
  

 
 

 

 

 

 

  

 ،ب والعاملين في القطاع التربويّ أعزائي الطّل 

د الحافز نا نجنسانيتكم، والخير الموجود فيها، لعلّ إر في لى التبحّ إدعوكم أ

ا اإلبتعاد، علين. والمجتمعيّ  األزمات على المستويين الفرديّ  تخطيّ لالكفيل 

 . لنستوحي منةر والشائعات المحبطة وغير البناءقدر اإلمكان، عن األخبا

يه ذي فلى الحاضر الّ إ، بل كلمات جوته وال ننظر "إلى األمام أو إلى الوراء

 سعادتنا".

غير يات حدهوا التّ موا أفضل ما لديكم، واجم والتعليم، قدّ إستمروا في التعلّ 

 مسبوقة، وليكن لديكم، كما قال كريستيان بوبين، "النعمة عة بمرونة غيرمتوقّ ال

 نجازاتكم...إاهد على فعالكم هي الشّ أ نّ أوتذكروا د على ال شيء". للتعوّ  المثلى

 باتريسيا راشد الدكتورة    
 عميدة كلّية العلوم التربوّية
 

  

 كلمة العميدة 

 

 الّلبنانّي؟ التربويّ  القطاع لتنشيط طاقة أيّة

 

 

اع زمة في قطاألب على الشعور الهائل بـ "نتغلّ كيف 

يط ستسلم للتشاؤم المحن"؟ كيف ال بنانيّ التعليم اللّ 

  ؟تي يحتاجها مجتمعنا التربويّ بنا؟ ما هي الطاقة الّ 

 هتي ضربت العالم كلّ ة الّ األزمة الصحيّ  نّ أ ال شكّ 

 ةليها األزمة اإلقتصاديّ إفي اآلونة األخيرة، تضاف 

 لبنان، ألقت بثقلها على القطاع التربويّ تي تواجه الّ 

واحد  . وأمسى كلّ على عقب ات حياتنا ورؤيتنا للمستقبل رأس  لب  ، وق  المختلفة بجوانبه

 حديات.ة مواجهة التّ ات وكيفيّ ذات على األوليّ مع الّ  ا في صراع  منّ 

 
 

 
   

 



 

  

 التغيير عناصر هم الطالب

 
 :في فعالين وهم التعبير، حرية الطالب يمارس الكلية في

 الكلية قدامى الطالب، المعلمين، تجمعات الطالبية، والحياة التدريب مجالس اجتماعات 

 .والعمداء

 الطالبية بالحياة تتعلق التي األمور في الكلية مجلس اجتماعات. 

 والعميدة المندوبين بين الدورية االجتماعات. 

 تتصل؟ بمن

 
 العمادة

 0175 داخلي راشد؛ باتريسيا د.ال: العميدة

 0177 داخلي سعادة؛ هيلينا اآلنسة: العميدة مساعدة

 0155 كرم؛ سهى السيدة: اإلداري الجهاز

 0177 طربيه؛ متني ناتاشا السيدة: التواصل مسؤولة

  0175 طنوس؛ نيكول السيدة: اإلدارية الشؤون مسؤولة

 التربوية العلوم فروع
 

 الفرنسي القسم – الفرع رئيس

 0175 داخلي قسطنطين؛ صونيا د.ال
 

 والعربي اإلنكليزي القسمين – الفرع رئيس

 0175 داخلي ؛(بالوكالة) راشد باتريسيا د.ال
 

 الثالث اللغات -الدكتوراه برنامج منسقة

 0177 داخلي غريب؛ إيفيت د.ال
 

 الفرنسي القسم – الماستر برنامج منسقة

 0175 داخلي الحاج؛ ميرنا السيدة
 

 والعربي اإلنكليزي القسمان – الماستر برنامج منسق

 0175 داخلي قنديل؛ باسم د.ال

  

التربوية التطورات مع البرامج انسجام  

 

Programmes de formation francophones : 

 Licence d’enseignement (65 crédits)  

 Certificat d’aptitude pour l’enseignement secondaire-CAPES (90 crédits) 

 Master en sciences de l’éducation, option Enseignement et conseil 
pédagogique (120 crédits) 

 Master en sciences de l’éducation, option Gestion scolaire et 
développement éducatif (120 crédits) 

 Doctorat en sciences de l’éducation (180 crédits) 
 

English Programs: 

 Teaching Diploma (60 credits)  

 Master in Educational Sciences, emphasis: “Teaching and Pedagogical 
Counselling” (775 credits) 

 PhD (180 credits)  
 
 

 :العربية باللغة المتوفرة البرامج

 (رصيدا   775) التربوي واإلشراف والتنسيق التعليم: ، التركيزقي العلوم التربوية  ماستر 

 (رصيدا   775)  التربوية والتنمية المدرسية اإلدارة: ، التركيزقي العلوم التربوية  ماستر 

 (رصيدا   785)في العلوم التربوية  دكتوراه 

 



 

 عملية معلومات
 

 اإلدارية المكاتب عمل دوام
 71,55 الساعة ولغاية 8375 الساعة من األيام طوال

 0,3,7 الساعة ولغاية 03,7 الساعة من: تموز شهر خالل

 

 للتسجيل؟ المطلوب ما
 الشخصي الملف مصطحب ا الكلية إلى الحضور. 

 المختار البرنامج عن المسؤول مع لقاء. 

 التسجيل نموذج تعبئة.  

 التسجيل؟ ملف يتضمن ماذا
 :األولي التسجيل في المطلوبة بالمستندات الئحة الكلية موقع على تجدون

 www.fsedu.usj.edu.lb 

 

 المالية؟ المساعدة من االستفادة يمكننا هل
 شخصية، أو مالية صعوبات يواجهون الذين الطالب بجميع االجتماعية الخدمةمركز  رحبي  

 .دراستهم أثناء تعتريهم التي لصعوباتا لمواجهة دعمالحصول على  يرغبونالذين و

https://www.usj.edu.lb/servicesocial/index.php 

 

 الطالب؟ بطاقة على الحصول كيفية
 لشؤونا مسؤولة إلى الحضور وعليه. الطالب تسجيل من إثنين أو أسبوع بعد الطالب بطاقة تسلم

 . "(تتصل؟ بمن" أنظر) الستالمها اإلدارية

 

 الدراسية؟ السنة تتوزع كيف
تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين. وتعطى الدروس خالل فترة بعد الضهر ليتسنى للطالب 

 التوفيق بين عملهم ودراساتهم.

 

 

 

 

  

 عملية معلومات

 سيارتك؟ تركن أين

 ملف ئةتعب يجب فيه ولإلشتراك. األرض تحت سيارات موقف لخدمتك يوجد االنسانية العلوم حرم في

 .الكلية إدارة لدى

  .دوري بشكل الكلية إلى يحضرون ال للذين الكلية جوار في للسيارات أخرى مواقف وتتوافر

 بأبحاثك؟ تقوم أين

 A المبنى االنسانية، العلوم حرم في األول الطابق في المكتبة تقع

 .البطاقة إبراز بعد الكتب واستعارة المكتبة إلى الدخول يتم

 

 العمل دوام

  اء  مسالسابعة والنصف  الساعة ولغاية السابعة والنصف صباحا الساعة من: الجمعة إلى اإلثنين من

عة الساب الساعة ولغاية السابعة والنصف صباحا الساعة من: الجمعة إلى اإلثنين من تموز شهر  خالل

 مساء  والنصف 

  /https://biblio.usj.edu.lb  من المعلومات:مزيد لل

  

 حول تقرير/ أطروحة/ رسالة/ تطبيقيًا تمرينًا تعد كيف

 التدريب؟

  www.fsedu.usj.edu.lb  : الكلية موقع على دليال   الغاية لهذه تجدون

Documents pédagogiques  -La Faculté    
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 عملية معلومات

 

 المنهجية؟ نشاطات من اإلفادة يمكن هل
 
 لطالب خاصة أسعار(. الفرنسي المعهد مقابل) والرياضة االبداع حرم: الرياضي المركز 

 .الجامعة

 (األرضي الطابق) االنسانية العلوم حرم :العبادة. 

 دوري بشكل الموقع زيارة يجب :الكلية قبل من منظمة نشاطات. 

 

 ماذا عن السكن الجامعي؟

 جامعةال رئاسة جانب الشام، طريق على يوسف القديس لجامعة التابع الجامعي السكن يقع. 
  https://www.usj.edu.lb/services/foyers.htm : المعلومات من لمزيد

 
 

 عمل؟ إيجاد على يساعدني َمن

 :احتماالت ثالثة هناك
 للجامعة التابع المهني التكامل موقع على حساب فتح:    

https://etudiant.usj.edu.lb/insertion الذاتية سيرتك إليداع. 

 التواصل مسؤول إلى الذاتية سيرتك إرسال. 

 يهاف تندرج حيث دوري بشكل للجامعة االجتماعي التواصل وشبكات األلكتروني الموقع تفقد 

 .العمل عروض

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

التربوية العلوم كلية  

 

... للحياة مكان  … 
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