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 األكادٌمً واالعتماد للتقوٌم الوطنٌة الهٌئة    

 السعودٌة العربٌة المملكة            
 

 

  

 نموذج توصٌف مقرر دراسً

  نجران معةجا: التعلٌمٌة المؤسسة

 األنظمة قسم -   اإلدارٌة العلوم كلٌة:  القسم/الكلٌة

 أ(التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه :

 2-فسن 222  الجنائً النفس علم مقرر:     الدراسً المقرر ورمز اسم .1

 ساعات ثالث:  المعتمدة الساعات عدد .2

 األنظمة :الدراسً المقرر ضمنه ٌقدم الذي البرامج أو البرنامج .3
ٌّن, برامج عدة فً عام اختٌاري مقرر وجود حال فً) .4  البرامج بهذه قائمة إعداد من بدلا  هذا ب
 نٌس المحالويأ .د: الدراسً المقرر عن المسؤول التدرٌس هٌئة عضو اسم .5

 اختٌارٌة: الدراسً المقرر فٌه ٌعطى الذي األكادٌمً المستوى أو السنة .6

 ٌنطبق ل(  وجدت إن)المقرر لهذا السابقة المتطلبات .7

 ٌنطبق ل(:  وجدت إن) المقرر لهذا اآلنٌة المتطلبات .8

 : التعلٌمٌة للمؤسسة الرئٌس المبنى داخل ٌكن لم إن المقرر تقدٌم موقع

  ب( األهداف:

 :المقرر فً المسجلٌن للطلبة األساسٌة التعلم لنتائج موجز وصف-1
 :اآلتٌة النتائج الطالب ٌحقق أن إلى المقرر ٌهدف ـ
 . مقارنة بالفقه اإلسالمً الجنائً النفس علم اإللمام بمبادئ  ـ
 . األخرى بالعلوم الجنائً النفس علم عالقةمعرفة  ـ
 .مجرمال شخصٌةل النفسٌة العواملب اإللمام ـ
 . فً المجتمع السعودي الوقاٌة من الجرٌمة فً اإلسالمٌة القٌم دور معرفة ـ
 ورجال األمن. والمحقق والقاضً لشاهدل نفسٌةال القدرة على فهم العوامل ـ
 .ونظرٌاته ودراساته فً مكافحة الجرٌمة علم النفس الجنائً إسهامات توظٌفالقدرة على  ـ

 ـ معرفة دور علم النفس فً المؤسسات العقابٌة واإلصالحٌة.



2 

 

 االستخدام مثل. ) الدراسً المقرر  وتحسٌن لتطوٌر تنفٌذها ٌتم خطط أٌة بإٌجاز صف-2
 لألبحاث كنتٌجة المحتوى  فً والتغٌٌرات اإلنترنت، مراجع أو المعلومات لتقنٌة المتزاٌد
 (. الدراسة مجال فً الجدٌدة
 من الكثٌر ومناقشة المصطلحات وتفسٌر لشرح(  Data Show) شو داتا جهاز استخدام

 مرة ألول الطالب على تعرض التً المعرفٌة المكونات
  الدراسة قاعة خارج مساندة أو دعم أي لتقدٌم اإلٌمٌل طرٌق عن المقرر أستاذ مع التواصل

 إعداد وفً العلمٌة المادة فً التوسع فً ٌفٌدهم معرفً تنظٌم أو علمٌة مادة أٌة إلى الطالب إرشاد
 .البحثٌة األوراق
 .الجامعة مبنى فً المركزٌة المكتبة فً تطبٌقٌة أنشطة

)مالحظة: ٌنبغً إرفاق توصٌف عام فً الستمارة المستخدمة فً توصٌف المقرر الدراسً ج( 
 النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل (.  

 :تناولها ٌنبغً  التً الموضوعات-1

 الموضوعات قائمة

 تدرس مفردات هذا المقرر مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 عدد

 األسابٌع

 ساعات

  التدرٌس

 2 1 وعالقته بالعلوم األخرى الجنائً النفس علم مفهوم

 4 2 .العوامل النفسٌة المؤثرة فً السلوك اإلجرامً

 4 2 فً الوقاٌة من الجرٌمةالقٌم اإلسالمٌة ودورها 

 2 1 دور علم النفس الجنائً فً السٌاسة الجزائٌة

 4 2 دراسة نفسٌة الشاهد والقاضً والمحقق ومأمور الضبط القضائً

 4 2 ونفسٌة نزلئها ودور اإلخصائً النفسً فٌها والوقائٌة العقابٌة المؤسسات

 4 2 عنه. الرعاٌة الالحقة ودورها اإلٌجابً فً نفسٌة المفرج

 السلوك على تطبٌقٌة دراسات.األحداث وانحراف الجرٌمة مجال فً نماذج
 ( الخ... والمخدرات,العنف اإلدمان) المنحرف

1 2 

  المجموع

13 

 

26 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 المحاضرة
26 

 الدرس مادة
 المختبر ٌنطبق ل

 ٌنطبقل

 تدرٌب /مٌدانً /عملً
 أخرى لٌنطبق

 ٌنطبقل

 

 ٌنبغً. )أسبوعٌا   الطالب ٌستوفٌها أن المتوقع التعلم ساعات/إضافٌة خاصة دراسة ساعات-3
 (: أسبوع لكل المطلوب ولٌس دراسً فصل لكل المتوسط هذا ٌمثل أن
  .اسبوعٌامكتبٌة   ساعات 2
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 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

ٌّن لكل من مجالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

  .موجز سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها 
 . الجنائً النفس علم مفهوم الطالب تعرٌف ـ
 . األخرى بالعلوم الجنائً النفس علم بعالقة تعرٌفه ـ
 . تكوٌنها فً المساهمة والعوامل والمجرم الجانً وشخصٌة للجرٌمة النفسٌة العوامل إدراكه ـ
 . السعودي المجتمع فً الجرٌمة إعاقة فً اإلسالمٌة القٌم دور ٌتبٌن أن ـ
 . اإلسالمٌة والضوابط والمحقق والقاضً الشاهد نفسٌة فهم على قدرته ـ

  توصٌف الستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو
 المهارات. 

  تعلم ذاتً –الحوار والمناقشة الجماعٌة عرض نماذج علمٌه  –المحاضرة 

 الدراسً المجال هذا فً التعلم نتائج لتقٌٌم الدراسً المقرر فً الطالب لتقوٌم المتبعة الطرق  . 

  واجبات  –اعمال السنة(  - التقوٌم التكوٌنً ) اختبارات شهرٌة –المناقشات واألسئلة الشفهٌة
 منزلٌة وأبحاث

                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      .أ

  :اكتسابها المراد للمعارف توصٌف-1
ٌحتوي المقرر على التعرٌف بعلم النفس الجنائً وعالقته بالعلوم األخرى, إضافة إلى دراسة 

 المجرم والشاهد والمحقق والقاضً.العوامل النفسٌة لكل من 

 : المعارف تلك لتنمٌة المستخدمة التدرٌس استراتٌجٌات-2
  المحاضرة أثناء الدائمة والمراجعة والنقاش الحوار -تحرٌرٌة واجبات -  المحاضرة -
  واقعٌة تطبٌقه أمثلة ضرب -
  :المكتسبة المعارف تقوٌم طرق-3

 تتوافر ورقات عشر حدود فً الدراسٌة الموضوعات من موضوع فً متكامل مكتبً بحث عمل
ا توثٌقاا موثق علمٌة مراجع ثالث عن ٌقل ل ما باستخدام كاملة البحثٌة الخطة شروط فٌه ٌا  علم

ا  .صحٌحا

 المهارات اإلدراكٌة:  .ب

 : تنمٌتها المراد اإلدراكٌة للمهارات توصٌف-1
 .الموضوعً والنقد والتحلٌل والربط التفسٌر فً المنظم العلمً التفكٌر على القدرة -
 .  سلٌمة عربٌة بلغة المدركات عن التعبٌر على القدرة -
 .فٌه البدء عند العمل إنجاز على القدرة -
 . العلمً المرجع استخدام مهارة -
 . الجنائً التحقٌق تقنٌات على التعرف -
 .الطبٌعٌة بٌئتهم فً والسجناء المتهمٌن حالة دراسة -
 .الجرٌمة ومكافحة والتأهٌل اإلصالح مجال فً الدولة تبذلها التً الجهود على التعرف -
 : المهارات تلك لتنمٌة المستخدمة التدرٌس استراتٌجٌات-2

 , المكتسبة المهارات عن الذاتً للتعبٌر للطالب الفرصة إتاحة , ,المناقشة الحوار , المحاضرة
 التمٌٌز على المعارف,التأكٌد من اكتسبوه عما التعبٌر على الطالب تشجٌع. التحرٌرٌة الواجبات
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 كلما والمعرفً النفسً الدعم فٌها,تقدٌم المقرر محتوى لتساع نظرا المكتسبة المدركات بٌن
 . وتحلٌلها لتفسٌرها للطالب الحرٌة وترك واقعٌة ومساحات مجالت عرض. إلٌه الحاجة دعت

 : الطالب لدى اإلدراكٌة المهارات تقوٌم طرق -3
 تكلٌف) البحثٌة األوراق , البحوث. الطالب تساؤلت عن ,اإلجابة التحرٌري العمل , الختبار

 . الستبٌان , مرحلٌة استفتاءات ,(  أعمال من به قام ما كل على ٌحتوي ملف بإعداد طالب كل

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة: 

 :تطوٌرها المطلوب المسؤولٌة تحمل على والقدرة الشخصٌة العالقات لمهارات وصف-1
 اآلخر الرأي احترام
 السدٌدة الفكرة قٌمة تقدٌر
  الطلب وأدب واإلجابة السؤال آداب

  المنفرد والعمل العزلة فً والرغبة الخجل مقاومة

 :المهارات هذه تطوٌر فً المستخدمة التعلٌم استراتٌجٌات-2
 . منهجً عمل بجلسة توحً دائرة نصف هٌئة على الدراسة قاعة تنظٌم

 .والحوار النقاش
 .مشترك بعمل الطالب تكلٌف

 :الطالب لدى المسؤولٌة تحمل على والقدرة اآلخرٌن مع التعامل مهارات تقوٌم طرق-3
 واإللكترونً الشخصً التواصل على الطالب وحث المحاضرة وخارج داخل فردٌة متابعة

 من للتوجٌه الملتزمٌن المبادرٌن بالطالب والتنوٌه الواجبات, ,متابعة ٌمهم ما كل عن لالستفسار
 .السلوكً النموذج خالل

 د. مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة:  

 :المجال هذا فً تنمٌتها المراد للمهارات توصٌف-1
 .كفرٌق العمل مهارات ـ
 .التطبٌقٌة األنشطة فً التعاون ـ
 .اإلنترنت استخدام وآلٌات مهارات إتقان ضرورة ـ
 .الفردٌة والمبادرة المسؤولٌة تحمل ـ

 :المهارات تلك لتنمٌة المستخدمة التدرٌس استراتٌجٌات-2
 .وخارجها المحاضرة داخل متعاون عمل كفرٌق الدراسة ـ
 . واإلدراكٌة المعرفٌة الخبرات تبادل ـ
 .اإلٌمٌل بواسطة والطالب األستاذ بٌن الدائم التواصل ـ
 . اإلنترنت فً البحث ت محركا استعمال إتقان ـ

 .إنجازها من والتأكد بالواجبات التكلٌف متابعة ـ

 :الطالب لدى التواصل ومهارات العددٌة المهارات تقوٌم طرق-3
 بحثٌة مشارٌع – واجبات – فصلً اختبار – نهائً اختبار

 هـ. المهارات الحركٌة النفسٌة )إن وجدت(:

 ٌنطبق ل: المطلوب األداء ومستوى تنمٌتها المراد النفسٌة الحركٌة للمهارات توصٌف-1
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 ٌنطبق ل :المهارات تلك لتنمٌة المستخدمة التدرٌس استراتٌجٌات-2

 ٌنطبق ل: الطالب لدى النفسٌة الحركٌة المهارات تقوٌم طرق-3

 :الدراسً الفصل خالل الطالب تقوٌم مهام جدول. 5

 جماعً, مشروع اختبار, مقال, كتابة) التقوٌم مهمة التقوٌم
 (الخ...نهائً اختبار

 األسبوع
 له المحدد

 من نسبته
 التقوٌم
 النهائً

 %22 6  ولفصلً أ  اختبار 1

 %22 12  ثانً اختبار 2

 %05 14 نهائً اختبار 3

 %15 خالل الفصل تدرٌبات وأعمال فصلٌة 4
 %155   المجموع 5

 الدعم الطالبً:د. 

 الوقت قدر أذكر) للطالب األكادٌمً واإلرشاد لالستشارات التدرٌس هٌئة أعضاء تقدٌم تدابٌر-1
 (.  أسبوع كل فً الغرض لهذا التدرٌس هٌئة أعضاء خالله ٌتواجد أن ٌتوقع الذي
 الفصل خالل ساعات 12

 هـ . مصادر التعلم:

:الكتاب المقرر-1  

, 1وتطبٌقاته العملٌة, عبدالرحمن العٌسوي, الدار الجامعٌة, بٌروت, طعلم النفس الجنائً: اسسه 
 م.1992

 رئٌسٌة:المراجع الـ 2
 م.1991ـ علم النفس الجنائً والقضائً, د. مجدي عقالن, دار الحكمة, صنعاء, 1
 م.1992, 1ـ علم النفس الجنائً, سعد المغربً, كلٌة الشرطة, مصر, ط2
 
 ٌوصى بها )المجالت العلمٌة، التقارٌر،...الخ( )أرفق قائمة بها(:الكتب و المراجع التً -3

 م.1999, 1ـ علم النفس الجنائً, د. محمد شحاته ربٌع, دار غرٌب, القاهرة, ط
 م.1991 ,1طـ علم النفس الجنائً, د. رمضان محمد محمد, كلٌة الشرطة, اإلمارات العربٌة المتحدة,

 م.1991, 1إبراهٌم, عمان , األردن, مكتبة دار الثقافة, , ط ـ علم النفس الجنائً, د. أكرم نشأت
 م.2229, 1ـ مقدمة فً علم النفس الجنائً, د. خالد خلف المحامٌد, األردن, عمان, ط

 م.2212, 1ـ أحمد قاٌد, مدخل إلى علم النفس الجنائً والقضائً, مكتبة خالد بن الولٌد, صنعاء, ط
 م.2224عواد الورٌكات, دار الشروق للنشر والتوزٌع, عمان األردن, ـ نظرٌات علم الجرٌمة, د. عاٌد 

 :الخ...اإلنترنت مواقع اإللكترونٌة، المراجع-4
 البحثٌة والمواقع بالمراجع غنٌة جوجل البحث محرك ومنها اإلنترنت شبكة على البحث محركات
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ا تفٌد التً المحكمة والبحوث العلمٌة والدراسات  . العلمٌة المعرفة فً كثٌرا

 والمعاٌٌر المدمجة، األسطوانات/اآللً الحاسب على المعتمدة البرامج مثل أخرى تعلٌمٌة مواد-5
 :الفنٌة التنظٌمٌة اللوائح/

 ٌلزم توفٌر جهاز كمبٌوتر + جهاز داتا شو

 و . المرافق الالزمة:

ٌّن  داخل المقاعد عدد: أي) والمختبرات الدراسة فصول حجم ذلك فً بما  الدراسً المقرر  متطلبات ب
 (.  إلخ...المتاحة اآللً الحاسب أجهزة وعدد والمختبرات، الدراسٌة الفصول

 طالبا علً األقل. 32ٌلزم توفٌر قاعة دراسٌة تستوعب  -

 (:الخ...المختبرات, المحاضرات, قاعات) المبانً-1

 :اآللً الحاسب مصادر-2
 جهاز حاسب آلً + جهاز بروجكتور

 (:بها قائمة أرفق أو أذكرها،، خاصة مخبرٌة تجهٌزات إلى الحاجة: مثل...حددها) أخرى مصادر-3
 ٌنطبق ل

 ز.  تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره 

 : التدرٌس فعالٌة بخصوص الطالب من الراجعة التغذٌة على الحصول استراتٌجٌات-1
  الملف -الطالب نتائج -الذاتً التقرٌر - الستبٌان - الحوار -

 : القسم أو المدرس قبل من التدرٌس عملٌة لتقٌٌم أخرى استراتٌجٌات-2
  القسم أعضاء بٌن تشاوري اجتماع

 : التدرٌس تطوٌر عملٌات-3
 .المماثلة األقسام مع المتبادلة والزٌارات التواصل تشجٌع ـ
 .المقرر تدرٌس حول والخارجٌة الداخلٌة المراجعة لجان بتوصٌات األخذ ـ
 .المقرر تطوٌر سبل لستعراض عمل ورش إقامة ـ

 الطلبة أعمال من عٌنة تصحٌح تدقٌق: مثل)  الطالب لدى اإلنجاز معاٌٌر من التحقق عملٌات-4
 مع الواجبات من عٌنة أو االختبارات لتصحٌح دورٌة   بصورة والتبادل مستقلٌن،  مدرسٌن بواسطة

 (:أخرى مؤسسة من تدرٌس طاقم
 .اخر تدرٌس هٌئة عضو قبل من مراجعتها وثم النهائٌة الختبارات تصحٌح ٌتم

 .الطالب بعض انجاز من للتحقق التصحٌح اعادة لطلبات الفرصة اتاحة

 :لتطوٌرها والتخطٌط الدراسً المقرر  فعالٌة لمدى الدورٌة للمراجعة التخطٌط إجراءات صف-5
  الطالب من الراجعة ,التغذٌة الطالب نتائج تقوٌم , القسم هٌئة اجتماع

 


