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 والتربوي اإلدارة واإلشرافتخصص . 3
 واإلشراف الرتبوي: اإلدارةنبذة عن برنامج ماجستمل 

سرررتري  نرررامج ماج فرررراد  اإلدارةيرررأتي بر سرررة لأل جرررة املا خرررالل احلا مرررن  بررروي،  شرررراف الرت واإل

لرره، املعنية يف فلسطني، ومنها واملؤسسات  سررطني  الرتبوية والتعليمية واملراكز اجملتمعية يف فل

كرروادر  كررز ب سررات واملرا فررد املؤس هرردف ر يررةوب جمررال  احرتاف صررة يف  شررراف  اإلدارةمتخص واإل

لررنظم وا.ياكررل  طرروير ا سررهام يف ت يرراإلالرتبرروي، لإل سررطينية دار سررات الفل ة واإلشرررافية يف املؤس

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

وللحصررول علررى  .وجيري قبول الطلبة يف الربنامج، بعد توفر الشرو  واملعايري اخلاصة به

 .( ساعة معتمدة36) بنجال يتم ن، على الطالب اواإلشراف الرتبوي اإلدارةماجستري 

 الرسالة:

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

يررةللمؤسسات  قررادة الرتبررويني واملشرررفني الرتبررويني والرتبوية واجملتمع طرروير أداء ال يرر، وت ني اإلدار

سرربيل تواملعلمني،  .ررم يف  مررة  قررديم اخلرردمات اإلرشررادية الالز مررع احمللرري وت يررة مؤسسررات اجملت نم

يررره غررروب ف طررروير املر حرررداث الت تررره يف إ يرررق رغبا يرررة  ،وحتق سرررات التعليم فرررد املؤس لرررى ر مرررل ع والع

 التعليمية بشكل متكامل. الرتبوية وباملؤسسات  على النهوضبكفاءات قادرة 

 أهداف الربنامج:

 يهدف هذا الربنامج إىل:

عررداد .1 قرردرات لي إ فررة وال سررتوى املعر فررع م بررة ور لرري الطل يررق عم نرراء تطب لررى ب قررادرين ع نرروا  كو

يرررة إدارة  يرررة، لعمل سرررم منوذج هرررا ور هرررا وتطوير شرررراف علي سرررات واإل يرررة للمؤس يرررادة رياد وق

ضوء التخطيط االسرتاتيجي املعاصر واملتغريات  السليمة، يفة والرتبوية اإلداريالسياسات 

 العاملية والدولية.

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

يررة  الرتبوي على أسس علمية ومنهجية تطويرية للقادة واملشرفني الرتبويني من النواحي الفن

 ة والتطبيقية.اإلداريو

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

 الركائزية يف إدارة وقيادة السياسات الرتبوية والتعليمية يف فلسطني.

نررة يف جمررال  .4 سررات املقار واإلشررراف، واالسررتفادة  اإلدارةتدريب اخلرجيني على إجراء الدرا

 ة كافة.اإلداريمنها يف تطوير النظم 
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مررة إكساب  .5 الطلبة الكفايات الالزمة باملبادئ واألسس والعمليات اليت تقوم عليها املنظو

لرررول  جيررراد احل هرررا وإ لررريت تواجه شررركالت ا لرررى امل قررروف ع هرررا، والو يرررة برمت يرررة والتعليم الرتبو

 املناسبة .ا.

مرررري  .6 حررررث العل هررررارات الب طرررروير م مررررة وت يررررة املنتظ فررررة واملنهج بررررة املعر سرررراب الطل  لرررردىإك

يررة  إعدادو ،بناء خطة تربوية علمية علىومساعدتهم  ،اخلرجيني قررارير البح  اخلطررط والت

 يف جمال التخطيط واإلشراف.

ومهارات تقدير الوقت وإدارة  ،ومهارات التنبؤاحلاجات، عملية تقدير  تدريب الطلبة على .7

بررة إعداداملشروع الرتبوي ب مررل  ،الطل طررق العقالنرري يف التعا لررتفكري النظمرري واملن يررق ا وتطب

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

يررة احلدي ررة يف  .8 عررريفهم باألسرراليب العلم بررة وت لرردى الطل تطوير املهارات القيادية واإلشرررافية 

 التعليمية وإدارتها.الرتبوية وللتعامل مع املؤسسات  ،اإلشراف وأساليب التخطيط الرتبوي

يررل ال .9 هررارات حتل لررب مل سرراب الطا مررن إك صررادي  ئررد االقت يررة، عا شرريد الرتب سرراعدته يف تر وم

 قتصادياته.االقرارات اخلاصة بتمويل التعليم و

 

 جماالت عمل خريج الربنامج:

صرررررة يف  يرررررة متخص يرررررة مهن كررررروادر أكادمي خرررررريج  نرررررامج بت هرررررتم الرب شرررررراف  اإلدارةي واإل

فرررص  الرتبوي هررم  لرري أ مررل خلررريج الربنررامج للعمل يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية، وفيما ي الع

 املذكور:

 قائدا  تربويا  للمدارس واملراكز واملؤسسات الرتبوية والتعليمية واجملتمعية. .1

 للمراكز واملؤسسات اجملتمعية. ناجحا  قائدا إداريا  .2

ملرردارس  .3 لرريم، وا يررة والتع مشرفا  تربويا  يف املدارس وأقسررام اإلشررراف الرتبرروي يف وزارة الرتب

 ومدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني.اخلاصة، 

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

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

 أهدافها.  مبادرا  تربويا  قادرا  على ترل مبادرات تربوية وقيادتها لتحقيق  .6

 عضو هيئة تدريس أو إداري يف املعاهد والكليات واجلامعات.  .7

 

 شروط القبوا:

صررص  .1 هررذا التخ سررتري يف  جررة املاج سررة لدر لررب للدرا بررل الطا صررال  إذايق حررد  كرران حا لررى أ ع

 املؤهالت اآلتية:

كررالوريوس يف  .أ جررة الب يررةدر لرروم الرتبو حررة  الع قرردس املفتو عررة ال حرردىمررن جام مررن إ  أو 

قررديره جيررد كحررد ى املعرتف بها اجلامعات األخر لرره الرتاكمرري ت حبيث يكون معد

 .أدنى
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، ختصصات العلوم الرتبوية واآلداب واالجتماعية واجملتمعية درجة البكالوريوس يف .ب

 أدنى. يكون القبول على أساس تنافسي حسب معايري الكلية.  وبتقدير جيد كحد

 أن جيتاز الطالب املقابلة الشخصية بنجال تبقا  ملعايري حتددها جلنة الربنامج. .2

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

 التقييم: 

 اجتاهات: ب الثةوسيتم التقويم وسنويا،  فصلياسيتم تقويم الربنامج 

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

 تقويم عضو هيئة التدريس: من خالل استبانات توزع على الطلبة.  •

شررطة  • حرررّل األن شرراركة يف  خرررالل امل مررن  برررة:  قررويم الطل قرراريرت حبررراث، والت جرررراء ، واأل ، وإ

الربنامج، وفق التقسيم اخلاص بكررل  مساقاتمن  مساااختبارات نصفية ونهائية لكل 

صررفي ) حرران الن صررص لالمت يررث ط سرراا، ح هررائي، و)40%(، و)20م حرران الن  25%( لالمت

 %( للمشاركة واألنشطة.15%( لألحباث، و)

 نظام االمتحانات والدرجات:

هرري  (100)الدرجة النهائية العظمى لكل وحدة تعليمية هي   (70)درجة، والدرجررة الصررغرى 

 درجة.

 آلية تقويم أعضاء هي ة التدري :

 سيتم تقويم أعضاء هيئة التدريس من خالل:

يررث  .1 بررة: ح سررتبانة ترروزعالطل سرري،  ا كررل فصررل درا يررة  بررة يف نها ضررو لعلررى الطل قررويم أداء ع ت

 هيئة التدريس بهدف تطوير نوعية األداء وحتسينه.

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

 سياسة احلضور والغياب:

مررد يرراب  يعت ضررور والغ ظررام احل يررا ن سررات العل مررات الدرا سررب تعلي قرردس ح عررة ال مررده جام لررذي تعت ا

 املفتوحة.

 

 :واإلشراف الرتبوي  مسار الرسالة( اإلدارةمتطلبات ختصص 

قررد  إذايعفى الطالب من دراسة مقررات يف خطته الدراسية لدرجة املاجسررتري  أنميكن  كرران 

هررذه  ،أي بعد حصرروله علررى درجررة البكررالوريوس ٍدرسها يف مستوى عال جرراوز وزن  حبيررث ال يت

 .ساعات معتمدة (9)املقررات 

 
 
 
 



 

638 

 

 ( ساعة موزعة على النحو اآلتي: 36يدرس الطالب )

 باملساقات املقررة: جداولوفيما يأتي 

 : جبارية المساقات اإل 

 مبينة يف اجلدول اآلتي:  ( ساعة معتمدة21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

 - - 3 3 واإلشراف الرتبوي اإلدارةمبادئ  6350

 - - 3 3    التخطيط الرتبوي 6353

 التعليمية اإلدارة 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

واإلشراف  اإلدارةتطبيقات معاصرة يف  6360

 الرتبوي
3 2 1 - 

  2 19 21 اجملموع

 

 

 

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 إجباريةمساقات  - - 1

 9 مساقات اختيارية - - 2

 6 (2( ، )1الرسالة ) - - 3

 36 اجملموع - اجملموع 
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 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية: 9يدرس 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 
واإلشراف الرتبوي  اإلدارةاجلودة يف 

 امُلعاصر
3 3 - - 

 - - 3 3 التعلم والتعليم االسرتاتيجي 6359

 - - 3 3 تصميم ا.ياكل التنظيمية وبنائها 6361

 الرسالة: 

 رسالة املاجستري، والنجال يف امتحان مناقشتها.  إعداد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1رسالة ) 6396

 6396 - 3 3 (2رسالة ) 6397

  - 6 6 اجملموع

 

 

  


