
جدول الدروس االسبوعي

رجاء محمد قاسم أل هاشماالسم
البريد االلكتروني

االصالح االجتماعي والتأهيلي للجانحين والمجرميناسم المادة
تقرير سنويمقرر الفصل
تسليط الضوء على الطرق العلمية الحديثة في عملية اصالح وعالج اهداف المادة

والجانحينوتأهيل المجرمين
التعرف على الحركة االصالحية والعقابية للمجرم والجانح منذ نشأتها التفاصيل االساسية للمادة

م واهم النظريات المعاصرة وابرز البرامج )١٩(في القرن التاسع عشر
االصالحية داخل السجون واالصالحيات وخارجها لضمان عدم العدد الى 

الجريمة او الجنوح

هجيةالكتب المن
دراسة في نظرية االصالح المعاصرة والطرق العلمية الحديثة في اصالح 

المجرمين والجانحين للدكتور عبد الجبار كريم

المصادر الخارجية
ماهو متوفر في مكتبة الكلية

الفصل الدراسي
لكل %) ٢٠(

فصل

المختبر
/

االمتحانات 
اليومية

درجة) ٥(

المشروع
/

تحان النهائياالم
٥٠/ تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
درجة للحضور اليومي والمناقشات الصفية ) ٥(درجة لالمتحان التحريري مع ) ٢٠(بمعدل 

والتقارير الخاصة بالمادة تعدها الطالبات لغرض االضافة العلمية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الرابعھ:المرحلة 

رجاء محمد قاسم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

الماجستیر في علم االجتماع:المؤھل العلمي 
ة اللقاء في قسم الخدمة االجتماعی:مكان العمل  

قسم علم /المحاضرات وللدراسة في كلیة االداب 
االجتماع



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

نشوء حركة االصالح وفق نظریة االصالح المعاصرة١٦/١٠/٢٠١١
التطور من السجون العقابیة الى السجون االصالحیة٢١٣/١٠/٢٠١١
نشوء السجون الحدیثة واالصالحات٣٢٠/١٠/٢٠١١
تصمیم السجون الحدیثة ووظائفھا٤٢٧/١٠/٢٠١١
ھیئة موظفي السجون واالصالحات٥٣/١١/٢٠١١
عید االضحى المبارك٦١٠/١١/٢٠١١
التنظیم االداري للمؤسسة االصالحیة٧١٧/١١/٢٠١١
او المقومات االساسیة التي یقوم علیھا العمل االداري والفني للسجن٨٢٤/١١/٢٠١١
او الجانحالنظریة المعاصرة وطرق اصالح وعالج المجرم ٩١/١٢/٢٠١١

العالج واالصالح داخل المؤسسات االصالحیة١٠٨/١٢/٢٠١١
البرامج في السجون والمؤسسات االصالحیة١١١٥/١٢/٢٠١١
امتحان الفصل االول١٢٢٢/١٢/٢٠١١
الحراسة والضبط واوجھ الصراع بین الحراسة واالصالح١٣٢٩/١٢/٢٠١١
الشغل في السجن او االصالحیة١٤٥/١/٢٠١٢
٢٥/١/٢٠١٢–١١/١عطلة نصف السنة في ١٥
١٦

عطلة نصف السنة
االعتناء بالسجن بعد اطالق سراحھ بمعنى العالج١٧٢/٢/٢٠١٢
واالصالح خارج السجن او االصالحیة١٨٩/٢
نجاح المجرم او فشلة بعد اخالء سبیلھ١٩١٦/٢
وما معنى اخالء السبیل الشرطي٢٠٢٣/٢
٢١١/٣
٢٢٨/٣
٢٣١٥/٣
٢٤٢٢/٣
٢٥٢٩/٣
٢٦٥/٤

تطبیق للمرحلة الرابعھ 
٨/٤/٢٠١٢لغایة ٢٦/٢من 

استرجاع للمادة السابقة مع مناقشة عامة لموضوع االصالح ٢٧١٢/٤
محاضرة عن عوامل العود الى الجریمة ٢٨١٩/٤
عوامل العود الى الجریمة وسبل الوقایة والعالج٢٩٢٦/٤
امتحان الفصل الثاني عرض التقاریر الطالبات كأضافة علمیة وعقد سمنار حةل الموضوع٣٠٣/٥
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:اسم القســم 
الرابعھ:المرحلة 

جاء محمد قاسمر:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

الماجستیر في علم االجتماع:المؤھل العلمي 
قسم الخدمة االجتماعیة اللقاء :مكان العمل  

قسم علم /المحاضرات وللدراسة في كلیة االداب 
االجتماع



Course Weekly Outline

Course Instructor Raja MohammedQasimAlHashem
E_mail
Title Social reform andrehabilitationof delinquentsand criminals
Course Coordinator Annual report

Course Objective Shedlight onmodern scientific methodsin the process ofreform andthe
treatment andrehabilitation ofcriminals anddelinquents

Course Description Identifyand penalreform movementof
thecriminalanddelinquentsinceits inceptionin the nineteenth
century(19)mand the most importantand the most
prominentcontemporarytheories ofreform programsin prisons
andreformatoriesand beyondto ensure thatthe number tothe
crimeordelinquency

Textbook Studyin the theory ofthe reformof contemporaryandmodern scientific
methodsinthe reform ofcriminals anddelinquentsto Dr.KareemAbdul-
Jabbar

References What is availableinthe college library
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam

Course Assessment As (20%) ----- As (5%) ---- As (50%)

General Notes Rate(20)degreeswiththe writtenexam(5)the degreeto attenda
dailyclass discussionsand special reportsprepared by thestudentsto
articleaddedfor the purpose ofscientific

University:Baghdad
College: Education for Girls
Department: Social service
Stage:Four
Lecturer name:Raja Mohammed Qasim
Academic Status: Assistant Professor
Qualification:Master's in Sociology
Place of work: Social Service
Department to give lectures and to study
at the Faculty of Arts / Department of
Sociology

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 ٦/١٠/٢٠١١ The emergence ofthe reform movementaccording to the theoryof
contemporaryreform

2 ١٣/١٠/٢٠١١ Evolutionofpunitiveprisontoprisonreform
3 ٢٠/١٠/٢٠١١ The emergence ofmodern prisonsand reforms
4 ٢٧/١٠/٢٠١١ Designand functions of themodern prison
5 ٣/١١/٢٠١١ The staff of theprisons andreforms
6 ١٠/١١/٢٠١١ Eid al-Adha
7 ١٧/١١/٢٠١١ Administrativeorganizationof the institutionreform
8 ٢٤/١١/٢٠١١ Orthe basic componentson which theadministrative workand

technical support forprison
9 ١/١٢/٢٠١١ Contemporarytheoryand methods ofrepairand treatment ofthe

offenderordelinquent
10 ٨/١٢/٢٠١١ Treatmentand rehabilitationwithin thecorrectional facilities
11 ١٥/١٢/٢٠١١ Programsin prisons andcorrectional facilities
12 ٢٢/١٢/٢٠١١ Examthe first quarter
13 ٢٩/١٢/٢٠١١ Custodyand controland aspects ofthe struggle between theguardand

Reform
14 ٥/١/٢٠١٢ Laborin prison orcorrectional
15 Mid-year holidayon 11/1 -25/01/2012
16

Half-year Break
17 ٢/٢/٢٠١٢ Carein prisonafterhis release,the sense oftreatment
18 ٩/٢ And reformoutside the prisonorcorrectional
19 ١٦/٢ Successor failure ofthe offenderafter his release
20 ٢٣/٢ What does it meanthe evacuation ofthe waythe policeman
21 ١/٣
22 ٨/٣
23 ١٥/٣
24 ٢٢/٣
25 ٢٩/٣
26 ٥/٤

Applicationfor the fourth phase
From26/2up to8/4/2012

27 ١٢/٤ Retrievalof thepreceding articlewitha general discussionof theissue of
reform

28 ١٩/٤ Lecture on thelutefactorsto crime

University:Baghdad
College: Education for Girls
Department: Social service
Stage:Four
Lecturer name:Raja Mohammed
Qasim
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification:Master's in Sociology
Place of work: Social Service
Department to give lectures and to
study at the Faculty of Arts /
Department of Sociology

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



29 ٢٦/٤ Lutefactorsto crimeand ways ofprevention andtreatment
30 ٣/٥ Chapter IIexamstudentsview the reportsas an addendum toa

scientificseminarheldHhltopic

31
32

Instructor Signature: Dean Signature:


