
 
    

 

   

ويةالترب نميةوالت المدرسية االدارة  

 االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت
M2 

 3) اسس العالقه بين المدرسة واألهل
 ارصدة(

 جان كالكش األب
8h00-13h30  715.قاعة 

  نيسان 6 آذار، 23-30

  ومستجداته التربوي  الحقل اشكاليات
 أرصدة( 3)

يرق  أ. فادي  
16h30-18h00   :710قاعة 

 ايار 24 ؛ ايار 3 ؛ نيسان 5 ؛آذار 1 ؛ شباط 8

  اعداد مشروع اداري وتقويمه  

 ارصدة( 3) نورا دكاش. أ
16h00-19h15  713. قاعة 

  شباط 6 : الدروس بدء
 اذار 6 : الدروس إنتهاء

 الميداني التدريب ندوة
 (أرصدة 3)التربوي  الحقل في االبداع

 وهيبه نبيل. أ
   16h00-19h15 716. قاعة 

 شباط 12:  الدروس بدء
 اذار 12 : الدروس إنتهاء

 (أرصدة 3) علم االجتماع التربوي  

 د.ريتا نصر هللا
16h00-19h15  قاعة 

 اذار 4:  الدروس بدء
 نيسان 8 : الدروس إنتهاء
 712قاعة. 

 

 (أرصدة3) العام البحث منهجية
 د. محمد رمال

8h00-13h30  713.قاعة 

  نيسان 6 آذار، 23-30

  المؤشرات التربوية واتخاذ القرار

 ارصدة( 3)

 د. باسم قنديل
16h00-19h15  716. قاعة 

   آذار 22آذار،  15،اذار 8شباط،  22شباط،  15

التكنولوجيا الرقمية في الحقل  
 ارصدة( 3) التربوي 

 د. باسم قنديل
16h00-19h15   قاعة Info9/ ط 

 اذار 13:  الدروس بدء
 نيسان 10 : الدروس إنتهاء

   

 والعشرين الواحد القرن  مهارات دمج
 ارصدة( 3) التربوية المناهج في

 د. غنى البدوي 
8h30-12h30  716. قاعة 

 ايار 4-11-18

 ارصدة( 3) الذات والقيم المهنية في التربية تطوير

 شنتال عبود. أ
16h00-19h15   712. قاعة 

 ايار 24-17-10 نيسان، 12 آذار، 29
 

 
 

   

 التخطيط والتنظيم االداري

 ارصدة( 3)
  أ. فادي توما

8h30-12h30   712.قاعة 
 نيسان 13 ،آذار 9 شباط، 23
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M4 
 االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

 اسس العالقه بين المدرسة واألهل

 ارصدة( 3)

 األب جان كالكش
8h00-13h30  715.قاعة 

  نيسان 6 آذار، 23-30
  

 التربوي  الحقل اشكاليات
 أرصدة( 3) ومستجداته

يرق  فاديأ.   
16h30-18h00  :710قاعة 

 3 ؛ نيسان 5 ؛ آذار 1 ؛ شباط 8
 ايار 24 ؛ ايار

 (2عمل بحثية )ورش   
 (أرصدة 3) 

 د. محمد رمال
16h00-19h15   713. قاعة 

 شباط 12:  الدروس بدء
 اذار 12 : الدروس إنتهاء

 (أرصدة 3) علم االجتماع التربوي 

 د.ريتا نصر هللا
16h00-19h15  716.قاعة 

 اذار 4:  الدروس بدء
 نيسان 8 : الدروس إنتهاء

 

 والعشرين الواحد القرن  مهارات دمج
 ارصدة( 3) التربوية المناهج في

 د. غنى البدوي 
8h30-12h30  716.قاعة 

 ايار 4-11-18

 

  المؤشرات التربوية واتخاذ القرار

 (ةارصد 3)

 د. باسم قنديل
16h00-19h15  716. قاعة 

 15،اذار8شباط،  22شباط،  15
 آذار 22آذار، 

 (أرصدة 3) النوعي البحث منهجية   
 صفا نعمه. د

16h00-19h15    .715قاعة 
 اذار 26:  الدروس بدء

 نيسان 30 : الدروس إنتهاء

 

 

   


