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 /ت9 النـــإع

     2022 - 2021ي كلية التربية للعام الجامعي حول مباراة الدخول لشهادة اإلجازة التعليمية ف
 

هادة متحانرا  مبراراة الرد وش لشريد إجررا  اعاعن تحديد مو في الجامعة اللبنانية كلية التربيةعميد  علني   
اسي )حلقة أولى وثانية( في اإل تصاصرا  اتتيرة: لمرحلتي الروضة والتعليم األس في التربية واإلعداد اإلجازة

تعليم اللغة العربية في المرحلرة اإلبتداييرة، تعلريم اللغرة الفرنسرية فري المرحلرة اإلبتداييرة،  ة،تربية الطفولة المبكر
المرحلرة نكليزية في المرحلة اإلبتدايية، تعليم الرياضيا  في المرحلرة اإلبتداييرة، تعلريم العلروم فري تعليم اللغة اإل

يقية، تربيرة فنيرة )فنرون اإلبتدايية، تعليم االجتماعيا  في المرحلة اإلبتدايية، تربية بدنيرة ورياضرية، تربيرة موسر
 وفقاً لآلتي: 9199 - 9190تشكيلية( للعام الجامعي 

 ثالثا الالمسارا  الت صصية يوم االمتحانا  ال طية في الثقافة العامة باللغتين العربية واألجنبية لجميع    -أ
 .9190أيلوش  90الموافق 

يرروم تعلرريم الرياضرريا  و: تعلرريم العلرروم للمسررارين الت صصررييناالمتحانررا  ال طيررة فرري مررادة اال تصررا   -ب
 .9190أيلوش  99الموافق  ربعا األ
المقبولين في االمتحانا  ال طية للمسارا  الت صصية: تربية بدنية ورياضية،  االمتحانا  العملية للطالب  -ج

 .9190 األوش تشرين 8و  6األربعا  وال ميس في يومي بية موسيقية وتربية فنية )فنون تشكيلية( تر
 .9190تشرين األوش  09و  00في  االثنين والثالثا يومي اإلمتحانا  الشفهية    -د
 على الرابط االلكتروني: Onlineالكترونياً م الطلبا  قد  ت    -هـ

  ebit.ly/pedagogyon: الفرع األوش -

 bit.ly/pedagogytwo: الفرع الثاني -

م الطلبا   -و  من: عتباراً إالثاني  الفرع في مبنى الفرع األوش أو)حضورياً( ت قد 
 ضمناً. 9190تموز  2 جمعةولغاية يوم ال 9190تموز  0  ميسيوم ال -
 ضمناً. 9190 اب 01 ثالثا ولغاية يوم ال 9190تموز  97 ربعا يوم اال -
 ضمناً. 9190ايلوش  01ولغاية يوم األربعا   9190ايلوش  9يوم ال ميس  -

 :المستندات المطلوبة
عراً مرن الطالرب )تجدونرى علرى الررابط االلكترونري وموق  مطبوعراً طلب اإلشرتراك معبيراً بالمعلومرا  المطلوبرة  -

 المعتمد(.

 عن الهوية.قة مصد  إ راج قيد إفرادي أو صورة  -
 دراسريللعرام ال طلرب الترشري أو مرا يعادلهرا )أو  -القسم الثراني  -عن شهادة البكالوريا اللبنانية  قةنس ة مصد   -

 في حاش عدم صدور الشهادا  الرسمية(. 9191-9190
قتا -  ن من الم تار.صورتان شمسي تان مصد 
 /ش.ش.0111طابع أميري بقيمة / -

 

 /ش.ش.01111رسم االشتراك لمباراة الد وش / :مالحظة
 

 :تيةتصاش على األرقام اترجى اإللمزيد من المعلوما ، ي  
 871607/10 – 718610/10 – 710160/10بيرو (:  –سكو وش )األونالفرع األ -
 10/ 671020 – 671071/10 – 671070/10 – 671079/10المتن(: –الفرع الثاني )نيو روضة  -

 
 

 99/6/9190 بيرو  في:          
 تكليفبالعميد كلية التربية          

اش               ليش الجم 


