
 القادسية : الجامعة                  العراق                                   جمهورية         
 القانون  :الكلية                     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                 
 العام  :القسم                       جهاز اإلشراف والتقويم العلمي                     
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 جابر هادي
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 عامماجستير قانون  :المؤهل العلمي                                                                              

 كلية القانون  :مكان العمل                                                                               

  األسبوعيجدول الدروس 
 

 عدي جابر هادي + االء محمد صاحب  االسم 

 alaamdll@yahoo.com  البريد االلكتروني 

 مبادء قانون العقوبات العام  اسم المادة 

 التعريف باساسيات قانون العقوبات  مقرر الفصل 

 المجرم  –الجريمة واركانها  –مصدر قانون العقوبات ونطاق تطبيقه  –مفهوم قانون العقوبات  المادة  أهداف

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

التعريف بمفهوم قانون العقوبات ونطاق تطبيقه ومفهوم الجريمة واركانها والتعريف بالمساهمة 
 في الجريمة والظروف المشددة والمخففة لها 

 المبادئ العامة في قانون العقوبات / علي حسين الخلف . د  الكتب المنهجية 

 مبادئ القسم العام في القانون الجنائي , رؤوف عبيد . د, شرح قانون العقوبات , حميد السعدي  المصادر الخارجية 
 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل الدراسي 
 األول

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية الفصل الدراسي الثاني

02% 02% 02% 02% 

  معلومات إضافية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

, ظيفته, مفهوم قانون العقوبات موضوعه 00/9/0202 0
 وصلته 

3%  

  %6 نطاق تطبيق قانون العقوبات  02/9/0202 0

  %02 نطاق تطبيق من حيث المكان  0/02/0202 3

  %00 االستئناء على مبدا االقليمية 00/02/0202 2

  %02 تطبيق القانون الجنائي من حيث االشخاص 09/02/0202 0

  %00 تسليم المجرمين  06/02/0202 6

  %00 مفهوم الجريمة  0/00/0202 7

  %09 اركانها  9/00/0202 2

  %33 ركنها المعنوي وركنها الشرعي 06/00/0202 9

  %36 صور ارتكاب الجريمة  03/00/0202 02

  %39 عطلة نصف السنة  32/00/0202 00

  %02 الشروع في الجريمة  7/00/0202 00

  %20 اركان المشروع  02/00/0202 03

  %27 قصد ارتكاب جناية او جنحه  00/00/0202 02

  %02 عقاب الشروع  02/00/0202 00

  %00 الجريمة  المستحيلة  2/0/0200 06

 عطلة نصف السنة 

  %00 المساهمة االصلية  51/2/2151 07

  %02 المساهمة التبعية  22/2/2151 02

  %60 الركن المادي للمساهمة التبعية   5/3/2151 09

  %62 عطلة نصف السنة  8/3/2151 02

  %67 الركن المعنوي  51/3/2151 00

  %72 عقوبة المساهم التبعي 22/3/2151 00

  %73 تاثير ظروف الجريمة على المساهمين  22/3/2151 03

  %76 تاثير االعذار على المساهمين  1/4/2151 02

  %79 تاثير النتائج المحتملة   52/4/2151 00

  %20 اسباب االباحة  52/4/2151 06

  %20 اداء الواجب  22/4/2151 07

  %92 استعمال الحق  3/1/2151 02

  %90 الدفاع الشرعي  51/1/2151 09

  %90 انواع الجرائم  51/1/2151 32

  %97 المجرم  24/1/2151 30

  %022 تعدد الجرائم  4/2/2151 30

 

 :توقيع العميد                                                                         :             توقيع االستاذ     
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 

AS(40%) 

 

______ 

 

As(10%) 

 

As(15%) 

 

As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 
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Signatuer Percent 

 
Lab. Experiment 

Assignments 
Topic Covered Date Week 
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Instructor Signature :                                                    Dean Signature 


