
 ( القسم العام2المقرر: القانون الجزائي )

Penal Law II (General Part) 

 إجبـاري           المقرر:

 البرنامج: القانون الجزائي عن المسئول العلمي * القسم

 الخريف –الفصل االول  -دراسية: الثانية ال * السنة

 األساسيـة:  البيانـات -أ

 BLAW 252   :الكـود    - (2المقرر: القانون الجزائي) اسم* 

 ثالث ساعات :المعتمـدة * الساعـــات

 العملية/ التمارين/أسبوعيا:  ال يوجد الدروس   -      2/أسبوعيا:  * المحاضرة

 * المدة الزمنية للمقرر: فصل دراسي واحد

 

 المهنيــة: البيانـات -ب
 

 االهداف العامة للمقرر: -1

* تنميـة معـارف وردرات اللالف في مجال رواعد القســــــــــــــم العام لقانون العقوبات اللبناني مقارنا  بما ورد الن  
 بعض التشريعات الوضعية. فيعليه 

 تحكم المسئولية الجنائية )شرولها وعوارضها(. التي* المام اللالف بالمبادئ األساسية العامة 

واعه(، وســــــــــــــللة القاضــــــــــــــي فى تفريد العقوبات وتلبي  التدابير )صــــــــــــــور  وأن الجنـائي* التعرف على الجزاء 
 .ينقضي بها االلتزام بتنفيذ الجزاء الجنائي التياالحترازية، واألسباف 

 

 المعلومات و المفاهيم: -أ
 * تعريف اللالف بالمبادئ األساسية الحاكمة للمسئولية الجنائية والجزاء الجنائي. 

تســــــاعد  على فهم وتحليل النصـــــــو  المرتبلة بالقســـــــم العام لقانون  التيفية * امداد اللالف بالمهارات المعر 
 العقوبات.

مجال  يفالقانونية المناســــــــــــــبة  بالحججكيفية اعداد المذكرات وتأييدها  في* امـداد اللـالف بالمهارات المعرفية 
 تحديد المسئولية الجنائية.



 والجزاء الجنائي المالئم لكل منها.* تنمية ردرات اللالف على الربل بين الورائع الجرمية 

 

 المهارات الذهنية : -ف

* تعمي  ردرة اللالف على فهم وتحليل وتفسـير النصـو  المرتبلة بالقسـم العام لقانون العقوبات واستخال  
 ما ينلب  منها على الورائع الجرمية.

 تمكنه من عرض وجهة نظر  وارناع األخرين بها وذلك بلغة رانونية سليمة. التي* اكساف اللالف المهارات 

تمكنه من ايجاد حل للمشــكالت القانونية المعروضــة، وبخاصــة ذات اللبيعة  التي* اكســاف اللالف المهارات 
 الجنائية.

لجنائية ســئولية امجال تحديد الم فيمع المســائل الخالفية  التعاليتمكنه من  التي* اكســاف اللالف المهارات 
 يستند اليها. التيوعرض الحجج 

المســائل المعروضــة عليه واســتخدامها في تدعيم  في* تعمي  ردرة اللالف على اســتخال  اتجاهات القضــاء 
 رأيه.

 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر: -ج

 ختلفة.الهيئات الم في* تأهيل اللالف للقيام باألعمال القانونية ذات اللبيعة الجنائية 

ة تعرض أمام القضـــاء والمتصـــلة بتحديد المســـئولي التي* تأهيل اللالف على ايجاد حلول للمشـــكالت القانونية 
 الجنائية والجزاء الجنائي.

 األنشلة البحثية ذات الصلة بموضوعات المقرر. في* تعمي  ردرة اللالف على المشاركة 

 

 المهارات العامة: -د

 العمل بروح الفري  والتفاعل بأسلوف منظم مع االخرين.* تدعيم ردرة اللالف على 

* تـأهيــل الكوادر الالزمـة للقيـام بـاألعمــال القــانونيــة ذات اللبيعــة الجنــائيـة بمـا يلبى احتيــاجـات ســــــــــــــو  العمــل 
 سواء على المستوى الولني والدولي. القانوني

 

 

 

 



 المحتويات- 3

 الموضوع االسبوع
 

 عدد
 الساعات

 /عملية دروس محاضرة
 تمارين

 χ 2 3 القسم العام –مقدمة في القانون الجزائي  2

 χ 2 3 : تعريفها واساسهاالمسؤولية الجنائية 2

 χ 2 3 خصائ  المسؤولية الجنائية 3

 χ 2 3 ائيةز خصائ  المسؤولية الج -تابع 4

 عوارض المسؤولية الجنائية - 5
 صغر السن -
 الجنون والعته -

3 2 χ 

 بالمخدرات السكر والتسمم - 6
 اإلكرا  وحالة الضرورة -

3 2 χ 

 تقييم االسبوع السابع 7
 الجزاء الجنائي

3 2 χ 

 χ 2 3 الجزاء الجنائي -تابع 8

 χ 2 3 العقوبة  9

 χ 2 3 أنواع العقوبات 21

 χ 2 3 تفريد العقوبات 22

 تقييم االسبوع الثاني عشر 22
 انقضاء العقوبات

3 2 χ 

 االحترازيةالتدابير  23
 انواع التدابير االحترازية

3 2 χ 

 χ 2 3 تفريد التدابير االحترازية 24

 χ 2 3 انقضاء التدابير االحترازية 25

  االمتحان النهائي 26

 

 



 أساليب التعليم والتعلم -4

 * أسلوف الشرح من خالل المحاضرة والتوضيح على السبورة.

 والشرائح الشفافة. Data Show* وسائل التقنية الحديثة كأجهزة 

 * التعلم الذاتي من خالل:

 الالع اللالف على الموضوعات الدراسية بالمراجع والكتف المتاحة بمكتبة الكلية. -

الــدخول الى موارع االنترنــت التي تقــدم المعــارف في مجــال العلوم الجنــائيــة وخــاصــــــــــــــة أصــــــــــــــول الحــاكمــات  -
 الجزائية.

 
 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %31 تقييم في األسبوع السابع 7 -2
 %21 تقييم في األسبوع الثاني عشر 22 - 8

 %21 25-23تقييم االسابيع  23-25
 %41 االمتحان النهائي 26

 %111 المجموع
 
 المراجع: -6

 الجنائيشرح رانون العقوبات )القسم العام( المسؤولية الجنائية والجزاء 

 أ.د. محمد محمد مصباح القاضي / منشورات الحلبي الحقورية 

 شرح رانون العقوبات / أ.د. محمود محمود مصلفى -2

 شرح رانون العقوبات / أ.د. محمود بخيت حسن -2

 شرح رانون العقوبات / أ.د. أحمد فتحي سرور -3

 شرح رانون العقوبات / أ.د. مأمون محمد سالمة -4

 العقوبات / أ.د. حسن صاد  المرصفاوي شرح رانون -5

 شرح رانون العقوبات / أ.د. علي راشد  -6

 شرح رانون العقوبات / أ.د. جالل ثروت -7



 شرح رانون العقوبات / أ.د. عوض محمد -8

 شرح رانون العقوبات / أ.د. عبد الفتاح الضيفي -9

 شرح رانون العقوبات / أ.د. حسن الجندي -21

 

 إلخ إنترنت، موارع دورية، مجالت 

 الدوريات الوررية المعنية بالعلوم الجنائية والمتاحة بمكتبة الكلية  2-د

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

 مجلة القانون واالرتصاد / جامعة القاهرة )مصر(.

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

 العدل / نقابة المحامين / بيروت )لبنان(.

 المجلة العربية للدراسات األمنية / الرياض )السعودية(.

  المحاماة )مصر(.

 

 اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم: -7

Data Show-   

 الشرائح الشفافة -
 

 

 ترتيل تركي الدرويش د.  :ررـالمقأستاذ 
 حسن قاسمد. محمد أ.  :مــالقس سـرئي

 1/9/5112  :اريخـــــــــــالت

 


