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نظّم املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء بالرشاكة مع مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية-بريوت، مؤمترًا عىل مدى يومني، 
6 و7 آذار 2020، بعنوان »نحو تعزيز كفايات املعلّمني الستثامر تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت واملوارد التّعليميّة املفتوحة يف 

خدمة التّعلّم«، وذلك يف فندق الكورال بيتش، بريوت.

ُسُبل تعزيز كفايات المعّلمين الستثمار التكنولوجيا واالّتصاالت والموارد 
المفتوحة في خدمة الّتعّلم

الرّتبوّي  املركز  والتّدريب يف  اإلعداد  للجميع، طّور مكتب  التعليم  بأحقية  منا  وإميانًا  الّدامجة،  الرّسميّة  املدارس  إطار مرشوع  يف 
للبحوث واالمناء بالتعاون مع خرباء يف هذا املجال مجموعة مقّررات تدريبيّة منها توجه اىل املعلم ومنها اىل املدير، طالت األطر 

املرشوع. لهذا  والعمليّة  الّنظريّة 

القيادة والّدمج المدرسي

املدرسية يف  القيادة  أكرم سابق يف زيارة لدراسة  األستاذ  الرّتبويّة  اإلدارة  برئيس قسم  للبحوث واإلمناء ممثًّل  الرتبوي  املركز  شارك 
 THE من 1 إىل 6 آذار 2020، وذلك تلبية لدعوة املركز الثقايف الربيطاين School Leadership UK study visit اململكة املتحدة
وكيفية  والحوكمة،  املدرسية  والقيادة  الجديد  الرتبوي  بالّنظام  مرتبط  ما هو  االطّلع عىل  بهدف  BRITISH COUNCIL وذلك 

املتابعة والتقييم والتطوير وكّل ما هو جديد يف عامل القيادة املدرسية الحالية يف إنجلرتا.

القيادة المدرسية والحوكمة

خّصص املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء اللّقاء الثالث مع مدير التعليم يف منظمة 
يف  عقد  الذي  شليخر  أندرياس  الدكتور   ،OECD والتنمية  الدويل  التعاون 
القاعة الكربى يف الجامعة اللبنانية، يوم 29-2-2020، ملمثيل املؤسسات الرتبوية 
واملنظامت الدولية والجهات املانحة والجمعيات التي تتعاطى بالشأن الرتبوي.

الجلسة الّثالثة مع مدير التعليم في 
منظمة التعاون الدولي والتنمية: عملية 

تطوير المناهج واإلفادة من الخبرات 
العالمية

أطّل الخبري يف تطوير املناهج يف املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء، الدكتور »ميلد 
السبعيل«، يوم الجمعة الواقع فيه 6 آذار 2020 يف برنامج »كلم تربوي« مع 
الدكتورة »ندى معّوض« عىل أثري إذاعة »صوت لبنان«، لتناول موضوع ورشة 

تطوير املناهج اختبار الـ PISA لتنمية وقياس املهارات املعارصة.

حديث إذاعة صوت لبنان مع الدكتور ميالد 
السبعلي لتناول موضوع تطوير المناهج 

واختبار الـبيزا

أطلّت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان، عىل 
محطة تلفزيون لبنان يوم الثلثاء الواقع فيه 24 آذار 2020، يف برنامج 
»أحىل صباح«، للتّحدث عن مرشوع التّعلم عن بعد، الّذي يشارك فيه 
الدكتور  العايل  والتعليم  الرتبية  الرتبوي دعاًم لخطّة معايل وزير  املركز 

القايض طارق املجذوب.

مقابلة تلفزيون لبنان مع رئيسة المركز 
التربوي للبحوث واإلنماء د.ندى عويجان 

حول مشروع الّتعلم عن بعد

لبنان) S2R2 ( دعم  التعليم لجميع األطفال يف  يف إطار برنامج مبادرة توفري 
املرحلة الثانية “Support to RACE II” ، نّفذ املركز الرّتبوي للبحوث واإلمناء 
أثر  تقييم  عىل  يقوم  الذي    Impact Evaluation محور   2019 سنة  خلل 
أثر  دراسة  ضمن  التدريبي  املرشوع  هذا  ويندرج  نتائجه.  ودراسة  التدريب 
املسار الرتبوي الهجني hybride يف مستوياته املختلفة عىل الفئة املستهدفة يف 
املرشوع. وقد أرشف مكتب اإلعداد والتّدريب عىل تنفيذ هذا البحث ومتابعته 
من الناحية اللوجستية ، بالتّعاون مع الهيئة األكادمييّة املشرتكة، ال سيّام قسم 
الّلغة الفرنسيّة، ومكتب البحوث الرّتبوية، وواكبت رئيسة املركز الرّتبوّي للبحوث 

واإلمناء هذا العمل األكادميي والرتبوي يف جميع مراحله.

المركز التربوي للبحوث واإلنماء: تنفيذ 
Impact Evaluation مشروع

رّدت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، الدكتورة ندى عويجان، عىل 

مناشدة رئيسة لجنة ذوي اإلعاقة يف بلدية طرابلس السيدة رشا فايز سنكري، 

التي طالبت فيها بتعزيز قضية اإلعاقة يف الكتاب املدريس والوسائل التعليمية، 

وعرّبت الدكتورة عويجان عن تقديرها الهتامم بلدية طرابلس بالتلمذة ذوي 

االحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية مؤكدة أن املركز الرتبوي يعتمد 

مبدأ التعليم للجميع ومسار التعليم الدامج املبني عىل العدالة االجتامعية 

وتكافؤ الفرص يف سياق تطوير املناهج الرتبوية وعرصنتها

رّد رئيسة المركز الّتربوي الدكتورة عويجان 
حول المطالبة بتعزيز قضّية اإلعاقة في 

الكتاب المدرسّي

أعلن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء عن خطة استجابة وطنية لتطبيق التعليم 

االلكرتوين عن بعد ودعم جهود وزارة الرتبية واملدارس الرسمية والخاصة 

بهدف استكامل العام الدرايس بأقل رضٍر ممكٍن. وتركز الخطّة املتعددة 

املستويات والوسائل عىل رضورة الوصول لجميع املتعلمني وإتاحة املوارد 

الرتبوية للجميع بوسائل متعددة، خاّصة من خلل التلفزيون واالنرتنت. 

وسيقوم املركز بعرض الخطّّة عىل وزير الرتبية لنيل دعمه وموافقته عىل 

انطلقها، عىل ان يبدأ تقديم املواد والخدمات التعليمية خلل أيّام من تاريخ 

بدء تطبيق الخطّة.

المركز التربوي يعلن عن خطته للتعلم 
اإللكتروني عن بعد

إّن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء يحيّي جهود وزير الرتبية والتعليم العايل، 

الدكتور القايض طارق املجذوب، الذي يعمل جاهًدا لتحقيق املصلحة الرتبوية 

العامة يف ظّل األوضاع الراهنة.

ويشّدد املركز عىل تضافر الجهود بني الوزارات واملؤسسات املعنية التي يعمل 

من أجلها الدكتور املجذوب، ويأمل أن يتخطى وطننا لبنان هذه األزمة بأقّل 

رضٍر ممكٍن.

شكًرا لجهودكم معالي الوزير

أصدر املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الجداول اإلحصائية األولية عن واقع 

التعليم الرسمي والخاص يف لبنان للعام الدرايس2020-2019.

تظهر هذه الجداول أعداد الطلب بحسب القطاع، الجنس، الصف، الجنسية، 

لغة التعليم املعتمدة، والتوزع الجغرايف للطلب واملدارس.

كام وتتضمن األرقام األولية للتلمذة غري اللبنانيني يف دوام بعد الظهر 

وتوزيعهم عىل مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي.

صدور الجداول اإلحصائية األولية عن واقع 
التعليم الرسمي والخاص في لبنان للعام 

الدراسي 2020-2019

اإلعلم  ووزيرة  املجذوب،  طارق  الدكتور  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  أطلق 
الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ووزير االتصاالت الدكتور طلل حواط، يف مؤمتر 
صحايف مشرتك األربعاء ٢٥ آذار، مرشوع التعلم عن بعد عرب البث التلفزيوين 
يرق،  فادي  األستاذ  للرتبية  العام  املدير  من  كل  مبشاركة  الرقمية،  واملنصات 
رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان ورئيس الجامعة 
اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، ويف حضور منسق اتحاد املؤسسات الرتبوية األب 
يف  االفرتايض  والتعليم  بعد  عن  التعلم  مجال  يف  الرتبوي  الخبري  عازار،  بطرس 
املركز الرتبوي الدكتور ميلد السبعيل، وأعضاء من االتحاد وممثلني عن اتحادات 

وروابط املعلمني وممثلني عن منظامت دولية وفاعليات تربوية وإعلميني.

خّطة االستجابة لمشروع الّتعّلم عن بعد

كلمة رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء د. ندى عويجان يف املؤمتر الصحايف 
املشرتك، الحاصل يوم األربعاء 25 آذار 2020، حول مرشوع التعلم عن بعد عرب 

البث التلفزيوين واملنصات الرقمية:
https://www.youtube.com/watch?v=qwT4lmciMhQ&feature=youtu.be

كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
د. ندى عويجان في المؤتمر الصحافي حول 

مشروع التعّلم عن بعد

أطل الدكتور ميلد السبعيل، خبري تطوير املناهج والخبري الرتبوي يف مجال 
التعلم عن بعد والتعليم االفرتايض يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء،  يوم 
األحد الواقع فيه 29-03-2020، تحاوره اإلعلميّة سمر ابو خليل يف برنامج 
»الحدث« الجزء الثاين، عىل قناة تلفزيون الجديد، يف حديٍث حول شجون 

التعليم يف زمن الكورونا. 

 مقابلة تلفزيون الجديد
مع خبير تطوير المناهج في المركز التربوي 

د.ميالد السبعلي للحديث عن موضوع 
التعليم في زمن الكورونا

للبحوث واالمناء  الرتبوي  املركز  التعلم عن بعد، وضع  يف إطار مرشوع 

الحلقات التّلفزيونيّة التي بُثت يوم اإلثنني الواقع يف 30 آذار 2020 عرب 

شاشة تلفزيون لبنان، عىل الروابط التالية: ...

إلعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية 
 لمشروع الّتعّلم عن بعد ليوم اإلثنين

30 آذار 2020

يف إطار مرشوع التعلم عن بعد، وضع املركز الرتبوي للبحوث واالمناء 

الحلقات التّلفزيونيّة التي بُثت يوم الثّلثاء الواقع يف 31 آذار 2020 عرب 

شاشة تلفزيون لبنان عىل الروابط التالية: ...

إلعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية 
 لمشروع الّتعّلم عن بعد ليوم الّثالثاء

31 آذار 2020
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