
 

 مخطط مادة دراسية إلكترونية

 1. اسم املادة اإلدارة العامة في األردن   

 2. رقم املادة 8666061

 الساعات المعتمدة )نظرية،عملية( 3
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( 3

بات السابقة/املتطلبات املتزامنة -
ّ
 4. املتطل

 5. اسم البرنامج بكالوريوس إدارة عامة 

 6. رقم البرنامج 66

 7. اسم الجامعة األردنيةالجامعة 

 8. الكلية كلية األعمال

 9. القسم اإلدارة العامة 

 10. مستوى املادة سنة رابعة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراس ي 0600/ 0608األول 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى املشتركة في تدريس املادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس العربية 

 15. أسلوب التدريس    إلكتروني عن بعد ☐× مدمج     ☐ وجاهي ☐×

×☐Moodle     ×Microsoft Teams   ☐Skype     ☐
Zoom      

☐Others………… 

 61. املنصة اإللكترونية

9102/9191الفصل الصيفي  

9190/9199الفصل األول   

تاريخ استحداث مخطط املادة الدراسية/ تاريخ 

 مراجعة مخطط املادة الدراسية
17.  



 منّسق المادة .81

 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب،  رقم الهاتف، طريقة التواصل، مواعيد التواصل، البريد اإللكتروني
ح،ث،خ/   88:36 – 86:36 ،0:36- 1:36المكتبية: لقاء المكتبي، الساعات ، من خالل التيمز، ال 680عبدالكريم السكر   رقم المكتب 

   ak.sukkar@ju.edu.jo/ البريد اإللكتروني  00002ن،ر / رقم الهاتف  1:36 – 0:36و 

 مدرسو المادة .80

 .التواصل، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب،  رقم الهاتف، طريقة التواصل، مواعيد 
 113:4 – 143:4، 03:4- 03:4، من خالل التيمز، اللقاء المكتبي، الساعات المكتبية:  410عبدالكريم السكر   رقم المكتب 

   edu.joak.sukkar@ju./ البريد اإللكتروني  40442ن،ر / رقم الهاتف  03:4 – 03:4ح،ث،خ/  و 

 وصف المادة .06
ريخية لإلدارة اتهدف المادة الى التعريف بمفهوم اإلدارة العامة في األردن ، وبالمتغيرات البيئية وعالقتها باإلدارة والتنظيم، وابراز التطورات الت

، وأسس ونوالتنظيم في األردن ، وتوضيح التنظيم الحكومي العام واسلوب ومعايير انشاء الوزرارات وفق المبادىء العلمية التي يجب ان تك
وضوابط تحديد اختصاصاتها، ، وتبيان انماط العالقة اإلدارية بين سلطة الدولة، ممثلة في الجهاز اإلداري للحكومة من ناحية ، وبين 

 المؤسسات العامة اإلقتصادية والخدمية من ناحية اخرى. 
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 08
 األهداف: -أ

  الطالب مفهوم اإلدارة العامة في األردن  يتبينأن   (8
 يشخص الطالب أهمية اإلدارة العامة  في عالم سريع التغير  أن  (0
 الطالب المبادىء اإلدارية على واقع اإلدارة العامة األردنية   يسقط أن  (3
 يحلل الطالب أهمية المتغيرات البيئية وتأثيراتها على اإلدارة والتنظيم    أن  (0
 الطالب مفاهيم المؤسسية والحاكمية وأهميتها في اإلدارة األردنيةيدرك أن  (2
 يطلع الطالب على أفكار حديثة في اإلدارة مثل: التشاركية والتخاصية والحوكمة  وغيرها  أن (6
 يحلل الطالب مكونات السلطة التنفيذية ويطلع على اختصاصاتها ومسؤولياتها   أن  (0
 ة في المحافظة على أمن وسالمة المجتمع، وتلبية احتياجاته بشكل مستمرأن يدرك الطالب أهمية اإلدارة العام (1

 مخرجات التعلُّم:  -ب
  

 

 ( CILOsمخرجات التعلُّم على مستوى المادة الدراسية ) 

مخرجات التعلم على مستوى البرنامج األكاديمي 
(PILOs ) 

 ز و هـ د ج ب أ

       × يتبين الطالب مفهوم اإلدارة العامة  1

     ×   يشخص الطالب أهمية اإلدارة العامة  في عالم سريع التغير   2

يحلل الطالب أهمية المتغيرات البيئية وتأثيراتها على اإلدارة  3

 والتنظيم    
  ×     

يتعرف الطالب على تطبيق المبادىء اإلدارية على واقع اإلدارة  4

 العامة األردنية  
    ×   

      ×  يتمكن الطالب من الممارسة األفضل للعمليات اإلدارية  5

يدرك الطالب مفاهيم المؤسسية والحاكمية وشأنها في اإلدارة  6

 األردنية 
   ×    

يتبين الطالب ان اإلدارة العامة هي المعنية بالتطبيق اليومي  7

 للقوانين واألنظمة إلشباع الحاجات العامة
     ×  

الطالب على أفكار حديثة في اإلدارة مثل: التشاركية يطلع  8

 والتخاصية والحوكمة  وغيرها
       

يحلل الطالب مكونات السلطة التنفيذية ويطلع على اختصاصاتها  9

 ومسؤولياتها   
×       

يتعرف الطالب على مداخل اإلدارة العامة القانونية والسياسية  11

 والسلوكية   
   ×    

يدرك الطالب أهمية اإلدارة العامة من خالل المفاهيم  القادرة على  11

 التعامل مع مشكالت الجهاز اإلداري ووضع الحلول المناسبة لها
     ×  

يستشعر أهمية اإلدارة العامة في المحافظة على أمن وسالمة  12

 المجتمع، وتلبية احتياجاته بشكل مستمر.
 ×      

 
 

 



 المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى. 00
*أساليب  المراجع 

 التقييم 

*اساليب 

التدريس/ المنصة 

 اإللكترونية 

  األسبوع  المحاضرة  الموضوع 

ابو شيخة، 

نادر ، 

اإلدارة 

العامة في 

 األردن 

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات 

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

التعريف بالمفهوم، 

 وأهميته 

اإلدارة 

 العامة 

11/14/4444  

12/14/4444  

1 

ابو شيخة،  

نادر ، 

اإلدارة 

العامة في 

 األردن

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

البيئة الطبيعية -

وعالقتها باإلدارة 

 والتنظيم 

البيئة اإلنسانية -

وعالقتها باإلدارة 

 والتنظيم 

البية السياسية  -

وعالقتها باإلدارة 

 والتنظيم

البيئة اإلقتصادية  -

وعالقتها باإلدارة 

 والتنظيم  

البيئة 

 اإلدارية   

10/14/4444  

44/14/4444  

4 

ابو شيخة، 

نادر ، 

اإلدارة 

العامة في 

 األردن

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

42/14/4444  

40/14/4444  

: 

ابو شيخة، 

نادر ، 

اإلدارة 

العامة في 

 األردن

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

مرحلة البحث -

عن الذات 

 والتكامل الوظيفي 

مرحلة البحث -

عن الذات 

وأساليب اإلدارة 

 والتنظيم 

المرحلة  -

التأسيسية  

 والتكامل الوظيفي 

مرحلة البحث عن 

الذات وأساليب 

 اإلدارة والتنظيم 

التطور 

التاريخي 

لإلدارة في 

 األردن 

1/11/4444  

2/11/4444  

0 

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

0/11/4444  

14/11/4444  

2 

ابو شيخة، 

نادر ، 

اإلدارة 

العامة في 

 األردن

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

مرحلة التعثر  

 وإعادة اإلنطالق

مرحلة التعثر 

 والتكامل الوظيفي 

مرحلة  -

التعثر 

واساليب 

اإلدارة 

 والتنظيم 

 12/11/4444  

10/11/4444  

6 

طرح األسئلة  

خل 

Microsot 
Teams  

وعالقتها بالقوانين 

والسياسات 

44/11/4444  

46/11/4444  

0 



المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

التنظيمية والتعلم 

والتعليم والتدريب 

 والثقافة والتقانة  

طرح األسئلة  

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 40/11/4444  0 

اقبيالت 

حمدي، 

القانون 

اإلداري. 

4440 ،

الطبعة 

األولى، 

عمان : دار 

 وائل للنشر 

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

لقاء متزامنة/  

 اإلدارة المركزية 

 الملك 

مجلس 

 الوزراء 

الحكام 

 اإلداريون 

التنظيم 

اإلداري في 

 األردن 

6/14/4444  

14/14/4444  

0 

اقبيالت 

حمدي، 

القانون 

اإلداري. 

4440 ،

الطبعة 

األولى، 

عمان : دار 

 وائل للنشر

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

 محاضرة

 متزامنة/ لقاء

 ديوان المحاسبة 

ديوان الخدمة 

 المدنية 

ديوان التشريع 

 والرأي 

المحكمة 

 الدستورية 

األجهزة 

المركزية  

المعاونة 

 اإلدارية 

 

1:/14/4444  

10/14/4444  

14 

وثائق 

 حكومية 

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

تطوير القطاع 

 العام 

نقاط القوة في -

 القاع العام 

نقاط الضعف في -

 القطاع العام 

44/14/4444  11 

وثائق 

 حكومية 

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 التحديات الهيكلية 

 التحديات التشريع

 التحديات الوظيفية

 التحديات المالية 

  

التحديات 

التي تواجه 

اإلدارة 

 العامة 

40/14/4444  

:1/14/4444  

14 

بحث منشور 

 لـ : 

طرح األسئلة 

خل 

المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 النمط العام 

 اإلطار 

تحليل العوامل 

اإلجتماعية 

 وتفسيرها 

النمط المالئم 

 لإلدارة العامة  

مستقبل 

اإلدارة 

العامة في 

 األردن 

:/1/4441  1: 

 

 أساليب التدريس تشمل: محاضرة متزامنه/ لقاء، محاضرة غير متزامنه / لقاء 



 *أساليب التقييم تشمل: الواجبات المنزلية، اختبار قصير، امتحان، اختبار قبل المختبر . . . الخ 

. أساليب التقييم 23  

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية : 

 أسلوب التقييم  العالمة الموضوع األسبوع المنصة
Moodle الواجبات المنزلية  6  الثاني 

 امتحان قصير  0  الخامس وجاهي

 مشاركة  0  الثاني وجاهي وعن بعد 

امتحان منتصف  4:  السابع وجاهي

 الفصل 

 امتحان نهائي  24 المادة جميعها  داخل الجامعة
     

     

     

 

. متطلبات المادة 24  

 على الطالب أن يمتلك جهاز موصول باإلنترنت، كاميرا، حساب على المنصة اإللكترونية المستخدمة 

 

. السياسات المتبعة بالمادة 25  

سياسة الحضور والغياب  -أ  

الغياب عن اإلمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد  -ب  

إجراءات السالمة والصحة  -ج  

الغش والخروج عن النظام الصفي  -د  

إعطاء الدرجات  -هـ  

الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة  -و  

 

. المراجع 26  

اإلدارة العامة في الردن ، عمان : دار الشروق  4444أمل الفرحان وعبدالكريم السكر ،  -  

، القانون اإلداري، الطبعة األولى؛ عمان: دار وائل للنشر والتوزيع 4440حمدي قبيالت،  -  

قوانين اإلدارة العامة  -  

0001، الجريدة الرسمية  رقم  4412( لسنة 00قانون الالمركزية رقم ) -  

تاريخ  002::، الجريدة الرسمية رقم  :100( لسنة 1نظام ديوان التشريع والرأي رقم ) -

16/0/100:  

 

. معلومات إضافية27  

 
 

 
 

 

 

.......مدرس المادة او منسق المادة: ...................................  التوقيع ...............................التاريخ .............  

.........مقرر لجنة الخطة / القسم: ..........................................التوقيع ..................................................  

.................رئيسالقسم: ...........................................................التوقيع ...........................................  

 


