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 . انه العلم الذي ٌتضمن بٌان العوامل المساعدة عل علالقته بالعلوم االخرى وصف المساق : 

 

 اهداف المساق

  على االجرام وعالقة علم االجرام ببقٌة العلوم المام الطالب بالعوامل المساعدة 

  علم االجرام وبٌان فروعه اعطاء الطالب فكرة عن اهداف 

  علم العقاب وبٌان اهدافه وتطورهإلمام الطالب بفكرة 

 المام الطالب باالنظمة السائدة فً المؤسسات العقابٌة 

  عن اسالٌب المعاملة العقابٌة اعطاء الطالب فكرة واضحة  

 

 الخطوط العامة للمسار: التعرٌف بالقانون الدولً العام 

 مفردات المنهج حسب التقويم الدراسي االسبوع

 واهدافه وفروعه  ووظائفهموضوعه  ف بعلم االجرام وبٌان ٌالتعر 0
  للسلوك االجرامً /اسالٌب البحث االجتماعٌة اسالٌب البحث العلمً  5
 االعضاء الداخلٌة  وظائفاسالٌب البحث الفردٌة ومنها دراسة  3
 االتجاهات العلمٌة فً تفسٌر السلوك االجرامً / التفسٌر الباٌلوجً  4
 التفسٌر االجتماعً للسلوك االجرامً  5
 التفسٌر التكاملً للسلوك االجرامً  6
 العوامل الفردٌة عوامل السلوك االجرامً /  7
 العوامل البئٌة الخارجٌة  8
 العوامل الثقافٌة وتأثٌرها على السلوك االجرامً  9

 العوامل السٌاسٌة وتأثٌرها على السلوك االجرامً 01
 مه ونشأته ومراحل تطوره ٌبعلم العقاب / مفهومه وتقٌالتعرٌف  00
 التطور التارٌخً للمؤسسات العقابٌة  05
 نظم المؤسسات العقابٌة  03
 انواع المؤسسات العقابٌة  04
 دور المؤسسات العقابٌة فً تنفٌذ الجزاءات الجنائٌة / دورها فً تنفٌذ العقوبات  05
 العقوبات السالبة للحرٌة فٌذ دور المؤسسات العقابٌة فً تن 06
 دور المؤسسات العقابٌة فً تنفٌذ التدابٌر االحترازٌة  07
 اسالٌب المعاملة العقابٌة داخل المؤسسات العقابٌة  08
 نظام الفحص والتصنٌف  09
 التعلٌم والتهذٌب 51
 العمل داخل المؤسسات العقابٌة 50



 الرعاٌة االجتماعٌة واتصاالت النزٌل  55
 نظام المكافأة   53
 نظام اٌقاف تنفٌذ العقوبة  54
 االختبار القضائً  55
 نظام البارول 56
 الرعاٌة االحقة  57
 االفراج الشرطً  58
59  
31  
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  علم االجرام المعاصر + علم االجرام الحدٌث / د. جمال رحٌم الحٌدري الكتب المنهجٌة/ 

 الكتب المنهجٌة المساعدة /

  د. محمد شالل حبٌب / علم االجرام والعقاب  -0

 / علم االجرام والعقاب  الحسٌنً د. عمار عباس عزام  -5
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 المشارٌع

 عدة مشارٌع وبحوث تخرج تتعلق بطلبة المرحلة الرابعة 

عنوان 
 المشروع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع
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