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مقدمـــــة

 فلسفة تدريس مقرر مكافحة جرائم الفساد: األولالمحور.

المقررتوصيف : المحور الثاني.

مخرجات المقرر آليات التقييم: المحور الثالث.

أساليب التدريس: المحور الرابع.

ربط المقرر بالجهات والهيئات واإلدارات المعنية : المحور الخامس

.بمكافحة الفساد واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 مكافحة جرائم الفسادلمقرر الجانب البحثي : السادسالمحور.

 إشكاليات تدريس المقرر: السابعالمحور.
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مخرجات المقرر: المحور الثالث

رلهذاالناجحاالستكمالعند :التاليةالمخرجاتتحقيقعلىقادراالطالبسيكونالمقرَّ

:المعرفةمخرج-أوال

المجتمعاتفيالفسادظاهرةتطورعلىالطالبيتعرف1.

الفسادجرائمبمكافحةالمتعلقةالقطريةالقانونيةباألنظمةعلمايظهر2.

حدةالمتاألممكاتفاقيةالفسادمكافحةبشأنالمقارنةالقانونيةاألنظمةعلىيطلع3.
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رايالوابداءالفسادظاهرةتفسيربنظرياتالمتعلقةالحججيناقش1.

.موضوعيةبكلوالحجة

قررالمبموضوعالصلةذاتالقانونيةاألوساطمعبفاعليةيتواصل2.

انونالقحكمومركزوالشفافيةاإلداريةالرقابةوهيئةالعامةكالنيابة

.الفسادمكافحة

-التواصلمخرجقياسليةآ:

لموضوعاتالتقديميةالعروضخاللمنالمخرجهذاقياسيتم

الخارجيةالزياراتعنموجزةتقاريركتابةخاللومنالمقرر،

.المقررنطاقفيتتمالتي



البحثمهاراتمخرج:ثالثا:

مسائلوليفوتوتقييموبحث،لتحديد،المطلوبةوالعمليّةالفكريةالمهاراتيُظِهر

.والعقاباإلجرامعلميبموضوعاتالصلةذاتوالسياسةوالقانونالحقائق

تقاريروبحوثبإعدادالطلبةتكليفخاللمنيتم:البحثمهاراتمخرجقياسآلية.

التفكيرمهاراتمخرج:رابعا:

الفسادظاهرةوأبحاثبدراساتالمتعلقةواالجتماعيةالقانونيةالمسائليحدد.

الفسادظاهرةسيرتفنظرياتإليهاتستندالتيالحججلمناقشةالقانونيوالبحثالمنطقيالتحليليطبق.

فيانتشارهاةبمكافحالكفيلةالحلولوضععلىالعملبهدفالفسادلجرائمالدافعةالعوامليستعرض

.المجتمع

لمحاضرةاقاعةداخلالشفهيةواالسئلةالنقاشيةالحلقاتخاللمن:التفكيرمهاراتمخرجقياسآلية.



التدريسأساليب : الرابعالمحور 

:نعتمد في تدريس مقرر مكافحة الفساد في كلية القانون على األساليب التالية

.المحاضرة : أوال

.الحلقات النقاشية: ثانيا

يتم عقد حلقتين او اكثر في الفصل الدراسي يتم من خاللها مناقشة اهم المشكالت

.المتعلقة بموضوع المقرر

.طريقة االستكشاف:ثالثا

ويقصد بها تكليف الطالب بواجبات معينة يقوم الطالب باستكشاف المعلومة بنفسه ويقتصر

دور األستاذ في التوجيه واالرشاد

.العصف الذهني: رابعا

.يتم من خاللها طرح أسئلة او إشكالية على الطلبة ونطلب منهم ابداء رأيهم فيها

يساعدنا في تطبيق هذه األساليب تكنلوجيا التعليم المتوفرة في جامعة قطر : مالحظة

.وكذلك عدد الطلبة في الصف 



ربط المقرر بالجهات والهيئات واإلدارات المعنية : الخامسالمحور 

بمكافحة الفساد واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

القةالعذاتوالهيئاتالجهاتوبينقطرجامعةبينالتعاونجسورمدعلىالحرص

خاللنموذلكوالشفافيةاإلداريةالرقابةوهيئةالقانونحكمومركزالعامةكالنيابة

والمؤتمراتوالمنتدياتالفعالياتفيالمشاركةاوالطلبةتدريباوالميدانيةالزيارات

تضافةاسفيتمالطرفينلدىالمتوفرالخبراتمناالستفادةاوالشأنبهذاالمعنية

مقابلوبالالجامعيالحرمداخلالندواتعقداوالمحاضراتإللقاءوالكفاءاتالخبرات

مكافحةيفالمعنيةالجهاتلخدمةقطرجامعةفيالمتوفرةالكفاءاتمناالستفادةيتم

.الفساد

العملرشووالندواتعقدفيتمالفسادلمكافحةالعالميباليومسنويااالحتفاليتم

.األنشطةمنوغيرهاالصوريةوالمحاكمات



الجانب البحثي في مقرر مكافحة جرائم الفساد: السادسالمحور 

بحثيةةخطخاللمنوذلكخاصةبأهميةالفسادمكافحةمقررفيالبحثيالجانبيحظى

الوطنيةجيةاالستراتيتخدمالتيالبحثيةالمواضيعمنطيفتحديديتمحيث،مدروسة

.الفسادلمكافحة

موائمةيفقطردولةجهودتخدمبحثيةإشكالياتاوبعناوينقائمةاعددناذلكعلىمثال

عليهاصادقوالتي2003لسنةالفسادلمكافحةاألمميةاالتفاقيةمعالداخليةتشريعاتها

.فيهالبحثيرغبالذيالموضوعالختيارللطلبالخياروتركنا،2007فيقطردولة

منةالطلبلبحوثكبيرادعماقدمقطردولةفيالفسادومكافحةالقانونحكممركز

منوكذلكالمجال،هذافيالطلبةبحوثبأهمخاصعددإلصدارالمركزاستعدادخالل

لمكافحةقطردولةاميرسموجائزةفيببحوثهمللمشاركةالطلبةامامالمجالفسحخالل

.الفسادومكافحةالقانونحكممركزرعايةتحتسنوياتنظموالتيالفساد



إشكاليات تدريس المقرر: السابعالمحور 

  تكمن في التساؤل التالي اإلشكالية األولى:

هل المقرر من المتطلبات العامة المفتوحة لجميع طلبة الجامعة بمختلف اختصاصاتهم ؟

ام انه مقرر تخصص لطلبة كلية القانون حصرا؟ 

، عندها يبرز تحدي فاذا طرح هذا المقرر باعتباره متطلبا عاما من متطلبات الجامعة

يتمثل في ان جرائم الفساد تقع ضمن قانون العقوبات القسم الخاص او القوانين العقابية

الخاصة األخرى وهو ما يتطلب مستوى لدى الطالب يؤهله من فهم احكام هذه الجرائم ، 

وبعبارة أخرى يتوجب على األقل ان يكون الطالب قد اجتاز مقرر قانون العقوبات القسم 

.العام حتى يستطيع فهم احكام قانون العقوبات القسم الخاص

، تسبباما اذا طرح المقرر باعتباره من متطلبات التخصص أي حصرا بطلبة كلية القانون

ذلك في تحجيم الفائدة المرجوة من طرح المقرر وهو نشر ثقافة النزاهة والشفافية بين

.طلبة الجامعة كافة وعدم حصره بفئة معينة من الطلبة



الفسادحةمكافمواضيعوانفتاحوتعقدوتشعبالوقتضيقفيتكمن:الثانيةاإلشكالية
ملعاتراعيدراسيةخطةوضعيتوجبمماالمختلفةالحياةومجاالتالعلوممنالعديدعلى
العلميةالمادةحيثمنالمقررمخرجاتتراعيالوقتوبنفسالوقت



توصية

التاليةالتوصيةتبنييتماننتمنىالمبادرةهذهخاللمن:

يتضمنعامةنموذجاألول،الفسادمكافحةلمقررموحديننموذجيناعتماد

لطلبةهتدريسيتموآثارهوانواعهأسبابهوبيانالفسادلمكافحةاألساسيةالمبادئ

نموذجالاماالطلبة،نفوسفيوالشفافيةالنزاهةمبادئإلعالءعامبشكلالجامعات

اتكليلطلبةيطرحالفسادجرائممكافحةفيومتخصصمعمقفيكونالثاني

.القانون

تم بعون هللا 


