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اليوم األّول

اليوم الّثاني

اليوم الّثالث

اليوم الّرابع

اليوم الخامس

عرض نتائج االختبارات الوطنّية والّدولّية.
المكان: مطبعة المركز الّتربوّي - سن الفيل

أسس الّتقويم بين الماضي والمستقبل.
المكان: مطبعة المركز الّتربوّي-سن الفيل

إشكالّيات الّتقويم وتوصيف االمتحانات الّرسمّية.
المكان: عمل مجموعات بحسب المواّد.

مطبعة المركز الّتربوّي-سن الفيل:

المواّد: الّتربية، الجغرافيا، الّتاريخ، الّلغة اإلنكليزيّة وآدابها، الّلغة العربّية 
وآدابها، الّلغة الفرنسّية وآدابها.

المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء، المبنى الّرئيسّي- الّدكوانة:

المواّد: الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، الّرياضّيات، االجتماع، االقتصاد، الفلسفة.

مراجعة توصيف االمتحانات الّرسمّية وتحديد األفعال اإلجرائّية.
المكان: عمل مجموعات بحسب المواّد.

مطبعة المركز الّتربوّي-سن الفيل:

المواّد: الّتربية، الجغرافيا، الّتاريخ، الّلغة اإلنكليزيّة وآدابها، الّلغة العربّية 
وآدابها، الّلغة الفرنسّية وآدابها.

المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء، المبنى الّرئيسّي- الّدكوانة:

المواّد: الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، الّرياضّيات، االجتماع، االقتصاد، الفلسفة.

 إشكاليات الّتقويم وأساليب الّتدّخل
لدى المتعّلمين ذوي االحتياجات الخاّصة.

المكان: مطبعة المركز الّتربوّي-سن الفيل

مالحظة: اليوم الخامس مخّصص للمدارس الّدامجة



تسجيل الحضور8:30- 9:00

افتتاح الورشة9:00- 9:30
الّنشيد الوطنّي اللّبنايّن

كلمة رئيسة املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء
كلمة مدير عام الّتبية

الخطوط العامة- “نحو 9:30- 9:35
إستاتيجّية تقويم وطنّية”

الّسّيدة برندا غزالة
رئيسة وحدة املناهج واإلمناء الّتبوّي يف املركز الّتبوّي ومسؤولة مركز املوارد يف دار 

املعلّمني واملعلاّمت-زحلة.

الجلسة األوىل: االختبارات الوطنّية10:40-9:35

املحارضعنوان الجلسة

تقرير عن نتائج 9:35- 10:20
االمتحانات الرّسمّية 

للّدورة العاديّة 2017

د. هيام أسحق
أستاذة مساعدة يف الجامعة 

اللّبنانيّة-  كلّيّة الّتبية- 
علوم تربويّة

د. ندى أبو عيل
أستاذة محارضة يف الجامعة 

اللّبنانيّة-  كلّيّة الّتبية- 
علوم تربويّة

د. رميوند أيب نادر
أستاذ محارض يف الجامعة 

اليسوعيّة يف مجال اإلحصاء 
ومستشار تربوّي يف املركز 

الّتبوّي للبحوث واإلمناء

تقرير عن نتائج اختبار 10:30-10:20
 DNE للعام الدرايس

2016 - 2015

السيدة ماي ليون
املنّسقة العاّمة الختبار DNE  وسائر املشاريع الفرنكوفونيّة يف وزارة الّتبية والتّعليم 

العايل.

تقرير عن نتائج اختبار 10:40-10:30
EGRA للعام الّدرايس 

2017-2016

فريق عمل »كتايب«:
الّسّيدة بوليت عساف- رئيسة مرشوع كتايب

الّدكتورة رىب رعيدي

نقاش وتوصيات11:10-10:40

استاحة11:40-11:10

الجلسة الّثانية: االختبارات الّدولّية1:40-11:40

املحارضعنوان الجلسة

 تقرير عن نتائج اختبار11:40- 12:25
PISA 2015   الـ

الّسّيدة رنا عبدالله
منّسقة الهيئة األكادمييّة 

املشتكة يف املركز الّتبوّي 
للبحوث واإلمناء

الّسّيد باسم عيىس
منّسق الوحدات الفّنيّة 

يف املركز الّتبوّي للبحوث 
واإلمناء

الّسّيدة بدرية الرفاعي
رئيسة قسم اللّغة الفرنسيّة 

وآدابها يف املركز الّتبوّي 
للبحوث واإلمناء

تقرير عن نتائج اختبار الـ 12:25- 1:10
TIMSS 2015

الّسّيدة برندا غزالة
رئيسة وحدة املناهج 

واإلمناء الّتبوّي يف املركز 
الّتبوّي ومسؤولة مركز 
املوارد يف دار املعلّمني 

واملعلاّمت-زحلة.

د. سناء شهيب
أستاذة محارضة يف كلّيّة 
الّتبية-الجامعة اللّبنانية 

ومديرة ثانوية مارون عبود 
الرّسميّة- عاليه

املهندس عصام املرصي
رئيس دائرة اإلحصاء يف 
املركز الّتبوّي للبحوث 

واإلمناء

نقاش وتوصيات1:10 – 1:40

اختتام الجلسات2:00-1:40

 األربعـاء
18 تموز 2018

عرض نتائج االختبارات الوطنّية والّدولّية.اليوم األّول
المكان: مطبعة المركز الّتربوّي - سن الفيل



 الخميس
19 تموز 2018

أسس الّتقويم بين الماضي والمستقبل.اليوم الّثاني
المكان: مطبعة المركز الّتربوّي-سن الفيل

تسجيل الحضور8:30- 9:00

الجلسة األوىل: الّتقويم يف مناهج 9:001997 – 11:05

املحارضعنوان الجلسة

الّتقويم يف 9:35- 9:45
مناهج 1997

السيدة برندا غزالة
رئيسة وحدة املناهج واالمناء الّتبوّي يف املركز الّتبوّي ومسؤولة مركز املوارد يف دار 

املعلّمني واملعلاّمت-زحلة

د. أنطوان طعمةالتحديات9:45– 10:10
عميد متقاعد يف كلّيّة الّتبية يف الجامعة اللّبنانيّة ومستشار تربوّي يف املركز الّتبوّي 

للبحوث واإلمناء
األستاذ وائل قازان

رئيس قسم االجتامع واالقتصاد يف املركز الّتبوّي

اإلطار العام للتّقويم	 10:10- 10:35

توصيف االمتحانات 	 

الرّسميّة

السيدة رنا عبدالله
منّسقة الهيئة االكادميية املشتكة  يف املركز الّتبوّي

د. أنطوان طعمةتعقيب: أسئلة ونقاش10:35 – 11:05
ــز  ــوّي يف املرك ــار ترب ــة ومستش ــة اللّبنانيّ ــة يف الجامع ــة الّتبي ــد يف كلّيّ ــد متقاع عمي

ــاء ــوث واإلمن ــوّي للبح الّتب

استاحة11:25-11:05

الجلسة الّثانية: الّتوّجهات املستقبلّية للمركز الّتبوّي11:25- 1:00

املحارضعنوان الجلسة

الّتقويم وفاًقا للمقاربة 11:25- 12:00
بالكفايات

د. ليليان ريشا
ــز  ــة يف املرك ــارة تربويّ ــة ومستش ــة اللّبناني ــة- الجامع ــة الّتبي ــارضة يف كلّيّ ــتاذة مح أس

ــاء ــوث واإلمن ــوّي للبح الّتب

د. منيفة عسافجودة الّتقويم12:00- 12:30
مسؤولة مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلاّمت- طرابلس

د. أنطوان طعمةتعقيب: أسئلة ونقاش12:30 – 1:00
ــز  ــوّي يف املرك ــار ترب ــة ومستش ــة اللّبنانيّ ــة يف الجامع ــة الّتبي ــد يف كلّيّ ــد متقاع عمي

ــاء ــوث واإلمن ــوّي للبح الّتب

الجلسة الّثالثة: الخربات العاملّية يف مجال الّتقويم1:00- 2:00

املحارضعنوان الجلسة

لتقوميــات 1:00- 1:30 عــام  عــرض 
متنّوعــة عاملّيــة 

الّسّيدة دعد معامري
مسؤولة مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلاّمت -صيدا

تعقيب: أسئلة ونقاش2:00-1:30
اختتام الجلسات

د. أنطوان طعمة
ــز  ــوّي يف املرك ــار ترب ــة ومستش ــة اللّبنانيّ ــة يف الجامع ــة الّتبي ــد يف كلّيّ ــد متقاع عمي

ــاء ــوث واإلمن ــوّي للبح الّتب



 الجمعة
20 تموز 2018

إشكالّيات الّتقويم وتوصيف االمتحانات الّرسمّية.اليوم الّثالث
المكان: عمل مجموعات بحسب المواّد.

تسجيل الحضور8:30- 8:45

الجلسة األوىل: عمل مجموعات حول تطوير أسس املاّدة ضمن املاّدة الّتعليمّية يف االمتحانات الرّسمّية8:45- 10:45

إدارة الجلسة وكتابة الّتقريرطريقة العملعنوان الجلسة

عمل مجموعات	 إشكاليات التّقويم داخل املاّدة8:45- 9:15

توصيات	 

محّدد من داخل املجموعة

املستويات املعرفيّة بحسب 	 9:15- 10:45

 تصنيف بلوم

Revised Bloom’s Taxonomy

مناقشة جدول مجاالت كفايات 	 

املادة  وتوضيحها يف ضوء تصنيفات 

بلوم

تطوير كفاية واحدة ضمن كّل 	 

مجال وصياغتها

محّدد من داخل املجموعةعمل مجموعات

توصيات10:45- 11:00

استاحة11:15-11:00

الجلسة الّثانية: عمل مجموعات حول تطوير توصيف اإلمتحانات الرّسمّية11:15- 2:00

إدارة الجلسة وكتابة الّتقريرطريقة العملعنوان الجلسة

مراجعة توصيف االمتحانات 	 11:15- 1:45

الرّسميّة

تعديل التّوصيف وتوضيحه يف ضوء 	 

الّنقاشات الّسابقة

اقتاح أّي فكرة توضيحيّة ترافق 	 

توصيف االمتحانات الرّسميّة )دليل 

توضيحي للتّوصيف(

عمل مجموعات	 

توصيات	 

محّدد من داخل املجموعة

توصيات2:00-1:45

مطبعة المركز الّتربوّي-سن الفيل:

 المواّد: الّتربية،
 الجغرافيا،

 الّتاريخ،
 الّلغة اإلنكليزيّة وآدابها،

 الّلغة العربّية وآدابها،
الّلغة الفرنسّية وآدابها.

)تحدد القاعات عند الوصول(

المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء، المبنى الّرئيسّي- الّدكوانة:

ماّدة الفيزياء: قسم العلوم، الغرفة 415
ماّدة الكيمياء: قسم العلوم، غرفة 417

ماّدة علوم الحياة: مكتب الهيئة األكاديمّية، الغرفة 107
ماّدة الّرياضّيات: مكتب اإلعداد والّتدريب، غرفة 207

ماّدة االجتماع: الّطابق األّول، الغرفة 116
ماّدة االقتصاد: الغرفة الّتفاعلّية، الّطابق األرضّي

ماّدة الفلسفة: مكتب الّتجهيزات، الغرفة 217



 اإلثنين
23 تموز 2018

مراجعة توصيف االمتحانات الّرسمّية وتحديد األفعال اإلجرائّية.اليوم الّرابع
المكان: عمل مجموعات بحسب المواّد.

تسجيل الحضور8:30- 8:45

الجلسة األوىل: عمل مجموعات حول مراجعة الّتوصيف املتطّور8:45- 10:45

إدارة الجلسة وكتابة الّتقريرطريقة العملعنوان الجلسة

محّدد من داخل املجموعةعمل مجموعاتمراجعة التّوصيف املطّور8:45- 10:00

توصيات10:00- 10:15

استاحة10:45-10:15

الجلسة الّثانية: عمل مجموعات حول األفعال اإلجرائية ومستلزمات اإلجابة عنها10:45- 2:00

إدارة الجلسة وكتابة الّتقريرطريقة العملعنوان الجلسة

مراجعة تعريفات األفعال اإلجرائيّة 	 1:45-10:45

باللّغات الثالث.

مراجعة تصنيف األفعال اإلجرائيّة 	 

بحسب املستويات املختلفة.

 	.Revised Bloom’s Taxonomyلـ

توزيع األفعال عىل املجاالت 	 

املختلفة والكفايات ضمنها.

إكامل الجدول مبتطلّبات اإلجابة 	 

عن األفعال اإلجرائيّة.

إقتاح أّي فكرة توضيحيّة ترافق 	 

مستندات األفعال اإلجرائيّة )دليل 

توضيحي(.

محّدد من داخل املجموعةعمل مجموعات

توصيات2:00-1:45

مطبعة المركز الّتربوّي-سن الفيل:

 المواّد: الّتربية،
 الجغرافيا،

 الّتاريخ،
 الّلغة اإلنكليزيّة وآدابها،

 الّلغة العربّية وآدابها،
الّلغة الفرنسّية وآدابها.

)تحدد القاعات عند الوصول(

المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء، المبنى الّرئيسّي- الّدكوانة:

ماّدة الفيزياء: قسم العلوم، الغرفة 415
ماّدة الكيمياء: قسم العلوم، غرفة 417

ماّدة علوم الحياة: مكتب الهيئة األكاديمّية، الغرفة 107
ماّدة الّرياضّيات: مكتب اإلعداد والّتدريب، غرفة 207

ماّدة االجتماع: الّطابق األّول، الغرفة 116
ماّدة االقتصاد: الغرفة الّتفاعلّية، الّطابق األرضّي

ماّدة الفلسفة: مكتب الّتجهيزات، الغرفة 217



 الّثالثاء
24 تموز 2018

 إشكاليات الّتقويم وأساليب الّتدّخلاليوم الخامس
لدى المتعّلمين ذوي االحتياجات الخاّصة.

المكان: مطبعة المركز الّتربوّي-سن الفيل

تسجيل الحضور8:30- 9:00

كلمة رئيسة املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء9:00- 9:10

مقدمة عامة حول 9:10- 9:15
إشكاليات الّتقويم  لدى 

املتعلّمني ذوي االحتياجات 
الخاصة

د. سمر األحمدية
رئيسة قسم الخدمات الّنفسيّة واالجتامعيّة يف املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء ومنّسقة 

لجنة توصيف امتحانات املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة

الجلسة األوىل: الّتقويم : بني الواقع واملرتجى9:15- 10:45

املحارضعنوان الجلسة

إشكاليات الّتقويم وأساليب 9:15- 9:50
الّتدّخل:

منوذج مقتح لتوصيف 	 

مسابقات املتعلمني ذوي 

االحتياجات الخاّصة.

أدوات الرّصد يف املدرسة 	 

الّدامجة.

مراعاة توجهات التّقويم 	 

لحاجات املتعلّمني ذوي 

االحتياجات الخاّصة .

د. سمر األحمديّة
رئيسة قسم الخدمات الّنفسية واالجتامعيّة يف املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء وأستاذة 

مساعدة يف الجامعة اللّبنانيّة- كلّيّة الّتبية.

خالصة ورش عمل الّتقويم 10:30-9:50
وكيفية استثامرها.

د. أنطوان طعمة
عميد متقاعد يف كلّيّة الّتبية يف الجامعة اللّبنانيّة ومستشار تربوّي يف املركز الّتبوّي 

للبحوث واإلمناء.

إشكاليات الّتقويم والحلول 11:00-10:30
من وجهة نظر املتعلّم ذي 

االحتياجات الخاّصة.

متعلّم ذو صعوبات تعلّمّية: إشكالّيات الّتقويم والحلول
متعلّم أصّم : إشكالّيات الّتقويم والحلول

متعلّم مكفوف: إشكالّيات الّتقويم والحلول

استاحة11:20-11:00

الجلسة الّثانية: مجموعات عمل لوضع خارطة طريق نحو تقويم متاميز2:00-11:20

املحارضعنوان الجلسة

توظيف خالصة ورش عمل 11:20- 12:30
الّتقويم يف تلبية حاجات 

املتعلّمني ذوي االحتياجات 
الخاّصة 

عمل مجموعات
للّصعوبات التّعلّميّة

أ . رنا قاعي

عمل مجموعات
للّصّم:  أ. سمر حيدر

عمل مجموعات  
للمكفوفني

د. ميشلني عون

متايز الّتقويم:12:30- 1:30
خالصة عمل املجموعات

مقّرر املجموعةمقّرر املجموعةمقّرر املجموعة

نقاش وتوصيات1:30- 1:50

اختتام الجلسات1:50- 2:00
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