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 التوقيع والختم الرسمي القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 490 رقم ورمز المساق: التطبيقات القضائية اسم المساق:

  الفصل الدراسي: ثالث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس: تخصصاجباري  المساق: نوع

  منسق المساق:   Law 420 + Law 446 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 وجاهي المساق آلية تدريس

 وصف المساق

ذا يتضمن ه ُيدرَّس هذا المساق في ثالث ساعات معتمدة: منها ساعتان نظريتان، وساعة عملية. بحيث

ة لمحاكمالمساق التدريب على الجوانب التطبيقية للقانون أمام مختلف المحاكم ودرجاتها وأداء أدوار ا

بما يتطلبه من بحث في القانون وتحليل الوقائع وسردها ضمن الئحة دعوى بمواجهة من يصح 

عات المرافو طلبات والمذكرات اختصامه فيها والسير بإجراءات الدعوى وأدوار المحاكمة وتقديم اللوائح وال

مد المعت الشفوية والكتابية وكيفية مناقشة الشهود والخبراء وصدور االحكام والطعن باألحكام القضائية

 على المنطق والتأصيل القانوني السليم وبمراعاة سلوكيات مهنة المحاماة.

ر ار تطبيقي عملي، ويظهأما الجانب العملي فيأتي ترجمة ألهم مفردات هذا المساق النظرية في إط

رية و التعليق على احكام المحاكم، كتابة اللوائح، اجراء المحاكمات الصو  ذلك من خالل التدريب على

 تفعيل العيادة القانونية.

 أهداف المساق

ل تمكينهم من أداء العمالطلبة من خالل تلقي تدريب مهني قانوني و إعداد -1

 والخدمات القانونية حسب متطلبات سوق العمل.

 ة الطلبة بأنفسهم وتأثيرهم االيجابي الفعال في مهنهم.رفع درجة ثق -2

 رين.ة من العمل بروح الفريق الواحد واالتصال بفعالية مع االختمكين الطلب -3

 مكين الطلبة من تطوير مهاراتهم الكتابية والشفوية.ت -4
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 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: عات إعداد اللوائح والمذكرات القضائية والمراف أن يتعرف الطالب على

 وكافة الوثائق القانونية المتعلقة بالدعوى.

CLO2 : ة القانونيالدور في األعمال  المقدرة على أداءأن يتمكن الطالب من

 والقضائية وفقاً ألخالقيات مهنة المحاماة.

CLO3 :المعرفة النظرية المتخصصة على مسائل عملية  أن يطبق الطالب

 وقضائية.

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجاتتسكين
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 وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 اختبار منتصف وفق ما تحدده الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 10 اختبار قصير  (1نشاط )

 2 2 واجب  (2نشاط )

 2 8 نقاشات  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 اختبار كتابي  وفق ما تحدده الجامعة 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 
 لعنصر المسير للمرفق القضائي في القانون األردني واخالقيات العمل القانوني

ثالث محاضرات 
 ةوجاهي

  

 2االسبوع 
 التنظيم القضائي األردني

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 3االسبوع 
 اعدادهوكالة التمثيل أمام المحاكم في الدعاوى المدنية والجزائية مع تطبيق عملي ال

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 4االسبوع 
 مشتمالت لوائح الدعاوى المدنية والجزائية وإجراءات التسجيل أمام المحاكم

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 5االسبوع 
  أمام القضاء ودور المحامي بها إجراءات نظر الخصومة المدنية والجزائية

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 تتمة إجراءات نظر الخصومة المدنية والجزائية أمام القضاء ودور المحامي بها 6االسبوع 
ثالث محاضرات 

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

  

 7االسبوع 
 تطبيق عملي لدعوى المطالبة بحق الشفعة وإزالة الشيوع

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 8 االسبوع
 عجلتطبيق عملي لدعوى مطالبة مالية مع المطالبة بإجراء من اجراءات القضاء المست

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 9االسبوع 
 تطبيق عملي لدعوى منبثقة عن قانون المالكين والمستأجرين

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 10االسبوع 
 تطبيق عملي لطرح االسناد التنفيذية أمام دوائر التنفيذ

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 11االسبوع 
 تطبيق عملي لدعوى المطالبة بالتعويض ضمن اطار قانون التأمين

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 12االسبوع 
 تطبيق عملي لدعوى المطالبة بالحقوق العمالية

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 13االسبوع 
 تطبيق عملي لدعوى اصدار شيك بدون رصيد

محاضرات ثالث 
 وجاهية

  

 14االسبوع 
 تطبيق عملي لدعوى الذم والقدح والتحقير

ثالث محاضرات 
 وجاهية

  

 15االسبوع 
 الطعن باالحكام الصادرة عن المحاكم مع تطبيق عملي العداد الئحة الطعن

ثالث محاضرات 
 وجاهية
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

على النحو التالي: **طبيعة التدريس تكون  

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال 

 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء:لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أوأووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال.    

 الكتاب المعتمد والمراجع
2016؛ دار الثقافة؛  والتطبيقات القضائيةإدارة الدعوى المدنية ؛  د. محمود الكيالني المرجع الرئيس  

.5201؛ دار الثقافة للنشر؛  الدعاوى واجراءاتها العملية؛  المحامي مصطفى فراج المراجع االخرى   

  0102؛ دار الثقافة للنشر؛ الدليل العملي للمحامي ؛المحامي صالح الدين شوشاري
 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
 المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من تشترط 

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

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

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه
 

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***


