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 الشريعة والقانونقسم:  قواعد التنفيذ الجبري : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 التنفيذ الجبري  :اسم المقرر  .1

 3502452 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل: األول     الرابعالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 الكاندهعبدالله د/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
نشأة قانون المرافعاا  الاذي يعاو قواااو التناياذ الجزاري جا اك مناا واياس ااان النصاان فا  الع اور يتناول هذا المقرر 

 القويمة يعتمو الى قوتا ف  ااتصاب الحقوق وحمايتها.
 ويعرف الطالب بالفرق بين التنفيذ الجبري والتنفيذ االختياري، ونوعيتهما، وخصائصهما. -

 ويسهم في بيان أركان التنفيذ، والسند التنفيذي، ومحل التنفيذ، وقواعد التنفيذ، وإجراءات البيع. -

محاكم الصادرة يبين للطالب منازعات التنفيذ، وبلوة مفهومي االختصاص النوعي ولكاني وأطراف الطعن في ال -

 .إجراءاتهابها، ودعوى االستحقاق وشروط 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- مفهومها، وارتباطها. التنفيذ الجبريبكل ما يتعلق بقواعد  اظهار المعرفة والفهم 

 a2 – الجبري وأطرافها من خالل القضية المعروضة أمامه. يحدد أركان التنفيذ 
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a3 -  لتنفيذ.وضح إجراءات البيع وتوزع حصيلة اي 

 المهارات الذهنية
b1 –  .يصنف أركان التنفيذ الجبري ويبلوها من خالل القضية المطروحة عليه  

b2 –  للسند التنفيذي في القانون اليمني والشريعة اإلسالمية الشكلية الشروط الموضوعية والشروط يقارن بين. 

 المهارات العملية المهنية
c1 -   يضع صيغة تنفيذه للسندات التنفيذية التي تعرض أمامه وفقاً للقانون التي تشكل أوامر من السلطة القضائية إلى الجهة

 المختصة بالتنفيذ لكي  تقوم بإجراءاتها أخيرا.

c2 –  لتنفيذ األحكام التي ال يمكن نفاذها، والتي يجوز تنفذها جبرا. يقدم حلوال 

c3- ا عن اجراءات رفع الدعوى وتنفيذها عند منازعات التنفيذ.يكتب تقرير 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات الجماعية 

d2 –  حالة أن تعرض أمامه أحكام محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه، يقدم االستشارات القانونية في

 .وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

d3- مجال قواعد التنفيذ الجبري، والوقوف على النظريات الفقهية العربية  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية في

 مجال التنفيذ الجبري.واإلسالمية والعالمية التي كتبت في 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  اظهار المعرفة والفهم بكل ما

يتعلق بقواعد التنفيذ الجبري مفهومها، 

 وارتباطها.

 المحاضرات

الحوار والمناقشة والتكليفات 

 الجماعية ،والفردية.

 وحل المشكالت. 

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .والمشاركة الجماعية

 تمثيل الدوار

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

 .تقيم التكليفات

 a2 –  يحدد أركان التنفيذ الجبري

وأطرافها من خالل القضية المعروضة 

 أمامه.

a3 -   يوضح إجراءات البيع وتوزع

 حصيلة التنفيذ.

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –   يصنف أركان التنفيذ الجبري

ويبلوها من خالل القضية المطروحة 

 عليه. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة العملي فيالتطبيق 

 .التعليم التعاوني

 .العصف الذهني

 .حل المشكالت

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب
b2 –  يقارن بين الشروط الموضوعية

والشروط  الشكلية للسند التنفيذي في 

 .القانون اليمني والشريعة اإلسالمية

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -  صيغة تنفيذه للسندات  يضع

التنفيذية التي تعرض أمامه وفقاً 

للقانون التي تشكل أوامر من السلطة 

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.
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القضائية إلى الجهة المختصة بالتنفيذ 

 لكي  تقوم بإجراءاتها أخيرا.
 التعلم الذاتي.

 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2 –  يقدم حلوال  لتنفيذ األحكام التي

ال يمكن نفاذها، والتي يجوز تنفذها 

 جبرا.

c3-  يكتب تقريرا عن اجراءات رفع

الدعوى وتنفيذها عند منازعات 

 التنفيذ.

                                                            :التدريس والتقويم ةالمقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة مخرجات تعلم : سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-  بإيجابية ويعمل بكفاءة  يتفاعل

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 –  يقدم االستشارات القانونية في

حالة أن تعرض أمامه أحكام محكمة 

النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم 

المطعون فيه، وإحالة القضية إلى 

 المحكمة المختصة..

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته

القانونية في مجال قواعد التنفيذ 

الجبري، والوقوف على النظريات 

الفقهية العربية واإلسالمية والعالمية 

 التي كتبت في مجال التنفيذ الجبري.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.   المقصودة

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

أهمية قانون المرافعات 
 والتنفيذ الجبري

نشأة القانون وارتباطه بنشأة الدولة،  -

تعريف التنفيذ الجبري وسريان قواعده 

 من حيث الزمان والمكان.

2 3 

a1,b1,c

1,c2, 

d1,d2, 

2 

 أركان التنفيذ
 السلطة العامة. -

 أطراف التنفيذ.  -
1 6 

a2,a3,b

1,b2,c2

,c3,d1,

d2 

3 

 السند التنفيذي

 3 2 للسند التنفيذي. العامةاألحكام  -

a2,a3,b

1,b2,c2

,c3,d1,

d2 

4 
 محل التنفيذ.

 
 3 2 ، وأحواله وشروطهتعريفه 

A2,b1,

b2,c2,c
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3,d1,d2 

5 

مقدمات التنفيذ والتنفيذ غير المباشر  - قواعد التنفيذ.

 وحجز المنقول.

 حجز العقار. -

الوسائل التحفظية ووسائل الحد من  -

 األثر الكلي للحجز.

3 9 

a1,a2,a

3,b2,c1

,c2,d1,

d2,d3 

6 

اجراءات البيع، وتوزيع 

 بيع المنقول. اجراءات - حصلية التنفيذ.

 إجراءات بيع العقار. -

 .توزيع حصيلة التنفيذ -

3 9 

a1,a2,a

13,b,b2

,c1,c2,

d1,d2,d

3 

7 

 .منازعات التنفيذ
 األحكام العامة لقواعد التنفيذ. -

 دعوى االستحقاق الفرعية. -

 دعوى االستحقاق.إجراءات رفع  -

3 9 

a1,a2,a

3,b2,c1

,c2,d1,

d2,d3 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 التدريبات العملية. -6

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

عن السند  تقديم دراسة  1

التنفيذي ، وخصائصه، 

 وتحديد شروطه،

a1a3,b2,c1,d1,d2 4 الخامس 

عن األحكام تقديم دراسة  2

القضائية كسند تنفيذي، 

  ودراسة مقارنة.

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 3 العاشر 

دعوى تقديم دراسة عن   3

االستحقاق وكيفية تنظيمها في  

القانون اليمني وموقف 

 التشريعات األخرى منها.

a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 3 الثاني عشر 
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 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  النهائييم والتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

 a1,a2a3,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
20 20% 

 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 األمين للطباعة والنشر صنعاء. ، مركز1002شرح قواعد التنفيذ الجبري، د/ عبد الكريم محمد الطير، ط،  -2

 المساعدةالمراجع 

 العربية ، القاهرة. م، دار النهضة2826التنفيذ الجبري، فتحي والي، ط -2

 م، منشأة المعارف االسكندرية.2872إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، أحمد أبو الوفاء، ط -1

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
 الوقت المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 التنفيذ الجبري خطة مقرر:
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

عبدالله سعيد الكاندهد؟  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 التنفيذ الجبري :اسم المقرر  .1

 3502452 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ، الفصل األولالرابعالمستوى  الدراسي: المستوى والفصل  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر نشأة قانون المرافعاا  الاذي يعاو قواااو التناياذ الجزاري جا اك مناا واياس ااان النصاان فا  الع اور 
 القويمة يعتمو الى قوتا ف  ااتصاب الحقوق وحمايتها.

 وخ ائ هما.ويعرس الطالب زالارق زين التنايذ الجزري والتنايذ االختياري، ونوايتهما،  -

 ويصهم ف  زيان أراان التنايذ، والصنو التنايذي، ومحل التنايذ، وقوااو التنايذ، وإجراكا  الزيع. -

يزين للطالب منا اا  التنايذ، وزلوة ماهوم  االخت اص النوا  ولاان  وأطراس الطعن ف  المحاام ال اورة  -
 زها، وواوى االصتحقاق وشروط إجراكاتها.

 
IV. التعلم المقصودة للمقرر: مخرجات 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- .اظهار المعرفة والفهم بكل ما يتعلق بقواعد التنفيذ الجبري مفهومها، وارتباطها 

 a2 – .يحدد أركان التنفيذ الجبري وأطرافها من خالل القضية المعروضة أمامه 

a3 -  وضح إجراءات البيع وتوزع حصيلة التنفيذ.ي 

 المهارات الذهنية
b1 –   .يصنف أركان التنفيذ الجبري ويبلوها من خالل القضية المطروحة عليه 

b2 – يقارن بين الشروط الموضوعية والشروط  الشكلية للسند التنفيذي في القانون اليمني والشريعة اإلسالمية. 

 المهنيةالمهارات العملية 
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c1 -   يضع صيغة تنفيذه للسندات التنفيذية التي تعرض أمامه وفقاً للقانون التي تشكل أوامر من السلطة القضائية إلى الجهة

 المختصة بالتنفيذ لكي  تقوم بإجراءاتها أخيرا.

c2 – .يقدم حلوال  لتنفيذ األحكام التي ال يمكن نفاذها، والتي يجوز تنفذها جبرا 

c3- ريرا عن اجراءات رفع الدعوى وتنفيذها عند منازعات التنفيذ.يكتب تق 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات الجماعية 

d2 –  فيه، يقدم االستشارات القانونية في حالة أن تعرض أمامه أحكام محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون

 .وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية في مجال قواعد التنفيذ الجبري، والوقوف على النظريات الفقهية العربية

 واإلسالمية والعالمية التي كتبت في مجال التنفيذ الجبري.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
موضوعات المقرروحدات/  الرقم ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية   

1 

أهمية قانون المرافعات والتنفيذ 
 الجبري

نشأة القانون وارتباطه  -

بنشأة الدولة، تعريف 

التنفيذ الجبري وسريان 

قواعده من حيث الزمان 

 والمكان.

2 3 

2 
 السلطة العامة. - أركان التنفيذ

 أطراف التنفيذ.  -
1 6 

3 
للسند  العامةاألحكام  - السند التنفيذي

 التنفيذي.
2 3 

4 
 محل التنفيذ.

 
 3 2 ، وأحواله وشروطهتعريفه 

5 

مقدمات التنفيذ والتنفيذ  - قواعد التنفيذ.

غير المباشر وحجز 

 المنقول.

 حجز العقار. -

الوسائل التحفظية  -

ووسائل الحد من األثر 

 الكلي للحجز.

3 9 

6 

حصلية اجراءات البيع، وتوزيع 

 التنفيذ.

 بيع المنقول. اجراءات -

 إجراءات بيع العقار. -

 .توزيع حصيلة التنفيذ -

3 9 

7 

األحكام العامة لقواعد  - منازعات التنفيذ.

 التنفيذ.

دعوى االستحقاق  -

 الفرعية.

إجراءات رفع دعوى  -

 االستحقاق.

3 9 

 41 24 إجمالي األسابيع والساعات
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VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -2

 الحوار والمناقشة. -1

 مجموعات النقاش. -1

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -4

 التدريبات العملية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
السند التنفيذي ،  تقديم دراسة  عن 1

 وخصائصه، وتحديد شروطه،

 a1a3,b2,c1,d1,d2 الخامس

تقديم دراسة عن األحكام القضائية  2

 كسند تنفيذي، ودراسة مقارنة. 

 a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 العاشر

تقديم دراسة عن دعوى االستحقاق   3

وكيفية تنظيمها في  القانون اليمني 

 وموقف التشريعات األخرى منها.

 a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 الثالث عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %20 20 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 20 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %60 60 26 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 ، مركز األمين للطباعة والنشر صنعاء.1002شرح قواعد التنفيذ الجبري، د/ عبد الكريم محمد الطير، ط،  .2

3.  
 المراجع المساعدة: .4

 م، دار النهضة العربية ، القاهرة.2826التنفيذ الجبري، فتحي والي، ط -2
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 م، منشأة المعارف االسكندرية.2872إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، أحمد أبو الوفاء، ط -1

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة من  %15اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة  .4

 .ضوابط االختبارات واالمتحانات:كما في الالئحة   .2

الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم   .6

 .المحدد

 توقيعه:                              عبدالله الكاندهاسم معد مواصفات المقرر: د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


