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lamisisam@yahoo.comالبريد االلكتروني

الثانويماالدارة التعليمية واالشراف التربوي والتعلياسم المادة
سنويمقرر الفصل
ـ         . ١اهداف المادة ذي توضيح للطلبة وفهم معنى االدارة التعليمية وعالقتها بالتعليم ال

يتوقف على ادارته فقوة التعليم تكمن في ادارته وليس في مادة التعلـيم             
.ذاتها 

توضيح للطلبة وفهـم عالقـة االدارة التعليميـة بـاالدارة العامـة             . ٢
والمدرسية

االدارة التعليميةنمعرفة الطلبة باهم خصائص وميادي. ٣
معرفة الطلبة بوظائف االدارة التعليمية . ٤
بة باهمية االتصال في االدارة التعليميةادراك الطل. ٥
معرفة الطلبة باهمية الحوافز ودورها في االدارة التعليمية. ٦
معرفة الطلبة باهمية االدارة المدرسية واهدافها. ٧
توضيح اهمية ومسؤوليات االدارة المدرسية. ٨
معرفة الطلبة بمفهوم االختبارات المدرسية واهدافها وانواعها. ٩

ضيح للطلبة بمفهوم واهمية وانواع االشراف التربويتو. ١٠
:نظرية تعنى بدراسة كل المقررات اذ يشمل الفصل االول التفاصيل االساسية للمادة

مفهوم االدارة التعليمية.١
االدارة التعليمية واالدارة العامة. ٢
االدارة التعليمية واالدارة المدرسية. ٣

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنت:الكلیة 

الجغرافیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

لمیس عصام ودیع:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



:وتشمل االدارة التعليمية خصائص االدارة التعليمية . ٤
جماعيةةمسؤولي. ١
مهمة اجتماعية. ٢
عملية تكنولوجية. ٣
عملية انسانية. ٤
:التعليمية وتشمل ةميادين االدار. ٥
المدرسة والمجتمع. ١
التالميذ . ٢
العاملون.٣
المناهج. ٤
المباني والتجهيزات المدرسية. ٥
الشؤون المالية. ٦

:االدارة التعليمية ويشمل الفصل الثاني وظائف 
التخطيط . ١
مستلزمات التخطيط. أ

معوقات التخطيط التعليمي. ب
اهداف التخطيط التعليمي. ج
استراتيجية التخطيط التعليمي. د
التنظيم. ٢
مبادئ واسس التنظيم. أ

اتخاذ القرارات. ٣
مراحل اتخاذ القرار. أ

:ويشمل الفصل الثالث االتصال في االدارة التعليمية
اهمية االتصال. ١
شروط االتصال. ٢
انواع االتصال. ٣
وسائل االتصال. ٤

:الفصل الرابع الحوافز في االدارة التعليمية ويشمل 



ةاهمية الحوافز المادي. ١
اهمية الحوافز المعنوية. ٢
اهمية الحوافز في االدارة التعليمية. ٣

:الفصل الخامس االدارة المدرسية ويشمل 
مفهومها واهدافها. ١
مهام ومسؤوليات االدارة المدرسية. ٢
:االختبارات المدرسية وتشمل . ٣
مفهومها واهدافها وانواعها. ١

:الفصل السادس االشراف التربوي ويشمل 
مفهوم االشراف التربوي. ١
التربوية ةاالشراف التربوي والعملي. ٢
انواع االشراف التربوي. ٣
التعليم . ٤

ال يوجد كتاب منهجيالمنهجيةالكتب 
االدارة التعليمية ، الطبعة االولى ،) . ٢٠٠٥(مساد ، عمر حسن ، . ١المصادر الخارجية

. دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، مطبعة االرز 
االدارة التعليمية بـيـن المركزية ) . ٢٠٠٩(سيد ،محمد اسامة ، . ٢

.االردن –اليمان للنشر والتوزيع ، عمان والالمركزية ، دار العلم وا
وسـائـل) . ٢٠٠٣(عليان ، ربحي مصطفى ، محمد عبد الدبس ، . ٣

الثانية ، دار صـفـاء للـنشرةاالتصال وتكنولوجيا التعليم ، الطبع
.االردن –والتوزيع، عمان 

يصنع القرار ف) . ٢٠٠٩(عبد الكريم ، نهى حامد ، حامد عمار ، . ٤
.، القاهرة الدار المصرية اللبنانية ) ١ط(االدارة التعليمية ، 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

الفصل االول %25
الثاني لالفص% ٢٥

معلومات اضافية



جدول الدروس
السبوعيا

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الفصل االولالثالثاء١٤/١٠/٢٠١١
الفصل االول الثالثاء٢١١/١٠/٢٠١١
الفصل االولالثالثاء٣١٨/١٠/٢٠١١
الفصل االولالثالثاء٤٢٥/١٠/٢٠١١
صل االولالفالثالثاء٥١/١١/٢٠١١
عطلةالثالثاء٦٨/١١/٢٠١١
الفصل الثانيالثالثاء٧١٥/١١/٢٠١١
الفصل الثانيالثالثاء٨٢٢/١١/٢٠١١
الفصل الثانيالثالثاء٩٢٩/١١/٢٠١١

الفصل الثانيالثالثاء١٠٦/١٢/٢٠١١
الفصل الثالثالثالثاء١١١٣/١٢/٢٠١١
لفصل الثالثاالثالثاء١٢٢٠/١٢/٢٠١١
امتحان الفصل االولالثالثاء١٣٢٧/١٢/٢٠١١
الفصل الثالثالثالثاء١٤٣/١/٢٠١٢
الفصل الثالثالثالثاء١٥١٠/١/٢٠١٢
٢٤/١/٢٠١٢- ١٦١٧/١

الثالثاء
عطلة نصف السنة

الفصل الثالثالثالثاء٣١/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة

فصل الرابعالالثالثاء١٧٧/٢/٢٠١٢
الفصل الرابعالثالثاء١٨١٤/٢/٢٠١٢
الفصل الرابعالثالثاء١٩٢١/٢/٢٠١٢
الفصل الرابعالثالثاء٢٠٢٨/٢/٢٠١٢
الفصل الخامسالثالثاء٢١٦/٣/٢٠١٢
الفصل الخامسالثالثاء٢٢١٣/٣/٢٠١٢
الفصل الخامسالثالثاء٢٣٢٠/٣/٢٠١٢
الفصل الخامسثالثاءال٢٤٢٧/٣/٢٠١٢
امتحان الفصل الثانيالثالثاء٢٥٣/٤/٢٠١٢
الفصل الخامسالثالثاء٢٦١٠/٤/٢٠١٢
الفصل السادسالثالثاء٢٧١٧/٤/٢٠١٢
الفصل السادسءالثالثا٢٨٢٤/٤/٢٠١٢
الفصل السادسءالثالثا٢٩١/٥/٢٠١٢
الوجبة مناقشة التقاریرءالثالثا٣٠٨/٥/٢٠١٢

االولى
مناقشة التقاریر الوجبة الثالثاء٣١١٥/٥/٢٠١٢

جمھوریة العراق
العلميوزارة التعلیم العالي والبحث

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

الجغرافیة:اسم القســم 
الثانیة:المرحلة 

لمیس عصام ودیع :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
ت كلیة التربیة للبنا:مكان العمل  



الثانیة
مناقشة التقاریر الوجبة الثالثاء٣٢٢٢/٥/٢٠١٢

الثالثة
مناقشة التقاریر الوجبة الثالثاء٢٩/٥/٢٠١٢

الرابعة
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline
Course Instructor Type your name here lamis isam wadee
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com

lamisisam@yahoo.com
Title Type here course title

Educational administration and supervision of education
and secondary education

Course Coordinator Type here the came of course coordinator
Annual

Course Objective Type here vourse objectives
1. Explain to students and understand the meaning of
educational administration and its relationship to
education, which depends on the strength of his
administration's education lies in his administration and
not in the substance of education itself.
2. Clarify for students and educational understanding of
relationship management and administration of public
school
3. Students' knowledge of the most important properties
and fields of educational administration
4. Students' knowledge of the functions of educational
administration
5. Students realize the importance of communication in
educational administration
6. Students' knowledge of the importance of incentives
and their role in educational administration
7. Students' knowledge of the importance of school
administration and its goals
8. Illustrate the importance and responsibilities of school
administration
9. Students' knowledge of the concept of school tests and
objectives and types
10. Clarify for students the concept and importance of

University: University of Baghdad
College: College of Education for the
women
Department:Geography
Stage: second
Lecturer name:lamis isam wadee
Academic Status: Assistant lecturer
Qualification: Master
Place of work: College of Education
for the women

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



supervision and the types of educational

Course Description Type here course description
Theory to study all the courses as it includes the first
chapter:
1. The concept of educational administration
2. Educational administration and public administration
3. Educational administration and school administration
4. Characteristics of educational administration and
educational administration include:
1. A collective responsibility
2. The task of social
3. Technological process
4. Humanitarian operation
5. The fields of educational administration and include:
1. School and community
2. Students
3. Workers
4. Curriculum
5. Buildings and school equipment
6. Finance
Chapter II the functions of educational administration
and includes:
1. Planning
A. Requirements planning
B. Obstacles to educational planning
C. Goals of educational planning
D. Educational planning strategy
2. Organization
A. The principles and foundations of the organization
3. Decision-making
A. Stages of decision-making
Chapter III communication in educational
administration and includes:
1. The importance of communication
2. Terms Contact
3. Types of communication
4. Means of communication
Chapter IV Incentives in educational administration and
includes:
1. The importance of material incentives



2. The importance of moral incentives
3. The importance of incentives in educational
administration
Chapter V Management School and includes:
1. Concept and objectives
2. Functions and responsibilities of school administration
3. School tests, including:
1. Concept and its objectives and types
Chapter VI of Educational Supervision includes:
1. The concept of educational supervision
2. Educational Supervision and the educational process
3. Types of educational supervision
4. Education

Textbook Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)
There is no textbook

References Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)
1. Massad, Omar Hassan, (2005). Educational
administration, first edition,

Safa House for Publishing and Distribution, Amman,
Press rice.
2. Sayed, Mohammed Osama, (2009). Educational
administration between the central

And decentralization, home science and faith for
Publishing and Distribution, Amman - Jordan.
3. Alian, profit Mustafa, Mohammed Abd al-Dibs, (2003).
Means

Communication and technology education, second
edition, Dar Al-Safa for publication

And Distribution, Amman - Jordan.
4. Abdul Karim, forbade Hamed, Hamed Ammar, (2009).
Decision-making in

Educational Administration, (i 1), Cairo Egyptian-
Lebanese house.
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

25% of the first chapter
25% Chapter II
General Notes Type here general notes regarding the course



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 4/10/2011 Tuesday Chapter One
2 1110/2011

Tuesday
Chapter One

3 Tuesday
18/10/2011

Chapter One

4 25/10/2011
Tuesday

Chapter One

5 1/11/2011
Tuesday

Chapter One

6 Tuesday
8/11/2011

holiday

7 Tuesday
15/11/2011

Chapter II

8 Tuesday
22/11/2011

Chapter II

9 Tuesday
29/11/2011

Chapter II

10 6/12/2011
Tuesday

Chapter II

11 13/12/2011
Tuesday

Chapter III

12 20/12/2011
Tuesday

Chapter III

13 27/12/2011
Tuesday

Exam the
first quarter

14 3/1/2012
Tuesday

Chapter III

15 10/1/2012
Tuesday

Chapter III

16 17/1/2012-
24/1/2012
Tuesday

Half-year
Break

31/1/2012
Tuesday

Chapter III

Half-year Break
17 7/2/2012

Tuesday
Chapter IV

18 14/2/2012
Tuesday

Chapter IV

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



19 21/2/2012
Tuesday

Chapter IV

20 28/2/2012
Tuesday

Chapter IV

21 6/3/2012
Tuesday

Chapter V

22 13/3/2012
Tuesday

Chapter V

23 20/3/2012
Tuesday

Chapter V

24 27/3/2012
Tuesday

Chapter V

25 3/4/2012
Tuesday

Chapter II
exam

26 10/4/2012
Tuesday

Chapter V

27 17/4/2012
Tuesday

Chapter VI

28 24/4/2012
Tuesday

Chapter VI

29 1/5/2012
Tuesday

Chapter VI

30 8/5/2012
Tuesday

Discuss the reports of the
first meal

31 15/5/2012
Tuesday

Discuss the reports of the
second meal

32 22/5/2012
Tuesday

Discuss the third meal
Tqtharir

29/5/2012
Tuesday

Discuss the reports of the
fourth meal

Instructor Signature: Dean Signature:


