
 الجرائم االقتصاديةالمقرر: 

I *:اختياري           -             -إجبـاري  المقرر 
 

  القانون الجزائيالمقرر:  تدريس عن المسئول العلمي القسم* 

 الثاني :الفصل الدراسي -              الرابعة الدراسية:  السنة* 
 

 :األساسيـة البيانـات -أ

 BLAW424 :الكـود الجرائم االقتصادية                              :  * اسم المادة

 ساعتان :المعتمـدة الساعـــات* 

ال العملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروسمحاضرة                    - /أسبوعيا: المحاضرة* 
 يوجد

 أسبوع 51 المدة الزمنية للمقرر:* 
 

 :المهنيــة البيانـات -ب

 :للمقرر العامة األهداف -5
 ب بالقواعد األساسية المميزة للقسم الخاص لقانون العقوبات. الطال يلم - 1 -2

وفد  مدا وهلد   –باعتبار كل منها وحددة اائمدة بدهاتها  –باألحكام الخاصة بالجرائم الطالب  يلم  -2 -3

 التشريعات اللبنانية مقارنة ببعض التشريعات الوضعية كلما دعت الحاجة. جاءت به

يددددرل الطالدددب األحكدددام الخاصدددة بدددنام الجدددرائم اسدددتناداذ كلددد  تكدددرار واوعهدددا  وهلددد  فددد    -3 -4
ذ  اطارالتبويددب الددهن تبنددار المشددرن اللبنددان  لتلدد  الجددرائم فدد  القسددم الخدداص كلدد  جددرائم تقدد  مساسددا
 بالمصلحة العامة وجرائم تق  اعتداء عل  اإلنسان والمال وهل  ف  حدود المساحة الزمنية للمقرر.

 

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

× 



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

يمد الطالب بالمهدارات المعرفيدة التد  تسداعدر علد  فهدم وتحليدل النصدوص المرتبطدة بالقسدم الخداص  2 –أ 

 لقانون العقوبات.

يمد الطالب بالمهارات المعرفية ف  كيفيدة التمييدز بدين النمداهم المختلفدة للجدرائم  وهلد  لتحديدد الدنص  3 –أ 

 القانون  الواجب التطبي  عل  ما يطرح أمامه من واائ .

ذ  وتطبيدد  القواعددد  4 –أ  يمددد الطالددب بالمعددارف التدد  تمكندده مددن اسددتيعاب التطبيقددات القضددائية وفهمهددا هاتيددا
 المناسبة لكل منها.القانونية 

 

 

 :الذهنية المهارات -ب

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

 ما ينطب  منها عل  الواائ .

يكتسب الطالب المهارات الت  تمكنه من عدرض وجهدة نهدرر وكاندان انخدرين بهدا وهلد  بلندة اانونيدة  2-ب

 ة.سليم

يكتسب الطالب المهارات الت  تمكنه من كيجاد حل للمشكالت القانونية المعروضة  وبخاصة ما يتعل   3 -ب

 منها بتكييف الواائ  واختيار النصوص القانونية الواجبة التطبي  عل  كل منها.

مسددئولية يكتسددب الطالددب المهددارات التدد  تمكندده مددن التعدداط  مدد  المسددائل الخالفيددة فدد  مجددال تحديددد ال 4-ب

 الجنائية وعرض الحجج الت  يستند كليها.

تتعم  ادرة الطالب عل  استخالص اتجااات القضاء ف  المسائل المعروضة عليه واستخدامها ف   5-ب
 تدعيم رأيه.

 
 

 :والعملية المهنية المهارات -ج

 .القانونية ف  المجال الجنائ  كعداد المهكراتالقدرة لدى الطالب عل   يكتسب  1-م

 يتنال الطالب للقيام باألعمال القانونية هات الطبيعة الجنائية ف  الهيئات المختلفة. 2-م

 يتنال الطالب عل  كجراء المرافعة  والطعن ف  األحكام الصادرة عن القضاء الجنائ .  3-م



 
 

 .والمنقولة العامة المهارات  -د

 سلوب منهم م  انخرين.عل  العمل بروح الفري  والتفاعل بنالطالب ادرة  يكتسب 1-د

تتنال الكوادر الالزمة للقيام باألعمال القانونية هات الطبيعة الجنائية بما يلب  احتياجات سو  العمل  2-د
 القانون  سواء عل  المستوى الوطن  أو الدول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :المحتويات -3

 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

 محاضرة

  2 االقتصادية والجريمةالعالقة بين العوامل  1
  2 ماهية الجريمة االقتصادية 2

  2 خصائص الجريمة االقتصادية 3

  2 أركان الجريمة االقتصادية 4

  2 جريمة تزييف األموال 5

  2 الجرائم االقتصادية المصرفية)إفشاء األسرار المصرفية( 6

 تقييم األسبوع السابع 7
المصرفية)الســـــرية المصـــــرفية فـــــي تـــــابع/ الجـــــرائم االقتصـــــادية 

 لبنان(

2  

  2 جريمة تبيض األموال 8

  4 جريمة تبيض األموال 9

  2 الجرائم الضريبية 11

  2 تتمة الجرائم الضريبية 11

 تقييم األسبوع الثاني عشر 12
 تابع/ عرض االجتهادات القانونية

2  

  2 الجرائم الجمركية 13

  2 تتمة الجرائم الجمركية 14



  2 عرض االجتهادات الخاصة بالجرائم الجمركية 15

 االمتحان النهائي 16
 
 
 
 
 :والتعلم التعليم أساليب -4

 أسلوب التلقين من خالل المحاضرة والتوضيح عل  السبورة 1-

 والشرائح الشفافة  Data Showوسائل التقنية الحديثة كنجهزة  4-2

 التعلم الهات  من خالل: 4-3

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

 اانون العقوبات.الدخول كل  مواا  االنترنت الت  تقدم المعارف ف  مجال العلوم الجنائية وخاصة  4-3-2

 

 :الطلبة تقييم أساليب -1

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %31 تقييم األسبوع السابع 7 -1
+ أبحاث تقييم األسبوع الثاني عشر 12 - 8

صفية + التعليق على قرارات 
 قضائية

21% 
+11% 

 %41 االمتحان النهائي 16
 %511 المجموع

 

 



 المراجع :  قائمة -6

 .2112قانون العقوبات االقتصاد، د. غسان رباح، منشورات الحلبي، بيروت، .1

الجرائم االقتصادية، أ.د. محمود محمود مصطفى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة،  .2

1979. 

خصائص وأبعاد الجرائم االقتصادية في الوطن العربي، محمد هاشم عوض، دار النشر بالمركز  .3

 .1993العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 

ح للمتهم في ضوء الفقه وأحكام القضاء، تطبيقاتها على الجرائم موسوعة القوانين الجنائية األصل .4

 .2111االقتصادية، محمود صالح العادلي، القاهرة، النجم للنشر والتوزيع، 

 .2119الجرائم االقتصادية والجرائم العابرة للحدود، جنان الخوري، منشورات الحلبي، بيروت،  .5

 

 :اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم -

Data Show -   

 الشرائح الشفافة -
                                   

 د. ترتيل تركي الدرويش  :ررـالمقأستاذ         


