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:  اسم المدرس
 

:  رقم المكتب
 

: موعد المحاضرة
 : الساعات المكتبية

 

: وصف المساق 

مادة أصول احملاكمات اجلزائية ىي إحدى ادلواد األساسية من مواد القانون اجلنائي يف كلية احلقوق وىي من مستوى السنة الثالثة يف الكلية و 
تبحث يف اجلانب الشكلي من القانون اجلنائي ،و تتناول ىذه ادلادة دراسة تفصيلية للدعوى العمومية من حيث القواعد القانونية ادلتعلقة هبا 

 و تشمل التعرف على الضابطة وبإقامتها والسلطات ادلختصة بذلك وسبل انقضائها وكذلك الدعوى ادلدنية وأطرافها وشروط أقامتها،
مث الدخول يف دعوى احلق العام والتعرف على أطراف ،العدلية وفئاهتا و وظائفها وسلطاهتا االستثنائية يف حالة  اجلرم ادلشهود واالنتداب 

دعوى احلق العام وىي النيابة العامة وادلشتكى عليو وادلدعي الشخصي وادلسئول بادلال وبيان وظائف النيابة العامة وخصائصها وكذلك القيود 
مث االنتقال إىل اإلثبات يف الدعوى اجلزائية ، الواردة على حتريك دعوى احلق العام وىي الشكوى والطلب واإلذن واالدعاء باحلق الشخصي 

 كما تشمل نظرية االختصاص وأنواعو والبطالن والتعرف على قرينة الرباءة ومبدأ القناعة الوجدانية مث الدخول يف طرق إثبات الدعوى اجلزائية
والتعرف على التحقيق االبتدائي الذي تقوم بو النيابة العامة  وإجراءاهتا كالتفتيش والقبض ، وأنواعو واإلثبات وصوره وطرقو وأدلتو 

واالستجواب والتوقيف والتصرف بالتحقيق مث بعد ذلك االنتقال إىل حبث موضوع االختصاص بنظر الدعوى اجلزائية وأنواع ىذا االختصاص 
مث االنتقال إىل مرحلة احملاكمة والتعرف على مبادئ التقاضي مث األحكام وأنواعها وشروطها مث االنتقال ، وىي النوعي والشخصي وادلكاين 

إىل طرق الطعن باألحكام وىي الطرق العادية وىي االعرتاض واالستئناف وطرق الطعن غري العادية وىي إعادة احملاكمة والنقض بأمر خطي 
وذلك بدراسة تفصيلية للمراحل اليت متر هبا األصول واإلجراءات اجلزائية التحري واالستدالل والتحقيق االبتدائي واحملاكمة وسبل الطعن يف 

. األحكام اجلزائية
 

 :أهداف المساق 

. تعريف الطالب باألنظمة اإلجرائية وكيف تنشأ اخلصومة اجلنائية  .1
 .إعطاء الطالب فكرة معمقة عن مفهوم دعوى احلق العام ومن الذي حيركها ويستعملها  .2
 .إكساب الطالب ادلقدرة الذىنية الستيعاب األصول الواجب إتباعها بعد ارتكاب اجلرمية  .3
 .دراسة مبدأ الشرعية اإلجرائية وضماناهتا و اآلثار ادلرتتبة على خمالفتها .4
 .دراسة النظريات األساسية يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية  .5
 .دراسة نظرية األحكام اجلزائية و طرق الطعن فيها .6
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إكساب الطالب ادلعرفة الكاملة بالدعوى العمومية من حيث القواعد القانونية ادلتعلقة هبا وبإقامتها والسلطات ادلختصة بذلك وسبل  .7
 .انقضائها و ادلراحل اليت متر هبا وكذلك الدعوى ادلدنية وأطرافها وشروط أقامتها

العمل على توظيف ادلفاىيم النظرية يف اجملاالت العملية  و تطوير روح العمل مع الفريق الواحد من خالل تطوير مهارات االتصال مع  .8
 .اآلخرين

 
: مخرجات التعلم

: يفترض بالطالب بعد نجاحه في هذا المساق أن يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية
 

 :المعرفة والفهم . أ

. فهم دور وأمهية قانون أصول احملاكمات اجلزائية واستيعاب ادلبادئ األساسية اليت يرتكز عليها .1
. فهم ادلقصود بالدعوى اجلزائية و ادلراحل اليت متر هبا وكذلك استيعاب الدعوى ادلدنية و أطرافها وشروط إقامتها  .2
 .معرفة الضمانات الواجب توافرىا للمتهم أثناء مرحلة االستدالل والتحقيق االبتدائي ومرحلة    التحقيق النهائي .3
. فهم النظرية العامة لألحكام اجلزائية و طرق الطعن فيها  .4
. فهم و معرفة النظريات األساسية األخرى يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية وىي نظرية االختصاص ونظرية اإلثبات ونظرية البطالن .5
   .معرفة االجتهادات القضائية و اآلراء الفقهية يف ادلسائل اليت غفل ادلشرع عن النص عليها .6

 
 

: المهارات.   ب
 

 .التحليل والنقد القانوين لبعض اإلجراءات اجلزائية بني النظرية والتطبيق .1
 .استنباط احللول  للقضايا وادلسائل ادلتعلقة بالقبض والتفتيش واالستجواب وسائر إجراءات الدعوى اجلزائية .2
استنباط احللول ادلتنوعة للقضايا اليت يتعرض ذلا الطالب أثناء ادلشاركة أو االختبارات وحتليل اآلثار القانونية ادلرتتبة على اجتهادات  .3

 .باإلضافة إىل تنمية القدرة على النقاش واحلوار العلمي مع الغري من خالل ادلناقشات اليت تثار يف احملاضرات، القضاء
 .فهم كافة أإلجراءات اخلاصة بالدعوى اجلزائية من الناحية العملية .4
 .اإلجابة على األسئلة اليت تطرح عليو من واقع النصوص القانونية ومدى مالئمتها مع الواقع العملي .5
 .فهم كافة أإلجراءات اخلاصة بالدعوى اجلزائية من الناحية العملية .6
فهم اإلجراءات الواجب إتباعها من كافة احملاكم اجلزائية عند النظر يف الدعاوى اجلزائية وكذلك فهم اإلجراءات الواجب إتباعها يف  .7

. مرحلة التحقيق االبتدائي من قبل النيابة العامة
 .كيفية كتابة الئحة اهتام يف قضية جزائية وإعداد قرار ظن و قرار اهتام باإلضافة إىل كيفية كتابة قرار منع حماكمة .8

 
 

 : هيكل المقرر 

 
 
 

 األسبوع الساعة المعتمدة نتاجات التعلم المواضيع طرق التعليم
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احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

تعريف قانون أصول احملاكمات -1  :ادلوضوعات
موضوع قانون أصول - 2. اجلزائية وأمهيتو

النظم ادلختلفة لإلجراءات - 3.احملاكمات اجلزائية
، نظام التحري والتنقيب، النظام أالهتامي: اجلزائية

- 5.موقف ادلشرع األردين- 4. النظام ادلختلط
ادلبادئ األساسية اليت يرتكز عليها قانون أصول 

تفسري القاعدة اإلجرائية - 1):احملاكمات اجلزائية
مبدأ - 3نطاق تطبيق القاعدة اإلجرائية - 2

  (.الشرعية اإلجرائية

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 

 األول 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

  الدعاوى الناشئة عن ارتكاب :ادلوضوعات
 (االستدالل)مرحلة التحقيق األويل - 1:اجلرمية
وظائف الضابطة العدلية - 3الضابطة العدلية - 2

االختصاص - 4يف مرحلة التحقيق األويل 
اجلرم  )االستثنائي للضابطة العدلية يف التحقيق

 .(ادلشهود، اإلنابة

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 

 الثاين  3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

: ادلوضوعات
أطراف  (الدعوى اجلزائية)دعوى احلق العام 
الدعوى اجلزائية  

 النيابة العامة  ادلدعي عليو يف دعوى احلق العام

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 

 الثالث 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

قواعد حتريك دعوى احلق العام حتريك : ادلوضوعات
 دعوى احلق العام

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 

 الرابع 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

 : ادلوضوعات
القيود الواردة على حرية النيابة العامة يف حتريك 

- 3اإلذن  - 2الشكوى  - 1دعوى احلق العام 
 الطلب

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 

 اخلامس 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

: ادلوضوعات
أسباب انقضاء الدعوى اجلزائية  

احلكم البات  -1
وفاة ادلشتكي  عليو  -2
 التقادم -3
 العام  العفو -4
 التنازل  -5
 الصلح -6
 صفح الفريق ادلتضرر   -7

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 

 السادس 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

:  ادلوضوعات
دعوى احلق الشخصي  

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 السابع 3
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عناصر الدعوى ادلدنية  
 مباشرة الدعوى ادلدنية  

 

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

التحقيق يف الدعوى اجلزائية ، ماىية التحقيق 
 .األويل وضماناتو

 ( 1،2،3)أ
 (2،4،5)ب 

 الثامن 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

 ( 1،2،3)أ اجلرم ادلشهود وغري ادلشهود
 (2،4،5)ب 

 التاسع 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

ماىية التحقيق االبتدائي وضمانات التحقيق 
 .االبتدائي

 ( 1،2،3)أ
 (2،4،5)ب 

 العاشر 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

االنتقال وادلعاينة واخلربة والتفتيش والضبط  
واالستجواب واالعرتاف والشهادة والقبض 

 .والتوقيف وإخالء السبيل والكفالة

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 

 احلادي عشر 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

قرار منع . التصرف يف الدعول بعد انتهاء التحٌقق
 احملاكمة قرار إسقاط الدعوى قرار اإلحالة

 ( 1،2،3)أ
 (2،4،5)ب 

 الثاين عشر 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

نظرٌة  التحٌقق النهائي(مرحلة احملاكمة  :ادلوضوعات
االختصاص القواعد العامة يف االختصاص أنواع 

 :االختصاص امتداد االختصاص ادلوضوعات
احملاكمة خصائص احملاكمة وادلبادئ العامة ذلا 

 .البطالن اجلزائي وتطبيقاتو. إجراءات احملاكمة

 ( 1،2،3)أ
( 2،4،5)ب 

 

 الثالث عشر 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

األحكام اجلزائية وطرق الطعن فيها احلكم ماىية 
 احلكم شروط صحة احلكم أنواع األحكام اجلزائية

 ( 1،2،3)أ
 (2،4،5)ب 

 الرابع عشر 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

 ( 1،2،3)أ طرق الطعن يف األحكام اجلزائية 
 (2،4،5)ب 

 اخلامس عشر 3

احملاضرة واحلوار وادلناقشة 
 واألسئلة

 ( 1،2،3)أ طرق الطعن غري العادية يف األحكام اجلزائية 
 (2،4،5)ب 

 السادس عشر 3

 

 

 المراجع 

الكتاب المقرر الرئيس 

 .2016للدكتور حممد سعيد منور، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان األردن، طبعة  .شرح قانون  أصول اإلجراءات اجلزائية
  

 المقررات المساندة 

. 2016حممد صبحي جنم ، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان ، األردن، طبعة . د. شرح قانون  أصول اإلجراءات اجلزائية -1
 .2004للدكتور عماد احلليب، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان األردن، طبعة  .  شرح قانون  أصول اإلجراءات اجلزائية-2

 
 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
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 .أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط. 1  عالمة20االختبار األول  حسب جدول الكلية

 .التعليم عن طريق حّل المشكالت. 2  عالمة20االختبار الثاني  حسب جدول الكلية

يطلع الطالب على درجاته أوال بأول منذ 
 بداية الفصل حتى نهايته

المشاركة )أعمال الفصل 
 10 (والتكليفات والتقرير

 عالمات

. التعليم التعاوني والحوار والمناقشة. 3
 .والتعليم عن طريق األنشطة

ربط الطالبة بمصادر المعرفة . 4  عالمة50االختبار النهائي  حسب جدول الكلية
... المختلفة، كالمكتبة، واإلنترنت، و 

 .إلخ

 

 

 


