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 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم و التقٌٌم – 11

 األهداف المعرفٌة –أ 
 نتوقع فً نهاٌة الدرس ان ٌتمكن الطالب من:

 ان ٌتعرف الطالب على مفهوم االدارة وتطورها. – 1أ
 ان ٌعرف الطالب االدارة التربوٌة. – 2أ
 ان ٌعدد الطالب وظائف االدارة. – 3أ
 ان ٌذكر الطالب مهارة االدارة.-4أ
 ان ٌعدد الطالب موصفات المدٌر. -5أ
 نظرٌات االدارة.قرأ الطالب ٌان  – 6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر –ب 
 الدارة.ان ٌكتب الطالب عن مفهوم ا – 1ب
 ان ٌرسم الطالب مخطط ٌوضح فٌها وظائف االدارة. – 2ب
 ان ٌقرأ الطالب تقرٌر امام طالب عن مهام االدارة. – 3ب
  – 4ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

 طرٌقة حل المشكالت -
 طرٌقة العصف الذهنً -
 طرٌقة المناقشة -

 التقٌٌمطرائق 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌاً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ٌ

تحقٌقها مبرهناً عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنهما 

 :وبٌن وصف البرنامج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبارات -
 ) تقدٌم تقرٌر لكل طالب( أوراق االعمال الفردٌة -
 )تقدٌم بحث مشترك لكل طالبٌن( أوراق االعمال الجماعٌة -

 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 .االدارةمفهوم لان ٌحترم الطالب اراء زمالئه عند مناقشتهم  – 1ج
 ان ٌهتم الطالب بالوقت المحدد لبدء المحاضرة.– 2ج
 ان ٌصغً الطالب لزمالئه عند تقدٌم بحث. – 3ج
 .المحاضرة عند تقدٌم موضوع عن االدارةان ٌشارك الطالب فً  – 4ج
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 طرٌقة حل المشكالت -
 طرٌقة العصف الذهنً -
 طرٌقة المناقشة -
 

 طرائق التقٌٌم 
 
 

 ) ٌومٌة + تحرٌرٌة( االختبارات -
 ) تقدٌم تقرٌر منفرد( الفردٌةأوراق االعمال  -
 ث مشترك()تقدٌم بح أوراق االعمال الجماعٌة -

والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور المهارات العامة  -د
 الشخصً(

  
 لعرض تقرٌر. power pointان ٌستخدم الطالب برنامج  – 1د

 .مهارات االدارة الصفٌةان ٌمارس الطالب  – 2د
 .ٌعزز الطالب ثقته بالتعبٌر عن ارائه ان -3د
 



 

 

 

 بنٌة المقرر -11

مخرجات  الساعات االسبوع
التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة/او 
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

 التقٌٌمطرٌقة 

محاضرة  االدارة التربوٌه معرفٌة ساعة2 االول
 والمناقشة

 تكوٌنً

 تشخصٌة االستجواب وظائف االدارة مهارٌه ساعة2 الثانً

االدارة  انماط وجدانٌة ساعة2 الثالث
 )التسلطً,الفوضوي(

حل 
 المشكالت

 اختبار شفهٌه

محاضرة  االدارة المدرسٌة معرفٌة ساعة2 الرابع
 ومناقشة

 اختبار ٌومً

 

 البنٌة التحتٌة -12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

االدارة واالشراف التربوي / كرٌم ناصر  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر( -2
(  , مكتبة فٌنوس للطباعة 2116علً   :   )

 والنشر ,  بغداد .

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها –أ 
 )المجالت العلمٌة, التقارٌر , .........(

 

  المراجع االلكترونٌة , مواقع االنترنٌت -ب

 

 تطوٌر المقرر الدراسًخطة  -13

 

 رئٌس القسم                                                        اسم التدرٌسً

 أ.م.د. عبد الخضر غالً فرحان                                  م.م. تغرٌد خضٌر هذال


