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 5222255 رقم المساق: 2 الخاصقانون العقوبات/ القسم  اسم المساق:

   1 الخاصقانون العقوبات/ القسم  المتطلب السابق للمساق:

 إجباري تخصصمتطلب  :نوع المساق ساعات  3الساعات المعتمدة: 

 2252/  2222العام الجامعً:  ولألا الفصل الدراسً:

 

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية هاتف المكتب يةالرتبة األكاديم   م المحاضرأس

  حسب البرنامج المعلن   أستاذ مساعد د. احمد الهياجنة 

 

 البريد االكتروني الساعات المكتبية هاتف المكتب الرتبة األكاديمية اسم منسق المساق

     

 

 
االمنوال وتمنمل جنراوم مضمونه ومنن منم دراسنة ألهنم الجنراوم الواقعنة  لن  تتناول دراسة هذه المادة التعريف بهذا القانون و: وصف المساق -أ

  بها.السرقات بصورها المختلفة الممددة والمخففة وجراوم االحتيال والجراوم الواقعة  ل  الميكات وجراوم اساءة االوتمان والجراوم الملحقة 
 

 ب- أهداف المساق: 
  

 ٌهدف هذا المساق الى :
 .، والجراوم الواقعة  ل  األموال حكام الخاصة للجراوم الواقعة  ل  األموال وأكمرها انتماراالمام الطالب باأل .1
  .\ومالحقاتها االموال موسعة ألخطر الجراوم الواقعة  ل   دراسة .2
 رأيه في ظروف الجراوم و قوبتها. وإبداءمقدرة الطالب  ل  النقاش والتحليل ،  إبراز .3
 .ومخصيته القانونية نظريا و مليا من خالل المحاضر للمادة  الطالب بموهبته ومهارته إقناع .4
 .وجهه نظره لهم وإبداءفسح المجال للعمل الممترك مع زمالوه ،  .5
 .لميدانية لمحكمة الجنايات الكبرىالقدرات الذهنية للطالب وصقلها من خالل الزيارات ا تنمية .6
 

 :لذهنٌة والعملٌة(مخرجات التعلٌم للمساق )الفهم والمعرفة والمهارات ا -ج
 أن يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية:هذا المساق  فييفترض بالطالب بعد نجاحه         

 
 :   المعرفة والفهم حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على -1

  .مناقمة الطالب بأركان كل جريمة و مروطها المفترضه، ومدى مالومة العقاب المقرر لها -.أ 1

 .|وخطورة كل جريمة  ل  حده وهل تتناسب العقوبة مع هذه الخطورة جسامةستيعاب الطالب لمدى ا-.ب1
 .استيعاب الطالب ألحكام القضاء الجزاوي والحكمة المنمودة من معرفته له ، واآلراء التي  لقت  ليه -ت.1      

 
  المهارات الذهنٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على: -2

استنباط الحلول المناسبة للقضايا المتعلقة باألحكام   ل  األموال. وتنمية القدرة المتعلقة بالجراوم الواقعة  ل   حليل لإلحكامالنقد و الت -أ  .2
الخاصة بالجراوم الواقعة  ل  األموال و من خالل التمارين والبحث في المصادر التعليمية وتنمية ألقدره  ل  فهم وتفسير النصوص 

  عالقةالقانونية ذات ال
وتحليل اآلمار القانونية المترتبة  ل   استنباط الحلول المتنو ة للقضايا التي يتعرض لها الطالب أمناء المماركة او االختبارات -ب .2     

 .اجتهادات القضاء، باإلضافة إل  تنمية القدرة  ل  النقاش والحوار العلمي مع الغير من خالل المناقمات التي تمار في المحاضرات
 

 : المهارات الخاصة بالموضوع, حٌث ٌكون الطالب قادرا على -3
 .في بعض الجراوم التي حصرها الممرع حصرا تخفيفهللعلة من تمديد العقاب او  واإلدراكالفهم  -.أ3
 .القانوني لآلراء المختلفة حول نقد  النصوص او االمادة بها الرأي إبداء -.ب3
 مة من الجراوم الواقعة  ل  األموال و األمخاص. فهم األركان الخاصة بكل جري -ت.3
 

 :والتحوٌلٌة حٌث ٌكون الطالب قادرا على المهارات العملٌة -4
 .اكساب الطالب المقدرة  ل  الدراسة الوصفية وكيفية كتابة ورق بحث ، ومن أين يستقي مصادره العلمية -.أ4
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 .لقانونيالطالب المقدرة  ل  تكييف الجريمة ووصفها  ا إكساب-ب.4
 كانت الجريمة جناية او جنحة او مخالفة . إذا وتكييف الجريمة فيمامعرفة الطالب الختصاص المحكمة  -ت.4
 

  التطبٌق العملً:  -د
 .القانونيووصفها الجريمة  ا طاء الطلبة نماذج لبعض القضايا المرتبطة بالمادة لمعرفة نوع .1
ت الميدانينة لقصنر العندل وحضنور المحاكمنات الجزاوينة الحينة ليتأكند منن أن منا تمجيع الطالب  ل  اال تمناد  لن  نفسنه بالزينارا .2

 يدرسه يماهده  مليا في القضاء .
 

 :ه اسالٌب التدرٌس
 المحاضرات التي ستلق   ل  الطلبة بمعدل مالث سا ات أسبو ياً طوال الفصل. -1
 قراءة المادة العلمية المحددة بموجب الخطة. -2 
 خالل الفصل الدراسي وحل الواجبات العلمية. اركةالتحضير والمم -3 
 مناقمة الطلبة للنقاط الممارة أمناء التدريس ووضع حلول لها . -4 
 الواجبات التي ستطلب من الطالب وبخاصة في الجانب العملي للمادة. -5 
 .مخاص واألموالالمتعلقة بالجراوم الواقعة  ل  األموضو ات ال إحدى األبحاث المتخصصة والمتعمقة في -6 

 
 

 أسالٌب التدرٌس

واألعمال  التمارٌن المناقشات الجماعٌة القراءات المحاضرات أسالٌب التدرٌس
 الصفٌة

 البحوث

.أ, 2.ت, 5.ب, 5.أ, 5 .ث.5.ب, 5.أ, 5 مخرجات التعلٌم 
.ب, 3.أ, 3.ب, 2
 .ت.3

 .ب,2.أ, 2.ت، 1 .ب.2.أ, 2
 .ب.3

.ب، 4.أ، 4
 .ت.4

طرح و مناقشة  االمتحانات+البحوث + البحوثاالمتحانات التقٌٌم 
 للمسائل العملٌة

عرض و  ورقة عمل  
 مناقشة البحث

 
 : سٌقٌم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما ٌلً:االمتحانات ومعاٌٌر التقٌٌم -و

   
 التارٌخ العالمة معاٌٌر التقٌٌم

 حسب التقوٌم الجامعً %32 امتحان منتصف الفصل 

 ٌحدد من قبل مدرس المساق %22 صٌرة و األعمال الفصلٌة االختبارات الق

 ٌحدد من قبل القبول و التسجٌل %52 االمتحان النهائً)كتابً(

 %522 المجموع

 
 :على حضور المحاضرات المواظبة ط. 

امنناء تسنجيل الطالنب بنة التقيند بالمواظبنة  لن  حضنور المحاضنرات حسنب المو ند المعلنن  ننه وفني المكنان المحندد  ل  جمينع الطل يجب 
  والتي تنص  ل :  البكالوريوسمن تعليمات منح درجة  (12للمساق وذلك وفقا لنص المادة )

  تمترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقمات والسا ات العملية حسب السا ات    المقنررة لكنل منادة فني
 الخطة الدراسية.

  ( من السا ات المقررة للمادة.15اكمر من )ال يسمح للطالب بالتغيب  ن% 

 ( من السا ات المقررة للمادة دون  ذر مرضي او قهري يقبلها  ميند الكلينة التني تندرس المنادة، 15اذا غاب الطالب اكمر من )%
ة، وفنني جميننع يحننرم مننن التقنندم لالمتحننان النهنناوي وتعتبننر نتيجننة فنني تلننك المننادة )صننفرا(، و ليننه ا ننادة دراسننتها اذا كانننت اجبارينن

 االحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل  المات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض االنذار والفصل من الكلية.

 ( من السا ات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله  ميد الكلينة 15اذا غاب الطالب اكمر من )%
مننادة،وتطبق  لينه احكننام االنسننحاب، ويبلن  العمينند منندير القبنول والتسننجيل قننراره بنذلك، وتمبننت مالحظننة يعتبنر منسننحبا منن تلننك ال

ازاء تلك المادة في السجل االكاديمي للطالب. اما الطلبة النذي يمملنون المملكنة او الجامعنة فني النمناطات الرسنمية فيسنمح منسحب 
 %.22لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

  المرضي ان يكون بمهادة صادرة منن طبينب  ينادة الطلبنة فني الجامعنة االردنينة او معتمندة مننه او صنادرة  نن يمترط في العذر
مستمف  الجامعة، وان تقدم هذه المهادة ال   ميد الكلية خنالل مندة ال تتجناوز اسنبو ين منن تناريا انقطناع الطالنب  نن المواظبنة 



الجامعة األردنية                                                                                      كلية الحقــــوق
           
        

 رجة البكالوريوس/ د 2القسم الخاص  -الخطة الدراسية  لمادة قانون العقوبات

 Assistant Dean for Development Affairs 3                                                                                                     مساعد العميد لشؤون التطوير

 ذره القهري خالل اسبوع من تاريا زوال اسباب الغياب.يقوم  منداء الكلينات  وفي الحاالت القاهرة االخرى بقدم الطالب ما يمبت
 هيوة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ احكام المواظبة االنفة الذكر. وأ ضاء

 
 : االمتحاناتالتغٌب عن  -ز

المعلننن  نهننا، وفنني حالننة تغيننب الطالننب  ننن احنندى  حسننب الموا ينند االمتحاننناتيجننب  لنن  الطالننب ان يحننرص  لنن  القيننام بتأديننة جميننع  
  والتي تنص  ل :  البكالوريوستعليمات منح درجة  من( 16المقررة، سوف يطبق  ليه نص المادة ) أالمتحانات

   
زوال العنذر، وفني   أ( كل من يتغيب بعذر امتحان معلن  نه،  ليه ان يقدم ما يمبت  ذره لمدرس المادة خالل مالمة ايام  منن    تناريا        

 حالة قبول هذا العذر  ل  مدرس المادة اجراء امتحان معوض للطالب.
كل من يتغيب  ن االمتحان النهاوي المعلن  نه في مادة ما دون  ذر يقبله  ميد الكلية التي تندرس تلنك  المنادة تعتبنر  المتنه فني  ب(

 ذلك االمتحان )صفرا(.
معلن  نه في مادة ما بعذر يقبله  ميد الكلية التي تدرس تلك المادة، فان  ميد الكلية يبلن  قنراره من يتغيب  ن امتحان نهاوي  وأماج(  

امتحان معوض للطالب  ل  ان يجري االمتحان المعوض في مندة اقصناها نهاينة الفصنل  إلجراءبقبول العذر ال  مدرس المادة 
 دم لالمتحان فيه، ويبل   ميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك.الذي يلي الفصل الذي لم يتق

 :الغش .ع 
مخالفنات او المروع فيه امنناء تأدينة االمتحنان أواإلخنالل بنظنام االمتحنان او الهندوء الواجنب تنوافره فينه،   االمتراكالغش او يعتبر        

 1444( لسنة 44نظام رقم )من ( 6( )5( )4المواد ) المنصوص  ليها في يةتأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديب
 .2225-2224(.  )انظر دليل الطالب 44/2223نظام تأديب الطلبة في الجامعة االردنية والنظام المعدل رقم )

 
 أألبحاث والتقارٌر  غ.

لم الطالب من خاللها منهجية البحث. يجب  ل  الطلبنة عيتكل طالب مسجل في هذا المساق يجب ان يقوم بكتابة بحث او ورقة  مل،       
ورقة العمل. اال مال الممتركة غير مسموح بها والمو د النهناوي المسنموح بنه  ن البحث اووااالتصال بمدرس المساق من اجل اختيار  ن

 .يتم تحديده من قبل مدرس المساق لتقديم اال مال المطلوبة
 

 المشاركة والتفاعل الصفً:  ف.
المماركة امنناء المحاضنرة لهنا دور كبينر فني تقينيم الطالنب، و لينه يجنب  لن  كنل طالنب ان ينأتي الن  قا نة المحاضنرة بعند قيامنه        

قنادرا  لن  طنرح اسنولة تتعلنق المحددة في نهاية خطة هذا المساق، وذلك ليكون  بالتحضير الكامل وفقا لموضوع المحاضرة من القراءات
التعبينر  نن وجهنة النظنر فني المسناول القانونينة المناوكة. مندرس المسناق سنوف يقنوم بتوجينه ممناركة الطلبنة فني بموضوع المحاضنرة و

مناركة الصنفية، أو ان مالمحاضرة بطريقة تمكن جميع الطلبنة منن الممناركة الفعالنة. اذا واجنه الطالنب اينة صنعوبات فني اخنذ دور فني ال
 معه في هذا الخصوص. والتحدث  في مكتبه ب مراجعة مدرس المساق، يمكن للطالالطالب غير معتاد  ل  المماركة

 
 
 

 نهجٌة دراسة المساقمارشادات فً  ق.
 

هذا المساق سوف يدرس بمكل كبير  ن طريق محاضرات يلقيها مدرس المساق  ل  الطلبة، اذ يرتكز ا طاء المحاضرة  ل  قاومة 
 :اليةرمادات التالا اال تباربعين  يأخذالمساق. و ليه يمكن للطالب ان لكل موضوع في المساق في نهاية خطة  المعدةالقراءات 

 
 

 كٌفٌة دراسة المساق:   1ق.  
، الدراسني( سنا ات لكنل اسنبوع منن اسنابيع الفصنل 3( اسنبو ا بواقنع )16( سا ة دراسية موز نة  لن  )44يتكون المساق من )      

والتي يكون الطالب مطالب بها كمادة  لمية في االمتحانات المقنررة. يتوقنع  خطةوالتي تغطي كل موضو ات المساق المذكورة في هذه ال
منن اسنابيع الفصنل  سنا ات لكنل اسنبوع 4-6منا يقنارب منن  لن  دراسنة القنراءات المطلوبنة  من الطالب المسجل لهذا المساق ان يقضني

 وللقيام بذلك فعل  الطالب ان يقوم بأالمور التالية:  الدراسي.
 

 الطالب بحاجة الى: فمال ما قبل المحاضرة, أع 525ق. 

  قبل القدوم ال  المحاضرة، المطلوبةموضوع او موضو ات المحاضرة المحددة في القراءات تحضير 

 في القراءات المحددة للمحاضرة وتطبيقاتها العملية، التفكير 

 .تحضير  دد من األسولة حو ما تم تحضيره من القراءات 
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 طاء المحاضرة من قبل مدرس المساق, فالطالب بحاجة الى: أعمال خالل اع 2. 5ق. 

 ناية كبيرة،عال  المحاضر ب االستماع 

  المماركة في اي مناقمة مفتوحة في المحاضرة، بحينث يسنمح للطالنب فني إبنداء وجهنة نظنره حنول افكناره بحرينة تامنةو ولنه ان يبندي
 مساق اوالطلبة اآلخرين،وجهة نظر مخالفة للقراءات في المساق، او وجهة نظر مدرس ال

 اآلخرونال  ما يقوله  االستماع، 

 .طرح اية اسولة تتعلق بموضو ات المحاضرة 
 

 اعمال ما بعد المحاضرة, فالطالب بحاجة الى:  3. 5ق.

  ،مراجعة ما تم قراءته في ضوء المحاضرة والمناقمات التي تمت في قا ة المحاضرات 

 ا الطالب ويواجه فيها بعض الصعوبات،مراجعة بعض الموضو ات التي لم يستو به 

  .مراجعة مدرس المساق خالس السا ات المكتبية اذا واجه الطالب اي صعوبات في فهم موضوع المحاضرة 
 
 

 ال تترك دراسة موضوعات المساق حتى ٌوم االمتحان.     
 

 المصادر التعلٌمٌة المتاحة: . س

 العامة مكتبة الجامعة. 

  الحقوققا ة المطالعة في كلية. 

 والمجالت القانونية األلكترونية كلية الحقوق مختبر حاسوب. 
 
 :القراءات األساسٌة المقررة  ش.

 .1441،  مان، دار المقافة اإلنسان،الجراوم الواقعة  ل  ألستاذ الدكتور كامل السعيد: مرح قانون العقوبات األردني/ ا -1
 .1441ألردني/ الجراوم الواقعة  ل  األموال، دار المقافة،  مان، األستاذ الدكتور كامل السعيد: مرح قانون العقوبات ا -2
 .2222الجراوم الواقعة  ل  األمخاص، ، دار المقافة،  مان،  :الدكتور محمد صبحي نجم -3
 .2221الدكتور محمد صبحي نجم: قانون العقوبات/ القسم الخاص، ، دار المقافة،  مان،  -4
 .2222الجراوم الواقعة  ل  األمخاص، دار المقافة،  مان، محمد سعيد نمور:  مرح قانون العقوبات/ -5
 2222محمد سعيد نمور:  مرح قانون العقوبات/الجراوم الواقعة  ل  األموال، دار المقافة،  مان،  -6

 

 قراءات اضافٌة: ص.

 م.1445القسم الخاص . دار النهضة العربية القاهرة  –د. أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات  .1
 . 3العدد  11مجلة الدراسات الجامعة األردنية مجلد  –د.كامل السعيد : جريمة االجهاض  .2
  والجراوم الواقعة  ليه . أحكامهد. ناول  بد الرحمن : الميك  .3

 
 
 

ض   والقراءات المطلوبة: الجدول الزمنً للخطة الدراسٌة   -َ 
وهنو  لن  النحنو  األولسنا ات لكنل أسنبوع منن أسنابيع الفصنل الدراسني  (3( سنا ة بواقنع )44( أسبوع ويتكنون منن )16 ل  )المساق موزع 

 التالي:  
 

  :االول األسبوع

 ) القسم الماني /الجراوم الواقعة  ل  االموال( :الموضوعات
 التعريف بالجراوم الواقعة  ل  االموال

 اال تداء  االول تجرٌم افعالالسياسيه التمريعية في 
 موالاال جرائم واالختالف بٌناوجه المبه 
    

 القراءات
 أ.د كامل السعيد            
 د. محمد نجم            

 

  :الثانً األسبوع

 القراءات جريمة السرقة : الموضوعات
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 التعريف بالسرقة                
 اركان جريمة السرقة                
 الركن المادي               

 أ.د كامل السعيد           
 د. محمد نجم             

 

   :الثالثاألسبوع 

  محل الجريمة في السرقة:  الموضوعات
 السرقة المعنوي في  كنالر

  قوبة السرقة 

 :   القراءات:
 أ.د كامل السعيد               
 د. محمد نجم :               

 

  :الرابعاألسبوع 

  :الموضوعات
 السطو  ل  المساكن  جناية 

   :اءاتالقر
  أ.د كامل السعيد :            

  

 

  :الخامساألسبوع 

  الموضوعات:
 او التهديد باستعمال السالحجناية السرقة بالعنف 

 العام جناية السلف في الطريق 
 جناية السرقة من االماكن المقفلة لعناية بالجدران 

 امناء جناية السالمة التي نقع 

 :  القراءات
 كامل السعيد أ.د            
 د محمد نجم :            

 

  :السادساألسبوع 

 : القراءات  :الموضوعات
 أ.د كامل السعيد            
 : د. محمد نجم             

 

  السابع األسبوع 

 الموضوعات:
 جريمة االحتيال 

 اركان جريمة االحتيال 
  قوبة جريمة االحتيال 

 : القراءات
 أ.د كامل السعيد 

 . محمد نجم د

  الثامن:األسبوع 

 جريمة اصدار ميك بدون رصيد  :الموضوعات
 موضوع الجريمة )الميك(

 المروط الواجب توافرها في الميك 
 اركان الجريمة بصورها المختلفة 

 .المفروضة  ل  ارتكاب الجريمة العقوبة 

   :القراءات
 كامل السعيد  2د2أ

  د .محمد نجم: 

 

  التاسع األسبوع 

 جريمة اساءة االوتمان  الموضوعات:
 اركان جريمة اساءة االوتمان 
  قوبة جريمة اساءة االوتمان 

 الجريمة الملحمة بجريمة اساءة االوتمان 

 :القراءات
 أ.د كامل السعيد 
 د. محمد نجم : 

  مراجعة ماملة- 

 
 

  األسبوع العاشر
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  الموضوعات:
الجريمننننة  وأركننننان موضنننوع جريمننننة المننننيك وبياناتنننه االلزاميننننة

 و قوباتها

 :القراءات
 أ.د كامل السعيد 
 د. محمد نجم : 

 

  األسبوع الحادي عشر 

 جريمة اساءة االوتمان  الموضوعات:
 ها و قوبتهااركان

 :القراءات
 أ.د كامل السعيد 
 د. محمد نجم : 

 

  ثانً عشراألسبوع ال

 :القراءات واللقطة الجراوم الملحقة بإساءة االوتمان الكتم  الموضوعات:
 أ.د كامل السعيد 
 د. محمد نجم : 

 


