اخلطة الدراسية لربنامج دبلوم املعهد القضائي
تتضمن اخلطة الدراسية للمعهد القضائي األردين دراسة (  )72مادة موزعة على ( )20ساعة صفية بواقع  77أسبوع لكل فصل دراسي  ،تقدم على مدى سنتني
دراسيتني تطبيقيتني بواقع فصلني دراسيني لكل سنة  ،وذلك على النحو املبني تفصيالً فيما يلي :
اوالً  :المواد والمساقات الدراسية-:

الرقم

ساعة صفية
احلايل

املادة

.1

قواعد السلوك القضائي

1

.7

تطبيقات عملية يف القانون املدين  /1مصادر االلتزام واملسؤولية العقدية.

3

.3

تطبيقات عملية يف قانون العقوبات  /1اجلرائم الواقعة على االشخاص

3

.4

تطبيقات عملية يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية  /1تطبيقات عملية يف قانون حماكم الصلح /جزاء

4

.5

تطبيقات عملية يف قانون اصول احملاكمات املدنية  /1تطبيقات عملية يف قانون حماكم الصلح /حقوق

4

.6

لغة أجنبية االجنليزية أو الفرنسية

.2

تطبيقات عملية يف القانون املدين  /7أحكام االلتزام

3

.8

تطبيقات عملية يف قانون العقوبات  /7اجلرائم الواقعة على االموال واجلرائم املخلة بالثقة العامة

3

.9

تطبيقات عملية يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية  7وأصول قواعد االثبات اجلزائية

3

.10

تطبيقات عملية يف قانون اصول احملاكمات املدنية  7وأصول قواعد االثبات املدنية

3

.11

اصول التفسري القانوين

1

.17

قواعد الصياغة و البالغة  /وتسبيب وصياغة االحكام

7

.13

تطبيقات عملية يف القانون املدين  /3عقود مسماة

3

.14

املسؤولية الطبية املدنية واجلزائية

1

.15

تطبيقات عملية يف قانون العمل و املنازعات يف قانون الضمان االجتماعي

3

.16

اجلرائم االلكرتونية

7

.12

تطبيقات عملية يف القضايا التجارية .

7

.18

تطبيقات عملية يف التشريعات املالية واملصرفية.

7

.19

ادماج املعايري الدولية حلقوق االنسان يف االحكام الوطنية

1

.70

تطبيقات عملية يف قانون الشركات

3

.71

تطبيقات عملية يف الطب الشرعي

1

.77

تطبيقات عملية يف قانون األحداث

1

.73

تطبيقات عملية يف قانون التنفيذ

3

.74

تطبيقات عملية يف عقود التأمني ونظام التأمني االلزامي

1

.75

تطبيقات عملية يف عقود االجيار

7

.76

تطبيقات عملية يف املنازعات العقارية

7

.72

مساق البحث العلمي

1

( )17موزعة على  3فصول بواقع
 4ساعات باالسبوع

اجملموع الكلي لعدد الساعات

1

20

ثانياً  :الدورات التدريبية التي يجب على الطالب االلتحاق بها وتكون متطلب للتخرج من البرنامج-:

التسلسل

عدد الساعات

اسم الدورة

.1

دورة مهارات طباعة  /دورة مهارات احلاسوب

30

.7

الوسائل البديلة حلل املنازعات املدنية/الوساطة

17

.3

املبادئ العامة احملاسبية واملالية

18

.4

مهارت االتصال والتواصل

44

.5

تطبيقات عملية يف حقووق امللكيوة الفكريوة :العالموات التجاريوة/

74

حق املؤلف ،منافسة غري مشروعة
.6

دورة ادارة ملف الدعوى

17

.2

دورة مهارات استخدام التكنولوجيا احلديثة يف عملية التقاضي

18

الفصل الدراسي
الفصل الثالث

الفصل الرابع

ثالثاً  :المتطلبات الرئيسية للبرنامج التي يجب على الطالب القيام بها وتكون متطلب للتخرج-:

أ .التعلم بالمالزمة  :ربط كل طالب مع قاضي ممارس ابتداءً من الفصل الثاين ولغاية هناية الربنامج ووفق برنوامج زموحت دودد
ادارة املعهد بالتعاون مع اجمللس القضائي.
ب .الورق ةةة البحثي ةةة :يف هناي ووة ك وول فص وول دراس ووي يق وودم الطلب ووة ملدرس ووي املو وواد القانوني ووة ورق ووة ثي ووة ح ووول جزئي ووة قانوني ووة م وون
املوضوعات ذات الصلة باملوادة واوا ال يقول عون  7500كلموة  ،حيوث يووزع املودرس علوى الطلبوة مواضويع االوراق البحثيوة
يف بداية الفصل  ،وتحتسب للورقة البحثية نصف عالمة املشاركة.

ج .عدد من الزيارات الميدانية لمؤسسات لها عالقة بالعمل القضائي وحسب المواد الدراسية الةوارد يةي الخطةة لكةل
يصل ,وبإشراف محاضر الماد وعلى النحو اآلتي-:
التسلسل

عدد الساعات

مكان الزيارة

.1

ادارة محاية االسرة

 5ساعات

.7

ادراة املختربات واالدلة اجلرمية

 6ساعات

.3

حمكمة اجلنايات الكربى

 5ساعات

.4

مركز اصالح وتأهيل

 5ساعات

.5

وحدة اجلرائم االلكرتونية  -مديرية االمن العام

 5ساعات

.6

البنك املركزي االردين

 5ساعات

.2

السوق املايل وهيئة األوراق املالية ومركز اإليداع

 6ساعات

.8

دائرة مراقبة الشركات

 5ساعات

.9

املركز الوطحت للطب الشرعي

 5ساعات

 .10حمكمة االحداث ودور الرعاية

 5ساعات

 .11املركز الوطحت حلقوق االنسان

 5ساعات

الفصل الدراسي
الفصل الثاين

الفصل الثالث

الفصل الرابع

د .حضور المحاضرات العامة مع متحدثين رئيسيين.
ه .عقد امتحان تقييمي للطلبة لتحديد مستوى المهارات الحاسوبية والطباعة/ .يي بداية السنة الدراسية االولى.

و .عقد امتحان تقييمي للطلبة لتحديد مستوى المهارات يي اللغتين االنجليزية والفرنسية/ .يي بداية السنة الدراسية االولى.

2

رابعاً  :توزيع المواد والمساقات والدورات والمتطلبات الرئيسية للبرنامج على الفصول الدراسية وعلى النحو االتي -:

 السنة الدراسية االوىل  /الفصل الدراسي األول )77( :اسبوع  /عدد الساعات ( )19ساعة

الرقم

عدد

الماد الدراسية

عدد

عدد الساعات

الساعات

المحاضرات

الكلية

.1

قواعد السلوك القضائي

1

1

77

.7

تطبيقات عملية يف القانون املدين  /1مصادر االلتزام واملسؤولية العقدية

3

7

66

.3

تطبيقات عملية يف قانون العقوبات  /1اجلرائم الواقعة على االشخاص

3

7

66

4

7

88

4

7

88

4

7

88

19

11

418

تطبيقات عملية يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية  /1تطبيقات عملية
.4

.5
.6

يف قانون حماكم الصلح /جزاء
تطبيقات عملية يف قانون اصول احملاكمات املدنية  /1تطبيقات عملية
يف قانون حماكم الصلح /حقوق
لغة أجنبية االجنليزية أو الفرنسية
اجملاميع

المتطلبات الرئيسية خالل الفصل االول:
أ .الورقةةة البحثيةةة  :يف هنايووة الفصوول يقوودم الطلبووة ملدرسووي املوواد القانونيوة ورقووة ووث حووول جزئيووة قانونيووة موون
املوضوعات ذات الصلة باملادة واا ال يقل عن  7500كلموة  ،حيوث يووزع املودرس علوى الطلبوة مواضويع
االوراق البحثية يف بداية الفصل  ،وتحتسب للورقة البحثية نصف عالمة املشاركة.
ب .حضور محاضرات عامة مع متحدثين رئيسيين.

3

 السنة الدراسية االولى  /الفصل الدراسي الثاني )22 (:اسبوع  /عدد الساعات ( )91ساعة

الرقم

عدد

الماد الدراسية

عدد

عدد

الساعات

الساعات

المحاضرات

.1

تطبيقات عملية يف القانون املدين  /7أحكام االلتزام

3

7

66

.7

تطبيقات عملية يف قانون العقوبات  /7اجلرائم الواقعة على االموال واجلرائم املخلة بالثقة العامة

3

7

66

.3

تطبيقات عملية يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية  7وأصول قواعد االثبات اجلزائية

3

7

66

.4

تطبيقات عملية يف قانون اصول احملاكمات املدنية  7وأصول قواعد االثبات املدنية

3

7

66

.5

اصول التفسري القانوين

1

1

77

.6

قواعد الصياغة و البالغة  /وتسبيب وصياغة االحكام

7

1

44

.2

لغة أجنبية االجنليزية أو الفرنسية

4

7

88

19

17

418

اجملاميع

المتطلبات الرئيسية خالل الفصل الثاني:
أ .الورقة البحثية  :يف هناية الفصول يقودم الطلبوة ملدرسوي املوواد القانونيوة ورقوة وث حوول جزئيوة قانونيوة مون املوضووعات
ذات الصلة باملادة واا ال يقل عن  7500كلمة  ،حيث يوزع املدرس على الطلبة مواضيع االوراق البحثيوة يف بدايوة
الفصل  ،وتحتسب للورقة البحثية نصف عالمة املشاركة.

ب .الةةتعلم بالمالزمةةة :ربووط كوول طالووب مووع قاضووي ممووارس ووفووق برنووامج زمووحت دوودد ادارة املعهوود بالتعوواون م وع اجمللووس
القضائي.

ج .حضور محاضرات عامة مع متحدثين رئيسيين.
الزيارات الميدانية بإشراف وحضور المحاضر-:

 .1ادارة محاية االسرة.
 .7ادارة املختربات واالدلة اجلرمية
 .3حمكمة اجلنايات الكربى.
 .4مركز اصالح وتأهيل.

4

الكلية

 السنة الدراسية الثانية  /الفصل الدراسي الثالث  )22( :اسبوع  /عدد الساعات ( )91ساعة
عدد

عدد الساعات

المحاضرات

الكلية

1.

تطبيقات عملية يف القانون املدين  /3عقود مسماة

3

7

66

2.

املسؤولية الطبية املدنية واجلزائية

1

1

77

3.

تطبيقات عملية يف قانون العمل و املنازعات يف قانون الضمان االجتماعي

3

7

66

4.

اجلرائم االلكرتونية

7

1

44

5.

لغة أجنبية االجنليزية أو الفرنسية

4

7

88

6.

تطبيقات عملية يف القضايا التجارية

7

1

44

7.

تطبيقات عملية يف التشريعات املالية واملصرفية

7

1

44

12

10

324

الرقم

عدد الساعات

الماد الدراسية

اجملاميع

المتطلبات الرئيسية خالل الفصل الثالث:
أ .الورقةة البحثيةةة :يف هنايووة الفصول يقوودم الطلبووة ملدرسوي املوواد القانونيوة ورقووة ووث حوول جزئيووة قانونيوة موون املوضوووعات
ذات الصلة باملادة واا ال يقل عن  7500كلمة  ،حيث يوزع املدرس على الطلبة مواضيع االوراق البحثيوة يف بدايوة
الفصل  ،وتحتسب للورقة البحثية نصف عالمة املشاركة.
ب .ال ووتعلم باملالزم ووة :رب ووط ك وول طال ووب م ووع قاض ووي مم ووارس ووف ووق برن ووامج زم ووحت د وودد ادارة املعه وود بالتع وواون م ووع اجملل ووس
القضائي.
ج .الزيارات الميدانية بإشراف وحضور المحاضر :
 .8وحدة اجلرائم االلكرتونية.
 .9البنك املركزي االردين.
 .10السوق املايل وهيئة األوراق املالية ومركز اإليداع.
د .الدورات التدريبية خالل الفصل الثالث:

 .1دورة مهارات طباعة  /دورة مهارات احلاسوب

 .7دورة الوسائل البديلة حلل املنازعات املدنية/الوساطة.
 .3مهارت االتصال والتواصل.

 .4املبادئ العامة احملاسبية واملالية.

5

 السنة الدراسية الثانية  /الفصل الدراسي الرابع )22( :اسبوع  /عدد الساعات ( )91ساعة.

الرقم

عدد الساعات عدد المحاضرات

الدراسية الماد

عدد الساعات
الكلية

1.

تطبيقات عملية يف قانون الشركات

3

7

66

2.

تطبيقات عملية يف الطب الشرعي

1

1

77

3.

تطبيقات عملية يف قانون األحداث

1

1

77

4.

تطبيقات عملية يف قانون التنفيذ

3

7

66

5.

تطبيقات عملية يف عقود التأمني و نظام التأمني االلزامي

1

1

77

6.

تطبيقات عملية يف عقود االجيار

7

1

44

7.

تطبيقات عملية يف املنازعات العقارية

7

1

44

8.

ادماج املعايري الدولية حلقوق االنسان يف االحكام الوطنية

1

1

77

9.

مساق البحث العلمي

1

-

-

15

10

308

اجملاميع
المتطلبات الرئيسية خالل الفصل الرابع:

أ .الورقة البحثية  :يف هناية الفصول يقودم الطلبوة ملدرسوي املوواد القانونيوة ورقوة وث حوول جزئيوة قانونيوة مون املوضووعات
ذات الصلة باملادة واا ال يقل عن  7500كلمة  ،حيث يوزع املدرس على الطلبة مواضيع االوراق البحثيوة يف بدايوة
الفصل  ،وتحتسب للورقة البحثية نصف عالمة املشاركة.
ب .الةةتعلم بالمالزمةةة :ربووط كوول طالووب مووع قاضووي ممووارس ووفووق برنووامج زمووحت دوودد ادارة املعهوود بالتعوواون مووع اجمللووس
القضائي.
ج .الزيارات الميدانية بإشراف وحضور المحاضر:
 -1دائرة مراقبة الشركات.
 -7املركز الوطحت للطب الشرعي.
 -3حمكمة االحداث ودور الرعاية.
 -4املركز الوطحت حلقوق االنسان.
د .الدورات التدريبية خالل الفصل الرابع:

 .1دورة ادراة ملف الدعوى

 .7دورة مهارات استخدام التكنولوجيا احلديثة يف عملية التقاضي

 .3دورة تطبيقات عملية يف حقوق امللكية الفكرية :العالمات التجارية /حق املؤلف واملنافسة غري املشروعة.

6

خامساً :وصف مساقات الخطة الدراسية-:
وصف الماد
 -9قواعد السلوك القضائي-:

تتضمن هذ املادة دراسة اإلطار الدستوري والقانوين للسلطة القضائية وتنظيمها ،كقانون استقالل القضاء ونظام اخلدمة القضائية ونظوام اخلدموة املدنيوة ومدونوة السولوك
القضائي وغريها من النصوص ذات الصلة مع الرتكيز على احرتام املبادئ االساسية كاملساواة واستقالل القضاء وضمانات القضاة خاصةً يف املسواءلة التأديبيوة ومقارنتهوا
مع جتارب دول متقدمة.
وتتناول هذ املادة الوضع اخلاص للقاضي يف اجملتمع واداب القاضي داخل قاعة احملكمة وخارجها.
 -2تطبيقات عملية يي القانون المدني  /9مصادر االلتزام-:

هتدف هذ املادة اىل دراسة خمتلف مصادر االلتزام من خالل النظرية العامة للعقد والتصرف االنفرادي وعناصر املسؤولية املدنية عن الفعل الضار وانواع الضمانات
املرتتبة عليها وتقدير التعوي ض .كما هتدف اىل دراسة الفعل النافع والقانون كمصدر مباشر لبعض االلتزامات من خالل .عرض ودليل النصوص القانونية وتقديرها
والتطبيقات القضائية املتعلقة هبا.
كما هتدف اىل دراسة املسؤولية املدنية بنوعيها من حيث عناصرها وانواع الضمانات وتقديرها واجلمع او اخلرية بني املسؤولية العقدية والتقصريية.
 -3تطبيقات عملية يي قانون العقوبات  /9الجرائم الواقعة على االشخاص-:

هتدف دراسة هذ املادة اىل تناول تطبيقات عملية حول جرائم االعتداء على النفس مع الرتكيوز علوى اجلورائم اجلنحويوة منهوا كجورائم القتول غوري املقصوود وجورائم االيوذاء
اجلنحووي وجورائم اخلطوف اجلنحووي وجورائم العورض اجلنحويوة كجراوة املداعبوة املنافيوة للحيوواء وجراوة عورض فعول منوايف للحيواء وجورائم اخلوداع بوعود الوزواج وجورائم إفسوواد
الرابطة الزوجية وظروف ارتكاب هذ اجلرائم ،واجلرائم الواقعة على احلرية والشرف وجرائم الذم والقودح والتحقوري وغريهوا موع الرتكيوز علوى االختصواص القضوائي لكول مون
هذ اجلرائم مع مناذج من احكام قضائية بشأن كل واحدة منها.

-4

هتدف هذ
-1
-7
-3
-4
-5

تطبيقات عملية يي قانون اصول المحاكمات الجزائية  /9تطبيقات عملية يي قانون محاكم الصلح /جزاء
املادة اىل دراسة التطبيقات العملية يف املواضيع التالية:
اجراءات دريك دعوى العام.
التحقيق اجلزائي (االويل واالبتدائي) واالجراءات املتبعه يف كل من هذ التحقيقات.
قرار االحالة الصادر من املدعي العام والزامية احملكمة ببينات النيابة العامة من قبل املدعي العام.
حاالت اعادة الدعوى اىل املدعي العام الجراء املقتضى القانوين فيما خيص االختصاص او اضافة جرم جديد او تعديله او لغايات االحالة يف اجلرائم اليت
تزيد على سنتني .
اجراءات احملاكمة امام قاضي الصلح وفقا لقانون حماكم الصلح مع التطرق ملوضوع البينة الدفاعية يف االعرتاض من حيث املادة ( )15من قانون حماكم
الصلح واملادة ( )125من قانون اصول احملاكمات اجلزائية.

 -1تطبيقات عملية يي قانون اصول المحاكمات المدنية  /9تطبيقات عملية يي قانون محاكم الصلح /حقوق

تتناول هذ املادة مراحل الدعوى احلقوقية من حيث متطلبات قيدها (الئحة الدعوى ومرفقاهتا وترسيمها) واللوائح اجلوابية ومرفقاهتا وتبادل اللوائح واالساس القانوين
هلا (مبدأ تركيز الدعوى وحصر البينة) واالثار املرتتبة على ذلك.
كما تتناول التبليغ القضائي واملبادئ اليت دكم جلسات احملاكمة وضبط اجللسات وادارهتا .وعوارض الدعوى (الوقف  ،االسقاط  ،السقوط) ونظرية البطالن
االجرائي من خالل التطبيقات القضائية العملية عليها.
كما هتدف اىل دراسة وصف احلكم الصادر يف الدعوى احلقوقية من حيث حضور االطراف وغياهبم واالثار املرتتبة على هذا الوصف واالختصاص القضائي اختلف
انواعه الوالئي و الوظيفي او الدويل والنوعي واملكاين وتعيني املرجع يف حالة التنازع.
 -6لغة أجنبية االنجليزية أو الفرنسية -:3+2+9

هتوودف هووذ املووادة إىل تعميووق قوودرة الطالووب باحوودى اللغتووني االجنليزيووة أو الفرنسووية و ايصوواله بقوودر االسووتطاعة اىل التحوودث هبووا  ،وذلووك هبوودف متكينووه موون التعاموول مووع
املراجع األجنبيوة عنود احلاجوة اليهوا ويتحقوق ذلوك مون خوالل تزويود الطلبوة باحكوام قضوائية أو فصوول مون كتوب قانونيوة باحودى اللغتوني  ،يوث يقووم اسوتاذ املوادة بشورح
املضمون باللغة العربية  ،مث بذات اللغة االجنبية  ،واالنتقال بعد ذلك اىل قراءة الطلبة لالوراق اليت بني ايديهم  ،وقيام االستاذ بتصويب نطقهم للغة اليت يقرأون هبا.
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 -1تطبيقات عملية يي القانون المدني  /2أحكام االلتزام-:
هتدف دراسة هذ املادة بتعريف اثار االلتزام (اثار احلق) من حيث وجوب تنفيذ االلتزام ووسائل تنفيذ بالوفاء او اا يعادل الوفاء وانواع التنفيذ (االختياري /اجلربي
العيحت او بطريق التعويض ) والوسائل املشروعة حلماية التنفيذ ( كدعوى غري املباشرة ودعوى الصورية والدعوى البوليصية واحلجر على املدين املعسر وحق االحتباس).
كما هتدف اىل دراسة اوصاف االلتزام (الشرط واالجر وتعدد احملل والتضامن بني الدائنني -واملدينني) كما هتدف اىل دراسة انتقال احلق او االلتزام واسباب انقضائه مع
االشارة التطبيقات القضائية املتعلقة اختلف املواضيع.
 -8تطبيقات عملية يي قانون العقوبات  /2الجرائم الواقعة على االموال والجرائم المخلة بالثقة العامة-:

تتناول هذ املادة تطبيقات عملية حول اجلرائم الواقعة على االموال كجراة السرقة اجلنحاوية (املواد من  406اىل  ،)413باالضافة اىل تناول جرائم اغتصاب التوقيع
او جرائم التهويل وجراة االبتزاز وجراة استعمال اشياء الغري بدون وجه حق وجرائم االحتيال البسيط واملشدد واجلنح الواردة يف املواد  419و  470من قانون
العقوبات ،وجرائم الشيكات وجراة اساءة االمانة بشقيها البسيطة واملشددة وجرائم االفالس والغش واالضرار بالدائنني املواد من  438اىل  447وجرائم االضرار االك
الدولة واالفراد والتعدي على املزروعات واحليوانات واجلرائم املتعلقة باملياة ومحاية الطرق واحملالت العامة وامالك الناس واملخالفات ضد االداب والراحة العامة والثقة
العامة ،وجرائم استعمال السلطة واالخالل بواجبات الوظيفة واجلرائم الواقعة على السلطة العامة.
 -1تطبيقات عملية يي قانون اصول المحاكمات الجزائية  2وأصول قواعد االثبات الجزائية-:

تتناول هذ املادة تطبيقات عملية يف النظرية العامة للبطالن والنظرية العامة لالختصاص فيما يتعلق بقانون اصول احملاكمات اجلزائية وقانون حماكم الصلح وقانون
االحداث باالضافة اىل عرض تطبيقات عملية حول االحكام اليت تصدر بنتيجة اجراءات حماكم الصلح من الناحية اجلزائية وطرق مراجعتها.
 -91تطبيقات عملية يي قانون اصول المحاكمات المدنية  2وأصول قواعد االثبات المدنية-:
تتناول هذ املادة تطبيقات عملية لعمل احملاكم حيث يتم عرض خمتصر لنظرية القضاء الوقيت (املستعجل) والدفوع اختلف انواعها (الشكلية واملوضوعية والدفوع بعدم
القبول ) والطلبات العارضة (االضافية والدعوى املتقابلة والتدخل واالدخال).
كما تتناول اجراءات الكشف (املعاينة) واخلربة واجراءات دقيق االدلة الكتابية ( املضاها واالستكتتاب و مساع الشهود و العمل الفحت واملخربي ).
كما تتناول قواعد اصدار االحكام وعملية توثيق االحكام احلقوقية (مسودة احلكم) ونسخة احلكم االصلية مع مراعاة عناصر احلكم (الديباجة والوقائع واالسباب
واملنطوق ) وبيانات احلكم ،واجلزاءات املرتتبة على خمالفتها.
كما تتناول االحكام العامة لطرق الطعن والطعن بطريق االعرتاض وفقا لقانون حماكم الصلح.
 -99اصول التفسير القانوني-:

تتناول هذ املادة بيان ماهية التفسري القانوين؛ من حيث دديد مفهومه لغةً واصطالحاً ومتييز عما خيتلط به من مصطلحات (كالتأويل والتكييف) للوقوف

على حدود التفسري ،وكذلك بيان األمهية العلمية والعملية للتفسري من حيث الكشف عن مضمون النصوص ومعانيها ورفع التعارض بينها وجتلية ما يكتنفها
من غموض.
كما تتناول مربرات ودواعي التفسري ومذاهبه وأنواع التفسري من حيث مصدر وطرق التفسري .مع الرتكيز على التفسري التشريعي ودور الديوان اخلاص بتفسري
القوانني ،وبيان دور احملاكم وسلطة القاضي يف جمال تفسري القانون.
واالختصاص احلصري للمحكمة الدستورية لتفسري الدستور.
كما تتناول هذ املادة تفسري العقود استناداً للقواعد الواردة يف القانون املدين واملذكرات االيضاحية وجملة االحكام العدلية وشرحها ،وبيان سلطة القاضي يف
هذا الشأن.
على ان يتم ذلك كله من خالل تطبيقات عملية وعرض مناذج من االجتهادات القضائية والقرارات التفسريية مع ابراز حدود رقابة حمكمة التمييز على
التفسري بنوعيه (القانون والعقود).

 -92قواعد الصياغة والبالغة  /وتسبيب وصياغة االحكام- :

هتدف هذ املادة اىل تطوير القدرات اللغوية للطالب وخاصة الكتابية ،وعرض األخطاء اللغوية الشائعة ،كما هتدف هذ املادة إىل تدريب الطالب على مهارات
إصدار احلكم القضائي مراعياً طريقة صياغة االحكام وعناصر وبيانات احلكم وفق القانون ،مع الرتكيز على تسبيب احلكم واالثار القانونية املرتتبة على قصور
التسبيب والتعليل وفساد االستدالل.

 -93تطبيقات عملية يي القانون المدني  /3عقود مسما -:

هتدف هذ املادة اىل التعريف بالعقود املسما ودراسة اهم هذ الع قود كعقد الوكالة والبيع والعمل واالجيار والقرض والكفالة وعرض اجتهادات قضائية كنماذج
عليها.
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 -94المسؤولية الطبية المدنية والجزائية-:
هتدف هذ املادة اىل التعريف بالعمل الطيب واالساس القانوين إلباحة عمل الطبيب وشروط العمل الطيب واخلطأ الطيب وطبيعة إلتزام الطبيب ( بذل عناية او
دقيق نتيجة ) واركان املسؤولية اجلزائية واملسؤولية املدنية للطبيب عن االخالل بواجبات وظيفته الواردة يف تشريعات مزاولة مهنة الطب وقانون العقوبات.
كما هتدف هذ املادة اىل بيان اجلرائم املرتبطة بالعمل الطيب واملصدقات الصادرة عن اطباء كتقارير الطبية.
 -91تطبيقات عملية يي قانون العمل و المنازعات يي قانون الضمان االجتماعي-:

هتدف هذ املادة اىل دراسة عقد العمل الفردي والتزامات وحقوق كل من العامل ورب العمل موع الرتكيوز علوى طورق اثبوات احلقووق العماليوة وخاصوةً احلقووق املاليوة
للعامول وحوواالت فصوول العاموول وفسو عقود العموول والتزامووات العاموول جتووا رب العمول والوودعاوى العماليووة الوويت دميهووا موع اإلشووارة اىل ارتباطووه بالتشوريعات األخوورى
كقانون الضمان االجتماعي والتطبيقات القضائية هلذ املنازعات.

 -96الجرائم االلكترونية-:
تتناول هذ املادة التعريف باجلرائم االلكرتونيوة املرتكبوة عورب االنرتنو وبيوان أنواعهوا واشوكاهلا وصوورها واركاهنوا موع الرتكيوز علوى اجلورائم املرتكبوة بالوسوائل االلكرتونيوة
وفقا الي وصف ينطبق عليها يف قانون العقوبات سندا الحكوام املوادة ( )15مون قوانون العقوبوات وكوذلك جورائم الوذم والقودح والتحقوري كموا يف نوص املوادة ()11
من قانون اجلرائم االلكرتونية.
 -91تطبيقات عملية يي القضايا التجارية-:

تتناول هذ املادة االعمال التجارية واالسم التجاري والعالمات التجارية مع الرتكيز على اختصاصات قاضي الصلح هبذا الشأن واالتفاقيات الدولية املتعلقة
هبا .كما تتناول األوراق التجارية من خالل النصوص القانونية الناظمة هلا وعرض مناذج هلا واملشاكل العملية اليت تثريها .وذلك كله من خالل التطبيقات
العملية واالجتهادات القضائية وخاصةً اجتهاد حمكمة التمييز.

 -98تطبيقات عملية يي التشريعات المالية والمصريية-:

تتناول هذ املادة العمليات املصرفية وخاصةً احلسابات املصرفية وعقد ا لقرض وبطاقات االئتمان وذلك كله من خالل التطبيقات العملية واالجتهادات
القضائية وخاصةً اجتهاد حمكمة التمييز.

-91

ادماج المعايير الدولية لحقوق االنسان يي االحكام الوطنية:

هتدف هذ املادة إىل التعريف بالقانون الدويل اإلنساين و حقوق اإلنسان وكذلك اآلليات الدولية والوطنية املتبعة ،وما يتضمنه ذلك من اتفاقيات دولية وتشريعات
وطنية ذات عالقة مع إعطاء عرض موجز لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع عرض ملضمووون مواد احل قوق واحلريات يف الدستور األردين املتعلقة بعدم جواز تأثري القوانني اليت تصدر على جوهر احلقوق
واحلريات أو املساس بأساسياهتا وذلك ليمكن القاضي عند إصدار حكمه من تفسري وتطبيق مدلول احلقوق واحلريات الواردة يف الدستور  ،باإلضافة إىل إبراز دور
القاضي الوطحت يف مكافحة االجتار بالبشر
تطبيقات عملية يي قانون الشركات:
-21
هتدف هذ املادة اىل :
 -1إعطاء فكرة موجزة عن أنواع الشركات اليت يتم تسجيلها اقتضى قانون الشركات رقم  77لسنة  1992وتعديالته.
 -7الشخصية االعتبارية للشركة والفرق بينها وبني املؤسسة الفردية.
 -3اثر التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل املنصوص عليها يف املواد ( 11و  13و )14من قانون الشركات.
 -4إدارة شركة التضامن وعالقة الشركاء ببعضهم وبالغري.
 -5التعريف بشركة احملاصة وعدم متتعها بالشخصية االعتبارية وعدم خضوعها ألحكام وإجراءات التسجيل والرتخيص.
 -6إدارة الشركة ذات املسؤولية احملدودة واعتبار مدير الشركة مسؤول جتا الشركة والشركاء فيها والغري عن ارتكابه أي خمالفة ألحكام قانون الشركات
واألنظمة الصادرة اوجبه وعقد تأسيس الشركة ونظامها.
 -2مسؤولية الشريك يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة.
 -8اثر دويل الشركات واندماجها ومتلكها على الشخصية االعتبارية للشركة ومسؤولية الشركاء عن الديون.
 -9تسجيل الشركات األجنبية العاملة يف اململكة والشركات غري العاملة (شركات املقر ومكاتب التمثيل).
 -10تصفية الشركة واالحكام العامة للتصفية وما يرتتب على صدور قرار التصفية.
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تطبيقات عملية يي الطب الشرعي:
-29
التعريف بعلم الطب الشرعي واألنظمة الطبية املختلفة ،وبالتقارير الطبية القضائية ،وكيفية تطويرها للمساعدة يف تكييف القضايا اجلنائية واملدنية وكذلك هتدف إىل
شرح اإلجراءات األساسية الواجب اتباعها واليت تشكل مبادئ عامة يف التعامل مع احلاالت الطبية القضائية والتعامل مع تقارير اخلربة  ،ودرير املصطلحات الطبية،
وتوحيد املفاهيم ،وخباصة يف احلاالت الطبية القضائية اختلف أنواعها .كما ستتناول مفهوم املوافقة على الفحص الطيب واالعتداءات اجلنسية والوفاة .

-22

تطبيقات عملية يي قانون األحداث:

يشرح املساق باختصار املبادئ العامة يف قانون االحدا ث وكيفية التعامل مع احلاالت الواردة وطبيعة القرار الواجب اختاذ من القاضي من أجل االحتفاظ مع األخذ
بعني االعتبار مصلحة احلدث.
وكذلك التطبيقات العملية يف كيفية التعامل مع األحداث من اجلنسني،
وكما تتناول هذ املادة تعريف ااهية العنف األسري و احلدث ونطاق امل سؤولية اجلنائية للحدث وكيفية معاملته وتطبيق اجلزاءات و /أو التدابري اخلاصة به يف ضوء
التشريعات واملواثيق الدولية مع الرتكيز على أهم ما ورد يف قانون األحداث اجلديد و دور قاضي تسوية النزاع و قاضي تنفيذ العقوبة و استخدام الوسائل البديلة
للجزاءات السالبة للحرية  ،و استعراض املعايري الدولية اخلاصة بالعدالة اجلنائية لألحداث.
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تطبيقات عملية يي قانون التنفيذ:

تتناول هذ املادة التعريف بقانون التنفيذ ودائرة التنفيذ والسندات التنفيذية واالحكام العامة هلا مع الرتكيز على ابراز الفرق بني (مفهوم واثر انكار الدين يف
قانون التنفيذ ما قبل تعديله بالقانون املعدل النافذ) وبني (مفهوم واثر انكار التوقيع الذي نص عليه يف القانون النافذ) ومنازعات او إشكاالت التنفيذ
(الوقتية واملوضوعية) والصعوبات املادية اليت تعرتض إجراءات التنفيذ ووسائل مواجهتها ،والطعن يف القرارات الصادرة بشأن التنفيذ وإيقاف التنفيذ والتنفيذ
املعجل  ،اضافةً اىل حبس املدين واملنع من السفر كوسائل غري مباشرة للضغط على املدين .كما تتناول هذ املادة التمييز بني احلجز التنفيذي واحلجز
االحتياطي وتوزيع حصيلة التنفيذ مع بيان أولويات التوزيع.

-24

تطبيقات عملية يي عقود التأمين ونظام التأمين االلزامي:

يشرح املساق باختصار التعريف بعقد التأمني حسب مفاهيمه القداة واحلديثة واألسس اليت يقوم عليها عقد التأمني بشكل عام وأقسام التأمني ،وعنصر
املصلحة يف كل من التأمني على األشياء واألشخاص ،وخصائص عقد التأمني وإبرامه إضافة إىل آثار العقد والتزامات املؤمن واملؤمن له وفقا لعقد التأمني.

ومن أهم منازعات تأمين المركبات التي يعنى هذا المساق بها هي:
 -1الصفة التعويضية يف تأمني األضرار املادية.
 -2التأمني اإللزامي.
 -3التأمني الشامل.
 -4هل عقد التأمني عقد إذعان.
 -5احللول القانوين.
 -6الدعوى املباشرة.
 -7أحكام الشروط الرضائية اليت تتضمنها وثيقة التأمني الشامل.
 -8اجتاهات حمكمة التمييز يف التوسع بصحة الشروط الرضائية يف عقد التأمني الشامل وتضييق نطاق املادة ( )974من القانون املدين.
 -9التعامل مع تقارير خرباء املركبات يف تقدير أضرار احلادث.
 -11احلوادث املفتعلة.
 -11أضرار املركبات جمهولة املصدر.
 -12دعاوى الرجوع املستندة للمادة ( )16من نظام التأمني اإللزامي.
 -13تقادم دعوى التأمني.
التطبيقات القضائية على األمور الوارد يي البنود من  93-9أعاله.
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تطبيقات عملية يي عقود االيجار:
-75
يشرح املساق تطبيقات عملية للمنازعات اليت تثور اناسبة عقود اإلجيا ر من حيث انعقادها وآثارها واشكالياهتا العملية على ضوء قانون املالكني واملستأجرين وقانون
التأجري التمويلي والقانون املدين ،وأحكام القضاء املستعجل.

ومن أهم المنازعات التي يعنى هذا المساق بها هي تلك الناشئة عن:
-1
-7
-3
-4
-5
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التطبيقات العملية على دعاوى عقد اإلجيار :تكييف العقد ،والتمييز بني عقد اإلجيار وما يشتبه به من عقود .والتمييز بني عقود اإلجيار اخلاضعة للقانون املدين
وتلك اخلاضعة لقانون املالكني واملستأجرين .والتمييز بني دعوى التعرض للمستأجر يف استيفاء املنفعة ودعوى منع املعارضة يف املنفعة.
دعوى إخالء املأجور.
دعوى منع املعارضة.
دعوى اسرتداد املأجور وفق قانون املالكني واملستأجرين.
دعوى اسرتداد املأجور وفق قانون التأجري التمويلي.

تطبيقات عملية يي المنازعات العقارية:

يشرح املساق تطبيقات عملية للمنازعات العقارية اختلف أنواعها واشكالياهتا العملية على ضوء قانون امللكية العقارية والقانون املدين والقوانني اخلاصة ذات العالقة.

ومن أهم المنازعات التي يعنى هذا المساق بها هي تلك الناشئة عن:
 -1دعوى ابطال التصرفات العقارية
 -7دعوى منع املعارضة يف امللكية.
 -3دعوى منع املعارضة يف املنفعة.
 -4تنفيذ سند الرهن.

 -5دعاوى التعويض عن فتح الطريق وإنشاء اجلسور ،وعوامل تقدير التعويض اا فيها نسبة التحسني.
 -6الوكالة املنصوص عليها يف املادتني (15و )16من قانون امللكية العقارية رقم  13لسنة 7019
 -2البيع لقاء اإلعالة املنصوص عليه يف املادة ( )12من قانون امللكية العقارية رقم  13لسنة 7019
 -8دعاوى اسرتداد عوائد التنظيم.
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مساق البحث العلمي

خيتار الطلبة مواضيع ا اثهم يف مطلع السنة الثانية من الربنامج وتقوم اللجنة العلمية باجازة املوضوعات أو تعديلها وتعيني املشرف عليه من أحد القضاة أو األكادايني من كليات
احلقوق يف اجلامعات ،ويناقش من قبل جلنة مشكلة من ثالثة أعضاء من بينهم املشرف على البحث ،وددد له الدرجة املستحقة وتضاف إىل جمموع عالمات الطالب.
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