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 منهج مقررات امتحان تنظيم مهنة القانون
 :تنبيه مهم 

يجب الرجوع  (باستثناء مقرر أصول الفقه اإلسالمي)في جميع المقررات أدناه 

للقوانين السودانية السارية وفقا ألحدث تعديالتها، و بقية المصادر التي قد 

تتطلبها طبيعة المقرر المعني من قوانين ملغية ومنشورات و نشرات و لوائح و 

كما يجب الرجوع لكتب و مؤلفات شراح القانون السوداني و المقارن ، و . غيرها

فقهية الحديثة ، و مجالت األحكام القضائية المراجع الفقهية و المؤلفات ال

 .السودانية

 

 

 قانون العقــــــــــــــــود: أوال 

 .، و مبدأ سلطان اإلرادةتعريف العقد  .1

 .ع العقود ، و تقسيماتهاأنوا    .2

 :التراضي  .3

 .أحكام االيجاب والقبول و نظرية مجلس العقد  - أ

 .القبول و أحكامه  -ب     

 .حاالت خاصة في الرضا   -ج     

 .اكتمال العقد  -د      

 األهلية .4

 .عيوب اإلرادة .5

 .محل العقد .6

 .سبب العقد .7

 .البطالن .8

 .الوكالة في التعاقد  .9

      .و الخلفاء آثار العقد بالنسبة للطرفين. 12

 للغيرآثار العقد بالنسبة .13

 .قاعدة الظروف الطارئة.14

 .شروط العقد.15

 .الخيارات. 16
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 .تفسير العقد. 17

 .انقضاء العقد .18

 .......(التعويض  –التنفيذ العيني . ) اإلخالل بالعقد و آثاره.19

 .اإلرادة المنفردة .22 

 .ضوابط و كيفية صياغة العقود. 21
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 القانون الجنائي: ثانيا 

 

 .النظرية العامة للمسؤولية الجنائية : القسم األول  

 

وبيان التطور  -وموضوعاته  -وأقسامه -بيان طبيعته -تعريف القانون الجنائي .1

 .في السودان الجنائى التشريعي

 .السودانى  للقانون الجنائي السمات العامة .2

 . أنواع الجرائمو -تعريف الجريمة .3

 .أركان الجريمة .4

 .ومن حيث المكان -من حيث الزمان -نطاق سريان القانون الجنائي السوداني .5

 .أساسها -تعريفها -ولية الجنائيةؤلمسا .6

 .ولية الجنائيةؤالدفوع واالستثناءات العامة والخاصة للمس .7

 .الشروع واالشتراك الجنائي .8

 :الجزاءات .9

 .لعقوباتا . أ

 .تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود .ب          

 .التعويض.  ج         

 .واإلصالح تدابير الرعاية. د         
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 الجرائم الخاصة: القسم الثاني 

 .الجرائم الواقعة على النفس والجسم .1

 .الجرائم الواقعة على المال .2

 .جرائم العرض واآلداب العامة والسمعة .3

 .الجرائم المخلة بسير العدالة .4

 .الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم .5

 .جرائم التزييف والتزوير .6

 .الموجهة ضد الدولة الجرائم .7

 الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية .8

 .الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة -الفتنة .9

 .جرائم اإلزعاج العام والخمر والميسر .12

 .الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب و اإلبادة الجماعية .11

 .الجرائم المتعلقة باألديان .12

 .جرائم االعتداء على الحرية الشخصية .13
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 أصول الفقه اإلسالمي:ثالثا 

 

 :مدخل لعلم أصول الفقه -1

 .قيقة علم األصولح . أ

 .موضوع علم األصول . ب

 .نشأة علم األصول.  ت

 .طرق التأليف في علم األصول.  ث

 .أهم كتب علم األصول. جـ

 االدلة الشرعية  -2

 .الكتاب  . أ

 . السنة  . ب

 .االجماع  . ت

 قول الصحابي  . ث

 .القياس . ج

 .االستحسان  . ح

 .المصلحة المرسلة  . خ

 .العرف  . د

 .الشرائع السابقة  . ذ

 . االستصحاب  . ر

 :القواعد اللغوية األصولية  .3

 . اقسيم األلفاظ باعتبار وضعها لمعانيهت . أ

 .تقسيم األلفاظ باعتبار الوضوح والخفاء  . ب

 . تقسيم األلفاظ باعتبار كيفية داللتها على معانيها  . ت

 . القواعد الفقهية والقواعد األصولية. 4

 . الحكم الشرعي . 5

 .الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي  -

 . أقسام الحكم التكليفي  -

 .خ ـــــــــــــالنس.6

 .التعارض والترجيح . 7

 . ـــــــــــــاداالجته .8
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 : تنبيه مهم 

إلضافة إلى المؤلفات الحديثة في االرجوع ألمهات كتب األصول ، بيجب 

 .، و تطبيقاته القضائيةعلم األصول ، و قانون أصول األحكام القضائية 
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 قانون االجراءات الجنائية: رابعا 

 

التعريف بقانون اإلجراءات الجنائية و أهميته ، و بيان التطور التشريعي  .1

 .السودانلإلجراءات الجنائية في 

 األجهزة الجنائية وسلطاتها  .2

 .المحاكم الجنائية وسلطاتها  . أ

 .النيابة الجنائية وسلطاتها  . ب

 شرطة الجنايات العامة ، والشرطة القضائية ، وشرطة السجون وسلطاتها  . ت

 .دائرة اإلختصاص  . ث

 الدعوى الجنائية والتحرى فيها .3

 .الدعوى الجنائية وإجراءاتها  . أ

 .المتحرى وسلطاته ، وسلطات وكالة النيابة التحرى وإجراءاته ووظائف  . ب

 .سلطة النيابة الجنائية فى وقف الدعوى الجنائية  . ت

 .وقف تنفيذ العقوبة بالوعد  . ث

 . سلطة القاضي في تلقي اإلقرارات  . ج

 .اإلحضار والضبط والضمان .4

 .التكليف بالحضور  . أ

 ضبط األشخاص واألماكن . ب

 .القبض  -

 .الرقابة والحظر  -

 .  التفتيش  -

 . ضبط األموال واألشياء  . ت

 .الحجز  -

 .التصرف في األموال واألشياء -

 اإلفراج بالضمان  . ث

 اإلجراءات الوقائية  . ج

 .منع وقوع الجريمة  -

 .منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة  -

 . منع اإلزعاج العام  -

 .المحاكمـــــة .5

 .نظام المحاكمات الجنائية وقواعدها العامة  . أ

 . سير المحاكمة  . ب
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 .ات اإلتهام إجراء . ت

 .إجراءات أخذ البينات  . ث

 . الحكم  . ج

 . المحاكمة اإليجازية  . ح

 .الطعن والتأييد والتنفيذ  .6

 .االستئناف والتأييد  . أ

 .النقض والفحص  . ب

 .التنفيذ  . ت

 . العفو وسقوط اإلدانة والعقوبة  .7

 .أحكام و قواعد الئحة تنظيم عمل وكاالت النيابة .8
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 األحوال الشخصية للمسلمين: خامسا 

 :الزواج 

 مفاهيم أساسية  -1

 .مفهوم فقه األسرة  . أ

األحوال الشخصية  ما كان عليه العمل في السودان قبل صدور قانون . ب

 . م1991لسنة للمسلمين 

السمات العامة لقانون األحوال الشخصية السوداني ، والمبادئ الفقهية التي  . ت

 .تطبيقه  عندتستصحب 

 .الخطبة وأحكامها  -2

أنواعه  -شروط صحته  –أركانه  –مفهومه وحكمة مشروعيته ) عقد الزواج  -3

. ) 

 .المحرمات من النساء  -4

 .الكفاءة في الزواج  -5

 .أحكام الجهاز واألمتعة المنزلية  -6

 .حقوق الزوجين  -7

 . آثار عقد الزواج  -8

 . نفقة األقارب  -9

 .في قانون األحوال الشخصية هلية والوالية ألأحكام ا -12

 :الفرقـــــــــــــــة 

 رنة ببعض الشرائع والنظم األخرى مفهوم الفرقة بين الزوجين في اإلسالم مقا -1

 .وجوه الفرقة بين الزوجين -2

 .الطالق  . أ

 (  .الطالق على مال ) الخلع  . ب

 ( .التطليق أو الفسخ ) حكم القضاء  . ت

 الوفاة  . ث

 .آثار الفرقة بين الزوجين  -3

 

 الوصـــــــــية

 .تعريف الوصية  -1

 .أركان الوصية  -2

 .شروط الوصية  -3

 .نفاذ الوصية  -4
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 .مبطالت الوصية  -5

 .تزاحم الوصايا  -6

 (الوصية بالتنزيل ) أحكام الوصية مع الميراث  -7

 الوقـــــــــــــــــــف

 ( . شروط صحته ونفاذه  –أقسامه  –صيغته  –ركنه )تعريف الوقف  -1

 .حق الشروط العشرة  -2

 .االشهاد على الوقف  -3

 ( .عزله  –تعيينه ) ناظر الوقف  -4

 .شروط الوقف  -5

 الوقف المضاف إلى ما بعد الموت  -6

 .االبدال واالستبدال  -7

 .قسمة الوقف  -8

 .الرجوع في الوقف  -9

 حل الوقف االهلي  -12

 

 ـــةالهبـــــــــ

 .تعريف الهبة ، وأنواعها  -1

 . انعقاد الهبة  -2

 .شروط الواهب ، والموهوب له ، والموهوب  -3

 .الرجوع في الهبة  -4

 .الهبة مبطالت  -5

 

 :الفرائــــــــــض

تعريف علم الفرائض ، وبيان أهميته ، ومكانته  ، والمقارنة بين نظام  .1

 .المواريث في اإلسالم وغيره من النظم والشرائع 

 .الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها .2

 .أركان الميراث .3

 .المستحقون للتركة -أسباب اإلرث وشروطه .4

 .موانع الميراث .5

 .أصحاب الفروض .6

 .أصول المسائل –الحجب والحرمان  .7

 .كيفية توريث العصبة النسبية –العصبة النسبية  .8

 .العول وتطبيقاته .9
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 .الرد على أصحاب الفروض النسبية .12

 .ذوي األرحام .11

ولد الزنى وولد  -المقر له بنسب -المفقود والغائب -الحمل -الخنثى المشكل .12

 .الغرقى والهدمى والحرقى والصدمى  -اللعان 

 .تصحيح االنكسار في مسائل المواريث  .13

 .اإلدالء بجهتين  .14

 .التخارج  .15
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 قانون االجراءات المدنية: سادسا

 

 .التعريف بقانون اإلجراءات المدنية ونطاق تطبيقه   -1

 .األحكام والقواعد العامة لتطبيق قانون اإلجراءات المدنية  -2

 .االختصاص  -3

 .االختصاص الدولي  -

 .االختصاص القيمي والنوعي  -

 .االختصاص المحلي  -

 االحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة  -

 . المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم  -

 .إجراءات رفع الدعوى  -4

 .التكليف بالحضور  -5

 .تقدير قيمة الدعوى -6

 .، و األثر المترتب على الغيابحضور الخصوم وغيابهم  -7

 .نظام الجلسات  -8

 . إجراءات نظر الدعوى  -9

 .الشهود  -12

 . االدخال والتدخل  -11

 دفع الدين أو التعويضات  -12

 . سقوط الدعوى أو تركها  -13

 .الحكم  -14

 .الدعاوى الخاصة  -15

 . اإلجراءات التحفظية  -16

 :حكام الطعن و التنفيذأ

 .الطعن في األحكام  -1

 .حكام العامة للطعن ألا . أ

 .االستئناف  . ب

 .الطعن بالنقض  . ت

 .وتصحيحها مراجعة االحكام  -2

 . التنفيذ  -3

 .األحكام والقواعد العامة للتنفيذ  . أ
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 .الحجز  . ب

 . بيع المنقوالت المحجوزة  . ت

 . بيع العقار المحجوز  . ث

 . توزيع حصيلة التنفيذ  . ج

 .تنفيذ األحكام األجنبية  . ح

التوكيل  -دفع نقود للوكيل)األحكام العامة في تطبيق قانون االجراءات المدنية  -4

 ....................(عدم المساس بسلطات المحكمة الطبيعية  –العام 

 .لجنة القواعد -5

تفسير  –تنازع االختصاص  –األحكام االجنبية )االجراءات الخاصة   -6

 .(النصوص القانونية

 .الجداول الملحقة بقانون االجراءات المدنية -7
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 قانون االثبات: سابعا

 

 .والمبادئ األساسيةالمفاهيم  .1

 .تعريف اإلثبات  . أ

 .مذاهب اإلثبات  . ب

 .التطور التشريعي ألحكام اإلثبات في السودان  . ت

  .السودانيسية لتطبيق أحكام قانون اإلثبات المبادئ األسا . ث

  .،و أنواعها ،و أحكامها البينة وشروطها .2

 .العلم القضائي  .3

 .عبء ومستوى اإلثبات .4

 .اإلقرار .5

 .الشهادة .6

 .بينة الخبرة .7

 .البينة المستندية .8

 .القرائن .9

 .حجية األحكام .12

 .اليمين .11

 .المعاينة .12

 .كيفية إثبات جرائم الحدود .13

 .التعضيد .14

 

 

 
 


