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 1. اسم املادة التنمية اإلدارية   

 2. رقم املادة 4666161

 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 الجامعة األردنية

 8. الكلية كلية األعمال

 9. القسم اإلدارة العامة 

 10. مستوى املادة سنة رابعة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراس ي 2622/ 2624األول 

 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.  



 مخطط مادة دراسية الكترونية: 
 منّسق المادة .41

 .المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يلي: رقم 
ن،ر / رقم  8:30 – 7:30ح،ث،خ/  و  44:36 – 46:36، من خالل التيمز، اللقاء المكتبي،  الساعات المكتبية    641عبدالكريم السكر   رقم المكتب 

 ak.sukkar@ju.edu.jo/ البريد اإللكتروني  21222الهاتف 

 مدرسو المادة .91

 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني

 7:30ح،ث،خ/  و  11:04 – 14:04، من خالل التيمز، اللقاء المكتبي،  الساعات المكتبية    410عبدالكريم السكر   رقم المكتب 

 ak.sukkar@ju.edu.jo/ البريد اإللكتروني  40442ن،ر / رقم الهاتف  8:30 –

 وصف المادة .02
لى المنظمات ع تهدف هذه المادة الى التعريف بمفهوم التنمية اإلدارية ودورها في تحسين أداء المنظمات من خالل تدريب وتهيئة المديرين الذين سيشرفون

مرار في من البقاء واإلستويديرونها وفق مواصفات ) مدير المستقبل( الذين سيتمكنون من اإلرتقاء بمستوى األداء للعاملين ولإلداريين مما يمكن المنظمة 
عليه التنميات األخرى، ومما يعزز من قدرة املنظمات على اشباع حاجات ورغبات األفراد، وترعى التنمية اليوم عملية التعلم الذاتي الذي يعد األساس الذي تقوم العمل، 

 ن مستوى األداء وتنمية املهارات والخبرات وتغيير األتجاهات والسلوك واملعارف  التي من شأنها تحسي

 

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 09.

mailto:ak.sukkar@ju.edu.jo
mailto:ak.sukkar@ju.edu.jo


 األهداف: -أ

 ان يتبين الطالب مفهوم التنمية اإلدارية وخصائصها وتميزهاعن األنواع األخرى من التنميات    (4
 فق األسس العلمية والمنطقية مما يؤدي الى تحسين فاعلية المنظمة  و ان يشخص الطالب مشكالت المنظمات وكيفية عالجها  (2
   ومرادفاتها األخرى من المصطلحات ان يقارن  الطالب  بين التنمية اإلدارية  (3
 ان يتعرف الطالب على األفكار الحديثة في التي يطرحها حقل التنمية اإلدارية    (1
 ت مباشرة  ان يتمكن الطالب من الممارسة األفضل لحل المشكال (2
 ان يدرك الطالب فوائد تنمية المنظمات من خالل المفاهيم  القادرة على التعامل مع مشكالت الجهاز اإلداري   (6

 نتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على : -ب
مخرجات التعلُّم على مستوى المادة الدراسية   CILOs (   مستوى البرنامج مخرجات التعلم على

  PILOs  األكاديمي (

 ز و هـ د ج ب أ

تحليل واقع الجهاز اإلداري وبالتالي الوقوف على نقاط قوته  1

 وضعفه  

×       

تحليل الرؤية السليمة ألهمية التنمية المستمرة لألجهزة اإلدارية  2

 حفاظاً على بقائها وإستمراريتها  

  ×     

يناقش كيفية تنمية المديرين وتطويرهم واكسابهم المهارات اإلدارية  3

 المطلوبة 

  ×     

يناقش كيفية تنمية المديرين وتطويرهم واكسابهم المهارات   4

 اإلدارية المطلوبة 
    ×   

      ×  تحليل عملية التنمية، وما الجديد فيها في األفية الثالثة   5

    ×    يناقش فوائد التنمية في المنظمات ودورها في ديناميكية المنظمة  6

  ×     × تحليل عالقات وروابط التنمية اإلدارية  7

يناقش المداخل الحديثة للتنمية اإلدارية في القرت الحادي  8

 والعشرين 

    ×   

يحلل فاعلية التنمية وجدوى برامجها التدريبية من خالل المقارنة  9

 بين التكاليف والعوائد 

   ×    

يقيم احتياجات المنظمات واألفراد والمديرين وخاصة أخطائهم في  11

 التعامل وفي المهارات وفي التفويض 

 ×      

 

 
 

 

 المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى .00
*اساليب التدريس/  *أساليب التقييم  المراجع 

 المنصة اإللكترونية 

  األسبوع  المحاضرة  الموضوع 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات 

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
التعريف 

بالمفهوم، 

 وأهميته 

التنمية 

 اإلدارية 

11/14/4444  

12/14/4444  

1 



القرن الحادي 

 والعشرين 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين 

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
ماذا يجب ان 

تدرس المنظمات 

في التنمية 

 اإلدارية، 

توضيح كيفية 

تحديد اإلحتياجات 

التدريبية، 

واحتياجات 

التنمية ، 

والمهارات 

 المطلوبة 

التنمية اإلدارية 

 والمنظمات  

11/14/4444  

44/14/4444  

4 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
42/14/4444  

42/14/4444  

0 

اللوزي ، موسىن 

التطوير التنظيمي 

4444 

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
توضيح المفهوم 

التقليدي للتنمية 

اإلدارية ، 

والحديث والشامل 

، وعالقة المفهوم 

بالرادفات 

األخرى 

كاإلصالح 

 والتطوير والنمو

مفاهيم التنمية 

 اإلدارية 

1/11/4444  

2/11/4444  

0 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
1/11/4444  

14/11/4444  

2 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
العالقة بالتنمية 

اإلقتصادية، 

واإلجتماعية، 

 وإدارة التنمية 

  

أعالقات 

ورواب التنمية 

 اإلدارية 

12/11/4444  

12/11/4444  

6 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
وعالقتها 

بالقوانين 

والسياسات 

التنظيمية والتعلم 

والتعليم والتدريب 

 والثقافة والتقانة  

44/11/4444  

46/11/4444  

7 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء

 42/11/4444  1 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
تحليل النظريات 

التقليدية، 

والنظريات 

الحديثة ، 

والنظرية 

الموقفية، وادارة 

 الجودة  

نظريات التنمية 

 اإلدارية 

6/14/4444  

14/14/4444  

2 



الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
توضيح مفهوم 

التخطيط للتنمية 

اإلدارية والنقاط 

التي تبرز أهمية 

تخطيط ال

وأساسياته في 

 التنمية اإلدارية  

تخطيط التنمية 

 اإلدارية 

 

10/14/4444  

17/14/4444  

14 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
وتوضيح 

مشكالت التنمية 

اإلدارية في 

البلدان النامية 

 وطرق عالجها  

44/14/4444  11 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

 محاضرة متزامنة/ لقاء
توضيح العالقة 

بين المجالين، 

ومبحث 

مشروعات 

األتمتة في التنمية 

 اإلدارية  

التنمية اإلدارية 

 والمعلومات 

47/14/4444  

01/14/4444  

14 

الصرن، رعد 

، 4444حسنن 

صناعة التنمية في 

القرن الحادي 

 والعشرين

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot Teams  

متزامنة/ لقاء محاضرة  
 تقييم اإلحتياجات

تقييم تدريب 

 العمال

تقييم األخطاء 

وكيفية التعامل 

 معها  

تقييم التنمية 

 اإلدارية 

0/1/4441  10 

 

 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 6  الثاني%  الواجبات المنزلية  

%7  الخامس وجاهي  امتحان قصير 

بدًء من األسبوع  وجاهي وعن بعد

الثاني الى نهاية 

 الفصل

 7%  مشاركة  

%04  السابع وجاهي امتحان منتصف  

 الفصل 

%24 المادة جميعها  داخل الجامعة  امتحان نهائي  
     

     

     

 

. 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  

 

(، صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرين. دمشق: دار الرضا 4444رعد حسن الصرن )  

ابحاث علمية منشورة بالموضوع نفسه-  

فيما يتعلق بالتنمية في األردن ومية وثائق حك-  

 

 

. معلومات إضافية 27  
 

 
 

 

 

 

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

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

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


