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 العلوم التربويةر في ستما

 دارة المدرسية والتنمية التربويةاإل: التركيز

0202 - 0201 

 طار المرجعي للكفاياتاإل

 

كون الطالب " ، ييةالتربو نميةوالتة يدارة المدرساإل" التركيز،  في العلوم التربويةرستبرنامج الما عند نهاية  

ً المطلوبة ليصبح  ياتالكفر ايطوتمكن من تقد  نظامي وغير اعين الالقط في، ربويةمديًرا للمؤسسات التو باحثاً استراتيجيا

 ااحثئمة لكونه بالمال اإلنسانية تخاذ المواقفعلى إ راً يكون قاد . وسوفعلى المستويين الوطني واإلقليميو، النظامي

 دناه:أالبرنامج تعلم ، وكل ذلك وفقا لمخرجات والتطوير التربويدارة المدرسية في مجال اإل اومهني

 

 مبتكرة وتربوية  داريةإ سياسات يعتمد   1

 إدارية مبتكرة للتطوير المؤسسي. استراتيجياتيعتمد  -

 يعتمد معايير الجوده اإلدارية والتربوية وفقاً للقوانين المرعية اإلجراء. -

  منتج وفعال تربوييساهم في بناء مناخ  -

 ينخرط في ديناميكية التعلم مدى الحياة -

 يستخدم التكنولوجيا الرقمية في اإلدارة المدرسية -

 

 البحثي  ذاتة على الصعيدتطوير يواظب على   2

 بدقة وأخالقإجراء البحوث العلمية يقوم ب -

 ي التعاطي مع المستجدات التربويةيظهر تفكيراً ناقداً ف -

 يسعى الى التميز واإلبداع في عمله وأبحاثه -
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 نموذج التدريب )021 رصيًدا( 1
  التربوّيةالمدرسّية والتنمية  إلدارةالتركيز : ا - شهادة الماستر في العلوم التربوّية

 رصيًدا( 01) الوحدات التعليمّية المشتركة  

  الوحدات التعليمّية واألرصدة المحاور

 وأخالقّيات المهنة التربويةالتوجهات 
 (رصيًدا 01)

            M1أرصدة(  3المقاربة اإلنسانية والمعايير المهنية في التربية ) 
  M1 أرصدة( 3)مسار التعلم 

                    M2 أرصدة( 3)الحقل التربوي ومستجّداته إشكالّيات 
                      M1  أرصدة( 3)الذكاء العاطفي والمرافقة التربوية 

                                                       M1 أرصدة( 3)نظام التعليم اللبناني 
 المنهجّية والبحث 

 رصيًدا( 51)
 

   M2  أرصدة( 3) البحث العلمي في العلوم التربوية منهجّية
   M3 أرصدة( 5) في العلوم التربوية البحث النوعي منهجّية
  M3  أرصدة( 5) في العلوم التربوية يكمالالبحث  منهجّية

   M3 أرصدة( 3)1 في العلوم التربويةورش عمل بحثية 
        M3 (أرصدة 5)1 في العلوم التربوّيةالماستر رسالة 

 M4 أرصدة( 3)2 في العلوم التربويةورش عمل بحثية 
  M4 رصيًدا( 21)2في العلوم التربوّيةالماستر رسالة 

 
  رصيًدا( 01الوحدات التعليمّية التخّصصّية ) 

 الوحدات التعليمّية واألرصدة المحاور
 اإلدارة التربوّية 

 رصيًدا( 01) 
 

   M1أرصدة(  6)ربوية المؤسسات الت القيادة التربوية واإلستراتجيات اإلدارية في
 M1أرصدة(  3) المؤشرات التربوية واتخاذ القرار

            M2  أرصدة( 6)الرقمي  والتواصلالمؤسسات التربوية 
    M2أرصدة(  3) ضمان الجوده وإدارة التغيير في الحقل التربوي 

          M4أرصدة(  6)  المجتمعات المهنية التعلمية
       M3ارصدة(  6خطة التنمية التربوية والمشاريع الدولية )

   M1 أرصدة( 3)1التدريب اإلداري في الحقل التربوي ندوة على  رصيًدا( 01) االطار المهني التطبيقي
   M1 أرصدة( 3)المشاهدة الميدانية في الحقل التربوي 

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

 الرجاء اإلّطالع على الوحدات التعليمية االختيارية الخاّصة بالكلّية  رصيًدا( 01)الوحدات التعليمّية اإلختيارّية 
 M1ندوة عن االندماج الجامعي ومتطلباته )ال ارصده( 1
 . ECTSساعة عمل يقوم بها الطالب وفقًا لمتطلّبات النظام األوروبّي لألرصدة   52يساوي الرصيد  2

                                                             
 



 

-2020                       اإلدارة المدرسية والتنمية التربوية-كلية العلوم التربوية                    التعليمية  برنامج توزيع الوحدات 
2021 

M1 - M3 

ثنينإلا الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة  
ندوة على التدريب اإلداري في الحقل  

 M1أرصدة( 3) 1التربوي 
 الحاج أ.ميرنا

 أ. إدوارد جبر

4:00-6:00 
 1ت 22 –أيلول  3من 

وي الترب للحقي امرافقة: المشاهدة الميدانية ف
 M1أرصدة(  3)

  

تخاذ القرار   المؤشرات التربوية وا 
  M1                          أرصدة( 3)

 د. باسم قنديل
4:00-5:30 

؛ 2ت 18،4؛ 1ت 14أيلول؛  30، 16، 2
 1ك 2،16

 العاطفي والمرافقة التربويةالذكاء 
 M1أرصدة( 3)

 أ. شنتال عبود
4:00-7:00 
 أيلول 29 –أيلول  1من 
 

 التنسيق واإلشراف في الحقل التربوي 
 M1/M3 أرصدة(  3) 

 أنطوان مدّور  .أ
4:00-7:00 
 1ت 5 –أيلول  7من 

 M1أرصدة( 3)منهجية التعليم العالي  
 أ. كارول نعمه

6:00-8:00 
 1ت 22 –أيلول  3من 

 

 M1أرصدة( 3)نظام التعليم اللبناني
 فادي يرق .أ

5:30-7:00 
 2؛ 2ت 18،4؛ 1ت 14أيلول؛  30، 16، 2
 1ك

منهجية البحث النوعي في العلوم 
                               M3أرصدة(   5) التربوية

 د. ريتا نصر اللة
4:00 –7:00 
 1ت 20 -أيلول  1من 

  1 التربويةورش عمل بحثية في العلوم 
 M3أرصدة(  3)

 د. باسم قنديل
4:00-7:00 
 1ت 5 –أيلول  7من 

 M3( أرصدة 5)في اعداد الرسالة  مرافقة
 M1أرصدة(  3)مسار التعلم  

 د. محمد رمال
4:00-7:00 
 2ت 26 - 1ت 29من 

  منهجية البحث الكمي في العلوم التربوية

                               M3أرصدة(   5)

 نعمه صفا د.
4:00 –7:00 
 1ت 21 -أيلول  2من 

القيادة التربوية واالستراتيجيات االدارية 
 M1أرصدة(  6)في المؤسسات التربوية 

 د. غنى البدوي 
4:00-7:00 
 1ك 22 – 1ت 27من 

المقاربة االنسانية والمعايير المهنية في 
 M1أرصدة(  3)التربية 

 د. محمد رمال
4:00 –7:00 
    2ت 9 - 1ت 12من 

  خطة التنمية التربوية والمشاريع الدولية 
  M3 أرصدة( 6)

 رعيدي ود. جيمي شوفاني بىد. ر 
4:00-6:00  
 2ت 19 -أيلول  3من 

   

 بعد الظهر 4:45ولغاية  4:15من الساعة  2020أيلول،  1ستعقد ندوه عن اإلندماج الجامعي ومتطلباته يوم الثالثاء الواقع في 
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