
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 احمد حمد اهلل احمد  االسم

  ahm_ahm 3021 @ yahoo .com البريد االلكتروني

 القسم الخاص  –قانون العقوبات  اسم المادة

 سنوي   مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

ض الجرائم وفق ما نص عليه إلى أن يتعرف الطالب على األحكام الخاصة لبع ترمي هذه المادة
من خالل دراسة النصوص الخاصة بكل المعدل  1191لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

جريمة لنقلها من دائرة النصوص الجامدة والحبيسة داخل المواد القانونية الى دائرة الدراسة والشرح 
دي بالتالي الى الخالف في تطبيق والتوضيح ألحكام هذه الجرائم إلزالة الغموض والتعقيد الذي يؤ 

، وبالتالي يمكن الوصول الى تحديد االركان الخاصة لكل جريمة على حده والجزاء  نصوصها
المناسب لها وتحديد اوصاف اجرامية واقعية معينة وبيان العناصر المادية والمعنوية لكل وصف او 

 .  تكييف واستظهار مجاله وبيان الجزاء المناسب 
 االساسية للمادة التفاصيل

 
ما يلي من الجرائم وهي القسم الخاص دراسة  –شمل التفاصيل االساسية لمادة قانون العقوبات ت

الجرائم المخلة باالخالق  المخلة بواجبات الوظيفة العامة ، ثم، والجرائم  الجرائم المخلة بالثقة
ثم جرائم االموال ، مسبوقًا كل ذلك  ثم الجرائم الماسة بحياة االنسان وسالمة بدنه ،واالداب العامة 

 . وضح من خالله بعض العموميات حول النظام الجنائيبتمهيد ي
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 معلومات اضافية
 

بما يتالئم وظهور الجرائم المستحدثة والتعديالت التي تطرأ على القانون بما ال تحديث المنهاج 
قضايا عملية قانونية من واقع عمل المحاكم الجزائية في العراق م اضافة ، ويت% 12يتجاوز 

  وباقي الدول العربية واالجنبية

 جمهورية العراق+

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 التوقيع النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %3 التعريف بإحكام قانون العقوبات الخاص 12/9/1122 1

  %6 الجرائم المخلة بالثقة العامة التعريف ب  9/1122/ 12 2

  %9 جريمة تزييف العملة واالوراق النقدية   5/21/1122 3

  %12 جريمة تزوير المحررات     21/21/1122 4

  %15 جريمة استعمال المحررات المزورة  29/21/1122 5

  %11 الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة التعريف ب  12/21/1122 6

  %21 واركانها  جريمة الرشوة        1/22/1122 7

  %24   جرائم االنتفاع المادي من نفوذ الوظيفة 9/22/1122 1

  %27 جريمة االختالس   22/22/1122 9

  %31 جريمة االضرار بمصلحة عامة  12/22/1122 11

  %33 جريمة االنتفاع من االشغال والمقاوالت  21/22/1122 11

  %36 جريمة االنتفاع من استخدام العمال   7/21/1122 12

  %39  الجرائم المخلة باالخالق التعريف ب 22/21/1122 13

  %43 جرائم االغتصاب   12/21/1122 14

  %47 جرائم هتك العرض   12/21/1122 15

  %51 جرائم الفعل الفاضح المخل بالحياء  4/1/2115 16

 العطلة الربيعية

  %53 الجرائم الواقعة على االشخاص التعريف ب 25/1/1125 17

  %56 الجرائم الماسة بحياة االنسانمفهوم  11/1/1125 11

  %59 ظروفها المشددة،اركانها ، القتل العمدجريمة   2/2/1125 19

  %63 جريمة التحريض والمساعدة على االنتحار  2/2/1125 21

  %66 ضي للموت جريمة االعتداء المف  25/2/1125 21

  %69 جريمة القتل الخطأ  11/2/1125 22

  %73 الجرائم الماسة بسالمة جسم االنسان وحريته 19/2/1125 23

  %76 جرائم االيذاء العمد والخطأ  5/2/1125 24

  %79 جريمة القبض او حجز االشخاص    21/2/1125 25

  %12 جريمة خطف االشخاص 29/2/1125 26

  %15 الجرائم الواقعة على االموال التعريف ب 12/2/1125 27

  %11 جريمة السرقة واركانها  2/5/1125 21

  %91 جريمة خيانة االمانة واركانها  21/5/1125 29

  %94 جريمة االحتيال والجرائم الملحقة بها  27/5/1125 31

  %97 جريمة التصرف في مال منقول او عقار  12/5/1125 31

  %111 جريمة اعطاء صك بدون رصيد  2/2/1125 32

 توقيع العميد       :يع االستاذ توق 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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