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 وصف المقرر

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية  المؤسسة التعليمية .1

 القانون  / المركز علمي القسم ال .2

 211LPL قانون العقوبات العام اسم / رمز المقرر .3

 التعليم االلكتروني التفاعلي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2020و الثاني للعام الدراسي  األولالفصل  الفصل / السنة .5

 ساعة صباحي ومسائي  180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 حلة وفرع المسيب

  

 21/8/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

                  

 يتعرف على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات . -1

 يلم بنطاق تطبيق قانون العقوبات.-2

 يميز بين أركان الجريمة .-3

 يفهم صور ارتكاب الجريمة.-4

 يلم بأنواع الجرائم.-5

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 يتعرف على نظام تسليم المجرمين.-6

 يعرف اسباب االباحة.-7

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 األهداف المعرفية  -أ

 القسم الخاص. -يعرف مفهوم قانون العقوبات-1أ -أ  

 يحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها.-2أ        

 يعرف اركان الجرائم.-3أ        

 يتعرف على العقوبات المقررة لكل جريمة.-4أ        

 يفهم المقصود بالظروف المشددة والمخففة  لكل جريمة.-5أ        

 يحدد االعذار القانونية المعفية او المخففة في الجرائم. -6أ        

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يقسم الجرائم حسب المصلحة المحمية.

 يميز بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والواقعة االشخاص.-2ب

 يقسم الجرائم حسب طبيعتها عمدية وغير عمدية.-3ب

 يميز بين الجرائم من حيث االركان والعقوبات المقررة لها.-4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

  PDFبرنامج كوكل كالس روم واستخدام برنامج كوكل ميت وتنزيل المحاضرات بشكل 

 طرائق التقييم      

( بالكوكل فورم وكذلك االمتحانات الشهرية والفصلية  QUIZاجراء امتحانات الكترونية ) 

 (  MEETوتوجيه األسئلة الشفوية اثناء المحاضرة االكترونية ) 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الحياد  -1ج          

 العدالة  -2ج
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 احترام حقوق الدفاع-3ج

 النزاهة-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 التعرف.اختبار  -

 اختبار تمثيل االدوار)المحكمة االفتراضية(. -

 االختبار المقالي غير المحدد. -

 االختبارات القصيرة. -

 االختبار النهائي. -

 طرائق التقييم    

( بالكوكل فورم وكذلك االمتحانات الشهرية والفصلية  QUIZاجراء امتحانات الكترونية ) 

 (  MEETوتوجيه األسئلة الشفوية اثناء المحاضرة االكترونية ) 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

تعريفهم بصفات ومؤهالت رجل القانون من حيث الهيئة واالنضباط وااللتزام بمواعيد  -1د

 المحاكمات وبذل الجهد الالزم للوفاء بمستلزمات المهنة 

 التدريب على مهنة المحاماة  -2د

    -التزود بالخبرة القانونية العملية من خالل المداولة واالستفسار ممن سبقهم  -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

  3 األول

فهم الطالب 

 للمحاضرة

فكره عامه عن 

قانون العقوبات 

من حيث 

التعريف به 

وبيان اقسامه 

ومن ثم بيان 

التطور 

التاريخي للقسم 

الخاص من 

 قانون العقوبات

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 ثانيال

 للمحاضرة
مبدأ قانونية 

الجرائم 

 والعقوبات

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الثالث

 للمحاضرة

نطاق تطبيق 

قانون 

تطبيق -العقوبات

القانون الجنائي 

من حيث 

 الزمان

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الرابع

 للمحاضرة

مبدأ إقليمية 

القانون الجنائي 

امتحان  الكتروني

يومي 
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واالستثناءات 

 التي ترد عليه

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الخامس

 للمحاضرة

مبدأ إقليمية 

القانون الجنائي 

واالستثناءات 

 التي ترد عليه

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

الطالب فهم  3 السادس

 للمحاضرة
تطبيق القانون 

الجنائي على 

 األشخاص

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 السابع

 للمحاضرة

تسليم 

-المجرمين

إحكام التسليم 

وإجراءاته 

 وأثاره

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الثامن

 للمحاضرة

–الجريمة 

-مفهومها

 نتمييزها ع

الجريمة المدنية 

 ةوالتأديبي

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 التاسع

 للمحاضرة
-أركان الجريمة

الركن المادي 

 لجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

امتحان  الكترونيالركن المعنوي فهم الطالب  3 العاشر
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والركن  للمحاضرة

 الشرعي

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الحادي عشر

 للمحاضرة
الشروع في 

الجريمة 

 والعقاب عليه

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الثاني عشر

 للمحاضرة

المساهمة في 

التمييز -الجريمة

المساهمة  نبي

األصلية 

والمساهمة 

التبعية في 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الثالث عشر

 للمحاضرة

المساهمة في 

التمييز -الجريمة

المساهمة  نبي

األصلية 

والمساهمة 

التبعية في 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الرابع عشر

 للمحاضرة

المساهمة في 

التمييز -الجريمة

المساهمة  نبي

األصلية 

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي
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والمساهمة 

التبعية في 

 الجريمة

فهم الطالب  3 الخامس عشر

 للمحاضرة

المساهمة 

األصلية في 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 السادس عشر

 للمحاضرة

المساهمة 

التبعية في 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 السابع عشر

 للمحاضرة

المساهمة 

التبعية في 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 الثامن عشر

 للمحاضرة

المساهمة 

التبعية في 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 التاسع عشر

 للمحاضرة

تأثير ظروف 

الجريمة على 

المساهمين فيها 

وتأثير النتائج 

المحتملة 

واختالف القصد 

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي
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وكيفية العلم 

على المساهمين 

 في الجريمة

فهم الطالب  3 عشرون

 للمحاضرة

تأثير ظروف 

الجريمة على 

المساهمين فيها 

وتأثير النتائج 

المحتملة 

واختالف القصد 

وكيفية العلم 

على المساهمين 

 في الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 واحد وعشرون

 للمحاضرة

تأثير ظروف 

الجريمة على 

المساهمين فيها 

وتأثير النتائج 

المحتملة 

واختالف القصد 

وكيفية العلم 

على المساهمين 

 في الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 اثنان وعشرون

 للمحاضرة

القواعد العامة 

في أسباب 

 االباحة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي
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فهم الطالب  3 ثالث وعشرون

 للمحاضرة

القواعد العامة 

في أسباب 

 االباحة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 اربع وعشرون

 للمحاضرة

القواعد العامة 

في أسباب 

 االباحة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 خمس وعشرون

 للمحاضرة

القواعد العامة 

في أسباب 

 االباحة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 ست وعشرون

 للمحاضرة

المبدأ العام 

الداء الواجب 

 وتطبيقات المبدأ

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 سبع وعشرون

 للمحاضرة

المبدأ العام 

الداء الواجب 

 وتطبيقات المبدأ

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 ثمان وعشرون

 للمحاضرة

المبدأ العام 

الداء الواجب 

 وتطبيقات المبدأ

امتحان  الكتروني

يومي 

 ومشاركات

 ونهائي

امتحان  الكترونيالمبدأ العام فهم الطالب  3 تسع وعشرون
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 البنية التحتية  .12

 الكتاب المنهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

د.واثبه السعدي, -2المؤلف د. جمال إبراهيم الحيدري 

القسم الخاص, بيت الحكمة, -شرح قانون العقوبات

 .1989-1988بغداد, 

 

 

 

كافة الشروحات المناظرة للكتب المنهجية العراقية  )المصادر( ـ المراجع الرئيسية 2

 والعربية 

)  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

المجالت التي تصدرها كليات القانون في الجامعات ، 

مجلة نقابة المحامين ، مجلة اتحاد الحقوقين ، 

الموسوعات القضائية لمحمكة التمييز ، متابعة بحوث 

 المؤتمرات والندوات لكليات القانون 

المراجع االلكترونية, مواقع ب ـ 

 االنترنيت ....

الموقع االلكتروني لوزارة العدل ومجلس القضاء 

األعلى ومجلس النواب وديوان الرئاسة و مجلس 

 الوزراء ) الدائرة القانونية ( 

الداء الواجب  للمحاضرة

 وتطبيقات المبدأ

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

فهم الطالب  3 ثالثون

 للمحاضرة

المبدأ العام 

الداء الواجب 

 وتطبيقات المبدأ

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

المرتكبة والمعتبرة ظواهر اجتماعية كجرائم المخدرات يتم التطويرفي ضوء احصائيات الجرائم 

والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة والجرائم االقتصادية وجرائم االتجار بالبشر وتجارة 

 اإلرهابيةالبشرية والجرائم  األعضاء

 


