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 وشازة التعليه العالي والبخح العلني 

السياضياتقطه  – الرتبية االضاضية كلية –ادتامعة املطتيصسية   

 ( للنكسزارتطة الدزاضية  منوذج )             

Course Plan 

 

Course No. )زمص املكسز الدزاضي):       

Course Name (اضه املكسز الدزاضي):  
 

 ادازة واغساف الرتبوي

Course Website:  / Semester & Year( الطية والفصل الدزاضي):     الفصل الطابع    First , course   /2019-2020        
              

  املكسزوصف ( الدزاضيcourse description ):  
ف ميلً ادازة مدزضة وماٍي مَازات االدازة الصفية وماٍي وظائفَا وكرلم التعسف على صفات املديس الياجح وكياالدازة  التعسف على مفَوو 

         كنا يَدف اىل التعسف على الكيادة وماٍي ارتصائص العامة للكيادة.

  ًاملكسز الدزاضياملخسجات املتوقعة م (d OutcomesCourse Intende):  

 :يَدف املطاق يف ىَاية الدزع مً اٌ

دازة.التعسف على مفَوو اال  .1 

 2.يتعسف علة وظائف االدازة. 

زة املدزضية.االدا    3.يتعسف على 

االدازة املدزضية واالدازة الصفية. مييص بني  .4 

همييص بني اىواع التكوي  يف االغساف الرتبوي.  .5 

.االغساف الرتبوي ضاليبيتعسف على ا  .6 

 
 : مفسدات املوضوع خالل الطية 

 

 الجالثاء  االثيني االضبوع

 االدازة الرتبوية االدازة / مفَومَا وتطوزٍا 1/10االول

 اختاذ الكساز /االتصال / التكويه ( .... ....وظائف االدازة ) التخطيط / التيعيه 10/  8 -7الجاىي

 الفوضوي ( / الينط الدميكساطي...... ....االدازة ) الينط التطلطي ( الينط الرتضليامناط  15/10 -14الجالح

 امتخاٌ غَس اول تكديه تكسيس عً مواضيع الطابكة 22/10 -21السابع

 ....االدازة املدزضية )مَاو املديس / مواصفات املديس الياجح ىعسيات االدازة 29/10 -28ارتامظ

 االدازة الصفية االدازة املدزضية / االىضباط واليعاو (..... 5/11 -4الطادع

 مَازات االدازة الصفية /  دوز املعله يف ادازة الصف / وظائفَا /اضاليبَايةة الصفاالداز مفَوو 12/11 -11الطابع

 امتخاٌ غَس الجاىي تكديه تكسيس عً املواضيع الطابكة 19/11 -18الجامً

 ارتصائص العامة للكيادة الرتبوية الياحجة الكيادة 26/11 -25التاضع

 وظائف ومَاو االغساف الرتبوي االغساف الرتبوي / مفَومُ / اىواعُ 3/12 -2العاغس

 عً مواضيع الطابكة تكازيسه تكدي اضاليب االغساف الرتبوي 10/12 -9اذتادي عػس

 التكويه يف االغساف الرتبوي عً مواضيع الطابكة تكازيسه تكدي 17/12-16الجاىي عػس

 مساجعة للنواضيع امتخاٌ يومي 24/12 -23الجالح عػس

 power pointتكديه دزع عً احد املواضي ضنً بسىامج   power pointتكديه دزع عً احد املواضي ضنً بسىامج  31/12-30السابع عػس

 power pointتكديه دزع عً احد املواضي ضنً بسىامج  power pointتكديه دزع عً احد املواضي ضنً بسىامج  7/1 -6ارتامظ عػس

   الطادع عػس

   الطابع عػس

   الجامً عػس

   التاضع عػس

   العػسوٌ

   الواحد والعػسوٌ

   الجاىي والعػسوٌ

   الجالح والعػسوٌ

   السابع والعػسوٌ

   ارتامظ والعػسوٌ

   الطادع والعػسوٌ

   الطابع والعػسوٌ

   الجامً والعػسوٌ

 

يوضع هنا شعار 
ة الكلي  
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   التاضع والعػسوٌ

   الجالثوٌ

 االمتخاٌ اليَائي

 

  :(textbooks) لتاب امليَجيال

 (  , ملتبة فييوع للطباعة واليػس ,  بػداد .2006االدازة واالغساف الرتبوي / كسيه ىاصس علي   :   )

 :(Suggested references) اللتب املطاعدة للنيَج

 مصادز مً االىرتىيت. -1

 حماضسات املدزع. -2

 

  :( Markingتوشيع الدزجات ) 

 
    15/ امتخاٌ الفصل الجاىي                                         15/ االول   لامتخاٌ الفص

        60/ االمتخاٌ اليَائي                                        10/ اليػاطات واالختبازات 

 

 ( : Regulations) االىعنة والعوابط

 

 

 

 

 

 :(  es & Activiti Assignments)  واليػاطات الواجبات

 
 واليػاطات الواجبات

) Assignments & Activities  ) 

 Markingالدزجة  Due Dateاملوعد  Descriptionالوصف 

 دزجات 5   تكازيس  -1

 دزجات 5   حتضري للنخاضسة واملػازكة اليومية -2

3-     

 
 

 ( :Instructor(s) informationمعلومات عً مدزع املادة )

 

 8:30 – 1:30 ( :TimeSالوقت )                 3+ق2+ق 1ق   (  :Lecture Roomزقه الكاعة )                                       (A +B +C )( : Sectionالػعبة )

  

                                                                                                                                                                   

 

 taghreed199taghreed199@gmail.com(:   E-Mailاالميل )          و.و. تػسيد خضري ٍرال (:Instructor's Nameاضه االضتاذ ) 

  
 ضاعات 8     (:Office Hours الطاعات امللتبية )                                                        ( : Office Noزقه غسفة امللتب )

 

 ( Chair Signatureتوقيع زئيظ الكطه )                                           (Lecturer Signature )توقيع مدزع املادة 

 


