
 
 

 الجامعة األردنية                       مخطط المادة الدراسية                              مركز االعتماد وضمان الجودة 
 

 
 

1 
 

 

 

 1. اسم المادة متابعة وتقويم البرامج والمشاريع االجتماعية 
 2. رقم المادة 2301705

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3
 اتالمتطلب             /ةالس             ابق اتالمتطّلب              2301704

 المتزامنة
.4 

 5. اسم البرنامج الدراسات العليا 
 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة االردنية
 8. الكلية االداب

 9. القسم العمل االجتماعي
 10. مستوى المادة ماجستير
 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 9فصل  9102/9191

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الماجستير
األقسام األخ رى المش تر ة ف ي ت دري   

 المادة
.13 

 14. لغة التدري  العربية
مخط           الم         ادة ت         اري  اس         ت دا   9191

ت        اري  مراجع        ة مخط          / الدراس        ية
 المادة الدراسية

.15 

 
 منّسق المادة .61

 m_kafaween@ju.edu.joقسم العمل االجنماعي  –كلية االداب -د م مود دمحم الكفاوين
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 مدرسو المادة .61

 m_kafaween@ju.edu.joقسم العمل االجنماعي  –كلية االداب -لكفاويند م مود دمحم ا
 

 

 وصف المادة .61
المش اريع االجتماعي ة ومراهل  ا و   ل   وتنفي    موض وعات اات ل لة  ختخط ي  و تص ميم  تب    ذ  ا الم ادة ف ي

التقرير الن ائي مع االشارة ال   متطلب ات  إلعداداالجتماعية ولوال  لمشروعاتلالمتابعة والتقييم وعمليات  مفاهيم 
 ...التقييم ولعوباته 

 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.
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ت     د  الم    ادة ال      تزوي    د الطال    ا بالمعلوم    ات والم     ارات واألخج ي    ات المتعلق    ة ختق    ويم الب    رامج :األذ    دا  - أ
 ال   ويتضمن في دراسة المادة التفكير الناقد واإلخداعي  استخدام  يفية والمشاريع االجتماعية و 

 المشاريع والبرامج االجتماعية تخطي  وتنفي   عن  ةتزويد الطالا بالمعلومات الجزم -0
 االجتماعية  المشاريع والبرامجتقويم  متابعة و تزويد الطالا بالمعلومات الجزمة هول -9
 تقييم مشروع اجتماعي  متابعة و ت الجزمة إلعداد خطةالم ارابالمعلومات و  تزويد الطالا  -3
س  تخدام با لتنفي    عملي  ات وخط  وات تقي  يم المش  روعات االجتماعي  ة تزوي  د الطال  ا بالم   ارات الجزم  ة  -4

  تقرير التقييم الن ائيو تابة  سبل ت ليل ا وأدوات جمع البيانات و المختلفةالمناذج 
 االجتماعية  زمة  لت ليل تقارير تقييم المشاريع تزويد الطالا بالم ارات  النقدية الج -5
  وخطوات التقييم  عملياتوالمرافقة لكل  تزويد الطالا باألخج يات الم نية الجزمة  -6

 
 :أن عل  ا  يكون قادر  أنالمادة  إن اءيتوقع من الطالا عند : نتاجات التعّلم -ب

 ة البرامج والمشاريع االجتماعي واليات تصميم  يلخص مف وم -0
 والتقويم  والفرق خين ما ةيصف خطوات المتابع -9
 تقييم المشاريع االجتماعية يميز خين انواع  -3
 التقييمالمختلفة في عملية  واألدواتيميز خين المناذج  -4
 يطبق خطوات التقييم عمليا -5
 الن ائي تقرير التقييممكونات  يلخص -6
 يقيم عمليا مشاريع وبرامج اجتماعية  -7
 رير التقييم ي لل و ختفكير ناقد تقا -8
 

 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .02
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نتاجااااااات الااااااتعّلم  أساليب التقييم المراجع
 المتحققة

 المحتوى  األسبوع المدّرس

االمتحاناااااااات المنا  اااااااات  المحاضر
 االبحاث والتقارير

يميااااااز م وناااااااات 
 المساق

د محماااااااااااااااااااااااااود 
 الكفاوين

بااااات متطل. ..مقدمااااة عاماااات مراجعااااات   االول  
تو عااات ..توزيااع المساااوليات ...المساااق
 الطلبة

االمتحاناااااااات المنا  اااااااات  62
 االبحاث والتقارير

د محماااااااااااااااااااااااااود  يميز المفاهيم
 الكفاوين

العقااااد ,,, فااااهيم  ات صااالة بالمسااااقم- الثاني 
االجتماااااااااعي , التنميااااااااة , الت طااااااااي  , 

  الم اريعالبرامج و  , السياسة االجتماعية

نا  اااااااات االمتحاناااااااات الم 62,66,6
 االبحاث والتقارير

يفااااااااااارق  اااااااااااين 
 المتابعة والتقييم

د محماااااااااااااااااااااااااود 
 الكفاوين

 تللم ااااااااااروعا المتابعااااااااااة والتقااااااااااويم - الثالث 
 االجتماعية

6,،,1,62
,66 
االمتحاناااااااات المنا  اااااااات 

 االبحاث والتقارير
خطاااااوات يصاااااف 

 المتابعة والتقييم
د محماااااااااااااااااااااااااود 

 الكفاوين
الرابااااااااااااااااااااااااااااع 

 وال امس
المفهاو  ) ةتقييم الم روعات االجتماعي-

( االهميااة انااواع  التقياايم , ماان ي اايم الاا 
 خطة التقييم

االمتحاناااااااات المنا  اااااااات  1,62,،
 االبحاث والتقارير

مراحاااااااا  يطباااااااق 
 التقييم وخطوات 

د محماااااااااااااااااااااااااود 
 الكفاوين

السااااااااااااااااااااادس 
 والسابع

 التقييم مراح  وخطوات 

االمتحاناااااااات المنا  اااااااات  1,1,62
 االبحاث والتقارير

المناااااااهج  يميااااااز
 تواألدوا

د محماااااااااااااااااااااااااود 
 الكفاوين

 جمع البيانات وأدواتمناهج  الثامن والتاسع

االمتحاناااااااات المنا  اااااااات  1
 االبحاث والتقارير

يل اااااااااااااااااااااااااااااا  
 االخالقيات

د محماااااااااااااااااااااااااود 
 الكفاوين

 اخالقيات الت يم العاشر

االمتحاناااااااات المنا  اااااااات  1,62
 االبحاث والتقارير

ي تاااااااب التقريااااااار 
 النهائي

د محماااااااااااااااااااااااااود 
 الكفاوين

 رير النهائيلتقا الحادي ع ر

د محماااااااااااااااااااااااااود  ي يم الصعوبات  المنا  ة واالمتحانات 62
 الكفاوين

 الصعوبات والع بات  الثاني ع ر

المحاضاااار 
 والطلبة 

يناااااااااااااااااااااااا    منا  ات وابحاث
 القضايا

د محمااااااااااااااااود 
 الكفاوين

-61اسااابوع
61  

 حاالت نطبي ية ضايا و 

 الن اطات واالستراتيجيات التدريسية .06

 

 : متطلبات المادة
 . ةدراسة المواد الدراسي. 0
 لمساققراءات في بعض المراجع المتعلقة با. 9
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 .الم اضرات. 3
 .كتابة بعض التقارير عن أي من مواضيع االمساق ومناقشت ا. 4
 ومناقشت ا تقارير التقييماض نمااج من استعر  -5
  لمشروعات اجتماعية  ةمناقشات جماعي-6
 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .00

 :التقييم والمتطلبات التالية أسالياخجل من  المست دفة نتاجات التعلم ت ققإثبات  يتم
 
 التقارير التي تطلا من الطلبه االب ا  و  تقييم _ 0
 .المشار ة والمناقشة اثناء الم اضرات_9
 .عن أسئلة االمت انات اإلجابة_3
 االلتزام بال ضور المستمر_4
 
 
 
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .01

  :والغياب سياسة ال ضور -أ

 :المواظبة على حضور المحاضرات 
يج ا عل   جمي ع الطلب  ة التقي د بالمواىب ة عل    هض ور الم اض رات هس ا الموع  د المعل ن عن ه وف  ي المك ان الم  دد أثن  اء 

  الماجستيرتعليمات منح درجة  لتسجيل الطالا للمساق وال  وفقا لنص 
 
 : التغيب عن االمتحانات 

وف ي هال ة تغي ا الطال ا ، يجا عل  الطالا أن ي رص عل   القي ام ختيدي ة جمي ع االمت ان ات هس ا المواعي د المعل ن عن  ا 
 : الماجستيرتعليمات منح درجة  تطبق عليهسو  ، عن إهدى أالمت انات المقررة
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 :الغ  
مخالف  ات تيديبي  ة ، إلخ  جل خنظ  ام االمت   ان او ال   دوء الواج  ا ت  وافرا  ي  هيعتب  ر الغ    او م اول  ة الغ    أثن  اء تيدي  ة االمت   ان وا

 تعرض الطالا ال ي يرتكا ايا من ا للعقوبات التيديبية المنصوص علي ا في نظام تيديا الطلبة 
 أألبحاث والتقارير

يج ا . ا من جي ة الب   ي تعلم الطال ا م ن خجل  ، كل طالا مس جل ف ي ذ  ا المس اق يج ا ان يق وم بكتاب ة ب    او ورق ة عم ل
 . عل  الطلبة االتصال بمدرس المساق من اجل اختيار عنوان الب   او ورقة العمل

 
 : الم اركة والتفاع  الصفي 
 

وعلي ه يج ا عل     ل طال ا ان ي يتي ال   قاع ة الم اض رة بع د  يام ه ، المشار ة أثناء الم اض رة ل  ا دور  بي ر ف ي تقي يم الطال ا
وال   ليك ون ق ادرا عل   ط رل أس ئلة ، لموضوع الم اضرة من القراءات الم ددة في ن اية خطة ذ ا المساقبالت ضير الكامل وفقا 

 . اات الصلة بالمساقتتعلق بموضوع الم اضرة والتعبير عن وج ة النظر في المسائل 
 
 
   :ليسي يم الطالب  ناء على نتائجت وفقا لما ي: االمتحانات ومعايير التقييم - إعطاء الدرجات -ه
 

 التاري  العالمة معايير التقييم

  %05 االمت ان األول  

  %05 االمت ان الثاني

  %31 (المشار ة)الت ضير والواجبات والب و  المطلوبة 

  %41 االمت ان الن ائي

 

 تس م في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 (معدات، األج زة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدرياالمرافق، ال)مصادر التعّلم والتعليم  .02

 مكتبة ألجامعة،  المواقع االلكترونية اات العجقة
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 .االس ندريت الحديثالم تب الجامعي  أالجتماعية الرعايةاالداره وتقويم م روعات , ( 6991)احمد مصطفى, خاطر-6

 .االردن عمان المناهجدار  الم اريعادارة : (0221)عبد الرحمن, الجبوري -0
 .الم اريع إلدارةالدلي  المعرفي ( 0222)المعهد االمري ي للمقاييس الدوليت -1
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 www.method 123.com 601( 0221)دلي  ادارة الم روعات-1

 والتقييم المتابعة( 0262)ماسسة فريدرش ايربرت -8
 طقي المركز القومي للبحوث القاهرةاالطار المن( 0221)الفولي -9

 0202(دلي  استرشادي)محاضرات في  الم روعات االجتماعية: الكفاوين , محمود  -،
62-Treasury Q, 1997 Project evaluation guidelines  
66-Bates ,G @ Jones,L ;(2012) Monitoring and evaluation : A guide for community projects. Liverpool JMU  

 
 

 معلومات إضافية 26.

 (موقع الجامعة االردنية)ينصح الطالا باإلطجع عل   تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة االردنية 
 
 
 

---------------: التو يع ------------------د م مود دمحم الكفاوين -: منسق المادةمدرس أو 
-------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة-----------------2/9/9191-: اري الت - ------

 -------------------------------------- التو يع -------------
-----------------------------التو ي ع -------------------------: رئي  القس م

------------------ 

http://www.method/
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--------------------- التو يع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة
----------------- 

---------------التو يع -------------------------------------------: العميد
----------------- 


