----------توصٌف مقرر علم االجرام والعقاب
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :الحقوق
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج :لٌسانس الحقوق
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :رئٌسً
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :مجلس الكلٌة
السنة الدراسٌة  /المستوى :الفرقة االولً
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج :

/

0202 /

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :

الكود  :أ0

علم اإلجرام والعقاب

الساعات المعتمدة :
المحاضرة :

الدروس العملٌة :
المجموع :

ساعات اإلرشاد األكادٌمى :

( ب ) البٌانات المهنٌة
-0االهداف العامة:
ٌ-0هدف هذا المقرر الً أن ٌكون الطالب مدركا ماهٌه علم االجرام وعوامله
-0ان ٌدرك الطالب أهم وظائف العقوبة واالسالٌب الفعاله لتحقٌق هذه الوظائف
-3العلم بحقوق المسجونٌن والرعاٌة الالحقة للمفرج عنهم
 0ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :

1

بانتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا علً أن-:
أ ـ المعرفة والفهم :
أ ـ  0ـ ٌعرف المبادىء االساسٌة لعلم اإلجرام والعقاب.
أ ـ  0ـ ٌتعرف على أهمٌة دور القانون فى بناء المجتمع.
أٌ -3ذكر قواعد البحث والتحلٌل فى مجال علم االجرام.
ب ـ المهارات الذهنٌة :
ب ـ  0ـٌ .حلل الدراسات والبحوث المقارنة فً علم اإلجرام والعقاب
ب ـ  0ـ ٌ.حدد حقوق المسجونٌن وكٌفٌة تأهٌلهم بعد الخروج من المؤسسة العقابٌة
ب ـ  3ـ ٌستنتج أهم وظائف العقوبة .
جـ-أ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر :
جـ ـ أٌ .0شارك فى االنشطة البحثٌة فى مجال اإلجرام والعقاب.
جـ ـ أٌ 0ترافع أمام القضاء وهٌئات التحكٌم المختلفة.
ج-ب ـ المهارات العامة :
ج-بٌ -0تواصل بفاعلٌة مع المجتمع
ج-بٌ -0حل المشكالت الناتجة عن الجرائم الجنائٌة.
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 3ـ محتوى المقرر :

عدد الساعات /
األسبوع

محاضرة

الموضوع

أوليات علم اإلجرام.

4

2

العوامل الداخلية لإلجرام.

4

2

العوامل الخارجية لإلجرام.

4

2

نظريات التفسير التكميلى لإلجرام.

4

2

مقدمة عامة للتعريف بعلم العقاب.

4

2

أدوات المعاملة العقابية.

4

2

قواعد المعاملة العقابية لمن ثبتت
إدانتهم.

4

1

الرعاية الالحقة للمفرج عنهم وحقوق
السجناء

4

1

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
شرح المادة العلمٌة بالمحاضرات العامة والتمثٌل العلمً والعملً لذلك ( أي اعضاء االمثلة
العلمٌة ) مع الطالب خالل المحاضرة والرد على اسئلتهم واستفساراتهم وارشادهم الى أهم
المراجع العلمٌة
 4ـ  0ـ .........................................................................
 4ـ  3ـ .........................................................................
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 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  0ـ  .المتحان التحرٌري فً نهاٌة العام  .......لتقٌٌم ..المعارف والمهارات
 5ـ  0ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
 5ـ  3ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
 5ـ  4ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  0امتحان نهاٌة العام

األسبوع .......................

التقٌٌم  ............................... 0األسبوع ..........................
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع ..........................
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع ..........................
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

%

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

%

اإلمتحان الشفوى

%

اإلمتحان العملى

%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
%
% 022

أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  0ـ مذكرات المقرر
-0أشرف رفعت-مبادئ علم االجرام-دارالتهضة العربٌة0224-
4

-0د/بشٌر زغلول-دروس فً علم االجرام دار النهضة العربٌة0111

 6ـ  0ـ الكتب الدراسٌة
........................................................
........................................................

 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
........................................................
........................................................
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
................................................................
................................................................
...............................................................
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ /

رئٌس القسم :

أستاذ المادة :
التوقٌع :
التارٌخ :

التوقٌع :
/

/
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/

