البطاقة التعريفية للمقياس
الطور :املاسرت
الس نة :ا ألوىل
التخصص عمل اجامتع الاحنراف واجلرمية
امس املقياس : :عمل الإجرام ( 10أأعامل موهجة)
امس الأس تاذ :فاطمـــة اتبرتوكيــــة
الأهداف املنتظرة من املقياس:

السدايس :الأول

 أأن يكتسب الطالب معارف مرتبطة ابلتخصص واليت متكنه لحقا من معرفة طبيعة الظاهرة الإجرامية وحماوةل فهمها وتفسيها لحقايف جانهبا الاجامتعي عىل وجه اخلصوص من خالل معرفة خمتلف أراء اخملتصني يف عمل ا إلجرام وذاا عمل الاجامتع اجلناي من خالل ما
سيمت تقدميه أأيضا من معطيات يف السدايس الثاين.
 أأن يتعرف الطالب عىل ماهية عمل الإجرام من حيث حتديد مفهومه وتطوره التارخيي ،أأهدافه وفروعه, أأن يتعرف الطالب عىل عالقة عمل الإجرام ببقية العلوم ا ألخرى. أأن يتعرف الباحث عىل أأمه املفاهمي املرتبطة ابلتخصص أأول والتخصصات املرتبطة به. أأن يرتمج الطالب ما اذتس به من بداية تكوينه اإىل ممارسات معلية اإذ يمتكن من تفسي أأس باب وقوع اجلرمية وحماوةل احلد مهنا. أأن يتعرف الطالب عىل خمتلف الراء يف عمل الإجرام املفرسة للسلوكيات الإجرامية وحماوةل اإسقاط ذكل عىل اجلرامئ من حيث الموالنوع.

بطاقة تقنية للمقياس:
عمل الإحرام  ...10هو مقياس من املقاييس املربجمة لطلبة الس نة ا ألوىل ماسرت ختصص "عمل الاجامتع الاحنراف
واجلرمية" ،ابعتباره من أأمه املقاييس اليت ترافق الطلبة يف تكويهنم الأاكدميي ،جيسد اإجرائيا مكتس بات الطالب العلمية يف
التخصص ابعتبار أأن هاا املقياس وحىت التخصص جديد علهيم ،فتعترب هاه املعلومات املقدمة أأرضية تسامه يف دمج
الطالب يف ختصصه احلايل وربطه ابلتخصص العام وخمتلف التخصصات ا ألخرى اليت لها عالقة به.
فباعتبار أأن هدا التخصص يضم اإليه العديد من املفاهمي املرتبط به وابلتخصصات والعلوم ا ألخرى فاإن ما سيمت
تناوهل ابلرشح والتحليل يف هاا السدايس وفقا ملا سطر هل من خالل برانمج الوزارة فاإن ا ألمر دهدف اإىل اكساب الطالب
معارف مرتبط مبفهوم الظاهرة الإجرامية ،مفهوم عمل الإجرام ،تطوره التارخيي ،ابلإضافة اإىل توضيح أأهدافه فروعه وعالقته
ابلعلوم ا ألخرى ،اإذ يعترب هاا املقياس من أأمه املقاييس اليت حتقق ذكل.
برمج هاا املقياس لطلبة الس نة ا ألوىل ماسرت يف سداس يني متتاليني (ا ألول والثاين) ،من التكوين وهو مقسم اإىل
حمارضة و أأعامل موهجة .وابعتبار أأن حمارضات وا ألعامل املوهجة للسدايس ا ألول س تقدم يف شلكها احلضوري فاإن تقدمي

هاه املطبوعة العلمية اخلاصة اب ألعامل املوهجة للطلبة هدفه تسهيل معلية الفهم هلم وسيمت تقدمي ملخص للك احملاور اليت
يتضمهنا الربانمج مع تقدمي نشاطات يمت تلكيف الطلبة ابإ جنازها بشلك جامعي و أأخرى بشلك فردي تسامه يف الفهم املعمق
مبضمون املقياس واليت سيمت وضعها عىل منصة التعلمي عن بعد اخلاصة جبامعة البليدة  10وذاا اجملموعات اليت خصصت
لم مبواصةل التعلمي عن بعد.
تضمن السدايس ا ألول لهاه املادة احملاور التالية:

احملور ا ألول :التعريف بعمل الإجرام واترخي تطوره.
.0التعريف بعمل الإجرام.
 .0أأمهية عمل الإجرام.
.3اترخي عمل الإجرام ومراحل تطوره.
احملور الثاين :فروع عمل الإجرام وعالقته ابلعلوم اجلنائية ا ألخرى.
أأ-فروع عمل الإجرام:
.0عمل طبائع اجملرم.
.0عمل احلياة اجلنائية.
.3عمل النفس اجلناي.
.4عمل الاجامتع اجلناي.
ب-عالقته ببعض العلوم اجلنائية ا ألخرى:
.0عالقته بقانون العقوابت.
.0عالقته بقانون الإجراءات اجلنائية.
.3عالقته بعمل العقاب.
.4عالقته ابلس ياسة اجلنائية.
يف حني خصص احملور الثالث للسدايس الثاين وادلي ل مينع الإنطالق فيه يف السدايس ا ألول من
التكوين ما ييل:
احملور الثالث  :العوامل املؤدية ل إالجرام
-0العوامل ادلاخلية ل إالجرام:
 التكوين الطبيعي للشخص اجملرم. الوراثة. اجلنس. ا ألمراض العقلية والنفس ية. -السن.

 املواد اخملدرة واملسكرة. -0العوامل الطبيعية:
 العوامل املناخية. العوامل املاكنية. – 3العوامل الاجامتعية:
 البيئة العائلية. جممتع املدرسة. جممتع العمل. جممتع ا ألصدقاء. -4العوامل الثقافية:
 التعلمي. وسائل الإعالم. ادلين. التقدم العلمي. -5العوامل الاقتصادية.

