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ن  لوحة ق�ادة المشاركني

جلسة إطالق المقّرر ك�ف أصل إ� أرش�ف �سج�ل 
األسئلة ذات الّصلة؟ومنتدى 

ز استخدام منّصة ما�كروسفت ت�م"ك�ف أصل إ� مقّرر 
م أفضل

�
9. ص؟ "من أجل تعل�م وتعل

أنقر الخانة

!وصلت إ� المقّرر ع� نظام إدارة الّتدر�ب
ل وأصل ا� األ�شطة الّتدر�بّ�ة؟ 

ّ
15. صك�ف أتنق

أنقر الخانة

!إ� األ�شطة الّتدر�بّ�ة ع� منّصة مودلوصلت 
ل داخل 

ّ
ذ األ�شطة الّتدر�بّ�ة؟مودلك�ف أتنق

ّ
21. صوأنف

أنقر الخانة

الث
ّ
ي الوحدة الّتمه�دّ�ة والوحدات الث

!أنه�ت األ�شطة �ن
26. صك�ف أصل إ� المهّمة األدائّ�ة؟

الخانةأنقر

!أنجزت المهّمة األدائّ�ة
16. صك�ف أقّدمها؟

أنقر الخانة

!قّدمت المهّمة األدائّ�ة
17. صك�ف أّطلع ع� تغذ�ة المدّرب الّراجعة عليها؟ 

أنقر الخانة

ي �مكن أن أحصل عليه
يت
�
ا ما �ي اإلفادات الّتدر�بّ�ة ال

�مل المقّرر
�
ّ الّتدر عندما أ ي 60. ص؟ �يب

أنقر الخانة

 ّ ي !أنه�ت المقّرر الّتدر�يب
ك�ف أقّ�م الّدورة الّتدر�بّ�ة؟

18.ص
أنقر الخانة

وسائل الّدعم

منتدى األسئلة 
واألج��ة

جدول ساعات 
الّدعم اليومّ�ة

56. ص
الخانةأنقر

31. ص
الخانةأنقر

ّ دل�ل المقّرر التّ  ي در�يب
72. صومستنداته

الخانةأنقر

بات األساسّ�ة المسبقة للوصول إ� المقّرر 
�
ما �ي المتطل

؟  ّ ي الّتدر�يب
29. ص

أنقر الخانة

73. ص
الخانةأنقر 
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س
هر

لف
ا

7 فصل نظام إدارة الّتدر�ب-1

8 ما هو نظام إدارة الّتدر�ب؟ 

9 ك�ف أدخل إ� نظام إدارة الّتدر�ب؟ 

10 ي نظام إدارة التّ 
ي تقّدمها واجهة المستخدم �ف يت

�
در�ب؟ ما �ي الخ�ارات ال

11 ظهر صفحة 
ُ
الّدورة الّتدر�بّ�ة؟ ماذا ت

12 ؟  ّ ي ظهر صفحة المقّرر الّتدر�يب
ُ
ماذا ت

13 الّنواتج المتوّخاة؟: ما �ي المرحلة األو�

14 ؟ : الّثان�ةما �ي المرحلة  ف اهني ة وال�ب
�
األدل

15 نّفذ األ�شطخّطة الّتدر�ب: ما �ي المرحلة الّثالثة
�
؟ ةوك�ف أ

16 حّمل المهّمة األدائّ�ة؟ 
�
ظهر صفحة الّتق��م وك�ف أ

ُ
ماذا ت

17 ؟ك�ف أّطلع ع� تغذ�ة المدّرب الّراجعة ع� المهّمة األدائّ�ة

18 أقّ�م الّدورة الّتدر�بّ�ة؟ ك�ف 

19 (Moodle)فصل منّصة مودل -2

20 ؟(Moodle)ما �ي منّصة مودل 

21 ي تقّدمها الّصفحة الّرئ�س�ّ  يت
�
ي منّصة مودل؟ما �ي خ�ارات الّتنّقل ال

ة �ف

22 ي صفحة مودل األساسّ�ة؟ 
ظهر لوحة الّتنّقل �ف

ُ
ماذا ت

23 ي �ش�ي إليها؟ يت
�
ما �ي أنواع األ�شطة الّتدر�بّ�ة والّرموز ال

24 ّ إ� آخر؟  ي ما �ي أفضل ط��قة للّتنّقل من �شاٍط تدر�يب

25  
ً

 مفّص�
ً

لمودل؟ أين أجد دل��

26 ك�ف أصل إ� المهّمة األدائّ�ة؟ 

27 ي حصلُت عليها ع� الّتقي� يت
�
اتّ�ة داخل ك�ف أّطلع ع� العالمات ال

ّ
مات الذ

مودل؟ 

28 فصل وسائل الّدعم -3

29 ن من الّدخول إ� نظام إدارة ا
�
بات األساس للّتمك

�
لّتدر�ب؟ما �ي المتطل

30 ي حال لم �كن اسم المستخدم ع� ت�مز وكلمة المرور ا
ي ماذا أفعل �ف يت

�
ل

؟  ي
ّ بحوزيت ��ة والّتعل�م العا�ي ي بهما وزارة ال�تّ زّودتيف
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س
هر

لف
ا

)تكملة(فصل وسائل الّدعم -3

31 ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة؟  ي ما هو الجدول الّزميف

56 ك�ف أصل إ� منتدى األسئلة واألج��ة؟ 

57 ك�ف أستخدم منتدى األسئلة واألج��ة؟

58 ن من الّدخول) ت�مز(لدّي اسم المستخدم 
�
إ� نظام وكلمة المرور ولم أتمك

غ؟ 
�
بل

�
إدارة الّتدر�ب، من �جب أن أ

59 ي خالل تصّف�ي 
ي مشكلة �ف ي حال واجهتيف

غ �ف
�
بل

�
 منّصة مودل؟ َمن �جب أن أ

60  
�
ي �مكن أن أحصل عليها عندما أ يت

�
�مل المقّرر ما �ي اإلفادات الّتدر�بّ�ة ال

؟  ّ ي الّتدر�يب

61 ي نها
ي أحصل عليها �ف يت

�
�ة الّدورة الّتدر�بّ�ة؟ من أين أستلم اإلفادة الّتدر�بّ�ة ال

62 ي  PDFك�ف أحفظ ملّفات الـ يت
�
ة ال مّ�ة القص�ي

�
ي والف�ديوهات الّتعل

 حّملتها �ف
ّ بأفضل ط��قة ممكنة للّرج�ع إليه ي ا؟خالل المقّرر الّتدر�يب

72 فصل الموارد اإلضافّ�ة -4

72 ي لبنان: األطر المرجعّ�ة
دعم جودة الّتعل�م �ف

72 �وّي ل ي المركز ال�تّ
ّ للّتدر�ب المستمّر �ف لبحوث واإلنماءاإلطار المرج�ي

72 �ويّ  ّ الخاّصة بالمركز ال�تّ م الّرق�ي
�
للبحوث واإلنماءمنّصة مبادرة الّتعل

72 ّ  PDFملّف الـ ي ال�امل للمقّرر الّتدر�يب

73 امنة األو� ف عرض الحلقة الم�ت

74 الم�د
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م
�
ي ُبعد نمالّتعل

ي مرونة:و�اءانتشار س�اق�ف
ي وواقعّ�ةالّتفك�ي �ف

عات�ف
ّ
.الّتوق

ت
ف الّتفاعالتك��ُ ف بني ���ني ّ الّتواصلمواقعع�ال�تّ مونو�شارك،االجتما�ي

�
المعل

ي والمعّوقاتالهواجس يت
�
م�لتفعمحاولتهملدىتواجههمقد أو تّواجههمال

�
نمالّتعل

مونبهشاركما وخالصة.ُبعد
�
ي المعل

أنهو العاممطلعمنذ الحجر بدأ ح�ثالبلدان�ف
 

�
ميتح�

�
ا و�كونبالمرونة،المعل ي واقع��

عاته�ف
ّ
ف نومنفسهمنتوق مني

�
واقعوتقّبل.المتعل

مأنّ 
�
ف �حصلال ُبعد منالّتعل ا مسس�كونوالمسار وُضحاها،ل�لةٍ بني ا ار� م��

�
بامت�از تعل

 .الّتص��بإعادةإ�الّدائمةوالحاجةاألخطاءمن�خلو ولنللجميع،
ّ

اآلراءأنّ إ�
ي فكرةحولأجمعت

�
ف المدارستح� مني

�
إ�لللوصو وسعيهمبالّشجاعة،والمعل

ف  مني
�
ح�ثمنةاإل�جاب�ّ الّتداع�اتبانتولذلك.وسائلمنلديهمأتيحبما المتعل
،العاممتابعة ّ ف ودعمالدرا�ي مني

�
ا المتعل ي معن���

ة�ف ي الّدعوةتوجاء.حجرهمف�ت
�ف

ةخالل مف�ت
�
ف ُبعد منالّتعل ف العالقات،لتثمني منالّراجعةةالّتغذ�وسائلوتأمني

ف  مني
�
ا و�ذلك،.الحت�اجاتهمواإلصغاءو�ليهم،المتعل نتشبكةلوضعونظر� ي اإلن�ت

�ف
موارد نم�لزمما و�رسالمحّددة،تعل�مّ�ةمواضيعتصم�مالمستحسنمنلبنان،

،وأعمال ف مني
�
ُبعد،منا�ش المبالّتعل�مع�االّت�الدونمنأعمالهم،ومتابعةللمتعل

ةلخطواتوالّتخط�ط ي معصغ�ي
�

.الحاجةبحسبللّتص��ببالمرونةالّتح�

مل�متعأجلمنت�مز ما�كروسفت"مقّرروالّتدر�باإلعداد مكتبأعّد لذلك،
�
وتعل

امن،غ�ي "أفضل ف ف الّدعمتقد�مبهدفم�ت مني
�
ةللمعل مبمخّططللمبا�ش

�
ُبعد منالّتعل

ةوف�ديوهاتتفاعلّ�ةأ�شطةع�ب  الّدعملتوف�ي خداماالستسهلةوموارد تعل�مّ�ةقص�ي
زمةواإلرشادات

ّ
ف.ال�

�
ّ المقّرر هذا يتأل ي مّ�ةوحدات4منالّتدر�يب

�
امنةغ�ي تعل ف ذ تُ م�ت َنفَّ

ةبحسب موت�ي
�
ات�ةالمعل

ّ
ا وذلكالذ نتاءوال�ه��الوقتلمعّوقاتتفاد�� تمتدّ .واالن�ت

ف مدىع�األر�عةالوحدات بأسبوعني
�
المّقرر أنّ وح�ث.ساعات10تنف�ذهاو�تطل

امن،غ�ي  ف ف م�ت ف والّتدر�باإلعداد مكتبعنيّ ي ا يوم�� لمتابعتكممدّر�ني
ساعاتخالل�ف

ي األسئلةوط�حمعهمالّتواصلبهدفمعّينة يت
�
ي تنتجقد ال

.المّقررابعةمتخالل�ف
ا و�مكن ي تحتاجوها قد مساعدةأيّ طلبأ�ض�

ا ووضع.اإلطارهذا �ف اإلعداد تبمكأ�ض�
ف والّتدر�ب امنغ�ي واألج��ةاألسئلةمنتدىا�د�كمبني ف ط�ح�مكنةمنّص وهو.الم�ت
ا خاللها منأسئلتكم ف قبلمنعليها اإلجابةوسيتّم يوم�� امنغ�ي شكٍل �المدّر�ني ف ا .م�ت

�
إذ

ّ المقّرر هذا دينام�كّ�ة ي ٍم ع�مبنّ�ةالّتدر�يب
�
متواصٍل دعٍم معالذاتّ�ةتكموت�ي بحسبتعل

.الحاجةبحسباخت�اريٍّ 

ملدعمصلةذاتوالّروابطاإلرشاداتتوف�ي إ�الّدل�لهذا يهدف
�
ف المعل ماتني

�
والمعل

ا واألساتذة ا لوجست�� ي وتقن��
ّ المقّرر هذا خالل�ف ي .الّتدر�يب

مة
قّد

لم
ا

 للّص�اغة الع��ّ�ة ول�ست بأّي شكٍل من األشك
ً

ي هذا الّدل�ل �سه��
ر �ف

�
ا ضّد المرأة وعدم مراعاة اسُتخدمت ص�غة الُمذك ف� ال تمي�ي

ف مبدأ المساواة  ف الجنسني .بني
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نظام إدارة الّتدر�ب
فهرس فصل نظام إدارة الّتدر�ب

8. ص؟ما هو نظام إدارة الّتدر�ب

9. صالّتدر�ب؟ك�ف أدخل إ� نظام إدارة 

ي نظام إدارة الّتدر�
ي تقّدمها واجهة المستخدم �ف يت

�
10. ص؟بما �ي الخ�ارات ال

ظهر صفحة الّدورة 
ُ
11. الّتدر�بّ�ة؟ صماذا ت

ظهر صفحة المقّرر 
ُ
؟ماذا ت ّ ي 12. صالّتدر�يب

ظهر صفحة المرحلة األو� 13. صالمتوّخاة؟الّنواتج : ماذا تُ

ظهر صفحة المرحلة الّثان�ة ة : ماذا تُ
�
؟األدل ف اهني 14. صوال�ب

15. ؟ ص�شطةخّطة الّتدر�ب وك�ف أنّفذ األ : ماذا ُتظهر صفحة المرحلة الّثالثة

حّمل المهّمة األدائّ�ة
�
16. ؟ صماذا ُتظهر صفحة الّتق��م وك�ف أ

17. ؟ صك�ف أّطلع ع� تغذ�ة المدّرب الّراجعة ع� المهّمة األدائّ�ة

18. ؟ صأقّ�م الّدورة الّتدر�بّ�ةك�ف 
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نظام إدارة الّتدر�ب
ما ھو نظام إدارة التّدریب؟

ّ آلّ�ة تط��ر المقّرر التّ  ي در�يب

ن  آلّ�ة �سج�ل المشاركني

 أو من بعد 
�
تنف�ذ الّتدر�ب حضورّ�ا

ّ ل�ل م ّ ترا��ي ي شاركحفظ ملّف تدر�يب

ونّ�ةإل��ت منّصةهو الّتدر�بإدارةنظام
ي الّتدر�بتدير

.مراحلهجميع�ف

بدعم من TMSالّتدر�بإدارةنظامأنجز
مة اليون�سف والحكومة ال�ند�ّ  ة منظ�
وع برنامج د ّ وم�ش ي عم واالّتحاد األورويب

ي 
لبنان توف�ي الّتعل�م لجميع األطفال �ف

S2R2 ّ ي خالل عا�ي
2019و2018�ف
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نظام إدارة الّتدر�ب
ك�ف أدخل إ� نظام إدارة الّتدر�ب؟ 

مثلBrowserأومتصّفحأيّ ِافتح
Chrome،Firefox،واطبعالخ

ي tms.crdp.orgعنوان
الخانة�ف

.لهالمخّصصة

ذي زوّ ) ة(ِاطبع اسم المستخدم
�
دتك ال

به الوزارة
"***@te.mehe.school " ي

�ف
الحقل المخّصص له 

ي أعطتك يت
�
إّ�اها ِاطبع كلمة المرور ال

��ة والّتعل�م العا�ي  ي البدا�ةوزارة ال�تّ
 �ف

� �سج�ل الّدخول إ"أنقر ع� زّر 
"حسابك

ي 
ظام حال لم �ستطع الّدخول إ� ن�ف

ستك ب�دارة مدر اّتصلإدارة الّتدر�ب 
ع واطلب تحد�ث الب�انات ع� موق

�وي المركز ال�تّ

***@te.mehe.school
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نظام إدارة الّتدر�ب
ي نظام إدارة الّتدر�ب؟ 

ي تقّدمها واجهة المستخدم �ف يت
�
ما �ي الخ�ارات ال

المستخدمواجهةلغةاخت�ار 
ف الفر�سّ�ة،الع��ّ�ة،( )ّ�ةاإلنجل�ي

ي أّي وقت ومن أّي ش
اشة زّر الّرج�ع �ف

ي نظام إدارة التّ 
در�بإ� لوحة الق�ادة �ف

ي أن يت
�
ت مسّجل الّدورات الّتدر�بّ�ة ال

ا فيها حال��

خارجّ�ة ع� بطاقة المقّرر الاِالّطالع
ّ أّي لمحة عاّمة عن المقّرر الّتدر  ي �يب

غا�ات ع� المرحلة األو� أيّ اِالّطالع
ّ وأهدافه  ي المقّرر الّتدر�يب

أّي ع� المرحلة الّثان�ةاِالّطالع
لّتق��م المهّمة األدائّ�ة وقائمة معاي�ي ا

ذات الّصلة

أّي ع� المرحلة الّثالثةاِالّطالع
األ�شطة الّتدر�بّ�ة
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نظام إدارة الّتدر�ب
؟ماذا ُتظهر صفحة الّدورة الّتدر�بّ�ة

ي الّصفحةهذەتظهر  يت
�
معلوماتبالتزّودكال

الّدورةع�قر تنعندما الّتدر�بّ�ةبالّدورةالخاّصة
ي الّتدر�بّ�ة

الق�ادةلوحة�ف

غة
�
ي الّدورة و الل

ف فيهاعدد المشاركالمعتمدة �ف ني

ي والمرحلة أو الحلق ة اسم المقّرر الّتدر�يب
المستهدفة

ة أو الموض�ع إ�شاء الّدورة والماّدة الّتعل�م�ّ تار�ــــخ
ي �ستهدفها  يت

�
�وّي ال ال�تّ

بدء وانتهاء عرض الّدورةتار�ــــخ

اإذا كانت الدورة  ُتع� من بعد أو حضور�� 

ي نظام إدللعودة ا� لوحة
ارة ق�ادة المشارك �ف

ي أع� الش
اشة من الّتدر�ب، أنقر ع�             �ف

ي المتصّفح داخل نظام إدار 
ف �ف ة جهة ال�مني

الّتدر�ب

2020-12-31
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نظام إدارة الّتدر�ب
؟ ّ ي ماذا ُتظهر صفحة المقّرر الّتدر�يب

ةبالبطاقالّصفحةهذەُتعرف
ّ للمقّرر الخارجّ�ة ي تع�ي ف�ي .الّتدر�يب

المقّرر أهدافحولعاّمةلمحة
ندما عالّصفحةهذەتظهر .وغا�اته

ّ المقّرر اسمع�تنقر  ي ي الّتدر�يب
لوحة�ف

.الق�ادة

اسم لغة الّتسل�م، وتار�ــــخ اإل�شاء، و 
ة، أو الّنسخورمز  المقّرر، واإلصدار 

ستهدفةوالّسنة الّدراسّ�ة، والفئة الم

ة ن�ع الّتدر�ب إذا ما كان ضمن الخّط 
م أو ضمن منهج تدر�ب االسن�ّ�ة،

�
لمعل

المبتدئ بالخدمة إلخ

ي للعودة إ� لوحة
ق�ادة المشارك �ف

نظام إدارة الّتدر�ب أنقر ع�             
ي 
ف �ف ي أع� الشاشة من جهة ال�مني

�ف
ر�بالمتصّفح داخل نظام إدارة الّتد
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نظام إدارة الّتدر�ب
الّنواتج المتوّخاة؟: ماذا ُتظهر صفحة المرحلة األو�

ي ما المرحلةهذەتتناول
ف للمشينب�ف أناركني

ي و�نجزوە�فهموەوأن�عرفوە
يئتهمب�ف

 المهنّ�ة
ً
ي لمشاركتهمنت�جة

المقّرر ذا ه�ف
 ّ ي فحة،الّص هذەإ�للوصول.الّتدر�يب
ي "المتوّخاةالّنواتج"ع�اضغط

لوحة�ف
.الق�ادة

ي هذە المرحلة أهداف المقرّ 
ر تعرض �ف

مّ�ة الّثالثة اآلت�ة
�
م، نقل: الّتعل

�
أثر الّتعل

، ومهارات ومواقفواال�تساب من معارف
لها هدف عاّم هو الغا�ة المنشو 

�
.دة�ظل

ات تعرض هذە المرحلة المجاالت وال�فا�
ي �ستهدفها المق يت

�
من ّرر والمكّونات ال

م
�
ّ ل�فا�ات المعل اإلطار المرج�ي

ي نللعودة ا� لوحة
ظام ق�ادة المشارك �ف

ي أع
� إدارة الّتدر�ب أنقر ع�            �ف

ي المتصفّ 
ف �ف ح داخل الشاشة من جهة ال�مني

نظام إدارة الّتدر�ب
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نظام إدارة الّتدر�ب
؟: ماذا ُتظهر صفحة المرحلة الّثان�ة ف اهني ة وال�ب

�
األدل

ةالمرحلةهذەتتناول
�
زمةاألدل

ّ
لتحد�د ال�

ف ا�تسابتحّققمدى دافألهالمشاركني
مأثر نقلمناألو�المرحلة

�
بناءإ�الّتعل

.افيهالواردةالمكتسباتإ�المعيف 
�عاضغطالّصفحة،هذەإ�للوصول

ة"
�
ف األدل اهني ي "وال�ب

.ةالق�ادلوحة�ف

يتّم ةأدائ�ّ مهّمةالمرحلةهذەتتضّمن
ي إنجازها 

ّ المقّرر نها�ة�ف ي الّتدر�يب

مهّمة إلرشاد المشارك حول ك�فّ�ة انجاز ال
مة قائتتّضمن هذە المرحلة األدائّ�ة،

ي �سمح لل يت
�
ف من لمعاي�ي الّتق��م ال مشاركني

ما الّتحّقق من إنجاز المهّمة بنجاح� ك
بل و�ستخدم لتقي�م جودة المهّمة من ق

.  المدّرب

ي نللعودة ا� لوحة
ظام ق�ادة المشارك �ف

ي أ
ع� إدارة الّتدر�ب أنقر ع�             �ف

ي المتصفّ 
ف �ف ح الّشاشة من جهة ال�مني
داخل نظام إدارة الّتدر�ب
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نظام إدارة الّتدر�ب
خّطة الّتدر�ب وك�ف أنّفذ األ�شطة؟: ماذا ُتظهر صفحة المرحلة الّثالثة

 هذەتوّصف
ُ
 المرحلة

َ
ّتدر�بالخّطة

ي  يت
�
ةالمرحل(األهدافمعتتواءمال

لهاةالمقابلالّتق��ماتومع)األو�
ذەهإ�للوصول.)الّثان�ةالمرحلة(

خّطة"ع�اضغطالّصفحة،
ي "الّتدر�ب

.الق�ادةلوحة�ف

ف   الوحداتترت�بتبنيّ
�
مّ�ةالّتعل

إ�افةباإلض تنف�ذها وسبلوعناو�نها 
مواردها

ي الوحدات األ�شطة الّتدر�بّ�ةلتنف�ذ 
�ف

مّ�ة  �مكن النقر ع� ال
�
ّرابط ذات التعل

الصلة

ي للعودة ا� لوحة
ق�ادة المشارك �ف

نظام إدارة الّتدر�ب أنقر ع�             
ف  ي أع� الّشاشة من جهة ال�مني

ي �ف
�ف

ر�بالمتصّفح داخل نظام إدارة الّتد
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نظام إدارة الّتدر�ب

ةاألدائ�ّ المهّمةالخ�ار هذا يتناول
ي الّتق��ممعاي�ي وقائمة يت

�
ي ردتو ال

�ف
ةالّثان�ةالمرحلة

�
ف أدل للوصول.و�راهني

"��متق"ع�أنقر الّصفحة،هذەإ�
ي 
.الق�ادةلوحة�ف

ن �مكن تحم�ل المهّمة األدائّ�ة م
ة تحم�ل المهمّ "خالل الّنقر ع� 

"األدائّ�ة

ة أخرىكما و�مكن
�
إذا تحم�ل أّي أدل

بات الّدورة
�
ما كانت من متطل

لّف تضاف المهّمات األدائّ�ة ا� الم
ا��ي ل�ّل مش ّ ال�تّ اركالّشخ�ي

ي للعودة ا� لوحة
ق�ادة المشارك �ف

نظام إدارة الّتدر�ب أنقر ع�    
ف  ي أع� الّشاشة من جهة ال�مني

ي �ف
�ف

ر�بالمتصّفح داخل نظام إدارة الّتد

حّمل المهّمة األدائّ�ة؟
�
ماذا ُتظهر صفحة الّتق��م وك�ف أ

16



نظام إدارة الّتدر�ب
ك�ف أّطلع ع� تغذ�ة المدّرب الّراجعة ع� المهّمة األدائّ�ة؟

ع�العاِالّط الّصفحةهذەلك�سمح
ّمةالمهع�الّراجعةالمدّربتغذ�ة

�عاضغطإليها للوصول.األدائّ�ة
"األدائّ�ةالمهّمةع�الّراجعةالّتغذ�ة"

ي للعودة إ� لوحة
ق�ادة المشارك �ف

نظام إدارة الّتدر�ب أنقر ع�             
ف  ي أع� الّشاشة من جهة ال�مني

ي �ف
�ف

ر�بالمتصّفح داخل نظام إدارة الّتد

التّغذیة الّراجعة 
على المھّمة 

األدائیّة
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نظام إدارة الّتدر�ب
قّ�م الّدورة الّتدر�بّ�ة؟

�
ك�ف أ

نقر 
�
ي الّرمز هذا ع�أ

ّشاشةالأع��ف
ف جهةمن ي ال�مني

المتصّفح�ف

م دورة تقي�"من القائمة ع� ثّم انقر 
مللوصول إ� الّتق�" تدر�بّ�ة

ضغط عند االنتهاء من تقي�م الّدورة، إ
.  إلرسال تقي�مك" حفظ"ع� زّر 

ي للعودة إ� لوحة
ق�ادة المشارك �ف

نظام إدارة الّتدر�ب أنقر ع�             
ي 
ف �ف ي أع� الشاشة من جهة ال�مني

�ف
ر�بالمتصّفح داخل نظام إدارة الّتد
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مودلمنّصة 
فهرس فصل منّصة مودل

20. ؟ ص(Moodle)مودل ما �ي منّصة 

ي م
ي تقّدمها الّصفحة الّرئ�سّ�ة �ف يت

�
21. ص؟نّصة مودلما �ي خ�ارات الّتنّقل ال

ي صفحة مودل األساسّ�ة
ظهر لوحة الّتنّقل �ف

ُ
22. ص؟ماذا ت

ي �ش�ي إليها  يت
�
23. ؟ صما �ي أنواع األ�شطة الّتدر�بّ�ة والّرموز ال

 أين أجد 
ً

 مفّص�
ً

25. ؟ صلمودل دل��

26. ؟ صك�ف أصل إ� المهّمة األدائّ�ة

ٍّ إ� آخر  ي 24. ؟ صما �ي أفضل ط��قة للّتنّقل من �شاٍط تدر�يب

ي حصلُت عليها ع� الّتقي�مات  يت
�
اتّ�ة داخل الك�ف أّطلع ع� العالمات ال

ّ
؟ مودلذ

27. ص
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مودلمنّصة 
؟)Moodle(ما �ي منّصة مودل 

مإدارةنظام�ي مودلمنّصة
�
Learning(الّتعل

Management System LMS(المقّرراتإدارةونظام
)Course Management System CMS(.

 ّ ي
م لبيئات فهو مصمّ . �عمل مودل ع� تع��ز األسلوب الّتعاويف

ي الحق
ف �ف ّ ع� الّتعل�م والّتدر�ب بح�ث �ساعد العاملني ل الّتعل��ي

نت وتنف�ذها مع إ�شاء المقّررات الّتعل�مّ�ة والّتدر�بّ�ة ع�ب اإلن �ت
ي الّتفاعل والّتعاون

ف �ف ك�ي .  ال�تّ

�وّي ل ي المركز ال�تّ
لبحوث وضع مكتب اإلعداد والّتدر�ب �ف

بيئة تدر�بّ�ة واإلنماء األ�شطة الّتدر�بّ�ة ع� منّصة مودل لضمان
.  تعاونّ�ة تفاعلّ�ة

مّ�ة عن بعد
�
بيئة تعل

تفاعلّ�ة وتعاونّ�ة

مّ�ة عن بعد
�
بيئة تعل
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مودلمنّصة 
ي تقّدمها الّتنّقلخ�اراتما �ي  يت

�
ي منّصة مودلال

؟ الّصفحة الّرئ�سّ�ة �ف

داخلّ�ةالّرئ�سالّصفحةإ�للوصول
ي أنقر مودل،

ع�وقتأي�ف
MSمنّصةاستخدام" TEAMSمن

متعل�مأجل
�
ي "أفضلوتعل

�ط�ش �ف
ّ العرض ف نّقلالتّ لمسار الّتفص��ي بني

مّ�ةالوحدات
�
لّتدر�بّ�ةاواأل�شطةالّتعل

الّصلةذات

ف الوحدات التّ  مّ�ةلوحة الّتنّقل بني
�
عل

لةواأل�شطة الّتدر�بّ�ة ذات الّص 

�ط ف �ش مّ�ةالوحدات الالّتنّقل بني
�
ّتعل

لةواأل�شطة الّتدر�بّ�ة ذات الّص 

�طإظهار /حجبزرّ  الّتنّقل�ش
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مودلمنّصة 
ي صفحة مودل األساسّ�ةما

؟ ذا ُتظهر لوحة الّتنّقل �ف

م�ّ الوحداتجميعأسماء
�
ةالّتعل

لمحة موجزة عن مضمون كّل وحدة 
مّ�ة

�
تعل

ل كّل الئحة األ�شطة الّتدر�بّ�ة داخ
مّ�ة

�
وحدة تعل

ع ّ �ش�ي إ� إ�مال �شاط تدم��ــّ ي ر�يب
ي متابعة تطّور إنجاز 

األ�شطةُ�ساعد �ف

ع �ش�ي إ� عدم إ�مال �شاطم��ــّ
ي متابعة ت

ّ ُ�ساعد �ف ي طّور إنجاز تدر�يب
األ�شطة
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مودلمنّصة 
ي �ش�ي إليها؟ما  يت

�
�ي أنواع األ�شطة الّتدر�بّ�ة والّرموز ال

الّرموز

مودلداخلصفحة

 ّ ي
تقي�م ذايت

نقاشمنتدى

استب�ان

 ّ �شاط تفاع�ي

ة يتضّمن مضمون الوحدPDFمستند 
ا  مّ�ة أو جزء�

�
ا مالّتعل ن الوحدة معّين�

مّ�ة 
�
الّتعل

ف�ديو
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مودلمنّصة 
ٍّ إ� آخر ما  ي ؟�ي أفضل ط��قة للّتنّقل من �شاٍط تدر�يب

،تدر��شاٍط أيّ إ�الّدخولعند  ٍّ ي يب
ذيالّنشاطإ�العودة�مكنك

�
سبقهال

ّ الّتدر�الّنشاطإ�االنتقالأو  ي ذييب
�
ال

بالّتسلسل�ل�ه

ّ الّتدر�الّنشاطإ�العودةزرّ  ي الّسابقيب

ّ الّتا�ي االنتقال إ� الّنشاط الّتدزرّ  ي ر�يب
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مودلمنّصة 
؟

ً
 لمودل مفّص�

ً
أين أجد دل��

مّ�ةالوحدةإ�إذهب
�
مه�دّ�ةالتّ الّتعل

ّ المقّرر من ي الّتدر�يب

"Moodleالبدء مع "جزء ِاخ�ت 

�ل ملف الـ ف الُمعنون PDF�مكنك ت�ف
"دل�ل البدء مع مودل"

ّ �مكنك �ي
�
قص�ي مشاهدة ف�ديو تعل

ح ك�فّ�ة الّتنّقل .  ��ش
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مودلمنّصة 
ك�ف أصل إ� المهّمة األدائّ�ة؟ 

ن
�
ألدائّ�ةاالمهّمةإ�الوصولمنللّتمك

مّ�ةالوحدةأيّ 
�
إ�مالعل�كالّرابعة،الّتعل

اتّ�ةالّتقي�مات
ّ

%70درجةبالّتال�ةالذ
.األقلّ ع�

مّ�ة 
�
الوحدة الّتعل

األو�

ّ تقي�م ي
MS TEAMSإطالق وتخص�ص : ذايت

 ّ ي
ي : تقي�م ذايت

MS TEAMSإدارة القنوات �ف
 ّ ي

ي : تقي�م ذايت
MS TEAMSإجراء المحادثات �ف

 ّ ي
ي : تقي�م ذايت

MS TEAMSمشاركة المدخالت �ف
 ّ ي

ّ الواجبات ووضع العالمات داخل /إ�شاء المهّمات: تقي�م ذايت ي
ي : قي�م ذايت

MS TEAMSإدارة القنوات �ف

مّ�ة 
�
الوحدة الّتعل
ان�ة

ّ
الث

 ّ ي
ف : تقي�م ذايت مني

�
م المتعل

�
ّ لدعم تعل ي

رة ودف�ت المالحظات الّص�ف
�
استخدام المفك

 ّ ي
ّ : تقي�م ذايت ي الّتط��ري/الّتقي�م الّت���يف

التّعلّمیّةالوحدة
الثّالثة

 ّ ي
MS TEAMSمعرفة مسبقة حول جدولة اجتماع ع� منّصة :تقي�م ذايت

 ّ ي
امن ع� منّصة : تقي�م ذايت ف MS TEAMSك�فّ�ة جدولة اجتماع م�ت

 ّ ي
خطوات االلتحاق باجتماع: تقي�م ذايت

 ّ ي
ّ األب�ضا: تقي�م ذايت �ح الّتفاع�ي

�
لل

 ّ ي
م ومشاركاته: تقي�م ذايت

�
ق�اس تفاعل المتعل

مّ�ة 
�
الوحدة الّتعل
الّرابعة

المهّمة األدائّ�ة
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مودلمنّصة 

اتّ�ة
ّ

ي حصلُت عليها ع� الّتقي�مات الذ يت
�
ك�ف أّطلع ع� العالمات ال

؟ داخل مودل

�طضمن ف إ�الّتنّقل�ش الّشاشة،�مني
نقر  "درجات"ع�ا�

عندها صفحة تق��ر ستفتح
المستخدم 

هذا الّتق��ر االّطالع ع��سمح
ي حصلت عليها ع� يت

�
 كّل العالمات ال

ّ من ضمنها التّ  ي قي�مات �شاط تدر�يب
اتّ�ة

ّ
الذ
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وسائل الّدعم
فهرس فصل وسائل الّدعم 

بات األساسّ�ة المسبقة للوصول إ� المقّرر الّتدر�
�
ّ ما �ي المتطل ي 29. ؟ صيب

ي  يت
�
ي حال لم �كن اسم المستخدم ع� ت�مز وكلمة المرور ال

ي بهما ماذا أفعل �ف زّودتيف
؟  ي

ّ بحوزيت ��ة والّتعل�م العا�ي 30. صوزارة ال�تّ

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ةهو ما ي 31. ص؟الجدول الّزميف

56. ؟ صك�ف أصل إ� منتدى األسئلة واألج��ة

ي خالل تصّف�ي منّص 
ي مشكلة �ف ي حال واجهتيف

غ �ف
�
بل

�
59. ؟ صة مودلَمن �جب أن أ

�مل ا
�
ي �مكن أن أحصل عليها عندما أ يت

�
ّ ما �ي اإلفادات الّتدر�بّ�ة ال ي ؟ لمقّرر الّتدر�يب

60. ص

ن من الّدخول إ� ن) ت�مز(لدّي اسم المستخدم 
�
ظام إدارة وكلمة المرور ولم أتمك

غ
�
بل

�
58. ؟ صالّتدر�ب، من �جب أن أ

ي نها�ة الّد من أين 
ي أحصل عليها �ف يت

�
.  ؟ صورة الّتدر�بّ�ةأستلم اإلفادة الّتدر�بّ�ة ال

61
مّ�ة  PDFالـك�ف أحفظ ملّفات 

�
ي حمّ والف�ديوهات الّتعل يت

�
ة ال ي خالل القص�ي

لتها �ف
ّ بأفضل ط��قة ممكنة للّرج�ع إليها  ي 62. ؟ صالمقّرر الّتدر�يب

57. ؟ صك�ف أستخدم منتدى األسئلة واألج��ة
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وسائل الّدعم
بات 

�
؟المقّرر إ� األساسّ�ة المسبقة للوصول ما �ي المتطل ّ ي الّتدر�يب

، تا�ل�ت، الخ.) ّ � (�مبيوتر، حاسوب محمول، هاتف ذ��
و��  جهاز إل���

نتلشبكةالوصول اإلن�ت

��ة والّتعل�م العا�ي 
ذي منحتك إّ�اە وزارة ال�تّ

�
حساب ما�كروسفت ت�مز ال

te.mehe.school@****

ذيت�مز ما�كروسفتلحسابالمرور كلمة
�
��ةوزارةإّ�اەمنحتكال

ّ والّتعل�مال�تّ  العا�ي
ً
.بدا�ة
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وسائل الّدعم

ي حال لم �كن اسم المستخدم ع� ت�مز وكلمة المرور ماذا 
ي أفعل �ف يت

�
ال

؟  ي
ّ بحوزيت ��ة والّتعل�م العا�ي ي بهما وزارة ال�تّ زّودتيف

ّودك ف م بالّتواصل مع إدارة مدرستك ل�تُ
ُ
مرورباسم المستخدم الخاّص بك وكلمة الق

�وّي للبحوث واإل  ي المركز ال�تّ
ي مكتب اإلعداد والّتدر�ب �ف م ب�عالم مدّريب

ُ
نماء من خالل ساعات ق

الّدعم

أنقر  ع� الخانة
31. ص
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وسائل الّدعم
ّ لساعات الّدعم فهرس الجدول  ي اليومّ�ة بحسب المحافظاتالّزميف

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة البقاع  ي الجدول الّزميف

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة  ي لمحافظة الجنوب الجدول الّزميف

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة  ي لمحافظة الشمال الجدول الّزميف

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي الّنبط�ةالجدول الّزميف

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة  ي الهرمل -لمحافظة بعلبكالجدول الّزميف

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة  ي وت الجدول الّزميف لمحافظة ب�ي

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة  ي لمحافظة جبل لبنان الجدول الّزميف

ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي ارالجدول الّزميف
�
عك
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   ص 38
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   ص 53



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة البقاع الجدول  ي الّزميف
وسائل الّدعماألسب�ع األّول

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
البقاع-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

األسب�ع األّول 

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

عب�ي �شارةإيناس أمهزمن�ي قص�ي ٢٠٢٠/١٢/٠٩15:0017:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzhjNzU5NzUtMzQyZi00OGNkLTk3MWItMzU5MzUwZjg4M
GQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 1جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف إيناس أمهزجورج لبس٢٠٢٠/١٢/١٠15:0017:00الخم�س جاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzE2OWQ0ZTAtMmQ2ZC00ZjYyLWE0YzktYWM1NThhZjVmN
GQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 2جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي ���ن ترش�من�ي قص�ي ٢٠٢٠/١٢/١١15:0017:00الجمعة عب�ي �شارة�ش

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDFlN2QwMWMtOTMxMC00OGY4LWExMzktNzc3ZjE3OTUx
N2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 3جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف د�انا الشيخجورج لبس٢٠٢٠/١٢/١٢15:0017:00الّسبت جاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTMwZjUzNDAtNWFhZC00MmNkLWFhOWItODc2OWE5OD
E4Zjdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 4جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  عب�ي �شارةإيناس أمهزجورج لبس٢٠٢٠/١٢/١٤15:0017:00االثنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGRlYTBhYWUtOTdmZi00N2U0LTgyMDctMjhjYzBkNDgyM
WM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 5جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف ٢٠٢٠/١٢/١٥15:0017:00الثالثاء عب�ي �شارةجورج لبسجاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDEwYzQ4ZjItMDllNC00M2ZmLWEyY2ItYTc1MDQ4YmVhND
dl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 6جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة الجدول  ي البقاعالّزميف
ي 
وسائل الّدعماألسب�ع الّثايف

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
البقاع-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي األسب�ع 
اين

ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
الث

اسم الحدثالّرابط

عب�ي �شارةإيناس أمهزمن�ي قص�ي ٢٠٢٠/١٢/١٦15:0017:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTU2ZmUzYjYtMTI5Mi00MmIyLWJmMjktYWVjNzdlOGJkNzk
z%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 7جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف إيناس أمهزجورج لبس٢٠٢٠/١٢/١٧15:0017:00الخم�س جاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDM0NDY0M2UtNzFiNS00MDMyLThmM2EtZWEwMzFlOD
kxNzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 8جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي ���ن ترش�من�ي قص�ي ٢٠٢٠/١٢/١٨15:0017:00الجمعة عب�ي �شارة�ش

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDNlZTlmNWYtNGI0Zi00MjRmLWE4MjktMWU3MzQxZmF
mY2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 9جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف د�انا الشيخجورج لبس٢٠٢٠/١٢/١٩15:0017:00الّسبت جاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjYwMjNhYTEtZTE0OC00NWNiLWFmMjYtODZmOTU0Nzhi
N2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 10جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  عب�ي �شارةإيناس أمهزجورج لبس٢٠٢٠/١٢/٢١15:0017:00االثنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NGJlZTNmMGMtMjg0Ni00NTBlLWEyNTEtMDUxNTM4OWFi
ZWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 11جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف ٢٠٢٠/١٢/٢٢15:0017:00الثالثاء عب�ي �شارةجورج لبسجاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2YzZTUyZjQtN2ZjNy00OGI0LTg5ZTQtNDg0N2I4ZjEwYWQ2
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 12جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة البقاع الجدول  ي الّزميف
وسائل الّدعماألسب�ع الّثالث

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
البقاع-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

الثاألسب�ع 
ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

عب�ي �شارةإيناس أمهزمن�ي قص�ي ٢٠٢٠/١٢/٢٣15:0017:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yjg4NzIxMTktOWY4YS00YzhmLWEwNmQtODE4MTkzNjdlOT
lj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 13جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف إيناس أمهزجورج لبس٢٠٢٠/١٢/٢٤15:0017:00الخم�س جاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDllNWQyYTEtYWRmZC00Nzg4LTk1ZjgtYzQxNGFkZjM0ODA
w%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 14جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف د�انا الشيخجورج لبس٢٠٢٠/١٢/٢٦15:0017:00الّسبت جاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjdmM2ZjMTAtMjVjMS00YjU0LWIxYzAtMThmMThlOWFmY
mM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 15جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  عب�ي �شارةإيناس أمهزجورج لبس٢٠٢٠/١٢/٢٨15:0017:00االثنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDlmM2M3MGItZmFkNi00OWEwLTkzMDctOTNmMzg5MzA
zYTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 16جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف ٢٠٢٠/١٢/٢٩15:0017:00الثالثاء عب�ي �شارةجورج لبسجاك شعنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZGIyYTEwMTMtY2IwNi00YWFiLTg1OTAtODNmMmRjNDQw
NDYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 17جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي ���ن ترش�من�ي قص�ي ٢٠٢٠/١٢/٣٠15:0017:00األر�عاء عب�ي �شارة�ش

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTFhZTg1YjQtNzQzZi00MWJkLThmMzMtNDRlM2NjN2E3Mz
c3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-البقاع 18جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي الجنوبالجدول الّزميف
األسب�ع األّول

�وّي للبحوث واإلنماءالمركز  م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-ال�تّ
�
الجنوب-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

األسب�ع األّول 

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

أم�ي عاشورج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/٠٢20:3022:30األر�عاء
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjlhYzFiMjgtMjRhNy00YzJhLTlhZmQtMTBjOWVlOTI0YjU1%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 1جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/٠٣20:3022:30الخم�س
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjI0MjdhYWEtY2Y5OS00YmUxLWJkZTItNjIzYzZmMGE3ZTYy
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 2جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/٠٤16:0018:00الجمعة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWMzODU4YzctMjRiYS00MDRjLThmOTMtM2RjN2M1ZDdj
ZmEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 3جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/٠٥16:0018:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTcyYzE4YmQtYWJiMi00OTcwLTg3YjYtODg5ODg5YjRjOTMx
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 4جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  رفاە صباغج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/٠٧18:1520:15االثنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjEzZDZjMDQtYWNlNS00MmFjLWIzZDItMTk0NWY2NjhjOTA
x%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 5جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

رفاە صباغج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/٠٨18:1520:15الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjhjOWIwM2QtNzQ4ZS00NzAxLWI4YTItMTFhNDdlNzM0MD
Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 6جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

وسائل الّدعم

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjI0MjdhYWEtY2Y5OS00YmUxLWJkZTItNjIzYzZmMGE3ZTYy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2291a3e5f1-e248-41da-947d-4685037896fe%22,%22Oid%22:%2223dc096e-53b1-496e-8986-5dd7445f0b2f%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7D


ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي الجنوبالجدول الّزميف
ي 
األسب�ع الّثايف

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الجنوب-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي األسب�ع 
اين

ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

أم�ي عاشورج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/٠٩20:3022:30األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzlhNmEzMTItOTdjZS00MTg3LWExMjMtZGM5ODkzY2VkZD
M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 7جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/١٠20:3022:30الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzllYzM1YTktYWExYi00NWQxLTgzN2QtMjVkZWM5Nzg5ND
U3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 8جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/١١16:0018:00الجمعة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGRmOWJiMWYtODdkNS00MTBkLWIxZGUtZTVkY2JjYjc1N
2M0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الجنوب 9جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/١٢16:0018:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjcyMjcwMGQtOGQ3YS00ODcwLThiMTgtMjkxNWY5OWE4
NTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 10جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  رفاە صباغج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/١٤18:1520:15االثنني
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NGE2Y2JlN2MtMDg0Yi00Y2I1LTllODEtYmFlYmMxZjExNGQw
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 11جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

رفاە صباغج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/١٥18:1520:15الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWFjZTM3OTQtNmVkMC00ZWJkLTlkNDItMmYyNWE2MDFh
ZWYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 12جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

وسائل الّدعم



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي الجنوبالجدول الّزميف
األسب�ع الّثالث

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الجنوب-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

الثاألسب�ع 
ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

أم�ي عاشورج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/١٦20:3022:30األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmE0ZjNiZDQtNGE5NC00ODAxLWI2ODEtODQ5MzVlZmJkZ
mJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 13جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/١٧20:3022:30الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWE5MzAwZDctMGZkOS00N2Q4LTk2MTYtOTkxMDE4Y2RiZ
Tcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 14جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/١٨16:0018:00الجمعة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yzg0OTM4YzktNGRiOC00NzVhLTg5MmMtZmQ2NjcxZjFhMjk
4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 15جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أم�ي عاشورلينا حدرجج�سكار د�ب٢٠٢٠/١٢/١٩16:0018:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2Y0MjdiYTctZjUyOC00ZGZmLWI1YjktY2ZhNjcwNTIxNzYz%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 16جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  رفاە صباغج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/٢١18:1520:15االثنني
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yjk1Mjk4MTUtMDhlZi00YTZhLWFlNTgtMWYwOWNiMzQxYz
Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 17جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

رفاە صباغج�سكار د�بلينا حدرج٢٠٢٠/١٢/٢٢18:1520:15الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDYyYWYxYjgtYmQ2Ni00OWE0LWI4M2YtZDg1YzNkOTNhM
DBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-الجنوب 18جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

وسائل الّدعم



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة الشمال الجدول  ي الّزميف
وسائل الّدعماألسب�ع األّول

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الشمال-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

األسب�ع األّول 

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

غيف هاجرلور�س شلهوبمحمود درن�قة٢٠٢٠/١٢/١٠20:0022:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWNkZjA0Y2ItYjgyMi00ZjFlLTg4NTUtYmE5OWMzYTA2OWI1
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال1جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

كلود�ا شّماسريف بو غار�وسدعد ضاهر٢٠٢٠/١٢/١١18:0020:00الجمعة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDliNWMyNDctNzMwZi00NTcyLTgxZTgtY2RiNDJkMGYzOTA
x%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال2جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي ٢٠٢٠/١٢/١٢10:0012:00الّسبت غيف هاجرريف بو غار�وسدان�ة جباخن�ب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTg3ODkyOGUtNWM3Zi00NmZkLTg4YzMtZjQ0OTE2ZjgwZm
U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال3جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  ي روعة الشا�ي ما�ا نعمة٢٠٢٠/١٢/١٤16:0018:00االثنني أحمد المرعيب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzdjMGI5YmUtZGFjMy00NmJlLWEwNzAtNmRiNDFhNTA3N
DYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال4جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

كلود�ا شّماسدعد ضاهرسريف بو غار�و ٢٠٢٠/١٢/١٥18:0020:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTdhYjQ1YjItOTMxNy00Y2U2LTljZTEtMmY2ZDY2YzBjODcw%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال5جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

عبد اللط�ف ما�ا نعمةروعة الشا�ي ٢٠٢٠/١٢/١٦18:0020:00األر�عاء
مرعب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjQ2ZmU4NmQtMjg0OC00MDgzLTg2NWItZjA1M2VjZmMx
Nzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال6جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة الشمال الجدول  ي الّزميف
ي 
وسائل الّدعماألسب�ع الّثايف

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الشمال-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي األسب�ع 
اين

ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

غيف هاجرلور�س شلهوبمحمود درن�قة٢٠٢٠/١٢/١٧20:0022:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmQ3MTA4MGItNzIyZS00NzQ5LWI4YTgtZmUwNzM1YzZiO
WRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال7جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

كلود�ا شّماسريف بو غار�وسدعد ضاهر٢٠٢٠/١٢/١٨18:0020:00الجمعة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWU3MDNiY2UtYTBlMC00ZGEwLThjMzUtNGFmMjE0NjZkO
WJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال8جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي ٢٠٢٠/١٢/١٩10:0012:00الّسبت غيف هاجرريف بو غار�وسدان�ة جباخن�ب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDBiNDFlNjUtNDM2Yi00NGY4LWEzYTUtMjJiNmYxNzEzODZj
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للبح-الشمال9جلسة الّدعم  وث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  ي روعة الشا�ي ما�ا نعمة٢٠٢٠/١٢/٢١16:0018:00االثنني أحمد المرعيب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWEzMzc5MzctYTc5ZS00NTdmLThiOWYtZWNhODY3YWZkZ
WNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال10جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

كلود�ا شّماسدعد ضاهرسريف بو غار�و ٢٠٢٠/١٢/٢٢18:0020:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWU1MDQwYmMtMzBjNy00ZWI2LWI3YzUtYzEyN2U3MWR
hYmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال11جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

عبد اللط�ف ما�ا نعمةروعة الشا�ي ٢٠٢٠/١٢/٢٣18:0020:00األر�عاء
مرعب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmUxNTI2NDctZWVjNi00OWQyLWE0NTEtM2IwOTc5MTk4Z
WI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال12جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة الجدول  ي الشمالالّزميف
وسائل الّدعماألسب�ع الّثالث

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الشمال-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

الثاألسب�ع 
ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

غيف هاجرلور�س شلهوبمحمود درن�قة٢٠٢٠/١٢/٢٤20:0022:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NGY0OGZhMTAtM2VkYS00YzA4LWI1MTktZjhiMDMyZWVm
MDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال13جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي ٢٠٢٠/١٢/٢٦10:0012:00الّسبت غيف هاجرريف بو غار�وسدان�ة جباخن�ب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjJkNGM2YjQtZWJmNy00OGI5LWI5YjItZWNkMzVkMzU2Nz
Nh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال14جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  ي روعة الشا�ي ما�ا نعمة٢٠٢٠/١٢/٢٨16:0018:00االثنني أحمد المرعيب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWUyNDk1YTctZGIyZS00NzQ1LWE0NzItZGQyNGU4OTA4Mz
gz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال15جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

كلود�ا شّماسدعد ضاهرسريف بو غار�و ٢٠٢٠/١٢/٢٩18:0020:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjA0YjMyOWMtYWVjOC00OTMzLWI1YmUtMWFiN2JjYTg1Z
WUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال16جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

عبد اللط�ف ما�ا نعمةروعة الشا�ي ٢٠٢٠/١٢/٣٠18:0020:00األر�عاء
مرعب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTkwODEyNGYtMzQ1NS00MDA2LWE3OWUtNTU4M2EzY2R
jZTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال17جلسة الّدعم  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  كلود�ا شّماسريف بو غار�وسدعد ضاهر٢٠٢١/٠١/٠٤16:0018:00االثنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWRmOTY2YTktOThmMC00NmZjLWFhNmMtZWE5NzQyZD
BkMWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي للب-الشمال18الّدعم جلسة  حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي الّنبط�ةالجدول الّزميف
وسائل الّدعماألسب�ع األّول

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الّنبط�ة-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

األسب�ع األّول 

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

�سام أبو غوشم� حجازيا�مان كر�ي ٢٠٢٠/١٢/٠٥16:0018:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjhhODk0NjAtN2QyYi00NTcxLWIxMDYtZmZiMjU2MzIzMjkx
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة1جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  عامر دعيبسا�مان كر�ي شادي عماشة٢٠٢٠/١٢/٠٧16:0018:00االثنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWI5Mjk2NmEtMDNlZS00NTcyLThhNTEtZWM2MDBhYWNh
NWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة2جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

شادي عماشةنيبال الداهوك�سام أبو غوش٢٠٢٠/١٢/٠٨16:0018:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OWJiNDYzMzQtODE0MC00NTUxLTg3YTAtMGU0NzQwOTU
wN2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة3جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�سام أبو غوشم� حجازيا�مان كر�ي ٢٠٢٠/١٢/٠٩16:0018:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDQxMWI0ZjAtZjNmYi00ZGRhLWE1MGItYzQ4ZDlmNzhlNjB
m%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة4جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

عامر دعيبسا�مان كر�ي شادي عماشة٢٠٢٠/١٢/١٠16:0018:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzljNWFmNDktMThiYS00NmNkLThlMjEtZWY4YTA3OTAxNG
E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة5جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

شادي عماشةنيبال الداهوك�سام أبو غوش٢٠٢٠/١٢/١١16:0018:00الجمعة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MmJhMGM2N2EtMTlkYS00NWVjLTgwMTAtYTA0ODZlYjE3N
WJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة6جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي الّنبط�ةالجدول الّزميف
ي 
وسائل الّدعماألسب�ع الّثايف

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الّنبط�ة-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي األسب�ع 
اين

ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

�سام أبو غوشم� حجازيا�مان كر�ي ٢٠٢٠/١٢/١٢18:0020:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWY0MjhiMmMtNzUyZi00Yjg3LTg4NWQtYWZiMDcyMjA4Z
mEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة7جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  عامر دعيبسا�مان كر�ي شادي عماشة٢٠٢٠/١٢/١٤18:0020:00االثنني
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTY3YjRkYzktMzJkNy00ZjZlLWFmMzUtOWIxMzAzNjI4NjQy%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة8جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

شادي عماشةنيبال الداهوك�سام ابو غوش٢٠٢٠/١٢/١٥18:0020:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmQ0MThhNmItZWQ3Ni00N2JkLTk5YzktODNlMGUyYWY3
MWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي لل-النبط�ة9جلسة الّدعم  بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�سام أبو غوشم� حجازيا�مان كر�ي ٢٠٢٠/١٢/١٦18:0020:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTMxNzdiODAtMjg2Zi00OWE5LWE3ZjgtY2I3NWY5YjI2ZGVk
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة10جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

عامر دعيبسا�مان كر�ي شادي عماشة٢٠٢٠/١٢/١٧18:0020:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjRjZWE1NjItYjllZS00NDA0LWJlZjQtNmE0MGRjNTlhZDkz%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة11جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

شادي عماشةنيبال الداهوك�سام أبو غوش٢٠٢٠/١٢/١٨18:0020:00الجمعة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGZjYWI3YzMtOGUzOC00YzU5LWJkM2QtOWRiZTc0N2E2O
TBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة12جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي الّنبط�ةالجدول الّزميف
وسائل الّدعماألسب�ع الّثالث

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الّنبط�ة-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

الث األسب�ع 
ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

�سام أبو غوشم� حجازيا�مان كر�ي ٢٠٢٠/١٢/١٩17:0019:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MmFhZTRkYWItY2VkOS00MDA0LWJmOGEtYTEzYzZkMDU5
OGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة13جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  عامر دعيبسا�مان كر�ي شادي عماشة٢٠٢٠/١٢/٢١17:0019:00االثنني
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjEzOWJiZDgtN2E5Yy00N2NlLWE3NjMtMWI4YWUzYjVjMTE
2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة14جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

شادي عماشةنيبال الداهوك�سام أبو غوش٢٠٢٠/١٢/٢٢17:0019:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGVjYmM1NWQtYzlmOS00YmU2LWEwZGQtZmQ0ODYzZDY
2YTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة15جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�سام أبو غوشم� حجازيا�مان كر�ي ٢٠٢٠/١٢/٢٣17:0019:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTMzNzIyNGYtOGRiNC00ODY3LTlkOWQtMTQxODFmMTFjN
2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة16جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

عامر دعيبسا�مان كر�ي شادي عماشة٢٠٢٠/١٢/٢٤17:0019:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjEyMjEwZmUtNzg3My00Y2JjLWE0OGEtMDhlOWY0NGMy
M2Uz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة17جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

شادي عماشةنيبال الداهوك�سام أبو غوش٢٠٢٠/١٢/٢٦17:0019:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzYxMmQ1MmUtZDcxNy00MzU0LWJlYjAtMzZlMmM2NGQ
4YmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-النبط�ة18جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة بعلبك ي الهرمل -الجدول الّزميف
وسائل الّدعماألسب�ع األّول

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الهرمل-بعلبك-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

األسب�ع األّول 

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

حسام م�ي لينا الم�يميف يو�س٢٠٢٠/١٢/٠٩15:0017:00األر�عاء
الدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Njk1MTMzMzEtZjhhOC00M2JjLWJlNDAtZWVkNjMwODk4M
DI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك1جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ف عبد ميف يو�سال�اس مرهج٢٠٢٠/١٢/١٠15:0017:00الخم�س حسني
الحل�م

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yjc4YWM0M2ItN2VlNi00N2Y2LWE3M2MtNzc5ZGJmMTc5O
DAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك2جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

حسام م�ي ٢٠٢٠/١٢/١١15:0017:00الجمعة
ماري ساسون�اند�انا الشيخالدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzVkZGU3MzYtNDY5Ny00MDI0LWEyM2YtNzVhN2NjZjlmZT
c2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك3جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

حسام م�ي ٢٠٢٠/١٢/١٢15:0017:00الّسبت
ف عبد لينا الم�يالدين حسني

الحل�م

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OWNkYjJlOWQtZTdmMS00Yjc1LWJiNjItMzQzZjQ3YWJmZDB
k%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك4جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ف  حسام م�ي ال�اس مرهجميف يو�س٢٠٢٠/١٢/١٤15:0017:00االثنني
الدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTNhZDNmMGYtNTc2NC00ZGFhLWIwZGYtZjEyYWZiMDAyN
jk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك5جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ماري ساسون�انال�اس مرهجلينا الم�ي٢٠٢٠/١٢/١٥15:0017:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWYwYmRjNGItYjJhMy00MDBmLTgzNmEtZWY5NTE5NjY0N
GQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك6جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة بعلبك ي الهرمل -الجدول الّزميف
ي 
وسائل الّدعماألسب�ع الّثايف

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الهرمل-بعلبك-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي األسب�ع 
اين

ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

حسام م�ي لينا الم�يميف يو�س٢٠٢٠/١٢/١٦15:0017:00األر�عاء
الدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmU4MThiNmYtMTRiYS00NmUwLTljY2EtODdmODBiZWQyZ
jFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك7جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ف عبد ميف يو�سال�اس مرهج٢٠٢٠/١٢/١٧15:0017:00الخم�س حسني
الحل�م

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjNkYzM4NTYtMzYxNy00MDFiLThjMjUtMWY2MTAyZTUyN
mEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك8جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

حسام م�ي ٢٠٢٠/١٢/١٨15:0017:00الجمعة
ماري ساسون�اند�انا الشيخالدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MmJiYzI2NjctMjhmYy00YjlhLWE1ZDgtZmI5M2VmZDgwMTE
x%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك9جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

حسام م�ي ٢٠٢٠/١٢/١٩15:0017:00الّسبت
ف عبد لينا الم�يالدين حسني

الحل�م

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yzg1NDgwOTQtMTFmZC00NzlmLTk4NzUtOGY3NjRkNTI2ZTA
z%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك10جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ف  حسام م�ي ال�اس مرهجميف يو�س٢٠٢٠/١٢/٢١15:0017:00االثنني
الدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmZlNjFlNDQtMDhjNC00NTA3LTg3MTQtNmE1YzA4ZWVjYT
g5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك11جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ماري ساسون�انال�اس مرهجلينا الم�ي٢٠٢٠/١٢/٢٢15:0017:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDFiMmUzNDgtN2M3Zi00MGYzLThkYjMtOTlhN2UxZDFhZm
Rk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك12جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي الهرمل-بعلبكالجدول الّزميف
وسائل الّدعماألسب�ع الّثالث

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
الهرمل-بعلبك-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

الثاألسب�ع 
ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

حسام م�ي لينا الم�يميف يو�س٢٠٢٠/١٢/٢٣15:0017:00األر�عاء
الدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTlkMzNkOGItNjEyNi00ZjI3LWJiNDMtMTVkZDI3NGUzNGIw
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك13جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ف عبد ميف يو�سال�اس مرهج٢٠٢٠/١٢/٢٤15:0017:00الخم�س حسني
الحل�م

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODYwYmE3ODEtM2I2Yi00MDEyLWFhMzgtMTY0MzkxNTQ2
MTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك14جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

حسام م�ي ٢٠٢٠/١٢/٢٦15:0017:00الّسبت
ف عبد لينا الم�يالدين حسني

الحل�م

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWNjMGVlZDMtODgwNC00OGU0LTg4OGItNWIwMWM0NG
EwMDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك15جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ف  حسام م�ي ال�اس مرهجميف يو�س٢٠٢٠/١٢/٢٨15:0017:00االثنني
الدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjU1YWIyMjktOGU5YS00ZGUxLWExMDctMjBjNjdkYTk4YjI1
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك16جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ماري ساسون�انال�اس مرهجلينا الم�ي٢٠٢٠/١٢/٢٩15:0017:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmIxM2JiN2EtY2QyMC00MjI0LWJlYTAtM2Y2ZDk3YWY3YjVk
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك17جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

حسام م�ي ٢٠٢٠/١٢/٣٠15:0017:00األر�عاء
ماري ساسون�اند�انا الشيخالدين

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzhlZmU0Y2MtMjRmNi00N2IwLWE0ODItMDNlZjJmZGVmZD
Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�-الهرمل -بعلبك18جلسة الّدعم  وّي المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي وتالجدول الّزميف ب�ي
وسائل الّدعماألسب�ع األّول

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
وت-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل ب�ي

األسب�ع األّول 

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

جنان عون�سام أبو غوشدينا الن��ري٢٠٢٠/١٢/٠٣16:0018:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmYxMTY4MTgtMzNmMC00N2Q1LTg3ZTQtNDNkNzMxM2
NjNDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 1جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ة التنوريحنان شهابدعد بو عساف٢٠٢٠/١٢/٠٤16:0018:00الجمعة من�ي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTk2NjdmZTYtMTg5MC00OGViLTk0NjEtZjRhMGEyODgzM2F
i%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 2جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

جنان عوننهال الحم�ي ر�م ز�تون٢٠٢٠/١٢/٠٥16:0018:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzJlMGJhNGUtN2FhNC00YjU4LWFmMDEtNzNkMjlkYjkzOGF
j%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 3جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  وائل قازاننهال الحم�ي مار�نا الشماس٢٠٢٠/١٢/٠٧16:0018:00االثنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTM5YmY4NTgtNmI4YS00MTEwLTg5OTktN2IwMTExZmFkM
TU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 4جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أحمد د�بجهان بركاتر�م ز�تون٢٠٢٠/١٢/٠٨16:0018:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTVmNTg2NmUtYzM3OS00NzkyLWE2MjQtNzUwMjY0OTJm
Yzc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 5جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أحمد د�بابتسام الرفا�ي جنان عون٢٠٢٠/١٢/٠٩16:0018:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTY0YzA4OTQtYWI0ZC00ZDI0LTkwNGItYzdlMjMxZDlkMWU
w%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 6جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي وتالجدول الّزميف ب�ي
ي 
وسائل الّدعماألسب�ع الّثايف

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
وت-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل ب�ي

ي األسب�ع 
اين

ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

�سام أبو غوشجنان عوندينا الن��ري٢٠٢٠/١٢/١٠16:0018:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGI3NDA0MTItNDI0My00OTM5LWEyMTgtNjExZTRlNWZhM
Dk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 7جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ة التنوريحنان شهابدعد بو عساف٢٠٢٠/١٢/١١16:0018:00الجمعة من�ي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWRlYjdjYjQtNTg3OC00MDVjLWFlNDgtZWE0Y2U0NTIwMTY
z%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 8جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

حنان شهابدينا الن��ريجنان عون٢٠٢٠/١٢/١٢16:0018:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWZjYjE2YzQtYTJkZi00N2NmLWE4MTMtZmU3NjExZDQ0Zj
Nj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 9جلسة الّدعم  �وّي للب-ب�ي حوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  ة التنور ٢٠٢٠/١٢/١٤16:0018:00االثنني وائل قازانمار�نا الشماسيمن�ي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDRhNjY4MDUtMTVkZi00ZjI3LWIzNTEtMTY0MWIxYjM2MD
Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadca

stMeeting%22%3atrue%7d

وت 10جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أحمد د�بجهان بركاتر�م ز�تون٢٠٢٠/١٢/١٥16:0018:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmUwOWE4MDMtOGZiMy00YzE1LThhNzgtNGIzNjUyOWQ
wNzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 11جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أحمد د�بوائل قازاندعد بو عساف٢٠٢٠/١٢/١٦16:0018:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTdmYmQ5ZjUtZDA5MS00NGJmLWIyOGQtYjZiMmU5YmFh
ZTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 12جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة  ي وتالجدول الّزميف ب�ي
وسائل الّدعماألسب�ع الّثالث

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
وت-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل ب�ي

الث األسب�ع 
ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

�سام أبو غوشجهان بركات�ي ابتسام الرفا٢٠٢٠/١٢/١٧16:0018:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Y2U1YmUzOWYtMDcwZC00YWQyLWE1MWUtZWI4OThkMj
BjMWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 13جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ة التنوريابتسام الرفا�ي دعد بو عساف٢٠٢٠/١٢/١٨16:0018:00الجمعة من�ي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzhmMDI2NGUtZWI1Zi00NTgzLTgyYjMtMmQwN2YzZGIzZjI
5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 14جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

حنان شهابنهال الحم�ي دينا الن��ري٢٠٢٠/١٢/١٩16:0018:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWZjMmEzNWItOGFlNC00ZGMyLWJjODQtNjdhZWQxNGZk
Njc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 15جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  ة التنور ٢٠٢٠/١٢/٢١16:0018:00االثنني ابتسام الرفا�ي مار�نا الشماسيمن�ي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yzk3YWRhYmEtOWRmNi00ZWZmLWE3MzEtNGY2Yzc1N2Uy
NDc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadca

stMeeting%22%3atrue%7d

وت 16جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أحمد د�بجنان عوندينا الن��ري٢٠٢٠/١٢/٢٢16:0018:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmU5YzAxZjktNDkxZS00ZTMwLWI0MGItMjQzNDgxZTRmYz
U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 17جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

أحمد د�بوائل قازاندعد بو عساف٢٠٢٠/١٢/٢٣16:0018:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjU0ODY1YzktYjlkZS00MDNhLTkzYTktYmYxMTI4ZTFiMWE1
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

وت 18جلسة الّدعم  �وّي لل-ب�ي بحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة جبل  ي لبنانالجدول الّزميف
األسب�ع األّول 

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
جبل لبنان-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

األسب�ع األّول 

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

�ك�س ٢٠٢٠/١٢/٠٤16:0018:00الجمعة
دوري مقلدجان دعيبسالزحالن�ة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmY2OWViYzEtNzRlZC00ZWMzLTllMDItZTMxMTdjYWU2NG
Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان1جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي نجم٢٠٢٠/١٢/٠٥16:0018:00الّسبت
دوري مقلدجان دعيبسما�ف

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWQ3OGZhMzYtYTJmZi00OTdkLTg0YWUtY2UyZmIxMTViOG
E5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان2جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  جان دعيبسط��ا عتيقدوري مقلد٢٠٢٠/١٢/٠٧16:0018:00االثنني

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjU1N2M4ZjYtM2FkMy00MmQyLWE3NzUtZTU5Mjc4MjFmY
Tky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان3جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

جان دعيبسجنان عوندوري مقلد٢٠٢٠/١٢/٠٨19:0021:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDdlNzZkYWUtNDhhNC00ZDBkLWFjYmQtZDQwZDk2ZjJhY2J
h%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان4جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�ك�س ٢٠٢٠/١٢/٠٩16:0018:00األر�عاء
دوري مقلدط��ا عتيقالزحالن�ة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTMyMWMwMjMtOTBkZC00Y2M0LWFhNTQtZGNjMDE3O
Tk0Y2Nh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان5جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

جان دعيبسدوري مقلدط��ا العتيق٢٠٢٠/١٢/١٠19:0021:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTc0NDdlNzgtMTJhNC00MzAwLWE4MTYtYWJmNTU1MTQ
5ZmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان6جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

وسائل الّدعم



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة جبل  ي لبنان الجدول الّزميف
ي 

األسب�ع الّثايف
�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ

�
جبل لبنان-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي األسب�ع 
اين

ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

جان دعيبسدوري مقلدط��ا العتيق٢٠٢٠/١٢/١١19:0021:00الجمعة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGU1NGMzNGYtZjdmMS00MTBhLWIyOWYtNTQ3M2RlZW
U1ZDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان7جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�ك�س ٢٠٢٠/١٢/١٢16:0018:00الّسبت
جان دعيبسدوري مقلدالزحالن�ة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjAwMTVlNmItZmIxNi00OGIxLTlkNjgtMjk3MGQ3MThhYWY
0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان8جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  نا مهنادوري مقلد٢٠٢٠/١٢/١٤19:0021:00االثنني جان دعيبسم�ي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDNlMzI4MzItNTc3Yy00Y2M1LTk4Y2UtNjdhNjk4MjI4N2Y4
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�وّي ل-جبل لبنان9جلسة الّدعم  لبحوث المركز ال�تّ
خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء

م أف
�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�ك�س ٢٠٢٠/١٢/١٥16:0018:00الثالثاء
جان دعيبسدوري مقلدالزحالن�ة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTM2NDg5ZTctODYyZC00YTAyLThiZjQtZTVmOTg0MzVlMm
Q4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان10جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

جان دعيبس�ة�ك�س زحالنجنان عون ٢٠٢٠/١٢/١٦19:0021:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjA1ZDYzOGMtMjk0OC00Mjc1LWIxZTktMGUxZTI1ZjAwZjNk
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان11جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

�ك�س ٢٠٢٠/١٢/١٧16:0018:00الخم�س
دوري مقلدجان دعيبسالزحالن�ة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWZiNGEwMWQtZDcyMi00OTg5LTlmMjMtNWNhYTA2YTFk
NmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان12جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

وسائل الّدعم



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة جبل  ي لبنان الجدول الّزميف
األسب�ع الّثالث 

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
جبل لبنان-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

الثاألسب�ع 
ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

�ك�س ٢٠٢٠/١٢/١٨16:0018:00الجمعة
جان دعيبسدوري مقلدالزحالن�ة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDdiNjU1NWQtMWI2Yy00NWEwLTkwZDMtMzI1NjQzZjQy
ZGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان13جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

جان دعيبسغسان سالمةط��ا العتيق٢٠٢٠/١٢/١٩19:0021:00الّسبت

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDQyN2QzYjMtMDAzMS00ODBiLWJmOTItYWFiM2I1MTEw
MzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان14جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

ف  دوري مقلد�ة�ك�س زحالنجان دعيبس٢٠٢٠/١٢/٢١16:0018:00االثنني
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWU0YmE0YWItNjk0ZS00ZmZkLWI3NDgtMDljY2EwNjhhOD
Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان15جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

دوري مقلدط��ا عتيقجنان عون ٢٠٢٠/١٢/٢٢19:0021:00الثالثاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTg4ZGYzMTctMjBlOC00MDY4LWE3YzktZjdiZjMwYWE3Zm
Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان16جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

دوري مقلدغسان سالمةط��ا العتيق٢٠٢٠/١٢/٢٣16:0018:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTJiMWMxMDYtNDQ0Mi00ZWFiLTgwNWQtN2EyMGYyZjE5
MzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان17جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

�ك�س ٢٠٢٠/١٢/٢٤19:0021:00الخم�س
دوري مقلدجان دعيبسالزحالن�ة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmJjZDcyZjctYzJhNy00NmE1LTkzNzgtMTY3MGVkZjdhYzhh%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

�ويّ -جبل لبنان18جلسة الّدعم  المركز ال�تّ
ّرر مق-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-للبحوث واإلنماء

م استخدام ما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وت
�
عل

أفضل

وسائل الّدعم



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة الجدول  ي ارالّزميف
�
عك

وسائل الّدعماألسب�ع األّول

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
ار-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�
عك

األسب�ع األّول 

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

ي ا�فا مخول٢٠٢٠/١٢/١١16:0018:00الجمعة ي دان�ة جباخن�ب أحمد المرعيب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDMzODdhOGMtNTk1OC00YmQwLThhZWYtMGE3OTBlZjN
iZDUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار1جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي الزاعوق٢٠٢٠/١٢/١٢18:0020:00الّسبت
محمد عارف طويف

ط���ه
عبد اللط�ف 

مرعب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTM4NjgxMjctMDEyNS00MTdmLTlmYjctNzhiMDU2OWMw
ZTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار2جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  محمد عارف ٢٠٢٠/١٢/١٤18:0020:00االثنني
ي الزاعوقمحمود درن�قةط���ه

طويف

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDA1ODc2MzEtYmFlNS00MzYzLTlkYWQtMjY0YTMzODBjYzE
z%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار3جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي الزاعوقفداء كوسا٢٠٢٠/١٢/١٥16:0018:00الثالثاء
حسان نابل�ي طويف

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWRmNjk4NTYtNjg3Ny00NDdjLTg5ZjItZWFhNzZkYTZmYjQ
w%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار4جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

هالل فتال دعد ضاهر ب لور�س شلهو ٢٠٢٠/١٢/١٦20:0022:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGY2ZGRlY2YtNTFlMi00ZmYyLTkxNTYtYWRhYzQ2MzY2Mm
Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار5جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

حسان نابل�ي هالل فتال فداء كوسا٢٠٢٠/١٢/١٧18:0020:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTE1ZGQwYWMtZWUyZC00ZWE5LWI4NDctNWNlMDQ1ZD
g2Yzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار6جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة الجدول  ي ارالّزميف
�
عك

ي 
وسائل الّدعماألسب�ع الّثايف

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
ار-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�
عك

ي األسب�ع 
اين

ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

ي ا�فا مخول٢٠٢٠/١٢/١٨16:0018:00الجمعة ي دان�ة جباخن�ب أحمد المرعيب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmRjNGYzM2QtNmJlYy00ZGJlLWFmMTAtMDYyODFiNjI1OW
Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار7جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي الزاعوق٢٠٢٠/١٢/١٩18:0020:00الّسبت
محمد عارف طويف

ط���ه
عبد اللط�ف 

مرعب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWQ5YmY5N2EtNjUwYS00NDBlLWE1MDUtODNlOGU4M2Jl
YWQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار8جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  محمد عارف ٢٠٢٠/١٢/٢١18:0020:00االثنني
ي الزاعوقمحمود درن�قةط���ه

طويف

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDQ0MzBhY2ItN2ZlZi00ODY1LTk2NzUtZTQxZDZkMDNjMm
Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار9جلسة الّدعم 
�
�وّي للبح-عك وث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي الزاعوقفداء كوسا٢٠٢٠/١٢/٢٢16:0018:00الثالثاء
حسان نابل�ي طويف

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTUzZDg5ZmItYWNkOC00MmFlLThlZjQtNjEzNWFmZmQzOT
Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار10جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

هالل فتال دعد ضاهر ب لور�س شلهو ٢٠٢٠/١٢/٢٣20:0022:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWEzYmIwOGMtZjFkOC00NzhjLWFiODItMzRkZDMyMzAwYz
Zl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار11جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

حسان نابل�ي هالل فتال فداء كوسا٢٠٢٠/١٢/٢٤18:0020:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjFhZGJmNjQtYWZkNy00ZWQ4LWE3YjAtNDZkYzVkNTEyNzE
0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار12جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



ّ لساعات الّدعم اليومّ�ة لمحافظة الجدول  ي ارالّزميف
�
عك

وسائل الّدعماألسب�ع الّثالث

�وّي للبحوث واإلنماء م -مكتب اإلعداد والّتدر�ب-المركز ال�تّ
�
ار-أفضلمقّرر استخدام منّصة ت�مز من أجل تعل�م وتعل

�
عك

الثاألسب�ع 
ّ
الث

توق�ت الّتار�ــــخاليوم
البدء

توق�ت 
االنتهاء

اسم المدّرب 
األّول

اسم المدّرب 
 ّ ي
اين

ّ
الث

اسم المدّرب 
الث

ّ
اسم الحدثالّرابطالث

ي الزاعوق٢٠٢٠/١٢/٢٦18:0020:00الّسبت
محمد عارف طويف

ط���ه
عبد اللط�ف 

مرعب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjRkMDA1ZWMtZmI4My00YzdhLTgzZjEtZmFhYWY5NDBmZ
Dky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار13جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ف  محمد عارف ٢٠٢٠/١٢/٢٨18:0020:00االثنني
ي الزاعوقمحمود درن�قةط���ه

طويف

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTQ0ZjE2MzItZGQ2Ni00OWYxLWI0N2MtNzVhMTE0M2ZlO
Dk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار14جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي الزاعوقفداء كوسا٢٠٢٠/١٢/٢٩16:0018:00الثالثاء
حسان نابل�ي طويف

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmFjYzQ2YTYtYWRiMS00YTEwLWEyZTctZDViODE1NjY5OTdl
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار15جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

هالل فتال دعد ضاهر ب لور�س شلهو ٢٠٢٠/١٢/٣٠20:0022:00األر�عاء

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWY2MTMwYjMtYmRmYS00NTBiLWI1NzctNmU1MGFhMm
FkYWMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-
41da-947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-
8986-5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار16جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

حسان نابل�ي هالل فتال فداء كوسا٢٠٢٠/١٢/٣١18:0020:00الخم�س

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDIwZGZkNzAtMDJjMy00ZDdmLThlYjAtOWNiMTY3N2RkMj
Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-947d-
4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار17جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل

ي ا�فا مخول٢٠٢١/٠١/٠٢18:0020:00السبت  ي دان�ة جباخن�ب أحمد المرعيب

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODg4MTQwMDQtOGJhYy00NDExLWExNDAtYTU4Y2U3MzM
3NWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291a3e5f1-e248-41da-
947d-4685037896fe%22%2c%22Oid%22%3a%2223dc096e-53b1-496e-8986-
5dd7445f0b2f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

ار18جلسة الّدعم 
�
�وّي للب-عك حوث المركز ال�تّ

خدام مقّرر است-مكتب اإلعداد والّتدر�ب-واإلنماء
م أف

�
ضلما�كروسفت ت�مز من أجل تعل�م وتعل



وسائل الّدعم
ك�ف أصل إ� منتدى األسئلة واألج��ة؟

د من 
�
�ل برنامج ما�كروسو تأ� ف فت ت�ف

ت�مز وتفع�له

� برنامج ما�كروسوفت إادخل 
ت�مز من خالل اسم المستخدم 

��ة والتّ  ذي أعطته وزارة ال�تّ
�
عل�مال

العا�ي 

نامج، قم بالبحث  لدى دخول ال�ب
:عن ت�م أو ف��ق

منتدى األسئلة واألج��ة لمقّرر 
مز استخدام منّصة ما�كروسوفت ت�
م أفضل

�
من أجل تعل�م وتعل

أنقر  ع� الخانة

ئحة، المنتدى ذا صل
ّ

ة ِاخ�ت من ال�
، "أسئلة عاّمة"بموض�ع سؤالك أو 

وذلك بحسب ما يناسبك 
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https://drive.google.com/file/d/1g0ubbylYWPM5eUw9Xf_slD4w9XtyDMyF/view?usp=sharing
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e484ab3e7754beeab52dc42a9d13746%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b589e16-86c7-4888-bb2b-c7b5b6a947c2&tenantId=91a3e5f1-e248-41da-947d-4685037896fe


وسائل الّدعم
األسئلة واألج��ة؟أستخدم منتدى ك�ف 

�عموضمعالمتناسبالمنتدىِاخ�ت 
ئحةمنسؤالك

ّ
ال�

وا�تب سؤالك replyأنقر ع� كبسة 
ي �شاء يت

�
غة ال

�
بالل

ساعة باستنظار 24اعِط مجال 
كما و�مكنك االّطالع ع�. اإلجابة

أسئلة وأج��ة األخ��ن فقد تجد 
اإلجابة ع� سؤالك

ا اإلجابة ع� أسئلة�مكنك أ�ض�
من األخ��ن و�فادتهم بما ا�تسبته

ات خ�ب
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وسائل الّدعم

ن من الّدخول إ� نظام إدارة) ت�مز(لدّي اسم المستخدم 
�
وكلمة المرور ولم أتمك

غ�جب أن من الّتدر�ب، 
�
بل

�
؟أ

ا كما زّودك ك تضع اسم المستخدم وكلمة المرور تمام�
ّ
، ال بّد لك من الّتحقق من أن

ً
��ة أو� م بهما وزارة ال�تّ

 ّ والّتعل�م العا�ي

ي 
ن من الّدخول، ق�ف

�
الب�انات ثتحد�هاإليم بالّتواصل مع إدارة مدرستك، واطلب حال لم تتمك

�وّي للبحوث واإلنماء ف ع� منّصة المركز ال�تّ مني
�
الخاّصة بالمعل

�وّي للبحوث واإلنماء من ي المركز ال�تّ
ي مكتب اإلعداد والّتدر�ب �ف م ب�عالم مدّريب

ُ
خالل ساعات الّدعمق

أنقر  ع� الخانة
31.  ص
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وسائل الّدعم
ي خالل تصّف�ي منّصة َمن 

ي مشكلة �ف ي حال واجهتيف
غ �ف

�
بل

�
؟مودل�جب أن أ

ي منتدى األسئلة واألج��ة
ِارفع أّي إشكالّ�ة �ف

ي خالل ساعات الّدعم
ي تواجهها �ف يت

�
ف عن المشكلة ال أعلم المدّر�ني

أنقر  ع� الخانة

أنقر  ع� الخانة
31. ص

56. ص
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وسائل الّدعم

�مل 
�
ي �مكن أن أحصل عليها عندما أ يت

�
المقّررما �ي اإلفادات الّتدر�بّ�ة ال

ّ الّتدر  ي ؟ �يب

إ�مال المقّرر 
 ّ ي الّتدر�يب

عدم تقد�م 
المهّمة األدائّ�ة

إفادة حضور دورة 
تدر�بّ�ة

إ�مال المقّرر 
 ّ ي الّتدر�يب

تقد�م المهّمة 
األدائّ�ة وعدم 

است�فائها معاي�ي 
الّنجاح

إفادة إ�مال دورة 
تدر�بّ�ة

إ�مال المقّرر 
 ّ ي الّتدر�يب

تقد�م المهّمة 
األدائّ�ة 

واست�فائها معاي�ي 
الّنجاح

إفادة إ�مال دورة 
تدر�بّ�ة بنجاح� 
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وسائل الّدعم
ي نها�ة الّدورة الّتدر�بمن أين 

ي أحصل عليها �ف يت
�
ّ�ة؟ أستلم اإلفادة الّتدر�بّ�ة ال

ي مدرسة 
ا �ن م�

�
إذا كنت معل

ف  مني
�
ُيرسل دار المعل

مات اإلفادة الّتدر�بّ�ة 
�
والمعل

عة من قبل رئ�سة 
ّ
الموق

مكتب اإلعداد والّتدر�ب إ�
��ّ�ة   المنطقة ال�تّ

 ّ��� ة ُترسل المنطقة ال�تّ
إ� بدورها اإلفادة الّتدر�بّ�ة

م فيه
�
ي تعل يت

�
االمدرسة ال

ي ثان�ّ�ة 
ا �ن

�
ستاذ

�
إذا كنت أ

ف  مني
�
ُيرسل دار المعل

مات اإلفادة الّتدر�بّ�ة 
�
والمعل

عة من قبل رئ�سة 
ّ
الموق

مكتب اإلعداد والّتدر�ب إ�
مدي�ّ�ة الّتعل�م الّثانويّ 

لّثانوّي ُترسل مدي�ّ�ة الّتعل�م ا
بدورها اإلفادة الّتدر�بّ�ة إ� 

م ف
�
ي تعل يت

�
يهاالّثان�ّ�ة ال

إصدار اإلفادة التّدریبیّة وتوقیعھا وإرسالھا إلى وھنا تجدر اإلشارة إلى أنّ . إذًا، ستُرسل اإلفادة التّدریبیّة الّتي استحصلت علیھا في نھایة المقّرر التّدریبّي إلى المدرسة أو الثّانویّة الّتي تعلّم فیھا
.  الجھات المعنیّة قد تتطلّب وقتًا

61



وسائل الّدعم

ي خالل PDFك�ف أحفظ ملّفات الـ
ي حّملتها �ف يت

�
ة ال مّ�ة القص�ي

�
والف�ديوهات الّتعل

ّ بأفضل ط��قة ممكنة للّرج�ع إليها؟المقّرر  ي الّتدر�يب

1الخطوة 
ا ضمن أ

�
ئ ملف ��ش

Documents وسّمه
باسم المقّرر

2الخطوة 
اأ

�
ئ ملف ل�ّل وحدة ��ش

مّ�ة ضمن الم
�
لّف تعل

ذي 
�
ّرر�شأته للمقأال

3الخطوة 
 
ّ
ّ إعدادات متصف حغ�ي

 
�
نت للّتحك م اإلن�ت
بموقع حفظ 

ة المستندات المحّمل
لة( نّ نتمن اإلن�ت ) الم�ن

4الخطوة 
احفظ المستندات 

ة الّتابعة ل�ّل وحد
ي المل

مّ�ة �ن
�
ّف ذات تعل

الّصلة 

5الخطوة 
ات�ج�ّ  ةاعتمد هذە اإلس�ت
�ل المستندات وحف ن ظها لت�ن

 
ً
ال�ة وذلك لفعالّ�ة ععاّمة

ي إ�جاد مستنداتك 
�ن

وتنظ�مها

63. ص-أنقر الخانة
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64. ص-أنقر الخانة

65. ص-أنقر الخانة

68. ص-أنقر الخانة



وسائل الّدعم
؟ ي ي ع� حاسويب

م ملّفايت ك�ف أنظ�

ي الملّفاتمتصّفحخاللمن
و�ندوز �ف

Documentsملّف ع�أنقر 

أنقر ع� Documentsضمن ملّف 
New Folder ّملّف جد�دأي

ر  وأنقر باسم المقرّ سمِّ الملّف الجد�د 
ع� لوحة  ENTERع�  كبسة 

المفاتيح
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وسائل الّدعم
؟ ي ي ع� حاسويب

م ملّفايت ك�ف أنظ�

ذيالمقّرر ملّف ضمن
�
ئ ه،أ�شأتال أ��ش

موحدةل�لّ واحد ملّفات5
�
ّ�ةتعل

نفسهاالملّفاتإ�شاءط��قةباّتباع

ات لد�ك اآلن ه�كلّ�ة ملفّ أصبح
.  هالحفظ موارد هذا المقّرر وتنظ�م

من المستحسن اعتماد هذە 
ات�جّ�ة لتنظ�م جميع ا لملّفاتاإلس�ت

ب ومن المفّضل تجنّ . ع� حاس��ك
ت ع

ّ
� حفظ الملّفات �شكل مؤق

Desktop �أو عDocuments من
 
ّ
ًة ألّن المؤق ت دون تنظ�مها مبا�ش

ي ال
ملّفات �دوم وهذا يؤّدي إ� ض�اع �ف

وصع��ة الوصول إليها
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وسائل الّدعم
�ل  ف م بت�ف

�
نت وحفظها؟الملّفات من ك�ف أتحك اإلن�ت

نقر ألد�كالمعتمد المتصفّح ضمن
اإلعداداتع�

ي المّتبعالمثل*
منهو ةالّشاشهذە�ف

Chromeمتصّفح

أنقر ع� كبسة ثالث نقاط

أّي اإلعداداتsettingsاخ�ت 

ا صفحة جد�دة تظهر فيهتفتح
ي أس

فل اإلعدادات أنقر ع� الّسهم �ف
ول بالخ�ارات ف الّشاشة لل�فّ
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وسائل الّدعم
نت وحفظها؟ �ل الملّفات من اإلن�ت ف م بت�ف

�
ك�ف أتحك

ّ الّسفالّسهمع�الّنقر تابع حيتّ �ي
متقّدمأو Advancedخ�ارترى

أنقر ع� الّسهم ا� جانب كلمة 
Advancedةفتنسدل خ�ارات جد�د
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وسائل الّدعم
نت وحفظها؟ �ل الملّفات من اإلن�ت ف م بت�ف

�
ك�ف أتحك

لّنقر اتابعالمتقّدمةالخ�اراتا�سدالبعد 
ّ الّسهمع� �ارخترىحيتّ الّسف�ي

Downloads ي الموارد أو يت
�
منتحّملال

نت حاس��كع�اإلن�ت

:لد�ك خ�ارانDownloadsتحت خ�ار 

من خالل . أّي موقعLocationالخ�ار األّول 
ا لحفظ ك ا واحد� ّل هذا الخ�ار تحّدد موقع�

ي 
نت �ف ي تحّمل من اإلن�ت يت

�
ملّف واحد الموارد ال

اض��  ا، والخ�ار المحّدد اف�ت ا من قبل تلقائ��
هو ملّف اسمه Chromeالمتصّفح  

Downloads  .
* 

�
ي ال ُينصح بهذا الخ�ار إذ أّن الموارد ال يت

نت قد تختلف وتت عّدد، تحّملها من اإلن�ت
م، وال �س هل ف�صبح هذا الملف غ�ي منظ�

إ�جاد الموارد ف�ه

�حفظ إ� المتصّفح أن �سألك أينلتطلب
نت، أنقر ع � كّل مورد تحّمله من اإلن�ت

Askال�بسة ا� جانب  where to save …
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وسائل الّدعم
ك�ف أنّزل مستندات من المقّرر، وك�ف أحفظها؟

فاتإ�شاءبعد 
�
ي مّ�ةتعل�وحدةل�لّ المل

�ف
حالمتصفّ إعداداتتعد�لو�عد حاس��ك
ذيالملّف انتقاءخ�ار ل�عط�ك

�
حفظدّ تو ال

نداتالمستتحم�ل�مكنكف�هالمستندات
ّ مقّرركمن ي ٍم ٍل �شكوحفظها الّتدر�يب و منظ�

فّعال

�ل ملّف تنقر بحسب ف مة ع� الّتعل�لت�ف
ي صفمودلصفحة 

حة ف�فتح المستند �ف
جد�دة من المتصّفح
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وسائل الّدعم
ك�ف أنّزل مستندات من المقّرر، وك�ف أحفظها؟

ي المستند �ظهر 
منجد�دةصفحة�ف

المتصّفح

حفظ المستند ع� حاس��ك �خّولك 
تصفّحه ميت ما شئت من دون الحاجة 

نت د أنقر ع� لحفظ المستن. لالّتصال باإلن�ت
ذي تحته خّط أي الّسهم

�
Downloadال
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وسائل الّدعم
ك�ف أنّزل مستندات من المقّرر، وك�ف أحفظها؟

تفتحDownloadالـكبسةع�تنقر عندما 
ذيالملّف اخت�ار لكلتسمحخانة

�
سوفال

تند المسهذا وكونالمستند،ف�هتحفظ
ات�الّتمه�دّ�ة،للوحدةتابع الحفظجّ�ةإس�ت

ي المستند حفظ�ستد�ي الفّعال
ف�ف

�
المل

الّصلةذاتللوحدةالّتابع

حفظ المستند ع� حاس��ك �خّولك
تصفّحه ميت ما شئت من دون الحاجة 

نت ند أنقر ع� لحفظ المست. لالّتصال باإلن�ت
ذي تحته خّط أي الّسهم

�
Downloadال

فظ تفتح خانة لتسمح لك تحد�د موقع ح
ي حاس��ك

المستند �ف

ة أي ملّفات من الّنافذDocumentsاخ�ت 
خ�ت ع� �سار الخانة المفتوحة، ومن ثّم ا

ذي سبق وأ�شأته لهذ
�
ا المقّرراسم الملّف ال
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وسائل الّدعم
ك�ف أنّزل مستندات من المقّرر، وك�ف أحفظها؟

جلأمنت�مز منّصةاستخدام"ملّف داخل
متعل�م

�
الوحداتملّفاتتوجد "أفضلوتعل

ي الخمس يت
�
وأ�شأتهاسبقال

ستند اخ�ت اسم الوحدة الّتمه�دّ�ة كون الم
�له م ف ذي �س� إ� تحم�له أو ت�ف

�
نت ال ن اإلن�ت

للوحدة الّتمه�دّ�ةهو تابع

 ّ ي
ا�ف د من أّن االسم االف�ت

�
تند دال للمستأ�

ة إ�جادە ع� محتوى المستند لتسّهل فعال�ّ 
ا، �مكن تغي�ي االسم من خالل هذ ە الحق�

الخانة إذا دعت الحاجة

د من الموقع والملّف واال 
�
سم أنقر بعد الّتأ�

أو احفظSaveكبسة 
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موارد إضافّ�ة
� موارد إضافّ�ة؟إك�ف أصل 

.
ي دعم جودة الّتعل�م: األطر المرجعّ�ة

�ف
غة الع��ّ�ةلبنان

�
بالل

ّ للّتدر�ب المستم ي اإلطار المرج�ي
ّر �ف

�وّي للبحوث واإلنماء غة المركز ال�تّ
�
بالل

ّ�ة ف اإلنكل�ي

ي دعم جودة الّتعل�م: األطر المرجعّ�ة
�ف

غة الفر�سّ�ةلبنان
�
بالل

ّ الخاّص  م الّرق�ي
�
ة منّصة مبادرة الّتعل

�وّي للبحوث واإلنماء بالمركز ال�تّ

ي دعم جودة الّتعل�: األطر المرجعّ�ة
م �ف

ّ�ةلبنان ف غة اإلنكل�ي
�
ّ PDFملّف الـبالل ي ال�امل للمقّرر الّتدر�يب

ّ للّتدر�ب المستم ي اإلطار المرج�ي
ّر �ف

�وّي للبحوث واإلنماء غة المركز ال�تّ
�
بالل

الع��ّ�ة
امنة األو� ف عرض الحلقة الم�ت

ّ للّتدر�ب المستم ي اإلطار المرج�ي
ّر �ف

�وّي للبحوث واإلنماء غة المركز ال�تّ
�
بالل

الفر�سّ�ة
الم�د
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https://www.crdp.org/pdf/uploads/Arabic_Training_Handbook_2019_inside_V8.pdf
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https://www.crdp.org/pdf/uploads/Manuel_de_Formation_2019_inside_V6.pdf
https://www.crdp.org/pdf/uploads/Manuel_de_Formation_2019_inside_V6.pdf


موارد إضافّ�ة

امنة إلطالق مقّرر  ف استخدام منّصة ما�كروسفت"�سج�ل الجلسة الم�ت
م أفضلأجلت�مز من

�
ومنتدى األسئلة ذات الّصلة" تعل�م وتعل

.
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امنة األو� إلطالق المقّرر ف محافظة البقاع–�سج�ل الجلسة الم�ت

امنة األو� إلطالق المقّرر ف محافظة الجنوب –�سج�ل الجلسة الم�ت

امنة  ف محافظة الشمال –إلطالق المقّرراألو� �سج�ل الجلسة الم�ت

امنة  ف محافظة الّنبط�ة–إلطالق المقّرراألو� �سج�ل الجلسة الم�ت

امنة  ف الهرمل -محافظة بعلبك–إلطالق المقّرراألو� �سج�ل الجلسة الم�ت

امنة  ف وت –إلطالق المقّرراألو� �سج�ل الجلسة الم�ت محافظة ب�ي

امنة  ف محافظة جبل لبنان –إلطالق المقّرراألو� �سج�ل الجلسة الم�ت

امنة  ف ار–إلطالق المقّرراألو� �سج�ل الجلسة الم�ت
�
محافظة عك

أنقر  ع� الخانة

أنقر  ع� الخانة

أنقر  ع� الخانة

أنقر  ع� الخانة

أنقر  ع� الخانة

أنقر  ع� الخانة

أنقر  ع� الخانة

أنقر  ع� الخانة

https://bit.ly/3fDVFig
https://bit.ly/33iJByg
https://bit.ly/3791xfL
https://bit.ly/3fBHjit
https://bit.ly/3o4jGCt
https://bit.ly/2KLCisB
https://bit.ly/33kxQr4
https://bit.ly/2V4I2j2


موارد إضافّ�ة
م�د

.
أ

ّ لل�فا�ات ا لق�اس ال:)Competency Framework(اإلطار المرج�ي ي ضمن مهنة معّينة؛ وُ�عت�ب أساس�
زمة للق�ام بمجموعة من المهاّم المطل��ة �ف

ّ
�فا�ات وتقي�مها من أداة ُتحّدد ال�فا�ات ال�

بات المهنة
�
ف ال�فا�ة ومتطل ف المواءمة بني  أساسّ�ة لتأمني

ً
ف ووس�لة .  قبل المهنّيني

ت
امنالّتدر�ب /الّتعل�م ن ف : )Synchronous(الم�ت مني

�
ّ �شارك ف�ه مجموعة من المتعل م/حدث تعل��ي

�
ي الّتعل

ف �ف ي الوقت ذاته أّي بالبث المبا�ش ع�ب الّصوت أو الّصورة/المتدّر�ني
.الّتدر�ب �ف

امن /الّتعل�م ن م/يرتكز هذا الّن�ع من الّتعل�م): Asynchronous(الّتدر�ب غ�ي الم�ت
�
نت لتسه�ل مشاركة المعلومات. المتدّرب/الّتدر�ب ع� المتعل مّ�ة ع�ب اإلن�ت

�
خارج قيود وُ�ستخدم الموارد الّتعل

ف شبكة من األشخاص م بمرونٍة كاملة. المكان والّزمان بني
�
ا، تتّم عملّ�ة الّتعل

�
امن نوعان/الّتعل�م. إذ ف ّ : الّتدر�ب غ�ي الم�ت ي

ايت
ّ

.  الّتعل�م الم�ّ� والّتعل�م الذ

ق
ي للعمل المنجز ولتق��مه من قب. دل�ل للمشارك لتوج�ه وترش�د تنف�ذە للمهّمة بجودة عال�ة:  (Rubric)قائمة معاي�ي الّتق��م

ايت
ّ

.ل المدّربوتخدم قائمة المعاي�ي للّتق��م الذ
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موارد إضافّ�ة
م�د

.
ك

ي بيئته، بغ�ة حّل عائ): Competency(ال�فا�ة 
 مندمجة من المعارف والقدرات والمهارات والمواقف، واالستعانة بالموارد المتوافرة �ف

ً
المشا�ل -ع�اتمن الوضلة إمكان توظ�ف الفرد مجموعة

. و�نجاز مهّمٍة ما

م

ن  ، قابل للمالحظة، �سمح بق�اس مكّونات ال�فا�ة): Indicator(المبنيّ ّ ي
ّ إجرايئ ي .  سلوك مهيف

.  ُ�جّسد ال�فا�ة من خالل اشتقاق عنا�ها، و�تمّثل بمجموعة من الّسلوكّ�ات المهنّ�ة المتداخلة): Competency Component(ال�فا�ة مكّون 

ي �جب ع� كّل صاحب مهنة اعتمادها لتط��ر ): Professional Practices(المهنّ�ة الممارسات  يت
�
ات مهنّ�ة تهدف إ� تحد�د ال�فا�ات ال ّ مجموعة من األفعال الّناتجة من خ�ب ي .  أدائه المهيف

 ّ م الّرق�ي
�
ف الّرس�ي والخاّص منّصة :  (Digital Learning Initiative DLI)منّصة مبادرة الّتعل ي القطاعني

ف �ف مني
�
ف والمتعل مني

�
�وّي للمعل م ف�ي ترتكز ع�. أطلقها المركز ال�تّ

�
، والّتعل ّ ي

ايت
ّ

م الذ
�
الّتعل

، وتتضّمن وسائل ت���ّ�ة متنّوعة من المكتبة الّرقمّ�ة الّتفاعلّ�ة، وا ي
امن والّتعاويف ف م غ�ي الم�ت

�
، و�دارة الّتعل امن المبا�ش ف المسّجلة، والمنّصة الّتعل�مّ�ة، و�يئة اإلنتاج والعمل روس الّتلف��ونّ�ةلّد الم�ت

ة اضّ�ة المبا�ش ي والّصفوف االف�ت
ي التّ . الّتعاويف

ي المنطقة، تتيح حيت لألهل، متابعة تطّور أبنائهم ومساعدتهم �ف
ي لبنان و�ف

مأقلم مع هذا الّنمط الجد�د من�ي منّصة ف��دة من نوعها �ف
�
�ي غنّ�ة . الّتعل

�وي ي حاجات المجتمع ال�تّ
ّ م�ة مختلفة، و�ي جاهزة لإلستعمال و�تط��ر مستمّر لتليب

�
ر وسائل تعل

ّ
dl.crdp.org: و�مكن الوصول إليها ع� العنوان الّتا�ي . ومتنّوعة توف
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موارد إضافّ�ة
م�د

.
م

ي واقع الح�اةوضعّ�ة ): Performance Task(األدائّ�ة المهّمة 
ي ُتواجه �ف يت

�
بة تعكس القضا�ا والمشا�ل ال

�
ّ كتعل�م صّف من الّص . مرك ي

ّفوف، أو ما �حا�ي الواقع تنطوي المهّمة ع� وضع حق��ت
ف أو  مني

�
ة من المتعل ي خالل عملّ�ة الّتدر�ب” تعل�م“كتعل�م مجموعة صغ�ي

ف ع� إظهار فهمهم، ُ�طلب . عدد من الزمالء �ف ي وضعّ�ة عملّ�ة أو مهنّ�ة تطبإليهم ُبغ�ة تق��م قدرة المشاركني
يق الفهم �ف

ف المشاركون مكتسباتهم من أفهام ومعارف ومهارات ومواقف بتنف�ذ مهّمة أدائّ�ة .ح�ث يوظ�

مّ�ة المفتوحة 
�
مّ�ة مجانّ�ة موارد (Open Educational Resources OER):الموارد الّتعل

�
ك إذ �مكن توز�عها وتعد�لهامتوافرة تعل المواّد، ع� ن و�ي �شمل العد�د م. للجميع كملك عاّم مش�ت

ات واالختبارات، : سب�ل المثال .  إلخال�تب والمحا�ف
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