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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 law 343 رقم ورمز المساق: الجرائم الواقعة على األموال اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: اجباري متطلب  المساق: نوع

  منسق المساق: العامالقسم – قانون العقوبات العام المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☐       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

 التعامل جريمة وهي بها الملحقة والجرائم كافة، بأنواعها السرقة جرائم المساق هذا يتضمن

 وجريمة واإلبتزاز، التهويل وجريمة والتواقيع، السندات غصب وجريمة المسروقة، باألموال

 كذلك. سرقة من المتحصلة األشياء إخفاء وجريمة حق، وجه بدون الغير أشياء إستعمال

 إستغالل بجريمة المتمثلة بها الملحقة والجرائم اإلحتيال جرائم المساق هذا يتضمن األمر

 إخفاء وجريمة باألموال، بالتصرف الدائنين على اإلحتيال وجريمة وناقصيها، األهلية عديمي

 والجريمة اإلئتمان إساءة جريمة المساق هذا يتضمن أخيرا. الشيكات وجرائم المعلومات،

.الجاني حيازة في هفوة دخل شخص بمال التصرف بجريمة المتمثلة بها الملحقة  

 أهداف المساق

 

ام.عبشكٍل  مواللقة بالجرائم الواقعة على األ. اإللمام باألحكام القانونية المتع1  

تها في القانون بوعقواألموال  فهم أركان وعناصر كل جريمة من الجرائم الواقعة على . 2

 األردني .

انون األردني.وفقاً ألحكام الق  األموال القدرة على التفرقة بين الجرائم الواقعة على  . 3  

 

  

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

 بشاكلٍ وال األما ملمااً باألحكاام القانونياة المتعلقاة باالجرائم الواقعاة علاى ان يكون الطالب  .1

 عام.

هاا وعقوتاألماوال بأركان وعناصر كل جريمة من الجرائم الواقعة على أن يتعرف الطالب  .2

 في القانون األردني .

قانون ام الوفقاً ألحك  األموال بين الجرائم الواقعة على يقالتفر  أن يتمكن الطالب من.3

 األردني.

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
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PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 امتحان نصفي
اخر موعد العتماد 

 االمتحان الثاني
30/12/2021 

 امتحان كتابي
 عالمة  30

1 

 األنشطة*

 1 عالمات  10 امتحان قصير 12خالل شهر  (1نشاط )

 2 عالمات  5 نقاشات 12خالل شهر  (2نشاط )

 2 عالمات  5 واجبات 12خالل شهر  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
اخر موعد العتماد 
 االمتحان النهائي

5/2/2022 
 امتحان كتابي

 عالمة  50
2+3 

 امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: *

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 المساق وجاهي بشكٍل عام التعريف بالجرائم الواقعة على األموال

  ( اديركن المجريمة السرقة ) ال

 2االسبوع 
 المساق وجاهي (ركن المحل جريمة السرقة )  

  ( عنويركن المجريمة السرقة ) ال

 3االسبوع 
 المساق وجاهي  (402-400) المواد من  جنايات السرقة

  ا وعقوباتهااركانه -( 405-403) المواد  جنايات السرقة
 المساق وجاهي عقوباتهاواركانها  -( 410-406) الموادجنح السرقة  4االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  ( 416 -412الجنح الملحقة بجريمة السرقة )المواد 

 5االسبوع 
 المساق وجاهي ( اديركن الم) ال جريمة االحتيال

  ( محل والركن المعنويركن ال)  جريمة االحتيال

 6االسبوع 
 المساق وجاهي اركانها وعقوباتها - الجرائم الملحقة بجريمة االحتيالبعض 

   ااركانها وعقوباته - الجرائم الملحقة بجريمة االحتيالبعض      ال

 7االسبوع 
 المساق وجاهي ركانها وعقوبتهاا -الجرائم المتعلقة  بالشيك 

  اركانها وعقوباتها -جريمة إساءة االئتمان

 8االسبوع 
 المساق وجاهي اركانها وعقوباتها -جريمة إساءة االئتمان

  نهائية مراجعة وامتحانات

 9االسبوع 
 المساق وجاهي بشكٍل عام التعريف بالجرائم الواقعة على األموال

  ( اديركن المجريمة السرقة ) ال

 10االسبوع 
 المساق وجاهي (ركن المحل جريمة السرقة )  

  ( عنويركن المجريمة السرقة ) ال

 11االسبوع 
 وجاهيالمساق   (402-400) المواد من  جنايات السرقة

  ا وعقوباتهااركانه -( 405-403) المواد  جنايات السرقة

 12االسبوع 
 المساق وجاهي عقوباتهاواركانها  -( 410-406) الموادجنح السرقة 

  ( 416 -412الجنح الملحقة بجريمة السرقة )المواد 

 13االسبوع 
 المساق وجاهي ( اديركن الم) ال جريمة االحتيال

  ( محل والركن المعنويركن ال)  االحتيالجريمة 

 14االسبوع 
 المساق وجاهي اركانها وعقوباتها - الجرائم الملحقة بجريمة االحتيالبعض 

   ااركانها وعقوباته - الجرائم الملحقة بجريمة االحتيالبعض      ال

 15االسبوع 
 المساق وجاهي ركانها وعقوبتهاا -الجرائم المتعلقة  بالشيك 

  اركانها وعقوباتها -جريمة إساءة االئتمان
  اركانها وعقوباتها -جريمة إساءة االئتمان 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    
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 الكتاب المعتمد والمراجع

 المرجع الرئيس

 
2018،  مورد. محمد سعيد ن شرح قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم الواقعة على األموال. -  

عمان -دار الثقافة للنشر والتوزيع  
 
 

وتعديالته  1960لسنة  16قانون العقوبات األردني رقم  -2  

 

 المراجع االخرى 

 

دار الثقافة للنشر ،  د. كامل السعيد،  شرح قانون العقوبات األردني: الجرائم الواقعة على األموال

  2008 عمان -والتوزيع
 
 

 

 ***رشاداتالتعليمات وال 

 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من  الحضور والمواظبة
 مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.من % 15

 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   األنشطة
 قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير . التسليم المتأخر للواجبات

 بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

 االستاللو  الغش
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


