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 ماستر في العلوم التربوّية 

 التركيز "إدارة مدرسّية وتنمية تربوّية" 

 التدريب اإلداري في الحقل التربوي دليل 

2022 -2023 
 

 بالتدريب  التعريف .1

المدرسّي، في    ميدانالتربوّي أو في ال  الميدان " في  مدرسية والتنمية التربويةيجري التدريب على "اإلدارة ال
ات يكفاالالتدريب إلى تطوير  هذا  يرمي  و دراسّيٍة محّددة.    حلقةأو في  من اإلدارة، أو في برنامج دراسي،  قسم معّين  
 ميدان العمل.و  الوسط األكاديميكما أّنه يؤّمن صلة وصٍل بين ، في اإلدارةالمطلوبة 

المقررة    ، حيث تكون أوقات التدريب األكاديمييةو سس الترب األ هذا التدريب هو إعداد تطبيقّي مبنّي على  إن  
طوال و دريب الميدانّي في حقل العمل بطريقٍة تتناسب وتندمج مع برنامج الدروس.  منسقة وأوقات التالجامعة  في  

 .  كل منهمل ّية باإلضافة إلى متابعة فردّيةتؤّمن الكلّية للمتدّربين ندوة للمرافقة الجماع فترة التدريب، 

سياق جديد، وهذا يتوقف على وضعه المهني. ينتسب المتدرب إلى السياق التربوي الذي ينتمي إليه أو إلى  
على مذكرة تفاهم بين    مصادقةتحديد شروط التدريب والللي بين الكلية وإدارة المؤسسة المضيفة  اتصال أو    يجري و 

 المؤسستين. 

الذي اختاره المتدرب، على أن  عميد الكلّية على موضوع التدريب  برئاسة  توافق لجنة  في بداية الفصل،  
ا مع المستجدات الحالية في المجال يكون متناغمً و كما ، يكون الموضوع مرتبًطا برؤية المدرسة وسياستها التعليمية

 التنظيم الهيكلي داخل المؤسسة المعنية. النظر بتحفيز التغيير وإعادة يهدف إلى و  ،التربوي 
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 التدريب  سير .1

عشرة    ست باإلجمال  يتضّمنان  ،  متتابعين  دراسيينعلى فصلين    اإلداري في الحقل التربوي التدريب  فترة  متّد  ت
( أرصدة بعد انتهاء 8)ثمانية    الفصل األّول و( أرصدة بعد انتهاء  8) ثمانية  ن على مرحلتين:و ، يتوزعرصيًدا(  16)

 الفصل الثانّي. 

عبارة عن عمل    وهي  ،"1التدريب اإلداري في الحقل التربوي "فترة  المتدّرب  نجز  في نهاية الفصل األّول، ي  
 إلى تحقيق النتائج المتوّقعة اآلتية: في هذه الفترة التدريب  ا هذ يهدف بحيث تشخيصي، 

 سة من خالل المشاهدة الميدانّية.عمل المؤسّ آليات تحليل  -

 ملموسة. وقائع بناء على  هاتشخيصو لتحديد مشكلة أو حاجة ع خطة وض   -

تغييرية تهدف خّطة    عوض    "2التدريب اإلداري في الحقل التربوي "  فيالتدريب يتطلب  في نهاية الفصل الثانّي،  
 تحقيق النتائج المتوّقعة اآلتية: إلى 

التغيير:   - مشروع  الماقتراح  والتعديالت  العمل  ا  توقعةخطة  والتطبيق،  بالتوافق    لنظامعلى  النظرية  بين 
 . والوحدات التعليمية المكتسبة ومساهمات الحلقة الدراسية التدريبية

المهنية المتقدمة وحدود والمبادرات    والكفايات التدريب، والصعوبات،  في  الرئيسة  محطات  إجراء تحليل لل -
 التدريب.

 
 التدريب  ندوة .2

 

خبرات تبادل العلى  و بموضوع التدريب،  على الشروع في التفكير  المتدربين  إلى تحفيز  هذه الندوة  تهدف  
 المتدّربون.اجهها و اّلتي ي المهنية حّل الصعوبات كما تهدف إلى  والتجارب،

بهدف حّثهم على    للتغييرمراحل التشخيص والتخطيط  خالل  تؤّمن هذه الندوة للمتدّربين جميعهم مرافقة  
 والتفكر.  التنظيمو  ارّية الخاّصة بالتخطيطات اإلد يالكفااكتساب تطوير التفكير االستراتيجّي و 
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 الشفهي  والعرض التدريب حول التقرير .3

التدريب بهدف تحليلها  خالل  تبعها  ايوضح فيه المراحل اّلتي  و المتدّرب    هيعدّ هذا التقرير هو ملف شخصي  
 .الميدانيالتدريب التي حققها من خالل مكتسبات الحول إجمالية  وإعطاء نظرة 

لتشخيص حول ا  تقريًرا تحليليًّا"  1"التدريب اإلداري في الحقل التربوي   فيالتدريب  يعّد المتدّرب في نهاية  
المشرف على من قبل  يتم تقييمه في نهاية الفصل األول    صفحة   20إلى    15من    هذا التقرير  يتأّلفو   ،الذي قام به

 . أ  رفقوفق المالتدريب 

  15المتدرب تقريًرا خطًيا من    ، ي عد "2التربوي "التدريب اإلداري في الحقل  التدريب على  في نهاية مرحلة  
في نهاية المشرف على التدريب  تقرير من قبل  صفحة يتضمن مشروع خطته للتغيير، ويتم تقييم هذا ال  20إلى  

 .ب وفق المرفق شفهي داء المتدرب من خالل عرضه الألوتقييم يتم إجراء تحليل و  .ب المرفق وفق الثاني الفصل 
التدريب في  مالحظة عمل من قبل    ساعة   25كل رصيد    رصيًدا. ويعادل  16" على  التدريب اإلداري في الحقل التربوي ": يشتمل 

 (.ج  الجامعة )انظر الملحق والذي تبنته ،ECTSاألوروبي الحتساب األرصدة حسب النظام الطالب، 
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 أ المرفق 

 1التربوي لتدريب اإلداري في الحقل لالشبكة التقييمّية 

 عنوان التدريب: 

 إسم الطالب المتدّرب وشهرته: 

 العالمة                                                لتقرير التدريب الشبكة التقييمّية -1التدريب 
دراسة حول عمل المؤّسسة  

 التربوّية المضيفة  
المؤّسستّي، اإلطار المؤّسسي )المشروع التربوّي، المشروع 

 الهيكلّية، الخ( 
/4 

النظام العاّم للمؤّسسة التربوّية )اإلجراءات اإلدارّية،  أداء
 التربوّية، الخ( 

تحليل االحتياجات  
 المؤسساتّية  

 6/ العوامل المعنّية المؤثرة و  ألشخاص ا
 جمع المعلومات وتحليلها 

النظريات، الربط مع اإلطار المرجعي )األدبيات العلمية، 
 المفاهيم...(

 3/ دقة النتائج  نواتج التدريب ومحّصالته 
 مؤسسة المضيفة القيمة المضافة لل

 التصّرف المهنيّ 
 

 5/ )القيم والمعايير في المؤسسة المضيفة( التصّرف األخالقيّ 
 الكفايات والممارسات المهنية المتطورة 

الّلغوّية والتركيبّية   الصياغة
قواعد جمعية علم   وفق

-   (APA)النفس االميركية
 لطبعة السابعة ا

 2/ سالمة المستوى الّلغويّ 
 تماسك األقسام وتناسقها 

  دليلاإلّطالع على اإلعداد والتقديم )معايير احترام 
 االنشطة، المشاريع، وتقارير التدريب الميداني

 ( الكلية موقعلى ع 
 

  1العالمة النهائية للتدريب   عالمة  20 /
 

 التدريب  مقيِّم التاريخ وتوقيع 
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 ب المرفق  

 2اإلداري في الحقل التربوي الشبكة التقييمّية للتدريب 

 العالمة                                              لتقرير التدريب الشبكة التقييمّية -2التدريب 
 5/ الربط بنتائج تقرير الفصل األول 

 تطوير خطة العمل والتغييرات على النظام    غييرمشروع التالتخطيط ل
الربط مع اإلطار المرجعي )األدبيات العلمية، النظريات، 

 التعلم...(المفاهيم، وحدات 
 إختيار المقاربة اإلدارية 

 5/ المحطات األساسية في التدريب  التحليل  
 الصعوبات التي اعترضت المتدرب وسبل معالجتها 

 حدود التدريب
 3/ دقة النتائج  نواتج التدريب ومحّصالته 

 القيمة المضافة للمؤّسسة المضيفة 
والتركيبّية  الصياغة الّلغوّية 

قواعد جمعية علم   وفق
-   (APA)النفس االميركية

 لطبعة السابعة ا

 2/ سالمة المستوى الّلغويّ 
 تماسك األقسام وتناسقها 

  دليلاإلّطالع على احترام معايير اإلعداد والتقديم )
 موقع لى ع نشطة، المشاريع، وتقارير التدريب الميدانياأل

 (الكلية
 

 العالمة للعرض الشفهي  الشبكة التقييمّية -2التدريب 
 5/ الجدية القدرة على التوليف  تحليل الممارسة المهنية 

 نوعية المناقشة والحوار تحليل الكفايات المتطورة 
 نوعية التواصل اللفظي وغير اللفظي الجمهور  مالحديث أما

 

  2العالمة النهائية للتدريب  عالمة  20 /
 التدريب  مقيِّم التاريخ وتوقيع 
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 ج المرفق  

 العمل الطاّلبيّ 
 

 أرصدة(  8ساعة )  200.العمل الطاّلبّي في الفصل األّول: 1
 

 النشاط  عدد الساعات التقريبّية  
 ندوة التدريب  س   20
 الحضور الميدانيّ  س  60
 العمل الفرديّ  س  40
 المرافقة س  40
 إعداد التقرير س  40

 المجموع 200 ساعة 
 

 ( أرصدة 8ساعة ) 200.العمل الطاّلبّي في الفصل الثانّي: 2

 

 النشاط  عدد الساعات التقريبّية  
 ندوة التدريب  س   20
 العمل الفرديّ  س  40
 المرافقة س  40
 إعداد التقرير س  40
 تحضير العرض الشفهيّ  س  30
 مشاركة الممارسات )النطاق اإلداري للتدريب(  س  62
 العرض الشفهي س  4

 المجموع 200 ساعة 
 


