
جدول الدروس االسبوعي

محمد صفاء جاسماالسم
com.yahoo@mohammadsafas.wwwالبريد االلكتروني

اإلدارة والتعليم الثانوياسم المادة
اإلشراف التربوي–اإلدارة –التعليم الثانوي مقرر الفصل

تحسين موقف التعليم لصالح الطالب- ١المادةأهداف
مساعدة المعلمين على تحديد أهداف عملهم- ٢
اكتشاف الميول والرغبات واإلتجاهات لدى الطلبة- ٣
اإلدارة واإلشرافتعريف الطلبة بمفاهيم - ٤
والقدرات فيما يتعلق بالتعليم الثانويتنمية المعرفة - ٥

وظائف - ميادين عمل اإلدارة التعليمية-تعليمية وخصائصهامفهوم اإلدارة الللمادةاألساسيةالتفاصيل 
اإلدارة - أنماط القيادة اإلدارية- اإلتصال في اإلدارة التعليمية- اإلدارة التعليمية

المركزية
كتاب اإلدارة التعليميةالكتب المنهجية

المصادر الخارجية
اإلدارة مفهومها وخصائصها- ١
اإلدارة المدرسية- ٢
عامةاإلدارة ال-٣

الفصل الدراسي
٣٠%

المختبر
١٠%

االمتحانات 
%١٠اليومية

االمتحان النهائيالمشروع
٥٠% تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً
ال يوجدإضافيةمعلومات 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

العلميجھاز االشراف والتقویم

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

علوم القرآن الكریم والتربیة اإلسالمیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

محمد صفاء جاسم:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
األسبوعي

وع
سب

حظاتالمالالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاأل

مرحلة التعلیم الثانوي١٢٧/٩/٢٠١١
المراھقة والتعلیم الثانوي٢٤/١٠
أھداف التعلیم الثانوي٣١١/١٠
صفات المدرس الثانوي٤١٨/١٠
اإلدارة التربویة٥٢٥/١٠
أنماط اإلدارة٦١/١١
مھمات مدیر اإلدارة المدرسیة٧٨/١١
التعلیمیةخصائص اإلدارة ٨١٥/١١
میادین اإلدارة التعلیمیة٩٢٢/١١

اإلدارة المركزیة١٠٢٩/١١
اإلدارة الالمركزیة١١٦/١٢
اإلدارة العامة١٢١٣/١٢
اإلدارة الدیمقراطیة١٣٢٠/١٢
التخطیط١٤٢٧/١٢
التنظیم١٥٣/١/٢٠١٢
التوجیھ١٦١٠/١

عطلة نصف السنة
وم اإلشراف التربويمفھ١٧٣١/١
أھداف اإلشراف التربوي١٨٧/٢
أنواع اإلشراف التربوي١٩١٤/٢
اإلشراف الصفي٢٠٢١/٢
النقد الموجھ لإلشراف الصفي٢١٢٨/٢
اإلشراف التطوري٢٢٦/٣
النقد الموجھ لإلشراف التطوري٢٣١٣/٣
اإلشراف التنوعي٢٤٢٠/٣
ت اإلشراف التنوعيخیارا٢٥٢٧/٣
أھمیة اإلشراف التربوي٢٦٣/٤
التنمیة المكثفة٢٧١٠/٤
مكونات أسلوب التنمیة المكثفة٢٨١٧/٤
معوقات التخطیط التعلیمي٢٩٢٤/٤
أھداف التخطیط التعلیمي٣٠١/٥
أسس التنظیم في اإلدارة٣١٨/٥
خصائص التنظیم الفعال٣٢١٥/٥

:توقیع العمید :األستاذقیع تو

جمھوریة العراق
التعلیم العالي والبحث العلميوزارة

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

علوم القرآن الكریم والتربیة اإلسالمیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

محمد صفاء جاسم:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:العمل  مكان



Course Weekly Outline

Course Instructor Mohammed safaa jasim
E_mail www.mohammadsafas@yahoo.com
Title Director and high school education
Course Coordinator Director - high school education – education supervision
Course Objective 1-beautification position teaching in favor of collegiate.

2-teachers help on delimitation aims act.
3-discovery the catherize and desires, tendencies.
4-acquainting collegiate notions al Director and supervision.
5-developmeent al definite and abilities concerning high
school education.

Course Description Notion teaching Director and characteristics – fields work al
teaching director – funchions al teaching director – al reach in
the teaching directot – modes al director leadership –school al
director.

Textbook Book teaching Director
References 1-al director its notion and characteristics.

2-school al director.
3-al masses directot.

Term
Tests 30%

Laboratory
10%

Quizzes
10%

Project Final
Exam 50%Course Assessment

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)
General Notes No thing

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Science and
Education of the Islamic Quran
Stage: second
Lecturer name: mohammad safa
jasem
Academic Status: Instructor
Qualification: PhD
Place of work: College
Education for Girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 27/9/2011 Stage high school education
2 4/10 Adolescent and high school

education
3 11/10 Aims high school education
4 18/10 Properties high school

education teacher
5 25/10 Education director
6 1/11 Modes al director
7 8/11 Functions principal director
8 15/11 Characteristics teaching

director
9 22/11 Fields teaching director

10 29/11 Centralism director
11 6/12 Decentralization director
12 13/12 All director
13 20/12 Democracy director
14 27/12 Planning
15 3/1/2012 Control
16 10/1 Direction

Half-year Break
17 31/1 education supervision Notion
18 7/2 Aims education supervision
19 14/2 Sorts education supervision
20 21/2 Al Class supervision
21 28/2 al guided Criticism Class

supervision
22 6/3 evolutionary supervision
23 13/3 al guided Criticism

evolutionary supervision
24 20/3 Diversity supervision
25 27/3 Diversity supervision Options
26 3/4 education supervision

importance

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Science and
Education of the Islamic Quran
Stage: second
Lecturer name: mohammad safa
jasem
Academic Status: Instructor
Qualification: PhD
Place of work: College
Education for Girls
:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



27 10/4 condenser Promotion
28 17/4 Originated mode condenser

Promotion
29 24/4 Hindrances Planning

teaching
30 1/5 Aims Planning teaching
31 8/5 Origins Control in director
32 15/5 Characteristics Control

active
Instructor Signature: Dean Signature:


