
 ( 2قانون العقوبات )المقرر: 

I *:اختياري           -             -إجبـاري  المقرر 
 

 القانون الجزائيالمقرر:   تدريس عن المسئول العلمي القسم* 

 األول و الثاني )مادة ممتدة( :الفصل الدراسي - الثـالثـة الدراسية:  السنة* 
 

 :األساسيـة البيانـات -أ

 BLAW301 – BLAW302  :الكـود(               2و  1قانون العقوبات )  :  المادة* اسم 

 ساعات 3 :المعتمـدة الساعـــات* 

ال العملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس               محاضرتان    - /أسبوعيا: المحاضرة* 
 يوجد

 ساعات أسبوعيا   3 المدة الزمنية للمقرر:* 
 

 :المهنيــة البيانـات -ب

 :للمقرر العامة األهداف -1
 ب بالقواعد األساسية المميزة للقسم الخاص لقانون العقوبات. الطال يلم - 1

 وفذ  مذا جذابت بذ والذ   –باعتبار كل منها وحدة قائمة بذااتها  –باألحكام الخاصة بالجرائم الطالب  يلم  -2

 كلما دعت الحاجة.التشريعات اللبنانية مقارنة ببعض التشريعات الوضعية 

يذذدرا األحكذذام الخاصذذة بذذائم الجذذرائم اسذذتناداو ولذذ، تكذذرار وقوعهذذاو والذذ  فذذا اطارالتبويذذب الذذا  تبنذذا    -2
و بالمصذلحة العامذة وجذرائم تقذ  اعتذداب  المشرع اللبنانا لتل  الجرائم فا القسم الخاص ول، جرائم تقذ  مساسذا

 ية للمقرر.عل، اإلنسان والمال وال  فا حدود المساحة الزمن
 

 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج -2
 :والفهم المعرفة -أ

√ 



 يتعرف الطالب عل، القواعد األساسية المميزة لقانون العقوبات "القسم الخاص".  1–أ 

يكتسب الطالب المهارات المعرفية التا تساعد  عل، فهم وتحليل النصذوص المرتبطذة بالقسذم الخذاص  2 –أ 

 لقانون العقوبات.

يكتسب الطالب المهارات المعرفية فا كيفية التمييز بين النمااج المختلفة للجرائمو وال  لتحديد الذنص  3 –أ 

 القانونا الواجب التطبي  عل، ما يطرح أمام  من وقائ .

وو وتطبيذ  القواعذد  4 –أ  يكتسب الطالب المعارف التا تمكن  من اسذتيعاب التطبيقذات القضذائية وفهمهذا ااتيذا
 ة المناسبة لكل منها.القانوني

 

 

 

 :الذهنية المهارات -ب

تتعم  قدرة الطالب عل، فهم وتحليل النصوص المرتبطة بالقسم الخاص لقانون العقوبات واستخالص  1 -ب

 ما ينطب  منها عل، الوقائ .

يكتسب الطالب المهارات التا تمكن  من عذرض وجهذة نهذر  ووقنذاع انخذرين بهذا والذ  بلنذة قانونيذة  2-ب

 ليمة.س

يكتسب الطالب المهارات التا تمكن  من ويجاد حل للمشكالت القانونية المعروضةو وبخاصة ما يتعل   3 -ب

 منها بتكييف الوقائ  واختيار النصوص القانونية الواجبة التطبي  عل، كل منها.

المسذذئولية  يتكسذذب الطالذذب المهذذارات التذذا تمكنذذ  مذذن التعذذاطا مذذ  المسذذائل الخالفيذذة فذذا مجذذال تحديذذد 4-ب

 الجنائية وعرض الحجج التا يستند وليها.

تتعم  قدرة الطالب عل، استخالص اتجائات القضاب فا المسائل المعروضة علي  واستخدامها فا  5-ب
 تدعيم رأي .

 
 

 :والعملية المهنية المهارات -ج

 .القانونية فا المجال الجنائا وعداد الماكراتالقدرة لدى الطالب عل،  تتنم،  1-ج

 يتائل الطالب للقيام باألعمال القانونية اات الطبيعة الجنائية فا الهيئات المختلفة. 2-ج



 يتائل الطالب عل، وجراب المرافعةو والطعن فا األحكام الصادرة عن القضاب الجنائا.  3-ج

 
 

 .والمنقولة العامة المهارات  -د

 باسلوب منهم م  انخرين. عل، العمل بروح الفري  والتفاعلالطالب قدرة يكتسب   1-د

تتائل الكوادر الالزمة للقيام باألعمال القانونية اات الطبيعة الجنائية بما يلب، احتياجات سو  العمل  2-د
 القانونا سواب عل، المستوى الوطنا أو الدولا.

 

 :المحتويات -3

 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

  دروس محاضرة
 /تمارينعملية

  1 3 جريمة اإليذاء 1

  1 3 تتمة جريمة اإليذاء 2

  1 3 جريمة اإلجهاض 3

جريمــــة هتــــ  العــــرضص جريمــــة اال تصــــابص  4
 جريمة الفعل الفاضح.

2 1  

  2 4 جريمة الزنا 5

الخطــ ص جريمــة خــر  حرمــة المنــزلص  جريمــة 6
  جريمة التهديد

4 2  

    جريمة إفشاء األسرار 7

جرائم االعتداء على الشر  واالعتبار )القـد   8
 الذم( –

4 2  

  2 4 حاالت القد  أو الذم المبا  9
  2 4 جريمة السرقة 11



  1 3 الظرو  المشددة في السرقة 11

  1 3 واالحتيال جريمة النصب 12

  1 3 المناورات في جريمة النصب 13

  1 2 جريمة خيانة األمانة 14
  1 3 خيانة األمانةجريمة تتمة  15
 االمتحان النهائي 16

 
 

 
 
 
 :والتعلم التعليم أساليب -4

 أسلوب التلقين من خالل المحاضرة والتوضيح عل، السبورة 4-1

 والشرائح الشفافة  Data Showوسائل التقنية الحديثة كاجهزة  4-2

 التعلم الااتا من خالل: 4-3

 اطالع الطالب عل، الموضوعات الدراسية بالمراج  والكتب المتاحة بمكتبة الكلية  4-3-1

 قانون العقوبات.الدخول ول، مواق  االنترنت التا تقدم المعارف فا مجال العلوم الجنائية وخاصة  4-3-2

 

 :الطلبة تقييم أساليب -5

 تحرير  نهائا واحد اختبار 1- 5   

 

 



 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
   
   
 %111 االمتحان النهائي 16

 %111 المجموع
 

 المراجع :  قائمة -6

 المراجع المعتمدة في مادة العقوبات القسم الخاص:
 1996شر  قانون العقوبات )القسم الخاص(ص فتو  الشاذليص دار المطبوعات الجامعيةص اإلسكندريةص  .1
 .1999العقوبات )القسم الخاص(ص رمسيس بهنامص منشأة المعار ص اإلسكندريةص شر  قانون  .2

 .1992شر  قانون العقوبات )القسم الخاص(ص محمود نجيب حسنيص دار النهضة العربيةص القاهرةص  .3

 .1962شر  قانون العقوبات )القسم الخاص(ص أحمد فتحي سرورص دار النهضة العربيةص القاهرة ص  .4

الوسيط في قانون العقوبات)القسم الخاص(ص أحمد فتحي سرورص دار النهضة العربيةص القاهرةص  .5

1972. 

 .2111علي عبد القادر القهوجيص منشورات الحلبي الحقوقيةص  قانون العقوبات )القسم الخاص(ص .6

 .2111قانون العقوبات )القسم الخاص(ص عبد الفتا  الصيفيص منشأة المعار ص اإلسكندريةص  .7

 .1964قانون العقوبات )القسم الخاص(ص عمر السعيد رمضانص دار النهضة العربيةص القاهرةص  .8

قانون العقوبات اللبنانيص القسم الخاصص سليمان عبد المنعم و محمد زكي أبو عامرص المؤسسة  .9

 .1996الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعص بيروتص 



 .1982العربيص القاهرة ص  قانون العقوبات )القسم الخاص(ص دار الفكر .11

  ....الدوريات الورقية المعنية بالعلوم الجنائية والمتاحة بمكتبة الكلية 1-د

 المجلة الجنائية القومية / المركز القوما للبحوث االجتماعية )مصر(.

 مجلة القانون واالقتصاد / جامعة القائرة )مصر(.

 جميل باز )لبنان(.األحكام الصادرة عن محكمة التمييز اللبنانية / 

 العدل / نقابة المحامين / بيروت )لبنان(.

 المجلة العربية للدراسات األمنية / الرياض )السعودية(.

 المحاماة )مصر(

 
 

 :اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم -7

Data Show -   

 الشرائح الشفافة -
 

 د. ترتيل تركي الدرويش  :ررـالمقأستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


