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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

   السابع.   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر ٤

 ال يوجد 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 ساعة 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

ف المجرمين تعريف بعلم النفس الجنائي ونشأته وأهميته التطبيقية .السلوك اإلجرامي: تعريفه، خصائصه، تصنييتضمن 
لتعلم السلوكي والجرائم. النظريات المفسرة للسلوك الجنائي: المنظور البيولوجي في تفسير السلوك المنحرف، نظريات ا

ت علم النفس اإلجرامي. أساليب البحث والقياس في علم النفس الجنائي. تطبيقا،اضطرابات الشخصية وعالقتها بالسلوك 
، القضاءالجنائي )دراسات في مجال الجريمة، تعاطي المخدرات والمسكرات، انحراف األحداث، علم النفس الجنائي و

 استراتيجيات الوقاية من الجريمة (.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ك الجريمة يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بالنظريات النفسييية المعاصييرة المفسييرة للسييلوك اإلنحرافي بوجه عام، وسييلو

 وتعاطي المخدرات بوجه خاص.  

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

1.1 
.ةمفاهيم علم نفس الجريم علي  الطالب عرفتيان   

 7ع

 \التفسييييير البيولوجيل  النظريات ااجتماعية  \النظريات المفسييييرة للسييييلوك اإلجرامي  ذكريان  1.2
 لتفسير التكاملي للجريمة.ا \النظريات النفسية 

 7ع

  المهارات 2

 نفسييية أوالمجرمون ألسييباب عضييوية مورووة أو مكتسييبة والمجرمون ألسييباب الطالب  يميزان  2.1
 تصنيفات أخرى \عقلية 

 2م

  الكفاءات 3

 1ك  ضرورة التكيف والمرونة مع التنوع وااختالفاتالطالب يقدر ان  3.1

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 الفصل األول تعريف: 

 علم النفس الجنائي   –طوره ت –علم النفس الجنائي  
 

6 

2 
لدوافع النفسية ا \خصائص السلوك اإلجرامي  \تعريفه وتحديده  \الواني: السلوك اإلجرامي الفصل 

 المحركة له
 

6 

3 
 القانون الجنائي \الفصل الوالث: تعريفات آخري مرتبطة بعلم النفس الجنائي " علم الجريمة 

 \لعفو الشيييييييامل ل   العصيييييييابة ا \الحكم  \الدعوى القضيييييييائية  \المحكمة  \علم النفس القضيييييييائي   
 ئولية الجنائية .  المس \لقانون المدني ا \اإلصالحية 

6 

4 
 \التفسييير البيولوجيل  النظريات ااجتماعية  \الفصييل الرابع: النظريات المفسييرة للسييلوك اإلجرامي 

 .التفسير التكاملي للجريمة \النظريات النفسية 
6 

5 

مجرمون  \مجرمون ألسباب عضوية مورووة أو مكتسبة  \الفصل الخامس: تصنيف المجرمين 
صنيفات أخرى .ت \ألسباب نفسية أو عقلية   

 
 

6 

6 
لجرائم ا\رائم العنف ج\الجرائم الجنسية  \كحوليات ومخدرات \الفصل السادس: تصنيف الجرائم 

 ااقتصادية
 

6 

7 
 جنوح األحداث \ تعريفة \أنواع األحداث \ العوامل المؤدية للجنوح \إمكانية الوقاية والرعاية
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دور األخصائي النفسي، الطبيب  \اآلوار النفسية لإليداع بالسجن .والخدمات النفسية في السجون 
 النفسي

 

.....   

  المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 ة.مفاهيم علم نفس الجريمان يتعرف الطالب علي  

 المحاضرة.
 المناقشة -

 و المشاركة الجماعية.
التعلم التعاوني  -

 الفعال.
 العروض -

 ) البوربوينت (.
 

 أنشطة
 مشاركات وواجبات

 عرض تقديمي
 ااختبار النهائي

 تقارير
 ملف انجازي

من خالل روبرك خاص 
 لكل نشاط.

 \النظريات المفسرة للسلوك اإلجرامي ان يذكر  1.2
 \التفسير البيولوجيل  النظريات ااجتماعية 

 لتفسير التكاملي للجريمة.ا \النظريات النفسية 

 المحاضرة.
 المناقشة -

 و المشاركة الجماعية.
تعلم التعاوني ال -

 الفعال.
 العروض -

 ) البوربوينت (.
 

 ختباراا

…    

 المهارات 2.0

لب  ميزان ي 2.1 طا باب عضيييييييوية ال المجرمون ألسييييييي
مورووة أو مكتسييبة والمجرمون ألسييباب نفسييية أو 

 أخرى تصنيفات \عقلية 

 
التعلم التعاوني والعمل في 

 مجموعات
 لعب األدوار وتبادلها  

 حل المشكالتااستقصاء و

 المشاركات أوناء المحاضرة  
ااختبارات الفصلية  

 والنهائية 
 التقويم الذاتي

 الكفاءات 3.0
ضيييييييرورة التكيف والمرونية مع الطياليب يقيدر ان  3.1

 .التنوع وااختالفات

 التكليف بالعمل الجماعي .
 لعب األدوار وتبادلها  

 

 دراسة الحالة 
 تقييم األقران 

  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس اختبار فصل أول 1

 %20 الحادي عشر اختبار فصلي واني 2

 %10 مستمر أنشطة 3

 %10 الواني عشر بحث ٤

 %40 سادس عشرلا اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

اديمي للطالب األكاإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد 

 لذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:ا -الساعات المكتبية –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 تي:يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآل

  نظام األكاديمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية واليتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي

الحذف  ومجاالت العمل المتاحة للتخصتتتتتا، كما يتابع المرشتتتتتد عملية التستتتتتجيل ويناقب فيها الطالب  بداء مبررات

 وا ضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 وفق كل حالة. رامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصةوتقدم لجنة ا رشاد األكاديمي ب 

 رشتتتاد يتضتتتمن هيكل الكلية وحدإل لإلرشتتتاد األكاديمي، ويوجد دعم ومتابعة كذل  من عمادإل شتتت ون الطالب بشتتت ن اال

 األكاديمي والمهني.

  ون الطالب وحدإل االرشاد النفسي تحت عمادإل ش يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل

 .وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها

 جتماعي ويوجد بالجامعة كذل  وحدإل ارشتتتتاد اجتماعي تحت عمادإل شتتتت ون الطالب، وتعمل الكلية كذل  على الدعم اال

 .اديمي وتوجيه الطالب لالستفادإل من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعةمن خالل المرشد األك

 ت التي درستتتتتها الطالب، تتولى وحدإل التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقررا

ياق الحقيقي للتطبيق، وستتتتتتيتبنى البرنامج  ية التوتقليا الفجوإل بينها وبين الستتتتتت ي ستتتتتتترتبط مفهوم الخبرات الميدان

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

 .كما يخصا عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب .   

１.  

 لطلبة 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر الرئيسالمرجع 

 

 

 علم النفس الجنائي 2004 دار غريب
شحاتة ، ربيع

 وآخرون

مكتبة النهضة 

 المصرية
1421 

أصول علم النفس 

 الجنائي

عبد على ، علي

 السالم

  
أسس علم النفس 

 الجنائي الحديث

، عبدا بن حسين

 لعزيز

 2015 دار الفكر، عمان

مقدمة في علم النفس 

الجنائي: بحوث 

 وتطبيقات

Curtis Bartol & 

Anne Bartol 

ترجمة البداينة 

 والحسن

 

 

 

１. The Aggressive Behavior Of Street Children 

a. Nabila El-Shurbagy   (2007) . 

 

２. Morgan- Robert Reiner2003-Mike Maguire 

３. Rod Morgan- Robert Reiner2003-Mike Maguire 

４. Rod Rod Morgan- Robert Reiner2003-Mike Maguire 

 

 المساندةالمراجع 
 مواقع الويب على ا نترنِت التي كات العالقة بمواضيعِ المقرِر.

www.Arabpsy.net 

 دراسات في الموضوع من خالل قواعد البيانات التي تقدمها الجامعة

http://www.arabpsy.net/
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 اإللكترونيةالمصادر 

. 

شبكة األنترنت .مجموعة من مقاالت وكتب الكترونية على   

 

１. Ray Bull ,Claire Cooke , Ruth Hatcher. (2009) .Criminal 

Psychology: A Beginner's Guide (Beginner's 

Guides)Paperback . ; 

２. ( 2 )Edition.  Publisher: One world Publications. 

 

. Gross , J.U.D  Hans. (2011) .Criminal Psychology. 

http://www.amazon.co.uk/Criminal-Forensic-Psychology-

Applied-Books/b?ie=UTF8&node=276368 

３. : 

 

４. .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%

D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%

D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A 

 

５. http://www.acofps.com/vb/forumdisplay.php?f=65. 

 

６. . http://www.ektab.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-

%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6

%D9%8A/. 

 

７. .https://www.google.com/?hl=ar&gws_rd=ssl#hl=ar&q=%D8

%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%

81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%

A7%D8%A6%D9%8A 

 

８. . file:///C:/Users/User/Downloads/mhadrat-fy-lm-alnfs-

aljnayy.pdf 

 

 

 

  ىأخر
 أقراص مدمجة لموضوعات المقرر واالستفادإل من مختبر علم النفس 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاإلالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 طاوات دائرية في القاعات لتسهل عملية التعلم التعاوني. .１
 . 30يتجاوز عدد الطالب في المحاضرة من ان ا  .２
 قاعات دراسية مجهزة بأجهزة حاسب و موصلة باانترنت.    .３

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورإل  البيانات،عرض  )جهاز

 

 بروجكتر  –انترنت  –حاسب الي    

  تبعاً لطبيعة التخصا() ىأخر تجهيزات

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ray+Bull&search-alias=books-uk&text=Ray+Bull&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Claire+Cooke&search-alias=books-uk&text=Claire+Cooke&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Ruth+Hatcher&search-alias=books-uk&text=Ruth+Hatcher&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Hans%20Gross%20J.U.D.&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/Criminal-Forensic-Psychology-Applied-Books/b?ie=UTF8&node=276368
http://www.amazon.co.uk/Criminal-Forensic-Psychology-Applied-Books/b?ie=UTF8&node=276368
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.acofps.com/vb/forumdisplay.php?f=65
http://www.ektab.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
http://www.ektab.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
http://www.ektab.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
http://www.ektab.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
http://www.ektab.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/


 

 
٨ 

 
 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقرير المقرر للتحقق من مخرجتتتات 

 التعلم
 )مباشر( نموكج تقرير المقرر عضو هيئة التدريس

 أعضاء هيئة التدريس ومنسق المقرر فاعلية التدريس
)غير مبتتاشتتتتتتر( نقتتاو جمتتاعي تقويمي 

 والتقرير النهائي الجماعي

 )مباشر( تحليل نتائج الطالبات التدريس ومنسق المقررأعضاء هيئة  مدى تحقق مخرجات التعلم

مستتتوى تعلم الطالب في المقرر، ومدى 

 تحقق مخرجات التعلم

 الطالبات 

 

)مباشتتر ( استتتطالع آراء الطالبات حول 

 المقرر
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


