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  تقويم املناهج بني االسرتاتيجيات والنماذج

 : تأليف ◙

 ( 2019)   , د/ فهد علي العميريجودت أحمد سعادةد/ أ.
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 وضوابطه وأخالقياته ومربراته ونشأته مفاهيم تقويم املنهج: الباب األول ◙

 ومربراتهمفاهيم تقويم املناهج : الفصل األول ◙

 مقدمة ▪

 املناهج:أواًل: مفاهيم تقويم  ▪
 التقويم ▪

 التثمني  ▪

 املنهج املدرسي ▪
 تقويم املنهج املدرسي ▪

 مدخل التقويم ▪

 اسرتاتيجية التقويم ▪

 منوذج التقويم ▪

 التقويم متعدد القياسات ▪

 التقييم ▪

 القياس  ▪

 مقاييس التقدير ▪

 املعيار ▪

 املستوى ▪

 احملك  ▪

 املؤشر ▪

 اخلاصية ▪

 الِسمة ▪

 االمتحان ▪

 االختبار ▪

 االختبار القصري ▪

 الفحص ▪

 اخلالصة ▪

 ثانيًا: مربرات تقويم املناهج: ▪

 االنفجار املعريف واملعلوماتي ▪

 تنامي الطلب االجتماعي على التعليم والثقافة  ▪

 شيوع ظاهرة استقدام العمالة االجنبية املاهرة  ▪
 االهتمام برفع مستويات الرتبية والتعليم يف ضوء معايرياجلودة ▪

 املدرسية نتائج البحوث والدراسات يف جماالت املناهج  ▪

 التطورات املستمّرة يف جمال علم النفس وتكنولوجيا التعليم  ▪
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 التأكد من مدى حتقيق األهداف اليت مّت تصميم املنهج من أجلها ▪

 تطوير املناهج املدرسية من وقٍت آلخر ▪

 مراجع الفصل األول ▪

صلللل اليلاني ◙ شلللأق تقويم املنلاهج وتطورهلا ال لارفي والفرل بني ال قويم : الف ن

 ثوالبح

 مقدمة ▪
  نشأة تقويم املناهج وتطوره التارخيي: ▪
 مرحلة بدايات التقويم  ▪
 مرحلة الثورة الصناعية واالصالح )عصر النهضة(  ▪
 م( وتفعيل االختبارات1918-1914مرحلة احلرب العاملية األوىل ) ▪

 مرحلة ابتكار مصطلح التقويم الرتبوي وتصميم أول منوذج للتقويم باألهداف ▪

 م(1945-1939العاملية الثانية ) مرحلة احلرب ▪

 م(1950-1946مرحلة الركود االقتصادي العاملي) ▪

 مرحلة احلرب الباردة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت  ▪

 مرحلة الثورة الكمية ▪

 املعلوماتية والتوسع يف حركة التقويم مرحلة الثورة ▪

 مرحلة متهني تقويم املناهج ▪

 مرحلة علمية تقويم املناهج ▪

 ظهور حركة املعايري العاملية للتقويم الرتبويرحلة م ▪

 العوملة واخلصخصة مرحلة ▪

 مرحلة أحداث بداية األلفية امليالدية الثالثة ▪
 احلديثة اليت أثرت يف تقويم املنهج املدرسي الرتبوية مرحلة  التوجهات  ▪

 الفرق بني التقويم الرتبوي والبحث الرتبوي: ▪

 من حيث املفهوم  ▪

 من حيث األهداف  ▪

 من حيث تعميم النتائج ▪

 اختالفات عامة بني التقويم والبحث العلمي ▪

 أوجه الشبه التفصيلية بني التقويم والبحث الرتبويني ▪

 نقاط االختالف التفصيلية بني التقويم الرتبوي والبحث الرتبوي ▪

 اخلالصة ▪
 مراجع الفصل الثاني ▪

 ضوابط تقويم املنهج وأخالقياته : الفصل اليالث ◙

 مقدمة ▪

 ضوابط تقويم املنهج: ▪

 وضوح األهداف  ▪

 التخطيط الدقيق لعملية تقويم املنهج ▪
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              االستمرارية يف عملية التقويم                                                                                                  ▪
 إشتمال عملية تقويم املنهج على العديد من الوسائل واألدوات  ▪

 قويم املنهج املدرسي الشمول يف عملية ت ▪

 سهولة تطبيق عملية تقويم املنهج املدرسي وقلة تكاليفه نسبيًا  ▪

 اعتبار تقويم املنهج املدرسي عملية تعاونية  ▪

 إتصاف أدوات التقويم بالصدق والثبات واملوضوعية والشمول والتمييز ▪

 إعتماد عملية تقويم املنهج املدرسي على فلسفٍة تربويٍة سليمٍة  ▪

 تكون عملية تقويم املنهج املدرسي ذات جدوى ضرورة أن ▪

 إتصاف عملية تقويم املنهج املدرسي باملرونة املناسبة  ▪

 إتصاف عملية تقويم املنهج بأنها وسيلة وليست غاية يف حد ذاتها ▪

 مراعاة عملية تقويم املنهج املدرسي للضوابط األخالقية املطلوبة ▪

 عملية تقويم املنهج بأنها عملية وصفية كمية ونوعية معًا إتصاف ▪

 حتديد عملية تقويم املنهج للخطوات التالية املطلوب القيام بها ▪

 إتصاف عملية تقويم املنهج بكونها إنسانية الطابع وخالية من التعسف ▪

 أخالقيات تقويم املنهج املدرسي: ▪

 اإلملام الواسع بعملية تقويم املنهج املدرسي  ▪

 مانة العلمية األ ▪

 احلياد خالل إجراءات التقويم وعرض النتائج ▪

 احرتام آراء اآلخرين ووجهات نظرهم  ▪

 إبداء الصراحة الكاملة عن أهداف تقويم املنهج املدرسي  ▪

 واملعنوية  احلقوق املالية والفكرية حفظ ▪

 إجابة القائمني على عملية التقويم على استفسارات الفئات املستهدفة ▪

 البنائية يف عملية تقويم املنهج املدرسي ▪

 احلفاظ على سرية نتائج عملية تقويم املنهج املدرسي  ▪

 توظيف نتائج تقويم املنهج يف عمليات تطويره  ▪
 مراجع الفصل الثالث ▪
 وأدواته املنهج تقويم مناذج: الياني الباب ◙

 مناذج تقويم املنهج  :الفصل  الرابع ◙

 مقدمة ▪

 تعريف منوذج التقويم ▪

 األسس واملعايرياخلاصة ببناء مناذج تقويم املنهج ▪

 تصنيف مناذج التقويم وفق االسرتاتيجيات املختلفة: ▪

 األهداف  حتقيق اسرتاتيجية ▪
 األحكام  اسرتاتيجية إصدار ▪
 اسرتاتيجية تيسريالقرارات ▪

 اسرتاتيجية التقويم الكيفي ▪

 األهداف لتقويم املنهج:    حتقيق اسرتاتيجيةمناذج  ▪

https://www.blogger.com/null
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 منوذج تايلر ▪

 منوذج هاموند     ▪

 لربوفاس  منوذج املواءمة ▪

  منوذج متفيسيل ومايكل ▪

  األحكام لتقويم املنهج: مناذج اسرتاتيجية إصدار ▪

 منوذج سكريفني غري املقيد باألهداف    ▪

 املقارنة لسكريفني املسارات منوذج ▪
 لستيك  العامة املالمح منوذج ▪

 اإلستجابي لستيك  التقويم منوذج ▪
  مناذج اسرتاتيجية تيسري القرارات: ▪

 منوذج استفلبيم للقرارات املتعددة ▪

  منوذج ألكني لتقويم املناهج أو الربامج التعليمية ▪

 مناذج اسرتاتيجية التقويم الكيفي:  ▪

 التنويري  منوذج التقويم ▪

 الطبيعي  التقويم منوذج ▪
 يالتعامل منوذج التقويم ▪

 الدفاعي التقويم منوذج ▪

 منوذج التقويم القضائي  ▪

 مناذج أخرى لتطوير املناهج وتقوميها ▪

 منوذج جونسون  ▪

 منوذج مكدونالد  ▪

  منوذج ويلسون ▪

 منوذج تابا ▪
 منوذج ويلر  ▪

 منوذج كري  ▪

 منوذج والتون ▪

 منوذج جريفز ومنوذج هرييك  ▪

 منوذج الوتون ▪

 منوذج املنهج كنظام عند بوشامب  ▪

 منوذج زايس  ▪

 منوذج تانر ▪

 منوذج العملية لديفيز     ▪

 منوذج اخلربة آليزنار  ▪

 اخلالصة ▪

 مراجع الفصل الرابع ▪

 أدوات تقويم املنهج : الفصل اخلامس ◙

 مقدمة ▪
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 املالحظة ▪

 قوائم التدقيق أو املراجعة  ▪

 السجالت القصصية أو سجالت احلوادث ▪
 املناقشة اجلماعية ▪
 قاييس التقديرم ▪
 املقابالت  ▪
 السجالت واملذكرات اليومية ▪
 املؤمترات الفردية واجلماعية ▪
 عينات العمل ▪
 الرسم البياني االجتماعي، أو خمطط العالقات االجتماعية ▪
 االستبانات أو االستفتاءات  ▪
 لعب الدور  ▪
 االختبارات بأنواعها: ▪
 مقدمة ▪
 االختبارات التحصيلية: ▪

 واستعماهلا وأنواعها(  املقال:)مزاياها وعيوبها وطرق حتسينهااختبارات  ▪

 االختبارات املوضوعية:  ▪

 مزاياها وعيوبها وكيفية كتابتها ▪
 أنواع االختبارات املوضوعية:  ▪

 إختبارات الصواب واخلطأ)املزايا والعيوب والتحسني( -1 

 إختبارات التكميل)املزايا والعيوب والتحسني( -2 
 ملطابقة)االستعمال واملزايا والعيوب والتحسني(اختبارات ا -3 
 اختبارات االختيار من متعدد: -4 

 ماهيتها ▪

 استعماهلا ▪

 مزاياها ▪

 نقاط الضعف فيها ▪
 كتابتها ▪
 مقرتحات حتسينها ▪

 أدوات تقويم أخرى  ▪
 مراجع الفصل اخلامس ▪

  املنهج تقويم اسرتاتيجيات: اليالث الباب ◙

 من خارج املدرسة  اسرتاتيجية تقويم املنهج :الفصل السادس ◙

 مقدمة            ▪
 اختبار الربامج التقوميية ونتائج اإلمتحانات ▪

  برامج االختبارات الوطنية  ▪

 برامج االختبارات احمللية  ▪
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 نشر نتائج االمتحانات  ▪

 األدوار املختلفة يف االختبارات ▪

 قضايا خالفية حول االختبارات ▪

 تباراتاحلكم على برامج اإلخ ▪

 عمليات اإلشراف ▪
 مثال على نظام اإلشراف للتقويم من خارج املدرسة ▪

 األدوار يف العملية اإلشرافية لتقويم املنهج من خارج املدرسة ▪

 قضايا خالفية حول عملية اإلشراف لتقويم املنهج من خارج املدرسة ▪

 إجيابيات اسرتاتيجية تقويم املنهج من خارج املدرسة ▪

 اة لتقويم املنهج من خارج املدرسة:اإلشراف الرتبوي كأد ▪
 ماهية اإلشراف الرتبوي ▪

 أهداف اإلشراف الرتبوي ▪

 أهمية اإلشراف الرتبوي ▪

 خصائص اإلشراف الرتبوي ▪

 األمناط احلديثة لإلشراف الرتبوي: ▪

 اإلشراف الرتبوي باألهداف  -1

 اإلشراف الرتبوي البنائي  -2 

  اإلشراف الرتبوي العيادي -3

 اإلشراف الرتبوي التطوري -4

 اإلشراف الرتبوي التشاركي  -5

 اإلشراف الرتبوي املساند -6

 اإلشراف الرتبوي املتنوع  -7

 اإلشراف الرتبوي املعريف  -8
 اإلشراف الرتبوي اإلبداعي  -9

 اإلشراف الرتبوي التأملي -10

 اإلشراف الرتبوي الرتسلي  -11
  اإلشراف الرتبوي الدميقراطي -12
 اإلشراف الرتبوي الدبلوماسي -13

 اإلشراف الرتبوي الوقائي -14

 األساليب املعاصرة لإلشراف الرتبوي: ▪

 الزيارات الصفية  ▪
 املداوالت اإلشرافية ▪

 تبادل الزيارات بني املعلمني  ▪

 الدروس التطبيقية ▪

 النشرات اإلشرافية ▪

 القراءة املوجهة ▪

 االجتماعات واللقاءات اإلشرافية ▪

 الرتبويةالندوات  ▪

 البحث اإلجرائي ▪

 التعليم املصغر ▪
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 إشراف األقران ▪

 التدريب اإلشرايف أثناء اخلدمة  ▪

 املنحى التكاملي اإلشرايف: ▪

 أسلوب توضيح القيم للمعلمني: ▪

 معايري املشرف الرتبوي  ▪

 قضايا خالفية حول اسرتاتيجية تقويم املنهج من خارج املدرسة ▪

 خارج املدرسةإجيابيات اسرتاتيجية تقويم املنهج من  ▪
 سلبيات اسرتاتيجية تقويم املنهج من خارج املدرسة ▪

 مراجع الفصل السادس ▪

 من داخل املدرسة   إسرتاتيجية تقويم املنهج: الفصل السابع  ◙

      مقدمة  ▪

 مقرتحات للتقويم من داخل املدرسة  ▪

 ن تقوميات املعلمني داخل املدارسعأمثلة  ▪

 سةمشاريع عن تقويم املنهج من داخل املدر ▪

 مراجعة أعمال املعلمني كجزء من تقويم املنهج داخل املدرسة ▪

 مراعاة الطلبة الصغار عند تقويم املنهج داخل املدرسة ▪

 تدريب املعلمني ودورهم يف تقويم املنهج داخل املدرسة ▪

 تقويم املنهج من داخل املدرسة على أساس املهارات ▪

  تصنيف التقوميات الذاتية  املدرسية ▪
 أنواع تقويم املنهج  من داخل املدرسة ▪

 قضايا خالفية حول تقويم املنهج من داخل املدرسة: ▪

 مستويات التقويم ▪

 املشاركة والرقابة    ▪

  التهديد واخلطر ▪

 سالمة طرق البحث ودقتها ▪

 الوقت  ▪

 نظرة تلخيصية عن موضوع تقويم املنهج من داخل املدرسة ▪

 السرتاتيجية التقويم من داخل املدرسةأبرز النقاط اإلجيابية  ▪

 أبرز اجلوانب السلبية السرتاتيجية التقويم من داخل املدرسة ▪

 نظرة تلخيصية عن  إسرتاتيجية التقويم من داخل املدرسة  ▪

 أبرز النقاط اإلجيابية السرتاتيجية التقويم من داخل املدرسة ▪

 درسةأبرز اجلوانب السلبية السرتاتيجية التقويم من داخل امل ▪
 تعقيب على موضوع إسرتاتيجية التقويم من داخل املدرسة ▪

 الفصل السابع مراجع ▪

 ل قويم املنهج املدرسي االسرتاتيجيات املشرتكة: الفصل اليامن ◙

 مقدمة ▪

 أمناط االسرتاتيجيات املشرتكة لتقويم املنهج املدرسي: ▪

 التقويم الذاتي: -أ 
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 أهمية التقويم الذاتي وخصائصه  ▪

 منوذج للتقويم الذاتي من اسرتاليا ▪

 املشكالت يف مشاريع هيئات التعليم احمللية لتقويم املنهج ▪

 التأمل -ب

 االعرتاف واالعتماد األكادميي  -ج

 قضايا عامة هلا عالقة باالسرتاتيجيات املشرتكة لتقويم املنهج  ▪

 إجيابيات االسرتاتيجيات املشرتكة ▪

 يات االسرتاتيجيات املشرتكة ومشكالتها  سلب ▪

 التعقيب على اسرتاتيجيات التقويم املشرتكة ▪
 مراجع الفصل الثامن ▪

 ال قويم املع مد على املنهج اسرتاتيجية : الفصل ال اسع ◙

 مقدمة ▪
   اخللفية املعرفية املطلوبة للمهتمني بالتقويم املعتمد على املنهج   ▪

 جماهية التقويم املعتمد على املنه ▪

 ماهية التقييم املعتمد على املنهج ▪

 ماهية القياس املعتمد على املنهج   ▪

 العالقة بني التقويم املعتمد على املنهج  والقياس املعتمد على املنهج ▪

   مزايا التقويم املعتمد على املنهج ▪

 عالقة التقويم املعتمد على املنهج  حبل املشكالت  ▪

  املنهج والتقويم التكويينالعالقة بني التقويم املعتمد على  ▪

 عالقة التقويم املعتمد على املنهج  بنماذج االستجابة للتدخل  ▪

 والتدخل السلوكي اإلجيابي، ونظام املساعدة  متعددة املراحل  ▪

 خطوات االستقصاء يف التقويم املعتمد على املنهج  ▪

 مراجع الفصل التاسع ▪

 اسرتاتيجية ال قويم البديل ل قويم املنهج : الفصل العاشر ◙

 مقدمة ▪

  مفهوم التقويم البديل ▪

 تعريف مفهوم التقويم البديل  ▪

 التمييز بني املصطلحات املعربة عن التقويم البديل ▪

 التطورات املسؤولة عن ظهور التقويم البديل ▪
 املبادئ األساسية للتقويم البديل ▪

 خصائص التقويم البديل ▪

 لبديلمتطلبات التقويم ا ▪

 التغريات اليت أحدثها التقويم البديل يف الفلسفة الرتبوية ▪
 صعوبات تطبيق التقويم البديل ▪
 البديل التقويم أساليب ▪
 أشكال التقويم البديل ▪
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 :البديل التقويم اسرتاتيجيات ▪

 اسرتاتيجية التقويم املعتمد على األداء ▪

 اسرتاتيجية التقويم بالورقة والقلم ▪
 التقويم باملالحظةاسرتاتيجية  ▪
 اسرتاتيجية التقويم بالتواصل ▪

 اسرتاتيجية التقويم مبراجعة الذات ▪

 أدوات التقويم البديل:  ▪

 : Portfoliosأ. ملفات األعمال: 

 تعريف ملفات األعمال ▪
 خصائص ملفات األعمال ▪

 مكونات ملفات األعمال ▪
 خطوات بناء واستخدام ملفات األعمال ▪

 :Rubricsب. قواعد تقدير األداء 
 تعريف قواعد تقدير األداء ▪
 مكونات قواعد تقدير األداء ▪

 أنواع قواعد تقدير األداء ▪
 املواصفات الفنية لتصميم قواعد تقدير األداء ▪
 طرق تقدير األداء باستخدام قواعد تقدير األداء ▪
 خطوات تصميم قواعد تقدير األداء ▪
 أهمية قواعد تقدير األداء ▪
 اء الشائعة يف استخدام قواعد تقدير األداءاألخط ▪

 ج.  قوائم الرصد أو الشطب
   د.  سالمل التقدير:

 سالمل التقدير اللفظي:  -ه
  و.  سجل وصف سري التعلم

                                                      ز. املالحظة 
                                        ح. اختبارات الكتابة   
 ط. خرائط املفاهيم  

 ي. املشروع:  

 ك. اإلجابة املفتوحة

  تقييم أداء اجملموعة ▪

 استخدام التقويم البديل يف البحوث الرتبوية ▪

 مقارنة بني التقويم البديل والتقويم التقليدي ▪

 مراجع الفصل العاشر ▪

 اسرتاتيجية تقويم املناهج املع مدق على دراسات احلالة : الفصل احلادي عشر ◙

 مقدمة ▪

 تعريف دراسة احلالة وماهية اسرتاتيجيتها ▪

 أهمية دراسة احلالة يف تقويم املنهج املدرسي ▪
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 أنواع دراسة احلالة يف تقويم املنهج املدرسي: ▪

 دراسة احلالة االستكشافية ▪

  دراسة احلالة التوضيحية ▪

 احلالة يف تقويم املنهج املدرسي:عناصر دراسة  ▪

 موضوع الدراسة وأهدافه ▪

  مصادر املعلومات واألدلة ▪

 الظروف احمليطة بالدراسة ▪

 آلية العمل واملنهجية املتبعة يف دراسة احلالة ▪

  املقوم ▪

 أقسام دراسة احلالة يف تقويم املنهج املدرسي: ▪

 قومييةاملعلومات الرئيسية اخلاصة باألشخاص املرتبطني باحلالة الت ▪

 أسباب احلالة الرتبوية ▪
 تاريخ احلالة الرتبوية ▪

 املتابعة والتقييم  ▪

 عينة دراسة احلالة وأساليب اختيارها ▪

 أساليب دراسة احلالة يف تقويم املناهج: ▪

 أسلوب املقابلة يف دراسة احلالة  ▪

 أسلوب الزيارة املنزلية ▪

 أسلوب احملادثات اهلاتفية ▪
 منهج دراسة احلالةدراسة اجملتمعات احمللية باستخدام  ▪

 أدوات مجع البيانات لدراسة احلالة:  ▪
 املقابلة ▪

 املالحظة ▪

 الوثائق  ▪

 خطوات اجرائية السرتاتيجية  تقويم املنهج املعتمد على دراسة احلالة  ▪
 تطبيق عملي السرتاتيجية تقويم املنهج املعتمد على دراسة احلالة  ▪

 مميزات دراسة احلالة يف تقويم املنهج ▪

 سلبيات دراسة احلالة يف تقويم املنهج  ▪

 اخلالصة ▪

 مراجع الفصل احلادي عشر ▪

 مراجع الك اب: ◙

 املراجع العربية ▪
 املراجع األجنبية ▪
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