
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  د. حیدر كاظم حطحوطم .   االسم
 thelawyer8484@yahoo.com  البرید االلكتروني

  علم االجرام والعقاب   اسم المادة
  علم االجرام والعقاب  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
  أن یتعرف الطالب على ماهیة علم اإلجرام. -1
  . ریمة والعقوبة یفهم الطالب مفهوم الجأن -2
  أن یلم الطالب بماهیة النفس اإلنسانیة.-3
  أن یفهم الطالب الطبیعة البشریة . -4
  أن یشخص الطالب عوامل الجریمة . -5
  أن یتعرف الطالب على النظریات التي تطرقت الى تفسیرها .-6 
  مع .أن یطلع الطالب على طرق مكافحتها وتقلیل حجمها وتأثیرها في الفرد والمجت -7
  . یتعرف الطالب على ماهیة علم العقاب أن  -8
  أن یمیز الطالب الفرق بین العقوبة والتدابیر االحترازیة . -9

  أن یفهم الطالب معنى العقوبة من حیث جسامتها وطبیعتها واثارها واصالتها . -10
هــي تلــك المؤسســات المطبقــة أن یتعرف الطالب على انظمة المؤسســات العقابیــة ( الســجون واالصــالحیات ) ومــا -11

  في العراق .
  أن یمیز الطالب بین انواع المؤسسات العقابیة-12

أن یتعرف الطالب على البرامج المطبقة في تلــك المؤسســات ( داخلهــا / مثــل التصــنیف والعمــل والصــحة والتعلــیم -13 
  قة في العراق.وصلة النزیل بالمجتمع من خالل االجازة المنزلیة والمراسلة والزیارات)والمطب

  أن یطلع الطالب على البرامج االصالحیة المطبقة خارج المؤسسات.-14 
  أن یفهم الطالب االفراج الشرطي ووقف تنفیذ العقوبة والموازنة بینهما.-15
  أن یدرك الطالب معنى االختبار القضائي والرعایة الالحقة والموازنة بینهما.-16
المؤسســات العقابیــة لكــل منهــا ایجابیاتــه وســلبیاته وال یوجــد نظــام أفضــل مــن أن یتعــرف الطالــب علــى أن أنظمــة  -17

  نظام ، وكل دولة تتبع النظام الذي تراه مناسبًا عالمیًا.
أن یطلــع الطالــب علــى أنــواع المؤسســات العقابیــة مــع معرفــة مزایــا كــل نــوع مــن المؤسســات عالمیــًا وال یوجــد نــوع -18

  سسة التي تراها مناسبة .أفضل من نوع ، وكل دولة تتبع المؤ 
  أن یتعرف الطالب على العالقة بین البرامج المطبقة داخل المؤسسات والبرامج خارجها.-19
  أن یفهم الطالب العالقة بین علم االجرام وعلم العقاب. -20
  

  

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جهاز االشراف والتقويم العلمي

  
  
  
  
  

  جامعة المثنىالجامعة :
  كلية القانونالكلية :

  القانونالقســم :
  االولى المرحلة :

  د. حيدر كاظم حطحوطم . اسم المحاضر الثالثي :
  مدرساللقب العلمي :

  قانون جنائي دكتوراهالمؤهل العلمي :
 كلية القانونمكان العمل  :



  التفاصیل االساسیة للمادة
  

سة الجريمة كظاهرة التعريف بعلم االجرام وبيان طبيعته الوسائل واالساليب المالئمة لدرا-1
  اجتماعية النظريات البيولوجية في تفسيرها للظاهرة االجرامية / نظرية لومبروزو

اثر العقد النفسية في ومفهوم السلوك االجرامي عند فرويد / التفسير النفسي للظاهرة االجرامية  -2
 السلوك االجرامي

دراسة الجنس كأحد  ورامي دراسة الوراثة كأحد العوامل الداخلية المؤثرة في السلوك االج -3
 العوامل الداخلية المؤثرة في السلوك االجرامي

 الهجرة واثرها في السلوك االجر -4
 مباديء عامة في علم العقاب -5
 دور المؤسسات العقابية في تنفيذ الجزاءات الجنائيةوالمؤسسات العقابية  -6
 وقف تنفيذ العقوبة واالفراج الشرطي   -7
  االختبار القضائي-8

  
  نهجیةالكتب الم

  

 اسم الكتاب: علم االجرام والعقاب -1

  اسم المؤلف: الدكتور جمال ابراهیم الحیدري -2

  
  المصادر الخارجیة

  

  د.محمد شالل حبیب،أصول علم اإلجرام، -1
  د. محمد معروف عبد هللا ،أصول العقاب -2 
  1981لسنة  104قانون اصالح النزالء والمودعین رقم  -3 
 بجرام والعقافوزیة عبد الستار /علم اإل-4

  
  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النهائي  االمتحانات الیومیة  نصف السنة

30%  10%  60%  
  

  معلومات اضافیة
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع
سب
اال

  

  المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

      التعريف بعلم االجرام وبيان طبيعته   االسبوع االول  1
الوسائل واالساليب المالئمة لدراسة   االسبوع الثاني  2

  الجريمة كظاهرة اجتماعية 
    

الوسائل واالساليب المالئمة لدراسة   االسبوع الثالث  3
  الجريمة كظاهرة فردية 

    

النظريات البيولوجية في تفسيرها   االسبوع الرابع  4
  ية / نظرية لومبروزو للظاهرة االجرام

    

      نظرية جورنج ونظرية هوتون   االسبوع الخامس  5
مفهوم السلوك االجرامي عند فرويد /   االسبوع السادس  6

  التفسير النفسي للظاهرة االجرامية 
    

     اثر العقد النفسية في السلوك االجرامي   االسبوع السابع  7
ك االجرامي  تقييم تفسير فرويد للسلو  االسبوع الثامن  8

  _ امتحان الشهر االول 
    

      التفسير االجتماعي للظاهرة االجرامية   االسبوع التاسع  9
      التفسير التكاملي للظاهرة االجرامية   االسبوع العاشر  10
دراسة الوراثة كأحد العوامل الداخلية   االسبوع الحادي عشر  11

  المؤثرة في السلوك االجرامي  
    

دراسة الجنس كأحد العوامل الداخلية   ني عشراالسبوع الثا  12
  المؤثرة في السلوك االجرامي 

    

دراسة السن ( مرحلة الطفولة ) كأحد   االسبوع الثالث عشر  13
العوامل الداخلية المؤثرة في السلوك 

  االجرامي 

    

دراسة السن ( مرحلة الشباب ومرحلة   االسبوع الرابع عشر  14
وامل النضج والكهولة ) كأحد الع

 الداخلية المؤثرة في السلوك االجرامي 

    

دراسة ( مرحلة الشيخوخة ) كأحد   االسبوع الخامس عشر  15
العوامل الداخلية المؤثرة في السلوك 

  االجرامي_ امتحان الشهر الثاني

    

  عطلة نصف السنة
      دراسة بيئة العمل وبيئة الصداقة   االسبوع السابع عشر  17
      الهجرة واثرها في السلوك االجرامي   عشراالسبوع الثامن   18
     مباديء عامة في علم العقاب االسبوع التاسع عشر 19
      المؤسسات العقابية   االسبوع العشرون  20
دور المؤسسات العقابية في تنفيذ   االسبوع الحادي والعشرون  21

الجزاءات الجنائية  _ امتحان الشهر 
 االول

    

تصنيف النزالء داخل مؤسسات   لعشروناالسبوع الثاني وا  22
  العقابية 

    

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  از االشراف والتقويم العلميجه
  
  
  
  
  

  جامعة المثنىالجامعة :
  كلية القانونالكلية :

  القانونالقســم :
  االولى المرحلة :

  د. حيدر كاظم حطحوط اسم المحاضر الثالثي :
  مدرساللقب العلمي :

  ماجستير قانون جنائيالمؤهل العلمي :
 كلية القانونمكان العمل  :



الرعاية الصحية والعالج الطبي الذي   االسبوع الثالث والعشرون  23
  يتلقاه النزيل داخل المؤسسة العقابية 

    

التعليم والتهذيب داخل المؤسسة   االسبوع الرابع والعشرون  24
  العقابية 

    

واساليب تنظيمه اغراض العمل   االسبوع الخامس والعشرون  25
  وتكييفه داخل المؤسسة العقابية 

    

      الصلة بين النزيل والمجتمع   االسبوع السادس والعشرون  26
      االفراج الشرطي   االسبوع السابع والعشرون  27
      وقف تنفيذ العقوبة   االسبوع الثامن والعشرون  28
      االختبار القضائي  االسبوع التاسع والعشرون  29
الرعاية الالحقة _ امتحان الشهر   وع الثالثوناالسب  30

  الثاني 
    

  
  توقيع العميد :                                                توقيع االستاذ :  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  


