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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0601425 رقم المادة قانون أصول المحاكمات الجزائية اسم المادة الدراسية
 الجرائم الواقعة على األموال للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

حاكمثثات الجزائيثةأ وأذميثثة يراسثتز ومموثثزات قواعثثيل وعاقتثز بثثالقوانون الجزائيثثة تبحث  ذثثال المثاي  لثثر التعرنثث  بقثانون أصثثول الم    
األخثر،أ وناثثاق سثثرنانزأ وناثثر  تارنخيثة لثثر قثثانون أصثثول المحاكمثات الجزائيثثة األرينثثرأ لثثم يراسثة التر وثثز باليرجثثة األسثثا  علثثى 

ا  مرحلثة التحثر) )اتستقصثاو( وجمثد األيلثة ذثو مثن يراسة يعو، الحق العام )الجزائية( من حو  تحرن هاأ والمراحل التر تمر بهث
وتولى القيام بهاأ لم مرحلة التحقوق السلاة المختصة بهاأ  الك المحاكمةأ حو  وتم استعراض إجراوات المحاكمة وأنثوا  المح مثة 

وضثثو  تنروثثا األح ثثام وتشثث ياتها وبعثثي الثثك تثثتم يراسثثة الح ثثم و يريثثة صثثيورل واثثرق الاعثثن لثثر األح ثثامأ وأخوثثرا وثثتم التعثثرض لم
 الجزائية.

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 تعريف الطالب بالنظام القضائي بخصوص القضايا الجزائية الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 قير  الالبة على التعرف على سور المحاكمات والمحاكم واتختصاص لر القضايا الجزائية.  1.1
 ي قواعي اتختصاص للمحاكم الجزائية.تحيو 1.1

 تعريف الطلبة باإلجراءات المتخذة ضد من يرتكب الجريمة الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 قير  الاالب على معرلة اإلجراوات المتخا  حال ارتكاب الجرنمة. 1.1
 معرلة السلاات المختصة بإقامة الش و، وتحرن ها. 1.1

 تعريف الطلبة بدور النيابة العامة في التحري والتحقيق اإلبتدائي لث الهدف الثا
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 قير  الاالب على معرلة يور النيابة العامة لر الجرمة المشهوي وتحرنك الش و، والتحقوق والتحر). 1.1
 والضاباة العيلية.معرلة يور النيابة العامة  1.1

 ف الطالب بدور قاضي الدعوى في القضايا الجزائيةتعري الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 معرلة الالبة بالش و، الجزائية. 1.1
 قيرتز على معرلة إجراوات الش و، الجزائية وحاتت باان اإلجراوات. 1.1
 القضايا الجزائية. والنارمعرلة الالبة بيرجات المحاكم لر  1.1

 الكتاب المعتمد:
 –يار اللقالثثثة للنشثثثر والتوزنثثثد  – عبثثثيالرحمن تولوثثثقي.  –انون أصثثثول المحاكمثثثات الجزائيثثثة قثثث -1

 .2102 –عمان 

 المراجع العلمية:

 

 –م تبثثثة يار اللقالثثة للنشثثثر والتوزنثثثد  –شثثرق قثثثانون اصثثثول المحاكمثثات الجزائيثثثة  –ي.  امثثل السثثثعوي  -1
 .2112 -عمان 

مابعثثثة  – 0ط – 2,0ج –لجزائيثثثة األرينثثثر شثثثرق قثثثانون أصثثثول المحاكمثثثات ا –ي. حسثثثن جوخثثثيار  -1
 .0993 –عمان  –الصري) 
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 التوزيع الزمني    
 االسبوع

 
عدد 

الصفحات في  الموضوعات الساعات
 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية, أهمية  –الفصل األول: مبادئ عامة 
قواعد األصول الجزائية, عالقة قانون األصول قانون األصول الجزائية, مميزات 

الجزائية بالقوانين األخرى, النظم اإلجرائية المختلفة, نظرة في تاريخ قانون األصول 
 الجزائية.

  12 - 1ص 

11 
1 
1 
1 

 الفصل الثاني: الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة.
 تسميتها. –مفهومها  –الدعوى الجزائية 

 بين الدعوتين الجزائية والمدنية. أوجه اإلرتباط واإلختالف
  11 - 13ص 

11 
1 
1 
1 

 من يملك حق تحريك الدعوى الجزائية. –تحريك الدعوى واستعمالها 
 المتضرر من الجريمة. –قضاة الصلح  –الضابطة العدلية  –النيابة العامة 
 النيابة العامة وتشكيالتها في األردن. –المحاكم  –مجلس النواب 

 32 – 31ص 
 14 – 11ص 

 

11 
1 
1 
1 

 خصائص النيابة العامة. –الوظائف التي تقوم بها النيابة العامة 
 القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية.

 اإلذن. -1الطلب.        -1الشكوى واإلدعاء الشخصي.        -1
  31 - 14ص 

10 
1 
1 
1 

 العفو العام. –وفاة المشتكى عليه  –أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية 
 صدور حكم مبرم )بات(. –التقادم 
 الصلح. -التنازل 

  111 - 33ص 

14 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار األول

12 
1 
1 
1 

 الدعوى المدنية )دعوى الحق الشخصي(.
  114 - 111ص  موضوعها. -سببها  –مفهومها 

13 
1 
1 
1 

ى من ترفع دعوى الحق عل – من يملك حق إقامة دعوى الحق الشخصي
 الشخصي.

 من هي الجهة التي تقام أمامها دعوى الحق الشخصي.
 إنقضاء دعوى الحق الشخصي.

  143 - 114ص 

13 
1 
1 
1 

 مفهوم التحري وجمع األدلة. –التحري وجمع األدلة )اإلستدالل( 
 إجراءات التحري وجمع األدلة.

 لة.السلطة المختصة بالقيام بوظيفة التحري وجمع األد
  111 - 121ص 

11 
1 
1 
1 

 أهميته. -مفهومه  –التحقيق اإلبتدائي 
السلطة التي تقوم بوظيفة التحقيق  –الجرائم التي يجري فيها التحقيق اإلبتدائي 

 اإلبتدائي.
 القواعد األساسية للتحقيق اإلبتدائي

  114 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار الثـــــــــاني
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11 
1 
1 
1 

 اإلنتقال والمعاينة. –استقدام المشتكى عليه  –لتحقيق اإلبتدائي إجراءات ا
 التفتيش. -القبض والتوقيف  –اإلستجواب 

 سماع الشهود. –الخبرة 

 131 – 131ص 
  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 القواعد العامة للمحاكمة. –نقل الدعوى الجزائية  –اإلختصاص 
الجنايات  –البداية  –محكمة الصلح  –إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجزائية 

 الكبرى.
 اإلثبات في المواد الجزائية.

 

  134 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 نظرية البطالن.
 طرق الطعن في االحكام.

 اإلستئناف. -اإلعتراض على الحكم الغيابي 
 

  111 – 113ص 

10 
1 
1 
1 

 

 التمييز.          -1طرق الطعن غير العادية )اإلستثنائية(: 
 النقض بأمر خطي.  -1
 إعادة المحاكمة.-1
 

  003 – 133ص 

14 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار النهـــــــــــائي

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشار ة    = 
 %11=   اتمتحان األول
 %11=  اتمتحان اللانر
 %01= اتمتحان النهائر

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %01=   الرصل اعمال 
 )تقارنرأ أبحا أ امتحانات وومية( 

 %01=  اتمتحان النهائر

 
 

 11/11/1112 تاريخ االعتماد بكرالدكتور محمد خليل أبو اعتمدت من قبل رئيس القسم
 
 

 )وتم تحيولها لر  ل لصل يراسر وتعبأ من قبل مير  الماي (معلومات إضافية: 
  رقم المكتب علر الجبر الي تور   مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني   لهاتف الداخليا

 الساعات المكتبية 
 :األحي أ اللالاو أ الخمي 

 اتلنونأ اتربعاو:
 

mailto:______@zuj.edu.jo
mailto:______@zuj.edu.jo

