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 1. اسم المادة العمل االجتماعي في مراكز االصالح والتأهيل

 2. رقم المادة 9541072

 (، عمليةةنظري)الساعات المعتمدة  ساعات  3
.3 

 (ةعملي نظريهالساعات الفعلية  ساعات 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطلّب -

 5. اسم البرنامج بكالوريوس العمل االجتماعي

 6. قم البرنامجر -

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االداب

 9. القسم العمل االجتماعي

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 9412/9494العام الجامعي /  لثانياالدراسي الفصل 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام اليوجد

 14. لغة التدريس العربية

تااااريا / مخطاااط المااادة الدراساايةتاااريا اساات دا   97/1/9494
 مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 

 منّسق المادة .61

 آن موسى النجداوي . د

 drann40@hotmail.com: ميل، االي(90442)ح، ،خ، رقم الهاتف ( 9394-1334)، الساعات المكتبية (194)رقم المكتب 

 

 

 مدرسو المادة .15

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يلي

 آن موسى النجداوي . د

 drann40@hotmail.com: ، االيميل(90442)ح، ،خ، رقم الهاتف ( 9394-1334)، الساعات المكتبية (194)رقم المكتب 

 

 

 ف المادةوص .14

لطبي واالجتماعي تهدف هده المادة إلى التعريف باألنواع المختلفة للتأهيل وإعادة التأهيل للمقيمين في مراكز اإلصالح والتأهيل والتي تتضمن التأهيل ا

 .ومهارات التأهيل النفسي التي تجهز المقيمين للتأقلم مع البيئة االجتماعية بعد خروجهم
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 المادة ونتاجات تعلمهاريس تدأهداف  19

:بعد دراسة المساق يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على   :األهداف -أ  
 . ن يتعرف الطالب على مفاهيم االن راف والجريمة .1
. ان يتعرف الطالب  على النظريات التي تفسر االن راف والجريمة   . 9  
.جرامي     ان يتعرف الطالب إلى اثر االن راف في السلوك اال. 3  
.في ال د من االن راف والجريمة   والخدمة االجتماعية ان يتعرف الطالب إلى دور الدفاع االجتماعي. 0  
ان يتعرف الطالب على واقع الجريمة في األردن وكيفية التصدي لها  . 7  

 

 :أن على ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعلّم -ب

 .  تطور الخدمة االجتماعية كمهنة إنسانية معرفة.1

 .اإللمام بواقع الجريمة في األردن .9

 .مع المن رفين( فرد أو جماعة أو مجتمع ) فهم المنهجية المتبعة في دراسة ال الة .3

 . الفرد، الجماعة، المجتمع مع األ دا : الممارسة الميدانية لطرق الخدمة االجتماعية.0

 .الخصائي االجتماعي والخصائص التي تميزه عن غيره في التعامل مع المن رفين التعرف على دور ا.7

 المعرفة بظاهرة الجريمة وأسبابها ومدى انتشارها وكيفية ال د من السلوك المن رف في المجتمع األردني .6

 . تطبيق مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في الممارسة المهنية مع المن رفين .5

 . عرفة المؤسسات المعنية بالمن رفين والمؤسسات العقابية ومواقعها على شبكة االنترنت م.4

 . مناقشة الجوانب األخالقية واثر السلوك المن رف على الفرد واألسرة والمجتمع.2

 القدرة على ت ديد أهم المفاهيم المتعلقة باالن راف والجريمة   .14

 لمرتبطة باألخصائي االجتماعي ومبادئه األساسية بالتعامل مع فئة األ دا  المن رفين امتالك أهم المهارات التطبيقية ا.11

 . تشخيص ال االت ووضع خطة عالجية لها .19

 .اختيار  االت جديرة بالدراسة وعرضها في الم اضرات للمناقشة واقتراح  لول لها.13

 اكتساب مهارات الممارسة في الميدان .10
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 لها والجدول الزمني ة الدراسيةالماد م توى .94

 
 

 المراجع
أساااااااااااااليب 

 التقييم
نتاجات التعلّم 

 المت ققة
 الم توى ألسبوعا المدّرس

 سب القائماة 
النهائياااااااااااااااااة 

 للمراجع

الواجبااااااات 
ركة المشاااااا

العصاااااااااف 
 الذهني

مفهوم 
الجريمة 

 واالن راف
انواع 

الجريمة 
والسلوكيات 
  المرتبطة بها

اساسااااااية فااااااي مفاااااااهيم  3-1 آن النجداوي .د
 االن راف والجريمة

سب القائماة  
النهائياااااااااااااااااة 

 للمراجع

الواجبااااااات 
ركة المشاااااا

العصاااااااااف 
 الذهني

العوامااااااااااااااال 
ؤدياااااااااااااااااة مال

للجريماااااااااااااااة 
واالن ااااراف، 

س ارالماااااااااااااد
المفسااااااااااااااارة 
للجريماااااااااااااااة 
وكيفية العالج 
والوقاياااة مااان 

 الجريمة

 الجريمااااااااااة وتفساااااااااير  6-0 آن النجداوي. د
 جتماعياالن راف اال

سب القائماة  
النهائياااااااااااااااااة 

 للمراجع

الواجبااااااات 
ركة المشاااااا

العصاااااااااف 
 الذهني

واسس مفهوم 
ومبااااااااااااااااادئ 
الاااااااااااااااااااادفاع 
االجتمااااااعي، 
الخااااااااااااادمات 
االجتماعيااااااااة 
فااااااي مجااااااال 
الاااااااااااااااااااادفاع 
االجتماااااااااعي 
وتاهياااااااااااااااااال 
المن ااااااااارفين 
الكبااااااااااااااااااااار 
واال اااااااااادا  

 الجان ين

االجتماعياااة فاااي الخدماااة  14-5 آن النجداوي. د

 مجال الدفاع االجتماعي

سب القائماة  
النهائياااااااااااااااااة 

 للمراجع

الواجبااااااات 
ركة المشاااااا

العصاااااااااف 
 الذهني

مفهااااااااااااااااااااوم 
ومصااااااااااااادر 
واساااااااااااااااليب 
التنشاااااااااااااااااائة 

 اعيماالجت

  13-11 آن النجداوي. د

االجتماعيااااااااة التنشاااااااائة 
 والسلوك االجرامي

سب القائماة  
النهائياااااااااااااااااة 

 للمراجع

الواجبااااااات 
ركة المشاااااا

العصاااااااااف 
 الذهني

النماااط امثلااة 
اع وانااااااااااااااااااو

السااااااااااااااااالوك 
االجرامي في 
االردن وسبل 

 مكاف تها

 تمع االردنيجفي المالجرية  16-10 آن النجداوي. د

      

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .91
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 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 
 .بالمساققراءات في المراجع المتعلقة . 1
 و بور بوينت الم اضرات. 9
 العصف الذهني والمناقشات. 3
 .ومناقشتها ذات الصلة بالمساقمواضيع الكتابة بعض التقارير عن أي من .0
 المجموعات  العمل في نظام.7

 

 

 م ومتطلبات المادةالتقيي أساليب .99

 74االمت ان النهائي  (94) التقارير المشاركة(منتصف الفصل 34)االمت انات 

  144العام المجموع 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .93

 عدم التأخر عن موعد الم اضرة  

 الق الهاتف اثناء الم اضرةاغ

 ا ترام آراء الزمالء والمناقشة الجماعية

 عدم الغياب اال بعذر رسمي مع االلتزام بعدد الغيابات الم ددة من ادارة الجامعة

 منع اال ادي  الجانبية اثناء الم اضرة 

 االلتزام بكافة متطلبات المادة وتسليم الواجبات والتقارير في موعدها الم دد

 الغياب عن االمت انات الت صيلية اال بعذر رسمي مقبول يمنع

 عدم الغش باالمت انات وعدم الخروج عن النظام الصفي

 االستفادة من الخدمات المتوفرةفي الجامعة والتي تسهم في تعزيز دراسة المساق

 (اغل، اماكن التدريبالمرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المش)مصادر التعلّم والتعليم  .90

 . نماذج من مشاريع ب ثية ذات الصلة .مكتبة الجامعة، المواقع االلكترونية ذات الصلة

 
 المراجع .97
 

 ، علم اجتماع الجريمة  ، دار وائل للنشر ، عمان  8002الحسن ، احسان محمد ،  .1

 .، انحراف الصغار ، دار الوفاء للنشر والتوزيع  ، االسكندرية  8002عبداللطيف ، رشاد ،  .8

 ، مؤسسة الشباب الجامعية ، االسكندرية   1ف االجتماعي ط االنحرا 8002السيد ، طارق ،  .3

، دار الوفاء   1الدفاع االجتماعي في الخدمة االجتماعية ط  أساسيات،  8002عبداللطيف ، رشاد ،  .4
 للنشر والتوزيع  ، االسكندرية 

والتوزيع  ،  ، دار الوفاء للنشراع االجتماعي في مواجهة الجريمة ، الدف 8002، غباري ، محمد سالمة  .5
 االسكندرية 

  .، نظريات علم الجريمة ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان  8002وريكات ، عايد عواد ،  .2
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 معلومات إضافية 26.

 
 

 
--: القسم/ مقرر لجنة الخطة------------------: ارياالت - ---------------------: التوقيع ------------------ آن موسى النجداوي: د-: منسق المادةمدرس أو 

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

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


