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 /ت7 النـــإع

  -ولى أسنة  -طلبات مباراة الدخول لشهادة الماستر  قبولحول تحديد شروط 

     2023 - 2022للعام الجامعي  ة التربيةفي كلي  

سنة  -الماستر  )حول مواعيد مباراة الدخول لشهادة 90/6/9199/ت تاريخ 6عطفاً على اإلعالن رقم 
 (،  9193-9199ة التربية للعام الجامعي في كلي   -ولى أ

        طلبات مباراة الدخول لشهادة  قبولة عن تحديد شروط ة التربية في الجامعة اللبناني  ُيعلن عميد كلي  
 وفقاً لآلتي:  9193-9199ة التربية للعام الجامعي في كلي   -ولى أسنة  -الماستر 

 لطالب شهادة الماستر في المسارات التخصصية اآلتية: : أولا 

 :المتوسط والثانوي عليمالت  -1

ة، الرياضيات وتعليم الفيزياء وتعليم الكيمياء وتعليم علوم الحياة باللغتين الفرنسية واالنكليزيتعليم 
تعليم اللغة العربية وآدابها، تعليم اللغة الفرنسية وآدابها، تعليم اللغة اإلنكليزية وآدابها، تعليم 

تعليم  ماع،عليم علم االجت، تالوطنية والتنشئة المدنيةالتاريخ، تعليم الجغرافيا، تعليم التربية 
 وتعليم الفلسفة والحضارات:االقتصاد، 

 .في االختصاصجامعية حيازة إجازة 

 : DIFLUتعليم الفرنسية الجامعية  -2

ل عام ال يقل عن  - في االختصاصات اآلتية: تعليم اللغة  61/011حيازة إجازة جامعية بمعد 
دسة اللغوية الهنأو اللغات الحي ة التطبيقية،  أو الترجمة،أو اللغة الفرنسية وآدابها، أو الفرنسية، 

 .المقارنة/ مسار تعليم اللغات

 أو

ل عام دون ا - في االختصاصات اآلتية: تعليم اللغة  61/011 لحيازة إجازة جامعية بمعد 
الترجمة، أو اللغات الحي ة التطبيقية، أو الهندسة اللغوية الفرنسية، أو اللغة الفرنسية وآدابها، أو 

 .إلجازةا التربوي ال تقل عن سنتين بعد نيلمع خبرة في القطاع المقارنة/ مسار تعليم اللغات 
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لطالب شهادة الماستر في المسارات التخصصية اآلتية: إدارة تربوية، إشراف تربوي، إرشاد  :ثانياا 
 مدرسي، تربية خاصة، إدارة رياضية وتكنولوجيا التربية:

  :اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي -1

ل عام ال يقل عن إحيازة  -  .66/011جازة جامعية في التربية بمعد 

 أو

ل عام ال يقل عن إحيازة  -  61/011جازة جامعية في التربية أو في اي اختصاص آخر بمعد 
 اإلجازة.  بعد نيل سنتينمع خبرة في القطاع التربوي ال تقل عن 

 أو

ل عام دون ا - مع  61/011 لحيازة إجازة جامعية في التربية أو في اي اختصاص آخر بمعد 
 اإلجازة.  بعد نيل سنوات 6خبرة في القطاع التربوي ال تقل عن 

 :إرشاد مدرسي -2

ل عام ال يقل عن إحيازة  - جازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم االجتماع بمعد 
66/011. 

 أو

ل عام ال يقل عن إحيازة  - جازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم االجتماع بمعد 
 . ال تقل عن سنتين بعد نيل اإلجازة برة في القطاع التربويمع خ 61/011

 أو

ل عام دون ا -  لحيازة إجازة جامعية في التربية أو في علم النفس، أو في علم االجتماع بمعد 
 سنوات بعد نيل اإلجازة.  6مع خبرة في القطاع التربوي ال تقل عن  61/011

 :تربية خاصة -3

 ينفسلاعالج الحيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في  -
ل عام ال يقل عن ال  .66/011حركي، أو في العالج اإلنشغالي بمعد 

 أو

فسي أو في العالج النجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، إحيازة  -
ل عام ال يقل عن ، أو في االحركي مع خبرة في القطاع التربوي  61/011لعالج اإلنشغالي بمعد 

 . سنتين بعد نيل اإلجازةال تقل عن 

 أو

حيازة إجازة جامعية في التربية، أو في علم النفس، أو في تقويم النطق، أو في العالج النفسي  -
ل عام دون ا  الحركي، أو في العالج اإلنشغالي مع خبرة في القطاع التربوي  61/011 لبمعد 

 سنوات بعد نيل اإلجازة. 6ال تقل عن 
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 : إدارة رياضية -4

ل عام ال يقل عن  -  .66/011حيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعد 

 أو

ل عام ال يقل عن إحيازة  - مع خبرة في  61/011جازة جامعية في التربية البدنية والرياضية بمعد 
 ال تقل عن سنتين بعد نيل اإلجازة.القطاع التربوي 

 أو

ل عام دون ا - مع خبرة في  61/011 لحيازة إجازة جامعية في التربية البدنية والرياضية  بمعد 
 سنوات بعد نيل اإلجازة. 6القطاع التربوي ال تقل عن 

 :تكنولوجيا التربية -5

ل عام ال يقل لوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوترأو ع حيازة إجازة جامعية في التربية - عن  بمعد 
66/011. 

 أو

 اخر اختصاصفي التربية او علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر او اي حيازة إجازة جامعية  -
ل عام ال يقل عن  ال تقل عن  التكنولوجيأو  التربويخبرة في المجال  مع 61/011بمعد 
 ة.سنتين بعد نيل اإلجاز

 أو

حيازة إجازة جامعية في التربية او علوم الكمبيوتر أو هندسة الكومبيوتر او اي اختصاص اخر  -
ل عام دون ا ل بمعد   6ال تقل عن  التكنولوجيأو  التربويمع خبرة في المجال  61/011 لبمعد 
 سنوات بعد نيل اإلجازة.

 

 

                     

 90/6/9199 في ،بيروت             

        تربية بالتكليفة العميد كلي                                                                

                                    

 

ال                                                                                                             خليل الجم 


