
 1

 

  فيالدلفيا جامعة
  

  الحقوق كلية
  

  الخاص القانون قسم
  

 2014/2015 الدراسية السنة/ الثاني الدراسي الفصل
  

  الدراسي المنهاج

 

  0410476: المــادة رقم  قضائية تطبيقات: المــادة عنون

  المدنية المحاكمات أصول: المرافق أو/ و السابق المتطلب  رابعة سنة: المادة مستوى

  ساعات 3: المعتمدة الساعات عدد   حثم 3:00-2:10:المحاضرة وقت

  

 

  المــادة بمدرس خاصة معلومات

 

  ومكانه المكتب رقم  األكاديمية الرتبة  االسم
 الساعات

  المكتبية
  اإللكتروني البريد

  farouqshibli@yahoo.com  12:45-11:15  313/ الحقوق كلية  مساعد أستاذ  شبلي فاروق.د

3  

  :المادة وصف

ـــــــــف أمـــــــــام للقـــــــــانون التطبيقيـــــــــة الجوانـــــــــب علـــــــــى التـــــــــدريب المـــــــــادة هـــــــــذه تتضـــــــــمن  أدوار وأداء ودرجاتهـــــــــا المحـــــــــاكم مختل
 مــــــن بمواجهــــــة دعــــــوى الئحــــــة ضــــــمن وســــــردها للوقــــــائع المقنــــــع والتحليــــــل القــــــانون فــــــي بحــــــث مــــــن يتطلبــــــه بمــــــا المحاكمــــــة

 الشــــــفوية والمرافعــــــات والمــــــذكرات والطلبــــــات اللــــــوائح وتقــــــديم المحاكمــــــة وأدوار بــــــإجراءات والســــــير فيهــــــا اختصــــــامه يصــــــح
 المنطـــــق علـــــى المعتمـــــدة القضـــــائية األحكـــــام علـــــى الطعـــــون وتســـــبيب االحكـــــام وصـــــدور الشـــــهود مناقشـــــة وكيفيـــــة والكتابيـــــة
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 يـــــــتم حيـــــــث صـــــــورية محاكمـــــــات إطـــــــار فـــــــي وذلـــــــك والمثاليـــــــة المحامـــــــاة ســـــــلوكيات وبمراعـــــــاة الســـــــليم القـــــــانوني والتأصـــــــيل
 جــــــانبي ويمثلــــــون المحاكمــــــة أدوار تقاســــــم يتولــــــون مجموعــــــات بشــــــكل الطلبــــــة علــــــى ســــــلفاً  المعــــــدة القضــــــايا بعــــــض توزيــــــع

 توجيـــــه وضـــــمن الذاتيـــــة مهـــــاراتهم تبـــــرز وبصـــــورة قـــــبلهم مـــــن متطلباتهـــــا وأداء المحاكمـــــة وأدوار عليـــــه المـــــدعى و االدعـــــاء
  .الجزائية والدعوى المدنية الدعوى على تطبيقات يشمل وبما سليم

  :المادة أهداف

تنميــــــة قــــــدرات الطلبــــــة علــــــى تطبيــــــق كافــــــة المســــــائل القانونيــــــة التــــــي درســــــها تطبيقــــــًا عمليــــــًا اجرائيــــــا وصــــــقل  -1
  معلوماته النظرية ودعمها بالجانب العلمي.

لقيــــــامهم بــــــاالجراءات والنشــــــاطات القانونيــــــة بمختلــــــف اشــــــكالها تزويــــــد الطلبــــــة بالمهــــــارات العمليــــــة الكافيــــــة  -2
مـــــــــن خـــــــــالل المحاكمـــــــــات الصـــــــــورية إضـــــــــافة إلـــــــــى معـــــــــرفتهم بالنظـــــــــام القضـــــــــائي األردنـــــــــي وتشـــــــــكيله 

  واختصاصاته.

ـــــــنهم مـــــــن أداء العمـــــــل والخـــــــدمات القانوينـــــــة حســـــــب  -3 ـــــــدريب مهنـــــــي قـــــــانوني وتمكي ـــــــة لتلقـــــــي ت إعـــــــداد الطلب
  ثقتهم بأنفسهم وتأثيرهم االيجابي الفعال في مهنهم.متطلبات سوق العمل ورفع درجة 

تمكــــــين الطلبــــــة مــــــن العمــــــل بــــــروح الفريــــــق الواحــــــد واالتصــــــال بفعاليــــــة مــــــع االخــــــرين واالســــــتجابة الســــــريعة  -4
  للمستجدات. 

تمكــــــــين الطلبــــــــة مــــــــن تطــــــــوير مهــــــــاراتهم الكتابيــــــــة الشــــــــفوية وتشــــــــجيعهم علــــــــى العمــــــــل بشــــــــكل مســــــــتقل او  -5
  جماعي وبروح الفريق.

  

  :المادة مكونات

 )النشر سنة الناشر، المؤلفون، العنوان،( الكتب* 
 

  النشر سنة الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب اسم

  القضائية والتطبيقات المدنية الدعوى إدارة

  . تلقى التي المحاضرات مجموعة.1

  . المدنية المحاكمات اصول قانون.2

  .الجزائية المحاكمات أصول قانون. 3

  . التنفيذ قانون. 4

   النظاميه المحاكم تشكيل قانون -6

  والتوزيع للنشر الثقافة دار  الكيالني محمد محمود. د

  

2012  

  

  

  

  

  



 3

   الصلح محاكم قانون -7

  الدوله امن محكمة قانون -8

  

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

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 طبقين حيث( الدراسة دليل( 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 ينطبق حيث( المختبر ودليل لدراسيةا الواجبات دليل( 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

  :التدريس طرق

  وغيرها مناظرات، مسائل، حل تدريس، مجموعات نقاش، مجموعات محاضرات،
  

  :التعّلم نتاجات

 والفهم العلمية المعرفة 

 القــــــــانون فــــــــي المدنيــــــــة المحاكمــــــــات أصــــــــول لمســــــــائل والتطبيقــــــــي النظــــــــري بالجانــــــــب متقدمــــــــة معرفــــــــة إظهــــــــار/  2أ
  . الصورية المحاكمات وتفعيل األردني

 واختصاصــــــاتها    المدنيــــــة بالــــــدعاوى المختصــــــة الجهــــــات وكافــــــة األردن فــــــي القضــــــائي النظــــــام إلــــــى التعــــــرف/  3أ
.  

  . واختصاصاتها المدنية بالدعاوى العالقة ذات الدولية بالمؤسسات الخاص التنظيم إلى التعرف/  5أ

 والتحليل التفكير على القدرة( العقلية المهارات( 
   المفترضة أو الواقعية العملية المسائل على المدنية المحاكمات مجال في النظرية المعرفة تطبيق/  1ب

 واألكاديمية الشخصية( التواصل مهارات( 
 والقـــــدرة الـــــدور وأداء للمعرفـــــة الداعمـــــة القواعـــــد الســـــتخدام بمصـــــادره القـــــانون فـــــي البحـــــث علـــــى القـــــدرة إظهـــــار/  1ج

   المدنية المحاكمات مواضيع في العملية للمشاكل المنطقية الحلول أيجاد على

  . منها واالستفادة واإللكترونية الورقية القانونية المعرفة مصادر كافة استخدام/  2ج
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   المدنية بالدعاوى المتعلقة القانونية الوثائق وكافة والمرافعات القضائية والمذكرات اللوائح إعداد/  5ج

 المقـــــدرة وٕاظهـــــار المهنـــــة ألخالقيـــــات وفقـــــاً  والقضـــــائية القانونيـــــة األعمـــــال فـــــي الـــــدور أداء علـــــى مقـــــدرة إظهـــــار/  6ج
  . والشفوية الكتابية اإلجرائية القضائية النشاطات بكافة القيام على

 العملية الممارسة من المكتسبة المهارات   
  . المعلومات وتكنولوجيا اإللكترونية البيانات وقواعد الحديثة التقنية استخدام/  2د

  . القانونية المصطلحات توضيح في اإلنجليزية و العربية اللغتين استخدام/  3د

 الذاتيــــــــة القــــــــدرات وتقيــــــــيم المســــــــؤولية درجــــــــات وبــــــــأعلى بدقــــــــة الوقــــــــت وٕادارة المهــــــــام ألداء المســــــــبق اإلعــــــــداد/  6د
  الراجعة التغذية من واالستفادة

  :التقييم أدوات

 قصيرة بحثية مشاريع أو/ و عروض أو/ و قصيرة تقارير 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 قصيرة اختبارات 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 دراسية واجبات 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 النهائي االمتحان 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  العالمات توزيع

  العالمة  التقييم أدوات

 20  األول االمتحان

  20  الثاني االمتحان

  40 النهائي االمتحان
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 الواجبات/القصيرة االختبارات/ البحثية المشاريع/ التقارير
  المشاريع/ الدراسية

20  

  100  المجموع

  

  :األكاديمية واألمانة التوثيق

 توضيحية أمثلة مع( التوثيق أسلوب( 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 والملكية الطبع حقوق* 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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  الدراسي الفصل أسابيع على المادة مواضيع توزيع

  والتقارير الدراسية الواجبات
 تسليمها وأوقات

 ستغطى التي والمساندة األساسية المواضيع  األسبوع

   مختلـــــف علـــــى األردنيـــــة المملكـــــة فـــــي المحـــــاكم أنـــــواع دراســـــة
 .    أنواعها

(1) 

   المدنيــــة الــــدعوى تعريــــف القضــــائية، التطبيقــــات مــــادة تعريــــف
  .وخصائصها

(2) 

   (3)  .وأهدافها وخصائصها الجزائية الدعوى تعريف

   (4)  .التحقيق إنتهاء بعد العام المدعي عن تصدر التي القرارات

   .الدعوى الئحة كتابة في القانونية الصيغ (5) 
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   .الجوابية الالئحة بها تكتب التي القانونية الصيغ (6) 

     عمالية بحقوق مطالبة مدنية قضية تطبيق (7) 

  األول االمتحان

  ـــة قضـــية تطبيـــق  حجـــز القـــاء مـــع كمبيالـــة بقيمـــة مطالبـــة مدني
   السفر من منع او و تحفظي

(8) 

   .أرض قطعة في شيوع ازالة موضوعها مدنية قضية تطبيق (9) 

   معنويــــة و ماديــــة اضــــرار ببــــدل مطالبــــة مدنيــــة قضــــية تطبيــــق
 .سير حادث عن ناجمة

(10) 

   عــن العــادل بــالتعويض مطالبــة موضوعها مدنية قضية تطبيق
 .  استهالك بدل

(11) 

   المدنيــة الــدعاوى فــي الصــادرة القــرارات اســتئناف كيفيــة تطبيــق
 .   االولى الدرجة محاكم عن

(12) 

 الثاني االمتحان

   .رصيد يقابله ال شيك اعطاء جزائية قضية تطبيق (13) 

   بـــــالحق ادعـــــاء مـــــع رصـــــيد بـــــال شـــــيك جزائيـــــة قضـــــية تطبيـــــق
 .الشخصي

(14) 

   .أنواعها بكافة المحاكم أمام المرافعة كيفية دراسة (15) 

 امتحان نموذج
  )اختياري(

   النهائي االمتحان (16) 

 النهائي االمتحان

 

 

   المادة لدراسة المتوقع الوقت

  .                  دقيقة الخمسين فئة من محاضرة لكل ساعتين يساوي للمادة واالعداد الدراسة من الطالب إليه يحتاج ما معدل
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  )المواظبه( الدوام سياسة

%) 15( مــن أكثــر الطالب غاب وٕاذا. للمادة المقررة الساعات مجموع من%) 15( من أكثر بالتغيب للطالب يسمح ال
 النهــائي لالمتحــان التقــدم مــن يحــرم الكليــة، عميــد يقبله قهري أو مرضي عذر دون للمادة المقررة الساعات مجموع من

 تطــرح التــي الكليــة عميــد يقبلــه قهري لعذر او المرض بسبب الغياب كان إذا أما ،)صفراً (المادة تلك في نتيجته وتعتبر
  . االنسحاب أحكام علية وتطبق المادة تلك من منسحباً  يعتبر ، المادة

  المراجـع

  الكتب

ـــــة المتضـــــمنة المحاضـــــرات .1 ـــــوائح اعـــــداد كيفي ـــــدعاوى ل ـــــة و ال ـــــة تقـــــديم كيفي ـــــدفاع و البين ـــــدفوع و ال  تـــــرد التـــــي ال
 . عليها

  الصلة ذات القوانين و التشريعات .2
  .الثقافة دار/ الكيالني محمد محمود. د/  القضائية والتطبيقات المدنية الدعوى ادارة .3
 

 العلمية المجالت

 عمان/  األردنيين المحامين مجلة .1

  دمشق/  السوريون المحامين نقابة مجلة .2
  

 

  االلكترونية المواقع

public law research institute www.uchastings.edu/plri PLRIhttp :  

the internal Law Library  www.lawresearch.comhttp :  

 

  

 


