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 :مقرر توصيف
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 الشريعة والقانون قسم:  قانون الجرائم والعقوبات : مقرر  توصيف االدآبكلية:  

 

  

 : المقررعلومات العامة عن أوال: الم

 قانون الجرائم والعقوبات )عام( :اسم المقرر  .1

 3502244 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
3    3 

 المستوى الثاني / الفصل الدراسي االول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 التوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 الجامعيالحرم  :مكان تدريس المقرر  .11

 د. عبدالله سعيدالكانده      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
وقواعاههما واررتاا  والشارو  يتناول هذا المقرر شرح قاانو  الرارا و والوقوتااع موراان الن ريان الوااو ل رريمان والوقوتان وتنياا  تان الن اريتي  

 تهما.الخاصن 
يحاهه  ا  موضوع هذا المقرر هو تحهيه ما يوه م  اراوال ررا و وتيا  ماا يتاتحف ااع هاا ما  الوقاا  وماا ينتياخ ا  يتخاذ اااتد ما  التاهاتير. اهاو

 ارتانها وشرو ها ويحهه الوقوتاع المترتتن ع ى ت ك اراوال والتهاتير غير الوقاتين التخ تواره تها. يتي اراوال المررمن و

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 يتوقع م  ال ال  عنه اتمال المقرر تنراح ا  يتو  قاهرا ع ى ا :
 :المعرفة والفهم

A1 ) موران واهو تل ما يتو ف تاراوال المررمن: اهو يورف الرريمن م  حيث نوعها ورتامتها ومراتتها وتوريفها القانونخ والشرعخ وارتانها
 اخ ت تيف النص الرنا خ.واقتامها والن رين ارتنمين 

A2 )ي  يورف ال ال  الت ور التاريخخ لقانو  الررا و والوقوتاع والتقني  الوقا  اخ الشريون ارتنمين والتقني  الوقاتخ الوضوخ وحرتن التقن
 اخ اليم . 

 المهارات الذهنية
B1 ) والررا و التخ تتوارهه وتيفين ت تيف النصوص الشرعين يتتت  ال ال  مهارة ذهنين اخ ت تيف نصوص القانو  ع ى الوقا ع واراوال

 والوضوين ع يها واهو التفتير الصحيح لت ك النصوص وارحتاو وتيفين اتقا ها ع ى الوقا ع التخ يوارهها.
B2 )والتماس المتاشر تتي   يتتت  مهارة اخ التورف ع ى تيفين الت تيف الفو خ لما قراد م  ن رياع وت تيقها مقارنن تالواقع الذي يورض امامه

 ماي تقه القاضخ م  نصوص ع ى الوقا ع الموروضن اماد.
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 المهارات العملية المهنية
C1 ) اتراامهاراع ال ال  اخ الهااع ع  حقوقالمرتمع وحمايته والتوامل مع النصوص القانونين واتقا هاع ى ما يشاههد اخ المحتمن التمثي ين

 يها هور القاضخ او النياتن الوامن.التخ تورض امامه توات تا  يؤهي ا
C2 )م   اتراا مهاراع ال ال  اخ تقهيو التتييف القانونخ لت ك اراوال والوصول الى ووضع الوقا  المنات  لها واتخاذ  التهاتير ارامن اااتها

 خنل ما يقهمه م  ح ول لها هاون رؤين الشريون ارتنمين.  
 المهارات العامة

D1 ) ارتتشاراع القانونين ل رهاع القضا ين اخ مرال الت تيف الصحيح ل قواعه القانونين تشأ  الررا و التخ تورض اماو القضات اخ ت هد.يقهو 
D2 ) ي ور قهراع ال ال  الذاتين اخ مرال قانو  الررا و والوقوتاع ويتهو م  خنل اتحاثه وهراتاته اخ ت وير ن رين الررا و ون رين

  الران  ارتاهيمخ.الوقوتاع اخ 
 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

تاراوال المررمن موران تل مايتو ف 
 والوقوتاع والتهاتير المترتتن ع يها

, نالمحاضراع, الحوار, المناقش
 التت يفاع الرماعين والفرهين

ارختتاراع التحريرين, ارت  ن القصيرة, تقييو 
 التقارير والوارتاع 

موران الت ور التاريخخ لقانو  الررا و 
والوقوتاع اخ الوقيهة ارتنمين والقواني  

 الوضوين

التو يو والتو يو الذاتخ والتواونخ 
 والتت يفاع الرماعين والفرهين 

حل المشتنع وتمثيل ارهوار الخاصن تأعضات 
 المحتمن

 

  التدريس والتقويم:                                                     مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

يتتت  ال ال  مهارة ذهنين اخ ت تيف 
نصوص القانو  ع ى اراوال والقوا ع 
والررا مالتخ تتوارهه وتيفين ت تيف 
النصوص الشرعين  والوضوين وموران واهو 

 صحيح اخ تفتيرت ك النصوص

الرماعين والفرهين, الحوار, التت يفاع 
المناقشن, ايارة المحاتو, ىقامن المحاتو 

 الشت ين

ارختتاراع التحريرين, تقييو التقارير والقراتة 
التح ي ين, التت يفاع الرماعين والفرهين, ارختتاراع 

 الشفهين, منح ن ارهات

يقار  تي  تحهيه الشريون ارتنمين ل ررو 
وتن تما يراها المشرع والرريمن وتيانها ل وق

ايها وتي  الرريمن والوقا  اخ القواني  
الوضوين والقمارنن تي  ذلك مع الت ور 

 التشريوخ اخ اليم  

حوار, التت يفاع الرماعين والفرهين, ال
قامن المحاتو المناقشن, ايارة المحاتو, ا

 الشت ين

ارختتاراع التحريرين, تقييو التقارير والقراتة 
التت يفاع الرماعين والفرهين, ارختتاراع التح ي ين, 

 الشفهين, منح ن ارهات

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

اتراا مهاراع ال ال  اخ الهااع ع  حقوق 
م  المررمي  وحماين المرتمع وحمايته 

 مصاحه الوامن

التت يفاع الرماعين والفرهين, 
التو و الذاع, التو و  ن,يناقشمحموعاع 

 التواونخ

ارختتاراع التحريرين, تقييو التقارير والقراتة 
ارختتاراع التح ي ين, التت يفاع الرماعين والفرهين, 

 الشفهين

اتراا مهاراع ال ال  اخ وضع التتييف 
القانونخ الت يو المرتتا الى متاهئ الشريون 

 ارتنمين والقانو  الوضوخ

عرض المشتنع ووضع الح ول لها, 
الذها  الى ايارة المحاتو اموران 
تيفين تير الهعاوى ايها, اقامن المحاتو 

 التمثي ين 

اخ المحاتو التمثي ين والمحتمن  منح ن ارهات
 ارعتياهين

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 التقويماستراتيجية  استراتيجية التدريس

يقهو ارتتشاراع القانونين ل رهاع القضا ين 
اخ مرال الت تيف الصحيح ل قواعه القانونين 
تشأ  الررا و التخ تورضاماو القضات اخ 

 واف رؤين شرعين صا تناليم  

المحاضراع, الحوار, المناقشن, 
 النهواع, تمثيل ارهوار 

تقييو المنح ن,  تحريرين,الشفهين وال ارختتاراع
 والوارتاع, ارت  ن القصيرة التت يفاعو التقارير 

ي ور قهراته الذاتين اخ مرال قانو  الررا و 
والوقوتاع ويتهو م  خنل اتحاثه وهراتاته 
اخ ت وير ذلك القانو  ورت ه تمن ور 

, المحاضراع, الحوار, المناقشن
 النهواع, تمثيل ارهوار 

تقييو المنح ن,  تحريرين,الشفهين وال ارختتاراع
 والوارتاع, ارت  ن القصيرة التت يفاعو التقارير 
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الشريون ارتنمين وما يتن و مع ارعراف 
 والواهاع اليمنين 

 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

األسابي

 ع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

 تعلم المقرر

 الن رين الوامن ل رريمن 1
 A1, B1 3 1 واقتامها.توريف الرريمن 

 C1 3 2 ارتراهاع المخن فن اخ اهو الرريمن

 ارتا  الوامن ل رريمن 2
 A1,B1,C1 3 3 خضوع الفول لنص شرعخ رنا خ.

 C1 3 4 اتتا  ارتاحن

 الرت  الماهي ل رريمن  3

 A1,B1 3 5 الفول

 C1 3 6 النتيرن

 A1, A2 3 7 عنقن التتتين 

 B1, C1 3 8 ارتا  الشروع اخ الرريمن الرريمنالشروع اخ  4

 المتاهمن اخ الرريمن 5
 A2, B2 3 9 المتاهمن ارص ين والتتوين

 C1, D2 3 11 المتاهمن ت ريقن التحريض

 الرت  المونوي اخ الرريمن 6
 D1, D2 3 11 عوامل انتفات الرت  المونوي ل رريمن

 C1 3 12 صور الرت  المونوي ل رريمن

 القصه الرنا خ 7

 A1, A2 3 13 الومه اخ القصه الرنا خ

 3 14 الخ أغير المقصوه
C2, D1, 
D2 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 √   .محاضرات

 تطبيق عملي في المعمل.

 √.     واجبات منزلية

 √.     مناقشة جماعية

 √.     تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

تقهيو هراتن ع  الرت  تي  ورهن ن ر  1
 الشريون ارتنمين والقانو  الوضوخ

A1, B2, C2, D2 1 11 

تقهيو هراتن ع  القانو  اليمنخ وتتنيه  2
 ل شريون ارتنمين

A1, B2, C2, D2 2 11 

يفخ ع  هور القضات اليمن تقهيو هراتن 3
 ت تيف الشريون ارتنمين

A1,B2, C4, D3 3 11 
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تقهيو هراتن ع  المؤتتاع الوقاتين  4
ومهى التاامها تمتاهئ الشريون 

 ارتنمين

A1, B2, C2, D4 4 11 

 11 5  تقهيو هراتن ع  الوقوتن اخ ارتنو 5

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 A1,A2,B1,B2 21 21  اختتار منتصف الفصل 1

 D1, D2 11 11  الوارتاع والتتاليف 2

  11 11  الحضور 3

 ارختتار النها خ 4
اخر 
 الفصل

61 61 
A1,A2, B2, C2 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 .6106القسم العام. مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع صنعاء  -شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني

 المساعدةالمراجع 

 .6106مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع صنعاء علم االجرائم والعقاب:د. علي حسن الشرفي, 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

0- www.daralthqafa.com.aman  
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة 

   والييا :حضور ال   .1

م  المحاضراع تهو  عذر يراع اتمه لشؤ  ال ن  ويحرو م  هخول امتحا  الماهة  %52اذا تيي  ال ال  

 النها خ.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع ال ال  م  هخول المحاضرة اذا تترر حضورد المتأخر اتثر م  مرة.

 ارختتاراع وارمتحاناع:ضوات     .3

 تما اخ الن حن.

    :المشاريعو التت يفاع / المهاو  .4

 يت و ال ال  التتاليف اخ المحهه م  قتل اتتاذ الماهة وتوتتر غير مقتولن توه الوقع المحهه.

http://www.daralthqafa.com.aman/
http://www.daralthqafa.com.aman/
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 :اليش   .5

 يحرو م  مقرر اليش وماهة قتل وماهة توه.

  :نتحالار  .6

 يفصل تنه م  الهراتن.

 :أخرىتياتاع    .7
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 قانون الجرائم والعقوبات )عام(: خطة مقرر
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 :مقرر توصيف

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالله سعيدالكانده / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف   /     704 467 777صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

X     X  البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 قانون الجرائم والعقوبات )عام( :اسم المقرر  .1

 3502244 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثاني / الفصل الدراسي االول والفصل الدراسي:المستوى   .4

 التوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 التوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الحرم الجامعي مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

الن رين الوامن ل رريمن والوقوتن, حيث يحهه اراوال المررمن ويتاي  ماا يتاتحف ااع هاا ما  الوقاا  او التاهاتير التاخ ينتياخ يتناول هذا المقرر شرح 
 .  ا  يوارهها مرتت  الفول ارررامخ

 
IV.  التعلم المقصودة للمقرر:مخرجات 

 المعرفة والفهم:
A2 ) .ا  يورف ال ال  اراوال رررامين التخ حرمها الشرع 
B1.ا  يتره ال ال  ترها تفصي يا تل الوقوتاع المحههة تمور  القانو  والشرع تحت  المواه ) 
B2 القانو  الوضوخ.( ي تف الن رياع الوامن الخاصن تالررا و والوقوتاع تما اورهها اقهات 
C1.ي تف الن رياع الوامن الخاصن تالررا و والوقوتاع تما اورهها اقهات الشريون ارتنمين ) 
C2.يتاعه اخ الهااع ع  م  يتورض م  اراراه ل رريمن ) 
D1قهو ح ور لننتهاتاع التخ يتورض لها الموا   اليمنخ.( ي 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصي ين وحهاع المقرر الرقو

 الن رين الوامن ل رريمن 1
 3 1 توريف الرريمن واقتامها.

 3 2 ارتراهاع المخن فن اخ اهو الرريمن

 ارتا  الوامن ل رريمن 2
 3 3 خضوع الفول لنص شرعخ رنا خ.

 3 4 اتتا  ارتاحن
 3 5 الفول الرت  الماهي ل رريمن  3
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 3 6 النتيرن
 3 7 عنقن التتتين 

 3 8 ارتا  الشروع اخ الرريمن الشروع اخ الرريمن 4

 المتاهمن اخ الرريمن 5
 3 9 المتاهمن ارص ين والتتوين

 3 11 المتاهمن ت ريقن التحريض

 الرت  المونوي اخ الرريمن 6
 3 11 عوامل انتفات الرت  المونوي ل رريمن

 3 12 الرت  المونوي ل رريمنصور 

 القصه الرنا خ 7
 3 13 الومه اخ القصه الرنا خ

 3 14 غير المقصوه الخ أ

 42 14 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع العمليةالمهام / التجارب  الرقم

تقهيو هراتن ع  الرت  تي  ورهن ن ر الشريون ارتنمين والقانو    .1
 الوضوخ

2 10 

 10 2 تقهيو هراتن ع  القانو  اليمنخ وتتنيه ل شريون ارتنمين  .2

تنمينتقهيو هراتن ع  هور القضات اليمنيفخ ت تيف الشريون ار  .3  1 10 

المؤتتاع الوقاتين ومهى التاامها تمتاهئ الشريون  تقهيو هراتن ع   .4
 ارتنمين

3 
10 

 10 3 تقهيو هراتن ع  الوقوتن اخ ارتنو  .5

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 
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 المناقشة. (6

 المجموعات. (3

 المحكمة التمثيلية. (4
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VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 11 1 المشارتن اخ اهارة المحاتو التمثي ين 1

 11 2 ايارة المحاتو الرنا ين 2

 11 1 الهااع ع  المتهو 3

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 



 

01 

 

 :مقرر توصيف

 التقويم النهائي(درجة  

 21 21 بداية االسبوع السابع  اختبار منتصف الفصل  .1

مضي منتصف  بعد الواجبات والتكاليف   .2
 الفصل

11 11 

 11 11 طوال الفصل  الحضور  

 61 61 اخر الفصل الدراسي االختبار النهائي 

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المرارع الر يتن: .1

  اتو المؤلف، تنن النشر، اتو التتا ، هار النشر، ت ه النشر(. (اثنا  ع ى األتثر)تتاتن المررع الر يس ل مقرر( 

  يمت  اخ حال عهو توار مررع واحه لتي ين محتوى المقرر الهراتخ إضاان مررع آخر ل ضرورة القصوى

 (اختياري)
 .2112مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع صنعاء القسم العام.  -شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني

 المرارع المتاعهة: .2

 .2112علم االجرائم والعقاب:د. علي حسن الشرفي, مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع صنعاء 

 )إ  ورهع(    مواه إلتترونين وإنترنع: .3

www.daralthqafa.com.aman  

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والييا :حضور ال   .1

م  المحاضراع تهو  عذر يراع اتمه لشؤ  ال ن  ويحرو م  هخول امتحا  الماهة  %52اذا تيي  ال ال  

 النها خ.

 الحضور المتأخر:    .5

 يمنع ال ال  م  هخول المحاضرة اذا تترر حضورد المتأخر اتثر م  مرة.

 ارختتاراع وارمتحاناع:ضوات     .3

 تما اخ الن حن.

    :المشاريعو التت يفاع / المهاو  .4

 يت و ال ال  التتاليف اخ المحهه م  قتل اتتاذ الماهة وتوتتر غير مقتولن توه الوقع المحهه.

 :اليش   .2

 يحرو م  مقرر اليش وماهة قتل وماهة توه.

  :نتحالار  .6

 يفصل تنه م  الهراتن.

http://www.daralthqafa.com.aman/
http://www.daralthqafa.com.aman/
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 :أخرىتياتاع    .7

 


