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 والتربوي اإلدارة واإلشراف خصصت . 3
  افملالرتبمي:نبذةملعنملب نامجملماجستسملاإل ا ةمل اإلش

فزززراد  سزززة ل  جزززة املا خزززالل احلا مزززن  بزززويب  شزززراف الرت سزززتري اإلدارة واإل نزززامج ماج يزززأتي بر

سززات  سزززطنيواملؤس يزززة يف فل هززا  باملعن لزززهب ومن سزززطني  يزززة يف فل كززز اجملتمع يزززة واملرا يزززة والتعليم الرتبو

فزززد امل هزززدف ر سززززوب شززززراف ؤس جمزززال اإلدارة واإل صزززة يف  يززززة متخص كزززوادر إحرتاف كزززز ب ات واملرا

مززن الرت سززطينية  سززات الفل شززرافية يف املؤس يززة واإل كززل اإلدار لززنظم وا.يا طززوير ا سززهام يف ت بززويب لإل

 لتعليمية يف جمال اإلدارة واإلشراف الرتبوي.خالل االعتماد على أحدث النظريات ا

نززامجب بززة يف الرب بززول الطل عزز وجيزري ق بززهب صززة  عززايري اخلا شززرو  وامل تززوفر ال صززول  .د  وللح

 .( ساعة معتمدة36) بنجاع يتم نب على الطالب اشراف الرتبويواإلاإلدارة ماجستري على 

ملال سالة:

فزززاء فززع الك لزززى ر قززادر ع هزززل  يززادي مؤ كزززادر إداري وق عززداد  سزززيما إ يزززة وال  يززة واملهن ة العلم

سزززات  يزززةللمؤس يزززة واجملتمع قزززالرتبو طزززوير أداء ال يزززني  ادةب وت بزززويني واإلدار شزززرفني الرت بزززويني وامل الرت

مزززني  خلزززب واملعل قزززديم ا لزززي وت مزززع احمل سزززات اجملت يزززة مؤس سزززبيل تنم .زززم يف  مزززة  شزززادية الال  دمات اإلر

ى رفزد املؤسسزات التعليميزة بكفزاءات والعمزل علز بوحتقيق رغباته يف إحداث التطوير املرغزوب فيزه

 يمية بشكل متكامل. تعلالالرتبوية وقادرة على  النهوض باملؤسسات 

ملأةدافملالربنامج:

 يهدف هذا الربنامج إىل 

نزاء تطبيزق عملزي لعمليزة  إعزداد .1 قزادرين علزى ب الطلبزة ورفزع مسزتوى املعرفزة والقزدرات ليكونزوا 

يزززة  سزززات ب إدارة منوذج يزززة للمؤس يزززادة رياد سزززات وق سزززم السيا هزززا ور هزززا وتطوير شزززراف علي واإل

سزززليمة  يزززة ال يزززة والرتبو ضزززوء باإلدار يززززة التيف  ملزززتغريات العامل صزززر وا سزززرتاتيجي املعا طززززيط اال خ

 والدولية.

سزززهام  .2 سزززطني اإل يزززة يف فل يزززادة الرتبو لزززيم والق قزززع التع طزززوير وا شزززراف ب يف ت نزززاء اإل خزززالل ب مزززن 

قززادة يززة لل يززة تطوير يززة ومنهج سززس علم لززى أ يززة  الرتبزوي ع نززواحي الفن مززن ال بززويني  شززرفني الرت وامل

 واإلدارية والتطبيقية.

سززززال .3 يزززق األ لززززنظم يب تطب جززززة وا مززززي والنمذ نزززاء النظ لززززى الب مززززدة ع ثزززة املعت هززززات احلدي واالرا

 لركائزية يف إدارة وقيادة السياسات الرتبوية والتعليمية يف فلسطني.ا

جمزززال ا .4 نزززة يف  سزززات املقار جزززراء الدرا لزززى إ خلزززرجيني ع سزززتفادة تزززدريب ا شزززرافب واال إلدارة واإل

 منها يف تطوير النظم اإلدارية كافة.



 

549 
 

سززاب الطل .5 هززا املنبززة إك قززوم علي لززيت ت يززات ا سززس والعمل بززادئ واأل مززة بامل يززات الال  مزززة الكفا ظو

سززبة  لززول املنا لززيت تواجههزا وإجيززاد احل شززكالت ا لززى امل هززاب والوقزوف ع يززة برمت الرتبويزة والتعليم

 .ا.

فززة و .6 مززي إكسزاب الطلبزة املعر هززارات البحزث العل مززة وتطزوير م خلززرجيني لزدىاملنهجيزة املنتظ  با

لزززى سزززاعدتهم ع نزززا وم يزززةب يزززة علم طزززة تربو جمزززال  بء خ يزززة يف  قزززارير البحث طزززط والت عزززداد اخل وإ

 طيط واإلشراف.التخ

لززى .7 قززدير احلاجزات تزدريب الطلبزة ع هززارات التنبزؤب  عمليزة ت قززت وإدارة  بوم هززارات تقزدير الو وم

عززدا مززع  بد الطلبزةاملشزروع الرتبزوي بأ نززي يف التعامزل  لززتفكري النظمزي واملنطزق العقال وتطبيزق ا

 واالستفادة من حتليل النظم يف اختاذ القرارات الرشيدة. ظمبمكونات الن

طزززوير امل .8 ثزززة يف ت يزززة احلدي سزززاليب العلم عزززريفهم باأل بزززة وت لزززدى الطل شزززرافية  يزززة واإل هزززارات القياد

 التعليمية وإدارتها.الرتبوية وع املؤسسات للتعامل م باإلشراف وأساليب التخطيط الرتبوي

ئززز .9 يزززل العا هزززارات حتل لزززب مل سزززاب الطا يزززة د اإك مزززن الرتب صزززادي  شزززيد ب القت سزززاعدته يف تر وم

 التعليم واقتصادياته.القرارات اخلاصة بتمويل 

 

ملجماالتملعم ملخ  جملالربنامج:

شزززززراف  صززززة يف اإلدارة واإل يزززززة متخص يززززة مهن كززززوادر أكادمي خزززززريج  نززززامج بت هززززتم الرب ي

بززوي خلززز الرت مززل  فزززرص الع هززم  لزززي أ مزززا ي يززةب وفي يزززة والتعليم سززات الرتبو مزززل يف املؤس نزززامج  ريجللع الرب

 املذكور 

 رتبوية والتعليمية واجملتمعية.قائدا  تربويا  للمدارس واملراكز واملؤسسات ال .1

 للمراكز واملؤسسات اجملتمعية. ناجحا  قائدا إداريا  .2

شززز .3 سزززام اإل ملزززدارس وأق يزززا  يف ا شزززرفا  تربو ملزززدارس م لزززيمب وا يزززة والتع بزززوي يف و ارة الرتب راف الرت

 غيل الالجئني.وتشاخلاصةب ومدارس وكالة غوث 

 ز املعنية يف هذا اجملال.متخصصا  يف جمال التخطيط والتطوير للمؤسسات واملراك .4

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

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

 تدريس أو إداري يف املعاهد والكليات واجلامعات. ئة عضو هي .7

مل

مل

مل

مل

مل



 

550 
 

مل:ش  طملالقبمل

صزززص  .1 هزززذا التخ سزززتري يف  جزززة املاج سزززة لدر لزززب للدرا بزززل الطا صزززال  إذايق حزززد  كزززان حا لزززى أ ع

 املؤهالت اآلتية 

كززالوريوس يف  .أ جززة الب لززودر يزززةالع حززة  م الرتبو قزززدس املفتو عززة ال حزززدىمززن جام مززن إ  أو 

هزززا عزززرتف ب خزززرى امل عزززات األ مزززي ا اجلام لزززه الرتاك كزززون معد يزززد يزززث ي قزززدير  ج ت

 .كحد أدنى

كزززززززالوريوس يف . ب جزززززززة الب يززززززززة  در يزززززززة واآلداب واالجتماع لزززززززوم الرتبو صززززززززات الع ختص

أدنى. يكون القبزول علزى أسزاس تنافسزي حسزب  كحدوبتقدير جيد ب واجملتمعية

 الكلية. معايري 

 ربنامج.ال أن جيتا  الطالب املقابلة الشخصية بنجاع يفبقا  ملعايري حتددها جلنة .2

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

ملقييا:ملالت

 اراهات  بثالتةوسيتم التقويم وسنوياب  فصلياسيتم تقويم الربنامج 

 بة وأعضاء هيئة التدريس.تقويم الربنامج من خالل استبانات تو ع على الطل  •

 لطلبة.ى اتقويم عضو هيئة التدريس  من خالل استبانات تو ع عل  •

شزززطة  • حززززّل األن شززززاركة يف  خزززالل امل مززززن  بززززة   قزززويم الطل اززززاثت قززززاريرب واأل جززززراء ب والت ب وإ

كززل  يززة ل صززفية ونهائ كززل مززن  مسزاأاختبزارات ن خلززاص ب سززيم ا نززامجب وفزق التق سززاقات الرب م

حزززان صززص لالمت يززث ا سززاأب ح صززفي ) م هزززائيب و)40%(ب و)20الن حززان الن %(  25%( لالمت

 ألنشطة.وا %( للمشاركة15و)ب ل ااث 

 نظامملاالمتحاناتمل الد جات:

حززز كزززل و مزززى ل يزززة العظ جززة النهائ هزززي الدر يززة  هزززي  (100)دة تعليم صزززغرى  جزززة ال جزززةب والدر  (70)در

 درجة.

 آليةملتقم املأعضا ملةي ةملالتد   :

 ن خالل سيتم تقويم أعضاء هيئة التدريس م

صززل دراسزيب  تزو عالطلبزة  حيزث  .1 يزة كزل ف لززى الطلبزة يف نها قزويملإسزتبانة ع ئززة أد ت اء عضزو هي

 التدريس بهدف تطوير نوعية األداء وحتسينه.

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

 سياسةملاحلضم مل الغياب:

مزززد يزززاب  يعت ضزززور والغ ظزززام احل سزززب تعلين يزززا ح سزززات العل قزززدس مزززات الدرا عزززة ال مزززد  جام لزززذي تعت ا

 املفتوحة.



 

551 
 

مل:اإلش افملالرتبميمل مسا ملال سالة(ةمل متطلباتملختص ملاإل ا 

كززن  قزز أنمي سززة م مززن درا لززب  فززى الطا سززتري يع جززة املاج سززية لدر تززه الدرا قزززد  إذاررات يف خط كززان 

عززال سزززتوى  سززها يف م كزززالوريوس ٍدر جزززة الب لززى در صزززوله ع عزززد ح جزززاو بأي ب يززث ال يت هزززذ  ا   و ن 

 .ساعات معتمدة (9)املقررات 

 آلتي  و اعلى النح( ساعة مو عة 36يدرس الطالب )

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 ة: المساقات االجباري 

   مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعة معتمدة21الطالب  )يدرس 

رقم 

 رراملق
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

  0 3 3 مبادئ اإلدارة واإلشراف الرتبوي 6350

  0 3 3    التخطيط الرتبوي 6353

 اإلدارة التعليمية تطبيقات يف حوسبة 6354

   واإلشراف الرتبوي
3 2 1  

  0 3 3 القيادة وتطبيقاتها الرتبوية امُلعاصرة 6356

 6162 0 3 3 حلقة اث يف رسائل املاجستري  6358

صرة يف اإلدارة واإلشراف تطبيقات معا 6360

 الرتبوي
3 2 1  

  2 19 21ملاجملممع

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

لساعا املتطلب لساعات املعتمدة املتطلب ت املعتمدةا  ا

 21 مساقات اجبارية - - 1

 9 مساقات اختيارية - - 2

 6 (2( ب )1الرسالة ) - - 3

 36 اجملموع - موعاجمل 



 

552 
 

 ية: يار المساقات االخت 

 من بني املساقات اآلتية    ( 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 
اجلودة يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي 

 امُلعاصر
3 3 0  

  0 3 3 علم والتعليم االسرتاتيجيالت 6359

  0 3 3 تصميم ا.ياكل التنظيمية وبنائها 6361

 الرسالة :

 ع يف امتحان مناقشتها. والنجاب إعداد رسالة املاجستري

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق بوعيةألسا

 عملي نظري

 - - 3 3 (1رسالة ) 6396

 6396 - 3 3 (2رسالة ) 6397

  - 6 6ملاجملممع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


