
2022/07/16توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

أصول التربية/اإلدارة التربوية قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

EDUC 6305 
EDUC 6370 
EDUC 6377 

EDUC 6302 
EDUC 6371 
EDUC 6378 
OPTI 6301 

HADT 6101 
EDUC 6171 
EDUC 6265 
EDUC 6271 
OPTI 6302 

THES 6301 
THES 6302 

 مناهج بحث
 اتجاهات معاصرة في اإلدارة المدرسية
 تطبيقات الجودة واالعتماد المدرسي

 فكر تربوي إسالمي
 أساسيات التخطيط التربوي االستراتيجي

 اإلشراف التربوي
)1 متطلب اختياري (

 قرآن كريم
 إحصاء تربوي (عملي)

 قاعة بحث (إدارة تربوية)
 إحصاء تربوي

)2 متطلب اختياري (

 رسالة
 رسالة

تخصص
تخصص
تخصص

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

تخصص
تخصص

الدراسات العليا (ماجستير)

9
12

9

6

2019سنة :الثالثةالخطة كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية الدراسات العليا (ماجستير)

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

16/07/2022
أصول التربية/اإلدارة التربوية قسم :

الثالثة الخطة :
متطلبات الجامعة اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

HADT 6101

EDUC 6171
EDUC 6265
EDUC 6271
EDUC 6302
EDUC 6305
EDUC 6370
EDUC 6371
EDUC 6377
EDUC 6378
THES 6301
THES 6302

EDUC 6321
EDUC 6322
EDUC 6372
EDUC 6374
EDUC 6375
EDUC 6376

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 قرآن كريم

 إحصاء تربوي (عملي)
 قاعة بحث (إدارة تربوية)

 إحصاء تربوي
 فكر تربوي إسالمي

 مناهج بحث
 اتجاهات معاصرة في اإلدارة المدرسية
 أساسيات التخطيط التربوي االستراتيجي
 تطبيقات الجودة واالعتماد المدرسي

 اإلشراف التربوي
 رسالة
 رسالة

 اقتصاديات التعليم
 تحليل النظم التعليمية

 القيادة التربوية
 السلوك التنظيمي

 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية (إدارة تربوية)
 إدارة الموارد البشرية

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

1

29

6

ساعة

ساعة

ساعة

2019 36سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي



2022/07/16توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

الفلسفة في اإلدارة التربوية قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

EDUC 9320 
EDUC 9321 
EDUC 9323 
OPTI 9301 

EDUC 9324 
EDUC 9326 
OPTI 9302 

EDUC 9322 
EDUC 9325 
OPTI 9303 

EDUC 9001 
THES 9901 
THES 9902 

 التخطيط االستراتيجي
 السلوك التنظيمي وتطبيقاته

 تصميم البحوث النوعية في اإلدارة الترب
)1 متطلب اختياري (

 إدارة الموارد البشرية وتنميتها
 نظريات متقدمة في القيادة وتطبيقاتها ال

)2 متطلب اختياري (

 إحصاء استداللي متقدم
 تحليل السياسات التربوية في فلسطين

)3 متطلب اختياري (

 امتحان الكفاءة (الشامل)
 رسالة
 رسالة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

تخصص
تخصص
تخصص

تخصص
تخصص
تخصص

تخصص
تخصص
تخصص

الدراسات العليا (دكتوراه م

12
9

918

2019سنة :األولىالخطة كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية الدراسات العليا (دكتوراه مش

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

16/07/2022
الفلسفة في اإلدارة التربوية قسم :

األولى الخطة :
متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

EDUC 9001
EDUC 9320
EDUC 9321
EDUC 9322
EDUC 9323
EDUC 9324
EDUC 9325
EDUC 9326
THES 9901
THES 9902

EDUC 9327
EDUC 9328
EDUC 9329
EDUC 9330
EDUC 9331
EDUC 9332
EDUC 9333

رقم المساق

رقم المساق

 امتحان الكفاءة (الشامل)
 التخطيط االستراتيجي

 السلوك التنظيمي وتطبيقاته
 إحصاء استداللي متقدم

 تصميم البحوث النوعية في اإلدارة التربوية
 إدارة الموارد البشرية وتنميتها

 تحليل السياسات التربوية في فلسطين
 نظريات متقدمة في القيادة وتطبيقاتها التربوية

 رسالة
 رسالة

 اقتصاديات التعلم وتمويله
 الجودة واالعتماد المؤسسي

 دراسات نقدية في الفكر التربوي المعاصر
 تحليل المعلومات واتخاذ القرارات

 اتجاهات معاصرة في اإلشراف التربوي
 إدارة المشاريع وتطبيقاتها الحاسوبية
 تجارب عالمية في اإلصالح التربوي

اسم المساق

اسم المساق

39

9

ساعة

ساعة

2019 48سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي
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