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 األسباب الموجبة: 

 ّن الّظروف والحيثيّات المذكورة أدناه: إ

 الدّراسيّ انطالقة العام  بتأخيرب  ا سبّ ، ممّ  اإلضراباتعليم بسبب ف التّ ت إلى توقّ والتي أدّ  عبة التي رافقتهالمتأّزم في لبنان، واألوضاع االجتماعيّة الصّ  الوضع االقتصاديّ -

 .شهر أة كثر من عدّ أل  بشكل منتظم

خرى أة ونجاز المتفاوتة بين مادّ ونسب اإل 2022آذار  23ى حتّ  األساسيّةحول إنجاز المواضيع/ األهداف   التّربوّي للبحوث واإلنماءجراها المركز أراسة التي نتيجة الدّ  -

 . المواد  معظمصف تقريبا في حوال النّ ضل األأفب والتي لم تتعدّ 

مين وصعوبة استكمال ر لدى المتعلّ ه من صعوبات وتعثّ تظهرأوما  قاباتوابط والنّ والرّ  والخاص، سميّ رّ ال القطاعين:من  التّربويّ ين في الحقل ة المعنيّ جتماعات مع كافّ اال-

 .المنهج

في المدارس لصفوف  الدّراسيّ دة لنهاية العام قبل المهل المحدّ  إنجازها /د من تغطيتها وذلك للتأكّ  20121/م/ 13ميم رقم عضمن التّ  المضامين ر فيظإعادة النّ  منّااستدعت 

 .هاداتالشّ 

 :  الَمراِجع الُمعتََمَدة في هذا الّسياق

     .علم االجتماع مادَّة( والتَّعاميم الاّلِحقَة بَِحَسب تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج 8/5/1997تاريخ  10227َمناِهج التَّعليم العام وأهدافها )الَمرسوم رقم 

للحلقة الّثالثة من   3/9/2016تاريخ   2016/م/ 21المبني على الّتخفيف الّصادر ضمن الّتعميم رقم  2018/ 21/5تاريخ  2018/م/28الّتخفيف الّصادر ضمن الّتعميم رقم  ➢
 مرحلة الّتعليم األساسّي ولمرحلة التعليم الّثانوّي.
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ة علم االجتماع للّصّف الّثانوي الّثالث ج نهَ مَ المرتبطة باألهداف األساسي ة ل   األساسي ة ة مي  يعلالت  الَمضامين   فرع االجتماع واالقتصاد  -ماد 
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