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استضافت قناة العامل يف برنامجها »نوافذ« نخبة من املتخصصني والخرباء يف تكنولوجيا التعليم عن بعد يف لبنان. حاورت الدكتورة 
حنان ضيا الّسادة: الدكتور ميالد السبعيل، خبري التعليم عن بعد وخبري تطوير املناهج يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، الدكتور 
إدغار طرابليس: نائب يف الربملان اللبناين )حوار مداخلة عن بعد(، األستاذ ربيع بعلبيك: رئيس جمعية املعلوماتيني املحرتفني يف لبنان،

الدكتور جامل مسلامين: استشاري متخّصص باألمن الرقمي.

التعليم عن بعد في زمن الكورونا

مبناسبة اليوم الوطنّي للتاّلمذة ذوي الّصعوبات التّعلّميّة الواقع يف 22 نيسان، 
ويف إطار مؤمتر الّدمج يف زمن التّباعد، الّذي قامت به مؤّسسة سكيلد بالتّعاون 
املركز  لرئيسة  كان   ،British Council وال  العايل  والتّعليم  الرّتبية  وزارة  مع 
الّدكتورة ندى عويجان مشاركة يف هذا اليوم وألقت  الرّتبوّي للبحوث واإلمناء 

مداخلة جاء فيها: ...

الّتعليم حّق للجميع، ومبني على مبادئ 
العدالة والمساواة واإلتاحة

أطلّت رئيسة املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء الّدكتورة ندى عويجان، يوم الخميس 
30 نيسان 2020، عند الّساعة 9.00 صباًحا ومبارشة عىل هواء صوت املدى، يف 
برنامج »صباح املدى«، مع اإلعالميّة ألني شمعون للحديث حول إطالق منّصة 

.Digital Learning Initiative التّعلم الرّقمّي

د. ندى عويجان رئيسة المركز التربوي 
 للبحوث واإلنماء تتحدث لصوت المدى

عن منصة التعلم عن ُبعد

للبحوث  الرتبوي  املركز  يعرض  التّعلمية،  الّصعوبات  لذوي  العاملي  اليوم  يف 
شديد. كارال  السيدة  حريك  النفيس  التقويم  أخصائيّة  مع  حديثًا  واإلمناء 

ملشاهدة الحديث كاماًل، يرجى الضغط عىل الرابط أدناه:
https://www.youtube.com/watch?v=kMvMJbV8UnQ

 أخصائّية التقويم النفسي حركي
 السيدة كارال شديد في اليوم العالمي

لذوي الصعوبات التعليمية

للبحوث  الرتبوي  املركز  يعرض  التّعلمية،  الّصعوبات  لذوي  العاملي  اليوم  يف 
واإلمناء حديثًا مع الدكتورة يف األمراض النفسية والتحليل النفيس ميشلني عون.

ملشاهدة الحديث كاماًل، يرجى الضغط عىل الرابط أدناه:
https://www.youtube.com/watch?v=k2018h_1ntM&feature=youtu.be 

 

الدكتورة في األمراض النفسية والتحليل 
النفسي ميشلين عون في اليوم العالمي 

لذوي الّصعوبات الّتعلمية

يف اليوم العاملي لذوي الّصعوبات التّعلمية، يعرض املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء 
حديثَا مع مستشارة مركز الصعوبات التعلمية - جونية، السيدة مليس حيدر.

ملشاهدة الحديث كاماًل، يرجى الضغط عىل الرابط أدناه:
https://www.youtube.com/watch?v=5aSxTqE_8SM

 مستشارة مركز الصعوبات التعلمية
السيدة لميس حيدر في اليوم العالمي 

لذوي الّصعوبات الّتعلمية

للبحوث  الرتبوي  املركز  يعرض  التّعلمية،  الّصعوبات  لذوي  العاملي  اليوم  يف 
النطق املحيك واملكتوب، السيدة رنا عوكر. واإلمناء حديثًا مع أخصائيّة تقويم 

ملشاهدة الحديث كاماًل، يرجى الضغط عىل الرابط أدناه:
https://www.youtube.com/watch?v=12bapf91Wtk

السيدة رنا عوكر أخصائية تقويم النطق في 
اليوم العالمي لذوي الصعوبات التعليمية
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Online lessons

Rerun
التعّلم عن ُبْعد

إلعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية 
لمشروع الّتعّلم عن بعد لشهر نيسان 2020

واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  وضع  بعد،  عن  التعلم  مرشوع  إطار  يف 
الحلقات التّلفزيونيّة التي بُثت خالل شهر نيسان 2020 عرب شاشة تلفزيون 

التالية:  الّروابط  عىل  لبنان، 
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مبادرة الّتعّلم الّرقمّي
مشاهدة الحصص الّتلفزيونّية

ح المكتبة الّرقمّية تصفُّ

المشاركة في صفوف افتراضّية

إتمام الواجبات االسبوعّية

الّتفكير والمشاركة واالنتاج

dl.crdp.org
الطرق الّتعّلمّية المختلفة

 أعلن املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء عن إطالق منّصة التّعليم الرّقمّي
Digital Learning Initiative للتعليم العام ما قبل الجامعي، لدعم خطّة 

التّعلّم عن بُعد الّتي أطلقها وزير الرّتبية والتّعليم العايل الدكتور طارق املجذوب 

والّتي تعمل املدارس الرّسميّة والخاّصة أيًضا عىل مواكبتها قدر املستطاع.

المركز الّتربوّي يطلق مبادرة الّتعّلم الّرقمّي 
Digital Learning Initiative DLI

تطوير  ويف  بعد  عند  التعلم  يف  الخبري  السبعيل،  ميالد  الدكتور  أطّل 
أيار   1 يف  الجمعة  اليوم  واإلمناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز  يف  املناهج 
2020 ومبارشة عرب أثري إذاعة صوت كل لبنان، يف برنامج »كالم تربوي« 
مع اإلعالمية الدكتورة ندى معّوض، وذلك للحديث عن إطالق منّصة 

الرّقمّي. التّعليم 

 مقابلة إذاعة صوت كل لبنان
مع الدكتور ميالد السبعلي حول إطالق 

منّصة الّتعليم الّرقمّي

أطلّت رئيسة املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء الّدكتورة ندى عويجان، يوم األربعاء 
28 نيسان 2020، عند الّساعة 9:30 صباًحا ومبارشة عىل هواء إذاعة لبنان، يف 
برنامج »عالهوا سوا«، مع اإلعالميّة أنجيليك مونّس للحديث حول إطالق منّصة 
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مقابلة إذاعة لبنان مع رئيسة المركز التربوّي 
د.ندى عويجان حول إطالق منّصة الّتعليم 

الّرقمّي

مبادرة الّتعّلم الّرقمّي

dl.crdp.org

إتمام الواجبات االسبوعّية

مشاهدة الحصص الّتلفزيونّية

المشاركة في صفوف افتراضّية

ح المكتبة الّرقمّية تصفُّ

الّتفكير والمشاركة واالنتاج

الطرق الّتعّلمّية المختلفة
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