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المادة  المادة النظرية التاريخ 

 العلمية
 المالحظات

األسبوع  1

 االول

  - مفهوم قانون العقوبات ووظيفته

عالقة قانون العقوبات بالقوانين االخرى   الثاني 2  -  

  - مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الثالث 3

  -  نطاق تطبيق قانون العقوبات الرابع 4

  - تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان الخامس 5



  - تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان السادس 6

  - المبدأ العام االستثناءات على مبدأ اقليمية القانون الجنائي السابع 7

  - تطبيق القانون الجنائي على األشخاص , المبدأ العام ، االشخاص الذين استثناهم التشريع الداخلي والعرف الدولي من الخضوع لقانون العقوبات الثامن 8

  - تسليم المجرمين وأحكام التسليم , وموانع التسليم ، واالشخاص الذين اليجوز تسليمهم ، واجراءات  واثار التسليم التاسع 9

  - مفهوم الجريمة العاشر 10

الحادي  11

 عشر

  - أركان الجريمة

الثاني  12

 عشر

  - الركن المادي

الثالث  13

 عشر

  - الركن المعنوي

الرابع  14

 عشر

  -- الركن الشرعي

الخامس  15

 عشر

صور ارتكاب 

                                                                                                                                        الجريمة
-  

  - الشروع في الجريمة  16

 عطلة نصف السنة
االسبوع  17

 األول

  - المساهمة في الجريمة  ، االتجاهات الفقهيه في المساهمة ، التمييز بين المساهمة االصلية والتبعية

  - المساهمة األصلية في الجريمة  ، صورها وعقبوبة المساهم االصلي  الثاني 18

  - المساهمة التبعية في الجريمة ، اركان المساهمة التبعية وعقوبة المساهم التبعي الثالث 19

  -  تأثير ظروف الجريمة على المساهمين فيها- اثر الظروف واالعثار على المساهمين في الجريمة الرابع 20

  - سباب اإلباحة ، القواعد العامة في اسباب االباحة الخامس 21

  - اداء الواجب ، واستعمال الحق ، والدفاع الشرعي السادس 22

  - أنواع الجرائم  ، من حيث جسامتها وطبيعتها وركنها المادي والمعنوي والشرعي السابع 23

  - المجرم ، مفهوم المجرم ، والمسؤولية الجنائية الثامن 24

 سبب المسؤولية الجنائية ، الخطأ ألعمدي ، عناصر القصد الجنائي وانواعه التاسع 25
 -  

  - الخطأ غير العمدي وصوره العاشر 26



الحادي  27

 عشر

  - موانع المسؤولية الجنائية ، التعريف بموانع المسؤولية الجنائية

الثاني  28

 عشر

  - صور موانع المسؤولية الجنائية فقد االدراك وارادة بسبب الجنون او عاهة في العقل

الثالث  29

 عشر

  - فقد اإلدراك واإلرادة بسبب السكر او سبب االكراه

الرابع  30

 عشر

  - حالة الضرورة ، الطبيعة القانونية لحالة الضرورة وشروط ها

الخامس  31

 عشر

 -  

32   -  

 
 
 


