
 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 الحقوقكلية 

Faculty of Law  

 

 "العدالة والحق " 

Justice & The Right"" 

 " " عراقة وجودة

Tradition and Quality"" 
 QF60/0408-3.0 القانون / كلية الحقوق  هام لجنة الخطة الدراسية في قسم:تنفيذ م إجراءات – الوصف التفصيلي للمادة الدراسية

 

QF06/0408– page 1/3 

 

 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 4940060 رقم المادة قضائيةتطبيقات  اسم المادة الدراسية
 قانون أصول المحاكمات المدنية للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

لددة النهائيدة مددن دةاسدتع لبطدبا مبدددئيا علدي سددصة الددعو  ردد  تهدد  ذد ا المددادى تلدي تددورصة العةصدة الطمليدة للطالدد  رد  المةح    
 المحاكم المدنية والجزائية واألحوال الشخصية من خبل التنسصق مع وزاةى الطدل.

وتتندداول تدددةل  الطالدد  علدددي مطالجددة المسددائل القانونيدددة علددي اخددتب  رةوعهدددا أ ندداال عةضددها أمدددام القضدداال  وا طددبا علدددي     
ة للنظددة رددد  الدددعو   مددن حصدددة تقددديم عةلضددة الدددعو  ودردددع الةسددوم القضددائية  وتقدددديم اللددوائ  وسددصة الددددعو  المتطلبددات البزمدد

جةاالات تنعص ذا. جةاالات المحاكمة وكيعية صدوة األحكام القضائية والططن رصها واكتسابها دةجة للبتات وا   وا 
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 لب األوراق التي تستخدم في المحاكم والسير بالدعوى تعريف الطا الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 القدةى علي مطةرة كارة األوةاق الت  تستخدم ر  المحاكم. 1.1
 تمصصز األوةاق الت  تستخدم ر  المحاكم عن األوةاق المستخدمة من المحامصن. 1.1
 المحاكم. القدةى علي مطةرة شةوط كل وةقع مستخدمة امام 1.1

 مناقشة الطالب بشروط األوراق وكيفية اعدادها وتقديمها الى المحاكم الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدةى علي مطةرة شةوط األوةاق القضائية ولوائ  الدعو . 1.1
 التمصصز بصن كارة أنواا األوةاق واللوائ  والجهة الت  تصدة عنها. 1.1
 لمصطلحات القانونية الصحيحة.استخدام ا 1.1

 توظيف تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 القدةى علي كتابة م كةات ولوائ  قانونية من خبل تطبصق النصوص القانونية.  1.1
 القدةى علي تعطاال بطض المهام المنجزى ضمن مجموعات او بشكل رةدي. 1.1

 تعريف الطالب باإلجراءات العرفية امام المحاكم الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 القدةى علي تطبصق قانون أصول المحاكمات المدنية واإلجةاالات واألعةا . 1.1
 الم كةات. و تقديم األوةاق و القدةى علي مطةرة وتحدصد  1.1
 ية.القدةى علي مطةرة مبادئ المسؤولية المهن 1.1

 محاضةات مدةس المادى. -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:
 النما ج المطتمدى ر  المحاكم والدوائة  والقةاةات  واللوائ   ومحاضة محاكمة. -1

 .المحاكمات الطملية ر  قاعة المحكمة -1
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 التوزيع الزمني    

 االسبوع

 
عدد 
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

نماذج عملية وتطبيقية لصك تبليغ األوراق القضائية الصادرة عن محكمة 
  ___ البداية والدوائر التابعة لها.

11 
1 
1 
1 

 ___  

11 
1 
1 
1 

 نماذج لوائح دعاوى وطلبات تقدم إلى محاكم الدرجة األولى 
  ___ )بداية وصلح( وقاضي األمور المستعجلة وطريقة تقديمها.

11 
1 
1 
1 

 ___  

10 
1 
1 
1 

  ___ نمـاذج لوسـائل دفـاع المدعى عليـه في الدعـوى.

10 
1 
1 
1 

 ___  

10 
1 
1 
1 

تطبيقات عملية لحضور الخصوم وغيابهم أمام المحكمة وطريقة توكيل 
جراءات المحاكمة   ___ .المحامين وا 

10 
1 
1 
1 

 ___  

10 
1 
1 
1 

صدار األحكـام وتصحيحها    ___ .والطعـن بهاختام المحاكمـة وا 

11 
1 
1 
1 

 ___  

11 
1 
1 
1 

اإلنذار العدلي كإجراء شكلي إلقامة بعض الدعاوى وتطبيق عملي لتنفيذ 
  ___ .حكم

11 
1 
1 
1 

 ___  
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 التوزيع الزمني    

 االسبوع

 
عدد 
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

توضيح بعض المصطلحات الالزمة للتطبيق العملي, ومعايير اإلختصاص 
, بالحق الشخصي في القضايا الجزائية, وطريقة تقديم الشكوى, واإلدعاء
 وتقديم طلب تخلية سبيل بالكفالة.

___  

11 
1 
1 
1 

 ___  

10 
1 
1 
1 

 إجراءات المحاكمـة في القضـايا الجزائيـة
 وصدور الحكـم والطعـن به.

___  

10 
1 
1 
1 

 ___  

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاةكة    = 
 %11=   ا متحان األول
 %11=  ا متحان ال ان 
 %01= ا متحان النهائ 

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %01=   العصل اعمال 
 )تقاةلة  أبحاة  امتحانات صومية( 

 %01=  ا متحان النهائ 

 

 11/11/1110 تاريخ االعتماد بكرالدكتور محمد خليل أبو اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 بأ من قبل مدةس المادى()صتم تحدص ها ر  كل رصل دةاس  وتطمعلومات إضافية: 
 309 رقم المكتب الدكتوة محمد خلصل أبو بكة  مدرس المادة
 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني 393  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 0:44 – 03:44األحد   ال ب اال  الخميس: 

 03:44 – 00:44اإل نصن   األةبطاال: 
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