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387 ...............................................   النرشات اإلرشافية
389 ...................................................   القراءة املوجهة
390 ................................. اإلرشافية واللقاءات  االجتامعات    
392 .................................................   الندوات الرتبوية
  البحث اإلجرائي................................................. 392
املصغر.................................................... 395 التعليم    
  إرشاف األقران................................................... 397
  التدريب اإلرشايف أثناء اخلدمة .................................... 398
  املنحى التكاميل اإلرشايف.......................................... 398
399 .................................. للمعلمني القيم  توضيح  أسلوب    

 -401 .............................................. الرتبوي املرشف  معايري 
املدريس.......  405-  للمنهج  التقويمية  املامرسات  يف  الرتبوي  اإلرشاف  دور 
تقويـم -  عنـد  الرتبـوي  اإلشـراف  تواجـه  التـي  والتحديـات  الصعوبات 

 407   ...........................................................         املنهج
● 411   . املدرسة خارج  من  املنهج  تقويم  اسرتاتيجية  حول  خالفية  قضايا   : رابعاً
املدرسة.............  413 ● خارج  من  املنهج  تقويم  عن  تلخيصية  نظرة   : خامساً

 -413 .................. املدرسة خارج  من  املنهج  تقويم  اسرتاتيجية  إجيابيات 
 -414 .................. املدرسة خارج  من  املنهج  تقويم  اسرتاتيجية  سلبيات 
● 417 ................................................ السادس الفصل  مراجع 

429 ............. 
●   429 ............................................................... املقدمة   
●  430 ........................ املدرسة داخل  من  املنهج  لتقويم  مقرتحات   : أوالً
املدارس......................... 436 ● داخل  املعلمني  تقويامت  من  أمثلة   : ثانياً
● 440 ....................... املدرسة داخل  من  املنهج  تقويم  عن  مشاريع   : ثالثاً
● 445 .. املدرسة داخل  من  املنهج  تقويم  من  كجزء  املعلمني  أعامل  مراجعة   : رابعاً
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● 449 .......... املدرسة داخل  املنهج  تقويم  عند  الصغار  الطلبة  مراعاة   : خامساً
املدرسة......... 453 ● داخل  املنهج  تقويم  يف  ودورهم  املعلمني  تدريب   : سادساً
● 455 ............. املهارات أساس  عىل  املدرسة  داخل  من  املنهج  تقويم   : سابعاً
● 458 ............................... املدرسية الذاتية   التقويامت  تصنيف   : ثامناً
● 461 ........................... املدرسة داخل  من  املنهج   أنواع تقويم   : تاسعاً
املدرسة.............. 465 ● داخل  من  املنهج  تقويم  حول  خالفية  قضايا   : عارشاً

 -465 ................................................... التقويم مستويات 
 -468 .................................................... والرقابة املشاركة 
واخلطر...................................................... 470-  التهديد 
 -472 .......................................... ودقتها البحث  طرق  سالمة 
 - 473 .............................................................. الوقت
● 473 ...................... املدرسة داخل  من  املنهج  تقويم  عن  تلخيصية  نظرة 
● 478 ............. املدرسة داخل  من  التقويم  السرتاتيجية  اإلجيابية  النقاط  أبرز 
● 479 ............ املدرسة داخل  من  التقويم  السرتاتيجية  السلبية  اجلوانب  أبرز 
● 479 ............ املدرسة) داخل  من  التقويم  موضوع (إسرتاتيجية  عىل  تعقيب 
السابع.................................................. 482 ● الفصل  مراجع 

489 ...........   
املقدمة................................................................. 489 ●
● 491 .............. املدريس املنهج  لتقويم  املشرتكة  االسرتاتيجيات  أنامط  أوال: 

 -491 ....................................................... الذايت التقويم 
491 ................................... وخصائصه  الذايت  التقويم  أمهية    
اسرتاليا................................. 492 من  الذايت  للتقويم  نموذج    
495 ......... املنهج لتقويم  املحلية  التعليم  هيئات  مشاريع  يف  املشكالت    

التأمل............................................................... 497- 
 -500 ...................................... األكاديمي  واالعتامد  االعرتاف 
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● 504 ...... املنهج  لتقويم  املشرتكة  باالسرتاتيجيات  عالقة  هلا  عامة  قضايا  ثانيا: 
● 509 ................................. املشرتكة االسرتاتيجيات  إجيابيات   : ثالثاً
● 510 .................... ومشكالهتا   املشرتكة  االسرتاتيجيات  سلبيات   : رابعاً
● 512 .................... املشرتكة التقويم  اسرتاتيجيات  عىل  التعقيب   : خامساً
● 519 .................................................. الثامن الفصل  مراجع 

525 .................. 
املقدمة................................................................. 525 ●
املنهج 526 ● عىل  املعتمد  التقويم  باسرتاتيجية  للمهتمني  املطلوبة  املعرفية  اخللفية 
املنهج........................................ 529 ● عىل  املعتمد  التقويم  ماهية 
املنهج......................................... 531 ● عىل  املعتمد  التقييم  ماهية 
● 532 ....................................... املنهج   عىل  املعتمد  القياس  ماهية 
املنهج....... 533 ● عىل  املعتمد  والقياس  املنهج   عىل  املعتمد  التقويم  بني  العالقة 
● 534 ....................................... املنهج   عىل  املعتمد  التقويم  مزايا 
املشكالت ....................... 535 ● بحل  املنهج   عىل  املعتمد  التقويم  عالقة 
● 536 ............... التكويني  والتقويم  املنهج  عىل  املعتمد  التقويم  بني  العالقة 
والتدخل    ● للتدخل  االستجابـة  بنامذج  املنهـج  علـى  املعتمد  التقويم  عالقة 

املراحل...................... 536 متعددة  املساعدة   ونظام  اإلجيايب،  السلوكي   
● 538 ...................... املنهج  عىل  املعتمد  التقويم  يف  االستقصاء  خطوات 
التاسع.................................................. 540 ● الفصل  مراجع 

545 ...... 
املقدمة................................................................. 545 ●
● 548 ................................................. البديل  التقويم  مفهوم 
● 548 .......................................... البديل  التقويم  مفهوم  تعريف 
البديل............... 548 ● التقويم  عن  املعربة  الرئيسة  املصطلحات  بني  التمييز 
● 549 ........................... البديل التقويم  ظهور  عن  املسؤولة  التطورات 
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البديل........................................ 552  ● للتقويم  األساسية  املبادئ 
البديل............................................... 553 ● التقويم  خصائص 
● 554 ....................................... البديل الرتبوي  التقويم  متطلبات 
● 555 ................ الرتبوية الفلسفة  يف  البديل  التقويم  أحدثها  التي  التغريات 
البديل......................................... 555 ● التقويم  تطبيق  صعوبات 
البديل................................................. 556 ● التقويم  أساليب 
● 557 ................................................. البديل التقويم  أشكال 
● 557 ................................... وأدواته البديل  التقويم  اسرتاتيجيات 

 -558 ................................ األداء عىل  املعتمد  التقويم  اسرتاتيجية 
 -558 ................................... والقلم بالورقة  التقويم  اسرتاتيجية 
 -558 ........................................ باملالحظة التقويم  اسرتاتيجية 
 -559 ........................................ بالتواصل التقويم  اسرتاتيجية 
 -559 .................................. الذات بمراجعة  التقويم  اسرتاتيجية 
البديل.................................................  560 ● التقويم  أدوات 

 -560 ......................................... Portfolios األعامل:  ملفات 
  تعريف ملفات األعامل............................................ 560
561 .........................................   خصائص ملفات األعامل
562 ..........................................   مكونات ملفات األعامل
565 ...........................   خطوات بناء واستخدام ملفات األعامل

 -566 .........................................Rubrics قواعد تقدير األداء 
  تعريف قواعد تقدير األداء........................................ 566
566 ......................................   مكونات قواعد تقدير األداء
  أنواع قواعد تقدير األداء.......................................... 567
568 ..................... األداء تقدير  قواعد  لتصميم  الفنية  املواصفات    
568 ...................   طرق تقدير األداء باستخدام قواعد تقدير األداء
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  خطوات تصميم قواعد تقدير األداء............................... 569
570 ..........................................   أمهية قواعد تقدير األداء
571 ..................   األخطاء الشائعة يف استخدام قواعد تقدير األداء

الشطب............................................. 571-  أو  الرصد  قوائم 
 -572 ........................................................ التقدير سالمل 
 -572 ................................................ اللفظي التقدير  سالمل 
 -572 ............................................ التعلم  سري  وصف  سجل 
 -                                    572 ............................................................ املالحظة
 -                                          573 .................................................... الكتابة اختبارات 
املفاهيم...................................................... 573-  خرائط 
 -  574 ............................................................. املرشوع
 -574 ..................................................... املفتوحة اإلجابة 
 -574 ................................................. املجموعة  أداء  تقييم 
الرتبوية............................ 575 ● البحوث  يف  البديل  التقويم  استخدام 
التقليدي............................ 580 ● والتقويم  البديل  التقويم  بني  مقارنة 
العارش.................................................. 582 ● الفصل  مراجع 

595 ....
املقدمة................................................................. 595 ●
اسرتاتيجيتها............................... 596 ● وماهية  احلالة  دراسة  تعريف 
املدريس.............................. 598 ● املنهج  يف تقويم  احلالة  دراسة  أمهية 
● 599 ............................. أنواع دراسة احلالة يف تقويم املنهج املدريس

 -599 ........................................... االستكشافية احلالة  دراسة 
 -599 ............................................ التوضيحية  احلالة  دراسة 
املدريس............................ 599 ● املنهج  يف تقويم  احلالة  دراسة  عنارص 

 -599 ........................................ منه واهلدف  الدراسة  موضوع 
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 -599 ........................................... واألدلة  املعلومات  مصادر 
 -600 ........................................... بالدراسة املحيطة  الظروف 
 -600 ........................... احلالة دراسة  يف  املتبعة  واملنهجية  العمل  آلية 
 -600 ............................................................... املقوم 
املدريس............................. 600 ● املنهج  يف تقويم  احلالة  دراسة  أقسام 

 -600 .... التقويمية باحلالة  املرتبطني  باألشخاص  اخلاصة  الرئيسية  املعلومات 
الرتبوية................................................ 601-  احلالة  أسباب 
الرتبوية................................................. 601-  احلالة  تاريخ 
 -601 ..................................................... والتقييم  املتابعة 
● 601 ................................... اختيارها وأساليب  احلالة  دراسة  عينة 
املدريس........................... 603 ● املنهج  تقويم  يف  احلالة  دراسة  أساليب 

 -604 ...................................... احلالة  دراسة  يف  املقابلة  أسلوب 
 -605 ............................................... املنزلية الزيارة  أسلوب 
 -606 ........................................... اهلاتفية املحادثات  أسلوب 
● 606 ................. احلالة دراسة  منهج  باستخدام  املحلية  املجتمعات  دراسة 
احلالة...................................... 607 ● لدراسة  البيانات  مجع  أدوات 

 -607 .............................................................. املقابلة
 -610 ............................................................ املالحظة
 -610 ............................................................. الوثائق 
دراســة ● عىل  املعتمد  املدريس  املنهج  تقويم  السرتاتيجية   اجرائية  خطوات 

611 .............................................................         احلالة 
● 613 . احلالة  دراسة  عىل  املعتمد  املدريس  املنهج  تقويم  السرتاتيجية  عميل  تطبيق 
املدريس............................ 616 ● املنهج  يف تقويم  احلالة  دراسة  مميزات 
املدريس........................... 617 ● املنهج  تقويم  يف  احلالة  دراسة  سلبيات 
اخلالصة............................................................... 618 ●
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● 620 ............................................ عرش احلادي  الفصل  مراجع 
624 ............................................................

العربية......................................................... 625 ● املراجع 
● 644 ....................................................... األجنبية املراجع 

www.massira.jo



32


رقم 
رقم عنوان اجلدول                            اجلدول

الصفحة
الرتبوي 1 والتقويم  الرتبوي  البحث  بني  واالختالف  الشبه  100أوجه 

وهاميلتون 2 لبارليت  التنويري  التقويم  194مراحل 

املالحظة3 بطاقة  252نموذج 

املالحظة4 لبطاقة  آخر  253نموذج 

5
أعمل  كيف  السؤال:  عن  لإلجابة  الذايت   للتقويم  قصرية  تدقيق  قائمة 

256واجبي؟ 

6
هل  هو:  آخر  سؤال  عن  لإلجابة  الذايت  للتقويم   أخر مراجعة  قائمة 

متعاون؟  256أنا 

ليكرت7 مقياس  تستخدم  مراجعة  أو  تدقيق  قائمة   257

القصصية8 السجالت  أو  احلوادث  سجالت  لبطاقة  259نموذج 

تقدير9 ملقياس  263نموذج 

التقدير10 ملقياس  آخر  264نموذج 

التقدير11 ملقياس  ثالث  265نموذج 

يومي12 مذكرات  سجل  269نموذج 

املسؤولية 13 أساس  وعىل  اهليئة  أساس  عىل   املعتمد  الداخيل  463التقويم 

التقليدي14 والتقويم  البديل  التقويم  بني  581الفرق 
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رقم 
رقم   عنوان الشكلالشكل

الصفحة
املشهورة1 التقويم  نامذج  اسرتاتيجيات  143تصنيف 

تايلور 2 147نموذج 

املنهج3 لتقويم  هاموند  نموذج  152أبعاد 

املنهج     4 لتقويم  بروفاس  157نموذج 

باألهداف5 املقيد  غري  سكريفني  164نموذج 

العامة6 للمالمح  ستيك  171نموذج 

االستجايب7 للتقويم  ستيك  نموذج  176خطوات 

استفلبيم8 نموذج  حسب  القرارات  181تصنيف 

استفلبيم9 نموذج  حسب  التقويم  185أنواع 

للتقويم10 ألكن  نموذج  189مراحل 

موحد11 وخمرجات  مدخالت  نظام  أنه  عىل  جونسون  210نموذج 

املتعددة12 بأنظمتة  مكدونالد  211نموذج 

املناهج13 لتطوير  تابا  هيلدا  213نموذج 

املدريس14 للمنهج  ويلر  214نموذج 

املنهج15 لتطوير  كري  216نموذج 

املنهج16 لبناء  والتون  218نموذج 

املنهج)17 جريفز (أبعاد  220نموذج 

www.massira.jo



34

رقم 
رقم   عنوان الشكلالشكل

الصفحة
املنهج18 لتطوير  هرييك  222نموذج 

املنهج19 لتطوير  الوتون  225نموذج 

وتقويمه20 لتطويراملنهج  بوشامب  226نموذج 

العام21 التعليم  لنظام   األخر الفرعية  األنظمة  بني  كنظام  املنهج  227موقع 

للمنهج22 زايس  230نموذج 

23
العالقات بني املؤثرات والفلسفة يف عملية تطوير املنهج حسب نموذج 

230تانر

تانر24 نموذج  حسب  املنهج  231مصادر 

االجتامعي25 البياين  الرسم  أو  االجتامعية،  العالقات  272خمطط 

األسئلة26 أرقام  بجانب  احلروف  فيها  تستخدم  إجابة  303أوراق 

27
أرقام  بجانب  دوائر  فيها  توضع  التي  اإلجابة  أوراق  من  آخر  نوع 

304األسئلة

والتقويم28 والتقييم  القياس  مفاهيم  بني  املتداخلة  528العالقة 

التقويم29 يف  املشكلة  حلل  الثالث  535املراحل 

البديل30 التقويم  560اسرتاتيجيات 
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