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 والتربوي اإلدارة واإلشرافتخصص . 3
 وي:لرتبانبذ  ان برن مج م جستس اإل ار   اإلشراف 

ألفةةراد لحلاجةةة املاسةةة ن خةةالل امةةبةةوي، يةةأتي برنةةامج ماجسةةتري اإلدارة واإلشةةراف الرت

لسةةطني لةةه، يف ف اكةةز اجملتمعيةةةيةةة واملرتعليمالرتبويةةة والاملعنيةةة يف فلسةةطني ومنهةةا واملؤسسةةات 

شةةراف  ل اإلدارة واإلة يف جمةةاتخصصةةوبهةةدف رفةةد املؤسسةةات واملراكةةز بكةةوادر إحرتافيةةة م     

ات الفلسةطينية مةن   فية يف املؤسسة واإلشةرا  اريةة الرتبوي، لإلسهام يف تطوير النظم واهلياكل اإلد

 وي.اإلشراف الرتبإلدارة واال جمخالل االعتماد على أحدث النظريات التعليمية يف 

للحصةول  و .ري اخلاصةة بةه  واملعةاي  لشةرو  بول الطلبة يف الربنةامج، بعةد تةوفر ا   وجيري ق

 .مدة( ساعة معت36) جالبن يتم نلب ا، على الطاماجستري اإلدارة واالشراف الرتبويعلى 

 الرس ل :

ال سةيما  وميةة واملهنيةة   اءة العلالكفة  إعداد كةادر إداري وقيةادي مؤهةل قةادر علةى رفةع      

رتبةةويني واإلداريةةني واملشةةرفني ال لرتبةةوينيادة ا، وتطةةوير أداء القةةتمعيةةةالرتبويةةة واجملللمؤسسةةات 

تمةةع احمللةةي  ميةةة مؤسسةةات اجمل سةةبيل تن م يفواملعلمةةني وتقةةديم اخلةةدمات اإلرشةةادية الالةمةةة هلةة    

عليميةة بكفةاءات   املؤسسةات الت  على رفد لعملوحتقيق رغباته يف إحداث التطوير املرغوب فيه وا

 ل. كل متكامة بشالتعليميالرتبوية وملؤسسات قادرة على  النهوض با

 أئداف الربن مج:

 يهدف هذا الربنامج إىل 

ق عملةي لعمليةة   على بناء تطبي قادرين كونواإعداد الطلبة ورفع مستوى املعرفة والقدرات لي .1

ياسةةات  ويرهةةا ورسةةم الس  يهةةا وتط اف علإدارة منوذجيةةة وقيةةادة رياديةةة للمؤسسةةات واإلشةةر    

ات العامليةةةة ملعاصةةةر واملةةةتغرياتيجي االسةةةرتة السةةةليمة يف ضةةةوء التخطةةةيط ااإلداريةةةة والرتبويةةة

 والدولية.

اإلشراف الرتبوي   من خالل بناء فلسطنييفبوية اإلسهام يف تطوير واقع التعليم والقيادة الرت .2

لفنيةة واإلداريةة    مةن النةواحي ا  لرتبوينيفني اعلى أسس علمية ومنهجية تطويرية للقادة واملشر

 ة.والتطبيقي

الةةةنظم ونظمةةةي والنمذجةةةة بنةةةاء اللةةةى العتطبيةةةق األسةةةاليب واالجتاهةةةات احلديثةةةة املعتمةةةدة   .3

  فلسطني.يفعليمية والت الركائزية يف إدارة وقيادة السياسات الرتبوية

االسةةتفادة رة واإلشةةراف، ول اإلدا جمةةايفتةةدريب اخلةةرجيني علةةى إجةةراء الدراسةةات املقارنةةة   .4

 افة.منها يف تطوير النظم اإلدارية ك
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هةا املنظومةة   الةيت تقةوم علي   لعمليةات سةس وا إكساب الطلبة الكفايات الالةمة باملبةادئ واأل  .5

حللةول املناسةبة   اواجههةا وإجيةاد   اليت ت شكالتالرتبوية والتعليمية برمتها، والوقوف على امل

 هلا.

ي اخلةرجيني  لبحةث العلمةي لةد   هةارات ا وير مإكساب الطلبة املعرفة واملنهجية املنتظمةة وتطة   .6

يةةة يف جمةةال  ر البحثطةةط والتقةةاري وإعةةداد اخل بنةةاء خطةةة تربويةةة علميةةة    ومسةةاعدتهم علةةى 

 التخطيط واإلشراف.

وإدارة  ات تقةةدير الوقةةتؤ ومهةةارلتنبةةاومهةةارات  عمليةةة تقةةدير احلاجةةات تةةدريب الطلبةةة علةةى .7

 التعامةل مةع   يفنطةق العقالنةي   ظمةي وامل الن وتطبيق الةتفكري  املشروع الرتبوي بأعداد الطلبة

 الرشيدة. لقراراتاختاذ اكونات النظم، واالستفادة من حتليل النظم يف م

يةةة احلديثةةة يف األسةةاليب العلمبعةةريفهم بةةة وتتطةةوير املهةةارات القياديةةة واإلشةةرافية لةةدى الطل  .8

 إدارتها.والتعليمية بوية والرتات ملؤسسااإلشراف وأساليب التخطيط الرتبوي للتعامل مع 

يد مسةةةاعدته يف ترشةةةولرتبيةةةة مةةةن ا يةةةل العائةةةد االقتصةةةاديإكسةةةاب الطالةةةب ملهةةةارات حتل .9

 القرارات اخلاصة بتمويل التعليم واقتصادياته.

 

 جم الت ا ل خريج الربن مج:

ف دارة واإلشةةةراصةةةة يف اإلمتخص يهةةةتم الربنةةةامج بتخةةةريج كةةةوادر أكادمييةةةة مهنيةةةة   

لربنةامج  اعمةل خلةريج   رص الي أهةم فة  ، وفيمةا يلة  للعمةل يف املؤسسةات الرتبويةة والتعليميةة     الرتبوي

 املذكور 

 عية.عليمية واجملتمية والتلرتبوقائدًا تربويًا للمدارس واملراكز واملؤسسات ا .1

 .تمعيةللمراكز واملؤسسات اجمل ناجحًا قائدا إداريًا .2

تعلةةيم، واملةةدارس رة الرتبيةةة واليف وةا رتبةةويمشةةرفًا تربويةةًا يف املةةدارس وأقسةةام اإلشةةراف ال  .3

 ة غوث وتشغيل الالجئني.اخلاصة، ومدارس وكال

 ال.نية يف هذا اجملكز املعاملرامتخصصًا يف جمال التخطيط والتطوير للمؤسسات و .4

 ولية واجملتمعية.ت األهلية والداملنظماسات ومديرًا للمشروعات الرتبوية التنموية يف املؤس .5

   تحقيق أهدافها.ليادتها ية وقمبادرًا تربويًا قادرًا على ترل مبادرات تربو .6

 امعات. واجل عضو هيئة تدريس أو إداري يف املعاهد والكليات .7

 

 

 

 

 



 

513 
 

 

 شر ط القبوا:

 علةةى أحةةد  ن حاصةةاًلكةةا إذا لتخصةةصايقبةةل الطالةةب للدراسةةة لدرجةةة املاجسةةتري يف هةةذا     .1

 املؤهالت اآلتية 

 دىأو مةن إحة  فتوحةة  لقةدس امل معةة ا مةن جا  العلوم الرتبويةة درجة البكالوريوس يف  .أ

%( كحةةد 70)رتاكمةةي دلةةه الحبيةةث يكةةون معف بهةةا اجلامعةةات األخةةرى املعةةرت

 .أدنى

االجتماعيةةةةةة آلداب ويةةةةةة واختصصةةةةةات العلةةةةةوم الرتبو درجةةةةةة البكةةةةةالوريوس يف .ب

كةةون القبةول علةى أسةةاس   يأدنةى.   %( كحةد 70ومبعةدل تراكمةةي ) ، واجملتمعيةة 

 تنافسي حسب معايري الكلية. 

 نامج.ددها جلنة الربايري حت ملعأن جيتاة الطالب املقابلة الشخصية بنجال تبقًا .2

 ية.كلال يلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف .3

 التقييم: 

 ت اجتاها  ةبثالم وسيتم التقويوسنويا،  فصلياسيتم تقويم الربنامج 

  هيئة التدريس. وأعضاء لطلبةتقويم الربنامج من خالل استبانات توةع على ا 

  بة.لى الطلةع عت توتقويم عضو هيئة التدريس  من خالل استبانا 

   جةةةراء ، وإ، والتقةةةاريراألحبةةةاثو، شةةةطةتقةةةويم الطلبةةةة  مةةةن خةةةالل املشةةةاركة يف حةةةّل األن

كةل  لتقسةيم اخلةاص ب  ، وفةق ا ربنةامج مسةاقات ال مةن   مساآاختبارات نصفية ونهائية لكل 

%(  25%( لالمتحةان النهةائي، و)  40%(، و)20مساآ، حيث خيصةص لالمتحةان النصةفي )   

 لمشاركة واألنشطة.%( ل15لألحباث و)

 نظ م االمتح ن ت  الدرج ت:

 درجة. 70درجة، والدرجة الصغرى هي  100الدرجة النهائية العظمى لكل وحدة تعليمية هي 

 آلي  تقويم أاض ء ئي   التدري :

 سيتم تقويم أعضاء هيئة التدريس من خالل 

م أداء عضو تقويلي، صل دراسية كل ف نهاالطلبة  حيث سيتم توةيع إستبانة على الطلبة يف .1

 ه.هيئة التدريس بهدف تطوير نوعية األداء وحتسين

 . هذا الربنامجتطوير يفية الورشات العمل التقوميية مع اجلهات املختصة وآل .2

 سي س  احلضور  الغي ب:

امعة القةدس  جالذي تعتمد  ا ات العليلدراسحسب تعليمات اسيتم اعتماد نظام احلضور والغياب 

 املفتوحة.

 



 

514 

 

 

 :رس ل ( ر الالرتبوي  مساإل ار   اإلشراف لب ت ختصص متط

كةان قةد    إذااملاجسةتري   ية لدرجةة لدراسة يعفى الطالب مةن دراسةة مقةررات يف خطتةه ا     أنميكن 

ةن هةةذ  ث ال يتجةةاوة وحبيةة ،يوسالوردرسةةها يف مسةةتوى عةةال أي بعةةد حصةةوله علةةى درجةةة البكةة 

 .ساعات معتمدة (9)املقررات 

 على النحو اآلتي  موةعة  ( ساعة36يدرس الطالب )

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 مساقات االجبارية:ال

   اآلتي مبينة يف اجلدول  ( ساعة معتمدة21الطالب  )يدرس 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

  0 3 3 يوبمبادئ اإلدارة واإلشراف الرت 6350

  0 3 3    لرتبويالتخطيط ا 6353

 يميةلتعاإلدارة ال تطبيقات يف حوسبة 6354

   واإلشراف الرتبوي
3 2 1  

  0 3 3 صرةعامُلاة القيادة وتطبيقاتها الرتبوي 6356

 6162 0 3 3  حلقة حبث يف رسائل املاجستري 6358

 شرافاإلوتطبيقات معاصرة يف اإلدارة  6360

 الرتبوي
3 2 1  

  2 19 21 اجمل وع

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 مساقات اجبارية - - 1

 9 مساقات اختيارية - - 2

 6 (2( ، )1) الرسالة - - 3

 36 اجملموع - اجملموع 
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 المساقات االختيارية:

 االتية   من بني املساقات  ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  0 3 3 املناهج وتطويرها أسس 6351

  0 3 3 املتابعة الرتبوية والتقويم 6352

  0 3 3 تعليمالاقتصاديات  6355

6357 
ي رتبولا اجلودة يف اإلدارة واإلشراف

 امُلعاصر
3 3 0  

  0 3 3 يالتعلم والتعليم االسرتاتيج 6359

  0 3 3 هائناتصميم اهلياكل التنظيمية وب 6361

 الرسالة :

 إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها. 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 مدةاملعت

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1رسالة ) 6396

 6396 - 3 3 (2رسالة ) 6397

  - 6 6 اجمل وع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


