
 زارة التعليم العالي و البحث العلميو

 الجامعت المستنصريت

 كليت القانون

 الخطت الدراسيت للمساق

 

 51511516رمز المساق :                       قانون العقوبات / القسم العام اسم المساق : 
 5116-5115السنة الدراسٌة :                             الوقت:   ثالث ساعات                

بٌان القواعد القانونٌة الواردة فً قانون العقوبات من حٌث نطاق سرٌانها من وصف المساق : 
وبٌان القواعد التً تحكم حالة الشروع فً الجرٌمة حٌث الزمان والمكان واالشخاص 

 والمساهمة فٌها 

 

 اهداف المساق

  وبات من خالل بٌان تطوره التارٌخً واهدافه لقانون العق العامة المبادئتعلٌم الطالب

 واهمٌته 

  والمكان واالشخاص بٌان نطاق تطبٌق قانون العقوبات من حٌث الزمان 

  القار نظرة حول الجرٌمة من حٌث بٌان مفهومها واركانها وصورها وبٌان اسباب

 االباحة وانواعها 

 لٌة وهذه المسؤواساس لٌتة والقاء نظرة على فكرة المجرم وبٌان اسباب مسؤ 

 عقوبة من حٌث بٌان مفهومها وانواعها وكذلك االشارة الى تفرٌد التطرق الى فكرة ال

العقوبة والتطرق الى تعدد الجرائم واثره فً العقاب واخٌراً الى فكرة اٌقاف تنفٌذ 

 العقوبة 

 عقوبات التعرٌف بالقانون الالخطوط العامة للمسار: 

 التقويم الدراسيمفردات المنهج حسب  االسبوع

 ونتائج المبدأمبدأ شرعٌة الجرائم والعقوبات من حٌث بٌان مفهومه  1
 القانون الجنائً من حٌث الزمان نطاق تطبٌق  5
 نطاق تطبٌق القانون الجنائً من حٌث المكان  3
 نطاق تطبٌق القانون الجنائً من حٌث االشخاص +نظام تسلٌم المجرمٌن  4
 وبٌان اركانهامفهوم الجرٌمة  5
 الشروع فً الجرٌمة  6
 المساهمة فً الجرٌمة وذلك ببٌان مفهوم المساهمة وعناصرها وانواعها 7
 المساهمة االصلٌة فً الجرٌمة  8
 وذلك ببٌان اركانهاالمساهمة التبعٌة فً الجرٌمة  9

 روف الجرٌمة على المساهمٌن فٌها ظعقوبة المساهم التبعً + بٌان تأثٌر  11
 باحٌة االالقواعد العامة لالسباب اإلباحة +اداء الواجب كسبب  11

 استعمال الحق والدفاع الشرعً بوصفهما السباب االباحة  15
 انواع الجرائم من حٌث جسامتها وطبٌعتها  13
 لجرائم من حٌث ركنها المادي والمعنوي والشرعً اانواع  14
 )القصد الجنائً (وبٌان اسباب قٌام المسؤلٌة الجنائٌة مفهوم المجرم  15
 الخطأ الغٌر العمدي  16
 التطرق الى الجنون والسكر الغٌر االختٌاري بوصفهما من موانع المسؤولٌة الجنائٌة  17



 التطرق الى االكراه وحالة الضرورة بوصفهما من موانع المسؤولٌة الجنائٌة 18
 وصفه من موانع المسؤولٌة الجنائٌةالتطرق الى صغر السن ب 19
 التطرق الى اساس المسؤولٌة الجنائٌة  51
بٌان مفهوم العقوبة من حٌث تعرٌفها وتمٌزها عن غٌرها والتطرق الى عقوبة  51

 االعدام 
 بٌان مفهوم العقوبات السالبة للحرٌة والعقوبات المالٌة  55
 التطرق الى العقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة  53
 التطرق الى موضوع لتفرٌد العقوبة وذلك بالكالم عن الظروف المشددة للعقوبة  54
 التطرق الى الضروف المخففة للعقوبة  55
 التطرق الى التعدد فً الجرائم وبٌان اثره فً العقاب  56
 بٌان موقف المشرع العراقً من تعدد الجرائم واثره فً العقاب  57
 ذ العقوبة وذلك ببٌان مفهوم االٌقاف وبٌان اسبابه التطرق الى وقف تنفٌ 58
 التطرق الى شروط اٌقاف تنفٌذ العقوبة  59
 تنفٌذ العقوبة التزامات المحكوم علٌه اثناء وقف  31
31  

   د. علي حسين خلف +د. سلطان عبد القادر الشاوي / المبادء العامة في قانون العقوبات / الكتب المنهجٌة

 المنهجٌة المساعدة /الكتب 

 قانون العقوبات / القسم العام / د. فخري عبد الرزاق الحدٌثً  -1

  عبد شوٌش الدرة االحكام العامة فً قانون العقوبات / د. ماهر  -5

 الدرجات

 االمتحان النهائً الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول
االمتحان 

 االول
15 

 النشاط
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 المشارٌع

 عدة مشارٌع وبحوث تخرج تتعلق بطلبة المرحلة الرابعة 

عنوان 
 المشروع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع



تطبٌقات 
 قضائٌة

 

اعطاء الطالب تطبٌقات قضائٌة لكً ٌتم 
 اٌصال المعلومة بالصورة العملٌة 

  

 معلومات مدرس المساق

 اسم المدرس    

 رقم الغرفة                                                                                            

 البرٌد االلكترونً 

 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي                                                                

توقيع المدرس                                                                                          توقيع رئيس 

 القسم

 

 

 

 

  م.د. حٌدر غازي فٌصل مهدي 


