
 

 

    

 الجامعة األردنية                        الدراسيةمخطط المادة مركز االعتماد وضمان الجودة                                

  

 
  

  

 1.  اسم المادة  علم اجتماع الجريمة  

 2.  رقم المادة  2305367 

  )نظرية، عملية(الساعات المعتمدة  ساعات نظرية  3

 .3 
  )نظرية، عملية(الساعات الفعلية  ساعات نظرية  3

 4.  ةالمتطلبّات السابق ال يوجد 

 5.  اسم البرنامج  بكالوريوس 

  
 6.  رقم البرنامج 

  اسم الجامعة الجامعة االردنيـــــة 

    .7 

 8.  الكلية  كلية االداب 

 9.  القسم  علم اجتماع 

 10.  مستوى المادة  ثة/ ثالثانية سنة 

الثاني الفصل   11.   العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2020-2019 

 12.  الدرجة العلمية للبرنامج  البكالوريوس 

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد 

 المادة 
 .13 

 14.  لغة التدريس  العربية 

تاريخ استحداث مخطط المادة  2020/1/26 

الدراسية/ تاريخ مراجعة مخطط 

 المادة الدراسية 

 .15 

 . مدرسو المادة 16

-11ح ث خ : الساعات المكتبية 24888: روال عودة السوالقة  هاتف المكتب.د 

  Sawalka@ju.edu.joR_: البريد االلكتروني  3-2ن ر   12
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 وصف المادة  .11

يتناول هذا المساق مفهوم الجريمة والمجرم، والتمييز بين المفهوم القانوني والمفهوم االجتماعي للجريمة 

سة العوامل والنظريات المفسرة للسلوك االجارمي، والفرق بين الجريمة والجناح واالنحارف، ويهتم بدار

والظروف االجتماعية التي تصاحب الجريمة، كما يتناول ظاهرة الجريمة في ضوء الفهم السوسيولوجي للظاهرة 

 . االجتماعية من خالل تفسير النظريات االجتماعية ألسباب حدوث الجريمة

  

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها  .11

 : األهداف - أ

 التعر يف بعلم االجتماع الجريمة  وأهميته .  -1

  0التعريف بالمجرم والجريمة من خالل تقديم المفهوم االجتماعي والقانوني لكل منهما -2

  التركيز وفهم المداخل النظرية االجتماعية المختلفة في تفسير السلوك االجرامي. -3

 السلوك المنحرف واالجرامي والنظم االجتماعيةين ة بم العالقوفه تحليل -4

  التعرف على الطبيعة االجتماعية النحراف األحداث. -5

  تمكين الطلبة من فهم السلوك االجرامي وتمييزه عن السلوك االنحرافي وعن السلوك الالتوافقي. -6
  

 : أن يكون قاداًر على أنيتوقع من الطالب عند إنهاء المادة : نتاجات التعلم - ب

 تعريف الجريمة والمجرم، وعلم اجتماع الجريمة.  -1

 تحليل السلوك االجرامي وفهمه من خالل المداخل النظرية.  -2

  فهم المداخل النظرية االجتماعية المختلفة في تفسير السلوك االجرامي  -3

  التعرف على السمال األساسية للثقافة الخاصة المنحرفة. -4

  0تحليل وفهم الطبيعة االجتماعية للجريمة وانحراف األحداث  -5

  تمييز السلوك االجرامي السلوك االنحرافي وعن السلوك الالتوافقي.  -7 
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  0وحدات رئيسيه 5محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها:  تتألف من  .11

 الطبيعة االجتماعية للسلوك االجرامي   -1

 تعريف الجريمة  

 نسبية الجريمة  

 تعريف المجرم  

 أنواع الجريمة  

 احصاءات الجريمة  

 االتجاهات النظرية في تفسير الجريمة   .2

 نظرية األنومي  

 نظرية المخالطة الفاصلة  

 نظرية بناء الفرصة  

 نظرية الثقافة الخاصة الجانحة 

 الطبيعة االجتماعية النحراف األحداث   .3

 أمثلة وتطبيقات   .4

 المفاهيم والمصطلحات األساسية في دراسة الجريمة   .5

 

  النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .22

  0المحاضرة والمناقشة .1

  0كتابة تقارير بحثية وعرضها .2

  التعليم األلكتروني .3
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 أساليب التقييم ومتطلبات المادة  .21

 : من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التاليةيتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة 

 عالمة (22)االمتحان األول: يحدد موعد مسبق باإلتفاق مع الطلبة 

  عالمة(22)       و تقارير بحثية         واجبات

                               (عالمة 50)القبول والتسجيل   االمتحان النهائي: وفق البرنامج المعلن عنه من قبل وحدة

 السياسات المتبعة بالمادة  .22

 سياسة الحضور والغياب: يسجل الحضور والغياب في كل لقاء مع الطلبة.  -أ 

الغياب عن االمتحانال وتسليم الواجبال في الوقل المحدد: في حال غياب الطالب عم اإلمتحان ال يمنح فرصة  -ب 

تقديم اإلمتحان اال بوجود عذر طبي مختوم من عيادة الطلبة في الجامعة األردنية او مستشفى الجامعة وان لم 

   15المادة ويكون الحد األعلى للعالمه يقدم عذر طبي يطلب منه تقديم ورقة بحثية يختار عنوانها مدرس 

 إجراءال السالمة والصحة: ال يوجد  -ج 

الغش والخروج عن النظام الصفي: في حال ضبط الطالب في حالة غش او خروجه عن آداب النظام الصفي   -د 

 تكتب بالطالب شكوى خطية وفق تعليمال الجامعة المتعلقة بالغش واإلنضباط الصفي. 

الطالب على عالمته في امتحان منتصف الفصل بعد مدة اسبوع بحد اقصى من  إعطاء الدرجال: يحصل -ه 

 تقديمه لإلمتحان ويحصل عبى تجميعه بالمادة قبل اإلمتحان النهائي في آخر محاضرة في الفصل. 

الخدمال المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة: مكتبة الجامعة للحصول على المراجع والقراءال  -و 
وبة / مختبرال الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونية و طباعة التقارير الحثية والواجبال المطل

 األسبوعية. 

 مصادر التعلّم والتعليم (المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب)  .23

 ال يوجد 

  

 المراجع  .24

 اسم الكتاب   اسم المؤلف  اسم الناشر  سنة النشر 

  

 دراسال في علم االجتماع الجنائي  الطخيس، إبراهيم   دار العلوم للنشر والطباعة  م 2012

 نظرية علم الجريمة  Williams III, Frank عمان   –دار الفكر   م 2013

علللدلي السلللمر ، طلعلللل  عمان   –دار المسيرة  2014 
  واالنحرافعلم اجتماع الجريمة  لطفي وآخرون 

 نظلاير علم اجتماع الجريمة  عايد الوريكال  دار الشروق   2009 
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 -دار الجامعلة الجديلدة للنشلر م 1996
 القاهرة 

 دراسة فى علم االجرام والعقاب  أبوعامر، محمد زكى 

  

------------------التاريخ:  - ---------------------مدرس أو منسق المادة:  د. روال عودة السوالقة  التوقيع: 

  -------------------------------------- التوقيع --------------------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: 

  -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

  -------------------------------------- التوقيع -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكلية: 

                  --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


