إعـــالن رقم /5ت
حول مباراة الدخول لشهادة اإلجازة التعليمية
في كلية التربية للعام الجامعي 2023 - 2022
يعلن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية عن تحديد مواعيد إجراء امتحاناا مبااراة الاد وش لشاهادة اإلجااةة
في التربية واإلعداد لمرحلتي الروضة والتعليم األساساي ححلةاة لولاث ويانياة فاي اإل ت ا اا اتتياة :تربياة
الطفولة المبكرة ،تعليم اللغة العربية فاي المرحلاة اإلبتدا ياة ،تعلايم اللغاة الفرنساية فاي المرحلاة اإلبتدا ياة ،تعلايم
اللغااة اإلنكليةي اة فااي المرحلااة اإلبتدا ي اة ،تعلاايم الرياضاايا فااي المرحلااة اإلبتدا ي اة ،تعلاايم العلااوم فااي المرحلااة
اإلبتدا يااة ،تعلاايم االجتماعيااا فااي المرحلااة اإلبتدا يااة ،تربيااة بدنيااة ورياضااية ،تربيااة موساايةية ،تربيااة فنيااة
حفنون تشكيلية للعام الجامعي  9193 - 9199وفةا ً لآلتي:
ل-

االمتحانا

ال طية في اليةافة العامة باللغتين العربية واألجنبية لجميا المساارا الت

اية ياوم االيناين

الموافق  96ليلوش .9199
ب -االمتحانااا ال طياة فااي مااادة اال ت ااا

للمسااارين الت

اايين :تعلاايم العلااوم وتعلاايم الرياضاايا يااوم

اليالياء الموافق  92ليلوش .9199
ج -االمتحانا العملية للطالب المةبولين في االمتحانا ال طية للمسارا الت

ية :تربية بدنية ورياضية،

تربية موسيةية وتربية فنية حفنون تشكيلية يومي ال ميس والجمعة في  6و  2تشرين األوش .9199
د -اإلمتحانا الشفهية يومي ال ميس والجمعة في  03و  04تشرين األوش .9199
هـ -تةدم الطلبا الكترونيا ً ) Onlineعلث الرابط:
 الفرع األوشbit.ly/pedagogyone : الفرع اليانيbit.ly/pedagogytwo :و -تةدم الطلبا حضوريا ً في مبنث الفرع األوش لو الفرع الياني اعتباراً من:
 يوم االينين  4تموة  9199ولغاية يوم ال ميس  99تموة  9199ضمناً. يوم االينين  5ليلوش  9199ولغاية يوم األربعاء  90ليلوش  9199ضمناً.وذلك ليام االينين واليالياء واألربعاء وال ميس من كش لسبوع
من الساعة 2

باحا ً حتث الساعة  0بعد الظهر.
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تاب إعالن حوش مباراة الد وش لشهادة اإلجاةة التعليمية
في كلية التربية للعام الجامعي 9193 - 9199

المستندات المطلوبة:
 طلب اإلشتراك معب ا ً بالمعلوما المطلوباة مطبوعاا ً وموقعاا ً مان الطالاب حتجدوناى علاث الارابط االلكترونايالمعتمد .
 -إ راج قيد إفرادي لو

ورة م دقة عن الهوية.

 نس ة م دقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية  -الةسم الياني  -لو ما يعادلها حلو طلاب الترشاي للعاام الدراساي 9199-9190في حاش عدم
-

دور الشهادا الرسمية .

ورتان شمسيتان م دقتان من الم تار.

 طاب لميري بةيمة /0111/ش.ش.مالحظة :رسم االشتراك لمباراة الد وش /35111/ش.ش.
لمةيد من المعلوما  ،يرجث االت اش علث األرقام اتتية:
 -الفرع األوش حاألونسكو  -بيرو

10/295609 - 10/952653 - 10/910460 :

 -الفرع الياني حنيو روضة  -المتن 10/ 691023 - 10/691394 - 10/691393 - 10/691399:

بيرو  ،في 9199/6/90
عميد كلية التربية بالتكليف

ليش الجماش
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