مفردات مادة العلوم الجنائية والعقاب
الفصل األول
العام الجامعي 6341-6341هـ
لطالبات التعليم عن بعد

أستاذ المادة
اسم المقرر

رمز المقرر

العلوم الجنائية والعقاب

BLA 423

المتطلبات السابقة

مادة اختيارية-

أ.

صفاء يوسف القواسمي

بريد الكتروني:

عدد الوحدات
4

Salqawasmi@kau.edu.sa

وقت المحاضرة  :األربعاء 61:4:-61:::

وصف المقرر:

يتضمن هذا المقرر دراسة الظاهرة اإلجرامية ومفهوم اإلجرام والعقاب ودراسة السلوك اإلجرامي
وعوامله المختلفة ورد فعل المجتمع تجاه الظاهرة اإلجرامية من خالل شرح مقومات العقاب
والسياسات العقابية وكذلك السياسات الواجب العمل بها نحو وقاية المجتمع من اإلجرام .
أهداف المقرر:

-1التمكين من التعرف على مفهوم الجريمة والمجرم .
 -2التعرف على العوامل اإلجرامية الداخلية والخارجية لعلم اإلجرام .
-3معرفة مفهوم المعاملة العقابية والتعرف على المؤسسات العقابية بأنواعها .

توزيع المحتوى العلمي على الفصل الدراسي:
الموضوع
القسم األول  :علم اإلجرام
القسم الثاني  :المعاملة العقابية .

المخرجات المتوقعة:

في نهاية الفصل سوف يستطيع الطالب معرفة مفهوم كال من الجريمة سواء في الشرريعة اإلسرالمية و المفهروم امجتمراعي لهرا
وكر ر لع تعري ررف المج رررم ا ومعرف ررة العوام ررل اإلجرامي ررة لعل ررم اإلجر ررام بكاف ررة نواعه ررا ا والتع رررف عل ررى المعامل ررة العقابي ررة للمج رررم
والمؤسسات العقابية بكافة نواعها .

مفردات مادة العلوم الجنائية والعقاب
الفصل األول
العام الجامعي 6341-6341هـ
لطالبات التعليم عن بعد
الكتاب المقرر :
علم اإلجرام والعقاب  ,للدكتور مصطفى بيطار .
طريقة التقييم:
من خالل نظام إدارة التعلم االلكتروني والفصول االفتراضية
عدد  2اختبار
فصلي لكل اختبار 6
درجات

عدد  4واجبات خالل
الفصل لكل واجب 3
درجات

 21درجات

 21درجة

نسبة التقييم
النهائية

المشاركة في
المنتدى الخاص
بالمادة

االختبار النهائي

(عدد )2
 6درجات

 07درجة

 277درجة
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