأأدية الامتحان أأو الاختبار متلبسا  بلغش أأو ثبت نتيجة التحقيق انه حاول الغش أأو اشرتك أأو رشع فيه توقع   (: 6املادة )  عليه العقوبت الآتية منفردة  اإ

 أأو جممتعة:

 كل الامتحان أأو الاختبار.اعتباره راس با يف ذ •

لغاء تسجليه يف بقية املواد املسجةل هل يف ذكل الفصل.  •  اإ

 فصهل من اجلامعة ملدة فصل دراس واحد ييل الفصل اذلي ضبط فيه.   •

   (: 7املادة ) 

 تية جممتعة:توقع عىل الطالب اذلي اتفق مع طالب أأخر أأو خشص أأخر عىل ادلخول لتأأدية امتحان أأو اختبار بدل منه العقوبت الآ  .أأ 

 اعتباره راس با يف ذكل الامتحان أأو الاختبار.   •

لغاء تسجيهل يف بقية املواد املسجةل هل يف ذكل الفصل.  •  اإ

 فصهل من اجلامعة ملدة فصلني دراس يني عىل الأقل اعتبارا من الفصل اذلي ييل الفصل اذلي ضبط فيه.   •

 كام توقع عىل الطالب اذلي دخل الامتحان أأو الاختبار بدل من طالب أأخر العقوبت التالية جممتعة: .ب

لغاء تسجيهل يف املواد املسجةل هل يف ذكل الفصل.  •  اإ

 لني دراس يني عىل الأقل اعتبارا من الفصل اذلي ييل الفصل اذلي ضبط فيه .فصهل من اجلامعة ملدة فص •

ىل اجلهات القضائية اخملتصة.   .ج ذا اكن الشخص اذلي دخل قاعة الامتحان من غري طلبة اجلامعة حيال اإ  اإ

   (: 8املادة ) 
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ىل ول  حتفظ قرارات فرض العقوبت التأأديبية يف ملف الطالب دلى عامدة شؤون الطلبة , وتبلغ اجل ىل معيد اللكية املعين واىل املسجل العام واإ هة اخملتصة بفرض العقوبت قرارها اإ

 أأمر الطالب واىل اجلهة املوفدة أأن وجدت.  

   ( : 9املادة ) 

ي جامعة أأخرى. •  ل حتتسب للطالب املفصول فصال مؤقتا أأي مواد يدرسها خالل مدة فصهل يف اإ

ىل التحقيق أأن ين •  سحب من ادلراسة قبل انهتاء التحقيق معه.ل حيق للطالب احملال اإ

ىل حني البت يف موضوع اخملالفة اليت ارتكهبا.  •  توقف اإجراءات خترجي الطالب اإ

يقاع العقوبت التأأديبية عىل الطلبة عىل النحو التال:    ( : 14املادة )   حتدد صالحيات اإ

يقاع العقوبت املنصوص علهيا يف الفقرات )أأ( و )ب( و )ج( من املادة )،  لعضو هيئة التدريس أأو من يدرس املادة •  ( من هذا النظام خطيا عىل الطالب.  5حق اإ

يقاع العقوبت املنصوص علهيا من  • ىل )ط( من املادة ) للعميد حق اإ  ( من هذا النظام.5الفقرات من )أأ( اإ

يقاع العقوبت املنصوص علهيا يف املادة ) •  ( من هذا النظام وفقا لقناعته بلعقوبة املناس بة للمخالفة املعروضة عليه. 5جمللس التأأديب حق اإ

ذ حيق للطالب أأن يس تأأنف  5علهيا يف الفقرات )ي( و )ك( و )ل( من املادة )  تكون مجيع القرارات التأأديبية هنائية بس تثناء العقوبت املنصوص   ( : 15املادة )  ( من هذا النظام, اإ

عالنه يف اللكية, وجمللس العمداء أأن يصادق عىل القرار  ات املتخذة بشأأن العقوبة أأو يعدلها أأو  دلى جملس العمداء أأي قرار مهنا خالل مخسة عرش يوما من اترخي صدور القرار أأو اإ

ذا مل يس تأأنف الطالب قرار العقوبة يعد القرار التأأدييب الصادر حبقه هنائيا  .   يلغهيا.  واإ

 يثبت عيك ذكل.   يتوىل موظفو الأمن اجلامعي احملافظة عىل الأمن والنظام داخل احلرم اجلامعي. وتكون للتبليغات والتقارير اليت يقدموهنا جحبهتا ما مل ( : 16املادة ) 

ن هذ  ىل الأنظمة والتعلاميت النافذة يف اجلامعة. مالحظة هامة جدا : اإ  ا ادلليل ل يعفي الطالب من الرجوع اإ
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