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للمرّة الخامسة منذ تولّيه سّدة رئاسة الجمهورية، استقبل فخامة الرّئيس العامد ميشال عون، يوم اإلثنني الواقع فيه 3 شباط 2020، 
رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان مع وفد من املركز ضّم محامية املركز ورؤساء املكاتب ومستشارين 

تربويني.

فخامة رئيس الجمهورّية يستقبل المركز التربوي للبحوث واإلنماء

عقدت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان اجتامًعا يف املركز الرتبوي، يوم االثنني الواقع يف 3 شباط 2020، 
ضّم العميد الركن عبدالله حوراين، قائد معهد الرتباء بالوكالة يف منطقة بعلبك، رافقه عدد من الضباط.

اجتماٌع بين المركز التربوي للبحوث واإلنماء ومعهد الرتباء

ضمن إطار املشاريع الّتي تعنى بالتعلّم االجتامعي العاطفي )SEL(، دعت رئيسة مكتب االعداد والتّدريب األستاذة رانيا غصوب 
مقلد، مدّريب الصعوبات التعلُّمية يف مكتب االعداد والتّدريب، اىل لقاء تدريبّي إعالمي بهدف استعراض املشاريع الّتي تتضمن التعلّم 

االجتامعي العاطفي، والّتي يقوم بها املركز الرّتبوّي وذلك يف 23 كانون الثاين 2020.

لقاء تدريبّي إعالمي الستعراض المشاريع اّلتي تتضمن التعّلم االجتماعي العاطفي

زار الدكتور النائب القسيس إدكار طرابليس رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واالمناء الدكتورة ندى عويجان يف مكتبها يف الدكوانة يف 5 
شباط 2020، وتباحثا يف إدخال موضوع  التعليم املهني وموضوع التعليم الدامج والربامج املتخصصة لذوي الصعوبات التعلمية يف 

املناهج، ووعد النائب طرابليس دعم املركز الرتبوي يف مساعيه لتحقيق األهداف الرتبوية املرجوة.

التعليم المهني والتعليم الدامج

زارت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان يف املعرض الدويل لتكنولوجيا الرتبية والتدريب يف مركز إكسل 
يف لندن، الشهر الفائت، مؤسسة »Professional Learning Center LTD London« واطّلعت عىل إطالق »الّصّف النموذجي« 

.”Model Classroom“

شركات لبنانّية في مركز إكسل في لندن

بدعوة من منظمة اليونيسيف وجمعية Mercy Corps - األردن، يشارك فريق من املركز الرتبوي للبحوث واالمناء بورشة عمل يف 
عامن االردن، حول التعليم الدامج من 8 إىل 17 شباط 2020.

التعليم الدامج بين الماضي والحاضر

بعد إنجاز نظام إدارة التدريب، املنصة اإللكرتونية إلدارة التدريب املستمر ورصد البيانات الكمية والنوعية حول املسار التدريبي لكل 
تربوّي، ولكل مقرر تدريبي، تتالت الدورات التدريبية ملستخدمي هذا النظام حول كيفية استخدامه.

تفعيل نظام إدارة التدريب TMS : حلم تربوي بدأ يتحقق

»سنحول مناهجنا إىل مناهج ترتكز عىل كفايات ومهارات التفكري العليا والتفكري الناقد واملبدع ... ولتكن الروح التنافسية اإليجابية 
والشعور الوطني، مصدر الهامكم ودافعيتكم إليصال لبنان إىل أحسن املراكز.«

سنحّول مناهجنا إلى مناهج ترتكز على كفايات ومهارات التفكير العليا 
والتفكير الناقد والمبدع

املوارد، يف 8 شباط 2020،  بالتنسيق مع مركز  للمعلمني واملعلامت – جونيه  ابو رشف  لويس  دار  إطار مرشوع موردي، نظم  يف 
مجموعة متنوعة من األنشطة موجهة اىل املتعلمني، شملت الغرفة الخرضاء وزيارات ميدانية للمرشوع الزراعي ومشاغل العلوم 

الفنون. بالتعاون مع دار  باالضافة اىل مشاغل فنية 

مكتب اإلعداد والتدريب دار لويس أبو شرف: مًعا لبناء مواطن فاعل مبدع ومتوازن

املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء يتابع تحضرياته املتعلقة بالدراسة التحضريية لل Pisa 2020. فمن ضمن خطة االستجابة الذي أشار 
إليها يف تقريره الذي أطلقه يف كانون األول املايض، قام املركز الرتبوي بورشة عمل تدريبية عىل مدى ثالثة أيام.

حّل مشكالت حياتية مستخدمين القراءة والرياضيات والثقافة العلمية 
والتفكير اإلبداعي

تقدير مع   18.5 بدرجة  الرّتبويّة  العلوم  يف  يوسف  القديس  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  عزيز  اللّه  رزق  كلودين  السيّدة   نالت 
موضوع: أطروحتها  يف  تناولت  املناقشة(.  لجنة  تهنئة  مع  امتياز  )تقدير   »Très honorable avec felicitations du jury« 

“Exploring Teachers’ Perceptions of Effective Reforms” )استكشاف تصّورات املعلّمني حول إصالٍح فّعاٍل(.

شهادة الدكتوراه للّسّيدة كلودين رزق الّله عزيز

استقبلت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان يف مكتبها يف الدكوانة، يوم الخميس الواقع فيه 20 شباط 
2020، رئيس املكتب الرتبوي يف حركة أمل الدكتور عيل مشيك يرافقه مدير دار املعلمني واملعلامت السابق األستاذ جعفر عساف 

بحضور رئيس دائرة املحاسبة يف املركز الرتبوي السيد وليد حيدر.

اجتماع رئيسة المركز التربوي مع رئيس المكتب التربوي في حركة أمل 
والتباحث في الشؤون التربوّية العاّمة

دعت رئيسة اللّجنة النيابيّة النائب بهيّة الحريري إىل اجتامع طارئ، يوم الثاّلثاء الواقع فيه 25 شباط 2020، للبحث مبوضوع وباء 
الكورونا وكيفيّة الوقاية منه، بحضور وزير الرتبية والتعليم العايل د. طارق املجذوب، ووزير الّصّحة د. حمد عيل حسن وأعضاء لجنة 

الرّتبية النيابيّة ورؤساء املؤّسسات واملدراء يف وزارة الرّتبية.

عويجان: التعاطي مع األزمة هو ثقافة اجتماعية وطريقة حياة

ورشة عمل بعنوان »نحو فهٍم مشرتٍك لبعض مفاهيم ماّدة االقتصاد«، دعا إليها قسم االجتامع واالقتصاد يف الهيئة األكادمييّة املشرتكة 
يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء. جرت الورشة يف مبنى مطبعة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء – سن الفيل وذلك بتاريخ 2020/2/25

ورشة عمل بعنوان: نحو فهٍم مشترٍك لبعض مفاهيم ماّدة االقتصاد

شارك املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ممثالً برئيسة قسم الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية األستاذة بالنش أيب عساف ورئيسة قسم 
الخدمات النفسية واالجتامعية ومسؤولة مادة علم االجتامع األستاذة سيدة فرنسيس، بورشة عمل حول اتفاقية صون الرتاث غري 

املادي 2003 من تنظيم اللجنة الوطنية اللبنانية بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي يف بريوت.

صون التراث غير المادي قريًبا في المناهج اللبنانية

نظّم املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء بدعوة من رئيسته الدكتورة ندى عويجان، لقاء حواريًا هو األول من نوعه، يوم 28-2-2020 مع 
مدير التعليم يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD الدكتور أندرياس شاليخر andreas Schleicher  يف مبنى املطبعة يف 

سن الفيل، يف حضور وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور طارق املجذوب، النائبني نقوال صحناوي وعدنان طرابليس...

المركز التربوي نظم لقاء حوارًيا مع مدير التعليم في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية OECD الدكتور أندرياس شاليخر

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الربوفسور حسان دياب يوم 29-2-2020 مع وفٍد 
تربوّي ضّم رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان ومدير 
التعليم يف منظمة التعاون الدويل والتنمية OECD الدكتور أندرياس شاليخر 
وخبري تطوير املناهج يف املركز الدكتور ميالد السبعيل واملستشار اإلعالمي ألبري 
الرتبوي مع  املركز  ينظمها  التي  اللقاءات  واطّلع منهم عىل سلسلة  شمعون، 
إىل  الهادف  الدويل   PISA بيزا إختبار  أهمية  والتي رشح يف خاللها  شاليخر، 
قياس أداء التالمذة، وكيفية تطوير املناهج الرتبوية لرفع جودة أداء املنظومة 
والتأهيل  التعليم  تلبية  وبالتايل  االختبار،  يف  النجاح  إىل  يؤدي  مام  الرتبوية، 

لحاجات سوق العمل.

الرئيس دياب اّطلع من رئيسة المركز التربوي 
على تقّدم ورشة المناهج وعلى نتائج 

PISA المدارس والّطالب المتفّوقين في اختبار

لليوم الثاين، نظم املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء لقاء مع مدير التعليم يف منظمة التعاون الدويل والتنمية OECD أندرياس شاليخر 
املدارس  لبنان«، مع مديري  الدولية، دروس ورؤى من أجل  والتجربة   PISA الــ ، تحت عنوان: »أهمية   Andreas Schleicher

واملعلمني والطالب من املدارس املشاركة يف التجربة امليدانية لعام 2020.

PISAطالبنا ومدارسنا مفخرة لنا، تطوير األداء للنجاح والتفوق في اختبار ال

املركز  رئيسة  املشرتكة،  االكادميية  الهيئة  منسقة  عبدالله،  رنا  السيدة  مثّلت 
 World Education Summit 20 الرتبوي للبحوث واالمناء د. ندى عويجان يف
يف عامن يف 16 و17 شباط 2020، واملنظّم من قبل مؤسسة صايغ - يورك برس 

حول التعلم من اجل املهارات املستقبلية.

المركز الّتربوي للبحوث واإلنماء في
World Education Summit 20

بالوقاية نحافظ عىل صّحتنا
كيف تحمي نفسك واآلخرين من املرض؟

التوصيات الّنموذجيّة الّصادرة عن منظمة الّصّحة العامليّة للجمهور من 
أجل الحّد من التّعرّض ملجموعة من األمراض ونقلها، مبا يشمل نظافة 

اليدين والّنظافة التنفسية ومامرسات الغذاء املأمونة.

 Corona تعليمــات للحــّد مــن انتشــار ال
Virus ِبحســب منظّمــة الّصّحــة العالمّيــة

أطّل املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، ممثاًل برئيسته الدكتورة ندى عويجان، عىل 
أثري إذاعة صوت لبنان يوم الجمعة الواقع فيه ٧ شباط ٢٠٢٠، يف برنامج« كالم 
تربوي« مع اإلعالمية الدكتورة ندى معوض. عنوان الحلقة: آلية تطوير املناهج 

املدرسية.

مقابلة إذاعة صوت لبنان مع رئيسة المركز 
التربوّي د. ندى عويجان حول آلية تطوير المناهج 

المدرسية

أطلّت ممثّلة املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء، السيدة غريس صّوان، رئيسة قسم 
املعلوماتيّة الرّتبويّة، يوم اإلثنني 24 شباط 2020 يف برنامج يوم جديد عىل شاشة 

الـ OTV ، لتناول موضوع اإلدمان عىل األلعاب اإللكرتونيّة.

اإلدمان على األلعاب اإللكترونية

للبحوث واإلمناء جلسات عمل متخصصة يومي 28 و29  الرتبوي  ينظّم املركز 
التعليم  مدير   Andreas Schleicher شاليخر  أندرياس  د.  مع   ،2020 شباط 
واملهارات يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( واملستشار الخاص 

التعليم. لألمني العام للمنظمة يف مجال سياسات 

أندرياس شاليخر في المركز التربوي

أصدر املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الجداول اإلحصائية األولية عن واقع 

التعليم الرسمي يف لبنان للعام الدرايس2020-2019.

تظهر هذه الجداول أعداد الطالب بحسب الجنس، الصف، الجنسية، لغة 

التعليم املعتمدة، والتوزع الجغرايف للطالب واملدارس.

وكام تتضمن األرقام األولية للتالمذة غري اللبنانيني يف دوام بعد الظهر 

وتوزيعهم عىل مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي.

صدور الجداول اإلحصائية األولية عن واقع 
التعليم الرسمي في لبنان للعام الدراسي 
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5 Scientific Literacy
Students, High Performance Achievement in Pisa 2018

Mathematical Literacy
1. Karim Mohammad Hamdan
International College IC

2. Mark Jean Fares
Collège des Frères Mont La Salle

3. Mariam Melhem Al Fouani
Al Batoul High School

4. Mohamad Hussein Ali Assaf
Amjad School

5. Elie Tony Faddoul
Collège des Frères Maristes Champville

1. Sara Saad Saad
SABIS International School - Adma

2. Mohamed Hasan Hammade
Amjad School

3. Aya MariaTony Matar
SABIS International School - Adma

4. Aya Jilber Hobaika
SABIS International School - Adma

5. Mariam Ziad Mahmasani
The International School of Choueifat

1. Christelle Samir Al Yamouni
Collège des Frères Maristes Champville

2. Celine Nehme Samaan
Collège Louise Wegmann

3. Latecia Wajdi Abou Rahhal
Saint Joseph  School

4. Angela Ibrahim Sabra
Lycée Franco-Libanais Habbouche-Nabatieh

5. Maria André el Chidiac
Collège Notre-Dame de Jamhour

Reading Literacy

OECD للعام 2018 بحسب الــ PISA في اختبار الــ )L5-L6( الطالب الذين حصلوا على أداء عالي

<<<   رجاًء النقر هنا لتحميل النتائج كاملة   >>>
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Scientific Literacy
Schools exceeding the OECD Average in Pisa 2015

Mathematical Literacy

1. Collège Notre-Dame de Jamhour

2. International College IC

3. Collège de la Sagesse
Section Saint Jean

4. Collège Notre Dame des
Soeurs Antonines

5. Grand Lycée Franco-Libanais
Beyrouth

1. Collège Notre-Dame de Jamhour

2. International College IC

3. Grand Lycée Franco-Libanais
Beyrouth

4. The International School of Choueifat

Collège de la Sagesse
5. Section Saint Jean

1. Collège Notre-Dame de Jamhour

2. Grand Lycée Franco-Libanais
Beyrouth

3. International College IC

4. Collège des Soeurs des Saints Coeurs
Baalbeck

5. Collège Merkart

Reading Literacy

المدارس التي حصلت على معّدل يفوق معّدل الـــ OECD في اختبار الــــ PISA للعام 2015

<<<   رجاًء النقر هنا لتحميل النتائج كاملة   >>>
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Scientific Literacy
Schools exceeding the OECD Average in Pisa 2018

Mathematical Literacy

1. Collège des Soeurs des Saints Coeurs
Zahlé

2. Sabis International School

3. International College IC

4. German School Beirut

5. Saint Joseph School
Cornet Chahwan

1. Sabis International School

2. Sainte Famille Française

3. International College IC

4. The International School of Choueifat

5. Amjad School

1. Sabis International School

2. Saint Joseph School
Cornet Chahwan

3. Sainte Famille Française

4. International College IC

5. Collège Notre-Dame de Jamhour

Reading Literacy

المدارس التي حصلت على معّدل يفوق معّدل الـــ OECD في اختبار الــــ PISA للعام 2018

<<<   رجاًء النقر هنا لتحميل النتائج كاملة   >>>

المراحل التحضيرّية
PISA 2020 للـ

الدكتور اندرياس شاليخر
Dr. Andreas Schleicher

 OECD مدير التعليم في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

في الـمركز اّلتربوّي للبحوث وا�نماء

المراحل التحضيرّية
PISA 2020 للـ

الدكتور اندرياس شاليخر
Dr. Andreas Schleicher

 OECD مدير التعليم في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

في الـمركز اّلتربوّي للبحوث وا�نماء
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