
 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 عمر خلف رشيد علي الشجيري  االسم
 Omar2015kh@yahoo.com البريد االلكتروني

 االدارة التربوية  اسم المادة
 المرحلة الرابعةالفصل الدراسي األول/  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

التربوية  ةدار اإل نماطها وما الفرق بينهية االدارة التربوية وماهي ابما ةالى تعريف الطلب ةتهدف الماد
 التربوية  ةواهم النظريات الحديثة في االدار  ةوالقياد

 التفاصيل االساسية للمادة
 

مقدمه في االدارة التربوية , واالدارة بين الفن والعلم ,ووظائف االدارة التربوية , وانماط االدارة 
االدارة التربوية , و ومجاالت االدارة التربوية ,  التربوية , ونظريات االدارة التربوية , وخصائص

 المركزية في االدارة التربوية لالقيادة واالدارة , ومفهوم المركزية وا
 الكتب المنهجية

 
 ال يوجد 

 
 المصادر الخارجية

 

ليف الدكتور فتحي محمد ابو ناصر , دار أت: مدخل الى االدارة التربوية النظريات والمهارات
 8002 ,االردن ,المسيرة

ليف الدكتور جودت عزت عطوي أالنظرية وتطبيقاتها العملية , ت االدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها
 8002, دار الثقافة للنشر والتوزيع االردن 

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 االول 

االمتحانات  المختبر
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

20    00 
 ضافيةمعلومات ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 رابعةالالمرحلة :

 عمر خلف رشيد الشجيرياسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :



 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مقدمة في االدارة التربوية   0
   وظائف االدارة التربوية   8
انماط االدارة التربوية ) االدارة الدكتاتورية , االدارة   3

 االدارة المتساهلة (الديمقراطية , االدارة الدبلوماسية , 
  

   خصائص االدارة التربوية   2
   مجاالت االدارة التربوية   5
   االدارة بين الفن والعلم   0
   ة وتطور النظرية االدارية التربوية أنش  7
   نظريات االدارة التربوية   2
   االدارة والقيادة وما الفرق بين االداري والقائد   9

   المركزية في االدارة التربوية لمفهوم المركزية وا  00
المهارات االدارية االساسية مهارة ادارة الوقت ومهارة   00

 ادارة االتصال ومهارة ضغوط العمل 
  

هداف واالدارة بالرؤى ساليب واالدارة باألاالدارة باأل  08
 واالدارة المرئية  ةالمشترك

  

   ة التربوية مهام وادوار هيئة االدار   03
   القيادة التربوية بين المحافظة والتجديد   02
   اختبار تحصيلي  05
00     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية اسم القســم :
 الرابعة المرحلة :

 عمر خلف رشيد الشجيري اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 التربية للعلوم االنسانية العمل  : مكان


