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 كمية العموم التربوية
 قسم اإلدارة التربوية واألصول

 (717:080)نظريات  االشراف  التربوي
 وصف المساق: 

يحتوي ىذا المساق عمى عرض وتحميل بعض النظريات واألساليب االشرافية التي تمكن الدارسين من 
ممارساتيم  تطوير مفيوم نظري في مجال االشراف التربوي عمى المعممين ليساعدىم عمى تحسين

 األشرافية وتفعيميا بيدف تحسين أداء المعمم الصفي.
 :مخرجات التعمم

 التالية : جات التعممنتا إلىلموصول ييدف ىذا المساق  
 الفهم واالستيعاب: -8

 استيعاب المفاىيم الخاصة بنظريات اإلشراف التربوي 1-1
 وعي وفيم تطور اإلشراف التربوي 1-2

 إلشرافيمعرفة النظريات الحديثة في العمل ا 1-3

 

 المهارات الفكرية والمعرفية التحميمية: -9

 تحميل نظريات اإلشراف التربوي 2-1
 تحميل المشكالت التي تواجو اإلشراف التربوي 2-2

 تحميل واقع اإلشراف التربوي 2-3

 تحميل نماذج معاصرة في اإلشراف التربوي 2-4

 

 المهارات الخاصة/التطبيقية: -:

 تقييم النظريات اإلشرافية   3-1
 نظريات التربوية وتوظيفيا في عممية العممية اإلشرافيةتحميل ال   3-2
 تبني بعض النظريات اإلشرافية وتطبيقيا   3-3

 المهارات اإلبداعية/ القابمة لمتحويل  -;

 المقارنة بين النظريات اإلشرافية 4-1
 إيجاد حمول لمعوقات اإلشراف التربوي 4-2
 طرح نماذج في اإلشراف التربوي 4-3
 فية المستخدمةالمقارنة بين األساليب اإلشرا 4-4
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 مهمات وواجبات :
 تحميل نظريات وابحاث وكتب -
 عرض بحوث وتقارير -

 الجموس لالمتحانات المقرر -

 المواظبة عمى الحضور -
 التقييم:

 %33   االمتحان األول  -1
  %33   االمتحان الثاني -2
 % 43   االمتحان النيائي -3

 %877   المجموع 
 

 :الفصمية لمدراسة الخطة
 طرق التعمم والتعميم الساعات وضوعالم األسبوع
 محاضرة 3 نشأة وحاجة وخصائص األشراف التربوي األول
 محاضرة 3 لمحة عن تطور األشراف التربوي الثاني
 محاضرة 3 مجاالت العمل في االشراف التربوي وكفاياتو الثالث
 محاضرة 3 نظرية التفتيش االداري واالكمنيكي الرابع

 محاضرة 3 وقفي واالتجاه االنساني في االشرافاالشراف الم الخامس
 محاضرة 3 اساليب االشراف التربوي السادس
 دراسة حالة 3 العالقة بين المشرف التربوي والمعممين السابع
 دراسة حالة 3 دور مدير المدرسة كمشرف مقيم الثامن
 محاضرة 3 تفعيل ميمات مدير المدرسة في األشراف التربوي التاسع
 محاضرة 3 البحث في االشراف التربوي العاشر

 محاضرة 3 تحميل بعض الدراسات باالشراف التربوي الحادي عشر
 محاضرة 3 واقع االشراف التربوي الثاني عشر
 محاضرة 3 معوقات االشراف التربوي الثالث عشر
 محاضرة 3 الممارسات األشرافية وكيفية تفعيميا. الرابع عشر

 محاضرة 3 ه مستقبمية لالشراف التربوينظر  الخامس عشر
 محاضرة 3 مصادر السمطة في االشراف التربوي السادس عشر
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