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 اهمية و ضرورة الكورس

ان قانون العقوبات في الحقيقة، إنما ينظم حق الدولة في العقاب، ذلك الحق الذي يعتبر اخطر ما 

تملكه الدولة من الحقوق في مواجهة األفراد. و هو حق تفرضه الحياة في المجتمع وتقتضيه ضرورة 

 وحمايته من االفعال أو التصرفات الضارة به أو التي تهدد كيانه ونظمه.المحافظة على هذا المجتمع 

الى توسيع ادراك الطالب سيتمكن الطالب من خالل هذا الكورس وما تتضمنه من معلومات اكاديمية، 

التعرف على المبادئ العامة في قانون ب للقانون الجنائي بشكل عام و القانون العقوبات بشكل خاص و ذلك

التي تبين الشروط العامة للتجريم والعقاب، وتقسيمات الجرائم والعقوبات، و انواع كل منها،  ،العقوبات

واالشخاص الذين يمكن أن يكونوا محال للمسؤولية الجنائية، وما يمكن أن يؤثر على هذه المسئولية من 

 مؤثرات مشددة أو مخففة أو نافية. 

 

 ه المادةأهم مواضيع التي يتم دراستها في هذ

 مفهوم قانون العقوبات وصلته بالعلوم المساعدة له. -0

 تطور قانون العقوبات . -4

 مصادر قانون العقوبات. -3

 الجريمة، مفهومها، اركانها. -2

 اسباب االباحة. -2

 انواع الجرائم. -6

 المجرم ومسئوليته الجنائية وموانع المسئولية الجنائية. -0

 العقوبة وانواعها وتفريد العقوبة. -7

 المشددة والمخففة للعقوبة.الضروف  -5

   

 مصادر المنهج

 د.علي حسين خلف ود.سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات. -0

 عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات .د. -4

 القسم العام . –د.أحمد عوض بالل، مبادئ قانون العقوبات المصري  -3

 القسم العام. –د.عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد  -2

 د.اكرم نشأت ابراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن. -2

 د.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي. -6

 

 

 



 مفردات المنهج

 مفهوم قانون العقوبات، موضوعه، صلته بالعلوم االخرى، تطور ق.ع.                   االسبوع االول .0

 مبدا قانونية الجرائم والعقوبات، نتائج المبدا، تفسير ق.ع.                   االسبوع الثاني .4

 نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان                    الثالث االسبوع .3

 نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان                    الرابع االسبوع .2

 ،تسليم المجرمين  المكان حيث من العقوبات قانون تطبيق نطاق                الخامس االسبوع .2

 الجريمة ،مفهومها ،اركانها                 االسبوع السادس .6

 الشروع في الجريمة ،الجريمة المستحيلة                   االسبوع السابع .0

 المساهمة في الجريمة                   االسبوع الثامن .7

 المساهمة التبعية                  تاسعالسبوع الا .5

       اثر الضروف و االعذار على المساهمين في الجريمة، اثر اختالف              شر    االسبوع العا .01

 بوقوع الجريمة في مسؤولية المساهمين.صد أو العلم الق

 .االباحة          االسبوع الحادي عشر .00

 حق التاديب وحق الدفاع الشرعي وعمليات الجراحة والعالج الطبي.          االسبوع الثاني عشر   .04

 المجرم و المسؤولية الجزائية.           عشر  لثاالسبوع الثا .03

 موانع المسؤولية.           عشر  رابعاالسبوع ال .02

 موانع المسؤولية، حالة الضرورة وصغر السن.        عشر خامساالسبوع ال  .02

 العقوبة، مفهومها، خصائصها، هدفها.        عشر سادساالسبوع ال  .06

 .  انواع العقوبة           عشر سابعاالسبوع ال .00

 العقوبة المالية، العقوبة التبعية.         عشر   ثامناالسبوع ال .07

 العقوبة التكميلية.         عشر   تاسعاالسبوع ال .05

 .الظروف المشددة العامة والخاصة ،تفريد العقوبة        عشرون       االسبوع ال .41

 خففة، االعذار المعفية من العقاب.العود، الظروف الم   االسبوع الواحد والعشرون  .40

 جسامتها.انواع الجرائم من حيث      والعشرون ثانياالسبوع ال .44

 انواع الجرائم من حيث طبيعتها.     والعشرون ثالثاالسبوع ال .43

 من حيث ركنها المادي والشرعي.     والعشرون رابعاالسبوع ال .42

 خففة، الظروف المخففة، تعدد الجرائم. ماالعذار ال والعشرون  خامساالسبوع ال .42



 قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.     والعشرون سادساالسبوع ال .46

 ايقاف تنفيذ العقوبة.     والعشرون  سابعاالسبوع ال .40

 امتحان الكورس االول      والعشرون ثامناالسبوع ال .47

 امتحان الكورس الثاني.     والعشرون تاسعاالسبوع ال .45

   مراجعة عامة   االسبوع الثالثون                .31

  كتابة ومناقشة التقارير.  االسبوع الحادي والثالثون     .30

 االختبار اليومي.  االسبوع الثاني والثالثون      .34

    

  


