
 

 

 جمهورية العراق

 

 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العام اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 االولى المرحلة: 
 باسم محمد عبد االمام اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس مساعد اللقب العلمي 
 في القانون الجنائيماجستير  المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 م.م باسم محمد عبد االمام الفضلي االسم

 Baseem.abdulemam@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 علم االجرام والعقاب اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

عواملها واتها التعريف بمفهوم الجريمة والعقاب والبحث في جذور ومنشأ الظاهرة االجرامية وبيان مسبب
سلوك اسب للعلى الجزاء المن مع بعضها البعض ومن ثم التعرفالمختلفة ومقارنة هذه العوامل وربطها 

 ن مؤسساتملعلم ااالجرامي من خالل دراسة علم العقاب دراسة حديثة يتناول فيها الطالب جميع جوانب هذا 
 عقابية مالئمة ومعاملة عقابية ناجعة تتناسب ومبدأ التأهيل واالصالح

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 ن موضوعاتفيه م اعلم االجرام ومن دراسة اساسيين األول يتضمتنقسم المادة العلمية المطلوبة الى قسمين 
 ذات صلة والثاني يتضمن دراسة علم القاب وما فيه من موضوعات ذاتا صلة

 
 الكتب المنهجية

 

 االسس النظرية لعلم االجرام للدكتورة واثبة السعدي
 علم العقاب للدكتور محمد معروف عبد هللا

 
 المصادر الخارجية

 

 المنهجية لمادة علم االجرام والعقاب التي تدرس في الجامعات االخرىالكتب 
 الكتب والمؤلفات الخاصة بعلمي االجرام والعقاب

 كتب علم النفس ذات الصلة بالعلوم الجنائية
 المعلومات الموثقة والرصينة لمواقع الشبكة المعلوماتية

 
 تقديرات الفصل

 

 المجموع االمتحان النهائي السنويالسعي  الفصل الثاني الفصل االول
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 معلومات أضافية

 

     

 
 

 جمهورية العراق

 

 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العام اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 االولى المرحلة: 
 باسم محمد عبد االمام الثالثياسم المحاضر  
 مدرس مساعد اللقب العلمي 
 ماجستير في القانون الجنائي المؤهل العلمي: 
 جامعة البصرة مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
  مفهوم المجرد ومفهوم السلوك االجرامي االسبوع االول 1

- 
 

  - فروع علم االجرام االسبوع الثاني 2
  - االتجاه االنثروبيولوجي/ نظرية لومبروزو  االسبوع الثالث 3
  - االتجاه االنثروبيولوجي/النظرية التكوينية االمريكية االسبوع الرابع 4
  - االتجاه النفسي/ نظرية فرويد االسبوع الخامس 5
  - االتجاه النفسي/ نظرية الكاش االسبوع السادس 6
  - االتجاه النفسي/ نظرية دوغريف االسبوع السابع 7
  - العوارض النفسية والسلوك االجرامي االسبوع الثامن 8
  - المخالطة الفارقيةاالتجاه البيئي االجتماعي/نظرية  االسبوع التاسع 9
  - صراع الجماعاتالجتماعي/ نظرية االتجاه البيئي ا االسبوع العاشر 10
  - االتجاه البيئي االقتصادي/النظريات االقتصاديةاالسبوع الحادي  11



 

 

 عشر
  - االتجاه التكاملي االسبوع الثاني عشر 12
االسبوع الثالث  13

 عشر

  - عوامل السلوك االجرامي/ العوامل الداخلية الذاتية

االسبوع الرابع  14
 عشر

  - العوامل الخارجية البيئيةعوامل السلوك االجرامي/ 

االسبوع الخامس  15
 عشر

  - الطرق العلمية في دراسة عوامل االجرام

االسبوع السادس  16
 عشر

  - تصنيف المجرمين

 عطلة نصف السنة
  - التعريف بعلم العقاب االسبوع االول 17

  - صلة علم العقاب بالعلوم الجنائية االخرى االسبوع الثاني 18

  - تاريخ علم العقاب االسبوع الثالث 19

  - نشأة وتطور السجون االسبوع الرابع 20

  - السجن في االسالم االسبوع الخامس 21

  - تطور المؤسسات العقابية في العراق االسبوع السادس 22

  - النظام الجمعي للسجون االسبوع السابع 23

  - النظام االنفرادي للسجون االسبوع الثامن 24

  - النظام المختلط للسجون االسبوع التاسع 25

  - النظام التدرجي للسجون االسبوع العاشر 26

االسبوع الحادي  27
 عشر

  - المؤسسات العقابية المغلقة

االسبوع الثاني  28
 عشر

  - المؤسسات العقابية المفتوحة

  - المؤسسات العقابية شبه المفتوحةاالسبوع الثالث  29



 

 

 عشر
االسبوع الرابع  30

 عشر
  - ةدور المؤسسات العقابية في تنفيذ الجزاءات الجنائي

االسبوع الخامس  31
 عشر

  - المعاملة العقابية داخل المؤسسات العقابية

االسبوع السادس  32
 عشر

  - المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية

 


