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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0601222 رقم المادة الجرائم الواقعة على األشخاص اسم المادة الدراسية
 القسم العام –قانون العقوبات  المتزامن للمادة/المتطلب السابق ساعات  3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
ائص الرئيسية للمساق الدراسي ونتائج التعلم التي يتوقع من الطالب العادي إحرازها تقدم مواصفات المساق هذه موجزًا دقيقًا للخص    

و إظهارها إذا استفاد بشكل كامل من فرص التعلم المقدمة. وهي تشير إلى المساهمات التي تقدمها للبرنامج، وتصف تسهيالت 
عقوبات األردني وبالذات الماسة بحياة اإلنسان وسالمة بدنه التعلم. إذ يتناول هذا المساق دراسة بعض الجرائم الواردة في قانون ال

وهي جرائم القتل المقصود )العمد( بأنواعه وظروفه المشددة والمخففة، و كذلك جرائم اإليذاء المقصود بأنواعه و ظروفه المشددة 
ألحكام التفصيلية التي تخص الجرائم الواقعة والمخففة ثم دراسة جرائم القتل واإليذاء غير المقصودين كما يتناول هذا المساق دراسة ا

 على األخالق واآلداب العامة وهي جرائم االزنا واإلغتصاب وهتك العرض.
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 تعريف الطلبة بالقواعد القانونية التي تحمي االنسان الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 لى معرفة الجرائم الواقعة على االنسان وحماية االنسان.قدرة الطالب ع 1.1
 قدرة الطالب على تحديد الجرائم التي تقع على االنسان. 1.1

 تعريف الطالب باركان الجريمة الواقعة على األشخاص الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

األشخاص من حيث الحياة، والجسد،  قدرة الطلبة على تحديد الجرائم وأركانها التي تقع على 1.1
 االنسان. ، وشرفمنزلتهوالمشاعر، واالحاسيس، وعواطف، و 

 تحديد اركان الجريمة استنادًا الى ما سبق. 1.1
 تعريف الطالب بالعقوبات الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 على األشخاص. قدرة الطالب على معرفة العقوبات التي تقع في حالة االعتداء 1.1
 تحليل النصوص القانونية ذات العالقة بالجرائم الواقعة على األشخاص. 1.1

 تأهيل الطالب للتعرف على موقف االجتهاد القضائية في الجرائم التي تقع على األشخاص الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

لقة باالعتداء على األشخاص والجرائم ومدى توافقها قدرة الطالب في معرفة االجتهادات القضائية المتع 1.1
 مع النصوص القانونية.

القدرة على تحليل النصوص وبيان مدى توافق النصوص مع قرارات محكمة التمييز األردنية وغيرها  1.1
 من االجتهادات القضائية.

 .2102 –عمان  –بة دار الثقافة مكت –د. عبد الرحمن توفيق  –الجرائم الواقعة على األشخاص  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

 2112 -عمان–دارالثقافة مكتبة –على اإلنسانالجرائم الواقعة–شرح قانون العقوبات –د.كامل السعيد -1

 –مكتبة دار الثقافة  –الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات األردني  –د. محمد الجبور  -1
 .2111 –عمان 
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 مني    التوزيع الز 

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 مفهوم قانون العقوبات.
 خصائص القسم الخاص من قانون العقوبات وأقسامه.

 أهمية دراسة قانون العقوبات القسم الخاص.
  7 - 5ص 

11 
1 
1 
1 

 جريمة القتل المقصود والبسيط.
 الركن المادي. –ركن المحل  –المقصود أركان جريمة القتل 

 العقوبة المقررة لجريمة القتل المقصود البسيط. –الركن المعنوي 
  51 - 9ص 

11 
1 
1 
1 

 القتل المقصود المعاقب عليه بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة.
 الواقع على اكثر من شخص. –الواقع على موظف عمومي  –المرتبط بجنحة 

 مقتول بشراسة.المقترن بتعذيب ال
  31 - 75ص 

11 
1 
1 
1 

 القتل المقصود المعاقب عليه باإلعدام.
 قتل األم لوليدها. –القتل المقصود المخفف 

 71 – 55ص 
 – 111ص 

115 
 

15 
1 
1 
1 

 اإلنتحار الواقع بناًء على التحريض أو المساعدة. –القتل المقصود المخفف 
 القتل بدافع الشفقة. –القتل أثناء مشاجرة 

 الزوجة التي تقتل زوجها. –قتل الزوجة أو أحد األصول أو األخوات أو الفرع 
  99 - 35ص 

15 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار األول

17 
1 
1 
1 

 أركان الجريمة وعقوبتها. –جريمة القتل غير المقصود 
 دي.الما -أركان الجريمة  –جريمة اإليذاء المقصود 
 الركن المعنوي للجريمة.

 171 – 117ص 
 111 – 111ص 

 

13 
1 
1 
1 

 العقوبة المقررة لجريمة اإليذاء المقصود.
المؤدي إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن  –عقوبة اإليذاء المقصود والبسيط 

 يوم. 11
المؤدي إلى  –المؤدي إلى الموت  –عقوبة اإليذاء المؤدي إلى عاهة دائمة 

 اإلجهاض.

  115 - 111ص 

19 
1 
1 
1 

 أركان الجريمة. –جريمة اإليذاء غير المقصود 
 العقوبة المقررة للجريمة. –الركن المعنوي  –الركن المادي للجريمة 

 ركن المحل. –أركانها  –جريمة اإلجهاض 

 171 – 151ص 
 179 – 177ص 

 

11 
1 
1 
1 

 جهاض.الركن المعنوي لجريمة اإل –الركن المادي لجريمة اإلجهاض 
  191 – 131ص  العقوبة المقررة لصور اإلجهاض المختلفة وحاالت تخفيفها وتشديدها.

11 
1 
1 
1 

 اإلختبــار الثـــاني
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11 
1 
1 
1 

 مقدمة. -جريمة هتك العرض 
 الركن المعنوي. –الركن المادي  –أركان جريمة هتك العرض 

 العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض.
  115 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 أركانها. -بدون حيلة أو إكراه  –جريمة الخطف 
 أركانها. -بالحيلة أو باإلكراه  –جريمة الخطف 

 العقوبة المقررة لجرائم الخطف بأنواعها المختلفة.
 

  111 – 195ص 

11 
1 
1 
1 

 

 الركن المادي. –أركانها  –جريمة التهديد 
 الركن المعنوي لجريمة التهديد.

 يمة التهديد.العقوبة المقررة لجر 
 

  111 – 111ص 

15 
1 
1 
1 

 

 المعنوي. -المادي  –جريمة الذم والقدح وأركانها 
 العقوبات المقررة لجرائم الذم والقدح.

 العقوبة المقررة للجريمة. –أركانها  –جريمة التحقير 
 

  151 – 111ص 

15 
1 
1 
1 

 اإلختبــار النهـــائي

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11ركة    = المشا
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني

 %51= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %51=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يومية( 

 %51=  االمتحان النهائي

 

 11/11/1117 تاريخ االعتماد بكرالدكتور محمد خليل أبو اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 )يتم تحديثها في كل فصل دراسي وتعبأ من قبل مدرس المادة(معلومات إضافية: 
  رقم المكتب منير محمد شحادة العفيشاتالدكتور   مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني 053  الهاتف الداخلي

 حد ، الثالثاء، الخميس  األ الساعات المكتبية 
 اإلثنين ، األربعاء 
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