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  .1 الكلية االعمال

  .2 اسم البرنامج بكالوريوس باإلدارة العامة

  .3 الرمز 60

  .4 المادةواسم  رقم  التدريب في اإلدارة )9060061(

  .5 (نظرية،عملية)الساعات المعتمدة  ساعات نظرية 3

  .6 المتطلبات المتزامنة/المتطلّبات السابقة اإلدارة العامة الحديثة

مدرس المادة وعنوان البريد /اسم منسق محمود عوده ابوفارس

 اإللكتروني
7.  

M.abufares@ju.edu.jo 

  .8 الصفحة االلكترونية 

9691/9696   .9 العام الجامعي 

  .11 الفصل الدراسي  األول × الثاني  الصيفي  

 

 محمود ابوفارس 

 

  .11 مقرر المادة الدراسية

 
التدريب اإلداري بين النظرية و (, 0202ياغي , محمد عبدالفتاح ) .1

( , عمان: دار وائل للنشر و التوزيع3)ط التطبيق  

.مقاالت مختارة في مجال التدريب اإلداري 0  

  .12 المراجع والكتب الموصى بها

 

Data show. overhead projector  

 

  .13 .المصادر والمواد التعليمية المتاحة

ير المفاهيم األساسية في التدريب اإلداري ة أهميته في تطوتشرح هذه 

لتدريبية المنظمات ، و توضح التدريب للنظام مفتوح، و تحديد االحتياجات ا

التدريب و  ألعداد الخطط و تقييم البرامج التدريبية ، ثم تبين هذه المادة أنواع

 أساليب التدريب اإلداري ثم تقويم عملية التدريب 

 

 

 
 

  .14 لمادة الدراسيةوصف ا

 :)(CILOsمخرجات التعلم على مستوى المادة الدراسية
بمخرجات التعلم على  (CILOs)على مستوى المادة الدراسيةكما يجب ان يتم ربط مخرجات التعلم . عدى مخرجات التعلم اثني عشر مخرجا  التوصية ان التت)

 ((PILOs)مستوى البرنامج األكاديمي 

15.  

 (PILOs)مخرجات التعلم على مستوى البرنامج األكاديمي 
 :(CILOs)على مستوى المادة الدراسية  مخرجات التعلم 

 أ ب ج د ه و ز

 اإلداريللتدريب  األساسيةان يتعرف الطالب على المفاهيم        

 

1.  

  .2 ان يفهم الطالب النظرة النظامية المفتوحة للنظام التدريبي        
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 ان يمتلك الطالب القدرة على تحديد االحتياجات التدريبية        

 

3.  

        

 اإلداريالتدريب  أنواعان يعرف الطالب 

4.  

        

 التدريبية و كيفية استخدامها  األساليبان يميز الطالب 

5.  

        

 ان يمتلك الطالب القدرة على تصميم برامج تدريبية 

6.  

        

 و معوقاته  اإلدارييتعرف الطالب على تقويم التدريب ان 

7.  

        

 

8.  

        

 

9.  

        

 

11.  

 

  .16 المتبعة التقييمأساليب 

 العدد  %الوزن  التاريخ
تكرار أسلوب التقييم خالل مدى )

 (الفصل الدراسي

 تفاصيل
كيفية التقييم أسلوب شرح )

واحدة او اكثر من تحقيقه ارتباطهو

 (CILOsمخرجات التعلم 

  طرق التقييم

 سامتحان قصير لقيا 0 02% 0202\2\02
مدى معرفة الطالب 

بتصميم البرامج 
 التدريبية 

  االمتحانات القصيرة

لقياس مخرجات التعليم  0 32% 0202\3\00
 (0,0,3,2رقم )

  امتحان منتصف الفصل 

تقديم عرض من قبل  خالل الصل  %02 خالل الفصل 
الطالب خالل 

المحاضرة , و طرح 
 امثلة على الطلبة 

  الواجبات

  مشروع     

قياس كافة مخرجات  0 %25 نهاية الفصل 
 التعلم 

  االمتحان النهائي

  المجموع   % 022 

 
  .17 (المواضيع من المقرر الدراسي المعتمد والمذكور أعالهالمواضيع التي سيتم تغطيتها خالل الفصل الدراسي على أن تكون )محتوى المادة الدراسية 
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  (الوحدة التدريسية/ اسم الفصل)المحتوى  الوصف 

  .1 اإلداريمقدمة في التدريب  التدريب , لفرق بين التدريب و التعليم  أهميةمفاهيم التدريب , 

نظرية النظم فب مجال التدريب  كنظام متكامل  اإلداريمفهوم نظرية النظم و خصائصها , التدريب 
 اإلداري

2.  

مفهوم االحتياجات التدريبية , طرق تحديد االحتياجات التدريبية )تحليل التنظيم , العمليات , 
 الفرد شاغل الوظيفة (

  .3 االحتياجات التدريبية 

  .4 التدريب  أنواع من حيث الزمان و المكان و االحداث 

التخطيط لتصميم البرامج التدريبية , مراحل عملية التخطيط للتدريب , اإلجراءات المتبعة 
 في تصميم البرامج التدريبية , نماذج تطبيقية لبرامج تدريبية 

  .5 تصميم البرامج التدريبية 

, سلة  األدوار)المحاضرة , دراسة الحالة , تنفيذ  اإلدارةالتدريبية في مجال  األساليب
 , الزيارات الميدانية (اإلداريةرات , المباريات القرا

  .6 اإلداريالتدريب  أساليب

  .7 تقويم التدريب  و المعوقات  األسسالمفهوم و 

  8.  

  9.  

  11.  

 

 
 

  .81 الجدول الزمني 

طرق التدريس  طرق التقييم المتبعة

 المتبعة
رقم مخرج 

 التعلم 
)CILOs) 

محتوىال  
 المواضيع التي سيتم)

(تغطيتها  

 التاريخ 
 

 رقم األسبوع
 

المحاضرة والحوار  طرح اسالة 

 والنقاش 
مفهوم التدريب وأهميته  و  1

يم الفرق بينه و بين التعل  
 األول 

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
 الثاني   نظرية النظم وخصائصها   2

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
التدريب اإلداري كنظام  2

 متكامل 
 الثالث 

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
االحتياجات التدريبية :  3

 المفهوم و الطرق 
 الرابع  

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
االحتياجات التدريبية :  3

 المفهوم و الطرق
 الخامس 

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
أنواع التدريب من حيث  4

 الزمان و المكان 
 السادس 

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
أنواع التدريب من حيث  4

 األهداف 
 السابع 

امتحان منتصف الفصل و  1/2/3/4/5 امتحان امتحان

 إعادة أوراق االمتحان للطلبة

 و المراجعة 

 الثامن 

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
ج التخطيط لتصميم البرام 5

 التدريبية
 التاسع  

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
ميم اإلجراءات المتبعة في تص 5

 البرامج التدريبية 
 العاشر 
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المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
ة تصميم البرامج التدريبي 5  الحادي عشر   

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
ال التدريبة في مج باألسالي 6

 اإلدارة 
 الثاني عشر 

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
ال في مج التدريبةباألسالي 6

 اإلدارة
 الثالث عشر  

المحاضرة والحوار  طرح اسالة

 والنقاش  
 الرابع عشر   تقويم التدريب  7

 

  .19 تطلبات أخرىم

  الوصف

 سياسة الحضور والغياب - 

 .من الساعات المعتمدة للمادة(% ۱٥)ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  -

من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري (%۱٥)إذا غاب الطالب أكثر من  -

يقبلهما عميد الكلية التي تدرس المادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك 

إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك وعيه ( صفرا)المادة 

الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل من 

 .التخصص/ الكلية

من الساعات المقررة لمادة ما ، وكان هذا الغياب بسبب (%۱٥)إذا غاب الطالب أكثر من -

قبله عميد الكلية التي تدرس المادة يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق المرض أو لعذر قهري ي

عليه أحكام االنسحاب ، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل قراره بذلك ، وتثبت مالحظة 

منسحب إزاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب، أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو 

رسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم فيسمح لهم بالتغيب بنسبة الجامعة في النشاطات ال

، وإذا تجاوزها أحدهم يعتبر منسحبا وتطبق عليه أحكام االنسحاب، أما (%۰۲)ال تتجاوز 

الطلبة الذين يقومون باالشتراك في تدريبات أو مباريات لتمثيل األردن في الخارج بناء على 

تنسيب من االتحاد المعني باللعبة داخل األردن وبموافقة عميد الكلية المعني، فيسمح لهم 

، وإذا تجاوزها أحدهم يعتبر منسحبا وتطبق عليه أحكـام (%۰٥) بالتغيب بنسبة ال تتجاوز

 .االنسحاب

 

الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات  -

 في الوقت المحدد

 إجراءات السالمة والصحة - 

 الغش والخروج عن النظام الصفي - 

 

 التوقيع االسم  :اسم منسق المادة

 التوقيع االسم  :رئيس القسم

 التوقيع االسم  :الكلية/ الخطة مقرر لجنة

 التوقيع االسم  :العميد

تمت المصادقة عليها من قبل مسؤول البرنامج 

 :بتاريخ رئيس القسم األكاديمي/ األكاديمي

 التاريخ

 

 نسخة الى كل من:

  رئيس القسم 

  مساعد العميد لشؤون التطوير وضمان الجودة 



 الجامعة األردنية
 كلية األعمال 

 مخطط المادة الدراسية
 

5JUBS-March 2017 

 ملف المادة 

 


