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 والتربوي اإلدارة واإلشرافتخصص . 3
 نبذة عن برنامج ماجستس اإل ارة  اإلشراف الرتبمي:

فررراد  سررة لأل جررة املا خررالل احلا مررن  برروي،  شررراف الرت سررتري اإلدارة واإل نررامج ماج يررأتي بر

سررطنيواملؤسسررات  يررة يف فل هررا  ،املعن لرره، ومن سررطني  يررة يف فل يررة واملراكررز اجملتمع يررة والتعليم الرتبو

شرررراف  جمرررال اإلدارة واإل صرررة يف  يرررة متخص كررروادر إحرتاف كرررز ب سرررات واملرا فرررد املؤس هررردف ر وب

مررن  الرتبوي، لإلسهام سررطينية  يررة واإلشرررافية يف املؤسسررات الفل يف تطوير النظم وا.ياكررل اإلدار

 خالل االعتماد على أحدث النظريات التعليمية يف جمال اإلدارة واإلشراف الرتبوي.

برره عررايري اخلاصررة  شرررو  وامل ترروفر ال عررد  بررة يف الربنررامج، ب بررول الطل وللحصررول  .وجيري ق

 .( ساعة معتمدة36) بنجال يتم ن، على الطالب االرتبويشراف اإلدارة واإلماجستري على 

 الرسالة:

سرريما  يررة وال  يررة واملهن فرراءة العلم فررع الك لررى ر قررادر ع هررل  يررادي مؤ كررادر إداري وق عررداد  إ

سررات  يررةللمؤس يررة واجملتمع يررني الرتبو بررويني واإلدار شرررفني الرت بررويني وامل قررادة الرت طرروير أداء ال ، وت

مررني  خلرردمات ، واملعل قررديم ا شرراداإلوت لرري ر مررع احمل سررات اجملت يررة مؤس سرربيل تنم .ررم يف  مررة  ية الالة

والعمل على رفد املؤسسات التعليمية بكفاءات  ،وحتقيق رغباته يف إحداث التطوير املرغوب فيه

 التعليمية بشكل متكامل. الرتبوية وقادرة على  النهوض باملؤسسات 

 أئداف الربنامج:

 يهدف هذا الربنامج إىل 

يررة إعداد الطلبة و .1 لرري لعمل يررق عم رفع مستوى املعرفة والقدرات ليكونوا قادرين على بناء تطب

يررة  سررات ، إدارة منوذج سررم السيا هررا ور هررا وتطوير شررراف علي سررات واإل يررة للمؤس يررادة رياد وق

سرررليمة  يرررة ال يرررة والرتبو يرررة ،اإلدار ملرررتغريات العامل صرررر وا سررررتاتيجي املعا طررريط اال ضررروء التخ يف 

 والدولية.

سررطني  .2 يررة يف فل يررادة الرتبو لرريم والق قررع التع طرروير وا سررهام يف ت شررراف ، اإل نرراء اإل خررالل ب مررن 

يررة يررة  الرتبوي على أسس علم نررواحي الفن مررن ال قررادة واملشرررفني الرتبررويني  يررة لل ومنهجيررة تطوير

 واإلدارية والتطبيقية.

لرررنظم  .3 جرررة وا مررري والنمذ نررراء النظ لرررى الب مررردة ع هرررات احلدي رررة املعت سررراليب واالجتا يرررق األ تطب

 الركائزية يف إدارة وقيادة السياسات الرتبوية والتعليمية يف فلسطني.

جررراء الدر .4 لررى إ خلرررجيني ع سررتفادة ترردريب ا شررراف، واال جمررال اإلدارة واإل نررة يف  سررات املقار ا

 منها يف تطوير النظم اإلدارية كافة.
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مررة  .5 هررا املنظو قرروم علي لرريت ت يررات ا بررادئ واألسررس والعمل مررة بامل يررات الالة إكساب الطلبة الكفا

سرربة  هررا وإجيرراد احللررول املنا الرتبوية والتعليمية برمتها، والوقوف على املشكالت اليت تواجه

 .ا.

مرري  .6  ،اخلرررجيني لرردىإكساب الطلبة املعرفة واملنهجية املنتظمة وتطوير مهارات البحررث العل

لررى سرراعدتهم ع يررة وم يررة علم طررة تربو نرراء خ جمررال  ،ب يررة يف  قررارير البح  طررط والت عررداد اخل وإ

 التخطيط واإلشراف.

بررؤ،  عملية تقدير احلاجات تدريب الطلبة على .7 هررارات التن قررت وإدار ،وم قرردير الو هررارات ت ة وم

مررع  ،املشروع الرتبوي بأعداد الطلبة مررل  طررق العقالنرري يف التعا وتطبيق التفكري النظمي واملن

 مكونات النظم، واالستفادة من حتليل النظم يف اختاذ القرارات الرشيدة.

يررة احلدي ررة يف  .8 سرراليب العلم عررريفهم باأل بررة وت لرردى الطل شرررافية  يررة واإل هررارات القياد طرروير امل ت

 التعليمية وإدارتها.الرتبوية وللتعامل مع املؤسسات  ،خطيط الرتبوياإلشراف وأساليب الت

يرررة  .9 مرررن الرتب صرررادي  ئرررد االقت يرررل العا هرررارات حتل لرررب مل سررراب الطا شررريد ، إك سررراعدته يف تر وم

 القرارات اخلاصة بتمويل التعليم واقتصادياته.

 

 جماالت عمل خر ج الربنامج:

يررررة  يررررة مهن كرررروادر أكادمي خررررريج  نررررامج بت هررررتم الرب شررررراف ي صررررة يف اإلدارة واإل متخص

برروي نررامج  الرت خلررريج الرب مررل  فرررص الع هررم  لرري أ مررا ي يررة، وفي يررة والتعليم سررات الرتبو مررل يف املؤس للع

 املذكور 

 قائدًا تربويًا للمدارس واملراكز واملؤسسات الرتبوية والتعليمية واجملتمعية. .1

 للمراكز واملؤسسات اجملتمعية. ناجحًا قائدا إداريًا .2

ملرردارس  .3 لرريم، وا يررة والتع برروي يف وةارة الرتب شررراف الرت سررام اإل ملرردارس وأق يررًا يف ا شرررفًا تربو م

 اخلاصة، ومدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني.

 متخصصًا يف جمال التخطيط والتطوير للمؤسسات واملراكز املعنية يف هذا اجملال. .4

 التنموية يف املؤسسات واملنظمات األهلية والدولية واجملتمعية. مديرًا للمشروعات الرتبوية .5

 مبادرًا تربويًا قادرًا على  رل مبادرات تربوية وقيادتها لتحقيق أهدافها.   .6

 عضو هيئة تدريس أو إداري يف املعاهد والكليات واجلامعات.  .7
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 شر ط القبما:

صررر .1 هررذا التخ سرررتري يف  جرررة املاج سرررة لدر لرررب للدرا بررل الطا صررراًل إذاص يق حرررد  كررران حا لرررى أ ع

 املؤهالت اآلتية 

يررةدرجة البكررالوريوس يف  .أ لرروم الرتبو قرردس املفتوحررة  الع عررة ال حرردىمررن جام مررن إ  أو 

هرررا  عررررتف ب خررررى امل عرررات األ مررري اجلام لررره الرتاك كرررون معد يرررث ي يرررد حب قرررديرش ج ت

 .كحد أدنى

كررررررالوريوس يف .ب جررررررة الب يررررررة  در يررررررة واآلداب واالجتماع لرررررروم الرتبو صررررررات الع ختص

سرراس تنافسرري حسررب  كحدوبتقدير جيد ، واجملتمعية أدنى. يكون القبول على أ

 معايري الكلية. 

 أن جيتاة الطالب املقابلة الشخصية بنجال  بقًا ملعايري حتددها جلنة الربنامج. .2

 كلية.يلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف ال .3

 قييم: الت

 اجتاهات  ب ال ةوسيتم التقويم وسنويا،  فصلياسيتم تقويم الربنامج 

 تقويم الربنامج من خالل استبانات توةع على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.  •

 تقويم عضو هيئة التدريس  من خالل استبانات توةع على الطلبة.  •

شرررطة  • حرررّل األن شررراركة يف  خرررالل امل مرررن  برررة   قرررويم الطل قررراريرت حبررراث، والت جرررراء ، واأل ، وإ

فررق التقسرريم اخلرراص بكررل مررن  مسرراااختبارات نصفية ونهائية لكررل  مسرراقات الربنررامج، و

حرران النصررفي ) هررائي، و)%( لال40%(، و)20مساا، حيررث طصررص لالمت حرران الن %(  25مت

 %( للمشاركة واألنشطة.15و)، لألحباث 

 نظام االمتحانات  الدرجات:

هرري  يررة  يررة العظمررى لكررل وحرردة تعليم هرري  (100)الدرجررة النهائ  (70)درجررة، والدرجررة الصررغرى 

 درجة.

 آلية تقم م أعضاء ئي ة التدر  :

 سيتم تقويم أعضاء هيئة التدريس من خالل 

سرري،  توةعالطلبة  حيث  .1 ئررة لإستبانة على الطلبة يف نهاية كل فصل درا قررويم أداء عضررو هي ت

 التدريس بهدف تطوير نوعية األداء وحتسينه.

 ورشات العمل التقوميية مع اجلهات املختصة وآلية التطوير يف هذا الربنامج. .2

 سياسة احلضمر  الغياب:

مررد يررراب  يعت ضررور والغ ظرررام احل مرررات الدرن سررب تعلي يررا ح سرررات العل قررردس ا عرررة ال مرردش جام لرررذي تعت ا

 املفتوحة.



 

593 
 

 :متطلبات ختصص اإل ارة  اإلشراف الرتبمي  مسار الرسالة(

سررية لدرجررة املاجسررتري  أنميكن  سررة مقررررات يف خطترره الدرا مررن درا لررب  فررى الطا قررد  إذايع كرران 

عررال سررتوى  سررها يف م كررالوريوس ٍدر جررة الب لررى در صرروله ع عررد ح هررذش  ،أي ب جرراوة وةن  يررث ال يت حب

 .ساعات معتمدة (9)املقررات 

 على النحو اآلتي  ( ساعة موةعة 36يدرس الطالب )

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 المساقات االجبارية: 

   مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعة معتمدة21الطالب  )يدرس 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 السابقاملتطلب  األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

 - - 3 3 مبادئ اإلدارة واإلشراف الرتبوي 6350

 - - 3 3    التخطيط الرتبوي 6353

 اإلدارة التعليمية تطبيقات يف حوسبة 6354

   واإلشراف الرتبوي
3 2 1 - 

 - - 3 3 القيادة وتطبيقاتها الرتبوية امُلعاصرة 6356

 6162 - 3 3 حلقة حبث يف رسائل املاجستري  6358

تطبيقات معاصرة يف اإلدارة واإلشراف  6360

 الرتبوي
3 2 1 - 

  2 19 21 اجملممع

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 مساقات اجبارية - - 1

 9 مساقات اختيارية - - 2

 6 (2( ، )1الرسالة ) - - 3

 36 اجملموع - اجملموع 
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 المساقات االختيارية: 

 من بني املساقات اآلتية    ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 املناهج وتطويرها أسس 6351

 - - 3 3 املتابعة الرتبوية والتقويم 6352

 - - 3 3 تعليمالاقتصاديات  6355

6357 
اجلودة يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي 

 امُلعاصر
3 3 - - 

 - - 3 3 التعلم والتعليم االسرتاتيجي 6359

 - - 3 3 تصميم ا.ياكل التنظيمية وبنائها 6361

 الرسالة : 

 والنجال يف امتحان مناقشتها. ، إعداد رسالة املاجستري

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1رسالة ) 6396

 6396 - 3 3 (2رسالة ) 6397

  - 6 6 اجملممع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


