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 وصف المقرر:ثانيا: 
 تطرق مقرر شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني )القسم الخاص( باالحكام المشتركة في جرائم امن الدولة وجرائم االموال من حيث:

بةققليم  اوال: امتداد تطبيق قانون العقوبات على الجرائم المرتكبةة خةارا الجمروريةة اليمنيةةل فةالمعروق ان قةانون العقوبةات مةن حيةث المكةان يتحةدد
لرةذا فةقن الدولة ويرجع ذلك الى اعتبار اساس يتعلةق بسةيادا الدولةة علةى اقليمرةان فقةانون العقوبةات ممرةر مةن ممةالر سةيادا الدولةة علةى اقليمرةال و

قانون العقوبات ومؤدى ذلك اقتصار تطبيق قانون العقوبات في اي دولة على الجرائم التي تقةع علةى مبدأاالقليمية لو المبدأ االصلي في تحديد نطاق 
مثةل مبةدأ الشخصةية ومبةدأ اقليمرا واليمتد تطبيقه الى اقليم دول اخرىل ولنا استوجب االمر االستعانة بمبادئ اخرى استثنائية لحماية مصالح الدولة 

 التي اخذ برا المشرع اليمني في بعض الجرائم التي تمثل مساسا ببعض المصالح الحيوية للدولةنالعينية 
المصةلحة المحميةة جنائيةا مةن اضةرار او ترديةد خطةر تبعةا لمةا ينةال التوسع في جرائم الخطر: فالفقه الجنائي يقسم الجرائم الى جرائم ضرر و ثانيا: 
ويمثةل رن فجرائم الضرر لي تلك الجرائم التي يترتب على السةلوك االجرامةي فيرةا حةدوث ضةرر معةين فةي المصةلحةمحل الحمايةة الجنائيةة بالضر

امةا جةرائم الخةط: فرةي تلةك الجةرائم  عدوانا حقيقيا لحق بتلك المصلحةن فالضرر لو عبارا عن ازالة او انتقاص تحقق فب المصلحة المحمية جنائيان
فيرةةا حةدوث خطةر معةةين للحةق ا المصةلحة محةةل الحمايةة الجنائيةةل ولةةذا فةقن القةانون اليمنةةي توسةع فةي جةةرائم التةي تترتةب علةةى السةلوك االجرامةي 

 الخطرن
دلوا مةن الخةارال وتحةدث المقةرر عةن جريمةة اذ شمل التحريض واالتفاق الجنائيل كما شمل المقةرر جةرائم امةن الةثالثا: التوسع في نطاق التجريم: 

 شرادا الزور وتضليل العدالةواركانرا وجريمة الشيكل وجريمة السرقة وخيانة االمانةن

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
 المعرفة والفهم

A1 ) نداخل اليمن وخارجه جرائم امن الدولة والجرائم المضرا بمصلحة العامةوجرائم االموالمعرفة وفرم االحكام المشتركة في 
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A2 )كمة يتعرق الطالب على المبادئ التي تحكم امتدا تطبيق قانون العقوبات واالستثناءات التي وضعرا القانون اليمني لتوسيع نطاق المبادئ الحا
 لذلك المبدأن

 المهارات الذهنية
B1الب مرارا ذلنية في توسيع مدى القانون لشمول جرائم بحيث يحاول ان يدخل جرائم في نطاق القانون اليمنين( يكتسب الط 
B2 )يكتسب الطالب مرارا في شمول عديد من الجرائم بنطاق التجريم من الجرائم التي تقع في دائرا التحريض واالتفاق الجنائين 

 المهارات العملية المهنية
C1)  امن الدولة من الخارا جرائم من الجرائم التي تردد  والقانوني العادل بكل من يرتكباكتسابه مرارا في الدفاع عن بلده من خالل انزال العقاب

  واستقاللراناو الداخل 
C2 )القانونية والشرعيةالتي حددلا  و اختالس المال العام من خالل تكييق للنصوص ابراز مرارات الطالب في معاقبة مرتكبي جريمة الرشوا

 القنون والشرعية بشقن اولئك المجرمينن بما يؤدي الى انحراق الوميفة العامةعن الردق المرتجى منران
 المهارات العامة

D1االستشارات القانونية في المجال القضائي بعدم افالت المجرمين الذين يقترفون جرائم االستيالء على المال  م( تقدي
 العام او ممن يحاول العبث بامن اليمنن 

D2 )قانون  االسرام في تطويرالقانون الخاص من الناحييتين النمرية والعمليةن تطوير قدرات الطالب الذاتية في مجال
انون عقوبات القسم الخاصل بما يحقق تطبيق االحكام الشرعية والقانونية في مجال الجرائم التي حددلا القوال الجرائم

 الخاص من الناحيتين النمرية والعمليةن
 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

يعرق الجرائم المضرا بالمصلحة العامة 
 وجرائم االموال

ل ةالمحاضراتل الحوارل المناقش
 التكليفات الجماعية والفردية

االختبارات التحريريةل االسئلة القصيرال تقييم 
 التقارير والواجبات 

يعرق احكام الشريعة ونصوص القانون 
الخاصة بتلك الجرائم المضرا بالمصلحة 

 العامة واالموالن

التعليم والتعليم الذاتي والتعاوني 
 والتكليفات الجماعية والفردية 

 حل المشكالت وتمثيل االدوار الخاصة بقعضاء
 المحكمة

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

يكتسب الطالب مرارا ذلنية في تطبيق 
والشريعة في الجرائم  نصوص القانون 

 المضرا بالمصلحة العامة واالموال العامةن

التكليفات الجماعية والفرديةل الحوارل 
المناقشةل زيارا المحاكمل ىقامة المحاكم 

 الشكلية

االختبارات التحريريةل تقييم التقارير والقراءا 
ات الجماعية والفرديةل االختبارات التحليليةل التكليف

 الشفريةل مالحمة االداء

 

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

شمول عديد من ابراز مرارات الطالب في 
المحاضرات واخضاعرا للقانون وخصوصا 

 التي تقع خارا اليمنن 

التكليفات الجماعية والفرديةل 
التعلم الذاتل التعلم  ةليناقشمحموعات 

 التعاوني

االختبارات التحريريةل تقييم التقارير والقراءا 
التحليليةل التكليفات الجماعية والفرديةل االختبارات 

 الشفرية

مرارا في الدفاع عن بلده بشكل  اكتساب
قانوني وشرعي في مالحقة جرائم التحريض 

 واالتفاق الجنائي

عرض المشكالت ووضع الحلول لرال 
الذلاب الى زيارا المحاكم زمعرفة 
كيفية سير الدعاوى فيرال اقامة المحاكم 

 التمثيلية 

وليئاترا وكذلك في المحاكم التمثيلية  مالحمة االداء
 فعليةنالالمحكمة في 

ابراز مرارات الطالب في مالحقة جرائم 
الرشوا واالستيالء على المال العام وجريمة 

 الشيك وشرادا الزور

عرض المشكالت ووضع الحلول لرال 
الذلاب الى زيارا المحاكم زمعرفة 
كيفية سير الدعاوى فيرال اقامة المحاكم 

 التمثيلية

في المحاكم التمثيلية وليئاترا وكذلك  مالحمة االداء
 في المحكمة الفعليةن

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

 والعملية
 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية 

للجرات  والشرعية يقدم االستشارات القانونية
من حيث تطبيق االحكام الشرعية والقواعد ا

المحاضراتل الحوارل المناقشةل 
)المحامي  الندواتل تمثيل االدوار

تقييم المالحمةل  تحريريةلالشفرية وال االختبارات
 والواجباتل االسئلة القصيرا التكليفاتو التقارير 
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  والقاضي في المحكمة( القانونيةن 

 

 

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 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات تعلم 

 المقرر

 الجريمة الواقعة على امن الدولة 1
 A1, B1 3 1 احكام مشتركة في جرائم امن الدولة

 C1 3 2 جرائم امن الدولة من جرة الخاراا

 جريمة الرشوا 2

 A1,B1,C1 3 3 االركان الالزمة لقيام جريمة الرشوا االصلية

 C1 3 4 جريمة االرتشاء الالحق

 A1,B1 3 5 جريمة عرض الرشوا

 اختالس المال العام واالستيالء عليه 3
 C1 3 6 جريمة اختالس المال العام

 A1, A2 3 7 االستيالء بغير حق على المال العامجريمة 

 جريمة شرادا الزور 4
 B1, C1 3 8 الركن المادي

 A2, B2 3 9 الركن المعنوي

 جرائم الشيك 5

 C1, D2 3 11 علة التجريم

11 االمتناع عن تسليم مقابل الوفاء  3 D1, D2 

 C1 3 12 عقوبة جريمة الشيك

31 واركانرا تعريفرا جريمة السرقة  6  3 A1, A2 

41 اركانرا وعقوبترا جريمة خيانة االمانة 7  3 C2, D1, D2 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 √   .محاضرات

 تطبيق عملي في المعمل.

 √.     واجبات منزلية

 √.     مناقشة جماعية

 √.     تكاليف جماعية

 

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

تقديم دراسة عن الربط بين وجرة نمر  1
 الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

A1, B2, C2, D2 1 11 

تقديم دراسة عن القانون اليمني وتبنيه  2
 للشريعة االسالمية

A1, B2, C2, D2 2 11 

يفي القضاء اليمنتقديم دراسة عن دور  3
 تطبيق الشريعة االسالمية

A1,B2, C4, D3 3 11 

تقديم دراسة عن المؤسسات العقابية  4
ومدى التزامرا بمبادئ الشريعة 

 االسالمية

A1, B2, C2, D4 4 11 



 

5 

 

 قانون الجرائم والعقوبات )القسم الخاص( :مقرر توصيف

 

 11 5  تقديم دراسة عن العقوبة في االسالم 5

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

 اختبار منتصف الفصل 1
بداية االسبوع 

 السابع 
21 21 A1,A2,B1,B2 

 الواجبات والتكاليف  2
مضي  بعد

 منتصف الفصل
11 11 D1, D2 

  11 11 طوال الفصل  الحضور  3

 االختبار النهائي 4
اخر الفصل 

 الدراسي
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
 .2112والتوزيع صنعاء القسم العام. د.علي حسن الشرفي /مكتبة الوسطية للنشر  -شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني

 المساعدةالمراجع 

 القسم الخاص: د. علي حسن الشرفيظ مكتبة الوسطية للنشر -شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
0- www.daralthqafa.com.aman  

 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادا  %52اذا تغيب الطالب 

 النرائين

 الحضور المتقخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرا اذا تكرر حضوره المتقخر اكثر من مران

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحةن

    :المشاريعو التكليفات / المرام  .4

 يسلم الطالب التكاليق في المحدد من قبل استاذ المادا وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحددن

 :الغش   .5

 مقرر الغش ومادا قبل ومادا بعدنيحرم من 

http://www.daralthqafa.com.aman/
http://www.daralthqafa.com.aman/
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  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسةن

 :سياسات أخرى   .7
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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 )القسم الخاص( :اسم المقرر  ن1

 3502348 رمز المقرر ورقمه:  ن2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  ن3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 / الفصل الدراسي االول لثالمستوى الثا المستوى والفصل الدراسي:  ن4

 التوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  ن5

 التوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  ن6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :البرامج التي يتم فيها تدريس المقررالبرنامج/   ن7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  ن8

 الحرم الجامعي مكان تدريس المقرر:   ن9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

اليمنةي  االحكةام المشةتركة فةي جةرائم  امةن الدولةة وكةل الجةرائم المضةرا بالمصةلحة قةانون الجةرائم والعقوبةات )الخةاص( يتناول لذا المقرر شرح 
فبجانةب تطبيةق مبةدأ  وتطبيقه علةى الجةرائم التةي ترتكةب خةارا الةيمنن قانون العقوبات على كل اقليم الدولةفاكد على تطبيق العامةوجرائم االموالن 

 اليمنةي بمبةدل ة بحكم مالرا من سةيادا علةى ذلةك االقلةيمن اخةذ قةانون الجةرائم والعقوبةاتلليم الدواقليمية القانون على كل الجرائم التي ترتكب داخل اق
االقلةيم  الةذي يرتكةب الجةرائم تمةس المصةلحة العامةة اواالمةوال اليمنيةة الةى خةارا نطةاقالشخصية والعينيةن وبذلك امتد القانون ليمل القانون اليمني 

 بالضررنالمحمية جنائيا من اضرار او ترديد نال المصلحة اليمنين توسع في جرائم تبعا لما ي
وجةةرائم امةةن الدولةةة مةن جرةةة الخةةارال ولةي الجةةرائم التةةي ارتكبةت ضةةد الدولةةة بصةةفترا شةمل قةةانون العقوبةةات اليمنةي التحةةريض واالتفةةاق الجنةائي 

يمثةل اعتةداء علةى سيادتراواسةتقاللرا واالنتقةاص مةن  شخصيا او مجموعة من االشخاصلالقانون الدولي ويدل فةي نطةاق لةذا النةوع مةن الجةرائم مةا
معةه وحمةل السةالحن فةي صةفوفه  االخرى كالتخابر م ع دول اجنبية واالتصال غير المشروع بالعةدو والتعةاون او االساءا الى عالقترا بالدولسادترا

اضعاقق القوات القوات المسلحة باذاعةة االخبةار او بيانةات او  وامدادا بالجند او االشخاص او االموال او اعطائه سرا من اسرار الدفاع عن البلد او
او قةةوا المقاومةةة لةةديرا ويتنةةاول المقةةرر ايضةةا جريمةةة الرشةةوا كجريمةةة تةةؤدي الةةى   كاذبةةة او مغرضةةة او اضةةعاق روح الشةةعب المعنويةةة اشةةاعات 

 انجراق الوميفة العامةعن الردقن 
 وكذا جريمة الرشوال شرادا الزور

 وخيانة االمانة مع اركان كل منرمانويتناول المقرر ايضا شرادا الزور وجريمة الشيك وجريمة السرققة 

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 المعرفة والفهم:
A1 )االموالنالشرعية والنصوص القانونية المتعلقة بجرائم الدولةوالجرائم المضرابالمصلحة العامة وجرائم حكام معرفة وفرم اال 
A2 معرفة الطالب للمبادئ التي تحكم تطبيق القنون اليمني داخل اليمن واالستثناءات التي وضعرا المشرع لمالحقة المواطن اليمني الذي )

 يرتكب جرائم خارا اليمنن
B1 ) يمكن ان يلحق باالفرادنيكتسب الطالب مرارا ذلنية في توسيع نصوص واحكام القانون ليشمل جرائم الخطر حينما يرى ان ضررلا 
B2 )يكتسب الطالب مرارا ذلنية في شمول العديد من الجرائم بدائرا التجريم مثل تلك الجرائم الخاصة بالتحريض واالتفاق الجنائين 
C1 يرتكب ( اكتساب مرارا ق الدفاع عن بلده من خالل معرفته بكيفية التعامل مع النصوص واالحكام الشرعية لتطبيقرا في مالحقة من
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 جرائم تمس بامن الدولةواستقاللرا او االساءا الى سمعترا او االنتقاص من سيادتران
C2 ) الطالب في انزال العقاب القانوني بحق من يرتكب جريمة الرشواواختالس المال العامنابراز مرارات 
D1 )ام التي تساعد على عدم افالت المجرمين الذين تقديم االستشارات القانونيةفي المجال القضائي والفقري البتداع النصوص واالحك

 يقترفون جرائم االستيالء على المال العام او من يحاول العبث بامن اليمنن
D2 ) تطوير قدرات الطالب الذاتية في مجال االسرام في تطوير قانون العقوبات والجرائم اليمني/ القسم الخاص بما يحقق التطبيق االمثل

 لقنونية في المجال النمري والعملين للنمريات الشرعية وا

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 الجريمة الواقعة على امن الدولة 1
 3 1 احكام مشتركة في جرائم امن الدولة

 3 2 جرائم امن الدولة من جرة الخاراا

 جريمة الرشوا 2

االركان الالزمة لقيام جريمة الرشوا 
 االصلية

3 
3 

 3 4 جريمة االرتشاء الالحق

 3 5 جريمة عرض الرشوا

3 

 اختالس المال العام واالستيالء عليه

 

 3 6 جريمة اختالس المال العام
جريمة االستيالء بغير حق على المال 

 العام
7 3 

 جريمة شرادا الزور 4
 3 8 الركن المادي

 3 9 الركن المعنوي

 جرائم الشيك  5

 3 11 علة التجريم
 3 11 االمتناع عن تسليم مقابل الوفاء

 3 12 عقوبة جريمة الشيك

 3 13 تعريفرا واركانرا جريمة السرقة  6

 3 14 اركانرا وعقوبترا جريمة خيانة االمانة 7

 42 14 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

تقديم دراسة عن الربط بين وجرة نمر الشريعة االسالمية والقانون   .1
 الوضعي

2 10 

 10 2 القانون اليمني وتبنيه للشريعة االسالميةتقديم دراسة عن   .2

سالميةتقديم دراسة عن دور القضاء اليمنيفي تطبيق الشريعة اال  .3  1 10 

تقديم دراسة عن المؤسسات العقابية ومدى التزامرا بمبادئ الشريعة   .4
 االسالمية

3 
10 

 10 4 تقديم دراسة عن العقوبة في االسالم  .5

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 
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 المحاضرة. (0

 المناقشة. (6

 المجموعات. (3

 المحكمة التمثيلية. (4

 حضور جلسات المحاكم. (5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 11 1 المشاركة في ادارا المحاكم التمثيلية 1

 11 2 زيارا المحاكم الجنائية 2

 11 1 المترمالدفاع عن  3

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 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 

 المراجع الرئيسة: .1

مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع صنعاء /علي حسن الشرفي د.القسم العام.  -شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني

2112. 

 المراجع المساعدا: .2

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

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

www.daralthqafa.com.aman  

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   ن1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادا  %52اذا تغيب الطالب 

 النرائين

 الحضور المتقخر:    ن5

http://www.daralthqafa.com.aman/
http://www.daralthqafa.com.aman/
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 يمنع الطالب من دخول المحاضرا اذا تكرر حضوره المتقخر اكثر من مران

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   ن3

 كما في الالئحةن

    :المشاريعو التكليفات / المرام  ن4

 يسلم الطالب التكاليق في المحدد من قبل استاذ المادا وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحددن

 :الغش   ن2

 يحرم من مقرر الغش ومادا قبل ومادا بعدن

  :نتحالاال  ن6

 يفصل سنه من الدراسةن

 :سياسات أخرى   ن7

 


