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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0601323 رقم المادة الجرائم الواقعة على األموال اسم المادة الدراسية
 الجرائم الواقعة على األشخاص للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

األموال التي ورد النص عليها في قانون العقوبات األردني ويجري التركيز على  تتناول هذه المادة دراسة الجرائم الواقعة على     
ساءة االئتمان )خيانة األمانة( حيث يتم التعريف بأركان كل  دراسة ابرز هذه الجرائم واكثرها شيوعا وهي جريمة السرقة واالحتيال وا 

ة والمخففة التي ترافق ارتكابها وحاالت اإلعفاء من العقاب، كما جريمة من هذه الجرائم والعقوبة المقررة لمرتكبها والظروف المشدد
 تتضمن الدراسة بعض الجرائم الملحقة بجرائم األموال وبالذات جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 
 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

 ية الجزائيةتعريف الطالب بالقواعد القانونية التي تحمي الملكية من الناح الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

القدرة على معرفة القواعد القانونية التي تحمي الملكية من الناحية الجزائية تحديد أنواع الملكية التي  1.1
 تكون محل اعتداء.

 العناصر المكونة للجريمة التي تقع على األموال. 1.1
 قانونيةمساعدة الطالب في تحليل النصوص ال الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدرة على تحليل النصوص القانونية. 1.1
 القدرة على تسبيب االحكام القانونية. 1.1
 القدرة على معرفة النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الواقعة على األموال. 2.1

 وخصوصها وانواعهاتعريف الطالب باركان الجرائم الواقعة على األموال  الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 القدرة على تحديد اركان الجريمة. 1.2
 تميز اركان جريمة االعتداء على األموال. 1.2
 الى عنصر القصد الجرمي. حتاجتبيان اذا كانت هذه الجرائم  2.2

 ضائيةتأهيل الطلبة للتعرف على موقف القضاء ومعرفة االجتهادات الق الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 قدرة الطالب في الرجوع الى اجتهادات القضاء. 1.1
 للنصوص القانونية. فقةقدرة الطالب في بيان فيما اذا كانت هذه القرارات موا 1.1

 .0220 –عمان  –مكتبة دار الثقافة  –د. عبد الرحمن توفيق  – األموالالجرائم الواقعة على  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

الةدار  –الجرائم الواقعةة علةى األمةوال  –شرح قانون العقوبات القسم الخاص  –د. محمد سعيد النمور  -1
 .0220 –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –العلمية للنشر والتوزيع 

مكتبةة دار  –ردني جرائم اإلعتداء على األموال في قانون العقوبات األ –د. عادل عبد ابراهيم العاني  -1
 .2991 –عمان  –الثقافة 
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 التعريف بالجرائم الواقعة على األموال.
 أوجه الخالف واإلرتباط بين الجرائم الواقعة على األموال وجرائم األشخاص.

 ئم الواقعة على األموال.تقسيم الجرا
  11 - 12ص 

11 
1 
1 
1 

 النصوص القانونية المخصصة لها. –مفهومها  –جريمة السرقة 
 مفهومه. –الركن المادي  –أركان جريمة السرقة 

 العالقة السببية. –النتيجة  –الفعل  –عناصر الركن المادي للسرقة 
  11 - 11ص 

12 
1 
1 
1 

 ركن المحل لجريمة السرقة.
 كن المعنوي لجريمة السرقة.الر 

 دوافع السرقة.
  21 - 65ص 

11 
1 
1 
1 

 عقوبة جريمة السرقة.
 عقوبة السرقات الجنحية التي من اختصاص محاكم الصلح.
 عقوبة السرقات الجنحية التي من اختصاص محاكم البداءة.

  112 - 21ص 

16 
1 
1 
1 

 عقوبة السرقات الجنائية.
جناية السلب في الطريق  –جناية السرقة بالعنف  –جناية السطو على المساكن 

 العام.
جناية السرقة أثناء حدوث  –جناية السرقة من األماكن المقفلة والمصانة بالجدران 

 نائبة.

  161 - 111ص 

15 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار األول

11 
1 
1 
1 

 الجرائم الملحقة بالسرقة.
 بتزاز.جريمة التهويل أو اإل

 جريمة استعمال أشياء الغير بدون وجه حق.
  186 - 151ص 

18 
1 
1 
1 

 جريمة اإلحتيال والجرائم الملحقة بها.
ساءة اإلئتمان.  مفهوم جريمة اإلحتيال وتمييزها عن السرقة وا 

 الركن المادي. –أركان جريمة اإلحتيال 
  122 - 182ص 

12 
1 
1 
1 

 عناصر الركن المادي.
 أغراض الطرق اإلحتيالية. –ال وسائل اإلحتي

 عقوبة جريمة اإلحتيال. –الركن المعنوي لجريمة اإلحتيال 
  121 - 122ص 

11 
1 
1 
1 

 جريمة استغالل عديم األهلية وناقصها.
 مقدمة عامة لبيان أهمية الشيك. –جرائم الشيك 

 112 – 111ص 
 181 – 151ص 

 

11 
1 
1 
1 

 اإلختبـــار الثـــاني
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11 
1 
1 
1 

 كن المادي لجرائم الشيك.الر 
 الركن المعنوي لجرائم الشيك.

 العقوبة المقررة لجرائم الشيك وحاالت التخفبف.
  218 – 182ص 

12 
1 
1 
1 

 

 جريمة إساءة اإلئتمان.
 موضوع جريمة إساءة اإلئتمان.
 األحكام المشتركة لعقود األمانة.

 

  211 – 212ص 

11 
1 
1 
1 

 

 ئتمان.الركن المادي لجريمة إساءة اإل 
 صور العنصر األول من عناصر الركن المادي.

 العناصر األخرى المكونة للركن المادي لجريمة إساءة اإلئتمان.
 

  262 – 212ص 

16 
1 
1 
1 

 

 الركن المعنوي لجريمة إساءة اإلئتمان.
 وحاالت تشديدها. –عقوبة جريمة إساءة اإلئتمان 

 الجريمة الملحقة بإساءة اإلئتمان.
 

  256 – 261ص 

15 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار النهــــائي

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني
 %61= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

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

 %61 = االمتحان النهائي

 

 11/11/1111 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 علي الجبرةالدكتور   مدرس المادة
 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني    الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 األحد ، الثالثاء ، الخميس:

 اإلثنين ، األربعاء:
 

mailto:______@zuj.edu.jo
mailto:______@zuj.edu.jo

