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 التوقيع والختم الرسمي القسم:
 

 تعريف المساق
 (LAW 486) المساق:رقم ورمز  قانون البينات والتنفيذ اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربيَّة التدريس: لغة متطلب ِإجباري  المساق: نوع

  منسق المساق: (LAW 420) المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☐       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☒ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

يتضمن  ُيدرَّس هذا المساق في ثالث ساعات معتمدة: منها ساعتان نظريتان، وساعة عملية. بحيث
طه. التعريف باإلثبات القضائي ومذاهبه وطبيعة فواعده ومحله وشرو  المساق في جانبه النظري دراسة

نات وعلى من يقع عبء اإلثبات والقواعد التي تحكم ذلك. والتعريف بوسائل اإلثبات وفق قانون البي
ي تصاصها والخصومة فاألردني وإجراءات كل وسيلة. والتعريف بقانون اإلجراء ودائرة اإلجراء واخ

 .التنفيذ وطرق التنفيذ الجبري على أصول المدين وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ
ر أما الجانب العملي فيأتي ترجمة ألهم مفردات هذا المساق النظرية في إطار تطبيقي عملي، ويظه

 ة. ة القانونيذلك من خالل التدريب على كتابة اللوائح، اجراء المحاكمات الصورية و تفعيل العياد
 

 أهداف المساق

 بوسائل االثبات، واجراءات التنفيذ.تعريف الطالب  -1
 تنمية وتطوير الجانب التطبيقي للقواعد القانونية لدى الطالب.  -2
 تنمية قدرات الطلبة على الصياغة واعداد التقارير واألوراق البحثية. -3

 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  وسائل االثبات في اطار القانون األردني. علىان يتعرف الطالب 

CLO2 : اجراءات تنفيذ االحكام الصادرة عن المحاكم األردنية.ان يدرك الطالب 
 

CLO3 : الطالب القواعد القانونية على الوقائع العملية تطبيقا سليما.أن يطبق 

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 منتصف اختبار  امتحان نصفي

 األنشطة*

 1  10  (1نشاط )

 2  2  (2نشاط )

 2  8  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي   امتحان نهائي

 على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.*

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 

 النظرية العامة لالثبات من حيث:يف بالتعر 
 المفهوم، واألهمية، ومذاهب االثبات، وخصائص قواعد االثبات. -
مبادئ االثبات، والحق في االثبات من حيث: المضمون، وقيود الحق  -

 باإلثبات، والتعريف بمحل االثبات.

 وجاهي

  

 2االسبوع 

ون شروط محل االثبات، وعب االثبات، والتعريف بوسائل االثبات في قان -
 البينات األردني.

بات األدلة الكتابية من حيث المفهوم، والتميز بين الكتابة كوسيلة اث -
 وكركن انعقاد.

 الرسمية من حيث المفهوم القانوني، وشروط اكتساب السند السنددات  -
 للصفة الرسمية.

 حجية السندات الرسمية في االثبات بالنسبة للطرفين، وبالنسبة للغير.

 وجاهي

  

 3االسبوع 
 حجية صور االسانيد الرسمية. -
دة األسناد العادية من حيث مفهومها وانواعها، السندات العادية المع -

 من حيث الشروط. حجية السند العادي فيما بين الطرفين. لالثبات
 وجاهي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

دم د، عحجة السند العادي بالسبة للغير: المقصود بالغير، طرق اثبات تاريخ السن
 سريان شرط ثبوت التاريخ.

  

 4االسبوع 

غير  عاديةأنواع االسناد الالتعريف باالسناد العادية غير المعدة لالثبات.  -
 .ها: األوراق الموقع عليها، واالوراق غير الموقع عليالمعدة لالثبات

 طرق اسقاط حجية األدلة الكتابية: انكار التوقيع وتحقيق الخطوط. -
 الطعن بالتزوير من حيث المفهوم، والنطاق القانوني. -

 شهادة الشهود من حيث تعريف الشهادة، وخصائص الشهادة، وانواع الشهادة.

 وجاهي

  

 5االسبوع 

 قبول االثبات بالشهادة.شروط  -
 الحاالت التي ال يجوز اثباتها بشهادة الشهود.  -
 الحاالت التي يجوز فيها االثبات بشهادة الشهود. -

 وجاهي

  

 6االسبوع 

 الحاالت التي يجوز فيها االثبات بشهادة الشهود كاستثناء. -
 اجراءات الشهادة. -
 االقرار واستجواب الخصوم: الخصائص، والشروط. -
 غير انواع االقرار: االقرار القضائي من حيث الفهوم والشروط. االقرار -

 القضائي من حيث المفهوم والصور.

 وجاهي

  

 7االسبوع 

 حجية االقرار القضائي من حيث الموضوع، واالشخاص. -
 قاعدة عدم جواز الرجوع عن االقرار القضائي.  -
 يمين عدم كذب االقرار.   -
 القضائي.حجية االقرار غير  -
قاعدة عدم جواز تجزئية االقرار من حيث االقرار البسيط واالقرار  -

 الموصوف واالقرار المركب. استجواب الخصوم من حيث: المفهوم، وممن
 يوجه االستجواب، ولمن يوجه االستجواب ونتائج االستجواب.

 وجاهي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  

 8االسبوع 

 القرائن القانونية من حيث: المفهوم، واألنواع. -
 القرائن القضائية من حيث: المفهوم، والعناصر. -
 حجية االمر المقضي من حيث: المفهوم، والخصائص.  -
 شروط الدفع بحجية االمر المقضي.  -
 تأثير الحكم الجزائي على الدعوى المدنية. -

 وجاهي

  

 9االسبوع 

 اليمين من حيث: المفهوم واالنواع.  -
 ، والتوجيه.  اليمين الحاسمة من حيث: المفهوم، والشروط -
 جراءات توجيه اليمين الحاسمة.ا -
 اثار توجيه اليمين الحاسمة.  -
 اليمين المتمة من حيث: المفهوم، والشروط. -

 وجاهي

  

 10االسبوع 

 اثار اليمين المتمة. -
ين التعريف ببعض االيمان الخاصة: يمين التقويم. يمين االستظهار. يم -

 ويمين الشفعة.االستحقاق. يمين رد المبيع لعيب فيه. 
ي فالمعاينه من حيث: المفهوم، سلطة المحكمة في المعاينه، المعاينة  -

 االمور المستعجلة "دعوى اثبات الحالة".

 وجاهي

  

 11االسبوع 

ي الخبرة من حيث المفهوم، نطاق االستعانة بالخبير، سلطة المحكمة ف -
 ندب الخبير، اعفاء الخبير ورده.

طة السلالتعريف بالتنفيذ الجبري، و اجراءات الخبرة. حجية تقرير الخبير.  -
 .المختصة بالتنفيذ الجبري من حيث تشكيل دائرة التنفيذ

 اختصائص دائرة التنفيذ )االختصاص الموضوعي، واالختصاص المكاني(. -
 

 وجاهي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 12االسبوع 

 الخصوصة في التنفيذ من حيث االطراف وشروط التنفيذ. -
طرق التنفيذ الجبري: التنفيذ على شخص المدين من حيث: حبس  -

 المدين، وشروط الحبس والحاالت التي يطبق فيها الحبس.
 االشخاص الذين ال يجوز حبسهم. -

 وجاهي

  

 13االسبوع 

 مدة حبس المدين. انقضاء حبس المدين. -
 منع المدين من السفر.  -
 يجوز الحجز عليها.التنفيذ على أموال المدين. االموال التي ال  -

 وجاهي

  

 14االسبوع 

 الحجز التنفيذي من حيث المفهوم واالثار. -
 حجز األموال المنقولة وبيعها. -
 حجز مال المدين لدى الغير من حيث المفهوم، والشروط، واالثار. -

 وجاهي

  

 15االسبوع 

حجز رواتب الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والعمال من حيث  -
 والنسبة التي يجوز الحجز عليها. مسؤولية مأمور المال. االجراءات

 حجز األموال غير المقولة وبيعها من حيث االجراءات واالثار. -
 وجاهي

  
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامن الكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
 شرح قانون البينات والتنفيذ/ محاضرات مطبوعة )غير منشورة(. :د. يوسف عبيدات المرجع الرئيس
 (.2019في المواد المدنية والتجارية. د مفلح القضاة. دار الثقافة ) تالبينا المراجع االخرى 

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 
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 الحضور والمواظبة
 المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن أكثر من تشترط 

 % من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري أو عذر مرضي يقبله العميد.15
 يتوقع من الطالب حل األنشطة وتسليمها بالوقت المحدد.  األنشطة

 قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير. التسليم المتأخر للواجبات
 يتم تبليغ الطالب بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. االمتحانات

لغش في يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم با الغش واالستالل
 االمتحان أو الشروع فيه أو االشتراك فيه.

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


