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 1. اسم المادة التقييم في اإلدارة التربوية

 2. رقم المادة 9093080

 (ح،عًهيحانساعاخ انًعتًدج )َظري 3
.3 

 (ح، عًهيحانساعاخ انفعهيح )َظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج انًدرسيح اإلدارجفي  انًاجستير

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة يحاألردَ

 8. الكمية انعهىو انترتىيح

 9. القسم انترتىيح واألصىل اإلدارج

 10. مستوى المادة ياجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي انثاَيانفصم اندراسي  2016/ 2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تىيحدارج ررفي اإل ياجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يىجد

 14. لغة التدريس انعرتيح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  17/4/2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسق انًادج .16

 ال يىجد يُسق نهًادج

 مدرسو المادة .71

 .: رقى انًكتة، انساعاخ انًكتثيح، رقى انهارف، انثريد اإلنكتروَييا يهي جاء إدراجانر
 kserhan@ju.edu.jo، 24442فرعي ،  خًيسأرتعاء وو ثالثاءإثُيٍ واحد و5-4،  340، يكتةخاند انسرحاٌد. 

 
 

 وصف المادة .71

و ومجاالتففو كتقيففيم فداع العففاممينر والبففرامجر والمففوارد والع قففة مفف  تعريففا الدارسففين بمفيففوم التقيففيم اإلداري  فففي التربيففة وفىميتففو وفىداففف
 المجتم  المحمي ر والتقييم وفنواعو ومناحيور وتخطيط وتطوير وتصميم وادارة العمميات التقييمية العممية في التربية 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 ىذه المادة إلى تحقيق ما يمي: يدات

 األساسية. ةاإلداري  باعتباره فحد العمميات  دارييم اإليتكوين اتجاىات ايجابية نحو التق – 8     
 يم لمعمل اإلداري الناجح ر والتعرا إلى فنواعو .يادراك فىمية التق – 2     
 . لتعميميةيمية لمبرامج  ايالقدرة عمى تطوير خطة تق – 3     
 رة عمى توظيفيا توظيفا مناسبا في العممية التقييمية لمبرامج التعميميةفيم مناحي التقييم والقد – 4     
 م القائمة عمى فساس نظرية النظم .ييفيم وتطبيق منيجية التق – 4     
 وكتابة التقارير .  جيم المناسبة ر وتطبيقيا وتحميل النتائيالقدرة عمى اختيار وتطوير فدوات التق – 5     
 .يميميارات االحصائية االساسية لعممية التقااللمام بال – 6     

 عهى... ا  يكىٌ قادر أٌانًادج  إَهاءَتاجاخ انتعهّى: يتىقع يٍ انطانة عُد  -ب

1.   

2.  
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

نتاجات التعّمم  التقييم فساليب المراج 
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

خاند   انحىار وانًُاقشح  

 انسرحاٌ
ففففي اإلدارة التربويفففة: مفففدخل  يميفففالتق 2و1

  ومفاىيم فساسية
انحىار وانًُاقشح  

 وانتطثيق
خاند  

 انسرحاٌ
 يم يفنواع التق                    4و3

انحىار وانًُاقشح  

وانتطثيق ورقديى 

 انعروض
خاند  

 انسرحاٌ
 يم يتطوير خطة التق 6و5

انحىار وانًُاقشح  

ورقديى وانتطثيق 

 انعروض
خاند  

 انسرحاٌ
 مناحي التقييم  8و7

انحىار وانًُاقشح  

وانتطثيق ورقديى 

 انعروض
خاند  

 انسرحاٌ
 يم واختيار العينات يتصميم التق 11و 10

انحىار وانًُاقشح  

وانتطثيق ورقديى 

 انعروض
خاند  

 انسرحاٌ
 اختيار وتطوير فدوات القياس  13و12

انحىار وانًُاقشح  

يق ورقديى وانتطث

 انعروض
خاند  

 انسرحاٌ
 معايير التقييم الجيد  14

انحىار وانًُاقشح  

وانتطثيق ورقديى 

 انعروض
خاند  

 انسرحاٌ
الميارات االحصائية توظيا  15

 اإلدارييم يفلتقفي ااألساسية 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 انتانيح: اطاخ واالستراريجياخ انتدريسيحانُشرطىير َتاجاخ انتعهى انًستهدفح يٍ خالل  يتى
 .نماذجالو  جباتلواتقارير واالالمحاضرةر الحوار والنقاشر العصا الذىنر االستقصاعر 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتقييى وانًتطهثاخ انتانيح: أسانيةخالل يٍ  انًستهدفح َتاجاخ انتعهى رحققإثثاخ  يتى
     ح( درج30)تحىث ورقارير. 

   ( 31/3/2016-13( درجح )30االختثار انُصفي.) 

  (22/5/2016-12( درجح )40االختثار انُهائي .) 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 .والغياب سياسة الحضور -ف

 .الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 .والصحة إجراعات الس مة -ج

 .عن النظام الصفيالغش والخروج  -د

 .إعطاع الدرجات -ه

 .تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 السبورة العادية والذكية و جهاز عرض البيانات، وحاسوب محمول.

 

 المراجع .22

 
 

 موضوعات المختمفة لممادة.المقررةر والقراعات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمالكتب  -ف
1-   The joint committee on standards for educational evaluation. The Program Evaluation  

Standards   . Sage Publication, inc., Thousand Oaks, CA, U.S.A. 1994. 

2-  Worthen, B . James, R. and Fitzpatrick, J. Program Evaluation: Alternative Approaches 
and Practical Guidelines. (5th edition)Longman. New York. USA.2004.  
 

. مطمبةر يتم تقديميا لالمادةمن إعداد مدرس  ادةمجموعة فوراق تتعمق ببعض مفردات الم  
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 -----------/---: اريخالت - -------------/-------التوقي :  -----د. خالد السرحان------اسم منسق المادة: 

 ------------------------------------ التوقي  ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 ---------------- ------------------- التوقي  ---------------------------------رئيس القسم: 

 ------------------------------------- التوقي  -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 ---------------------------------التوقي  --------------------------------------العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
 رئيس القسم                                                                                                   
 مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                        

 مما المادة                                                                                

 


