
 االجرام والعقاب

Criminology And Penology  

 اختياري* المقرر: 

 القانون الجنائي قسم* القسم العلمي المسئول عن البرنامج: 

 الخريف –الفصل الدراسي األول  -الدراسية: األولى  * السنة

 األساسيـة: البيانـات -أ

    BLAW 215رمز الكودي: ال   - * العنوان:  االجرام والعقاب 

 ساعتان :المعتمدة * الساعات

الدروس العملية/ التمارين/ أسبوعيا :   -  ساعتان : * المحاضرة/ أسبوعيا  
 ال يوجد 

 : فصل دراسي واحدالمدة الزمنية للمقرر*    
 البيانات األساسية:  -أ

 الكود         : علم اإلجرام والعقاب   اسم المادة :BLAW215 
 ساعتان الساعات المعتمدة : 
   الدروس العملية/ التمارين/ أسبوعيا : ال يوجد        : محاضرةالمحاضرة/ أسبوعيا 
 ساعتان أسبوعيا  المدة الزمنية للمقرر : 

 
 البيانات المهنية:  -ب

 األهداف العامة للمقرر: -1
إلمام الطالب بالنظريات العلمية التي تعالج الظاهرة اإلجرامية باعتبارها ظاهرة اجتماعية  -

 وفردية.
الدراسة العلمية ألسباب السلوك اإلجرامي ومجمل العوامل الدافعة إلى مثل هذا السلوك  -

والتي يتصل بعضها بشخص المجرم والبعض اآلخر بالبيئة المحيطة من حيث تأثيرها 
 على تكوين شخصية المجرم وتوجيه سلوكه.



ذه وصوال  تنفي الدراسة العلمية لكيفية مواجهة هذا السلوك بجزاء تحدد أغراضه وأساليب -
 إلى تحقيق تلك األغراض.

 
 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:  -2

 المعرفة والفهم:  -أ
التعرف على األساليب المختلفة التي يتبعها الباحث الستقصاء الحقائق التي تحيط بالظاهرة  -1-أ

 اإلجرامية.
 على النظريات العلمية التي حاول أنصار كل منها وضع تفسير للسلوك اإلجرامي. التعرف -2-أ
 تمكين الطالب من فهم واستيعاب أسباب الظاهرة اإلجرامية وعوامل االنحراف االجتماعي. -3-أ
تمكين الطالب من التعرف على المدارس العقابية المختلفة والفلسفات التي قيل بها في شأن  -4-أ

 اء الجنائي.تبرير الجز 
تعريف الطالب بأصول المعاملة العقابية التي يخضع لها المحكوم عليه سواء داخل المؤسسة  -5-أ

 العقابية أو خارجها.
 
 المهارات الذهنية:  -ب
تعميق قدرة الطالب على تحليل الوقائع في المسائل ذات الصلة بالظاهرة اإلجرامية والربط  -1-ب

 فيما بينها.
 رؤى الطالب حول أسباب تلك الظاهرة ووسائل مكافحتها.  استكشاف -2-ب
 تحليل اإلحصاءات الجنائية الصادرة عن الجرائم المرتكبة في لبنان. -3-ب
فحص حاالت واقعية من المجرمين في المؤسسات العقابية والتعرف على أسباب انحرافهم  -4-ب

 االجتماعي.
 املة العقابية األمثل الستئصال عوامل االنحرافتعميق قدرة الطالب على تقدير أسلوب المع -5-ب

 لدى المجرم أو الحد منها.
 

 المهارات المهنية والعملية: -ج
تنمية القدرة لدى الطالب على إجراء المسوح االجتماعية المشتركة للظواهر اإلجرامية  -1-ج

 والمؤسسات العقابية.
 بموضوعات علمي اإلجرام والعقاب. المشاركة في األنشطة البحثية، وخصوصا  ذات الصلة -2-ج



المشاركة بالرأي وتقديم المشورة لدى الهيئات المعنية بالدفاع عن المجتمع ضد الجريمة  -3-ج
 وتلك المعنية بمعاملة المذنبين.

 
 المهارات العامة والمنقولة: -د

قدرة الطالب على العمل بروح الفريق والتفاعل مع اآلخرين في مجال تحليل الدوافع  تدعيم -1-د
 اإلجرامية لعدد من الوقائع اإلجرامية الحقيقية. 

 تدعيم قدرة الطالب على استخدام وسائل االتصال الحديثة في مجال البحث والتحليل. -2-د
معلومات معهم، وتنمية تلك االتصال بالمتخصصين في مكافحة الجريمة وتبادل ال -3-د

 المعلومات والعمل على تحديثها.  

 :المحتويات -3
 

عدد  الموضوعات االسبوع
 الساعات

دروس  محاضرة
 عملية/تمارين

تعريف علم اإلجرام وعالقته بعلم العقاب والقانون  1
 الجنائي بقسميه.

2 1 χ 

 χ 1 2 أولويات علم اإلجرام 2

 χ 1 2 ةالظاهرة اإلجرامي النظريات العلمية في تفسير 3

 χ 1 2 عوامل السلوك اإلجرامي 4

  1 2 تعريف علم العقاب وتاريخه 5
χ 

 χ 1 2 صور الجزاء الجنائي 6

 تقييم األسبوع السابع 7
 صور الجزاء الجنائي

2 1  
χ 

 χ 1 2 األنظمة العقابية 8

 χ 1 2 المؤسسات العقابية 9

 χ 1 2 العقابيةاإلشراف القضائي على المؤسسات  11

 χ 1 2 الرعاية االجتماعية 11



 تقييم األسبوع الثاني عشر 12
 الرعاية االجتماعية

  χ 

 χ 1 2 الرعاية التعليمية 13

 χ 1 2 الرعاية الصحية 14

 χ 1 2 الرعاية الالحقة 15

  االمتحان النهائي 16
 
 (أساليب التعليم والتعلم:4
 المحاضرات-4-1
 ومناقشتها داخل المحاضرة.عرض قضايا -4-2
 زيارات ميدانية للمؤسسات العقابية للتعرف على المعاملة العقابية داخلها.-4-3
 والشراح الشفافة. Data Showوسائل التقنية الحديثة كأجهزة -4-4
 إطالع الطالب على الموضوعات الدراسية بالمراجع والكتب المتاحة بمكتبة الكلية. -4-3-1
لى مواقع اإلنترنت التي تقدم المعارف في مجال العلوم الجنائية وخاصة علمي الدخول إ -4-3-2

 اإلجرام والعقاب.
ندوات حرة يدعى إليها القضاة والخبراء في الدراسات االجتماعية والخبراء األمنيين  -4-3-3

 والمتخصصين في المؤسسات العقابية إللقاء محاضرات على طالب المقرر.
 
 لبة:(أساليب تقييم الط5

 اختبار نصف فصلي تحريري.
 اختبار تحريري فصلي نهائي.

 مناقشات
 
 
 
 
 



 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %31 تقييم في األسبوع السابع 7 -1
 %21 تقييم في األسبوع الثاني عشر 12 - 8

 %11 15-13تقييم االسابيع  13-15
 %41 االمتحان النهائي 16

 %111 المجموع
 
 (قائمة المراجع المقترحة:6

 علم اإلجرام وعلم العقاب / أ. د. محمد محمد مصباح القاضي/ منشورات الحلبي الحقوقية. -    
 علم اإلجرام وعلم العقاب/ أ. د. محمود نجيب حسن. -
 علم اإلجرام وعلم العقاب/ أ. د. حسين عبيد. -
 فوزية عبد الستار.مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب/ أ. د.  -

 أساسيات علم اإلجرام وعلم العقاب/ أ. د. فتوح الشاذلي. -1
 أصول علمي اإلجرام والعقاب للدكتور رؤوف عبيد. -2
 الظاهرة اإلجرامية، دراسة في علم العقاب للدكتور جالل ثروت. -3
  مقترحة.كتب  3-6أصول علمي اإلجرام والعقاب للدكتور يسر أنور علي والدكتورة آمال عثمان  -4

 
 

 *مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ.
 قواعد الحد األدنى لمعاملة المذنبين )األمم المتحدة(/ الئحة تنظيم السجون في لبنان.

 الدوريات الورقية المعنية بالعلوم الجنائية والمتاحة بمكتبة الكلية وهي: -1-د
 )مصر(. المجلة الجنائية القومية/ المركز القومي للبحوث االجتماعية

 مجلة القانون واالقتصاد/ جامعة القاهرة )مصر(.
 األحكام الصادرة عن محكمة التمييز اللبنانية/ جميل باز )لبنان(.

 مجلة العدل/ نقابة المحامين/ بيروت )لبنان(.
 المجلة العربية للدراسات األمنية/ الرياض )السعودية(.



 المحاماة )مصر(
 بنان(.مجلة األمن قوى األمن الداخلي )ل

 
 (اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7

- Data Show. 
 الشرائح الشفافة. -
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