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 ٚصف اٌّمشس

 

 

 بغذاد - يؼٓذ االداسة انخقُٙ انًؤسست انخؼهًٛٛت .1

 اإلداسة انقإََٛتقسى  / انًشكض ؼهًٙ انقسى ان .2

 ٔاحكايّ انؼقٕباث قإٌَ حطبٛقاث  اسى / سيض انًقشس .3

 (5=  2انخطبٛقٙ  1 ػًهٙ+2)َظش٘  انساػاث االسبٕػٛت أشكال انحضٕس انًخاحت .4

 انسُٕ٘ 2117/ 2116 انفصم / انسُت .5

 ساػاث 12 )انكهٙ(ػذد انساػاث انذساسٛت  .6

 2116 /23/11 ػذاد ْزا انٕصف حاسٚخ إ .7

ٚقشسْا قإٌَ ٔاالحكاو انؼايت انخٙ بانًبادئ  نؼقٕباثاحؼشٚف انطانب باحكاو قإٌَ ًادة :هنأْذاف انًقشس .8

انؼقٕباث نًٕاجٓت انجشًٚت كظاْشة  اجخًاػٛت خطٛشة , يٍ خالل َشأحٓا ٔحطٕسْا ٔانًذاسط انفكشٚت انخٙ 

يُٓا يٍ  ألسخاصهٓا, ٔيٕقف انخششٚؼاث انؼقابٛت انًخخهفتنُاجًت اْخًج بخحهٛهٓا بغٛت ٔضغ انسٛاساث ا

ٔٔضغ انؼقٕباث انًقشسة نألفؼال ٔانخصشفاث غٛش انًششٔػت حٛذ ححذٚذ يششٔػٛت االفؼال ٔانخصشفاث 

 كم رنك ٔفقا نًا اخز بّ انًششع انؼشاقٙ فٙ قإٌَ انؼقٕباث انؼشاقٙ انؼشاقٙ انُافز.

 

 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 االْذاف انًؼشفٛت   - أ

- ٚؼشف انطانب يا ْٛت قإٌَ انؼقٕباث ٔاحكايّ فٙ حٕسٛغ ادسا  انطانب نًؼشفت انقإٌَ انجُا ٙ 1أ

 بشكم ػاو ٔقإٌَ انؼقٕباث بشكم خا .
 -ٚفسش انطانب يٕاضٛغ راث ػالقت بقإٌَ انؼقٕباث 2أ

 -ٚؼهم انطانب االسبا  انًؤرشة فٙ دساست قإٌَ انؼقٕباث 3أ

 -ٚكًم انطانب يُاقشخّ يغ االسخار يخغٛشاث ٔيحذداث قإٌَ انؼقٕباث 4أ
 انؼقٕباثقإٌَ -ٚقاسٌ انطانب بٍٛ انُظشٚت ٔانخطبٛ  فٙ يجال 5أ
 انؼقٕباث ٔانًُظًاثقإٌَ -ٚشب  انطانب بٍٛ انًؼهٕياث نخخكايم نذّٚ انًؼشفت حٕل 6أ

   – األْذاف انًٓاساحٛت انخاصت بانبشَاي  

  –ٚسخخذو انحاسبت فٙ دساسخّ الخخصاصّ بشكم جٛذ1  

  –ٚهخ  يحاضشاحّ اػخًادا ػهٗ يصادس اخشٖ  2  

 بخصٕ  انٕاقغ انؼًهٙ انؼقٕباثقإٌَ  –ٚجًغ انطانب حاالث ًَٔار  نحاالث فٙ يجال 3  

       شا   انخؼهٛى ٔانخؼهى 

, انحٕاس , ٔسا م اٚضا  انكخشَٔٛت ,اسخخذاو انسبٕسة . حذسٚباث يٛذاَٛت أسبٕػٛت فٙ  انًُاقشت انقإََٛت 

 انًحاكى ٔجًٛغ االجٓضٚت انؼذنٛت.

 

 

 
       شا   انخقٛٛى 

 

 

 االخخباساث انشفّٓٛ ٔانخحشٚشٚت 

 
  - األْذاف انٕجذاَٛت ٔانقًٛٛت .

 -اٌ ٚصغٙ انطانب انٗ شش  االسخار بشكم جٛذ نخشسٛخ انًؼهٕياث رُْٛا1          

فٙ فًٛا ٚخؼه  بٕجٕ  االػخًاد ػهٗ انخطبٛ   انؼقٕباثقإٌَ -اٌ ٚؤٚذ انطانب سا٘ االسخار فٙ 2 

 انؼًهٙ بانخذسٚب فٙ انًحاكى ٔاالجٓضِ انؼذنٛت ألكخسا  انخبشة ٔانًؼهٕياث.

 انؼقٕباث  ٔصٚادة رقافخّ انقإََٛت.قإٌَ -اٌ ٚقذس انطانب اًْٛت انخؼهى فٙ 3 

 نخهقٙ ٔاسخقبال انًؼهٕياث انقإََٛت بكفا ة ػانٛت  -اٌ ٚشؼش انطانب باًْٛت انٓذٔ  فٙ انقاػت انذساسٛت4    

 بخصٕ  قإٌَ انؼقٕباث .
      شا   انخؼهٛى ٔانخؼهى 

 انًُاقشاث انقإََٛت. ٔحضٕس انًشافؼاث فٙ انًحاكى  ٔانحضٕسفٙ االجٓضِ انؼذنٛت .

 

 

 
     شا   انخقٛٛى 

 االخخباساث انشفٓٛت ٔانخحشٚشٚت 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

 بُٛت انًقشس .11

 شٚقت  اسى انٕحذة / أٔ انًٕضٕع يخشجاث انخؼهى انًطهٕبت انساػاث األسبٕع

 انخؼهٛى
 شٚقت 

 انخقٛٛى

اٍّ٘خ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ِٚٛلؼٗ ثٍٓ  ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 1

 السبَ اٌمبْٔٛ ٚفشٚػٗ . 

 اٌزذشٌشي إٌظشي

ٔطبق –لبْٔٛ اٌجشٌّخ ٚاٌؼمبة  ِٛضٛع ٌفُٙ ثشىً جٍذ اٌطبٌت 11 1

رطجٍك لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ِٓ دٍث 

ػذَ سجؼٍخ اٌمبْٔٛ –اٌضِبْ 

   االصٍخ ٌٍّزُٙ
 

 اٌزذشٌشي إٌظشي

  ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 3
ٔطبق رطجٍك لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ِٓ 

االخزصبص االلًٍٍّ –دٍث اٌّىبْ 

–االخزصبص اٌشخصً –

 االخزصبص اٌؼًٍٕ اٌشبًِ

 

 اٌزذشٌشي إٌظشي

–ّفَٙٛ ٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ اٌ-اٌجشٌّخ ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 4

 اسوبْ اٌجشٌّخ 
 اٌزذشٌشي إٌظشي

-ػٕبصشٖ-اٌشوٓ اٌّبدي ٌٍجشٌّخ ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 5

 صٛساٌششٚع-اٌششٚع
 اٌزذشٌشي إٌظشي

اٌمصذ -ٍجشٌّخاٌشوٓ اٌّؼٕٛي ٌ ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 6

اٌشوٓ اٌششػً -اٌخطب -اٌجٕبئً

 ٌٍجشٌّخ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

أٛاع اٌجشٌّخ ِٓ دٍث اٌشوٓ  ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 7

 اٌّبدي ٌٍجشٌّخ
 اٌزذشٌشي إٌظشي

أٛاع اٌجشائُ ِٓ دٍث اٌشوٓ  ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 8

اٌجشٌّخ اٌسٍجٍخ -اٌّبدي ٌٍجشٌّخ

اٌجشٌّخ اٌزبِخ ٚاٌجشٌّخ -خٚاالٌجبثٍ

 إٌبفصخ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

اٌجشٌّخ اٌٛلزٍخ –اٌششٚع   ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 9

ٚاٌجشٌّخ اٌّسزّشح ٚاٌجشٌّخ 

اٌجسٍطخ ِٓ دٍث اٌشوٓ اٌّؼٕٛي 

 اٌجشٌّخ اٌؼّذٌخ -ٌٍجشٌّخ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

اٌجشٌّخ –ٌخ اٌجشٌّخ غٍش اٌؼّذ ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 11

اٌؼسىشٌخ ٚاٌجشٌّخ اٌزً رخضغ 

 ألدىبَ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼبَ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

-أٛاع اٌجشائُ ِٓ دٍث جسبِزٙب ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 11

أٛاع – اٌّخبٌفبد-اٌجٕخ-اٌجٕبٌبد

 اٌجشائُ ِٓ دٍث طجٍؼزٙب

 اٌزذشٌشي إٌظشي

اٌجشٌّخ اٌؼبدٌخ  -ٌّخ اٌسٍبسٍخجشاٌ ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع اٌطبٌت 11 11

اٌّسبّ٘ٗ -ِؼبٍِخ اٌّجشَ اٌسٍبسً–

صٛس -اٌفبػً ٚاٌششٌه-اٌجٕبئٍخ

اٌّسبّ٘ٗ –اٌّسبّ٘ٗ اٌجٕبئٍخ 

 االصٍٍخ ٚاٌّسبّ٘ٗ اٌزجؼٍخ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

فمذ  -اٌّسؤٌٍٚخ اٌجٕبئٍخ ِٚٛأؼٙب اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 13

ضشٚسح اٌ -االوشاٖ -االدسان ٚاالسادح

 صغش اٌسٓ–

 اٌزذشٌشي إٌظشي

 -اداء اٌٛاجت–سجبة االثبدخ ا اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 14

اٌفبػً اٌششػً.  -اسزؼّبي اٌذك

 -أٛاػٙب-ِفِٙٛٙب -اٌؼمٛثخ

 -اٌؼمٛثبد اٌزجؼٍخ -اٌؼمٛثبد االصٍٍخ

 اٌؼمٛثبد اٌزىٍٍٍّخ

 ٌزذشٌشي إٌظشي

 -ادىبَ ػبِخ -ذاثٍش االدزشاصٌخاٌز اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 15

اٌزذاثٍش االدزشاصٌخاٌسبٌجخ ٌٍذشٌخ 

اٌزذاثٍش االدزشاصٌخ –ٚاٌّمٍذح ٌٙب 

 اٌسبٌجخ ٌٍذمٛق 

 ٌزذشٌشي إٌظشي
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 ٌزذشٌشي إٌظشي اٌزذاثٍش االدزشاصٌٗ اٌّبدٌخ اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 16

االػزاس -شذٌذ٘باٌؼمٛثخ ٚررخفٍض  اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 17

اٌمبٍٔٛٔخ ٚاٌظشٚف اٌمبٍٔٛٔخ 

 اٌّخفضٗ

 ٌزذشٌشي إٌظشي

اٌزذشي اٌزٍّٙذي ٚاجشاءارٗ,  اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 18

ٚاٌزسجًٍ اٌّجذد ٚاجشاءارٗ, 

 ٚاٌزبئٍذ ٚاجشاءارٗ.

 اٌزذشٌشي إٌظشي

 -خ اٌؼبِخاٌجشائُ اٌّضشح ثبٌّصٍذ اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 19

اٌجشائُ اٌّبسخ ثبِٓ اٌذٌٚخ 

اٌّسبط ثبسزمالي اٌجالد –اٌخبسجً 

 ٚٚدذرٙب اٚ سالِخ اساضٍٙب

 اٌزذشٌشي إٌظشي

اٌجشائُ –اٌزخبثش ِغ دٌٚخ اجٕجٍخ  اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 11

لٍت  -اٌّبسخ ثبِٓ اٌذٌٚخ اٌذاخًٍ

االٔزّبء اٌى االدضاة -ٔظبَ اٌذىُ

ٚسزئً اٌطجغ دٍبصح –ٚاٌجّؼٍخ 

اراػخ االخجبس اٌىبرثخ –ٚاٌّطجٛػبد 

ٚاٌذػبٌبد اٌزً رٍذك ػبد بٚاالش

 اٌضشس ثبٌّصٍذخ اٌؼبِخ

 اٌزذشٌشي إٌظشي 

 – ػاللخ اٌمسُ اٌخبص ثبٌمسُ اٌؼبَ اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 11

 -اٌجشائُ اٌٛالؼخ ػٍى االشخبص

 -جشائُ اٌضشساٌجذًٔ اٌمزً اٌؼّذ

 -اٌمصذ اٌجٕبئً -ذاالػزذاء اٌٍّّ

-اٌّمزشْ ثظشف ِشذد اٌمزً اٌؼّذ

اٌمزً  -اٌمزً ثبٌسُ -سجك االصشاس

الزشاْ اٌمزً ثمزً  -ثصٛسح ٚدشٍخ

 اخش اٚ اٌششٚع فٍٗ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

اسرىبة اٌمزً ثمصذ ِسبػذح ِجشَ  اٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛع 11 11

 لزً االصٛي–ػٍى اٌفشاس 

 اٌزذشٌشي إٌظشي

–اٌمزً اٌّمزشْ ثؼزس لبًٔٛٔ ِثمف  ٌطبٌت ٌفُٙ ثشىً جٍذ ِٛضٛعا 11 13

–ِفبجبح اٌضٚجخ اٌّزٍجسخ ثبٌضٔب 

لزً اٌطفً -اٌمزً ثسجت االسزفضاص

جشائُ اٌضشة –دذٌثب اٌٌّٛٛد

 جٕبٌبد االٌزاء.-ٚاٌجشح ػّذا

 اٌزذشٌشي إٌظشي

اٌضشة اٌّفضً –جٕبٌبد االٌزاء  انطانب ٚفٓى بشكم جٛذ يٕضٕع 11 14

جشٌّخ اٌؼب٘خ –اٌّٛد  اٌى

 اٌّسزذٌّٗ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

االػزذاء اٌزي  -جٕخ االٌزاء اٌؼّذ انطانب ٚفٓى بشكم جٛذ يٕضٕع  11 15

 ٌزخٍف ػٕٗ وسش ػظُ اٚ ػجض

 اٌزذشٌشي إٌظشي

اٌظشٚف اٌّشذدح فً جشائُ االٌزاء  انطانب ٚفٓى بشكم جٛذ يٕضٕع 11 16

ٍٔخ -اٌٛسٍٍخ اٌّسزؼٍّخ-اٌؼّذ

اٌمزً -صفخ اٌّجًٕ ػٍٍٗ-اٌجبًٔ

اٌشوٓ -ٚاالصبثخ ثخطب

 اٌّبدٌٛاٌّؼٕٛي ٚاٌشاثطخ اٌسججٍخ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

–جشائُ االػزذاء ػٍى االِٛاي  انطانب ٚفٓى بشكم جٛذ يٕضٕع 11 17

 -اٌسشلخ-ٚاٌزطٛس اٌزبسٌخً ٌٗ

 -االخزالط ٚششٚطٗ–اٌشوٓ اٌّبدي 

ٍِىٍخ  -اٌّبي إٌّمٛي -ِذً اٌسشلخ

اٌمصذ -اٌشوٓ اٌّؼٕٛي -اٌغٍش ٌٍّبي

اٌششٚع االشزشان فً -اٌؼبَ ٚاٌخبص

ظشٚف ِزؼٍمخ ثّىبْ –اٌسشلخ 

 اٌجشٌّخ

 اٌزذشٌشي إٌظشي

ظشٚف -ظشٚف ِزؼٍمخ ثبٌضِبْ انطانب ٚفٓى بشكم جٛذ يٕضٕع 11 18

ظشف -ظشٚف رؼذد اٌجٕبح-اًٌٍٍ

-اٌٛسٍٍخ ِغ دًّ اٌسالح ثبالوشاٖ

 ظشٚف رزؼٍك ثصفخ اٌجبًٔ اٌخبدَ.

 اٌزذشٌشي شيإٌظ
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 انبُٛت انخحخٛت -11

 

 

 

 مؤسسة المعاهد الفنيةقانون العقوبات / ـ انكخب انًقشسة انًطهٕبت 1

د.علي حسين خلف ود.سلطان عبد القادر الشاوي/ -1 ـ انًشاجغ انش ٛسٛت )انًصادس(  2
 المبادئ العامه في قانون العقوبات.

 هيم / القواعد العامة في قانون العقوباتد.اكرم نشات ابرا-2
اـ انكخب ٔانًشاجغ انخٙ ٕٚصٗ بٓا               

 )انًجالث انؼهًٛت , انخقاسٚش ,....  (
د.علي حسين خلف ود.سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ -1

 .العامة في قانون العقوبات
 .عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات -2

  ـ انًشاجغ االنكخشَٔٛت, يٕاقغ االَخشَٛج 

.... 
ماعدا متن  العقوباتال توجد مراجع االلكترونية بخصوص قانون 

 العقوباتقانون 
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  خطت حطٕٚش انًقشس انذساسٙ- 11

-2116انخطت انًقشسة نهؼاو انذساسٙ 

2117 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 د -انًٓاساث انؼايت ٔانخأْٛهٛت انًُقٕنت )انًٓاساث األخشٖ انًخؼهقت بقابهٛت انخٕ ٛف ٔانخطٕس انشخصٙ(.

 

 - اٌ ٚجٛب انطانب ػهٗ االس هت انًخؼهقت بًجال قإٌَ انؼقٕباث .1            د

 -اٌ ٚؼذ انطانب بحٕد صغٛشِ فٙ يجال  قإٌَ انؼقٕباث.2   د

 -ُٚاق   انطانب  فٙ يٕاضٛغ حطٕٚشيجال اخخصاصّ فٙ قإٌَ انؼقٕباث.3   د

 .-ٚقاسٌ انطانب بٍٛ االساسٛاث ٔانًبادئ ٔانُظشٚت ٔانٕاقغ انؼًهٙ  فٙ قإٌَ انؼقٕباث4   د

 

 


