
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020)العام الدراسي   

 كلية القانون

 

 األولى المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 علم اإلجرام والعقاب اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Criminology and Punishment اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

 الجريمة يفهم مفهوم اإلجرام، وأن علم الطالب بماهية تهدف هذه المادة إلى تعريف

 البشرية ، وأن يطلع على الطبيعة اإلنسانية ، وأن النفس بماهية يلم والعقوبة ، وأن

 الجريمة عوامل يشخص

 وصف المادة

يفهم  اإلجرام، وأن علم ماهية من خالل هذه المادة على يتعرف يمكن للطالب أن

 يطلع على الطبيعة اإلنسانية، وأن النفس بماهية يلم والعقوبة، وأن الجريمة مفهوم

 طبيعته وبيان اإلجرام بعلم الجريمة من خالل التعريف عوامل يشخص البشرية، وأن

 والنظريات كظاهرة اجتماعية الجريمة لدراسة المالئمة واألساليب الوسائل

ي، اإلجرام في السلوك النفسية العقد وأثر اإلجرامية للظاهرة تفسيرها في البيولوجية

 اإلجرامي السلوك في المؤثرة الداخلية العوامل كأحد الوراثة باإلضافة إلى دراسة

 اإلجرامي. السلوك في المؤثرة الداخلية كأحد العوامل الجنس ودراسة

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 الحسينزينب ماجد محمد علي عبد  اسم التدريسي باللغة العربية

 Zainab Majid Muhammad Ali Abdul Hussein اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 zainab.almadany@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07832537041 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 تعريف علم اإلجرام 1

 صلة علم اإلجرام بالعلوم الجنائية 2

 صلة اإلجرام وقانون العقوبات 3

 علم اإلجرام وقانون أصول المحاكمات الجزائية 4

 أساليب المنهج العلمي التجريبي في علم اإلجرام 5

 العلمية في تفسير الظاهرة اإلجراميةالنظريات  6

 تأثير الوراثة في السلوك اإلجرامي 7

 تأثير الجنس في السلوك اإلجرامي 8

 تأثير األمراض العقلية والنفسية في السلوك اإلجرامي 9

 تأثير البيئة العائلية في السلوك اإلجرامي 10

 تأثير البيئة المدرسية في السلوك اإلجرامي 11

 تأثير األصدقاء في السلوك اإلجرامي 12

 تأثير العمل في السلوك اإلجرامي 13

 تأثير العوامل الجغرافية )القانون الحواري لإلجرام( 14

 تأثير اإلعالم في السلوك اإلجرامي )مستحدث( 15

 ماهية علم العقاب )المبادئ العامة( 16

 صلة علم العقاب بـالعلوم الجنائية 17

 العقاب بـالعلوم الجنائيةصلة علم  18

 صلة علم العقاب بـعلم اإلجرام 19

 تطور علم العقاب 20

 أنواع المؤسسات العقابية 21

 دور المؤسسات العقابية في تنفيذ الجزاءات الجنائية 22

 خصائص العقوبة وأغراضها 23

 أنواع العقوبات 24

 التدابير االحترازية 25

 العقابيةالمعاملة المؤسسات  26

 المبادئ األساسية في المعاملة العقابية 27

 الفحص والتصنيف في المؤسسات العقابية 28

 متطلبات التأهيل واالصالح 29

 المعاملة خارج المؤسسات العقابية 30

 :المصادر

 الحيدري والعقاب / د. جمال إبراهيم اإلجرام علم

 

 :المراجع الرئيسة

 حبيب شالل محمد .( أصول علم اإلجرام / د1)

  هللاعبد  معروف ( أصول العقاب / د. محمد2)

 ( موجز في علم اإلجرام وعلم العقاب / إسحاق إبراهيم منصور3)

 

 :المراجع المساعدة

 عمار الحسيني .( أصول علم اإلجرام / د1)

 الستار عبد ( علم اإلجرام والعقاب / د. فوزية2)

 محمد غنامعلم العقاب / غنام علم اإلجرام و( 3)


