
   

 
 

 شهادة الماستر في العلوم التربوّية
 التربوّيةالمدرسّية والتنمية  إلدارةالتركيز : ا

2018-2019 
 المرجع الخاّص بكفايات كّل حائز شهادة الماستر في العلوم التربوّية

  

إعداد تربوّيين قادرين على إدارة إلى  "التربوّيةالمدرسّية والتنمية  إلدارةالتركيز : "ا تهدف شهادة الماستر في العلوم التربوية
المؤّسسات التربوّية  كما وتهدف إلى إعداد باحثين منهجّيين قادرين على تطوير السياسات التربوّية على الصعيدين الوطني 

 واإلقليمّي.

 إدارة المؤّسسة التربوّية  -1
 اعتماد قيادة إنسانّية تضمن جوًّا تربويًّا مناسًبا للتطّور -
 ارة في احترام األنظمة والقوانين المرعّية اإلجراءتعزيز جودة اإلد -
 تفعيل إدارة التغيير في المؤّسسة  -

 
 استخدام أساليب متنّوعة لضمان جودة التعليم  -2

 اعتماد ممارسات تربوّية تضمن جودة التعليم الُمراد -
 الرقمّية في خدمة األداء التربويّ استثمار التكنولوجيا  -

 
 التربوّية من خالل البحثاإلبتكار في العلوم  -3

 إطالق عملّية استراتيجّية تربوّية تقوم على معطيات علمّية  -
 إدارة مشروع تربوّي مبتكر  -
 إعداد أعمال بحثّية متنّوعة في العلوم التربوّية  -

 
 تطوير الّذات مهنيًّا  -4

 تبنّي سلوٍك أخالقيٍّ يحترم القيم اإلنسانّية  -
 تطوير مهارة التصّرف اإلحترافّي بهدف اتقان المهنة ومواكبتها  -

 

 
 
   
 
 



 
 نموذج التدريب )120 رصيًدا( 1

  التربوّيةالمدرسّية والتنمية  إلدارةالتركيز : ا - شهادة الماستر في العلوم التربوّية
 رصيًدا( 60) الوحدات التعليمّية المشتركة

 واألرصدةالوحدات التعليمّية  المحاور
 وأخالقّيات المهنةالتربية العاّمة 

 (رصيًدا 15)
 M1/M3أرصدة(  3) النظرّيات التربوّية 
 M1/M3 أرصدة( 3النظام التعليمّي )

  M1/M3 أرصدة( 3)الحقل التربوي ومستجّداته إشكالّيات 
 M2/M4أرصدة(  3علم االجتماع التربوّي ) 

  M2/M4  أرصدة( 3) وتطوير اّلذاتالقيم المهنّية 
 المنهجّية والبحث 

 رصيًدا( 45)
 

  M3  أرصدة( 3) في العلوم التربوّيةالعام منهجّية البحث 
 M3 أرصدة( 3) في العلوم التربوّية بحث الكميّ منهجّية ال

 M4أرصدة(  3) في العلوم التربوّية منهجّية البحث النوعيّ 
  M3أرصدة( 3) 1 ورش عمل بحثّية في العلوم التربوّية
  M4 أرصدة( 3) 2 ورش عمل بحثّية في العلوم التربوّية

  M3 ا(رصيدً  15) 1 الرسالة في العلوم التربوّية

  M4 رصيًدا( 15) 2 الرسالة في العلوم التربوّية
 رصيًدا 60إتمام 

 
 رصيًدا( 60الوحدات التعليمّية التخّصصّية )

 الوحدات التعليمّية واألرصدة المحاور
 اإلدارة التربوّية 

 رصيًدا( 24) 
 

 M1/M3 أرصدة( 6)في المؤّسسات التربوّية تطوير وضمان الجودة إستراتيجّيات ال
  M1/M3 أرصدة( 3التربوّي ) في الحقل اإلشرافالتنسيق و 

 M2/M4أرصدة(  3إعداد مشروع إدارّي وتقويمه )
  M2/M4 أرصدة( 3) القرار واتخاذ التربوية المؤشرات

 M2/M4أرصدة(  3التخطيط والتنظيم اإلدارّي )
 M2/M4أرصدة(  3) التكنولوجيا في الحقل التربوي 

 M1/M3أرصدة(  3التدريب المستمر)
في اإلدارة المدرسّية أو التنمية  التدريب
 رصيًدا( 21) التربوّية

   M1    أرصدة( 10) ةالمؤسسّ  ضمن الميدانية المشاهدة
 M2 (رصيًدا 11) اإلداريّ في الحقل اإلبداع 

 الرجاء اإلّطالع على نماذج التدريب الخاّصة بالكلّية  رصيًدا( 15) الوحدات التعليمّية اإلختيارّية
 رصيًدا 60إتمام 

 

                                                           
 . ECTSساعة عمل يقوم بها الطالب وفقًا لمتطلّبات النظام األوروبّي لألرصدة   25يساوي الرصيد  1 


