
 

 جامعة اليرموك
Yarmouk University 

 كلية القانون 
Faculty  

 تاريخ اعتماد الوثيقة
 خطة المساق

 رمز الوثيقة

 AP01-PR05 

 

Page 1 of 3  
 

 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 Law141رقم ورمز المساق:  لقسم العاما -قانون العقوباتاسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3عدد الساعات المعتمدة: 
 العربيةلغة التدريس:  اجباري  المساق:  نوع

 منسق المساق:  Law121 المدخل إلى علم القانون المتطلب السابق: 
 

 معلومات عامة
 مدمج √ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

تعريف ى، اليتناول مساق قانون العقوبات التعريف بقانون العقوبات وعالقته بفروع القوانين األخر

يث حي من بالجريمة وأركانها )الركن القانوني، الركن المادي والركن المعنوي(، االشتراك الجرم

ل تناويا مفهومه، عناصره وصوره، المسؤولية الجزائية )مفهومها أساسها، شروطها وموانعها(، كم

 الجزاء الجنائي بنوعيه العقوبات والتدابير االحترازية. 

 أهداف المساق
 .في قانون العقوبات األردنيللجريمة أن يتعرف الطالب على األحكام العامة  .1

 .في قانون العقوبات األردنيللجزاء الجنائي الطالب األحكام العامة  فهمأن ي .2

 ام.عللجريمة والجزاء الجنائي على الجرائم بشكٍل تمكين الطالب من تطبيق األحكام العامة  .3

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: للجريمة .األحكام العامة  قادراً على معرفة الطالب  كونأن ي 

CLO2 :للجزاء الجنائي . األحكام العامة  قادراً على معرفة الطالب  كونأن ي 

CLO3 :في قانون العقوبات. األحكام العامة  قادراً على تطبيق الطالب  كونأن ي 

 

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

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ التقويم نوع

 1 عالمة  30 امتحان نظري   امتحان نصفي

 األنشطة*
 1 عالمات 10 واجبات ومشاركة  (1نشاط )

 2 عالمات 5 امتحان قصير  (2نشاط )

 2 عالمات 5 امتحان قصير  (3نشاط )

 3+2 عالمة  50 نظري  امتحان  امتحان نهائي

 

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع
  وجاهي  محاضرتين األردني  قانون العقوباتالتطور التاريخي ل 1االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن   أنواع الجرائم بشكٍل عامماهية الجريمة و 

  وجاهي  محاضرتين ماهية الجريمة وأنواع الجرائم بشكٍل عام    2االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن ماهية الجريمة وأنواع الجرائم بشكٍل عام   

  وجاهي  محاضرتين والركن القانوني للجريمة مبدأ الشرعية الجنائية 3االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن تفسير نصوص قانون العقوبات

  وجاهي  محاضرتين تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان 4االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان

  وجاهي  محاضرتين تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان 5االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن أسباب التبرير وتطبيقاتها في قانون العقوبات

  وجاهي  محاضرتين التبرير وتطبيقاتها في قانون العقوبات أسباب 6االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن الركن المادي في الجريمة وعناصره

  وجاهي  محاضرتين الركن المادي في الجريمة وعناصره 7االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن الشروع في الجريمة

  وجاهي  محاضرتين الشروع في الجريمة 8االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن الركن المعنوي في الجريمة

  وجاهي  محاضرتين الركن المعنوي في الجريمة 9االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن الركن المعنوي في الجريمة

 10االسبوع 
  وجاهي  محاضرتين االشتراك الجرمي

 إلكتروني غير متزامن االشتراك الجرمي

  وجاهي  محاضرتين الجنائية موانع المسؤولية 11االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن موانع المسؤولية الجنائية

 12االسبوع 
  وجاهي  محاضرتين الجزاء الجنائي

اب وأسب التعريف بالعقوبات وتطبيقها واألسباب المشددة والمخففة والمعفيه من العقوبة

 إنقضائها

 إلكتروني غير متزامن
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 13االسبوع 
باب ة وأسالتعريف بالعقوبات وتطبيقها واألسباب المشددة والمخففة  والمعفية من العقوب

 إنقضائها

  وجاهي  محاضرتين

باب ة وأسالتعريف بالعقوبات وتطبيقها واألسباب المشددة والمخففة  والمعفية من العقوب

 إنقضائها

 إلكتروني غير متزامن

  وجاهي  محاضرتين تعدد العقوبات 14االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن التدابير االحترازية كجزاء جنائي وأنواعها

  وجاهي  محاضرتين التدابير االحترازية كجزاء جنائي وأنواعها 15االسبوع 

 إلكتروني غير متزامن التدابير االحترازية كجزاء جنائي وأنواعها

  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 
   

  

 الكتاب المعتمد والمراجع
 2015عمان، -د. نظام المجالي ، شرح قانون العقوبات: القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع - يالمرجع الرئيس

  

 2002مان،ع -د. كامل السعيد،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع - المراجع االخرى 

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

ن كثر ماتشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن   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
 .أخير قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام الت التسليم المتأخر للواجبات

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

 االستاللو  الغش
غش في فصول دراسية كل طالب يقوم باليعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة 

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

 


