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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص  القسم:
 

 تعريف المساق
 LAW 412رقم ورمز المساق:  قانون أصول المحاكمات المدنية  اسم المساق:

 االول الفصل الدراسي: ثالث ساعاتعدد الساعات المعتمدة: 
 العربية  لغة التدريس: "تخصص"المساق:  نوع

 منسق المساق:    Law 213المتطلب السابق:
 

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

 وصف المساق

ن يتضم ُيدرَّس هذا المساق في ثالث ساعات معتمدة: منها ساعتان نظريتان، وساعة عملية. بحيث
نظيم التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية المتعلق بالت المساق في جانبه النظري دراسة

 لمسيرالقضائي األردني وذلك من خالل بيان أنواع المحاكم ودرجات التقاضي والعنصر البشري ا
 للمرفق القضائي من قضاة ومعاونيهم وقواعد اختصاص المحاكم المتمثل باالختصاص الدولي

ة وطرق قضائيوالوالئي والقيمي والنوعي والمكاني ونظرية الدعوى واجراءاتها وعوارضها واألحكام ال
 الطعن بها.

ظهر ي، ويأما الجانب العملي فيأتي ترجمة ألهم مفردات هذا المساق النظرية في إطار تطبيقي عمل
 ات الصورية واجراء المحاكمالتعليق على احكام المحاكم، كتابة اللوائح،  ذلك من خالل التدريب على

 تفعيل العيادة القانونية.
 

 أهداف المساق

 .تعرف الطالب على مفهوم قانون اصول المحاكمات المدنية وطبيعته وخصائصه. 1
 كمالهاشمية واختصاص المحا األردنيةتعريف الطالب على التنظيم القضائي في المملكة . 2 

 ا.إضافة الى بيان مفهوم الدعوى وشروط قبوله النظامية
 عريف الطالب بإجراءات رفع الدعوى والمحاكمة وطرق الطعن ت -3

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  لبارز لدور امفهوم قانون اصول المحاكمات المدنية كقانون اجرائي وا أن يدرك الطالب

 .الذي يقوم به الى جانب القوانين الموضوعية

CLO2 : قواعد طبيق اللت والتعامل معها تمهيدا   اإلجرائيةالقواعد  تحليل أن يتمكن الطالب من

 .القانونية الموضوعية

CLO3 :وى فع الدعءات رالتعامل مع المسائل الفقهية والعملية المتعلقة بإجرا أن يستطيع الطالب

 .والمحاكمة إلى حين البت في النزاع بشكل قطعي
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  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      × CLO1 

     ×  CLO2 

    ×   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم العالمة )%( وطبيعتهآلية التقويم  الموعد والتاريخ نوع التقويم

 امتحان نصفي
وفق ما تحدده 

 30 اختبار منتصف الجامعة
1 

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
وفق ما تحدده 

 50 اختبار كتابي  الجامعة
2+3 

 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 
 وجاهي ماهية قانون أصول المحاكمات المدنية  -

 وجاهي الطبيعة القانونية لقانون أصول المحاكمات المدنية وخصائصه -

 2االسبوع 

 المملكة األردنية الهاشميةالتنظيم القضائي في  -

 المبادئ األساسية للنظام القضائي في األردن -
 وجاهي

 العنصر البشري المسير لمرفق القضاء -

 القضاء المستعجل من حيث المفهوم  -
 وجاهي

 3االسبوع 

 وجاهي اختصاص القضاء المستعجل واالحكام الصادرة عنه -

 التعريف باالختصاص القضائي للمحاكم النظامية -

 ميةاالختصاص الوالئي للمحاكم النظاثانيا: االختصاص الدولي، أوال:  -

 وجاهي

 4االسبوع 
 وجاهي االختصاص القيمي للمحاكم النظاميةثالثا:  -

 وجاهي النوعي للمحاكم النظامية االختصاصرابعا:  -
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 

 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 5االسبوع 
 وجاهي االختصاص المكاني للمحاكم النظاميةخامسا:  -

 وجاهي اشكاليات تنازع االختصاص القضائي وحلها قانونيا   -

 6االسبوع 
 وجاهي النتائج المترتبة على مخالفة قواعد اإلختصاص للمحاكم النظامية -

 وجاهي .ليهعالمدعى ها، الشروع فيها من جهة المدعي ومفهوم الدعوى وشروط قبول -

 7االسبوع 
 وجاهي حضورهم وغيابهم.و متبليغ الخصو -

 وجاهي  .في الدعوى المحكمةظر المحكمة للدعوى وموقف الخصوم منها: سير ن -

 8االسبوع 
 وجاهي .الخصوم والموضوع والسبب حيثتوسيع نطاق الدعوى من  -

 وجاهي .المحكمة للدعوى تابع نظر -

 9االسبوع 
 وجاهي "الدفوع "الشكلية والموضوعية -

 وجاهي "عوارض الدعوى المدنية "الوقف، االسقاط، المدد والبطالن -

 10االسبوع 
 وجاهي .الحكم القضائي: ماهية الحكم القضائي وأنواعه -

 وجاهي .الحكم القضائي اجراءات اصدار -

 11االسبوع 
 وجاهي .الحكم القضائي صدور على االثار المترتبة -

 وجاهي .وأهميته وطرقه الطعن باألحكام القضائيةالتعريف ب -

 12االسبوع 
 وجاهي .هيلوجاطرق الطعن العادية: االعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة ا -

 وجاهي .االعتراض على الحكم الصلحي الصادر بمثابة الوجاهيتابع  -

 13االسبوع 
 وجاهي .اإلستئناف -

 وجاهي .تابع االستئناف -

 14االسبوع 
 .طرق الطعن غير العادية باألحكام القضائية -

 .التمييز -

 وجاهي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 

 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 وجاهي .تابع الطعن باألحكام القضائية بالتمييز -

 15االسبوع 
 وجاهي .اعادة المحاكمةبالطعن بالحكم القضائي  -

 وجاهي .اعتراض الغيرالطعن بالحكم القضائي ب -

  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

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

 الكتاب المعتمد والمراجع
عوض الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنيةاألستاذ الدكتور  المرجع الرئيس  

ر والتوزيع، دار الثقافة للنشاألستاذ الدكتور مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي المراجع االخرى   
نشر والتوزيعالدكتور محمود الكيالني، أصول المرافعات المدنية، دار الثقافة لل  

 

 ***رشاداتالتعليمات وال 
  ***رشاداتالتعليمات وال 

 الحضور والمواظبة
ن شترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر مت   

 .% من مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد15
 .المحدد  وتسليمها بالوقت  توقع من الطالب حل االنشطةي    األنشطة

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

يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في  تاللالغش واالس
 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


