
 ( 1المقرر: قانون العقوبات )

Criminal Law I  

 * المقرر: اجباري

 * القسم العلمي المسئول عن البرنامج: قسم القانون الجزائي

 الخريف -الفصل االول  –* السنة الدراسية: الثالثة 

 
 البيانـات األساسيـة:  -أ

 BLAW 301الرمز الكودي:      ( 1)* العنوان:  قانون العقوبات

 الساعات المعتمدة: ثالث ساعات* 

 الدروس العملية/ التمارين/ أسبوعيًا: ال يوجد  -  2* المحاضرة/ أسبوعيًا: 

 * المدة الزمنية للمقرر: فصل دراسي واحد

 
 البيانات المهنية:  -ب

 األهداف العامة للمقرر: -1

 العقوبات.* إلمام الطالب بالقواعد األساسية المميزة للقسم الخاص لقانون 

وذلك وفق ما جاءت به  –باعتبار كل منها وحدة قائمة بذاتها  –* الماام الطاالاب بااألحكاام الخااصااااااااااااااة بالجرائم 
 التشريعات اللبنانية مقارنة ببعض التشريعات الوضعية كلما دعت الحاجة.

شااااار  يب الذى تبناه المالتبو  اطار في* دراسااااة األحكام الخاصاااااة بئمم الجرائم اساااااتنادًا ال، تكرار وقوعها  وذلك 
القساااااااام الخاص ال، جرائم تق  مساااااااااسااااااااًا بالمصاااااااالحة العامة وجرائم تق  اعتداء عل،  فيلتلك الجرائم  اللبناني

 حدود المساحة الزمنية للمقرر. فياالنسان والمال وذلك 

 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر: -2

 المعرفة والفهم:  -أ

 ساسية المميزة لقانون العقوبات "القسم الخاص".* تعريف الطالب بالقواعد األ

تسااااااعده عل، فهم وتحليل النصاااااوص المرتبطة بالقسااااام الخاص لقانون  التي* امداد الطالب بالمهارات المعرفية 
 العقوبات.



 لقانونياكيفية التمييز بين النماذج المختلفة للجرائم  وذلك لتحديد النص  في* اماداد الطاالب بالمهارات المعرفية 
 الواجب التطبيق عل، ما يطرح أمامه من وقائ .

تمكنه من اساااااتيعاب التطبيقات القضاااااائية وفهمها ذاتيًا  وتطبيق القواعد القانونية  التي* امداد الطالب بالمعارف 
 المناسبة لكل منها.

 

 المهارات الذمنية:  -ب

الخاص لقانون العقوبات واساااااااتخالص ما  * تعميق قدرة الطالب عل، فهم وتحليل النصاااااااوص المرتبطة بالقسااااااام
 ينطبق منها عل، الوقائ .

 تمكنه من عرض وجهة نظره واقنا  األخرين بها وذلك بلغة قانونية سليمة. التي* اكساب الطالب المهارات 

تمكنه من ايجاد حل للمشاااكالت القانونية المعروضاااة  وبخاصاااة ما يتعلق منها  التي* اكسااااب الطالب المهارات 
 يف الوقائ  واختيار النصوص القانونية الواجبة التطبيق عل، كل منها.بتكي

ة مجال تحديد المسااااائولية الجنائي فيم  المساااااائل الخالفية  التعاطيتمكنه من  التي* اكسااااااب الطالب المهارات 
 يستند اليها. التيوعرض الحجج 

تدعيم  فيروضاااة عليه واساااتخدامها المساااائل المع في*  تعميق قدرة الطالب عل، اساااتخالص اتجامات القضااااء 
 رأيه.

 

 المهارات المهنية والعملية:  -ج

 المجال الجنائي. في* تنمية القدرة لدى الطالب عل، اعداد المذكرات القانونية 

 الهيئات المختلفة. في* تئميل الطالب للقيام باألعمال القانونية ذات الطبيعة الجنائية 

 األحكام الصادرة عن القضاء الجنائي. فيعة  والطعن * تئميل الطالب عل، اجراء المراف

 

 المهارات العامة والمنقولة:  -د

 * تدعيم قدرة الطالب عل، العمل بروح الفريق والتفاعل بئسلوب منظم م  االخرين.

 لقانونيا* تئميل الكوادر الالزمة للقيام باألعمال القانونية ذات الطبيعة الجنائية بما يلب، احتياجات سوق العمل 
 أو الدولي. الوطنيسواء عل، المستوى 

 

 



 المحتويات -3
 الموضوع األسبوع

 
 عدد

 الساعات
 دروس محاضرة

 /تمارينعملية
مقدمة في المصالح المحمية في قانون العقوبات  1

 الخاص
3 2 χ 

 χ 2 3 جريمة الرشوة  2

 χ 2 3 الجرائم الملحقة بالرشوة 3

 χ 2 3 جريمة االختالس 4

 χ 2 3 جرائم التزوير 5

 χ 2 3 األحكام العامة في جرائم القتل 6

 تقييم االسبو  الساب  7
 الركن المادي في القتل المقصود

3 2 χ 

 χ 2 3 القصد الجنائي في القتل المقصود 8

 χ 2 3 القصد االحتمالي في جرائم القتل 9

 χ 2 3 الظروف المشددة في القتل 11

 χ 2 3 القتل المخفف 11

 تقييم االسبو  الثاني عشر 12
 القتل الخطئ )غير المقصود(

3 2 χ 

 χ 2 3 صور القتل الخطئ 13

 χ 2 3 الظروف المشددة في القتل الخطئ 14

 χ 2 3 إخفاء جثة القتيل 15

  االمتحان النهائي 16
 

 أساليب التعليم والتعلم: -4

 * المحاضرات 

 والشرائح الشفافة. Data Show* وسائل التقنية الحديثة كئجهزة 

 * التعلم الذاتي من خالل:

 اطال  الطالب عل، الموضوعات الدراسية بالمراج  والكتب المتاحة بمكتبة الكلية. -



 الدخول ال، مواق  االنترنت التي تقدم المعارف في مجال العلوم الجنائية وخاصة قانون العقوبات. -

 

 أساليب تقييم الطلبة: -5
 االمتحانات

 بحاثاأل
 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %33 تقييم في األسبو  الساب  7 -1
 %23 تقييم في األسبو  الثاني عشر 12 - 8

 %13 11-13تقييم االسابي   13-11
 %03 االمتحان النهائي 11

 %111 المجموع

 

 قائمة المراجع: -6

 الخاص(/ أ. د. محمود بخيت حسن.شرح قانون العقوبات )القسم  -1
 الوسيط في قانون العقوبات الخاص/ أ. د. أحمد فتحي سرور. -2
 قانون العقوبات الخاص/ أ. د. مئمون محمد سالمة. -3
 قانون العقوبات الخاص/ أ. د. حسن صادق المرصفاوي. -0
 قانون العقوبات الخاص/ أ. د. علي راشد. -1
 قانون العقوبات الخاص/ أ. د. جالل ثروت. -1
 قانون العقوبات الخاص/ أ. د. عوض محمد. -7
 قانون العقوبات الخاص/ أ. د. عبد الفتاح الضيفي. -8
 القانون الجنائي/أ. د. محمود نجيب حسني  -9

 قانون العقوبات/ أ. د. محمد مصباح القاضي  -13
 

 *مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ.
 الورقية المعنية بالعلوم الجنائية والمتاحة بمكتبة الكلية الدوريات -1-د

 المجلة الجنائية القومية/ المركز القومي للبحوث االجتماعية )مصر(.
 مجلة القانون واالقتصاد/ جامعة القامرة )مصر(.



 األحكام الصادرة عن محكمة التمييز اللبنانية/ جميل باز )لبنان(.
 )لبنان(. العدل/ نقابة المحامين/ بيروت

 المجلة العربية للدراسات األمنية/ الرياض )السعودية(.
 المحاماة )مصر(

 
 (اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7
- Data Show. 
 الشرائح الشفافة. -

 

 

 
 ترتيل تركي الدرويش د.  :ررـالمقأستاذ 

 حسن قاسمد. محمد أ.  :مــالقس سـرئي

 1/9/5112  :اريخـــــــــــالت

 


