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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 law446 رقم ورمز المساق: أصول المحاكمات الجزائيةقانون  اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: اجباري  متطلب المساق: نوع

  منسق المساق: العامالقسم –law 242+ law 343 المتطلب السابق:
 

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

 وصف المساق

س هذا المساق في ثالث ساعات معتمدة: منها ساعتان نظريتان، وساعة  . ث ة. بحيعملييُدرَّ

يتضمن هذا المساق التعريف بقانون أصول  يتضمن المساق في جانبه النظري دراسة

، المحاكمات الجزائية، والدعوى العمومية، من حيث النصوص القانونية الناظمة لها

وكيفية  متها،واطرافها المتمثلة بالمتهم والنيابة العامة، ومراحلها، والسلطة المختصة بإقا

ضمن لك يتقضائها، وسبل الطعن باألحكام الجزائية الصادرة عنها. إضافة إلى ذإقامتها وإن

ا، هذا المساق إشارة للدعوى المدنية كدعوى تابعة للدعوى الجزائية من حيث أطرافه

ذا هشروطها، وكيفية إقامتها وإنقضائها، وسبل الطعن فيها. وفي السياق ذاته يتضمن 

 ي قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي نظريةالمساق دراسة للنظريات األساسية ف

مساق ذا الاإلختصاص، والبطالن، واإلثبات. أما الجانب العملي فيأتي ترجمة ألهم مفردات ه

كام التعليق على اح النظرية في إطار تطبيقي عملي، ويظهر ذلك من خالل التدريب على

 .ل العيادة القانونيةالمحاكم، كتابة اللوائح، اجراء المحاكمات الصورية و تفعي

 

 أهداف المساق

 

 : يلي بما  المساق أهداف تمثل- 

 البطالن ظريتيكن  األردني الجزائية المحاكمات أصول قانون في العامة بالنظريات اإللمام -1

 .واإلثبات

 التفصيلية تواإلجراءا تسبقها التي  االستدالل ومرحلة  الجزائية الدعوى  مراحل دراسة -2

 .مرحلة لكل

 األحكام كصدور إجراءاتها وجميع الجزائية بالدعاوى بالنظر المختصة المحاكم معرفة - 3

 ..وتنفيذها فيها والطعن

 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

ب بالنظريووات العامووة فووي قووانون أصووول المحاكمووات الجزائيووة ان يكووون الطالووب  -1 ملمووا

 األردني  كنظرية البطالن واإلثبات االختصاص.
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ها مراحل  الدعوى الجزائيوة  ومرحلوة االسوتدالل  التوي تسوبقان يتعرف الطالب على  -2

 واإلجراءات التفصيلية لكل مرحلة.

ب  إلجوووراءات  المحاكموووة الجزائيوووة وكيفيوووة صووودور األحكوووام ان يكوووون الطالوووب  -3 فاهموووا

 والطعن فيها وتنفيذها.

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 امتحان نصفي
موعد العتماد اخر 

 االمتحان الثاني
30/12/2021 

 امتحان كتابي
 عالمة  30

1 

 األنشطة*

 1 عالمات  10 امتحان قصير 12خالل شهر  (1نشاط )

 2 عالمات  5 نقاشات 12خالل شهر  (2نشاط )

 2 عالمات  5 واجبات 12خالل شهر  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
موعد العتماد اخر 

 االمتحان النهائي
5/2/2022 

 امتحان كتابي
 عالمة  50

2+3 

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

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

 1االسبوع 
 المساق وجاهي التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية األردني

  التعريف بنظرية البطالن 

 2االسبوع 
 المساق وجاهي  مرحلة التحري  واالستدالل من قبل الضابطة العدلية

  سلطة الضابطة العدلية في القيام ببعض إجراءات التحقيق بصفٍة استثنائية

 3االسبوع 
 

 المساق وجاهي أطراف الخصومة الجنائية
  القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام

 4االسبوع 
 

 المساق وجاهي نظرية اإلثبات في الدعوى الجزائية 
  التعريف بمرحلة التحقيق االبتدائي 

 5االسبوع 
 المساق وجاهي االبتدائياإلجراءات  التفصيلية للتحقيق 

  نظرية االختصاص القضائي

 6االسبوع 
 المساق وجاهي أصول المحاكمات أمام المحاكم الجزائية

  تئنافاإلسالتعريف باألحكام الجزائية وطريقي الطعن  العادية االعتراض و         

 7االسبوع 
 المساق وجاهي طرق الطعن  العادية االعتراض واإلستئناف

  طرق الطعن غير العادية : التمييز

 8االسبوع 
 المساق وجاهي والنقض بامر خطي واعادة المحاكمة.

  مراجعة وامتحانات نهائية

 9االسبوع 
 المساق وجاهي التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية األردني

  التعريف بنظرية البطالن 

 10االسبوع 
 المساق وجاهي  قبل الضابطة العدليةمرحلة التحري  واالستدالل من 

  سلطة الضابطة العدلية في القيام ببعض إجراءات التحقيق بصفٍة استثنائية

 11االسبوع 
 

 المساق وجاهي أطراف الخصومة الجنائية
  القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام

 12االسبوع 
 

 المساق وجاهي نظرية اإلثبات في الدعوى الجزائية 
  التعريف بمرحلة التحقيق االبتدائي 

 13االسبوع 
 المساق وجاهي اإلجراءات  التفصيلية للتحقيق االبتدائي

  نظرية االختصاص القضائي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *التدريس* طبيعة محتويات المساق االسبوع

 14االسبوع 
 المساق وجاهي أصول المحاكمات أمام المحاكم الجزائية

  تئنافاإلسالتعريف باألحكام الجزائية وطريقي الطعن  العادية االعتراض و         

 15االسبوع 
 المساق وجاهي طرق الطعن  العادية االعتراض واإلستئناف

  طرق الطعن غير العادية : التمييز
  والنقض بامر خطي واعادة المحاكمة. 16االسبوع 

على النحو التالي: **طبيعة التدريس تكون  

 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

 المرجع الرئيس

  

 وتعديالته. 1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم  .1

 لصلح.قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون محكمة الجنايات الكبرى، وقانون محاكم ا .2

ر ة، داأصول اإلجراءات الجزائية: شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الرابع .3

 الكبرى، وقانون محاكم الصلح.2016الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،

  أصول اإلجراءات الجزائية

 المراجع االخرى 

 

تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين األردنية  الجزائية: دراسةشرح قانون أصول المحاكمات 

  5200 عمان -دار الثقافة للنشر والتوزيع،  د. كامل السعيد،  والمصرية والسورية
 
 

 

 ***رشاداتالتعليمات وال 

 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من  الحضور والمواظبة
 مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.من % 15

 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   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. تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

 االستاللو  الغش
فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


