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 االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت
M1 

 في العنف حاالت مواجهة

أرصدة( 3) التربوي الحقل  
 كالكش جان األب

8h00-13h30 

 تشرين 13-6 ؛ أيلول 22

 األول
  

  ومستجداته التربوي  الحقل اشكاليات
 أرصدة( 3)

يرق  فاديأ.   
16h30-17h45 

 تشرين 2 ؛ األول تشرين 5 ؛ أيلول 14 
 8 ؛ شباط 8 ؛ األول كانون  7 ؛ الثاني
 ايار 24 ؛ ايار 3 ؛ نيسان 5 ؛ اذار

التطوير وضمان إستراتيجّيات 
 التربوية المؤسسات في الجودة

 أرصدة( 6)
 يوسف مارلين األخت

16h00-19h15 
 أيلول 13:  الدروس بدء

 األول كانون 13:  الدروس إنتهاء

  أرصدة( 3) التربوية النظريات  
 نصرهللا ريتا. د

16h00-19h15 
  أيلول 18:  الدروس بدء

   األول تشرين 23 : الدروس إنتهاء

 (أرصدة 3) التعليمي النظام
 خوري وديعة. د

18h00-19h30 
   األول تشرين1 :  الدروس بدء

 األول كانون  17  : الدروس إنتهاء

 النقدي التفكير تعليم كيفيات
(أرصدة 3) واإلبداع  

  د. غنى البدوي 
8h00-13h30 

 15-8 ؛ الثاني تشرين 24 

 األول كانون

  
 

 ضمن الميدانية المشاهدة 
  (أرصدة 3) المؤسسة

 وهيبه نبيل. أ
16h00-19h15 

 األول تشرين 30:  الدروس بدء
 األول كانون 4:  الدروس إنتهاء

 

 (أرصدة 3) المستمر التدريب
 يازجي أنطوان. أ

8h00-13h30 
 10 ؛ األول تشرين 27

 انونك 1 ؛  الثاني تشرين

  األول
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 االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت
 (أرصدة 3) المستمر التدريب

 يازجي أنطوان. أ
8h00-13h30 

 تشرين 10 ؛ األول تشرين 27

  األول انونك 1 ؛  الثاني
 
 

 التربوي  الحقل اشكاليات
 أرصدة( 3) ومستجداته

يرق  فاديأ.   
16h30-17h45 

 2 ؛ األول تشرين 5 ؛ أيلول 14
 8 ؛ األول كانون  7 ؛ الثاني تشرين
 3 ؛ نيسان 5 ؛ اذار 8 ؛ شباط
 ايار 24 ؛ ايار

 العلوم في الكمي البحث منهجية
 (أرصدة 3) التربوية

 نعمه صفا .د
16h00-19h15 

 ؛ الثاني تشرين 8-15-29
 األول كانون  6-13-20 

  أرصدة( 3) التربوية النظريات 
 نصرهللا ريتا. د
 16h00-19h15 

  أيلول 18:  الدروس بدء
   األول تشرين 23 : الدروس إنتهاء

 

 العلوم في العام البحث منهجية

 (أرصدة 3) التربوية
 رمال محمد. د

8h00-13h30 
 األول تشرين 6-13-20

  التربوي الحقل في االبداع

  (أرصدة 3)

 وهيبه نبيل. أ
16h00-19h15 

 تشرين 26-19-12 ؛ أيلول 28
  الثاني تشرين 16-9 ؛ األول

 (أرصدة 3) بحثية عمل ورش   
 رمال محمد. د

16h00-19h15 
 األول تشرين 30:  الدروس بدء

 األول كانون 4:  الدروس إنتهاء

 

 النقدي التفكير تعليم كيفيات
(أرصدة 3) واإلبداع  

  د. غنى البدوي 
8h00-13h30 

 كانون 15-8 ؛ الثاني تشرين 24 

  األول

     

 

   


