
 AL-BALQA Applied Universityجامعة البلقاء التطبيقية                                    

 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 االصالح والتاهيل التخصص

 ادخال السجناء وتصنيفهم اسم المادة 

 021704131 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 1 ساعة نظري

 4 ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

للقٌام المشاركٌن للعمل فً اقسام القٌود فً المإسسات االصالحٌة  إلى تؤهٌل المادةتهدف هذه 

بالمهارات والمعارف القانونٌة والشرطٌة التً تساعدهم على أداء الواجبات  بمهامهم وتزوٌدهم 

 .من خالل ممارسة المهارات المتعلقة باستقبال السجناء وتصنٌفهم  لهم بكفاءة وفاعلٌة الموكلة

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 
 معرفة المشارك اسس إدخال السجناء .1
 معرفة المشارك معاٌٌر اإلفراج عن السجناء .2
 معرفة المشارك حركات النزٌل خارج المركز  .3
 تطبٌق تنفٌذ األحكام القضائٌة .4
 معرفة المشارك كٌفٌة التعامل مع حاالت االنتحار وحاالت الوفاه .5
 معرفة المشارك باجراءات بتصنٌف السجناء  .6
 تطبٌق مٌدانً عملً .7

 

 

 

 

 



 AL-BALQA Applied Universityجامعة البلقاء التطبيقية                                    

 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

 كتاب اإلدخال  إدخال السجناء 1

 (البٌانات الشخصٌة)التدقٌق 

 فتح الملفات للسجناء

 الحفظ 

 التصوٌر والتبصٌم 

 

 كتاب اإلفراج  اإلفراج  2

 اإلفراج الخاطئ أو فرار النزٌل

 إجراءات اإلفراج 

 

حركات النزٌل  3

 خارج المركز 

 المحاكم

 المستشفٌات

 الجنائز

 طلبات األجهزة األمنٌة المختلفة

 نقل النزالء

 

تنفٌذ األحكام  4

 القضائٌة

 إجراءات حساب المدة للنزٌل المحكوم 

تنفٌذ العقوبة لألحكام الصادرة بجرائم 

 المخدرات

تنفٌذ أوامر الحبس الصادرة من رئٌس 

 التنفٌذ

تنفٌذ العقوبة الصادرة بحق النزالء 

 المنقولٌن من دور رعاٌة األحداث

أو المإبد تنفٌذ عقوبة األشغال الشاقة 

 االعتقال المإبد

 تنفٌذ عقوبة اإلعدام 

 

االنتحار ووفاة  5

 السجناء

التعلٌمات المتعلقة بالتعامل مع حاالت 

 االنتحار

 االجراءات المتبعة فً حال وفاة السجناء

 

 مفهومه وأهدافه   تصنٌف السجناء  6

 تصنٌف داخل وخارج السجن 

 معاٌٌر التصنٌف وفق المعاٌٌر الدولٌة 

 معاٌٌر التصنٌف حسب درجة الخطورة 

 نماذج وملحقات التصنٌف

 

تطبٌق على إجراءات عمل قسم القٌود  تطبٌق مٌدانً عملً 7
 كامل 
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة باسالٌب  (1

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح االبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض افالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  (2

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب (3

 كتابة تقارٌر فعلٌة (4

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم (5

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  (6

 

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -1

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -2

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -1

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -2

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -3

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

الدلٌل االرشادي الشامل العمال موظفً المإسسات العقابٌة وفقا للنهج القائم على حقوق  -1

 .الدكتور فهد الكساسبة ، الدكتور تامر المعاٌطة / االنسان 

 .م2019مدٌرٌة االمن العام / اعداد العاملٌن فً اقسام القٌود  -2

 

 

 

 

 

 

 



 AL-BALQA Applied Universityجامعة البلقاء التطبيقية                                    

 

 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 أمن السجون ونقل السجناء اسم المادة 

 021704232 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 1 ساعة نظري

 4 ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

المشاركٌن للعمل فً اقسام مرافقة وحراسة السجناء فً المإسسات  إلى تؤهٌل المادةتهدف هذه 

بالمهارات والمعارف القانونٌة والشرطٌة التً تساعدهم  للقٌام بمهامهم وتزوٌدهم االصالحٌة  

من خالل ممارسة المهارات المتعلقة باالجراءات  لهم بكفاءة وفاعلٌة الموكلةعلى أداء الواجبات 

 . العملٌة ألمن السجون والسجناء 

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 معرفة األمن الثابت والمتحرك -

 ٌبٌن كٌفٌة سوق السجناء الخارجً -

 ٌبٌن كٌفٌة حراسة السجناء الداخلٌة والخارجٌة  -

 معرفة التفتٌش فً السجون -

 ٌوضح كٌفٌة التعامل مع فئات خاصة فً السجون  -

 معرفة آلٌات نقل السجناء -

 معرفة نقل السجناء -
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

 األمن الثابت  األمن الثابت والمتحرك 1

 (الحٌوي)األمن المتحرك 

 

 تعرٌفة وشروطه وأهدافه سوق السجناء الخارجً 2

 السوق لغاٌات النقل

 السوق داخل المستشفٌات

 تعلٌمات نقل وسوق السجناء وحقوقهم

 

حراسة السجناء  3

 الداخلٌة والخارجٌة 

 األسلحة وااللٌات المستخدمة 

 قواعد االشتباك 

 الواجبات المطلوب تنفٌذها 

 

 تعرٌفة وأهدافه ومشروعٌته التفتٌش فً السجون 4

 أنواعه وأشكاله

 التفتٌش على السجون 

 إالجراءات تفتٌش السجن السجناء 

 

التعامل مع السجناء  5

 الخطٌرٌن 

مفهوم السجناء الخطٌرٌن واستخدام 

 القوة

 األحداث الطارئة وغٌر االعتٌادٌة

 الخطط الدفاعٌة والكوارث الطبٌعٌة

 

 شروطها ومواصفاتها مركبات نقل السجناء 6

 أعداد السجناء فً المركبات 

 إجراءات العمل فً الحاالت الطارئة 

 

سٌتم التطبٌق العملً فً إحدى قٌادة  تطبٌق مٌدانً عملً 7
 مجموعات حرس السجون األردنٌة 

 

 

 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -
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 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

 تعلٌمات مدٌرٌة االمن العام االردنً 
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 ادارة المؤسسات االصالحية اسم المادة 

 021704231 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 1 ساعة نظري

 4 ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

المشاركٌن لمعرفة مفهوم االدارة وانواعها ومعرفة القٌادة واالدارة  إلى تؤهٌل المادةتهدف هذه 

 .وخصائص المإسسات العقابٌة وخصوصٌتها وشروط اختٌار موظف السجون ووظائفهم 

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 .معرفة مفهوم االدارة والقٌاده وخصائص المإسسات العقابٌة وموظفٌها  -

 معرفة اجراءات العمل الٌومً فً السجون -

 كٌفٌة استخدام القوه ضد السجناء بما ٌتناسب مع القانون  -

 معرفة المواد الممنوع ادخالها الى السجن وكٌفٌة ضبطها -

 كٌفٌة التعامل مع الزوار والمراجعٌن  -

 معرفة التعداد وانواعه  -
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

 مفهوم االدارة وانواعهااالدارة   1

 القٌاده واالدارة

 خصائص المإسسات العقابٌة 

شروط اختٌار موظف السجون 

 ووظائفهم

 

 االتصال والتفاوض العنف فً السجون 2

احتجاز الرهائن 

فرٌق االستطالع واالستجابة 

 حٌل السجناء 

 

اجراء العمل الٌومً  3

 فً السجون

 تعداد السجناء

 الزٌارات وانواعها

 مقابلة المحامٌن

 تسكٌن السجناء 

 صرف الوجبات الٌومٌة 

 

 

 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 
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 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

إدارة المؤسسات اإلصالحٌة الحدٌثة ، نماذج علمٌة مختارة . (2013)حسٌن الخزاعً  -1

لمادة إدارة المؤسسات العقابٌة ، أكادٌمٌة الشرطة الملكٌة، برنامج ماجستٌر إدارة 

.  المؤسسات العقابٌة 

النظم الحدٌثة فً إدارة المؤسسات العقابٌة . (1999)أحسن مبارك طالب وآخرون  -2

 .واإلصالحٌة ، منشورات جامعة ناٌف للعلوم األمنٌة ، السعودٌة، ارٌاض

، دار الٌازوري ( نظرٌات ومفاهٌم) أسس اإلدارة الحدٌثة . (1998 )بشٌر العالق  -3

 . ، األردن، عمانعالعلمٌة للنشر والتوزي

 تعلٌمات اجراءات صادرة من مدٌرٌة االمن العام  -4
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات العقابية  اسم المادة 

 021704122 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 3 ساعة نظري

  ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

لسنة  (9)المشاركٌن لمعرفة قانون مراكز االصالح والتاهٌل رقم  إلى تؤهٌل المادةتهدف هذه 

 ومعرفة التشرٌعات القانونٌة وتعلٌمات ادارة مراكز االصالح والتاهٌل وسٌاستها 2004

 . ومذكرات التفاهم 

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 معرفة القانون ومفهومه  -

معرفة كٌفٌة التعامل مع سجناء االضراب من خالل التعلٌمات الصادرة عن مراكز  -

 االصالح 

 .كٌفٌة التعامل وتطبٌق اجراءات النقل  -

معرفة المشارك بالتشرٌعات القانونٌة كالدستور االردنً وقانون العقوبات وقانون  -

 .اصول المحاكمات الجزائٌة 
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

قانون مراكز االصالح  1

 لسنة 9والتاهٌل رقم 

 م2004

 .التعارٌف واعالن المركز وادارته 

التفتٌش على المركز واتصال النزالء 

 .ومعاملتهم وكٌفٌة االفراج عنهم 

الرعاٌة الصحٌه واالجتماعٌة 

 .والمعاملة التشجٌعٌة لهم 

 .اللجنه العلٌا لالصالح 

الوسائل القانونٌه لضبط سلوك النزٌل 

والمخالفات المسلكٌة ومحاكمات 

 .النزالء

 

 

التشرٌعات القانونٌة  2

 االخرى

 .الدستور االردنً 

 .قانون العقوبات 

 . قانون اصول المحاكمات الجزائٌة 

 

تعلٌمات ادارة مراكز  3

 االصالح 

 2001تعلٌمات الزٌارة لسنة 

 تعلٌمات االضراب

 تعلٌمات النقل

 التعلٌمات االمنٌه الثابته لنقل النزالء 

 

سٌاسة ادارة مراكز  4

 االصالح والتاهٌل 

 سٌاسة ابواب السجون 

 سٌاسة التفتٌش

 سٌاسة مخارج الطوارئ

سٌاسة حراسة النزالء تحت العناٌة 

المشدده والسجون تحت الحراسة 

 المشدده

 

 نقابة المحامٌن مذكرات التفاهم  5

 جمعٌات رعاٌة النزالء

 مراكز حقوق االنسان 
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

. الكتاب المقرر 

معهد تدرٌب وتطوٌر مراكز / مادة التشرٌعات الناظمة لعمل مراكز االصالح والتاهبل 

. االصالح والتاهبل 

 م 2004 لسنه9قانون مراكز االصالح والتاهٌل االردنً رقم 
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 حقوق السجناء في المعايير الدوليه اسم المادة 

 021704222 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 3 ساعة نظري

  ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

المشاركٌن لمعرفة الشرعٌة الدولٌه لحقوق االنسان وحقوق المراه  إلى تؤهٌل المادةتهدف هذه 

 .والطفل والحماٌة من التعذٌب وحقوق األشخاص الخاضعٌن لالحتجاز او السجن 

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

معرفة الشرعٌة الدولٌه لحقوق االنسان من خالل معرفة االعالن العالمً لحقوق  -

 االنسان 

معرفة المشارك بحقوق المراه بالتعرف على االتفاقٌات الدولٌه المختصة فً حقوق  -

 المراه والطفل 

 .كٌفٌة التعامل مع األشخاص داخل الحجز االنفرادي او السجن  -

 .كٌفٌة حماٌة االشخاص من ضروب التعذٌب  والمعاملة القاسٌة  -
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

الشرعٌة الدولٌة لحقوق  1

 االنسان 

 االعالن العالمً لحقوق االنسان
العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة 

 واالجتماعٌه والثقافٌه 
العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌه 

 .والسٌاسٌه 

 

2  

 حقوق المراه والطفل

قواعد االمم المتحدة لمعاملة 

  (بانكوك)السجٌنات

قواعد االمم المتحدة الدارة شإون 

 (بكٌن)االحداث

اتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال التمٌز 

 ضد المراه

 اعالن حقوق الطفل

قواعد االمم المتحده بشان االحداث 

 المجردٌن من حرٌتهم

 

حقوق االشخاص  3

الخاضعٌن لالحتجاز او 

 السجن

 )القواعد النموذجٌه الدنٌا لمعاملة السجناء 

  .(ماندٌال 

 .المبادئ االساسٌه لمعاملة السجناء 

مجموعه المبادئ المتعلقه بحماٌة 

 .االشخاص واالحتجاز 

 

الحماٌة من التعذٌب  4
وغٌره من ضروب 

المعاملة القاسٌة ومن 
 التمٌٌز

 .اتفاقٌة مناهضة التعذٌب 
اعالن االمم المتحده للقضاء على جمٌع 

 .اشكال التمٌٌز 
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

: القوانٌن والتشرٌعات والقواعد المقررة

 4656، عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم .2004 لسنة 9قانون مراكز اإلصالح والتأهٌل رقم . 1

. م29/04/2004تارٌخ 

 مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجرٌمة ومعاملة –القواعد النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء . 2

 .1955 جنٌف –المجرمٌن 

. اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان. (1948)األمم المتحدة . 3

قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجٌنات والتدابٌر غٌر االحتجازٌة  (2010)األمم المتحدة - 4

 21، الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ، الدورة الخامسة والستون، (قواعد بانكوك )للمجرمات 

. 2010كانون أول 
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كتب ومراجع إضافٌة 

التشرٌعات االجتماعٌة وحقوق اإلنسان، دار ٌافا العلمٌة للنشر  . (2009)حسٌن الخزاعً -  1

.  والتوزٌع، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، عمان 

حقوق اإلنسان وحرٌاته،  دار الثقافة للنشر .  (2011)علً الدباس ، علً علٌان أبو زٌد . 2

. والتوزٌع، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، عمان 

القانون الدولً لحقوق اإلنسان؛ المصادر ووسائل  . (2014)محمد علوان، محمد الموسى . 3

. ،  دار الثقافة للنشر والتوزٌع، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، عمان (1ج )الرقابة 
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 موضوعات خاصة في علم الجريمة واالصالح اسم المادة 

 021704113 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 2 ساعة نظري

 2 ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

وبعض ,ٌتناول هذا المساق موضوعات تتعلق فً علم الجرٌمة وأنواع الجرائم فً المجتمع 

و تهدف هذه المادة إلى تؤهٌل العاملٌن فً الدراسات واألبحاث المتعلقة فً علم الجرٌمة 

المإسسات العقابٌة وتدرٌبهم على المحافظة على امن المعلومات وسرٌتها والخدمات المقدمة 

للسجناء وتعرٌفهم بآلٌة التعامل مع ذوي الفئات الخاصة وسجناء الحجز االنفرادي وتعرٌفهم 

المبادئ واإلجراءات األساسٌة لصحة السجناء وإكسابهم مهارات كتابة التقارٌر والضبوطات 

 واالٌفادات فً ضوء التشرٌعات القانونٌة

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 . التعرٌف على مفهوم امن المعلومات وسرٌتها وكٌفٌة المحافظة علٌها وتطبٌقها 01

 . التعرف على االجراءات الصحٌة للنزالء فً المإسسات العقابٌة وآلٌة العمل 02

 . معرفة الخدمات الضرورٌة المقدمه للنزالء فً المإسسات العقابٌة وآلٌة العمل علٌها 03

 . ادراك ماهٌة الحجز االنفرادي وآلٌة العمل فٌه 04

 . التعرف على كٌفٌة التعامل مع النزالء ذوي الفئات الخاصه فً المإسسات العقابٌة 05

 . اتقان كتابة التقارٌر والضبوطات واالٌفادات بالسٌق القانونٌة الخاصه بهذا المجال 06
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

امن المعلومات  1

 وسرٌتها

 مفهوم المعلومات  -
 انواع المعلومات -
 مفهوم سرٌة المعلومات -
 .اهداف االمن والسرٌة للمعلومات  -
 .متطلبات تحقٌق االمن والسرٌة  -
المعاٌٌر المطلوبة المن وسرٌة  -

 .المعلومات 

 

 

 

 

 

2  

 الصحة فً السجون

 .مفهوم الصحه العامه  -
 .الرعاٌة الصحٌة والطبٌه والوقائٌة  -
 .الجانب العالجً والتاهٌلً للنزالء  -
  .(الحجر الصحً)مكافحة العدوى  -
  .(الشخصٌة والمكانٌة)النظافة العامه  -
 .الشروط الصحٌة الماكن االحتجاز  -

 

 

 

 

 

3  

الخدمات المقدمة 

 للنزالء

 .الخدمات االساسٌة للنزالء  -
مقاٌٌس الصحه العامه فً تقدٌم خدمات  -

 .الطعام 
 المالبس وتجهٌزات النزٌل  -
اجراءات ادارة المركز فً تقدٌم  -

 الخدمات

 

 

 

 

 

التعامل مع الفئات  4

 الخاصة

 تعارٌف الفئات الخاصة واقسامها -
 .كٌفٌة التعامل مع نزالء الفئات الخاصه  -
التحصٌن الفكري للعاملٌن والتثقٌف  -

 .االمنً 
 التعامل مع الفئات المستضعفة -

 
 
 
 
 

 .مفهوم الحجز االنفرادي  - الحجز االنفرادي 5
 .اهداف واسباب الحجز االنفرادي  -
الحجز االنفرادي والحجز العادي  -

 .والفروق بٌنهما 
تجهٌزات موقع الحجز االنفرادي والٌة  -

 .العمل فٌه 

 
 
 
 
 

التقارٌر والضبوطات  6
 واالفادات

 .مفهوم التقرٌر والضبط واالفاده  -
 .العناصر االساسٌة لكتابة التقارٌر  -
المواد القانونٌه المتعلقه بالتقارٌر  -

 .والضبوطات 
الٌة كتابة التقارٌر والضبوطات واالفاده  -

. 
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 االصالح والتاهيل من منظور اسالمي اسم المادة 

 021704211 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 2 ساعة نظري

 2 ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

تتناول هذه المادة مفهوم العقوبة في االسالم وماهيتها ومفهوم السجن في االسالم وحكمة 

وراي العلماء المسلمين بالسجن وحقوق النزالء في االسالم والموانع من خروج النزالء من 

 .السجن 

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

  التعرٌف بمفهوم العقوبه وماهٌتها من منظور اسالم01ً

 . توضٌح مفهوم السجن باالسالم وحكمة 02

 . توضٌح راي العلماء المسلمٌن بالسجن 03

 . التعرف على حقوق النزالء فً االسالم 04
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

1  

 العقوبات فً االسالم

مفهوم العقوبة من حٌث داللتها  -
 .االصطالحٌة واللغوٌة 

 .اهداف العقوبة فً االسالم  -
 مشروعٌة العقوبة فً االسالم -
 .خصائص نظام العقوبات فً االسالم  -
الشروط الواجب توفرها لصحة اٌقاع  -

 .العقوبه 

 

 

 

 

 

 مفهوم السجن فً االسالم لغًة واصطالحاً  - السجن واحكامه 2
 .االدلة الشرعٌة للسجن فً االسالم  -

 

 

حقوق السجناء فً  3

 االسالم

 مفهوم الحق فً االسالم لغًة واصطالحاً  -
الحقوق العامه للسجناء من منظور  -

 .اسالمً 
 .واجبات السجٌن داخل السجن  -
 

 

 

 

 

 .البرامج التاهٌلٌة للسجناء  - برامج تاهٌل السجناء 4
برامج تاهٌل السجناء اصحاب الفكر  -

 .المتطرف واصالحهم 
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

: الكتاب المقرر 

  2016األمن والجرٌمة من منظور إسالمً ، الطبعة األولى , وٌحٌى ,سامر , الهوامله 

 

 :والمراجعالكتب 

، دار الكتاب ه القادرعوددالتشرٌع الجنائً اإلسالمً مقارناً بالقانون الوضعً، عب .1
. العربً،بٌروت

اد الحلبً،دار وائل  .2 ٌَّ أسس التشرٌع الجنائً فً اإلسالم،الدكتور محمد علً السالم ع
 .2005للنشر 

خطاب األمن فً اإلسالم وثقافة التسامح والوئام،الدكتور عبدهللا  .1
 .1999الشٌخ،الرٌاض،

الجرائم اإللكترونٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقوانٌن الوضعٌة،الدكتور الشحات إبراهٌم  .2
 .محمد منصور،دار الفكر الجامعً
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الضوابط الشرعٌة والقانونٌة لألدلة الجنائٌة فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً،  .3
  الفكر الجامعًر محمد عواد، دال، كمارالدكتو
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 سٌكولوجٌة النزٌل                          اسم المادة 

 021704215 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 2 ساعة نظري

 2 ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

تتناول هذه المادة خصاص السجناء والنظرٌات المفسرة للسلوك االجرامً وعملٌة التكفل النفسً 

لعالج السجناء والضغوطات النفسٌة للعاملٌن فً المإسسات العقابٌة وطرق عالجها ومفهوم 

اإلدمان وأسبابه وأشكاله المختلفة ومدى تأثٌر هذه المواد على سلوك اإلنسان من النواحً 

كما ٌتناول طرق تشخٌص اإلدمان ومظاهره و الوقاٌة منه , النفسٌة واالجتماعٌة والجسدٌة

 .وأسالٌب عالجه

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 . تعرٌف المشاركٌن بسٌكولوجٌة النزٌل والظروف النفسٌة المحٌطة به 01

 . التعرف على الضغوطات النفسٌة للعاملٌن 02

 .التعرف على العنف وانواعه فً المإسسات العقابٌة وكٌفٌة التعامل معه 03

  التعرف على الصحه النفسٌة للنزٌل فً ضوء التشرٌعات الدولٌه 04

 

 



 AL-BALQA Applied Universityجامعة البلقاء التطبيقية                                    

 

 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

1 

 سٌكولوجٌة السجناء 

  ًالنظرٌات المفسرة للسلوك اإلجرام
 وعالقة األمراض النفسٌة بالجرٌمة 

 الضغط النفسً الذي ٌعانٌه السجناء 

  الضغوط النفسٌة التً ٌعانٌها السجٌن
 قبل إٌداعه المؤسسة العقابٌة 

  تأثٌرات البٌئة السجنٌة على نفسٌة
 وسلوكٌات السجٌن

  أهم الضغوط النفسٌة التً تسببها البٌئة
 السجنٌة

  المتغٌرات المؤثرة فً سلوك السجناء
وتقبلهم لوجودهم داخل المؤسسة 

 العقابٌة

  المشكالت األسرٌة التً تواجهها أسر
 السجناء 

  المشكالت التً ٌواجهها السجناء بعد
 اإلفراج عنهم 

 

 

 

 

 

2 
التكفل النفسً 

 بالسجناء 

 

 التكفل النفسً بالسجناء 
   

 

 

3 

العنف فً المؤسسات 
 العقابٌة 

 

 العنف فً المؤسسات العقابٌة 

  نظرٌات حول العنف فً المؤسسات
 العقابٌة

  أسالٌب الوقاٌة من فً المؤسسات
 العقابٌة

 

 

 

 

 

4 
الضغوط النفسٌة 

للعاملٌن بالمؤسسات 
 القابٌة وطرق عالجها 

 

  الضغوط النفسٌة للعاملٌن بالمؤسسات
 العقابٌة وطرق عالجها

 

 

الصحة النفسٌة  
السجناء فً ضوء 
 التشارٌع الدولٌة

  الصحة النفسٌة للسجناء فً ضوء
 التشارٌع الدولٌة
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

: الكتاب المقرر 

  2016األمن والجرٌمة من منظور إسالمً ، الطبعة األولى , وٌحٌى ,سامر , الهوامله 

 :والمراجعالكتب 

، دار الكتاب ه القادرعوددالتشرٌع الجنائً اإلسالمً مقارناً بالقانون الوضعً، عب .3
. العربً،بٌروت

اد الحلبً،دار وائل  .4 ٌَّ أسس التشرٌع الجنائً فً اإلسالم،الدكتور محمد علً السالم ع
 .2005للنشر 

خطاب األمن فً اإلسالم وثقافة التسامح والوئام،الدكتور عبدهللا  .4
 .1999الشٌخ،الرٌاض،

الجرائم اإللكترونٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقوانٌن الوضعٌة،الدكتور الشحات إبراهٌم  .5
 .محمد منصور،دار الفكر الجامعً

الضوابط الشرعٌة والقانونٌة لألدلة الجنائٌة فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً،  .6
  الفكر الجامعًر محمد عواد، دال، كمارالدكتو

, الثقافة , العقٌدة اإلسالمٌة والحضارة الغربٌة دراسة مقارنة فً مسائل حقوق اإلنسان  .7
 .رسالة دكتوراه جامعٌة منشورة , الدكتور سامر الهوامله ,      حوار أهل األدٌان 
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

                      مدخل للوقاٌة من الجرٌمة اسم المادة 

 021704114 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 3 ساعة نظري

  ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

النظرٌة والمعرفٌة حول الوقاٌة من الجرٌمة الحدٌثة ومجاالتها تتناول هذه المادة الدراسة 

أسالٌبها وتزوٌد  وأهم التدابٌر التً تمنع أو تقلل من الجرائمو، ها سٌاسة الوقاٌة منووأهدافها 

 وإعداد التً من شأنها أن تساعدهم على تخطٌط المجال والطالب بالمعارف المستجدة فً هذا 

   . البرامج الوقائٌة

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 .التعرف على مفهوم الوقاٌة من الجرٌمة  .1

 .التعرف على التطور التارٌخً للوقاٌة من الجرٌمة ومدارس الوقاٌة  .2

 .التعرٌف على نظرٌات واصناف الوقاٌة من الجرٌمة  .3

 

 

 

 



 AL-BALQA Applied Universityجامعة البلقاء التطبيقية                                    

 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

 مفهوم عن عامة مقدمة 1
  الجرٌمة من الوقاٌة

  التعرٌفات -
  والعالج الوقاٌة بٌن الفرق -
  العقوبة -
  والتأهٌل اإلصالح -
  الالحقة الرعاٌة -

 

 

 

 

 

 التارٌخً التطور 2
  الجرٌمة من للوقاٌة

 المجرد التنظٌر مرحلة -
  الوقاٌة برامج وإعداد تصمٌم مرحلة -
  والتقوٌم التقٌٌم مرحلة -

 

 

 الدفاع مدرسة أفكار 3
  االجتماعً

 السٌاسة فً الجرٌمة من الوقاٌة -
  الجنائٌة

 

 من الوقاٌة نظرٌات 4
  الجرٌمة

  األمن المحٌط نظرٌات -
  الرتٌب النشاط نظرٌة -
  العقالنً االختبار نظرٌة -

 

  الشاملة الوقاٌة -  الوقاٌة أصناف 
  محددة لمواقف الموجهه الوقاٌة -
  خاصة لفئات الموجهه الوقاٌة -

 

 فً الجرٌمة من الوقاٌة 
  اإلسالمٌة الشرٌعة

  الشرٌعة مقاصد -
  اإلسالمً بالشرع الجرٌمة تعرٌف -
  اإلسالمٌة الشرٌعة فً الوقاٌة أسالٌب -
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

) صفحة من ، واالنحراف الجرٌمة من الوقاٌة من الحدٌثة الطرق، (2003)أحسن  ، طالب. 1

23- 103 ) .

 ،العربً الفكر مجلة , ناجحة تطبٌقٌة نماذج : الجرٌمة من الوقاٌة، (1997 )احسن ،طالب. 2

 .1997 ، الثالث العدد ، السادس المجلد
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 القانون والمجتمع                              اسم المادة 

 0217034213 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 3 ساعة نظري

  ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

دٔر انقإٌَ في خديح انًجتًع ٔيعانجح ,تثحث ْذِ انًادج في عالقح انقإٌَ تانًجتًع

يفٕٓو اندٔر ,انقيى انتزتٕيح ٔاألخالقيح في انًجتًع,قضايا انًجتًع ٔيشكالتّ

خصٕصيح انعًم األيُي , االجتًاعي ٔيفٕٓو األيٍ االجتًاعي انعًهي نهعًم األيُي 

. ٔأتعادِ االجتًاعيح

 

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

التعرف على عالقة القانون بالمجتمع  

. التعرف على دور القانون فً خدمة المجتمعومعالجة قضاٌا المجتمع ومشكالته

 .ٔيفٕٓو األيٍ االجتًاعي انعًهي نهعًم األيُيالتعرف على مفهوم الدور االجتماعً 

 .التعرف على خصوصٌة العمل االمنً وابعادة االجتماعٌة 
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

  بالمجتمعنعالقة القانو  القانون 1

 في خديح انًجتًع دور القانون  

  دٔر انقإٌَ تًعانجح قضايا

انقيى انتزتٕيح ,انًجتًع ٔيشكالتّ

 ٔاألخالقيح في انًجتًع

 

 

 

مفهوم الدور  2
 االجتماعً

 ًمفهوم الدور االجتماع 
 

 

 

األيٍ االجتًاعي  3

 انعًهي نهعًم األيُي

  ًمفهوم االمن االجتماع 
  مقومات االمن االجتماعً وعملٌاته 
 الدور االجتماعً للشرطة وأهمٌته 

 

 

 

خصوصٌة العمل  4
األمنً وأبعاده 

 االجتماعٌة

 ًالخصوصٌة التارٌخٌة للعمل األمن 

 ًالمفهوم الحدٌث للعمل األمن 
 ًعمل السجناء فً المجتمع الخارج 
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

: الكتاب المقرر

علم االجتماع األمنً ، األمن والمجتمع ، بدون دار نشر ، الباحث  . (2001)عصمت عدلً. 1

. نفسه ، قسم االجتماع ، المعهد العالً للدراسات األدبٌة ، اإلسكندرٌة

:     المراجع

، التطور االستراتٌجً فً المجال األمنً ، مجلة األمن  (1991)إبراهٌم المنٌف  .1

. ، السنة العاشرة ، الرٌاض  (115)والحٌاة ، العدد 

 .، األمن االجتماعً، مؤسسة نوفل ، بٌروت (1983)مصطفى العوجً  .2

حسن عالم /   لعمل فً السجون من النواحً العقابٌة والقانونٌة والسجونٌة واالقتصادٌةا .3
 م 2009
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 اإلرشاد والتوجٌه النفسً واالجتماعً    اسم المادة 

 021704216 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 2 ساعة نظري

 2 ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

مفهوم اإلرشاد و أنواعه ومبادئ اإلرشاد ، خصائص  التعرف علىإلى ه المادة هدف هذت

المرشد الفعال ، نظرٌات اإلرشاد ، خطة تعدٌل السلوك ، المقاٌٌس المعدلة للسلوك والمقاٌٌس 

 بهدف معرفة أسالٌب رعاٌة النزالء داخل المؤسسات اإلصالحٌة النفسٌة والشخصٌة ، 

داخل المجتمع وتتناول هذه المادة ، استراتٌجٌات الوقاٌة من االنتحار ، مساعدتهم على االندماج 

االضطرابات واألمراض النفسٌة ، الظواهر االجتماعٌة  والنفسٌة ، العالقات بٌن األفراد ، 

 السلوك البشري و أنواع الشخصٌات

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 .التعرف على مفهوم االرشاد والتوجٌه

 .التعرف على نظرٌات واهداف واسس االرشاد 

 .التعرف على مجاالت االرشاد النفسً 

 

 



 AL-BALQA Applied Universityجامعة البلقاء التطبيقية                                    

 

 

 

 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

مفهوم التوجٌه  1
 واإلرشاد

 ماهٌة التوجٌه 
 ماهٌة اإلرشاد 
  أهمٌة التوجٌه واإلرشاد للفرد

 والحاجة لهما خاصة فً الدراسة

 

 

 

 

 

 األسس الفلسفٌة  أسس اإلرشاد وأهدافه 2
 األسس النفسٌة 
 األسس األخالقٌة 
 األسس االجتماعٌة 

 

 

الدستور األخالقً  3
 للمرشد

 الدستور االخالقً للمرشد  

 

 التحلٌلٌة  نظرٌة اإلرشاد النفسً 4
 السلوكٌة 
 اإلنسانٌة 
 ًالعالج العقالنً االنفعال 

 

مجاالت اإلرشاد  
 النفسً

 اإلرشاد التربوي 
 لاإلرشاد النفسً لألطفا 
 إرشاد ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 

 تطبٌقات عملٌة  تدرٌب مٌدانً  5
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

: الكتاب المقرر

. زهران ،حامد،التوجٌه واإلرشاد النفسً.  1

:     المراجع

دار – التكنولوجٌا –التطبٌق -النظرٌة–طه عبد العظٌم حسٌن ، اإلرشاد والنفسً .د .1
. الفكر

سهام دروٌش أبو عطٌة ، مبادئ اإلرشاد النفسً ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع   .2

 .1997عمان ، الطبعة األولى ،
سهام دروٌش أبو عطٌة ، مبادئ اإلرشاد النفسً ، دار القلم للنشر والتوزٌع ، الكوٌت ،  .3

1988. 
 .1982حامد عبد السالم زهران ، التوجٌه واإلرشاد النفسً ، عالم الكتب ، القاهرة ،  .4
ٌوسف مصطفى القاضً ، اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي ، دار المرٌخ ، المملكة  .5

 .العربٌة السعودٌة ، الرٌاض 
 .1976سعد جالل ، التوجٌه النفسً والتربوي والمهنً ، دار المعارف ،  .6
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مورتنس دونالد ،ترجمة الدكتور ابراهٌم حافظ ، التوجٌه فً المدرسة، دار النهضة  .7

 .1965العربٌة ،
جٌمس آدمز ،ترجمة الدكتور سبع أبو لبده ، االرشاد العلمً ، جمعٌة عمال المطابع  .8

 .1980التعاونٌة ،
9. Blocher , Donald (1987) . Hhe Professional Courseler ,Macmillan 

Publishing Company. 
10 Capuzzi, D.@ Gross, D (1993) , Introduction To The Counseling         

Profession , (2 nd ed), Allyn And Bacon. 

11. Shertzer , B. @ Shertzer , S (1980) . Fundamentals Of Consoling 

Third Edition , Houghton Mifflin Company. 
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 علم اإلجرام والعقاب      اسم المادة 

 021704214 رقم المادة

 3 الساعة المعتمدة

 3 ساعة نظري

  ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

إلى معالجة موضوع الجرٌمة كإحدى الظواهر االجتماعٌة التً تشكل تهدٌدا ه المادة دف هذته

رتكاب ال المهٌأة والمجتمع والتطرق إلى ردة الفعل االجتماعٌة تجاهها وبٌان العوامل الفردلحٌاة 

الجرٌمة ودارسة الظواهر اإلجرامٌة فً المجتمع ومحاولة تفسٌرها من خالل التعرف على 

التعرٌف إلى  باإلضافة  النظرٌات األساسٌة فً سبب الجرٌمة وعالج السلوك اإلجرامً

  للعقوبةإعطاء صورة شاملة عن العقوبات و إبراز الوظٌفة األساسٌة  والنظرٌة العامة للعقوبةب

 مصالح وفوائد وأنها فً معظمها إصالحٌة عالجٌة وما تحققه منتقرٌرها وتنفٌذها وشرعٌة 

 .ه وتأهٌلً

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

التعرف على علم االجرام والعوامل المإدٌة للجرٌمة 
ٌعرف علم العقاب والعقوبة والعوامل المإدٌة له  
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

1 

 علم اإلجرام 

 علم اإلجرام 

 العوامل المؤدٌة للجرٌمة 

 معاٌٌر التجرٌم للمجرم 

 المجنً علٌه 

 المدارس التً تناولت الجرٌمة  

 

 

 

 

 

2 

 علم العقاب

  العقوبه 

  المؤسسات العقابٌة 

 التدابٌر االحترازٌة 

 العوامل الخارجٌة المؤدٌة لإلجرام 

 العوامل الجغرافٌة 

  العوامل االجتماعٌة والجرٌمة 

  العوامل االقتصادٌة 

  العوامل الثقافٌة 

 وسائل اإلعالم 

 الدٌن والظاهرة الجرمٌة 
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

  االمن العام بهذا الخصوص ةاحدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌري -

  الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌةتالقوانٌن والتعلٌما -

ادارة مراكز االصالح والتؤهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

 

 : الكتاب المقرر 

كراسة مجمعه من قبل معهد تدرٌب وتطوٌر مراكز . (2015)علم اإلجرام والعقاب  .1      

 .مدٌرٌة األمن العام ، األردن . اإلصالح والتؤهٌل

: اإلضافٌةالكتب والمراجع 

المدخل إلى دراسة : ، أصول علم االجرام والعقاب(2009)الورٌكات ، محمد عبد هللا  .1
  .1علم اإلجرام، دار وائل للنشر والتوزٌع  عمان ، ط 

أصول علم اإلجرام والعقاب، دار الفكر العربً، . (1979)سالمه، مأمون محمد  .2
 .القاهرة
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 مدخل الى االصالح والتاهٌل اسم المادة 

 021704111 رقم المادة

 (3 ) الساعة المعتمدة

 (3) ساعة نظري

 (0) ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

 و نشأة السجون اإلصالح والتأهٌل داخل المؤسسات اإلصالحٌة ب تتناول هذه المادة التعرٌف

عبر التارٌخ ، نشأة و تطور مراكز اإلصالح و التأهٌل فً األردن ،  التعرف على أهم 

، التركٌبة االجتماعٌة المؤسسات اإلصالحٌة نظرٌات الدفاع االجتماعً ، النظرٌات التً تفسر 

 .اإلصالحً  ألتأهٌلً بالعمل ةاإللمام بأهم األسالٌب والخطط الخاصللمؤسسات العقابٌة و 

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 .التعرف على مفهوم العقوبه وتطورها التارٌخً 

 .التعرف على وظائف العقوبة ونتائجها 

 .التعرف على دور المإسسات االصالحٌة فً اصالح الجانً وتاهٌله 
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

1 

مفهوم العقوبة 
 وتطورها التارٌخً 

  ماهٌة العقوبة 

  ًنشأة العقوبة وتطورها التارٌخ 

  أنواع العقوبات وإشكالٌات تنفٌذها 

  العوامل المؤثرة فً العقوبة 

 

 

 

 

 

2 
وظائف العقوبة 

 ونتائجها 

  تحقٌق العدالة 

  الردع العام 

  الردع الخاص 

  نتائج وظٌفة العقوبة 

 

 

3 

اثر التنفٌذ العقابً فً 
 إصالح الجانً وتأهٌله 

  تعرٌفها ونظمها , المؤسسات العقابٌة
 وتطورها , وأنواعها , 

  وسائل تحقٌق اإلصالح والتأهٌل
 وضماناتها 

 

 

 

 

 

4 

دور المؤسسات العقابٌة 
فً إصالح الجانً 

 وتأهٌله 

  ًمدى فاعلٌة المؤسسات العقابٌة ف
 اإلصالح والتأهٌل 

  أسباب ضعف فاعلٌة المؤسسات
 العقابٌة فً اإلصالح والتأهٌل 

  النظم الحدٌثة فً اإلصالح والتأهٌل 
النظم اإلدارٌة الحدٌثة فً  .1

 إدارة المؤسسات العقابٌة 
 العقوبات البدٌلة  .2
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

:  الكتاب المقرر 

 2010 ,1ط , عمان , وظٌفة العقوبة ودورها فً اإلصالح والتأهٌل , فهد , الكساسبة  -
 

: الكتب والمراجع 

 

 2010 ,1ط , عمان , وظٌفة العقوبة ودورها فً اإلصالح والتأهٌل , فهد , الكساسبة  -
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 نظرٌات علم الجرٌمة اسم المادة 

 021704212 رقم المادة

 (3 ) الساعة المعتمدة

 (3) ساعة نظري

 (0) ساعة عملي  

 

 :-الوصف المختصر للمادة 

, نظرٌة الوصم االجتماعً  )تتناول هذه المادة أهم النظرٌات المعاصرة فً علم الجرٌمة مثل

 (والنظرٌة العامة فً الجرٌمة والنظرٌة البٌولوجٌة الحدٌثة الجٌنوم البشري, ونظرٌة التحكم

كما تتناول التطبٌقات العملٌة المبنٌة على هذه النظرٌات ,والتفسٌرات الحدٌثة للسلوك اإلجرامً 

وٌتناول أنماط الجرائم الكالسٌكٌة والحدٌثة مثل الجرٌمة المنظمة والشوارع والوظٌفة . 

واالحتراف والمخدرات و جرائم الحاسب اآللً وبطاقات االئتمان واإلرهاب وتجارة الرقٌق 

والجرٌمة من وجهة نظر ثقافات , واالتجاهات فً تفسٌر الجرٌمة الحدٌثة والقدٌمة. األبٌض 

. مختلفة وخالل فترات تارٌخٌة متباٌنة

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

 .التعرف على ماهٌة الجرٌمة وتطورها 

 .التعرف على المذاهب المفسرة للجرٌمة والسلوكٌة االجرامٌة 

. التعرف على النظرٌة المفسرة للجرٌمة 

التعرف على النظرٌات االجتماعٌة 

  التعرف على المرأة والجرٌمة من منظورات إٌدٌولوجٌة وجندرٌة   
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 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

 .الجرٌمة بالمعنى العام   ماهٌة الجرٌمة وتطورها 1

 الجرٌمة فً علم اإلجرام. 
  تطور الجرٌمة وتفسٌراتها

 .النظرٌة

 

 

 

 

 

المذاهب المفسرة للجرٌمة  2

.  اإلجرامًةوالسلوكً

 

 المذهب التقلٌدي. 

 ًالمذهب الوضعً أو الواقع. 

 النظرٌة البٌولوجٌة 

 المدرسة الكالسٌكٌة 

 المدرسة الوضعٌة 

  النظرٌة االجتماعٌة

 

 

النظرٌة النفسٌة المفسرة  3

للجرٌمة 

 االتجاه الفروٌدي. 

 اتجاه اإلحساس باإلحباط لدوالردو. 

 اتجاه انعدام الشعور للجماعة لماٌو. 

  النظرٌة السلوكٌة

 

 

 

 

النظرٌات االجتماعٌة  4

 

 ًنظرٌة البناء االجتماع  

 نظرٌة الصراع 

 نظرٌة الضغوط العامة فً الجرٌمة 

 نظرٌة التحٌٌد 

 ًنظرٌة الضبط االجتماعً لهٌرش 

 ًنظرٌة الضبط الذات 

 ًنظرٌة الضبط الخارج 

 نظرٌة الوصم. 

 ًنظرٌة االختٌار العقالن. 

   مدخل النشاط الرتٌب

 

المرأة والجرٌمة من  5

منظورات إٌدٌولوجٌة 

وجندرٌة    

  الجرٌمة والسلوك المنحرف عند
 .اإلناث

  الفتاة المراهقة المضطربة. 

  النظرٌات الجندرٌة
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 

الكتاب المقرر  

. نظرٌات علم الجرٌمة، دار الشروق، األردن، عمان. (  2008) عاٌد الورٌكات 

كتب ومراجع إضافٌة  

نظرٌات علم الجرٌمة المدخل والتقٌٌم والتطبٌقات ، دار . (2013)ذٌاب البداٌنة، رافع الخرٌشة -  1

. الفكر ، عمان 

النظرٌات االجتماعٌة المعاصرة وظاهرة الجرٌمة فً البدان النامٌة ، دار . (2000)مصلح الصالح . 2

 .الوراق للنشر والتوزٌع 
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 برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة

 اإلصالح والتأهيل التخصص

 المرأة والجرٌمة واإلصالح األسري اسم المادة 

 021704213 رقم المادة

 (3 ) الساعة المعتمدة

 (3) ساعة نظري

 (0) ساعة عملي  

 

:- الوصف المختصر للمادة 

تتُأل ْذِ انًادج انًاليخ األساسيح ندٔر انًزأج في انجزيًح ، دٔافع ارتكاب انًزأج 

نهجزيًح، َٕعيح انجزائى انتي تزتكة يٍ انًزأج ، انعٕايم انتي تٕثز في تحديد جزائى 

انُساء ، تجزتح انًزأج في انسجٍ ، ردٔد فعم انًجتًع َحٕ انًجزياخ، اَحزاف 

. انًزأج، ٔيجتًع انًزأج في انسجٍ، انُظزياخ انًفسزج نإلصالح األسزي

 

 :-أهداف المادة الدراسية 

. التعرف على المالمح األساسٌة لدور المرأة فً الجرٌمة 

 التعرف على نوعٌة الجرائم والعوامل التً تحدد جرائم المرأة ودوافع ارتكاب المرأة للجرٌمة  

. التعرف على مجتمع المرأة فً السجن

 .   مناقشة انجراف المرأة وردود فعل المجتمع نحو المجرمات

 .التعرف على النظرٌات المفسرة لإلصالح األسري

 

 

 



 AL-BALQA Applied Universityجامعة البلقاء التطبيقية                                    

 :محتويات المساق 

 عدد الحصص المحتويات اسم الوحدة الرقم

المالمح األساسٌة لدور  1

 المرأة فً الجرٌمة

 .مفهوم الجرٌمة 
  ًالمالمح األساسٌة لدور المرأة ف

 الجرٌمة

 

 

 

 

 

نوعٌة الجرائم والعوامل  2

التً تحدد جرائم المرأة 

ودوافع ارتكاب المرأة 

. للجرٌمة

 

 أنواع الجرائم التً ترتكبها المرأة 

 دوافع ارتكاب المرأة للجرٌمة 

  العوامل التً تحدد جرائم المرأة

 

 

 تجربة المرأة فً السجن  مجتمع المرأة فً السجن 3

  الفرق بٌن النزالء والسجٌنات( 
 (الحقوق واالمتٌازات

 الحضانة 
 

 

 

 

 

انحراف المرأة وردود  4

فعل المجتمع نحو 

المجرمات  

 مفهوم االنحراف 

 أسباب انحراف المرأة 

  ردة فعل المجتمع نحو المرأة
المجرمة 

 

النظرٌات المفسرة  5

 لإلصالح األسري

  النظرٌات المفسرة لإلصالح
 األسري
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 :-طريقة التعليم 

المناقشة ،تمثٌل الحاالت ، التطبٌق الصفً،حلقات العمل، : محاضرات صفٌة بؤسالٌب  -

 المجموعات الصغٌرة 

اللوح األبٌض ،صور ،فٌدٌوهات ، عرض أفالم ، : استخدام مساعدات التعلم التدرٌبٌة  -

 تقارٌر حقٌقٌة 

 تطبٌق عملٌات تدرٌبٌة من قبل الطالب -

 كتابة تقارٌر فعلٌة -

 المشاركة مع المدرب فً تقٌٌم اداء باقً الطالب خالل تقدٌم تلمٌذ دور معلم -

 السلوك اللبق خالل المحاضرة  -

 الكتب والمراجع

 ٌتم اعتماد احدث الكتب والمراجع -

 ٌتم مراجعة الكتب والمراجع سنوٌا  -

 المصادر الرسمية 

 احدث الكتب والمراجع الصادرة من مدٌٌة االمن العام بهذا الخصوص  -

 القوانٌن والتعٌمات الصادرة من الجرٌدة الرسمٌة االردنٌة -

ادارة مراكز االصالح والتاهٌل / القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من مدٌرٌة االمن العام  -

 االردنٌة 

 :-الكتب والمنشورات والمراجع االلكترونية المقترحة 


