
 
 في العلوم التربوّية ماسترال

 معلومات حول مسار الماستر في العلوم التربوّية في كلّية العلوم التربوّية في جامعة القديس يوسف

 التعريف -1

قل التربوّي. يندرج في الح ومفّكرين تربوّيين باحثين منهجّيينإلى إعداد الماستر في العلوم التربوّية  يهدف
اإلقليمّي و هذا الماستر في رؤية هادفة إلى تطوير السياسات واألنظمة التربوّية على الصعيد الوطنّي 

 والّدولّي. 

هارات اإلداريّين تعزيز م إلى -التربوّية والتنمية المدرسّية اإلدارة- ةالتربويّ  العلوم في الماستر شهادة تهدف
 الماستر شهادة أّما .في المؤّسسات التربوّية قدراتهم على الصعيدين اإلستراتيجّي والعمليّ التربوّيين وتنمية 

 التعاليم إدارة على قادرين تربوّيين مهندسين إعداد تهدف إلىف -الموادّ  وتنسيق التعليم- التربوّية العلوم في
 .التعّلمّيةكتسباتهم كما وأّنها تنمّي م الكفايات المتداخلة المشاريعتحقيق و  التعليمّية البرامج بين التنسيق وعلى

 مسارال مرجع الكفايات وآفاق - الخاّص بالوحدات التعليمّية برنامجال -2

 يتأّلف كّل مسار من مئة وعشرين رصيًدا موّزعة على أربعة فصول جامعّية متتالية. 

ليصير  هّ عدتيكتسب الطالب الحائز الماستر في العلوم التربوّية "إدارة مدرسّية وتنمية تربوّية" كفايات 
 . أو باحًثا في العلوم التربوّية مستشاًرا أو مديًرا لمؤّسسة أو منّظمة تربوّية

أّما الطالب الحائز الماستر في العلوم التربوّية "تعليم وتنسيق المواّد" فيكتسب أيًضا كفايات بحثّية تخّوله 
 أن يكون باحًثا أو منّسًقا أو معّلًما متخّصًصا. 

 .ارمسال مرجع الكفايات وآفاقوعلى  الرجاء الضغط على الرابطين اآلتيين لإلطالع على البرنامج

 الموادّ  وتنسيق التعليم - التربوّية العلوم في الماستر

 التربوّية والتنمية المدرسّية اإلدارة - ةالتربويّ  العلوم في الماستر

   

 

 

https://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/6267_216.pdf
https://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/6267_217.pdf


 

 شروط التسجيل -4

 زة إجازة جامعّية. ايتطّلب التسجيل في مسار الماستر في العلوم التربوّية "إدارة مدرسّية وتنمية تربوّية" حي

 يتطّلب التسجيل في مسار الماستر في العلوم التربوّية "تعليم وتنسيق المواّد" حيازة إجازة تعليمّية متخّصصة. 

 تقديم الطلب  -5

تقديم ملّف ترشيحه إلى إدارة الكلّية ضمن مهلة ال  لماستريتوّجب على كّل راغٍب باّتباع مسار ا
 ويتضّمن الملّف المستندات اآلتية:  2018 شباط 3تتجاوز 

  وموّقعة معّبأة في الماستر تسجيل إستمارة -
  شمسّية صورة -
 أو صورة عن جواز ال تتعّدى مّدته السنة الواحدة اإلفراديّ  القيد اإلخراج عن أو الهوّية عن صورة -

 السفر )لغير الّلبنانّيين(
 السنة الواحدة ال تتعّدى مّدته العائليّ  القيد إخراج عن صورة -
 وزارة من مصّدقة يعادلها ما أو )القسم الثاني( الّلبنانّية البكالوريا شهادة عن األصل طبق صورة -

  العالي والتعليم التربية
 الشهادات بإستثناء) العالي والتعليم التربية وزارة من ومعادلتها الجامعّية الشهادات عن مصّدقة صور -

 (الّلبنانّية والجامعة يوسف القديس جامعة تمنحها اّلتي
 التعليمّية للوحدات بالعالمات بيان مع الجامعّية بالشهادات إفادة -
 إفادة بالتدريبات اّلتي قام بها الطالب )في حال توّفرها( -
 إفادة إنتساب في إحدى المراجع التالية:  -

  ّالصندوق الوطنّي للضمان اإلجتماعي 
  ّالجيش الّلبناني 
  ّقوى األمن الداخلي 
 من العاماأل 
 أمن الدولة 
 نقابة المحامين 
 تعاونّية القضاة 
  تعاونّية موظفي الدولة 
  تعاونية اساتذة الجامعة الّلبنانّية 



 تعاونية الجمارك 
  تعاونّية موظفّي البلدّيات 

 للتواصل -6

 الماستر في العلوم التربوّية منّسق
 السّيد نبيل وهيبه

 2257، 01421000التلفون: 
 nabil.wehaibe@usj.edu.lb البريد اإللكتروني: 

 
 الشؤون اإلدارّية مسؤولة

 السّيدة نيكول طنوس 
 5719، 01421000التلفون: 

 nicole.tannous@usj.edu.lb البريد اإللكتروني: 

 دوام العمل

من اإلثنين إلى الجمعة، من العاشرة حّتى الثانية عشرة ظهًرا ومن الساعة الثانية والنصف حّتى 
 الرابعة والنصف من بعد الّظهر. 

 . 2018 شباط 3المهلة األخيرة لتقديم المستندات الرسمّية إلدارة كلّية العلوم التربوّية: 
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