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 الشريعة والقانونقسم:  علم الإجرام والعقاب  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : المقررعلومات العامة عن أوال: الم

 علم اإلجرام والعقاب   :اسم المقرر  .1

 3502143 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الثانيالفصل: األول  المستوى: المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 عبدالله الكاندهد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يتناال هذااالمذمر اااععذمرتكعياا ذإلجااهذ ااعذمب ااعمتذ مركااال ذلذعيتناال هذا جرذمرتكعياا ذإلكرااتذمب ااعمتذ ن اا ت ذ  كععاا ذمرك م ااهذ

ذمر سلعدةذعيذمردععذنح مذمرسر كذمب عم ي.مردمعك ذنح ذمرسر كذمب عم يذمردمخري ذ مرخلع ي لذ جلركذمرك م هذ
ثتذيتنل هذعرتذمركال لذ عذحيثذمرتكعي ذإل لذ إليالعذن ا ت ذ ترا عثلذثاتذنلاتذمركاال لذ تحايالذمركدمرا لذ  اع رذتحايالذ

ذمركا إل لذ اقسلتذمركا إللتلذ يختتتذمر اععذإلإليلعذمر ؤسسلتذمركالإلي .
ورئيسية في علم اإلجرام وعلم العقاب، وموقف المشرع ب معلومات هامة المقرر في إعطاء الطاليسهم كما  -

  اليمني والشريعة اإلسالمية منها.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- المتعددة، حيث تطرق ألهم المعلومات بكل ما يتعلق بعلم اإلجرام والعقاب وموضوعاتهما  اظهار المعرفة والفهم

 األساسية في كل منهما.
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 علم اإلجرام والعقاب   :مقرر توصيف

 a2 – العوامل الدافعة والمساعدة نحو السلوك اإلجرامي يحدد. 

a3 - للمؤسسات العقابية منذ العصور القديمة وحتى العصر الحاضر. التطور التاريخيوضح ي 

 المهارات الذهنية
b1 –  والتشريعات  والعقاب ويحولها إلى برامج في النهوض بالمؤسسات العقابيةالفقهية في علم اإلجرام يبلور النظريات

 المنظمة لها.

b2 –  وطبقته  في أوربا،  والوضع الذي نادى به الشريعة اإلسالمية الوضع الذي مرت به المؤسسات العقابيةيقارن بين
 فعالً.

b3-  العوامل والدافعة والمساعدة، واثر ذلك في يربط نب علمي اإلجرام والعقاب من حيث تطور كل منهما، ومراعاة
 تحقيق العقوبة لشروطها.

 المهارات العملية المهنية
c1 -   نزالء المؤسسات العقابية والتعامل الجيد معهم المنطلق من أفكار ومبادئ الشريعة اإلسالمية.يتولى الدفاع عن 

c2 – العقابية وتطوير مسائل المعاملة فيها.والنتهاكات التي تمارس في المؤسسات للمشكالت  يقدم حلوال 

 المهارات العامة
d1- .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات الجماعية 

d2 –  في مجتمعه لكيفية ممارسة التدابير االحترازية  بشكل يتفق مع القوانين اليمنية النافذة.الحقوقية يقدم االستشارات 

d3- الفقهية  درويستخدم المصا ، علم اإلجرام والعقاب مجال قواعد  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية في
 الحقوقية؛ بغرض تثقيف نفسه في هذا المجال. المعاصرة، و

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم والفهم( باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارفأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  اظهار المعرفة والفهم بكل ما

يتعلق بعلم اإلجرام والعقاب 

وموضوعاتهما المتعددة، حيث تطرق 

ألهم المعلومات األساسية في كل 

 منهما.

 المحاضرات

والمناقشة والتكليفات الحوار 

 الجماعية ،والفردية.

 وحل المشكالت. 

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .والمشاركة الجماعية

 تمثيل الدوار

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

يحدد العوامل الدافعة  – a2  .تقيم التكليفات

 والمساعدة نحو السلوك اإلجرامي.

a3 -  يوضح التطور التاريخي

للمؤسسات العقابية منذ العصور القديمة 

 وحتى العصر الحاضر.

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يبلور النظريات الفقهية في علم

اإلجرام والعقاب ويحولها إلى برامج 

في النهوض بالمؤسسات العقابية 

 والتشريعات المنظمة لها.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 .العصف الذهني

 .المشكالت حل

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

يقارن بين الوضع الذي مرت به  – b2 تقيم التدريب

المؤسسات العقابية في أوربا،  والوضع 

 الذي نادى به الشريعة اإلسالمية
 وطبقته فعالً.

b3-  يربط نب علمي اإلجرام والعقاب
من حيث تطور كل منهما، ومراعاة 

العوامل والدافعة والمساعدة، واثر ذلك 
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 في تحقيق العقوبة لشروطها.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -   يتولى الدفاع عن نزالء

المؤسسات العقابية والتعامل الجيد 

معهم المنطلق من أفكار ومبادئ 

 الشريعة اإلسالمية.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 القصيرة. األسئلة

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2 –  يقدم حلوال للمشكالت

والنتهاكات التي تمارس في 

المؤسسات العقابية وتطوير مسائل 

 المعاملة فيها.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-  يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 األدوار. تمثيل

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 –  يقدم االستشارات الحقوقية في

مجتمعه لكيفية ممارسة التدابير 

يتفق مع القوانين  االحترازية  بشكل

 اليمنية النافذة.

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته

القانونية في مجال قواعد علم اإلجرام 

در الفقهية والعقاب ،  ويستخدم المصا
المعاصرة، و الحقوقية؛ بغرض 

 تثقيف نفسه في هذا المجال.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 علم اإلجرام   

تعريفه، ونشأته، وواقع السلوك  -

 اإلجرامي
2 3 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

1 

معرفة العوامل الدافعة نحو 
 العوامل الخارجية. - السلوك اإلجرامي

 العوامل الداخلية. -
1 6 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d
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3 

3 

العوامل المساعدة في الدفع 
 العوامل الذاتية، السن، والبلوغ. - نحو السلوك اإلجرامي.

والعوامل الخارجية الطبيعية منها 

 واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.

2 3 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

4 

العلمي والعضوي  التفسير

 لدوافع السلوك اإلجرامي

 

التفسير النفسي لدوافع السلوك  -

 اإلجرامي.

التفسير العضوي لدوافع السلوك  -

 اإلجرامي.

1 6 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

5 

 علم العقاب
تعريفه، واالتجاهات المتعددة حوله،  -

وطبيعته، وعالقته بغيره من فروع 

 القانون.

نشأته وتطوره والمدارس الفقهية التي  -

 نادى بها فقهاؤه.

1 6 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2, 

d1,d2,d

3 

6 

موضوعات علم العقاب 

 ومباحثه.
نظم العقاب وأغراضه، وتعريف  -

 العقوبة، وخصائها.

 تحقيق العدالة وشروط الردع العقابي. -

 شروط تحقيق العقوبة لغرضها. -

3 9 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

7 

أقسام العقوبات والتدابير 

 االحترازية.
أقسام العقوبات من حيث نوعها، ومن  -

 حيث وصفها، ومن حيث درجتها.

حقيقتها وخصائصها، وأغراضها،  -

 وأنواعها.

1 6 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

8 

 المؤسسات العقابية

 3 1 أنواعها وأساليب المعاملة فيها -

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

 41 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 التدريبات العملية. -6
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I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

عن دوافع دراسة  تقديم  1

السلوك اإلجرامي في المجتمع 

 اليمني

a1a3,b1,b2,b3,c1,d1,d2 4 الخامس 

التوازن بين  عنتقديم دراسة  2

المؤسسات العقابية والحفاظ 

 على حقوق اإلنسان فيها.

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 3 العاشر 

دور عن تقديم دراسة   3

المنظمات المدنية في مراقبة 

 المؤسسات العقابية.

a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3  3 عشرالثالث 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

 a1,a2a3,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
20 20% 

 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 صنعاء. م، مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع 1021علم اإلجرام والعقاب، د/ علي حسن الشرفي،ط  -2

 المساعدةالمراجع 

 العربية ، القاهرة. م، دار النهضة2970،، طيسرا نور علي، د/ آمال عثماند/ ، علم اإلجرام والعقاب  -2

 م، دار الفكر العربي القاهرة.2997،  ، د/ مأمون سالمةاإلجرام والعقاب أصول -1

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1
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 حضوره المتأخر اكثر من مرة. يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
 الوقت المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 علم اإلجرام والعقاب  خطة مقرر:
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

عبدالله سعيد الكانده / د / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 علم اإلجرام والعقاب  :اسم المقرر  .1

 3502143 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثاني، الفصل األول المستوى المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناال هذااالمذمر اااععذمرتكعياا ذإلجااهذ ااعذمب ااعمتذ مركااال ذلذعيتناال هذا جرذمرتكعياا ذإلكرااتذمب ااعمتذ ن اا ت ذ  كععاا ذمرك م ااهذ
ذمردمعك ذنح ذمرسر كذمب عم يذمردمخري ذ مرخلع ي لذ جلركذمرك م هذمر سلعدةذعيذمردععذنح مذمرسر كذمب عم ي.

يتنل هذعرتذمركال لذ عذحيثذمرتكعي ذإل لذ إليالعذن ا ت ذ ترا عثلذثاتذنلاتذمركاال لذ تحايالذمركدمرا لذ  اع رذتحايالذذثت
ذمركا إل لذ اقسلتذمركا إللتلذ يختتتذمر اععذإلإليلعذمر ؤسسلتذمركالإلي .

مشرر  كما يسهم المقررر فري طعءرال الءالرل معلومراة هامرة ورفيسرية فري علرم اإلجررام وعلرم العقرال، وموقرف ال -
 اليمني والشريعة اإلسالمية منها.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  اظهار المعرفة والفهم بكل ما يتعلق بعلم اإلجرام والعقاب وموضوعاتهما المتعددة، حيث تطرق ألهم المعلومات

 األساسية في كل منهما.

 a2 – .يحدد العوامل الدافعة والمساعدة نحو السلوك اإلجرامي 

a3 - الحاضر.وضح التطور التاريخي للمؤسسات العقابية منذ العصور القديمة وحتى العصر ي 

 المهارات الذهنية
b1 –  يبلور النظريات الفقهية في علم اإلجرام والعقاب ويحولها إلى برامج في النهوض بالمؤسسات العقابية والتشريعات

 المنظمة لها.
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b2 – وطبقته  يقارن بين الوضع الذي مرت به المؤسسات العقابية في أوربا،  والوضع الذي نادى به الشريعة اإلسالمية
 فعالً.

b3-  يربط نب علمي اإلجرام والعقاب من حيث تطور كل منهما، ومراعاة العوامل والدافعة والمساعدة، واثر ذلك في
 تحقيق العقوبة لشروطها.

 المهارات العملية المهنية
c1 -   اإلسالمية.يتولى الدفاع عن نزالء المؤسسات العقابية والتعامل الجيد معهم المنطلق من أفكار ومبادئ الشريعة 

c2 – .يقدم حلوال للمشكالت والنتهاكات التي تمارس في المؤسسات العقابية وتطوير مسائل المعاملة فيها 

 المهارات العامة
d1- .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات الجماعية 

d2 – .يقدم االستشارات الحقوقية في مجتمعه لكيفية ممارسة التدابير االحترازية  بشكل يتفق مع القوانين اليمنية النافذة 

d3- الفقهية  در،  ويستخدم المصايطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية في مجال قواعد علم اإلجرام والعقاب
 ا المجال.الحقوقية؛ بغرض تثقيف نفسه في هذ المعاصرة، و

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

1 
تعريفه، ونشأته، وواقع  -ذعرتذمب عمتذذذ

 السلوك اإلجرامي
2 3 

1 
 كعع ذمرك م هذمردمعك ذنح ذ

ذمرسر كذمب عم ي
 العوامل الخارجية. -

 الداخلية. العوامل -
1 6 

3 

مرك م هذمر سلعدةذعيذمردععذنح ذ
ذمرسر كذمب عم ي.

العوامل الذاتية، السن،  -

 والبلوغ.

والعوامل الخارجية 

الطبيعية منها 

واالجتماعية والثقافية 

 واالقتصادية.

2 3 

4 

التفسير العلمي والعضوي 

 لدوافع السلوك اإلجرامي

 

التفسير النفسي لدوافع  -

 السلوك اإلجرامي.

التفسير العضوي لدوافع  -

 السلوك اإلجرامي.

1 6 

5 

تعريفه، واالتجاهات  - علم العقاب

المتعددة حوله، وطبيعته، 

وعالقته بغيره من فروع 

 القانون.

نشأته وتطوره والمدارس  -

الفقهية التي نادى بها 

 فقهاؤه.

1 6 

6 

موضوعات علم العقاب 

 ومباحثه.

نظم العقاب وأغراضه،  -

وتعريف العقوبة، 

 وخصائها.

تحقيق العدالة وشروط  -

 الردع العقابي.

شروط تحقيق العقوبة  -

 لغرضها.

3 9 

7 
أقسام العقوبات والتدابير 

 االحترازية.

أقسام العقوبات من حيث  -

نوعها، ومن حيث 
1 6 
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وصفها، ومن حيث 

 درجتها.

حقيقتها وخصائصها،  -

 وأغراضها، وأنواعها.

8 
المعاملة  أنواعها وأساليب - المؤسسات العقابية

 فيها
1 3 

 41 24 إجمالي األسابيع والساعات

 
 
 
 

 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -2

 الحوار والمناقشة. -1

 مجموعات النقاش. -1

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -4

 التدريبات العملية. -5

 
 

 

VII. / المهام: التكليفات 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
دراسة  عن دوافع السلوك تقديم  1

 اإلجرامي في المجتمع اليمني

 4 الخامس

تقديم دراسة عن التوازن بين  2

المؤسسات العقابية والحفاظ على 

 حقوق اإلنسان فيها.

 3 العاشر

دور المنظمات  تقديم دراسة عن  3

المدنية في مراقبة المؤسسات 

 العقابية.

 3 الثالث عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %20 20 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

منتصف الفصل اختبار 3  7 20 20% 

 %5 5 20 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5
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 %60 60 26 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

 م، مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع  صنعاء.1021علم اإلجرام والعقاب، د/ علي حسن الشرفي،ط  -1
 المساعدة: المراجع

 م، دار النهضة العربية ، القاهرة.2970علم اإلجرام والعقاب ، د/ يسرا نور علي، د/ آمال عثمان، ط، -2

 م، دار الفكر العربي القاهرة.2997أصول اإلجرام والعقاب، د/ مأمون سالمة ،  -1

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %15الطالب اذا تغيب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة  .4

 .كما في الالئحة ضوابط االختبارات واالمتحانات   .2

والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت التكليفات / المهام   .6

 .المحدد

 توقيعه:                              عبدالله سعيد الكانده اسم معد مواصفات المقرر: د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


