
جدول الدروس االسبوعي

فائز جالل كاظماالسم
Faiz_kadhim@yahoo.comالبريد االلكتروني

االدارة واالشراف التربوياسم المادة
نظام سنويمقرر الفصل
التعريف باالدارة التربوية واهميتها وانماطهااهداف المادة

التعليم الثانوي, دارة التربوية اال, االدارة التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
/

المصادر الخارجية
١٩٨٦, القاهرة , عالم الكتب , محمد منير مرسي , االدارة التعليمية 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠/لكل فصل% ٥/صللكل ف% ٢٠

معلومات اضافية
%٥٠السعي السنوي 
%٥٠االمتحان النهائي 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

كاظمجاللفائز :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:لمؤھل العلمي ا
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

//مفھوم االدارة١٣/١٠/٢٠١١
//طبیعة االدارة٢١٠/١٠/٢٠١١
//الفكر االداريتطور٣١٧/١٠/٢٠١١
//مدارس الفكر االداري٤٢٤/١٠/٢٠١١
//اوال المدرسة التقلیدیة٥٣١/١٠/٢٠١١
//ثانیا المدرسة الحدیثة٦٧/١١/٢٠١١
//االدارة التربویة٧١٤/١١/٢٠١١
//اھمیة االدارة التربویة٨٢١/١١/٢٠١١
//انماط االدارة التربویة٩٢٨/١١/٢٠١١

//االدارة الدیمقراطیة١٠٥/١٢/٢٠١١
//االدارة الدكتاتوریة١١١٢/١٢/٢٠١١
//االدارة الدبلوماسیة١٢١٩/١٢/٢٠١١
//االدارة المتساھلة١٣٢٦/١٢/٢٠١١
//االتجاھات المعاصرة في االدارة١٤٢/١/٢٠١٢
//وظائف االدارة التربویة١٥٩/١/٢٠١٢
//االمتحان١٦

عطلة نصف السنة
//مفھومھا, االدارة الصفیة ١٧٣٠/١/٢٠١٢
//اھمیة االدارة الصفیة١٨٦/٢/٢٠١٢
//اھداف االدارة الصفیة١٩١٣/٢/٢٠١٢
//عناصر االدارة الصفیة٢٠٢٠/٢/٢٠١٢
//العوامل المؤثرة في االدارة الصفیة٢١٢٧/٢/٢٠١٢
//ارة الصفیةمھام ووظائف االد٢٢٥/٣/٢٠١٢
//انماط االدارة الصفیة٢٣١٢/٣/٢٠١٢
//اھدافھ, مفھومھ , التعلیم الثانوي ٢٤١٩/٣/٢٠١٢
//اھدافھ في العراق٢٥٢٦/٣/٢٠١٢
//في العراقلمحة تاریخیة عن واقع التعلیم الثانوي٢٦٢/٤/٢٠١٢
//في العھد العثماني٢٧١٦/٤/٢٠١٢
//ي عھد االحتالل البریطانيف٢٨٢٣/٤/٢٠١٢
//في عھد الحكم الوطني٢٩٣٠/٤/٢٠١٢
//التعلیم الثانوي في الدول العربیة٣٠٧/٥/٢٠١٢
//التعلیم الثانوي في بعض الدول االجنبیة٣١١٤/٥/٢٠١٢
//االمتحان٣٢٢١/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

كاظمجاللفائز :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Faiz jalal kadhim
E_mail Faiz_kadhim@yahoo.com
Title Educational administration and supervision
Course
Coordinator

Annual system

Course Objective
Definition of the importance of Educational administration it's
importance and types

Course Description The administration , Educational administration, and secondary
Education

Textbook                                               /

References Educational administration , Mohamed m. mursi, alam elkotob
cairo, 1986
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (40%) / (10%) / 50%

General Notes
                                             /

University: baghdad
College: education for women
Department: social work
Stage: 2 nd.
Lecturer name: faiz jalal kadhim
Academic Status: instructor
Qualification: Ph.D.
Place of work: education for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered

1 3/10/2011 The concept of management / /
2 10/10/2011 The nature of the administration / /
3 17/10/2011 The evolution of management thought / /
4 24/10/2011 Administrative thought schools / /
5 31/10/2011 First the traditional school / /
6 7/11/2011 Second the modern school / /
7 14/11/2011 Educational administration / /
8 21/11/2011 Importance of it / /
9 28/11/2011 Types of it / /

10 5/12/2011 Democratic administration / /
11 12/12/2011  dictatorship administration / /
12 19/12/2011 diplomatic administration / /
13 26/12/2011 chaotic administration / /
14 2/1/2012 Contemporary trends in management / /
15 9/1/2012 Functions of Educational administration / /
16 The examination / /

Half-year Break
17 30/1/2012 Class  management , it's concept / /
18 6/2/2012 Importance of class management / /
19 13/2/2012 Goals of class management / /
20 20/2/2012 Elements of the class management / /
21 27/2/2012   factors in class management / /
22 5/3/2012 Functions of the class administration / /
23 12/3/2012 Types of class administration / /
24 19/3/2012 Secondary education / /
25 26/3/2012 It's goals in iraq / /
26 2/4/2012 A historical overview of the reality of the

secondary edu.
/ /

27 16/4/2012 In the ottoman period / /
28 23/4/2012 In the era of british occupation / /
29 30/4/2012 In the era of national governance / /
30 7/5/2012 Secondary education in the arab status / /
31 14/5/2012 Secondary education in som foreign countries / /
32 21/5/2012 The examination / /

Instructor Signature: Dean Signature:

University: baghdad
College: education for women
Department: social work
Stage: 2 nd.
Lecturer name: faiz jalal kadhim
Academic Status: instructor
Qualification: Ph.D.
Place of work: education for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

فائز جالل كاظماالسم
Faiz_kadhim@yahoo.comالبريد االلكتروني

الخدمة االجتماعية المدرسيةاسم المادة
نظام سنويمقرر الفصل
التعريف بأهمية الخدمة االجتماعية المدرسية من اجل خلق جو اجتماعي اهداف المادة

ايجابي في المدرسة
محاضرات في الخدمة االجتماعية المدرسيةالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
 /

المصادر الخارجية
المكتب الجامعي ,محمد سالمة محمد,الخدمة االجتماعية المدرسية

١٩٨٩,االسكندرية,الحديث

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
ليوميةا

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠/لكل فصل% ٥/لكل فصل% ٢٠

معلومات اضافية
%٥٠السعي السنوي 
%٥٠االمتحان النهائي 

یة العراقجمھور
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:القســم 
الثانیة:المرحلة 

كاظماللفائز ج:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:ل  مكان العم



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

//المدرسة مؤسسة اجتماعیة١٢/١٠/٢٠١١
//المدرسة وترابطھا مع االسرة٢٩/١٠/٢٠١١
//مھمة المدرسة٣١٦/١٠/٢٠١١
//الوظیفة االجتماعیة للمدرسة الحدیثة٤٢٣/١٠/٢٠١١
//الوظیفة االجتماعیة للمدرسة الحدیثة٥٣٠/١٠/٢٠١١
//الوظیفة االجتماعیة للمدرسة الحدیثة٦٦/١١/٢٠١١
//جتماعي في المدرسةالجو اال٧١٣/١١/٢٠١١
//مقومات عملیة التربیة والتعلیم٨٢٠/١١/٢٠١١
//مقومات عملیة التربیة والتعلیم٩٢٧/١١/٢٠١١

//مقومات عملیة التربیة والتعلیم١٠٤/١٢/٢٠١١
//انماط القیادات المدرسیة١١١١/١٢/٢٠١١
//انماط القیادات المدرسیة١٢١٨/١٢/٢٠١١
//انماط القیادات المدرسیة١٣٢٥/١٢/٢٠١١
//نمط القیادة المناسب للمدرسة الحدیثة١٤٨/١/٢٠١٢
//االمتحان١٥
//االمتحان١٦

عطلة نصف السنة
//الخدمة المدرسیة ومراحل النمو١٧٢٩/١/٢٠١٢
//ماقبل المدرسةمرحلة١٨١٢/٢/٢٠١٢
//المدرسةمرحلة ماقبل ١٩١٩/٢/٢٠١٢
//المرحلة االبتدائیة٢٠٢٦/٢/٢٠١٢
//المرحلة االبتدائیة٢١٤/٣/٢٠١٢
//المرحلة المتوسطة٢٢١١/٣/٢٠١٢
//المرحلة المتوسطة٢٣١٨/٣/٢٠١٢
//المرحلة العدادیة٢٤٢٥/٣/٢٠١٢
//المرحلة العدادیة٢٥١/٤/٢٠١٢
//خدمة االجتماعیةالتربیة الحدیثة وال٢٦٨/٤/٢٠١٢
//التربیة الحدیثة والخدمة االجتماعیة٢٧١٥/٤/٢٠١٢
//روح التربیة الحدیثة٢٨٢٢/٤/٢٠١٢
//الخدمة االجتماعیة والتربیة٢٩٢٩/٤/٢٠١٢
//االھداف التربویة للخدمة المدرسیة٣٠٦/٥/٢٠١٢
//االھداف التربویة للخدمة المدرسیة٣١١٣/٥/٢٠١٢
//االمتحان٣٢٢٠/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الخدمة االجتماعیة:اسم القســم 
الثانیة:المرحلة 

فائز جالل كاظم:اسم المحاضر الثالثي 
سمدر:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Faiz jalal kadhim
E_mail Faiz_kadhim@yahoo.com
Title School social work
Course Coordinator Annual system

Course Objective Definition of the importance of social school service in order to
create a positive climate in the school

Course Description Lectures of school social work

Textbook                                                /

References  School social work, Mohamed selama, modern office
campus,Egypt, 1989
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (40%) / (10%) / 50%

General Notes                                           /

University: baghdad
College: education for women
Department: social work
Stage: 2 nd.
Lecturer name: faiz jalal kadhim
Academic Status: instructor
Qualification: Ph.D.
Place of work: education for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered

1 2/10/2011 A school as social institution / /
2 9/10/2011 The school and their interrelationships with family / /
3 16/10/2011 The school's mission / /
4 23/10/2011 The school function of modern school / /
5 30/10/2011 The school function of modern school / /
6 6/11/2011 The school function of modern school / /
7 13/11/2011 Social climate in the school / /
8 20/11/2011 Elements of process of education / /
9 27/11/2011 Elements of process of education / /

10 4/12/2011 Elements of process of education / /
11 11/12/2011 Patterns of school leaders / /
12 18/12/2011 Patterns of school leaders / /
13 25/12/2011 Patterns of school leaders / /
14 8/1/2012 Suitable pattern of school leader / /
15 The examination / /
16 The examination / /

Half-year Break
17 29/1/2012 School social service and it's role in growth / /
18 12/2/2012 Pre-school stage / /
19 19/2/2012 Pre-school stage / /
20 26/2/2012 Primary schools / /
21 4/3/2012 Primary schools / /
22 11/3/2012 The intermediate stage / /
23 18/3/2012 The intermediate stage / /
24 25/3/2012 Middle school / /
25 1/4/2012 Middle school / /
26 8/4/2012 Modern education and social work / /
27 15/4/2012 Modern education and social work / /
28 22/4/2012 The essence of modern education / /
29 29/4/2012 Education and social work / /
30 6/5/2012 Education goals of the social work / /
31 13/5/2012 Education goals of the social work / /
32 20/5/2012 The examination / /

Instructor Signature: Dean Signature:

University: baghdad
College: education for women
Department: social work
Stage: 2 nd.
Lecturer name: faiz jalal kadhim
Academic Status: instructor
Qualification: Ph.D.
Place of work: education for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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