نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة ذي قار  /كلية القانون

 .2القسم الجامعي  /المركز

قسم القانون العام

 .3اسم  /رمز المقرر

القانون العقوبات /القسم العام 575.pupl.202/

 .2البرامج التي يدخل فيها

اعتماد برامجي في تخصص القانون الجنائي

 .5أشكال الحضور المتاحة

التقسيم حسب المجاميع

 .6الفصل  /السنة

الفصل األول  ،الفصل الثاني 2017-2016

 .7عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 00ساعة سنويا

 .8تاريخ إعداد هذا الوصف

2016/0/1

 .0أهداف المقرر
-

التعريف بالمبادئ العامة للقانون الجنائي
بيان نشأت القاعدة القانونية العقابية وكيفية الجزاء فيها
عرض مدارس القانون الجنائي
بيان مفهوم قانون العقوبات وموضوعه ووظيفته وصلته بالقوانين االخرى
كيفية تطور قانون العقوبات
مصدر قانون العقوبات المتمثل بمبدأ الشرعية الجنائية
استعراض االثار المترتبة على مبدأ الشرعية وتطور المبدأ واليات تطوره
بيان نطاق قانون العقوبات وسريانه من حيث الزمان والمكان واالشخاص
التعريف بمفهوم الجريمة وبيان اركانها وصور ارتكابها
توضيح اهمية المفاهيم الجنائية الحديثة في المساهمة االصلية والتبعية
التركيز على اهمية العلم بالقواعد القانونية ودورها في الحد من الجريمة
عرض المفاهيم الحديثة في ما يتعلق بأسباب االباحة والمسؤولية الجنائية من حيث اساسها وامتناعها

-

تعزيز معرفة الطالب المحظور والمباح من االفعال ودور القانون الجنائي في حماية ورعاية حقوق
االفراد وحرياتهم
التأكيد على الطبيعة االجتماعية للقاعدة الجنائية باعتبارها قاعدة السلوك االجتماعي
بيان المفهوم الحديث للعقوبة والتدبير االحترازي واالهداف والغايات التي يسعى اليها القانون الجنائي
توضيح اهمية تفريد العقاب التشريعي والقضائي والتنفيذي بما يتالءم مع شخصية الجاني وظروفه
وظروف ارتكاب الجريمة

 .10مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية:

أ -1تعريف الطالب بماهية قانون العقوبات والقاعدة الجنائية بشقيها التجريم والعقاب
أ -2التعريف بعالقة القانون الجنائي بالقوانين االخرى وبيان العلوم المساعدة للقانون الجنائي في انجاز
وظيفته
أ -3عرض وافي لكيفية نشأت وتطور القاعدة القانونية العقابية
أ-2التعريف بمبدأ الشرعية الجنائية ومبرراته واليات المبدأ في تجاوز االنتقادات التي وجهت له
أ -5التعريف بنطاق سريان القاعدة الجنائية من حيث الزمان والمكان واالشخاص
أ -6التعريف بالمبادئ االساسية للقانون الجنائي كمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي ومبدأ
تقليمه مبدا القانون الجنائي ومبدا شخصية القانون الجنائي واالختصاص الشامل للقانون الجنائي
أ -7بيان المفهوم الحديث لنظام تسليم المجرمين ودوره في الحد من الجريمة
أ -8تعريف الطالب بمفهوم المادي والشكلي للجريمة
أ -0التعريف بالركن المادي للجريمة وماديات النشاط االجرامي وصلة بالركن النفسي ونصوص
التجريم طبقا للمفاهيم الحديثة في علم القانون الجنائي
أ - 10تعزيز فهم الطالب لالتجاهات الحديثة في الشروع بالجريمة والجريمة المستحيلة والعقاب عليها
أ -11بيان المفاهيم الحديثة في المساهمة الجنائية واثر الظروف في عقاب المساهمين في ارتكاب
الجريمة
أ -12تعريف الطالب بالنظرية العامة لإلباحة وتعزيز الفهم لتطبيقاتها في اداء الواجب واستعمال الحق
والدفاع الشرعي وتجاوز حدوده
أ -13تعزيز الفهم للمفهوم الحديث للمجرم والشخصية االجرامية وصالحية االشخاص المعنوية

للمسائلة الجزائية
أ -12تعزيز الفهم القانوني لماهية المسؤولية الجنائية من حيث اساسها وسبب قيامها وصورها
أ -15التعريف بموانع المسؤولية الجنائية من حيث التأثير على االدراك وحرية االختيار
أ -16تعزيز مفاهيم الجزاء الجنائي وبيان اهدافه وانواعه وموانع العقاب
أ -17تعريف الطالب بالمفهوم الحديث لعقوبة والتدابير االحترازية والعقوبات البديلة وانظمة تفريد
العقاب
ب  -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

ب – 1تزويد الطالب بمهارات التعامل مع النصوص الجنائية من حيث التأصيلي والتحليلي
ب – 2تزويد الطالب بمهارات التكييف القانوني للوقائع االجرامية مع النصوص الجنائية
ب – 3تنمية قدرة الطالب على تحديد المباح والمجرم من االفعال وتعزيز القدرة على التكييف مع
متطلبات القاعدة الجنائية
ب -2تعزيز قدرة الطالب على استخدام اللغة القانونية في المرافعات القانونية واستخدام المصطلحات
القانونية في المحاكمات والدوائر التحقيقية والعدلية
ب -5التزود بالمهارات اعداد المحاضرات النظرية والدراسات التطبيقية في مواضيع القانون الجنائي
ب -6تزويد الطالب بمهارات خاصة للعمل بوظائف اجهزة العدالة الجنائية كالقضاء واالدعاء العام
والتحقيق والمحاماة
ب -7تعزيز مهارة الطالب في حماية ورصد انتهاكات حقوق االنسان الناتجة عن الخروج على قواعد
التجريم والعقاب
طرائق التعليم والتعلم
-

طريقة المحاضرات .
التعليم االلكتروني .
التطبيق الميداني .
العصف الذهني .
االمتحانات السريعة .
التوقف برهة لقياس االستيعاب .
طرح اسئلة قصيرة خالل المحاضرة كيف عن المواضيع الخالفية داخل المحاضرة
عرض وقائع عملية واالستماع ألجوبة الطلبة لحلها
طرح بعض القرارات القضائية للوصول الى حلول عملية والمناقشة داخل المحاضرة

طرائق التقييم
 أسلوب االختبارات التحريرية . أسلوب االختبارات الشفوية . االمتحان اليومي . الواجب البيتي . تقييم لحضور الطالب ومشاركة في المحاضرة واعطاء درجة عليها توزيع الدرجة على المقرر لتكون بالشكل االتي  20 :درجة لكل فصل بواقع  15درجة امتحانالتحريري و  5درجة لالمتحان الشفوي و 60درجة لالمتحان النهائي
ج -مهارات التفكير:
ج -1تعزيز المهارات الخاصة بتحليل نصوص التجريم والعقاب وتحديد عناصر هذه النصوص
ج -2تطوير مهارات التأصيل والدراسات االصولية للنص الجنائي الخاص بقواعد التجريم والعقاب
ج -3تنمية مهارات االستنباط واالستنتاج واالستقراء من النصوص الجنائية وصوال الى القواعد الكلية
واالحكام الجزئية للنصوص الجنائية
ج -2تزويد الطالب بمهارات التأصيل الفلسفي للمواضيع الرئيسية في قواعد قانون العقوبات
ج 5ـ تمكين الطالب من القدرة على التكييف القانوني للوقائع العملية مع النصوص الجنائية
ج -6تمكين الطالب من القدرة على االستدالل بالسوابق القضائية في الوصول الى حكم في واقعة معينة
طرائق التعليم والتعلم
-

تتعدد طرائق التعلم في مجال مهارات التفكير وتتمثل بـ ( التحضير  ،التحري  ،التحول  ،التنوير ،
التقييم  ،التنفيذ ) .
تشكيل حلقات نقاشية في المحاضرة لتعليم الطلبة على المناقشة واستيعاب بعض المواضيع الجنائية
طرح النصوص الجنائية للمناقشة والتفسير والتحليل للوصول الى القواعد العامة
عرض بعض قرارات المحاكم الجزائية واتجاهات هذه المحاكم في القضايا الخالفية
طرح اسئلة تنافسية بين الطالب لغرض تنمية روح التنافس للوصول الى االجابة العلمية
طرائق التقييم

-

استخدام أسلوب التقييم بالدرجات أمام تقييم المهارات النظرية .
استخدام أسلوب التقييم بالمخطط أمام تقييم المهارات الميدانية المتعلقة بحل المسائل وتطور االليات
احتساب درجة ورقة االمتحانات اليومية ضمن درجة الفصل
التمييز بين الطالب في مدى فهم المادة عن طريق المناقشة داخل المحاضرة واعطاء درجة للنشاط اليومي

د  -المهارات العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1تزويد المتعلم بمهارات تمكنه من المشاركة في استنباط االحكام العامة ومفاهيم القانون الجنائي
بشكل عام
د -2تزويد الطالب بالقدرة عل المقارنة بين التشريعات المقارنة المختلفة
د -3القدرة على اعطاء احكام قانونية في الوقائع االفتراضية
د -2اعطاء الطالب مهارات الترافع والمخاصمة امام المحاكم الجزائية
د -5-تزويد الطالب بمهارات الالزمة للعمل بالوظائف القضائية كالقضاء والتحقيق والمحاماة
د -6تنمية الشخصية القيادية والقانونية والنزيه القادرة على القيام المهام القانونية واالدارية بالكفاءة
والنزاهة
د -7تنمي مهارات وحب المطالعة في فلسفة حق الدولة بالعقاب
د -8تنمية مهارة الطالب في البحث القانوني لمشاكل المجتمع واعداد دراسات قانونية عنها

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات
التعلم
المطلوبة

األسبوع 1

3

أ1

األسبوع 2

3

أ2

األسبوع 3

3

أ3

مبدأ عدم رجعية قانون
العقوبات ،القانون االصلح إلقاء المحاضرة نظريا
للمتهم ،القوانين الشكلية .

األسبوع 2

3

أ2

تطبيق القانون الجنائي من
حيث المكان ،مكان
ارتكاب الجريمة .

التوقف برهة لقياس
االستيعاب

األسبوع 5

3

أ5

االختصاص العيني
،االختصاص الشخصي ،
االختصاص الشامل.

إلقاء المحاضرة نظريا

األسبوع 6

3
ب1

اسم الوحدة  /المساق أو
الموضوع
مفهوم قانون العقوبات
وتطوره ومصدره .
مبدأ الشرعية  ،تفسير
قانون العقوبات ،نطاق
تطبيق قانون العقوبات .

تطبيق القانون على
االشخاص  ،تسليم
المجرمين .

طريقة التعليم

طريقة التقييم

إلقاء المحاضرة نظريا

المشاركة في
المناقشة

أسلوب التعلم
االلكتروني

المشاركة في
المناقشة
المشاركة في
المناقشة
المشاركة في
المناقشة
المشاركة في
المناقشة

إلقاء المحاضرة نظريا االمتحان الشفوي

األسبوع 7

3

ب2

مفهوم الجريمة  ،اركان
الجريمة.

إلقاء المحاضرة نظريا

الواجب البيتي

األسبوع 8

3

ب3

اركان الجريمة الركن
المادي والمعنوي
والشرعي

أسلوب التعلم
االلكتروني

المشاركة في
المناقشة

األسبوع 0

3

ب2

مفهوم الجريمة ،اركان
الجريمة العامة

إلقاء المحاضرة نظريا

المشاركة في
المناقشة

األسبوع
10

3

الشروع في الجريمة ،
العدول االختياري .

االمتحانات السريعة

االمتحان اليومي

ج1

األسبوع
11

3

ج2

الجريمة المستحيلة ،
المساهمة الجنائية .

أسلوب التعلم
االلكتروني

المشاركة في
المناقشة

األسبوع
12

3

ج3

اركان المساهمة الجنائية ،
المساهمة االصلية .

إلقاء المحاضرة نظريا

المشاركة في
المناقشة

األسبوع
13

3

ج2

صدد المساهمة االصلية
،النتيجة المحتملة في
المساهمة .

التوقف برهة لقياس
االستيعاب

المشاركة في
المناقشة

األسبوع
12

3

ج5

المساهمة التبعية  ،الركن
المادي في المساهمة
التبعية .

إلقاء المحاضرة نظريا

األسبوع
15

3

عقوبة المساهم التبعي ،
تأثير الظروف واالعذار
على المساهمين .

االمتحانات السريعة

األسبوع
16

3

أ2

األسبوع
17

3

أ3

األسبوع
18

3

أ2

األسبوع
10

3

أ5

األسبوع
20

3

األسبوع
21

3

ب2

أ1

ب1

امتحانات الفصل االول
امتحانات الفصل االول
عطلة نصف السنة

المشاركة في
المناقشة
المشاركة في
المناقشة

إلقاء المحاضرة نظريا االمتحان الشفوي
االمتحانات السريعة

المشاركة في
المناقشة

إلقاء المحاضرة نظريا االمتحان اليومي

اسباب االباحة  ،القواعد
العامة في االباحة .

أسلوب التعلم
االلكتروني

المشاركة في
المناقشة

اداء الواجب  ،تطبيقات
اداء الواجب.

إلقاء المحاضرة نظريا

المشاركة في
المناقشة

استعمال الحق  ،حق
التأديب .

التوقف برهة لقياس
االستيعاب

الواجب البيتي

األسبوع
22

3

ب3

حق المعالجة والتطبيق ،
العنف في االلعاب والعنف إلقاء المحاضرة نظريا
للفيض .

المشاركة في
المناقشة

األسبوع

3

ب2

إلقاء المحاضرة نظريا

المشاركة في

الدفاع الشرعي  ،اسباب

23

المناقشة

الدفاع الشرعي

األسبوع
22

3

األسبوع
25

3

ج2

األسبوع
26

3

ج3

مفهوم المجرم  ،اسباب
المسؤولية الجنائية  ،نسب
المسؤولية .

إلقاء المحاضرة نظريا

األسبوع
27

3

ج2

القصد الجنائي  ،انواع
القصد  ،القصد االجمالي .

أسلوب التعلم
االلكتروني

األسبوع
28

3

ج5

الخطأ الغير العمدي ،
موانع المسؤولية  ،الجنون
 ،السكر  ،االكراه  ،حالة إلقاء المحاضرة نظريا
الضرورة  ،شروط
الضرورة  ،صغر السن .

األسبوع
20

3

األسبوع
30

3

 .12البنية التحتية

ج1

أ1
أ2

اثر الدفاع الشرعي ،
تجاوز الدفاع الشرعي.

إلقاء المحاضرة نظريا

انواع الجرائم حسب
طبيعتها وحسب ركنها
المادي.

االمتحانات السريعة

الواجب البيتي

االمتحان الشفوي

المسؤولية المخففة
(الجزائية )

التوقف برهة لقياس
االستيعاب

مفهوم العقوبة
وخصائصها وانواعها
العقوبة االصلية االعدام
،العقوبة السالبة للحرية
العقوبات المالية  ،العقوبات
التبعية العقوبات ،العقوبات إلقاء المحاضرة نظريا
التكميلية  ،تقرير العقوبة ،
الظروف المشددة العود
،الظروف المخففة االعذار
 ،تعدد الجرائم وايقاف
تنفيذ الجرائم .

االختبار
التحريري
المشاركة في
المناقشة

المشاركة في
المناقشة

االمتحان اليومي

المشاركة في
المناقشة

القراءات المطلوبة :

-

 النصوص األساسية كتب المقرر -أخرى

-

كتاب المبادئ العامة في قانون العقوبات تأليف :أ.د
علي حسين خلف و أ.م.د سلطان عبد القادر الشاوي
كتاب القواعد العامة في قانون العقوبات :د .اكرم
نشأت
كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام  :د .فخري
عبد الرزاق الحديثي
محاضرات خارجية عن جديد التعديالت في القانون
الجنائي

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال
ورش العمل والدوريات والبرمجيات
والمواقع االلكترونية )

 ورشة عمل خاصة بموضوع تنفيذ االحكام االجنبية.. وضع البحوث القانونية لطلبة المرحلة المنتهية. -الرجوع إلى المواقع االلكترونية .

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل
المثال محاضرات الضيوف والتدريب
المهني والدراسات الميدانية )

 التدريب الصيفي . استضافة بعض المتخصصين في المجال القضائيللفائدة العملية في مجال القانون الجنائي

 .13القبول
المتطلبات السابقة

شهادة اإلعدادية للفرع األدبي والعلمي ،وباقي المستمسكات والفحص
الطبي

أقل عدد من الطلبة

60

أكبر عدد من الطلبة

250

