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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0601418 رقم المادة قانـون البينـات والتنفيـذ اسم المادة الدراسية
 قانون أصول المحاكمات المدنية للمادة المتزامن/المتطلب السابق سـاعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

ــ     ي والقــوانين الملم ــة لــذ والمــذاهة الفقتيــة الموت دــة بــي قواعــد ا   ــات وعــة  تتنــاول هــذم المــادف تانوــا قــانون البينــات ا ندن
ا   ـــاتأ وأدلـــة ا   ـــات  الكتا ـــة أو  القـــتادف أو  ـــالقناإلن والقوـــاإلية أو  ـــا قنان أو  ـــاليمين الحاســـمة أو المتممـــة و ينهـــا مـــن أدلـــة 

 ا   ات الموت فة.
يذ وتدونم التقنوايأ  م دناسة الس دة التي ت اقن التنفيذ )داإلنف التنفيذ( من حيث لما تتومن هذم المادف التانوا  قانون التنف   

اوتصاصاتتا والقاإلمون ع يتا والوصومة بي التنفيذ وا موال التي ال يجوز حجزهاأ ودنق التنفيذ الجبني ع ى أموال المدين وع ى 
 .قوصذ واالعتناض ع ى التنفيذ وليفية توزوع حصي ة التنفيذ

 
 اف ومخرجات التعلم للمادة الدراسيةأهد

 تعريف الطالب بمفهوم االثبات واهمية ومبادئ االثبات ووسائله الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 التانوا  قانون التنفيذ وتدونم التقنواي. 1.1
 دناسة الس دة التي تتولى التنفيذ. 1.1
 ة ل قانون.والنصوص القانونية الناظم ن البيناتالتدون التقنواي بي مجال قانو  1.1

 تعريف الطالب بأنواع البينات وتوظيفها ألثبات المطالبات في الدعوى المختلفة الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدنف ع ى مانبة لل نوع من أنواع اال  ات والنبط بينتا وبين أصول المحاكمات المدنية وليفية توظيفتا. 1.1
 القدنف ع ى استن اط ادلذ اال  ات وادلة اال  ات االلكتنونية. 1.1

 تعريف الطالب بالنصوص القانونية الناظمة لتنفيذ األحكام الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 الموتصة  التنفيذ.  فإلن االقدنف ع ى مانبة الد 1.1
                                                                                                                                       دناسة دنق التنفيذ.                                                                                                           و الس دة التي تقنف ع ى التنفيذ وت اقن التنفيذ  1.1

 األموالتعريف الطالب بكيفية التنفيذ على  الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

جنا ات البيع  المزاد الا ني القدنف ع ى مانبة إجنا ات التنفيذ 1.1  .وا موال التي يجوز حجزها وا 
 .القدنف ع ى استإلناف قنانات التنفيذ وتح يل النصوص القانونية 1.1

 .9102 –دان ال قابة ل نقن والتوزوع  –الدلتون محمود محمد الكيالني  –قواعد ا   ات وأحلام التنفيذ  عتمد:الكتاب الم

 المراجع العلمية:
  .9112( 0والتوزوع ط)ل نقن  دان ال قابة –ع اس الابودي–قنح أحلام قانون البينات الجديد:قانون البينات -1
 9113دان واإلل –الدين القوقاني  د. صالح – (0فيذ ط): الوابي بي قنح قانون التنقانون التنفيذ -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 القواعد العامة في اإلثبات.
 أهمية اإلثبات في الخصومة المدنية.

 محل اإلثبات.
  14 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 عبء اإلثبـات.
جراءات اإلثبـات.ق  واعد وا 

 خصائص النظرية العامة لإلثبات.
  01 – 14ص 

11 
1 
1 
1 

 األسناد الرسمية والعادية.   –وسائل اإلثبات / األدلة الكتابية 
  111 – 01ص  واألدلة اإللكتروينة. –ووسائل التقدم العلمي 

11 
1 
1 
1 

 إجراءات اإلثبات بالكتابة . –األوراق غير الموقع عليها 
  151 – 110ص  إثبات صحة األدلة الكتابية.

15 
1 
1 
1 

 تعريفها وحجيتها. –الشهادة 
 نطاق اإلثبات بالشهادة.
 إجراءات سماع شاهد. –المساواة بين الخصوم 

  111 – 150ص 

11 
1 
1 
1 

 اليمين / تعريف اليمين وأنواعه.
 إجراءات اليمين.

 اليمين المتممة وأنواعها. –آثار توجيه اليمين 
  151 – 111ص 

10 
1 
1 
1 

 القرائن / تعريف القرائن وأنواعها .
 اإلقرار القضائي / شروطه, حجيته. –اإلقرار / تعريفه وأنواعه 

 والفارق بينه وبين اإلقرار القضائي. –اإلقرار غير القضائي 
  111 – 155ص 

14 
1 
1 
1 

 استجواب الخصم.
  111 – 115ص  المعاينة والخبرة.

14 
1 
1 
1 

 نظرية التنفيذ الجبري.
 اختصاص دائرة التنفيذ. - دائرة التنفيذ

 .االختصاص المكاني - االختصاص الموضوعي
  11 – 15ص 

11 
1 
1 
1 

 االسناد التنفيذية
 االرواق التجارية - القرارات – القضائية ماالحكا

  ات األجنبيةتنفيذ االحكام والقرارات والسند
 .السندات الرسمية والعادية - احكام المحكمين

  41 – 10ص 
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11 
1 
1 
1 

 خصومة التنفيذ.
 شروط التنفيذ - أطراف التنفيذ

 اقتضاؤهو  الشروط المتعلقة بالحق المطلوب
 اجراءات التنفيذ. - الشروط المتعلقة باإلجراءات

  111 – 41ص 

11 
1 
1 
1 

 .طرق التنفيذ الجبري 
 التنفيذ على شخص المدين - العنينالتنفيذ 

 ومنعه من السفر -حبس المدين 
  114 –115ص 

11 
1 
1 
1 

 الحجز على أموال المدين المنقولة
 األموال التي ال تجوز التنفيذ عليها.

 القواعد العامة الحجز على أموال المدين
 آثار الحجز التنفيذي - الحجز التنفيذي

 .إجراءات الحجز -حجز األموال المنقولة وبيعيها 

  141 – 114ص 

11 
1 
1 
1 

 بيع األموال المنقولة
 .حجز ما للمدين لدى الغير - الصعوبات التي تعترض الحجز

 حجز رواتب الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والعمال
  111 – 141ص 

15 
1 
1 
1 

 إجراءات حجز األموال غير المنقولة-حجز األموال غير المنقولة وبيعيها
 ن البيع واالحالة المؤقتة والقطعية وزيادة العشراعال 

 الطبيعة القانونية لقرار اإلحالة  
 .الطبيعة القانونية لقرار االحالة - توزيع حاصل التنفيذ بين الحاجزين

  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 امتحانات نهائية
 

  

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المقانلة    = 
 %11=   االمتحان ا ول
 %11=  االمتحان ال اني

 %51= االمتحان النتاإلي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %51=   الفصل اعمال 
 )تقانونأ أ حاثأ امتحانات يومية( 

 %51=  االمتحان النتاإلي
 

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

 تحدي تا بي لل بصل دناسي وتا أ من قبل مدنس المادف()يتم معلومات إضافية: 
  رقم المكتب الدلتون نامي ابناهيم الزواهنف  مدرس المادة
 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني   الهاتف الداخلي

  الساعات المكتبية 
 

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

