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اأ�ساليب وطرائق التدري�س التفاعلّية يف مادَتي الأدب 

العربّي والفل�سفة

الرتبية على املواطنة الدميوقراطّية

برامج الدورات التدريبّية

 والفل�سفة يف املدار�س.
ّ
• املعنّيون : اأ�ساتذة مادَتي الأدب العربي

• الأهداف:
َتني  املادَّ يف  والن�سطة  التفاعلّية  التدري�س  اأ�ساليب  خمتلف  على  ب 

ِّ
املتدر -  تعريف 

املذكورَتني بغية توظيفها يف التعليم.

�سو مواّد الرتبية املدنّية والتاريخ واجلغرافيا 
ّ
�سون كاّفة ول �سّيما مدر

ّ
• املعنّيون :  املدر

وامل�سوؤولون عن الن�ساطات الجتماعّية والإن�سانّية يف املدار�س.

• الأهداف:
- اكت�ساب طريقة عملّية لرتبية التالميذ على املواطنة الدميوقراطّية.

واخلري  العاّمة  امل�سلحة  يف  التفكري  على  التالميذ  لتن�سئة  عملّية  طريقة  -  اكت�ساب 

العاّم.

للت�سجيل: الّت�سال باأمانة �رشّ معهد الآداب ال�رشقّية: 

)A( حرم العلوم الإن�سانّية, طريق ال�سام, الطبقة ال�ساد�سة املبنى

هاتف: 421000 – 01 )داخلي: 5602(

ilo@usj.edu.lb :الربيد الإلكرتويّن

www.ilo.usj.edu.lb :موقع املعهد على ال�سبكة

الإجازة اجلامعّية

والربامج التكوينّية

الإجازة اجلامعّية يف اللغة العربّية واآدابها

الإجازة اجلامعّية يف الفل�ضفة واحل�ضارة العربّية

الدبلوم اجلامعّي يف املحتوى الرقمّي العربّي

برامج الدورات التدريبّية



الدبلوم اجلامعّي يف املحتوى الرقمّي العربّيالإجازة اجلامعّية يف اللغة العربّية واآدابها

الإجازة اجلامعّية يف الفل�سفة واحل�سارة العربّية

• املعنّيون : التالمذة الذين حازوا �سهادة الثانوّية العاّمة اأو ما يعادلها.
• نظام الدرو�س :  

- ثالث �سنوات اأو �سّتة ف�سول ن�سف �سنوّية.

- عدد الأر�سدة الواجب احل�سول عليها: 180 ر�سيًدا.

180 ر�سيًدا بعد  60 ر�سيًدا اإىل  التعليمّية، ُي�ساف  الإجازة  -  للح�سول على 

الإجازة اجلامعّية.

• جمالت العمل بعد التخرّج :   
- التعليم حّتى املرحلة الثانوّية.

- العمل يف حقل ال�سحافة والإعالم.

حماور التكوين )30 ر�سيًدا( :

- الكتابة بالعربّية للموقع الرقمّي.  

- اإدارة الأداة الرقمّية وتغذيتها باملحتوى املالئم.  

- التكوين التقنّي واملبادئ الأخالقّية للعمل يف احلقل الرقمّي.  

• املعنّيون :
- العاملون يف املواقع الرقمّية كاّفة, ر�سمّية اأو تربوّية اأو ثقافّية اأو جتارّية اأو اإعالمّية.

- الراغبون يف دخول عامل الو�سائط الرقمّية للتعريف بن�ساطاتهم ال�سخ�سّية واملهنّية.

ة بو�سائل التوا�سل املختلفة. - ال�سحافّيون املطلوب اإليهم اإعداد التقارير اخلا�سّ

• الأهداف :
.
ّ
ب من التحرير الرقمي

ِّ
- متكني املتدر

.
ّ
ب خربات كافية لإدارة و�سائل التوا�سل الجتماعي

ّ
- تزويد املتدر

ب املوؤّهالت الكافية لالإ�رشاف على حمتوى و�سائل الإعالم الرقمّية.
ّ
- تزويد املتدر

• املعنّيون : التالمذة الذين حازوا �سهادة الثانوّية العاّمة اأو ما يعادلها.
• نظام الدرو�س :  

- ثالث �سنوات اأو �سّتة ف�سول ن�سف �سنوّية.

- عدد الأر�سدة الواجب احل�سول عليها: 180 ر�سيًدا.

180 ر�سيًدا بعد  اإىل  60 ر�سيًدا  التعليمّية، ُي�ساف  الإجازة  -  للح�سول على 

الإجازة اجلامعّية.

• جمالت العمل بعد التخرّج :   
- التعليم حّتى املرحلة الثانوّية.

- العمل يف حقل ال�سحافة والإعالم.

/https://www.usj.edu.lb/admission :للت�سجيل


