
جدول الدروس االسبوعي

االء محمد رحيماالسم
البريد االلكتروني

مبادئ علم االجرام اسم المادة
مقرر الفصل
هو العلم الذي يبحث في اسباب الجريمة " فعلم االجرام" يمكن معرفة اهداف أي علم من خالل تعريفةاهداف المادة

ى اهم النظريات المفسرة للسلوك االجرامي وابرز منظريها  للوقوف وسبل عالجها ،حيث يتناول هذا عل
على  االسباب التي قد تدفع بالفرد الى ان يسلك السلوك المنحرف او االجرامي وبالتالي فان معرفة 

اسبابة  سوف يساعد الباحث في ايجاد الطرق التي يمكن من خاللها عالج مشكلة الجريمة  واالنحراف و 
.  الوقاية منها

مفهوم علم االجرام ،مفهوم الجريمة ،مفهوم المجرم ،ابرز النظريات المفسرة للسلوك االجرامي ،ابرز التفاصيل االساسية للمادة
علماءعلم االجرام ،اهم طرق البحث في علم االجرام ،اهم السياسلت االجتماعية المتبعة للوقاية من 

الجريمة

الكتب المنهجية
مازن محمد (مبادئ علم االجرام،للمولف - ١٩٦٣،٢،)عبد الجبارعريم(المؤلف الجرام ،كتاب مبادئ علم ا

٢٠٠٩)بشير 

المصادر الخارجية
١٩٥٤عبد الجليل الطاهر ،التفسير االجتماعي للجريمة ،بغداد ،.١
١٩٨٠صالح عبد المتعال ،التغير االجتماعي للجريمة ،القاهرة ،.٢
٢٠١٠.وجيا االنحراف في المجتمع العراقي عدنان ياسين مصطفى ،سيسيول.٣

االمتحان النهائيالمشروعاالمتحانات اليوميةالتحضير الفصل الدراسي
تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
هج اكثر من مرة رغم ان منهج المادة قديم نسبيا لذلك حولت استاذة المادة تقديم اعترض على هذا الن

علما ان الكتاب فيه بعض التكرار واحيانا عدم الوضوح في بعض .ولم توافق الجنة العلمية على ذلك
التفسيرات النظرية كما ان علم االجرام علم متجدد يتطلب مواكبة كل تغيير يظهر حديثا في تفسير 

للباحث عبد (التقيد بالمنهج السابق الجريمة السيما ان اشكال الجريمة تتغيركذلك اسبابها لذى يرجى عدم 
خدمة للطالب وللعلم  ) الجبار عريم

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

ة االجتماعیة الخدم:القســم 
الثالثة :المرحلة 

االء محمد رحیم :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد :اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  
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المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

علم االجرام مفھومة واھمیتة٢٠١١-١٠-١٦
دقائق ١٠یتم تخصیص عالقة علم االجرام بالعلوم  االخرى٢٠١١-١٠- ٢١٣

العادة المادة السابقة 
النظریة في علم االجرام و اھمیتھا ٢٠١١-١٠- ٣٢٠

للباحثین في علم االجرام 
وضع مخطط یبین 

اھمیةالنظري للباحث في علم 
االجرام

اھم المدارس في علم االجرام المدرسة ٢٠١١-١٠- ٤٢٧
) البایلوجیة(االیطالیة

دقائق١٠یتم تخصیص 
)كوز(كامتحان یومي 

اھم رواد المدرسة االیطالیة٢٠١١-١١-٥٣
المبروزو 

دقائق ١٠یتم تخصیص 
العادة المادة السابقة

غالبا مایتم اثارة النقاشات فیري-كارو فلو –٢٠١١-١١- ٦١٠
حول راي الطالبة الخاص في 
بعض القضایا التي عرضتھا 

النظریة ومدى امكانیة 
ذة القضایا االستفادة من ھ

على الواقع
اھم االنتقادات التي وجھت لرواد المدرسة ٢٠١١-١١- ٧١٧

االیطالیة 
دقائق ١٠یتم تخصیص 

العادة المادة السابقة
نظریة المدرسة االجتماعیة وابرز روادھا ٢٠١١-١١- ٨٢٤

تارد وبونجیة
دقائق ١٠یتم تخصیص 

كوز(كامتحان یومي 
تماعیة وابرز روادھا نظریة المدرسة االج٢٠١١-١٢-٩١

تارد وبونجیة 
التاكید على اھمیة مشاركة 
الطالبة في قبول او رفض 

القضایا التي تطرحھاالنظریة 
خاصة بما ینسجم مع واقع 

مجتمعنا
اھم االنتقادات التي وجھت للمدرستین ٢٠١١-١٢-١٠٨

السابقتین
دقائق ١٠یتم تخصیص المدرسة  النفسیة وتفسیر الجریمة ٢٠١١-١٢- ١١١٥

العادة المادة السابقة
)فروید(ابرز رواد المدرسة النفسیة٢٠١١-١٢- ١٢٢٢
دقائق ١٠یتم تخصیص المدرسة الدینیة الروحانیة٢٠١١-١٢- ١٣٢٩

كوز(كامتحان یومي 
المدرسة الدینیة الروحانیة ٢٠١٢-١-١٤٥
جبریة البیئة٢٠١٢-١- ١٥١٢
امتحان الفصل االول٢٠١٢-١- ١٦١٩

عطلة نصف السنة
یتم اعادة الھم  النظریات التي درست في ١٧

الفصل االول
النظریھ البیئیة وتفسیرالجریمة البیئة ١٨

الطبیعیة البیئة االجتماعیة 
اثر البیئة االجتماعیة في السلوك االجرامي ١٩

االسرة، المدرسة، بیئة العمل

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:كلیة ال

الخدمة االجتماعیة :اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

االء محمد رحیم:اسم المحاضر الثالثي 

أستاذ مساعد:اللقب العلمي 
:المؤھل العلمي 

كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



دقائق ١٠یتم تخصیص العلمیة لدراسة الجریمة اھم الطرق٢٠
العادة المادة السابقة

تكملة المحاظرة اھم الطرق العلمیة لدراسة ٢١
الجریمة

دقائق ١٠یتم تخصیص 
كوز(كامتحان یومي 

یتم مناقشة تقاریر تطلب من كل الطالبة ٢٢
لمناقشتھا 

تطلب من ھذة التقاریر 
الطالبة من اجل توسیع 

ارك الطالب في مادة علم مد
االجرام ومدى االستفادة منھا 

في معالجة الواقع  
یتم مناقشة تقاریر تطلب من كل الطالبة ٢٣

لمناقشتھا 
یتم مناقشة تقاریر تطلب من كل الطالبة ٢٤

لمناقشتھا 
یتم مناقشة تقاریر تطلب من كل الطالبة ٢٥

لمناقشتھا 
نظریة سذر الند ٢٦
اھم القوانین في علم االجرام ٢٧
السیاسة الجنائیة معناھا٢٨
اھمیة السیاسة لجنائیة في علم االجرام ٢٩
امتحان الفصل الثاني٣٠
یتم اعادة ابرز ما تم تناولة في المادة واھم ٣١

االسئلة التي تجد  الطالبة صعوبة في 
فھمھا 

تم تناولة في المادة واھم یتم اعادة ابرز ما ٣٢
االسئلة التي تجد  الطالبة صعوبة في 

فھمھا
:توقیع العمید االء محمد رحیم :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Alaa Mohammad Rahim
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com
Title Principles of Criminology

Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective
Can find out the objectives of any knowledge of the tariff ", but he knows crime"
is a science that looks at the causes of crime and ways of treatment, where
dealing with this on the most important theories that explain the behavior of the
criminal and the most prominent strategists to find out the reasons that may lead
the individual that exhibits the behavior deviant or criminal, and therefore, the
knowledge causes will help the researcher to find ways in which to tackle the
problem of crime and delinquency and prevention.

Course Description
The concept of criminology, the concept of crime, the concept of the offender, the
most prominent theories that explain criminal behavior, the most prominent
Almealm crime, the most important research methods in criminology, the most
important social Alsaaselt used for the prevention of crime.

Textbook Book of the principles of criminology, the author (Abdul Aljabbararaim), 1963.2
- Principles of Criminology, the tuner (Mazen Mohammad Bashir) 2009

References 1. Abdul Jalil al-Tahir, the interpretation of social crime, Baghdad 0.1954
2. Salah Abdul Creator, social change for the crime, Cairo 0.1980
3. Adnan Yasin Mustafa, Siciologia deviation in Iraqi society .2010
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes
Although the curriculum material is relatively so turned professor of article
submission objected to this approach more than once, did not approve Paradise
scientific on it. Note that the book where some repetition and sometimes lack of
clarity in some theoretical explanations as to Criminology aware of renewed
requires keep up with every change shows the newly in the interpretation of
crime, especially that form of crime Tngarkzlk causes inappropriate, please do
not comply with the former approach (the researcher Abdul-Jabbar Araim)
service to the student for information

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Social Work
Stage: The third
Lecturer name: Alaa
Mohammad Rahim
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification: Master
Place of work: College of
Education for Girls

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 ٢٠١١-١٠-٦ Criminology understood and
its importance

2 ٢٠١١-١٠- ١٣ Relationship to other sciences
Criminology

Is allocated 10
minutes to
restore the
previous
article

3 ٢٠١١-١٠- ٢٠ Theory in criminology and its
importance

Ahmahalnzera
shows an

outline of the
researcher in
the science of

crime
4 ٢٠١١-١٠- ٢٧ For researchers in the science

of crime
10 minutes is
allocated as a
daily exam

(quiz)
5 ٢٠١١-١١-٣ The most important schools in

the Italian School of
Criminology (Albaalogih)

Is allocated 10
minutes to
restore the
previous
article

6 ٢٠١١-١١- ١٠ The most important pioneers
of the Italian school Ambrozo

- If Caro - Ferry

Often began to
be stirring

debates about
Ray's student
in some of the

issues
presented by

the theory and
the possibility

to take
advantage of

this fact on the
issues

7 ٢٠١١-١١- ١٧ The most important criticism
of the pioneers of the Italian

school

Is allocated 10
minutes to
restore the
previous
article

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



8 ٢٠١١-١١- ٢٤ School of social theory and
the most prominent pioneers

and Tard Punjah

10 minutes is
allocated as a
daily exam

(quiz)
9 ٢٠١١-١٢-١ School of social theory and

the most prominent pioneers
and Tard Punjah

Emphasis on
the importance

of student
participation

in the
acceptance or
rejection of

the issues that
Ttrhaaalnzerah
especially in
line with the
reality of our

society
10 ٢٠١١-١٢-٨ The most important criticism

of the previous two schools
11 ٢٠١١-١٢- ١٥ School Crime and

interpretation of psychological
Is allocated 10

minutes to
restore the
previous
article

12 ٢٠١١-١٢- ٢٢ The most prominent pioneers
of the school psychological

(Freud)
13 ٢٠١١-١٢- ٢٩ School religious spirituality 10 minutes is

allocated as a
daily exam

(quiz)
14 ٢٠١٢-١-٥ School religious spirituality
15 ٢٠١٢-١- ١٢ Algebraic environment
16 ٢٠١٢-١- ١٩ Exam the first quarter

عطلة نصف السنة
17 Mid-year holiday
18 To be re-examined the most

important theories in the first
quarter

19 The theory of environmental
and natural environment

Tfserjerima social
environment

20 Impact of the social
environment in criminal

behavior the family, school,
work environment

Is allocated 10
minutes to
restore the
previous
article

21 The most important scientific
methods to study crime

10 minutes is
allocated as a
daily exam

(quiz)
22 Mahazerh supplement the These reports



most important scientific
methods to study crime

require the
student to

expand
perceptions of

student
knowledge in
the subject of
crime and the

extent to
which in fact
address the

23 To discuss the reports are
requested from each student to

discuss
24 To discuss the reports are

requested from each student to
discuss

25 To discuss the reports are
requested from each student to

discuss
26 Theory Sdhir Land
27 The most important laws in

the science of crime
28 Meaning of criminal policy
29 The importance of politics to a

criminal in the science of
crime

30 Chapter II exam
31 Is the most prominent has

been re-addressed in the
article and the most important
questions that the student
finds it difficult to understand

32 Is the most prominent has
been re-addressed in the
article and the most important
questions that the student
finds it difficult to understand

Instructor Signature: Dean Signature:


