ماستر في العلوم التربوية
التركيز :اإلدارة المدرسية والتنمية التربوية
2020 - 2019
اإلطار المرجعي للكفايات
عند نهاية برنامج الماسترفي العلوم التربوية  ،التركيز "اإلدارة المدرسية والتنمية التربوية"  ،يكون الطالب
مديرا للمؤسسات التربوية ،في القطاعين النظامي وغير
قد تمكن من تطوير الكفايات المطلوبة ليصبح باحثا ً استراتيجيا ً و ً
النظامي ،وعلى المستويين الوطني واإلقليمي .وسوف يكون قادرا ً على إتخاذ المواقف اإلنسانية المالئمة لكونه باحثا
ومهنيا في مجال اإلدارة المدرسية والتطوير التربوي ،وكل ذلك وفقا لمخرجات تعلم البرنامج أدناه:

 1يعتمد سياسات إدارية وتربوية مبتكرة
-

يعتمد استراتيجيات إدارية مبتكرة للتطوير المؤسسي.

-

يعتمد معايير الجوده اإلدارية والتربوية وفقا ً للقوانين المرعية اإلجراء.

-

يساهم في بناء مناخ تربوي منتج وفعال

-

ينخرط في ديناميكية التعلم مدى الحياة

-

يستخدم التكنولوجيا الرقمية في اإلدارة المدرسية

 2يواظب على تطوير ذاتة على الصعيد البحثي
-

يقوم بإجراء البحوث العلمية بدقة وأخالق

-

يظهر تفكيرا ً ناقدا ً في التعاطي مع المستجدات التربوية

-

يسعى الى التميز واإلبداع في عمله وأبحاثه
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ّ
ّ
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(15
ً

المقاربة اإلنسانية والمعايير المهنية في التربية (  3أرصدة) M1

مسار التعلم ( 3أرصدة)M1

إشكاليات الحقل التربوي
ومستجداته ( 3أرصدة)M2
ّ
ّ
الذكاء العاطفي والمرافقة التربوية ( 3أرصدة)M1

نظام التعليم اللبناني ( 3أرصدة) M1
المنهجية والبحث
ّ

رصيدا)
(45
ً

منهجية البحث العلمي في العلوم التربوية ( 5أرصدة) M3
ّ

منهجية البحث النوعي في العلوم التربوية ( 5أرصدة) M3
ّ
منهجية البحث الكمي في العلوم التربوية ( 5أرصدة) M3
ّ
ورش عمل بحثية في العلوم التربوية ( 5أرصدة) M4

بوية 6( 1أرصدة)M3
رسالة الماستر في العلوم التر ّ
رصيدا)M4
بوية19(2
ً
رسالة الماستر في العلوم التر ّ

المحاور
التربوية
اإلدارة
ّ
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(30
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رصيدا)
صية (60
التعليمية
الوحدات
ً
التخص ّ
ّ
ّ
التعليمية واألرصدة
الوحدات
ّ

القيادة التربوية واإلستراتجيات اإلدارية في المؤسسات التربوية ( 6أرصدة) M1
المؤشرات التربوية واتخاذ القرار ( 3أرصدة) M1

المؤسسات التربوية والتواصل الرقمي ( 6أرصدة) M2

ضمان الجوده وادارة التغيير في الحقل التربوي ( 3أرصدة) M2

المجتمعات المهنية التعلمية ( 6أرصدة) M2

خطة التنمية التربوية والمشاريع الدولية ( 6ارصدة) M3

رصيدا)
االطار المهني التطبيقي (15
ً

ندوة على التدريب اإلداري في الحقل التربوي  3(1أرصدة) M1
المشاهدة الميدانية في الحقل التربوي( 3أرصدة) M1

ندوة على التدريب اإلداري في الحقل التربوي  3(2أرصدة) M2
اإلبداع في الحقل التربوي ( 6أرصدة) M2

رصيدا)
اإلختيارية (15
التعليمية
الوحدات
ً
ّ
ّ

بالكلية
الخاصة
طالع على الوحدات التعليمية االختيارية
الرجاء اإل ّ
ّ
ّ

1ندوة عن االندماج الجامعي ومتطلباته (ال ارصده) M1

2
ي لألرصدة . ECTS
يساوي الرصيد  25ساعة عمل يقوم بها الطالب وفقًا لمتطلّبات النظام األوروب ّ
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برنامج توزيع الوحدات التعليمية كلية العلوم التربوية -اإلدارة المدرسية والتنمية التربوية2020-2019
M1 -M3
الخميس
األربعاء
الثالثاء
اإلثنين

الجمعة

القيادة التربوية واإلستراتجيات اإلدارية في

نظام التعليم اللبناني( 3أرصدة)M1

مسار التعلم( 3أرصدة)

الذكاء العاطفي والمرافقة التربوية

د .غنى البدوي

7:00 – 5:30

6:00-4:00

أ .شنتال عبود

المؤسسات التربوية( 6أرصدة)M1

6:30 – 4:00

من  3أيلول –  26ت2
قاعة713 :

ندوة على التدريب اإلداري في الحقل

أ.فادي يرق

د .نعمه صفاM1

 25، 4أيلول |  30،16،2ت- 1

من  5أيلول –  24ت1

 27،13ت2

قاعة 713

قاعة 710

( 3أرصدة)M1
6:00-4:00

من  6أيلول –  25ت1

قاعة 717

التربوي 3( 1أرصدة)M1
أ.ميرنا الحاج
8:00 – 6:30

التنسيق واإلشراف في الحقل التربويM1

العالقة البناءة بين المدرسة واألهلM1

المؤشرات التربوية واتخاذ القرار

8:00 – 6:00

األب جان كالكش

د .باسم قنديل

من  3أيلول –  19ت2

8:00 – 6:00

7:30 – 6:00

قاعة 710

 4ك1

قاعة 713

قاعة 713

منهجية البحث الكمي في العلوم التربوية
ّ

منهجية البحث العلمي في العلوم التربوية

ورش عمل بحثية ( 5أرصدة)M1

منهجية البحث النوعي في العلوم التربوية
ّ

د .محمد رمال

د .نعمه صفا

8:00 – 6:00

( 5أرصدة) د .ريتا نصرهللا

( 5أرصدة)M3

6:00 – 4:00

( 3أرصدة)أ .انطوان مدور

 18،11أيلول |  23،9ت 20،6 | 1ت| 2

( 5ارصده) M3
5.30 – 4:00

من  3أيلول –  3ك1

من  4أيلول – 4ك1

قاعة 712

قاعة 712

( 3ارصده)

من  5أيلول –  24ت1

د .محمد رمال

من  5أيلول – 5ك1

قاعة 712

( 3أرصدة)M1

من  6أيلول –  29ت2
قاعة 710

M3

6:00 – 4:00

من  6أيلول – 6ك1
قاعة 710

ستعقد ندوه عن اإلندماج الجامعي ومتطلباته يوم الثالثاء الواقع في  3أيلول 2019 ،من الساعة  4ولغاية  4.30بعد الظهر
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