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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 3136060 رقم المادة قانون أصول المحاكمات المدنية اسم المادة الدراسية
 حكام االلتزامأ للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 0 الساعات المعتمدة

 
 

 الوصف المختصر للمادة: 
ة ومصااادا هاالا القااانون وعفقتااا صااااوا القااانون ا  ااا  وت ااوام تتناااول هاالم المااادر التقاناا  صقااانون أصااول المحاكمااات المدنياا     

 التشانقي ثم دااسة التنظيم القضائي من حيث تشكيل المحاكم وداجات التقاضي واجال القضاء ومقاونيهم وقواعد اال تصاص.
مواعيدها وجزاء م الاتها كما تتناول دااسة نظانة الدعو  من حيث شاو ها و بيقتها وال صومة من حيث إجااءات التقاضي و    

جااءات اإلثصات وحق الناي. وأ ياا صدوا الحكم القضائي الحاسم وأثاام و ااق ال قان التاي ي ضاه إليهاا ناالساتئنارا واعتااا   وا 
 الغيا وا عادر المحاكمة، والتمييز.

 
 
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 لمدني والمبادئ األساسية التي يقوم عليهاتعريف الطالب بالنظام القضائي ا الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

القدار على مقافة ا تصاص القاضي المدني والمحاكم المدنية وعفقة قانون أصول المحاكمات  1.1
 المدنية صالقوانين اال ا .

 القدار والتمييز ا تصاصات المحاكم وتوجيا الدعو  وسيا ال صومة. 1.1
 تعريف الطالب بمفهوم االحكام القضائية وانواعها/ وآثارها القانونية اني الهدف الث

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

القدار على جمه قاااات المحاكم من  فل المصادا االلكتاونية، وشاح القناصا القانونية والمن قية  1.1
 الموجودر في النتائج واالستنتاجات.

من  ةتحديد اإلجااءات المناسصو  ةلنزاا موضوا النقاش في ظاور مقينالقدار على اظهاا وفهم ا 1.1
 منظوا المسؤولية المهنية.

 تعريف الطالب بطرق الطعن/ أمام المحاكم/ أسس تحقيق العدالة الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 

  الثالثللهدف 
 القدار على فهم  اق ال قن وتوجيا ال صومة والمحاكم الم تصة. 1.3
 ييز  اق ال قن امام المحاكم.تم 1.3

 الكتاب المعتمد:
 

 8332-6عمان ط–انشداا الثقافة لل–مالح القضارد.  –أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي -1

 المراجع العلمية:
 

 .8336 -القاهار –داا النهضة القابية –د. أحمد ماها زغلول –أصول وقواعد الماافقات -1

 .8366 -م صقة جامقة القاهار  –د. فتحي والي  –دني الوسيط في قانون القضاء الم -1

 6823 –60اإلسكندانة ط –منشأر المقاار  –د. أحمد أبو الوفا  –الماافقات المدنية والتجاانة  -3
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 طبيعته. –المدنية ماهية قانون األصول 
 مصادره. -موقع قانون األصول بين القوانين األخرى 

 تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان ) تنازع القوانين(.
  31 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 تطوره. –التنظيم القضائي األردني 
 المبادئ األساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي.

 54 – 33ص 
 31- 53 ص

 

13 
1 
1 
1 

 نظام القضاء في األردن / أنواع المحاكم التابعة للسلطة القضائية.
 تشكيل المحاكم النظامية.

 القائمون على القضاء ) القاضي, المحامي العام, أعوان القضاء(.
 عدم صالحية القاضي. –محاكمة القضاة وتأديبهم 

  111 – 45ص 

15 
1 
1 
1 

 قواعد اإلختصاص القضائي.
 بفكرة اإلختصاص. التعريف

 معايير اإلختصاص القضائي.
  141 – 111ص 

14 
1 
1 
1 

 ما يترتب على مخالفة اإلختصاص.
 التنازع على اإلختصاص وتعيين المرجع.

 القضـاء المستعجل.

 145 – 141ص 
 181 – 131ص 

 

13 
1 
1 
1 

 الخصومة القضائية ) نظرية الدعوى(.
 شروط قبول الدعوى.

 تقسيـم الدعوى.
  118 – 181ص 

11 
1 
1 
1 

 إجراءات التقاضي / الشروع في الدعوى: رفع الئحة الدعوى وقيدها.
 اآلثار التي تترتب على قيد الدعوى وتبليغها.

 .نظام الصلح لدى محاكم الموضوع –الرد على الئحة الدعوى 
  111 – 151ص 

18 
1 
1 
1 

 لمحاكمة.حضور الخصوم وغيابهم / تحديد موعد الجلسة, الغياب عن ا
جراءات المحاكمة.   133 – 111ص  إدارة الدعوى وا 

15 
1 
1 
1 

 إجراءات المحاكمة.
 أوجه استعمال الدعوى.

 .أنواع الطلبات ) األصلية , العارضة (
  143 – 135ص 

11 
1 
1 
1 

 أنواعها. –الدفوع وأنواعها / تعريفها 
  113 – 141ص  أهمية التفرقة بين أنواع الدفوع.

11 
1 
1 
1 

دفع المال للمحكمة  –اسقاط الدعوى  –وارض الدعوى / وقف الدعوى ع
 السقوط المبتسر للخصومة. –والسحب منها 

 نظرية الجزاء اإلجرائي.
 أثره. –تصحيحه  –أنواعه  –تعريف البطالن 

  311 – 111ص 
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11 
1 
1 
1 

 

 عناصره. –أنواعه  –/ التعريف بالحكم القضائي  األحكام القضائية
 ر األحكام القضائية.قواعد إصدا

 آثار األحكام القضائية.
 

  318 – 311ص 

13 
1 
1 
1 

 

 الطعن في األحكام القضائية.
 القواعد العامة للطعن.

 .إجراءاته –خصائصه  –حق الطعن 
 

  355 – 315ص 

15 
1 
1 
1 

 

 طرق الطعن في األحكام.
 اعتراض الغير.
 .إعادة المحاكمة

 

  355 – 315ص 

14 
1 
1 
1 

 

 ــاف.اإلستئن
 التمييــز.

 

  355 – 354ص 

13 
1 
1 
1 

 

 عناصره. –أنواعه  –/ التعريف بالحكم القضائي  األحكام القضائية
 قواعد إصدار األحكام القضائية.

 آثار األحكام القضائية.
 

  318 – 311ص 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشااكة    = 
 %11=   االمتحان ا ول
 %11=  االمتحان الثاني
 %41= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %41=   الاصل اعمال 
 نتقاانا، أصحاث، امتحانات يوميةا 

 %41=  االمتحان النهائي

 
 

 11/11/1111 تاريخ االعتماد بكرالدكتور محمد خليل أبو اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 اسي وتقصأ من قبل مداس المادرانيتم تحديثها في كل فصل دا معلومات إضافية: 
 061 رقم المكتب صكاالدكتوا محمد  ليل أبو   مدرس المادة
 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني 810  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 ا حد ، الثفثاء، ال ميس: 

 اإلثنين ، ا ابقاء:  
 

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

