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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اشم املادة االنحراف والضبط االجتماعي

 2. رقم املادة 3275736

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( 2
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 2

باث الصابقت/املخطلباث املتزامنت ____
ّ
 4. املخطل

 5. اشم البرهامج الماجستير في عمم االجتماع

 6. رقم البرهامج 

 7. اشم الجامعت األردنية الجامعة

 8. الكليت اآلداب

 9. القصم عمم االجتماع

 10. مصخوى املادة الماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 3709/3737االول 

 12. الذرحت العلميت للبرهامج الماجستير

 13. ألاقصام ألاخزى املشتركت في جذريض املادة ____

 14. لغت الخذريض العربية

جاريخ اشخحذار مخطط املادة الذراشيت/ جاريخ  3709االول/

 مزاحعت مخطط املادة الذراشيت
.15 
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 منّسق المادة .06
 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 ayed732000@hotmail. com       7796788777الخميس       4-3/قسم الفرنسي 2ط 

 مدرسو املادة .71

   .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ayed732000@hotmail. com       7796788777الخميس       4-3/قسم الفرنسي 2ط 

 

 وصف املادة .71

لوجيا والنفس واخيرا التفسيرات والبيو وصف وتفسير السموك المنحرف بدًء من الغيبيات  .تمدةمذكور في الخطة الدراسية المع هو كما
 االجتماعية وادوات ووسائل الضبط االجتماعي
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 املادة وهخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :األهداف - أ
 لمسموك المنحرف في العموم االجتماعية )عمم النفس وعمم االجتماع( التفسير .0
 وانهاء باإلصالح والتأهيل وتعديل السموك الردعمن نظريات  ءً بدبط االجتماعي اليات الض .3

 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب
 النظرية المختمفة. لمتفسيراتالمنحرف تبعًا  لمسموكالقدرة عمى التفسير  .0
 القدرة عمى معرفية اليات الضبط االجتماعي. .3
 الحديث. الفكرقدرة عمى فهم تنوع السموكيات المنحرفة في ال .2

 
 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخوى  .02

 

 

أساليب  المراجع
 التقييم

نتاجات التعّمم 
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

الوريكات 
3702/09/

55 

فهم التفسيرات  المناقشة
 الروحانية

 المنحرف طبيعة السموك 2-0 المدرس نفسه

-77الوريكات 
047 

 تاالمتحانا
 والمناقشة

البيولوجيا من 
 النفسية

 الوضعية والنفسية 8-4 المدرس نفسه

الوريكات 
042-336 

 البناء االجتماعي 03-9 المدرس نفسه البناء والثقافة والبيئة 

الوريكات 
339-244 

اثر العمميات  المناقشة
 والضبط والتوعية

 العمميات والضبط والسموك 04-02 المدرس نفسه

 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .07

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرات والمناقشة .0
 البحوث والتقارير .3

 

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  مستهدفةال نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 درجة 27االمتحان االول            .0
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 درجة 27البحث           .3
 درجة 47االمتحان النهائي       .2

 
 
 
 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 التركيز على الحضور والخحضير واملناقشت:   والغياب شياشت الحضور  -أ

 : يقبل العذر حصب القواهين املخبعت وحصليم ألابحار في الوقذ املحذد الوقذ املحذداث وحصليم الواحباث في هالغياب عن الامخحا -ب

 : ال يوحذ والصحت إحزاءاث الصالمت -ج

 : جطبيق القواهينالغش والخزوج عن النظام الصفي -د

 يعطي هديجت الامخحان الاول والبحث إعطاء الذرحاث -ه

 املكخبت , ومزكز الحاشوب حصهم في دراشت املادةالتي و الجامعت ب املخوفزة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
 )املزافق, املعذاث, ألاحهزة, البرمجياث, املخخبراث, املشاغل, اماكن الخذريب(مصادر الخعل

 ال يوحذ ما عذا مخخبر الحاشوب في الكليت

 

      املراجع .02

 جريمت، عمان  دار وائل( هظرياث علم ال0272الوريكاث ، عايد ،) .7

2. williams ,F.Al methane m (1999) Theore tical Criminology (3red.ed.)prentice Hall,N 
 

 الكخب املطلوبت, والقزاءاث واملواد الصمعيت والبصزيت املخصصت:  -أ

 

 الكخب املوص ى بها, وغيرها من املواد الخعليميت الورقيت وإلالكتروهيت.   -ب

 

 ( هظزياث عامتالجزيمت2113ايذ )الوريكاث , ع .1

 

 

 معلوماث إضافيت 26.

 

 

 

 

 ------------------اريخ: الخ - ---------------------الخوقيع:  -------------------منصق املادة: مذرس أو 

 -------------------------------------- الخوقيع --------------------------/ القصم: مقزر لجنت الخطت

 -----------------------------------------------الخوقيع -------------------------رئيض القصم: 
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 -------------------------------------- الخوقيع -------------------------الكليت:  مقزر لجنت الخطت/

 --------------------------------الخوقيع -------------------------------------------العميذ: 


