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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 law 344 رقم ورمز المساق: علم اإلجرام والعقاب اسم المساق:

 2021/2022الفصل األول  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: اختياري متطلب  المساق: نوع

  منسق المساق:  -:   المتطلب السابق
 

 معلومات عامة
 مدمج ☒       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

 نسانيةاال بالعلوم وعالقته االجرام علم في األساسية المفاهيم دراسة المساق هذا يتضمن

 بيانو اإلجرامي والسلوك االجرامية الظاهرة تفسير في العلمية النظريات وأهم األخرى

 خارجيه عوامل أم داخلية فردية عوامل كانت سواء االجرامية الظاهرة في المؤثرة العوامل

 ومومفه وتطوره خصائصه وبيان العقاب بعلم التعريف المساق هذا يتضمن كما بيئية أو

 وكيفية زياالحترا والتدبير العقوبة ونظرية المختلفة الفقهية المدارس في الجنائي الجزاء

 ..العقابية المعاملة وأساليب الجنائي الجزاء تنفيذ

 

 أهداف المساق

: 

رل اإللماا ب أل كاراا ل بالمألاا اس اك   ااري  لالعلراا ف الفامرااي ااا     اا  -1
ل ئ  الع هلة اإلجلامري بأار ل الماالس ال قهري ا  م هبب الجزاء الج

 .بخص ئصه بأهاااه 
اهاااب الفباماااث المااالظلة اااا  العااا هلة اإلجلامراااي برر راااي مف لج هااا   -2

 .يبال خ رف مله  بأ  س لعلري الفقبألي بال ااألرل االح لازر
القااالة ىااال  حارااث ب   اارل العاا هلة اإلجلامرااي بمفلاااي اك ااأل    -3

 الملاري إلل زر ا ه  بمن ظب  حارا الجزاء الجل ئ  المل    . 

 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

Clo1: .ةالظوواهر وتفسووير اإلجوورام لعلووم األساسووية بالمفوواهيم ملمووا الطالووب يكووون أن 

 وأهدافه وخصائصه الجنائي الجزاء بمفهوم ملما يكون وأن اإلجرامية

  CLO2اإلجراموي السولوك فوي الموؤثرة العوامول لطبيعوة مودركا الطالب يكون ن: أ 

 الجنائي الجزاء لمفهوم واالسس النظرية

CLO3واختيووار اإلجرامووي السوولوك وتفسووير تحليوول علوو  قووادرا الطالووب يكووون ن: أ 

 اإلجراميوة الظاهرة من للتخفيف الالزمة االقتراحات وتقديم المناسب الجنائي الجزاء

 موون تنفيووذها وأسوواليب الجنائيووة والجووزاءات بتطوووير الخاصووة واالقتراحووات جهووة موون
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 وكيفية صدور األحكام والطعن فيها وتنفيذها. أخرى جهة

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 امتحان نصفي
اخر موعد العتماد 

 االمتحان الثاني
30/12/2021 

 امتحان كتابي
 عالمة  30

1 

 األنشطة*

 1 عالمات  10 امتحان قصير 12خالل شهر  (1نشاط )

 2 عالمات  5 نقاشات 12خالل شهر  (2نشاط )

 2 عالمات  5 واجبات 12خالل شهر  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
اخر موعد العتماد 
 االمتحان النهائي

5/2/2022 
 امتحان كتابي

 عالمة  50
2+3 

 ىال المالس أن رخ  ل ظالظي ألشطي ىال اكقث من اآل ري: ام ح ل ف قصرلة، باجأل ف، مش لرع، اراربه ف، لق ش ف، ...الخ.*

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 مقدمه

بعلم اإلجرام وعلم العقاب وبيان رسالته اإلنسانية وأهدافه ودوره في معالجة  التعريف

الظاهرة اإلجرامية والوقوف على األسباب المؤثرة في السلوك االجرامي ومفهوم 

 محاضرتين وجاهي 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 الجزاء الجنائي وأهدافه 
م لوع فروع علم االجرام وبيان مفهوم علم طبائع المجرم وعلم الحياة االجتماعي

 لقاء غير متزامن النفس الجنائي وعلم االجتماع الجنائي 

 2االسبوع 

 لعقوباتانون االصلة بين علم االجرام والعلوم الجنائية األخرى كعلم العقاب وق تحديد 

 محاضرتين وجاهي  عي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وعالقته بالسياسة الجنائية والطب الشر
هرة تفسير السلوك االجرامية والعوامل المؤثرة في الظا النظريات العلمية في

رم االجرامية الفردية أو الداخلية األصلية وهي التكوين الطبيعي لشخص المج

 والوراثة والجنس والعنصر واالمراض العقلية والنفسية  .
 لقاء غير متزامن

 3االسبوع 
درة أو د المخكالسن والموا العوامل الداخلية العارضة المؤثرة في الظاهرة اإلجرامية 

 محاضرتين وجاهي    المسكرة والحالة المدنية للمجرم 
عية لطبيالعوامل الخارجية أو البيئية المؤثرة في الظاهرة االجرامية كالعوامل ا

 لقاء غير متزامن والعوامل المكانية والعوامل المناخية 

 4االسبوع 
 العوامل االجتماعية المؤثرة في الظاهرة اإلجرامية 

 محاضرتين وجاهي  العوامل البيئية والعوامل السياسية والعوامل الثقافية 
لة الحاوالعوامل االقتصادية المؤثرة في الظاهرة االجرامية الجرائم االقتصادية 

 لقاء غير متزامن االقتصادية للمجرم والمجرم المحترف

 5االسبوع 
بات لعقواالتعريف بعلم العقاب وخصائصه وتطوره التاريخي وأهدافه وعالقته بقانون 

 محاضرتين وجاهي  وقانون أصول المحاكمات الجزائية 
 لقاء غير متزامن الجزاء الجنائي ونظرية العقوبة في المدارس الفقهية المختلفة 

 6االسبوع 
 وجاهي محاضرتين  تعريف العقوبة وخصائصها وأهدافها

 لقاء غير متزامن عها ا  الجزاء الجنائي ومفهوم التدابير االحترازية ونشأتها وخصائصها وأنوا

 7االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  المؤسسات العقابية وأساليب المعاملة العقابية 

 لقاء غير متزامن االشراف القضائي على تنفيذ العقوبات 

 8االسبوع 

 داخل المؤسسات العقابية وخارجها والرعاية الصحيةتنفيذ الجزاء الجنائي 

ء ذ الجزاتنفيلواالجتماعية للنزالء والمخالفات والعقوبات المسلكية والرعاية الالحقة 

 الجنائي
 محاضرتين وجاهي 

ام الجرمراجعة شاملة للمساق والتأكيد على االفكار والمبادئ االساسية في علم ا

راحات القتوجب على الطالب اإللمام بها ومنافشتهم باوالعقاب وأهم النتائج التي يت

سب لمنااالتي يقدومونها للتخفيف من الظاهرة االجرامية وإختيار الجزاء الجنائي 

 لتحقيق االهداف األساسية للجزاء الجنائي 
 لقاء غير متزامن

 9االسبوع 
 مقدمه

 معالجة ره فيبعلم اإلجرام وعلم العقاب وبيان رسالته اإلنسانية وأهدافه ودو التعريف

 فهومالظاهرة اإلجرامية والوقوف على األسباب المؤثرة في السلوك االجرامي وم

 الجزاء الجنائي وأهدافه 

 محاضرتين وجاهي 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

م وعل فروع علم االجرام وبيان مفهوم علم طبائع المجرم وعلم الحياة االجتماعي

 لقاء غير متزامن النفس الجنائي وعلم االجتماع الجنائي 

 10االسبوع 

 لعقوباتانون االصلة بين علم االجرام والعلوم الجنائية األخرى كعلم العقاب وق تحديد 

 محاضرتين وجاهي  عي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وعالقته بالسياسة الجنائية والطب الشر
هرة النظريات العلمية في تفسير السلوك االجرامية والعوامل المؤثرة في الظا

رم لداخلية األصلية وهي التكوين الطبيعي لشخص المجاالجرامية الفردية أو ا

 والوراثة والجنس والعنصر واالمراض العقلية والنفسية  .
 لقاء غير متزامن

 11االسبوع 
درة أو د المخكالسن والموا العوامل الداخلية العارضة المؤثرة في الظاهرة اإلجرامية 

 وجاهي محاضرتين    المسكرة والحالة المدنية للمجرم 
عية لطبيالعوامل الخارجية أو البيئية المؤثرة في الظاهرة االجرامية كالعوامل ا

 لقاء غير متزامن والعوامل المكانية والعوامل المناخية 

 12االسبوع 
 العوامل االجتماعية المؤثرة في الظاهرة اإلجرامية 

 محاضرتين وجاهي  العوامل البيئية والعوامل السياسية والعوامل الثقافية 
لة الحاوالعوامل االقتصادية المؤثرة في الظاهرة االجرامية الجرائم االقتصادية 

 لقاء غير متزامن االقتصادية للمجرم والمجرم المحترف

 13االسبوع 
بات لعقواالتاريخي وأهدافه وعالقته بقانون  التعريف بعلم العقاب وخصائصه وتطوره

 محاضرتين وجاهي  وقانون أصول المحاكمات الجزائية 
 لقاء غير متزامن الجزاء الجنائي ونظرية العقوبة في المدارس الفقهية المختلفة 

 14االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  تعريف العقوبة وخصائصها وأهدافها

 لقاء غير متزامن عها الجنائي ومفهوم التدابير االحترازية ونشأتها وخصائصها وأنوا ا  الجزاء

 15االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  المؤسسات العقابية وأساليب المعاملة العقابية 

 لقاء غير متزامن االشراف القضائي على تنفيذ العقوبات 

 16االسبوع 
 العقابية وخارجها والرعاية الصحيةتنفيذ الجزاء الجنائي داخل المؤسسات 

ء ذ الجزاتنفيلواالجتماعية للنزالء والمخالفات والعقوبات المسلكية والرعاية الالحقة 

 الجنائي
 

 **طألرفي ال الرس  ربن ىال اللحب ال  ل :

 بج ه . لق ء وجاهي:المساق ال    

 م زامنغرل  لش ط أب   ىا   زامل   لق ء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غرل م زامنالر لبل  )م زامن أب أببج ه   لق ء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع

 المرجع الرئيس

محمد صبحي نجم . د ، صول علم اإلجرام وعلم العقاب /دراسة تحليلية وصفية موجزة أ  
2018 ، عمان -دار الثقافة للنشر والتوزيع  
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 وتعديالته  1960لسنة  16قانون العقوبات األردني رقم  -1
 1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم  -2

وتعديالته 2004لسنة  9قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردني رقم    

 المراجع االخرى 
د. كامل ،  مقارنة توصيفيه تأصيلية تحليلية دراسة العقوبات قانون في العامة األحكام شرح 

  1920 عمان -دار الثقافة للنشر والتوزيع،  السعيد
 
 

 

 ***رشاداتالتعليمات وال 

 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من  الحضور والمواظبة
 مرضي يقبله العميد.مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر من % 15

 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   األنشطة
 قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير . التسليم المتأخر للواجبات

 االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. بمواعيد تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

 االستاللو  الغش
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


