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 القسم :

                                                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                  

                                                                                            

 جدول الدروس االسبوعي

 د . فراس عبد المنعم عبد هللا بشيت االسم
  البريد االلكتروني

  القسم العام–قانون العقوبات  اسم المادة
  مقرر الفصل
 التعريف بالمبادئ العامة في قانون العقوبات أهداف المادة

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 الجزاء الجنائي- تطبيق قانون – المجرم –مبدأ الشرعية- مفهوم الجريمة 
 العقوبات

المبادئ العامة في قانون العقوبات- تأليف د. علي حسين الخلف ود.  الكتب المنهجية
 سلطان الشاوي

  المصادر الخارجية

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %70  %10مثال % %20مثال 

  معلومات أضافية

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 بغداد      الجامعة :

 الكلية :القانون

 المرحلة :الثانية

اسم المحاضر الثالثي :فراس عبد المنعم 
 عبد هللا

 اللقب العلمي :أستاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه

 جامعة – :كلية القانون مكان العمل
 بغداد

 



 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

مصدر قانون العقوبات  26-9-2011 1
 ونطاق تطبيقه

  

   مبدأ الشرعية 3-10-2011 2
   مبدأ الشرعية 10-10-2011 3
   االختصاص 17-10-2011 4
   الجريمة 24-10-2011 5
   الركن المادي  31-10-2011 6
   الركن المعنوي 2-11-2011 7
   الشروع  14-11-2011 8
   اركان الشروع 21-11-2011 9

   المساهمة الجنائية 28-11-2011 10
   المساهمة االصلية 5-12-2011 11
   المساهمة التبعية 12-12-2011 12
   اسباب االباحة 19-12-2011 13
14 26-12-2011 =   
15 2-1-2012 =   
16 9-1-2012 =   

   عطلة نصف السنة  
   المسؤلية الجنائية 13-2-2012 17
   موانع المسؤلية 20-2-2012 18
   السكر والتخدير 27-2-2012 19
   االكراه 5-3-2012 20
   السن 19-3-2012 21
   العاهة العقلية 26-3-2012 22
   السن-حالة الضرورة 2-4-2012 23
   الجزاء الجنائي 9-4-2012 24
   العقوبة 16-4-2012 25
   مفهومها -انواعها 23-4-2012 26
   التدابير االحترازية 30-4-2012 27
   تفريد العقاب 7-5-2012 28
   تعدد الجرائم 14-5-2012 29
   تعليق العقوبة 21-5-2012 30
   تسليم المجرمين 5-2012 -25 31

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة :بغداد

 الكلية :القانون

 المرحلة :الثانية

 اسم المحاضر الثالثي :فراس عبد المنعم عبد هللا

 اللقب العلمي :استاذ مساعد

 المؤهل العلمي :دكتوراه

  جامعة بغداد–:كلية القانون  مكان العمل



:                                                         توقيع العميد :  توقيع األستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

Course weekly Outline 

Dr.firas a.abdulla Course Instructor 

dr_ firas_abdulla@yahoo.com E_mail 

Assistant professor Title 

 Course 
coordinator 

illustrating the general concepts ofpenal law Course Objective  

Sources of penal law- legality-elements of crime-
criminal responsibility-criminal sanctions 

Course Description 

General principles  of iraqi penal law  Textbook 

 Refereneces 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
70  10  20  

Course 
Assessment 

 General Notes 
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Course Weekly Outline 

 

Notes Lab. Experiment 
Assignments  

Topics Covered Date Week 

  Sources of penal 
law 

26-9-2011 1 

  legality 3-10-2011 2 
  legality 10-10-2011 3 
  jurisdiction 17-10-2011 4 
  crime 24-10-2011 5 
  Actus rea  31-10-2011 6 
  Mens rea 2-11-2011 7 
  attempt 14-11-2011 8 
  Attempt- elements 21-11-2011 9 
  Criminal 

participation 
28-11-2011 10 

  Principal 
perpetrators 

5-12-2011 11 

  Accessories 12-12-2011 12 
  Causes of 

justification 
19-12-2011 13 

  =   26-12-2011 14 
  = 2-1-2012 15 
  = 13-2-2012 16 

  Half-year Break   
  Criminal 

responsibility 
20-2-2012 17 

  Criminal defenses 27-2-2012 18 
  intoxication 5-3-2012 19 
  coercion 12-3-2012 20 
  Mental disorders 19-3-2012 21 
  Necessity- age 26-3-2012 22 
-  Criminal sanction 9-4-2012 23 

  Punishment 16-4-2011 24 
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  Concept and sorts 23-4-2012 25 
  Precautionary 

measures 
30-4-2012 26 

  Individualization of 
punishment 

7-5-2012 27 

  Multiplicity of 
crimes 

14-5-2012 28 

  Suspension of 
punishment 

21-5-2012 29 

  Extradition  25-5-2011 30 
Instructor Signature :                                                      Dean Signature:                                   


