جمهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم

انيس شهيد محمد

البريد االلكتروني
اسم المادة

Anees_shaheed@yahoo.com
مبادئ عمم االجرام

مقرر الفصل
اهداف المادة

تهدف المادة الى توضيح المفاهيم االساسية لمادة عمم االجرام والتعرف
عمى اهم المفاهيم الجريمة والمجرم واهم النظريات

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

مبادئ عمم االجرام  /مازن بشير محمد

فوزية عبد الستار ،مبادىء عمم االجرام والعقاب ،القاهرة .8791،
د .رؤف عبيد  ،مبادىء عمم االجرام ،ج،3القاهرة .
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

81

المختبر

االمتحانات
اليومية
2

المشروع
-22

االمتحان النهائي
%02

جمهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
االسبوع

التاريخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
حىقيغ االسخبذ :

المادة النظرية

حبريخ وًشأة ػلن االجرام
حؼريف ػلن االجرام /فروع ػلن االجرام
صلت ػلن االجرام ببلؼلىم االخري /قبًىى الؼقىببث وػلن الؼقبة
صلت ػلن االجرام ببلسيبست الجٌبئيت وػلن االجخوبع وػلن الٌفس
الجريوت والوسؤوليت الجٌبئيت  /هفهىم الجريوه خصبئصهب
االضرار الخي حسببهب الجريوت وسبل هكبفحخهب
الوسؤوليت الجٌبئيت
ًظريبث حفسر الوسؤوليت الجٌبئيت
ًظريبث ححليل السلىك االجراهي
الودرست االيطبليت
الٌظريت الببثىلىجيت(الورضيت)
الودرست الجغرافيت
الودرست االقخصبديت
الودرست الكليٌيكيت الحديثت
الودرست الٌفسيت
الٌظريت االجخوبػيت
ػطلت ًصف السٌت
الؼىاهل الفرديت واثرهب في السلىك االجراهي
ػبهل الىراثت
ػبهل الجٌس (الٌىع)
ػبهل الؼور
الؼبهل الخكىيٌي
الؼىاهل البيئيت واثرهب في السلىك االجراهي
الؼىاهل الطبيؼيت
الؼىاهل الحضبريت
الؼىاهل االقخصبديت
الخطىر االقخصبدي والظبهرةاالجراهيت
الؼىاهل االجخوبػيت
الؼالقت بيي الؼول والظبهرة االجراهيت
الؼىاهل الصٌبػيت واثرهب في الظبهرة االجراهيت
جرائن االًخرًيج
اًحراف االحداد
جرائن الٌسبء
حىقيغ الؼويد :

المادة
العلمية

المالحظات

جمهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم

انيس شهيد محمد

البريد االلكتروني
اسم المادة

Anees_shaheed@yahoo.com
عمم اجتماع تربوي

مقرر الفصل
اهداف المادة

تهدف المادة الى توضيح المفاهيم االساسية لمادة عمم االجتماع التربوي
وعالقته بالعموم االخرى وتعريف الطالب بماهية مؤسسات التربية والتنشئة
االجتماعية في المجتمع وكيفية التفاعل االجتماعي في مؤسسات التربوية

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

عمم االجتماع التربوي

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

81

المختبر

االمتحانات
اليومية
2

المشروع
22

االمتحان النهائي
%02

جمهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
االسبوع

التاريخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
تىقُع االستبذ :

المادة النظرية

يبهُت عهى اجتًبع انتربىٌ
يُبدَن عهى االجتًبع انتربىٌ
عهى اجتًبع انتربُت وعهى االجتًبع انتربىٌ
عهى االجتًبع انتربىٌ وانعهىو االخري
عهى االجتًبع  /يبهُته ،تعرَفه ،يىضىعبته
يىضىعبث عهى االجتًبع ،وظُفته
انتربُت /يعبنٍ انتربُت ،وظُفت انتربُت ،ضرورة انتربُت
اسس انتربُت
انتنشئت االجتًبعُت /ابعبد انتنشئت االجتًبعُت
يعنً انتنشئت االجتًبعُت ،شكبل انتنشئت االجتًبعُت
يراحم انتنشئت ،اهداف انتنشئت ،خصبئص انتنشئت االجتًبعُت
انعىايم انًؤثرة فٍ انتنشئت االجتًبعُت
يؤسسبث انتنشئت االجتًبعُت
االسرة  /تعرَفهب ،تطىرهب ،انًبطهب
وظبئف االسرة
انحبجت انً انتربُت االسرَت
عطهت نصف انسنت
انًدرست /تعبرَفهب  ،نشبتهب
وظُفت انًدرست ،خصبئصهب
انبنُت االدارَت واالجتًبعُت نهًدرست
انًدرست وانًجتًع
انًجتًع ،ايبكن انعببدة ،ايبكن انتروَح
وسبئم االعالو ،رفبق انهعب ،يراحم تطىر انهعب
انتفبعم االجتًبعٍ /تعرَفت ،عًهُبته  ،نتبئجه
خصبئص انتفبعم االجتًبعٍ ،فٍ يجبل انتربُت
يقُبس انتفبعم االجتًبعٍ
انتفبعم االجتًبعٍ وانقُى االجتًبعُت  ،نًبذج ين انقُى االجتًبعُت
خصبئص انقُى االجتًبعُت
انقُى  ،ا نىاع انقُى
انسهىك انثقبفٍ االجتًبعٍ  ،انثقبفت
تعبرَف انثقبفت ،عنبصر انثقبفت
تقسًُبث رانف ننتن نهثقبفت
خصبئص انثقبفت
تىقُع انعًُد :

المادة
العلمية

المالحظات

جمهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم

انيس شهيد محمد

البريد االلكتروني
اسم المادة

Anees_shaheed@yahoo.com
اصالح مجرمين

مقرر الفصل
اهداف المادة

تهدف المادة الى توضيح المفاهيم االساسية لمادة االصالح وتعريفه
لمطالب وماهية المؤسسات االصالحية والعقوبات ومؤسساتها ونبذة
تاريخية عن العقوبات في االسالم والحبس واثارة والعقوبات خارج السجون

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

اصالح مجرمين /اعداد جالل عمي هاشم وصالح كاظم

عبد الجبار عريم  ،الطرق العممية الحديثة في اصالح وتاهيل المجرمين
،بغداد .5791،
جواد عمي ،المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم ،دار العمم ،بيروت
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

51

المختبر

االمتحانات
اليومية

مثالا%51

المشروع
-

االمتحان النهائي
%01

جمهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
االسبوع

التاريخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
تىقيغ االستاذ :

المادة النظرية

هبادئ ػاهت في ػلن الؼقاب
تازيخ ػلن الؼقاب
الوؤسساث الؼقابيت/تازيخ الوؤسست الؼقابيت
تطىز الوؤسست الؼقابيت في الؼساق
ًشىء حسكت االصالح ً/ظام هؤسست الويسة
ًظن الوؤسساث الؼقابيت
اًىاع الوؤسساث الؼقابيت
اًىاع الوؤسساث الؼقابيت في القىاًيي الؼسبيت /القاًىى الؼساقي
دوز الوؤسست الؼقابيت في تٌفير الجزاءاث الجٌائيت /الؼقىبت ،اًىاػها
ػلن الغقاب االسالهي
خصائص التشسيغ الجٌائي االسالهي
اهداف الؼقاب وهبسزاته في الشسيؼت االسالهيت
اًىاع الؼقىباث في الشسيؼت االسالهيت
الوبادئ التي يقىم ػليها الؼقاب في الشسيؼت االسالهيت
الشسيؼت االسالهيت وهبادئ الدفاع االجتواػي
الوؼاهلت الؼقابيت
ػطلت ًصف السٌت
ػوليت الحبس واثازها
اثاز ثقافت السجي ػلى الؼوليت االصالحيت
الحساست والضبظ
الىسائل الفٌيت للحساست في السجي
الوؼاهلت خازج الوؤسست الؼقابيت
االفساج الشسطي
وقف تٌفير الؼقىبت
االختباز القضائي
وقف تٌفير الؼقىبت
السػايت الالحقت
اصىل ًشىء اخالء السبيل الشسطي
االزكاى االساسيت لٌظام اخالء السبيل الشسطي
االشساف بؼد اخالء السبيل الشسطي
ًجاح الوجسم او فشلت بؼد اخالء سبيله
الؼىاهل الساجؼت الى الؼىد
التٌبؤ بالسلىك غيس االجساهي
تىقيغ الؼويد :

المادة
العلمية

المالحظات

