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 قالمقرر: القانون الجزائي مع التعم

In Depth Penal Law 

 * المقرر: إجبـاري         

 المقرر:  القانون الجزائي تدريس عن المسؤول العلمي * القسم

تطرح كمقرر اختصاص مدته فصل دراسي  الفصل الدراسي:  -   تمهيدي دكتوراه حقوقالدراسية:  * السنة
 واحد ) في فصل الخريف ، فصل الربيع( 

 
 األساسيـة: البيانـات -أ

 PLAW704F :الكـود                           القانون الجزائي مع التعمق:  * اسم المادة

 ساعات 3 :المعتمـدة * الساعـــات

 ال يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس                    3       - /أسبوعيا: * المحاضرة

 اسبوع  61 * المدة الزمنية للمقرر:

 
 المهنيــة: البيانـات -ب

 للمقرر: العامة األهداف -6
خالل تصويب البحث في جريمة معينة )الجريمة  يهدف هذا المقرر إلى التعمق في دراسة القانون الجنائي  من         

المتعدية القصد( وتنفيذ أحكامها بطريقة تحليلية وتطبيقية وتجعلنا نتطرق إلى مختلف أحكام القانون الجنائي العام والخاص، 
جراء األ بحاث بشكل األمر الذي يستطيع به الطالب بناء عقلية قانونية تحليلية تساعده على كيفية التعمق في القانون وا 

 علمي دقيق. 

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

 االطالع بشكل معمق على أحكام القانون الجنائي. -1-أ
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 فهم كيفية إنشاء القاعدة القانونية الجنائية. -2-أ

 ..معرفة سبب انحياز المشرع نحو قواعد جنائية دون غيرها -3-أ

 الذهنية: المهارات -ب

 قدرة على التحليل -1-ب

 كيفية إجراء األبحاث والتعمق في طرح األفكار. -2-ب

 PLANكيفية إنشاء خطة بحث   -3-ب

 

 
 والعملية: المهنية المهارات -ج

  0القدرة على االستنباط واالستنتاج على وجه الخصوص و زيادة قدرة الطالب على فهم الدراسات التحليلية  -1

 التحليل والمناقشة في مشكلة قانونية أو قضايا علمية القدرة على -2

 القدرة على إعداد خطة بحث.  -3

 
 والمنقولة. العامة المهارات  -د

 القدرة على االطالع على الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية. -

 القدرة على التفكير العلمي والتعمق في القضايا -
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 :المحتويات -3

 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

  دروس محاضرة
 /تمارينعملية

 × 1 3 الشرعية الجنائية والحرية الشخصية 1

الحمــايــة الجنــائيــة للحريــة الشــــــــــــــخصــــــــــــــيــة في  2
 مواجهة الضبط االداري

3 1 × 

الحماية الجنائية للحرية الشــخصــية في مرحلة  3
 االستدالل

3 1 × 

الشـــــــــــخصـــــــــــية في مرحلة ضـــــــــــمانات الحرية  4
 االستدالل

3 1 × 

 × 1 3 حق الدفاع في مرحلة االستدالل 5

عدم جواز اســـــتخدام الوســـــائل العلمية الحدي ة  6
 التي تمس بسالمة الجسد

3 1 × 

 تقييم األسبوع السابع 7
 حظر التعذيب في مرحلة االستدالل

3 1 × 

 × 1 3 الرقابة القضائية على إجراءات االستدالل 8

الحماية الجنائية للحرية الشــخصــية في مرحلة  9
 التحقيق

3 1 × 

 × 1 3 خصائص التحقيق االبتدائي 10

ضـــــــــــمانات الحرية الشـــــــــــخصـــــــــــية في مرحلة  11
 التحقيق

3 1 × 

 تقييم األسبوع ال اني عشر 12
ضــــــــــمانات الحرية الشــــــــــخصــــــــــية في مواجهة 
 إجراءات التحقيق في حاالت الجرم المشهود

3 1 × 

 × 1 3 المقترح حرمة الحياة الخاصةضمانات  13
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 × 1 3 ضمانات حرمة المسكن 14

 حظر التجسس على الحياة الخاصة 15
ضــــــــــمانات الحرية الشــــــــــخصــــــــــية في مواجهة 

 الموقف االحتياطي

3 1 × 

  االمتحان النهائي 16
 
 والتعلم: التعليم أساليب -4

 إجراء  اوراق عمل لموضوع المحاضرة -4-1 

 حلقة نقاش حول موضوع المحاضرة. إجراء -4-2 

 إجراء لشرح األحكام العامة التي تحيط بالموضوع. -4-3 

 

 :الطلبة تقييم أساليب -5

 طريقة األجوبةلتقييم طرح األسئلة  -5-1       

 الطريقة التحليلية للطالب لتقييم طرح اإلشكاليات حول موضوع معين. -5-2 

 األسلوبلتقييم إجراء األبحاث  -5-3 

 ....القدرة على إدخال الفكرة المطلوبة.لتقييم  .إجراء أوراق عمل حول الموضوع..-5-4 

 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 درجة 30 تقييم األسبوع السابع 7 -1

 

 درجة 20 تقييم األسبوع ال اني عشر 12 - 8
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 درجات 10 15 - 13تقييم االسابيع  15 - 13

 درجة 40 االمتحان النهائي 16

 درجة 611 المجموع
 

 المراجع :  قائمة -1

 مقترحـــة: * كتــب

 الشرعية الدستورية / أ.د. أحمد فتحي سرور     

 قانون اإلجراءات الجنائية / أ.د. مامون سالمة     

 قانون اإلجراءات الجنائية / أ.د. حسن صادق المرصفاوي      

 قانون اإلجراءات الجنائية/ أ.د.  قدرية عبد الستار    

 الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية/ أ.د. محمد محمد مصباح القاضي     

 أ. جندي عبد الملك / الموسوعة الجنائية

 إلخ إنترنت، مواقع دورية، مجالت 
 

 والتعلم:اإلمكانات المتوفرة للتعليم -7

 مدرج مجهز بادوات عرض سمعية وبصرية.

 

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

 1/9/5112  التـــــــــــاريخ: 

 


