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  الكليــة:   الحقوق..

  القســـم: القانون الخاص
  2014/2015من العام الجامعي  الثاني الفصـــل الدراسي

 

 المنهاج الدراسي

 

  0410420رقم المادة:   الـمــــادة: قانون البينات والتنفيذ

  مستوى المادة: سنة رابعة
المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: أصول المحاكمات 

  المدنية

  ساعات 3الساعات المعتمدة:   نر  3:45-2:15موعد المحاضرة: 

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب ومكانه 

307كلية الحقوق / أستذ مشارك  د. ناديا قزمار  12:45 -2:15  
nqezmar@philadelphia.edu.jo

 

 

  وصف المادة:
 

تتضـــمن هـــذه المـــادة دراســـة نظريـــة تحليليـــة لقواعـــد اإلثبـــات مـــن خـــالل التعريـــف بقـــانون البينـــات األردنـــي ودراســـة 

خالل التعريــف بالــدليل الكتــابي وأنواعــه المذاهب الفقهية المختلفة وفلسفة قواعد اإلثبات الموضوعية واإلجرائية من 

ـــه بمـــا فـــي ذلـــك مخرجـــات أنظمـــة المعلومـــات المحوســـبة والكتابـــة اإللكترونيـــة والتوقيـــع اإللكترونـــي  وشـــروط حجيت

باإلضــافة إلــى دراســة الشــهادة (البينــة الشخصــية) وشــروطها ونطــاق اإلثبــات بمقتضــاها إلــى جانــب أحكــام اليمــين 

حاالتـــه وحجيتـــه، فضـــًال عـــن القـــرائن القانونيـــة والقضـــائية والخبـــرة. كمـــا تشـــمل الدراســـة وأنواعـــه واإلقـــرار وأنواعـــه و 

إجـــراءات التنفيـــذ مـــن خـــالل التعريـــف بقـــانون التنفيـــذ ودوائـــر التنفيـــذ ومهامهـــا والقـــائمين عليهـــا واإلجـــراءات المتبعـــة 

  كيفية توزيع حصيلة التنفيذ.أمامها والقضية التنفيذية وطرق التنفيذ الجبري على أموال المدين وعلى شخصه و 

  
  أهداف المادة:
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  تزويد الطلبة بالمعرفة األساسية و المتقدمة  في مسائل اإلثبات والتنفيذ وٕاجراءاتها وشروطها ..1
  تنمية مهارات الطلبة الذهنية والعملية في مواضيع اإلثبات والتنفيذ ..2
تــدرب علــى تطبيــق المعرفــة النظريــة علــى الحــاالت تنميــة مهــارات الطلبــة العمليــة فــي مســائل اإلثبــات والتنفيــذ وال.3

  العملية الواقعية 
إعداد الطلبة لتلقي تدريب مهني قانوني في مواضيع وسائل اإلثبات وقواعد التنفيذ لتمكينهم من أداء العمل .4

  والخدمات القانونية حسب متطلبات سوق العمل .
عام وكتابة وصياغة المقاالت والتقارير واألوراق  تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم الكتابية والشفوية بشكل.5

 البحثية بشكل خاص .

   االتصال بفعالية مع اآلخرين والعمل بروح الفريق الواحد وبأعلى درجات المسؤولية.6

  مكونات المادة:
 الكتب (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر)* 

 
 سنة النشر  اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

شرح أحكام قانون البينات 
  ) 1الجديد / ط (

  2004  دار الثقافة للنشر والتوزيع   د. عباس عبودي 

 
 

 (أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ)  المواد المساندة 

 (حيث ينطبق) دليل الدراسة 

 (حيث ينطبق) دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر 

 
 

  طرق التدريس:
  نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرهامحاضرات، مجموعات 

 العالمة عدد المحاضرات أسلوب التدريس

  المحاضرات النظرية
36  80%  

  ـــــ  3  مختبر الكمبيوتر والزيارات الميدانية
  %5  5  حلقات النقاش والحوارات

  %10  4  الواجبات والتمارين (مكتبية ، صفية) (فردية ، جماعية )
  %5  ــــــ  كلمة كحد أعلى )  3000البحوث والمقاالت ى واوراق العمل  ( 

  %100  48  المجموع
  

  نتاجات التعّلم:
 المعرفة العلمية والفهم 

  / إظهار معرفة متقدمة في مواضيع التنفيذ في القانون األردني ووسائل اإلثبات وشروطها وأحكامها . 1أ
  / إدراك التنظيم القضائي األردني ومؤسساته وٕاجراءاته في مجال التنفيذ .  3أ
/ اإللمام بالنظام األساسي  للمؤسسات والدوائر ذات العالقة بمسائل التنفيذ واإلثبات والتعرف إلى تشكيلها  5أ

  واختصاصاتها .
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 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

  ة النظرية في مجال التنفيذ واإلثبات على المسائل الواقعية العملية والمفترضة ./ تطبيق المعرف 1ب
  / تحليل وتفسير وتقييم النصوص التشريعية والقرارات واالجتهادات القضائية في مسائل اإلثبات والتنفيذ . 3ب
  المهارات العملية ./ البحث في قانوني التنفيذ والبينات الستخراج المعلومات الداعمة للمعرفة وأداء  4ب
/ بناء المناقشات والجدل القانوني والتعامل األمثل مع الفرضيات والنظريات المختلفة في مسائل اإلثبات  5ب

  والتنفيذ .
 

 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 

  / وضع وٕايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الحقيقية أو المفترضة في التنفيذ واإلثبات . 1ج
  استخدام المكتبة الورقية واإللكترونية والمصادر التعليمية األخرى واالستفادة منها ./  2ج
  / اتباع األسلوب العلمي والمنهجية القانونية في إعداد وصياغة التقارير واألوراق البحثية . 3ج
والشفوية ووفقًا  / أداء الدور وٕاظهار مقدرة على القيام بإجراءات األعمال القانونية والقضائية الكتابية 6ج

  ألخالقيات المهن القانونية .
 

  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 

  / االتصال بفعالية مع اآلخرين والعمل بصورة مستقلة أو جماعية وبروح الفريق الواحد . 2د
  / استخدام اللغة العربية في توضيح المصطلحات القانونية . 3د
/ اإلعداد المسبق ألداء المهام وٕادارة الوقت بدقة وعلى درجة من المسؤولية وتقييم القدرات الشخصية  6د

  واالستفادة من التغذية الراجعة . 
  
 

  أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 

 اختبارات قصيرة 

 

 واجبات دراسية 

 

 االمتحان النهائي 

  
  
  
  
  
  
  
 

 توزيع العالمات



 4

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 20 المشاريع

 100 المجموع

  
  التوثيق واألمانة األكاديمية:

 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 

  
 حقوق الطبع والملكية 

 

 تجنب االنتحال 

  
  توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

 

الواجبات الدراسية والتقارير  
 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى وأوقات تسليمها

تزويـــــــــــد الطلبـــــــــــة  بالمعرفـــــــــــة 
والمتقدمة فــي مســائل واجراءاتهــا 
وشروطها (والقواعد العامــة التــي 
تحكم نظرية الثبات وبيــان اهميــة 
ـــــــة  ـــــــانون مـــــــن الناحي هـــــــذا الق
 التطبيقية 

  تمييز اإلثبات المدني على أنواع األخرى لإلثبات

و تنظيماته في التشريعات المقارنة   

(1) 

والتعرف بالالجراءات الواجب 
مراعاتها عند تقديم ادلة االثبات 
امام المحكمة والقيام باجراءات 
التنفيذ الجبري واسباب ذلك 
والتاكيد في شرح المعلومات 
حول القيمة القانونية الدولة 
االثبات المنصوص عليها في 
القانون وفهم االحكام القضائية 
الصادرة عن المحاكم والمتعلقة 

رية االثبات بنظ  

عبء اإلثبات –محل اإلثبات   (2) 
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 (3) إجراءات اإلثبات المبادئ العامة المقررة في اإلثبات 

 (4)  خصائص النظرية العامة لإلثبات األسانيد الرسمية 

األسانيد العاديةاألوراق غير الموقعة  إثبات صحة األدلة الكتابية   (5) 

وٕاجراءاتها وحجيتها في اإلثباتالشهادة و شروطها ونطاقها    (6) 

 االمتحان األول
 (7) القرائن القانونية والقضائية اإلقرار واستجواب الخصوم 

 (8) المعاينة و الخبرة –اليمين و أنواعها  

 (9) وسائل التقدم العالمي واألدلة اإللكتروني 

تقوم السلطة التي  –األحكام المستحدثة في قانون التنفيذ الجديد  - 

 بالتنفيذ الجبري

(10) 

السندات التنفيذية -   (11) 

 االمتحان الثاني
 (12) األركان الجزائية للتنفيذ الجبري –محل التنفيذ الجبري  - 

 (13) الحجز التنفيذي - 

باإلضافة إلى ما تبقى من  –حبس المدين ومنعه من السفر  - 

 الحجز التنفيذي .

(14) 

توزيع  –الطعن في قرار رئيس التنفيذ اشكاالت التنفيذ ورق  
 حصيلة التنفيذ .

(15) 

نموذج امتحان 
 (اختياري)

 (16) مراجعة المادة 

 االمتحان النهائي
 

 مكونات المادة
2004شرح احكام قانون البينات د.عباس عبودي دار الثقافة للنشر والتوزيع   

2006الثقافة  البيانات في المواد المدنية والتجارية د.مفلح القضاة دار  
2010عمان  –دار الثقافة –د.محمود الكيالني  –قواعد االثبات واحكام التنفيذ   
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  الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

  معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                 
  

  (المواظبه)سياسة الدوام 
% من الساعات المقررة للمــادة بــدون عــذر مرضــي أو قهــري يقبلــه عميــد 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبًا من المادة في حالة قبول العميد للعــذر، بينمــا يمنــع مــن التقــدم لالمتحــان 
  دم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.النهائي وتكون عالمته في المادة صفرًا في حالة ع

   
  المراجـع
  الكتب

  .1999دار الثقافة  –شرح قانون البينات واإلجراء األردني  –د. آدم النداوي  .1
  . 1989، بغداد  1أحكام قانون التنفيذ ط –د. سعيد مبارك  .2

 

 المجالت العلمية
 

 المواقع االلكترونية
www.Arablaw.info.com  

 


