
 

 

دانت االجتُازيجال االػتًاداالضىانًذافظت

اجتازINTEL اَهاب يذًىد ادًذ انذًالوٌانقهُىبُت

اجتازINTEL فارش فؤاد يذًىد شذاتهانقهُىبُت

اجتازINTELادًذ انذطٍُُ طُطاوٌ يذًذانقهُىبُت

اجتازINTELػاَذة يذًىد يذًذ جبرَمانقهُىبُت

اجتازاقتصاد يُسنٍاَه ػهً ػفُفٍ ػفُفٍانقهُىبُت

اجتازتربُت اجتًاػُت ضهىي يذًذ هاٍَ ػبذ انذًُذانقهُىبُت

اجتازتربُت اجتًاػُتػًاد ػبذ انًُصف يتىنً انقظانقهُىبُت

اجتازتربُت خاصت ضذر ػُتر َطٍ يذًذ اغاانقهُىبُت

اجتازتربُت خاصتخانذ دايذ ػبذانهطُف يصُهذٍانقهُىبُت

اجتازتربُت خاصتػاطف يذًذ ػهً ػُطًانقهُىبُت

اجتازتربُت خاصتفكري نطُف يتىنً يتىنًانقهُىبُت

اجتازتربُت خاصتيذًىد ػىاد يذًىد انبذُرٌانقهُىبُت

اجتازتربُت رَاضُتأدًذ فىزٌ ػبذ انرضىل شرقاوَتانقهُىبُت

اجتازتربُت فُُتاشرف ػطُت يذًذ ػطُتانقهُىبُت

اجتازتربُت فُُتوافٍ يذًذ يذًذ انشرقاوٌانقهُىبُت

اجتازتربُت يطردُتيذًذ ػبذانًُؼى يذًىد دطىبهانقهُىبُت

اجتازتؼهُى فٍُكايُهُا ابراهُى ػبذ انُبٍ خهُمانقهُىبُت

اجتازتؼهُى فٍُيذًذ انطُذ ػهً دطٍُُانقهُىبُت

اجتازتكُىنىجُا تؼهُى انهاو يذًذ ادًذ ػايرانقهُىبُت

اجتازتكُىنىجُا تؼهُى دًذٌ ػبذانردًٍ دطٍ ػهى انذٍَانقهُىبُت

اجتازتكُىنىجُا تؼهُىايال ضؼُذ ػفُفٍ ادًذ ابىزَذانقهُىبُت

اجتازتكُىنىجُا تؼهُىباضى يذًذ ػبذانرؤف ػبذانؼسَس ػهًانقهُىبُت

اجتازتكُىنىجُا تؼهُىػهً ادًذ ضُذ ػهًانقهُىبُت

اجتازتكُىنىجُا تؼهُىَجالء يذًذ يذًىد انغسونٍانقهُىبُت

اجتازرَاض أطفالصفاء ضُذ ػبذانؼسَس انطُذانقهُىبُت

اجتازرَاضُاثاًَاٌ دهًٍ ايٍُ انشالانقهُىبُت

اجتازصذافت وإػالو ضايٍ ػبذانردُى ابراهُى يذًذانقهُىبُت

اجتازصذافت وإػالو ضهىي ابراهُى يذًذ ابراهُىانقهُىبُت

اجتازػهى َفص واجتًاع ػبذانهادٌ انطُذ ابىزَذ يذًذانقهُىبُت

اجتازػهىو اضًاء ابراهُى يذًذ يطرانقهُىبُت

اجتازػهىو يذًذ ادًذ ػبذانًقصىد ػبذانفتاحانقهُىبُت

اجتازػهىو زراػُت بذر ػبذهللا ػبذانؼال جًؼهانقهُىبُت

اجتازػهىو زراػُتانطؼُذ جىدة يذًذ انطؼُذ يذًىدانقهُىبُت

اجتازػهىو زراػُتاًٍَ ريضاٌ بطُىٍَ وهذاٌانقهُىبُت

اجتازكًبُىتر تؼهًٍُ ػاطف جىدة يذًذٌ َىضفانقهُىبُت

اجتازكًبُىتر تؼهًٍُابراهُى يذًذ ابراهُى ضىَهىانقهُىبُت

اجتازكًبُىتر تؼهًٍُدُاٌ ػبذانغٍُ ػهً دضىقٍانقهُىبُت

اجتازكًبُىتر تؼهًٍُػبذانًجُذ شؼباٌ ػبذانًجُذ انطاليىٍَانقهُىبُت

اجتازكًبُىتر تؼهًٍُفاطًت يذًذ يذًذ ادًذانقهُىبُت

اجتازكًبُىتر تؼهًٍُيجذٌ يذًذ ػبذانطًُغ دالوةانقهُىبُت

اجتازكًبُىتر تؼهًٍَُاضر يذًذ ػبذهللا ادًذانقهُىبُت

اجتازنغت إَجهُسَتضذر انطُذ ابراهُى ػبذهللاانقهُىبُت

اجتازنغت إَجهُسَتػادل ػبذانفتاح ػبذانجىاد يذًذانقهُىبُت

اجتازنغت ػربُت دُاٌ ػُذػبذانؼسَس ػُذ َذٍانقهُىبُت

اجتازنغت ػربُت خانذ ػهً ادًذ ػهًانقهُىبُت

اجتازنغت ػربُت يذًذ انهادٌ ػفُفٍ ابىزَذ انطُذ ابى باشاانقهُىبُت

اجتازنغت ػربُتكايُهُا يذًذ يجذٌ ػبذانؼسَس انجًمانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌ ادًذ انطُذ يذًذ انطُذانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌ اشرف يصطفً شؼباٌ يذًذانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌ اًٍَ يذًذ خهُم جُذَتانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌ هُاء ػبذانذًُذ ػُطً انطُذانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌاضايت يذًذ فتذٍ ػبذانؼال انخربىطهٍانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌاَىر يصطفً ػبذانخانق انقرَفُهٍانقهُىبُت
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دانت االجتُازيجال االػتًاداالضىانًذافظت
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األكاديميَّة المهنيَّة للمعلمين مركز تميُّز محلّي وإقليمي ودولي ، يضمن جودة 

منظومة التنمية المهنيَّة الُمستدامة ألعضاء هيئة التعليم ، بشراكة فاعلة مع كليات 
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اجتازيذرب ػاو تربىٌدطاو ػبذانؼسَس ػبذانًؼطٍ يصباحانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌدًذٌ غُُى يذًذ ضالوانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌدػاء يذًذ ضهُى ادًذانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌضًُر ػبذانفتاح يذًذ ػبذانىهابانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌيذًذ ػبذهللا دطٍ فرجانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌَادَت يذًذ شرَف ػبذانقادرانقهُىبُت

اجتازيذرب ػاو تربىٌهانه ػاشىر صانخ يذًذانقهُىبُت


