
ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن / ا  ا��
� ا������ / ا����� .2�  �� ا��"�!� � �ع���� ا���

   ا'�ل ا��%����ت ا���ا!�� / 456cpr ا�� / ر�� ا����ر .3

 ا� /* ا��را��  ا�.�ا�- ا��� ,�+* (�)� .4

 وا��%��� ا7(��ا��6  –10�ر ا����5 ا��را���  أ�23ل ا�1%�ر ا�����0 .5

6. �"
 2017 ا� /* / ا�

 ا�.���5  ) ���5 3 ( (ا���2)�5د ا�
��5ت ا��را���  .7

8.  ;'� @�ر,? إ�5اد ھ>ا ا�
  

29/1/2017 

 أھ�اف ا����ر .9

يقصد به قانون اصول احملاكمات اجلزائية من حيث كيفية رفع الدعوى اجلزائية التعريف بالقواعد الشكلية للقانون اجلنائي والذي 

االبتدائي والفصلي وضمانات املنظم يف مراحل الدعوى اجلزائية . واالحالة اىل احملاكم واطراف الدعوى وكيفية اجراء التحقيق 

 اجلزائية املختصة وصدور االحكام والقرارت وطرق الطعن فيها وتنفيذ االحكام اجلزائية .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ����Dت ا����� وط�ا!B ا������ وا����� وا������ .10



  ا7ھ�اف ا����(��  -أ

   �%��6ات ����ة  -1أ

  �Fارات ا��%���  -2أ        

���ذج �H ا���5وى ا���ا!��  -3أ 

���ذج �H �>��ات ا��5�ى ا���ا!��-4أ 

  -5أ

   -6أ

   ا7ھ�اف ا��)�را@�� ا��D'� ������ر .  -ب 

   ا��%��6ات ا��7د,���  – 1ب

10�ر ��
�ت ا��%��� ا���ا!��  – 2ب  

  ا����اض ���ذج @%�,�,� 7وراق ا��5�ى ا���ا!��  – 3ب

     -4ب

 ط�ا!B ا������ وا�����      

  

 ا��%��6ات ا��7د,���  -

10�ر ��
�ت ا��%��� ا���ا!��  - 

    ا����اض ���ذج @%�,�,� 7وراق ا��5�ى ا���ا!��  -

  

 

 ط�ا!B ا������      

  ا+�.�رات 3 �,� و@%�,�,�  -

  ا������F R�5 Bارات ا��%��� وا�Q5ء ا��أي (�)�  -

 

  ا7ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

�ن ا'�ل ا��%��2ت ا���ا!��  -1ج�   @%��* ا�"/�ص ا������� ���

  ��H�� ��!T���V ا��B�.Q ا�/%�U وا��Dص ���Tاءات ا���ا!��  -2ج

  �� �� ا���'* ا�R ا'�ار ا�%�2 ا���ا!�  -3ج

  -4ج

 

 ط�ا!B ا������ وا�����     

-   �//Dا��%��6ات ا��7د,��� ا��� 

10�ر ��
�ت ا��%���  -  

 

 ط�ا!B ا������    

�ي  - Wا��7%�ن ا� 

  �"��WF ا���ارات  -

  

  

 



  

 ا�."�� ا��%���  .11

1 -  ����Qا����رة ا�� X�2كتاب شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية/ جزئني       ا� 

  ا���ا�Y ا��!�
�� ( ا��/�در)  - 2
كتاب شرح قانون اصول احملاكمات/ د. سليم صربة وعبد االمري  -

  العكيلي 

 ا�X�2 وا���ا�Y ا��� ,�'R �)�   -أ

 ( ا���Tت ا������، ا����ر,� ،..) 
 شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية / د. سعيد حسب اهللا 

 YFا�� ، ���ب_ ا���ا�Y ا��2�7و
 \����� ا7

البحوث والكتب ذات العالقة بأصول احملاكمات اجلزائية املتوفرة  -

 على املواقع االلكرتونية القانونية . 

  

  

  

 

  

�ر ا����ر ا��را��  .12Q@ �Q+  

  . 2003ا�6(� و0>ف ا��ز ا����,Tت ا��� 0/�\ و7���� (��� ��� ا�5دة ا�"[� ����")- �T+ Hل  -

 

  

  الفصل االول          

  اصول المحاكمات الجزائية 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف بقانون  معرفة وفهم  3 االول

 اصول المحاكمات 

 اسئلة شفوية   المحاضرة الشفوية

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية  الدعوى الجزائية  معرفة وفهم  3 الثاني

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية  الشكوى الجزائية  معرفة وفهم  3 الثالث 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية  جرائم المادة الثالثة  معرفة وفهم  3 الرابع 

الطرق العامة  معرفة وفهم  3 الخامس

والخاصة النتهاء 

 الدعوى الجزائية 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية 

�ر ا�DW/� ا��_ھ���� ا��)�رات  ا����� و - د Qظ�; وا���ا��"���� ( ا��)�رات اa+�ى ا������� ������� ا��
.(  

  ا���رة R�5 ���ر�� �)"� ا��%���ة و7���� (� ا��%��� ا���ا!�� -1د

  ا���رة R�5 �� �� ا���'* ا�F R"��5 7'�ار ا�%�2 ا���ا!�  -2د


* ا���"� ��7اء ا��5�ى ا���ا!�� -3د�
  ا����(� �_��اءات وا��

    -4د



عالقة الدعوى  معرفة وفهم  3 السادس

الجزائية بالدعوة 

 المدنية 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية 

التحري وجمع  معرفة وفهم  3 السابع 

 االدلة 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية  االخبار عن الجريمة  معرفة وفهم  3 الثامن 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية  التحقيق االبتدائي  معرفة وفهم  3 التاسع 

االختصاص ونقل  معرفة وفهم  3 العاشر

 الدعوى 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية 

الحادي 

 عشر 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية  االدلة الجزائية  معرفة وفهم  3

الثاني 

 عشر 

طرق االجبار على  معرفة وفهم  3

 الحضور 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية 

الثالث 

 عشر 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية  التوفيق  معرفة وفهم  3

الرابع 

 عشر 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية  االستجواب  معرفة وفهم  3

الخامس 

 عشر

قرارات قاضي  معرفة وفهم  3

 التحقيق 

 اسئلة شفوية  المحاضرة الشفوية 

  

 

  الفصل الثاني 
  

 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

انواع المحاكم  معرفة وفهم  3 االول

 الجزائية 

وزيارات المحاضرة الشفوية 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

القواعد العامة في  معرفة وفهم  3 الثاني

 المحاكمة 

المحاضرة الشفوية وزيارات 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

اجراءات الدعوى  معرفة وفهم  3 الثالث 

 غير الموجودة 

المحاضرة الشفوية وزيارات 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

المحاضرة الشفوية وزيارات  حجز اموال المتهم  معرفة وفهم  3 الرابع 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

 اسئلة شفوية المحاضرة الشفوية وزيارات  التهمة  معرفة وفهم  3 الخامس



 المحاكم  

الصلح وايقاف  معرفة وفهم  3 السادس

 اجراءات

المحاضرة الشفوية وزيارات 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

المحاكمةفي  معرفة وفهم  3 السابع 

 الدعوى الموجزة 

المحاضرة الشفوية وزيارات 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

المحاضرة الشفوية وزيارات  االمر الجزائي  معرفة وفهم  3 الثامن 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

المحاضرة الشفوية وزيارات  الحكم واسبابه  معرفة وفهم  3 التاسع 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

حجية االحكام  معرفة وفهم  3 العاشر

 والقرارات 

المحاضرة الشفوية وزيارات 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

الحادي 

 عشر 

طرق الطعن  معرفة وفهم  3

واالعتراض على 

 الحكم الغيابي 

المحاضرة الشفوية وزيارات 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

الثاني 

 عشر 

التمييز وتصحيح  معرفة وفهم  3

 القرار التميزي

المحاضرة الشفوية وزيارات 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

الثالث 

 عشر 

المحاضرة الشفوية وزيارات  اعادة المحاكمة  معرفة وفهم  3

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

الرابع 

 عشر 

تنفيذ االحكام  معرفة وفهم  3

 الجزائية 

المحاضرة الشفوية وزيارات 

 المحاكم  

 اسئلة شفوية 

الخامس 

 عشر

المحاضرة الشفوية وزيارات  االفراج الشرطي  معرفة وفهم  3

 المحاكم  

 االمتحان التحريري 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن /   ا��
� ا������ / ا����� .2�  �� ا��"�!� ا� �ع���� ا���

  / ��ا!� ارھ���� 465te ا�� / ر�� ا����ر .3

 ا� ,' ا��را��  ا�+�ام* ا��� (�)' &�%� .4

�ر ا����4 ا��را���  أ�12ل ا�/.�ر ا����-� .5.- 

6. �"
 2017 ا� ,' / ا�

 ا�+���4  ) ���4 2 ( (ا���1)�4د ا�
��4ت ا��را���  .7

8.  89� 29/1/2017 =�ر(> إ�4اد ھ:ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

 يهدف هذا املقرر اىل التعريف باجلرمية االرهابية وتطورها التارخيي ، والتقسيمات اخلاصة باجلرمية.

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 م���Bت ا����� وط�ا!@ ا������ وا����� وا������ .10



  اCھ�اف ا����&��  -أ

  ا����(8 �����(�� اCرھ����  -1أ

  ا��9D' ا���ر(�B ����(��  -2أ        

 م��&� اCر��ن ا���م� وا��9�B ����(��   -3أ

 ا��
�و��� ا���ا!�� ����(�� -4أ

  -5أ

   -6أ

   اCھ�اف ا��%�را=�� ا��9�B ������ر .  -ب 

="��� م%�رات ا�I��J ���� �ھ�� اC����� ����(�� اCرھ���� وم��&� م�8G ا���Hع ا���ا�G &�  – 1ب
  ا���(�� 

  ا���رة L�4 =/�(� و=K�BH وم�ا�%� ا���ا!� اCرھ���� .  – 2ب

  ا���رة L�4 ا������ ��O ا���ا!� اCرھ���� وا��4Cل ا��Cام�� اC)�ى .  – 3ب

     -4ب

 ط�ا!@ ا������ وا�����      

  

�ب ا��"��HG وط�ح اC���Q مP م"��HG ا���ارات ا��.�!�� .   -��D� P�Sا�  �2ح ا��

  

 

 ط�ا!@ ا������      

 اCم�/�ن ا���-��ي -

�ي - Hم�/�ن ا�Cا  

  

 

  اCھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

��� ����4Dد ا)� ا���ارات   -1ج -���ص ا���,"�� ����ط�ح اC���Q ا� �1(� وا���4د ا���ب ا��/��' ا���
  ا��.�!�� 

�رة ا���(�� اCرھ���� ��G��ً �����ا!� اC)�ى .  -2جJB� �4�  =��(� ا�


�ن وم+�دئ ا���ا�� ا��"�!�� ا��و��� .  -3ج�Cق ا��- ���"=  

    -4ج

  

 ط�ا!@ ا������ وا�����     

  

��� �����4د ا)� ا���ارات ا��.�!�� .���ص ا���,"�� ����  ا���ء ا��/��Sة وا���4د ا���ب ا��/��'  ا���

 

 ط�ا!@ ا������    

 اCم�/�ن ا���-��ي -

�ي - Hم�/�ن ا�Cا  

  

  

 



  

 ا�+"�� ا��/���  .11

1 -  ����Jا����رة ا�� I�1الرسائل واالطاريح املتعلقة بنفس قانون مكافحة االرهاب       ا� 

  الرسائل واالطاريح املتعلقة بتفسري قانون مكافحةاالرهاب  -  ا���ا�P ا��!�
�� ( ا��,�در)  - 2

 ا�I�1 وا���ا�P ا��� (�L9 �%�   -أ

 ( ا���\ت ا������، ا����ر(� ،..) 
/ 

 PGا�ب_ ا���ا�P ا��1�Cو��� ، م
 ^�����Cا 

 البحوث واملصادر ذات الصلة باملوضوع 

  

  

  

 

  

�ر ا����ر ا��را��  .12J= �J(  

  

 م�ا��� ا�I�1 وا�+/�ث ا�/�(`� ذات ا�,�� . 

  

  الفصل االول 

  
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

ماهية  معرفة وفهم  - 1 االول

 الجريمةاالرهابية 

 امتحان شفهي وتحريري شفهي 

التعريف بالجريمة  معرفة وفهم  1 الثاني

 االرهابية 

 امتحان شفهي وتحريري شفهي 

 امتحان شفهي وتحريري شفهي  التعرف باالرهاب  معرفة وفهم  1 الثالث 

الطبعة القانونية  معرفة وفهم  1 الرابع 

 لالرهاب 

 شفهي وتحريريامتحان  شفهي 

�ر ا�BH,� ا��"���� ( ا��%�رات اb)�ى ا������� ا��Dھ���� ا��%�رات  ا���م� و - د Jظ�8 وا���������� ا��
.(  

�ر ا���ر(�B ����(�� وم�8G ا���H(��ت وا� �d وا��.�ء  -1دJم��&� ا��  

  =��(8 ا���(��  -2د

�� ����(�� -3د��  =��(8 ا�+"�ن ا���

    -4د



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن /   ا��
� ا������ / ا����� .2�  �� ا��"�!� ا� �ع���� ا���

 / ا%���ر$� / ا�
���� ا��"�!�� 119CP ا�� / ر�� ا����ر .3

�ر ا���-� ا��را���  أ+*�ل ا�)'�ر ا����&� .4'& 

5. �"
 2017 ا� /. / ا�

 ا�3�-��  ) ��-� 2 ( (ا�*��)-�د ا�
�-�ت ا��را���  .6

7.  45� 29/1/2017 :�ر$9 إ-�اد ھ6ا ا�

 أھ�اف ا����ر .8

 تتهدف اىل تكوين معرفة شاملة بالسياسة اجلنائية وانواعها ( سياسة املنح ، التجرمي ، العقاب ) وموقف املشرع العراقي منها .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 م?���ت ا����� وط�ا!= ا������ وا����� وا������ .9



  اAھ�اف ا����@��  -أ

  ا����4$ ���
���� ا��"�!��  -1أ

�ر ا���ر$?� ��B  -2أ        Cا��  

 اھ�اف وا�Eاض ا�
���� ا��"�!��   -3أ

�اع ا�
���� ا��"�!�� -4أ� ا

  -5أ

   -6أ

   اAھ�اف ا���Bرا:�� ا�?��5 ������ر .  -ب 

  م��@� ا���4J ا���I$�� مH ا�
���� ا��"�!��  – 1ب

  ا���رة -�L :)��. ا��K!�J ا��"�!�� .  – 2ب

�ن اA%�ى .  – 3ب�  ا���رة -�H�� ����: L ا�
����� ا��"�!�� و@�وع ا���

     -4ب

 ط�ا!= ا������ وا�����      

-  �$�O�  م)�ظ�ة 

 -  ����  ط�ح اA���Q ا��� :���� -�L ا��)��. ا���

-  

-   

  

 

 ط�ا!= ا������      

 ام�)�ن + �ي  -

  ام�)�ن :)�$�ي  -

-  

-   

  

  

 

  اAھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

�ا4J ا���Iع ا���ا�J . -1ج�� U�V�  ا���رة -�L ا��)��. وا��

  �"�ء ا���W  ���رة ا�
���� ا��"�!�� ����Iع ا���اL�- �J :)��= ا���ا�� ا��"�!�� .   -2ج         


�ن و:�3C= ا�
���� ا��"�!�� .  -3ج�Aق ا��& H�� =@ا�  ���ن ا��

    -4ج

  

 ط�ا!= ا������ وا�����     

-  �$�O� م)�ظ�ة 

-  ����  ط�ح اA���Q ا��� :���� -�L ا��)��. ا���

 

  

  

 

 ط�ا!= ا������    

 ام�)�ن + �ي  -

  :)�$�ي ام�)�ن  -



  

 ا�3"�� ا��)���  .10

1 -  ����Cا����رة ا�� Z�*السياسة اجلنائية / د. امحد فتحي سرور       ا� 

  الرسائل واالطاريح االكادميية ذات الصلة  -  ا���ا�K ا��!�
�� ( ا��/�در)  - 2

 ا�*�Z وا���ا�K ا��� $��B� L5   -أ

 ( ا���\ت ا������، ا����ر$� ،..) 
/ 

 KJا�ب_ ا���ا�K ا�A*��و��� ، م
 ^�����Aا 

 البحوث والرسائل ذات الصلة  -

  

  

  

 
  

�ر ا����ر ا��را��  .11C: �C%  

  م��@� م�4J ا���Iع ا���ا�J وا� �_ مH ا�
���� ا��"�!�� 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
-   

  

  

 

�ر ا�I?/� ا��"���� ( ا��`ھ���� ا���Bرات  ا���م� و - د Cظ�4 وا���ا���Bرات اa%�ى ا������� ������� ا��
.(  

  ا-�اد ط��J �3در$L�- H م��@� م�ھ�� ا�
���� ا��"�!��  -1د

�� . -2د��  ا������� -�L ا��)��. ا���

  ا���رة -�L ا����م. ا���ن وا��*��4 مK وK!�J اAم�ر.  -3د

    -4د



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��م�� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن / ا�  ا��
� ا���م�� / ا����� .2�  م� ا��"�!�  �ع���� ا���

���  466CLW ا�� / رم� ا����ر .3�� / ا����دة ا���

 ا�-��� ا� ,' ا��را��  ا�+�ام* ا��� (�)' &�%� .4

�ر ا����5 ا��را���  أ�23ل ا�0/�ر ا����.� .5/. 

6. �"
  2017 ا� ,' / ا�

 ا�+���5  ) ���5 1 ( (ا���2)�5د ا�
��5ت ا��را���  .7

8.  9:� 29/1/2017 ?�ر(< إ�5اد ھ;ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

 تعزيز ثقافة العمل التطوعي والشعور باملسؤولية جتاه قضايا اتمع وتدريبهم على مهنة احملاماة وتبين قضايا القرار وتقدمي املساعدة

 اهم قضايا الفقراء .القانونية هلم ويكون من خالل التدريب على مهنة احملاماة وتبين 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 م���Dت ا����� وط�ا!B ا������ وا����� وا������ .10



  اEھ�اف ا����&��  -أ

���  -1أ��  ?��(9 ا�F� G��Hھ� م �دات ا����دة ا���

  ? %� ا�G��H و?�ر(+� I�5 م%"� ا���0م�ة  -2أ        

��5 ��ى ا���J �)��? G��H  -3أHا���' ا�� �& 

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اEھ�اف ا��%�را?�� ا��D:� ������ر .  -ب 

  ?"��� �����O ا�G��H &� &%� و?B�+H اE.�2م ا������� ����
��5ة – 1ب

�ر ����
�و��� ?��ه  – 2ب�Q��� ��5ت ا�/�� � م��R ا� S���0%� م) S�� �%�)��?و ������ ا������ا���
  O/�(�ھ�� .

   - 3ب

     -4ب

 ط�ا!B ا������ وا�����      

  

�G ا����� ). -����� �%Hة ور��T�0م �دات �' م U�T� ا���ء ا���T�0ة ( ?

 ��اء ا��"��QOت .�ل �Oار �T�0���� B���) �!�/Oة .ا -

��� ا�� ��ض ?��(�%�  -���ع ا��
��5ة ا�����ع ا���T�0ة وT��� �%Hو� X��2 &� ا�����Q�5ض ا�� 

  ا��اء م��20  :�ر(�  -

  

 

 ط�ا!B ا������      

 ا��"��QOت  -

�ع &� ا��اء ا����20 ا�,�ر(�  -Hا�� 

  ا����Eز ا���0(�ي -

  

  

 

  اEھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

��� &� D3,�� ا�G��H  -1ج��  [�س ا�� �ھ�� ا�����D وا���

�ر ����
�و��� ازاء م%"�` م
��_ً  -2ج�Qا� �)��?  

��5 ��ى ا�G��H -3جHا���' ا�� �&��J �)��?  

�ر ����
�و��� ا?��ه O/�(� ا�����X   -4ج�Qا� �)��?  

  

 ط�ا!B ا������ وا�����     

  ا��"��QO و?���` اE���R و?+�دل اEراء 

  

 

 ط�ا!B ا������    

 ا��_.�a وا��"��QO واEم���زات ا���م��  -

-   

  

  



  

 ا�+"�� ا�����0  .11

1 -  ����Hا����رة ا�� G�2ا�      / 

  حماضرات معدة من قبل برنامج العدالة يف متناول اتمع . -  ا���ا�X ا��!�
�� ( ا��,�در)  - 2

 ا�G�2 وا���ا�X ا��� (�:I �%�   -أ

 ( ا���_ت ا������، ا����ر(� ،..) 

االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق الفئات املستضعفة / االحكام والقرارات 

 والرباءة .القضائية املتعلقة باالحوال الشخصية 

 XOا�ب_ ا���ا�X ا��2�Eو��� ، م
 d�����Eا 

 نودة على موقع جملس القضاء االعلى .القرارات املس -

  

  

  

 

  

�ر ا����ر ا��را��  .12H? �H(  

-  . �&�%�
 ا��اء ا�����0 ��/�(� ا�����X ا�/�ور(� وا��R ��� �:�Dت ا��

-  . � ��Dا�� X�Tا�  ا��(�رات ا����ا��� ������0 ا���D,� ��� ,' &� م

 

  

  الفصل االول 

  
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

فهم الطالب  - 1 االول
لفكرة العيادة 

 القانونية 

السبورة التقليدية /  تأصيل فكرة العيادة 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

تدريب الطالب على   1 الثاني
 كيفية تحقيق العدالة 

كيفية الوصول الى 
 العدالة 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

 

�ر ا�DQ,� ا��Fھ���� ا��%�رات  ا���م� و - د Hظ�9 وا���ا��"���� ) ا��%�رات ا�(fى ا������� ������� ا��
.(  

�ال ا�DQ,�� . -1د.Eا�+�اءة وا �)�/O I�5 G)ا���ر  

��� وا���ا�� . -2د��  ?��(9 ا�F� G��Hھ� م+�دئ ا����دة ا���

  -3د

    -4د



 الذهني 

تعريف الطالب بالفئات  1 الثالث 
التي يجب ان تقدم 

 المساعدة لها 

التعريف بالفئات 
 المستضعفة 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

تدريب الطالب وافهامة  1 الرابع 
 لمسؤوليات المحكمة 

االخالقيات 
القانونية والمسؤولية 

 المهنية 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

تنمية شعور وثقافة العمل  1 الخامس
 التطوعي 

السبورة التقليدية /  العمل التطوعي 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

تدريب الطالب على متعة  1 السادس
التواصل مع اطراف 

 القضية 

كيفية توثيق العالقة 
بين الطالب 

 واالستاذ والمحامي 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

تدريب الطالب على متعة  1 السابع 
 التواصل مع موكله 

تفهم احتياجات 
 الموكل 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

تدريب الطالب على مهنة  1 الثامن 
 ادلة االثبات

التعلم على اعداد 
 االدلة في القضية 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

تدريب الطالب على  1 التاسع 
تحليل النصوص القانونية 

 والبحث فيها 

كيفية البحث 
وكتابة المذكرات 

 القانونية 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

تدريب الطالب على  1 العاشر
 التعاطي والتدافع 

السبورة التقليدية /  مهارات الترافع 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

الحادي 
 عشر 

تدريب الطالب على   1
 كيفية انهاء الدعوة 

كيفية تعلم غلق 
 الدعوة 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

الثاني 
 عشر 

تدريب الطالب على   1
كيفية صياغة النصوص 

 القانونية 

كيفية اعداد مسودة 
 القوانين 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

الثالث 
 عشر 

تعليم الطالب كيفية  1
دراسة السياسة القانونية 

 والتعرض لها قانوناً 

تحليل السياسات 
 واالصالح القانوني 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 



الرابع 
 عشر 

ادماج الطالب بالمجتمع  1
 المدني 

تحليل المجتمع 
 المدني 

السبورة التقليدية / 
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

الخامس 
 عشر

السبورة التقليدية /  المحكمة الصورية  تعزيز مهنة المحاماة  1
االلكترونية / العصف 

 الذهني 

الحضور + المناقشة 
 +االمتحان التحريري 

 

  

  

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��م�� ���اد  ا����
� ا�������� .1

  ا�����ا��#�"�  !�عا� –���� ا�����ن  م ا��
� ا���م�� / ا����� .2

  '&��% �#�"�   461cln ا�� / ر�� ا����ر .3

�رس اول  –ا����0/ ا��ا��/  ا�.�ا�- ا��� ,�+* (�)� .4� 

40�ر ا���8/ ا��را��/  أ�56ل ا�&4�ر ا�����0 .5 

6. �#
  2017 – 2016 ا�!9* / ا�

 ��8/ ا�.���8ً  1 (ا���5)�8د ا�
��8ت ا��را���  .7

8.  >?� 29/1/2017 '�ر,C إ�8اد ھ@ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

�� E��Fا� >,��' Gب,)�ف ھ@ا ا����ر ا��و�.�دئ ا��&��% ا��#�"� ا��اء ا����ر,� ا�I�@� /?�J و��!��  ��
 Iذ� ��Nد و�(O6)�دة ا� �����5ن و� G�8 >O5ا��اء ا�. 

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ����Jت ا����� وط�ا"% ا������ وا����� وا������ .10



  اSھ�اف ا����(�� . -أ

  ���(� و()� ا��.�دئ اS����/ ���&��% ا��#�"�  -1أ

�ل ا���ا"�/ ا������/ ����&��%  -2أ?Sا�8 ا�T �()و �)���  

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اSھ�اف ا��)�ر'�� ا��J?� ������ر.  -ب 

  ,��W5 ا�W� E��F ا��+�ل (� ادق ا��!�?�* ���&�(G�8 /U ���� ا��&��%  – 1ب

  ,��W5 ا�W� E��F اSطXع G�8 ا���0X9ت ا���#�0/ ���را�/ (� ھ@ا ا����ل  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�ا"% ا������ وا�����      

40�ر ا���8/ ا��را��/      

     /,�  �&��Yات 6!

         /���8 Z"�Tو  

9#�ص ا�������� ا��J?��6ح ��� ������S�� ا��!�دات  

  

  

 

 

   

  

  

 

  اSھ�اف ا����ا��� وا������ .  -ج

�م ا���ا�� ا��#�"�� (� �#�ء ا�����Z .-1ج(!� C���'  


�ن وا��&��% ا��#�"� .-2ج�Sق ا��0 W�� �TXن ا�����  

  -3ج

    -4ج

  

 ط�ا"% ا������ وا�����     

�ع وا���رة G�8 '&��* ا�9#�ص Y�  ا���ء ا��&��Yة و�#��OT ا��

 

 ط�ا"% ا������    

  ا+���رات '&�,�,/  

 /,�  ا+���رات 6!

   

  

 



  

 ا�.#�� ا��&���  .11

1 -  ����Fا����رة ا�� E�5التحقيق اجلزائي /د. سلطان الشاوي       ا� 

  الكتب القانونية املتعلقة باملوضوع  -  ا���ا�Z ا��"�
�� ( ا���9در)  - 2

 ا�E�5 وا���ا�Z ا��� ,�?G �)�   -أ

 ( ا���Xت ا������، ا����ر,� ،..) 

  املعدل 1969لسنة  111قانون العقوبات رقم 

 قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي 

 ZTا�ب_ ا���ا�Z ا��5�Sو��� ، �
 `�����Sا 

 القوانني املقارنة ، والبحوث ذات الصلة . -

  

  

  

 

  

�,� ا����ر ا��را��  .12F' �F+ 

-  ����رات (� ط�ق ا��&��% ا����Fا�.� ا+� ا���� 

 ا�E�5 ا�&�,�a (� ا��&��% ا���ا"�  -

 

  الفصل االول 
  التحقيق الجنائي 

  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف بالتحقيق  معرفة وفهم  1 االول

 الجنائي 

 شفهي وتحريري شفهي  -

سلطات التحقيق  معرفة وفهم  1 الثاني

المحقق  –الجنائي 

 عضو االتحاد العام 

 شفهي وتحريري شفهي  -

العوامل  معرفة وفهم  1 الثالث 

التحقيقيةالمؤثرة 

 بالمحقق 

 وتحريريشفهي  شفهي  -

�ر ا��9JO ا��bھ���� ا��)�رات  ا����� و - د Fظ�< وا���ا��#���� ( ا��)�رات اe+�ى ا������� ������� ا��
.(  

�ر ا���ر,�J ���&��% ا��#�"� و���(� ��#�ه . -1دFا�� �)���  

�T< ا�
��Fت ا��&���� وادوارھ� (� ا��&��%. -2د�  

  ��Y��ت ا���)� (� ا��&��% ا���ا"� . -3د

    -4د



وسائل العلم بوقوع  معرفة وفهم  1 الرابع 

 الجريمة االخبار 

 شفهي وتحريري شفهي  -

الجريمة  –الشكوى  معرفة وفهم  1 الخامس

 المشهودة 

 شفهي وتحريري شفهي  -

اجراءات جمع  معرفة وفهم  1 السادس

االعالن  –االدلة 

 عن محل الحادث 

 شفهي وتحريري شفهي  -

 شفهي وتحريري شفهي  - الخبرة  معرفة وفهم  1 السابع 

 شفهي وتحريري شفهي  - التفتيش  معرفة وفهم  1 الثامن 

االجراءات  معرفة وفهم  1 التاسع 

والضوابط القانونية 

 في التفتيش 

 شفهي وتحريري شفهي  -

 شفهي وتحريري شفهي  - الشهادة  معرفة وفهم  1 العاشر

الحادي 

 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  - الكذب في الشهادة  معرفة وفهم  1

الثاني 

 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  - االستجواب  معرفة وفهم  1

الثالث 

 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  - االعتراف وصوره  معرفة وفهم  1

الرابع 

 عشر 

البصمات وحجيتها  معرفة وفهم  1

 في االثبات 

 شفهي وتحريري شفهي  -

الخامس 

 عشر

الوسائل الحديثة  معرفة وفهم  1

المؤثرة في ادانة 

الكالب  –المتهم 

جهاز   –البوليسية 

 كشف الكذب 

 شفهي وتحريري شفهي  -

 

  

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��م�� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن / ا�  ا��
� ا���م�� / ا����� .2�  م� "�صا�  �ع���� ا���

 / ()�'��ت ا��%م�$  472GL   ا�� / رم� ا����ر .3

 ا��2�� / ا-���ر'� ا� 1, ا��را�� م���0 را��� /  ا�/�ام. ا��� '�-, +�*� .4

30�ر ا����9 ا��را���  أ�67ل ا�34�ر ا�����0 .5 

6. �:
 2017-2016 ا� 1, / ا�

 ا�/���9  ) ���9  2( (ا���6)�9د ا�
��9ت ا��را���  .7

8.  =>� 29/1/2017 (�ر'B إ�9اد ھ?ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

 تعريف الطالب مبفردات مادة تشريعات التأمني 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 م"���ت ا����� وط�اEF ا������ وا����� وا������ .10



  اHھ�اف ا����+��  -أ

�ا��$ ا��%م�$ ا�:�+?ة . -1أKو ��L�  ا����'= �%

  (�ر'P ا�M�9 �/�O ا��Hاءات ا���/�� +� ا��%م�$ M�9 ا������6ت . -2أ        

���L ا��%م�$ +� ا��ول اH-�ى .   -3أH �� درا�� م��ر

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اHھ�اف ا��*�را(�� ا�"�<� ������ر .  -ب 

  ���ن اھ��� واھ�اف ��Lم ا��%م�$ .  – 1ب

  ���ن ا����
�ت ا�"�<� ����%م�$ +� ا���اق .  – 2ب

�اع ا��%م�$ +� ا���, ا������9ً وا�1�Kد'�ً  – 3ب�   ���ن ا

     -4ب

 ط�اEF ا������ وا�����      

  

 ا���ء ا���V�4ات  -

-  ���  ا��"�ام ا�H*�ة ا��6�Hو

  

 

 ط�اEF ا������      

 اHم��4ن ا���4'�ي  -

  اHم��4ن ا�) �ي  -

  

  

 

  اHھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

  زرع روح ا���2 +� ا�YOب   -1ج

  زرM9 م/�أ ا��0Hا�� ا���/�دل   -2ج

  -3ج

    -4ج

  

  ط�اEF ا������ وا�����     

  

  ا��9[ واHر�7د وا�:1\ 

 

 ط�اEF ا������    

-  �L0Yا�� 

  ا�������  -

  

  

 



  

 ا�/:�� ا�����4  .11

1 -  ����Oا����رة ا�� P�6ا�       


�� ( ا���1در)  - 2�Fا���ا�^ ا��  
  التأمني على السيارات 

  د. صاحل شحاذة

 ا�P�6 وا���ا�^ ا��� '�<M �*�   -أ

 ( ا���Yت ا������، ا����ر'� ،..) 
 

 ^Kا�ب_ ا���ا�^ ا��6�Hو��� ، م
 a�����Hا 

-  

  

  

  

 

  

�ر ا����ر ا��را��  .12O) �O-  

�ن ام�م ا�/����ن .�
:M �:� (�ر'
�O�� b/� ���9ً ان م)�وع ا����' M�0 ام���Hار ()�'^ ا��%م�$ ا�Kر ا�L����  

 

  

   ثانيال الفصل

  
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

مفهوم فكرة التأمين  معرفة وفهم  2 االول

 وتاريخ ظهورها

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 كترونية االل

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

االمتحان الشفوي القاء   معرفة وفهم  2 الثاني

�ر ا�)"�1 ا��%ھ���� ا��*�رات  ا���م� و - د Oظ�= وا���ا��:���� ( ا��*�رات اd-�ى ا������� ������� ا��
.(  

  P0 ا��ط$  -1د

�/? ا�F�O ��   -2د  

  -3د

    -4د



محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

 والتحريري والحضور

التعريف بتأمين  معرفة وفهم  2 الثالث 

 وبيان انواعه 

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

عقد التأمين  معرفة وفهم  2 الرابع 

 وخصائصه واركانه

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

القاء  التأمين على االموال  معرفة وفهم  2 الخامس

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

التأمين على  معرفة وفهم  2 السادس

 االشخاص 

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

القاء  التأمين المسؤولية  معرفة وفهم  2 السابع 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور



 االلكترونية 

تعريف السيارة  معرفة وفهم  2 الثامن 

 وخصائصها 

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

األضرار الناجمة عن  معرفة وفهم  2 التاسع 

 استخدام السيارة 

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

القاء  مفهوم قسط التأمين  معرفة وفهم  2 العاشر

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الحادي 

 عشر 

عناصر قسط  معرفة وفهم  2

 التأمين 

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الثاني 

 عشر 

االلتزامات المتربة  معرفة وفهم  2

 على المؤمن له 

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الثالث 

 عشر 

الحاالت التي يرجع  معرفة وفهم  2

بها المؤمن على 

 المؤمن له 

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور



المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

الرابع 

 عشر 

نظام البطاقات  معرفة وفهم  2

الخظراء للتأمين 

 االلزامي 

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الخامس 

 عشر

مراجعة وامتحان  معرفة وفهم  2

 نهائي

القاء 

محاضرات 

وعرض على 

المادة العلمية 

عل:السبورة 

 االلكترونية 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

 

  



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��م�� ���اد  ا����
� ا�������� .1

��ع���� ا��
� ا���م�� / ا����� .2  ��  ���ا����

  ��ا�� ا����#��"�!  353CI ا�� / ر�� ا����ر .3

   ا�0#رس ا�+�.� / ا'���ر)�  /��-�! ,��+!  ا�*�ا�( ا��� )�'& %�$� .4

 -1#ر ا���6!  أ�04ل ا�12#ر ا����-� .5

6. ��
  2017 -2016 ا��7& / ا�

 ��6! %� ا;�*#ع  2 (ا���0)�6د ا�
��6ت ا��را���  .7

  29/1/2017 "�ر)A إ�6اد ھ<ا ا�#=>  .8

 أھ�اف ا����ر .9

"$�ف ھ<ه ا���ده ا�J "��)> ا�E��I �����ا�� ا��� "�"G' H� E0ل ا�$�ة ا��2�E ا;���0و.� و�<�C "��ف 
 �� ا�J�6 E��I ا��7#ص ا���.#.�! ا��� "J�6 L�*I ھ<ه ا���ا

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ا����� وط�ا�L ا������ وا����� وا����������Nت  .10



  ا;ھ�اف ا����%��  -أ


��6 ا�J�6 E��I ا����%! J�6 ا��اء ا��2�#ب ودورھ� %� ار"�0ب ا���)�!  -1أ"  


��6 ا�J�6 E��I ���%� اE�R ا���ا�� ا��� "�"H6 E0 ا��2�#ب  -2أ(  

  �#S> ا��#ا.�H ا��ا'��� %� ا���)��  -3أ

 ���#��"�� ا.#اع ا���ا�� ا�-4أ

  -5أ

   -6أ

   ا;ھ�اف ا��$�ر"��ا��N=� ������ر  -ب 

  "��2& ا��7#ص ا���.#.�� ا��N=� �����)��  – 1ب

   - 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�ا�L ا������ وا�����      

 !(#�  ��T�2ات 4

    !���6 U��Sو  

  

  

 

 ط�ا�L ا������      

    !(#�  ا'���رات 4

  ا'���رات "�2)�)!   

  ا;���V ا��� "���� J�6 ا����2& ا���.#.� 

  

  

 

  ا;ھ�اف ا�#��ا.�� وا������  -ج

�U ا���)�! ا���"G' H� !*0ل ا��2�#ب  -1ج�S��2& و" J�6 E��I�6 ا��
"  

  ا���رة J�6 ا����2& وا��#X�T ���7#ص ا���.#.��  -2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�ا�L ا������ وا�����     

  

!(#�  ��T�2ات 4

   !���6 U��Sو  

 

 ط�ا�L ا������    

!(#�  ��T�2ات 4

   !���6 U��Sو  

  

  

 



  

 ا�*��� ا�����2  .11

 

1 -  ��#�Iا����رة ا�� E�0الرسائل واالطاريح االكادميية ذات الصلة       ا� 


�� ( ا���7در)  - 2�� الرسائل واالطاريح االكادميية ذات الصلة   ا���ا�U ا��

 ا�E�0 وا���ا�U ا��� )#=J �$�   -أ

 ( ا���Gت ا������، ا����ر)� ،..) 

 الرسائل واالطاريح االكادميية ذات الصلة 

 USا;���0و.�� ، �#ا Uب_ ا���ا�
 ا;.��.�\ 

البحوث واجلالت ذات الصلة قانون مكافحة االرهاب العراقي  -

، قانون 2015/ قانون االحوال وحتويل االرهاب  2005

 املعدل . 1969لسنة  111العقوبات رقم 

  

 

  

 'I" �I#)� ا����ر ا��را��  .12

 ���%� �#S> ا��#ا.�H ا����ر.� و"��)& ا�+��ات ا��#�#دة %� ا��#ا.�H ذات ا���7 . 

 

  الفصل االول 

  جرائم معلوماتية 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

مدخل تاريخي  معرفة وفهم  2 االول
 للجرائم المعلوماتية 

 شفهي وتحريري شفهي  -

اجزاء الحاسوب  معرفة وفهم  2 الثاني
 ودوره في الجريمة 

 شفهي وتحريري شفهي  -

جريمة سرقة  معرفة وفهم  2 الثالث 
 معطيات الحاسوب 

 شفهي وتحريري شفهي  -

مد=خضوع الجريمة  معرفة وفهم  2 الرابع 
 الحكام القانون 

 شفهي وتحريري شفهي  -

 شفهي وتحريري شفهي  -جريمة اتالف  معرفة وفهم  2 الخامس

  ا��$�رات  ا����� وا����#�� ( ا��$�رات اa'�ى ا������� ������� ا��#ظ�> وا��I#ر ا�^�7N ). - د 

  ا�6اد ط�*� �Sدر)H ����%� ا��#ا.�H -1د

  ا���رة J�6 "��2& ا��7#ص ا���.#.�� ذات ا���7 -2د

  -3د

    -4د



 معطيات الحاسوب 

مدى خضوع  معرفة وفهم  2 السادس
الجريمة الحكام 

 القانون 

 شفهي وتحريري شفهي  -

جريمة االحتيال  معرفة وفهم  2 السابع 
 االلكتروني 

 شفهي وتحريري شفهي  -

مدى خضوع  معرفة وفهم  2 الثامن 
الجريمة الحكام 

 القانون 

 شفهي وتحريري شفهي  -

جريمة انتهاك حرمة  معرفة وفهم  2 التاسع 
 المسكن الكترونياً 

 شفهي وتحريري شفهي  -

تعريف الجريمة  معرفة وفهم  2 العاشر
 صورها اركانها 

 شفهي وتحريري شفهي  -

الحادي 
 عشر 

جريمة التجسس  معرفة وفهم  2
 الكرتونياً 

 شفهي وتحريري شفهي  -

الثاني 
 عشر 

جريمة التزوير  معرفة وفهم  2
 الكترونياً 

 شفهي وتحريري شفهي  -

الثالث 
 عشر 

مدى خضوع  معرفة وفهم  2
الجريمة لالحكام 

 العامة 

 شفهي وتحريري شفهي  -

الرابع 
 عشر 

جرائم االخالق عن  معرفة وفهم  2
 طريق االنترنيت 

 شفهي وتحريري شفهي  -

 الخامس
 عشر

مدى انطياق  معرفة وفهم  2
الجرائم الحكام 

 القانون العامة

 شفهي وتحريري شفهي  -

 

  

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

 ا��
� ا������ / ا����� .2

   

��عا� ��  ا����

  ا����� 

  ر%�$� ا#"�اث /229jul        ا�� / ر�� ا����ر .3

 ا(���ري  –�2رس اول  –ا���"�, ا�.�-�,  ا�+�ا�* ا��� $�() '�&� .4

 "24ر ا���%, ا��را��,  أ�67ل ا�245ر ا����"� .5

6. ��
  2017 – 2016 ا��9) / ا�

 ��%, ا�+2%��ً  2 (ا���6)%�د ا�
�%�ت ا��را���  .7

  �D 29/1 /2017ر$C إ%�اد ھ@ا ا�2?<  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 F��Gا� >$��D Hف ھ@ه ا���ده ا��&D J� �&��% ا��و��� ا���9دق L�M2ن ر%�$� ا#"�اث وا��2ا-�O 2اد و�+�دئ��
 . J�5-9< ا#"�اث وا���D ا��� ��Oا��و�� ا���ا (+O 

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ����Sت ا����� وط�ا�L ا������ وا����� وا������ .10



  . ا#ھ�اف ا����'��  -أ

  %��O �&' H-2ن ر%�$� ا#"�اث .$
�%� ا�F��G  -1أ

   $��ف ا�H�% F��G ا#��اءات ا���ا��� ���5$� ا#"�اث . -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا#ھ�اف ا��&�ر��D ا��S?� ������ر  -ب 

�V ا��S?� ��#"�اث .$
�%� – 1ب�O2��5) ا�D H�% F��Gا� 

  ا�
�ب ا���ره %�H ا#���م ��#و�Oت '� ا��5#ت ا���+�$�,  – 2ب

     -4با��
�ب ا���ره %) ا����ر-, ��J ا#?���ت ا����$, وا���� %��$,  – 3ب

 ط�ا�L ا������ وا�����      

 �$2�  ��X�5ات 7

 ����% V��Oو  

  

 

 ط�ا�L ا������      

7�2$,  ا(�+�رت  

  �5D$�$,  ا(�+�رات

  

  

 

  ا#ھ�اف ا���2ا-�� وا������ . -ج

�) .  -1جGن و"�2ق ا��
  ��D$� ا�2%� �2�5ق ا#-

  ���ن دور ا�.��'� '� ���ء ا#-
�ن وا�����V . -2ج

�&2م ا��
��Z وا���و-� '� ا�����) �V ا#"�اث .  -3ج� C���D  

    -4ج

  

 ط�ا�L ا������ وا�����     

  ��X�5ات �O J+) ا#���ذ   

  VOا�2ا J� ,�.و ا� ,$�\- V��Oو  

  

  

  

 

 ط�ا�L ا������    

 ,$2�  ا���5-�ت 7

,$�$�5D ا���5-�ت  
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1 -  ��2�Gا����رة ا�� F�6اليوجد      ا� 


�� ( ا���9در)  - 2��  ا���ا�V ا��
وتعديالته  1983لسنة  76قانون رعاية االحداث العراقي رقم  -

  .1990مع اتفاقية حقوق الطفل 

 ا�F�6 وا���ا�V ا��� H?2$ �&�   -أ

 ( ا���_ت ا������، ا����ر$� ،..) 
 اليوجد

 VOا#���6و-�� ، �2ا Vب_ ا���ا�
 a�-��-#ا 

-  

  

  

 
  

 (2GD �G$� ا����ر ا��را��  .12

-   b9S� ��&�� ب��� VXاھ��� و 

 �Xورة b�9SD وaO ��$�رة ���ات ر%�$� ا#"�اث .  -

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا������2 ( ا��&�رات اg(�ى ا������� ������� ا��2ظ�< وا��2Gر ا��9Sd ا��cھ���� ا��&�رات  ا����� و - د 
.(  

  ز$�دة ا�.�� �����h   -1د

��� ا�����) ���و-� ود����2���  -2د��  

    -4د



  رعاية احداث 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

رعاية االحداث عبر  معرفة وفهم  2 االول
 التاريخ 

 شفهي وتحريري شفهي  -

التأصيل التأريخي  معرفة وفهم  2 الثاني
 لرعاية االحداث .

 شفهي وتحريري شفهي  -

رعاية االحداث في  معرفة وفهم  2 الثالث 
 الشريعة االسالمية .

 شفهي وتحريري شفهي  -

رعاية االحداث في  معرفة وفهم  2 الرابع 
 العصر الحديث 

 شفهي وتحريري شفهي  -

رعاية االحداث في  معرفة وفهم  2 الخامس
العصر الحديث 
 القوانين الوطنية 

 شفهي وتحريري شفهي  -

رعاية االحداث في  معرفة وفهم  2 السادس
العصر الحديث 

وفي المواثيق 
 الدولية

 شفهي وتحريري شفهي  -

 شفهي وتحريري شفهي  - مفهوم االحداث  معرفة وفهم  2 السابع 

االجراءات الجزائية  معرفة وفهم  2 الثامن 
 لرعاية االحداث 

 شفهي وتحريري شفهي  -

االجراءات الجزائية  معرفة وفهم  2 التاسع 
 الحدثلحماية 

 شفهي وتحريري شفهي  -

االجراءات الجزائية  معرفة وفهم  2 العاشر
لحماية الحدث 

عندما يكون جاني 
 (وطنياً/دولياً)

 شفهي وتحريري شفهي  -

الحادي 
 عشر 

االجراءات الجزائية  معرفة وفهم  2
لحماية الحدث 

عندما يكون مجني 
 عليه وطنياً ودولياً .

 شفهي وتحريري شفهي  -

الثاني 
 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  - التشرد  معرفة وفهم  2



الثالث 
 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  - التسول  معرفة وفهم  2

الرابع 
 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  - انحراف السلوك  معرفة وفهم  2

الخامس 
 عشر

 شفهي وتحريري شفهي  - اطفال الشوارع  معرفة وفهم  2

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

 ا��
� ا������ / ا����� .2

   

��عا� ��  ا����

  ا����� 

   ط" !��� /468jm         ا�� / ر�� ا����ر .3

   �0ن� �.رس –ا��ا��� ا���,�+  ا�*�ا�( ا��� )�'& %�$� .4

 ,1.ر ا���!+ ا��را��+  أ�45ل ا�12.ر ا����,� .5

6. ��
  2017 – 2016 ا��7& / ا�

 ��!+ ا�*.!��ً 1 (ا���4)!�د ا�
�!�ت ا��را���  .7

  �B 29/1 /2017ر)A إ!�اد ھ<ا ا�.=>  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 �(.DBة وGH�� "��Dا� <(��B Iف ھ<ه ا���ده ا��$B ��ا�D" ا����� و!�LM+ ا�����ه وا���وح وان.ا!$� وا���ا
ا���
�+ و����� ���%� اوB�L$� و�& ��)���N�� O=���ت وا���وح ����� ا�H� �% �$� "��D> او!�& %� ��ا�� 
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 ����Qت ا����� وط�ا�O ا������ وا����� وا������ .10



  اNھ�اف ا����%�� . -أ


�!� ا�I�! "��D ا����%+ �S ا���,�+ ا���ن.ن�+  -1أ(  


��& ذ�T  -2أB ���  ���%� و%$� اNو�Lت ا����)��+ ���2ث و��

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اNھ�اف ا��$�ر��B ا��Q=� ������ر  -ب 

  ا�
�ب ا���ره !�I ا���Nم ��Nو�Lت %� ا�N�2ت ا���*�)�+  – 1ب

  ا��
�ب ا���ره !& ا����رن+ ��S اN=���ت ا����)+ وا���� !��)+  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�ا�O ا������ وا�����      

  ��Y�2ات �L S*& اN���ذ   

  ZLا�.ا S� +�[ن\�)+ و ا� Z��Lو  

  

  

 

 ط�ا�O ا������      

  +(.�  ا���2ن�ت 5

 +(�(�2B ا���2ن�ت  

  

  

 

  . اNھ�اف ا�.��ان�� وا������ -ج

  ا���رة !�I ا����2& وا��.�Y_ و��2B& ا��7.ص %��� )���Y.���� O.ع .  -1ج

  %$� ا��S�� �LM ا�D" ا����� وا���ن.ن ا������ .  -2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�ا�O ا������ وا�����     

  ��Y�2ات �L S*& اN���ذ   

  ZLا�.ا S� +�[ن\�)+ و ا� Z��Lو  

  

  

  

 

 ط�ا�O ا������    

 +(.�  ا���2ن�ت 5

+(�(�2B ا���2ن�ت  

  

  

 



  

 ا�*��� ا�����2  .11

  

1 -  ��.�Dالطب العديل/ وصفي فائق       ا��4" ا����رة ا�� 


�� ( ا���7در)  - 2��  الكتب ذات الصلة  -  ا���ا�Z ا��

 ا��4" وا���ا�Z ا��� ).=I �$�   -أ

 ( ا���Mت ا������، ا����ر)� ،..) 

املعدل والقوانني ذات  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

 الصلة 

 ZL��4ون�� ، �.ا�Nا Zب_ ا���ا�
 cن��ن�Nا 

 البحوث واالت العلمية والقانونية  -

  

  

 
  

 'DB �D.)� ا����ر ا��را��  .12

 ���%�=�Qا����� وا!�اد ا����ر)� ا� "Dةا���ا���& !�I ا�B,� ا���=� ���D*� ����)�رات ا����ان�� ا�I دا
 )���O ��.اZ�Y و���دات ا�D" ا����� . 

  

  الفصل الثاني 

 طب عدلي  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

نشأة وتطور الطب  معرفة وفهم  1 االول

 العدلي 

 شفهي وتحريري شفهي 

الموت عالماته  معرفة وفهم  1 الثاني

 مظاهرة 

 شفهي وتحريري شفهي 

 شفهي وتحريري شفهي  الجروح انواعها  معرفة وفهم  1 الثالث 

 شفهي وتحريري شفهي  الحروق انواعها  معرفة وفهم  1 الرابع 

اصابات المقذوفات  معرفة وفهم  1 الخامس

 النارية 

 شفهي وتحريري شفهي 

ا����.�� ( ا��$�رات اf'�ى ا������� ������� ا��.ظ�> وا��D.ر ا��7QH ا��Gھ���� ا��$�رات  ا����� و - د 
.(  

  %$� ا��S�� �LM ا�D" ا����� وا���ن.ن ا������  -1د

  �$�م ا�D" ا����� و!�LM+ �����ن.ن ا������  -2د

  -3د

    -4د



 شفهي وتحريري شفهي  االجهاض عالقته  معرفة وفهم  1 السادس

 شفهي وتحريري شفهي  قتل الوليد  معرفة وفهم  1 السابع 

 شفهي وتحريري شفهي  الجرائم الغيبية  معرفة وفهم  1 الثامن 

علوم السموم الدم  معرفة وفهم  1 التاسع 

 الهوية  –

 شفهي وتحريري شفهي 

السائل المنوي  معرفة وفهم  1 العاشر

-dnaفحوصات 

rna-  

 شفهي وتحريري شفهي 

الحادي 

 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  تطبيقات عملية  معرفة وفهم  1

الثاني 

 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  تنظيم شهادة الوفاة  معرفة وفهم  1

الثالث 

 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  بيان الوالدة  معرفة وفهم  1

الرابع 

 عشر 

 شفهي وتحريري شفهي  الحاالت الجنائية  معرفة وفهم  1

الخامس 

 عشر

 شفهي وتحريري شفهي  الحاالت الجنائية  معرفة وفهم  1

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن / ا�  ا��
� ا������ / ا����� .2�  م� ا��"�!�  �ع���� ا���

�ن ا������ت ا�%�ص 7PC 33       ا�� / رم� ا����ر .3��'/ 

 ا��3��  –ا2ول ا� /* ا��را��  ا�.�ام- ا��� ,�+* (�)� .4

 / ا�����4 ا��3��3 ا���=� ا��را���  54�ر ا�>;ب  أ�78ل ا�56�ر ا�����4 .5

 2017-2016 ا�
"�ا� /* /  .6

 ا�.�=��  ) ��=� 3 ( (ا���7)=�د ا�
�=�ت ا��را���  .7

8.  @A� �F 29/1/2017ر,E إ=�اد ھBا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

 يتناول املقرر تعريف الطالب باجلرائم وأركاا وعقوباا ومن مث حتديد كل جرمية وتطبيق النص القانوين عليها

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10.  H!ا������ وا����� وا������م%���ت ا����� وط�ا 



  ا2ھ�اف ا����(��  -1أ

�اع ا���ا!�-1أ�  ا

  �* ��,�� ور�")� -2أ        

��� �* ��,��  -3أ�=  

  -5أ

   -6أ

   ا2ھ�اف ا��)�را��F ا�%��A ������ر .  -ب 

���  – 1ب��  F"��� م)�رات ا�>��K ا���

  و=����F�(F"��� '�رات ا�>���6F L�= K,� �* ��,��  – 2ب

�ن– 3ب�   م
�=�ة ا�>��L�= K ()� م�اد ا���

     -4ب

 ط�ا!H ا������ وا�����      

  

�ع/م"�'�O /ا�F/ ��N>.���ت =����  -P� �8ح ا��

- / ���6��� ���   data showز,�رات م��ا

  

  

 

 ط�ا!H ا������      

5410�ر ,�م� وام��6ن ,�م�   20أم��6ن �6F,�ي  -  

  

 

  ا����ا��� وا������ .ا2ھ�اف  -ج

  ط�ح أ�L�= �,�7) ��N ا�>�.� وا=>�ءھ� (��A � )� ا���"L  -1ج

  ا=>�ء ا�>��K وا�.�ت م"���� -2ج

   ا=>�ء ا�>���A�) K ا��"�'�O �����دة-3ج

    -4ج

  

 ط�ا!H ا������ وا�����     

�ع +F>.���ت =���� + P����� ��N�ع + أ�P�ا���رة =�L ا����6* ����ا'@ ا���ء ا���P�6ة وم"�'�O ا��
  و�� �� أ��"��ج ا��6�ل

  

  

  

 

 ط�ا!H ا������    

 ام��6ن �6F,�ي -

 ام��6ن ,�م� +54�ر -

-   
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1 -  ���      ا�K�7 ا����رة ا��>�
كتب املقرر +نصوص القانون +قرارات قضائية +كتب قانونية خارجية + 

 أخرى

  ا���ا�W ا��!�
�� ( ا��/�در)  - 2
الكتاب املنهجي (شرح أحكام القسم  -

  اخلاص من قانون العقوبات العراقي )

 ا�K�7 وا���ا�W ا��� ,�LA �)�   -أ

 ( ا���;ت ا������، ا����ر,� ،..) 
 تشريعات القوانني االخرى والقرارات القضائية

 W'ا�ب_ ا���ا�W ا��7�2و��� ، م
 Z����� ا2

 احملاكم املنشورة على مواقعها االلكرتونيةقرارات  -

  

  

  

 

  

�ر ا����ر ا��را��  .12<F �<+  

 ���رة ا��3,�6 +ا2����O"ث ا���م�ا�.� أ+� ا����,;ت ����O,��ت ا���5!�� + ا����ع ا�L ا��/�در وا�.6
�دة (� ا��KF�7 ا���������  ����/�در ا�2".�� ا��3,�6 ا��

  

 

  

  الفصل االول 

  عقوبات خاص 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

العالقة بين القسم  معرفة وفهم  3 االول

 العام والخاص

القاء المحاضرة  -

+عرض المادة 

data show 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الجرائم المخلة  معرفة وفهم  3 الثاني

 بالثقة العامة

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

االمتحان الشفوي القاء المحاضرة +عرض جريمة تزييف العملة  معرفة وفهم  3 الثالث 

ا��"���� ( ا��)�رات ا_+�ى ا������� ������� ا���ظ�@ وا��>�ر ا�O%/� ا��\ھ���� ا��)�رات  ا���م� و - د 
.(  

  ����F ا�>��K وأ()�م` �� �� ا=�.�ر ا� �* ��,��  -1د

  ����F ا�>���6F  �� �� K,� ا���ا!�  -2د

   �� �� (�ض ا������ وا+���ر ا��;!� م")�-3د

    -4د



 والتحريري والحضور data showالمادة  واالوراق النقدية

جريمة تزوير  معرفة وفهم  3 الرابع 

 المحررات

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

جريمة استعمال  معرفة وفهم  3 الخامس

 المحررات المزورة

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

القاء المحاضرة +عرض  جريمة الرشوة معرفة وفهم  3 السادس

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

جرائم االنتفاع  معرفة وفهم  3 السابع 

المادي من نفوذ 

 الوظيفة

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

القاء المحاضرة +عرض  جريمة االختالس معرفة وفهم  3 الثامن 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

جريمة االضرار  معرفة وفهم  3 التاسع 

 بمصلحة عامة 

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

جريمة االنتفاع من  معرفة وفهم  3 العاشر

 االشغال ...الخ

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الحادي 

 عشر 

جريمة االنتفاع من  معرفة وفهم  3

 استخدام العمال

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الثاني 

 عشر 

القاء المحاضرة +عرض  جريمة االغتصاب معرفة وفهم  3

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الثالث 

 عشر 

القاء المحاضرة +عرض  جريمة اللواط معرفة وفهم  3

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الرابع 

 عشر 

القاء المحاضرة +عرض  جريمة هتك العرض معرفة وفهم  3

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الخامس 

 عشر

جريمة الفعل  معرفة وفهم  3

الفاضح المخل 

 بالحياء

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

  الفصل الثاني 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

الجرائم الماسة  معرفة وفهم  3 االول

والواقعة على 

 األشخاص

القاء المحاضرة  -

+عرض المادة 

data show 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور



القاء المحاضرة +عرض  جريمة القتل العمد معرفة وفهم  3 الثاني

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الظروف المشددة  معرفة وفهم  3 الثالث 

 لعقوبة جريمة القتل

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

االعذار المخففة  معرفة وفهم  3 الرابع 

 لعقوبة القتل العمد

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

 االمتحان الشفوي

 والتحريري والحضور

جريمة االعتداء  معرفة وفهم  3 الخامس

 المفضي الى الموت

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

القاء المحاضرة +عرض  جريمة القتل الخطأ معرفة وفهم  3 السادس

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الجرائم الماسة  معرفة وفهم  3 السابع 

بسالمة جسم 

 اإلنسان

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

القاء المحاضرة +عرض  جنايات اإليذاء معرفة وفهم  3 الثامن 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

القاء المحاضرة +عرض  جنح اإليذاء معرفة وفهم  3 التاسع 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

جرائم الخطف  معرفة وفهم  3 العاشر

 والحجز

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الحادي 

 عشر 

القاء المحاضرة +عرض  جريمة السرقة معرفة وفهم  3

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الثاني 

 عشر 

القاء المحاضرة +عرض  عقوبة جريمة السرقة معرفة وفهم  3

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الثالث 

 عشر 

القاء المحاضرة +عرض  جريمة خيانة األمانة معرفة وفهم  3

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الرابع 

 عشر 

القاء المحاضرة +عرض  جريمة االحتيال معرفة وفهم  3

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور

الخامس 

 عشر

الجرائم الملحقة  معرفة وفهم  3

 بجريمة االحتيال

القاء المحاضرة +عرض 

 data showالمادة 

االمتحان الشفوي 

 والتحريري والحضور
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� ا������ / ا����� .2�  م� ا��"�!� � �ع���� ا���

 /%�� ا$����ع  110TSLS        ا�� / رم� ا����ر .3

  م���2 او�1 / ��رس اول / ا(���ري  ا�,�ام+ ا��� *�() '�&� .4

32�ر ا���%� ا��را���  أ�56ل ا�34�ر ا�����2 .5 

6. �"
 2017-2016 ا� 8) / ا�

 ) ��%�  ا�,�%�� 2(  (ا���5)%�د ا�
�%�ت ا��را���  .7

8.  <=� �B 29/1/2017ر*A إ%�اد ھ<ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

تدريب الطلبة على فهم وحتليل العالقة بني علم االجتماع والعلوم اجلنائية من خالل ربط الظاهر االجتماعية 
 بالقونني تأثر وتأثرياً 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�



10.  D!ت ا����� وط�ا���Fا������ وا����� وا������م 

  ا$ھ�اف ا����'��  -أ

  ا����*> ����Iھ�ة ا$��ام�� ����4 ا����%�� . -1أ

�ن .  -2أ        �  ���ن ا��J�� �KL %�� ا$����ع و%�� ا���

 �4B*� ا����Mات ا$����%�� %�1 ا��Iھ�ة ا$��ام�� .  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ������ر .ا$ھ�اف ا��&�را��B ا��F=�   -ب 

�اھ� ا$����%�� .  – 1بI��4) ا�B 1�% O*ا���ر  

��� .  – 2ب��  ا����*> �����ام) ا��� *�3&� ا���Qع %"� =���P ا���ا%� ا���

  ا����4) وا��T=�) '� ر�S ا��Iھ�ة ا$��ام�� �����ام) ا���R�4 �&� .  - 3ب

     -4ب

 ط�ا!D ا������ وا�����      

  

- . �*�I� م�U�4ات 

�رة ا$���5و��� '� ا%�اد ا���U�4ة . -,
  ا���Fام ا�

- . �� 
  ا� �%) مX ا�J% �,�R ط�*D ا�Mرة ا$���W ا� �

 

 ط�ا!D ا������      

 ام��4ن '�4B ��8*�ي . -

  ام��4ن *�م� 6 �ي . -

  

  

 

  ا$ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

��� .  -1ج��  ا���رة %�1 ا�����) وا����U] و��4B) ا�"8�ص ا���

��� وا�����X .  -2ج��  '&� ا��J�� �KL ا���ا%� ا���

  -3ج

    -4ج

  

 ط�ا!D ا������ وا�����     

  

  power pointم�U�4ات �����Fام ا�ـ -

 م�U�4ات 6 &��  -

  

  

 



  

 ا�,"�� ا�����4  .11

1 -  ����Rا����رة ا�� O�5علم االجتماع القانوين       ا� 

  ا���ا�X ا��!�
�� ( ا���8در)  - 2
 علم االجتماع القانوين  -

  أ.م.د. فراس عبد املنعم بشيت 

 ا�O�5 وا���ا�X ا��� *�=1 �&�   -أ

 ( ا���Lت ا������، ا����ر*� ،..) 
 

 XKا�ب_ ا���ا�X ا$���5و��� ، م
 _����� ا$

-  

  

  

  

 
  

�ر ا����ر ا��را��  .12RB �R)  

ا���) %�1 ا�2�B ا� �=� ���R,� ����*�رات ا����ا��� و��X ا���8در وا%�اد ��Bر*� �I��� D���Bھ�ة ا$��ام�� 
�اھ� ا$����%�� I�2ى ا���  

 
  

  

  

  

  

 ط�ا!D ا������    

- .�*�*�4B ا(�,�رات 

-  . �*�  ا(�,�رات 6 

  

  

 

�ر ا��8FQ ا��Tھ���� ا��&�رات  ا���م� و - د Rظ�> وا���ا��"���� ( ا��&�رات اb(�ى ا������� ������� ا��
.(  

��� L�B!� مX ا�����X . -1د���K ص�8� �P��= 1�% J*در�K �,ا%�اد ط�  

  '&� ا�"8�ص ا�
�ر*� مc�2 J ا��م�ن ور�R&� مc�2 J ا���5ن . -2د

  -3د

    -4د



  

  الفصل االول 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف بعالقة  2 االول

علم االجتماع 

بالقانون ومدى 

التأثير والتاثر 

المتبادل فــــــــــــي 

  كل منهما ،

دراسة الظاهرة 

االجتماعية من 

 الناحية القانونية 

التعريف بعلم 

 االجتماع القانوني

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية 

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

التعريف بعالقة  2 الثاني

علم االجتماع 

بالقانون ومدى 

التأثير والتاثر 

المتبادل فــــــــــــي 

  كل منهما ،

الجذور الفكرية 

 لعلم االجتماع

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 تحريريامتحان 

دراسة الظاهرة  2 الثالث 

االجتماعية من الناحية 

 القانونية 

عالقة علم 

 االجتماع بالعلوم

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

التعريف بعالقة  2 الرابع 

علم االجتماع 

بالقانون ومدى 

التأثير والتاثر 

المتبادل فــــــــــــي 

  منهما ،كل 

اهداف علم 

 االجتماع

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

دراسة الظاهرة  2 الخامس

االجتماعية من الناحية 

 القانونية 

المدارس الفكرية 

 في علم االجتماع

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري



التعريف بعالقة  2 السادس

علم االجتماع 

بالقانون ومدى 

التأثير والتاثر 

المتبادل فــــــــــــي 

  كل منهما ،

  السبورة العادية  الضبط االجتماعي

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

دراسة الظاهرة  2 السابع 

االجتماعية من الناحية 

 القانونية 

اهداف الضبط 

 االجتماعي 

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

التعريف بعالقة  2 الثامن 

علم االجتماع 

بالقانون ومدى 

التأثير والتاثر 

المتبادل فــــــــــــي 

  كل منهما ،

ادوات الضبط 

 االجتماعي

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

دراسة الظاهرة  2 التاسع 

االجتماعية من الناحية 

 القانونية 

انواع الضبط 

 االجتماعي

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

التعريف بعالقة  2 العاشر

علم االجتماع 

بالقانون ومدى 

التأثير والتاثر 

المتبادل فــــــــــــي 

  كل منهما ،

المجتمع واقع 

 العراقي

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

 

 

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

 

 

الحادي 

 عشر 

دراسة الظاهرة  2

االجتماعية من الناحية 

 القانونية 

  السبورة العادية  التغيير االجتماعي 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري

الثاني 

 عشر 

التعريف بعالقة  2

علم االجتماع 

بالقانون ومدى 

التأثير والتاثر 

المتبادل فــــــــــــي 

انواع التغيير 

 االجتماعي 

  السبورة العادية 

 السبورة االلكترونية

  امتحان شفهي 

 امتحان تحريري



  كل منهما ،

الثالث 

 عشر 

دراسة الظاهرة  2

االجتماعية من الناحية 

 القانونية 

التغيير ضوابط 

 االجتماعي

  امتحان شفهي  

 امتحان تحريري

الرابع 

 عشر 

التعريف بعالقة  2

علم االجتماع 

بالقانون ومدى 

التأثير والتاثر 

المتبادل فــــــــــــي 

  كل منهما ،

تعريفات 

 ومصطلحات قانونية 

  امتحان شفهي  

 امتحان تحريري

الخامس 

 عشر

دراسة الظاهرة  2

االجتماعية من الناحية 

 القانونية 

 امتحان فصلي تحريري  

 

  

  
  
 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��م�� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن / ا�  ا��
� ا���م�� / ا����� .2�  م� ا��"�!�  �ع���� ا���

 /&�� ا%��ام  106SC      ا�� / رم� ا����ر .3

 ا%ول / ا�����1 ا%و�/ ا� .( ا��را��  ا�-�ام, ا��� +�*( )�'� .4

31�ر ا���&� ا��را���  أ�56ل ا�34�ر ا�����1 .5 

6. �"
 2017-2016 ا� .( / ا�

 ا�-�&��  ) ��&� 2 ( (ا���5)&�د ا�
�&�ت ا��را���  .7

8.  ;<� �A 29/1/2017ر+@ إ&�اد ھ=ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

يتناول املقرر تعريف الطالب مببادئ علم االجرام املعاصر وطرق دراسة الظاهرة االجرامية كظاهرة اجتماعية وفردية ، واسباب 

 الظاهرة اجلرمية الذاتية واخلارجية .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 م���Eت ا����� وط�ا!C ا������ وا����� وا������ .10



  ا%ھ�اف ا����)��  -أ

�ره  -1أGA )ام�  ��A+; &�� ا%��ام و&

  درا�� ا��Iھ�ة ا%��ام�� ��Iھ�ة )�د+� وا����&��  -2أ        

�ك ا���م�   -3أ�
 ا�� 
�� ا����� وا%����&� وا%�Kم� ��

�ك ا%��ام� : ا� �د+� ، ا��Eر��� -4أ�
�ام( ا�& 

  -5أ

   -6أ

   ا%ھ�اف ا��'�را��A ا��E>� ������ر .  -ب 

  A"��� م'�رات ا�P��G ����)� ا�����ت &�� ا%��ام  – 1ب

�ك ا%��ام� وا�-��Q  – 2ب�
�ام( ا�&   

   - 3ب

     -4ب

 ط�ا!C ا������ وا�����      

  

-  ��R�%وط�ح ا �TU�"ب ا������� V�Wا� �6ح ا��

-   

  

 

 ط�ا!C ا������      

  

  ا%م��4ن ا���4+�ي وا�34�ر ا���م�  -

  

 

  ا%ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

  ط�ح ا���R )�5+� &�/ ا��G-� وم"4'� )�>� ا%����  -1ج

�ك ا%��ام�  -2ج�
  م�U; �6ا!Z ا� �Q ا���ا�U )� ا�"�I+�ت ا�� 
�ة ��

  -3ج

    -4ج

  

 ط�ا!C ا������ وا�����     

  

�ك ا���م� �
�ع وا���رة &�/ ��4A( ا�"�I+�ت ا�� 
�ة ��W�  ا���ء ا���W�4ة وم"��TU ا��

 

 ط�ا!C ا������    

 ا%م��4ن ا���4+�ي وا�34�ر ا���م� -

-   

  

  

 



  

 ا�-"�� ا�����4  .11

1 -  ����Gا����رة ا�� P�5املقررالكتاب       ا� 

  علم االجرام املعاصر ، د. مجال ابراهيم احليدري  -  ا���ا�V ا��!�
�� ( ا��.�در)  - 2

 ا�P�5 وا���ا�V ا��� +�>/ �'�   -أ

 ( ا���Kت ا������، ا����ر+� ،..) 
 حممد شالل حبيب ،علم االجرام املعاصر 

 VUا�ب_ ا���ا�V ا%���5و��� ، م
 ]����� ا%

 مصادر ذات صلة باملوضوع  -

  

 

  

�ر ا����ر ا��را��  .12GA �G*  

  م���� ا�P�5 وا�-4�ث ا��4+_� ذات ا�.�� . 

  

  

 

  

  الفصل االول    

  علم االجرام المعاصر 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

تعريف علم االجرام  معرفة وفهم  - 2 االول

المنهج واساليب 

 العمي التجريبي

 امتحان شفهي  نظري  -

اساليب البحث  معرفة وفهم  - 2 الثاني

الفردية وتفسير 

 لومبروزو

 امتحان شفهي  نظري  -

التفسير االجتماعي  معرفة وفهم  - 2 الثالث 

 التكاملي 

 امتحان شفهي  نظري  -

�ر ا�ET.� ا��"���� ( ا��'�رات اc*�ى ا������� ا��aھ���� ا��'�رات  ا���م� و - د Gظ�; وا���������� ا��
.(  

�ر ا���ر+�E ��� ا%��ام  -1دGم��)� ا��  

  درا�� ا��Iھ�ة ا%��ام�� )� ��1ة ا������I� Vھ�ة ا����&�� ، )�د+�  -2د

�ك ا%��ام� ا� �دي ،وا��Eر�� -3د�
  م��)� ا�-�ب ا�

    -4د



دراسة اسباب  معرفة وفهم  - 2 الرابع 

الجريمة الفردية ( 

التكوين  –الوراثة 

 العضوي)

 امتحان شفهي  نظري  -

الجنس الساللة  معرفة وفهم  - 2 الخامس

السكر وادمان 

 المخدرات 

 امتحان شفهي  نظري  -

  االسبابا الخارجية  معرفة وفهم  - 2 السادس

( العائلية ، 

 الجغرافية )

 امتحان شفهي  نظري  -

االسبابا الثقافية  معرفة وفهم  - 2 السابع 

،السياسية 

 ناالجتماعية 

 امتحان شفهي  نظري  -

تعريف علم االجرام  معرفة وفهم  - 2 الثامن 

واساليب المنهج 

 العمي التجريبي

 امتحان شفهي  نظري  -

اساليب البحث  معرفة وفهم  - 2 التاسع 

الفردية وتفسير 

 لومبروزو

 امتحان شفهي  نظري  -

التفسير االجتماعي  معرفة وفهم  - 2 العاشر

 التكاملي 

 امتحان شفهي  نظري  -

الحادي 

 عشر 

دراسة اسباب  معرفة وفهم  - 2

الجريمة الفردية ( 

التكوين  –الوراثة 

 العضوي)

 امتحان شفهي  نظري  -

الثاني 

 عشر 

الجنس الساللة  معرفة وفهم  - 2

السكر وادمان 

 المخدرات 

 امتحان شفهي  نظري  -

الثالث 

 عشر 

  االسبابا الخارجية  معرفة وفهم  - 2

( العائلية ، 

 الجغرافية )

 امتحان شفهي  نظري  -

الرابع 

 عشر 

تعريف علم االجرام  معرفة وفهم  - 2

واساليب المنهج 

 العمي التجريبي

 امتحان شفهي  نظري  -



الخامس 

 عشر

اساليب البحث  معرفة وفهم  - 2

الفردية وتفسير 

 لومبروزو

 امتحان شفهي  نظري  -

 

  

  

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��م�� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن / ا�  ا��
� ا���م�� / ا����� .2�  م� ا��"�!�  �ع���� ا���

 /%�� ا����ب  115P     ا�� / رم� ا����ر .3

�1��ا�ا� 0) ا��را�� م�/�� او�- / ا�,�ام+ ا��� *�() '�&� .4 

 ا���%� ا��را���  ا�89ب/2�ر أ�56ل ا�23�ر ا����/� .5

6. �"
 2017-2016 ا� 0) / ا�

 ا�,�%��  ) ��%� 2 ( (ا���5)%�د ا�
�%�ت ا��را���  .7

8.  =>� �C 29/1/2017ر*B إ%�اد ھ?ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

يتناول املقرر تعريف الطالب مببادئ علم العقاب وانواع املؤسسات العقابية ، وانواع العقوبات واسليب املعاملة العقابية داخل وخارج 

 املؤسسة العقابية .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 م���Gت ا����� وط�ا!E ا������ وا����� وا������ .10



  اHھ�اف ا����'��  -أ

9�ره  -1أC (ام�  ��C*= %�� ا����ب و%

�اع ا����
�ت ا�������  -2أ        �  ا

�اع ا������ت   -3أ� ا

 ا���K ا����م�� ا������� دا() و(�رج ا����
� ا������� -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا��G<� ������ر .اHھ�اف ا��&�را��C   -ب 

���  – 1ب��  C""��� م&�رات ا�K��9 ا���

�ع  – 2بM���� ا������� ������  م
�%�ة '&� ا�"0�ص ا���

  �P ���"Cرات ا�K��9 %�- م��'� ا����K ا����م�� ا������� دا() و(�رج ا����
�  – 3ب

     -4ب

 ط�ا!E ا������ وا�����      

  

�6ح ا���اT�M مT م"��WP مT ط�ح اH���U مT ا���Gام ا���ب ا���ض مP R,) ا�89ب �����Gام  -
power point 

-   

  

 

 ط�ا!E ا������      

  ام��3ن �3C*�ي و/2�ر *�م�  -

  

  

 

  اHھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

  ط�ح أ���U '�5*� %�- ا��9,� وا%�9ءھ� '�<� � &� ا���"-  -1ج

0�ص ا���ا��R ا������� ا������� �����دة .ا%�9ء  -2ج"� E���C م���  وا�,�ت *

  -3ج

    -4ج

  

 ط�ا!E ا������ وا�����     

  

  

�ع وا���رة %�-  ��3C) ا�"0�ص وم��'� ا��"��ج ا��3�ل .M� ا���ء ا���M�3ة وم"��WP ا��

 ط�ا!E ا������    

  ام��3ن �3C*�ي و/2�ر *�م�  -
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1 -  ���      ا�K�5 ا����رة ا���9
الكتاب املقرر + قانون السجون +قانون املؤسسة العامة لالصالح 

 االجتماعي العراقي + قواعد احلد االدىن 

  علم االجرام / د. مجال ابراهيم احليدري  -  ا���ا�T ا��!�
�� ( ا���0در)  - 2

 ا�K�5 وا���ا�T ا��� *�<- �&�   -أ

 ( ا���8ت ا������، ا����ر*� ،..) 
 علم العقاب / حممود جنيب حسني 

 TPا�ب_ ا���ا�T ا��5�Hو��� ، م
 \�����Hا 

 القوانني املقارنة ومصادر ذات الصلة باملوضوع  -

  

  

  

 
  

9�ر ا����ر ا��را��  .12C �9)  

  

  م�ا�,� آ(� ا��9�رات '� ا���ا��R ذات ا���0 

 م�ا��� ا�,3�ث وا�K�5 ا��3*�1 ذات ا���0 
  

  لثانيالفصل ا    

  علم العقاب الحديث 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف بعلم  معرفة وفهم  - 2 االول

 العقاب 

 امتحان شفهي  نظري  -

 امتحان شفهي  نظري  - المؤسسات العقابية  معرفة وفهم  2 الثاني

نظم المؤسسات  معرفة وفهم  2 الثالث 

 العقابية 

 امتحان شفهي  نظري  -

 امتحان شفهي  نظري  -انواع المؤسسات  معرفة وفهم  2 الرابع 

ا��"���� ( ا��&�رات اc(�ى ا������� ������� ا���ظ�= وا��9�ر ا��0GW ا��`ھ���� ا���م� وا��&�رات   - د 
.(  

  م��'� ا��9�ر ا���ر*�G ���� ا����ب  -1د

  م��'� ا����K ا����م�� ا������� دا() و(�رج ا����
� ا�������  -2د

�ا%� ا��3 اHد�- -3دPو ��Pا���ا R��  م��'� م�P= ا���وا

    -4د



 العقابية 

 امتحان شفهي  نظري  - العقوبة  معرفة وفهم  2 الخامس

 امتحان شفهي  نظري  - التدابير االحترازية  معرفة وفهم  2 السادس

اساليب المعاملة  معرفة وفهم  2 السابع 

العقابية خارج 

 المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

تكملة اساليب  معرفة وفهم  2 الثامن 

المعاملة خارج 

 المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

اساليب المعاملة  معرفة وفهم  2 التاسع 

 داخل المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

تكملة اساليب  معرفة وفهم  2 العاشر

المعاملة داخل 

 المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

الحادي 

 عشر 

اساليب المعاملة  معرفة وفهم  2

العقابية خارج 

 المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

الثاني 

 عشر 

تكملة اساليب  معرفة وفهم  2

المعاملة خارج 

 المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

الثالث 

 عشر 

اساليب المعاملة  معرفة وفهم  2

 داخل المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

الرابع 

 عشر 

تكملة اساليب  معرفة وفهم  2

المعاملة داخل 

 المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

الخامس 

 عشر

اساليب المعاملة  معرفة وفهم  2

العقابية خارج 

 المؤسسة 

 امتحان شفهي  نظري  -

 

  

  

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��م�� ���اد ا����
� ا�������� .1

��  ا��
� ا���م�� / ا����� .2��  م� ���� ا��� �ن / ا��
� ا��

�� "��� / 231ja ا�� / رم� ا����ر .3���  

 ا�+*% ا��را��  ا�(�ام) ا��� '�&% $�#� .4

 وا��.��� ا4$��ا��3  –,-�ر ا���"� ا��را���  أ�01ل ا�.-�ر ا����,� .5

6. ��
 2017-2016 ا�+*% / ا�

 ا�(�"��  ) ��"� 1 ( (ا���0)"�د ا�
�"�ت ا��را���  .7

 29/1/2017 ?�ر'< إ"�اد ھ;ا ا��:9  .8

 أھ�اف ا����ر .9

التعريف بأركان اجلرمية واشكال املسامهة املختلفة والشروع باجلرمية واسباب االباحة من الناحية العملية التطبيقية من خالل التعليق 

 على قرارات احملاكم اجلزائية .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 م���Cت ا����� وط�ا�A ا������ وا����� وا������ .10



  ا4ھ�اف ا����$��  -أ

  ا����$� ا������ �Dر��ن ا���'��  -1أ

�� وا��.��� ا���ا��� . -2أ        ��  ا��F(���ت ا��-���� وا���ارات ا��-����ا������� ����� �ن ا��

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا��C:� ������ر .ا4ھ�اف ا��#�را?��   -ب 

  م���IJ "���� �0% ا���اH�3 ا���Fو,� م.% ا��را��  – 1ب

  ا������� "�L ا��.��% وا4�����ج ا��� � �   – 2ب

��� . – 3ب��   ا���رة "�L ا"�اد ا��;��ات او ا��"�وي ا��

  ا���رة "�L ا���ا$H وا�����3 .    -4ب

 ط�ا�A ا������ وا�����      

  

 م.��3ات 1+�'�  -

 ا���O "���� وم���IJت  -

   ا�����L�" A ا���ارات  -

  

 

 ط�ا�A ا������      

 ا&�(�رات 1+�'� و?.�'�'� 

  ا4ھ�اف ا����ا �� وا������ . -ج

  م���IJ و?.��% ا���ارات ا��-����  -1ج

��� و,��ق ا4 
�ن .  -2ج��  �Rس م+�ھ�� ا���ا�� ا��

   -3ج

  -4ج

 

 ط�ا�A ا������ وا�����     

- ��O�ا  


�رات  -+�   ا��

  م.��� ا�*�ر'� ا"�اد  -

  ���.��� ز'�رات م��ا ��  -

  

 

 ط�ا�A ا������    

 ا&�(�رات 1+�'�  -

  ا&�(�رات ?.�'�'�  -
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1 -  ����Fا����رة ا�� T�0ا�      / 


�� ( ا��*�در)  - 2��  قرارات واحكام احملاكم اجلزائية  -  ا���ا�H ا��

 ا�T�0 وا���ا�H ا��� '�:L �#�   -أ

 ( ا���Vت ا������، ا����ر'� ،..) 
 اموعات القضائية الحكام احملاكم اجلزائية 

 HJا�ا��0�4و �� ، م Hب_ ا���ا�
 X� �� 4ا 

 قرارات حمكمة التمييز العراقية املنشورة على موقع احملكمة -

  

  

  

 

  

  &F? �F�ر ا����ر ا��را��  .12

?9��0 ا��F(� ������ ا��.��� ا���ا��� ���ض ا�.*�ل "�L ا���ارات ا�.�'�Y و,-�ر ��
�ت  -
. �Yرة ا��ا��.���� �*  

 

  

  جنائي عملي 
  

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

  امتحان شفوي  محاضرة نظرية   الركن المادي للجريمة .  معرفة وفهم  1  االول

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  الركن المعنوي للجريمة  معرفة وفهم  1  الثاني

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  العقوبات االصلية  معرفة وفهم  1  الثالث 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   العقوبات النوعية  معرفة وفهم  1  الرابع 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   التدابير االحترازية  معرفة وفهم  1  الخامس

 تحريريامتحان  محاضرة نظرية   اسباب االباحة  معرفة وفهم  1  السادس

ا������� ( ا��#�رات ا[&�ى ا������� ������� ا���ظ�9 وا��F�ر ا�CI*� ا��Dھ���� ا��#�رات  ا���م� و - د 
.(  

  . ام�0 �� ا���ا$H ام�م ا��.��� ا���ا��� م
��(Vً م
�"�ة ا�L�" T��F -1د

  ����م�ت مa ا��*�در ا����C+�  و?�ظ�+#� ���0I% ا�*.�` .ا���+�� ا�.*�ل "�L  -2د

��ء  �J ��*C1� �� J�'� . -3د�  

    -4د



 امتحان شفوي محاضرة نظرية  اداء الواجب  معرفة وفهم  1  السابع 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  الدفاع الشرعي  معرفة وفهم  1  الثامن 

تجاوز حدود الدفاع  معرفة وفهم  1  التاسع 

 الشرعي

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   استعمال الحق  معرفة وفهم  1  العاشر

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   موانع المسؤولية  معرفة وفهم  1  الحادي عشر 

 امتحان تحريري محاضرة نظرية   االكراه  معرفة وفهم  1  الثاني عشر 

 المناقشة  محاضرة نظرية  الجنون والعته  معرفة وفهم  1  الثالث عشر 

 المناقشة  محاضرة نظرية  صغر السن  معرفة وفهم  1  الرابع عشر 

 المناقشة  محاضرة نظرية  الضرورة  معرفة وفهم  1  الخامس عشر

  

  

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��م�� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن / ا  ا��
� ا���م�� / ا����� .2�  م� ا��"�!� � �ع���� ا���

�ن ا������ت / 222CRL ا�� / رم� ا����ر .3��% 

 ا����0 ا��را���  ا�/��. -� &'�ر أ+*�ل ا�)'�ر ا����&� .4

5. �"
 2017-2016 ا� 12 / ا�

 ا�5���0  ) ���0 3( (ا�*��)�0د ا�
��0ت ا��را���  .6

7.  67� 29/1/2017 =�ر>; إ�0اد ھ8ا ا�

 أھ�اف ا����ر .8

 .تعريف الطالب على املبادئ القانونية العامة للجرمي�ة والعقوبة -

  .تزويد الطالب بالقرارات القضائية املتعلقة بأحكام االدانة والرباءة -

  .تطوير الطالب ذهنيا يف معرفة تفسري  النصوص القانونية اجلنائية -

 .على التفاعل فيما بينهم والقدرة على التفكري والتحليل املنطقيمساعدة الطالب  -

معرفة الطالب على متييز قانون العقوبات عن غريه من القوانني األخرى وحتديد مدى تطبيقه من حيث الزمان واملكان وأسباب  -

 .اإلباحة وموانع املسؤولية

 .التقديرية معىن تفريد العقوبة وسلطة القاضيحتديد  -

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 م���Bت ا����� وط�ا!@ ا������ وا����� وا������ .9



  اCھ�اف ا����-��  -أ


�� ا���ا!-1أ�= �<�(�� @���< ���- ��D� ا��8اھ. وا���ارس ا� �<�(=.�Dم��
  � وم�ى �

  .=)�>� ا��ور -� =)�>� ا������ ���"�J إ���2B+ I ا����� وظ�وف ا���>�� -2أ        

��� -� =)�>� م��ار ا������.م�ى ار=�5ط ا��Jوف   -3أ�� ا��B  � وا���Lدة وا80Cار ا���

�م ا��'�رب ا��Jھ�ي ��"2�ص و=��د ا���ا!� ��اء أ��ن م�د>� أو م�"�>�. -4أD م �<�(= 

�67 ا���د وا���!�.  -5أ� ����� ا��"/I�0 ��5 ا����� =)�>� اRو�7ف ا���

�اع ا���ا!� مS�& T ط�D���5   -6أ�و�
�م��D وا����رھ� ومS�& T ا����D� V5 و��Uھ� مT =)�>� أ
�اع ا���>��.�Rا 

   اCھ�اف ا���Dرا=�� ا��7�B ������ر .  -ب 

�ن ا��"�!� ا���م و=)�>� أر��ن ا���ا!� ا���د>� وا���"�>�.  – 1ب�
� ا���% W�Xا�  ا���T�� Y م

�ن ا������ت ا���ا%� وا��� – 2ب�2�ص %�� T�� ��  ا��T ا������ وا�R"��5.ا����م ������ر

2�ص.  - 3ب"�� ���
  م)�و�� =�1�7 ا�/��. إ�I ا���رة I�0 ا�� 
�� ا�

��� وا��/�5@ ا�
��� ��D.   -4ب��  ا���رة I�0 ا��)��1 ا��"/�� ��"2�ص ا���

 ط�ا!@ ا������ وا�����      

  

-  ��Z�/ ط�ح أ ���ت دا\1 ا����0 ا��را�L%�"ا�� / ]"<� -*�>� + ��Dأ���Bام ا�5�ر�
  ا����ع ����ارات ا��'�!�� وأ&*�م م)*�� ا������ -� ا��'�>� ا���ا!�� -

  

 

 ط�ا!@ ا������      

 ) QuizاCم�)���ت ا� ��!�� ( -

 ا�)'�ر -� ا����0 ا��را��� / ا���Lر�� ا� ���0 -� ا����0  -
-  ��(�X� ا���Bام ا���وض ا��
- �<�<�(= �<�D+ ت�� ام�)�
  ا�"�Jم و�V5 ا��وب ا���م��ا���Cام ��&��ام  -

 

  اCھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

  ��1 ا�/��. ا>����� -� ط�>�� = *��ه. -1ج

���a ر���� و��ا��� =���@ ��-W ا��وح ا���"�>� ��/��. و+��ره Rھ��� دوره -� ا�����W -�  -2ج=
  م)�ر�� ا���>�� وا� 
�د.

�0م ا��/�ف -� ا� *� وا��أي مc\ Tل م��-� ا���b ا��� >���D� 1 ا���Lع ا���ا!� 0"� وWX  -3ج
.���<�Lص ا���  ا�"2

���0.  -4جX�  ا�� *�� �)��د>� وم

  

 ط�ا!@ ا������ وا�����     

  

ا��"/�� إ���ء م)��Xات مW م�Lر�� ا�/��5 -� ا�)�ار ا�5"�ء / ��1 ا�/��. �a ا���رة I�0 ا��)��1 
  وا���رة I�0 ا�� �10 ا����-�

 

 ط�ا!@ ا������    

 ام�)���ت >�م��/ ا�)'�ر ا� �10/ ام�)���ت =)�>�>�. -
��� ذات ا���2. -���'�5ط و&
T ا���Bام ا��2/�)�ت ا���Cا  
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1 -  ��� املبادئ العامة يف قانون العقوبات (القسم العام)      ا�*�. ا����رة ا��/�

  ا���ا�W ا��!�
�� ( ا���2در)  - 2

املبادئ العامة يف قانون العقوبات (القسم العام) د. علي حسني  -

 111اخللف والدكتور سلطان الشاوي. / قانون العقوبات رقم 

  .1969لسنة 

 ا�*�. وا���ا�W ا��� >��D� I7   -أ
 ( ا���cت ا������، ا����ر>� ،..) 

  كتاب املختار (قرارات قضائية)

  جملة البيان للدراسات والتخطيط

 تقارير منظمة الشفافية العاملية

 W%ا�ب_ ا���ا�W ا�C*��و��� ، م
 ]�����Cا 

الكتب واملواقع االلكرتونية ذات الصلة ومنها  -

www.legifrance.gov.fr 

 موقع التشريعات العراقية. -

  

  

  

 
  

�ر ا����ر ا��را��  .11/= �/\  


�� مW ا ��ا%W ا��Z�5.م�ى م�ا!�� ا���L>��ت ا�)� -"< ��� ��� 
-   ��
�.ا���I�0 1 اC�� �دة مT ا���L>��ت ا����ر��ن ا� �� و\��7 ا���
-  T0 S(5ا����ر ��/��5.ا� gD"ا�� Wم �D/ور� ���<�Lت ا��c<ا����  

 
  

  الفصل االول 

  قانون العقوبات (القسم العام)

مخرجات   الساعات  األسبوع

التعلم 

المطلو 

  بة

أسم الوحدة/ أو 

  الموضوع

  طريقة التقييم  طريقة التعليم

  

 

ا��2BL ا��"���� ( ا���Dرات اR\�ى ا������� ������� ا���ظ�6 وا��/�ر ا��hھ���� ا���Dرات  ا���م� و - د 
.(  

  إ�0اد ط��5 %�در>I�0 T ا���ا-W أم�م ا��)���. -1د

���   -2د���>� ا���*� ا���/=.V "��� ��i�5 وز>�دة ا��/��  

�ظ�6 ا���ا��T -� \�م� ا�����W. -3د= I�0 ادر إدار>� %�درة�  إ�0اد �
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الشرح والتفاعل الصفي   مفهوم قانون العقوبات     3  األسبوع األول

األسئلة ومشاركة وطرح 

  الطالب في الشرح

+ احترام الحضور + المشاركة 

  النظام

الشرح والتفاعل الصفي   مصدر قانون العقوبات    3  األسبوع الثاني

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

الشرح والتفاعل الصفي   مبدأ الشرعية    3  األسبوع الثالث

األسئلة ومشاركة وطرح 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

الشرح والتفاعل الصفي   االختصاص    3  األسبوع الرابع

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + 

Quizاحترام النظام +  

نطاق تطبيق القانون من     3  األسبوع الخامس

  حيث الزمان

والتفاعل الصفي الشرح 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

مبدأ عدم الرجعية في     3  األسبوع السادس

  القوانين الجنائية

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

االستثناءات على مبدأ     3  األسبوع السابع

  عدم الرجعية

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

نطاق تطبيق القانون من     3  األسبوع الثامن

  حيث المكان

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

احترام الحضور + المشاركة + 

  النظام

نطاق تطبيق القانون     3  األسبوع التاسع

  الجنائي على االشخاص

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + 

Quizاحترام النظام +  

الشرح والتفاعل الصفي   تسليم المجرمين     3  األسبوع العاشر

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الشرح الطالب في

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

األسبوع الحادي 

  عشر

الشرح والتفاعل الصفي   مفهوم الجريمة     3

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

الحضور + المشاركة + احترام الشرح والتفاعل الصفي   أركان الجريمة    3األسبوع الثاني 



وطرح األسئلة ومشاركة   عشر

  في الشرح الطالب

  النظام

األسبوع الثالث 

  عشر

الشرح والتفاعل الصفي   الشروع في الجريمة    3

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + 

Quizاحترام النظام +  

األسبوع الرابع 

  عشر

الشرح والتفاعل الصفي   المساهمة الجنائية    3

األسئلة ومشاركة وطرح 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

األسبوع الخامس 

  عشر

المساهمة االصلية     3

  والتبعية

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

  
  

 الفصل الثاني 

  قانون العقوبات (القسم العام)

مخرجات   الساعات  األسبوع

التعلم 

المطلو 

  بة

أسم الوحدة/ أو 

  الموضوع

  طريقة التقييم  طريقة التعليم

الشرح والتفاعل الصفي   أسباب االباحة    3  األسبوع األول

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

والتفاعل الصفي الشرح   أنواع الجرائم    3  األسبوع الثاني

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

الشرح والتفاعل الصفي   المسؤولية الجنائية    3  األسبوع الثالث

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

الجنائية/ موانع المسؤولية     3  األسبوع الرابع

  السكر والتخدير

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

 اإلرادةفقد االدراك أو     3  األسبوع الخامس

  الجنون والعاهةبسبب 

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + 

Quizاحترام النظام +  



صغر السن، االكراه،     3  األسبوع السادس

  حالة الضرورة

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

العقوبة/ مفهوم العقوبة     3  األسبوع السابع

  وهدفها

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

أنواع العقوبة/ أصلية،     3  األسبوع الثامن

  تبعية، تكميلية

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + 

Quizاحترام النظام +  

الشرح والتفاعل الصفي   االحترازيةالتدابير     3  األسبوع التاسع

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

الظروف  ،تفريد العقوبة    3  األسبوع العاشر

  واالعذار المخففة

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

األسبوع الحادي 

  عشر

الظروف المشددة     3

  للعقوبة

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

األسبوع الثاني 

  عشر

تعدد الجرائم وأثره في     3

  العقاب

الشرح والتفاعل الصفي 

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

المشاركة + احترام الحضور + 

  النظام

األسبوع الثالث 

  عشر

الشرح والتفاعل الصفي   أيقاف تنفيذ العقوبة    3

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

األسبوع الرابع 

  عشر

الشرح والتفاعل الصفي   أيقاف تنفيذ العقوبة    3

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الشرحالطالب في 

الحضور + المشاركة + 

Quizاحترام النظام +  

األسبوع الخامس 

  عشر

الشرح والتفاعل الصفي   مراجعة عامة    3

وطرح األسئلة ومشاركة 

  الطالب في الشرح

الحضور + المشاركة + احترام 

  النظام

  

 

 

 


