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اسن الوادج

علن االجرام والعقاب

هقرر الفصل

سٌىٌ

اهذاف الوادج
التفاصُل االساسُح للوادج
الكتة الوٌهجُح
الوصادر الخارجُح

تقذَراخ الفصل

هعلىهاخ اضا ُح

َهذف تذرَس علن االجرام علً تعرَف الطلثح تطثُعح الجرَوةح ويُفُةح حةذو ها ةٍ
الوجتوةةةس وسةةةثل الىقاَةةةح هٌهةةةا تتهُسةةةح الولةةةتلزهاخ الوادَةةةح والث ةةةرَح لوكا حتهةةةا
وتحجوُها وتقلُل آ ارها الللثُح علً الفرد والوجتوس .
تٌقلةةن هةةادج علةةن االجةةرام الةةً قلةةوُي االو ال اصةةى علةةن االجةةرام وال ةةاًٍ ال علةةن
العقةةاب و ُةةر تةةذرع اًةةىا اللةةجىى وادارتهةةا وًةةى الوعاهلةةح للٌةةزاله ُهةةا ويُفُةةح
تأهُلهن واصالحهن وعذم عىدتهن الً الجرَوح هرج اخري .
اصى علن االجرام – علن العقاب .
هثادئ علن االجرام – ًظرَاخ علن االجرام – علن االجتوا الجٌائٍ .
هقذهح ٍ علن االجرام والللىك االجتواعٍ – الجرَوح والوجتوس وهرتكة الجرَوةح
.
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جدول الدروس األسبوعي

انًبدح انُظزَخ

انتبرَخ

انُظجخ

األطجىع
.1

3102/01/32

يقذيخ – انتؼزَف ثؼهى االخزاو

%3

.2

3102/01/21

ػالقخ ػهى االخزاو ثبنؼهىو االخزي

%6

.3

3102/00/6

اطبنُت انًُهح انؼهًٍ فٍ ػهى االخزاو

%9

.4

3102/00/02

االتدبهبد انؼهًُخ فٍ تفظُز انظهىك االخزايٍ

%21

.5

3102/00/31

أ -انتفظُز انفزدٌ

%21

.6

3102/00/32

ـ انًذرطخ انجُىنىخُخ

%21

.7

3102/03/2

ـ انًذرطخ انتكىَُُخ

%12

.8

3102/03/00

ـبنًذرطخ انُفظُخ

%12

.9

3102/03/01

ة ـ انتفظُز االختًبػٍ

%12

.11

3102/03/32

ـ انًذرطخ انفزَظُخ

%30

.11

3102/0/3

ـ انًذرطخ االيزَكُخ

%33

.12

3102/0/1

ـ انتفظُز االطاليٍ نهظهىك االخزايٍ

%36

.13

3102/0/02

ػىايم انظهىك االخزايٍ

%39

.14

3102/0/33

ـ انؼىايم انفزدَخ ( انىراثخ ـبندُض ـبنظٍ )

%23

.15

3102/0/32

ـ انؼىايم انجُئُخ انخبرخُخ

%22

.16

1021/1/1

ـ االختًبػُخ ـبالقتصبدَخ ـ انظُبطُخ .

%10

.17

3102/3/02

َصــــــــــــــــــــــــــف انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخ
يقذيخ ـ انتؼزَف ثؼهى انؼقبة

%13

.18

3102/3/33

ػالقخ ػهى انؼقبة ثبنظُبطخ اندشائُخ واندُبئُخ

%16

.19

3102/2/0

انًؤطظبد انؼقبثُخ

%19

.21

3102/2/1

ـ انتطىر انتأرَخٍ نهًؤطظبد انؼقبثُخ

%63

.21

3102/2/02

ـ انظدىٌ فٍ انقزوٌ انىططً وانحذَثخ

%66

.22

3102/2/33

ـ انظدىٌ فٍ انؼزاق

%69

.23

3102/2/32

َظى انًؤطظبد انؼقبثُخ

%23

.24

3102/2/2

أَىاع انًؤطظبد انؼقبثُخ

%26

.25

3102/2/03

دور انًؤطظبد انؼقبثُخ فٍ تُفُذ اندشاءاد اندُبئُخ

%29

.26

3102/2/02

انتذاثُز االحتزاسَخ (االَىاع ـ انشزوط )

%11

.27

3102/2/36

اطبنُت انًؼبيهخ داخم انًؤطظبد انؼقبثُخ

%11

.28

3102/2/2

اطبنُت انًؼبيهخ خبرج انًؤطظبد انؼقبثُخ

%11

.29

3102/2/01

االفزاج انشزطٍ

%92

.31

3102/2/02

االختجبر انقضبئٍ

%92

.31

3102/2/32

َظبو انجبرول

%92

.32

3102/6/2

انزػبَخ انالحقخ

%200

توقيع االستاذ :
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توقيع العميد :

انتىقُغ

