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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 شذى مثنى علوان االسم 

 wadhah_af@yahoo.com البريد االلكتروني

 االدارة التربوية اسم المادة

  مقرر الفصل

 داف المادةاه

 

تمكين الطالب من معرفة نشأت االدارة ومعرفة مفهومها في االدارة المدرسية وشروط المدير الناجح 

 في المدرسة .

 التفاصيل االساسية للمادة

 

مفهوم االدارة التربوية/ أسس االدارة التربوية /نشأة االدارة التربوية/االتجاهات السائدة في االدارة 

 المدرسية/المدرسة والمجتمع/االشراف التربوي/التعليم الثانوي. التربية /االدارة 

 الكتب المنهجية

 

 ".واالشراف التربوي ةاإلدار"مجبل علوان الماشي,  -1

 المصادر الخارجية

 
 

 االمتحان النهائي   الفصل الثاني الفصل األول تقديرات الفصل

20 % 20%   60% 

 معلومات اضافية

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

  التربية للعلوم االنسانية  اسم الكلية: 

 قرآناللغة العربية / علوم ال  اسم القسم:

 األولى         / الثانية     المرحلة:

 شذى مثنى علوان اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 ماجستير طرائق تدريس اللغة العربية المؤهل العلمي:

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  مكان العمل:
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 15/10 االدارة التربوية مفاهيم     

2 20/10    أسس االدارة التربوية 

3 27/10    نشأة االدارة التعليمية 

4 03/11    العوامل المؤثر في االدارة التربوية 

ية االتجاهات السائدة في االدارة التربو 10/11 5    

6 17/11    انماط االدارة التربوية  

7 24/11    امتحان الشهر االول 

8 01/12 زيةالنظام التعليمي بين المركزية والالمرك     

9 08/12    وظائف ومهام االدارة التعليمية 

10 16/12    االدارة التربوية على مستوى الوزارة 

11 23/12    المهارات الالزمة لرجل االدارة التربوية 

12 29/12    االدارة المدرسية 

13 05/01    اهداف المدرسة 

14 12/01 دارة المدرسيةانماط اال     

15 20/01    عالقات االدارة المدرسية 

16 26/01    امتحان الشهر الثاني 

 عطلة نصف السنة                                                                               

17 16/02    االدارة المركزية 

18 23/02    مهام االدارة التعليمية  

19 02/03    مجاالت التقويم 

20 09/03    مستويات االدارة التعليمية 

21 16/03    امتحان الشهر األول 

22 23/03    عالقة المدير بالمعلمين 

23 30/03    االدارة المدرسية واالدارة الصفية 

24 06/4    المدرسة والمجتمع 

25 13/04    النشاط المدرسي 

26 20/04    عالقات االدارة المدرسية 

27 27/04    البيئة والنشاط المدرسي 

28 04/05    االشراف التربوي 

29 11/05    مراجعة عامة 

30 18/05    امتحان الشهر الثاني 

31 25/05    عامةمراجعة  

   مراجعة عامة 01/06 32

 

 :أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي  توقيع العميد                                                                 م. شذى مثنى علوان:األستاذتوقيع         

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 والتقويم العلمي جهاز االشراف

 ديالى اسم الجامعة:

  التربية للعلوم االنسانية  اسم الكلية: 

 اللغة العربية / علوم القرآن  اسم القسم:

 األولى         / الثانية     المرحلة:

 شذى مثنى علوان اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 يةماجستير طرائق تدريس اللغة العرب المؤهل العلمي:

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية مكان العمل:
 


