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إال�دادیة واملعاهد التّالم4ذ املتفقّد)ن 1لمدارس -دول و+دات التكو)ن املربجمة لفائدة 
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   24  تعلمیة العربیة
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   24  تعلمیة �لوم احلیاة واMٔرض

   24  تعلمیة إال�الم4ة

   24  الهندسة الكهرOئیة تعلمیة
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   24  تعلّمیة الّرتبیة الVّشك4لیة
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   24  تعلّمیة الرتبیة املوس:یق4ة
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التaٔbید �ىل منو خشصیة املراهق 24  �مل نفس اrمنو

   24  التعمل نظرIت

   24  تق4مي معل املدرس

   24  تق4مي معل التلمیذ

   24  مهنجیة البحث املیداين

   24  هندسة الربامج والكBب املدرس:یّة

 16  امللف الرتبوي
 

   24  ٕادماج kك�ولوج4ات ت املعلومات واالتصال

 12  تق�یات التواصل يف جمال الرتبیة
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   12  التمنیة الشخصیة

   L’andragogie 24/ �لن نفس الكهول

   24  دمع يف ا1لغة العربیة

 24 الفر>س:یة دمع يف ا1لغة
 

   24 @نقلزيیةدمع يف ا1لغة 

   12  املهام والوظائف: املتفقد 
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   12  العمل الVشاريك

   �cٔ  12الق4ات املهنة

   12  ثقافة حقوق الّطفل
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