
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثانية المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 قانون العقوبات العام اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 General Penal Code اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

المبادئ العامة في قانون العقوبات العام الطالب ب تهدف هذه المادة إلى تعريف

مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات والنتائج المترتبة عليه باإلضافة إلى ومصادره و

 نطاق تطبيقه من حيث الزمان والمكان واألشخاص

 وصف المادة

المبادئ العامة في قانون العقوبات  من خالل هذه المادة على يتعرف يمكن للطالب أن

مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات والنتائج المترتبة عليه باإلضافة العام ومصادره و

مبدأ الشرعية، إلى نطاق تطبيقه من حيث الزمان والمكان واألشخاص، باإلضافة إلى 

والمسؤولية الجنائية وأنواع  ومفهوم الجريمة، والمجرم، والجزاء الجنائي،

 .العقوبات الجزائية

 3 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 3 عدد الوحدات

 عمــار مــراد غــركان حسن اسم التدريسي باللغة العربية

 Ammar Murad Gharkan Hassan اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 ammar.aleasawy@alkafeel.edu.iq البريد االلكتروني الجامعيالعنوان 

 07810309182 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 مصدر قانون العقوبات 1

 والعقوباتمبدأ قانونية الجرائم  2

 نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات 3

 نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان 4

 تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان 5

 تطبيق القانون الجنائي على األشخاص 6

 تسليم المجرمين 7

 مفهوم الجريمة 8

 أركان الجريمة/الركن المادي والنفسي والشرعي 9

 صور ارتكاب الجريمة 10

 مراحل الجريمة السابقة للشروع –الشروع في الجريمة  11

 المساهمة في الجريمة 12

 وقوع نشاط غير مشروع –الركن الشرعي  13

 تدخل المساهم التبعي في النشاط غير المشروع –الركن المادي  14

 قصد التدخل لدى المساهم التبعي –الركن المعنوي  15

 إباحة الجريمةأسباب  16

 أداء الواجب 17

 استعمال الحق 18

 الدفاع الشرعي 19

 أنواع الجرائم 20

 المجرم والمسؤولية الجنائية 21

 مفهوم الجريمة / أساس المسؤولية الجنائية وسببها 22

 فقد اإلدراك واإلرادة بسبب الجنون أو عاهة في العقل 23

 المكره لحرية االختياراإلكراه ووقوعه على المكره/فقد  24

 حالة الضرورة 25

 صغر السن 26

 حالة المسؤولية الجزئية )مخففات المسؤولية( 27

 مفهوم العقوبة وهدفها 28

 أنواع العقوبة /األصلية والتبعية والتكميلية 29

 تفريد العقوبة 30

 :المصادر

 د. سلطان الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات / د. علي حسين خلف ،

 

 :المراجع الرئيسة

 ي قانون العقوبات / د. جمال الحيدريالمبادئ العامة ف( 1)

 ( شرح قانون العقوبات المبادئ العامة / د. حميد السعدي2)

 / د. فخري عبد الرزاق الحديثي القسم العام -شرح قانون العقوبات ( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 المبادئ العامة في قانون العقوبات  / د. أكرم نشأت( 1)

 د. نظام توفيق المجالي / شرح قانون العقوبات / القسم العام( 2)

 الشاذلي / د. فتوح عبد هللا القسم العام - قانون العقوبات( 3)


