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 0110930 رقم المساق: المدنٌةقانون أصول المحاكمات  :اسم المساق
  أحكام االلتزام المتطلب السابق للمساق:

 إجباريمتطلب تخصص  :نوع المساق ساعات 9: الساعات المعتمدة
 2009/2010 العام الجامعً:  األول : الفصل الدراسً

 
 

 البرٌد اإللكترونً عات المكتبٌةالسا هاتف المكتب الرتبة األكادٌمٌة م المحاضرأس

 د. عوض الزعبً
  د. كمال العالوٌن

 أستاذ مساعد
 استاذ مساعد

65242 
65246 

 حسب البرنامج المعلن 
 حسب البرنامج المعلن

K.alaween@ju.edu.jo 
ubi@ju.edu.joawad.zo 

 
 

 البرٌد االلكترونً الساعات المكتبٌة هاتف المكتب رقم المكتب الرتبة األكادٌمٌة اسم منسق المساق

      

 
تتضمن هذه المادة التعرٌف بقانون اصول المحاكمات المدنٌة وبٌان مصادره ودراسة تشكٌل المحاكم ونظرٌةة الةدىو، ك كمةا : وصف المساق -أ

 مادة دراسة نظرٌة االحكام القضائٌة وطرق الطعن فٌها : العادٌة وغٌر العادٌة .تتناول هذه ال
 

  :أهداف المساق -ب
والقواىد القانونٌة االساسٌة فً قانون اصول المحاكمات المدنٌة من حٌث تعرٌفه وبٌان مصادره وتحدٌد  المبادئاىطاء الطالب  .0

 طبٌعته.
 فٌها. صدور حكممن رفعها وقٌدها فً سجل المحكمة حتى  ابتداءالعامة لنظرٌة الدىو،  لألحكامتزوٌد الطالب بالمعرفة األساسٌة  .0
 تعرٌف الطالب بالنظام القضائً األردنً من خالل دراسة هٌكل المحاكم األردنٌة . .3
ة المتعلقة بقانون القضائٌ واألحكامتنمٌة القدرات الذهنٌة والفكرٌة للطالب من خالل التمرٌن ىلى تحلٌل وتقٌد النصوص القانونٌة  .0

 4اصول المحاكمات المدنٌة 
 فهم النصوص القانونٌة التً تحدد اختصاص المحاكم األردنٌة . .2

  
 مخرجات التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة(:

 
 

 ة الدىو، .مناقشة وتوضٌح أهمٌة قانون اصول المحاكمات المدنٌة والنصوص القانونٌة التً تحكم نظرٌ-أ.0
 ك االختصاص المكانً ك االختصاص  ًالقٌمااللمام بالقواىد االساسٌة التً تحكم االختصاص وصوره الثالث: االختصاص  -ب .0    

 النوىً .         
 وىوارض  من حٌث البٌانات الواجب توافرها فً الئحة الدىو، وشروط قبول الدىو، التً تحكم نظرٌة الدىو، المبادئت_ معرفة  .0    

 المحاكمة.            
  االحكامفهم نظرٌة ضافة الى ث_ قهم النصوص القانونٌة التً تحدد كٌفٌة اصدار االحكام والبٌانات الواجب توافرها فً الحكم.ا.0

 القضائٌة من حٌث تحدٌد االحكام القابلة للطعن وشروط ذلك الطعن .       
 

  قادرا على:المهارات الذهنٌة حٌث ٌكون الطالب  -6
 القضائٌة المتعلقة بقانون اصول المحاكمات المدنٌة واألحكامتحلٌل ونقد النصوص القانونٌة  -أ  .6

 4 مناقشة وطرح االفكار المتعلقة بموضوع المحاضرة  -ب .6     
 .استخالص الحلول المناسبة للقضاٌا المتعلقة بموضوىات قانون االصول المدنٌة -ت. 6     

 

 : العملٌة والتحوٌلٌةات المهار -9
 االستفادة من الدراسة النظرٌة والعملٌة لموضوىات المادة فً المجاالت المهنٌة ذات العالقة .  -.أ9
 4ة دىو، فً موضوىات مختلفة ومستوفٌة للبٌانات المنصوص ىلٌها قانونٌا القدرة ىلى كتابة الئح -.ب9

 
  التطبٌق العملً:  -5
 

 ماذج لوائح دىاو، فً موضوىات قانونٌة مختلفة ومناقشتها ببٌان العناصر والبٌانات التً تشتمل ىلٌها .اطالع الطلبة ىلى ن.أ.0
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   ىلى التطبٌق العملً لمادة القانون اصول المحاكمات  متخصصةزٌارات مٌدانٌة للمحاكم ٌتم خاللها اطالع الطلبة من خالل قضاه .ب.0
 ن تسجٌل الدىو، ولغاٌة اصدار الحكم فٌها .ابتداء" مالحدٌثة ىلى ارض الواقع       

 الواقعٌة الصادرة ىن المحاكم ومناقشتها فً المحاضرات . واألحكامطرح بعض القضاٌا .ت.0

 

 :اسالٌب التدرٌس .4
 معتمدة اسبوىٌا خالل الفصل الدراسً .المحاضرات التً تلقى ىلى الطلبة بمعدل ثالث ساىات .أ.2
 4 ء المحاضرة لبعض المسائل والقضاٌا المطروحةالمناقشة والحوار اثنا.ب.2
 ىلٌها او تكلٌف الطالب بكتابة تقرٌر او بحث ىن  والتعلٌقتكلٌف الطالب بالرجوع الى األحكام الصادرة ىن محكمة التمٌز األردنٌة .ح.2

 بعض المسائل او الموضوىات .    
 وتحدٌد النص القانونً الذي ٌحكمها او التعلٌق ىلى قضاٌا  معٌنةلٌل فكرة تقسٌم الطلبة الى مجموىات صغٌره تتعاون فٌما بٌنها لتح.ج.2

 ىملٌة .    
 

 أسالٌب التدرٌس

واألعمال  التمارٌن المناقشات الجماعٌة القراءات المحاضرات أسالٌب التدرٌس
 الصفٌة

 البحوث

 .د2.جك2.بك3 .ب3.تك0.تك0.أ ك0 .ت.0.بك0.أ ك0 .ت.0.بك0.أ ك0 ..ث0ك.ت0.بك0.أ ك0 مخرجات التعلٌم 

 مناقشة البحث ورقة ىمل المناقشة والحوار االمتحانات+البحوث االمتحانات+البحوث التقٌٌم 

 
   : سٌقٌم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما ٌلً:االمتحانات ومعاٌٌر التقٌٌم -و

 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم

 امعًحسب التقوٌم الج %91  االمتحان نصف الفصلً 

 ٌحدد من قبل استاذ المادة %61 المطلوبة خالل الفصل الدراسً والبحوث التحضٌر والواجبات

 دائرة القبول والتسجٌلقبل ٌحدد من  %41 االمتحان النهائً)كتابً(

 %011 المجموع
 
 

 :على حضور المحاضرات المواظبة ط. 
ات حسب الموىد المعلن ىنةه وفةً المكةان المحةدد اثنةاء تسةجٌل الطالةب للمسةاق بة التقٌد بالمواظبة ىلى حضور المحاضرىلى جمٌع الطل ٌجب 

  والتً تنص ىلى:  البكالورٌوسمن تعلٌمات منح درجة  (03وذلك وفقا لنص المادة )

 ًتشترط المواظبة لجمٌع طلبة الجامعة فً كل المحاضرات والمناقشات والساىات العملٌة حسب الساىات    المقةررة لكةل مةادة فة 
 الخطة الدراسٌة.

 ( من الساىات المقررة للمادة.02ال ٌسمح للطالب بالتغٌب ىن اكثر من )% 

 ( من الساىات المقررة للمادة دون ىذر مرضً او قهري ٌقبلها ىمٌةد الكلٌةة التةً تةدرس المةادةك 02اذا غاب الطالب اكثر من )%
)صةةفرا(ك وىلٌةةه اىةةادة دراسةةتها اذا كانةةت اجبارٌةةةك وفةةً جمٌةةع ٌحةةرم مةةن التقةةدم لالمتحةةان النهةةائً وتعتبةةر نتٌجةةة فةةً تلةةك المةةادة 

 االحوال تدخل نتٌجة ذلك الرسوب فً حساب معدل ىالمات الطالب الفصلً والتراكمً ألغراض االنذار والفصل من الكلٌة.

 ( من الساىات المقررة لمادة ما وكان هذا الغٌاب بسبب المرض او لعذر قه02اذا غاب الطالب اكثر من )% ري ٌقبله ىمٌد الكلٌةة
ٌعتبةر منسةةحبا مةن تلةةك المةةادةكوتطبق ىلٌةه احكةةام االنسةةحابك وٌبلةا العمٌةةد مةةدٌر القبةول والتسةةجٌل قةةراره بةذلكك وتثبةةت مالحظةةة 
منسحب ازاء تلك المادة فً السجل االكادٌمً للطالب. اما الطلبة الذي ٌمثلون المملكة او الجامعة فً النشاطات الرسمٌة فٌسمح لهم 

 %.04التغٌب بنسبة ال تتجاوز ب

  ٌشترط فً العذر المرضً ان ٌكون بشهادة صادرة مةن طبٌةب ىٌةادة الطلبةة فةً الجامعةة االردنٌةة او معتمةدة منةه او صةادرة ىةن
مستشفى الجامعةك وان تقدم هذه الشهادة الى ىمٌد الكلٌة خةالل مةدة ال تتجةاوز اسةبوىٌن مةن تةارٌا انقطةاع الطالةب ىةن المواظبةة 

الحاالت القاهرة االخر، بقدم الطالب ما ٌثبت ىذره القهري خالل اسبوع من تارٌا زوال اسباب الغٌاب.ٌقوم ىمةداء الكلٌةات  وفً
 هٌئة التدرٌس والمحاضرون ومدٌر القبول والتسجٌل بتنفٌذ احكام المواظبة االنفة الذكر. وأىضاء

 
 

 : االمتحاناتالتغٌب عن  -ز
حسةةب المواىٌةةد المعلةةن ىنهةةاك وفةةً حالةةة تغٌةةب الطالةةب ىةةن احةةد،  االمتحانةةاتى القٌةةام بتيدٌةةة جمٌةةع ٌجةةب ىلةةى الطالةةب ان ٌحةةرص ىلةة 

  والتً تنص ىلى:  البكالورٌوستعلٌمات منح درجة  من( 07المقررةك سوف ٌطبق ىلٌه نص المادة ) أالمتحانات
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زوال العةذرك وفةً  ره لمدرس المادة خالل ثالثة اٌام  مةن    تةارٌا أ( كل من ٌتغٌب بعذر امتحان معلن ىنهك ىلٌه ان ٌقدم ما ٌثبت ىذ        
 حالة قبول هذا العذر ىلى مدرس المادة اجراء امتحان معوض للطالب.

كل من ٌتغٌب ىن االمتحان النهائً المعلن ىنه فً مادة ما دون ىذر ٌقبله ىمٌد الكلٌة التً تةدرس تلةك  المةادة تعتبةر ىالمتةه فةً  ب(
 ن )صفرا(.ذلك االمتحا

من ٌتغٌب ىن امتحان نهائً معلن ىنه فً مادة ما بعذر ٌقبله ىمٌد الكلٌة التً تدرس تلك المادةك فان ىمٌد الكلٌة ٌبلةا قةراره  وأماج(  
امتحان معوض للطالب ىلى ان ٌجري االمتحان المعوض فً مةدة اقصةاها نهاٌةة الفصةل  إلجراءبقبول العذر الى مدرس المادة 

 الذي ٌلً الفصل الذي لم ٌتقدم لالمتحان فٌهك وٌبلا ىمٌد الكلٌة مدٌر القبول والتسجٌل بذلك.
 

 الغش: .ع 

المتحةان او الهةدوء الواجةب تةوافره فٌةهك او الشروع فٌه اثناء تيدٌة االمتحان أواإلخالل بنظام ا  االشتراكاو  الغشٌعتبر        
نظةام رقةم مةن ( 6( )2( )0المةواد ) المنصوص ىلٌها فً مخالفات تيدٌبٌة تعرض الطالب الذي ٌرتكب اٌا منها للعقوبات التيدٌبٌة

 .0442-0440(.  )انظر دلٌل الطالب 04/0443نظام تيدٌب الطلبة فً الجامعة االردنٌة والنظام المعدل رقم ) 0444( لسنة 40)
 
 

 :أألبحاث والتقارٌر  غ.
لم الطالب من خاللها منهجٌةة البحةث. ٌجةب ىلةى عكل طالب مسجل فً هذا المساق ٌجب ان ٌقوم بكتابة بحث او ورقة ىملك ٌت      

النهةائً ورقةة العمةل. االىمةال المشةتركة غٌةر مسةموح بهةا والموىةد  ن البحةث اوواالطلبة االتصال بمةدرس المسةاق مةن اجةل اختٌةار ىنة
 .ٌتم تحدٌده من قبل مدرس المساق المسموح به لتقدٌم االىمال المطلوبة

 
 المشاركة والتفاعل الصفً:  ف.

المشاركة اثناء المحاضرة لها دور كبٌر فً تقٌةٌم الطالةبك وىلٌةه ٌجةب ىلةى كةل طالةب ان ٌةيتً الةى قاىةة المحاضةرة بعةد قٌامةه        
قةادرا ىلةى طةرح اسةئلة تتعلةق المحددة فً نهاٌة خطة هذا المساقك وذلك لٌكون  ضرة من القراءاتبالتحضٌر الكامل وفقا لموضوع المحا

بموضوع المحاضةرة والتعبٌةر ىةن وجهةة النظةر فةً المسةائل القانونٌةة الشةائكة. مةدرس المسةاق سةوف ٌقةوم بتوجٌةه مشةاركة الطلبةة فةً 
شةاركة الصةفٌةك أو ان ما واجةه الطالةب اٌةة صةعوبات فةً اخةذ دور فةً الالمحاضرة بطرٌقة تمكن جمٌع الطلبةة مةن المشةاركة الفعالةة. اذ

  معه فً هذا الخصوص.والتحدث  فً مكتبه ك ٌمكن للطالب مراجعة مدرس المساقالطالب غٌر معتاد ىلى المشاركة
 
 

 نهجٌة دراسة المساقمارشادات فً  ق.
 

المساق ىلى الطلبةةك اذ ٌرتكةز اىطةاء المحاضةرة ىلةى قائمةة هذا المساق سوف ٌدرس بشكل كبٌر ىن طرٌق محاضرات ٌلقٌها مدرس 
 :الٌةرشادات التالا االىتباربعٌن  ٌيخذلكل موضوع فً المساق فً نهاٌة خطة المساق. وىلٌه ٌمكن للطالب ان  المعدةالقراءات 

 
 كٌفٌة دراسة المساق:   0ق.  

ك الدراسةً( ساىات لكةل اسةبوع مةن اسةابٌع الفصةل 3ىا بواقع )( اسبو06( ساىة دراسٌة موزىة ىلى )04ٌتكون المساق من )      
والتً ٌكون الطالب مطالب بها كمادة ىلمٌة فً االمتحانات المقةررة. ٌتوقةع  والتً تغطً كل موضوىات المساق المذكورة فً هذه الخطة

مةن اسةابٌع الفصةل  اىات لكةل اسةبوعسة 4-6مةا ٌقةارب مةن ىلةى دراسةة القةراءات المطلوبةة  من الطالب المسجل لهذا المساق ان ٌقضةً
 وللقٌام بذلك فعلى الطالب ان ٌقوم بيالمور التالٌة:  الدراسً.

 
 

 الطالب بحاجة الى: فأعمال ما قبل المحاضرة,  010ق. 

  قبل القدوم الى المحاضرةك المطلوبةموضوع او موضوىات المحاضرة المحددة فً القراءات تحضٌر 

 للمحاضرة وتطبٌقاتها العملٌةك فً القراءات المحددة التفكٌر 

 .تحضٌر ىدد من األسئلة حو ما تم تحضٌره من القراءات 
 أعمال خالل اعطاء المحاضرة من قبل مدرس المساق, فالطالب بحاجة الى:  6. 0ق. 

 ناٌة كبٌرةكعالى المحاضر ب االستماع 

 وجهةة نظةره حةول افكةاره بحرٌةة تامةةو ولةه ان ٌبةدي  المشاركة فً اي مناقشة مفتوحة فً المحاضرةك بحٌةث ٌسةمح للطالةب فةً ءبةداء
 وجهة نظر مخالفة للقراءات فً المساقك او وجهة نظر مدرس المساق اوالطلبة اآلخرٌنك

 كاآلخرونالى ما ٌقوله  االستماع 

 .طرح اٌة اسئلة تتعلق بموضوىات المحاضرة 
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 اعمال ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  9. 0ق.

 م قراءته فً ضوء المحاضرة والمناقشات التً تمت فً قاىة المحاضراتك مراجعة ما ت 

 مراجعة بعض الموضوىات التً لم ٌستوىبها الطالب وٌواجه فٌها بعض الصعوباتك 

 .مراجعة مدرس المساق خالس الساىات المكتبٌة اذا واجه الطالب اي صعوبات فً فهم موضوع المحاضرة  
 

 حتى ٌوم االمتحان. ال تترك دراسة موضوعات المساق
 المصادر التعلٌمٌة المتاحة: . س

 العامة مكتبة الجامعة. 

 قاىة المطالعة فً كلٌة الحقوق. 

 والمجالت القانونٌة األلكترونٌة كلٌة الحقوق مختبر حاسوب. 
 

 القراءات األساسٌة المقررة:  ش.
 

 (.0443ك)دار وائل للنشر ك ىمان : 0ط الدكتور ىوض احمد الزىبً : اصول المحاكمات المدنٌة : دراسة مقارنة ك .0
 (0443الدكتور محمد ولٌد هاشم المصري : شرح قانون اصول المحاكمات المدنٌة ك دار قندٌل للنشر والتوزٌع ك ىمان :  .0
 .0440لسنة   00قانون اصول المحاكمات المدنٌة رقم  .3
الحاسوب فً مختبةر الحاسةوب المخصةص للطلبةة  مادة مخزنة ىلى ىدد من اجهزة –الموسوىة القانونٌة / االصدار الخامس  .0

 فً كلٌة الحقوق .
 

 قراءات اضافٌة: ص.
 ) منشية المعارف ك االسكندرٌة (.0الدكتور احمد ابو الوفا : المرافعات المدنٌة والتجارٌة ك ط .0

 ( . 0440) منشية المعارف ك االسكندرٌة :  0: التعلٌق ىلى نصوص قانون المرافعات ط   
 .(0473العربٌة ك القاهرة ك  النهضةك ) دار  0تحً والً : قانون القضاء المدنً ك طالدكتور ف  .0

 

 

ض   والقراءات المطلوبة: الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة   -َ 
وهاو علاى النحاو الثاانً ( ساعات لكل أسبوع من أسابٌع الفصل الدراسً 9( ساعة بواقع )54( أسبوع وٌتكون من )02على )المساق موزع 

 تالً:  ال
 

  األسبوع األول:

 ضرورة تحقٌق القانون.  الموضوىات:
 

 (07-7كص) (0مرجع رقم ) :القراءات

  األسبوع الثانً:

 (034-004كص)( 0مرجع رقم )  القراءات: المحاكم فً االردن.  الموضوعات:

 

  األسبوع الثالث:

 (.032-047()060-027كص) ( 0مرجع رقم ) القراءات تحدٌد انواع االختصاص.-0 :الموضوعات
مجلةة نقابةة  207/43قراءة اضافٌة لهةذا الموضةوع : تمٌٌةز حقةوق رقةم 

 0004ك ص  0440المحامٌن لسنة 
ص  0440ك مجلةةة نقابةةة المحةةامٌن لسةةنة 04/0440تمٌٌةةز حقةةوق رقةةم -

0440 . 
ك ص  0440مجلةة نقابةة المحةامٌن لسةنة  0400/43تمٌٌز حقوق رقم  -

0744. 
 

 

   ع:األسبوع الراب

  القراءات تابع االختصاص.:الموضوعات

 

   األسبوع الخامس:

 (344-047كص) ( 0مرجع رقم ) القراءات .النوىً.0.القٌم0ًتابع االختصاص :الموضوعات



الجامعة األردنٌة                                                                                      كلٌة الحقــــوق
           
        

 درجة البكالورٌوس / الخطة الدراسٌة  لمادة قانون أصول المحاكمات المدنٌة
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 Assistant Dean for Development Affairs 5                                                                                                     مساعد العميد لشؤون التطوير

  األسبوع السادس:

 (323-300كص)( 0مرجع رقم ) : القراءات االختصاص المحلً. :الموضوعات

   األسبوع السابع:  

 (.373-322كص)( 0مرجع رقم ): القراءات  .االختصاص ومشاكله خالفة قواىدم: الموضوعات
مجلةةة نقابةةة  37/76قةةراءة اضةةافٌة لهةةذا الموضةةوع : تمٌٌةةز حقةةوق رقةةم 

 (0242)ك ص  0476المحامٌن لسنة 
ص  0447ك مجلةةة نقابةةة المحةةامٌن لسةةنة 744/40تمٌٌةةز حقةةوق رقةةم -

007 . 
 

  األسبوع الثامن:

 .(340-374كص)( 0مرجع رقم ) :القراءات . الدىو، وخصائصها وىناصرها تعرٌف  :الموضوعات
 .(030ك003ك002كص) 0(ج0)

  األسبوع التاسع:

 .(002-032ص) ك( 0مرجع رقم ) :القراءات شروط قبول الدىاو،. :الموضوعات

  األسبوع العاشر:

 .(244-046ص) ك ( 0مرجع رقم ) :القراءات اجراءات التقاضً. الموضوعات:

  األسبوع الحادي عشر:

 القواىد العادٌة للتبلٌا. :الموضوعات
 

 .(264-207ص) ك( 0مرجع رقم )  :القراءات

  األسبوع الثانً عشر:

 .(674-633كص)( 0مرجع رقم ) :القراءات الحضور والغٌاب. الموضوعات:

 

  األسبوع الثالث عشر:

 .(406-407()700-730ص) ك ( 0مرجع رقم ) :راءاتالق  تعرٌف الحكم وىناصره وتقسٌماته. :الموضوعات

 

  األسبوع الرابع عشر

 .(406-407ص) ك( 0مرجع رقم ) :القراءات االحكام العامة لنظرٌة الطعن.الموضوعات:

 

  األسبوع الخامس عشر

 .(406-407ص) ك( 0مرجع رقم ) :القراءات .نظرٌة البطالن ك انواىه وآثاره ك باختصار شدٌد :الموضوعات

 

   األسبوع السادس عشر

 .(434-447ص) ك( 0مرجع رقم ) :القراءات    اىادة المحاكمة. الموضوعات:

  مراجعة شاملة- 

 


