مجهورية العراق

الجامعة :ديالى
الكلية :القانون والعلوم السياسية
القســم :القانون
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :عبدالباسط عبدالرحيم عباس
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

عبد الباسط عبد الرحيم عباس
Basit_abbas@yahoo.com

اسم المادة

قانون العقوبات – القسم العام

مقرر الفصل

 3ساعات

اهداف المادة

تعريف الطالب بالمبادىء االساسية التي يقوم عميها القانون الجنائي
بيان االفعال او التصرفات التي تستوجب العقاب وتحديد من يكون من االشخاص مسئوال وبيان
الجزاءات التي يقدر انها تقابل الجرائم.

جعل الطالب قاد ار عمى ايجاد التكييف القانوني السميم لموقائع المعروضة عميه مما يعزز تبمور ممكة
قانونية له تكون اساسا الستيعاب المواد التي يدرسها في المراحل الدراسية المتقدمة .

التفاصيل االساسية لممادة

مصدر قانون العقوبات ونطاق تطبيقه
الجريمة
المجرم

المسؤولية الجنائية

العقوبة
المبادىء العامة في قانون العقوبات
الكتب المنهجية

تأليف د عمي حسين الخمف ود سمطان الشاوي

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

ممثًال%35

ممث%15

ممثًال%10

-

اليومية

االمتحان النهائي
ممثً%40

مجهورية العراق

الجامعة :ديالى
الكلية :القانون والعلوم السياسية
اسم القســم :القانون
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :عبدالباسط عبدالرحيم عباس
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

االسبوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2015 /10 /6 -4
2015 /10 /13 -11
2015 /10 /20 -18
2015 /10 /27 -25
2015 /11 /3 -1
2015 /11 /10 -8
2015 /11 /17 -15
2015 /11 /24 -22
2015 /12 /1 -29
2015 /12 /8 -6
2015 /12 /15 -13
2015 /12 /22 -20
2015 /12 /29 -27
2016 /1 /5 -3
2016 /1 /12 -10
2016 /1 /19 -17

17
18
19
20

2016 /2 /23 -21
2016 /3 /1 -28
2016 /3 /8 -6
2016 /3 /15 -13

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2016 /3 /22 -20
2016 /3 /29 -27
2016 /4 /5 -3
2016 /4 /12 -10
2016 /4 /19 -17
2016 /4 /26 -24
2016 /5 /3 -1
2016 /5 /10 -8
2016 /5 /17 -15
2016 /5 /24 -22
2016 /5 /31 -29

يفهىو قاَىٌ انؼقىتاخ وتطىسِ
يصذس قاَىٌ انؼقىتاخ
تطثٍق انقاَىٌ انجُائً يٍ حٍث انزياٌ
تطثٍق انقاَىٌ انجُائً يٍ حٍث انًكاٌ
تطثٍق انقاَىٌ انجُائً ػهى االشخاص

يفهىو انجشًٌح واسكاَها
انشكٍ انًادي نهجشًٌح
انشكٍ انُفسً نهجشًٌح
انشكٍ انششػً وصىس استكاب انجشًٌح

انششوع فً انجشًٌح
انًساهًح فً انجشًٌح
انًساهًح انتثؼٍح فً انجشًٌح
اثش انظشوف ػهى انًساهًٍٍ فً انجشًٌح

اسثاب االتاحح/اداء انىاجة
استؼًال انحق
انذفاع انششػً
عطلة نصف السنة

تىقٍغ االستار :

اَىاع انجشائى
اَىاع انجشائى يٍ حٍث سكُها انششػً
يفهىو انًجشو واساس انًسؤونٍح انجُائٍح

يىاَغ انًسؤونٍح انجُائٍح تسثة
انجُىٌ او انؼاهح فً انؼقم
= فقذ االدساك او االسادج تسثة انسكش او انتخذٌش

= االكشاِ
= حانح انضشوسج وصغش انسٍ
يخففاخ انًسؤونٍح
يفهىو انؼقىتح وهذفها
انؼقىتاخ االصهٍح
انؼقىتاخ انتثؼٍح
انؼقىتاخ انتكًٍهٍح وتفشٌذ انؼقىتح
انظشوف انًشذدج نهؼقىتح
انظشوف انًخففح نهؼقىتح
اتقاف تُفٍز انؼقىتح
مراجعة
تىقٍغ انؼًٍذ:

المالحظات

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as example mail@yahoo.com
Type here course title
Type here the came of course coordinator

Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description

Type here course description

Textbook

Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References

Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)

General Notes

As (15%)

Quizzes

Project

As (10%)

----

Type here general notes regarding the course

Final
Exam
As (40%)

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course weekly Outline
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Topics Covered

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:
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