
 

 احلقوق بعنوان " بني النظرية والتطبيق" مبادرة طلبة كلية

" و ذلك بهدد   بتبين مبادرة طالبية بعنوان "بني النظرية و التطبيق و مبساعدة عمادة شؤون الطبة قامت كلية احلقوق

العامدة و دوائدر التنذيد  و ذلدك      ةها زيارة احملاكم و دوائر النياباجلمع ما بني النظرية و التطبيق و ذلك من خالل عدة انشطة اوال

ملشدداهدة النظريددايت الدده يشددرذها ايفدداي ينا و كليددة احلقددوق و مدددم يطبيقهددا و احملدداكم و كدد لك مشدداهدة كيذيددة يطبيددق         

 االجرائايت املدنية و اجلزائية اله نتعلمها و كلية احلقوق على الدعاوم املدنية و اجلزائية و احملاكم.

القدانون علدم مدن العلدوج االجتماعيدةو موادوعا اونسدان ويفدلوكا مدع نظدائر و           يفديادة القدانون     و للتعر  ايضا على مبدأ

أعمالا وردود أ عالاو وه ا مواوع اخمو متغري املضمونو غري معرو  على وجا التحديدد ويعدعع عرادا بدقددا ينظمهدا كد   درد        

لك الك   ع  ما يشاءون ال ميلك أذدد  عد  مدا يشداءو     ذيث مي"  مقولة الذيلسو  بسويت واال صدقت وحتققت رغبتا ومشيئتاوو ق 

   ".وذيث اليفيد  الك  يفيدو وذيث الك  يفيد  الك  عبيد

وللقدانون مباذدث كد رية     ول ا كان البد للمجتمدع مدن نظداج  كدم العالقدايت بدني الندا  ويذدريف اجملمدان و ا تمدع          

املبدادرة يتم د  بزيدارة ميدانيدة     و و يفبي  يقعي  ه   املبادرة قامت كلية احلقوق بدعم نشاط طالبي حتت ه    بإعتبار  علمًا

توجيدا الدرايفدة النظريدة وربطهدا بدالواقع التطبيقدي وامليدداني للنعدون القانونيدة ويذعيلدها مدن            ل و ذلدك اىل حمكمة بداية عمدان  

ع ايباعهدا مند  بدايدة يسدجي  الددعوم املدنيدة واجلزائيدة ذتدى صددور احلكدم           خالل يزويدد الطلبدة باملعلومدايت الضدرورية الواجد     

القضائي بهاو وذلك من خالل التطبيق العملي لكا ة االجراءايت الواجع ايباعها اماج االجهزة القضائية املتخععةو ايضًا لتعدريذهم  

 .عاوم املدنية واجلزائيةعلى مناذج من اللوائح والطلبايت والد وع اله ميكن أن ي ار و معريف نظر الد

ذيث مت التنسيق مع املعنيني لتحديد الزمان و جدول النشداط مسدبقا و و انطلقدت الذعاليدة مدن ذدرج كليدة احلقدوق و         

مدة و السداعة التايفدعة و النعدو و و     كاحمل اىل الوصدول  مت و و ٧٢/١١/٧١١٢متاج السداعة التايفدعة صدباذا يدوج االادنني املوا دق       

ايفتقبالنا من قب  مدير احملكمة السيد عيد وريكايت و رئيس الديوان حممود العطار . و مت خالل الزيارة اطالع الطالب علدى اهدم   

مرا ددق احملكمددة و منهددا قاعددايت احملاكمددة و حمكمددة العددلح و حمكمددة اجلنايددايت العددغرم و االذدددا و و قلددم صددلح الدددعاوم    

 .ائرة كايع العدل و قاج املعنيني بالتعريو بأهم اعمال ه   املرا قدزائية و قلم صلح احلقوق و اجل

و و نهاية الزيارة قاج عطو ة القااي يفدعد اللدوز و رئديس حمكمدة بدايدة عمدان و عطو دة القاادي عبددان ابدو الغدنمو            

ية لالجدراءايت القضدائية املتعلقدة بالتعددياليت الده جدريت       رئيس االدعاء العاج بتقديم عريف حماارة يتعلق بدأهم اجلهدود االصدالذ   

و  تح باب االيفدئلة   على القوانني املتعلقة باالجراءايت القضائية و اله كانت مت   جتسيدا لتوصيايت اللجنة امللكية لتطوير القضاء

ن مدن الطلبدة عدن مددم امتندانهم      و متت مناقشة عدة مواايع يتعلق باذدا  الزيارة خالل رذلدة العدودة. و عدمل املشداركو    للطلبة 

دة كلية احلقوق ان يكون م   ه ا النشاط بداية لعدة نشاطايت قد ي مر معر تهم بداالجراءايت  امل   ه   الزيارة و متمنيني من عم

 املتبعة على اريف الواقع.  

قدمت يقريرا ابديت با عدن   و الهذنان محاد من الطلبة بتقديم يقرير عن ه   الزيارة و منهم الطالبة  جمموعةكما قاج 

 و عن الذائدة املكتسبا منها و كان على القواج التالي :امتنانها هل   الزيارة 

 

 

 



 

 

ع  ما يلهمنا العمل على صعوبة ه ا التخعص هو مدم يفعة من يتعام  با من ايفاي ة وقضاة وزمالء املهندةو ولعد  مدا    "

ياريي حملكمة بداية عمان و قعدر العددل اول زيدارة لدي خدالل مسدرييي       نرا  دوما و الواقع خري دلي  على ذلكو لقد كانت ز

الدرايفية وذدم حماكم عمان وال   يتجلى  يها ويتبني لنا من خالهلا ماهية ما ندريفا و كلية العظماء . لقدد احتددنا متدوجهني    

 الذرصة لنمار  الواقع العملدي ولدو قلديال و    بر قة ايفتاذنا الدكتور الرائع يو يق ا الي وال   نشكر جهود  اله أياذت لنا يلك

رغم ان ما شاهدنا  قد نعتمل  بعذتنا طالب كلية القانون قد خيتلو بعد  الشديء عدن الد   نتعلمدا و ذيدث انندا قلديال مدا مندار            

 االجددددددددراء الدددددددد   ماريفددددددددنا  باحملكمددددددددة ومددددددددا علينددددددددا اال ان نددددددددتعلم بشددددددددك  مواددددددددوعي ولدددددددديس اجرائددددددددي.         

يحت لناو  سحت ا ال امامنا كي نتعلم ما يعلمنا  وندتلقن معلومدايت قدد يكدون  ايتندا خدالل الدرايفدة        ولكن ه   الذرصا اله اي

ومنها ماهية الكايع العدل واختعاصايا والك ري من ذلك القبي  و ومدا يعلمندا  أيضدا مدن اختعاصدايت حمكمدة العدلح والبدايدة و         

عدا عن ذلدك والد   كدان اجلدزء املشدوق و هد   الرذلدة        . اصدار احلكمواملرا عة وكيذية قضايا احلقوقية وكيو يتم االجراء ال

وهي احلضور و قاعة االذدا  وذضدور جلسدة مدن جلسدايت اذددم القضدايا املطروذدة علدى يلدك احملكمدة  ومدا شداهدنا  مدن              

 واج القااددددددددددددي اجلليدددددددددددد  ذددددددددددددول يلددددددددددددك القضدددددددددددديةو وكيددددددددددددو مت اذضددددددددددددار الشدددددددددددداهد  مرا عددددددددددددة امدددددددددددد

باالخر نشكر يفدعادة رئديس احملكمدة     و االجراءايت وكيو يتم وكيو ينتهي. ذول ماهية يلك ك  ذلك كان م ريا للجدل والنقاش

وعن الذائدة اله جنيناها من كلمتدا العظيمدة والده     الرائع االيفتاذ الدكتور يفعد اللوز  وما القا  من كالج اصغينا لا بك  اذرتاج

ان بيدك كدان كذديال أن     حتد  عنا املدعي العاج الدكتور عبدد وما ك يتمحور ذول يشكي  احملاكم واختعاصايها والك ري من ذل

 " جيعلنا صاغيني ملا مبواوعا من يشويق

كما قامت الطالبة رؤم نقرش بتقديم يقرير نظرا ملا ايفتذاديا من زيارة املكمة و من نقاشها ال   دار و نهايدة الزيدارة   

 مع عطو ة رئيس احملكمة و كان كالتالي :

قددوق و اجلامعددة االردنيددة بعمدد  زيددارة ميدانيددة اىل حمكمددة بدايددة عمان/قعددر العدددلو الكائنددة و   قامددت كليددة احل "

العبدلي وذلدك انطالقدم مدن مبددأ "بدني النظريدة والتطبيدق" مدن أجد  متكدني الطلبدة و كليدة احلقدوق مدن االطدالع علدى كا دة                  

من العلدم عمدا يدريفدونا نظريدم و اجلامعدة يدا يتديح هلدم         االجراءايت املتبعة داخ  احملكمة كي يتنوروا ويكونوا على قدر كا  

الذرصة للربط بني النظر  والتطبيق الذعلدي بالتدالي يرتيفد  و أذهدانهم ويزيدد مدن محايفدهم ويشدجعهم علدى االنتقدال اىل هد              

  املرذلة من رذلة الدرايفة و كلية احلقوق.

ما يتاح لطلبة كلية احلقوق لوال جهدود بد لت اقعدى مدا و     وقد اشر  على ه   الزيارة الذريدة من نوعها واله نادرآ 

ويفعها من ينظيم وينسيق كدي يكدون علدى اكمد  وأ ضد  وجدا الددكتور الذااد  يو يدق ا دالي والطلبدة : معتعدم الغدزو و ايفدوار               

لكد ري كمدا وذذزيندا كدي     احلوامدة و عمر الطراونة ال ين نقدج هلم جزي  الشكر واالمتنان على هد   الذرصدة الرائعدة الده علمتندا ا     

  نعبح خنبة متميزة ومعطاءة من قضاة وحمامي املستقب .

و البداية مت ايفتقبالنا والرتذيع بنا مدن موفذدون و احملكمدة ادم أدخلندا عىل قاعدايت يقداج بهدا احملكامدايت  ضدور           

  . اءايت وطريقتهاالقضاة واحملامني املشر ني على الدعاوم املنظورة اماج احملكمة لالطالع على يفري االجر

ذدواد  يفدري وجدرائم يفدع وذج وحتقدري و وقدد مت       سدجي  الده يتدوىل يسدجي  القضدايا مدن       ويليها الندزول عىل دائدرة الت  

  .اخبارنا انا يتم يسجي  اىل ما يقارب مئتان ومخسون ذالة يوميم ا  ما يقارب السبعة آال  شهريم

 



 

 

 ا الده يكدون متسدلطة علدى يوقيدع الوكدااليت املتعدددة واملختلذدة        ام اجتهنا اىل كايع العدل ومت ايضاح وشرح وفيذت

عشدرة مدن العمدر ومت السدماح لندا       قسم االذدا  ين هم حتت ال امندة  يليها مت التوجا اىلكي يكون هلا العذة القانونية امللزمة . 

 ضور جلسة اذدم االذدا  بر قة والد  واالطالع على يفري اجراءايت الدعوم وكيذية ياريفة القااي لدور  املتم   بالسدؤال  

  يما بعدد ذظيندا بشدر  مقابلدة رئديس حمكمدة بدايدة عمدان عطو دة يفدعد اللدوز  و رئديس            . وااليفتجواب ويدوين ا ادة املتقااني

ذيدث ابتددأ عطو دة رئديس      والعداج عطو دة عبددان ابدو الغدنم اللد ان حتدداا عدن دور كد  منهمدا وعدن القضداء بشدك  عداج               اءاالدع

احملكمة صاذع البالغة واخلطابة امل هلة والشديقة والده ال نظدري هلدا بالتحدد  عدن دور القضداء املتميدز واحملداكم القائمدة و           

بيندم اعالهدا وادناهداو مبتدئدة مبحكمدة التمييدز املدوقرة ادم يددنو منهدا احملكمدة            االردن و ذيث اواح عطو تا درجايت احملاكم م

حمكمدة بدايدة عمدان البدارزة و االردن وأوادح انهدا مدن أهدم حمداكم الدولدة            روبدني دو  االدارية العليا ادم حمكمدة بدايدة عمدان    

قد جريت اذعاءايت بينت ان الددعاوم الده كاندت    و واواح انا نة يا يقارب مئة ويفتة عشر قاايموأك رها ايفتقباآل للدعاوم  ومكو

كما بني انواع احملاكم االخرم ويوزيعها و خمتلو حما ظايت اململكة جملن القضاء قدد وجدد    ينظر يوميم قد يع  عىل االاون الذم

السدب    من أج  يسيري الد اع عن ذقوق املواطن ال من أج  ارهاقا و يفبي  احلعدول علدى هد   احلقدوق لد ا مت يدو ري كا دة       

 .املؤدية لتحقيق ه ا اهلد  السامي والنبي 

وهدي الكذداءة العلميدة الده      ويطرق عطو تا عىل شروط القبول و املعهد القضائي وقاج بتوايح اهم ه   الشروط اال  

االعتبدار اج ال و  حتدد ان الشخص كذؤ كي يشغ  ه ا املنعع اج الو ويفئ  اذا ما كانت الكذاءة العلمية وذدها اله يؤخد  بعدني   

 يفدرييا  وذسدن  القضدائي  للمعهدد  املتقددج  يفلوك االعتبار بعني خ ألوأجاب أن هناك اعتبارايت اخرم بالطبع ال غنى عنها اال وهي ا

 .والتطبيقية العملية الناذية على والرتكيز

ان دور  ميدر بعددة   ام بدأ عطو ة رئيس االدعاء العاج بالتوايح عدن دور املددعي العداج و اجدراءايت الددعوم وبدني        

مراذ  ؛ اولية واانوية ونهائية  املدعي العاج يقوج و اجلرائم اجلزائية عن دور ا تمدع و احلدق العداج ويكدون دور  التحقيدق      

قاج طلبدة كليدة احلقدوق و يوجيدا عدددآ مدن االيفدئلة عىل عطو دة         و و النهاية  واختاذ كا ة التدابري الالزمة للوصول عىل احلقيقة

اختتمهدا عطو دة رئديس حمكمدة بدايدة عمدان        احملكمة وعطو ة رئيس االدعاء العاج ومت االجابة عليها بشك  مذع  ومواحرئيس 

 جدوهر العدالدة هدو ذعدول كد  انسدان علدى ذقدا يدا  قدق            "يفعد اللوز  بقولا أننا نسدعى عىل" عدالدة نداجزة ناجعدة يعداحلية     

ا وازدهار  والنهدويف بداو جملن دور السدلطة القضدائية ال جمدال للشدك و مددم        التوزازن وااليفتقرار و ا تمع ويساهم و يقدم

  .أهميتا واعتبار  ركن اجمليفا  ال   يبنى عليا وبزوالا انهيار الدولة

 عطاء ك  ذ  ذق ذقا ال ذاجدة لوجودهدا آملدني أن يكدون جيد  املسدتقب       وقضاء عادل يسعى عىل ا دولة بال قانون 

جملهدا  يفاعي حنو حتقيق العدالة وصدونها مدن كد  مدا قدد ميسدها ويلدو  مذهومهدا و حواهدا العريدق           مستنريآ وااق اخلطى حمدد ا

 "واجملصي 

كما قاج الطالدع حممدد بعدعر و الد   ايدى مدن الديمن الشدقيقة للدرايفدة و اجلامعدة االردنيدة بتقدديم شدكر  و امتناندا               

   يقرير  على النحو التالي :لعمادة كلية احلقوق معملا عن مدم ذبا لبلدنا االردن و قدج 

حتت عنوان "بني النظرية والتطبيدق" أقامدت كليدة احلقدوق باجلامعدة اجملردنيدة  برعايدة عمدادة الكليدة ي لدة بعميددها            " 

زيددارة يعليميددة عىل حمكمددة بدايددة عّمددانو والدده يددأيي اددمن     72/11/7112 ّيددايف القضددا  و  يددوج االاددنني املوا ددق   -الدددكتور :

 .يقيمها الكلية لعق  مهارايت الطالب ويطويرهم و ا ال العملي التطبيقي النشاطايت اله

 



 

 

وو بداية الزيارة طا   املشاركون و الزيارة ذول الدوائر واجملقساج واالدارية و احملكمدة  ويعر دوا عدن ك دع عدن      

 .قااي داخ  قاعايت احملكمةاوجراءايت القانونية للتقااي مبتدًة من ر ع القضية ويسجيلها منتهيًة بإجراءايت الت

وقدد يدوزع    من جانع آخر أطلع الطالب املشاركون على يفري عم  قلم احملكمة وعجراءيت الظابطة العدلية باحملكمة

و د الكلية املشارك و الزيارة عىل جمموعايت مت يوزيعهم على غر  التقااي باحملكمة ليتمكندوا مدن االطدالع وعدن قدرب ذدول       

ومدن اجلددير      العدالدة ومشداهدة الطريقدة القانونيدة للقاادي جتداة القضدايا املعروادة وكيذيدة الذعد  بينهدا           كيذية االمت ال بني يدد 

بال كر ذضور الطالب املشاركني جللسايت احملاكمة و قاعدة حماكمة االذدا و ذيث ايفتمعوا عىل يذاصي  القضدية املعروادةو   

 .القضيةمالذظني دور احملامي و الد اع ومدم يعام  القااي مع 

 ( حماور العدالدة املدنيدة واجلزائيدة   ) واختتمت الزيارة بعقد حماارة وورشة نقاشية و قاعة املؤمترايت باحملكمة ذول

واله ألقاها عطو ة الدكتور يفعد اللوز  رئيس حمكمة بداية عمان ويشاركا  يها عطو ة الدكتور  عبدان أبو الغنم رئيس االدعداء  

العاج باحملكمةو وقد مت ايفتعرايف أبرز حماور العدالة املدنية واجلزائيدة متنداولني أهدم اجمليفدس والركدائز الده يهدد  حندو يفديادة          

 .القانون

تعريف الددكتور عبددان أبدو الغدنم رئديس االدعداء العداج باحملكمدة دور النيابدة العامدة واملددعي العداج و             من جانبا ايفد 

حتريددك الدددعاو  ومراقبتهددا واملطالبددة بتنذيدد  القددانونو مشددريًا عىل الدددور الدده يقددوج بددا النيابددة العامددة و ي بيددت دعددائم اجملمددن      

و يق ا الي عضو هيئة التدريس بكلية احلقدوق وأيفدتاذ القدانون التجدار  عىل     بدور  يطرق الدكتور يو   وااليفتقرار و ا تمع

ادمن  ( الغر ةاالقتعدادية  بدا ) دور التعدياليت التشريعية اجلديدة و نعون القانونو مشريًا علدى يفدبي  امل دال الددور الده يظلدع       

 .قاش بني الطالب  ورئيس احملكمةالتعدي  اجلديد لنعون القانون. وو ختاج احملاارة مت طرح باب اجمليفئلة والن

و نهايدة الزيدارةو أعدرب الطدالب املشداركون عدن عظديم شدكرهم وامتندانهم جملعضداء احملكمدة ي لدة برئيسدها والطدداقم              

اودار  والقضائي  يها على كرج الضيا ة وااليفتقبال شاكرين جهدهم و يد لي  العدعاب أانداء الزيدارة. مدن جهدة أخدرمو  يوجدة         

ملشدارك و الزيدارة برئايفدة أعضداء اللجندة املنسدقة للزيدارة شزيد  الشدكر ودارة الكليدة ي لدة بالعميدد علدى ذرصدهم               و د الكليدة ا 

 احل يث مل   ه   اجملنشطة والزيارايت ال رية واملذيدة للطالع من الناذية العلمية و العملية "

عدن دور الغر دة   وار احلوامددة الد   كدان    يفدؤال الطالبدة املشدر ة علدى الزيدارة ايفد      و اذدم اهم االيفئلة اله طرذت 

الذعدد  و الدددعاوم املتعلقددة بعقددود و الدد   اواددح رئدديس احملكمددة ان دورهددا هددو   االقتعددادية و التعدددياليت الدده جددريت عليهددا

املعدر ية  االنشاءايت واملقاواليت االنشائية اله يزيد قيمة املطالبة و ك  منها على مئة ألو دينارو والدعاوم املتعلقدة باجملعمدال   

 .اله يزيد قيمة املطالبة و ك  منها على مئة ألو دينار ومبا  يها االعتمادايت املستندية وخطابايت الضمان والكذااليت املعر ية

وينظددر هدد   الغر ددة و الدددعاوم املسددتندة اىل قددانون الددوكالء والويفددطاء التجدداريني والدددعاوم املتعلقددة بدداو ال        

باخلال ايت  يما بني الشركاء واملساهمني و الشركايت املسدلجة و دق أذكداج قدانون الشدركايت يفدار        والتعذية والدعاوم املتعلقة 

 .املذعول مبا و ذلك أ  خال ايت متعلقة بعقود يأيفيس يلك الشركايت وأنظمتها الداخلية وشؤون اداريها ودجمها وبيعها

كما ينظر و الدعاوم املتعلقة باجملوراق املالية املستندة عىل قانون اجملوراق املالية والسوق املاليو والدعاوم الناشدئة  

عن العقود اله يكون احلكومة أو عذدم املؤيفسايت الرمسية أو العامة طر ًا  يها وايذق أطرا ها على عذالة املنزاعايت بشدأنها عليهدا   

  ديندارو والددعاوم الناشدئة    أال عشدرة لدعاوم املتعلقة بالتأمني وععادة التأمني الده يزيدد قيمتهدا علدى     كما يقع امن اختعاصها ا

 . عن العقود التجارية اله ايذق أطرا ها على عذالة املنازعايت بشأنها عليها



 

د وجدود  يطبدق   واىل هنا نلخص عىل أن احلق و ه   احلياة هو احلق اجملول لإلنسان عذ بدا يبددأ يفدائر احلقدوق وعند     

بقية احلدود وعند انتهائا ينعدج احلقوق  احلق و احلياة يبقى الركيزة اجمليفايفية  تمع يطمح عىل اال ض  واىل االجتهداد و  

و نيابددة عددن زمالئددي أوجددا جزيدد  الشددكر لعميددد كليددة احلقددوق و لنائددع العميددد الدددكتور خلدددون قطيشددايت   يفددبي  الددتعلم واملعر ددة

و لعمدادة شدؤون الطلبدة الد ين قددمو       و يق ا الي جلهودهم املب ولة و يفبي  حتقيق جناح ه   الزيارة وللدكتور املشر  يو

ان ان يكدون  و للطلبة ايفوار احلوامدة و عمر الطراونة و معتعم الغزو املشر ني على ه   الزيارة و و امتنى مدن    وأقسى املساعدة

 التعليمية . ق جديد من النشاطايت ه ا النشاط بداية جمل

 

 اعداد الطلبة : معتعم الغزو و ايفوار احلوامدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


