
النشره االرشادية لبرنامج الدكتوراه 
 في القيادة والعلوم التربوية

54 ساعهعدد الـسـاعات الكلية 

3 سنوات )ال يمكن انهاء الدكتوراه قبل المده المحدده(عدد سنوات الدراسة

شروط القبول 

ُيشترط في قبول الطالب في برامج الدكتوراه ما يلي: 	 

أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية، ومن   .1
خالل التعليم النظامي فقط.

ا( أو معدل )80 %( فما فوق أو ما يعادلهما في الماجستير. أن ال يقل تقديره عن )جّيد جدًّ  .2

أن يجتاز المقابلة الشخصية أمام لجنة البرنامج.  .3

أن يجتاز امتحانًا كتابيًا تنظمه لجنة البرنامج.  .4

أن يقدم توصيتين علميتين أو مهنيتين.  .5

ُيشترط أن تكون دراسة الطالب في مرحلة الماجستير في موضوع يَؤّهله للدراسة في التخصص المطلوب َوفق 	 
الخطة الدراسّية لذلك التخّصص.

يجوز وضع شروط إضافية للقبول، وذلك بقرار من عمادةالدراسات العليا وتوصية من لجنة البرنامج.	 
ُيقبل الطلبة المتقدمون َوْفق تسلسل تقديراتهم حسب األسس الواردة سابقًا.	 

مجاالت عمل الخريجين:
هذا البرنامج مخصص للعاملين في الميدان التربوي بالدرجة األولى، وعليه من المتوقع لخريجي هذا البرنامج ان يشغلوا 
الخاصة،  التربوية  المؤسسات  أم  العالي،  التعليم  وزارة  أم  والتعليم  التربية  وزارة  تربوية، سواء في مؤسسات  وظائف 
بمديرها  المدرسة،  الميدان، وهي  هذا  األساس في  الحجر  من  بدًء  الغوث،  لوكالة  التابعة  التربوية  المؤسسات  وكذلك 
ومعلميها، واالشراف التربوي، وأقسام مديريات التربية والتعليم األخرى، على اختالف مسمياتها، ومن ثم وزارة التربية 
والتعليم، بإداراتها العامة وأقسامها الفرعية، إضافة الى وزارة التعليم العالي وما يتبعها  من جامعات ومعاهد. فالعمل 
اإلداري في هذه المؤسسات هو إدارة وقيادة تربوية، كما ان كليات التربية في العديد من الجامعات بحاجة الى خريجي هذا 

البرنامج للتدريس والعمل اإلداري والبحث العلمي.

َقبول الطلبة:
1-ُيقبل الطلبة في برامج الدكتوراه بقرار من عميد الدراسات العليا، بناء على تنسيب لجنة البرنامج ومصادقة مجلس 

غ العميد دائرة الَقبول والتسجيل بذلك إلبالغ الطلبة المقبولين في مدة أقصاها أسبوعان قبل بدء  الكلية، ويبلِّ
الدوام.

2-يجوز للجنة البرنامج إضافة مساقات استدراكية من مستوى الماجستير )إدارة تربوية( لخّطة الطالب الدراسّية، والتي 
ترى أنها ضرورّية الستكمال الدراسة في هذا البرنامج ورفع المستوى العلمي للطالب، ويتّم تحديدها عند الَقبول، 

بحيث ال تزيد عن)9( ساعات معتمدة.



التحاقه  من  األولى  الثالثة  الفصول  خالل  منه  المطلوبة  االستدراكية  المساقات  دراسة  بنجاح  ينهَي  أن  الطالب  على 
بالبرنامج، ويكون استمرار َقبوله في البرنامج مشروًطا بدراسة هذه المساقات والنجاح فيها، وال ُيحسب الفصل الدراسّي 

الذي يدرس فيه الطالب المساقات االستدراكية فقط ضمن المدة القانونية المسموح بها لنيل درجة الدكتوراه.

.
الخطة االسترشادية:

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي االول

عدد  الرقمالمساق
الساعات

88049013القيادة التربوية: مفاهيم ونظريات

88049023قضتيا معاصرة في اإلدارة التربوية

عدد الرقمالمساق
الساعات

88099033قيادة التغيير

88049043البحث النوعي

3مساق اختياري

مجموع الساعات المعتمدة:9مجموع الساعات المعتمدة:6

الفصل الدراسي الرابعالفصل الدراسي الثالث

88049063األسس االجتماعية للتربية

88049053إحصاء تربوي متقدم

3-مساق اختياري

حلقة بحث في القيادة واإلدارة 
88049073التربوية

3-مساق اختياري

88040993اطروحة

مجموع الساعات المعتمدة:9مجموع الساعات المعتمدة:9


