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الأبواب املفتوحة

ُتعنى بالرتبية، ت�صبح  التي  امل�ؤ�ص�صات 

عطاءها  حتجب  ال  املتدفقة،  الينابيع  مثل 

اأحد. وهكذا هي مراكز امل�ارد الب�رشية  عن 

واالأق�صية  املحافظات  يف  املنت�رشة 

اأمام  اأب�ابها ب�ص�رة دائمة  اللبنانية، تفتح 

االأ�صاتذة واملعلمني واأمام املدار�س والق�ى 

االأن�صطة  ال�صتقبال  املجتمع،  يف  احلية 

الرتبوي  الن�شاط  فيمتزج  املفيدة،  الرتبوية 

بني واأع�صاء فريق التدريب 
ِّ
مع خربات املدر

ترب�ية  اأن�صطة  باإجناز  يب�رشِّ  ما  امل�صتمر، 

الرتب�ية والثقافية  تتمتع بالعمق والفائدة 

واالجتماعية.

التي  املفت�حة  االأب�اب  �صيا�صة  اإن 

واالإمناء  للبح�ث  الرتب�ي  املركز  ينتهجها 

الرتبية  وزير  معايل  ت�جيهات  مع  تتاآلف 

منيمنه  ح�صن  الدكت�ر  العايل  والتعليم 

اإىل  املدار�س  مديري  جميع  دعا  الذي 

االنفتاح على املجتمع وجعل املدر�صة حمل 

املدار�س  لتلعب  واحت�صان،  ا�صتقطاب 

دورها يف املجتمع الذي تنتمي اليه.

التي  واملعلمات  املعلمني  دور  واإن 

الب�رشية  للم�ارد  مراكز  اإىل  لت  حت�َّ

الهيئة  الأفراد  امل�صتمر  وللتدريب 

االأ�صا�س  دورها  اإىل  ت�صيف  التعليمية، 

ي�صعها   ملهامها،  اًل  مكمِّ جديداً  دوراً 

واأ�صاتذتها  وجتهيزاتها  قاعاتها  وي�صع 

اأدع�  واإنني  الرتب�ية،  االأن�صطة  يف خدمة 

مديري مراكز امل�ارد اإىل ح�صن الت�ا�صل 

الراغبة  الرتب�ية  واجلهات  املدار�س  مع 

باإقامة اأن�صطتها، الأن هذه االأن�صطة ت�صكل 

جزءاً ال يتجزاأ من احلياة الرتب�ية، وهي 

ال�جه االآخر الإعداد املتعلم ليك�ن م�اطنًا 

فاعاًل ومنتجًا.

لتحقيق  االأفعل  ال�صبيل  هي  الرتبية 

التي  االأدلة  واإن  امل�صتدامة،  التنمية 

عناوين  ح�ل  الرتب�ي  املركز  و�صعها 

رئي�صة يف التنمية امل�صتدامة، يف جماالت 

وتر�صيد  ال�صحي  والغذاء  البيئة،  حماية 

ت�صكل  ال�صحيحة،  وامل�اطنة  االإنفاق، 

الرتب�يني  اأيدي  يف  جداً  مهمة  و�صيلة 

اأن�صطة  لقيادة  به  م�ث�قًا  وم�صدراً 

خمتلفة يحتاج اإليها اأبناوؤنا، ويجدون يف 

تنفيذها ما ير�صي مي�لهم وتطلعاتهم .

     

رئي�شة املركز الرتبوي للبحوث والإمناء

الدكتورة ليلى مليحه فيا�ض 

  الرتبية 

هي ال�شبيل 

الأفعل لتحقيق 

التنمية 

امل�شتدامة 
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احلدث

برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم العايل د. منيمنة 

مّت افتتاح موؤمتر علمي دويل بدعوة من اجلامعة االنطونّية – املعهد العايل للمو�سيقى

رئي�سة املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء د. فيا�ض ممثلة وزير الرتبية د. منيمنة

منذ اأن ت�صلَّم ال�زير منيمنة مهامه يف وزارة الرتبية نالحظ 

بتدري�س  االهتمام  اإىل  االإ�صارة  من  تخل�  ال  ت�رشيحاته  اأن 

م�رشح  من  الفن�ن  درا�صة  باأن  منه  اإمياًنا  االإجرائية  امل�اد 

ال  واأنه  الطالب  �صخ�صية  بناء  على  ت�صاعد  الخ...  وم��صيقى 

االأن�صطة الال�صفّية فقط،  التلميذ من خالل  اأن يتعّلمها  يجب 

والتعليم  الرتبية  »الأن  املناهج  �صلب  يف  اإدخالها  علينا  بل 

تن�ع  على  الفن  يك�ن  ورمبا  فقط...  العلمّية  امل�اد  يف  لي�صا 

اجتاهاته ه� خيار االإبداع اأمام اأبنائنا. ويلبي منيمنة جميع 

امل�ا�صيع  تبحث  التي  واملحا�رشات  الندوات  اإىل  الدع�ات 

املتعّلقة بامل�اد االإجرائية. وقد مّثلته الدكت�رة ليلى مليحة 

افتتاح  يف  واالإمناء  للبح�ث  الرتب�ي  املركز  رئي�صة  فّيا�س 

م�ؤمتر ح�ل ا�صتخدام الت�صجيالت وانتقال املرياث امل��صيقي 

وذلك ي�م اجلمعة 2010/6/4 يف اجلامعة االأنط�نية. 

واألقت د. فيا�س كلمة اأهم ما جاء فيها: »امل��صيقى لغة العامل، 

والرتاث امل��صيقي ب�صمة ح�صارية عميقة التعبري والدالالت، 

ل�صيقة ب�جدان ال�صع�ب وكاأنها ه�ية وراثية تختزن االأجماد 

واالنك�صارات، االأفراح واالأحزان، الق�ة واحلب وال�صجن«.

واالإمناء  للبح�ث  الرتب�ي  للمركز  كرئي�صة  م�قعي  »من   ...

رائدة،  الكرمية يف جامعة  املنا�صبة  ا�صتفيد من هذه  اأن  اأود 

الأق�ل ان الرتبية امل��صيقية التي اأفردت لها املناهج الرتب�ية 

م�صاحة بني امل�اد االإجرائية �صتع�د اإىل املدار�س الر�صمية مع 

الرتبية  وزير  معايل  من  بقرار  املقبل،  الدرا�صي  العام  بداية 

لرفد  كبرية  �صتك�ن  احلاجة  وان  منيمنة،  ح�صن  الدكت�ر 

اأمثال  من  امل��صيقية  الرتبية  باأ�صاتذة  الر�صمية  املدار�س 

املتخرجني من اجلامعة االأنط�نية وكلية الرتبية يف اجلامعة 

اُِعّدوا  الذين  اأ�صاتذة الرتبية امل��صيقية  اإىل  اإ�صافة  اللبنانية، 

يف دور املعلمني واملعلمات وت�زع�ا على املدار�س.

�صخ�صية  بناء  ا�صتكمال  اإىل  نطمئن  جتعلنا  الب�رشى  هذه  اإن 

امل��صيقية  الرتبية  عرب  الر�صمية،  املدار�س  يف  اأبنائنا 

ومادة  الريا�صية  والرتبية  والت�صكيلية  وامل�رشحية  والفنية 

بامل�اد  يعرف  ما  اأي  الثانية،  االأجنبية  واللغة  املعل�ماتية 

لكن  للمناهج،  الفارقة  العالمة  �صكلت  التي  االإجرائية 

االإمكانيات حرمت املدار�س الر�صمية من تطبيقها، اإننا على 

ت�ازنًا يف  اأكرث  الر�صمية  املدر�صة  اأب�اب حقبة جديدة جتعل 

بناء �صخ�صية املتعلم، واأكرث رقيًا واإن�صانية، وتفتح جماالت 

جديدة الكت�صاف امل�اهب والقدرات، وتتيح  اختيار جماالت 

جديدة للتخ�ص�س غري التقليدي ملهنة امل�صتقبل«.
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اأن�شطة الوزارة

العمل،  �شوق  يف  لالنخراط  اللبناين  ال�شباب  حت�شري  بهدف 

لفهم  ال�رشورية  واملالية  االقت�صادية  باملعارف  مزودين 

املالية  االأزمة  بعد  بخا�صة  املتقدمة،  واخلدمات  املنتجات 

مع  بالتعاون  والرتبية،  املال  وزارتا  اطلقت  االأخرية،  العاملية 

جامعة القدي�س ي��صف ـ كلية العل�م االقت�صادية "م�رشوع تعزيز 

الثقافة االقت�شادية واملالية لدى ال�شباب اللبناين" على اعتبار 

اأنها جزء ال يتجزاأ من املناهج الرتب�ية والتعليمية.

الر�صمية،  املدار�س  منه  ت�صتفيد  الذي  امل�رشوع،  هذا  ويت�صمن 

االقت�صاد  مادة  يف  اأ�صاتذة  لـ210  م�جًها  تدريبًيا  برناجًما 

حتت�يها  التي  واالقت�صادية  املالية  املفاهيم  اأهم  يتناول 

املناهج الر�صمية الثان�ية، من اأجل اإعداد جيل �صاب م�ؤلف من 

52231 تلميذاً المتالك معارف حديثة ح�ل اإدارة املال العام 

واخلا�س. 

واملال  الرتبية  وزيري  ت�قيع  خالل  جاء  امل�رشوع  اإطالق 

الثقافة  لتعزيز  تعاون  اتفاق  على  احل�صن،  وريا  منيمنة  ح�صن 

االقت�صادية واملالية لدى ال�صباب، يف معهد با�صل فليحان املايل 

واالقت�صادي ـ ك�رني�س النهر، ويف ح�ص�ر عدد من امل�ص�ؤولني 

يف ال�زارتني، وممثلني عن م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�س واجلهات 

املانحة.

وين�س االتفاق على "تعزيز نقل املعرفة من خالل اإعداد ور�س 

عمل وحمالت ت�عية ح�ل ال�ص�ؤون املالية واالقت�صادية بهدف 

�صني ال �صيما تلك التي لها عالقة مبا�رشة 
ِّ
حتديث معل�مات املدر

بربنامج مادة االقت�صاد".

واعترب ال�زير منيمنة ان برنامج تعزيز قدرات ا�صاتذة االقت�صاد 

يف املدار�س الر�صمية " يندرج يف اإطار حتقيق التنمية الب�رشية 

املرتكزة على اال�صتثمار يف الفرد، و�صمن �صيا�صة تعزيز ال�رشاكة 

ًقا اإىل عن�ان "الرتبية على التنمية 
ِّ
متطر بني الدولة وال�صباب"، 

احلايل  للعقد  �صعاراً  االأون�صك�  منظمة  اأطلقته  الذي  امل�صتدامة" 

نظًرا الأهمية البعد االقت�صادي يف حتقيق التنمية.

التعاون  اتفاق  اأن  على  احل�صن  ال�زيرة  �صددت  ناحيتها،  من 

يهدف اىل تهيئة "م�صتهلك ذكي للخدمات امل�رشفية واملالية" 

و"م�اطن ي�صائل ال�صيا�صات بعيداً من ال�صيا�صة" و"ميلك خلفية 

اقت�صادية ومالية تتيح له القدرة على احل�صاب واملحا�صبة".

وبعد ت�قيع ال�زيرين على اتفاقية التعاون، اأعلن امل�ص�ؤول عن 

"برنامج امللكية الفكرية" يف �رشكة ميكرو�ص�فت تقدمي برنامج 
االأطراف  منه  لت�صتفيد  للتالميذ  الفكرية  امللكية  عن  منهجي 

لدى  واملالية  االقت�صادية  الثقافة  "تعزيز  مب�رشوع  امل�صاركة 

ال�شباب اللبناين" يف املراحل املقبلة لهذه املبادرة.

اتفاق تعاون لتعزيز الثقافة القت�شادية واملالية

الثقافة  منيمنة:   

يتجزاأ  ل  جزء  القت�شادية 

الرتبوية  املناهج  من 

والتعليمية.

مواطن  تهيئة  احل�شن: 

اقت�شادية  خلفية  ميلك 

القدرة  له  تتيح  ومالية 

على احل�شاب واملحا�شبة

"

"

"

"
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اأن�شطة الوزارة

مع  لقاءات  لعقد  وني�صان  اآذار  �صهري  منيمنة  ال�زير  خ�ص�س 

جة 
ّ
املدر القاعة  يف  املناطق  يف  الر�صمية  املدار�س  مديري 

روؤ�صاء  يرق،  فادي  للرتبية  العام  املدير  ح�ص�ر  يف  لل�زارة 

على  م�صدًدا  االبتدائي،  التعليم  دائرة  ورئي�س  الرتب�ية  املناطق 

تعزيز دور املعلم واملدير جلهة رفع درجة الكفاءة، ما ي�صاعد يف 

حت�صني االأداء لتك�ين اإدارة  ترب�ية �صليمة وفاعلة، وقادرة على 

تن�صيط املدر�صة وتفعيلها ورفع اأدائها.

واأو�صح اأنه يف العام املقبل، �صنبا�رش تدري�س امل�اد االإجرائية. 

اأ�صاتذة م�اد اللغة  وقد رفعنا اإىل جمل�س ال�زراء ل�ائح باأ�صماء 

اأجراها جمل�س  التي  الذين جنح�ا يف املباراة  الثانية  االأجنبية 

اخلدمة املدنية بح�صب حاجات املناطق �صمن اإطار الق�صاء.

و�صنبداأ  نهائية  ب�ص�رة  جديد  تعاقد  اأي  اأوقفنا  "لقد  وقال: 

برتميم كل مدار�س لبنان مع تاأمني خمتربات علمية وخمتربات 

العملية  هذه  ت�رشيع  يف  اأ�صا�صي  االإدارات  دور  واإن  كمبي�تر، 

واإجنازها بال�ص�رة الف�صلى".

االأ�صا�صي  التعليم  معلمي  تدريب  �صيتم  اأنه  اىل  ال�زير  واأ�صار 

الناجحني باملباراة املذك�رة اأعاله يف دور املعلمني واملعلمات.

واأو�صح ال�زير اأن اإحلاق املعلمني الناجحني يف التعليم االأ�صا�صي 

الدرا�صي،  العام  نهاية  مع  �صيتم  الرتبية  وكلية  املعلمني  بدور 

الرا�صبني  للمتعاقدين  مفت�حة  مباراة  الإجراء  اجتاه  اإىل  الفًتا 

اإخ�صاعهم ملا  اإعطائهم عالمات على �صن�ات اخلربة، وبعد  مع 

يف�ق املائة �صاعة من التاأهيل، ما ي�فر لهم ظروفًا م�ؤاتية اأكرث 

ت�صاعدهم على النجاح.

اإعطاء  باجتاه  للمدار�س  الداخلي  النظام  تعديل  اإىل  واأ�صار 

منيمنة ي�شع مديري املدار�ض يف اأجواء خطة النهو�ض بالرتبية

املديرين املزيد من ال�صالحيات، ما  يكفل لهم حرية املبادرة. 

واإذ اأيد مبداأ الث�اب والعقاب، دعا املديرين اإىل حتقيق قفزة يف 

التعليم االأ�صا�صي، كما دعاهم اإىل ت�صكيل جلان اأهلية يف املناطق 

املدر�صة  اأ�صدقاء  عن  اأمثلة  واأعطى  الر�صمية.  املدر�صة  لدعم 

الر�صمية يف ك�رشوان و�صيدا وغريهما، م�ؤكداً اأن التعاون ي�ؤدي 

اإىل دعم املدر�صة الر�صمية.

من جهتهم، طالب املديرون برفع قيمة امل�صاهمات يف �صناديق 

املدار�س اإىل مائة وخم�صني األف لرية لتتمكن املدار�س من القيام 

تثبيت  على  والعمل  املتاأخرة،  امل�صتحقات  وبدفع  ب�اجباتها، 

احلّجاب الأنهم بات�ا ي�صكل�ن عبًئا على �صندوق املدر�صة، و�صداد 

اخلزينة  من  والهاتف  املياه  ور�ص�م  واملحروقات  الكهرباء 

مبا�رشة الأن �صناديق املدار�س تن�ء حتت هذه االأعباء. 

كما �صكا املديرون من ترهل اأفراد الهيئة التعليمية.

املدير العام للرتبية فادي يرق رد على مطالب املديرين، فاأ�صار 

اأن  اإىل  الفًتا  االأهايل،  من  ا  رف�صً لقي  امل�صاهمات  رفع  اأن  اإىل 

وتقدمي  ال�صناديق  م��ص�ع  لدر�س  ال�زير  �صكلها  جلنة  هناك 

اإقرتاحات عملية.

اأيل�ل لتتمكن املدار�س من  ال�صلف للمدار�س يف �صهر  ويف �صاأن 

 17 تت�صمن  اجلديدة  امل�ازنة  اأن  يرق  ك�صف  اأعمالها،  ت�صيري 

مليار لرية لرتميم املدار�س وقد عمل ال�زير على اإدراجها. واأمل 

الرا�صبني  للمتعاقدين  ال�صيف  يف  تدريبية  دورة  باإقامة  يرق 

بالتن�صيق مع كلية الرتبية واملركز الرتب�ي، كما وعدهم ال�زير.

باإ�صافة  �صن�ات  ثالث  اأ�صبحت  الرو�صة  مرحلة  اأن  اإىل  واأ�صار 

�صف متهيدي تتم جتربته راهنًا.

اأن�شطة الوزارة
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يف اإطار االإعداد والتح�صري الإجناح املعر�س ال�طني االأول للمهن 

بريوت  يف  واخلا�صة  الر�صمية  الثان�يات  طالب  ا�صتقبل  الذي 

اجلامعات  يف  املتاحة  باالخت�صا�صات  لتعريفهم   واملناطق 

منيمنة  د.  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  جمع  واملهنيات، 

ورئي�صة جلنة الرتبية النيابية بهية احلريري مديري الثان�يات 

لل�زارة، يف  جة 
ّ
القاعة املدر الر�صمية وعددهم 258 مديًرا، يف 

الثان�ي  التعليم  العام للرتبية فادي يرق ومدير  ح�ص�ر املدير 

حمي الدين ك�صلي. 

ال�زير منيمنة، اأعلن "اأن معر�س املهن ياأخذ منا اهتماًما كبرًيا 

اكت�صاف مهنة امل�صتقبل كي يح�صن�ا اختيار  اإىل  اأبناءنا  لندفع 

االخت�صا�س الذي �صيبني كل تلميذ م�صتقبله على اأ�صا�صه، معترًبا 

ح�ّس  يف  رئي�س  وه�  املدر�صة،  قائد  دور  ه�  املدير  دور  اأن 

احلدود،  اأق�صى  اإىل  منه  واالإفادة  املعر�س  زيارة  على  الطالب 

اأن معايل ال�صيدة احلريري بذلت جه�ًدا كبرية جلعل  اإىل  م�صرًيا 

هذا املعر�س حقيقة يف خدمة الطالب".

من جهتها، اعتربت احلريري اأن كل مدير ه� وزير يف مدر�صته، 

ا�صتمرار  ه�  واملهم  دوركم  ونحرتم  اإليكم  ننظر  "هكذا  وقالت 

الدكت�ر  ال�زير  العام املا�صي ونتابعه مع  الذي بداأناه  الرتاكم 

االأجندة املدر�صية كان متفاوتًا يف  ا�صتخدام  اإن  ح�صن منيمنة. 

اكت�صاف  على  الطالب  ت�صاعد  وهي  التالمذة،  وبني  املدار�س 

اهتمامهم �صمن منظ�مة من القيم التي نعمل عليها". 

واأو�صحت "اإن فكرة املعر�س جاءت نتيجة مراجعات من االأهايل 

غري  اخت�صا�صات  اأو  مرخ�صة  غري  جامعات  يختارون  الذين 

�صة. والفرادة يف هذا املعر�س هي يف ال�ثائق التي تك�صف  مرخَّ

املحا�رشات.  اختيار  على  وحتفزه  واجتاهاته  التلميذ  قدرات 

واأعربت عن االأمل يف اأن يتم ال��ص�ل مع معايل ال�زير منيمنة 

اإىل اإجراء الت�صنيف للجامعات ليعرف الطالب م�صت�ى اجلامعة 

واخت�صا�صاتها وتقدمها يف الت�صنيف".

منيمنة واحلريري التقيا 258 مدير ثانوية ر�شمية

لإجناح املعر�ض الوطني الأول للمهن

منيمنة: اختيار 

الخت�شا�ض الذي 

�شيبني كل تلميذ 

م�شتقبله على اأ�شا�شه

""
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اأن�شطة الوزارة

اجتمع ال�زير منيمنة مع وفد رابطة اجلامعات يف لبنان الذي 

الدكت�ر  ال�رش  واأمني  اجللبي  ح�صن  الدكت�ر  الرابطة  رئي�س  �صم 

معن�ية  كهيئة  الرابطة  تك�ن  باأن  ال�فد  وطالب  مطر،  �صهيل 

م�صاركة يف جلنة و�صع م�رشوع قان�ن التعليم العايل اخلا�س، 

اإن�صاء كليات جديدة  واأن ُيبت بطلبات اجلامعات القائمة جلهة 

اأو اخت�صا�صات جديدة، واعًدا بالتعاون معها على الرغم من اأن 

العديد من اأع�صائها ي�صارك يف اللجنة كممثلني للجامعات. واإذ 

لكل  اأن  اإىل  اأ�صار  امل�صتقبل،  قائمًا يف  �صيظل  التعاون  اأن  اعترب 

هذا  يف  وراأيها  اخلا�س  نظامها  عاٍل  تعليم  م�ؤ�ص�صة  اأو  جامعة 

االأمر، لكن الدولة من خالل وزارة الرتبية ترغب يف تنظيم قطاع 

التعليم العايل اخلا�س دون متييز  م�ؤ�ص�صة من اأخرى، و�صرتفع 

م�رشوعًا اإىل جمل�س ال�زراء يت�صمن واقع التعليم العايل اخلا�س 

وامل�صتندات املتعلقة بكل م�ؤ�ص�صة لياأخذ املجل�س القرار املنا�صب 

�صيتيح  اجلديد  القان�ن  باأن  االعتقاد  عن  معرًبا  امللف،  بهذا 

ت�صحيح االأو�صاع ويريح امل�ؤ�ص�صات وال�زارة، وه� م�رشوع ال 

مي�سُّ بحرية التعليم التي يكفلها الد�صت�ر. 

واأ�صار ال�زير اإىل اأن اللجنة التي عملت على امل�رشوع هي عينها 

التي مّت ت�صكيلها منذ خم�س �صن�ات، وقد اأجنزت عملها ب�ص�رة 

الرابطة  �صيدع�  اأنه  واأكد  �صهرين،  فرتة  خالل  يف  نهائية  �صبه 

العايل اخلا�س  اأي م�رشوع يتعلق بالتعليم  لتك�ن حا�رشة يف 

يف املرحلة املقبلة. 

عقد ال�زير منيمنة اجتماًعا م�صرتًكا الحتاد امل�ؤ�ص�صات الرتب�ية 

اأج�اء  يف  املجتمعني  و�صع  حيث  املعلمني،  ونقابة  اخلا�صة 

تعميم  تت�صمن  والتي  ال�زراء  جمل�س  اإىل  رفعها  التي  اخلطة 

ريا�س االأطفال على املدار�س الر�صمية، واإن�صاء دائرة يف ال�زارة 

باملختربات  وجتهيزها  املدار�س  كل  وترميم  االأطفال،  لريا�س 

العلمية واملعل�ماتية.

يك�ن  اأن  منها  املعلم،  لتعيني  جديدة  م�ا�صفات  عن  وك�صف 

اختيار  يتم  اأن  على  تعليمية،  �صهادة  ثم  ومن  االإجازة،  حاماًل 

االأف�صل من بني املر�صحني من طالب كليات الرتبية عرب مباراة 

ا على وج�ب حيازة املدير  يجريها جمل�س اخلدمة املدنية. واأي�صً

اإداري  جهاز  تاأمني  اإىل  اإ�صافة  الرتب�ية،  االإدارة  يف  اإجازة 

م�صاعد، وجهاز ترب�ي ي�صم من�صقني للم�اد واالأن�صطة وال�صحة 

املدر�صية. وقال "�صنبداأ بتطبيق امل�اد االإجرائية بدًءا من احللقة 

االأوىل االأ�صا�صية ونتابع �صع�ًدا عاًما بعد عام. 

اإن�صاء  �صيتم  اخلا�س،  العايل  التعليم  �صاأن  "يف  اأنه  اإىل  ولفت 

الهيئة ال�طنية للج�دة. كما �صرنفع، مع القان�ن، الئحة باأو�صاع 

يف  املهني  التعليم  ملف  بفتح  و�شنبداأ  وخمالفاتها.  املوؤ�ش�شات 

اأقرب وقت".

االإجازات  م��ص�ع  حمف��س  نعمه  املعلمني  نقيب  وطرح 

يف  املعلمني  ورواتب  تع�ي�صات  على  وتاأثريها  التعليمية 

اإلزامًيا  االنت�صاب  اإىل  ي�صار  باأن  مطالًبا  اخلا�صة،  املدار�س 

و�رشح  التع�ي�صات.  �صندوق  غرار  على  التعا�صد  �صندوق  اإىل 

االأب مروان  الرتب�ية اخلا�صة  العام الحتاد امل�ؤ�ص�صات  املن�صق 

تابت مبداأ ال�رشاكة القائم بني النقابة وامل�ؤ�ص�صات يف �صندوق 

يف  النقابة  مع  امل�ؤ�ص�صات  تت�صارك  اأن  اإىل  داعًيا  التع�ي�صات، 

ا. اإدارة هذا ال�صندوق اأي�صً

�صياغة  يجب  واأنه  للمعلمني،  مفيد  ال�صندوق  باأن  ال�زير  ورّد 

ر عرب ت�صكيل جلنة  واإعداد ت�ص�ُّ الن�ص��س والق�انني واالأنظمة، 

من اجلهتني ومن ال�زارة، على اأن تبل�ر هذه اللجنة �صيغة ح�ل 

اإدارة ال�صندوق واالآلية التقنية ل�رشف االأم�ال واأن يتم عر�صها 

على امل�ؤ�ص�صات والنقابة التخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنها.

رغبتها  اجلامعات  رابطة  مع  بحث  منيمنة 

امل�شاركة يف جلنة قانون التعليم العايل اخلا�ض

لحتاد  م�شرتًكا  اجتماًعا  يعقد  منيمنة 

املوؤ�ش�شات الرتبوية اخلا�شة ونقابة املعلمني

التعليم  قطاع  تنظيم 

العايل اخلا�ض دون متييز  

موؤ�ش�شة من اأخرى
""

اأن�شطة الوزارة
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�صفرية  مع  منيمنة  ال�زير  بحث 

ال�اليات املتحدة لدى لبنان مي�صال 

ال�كالة  مديرة  ترافقها  �صي�ص�ن 

دنيز  الدولية  للتنمية  االمريكية 

الثقافية  العالقات  وم�ص�ؤول  هربال، 

رايان غليها، يف ح�ص�ر املدير العام 

التعاون  قان�ص�ه،  وجيه  ال�زير  وم�صت�صار  يرق،  فادي  للرتبية 

بني البلدين يف جمال الرتبية وامل�صاريع التنم�ية، حيث �صدَّدت 

حمادثات  خالل  من  ظهرت  التي  الرتبية  اأهمية  على  �صي�ص�ن 

الرئي�صني باراك  اأوباما والعماد مي�صال �صليمان.

دعم  تطبيق م�رشوع   التعاون يف  الأ�صكركم على  "جئت  وقالت 

اجتمع ال�زير منيمنة مع رئي�صة املركز الرتب�ي للبح�ث واالإمناء 

املدر�صي  الكتاب  طباعة  عمل  وفريق  فيا�س  ليلى  الدكت�رة 

املدر�صي  الكتاب  طباعة  تت�ىل  التي  ال�رشكة  وممثل  ال�طني، 

على  مطلًعا  ال�رشكة،  عمل  وفريق  بدر  نبيل  وت�زيعه  ال�طني 

الئحة ببع�س الكتب املدر�صية التي ميكن جتزئتها اإىل جزاأين اأو 

اأكرث ن�صبة اإىل حجمها، وتخفيًفا ل�زن احلقيبة املدر�صية.

بحث مع ال�شفريين الأمريكي والدامناركي تعاوًنا تربوًيا

منيمنة اّطلع من فيا�ض على اإمكانية جتزئة بع�ض الكتب املدر�شية

الدامنارك  �صفري  ا مع  اأي�صً ال�زير منيمنة  واجتمع 

معه  وعر�س  كري�صتن�صن  ت�ب  يان  لبنان  لدى 

ا  كيفية تعزيز العالقات الثنائية الرتب�ية، خ�ص��صً

بني نقابات املعلمني وجمعياتهم. 

املدار�س الر�صمية الذي �صمل ترميم العديد من املدار�س الر�صمية 

البنى  وتاأمني  اجلديدة  املناهج  لتطبيق  وجتهيزها  وتاأهيلها 

اأن  اإىل  م�صرية  والعلمية،  املعل�ماتية  واملختربات  التحتية 

وتعليم  املعلمني  تدريب  جلهة   م�صتمر  القطاع  بهذا  االهتمام 

االإنكليزية". 



8

ثانيًا: الو�شع امل�شتقبلي املرتقب للمعلم من خالل خطة تطوير 

التعليم العام ما قبل اجلامعي 2015-2010.

على م�شتوى الإعداد

اإن م�رشوع القان�ن املقرتح من قبل وزارة الرتبية يف اإطار خطة 

اأفراد  بتنظيم  واملتعلق  اجلامعي  قبل  ما  العام  التعليم  تط�ير 

اأن  يفرت�س  التعليم  متهني  برنامج  خالل  من  التعليمية  الهيئة 

يت�شمن النقاط االأ�شا�شية االآتية:

- تعيني اأفراد الهيئة التعليمية يف املدار�س الر�صمية بناًء على 

اإ�رشاف  جلنة  خالل  من  املدنية  اخلدمة  جمل�س  يجريها  مباراة 

وزارة  يف  املعنية  وامل�ؤ�ص�صات  االإدارات  وبني  بينه  م�صرتكة 

الرتبية والتعليم العايل.

اأما �رشوط اال�شرتاك يف هذه املباراة فهي:

بالرتبية  املخت�صة  اجلامعية  ال�صهادة  اأي  »االإجازة«  حيازة   •
الرو�صة  ملرحلة  بالن�صبة  االبتدائي  بالتعليم  اأو  احل�صانية 

واحللقتني االأوىل والثانية من التعليم االأ�صا�صي. 

• حيازة »دبل�م يف التعليم« بعد نيل االإجازة يف اإحدى امل�اد 
الدرا�صية بالن�صبة للحلقة الثالثة من التعليم االأ�صا�صي.

يف  االإجازة  نيل  بعد  الثان�ي«  التعليم  يف  »املا�صرت  حيازة   •
اإحدى امل�اد الدرا�صية بالن�صبة للمرحلة الثان�ية.  

اأن يتم تاأهيل الفائزين من خالل دورات تدريبية يجريها  على 

املركز الرتب�ي للبح�ث واالإمناء لهذه الغاية.    

على م�شتوى التدريب

قدرات  تط�ير  على  ركزت  اأعاله  اإليها  امل�صار  التط�ير  خطة  اإن 

التط�ير املهني  اأثناء اخلدمة متبنية نظام  وم�ؤهالت املعلمني 

امل�صتمر الذي يهدف اإىل:

- حتديث م�صتمر ملعرفة املعلم املهنية وملهاراته ول�صل�كياته.

- اإتاحة الفر�شة له للتدرج من م�شتوى اإىل م�شتوى اأعلى.

اإلزامية لكل معلم ويتم تقييم  التدريبية  الدورات  اأن تك�ن  على 

املتدرب يف نهاية كل دورة ينال على اأ�صا�صه عدداً من االأر�صدة 

حُتَت�صب الأجل درجته.

يف �ص�ء ما متَّ عر�صه اأعاله،

واإذا متَّ تنفيذ هذا امل�رشوع،

فاإن املعلم ي�صبح:

• واعيًا للفر�س املتاحة له من خالل نظام التط�ير املهني.
• م�ص�ؤواًل عن تط�ره املهني )وظيفيًا وماديًا(.

تتالءم  مرنة  زمنية  مدة  وفق  التط�ر  هذا  على حتقيق  قادراً   •
وقدراته.

يف  للمعلم  جديدة  اآفاقًا  النظام  هذا  يفتح  خمت�رشة  وبكلمة 

م�صريته ال�ظيفية.

املجتمع  تنمية  لتحقيق  الناجح  ال�صبيل  هي  الرتبية  كانت  اإذا 

وتط�ره، 

االإن�صان  كفايات  لتك�ين  ال�حيد  ال�صبيل  ه�  التعليم  كان  واإذا 

ومهاراته لي�صبح ع�ص�اً منتجًا وفاعاًل يف جمتمعه،

جمتمعية  وحاجة  وطنية  �رشورة  ي�صكل  الر�صمي  التعليم  فاإن 

ج�هرية وعن�انًا عريقًا ياأتي يف راأ�س االأول�يات التي تقع يف 

�صلب �صيا�صة احلك�مات واهتماماتها.

والتجهيزات  واالأبنية  املدر�صية  والكتب  املناهج  كانت  واإذا 

العملية  الإجناح  االأ�صا�صية  املك�نات  من  الرتب�ية  وال��صائل 

التعليمية الرتب�ية فاإن املعلم يبقى حجر الزاوية يف هذا البناء 

وبني  واآخر  قطاع  بني  ما  التعليم  متايز  يف  الفارقة  والعالمة 

مدر�صة واأخرى يف القطاع نف�صه.

تعيينًا  وتدريبًا،  اإعداداً  املعلم  حمور  مقاربة  ي�شعدين  هنا  من 

ال��صع  مقارنة  من  انطالقًا  املداخلة  هذه  اإطار  يف  ومتهينًا، 

امل�صتقبلي  ال��صع  مع  الر�صمية  املدر�صة  يف  للمعلم  احلايل 

املرجتى مـن خالل خطة تط�ير التعليـم العام ما قبل اجلامعي 

.2015-2010

اأوًل: الو�شــع احلالـــي

على م�شتوى الإعــداد

مب�جب القان�ن رقم 2001/344 ومب�جب القان�ن رقم 442/ 

2002، متَّ ا�شرتاط حيازة االإجازة للدخول اإىل �شلك التعليم ومل 

حتدد اآليات االإعداد االأ�صا�صي للمعلم حيث:                                                                                                       

عددهم  فاق  حيث  الر�صـمية  املدار�س  فـي  املتعاقدون  تراكم   •
الي�م حدود الـ 12000 معلم ومعلمة غري معدين اأ�صا�صًا.

امل�صكلة  هذه  حلل  حم�ص�رة  ا�صتثنائية  ق�انني  ا�صت�صدرت   •
والتي مل حتل كليًا لغاية االآن.

• ت�قف االإعداد يف دور املعلمني واملعلمات للتعليم االأ�صا�صي 
منذ عام 2002.

على م�شتوى التدريب

منذ خم�س �صن�ات اأب�رش جهاز التدريب امل�صتمر الن�ر وذلك بعد 

فرتة حت�صريية ناهزت الثالث �صن�ات.

ب متَّ اختيارهم بناًء على 
ِّ
ي�صم هذا اجلهاز ح�ايل 200 مدر  •

معايري دولية ومّت تدريبيهم يف داخل لبنان وخارجه على اأيدي 

بريطانيني  وخرباء  الفرنك�ف�نيني،  للمعلمني  فرن�صيني  خرباء 

املدربني  اإعداد  عملية  ا�صتمرت  وقد  االأنكل�ف�نيني،  للمعلمني 

ح�اىل ال�صنتني. 

الف(  )اربعني   40.000 الـ  ح�ايل  تدريب  الي�م  حتى  مّت   •
الرائد يف املنطقة كانت دونه  معلم ولكن هذا االإجناز الرتب�ي 

مع�قات عدة لن نتطرق اإىل تفا�صيلها اإال اأننا نفاخر مبا حتقق 

لغاية االآن.    

املعلم يبقى حجر الزاوية والعالمة الفارقة يف متايز التعليم

جوهر كلمة رئي�شة املركز الرتبوي للبحوث والإمناء الدكتورة ليلى مليحه فيا�ض

يف ور�شة العمل الرتبوية التي نظمها قطاع املعلمني يف احلزب ال�شيوعي اللبناين

بعنوان »التعليم الر�شمي �رضورة وطنية وحاجة اقت�شادية- اجتماعية«

اأن�شطة املركز



9

  DI Duino يف احتفال حا�صد يف قاعة امل�ؤمترات يف قلعة 

 Torre e برعاية وزارة ال�صباب يف احلك�مة االإيطالية واأمري 

Tri Tasso كارل� الك�صندرو، والتعاون مع وزير الثقافة يف -
وغرفة   Fiurli Venezia Giulia يف  التعليم  ووزير   ste
وح�ص�ر    ،  Trieste مدينة  يف  والزراعة  والتجارة  ال�صناعة 

اأمرية قلعة دي دوني�  DI Duino ، وممثل اللجنة ال�طنية 

االيطالية للي�ن�صك�، ورئي�صة "جمعية ال�صعر، ت�صامن ال�صع�ب"، 

دي  بلدية  اأع�صاء  وبع�س  ورئي�صة 

 18 التحكيم امل�ؤلفة من  دوين�، وجلنة 

وتغيب  خم�صة  منهم  ح�رش  وقد  ع�ص�اً 

كال�س  ايلي  ال�شيد  اللبناين  الع�شو 

الفائزين  ح�ص�ر  ويف  خا�صة،  الأ�صباب 

اإىل  اإ�صافة    
ً
�صابا،  68 عددهم  البالغ 

القارات  من  قادم�ا   مدار�س  تالمذة 

 " األقت ريان حمادة ق�صيدتها  االأربع.  

احلرب" ممثلة ثان�ية فخر الدين املعني 

فئة  �صمن  امل�صابقة  يف  والفائزين  امل�صاركني  لبنان  وتالمذة 

"امل�صاريع املدر�صية".

االيطالية،  باللغة  �صعراً  تلقي  اللبنانية  لل�صابة  احل�ص�ر  اأ�صغى 

التي  امل�صابقة  يف  امل�صاركة  ومعايري  اللغة  ح�اجز  متخطية 

عمره  من  �صنة  الثالثني  يتجاوز  مل  من  كل  مب�صاركة  ت�صمح 

وي�صتطيع التعبري �صعراً بلغته االأم اأو باللغة االيطالية.

 DI قلعة  ميدالية  لبنان  تالمذة  ت�صَلم  احلار  الت�صفيق  وو�صط 

Duino  2010 و�صهادة تقدير مل�صاركتهم املميزة يف اللغتني 
العربية وااليطالية من �صمن 1600 ن�س �صعري ل�صباب من 90 

جماعيًا  م�رشوعًا   65 اإىل  اإ�صافة  بلداً 

مبنا�صبة  تناف�ص�ا   املدار�س  لتالمذة 

اأ�ص�صته  الذي  لل�صعر"  العاملي  الي�م   "
 1999 العام  يف  الي�ن�صك�  منظمة 

يف  لل�صعر  خا�س  دور  اإعطاء  بهدف 

ومنهم  الثقافات  بني  احل�ار  تعزيز 

والت�ا�صل  والثقايف  اللغ�ي  التن�ع 

وال�صالم.

واجلدير بالذكر ان م�رشوع تعليم اللغة 

وزارة  بني  تعاون  م�رشوع  ه�  ثانية  اأجنبية  كلغة  االيطالية 

واالإمناء  للبح�ث  الرتب�ي  واملركز  العايل  والتعليم  الرتبية 

وال�صفارة االإيطالية. وقد بداأ تنفيذه منذ العام 2001.

يف احتفال جوائز “امل�شابقة العاملية لل�شعر” 

ميدالية و�شهادة تقدير لتالمذة لبنان 
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يف �صياق الت�عية البيئية ح�ل فرز النفايات يف وزارة الرتبية 

الرتب�ي  "املركز  اأطلق  الر�صمية،  واملدار�س  العايل،  والتعليم 

للم�ظفني  ل�ج�صتية،    – تثقيفية  حملة  واالإمناء"،  للبح�ث 

العاملني فيه، يف مقره يف الدك�انة، حيث األقى حما�رشون من 

جمعيات معنية، حما�رشات متخ�ص�صة ح�ل كيفية التعامل مع 

فرز النفايات وت��صيبها.

ال�صيد   Echo CRAFT يف جمعية  ق ممثل م�رشوع 
َّ
وقد تطر

ا�صتخدامه، داعًيا  ال�رق واإعادة  اإىل م�صاألة تدوير  بيار ال�صاهر 

اإىل فرز كل ن�ع من املكّ�نات ال�رقية، على حدة، عند امل�صدر.

م�ص�ؤول  �صخ�س  م�ؤ�ص�صة،  كل  يف  يك�ن،  اأن  �رشورة  اإىل  ولفت 

نقل  اآلية  ومبتابعة  املتلف،  ال�رق  جتميع  مكان  بتحديد  يهتم 

حملة توعية على فرز النفايات واإعادة تدويرها  

الكميات امل�صتهلكة، مع املعامل.

و�صدَّد ممثِّال جمعية Arc en Ciel جي�صيكا اأبي حيدر واليا�س 

�رشورة  على   ،Bouchons roulants م�رشوع  يف  ب�صاره 

خماطر  لدرء  اال�شت�شفائية   النفايات  ملعاجلة  مراكز  وجود 

العدوى.

تدويرها،  الإعادة  البال�صتيكية  االأغطية  جمع  على  ا  وح�صَّ

وبالتايل ال�صتثمار عائداتها ل�رشاء كرا�ٍس ل�صالح املع�َّقني.

وحذرا من اأن البال�صتيك ياأخذ وقًتا ط�ياًل حتى يتحلَّل، يف حني 

اأن اإحراقه يلّ�ث اجل�، وطمره ياأخذ حيًزا كبرًيا.

م�صاألة  على  خ�ري  باتري�صيا  »بيئتنا«  جمعية  ممثلة  ورّكزت 

الت�عية على اإعادة تدوير البطاريات، نظًرا ملا ت�صكله من تهديد 

للبيئة ب�صبب احت�ائها على م�اد �صامة.

ال�رقية  النفايات  بفرز  بداأ  قد  الرتب�ي  املركز  اأن  العلم  مع 

�صت لهذا االأمر. والبال�صتيكية يف م�صت�عبات خ�صِّ

اللبنانية  املراأة  ل�ص�ؤون  ال�طنية  الهيئة  نظمت 

االجتماعية  االقت�صادية  اللجنة  مع  بالتعاون 

لغربي اآ�صيا يف االأمم املتحدة )ا�صك�ا( ور�صة عمل 

و�صعها  التي  االآليات  ح�ل  ر�صمي  تقرير  الإعداد 

كل  على  بالق�صاء  املتعلقة  الدولية  لالتفاقية  ا�صتجابة  لبنان، 

اأ�صكال التمييز �صد املراأة، التي وّقع عليها عام 1996، متحفًظا 

على نقاط ثالث.

وم�ؤ�ص�صات  وزارات  عن  ملمثلني  اجتماع  ال�ر�صة،  هذه  و�صبق 

 Gender Focal( "ر�صمية ب�صفتهم "�شباط ارتكاز جندري

اأّي طابع  فقط، ال حتمل  ا�صت�صارية  ويق�م�ن مبهام   )Points
تنفيذي.

ور�شة عمل حول اتفاقية الق�شاء على التمييز �شد املراأة

اأن�شطة املركز
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يف اإطار اللقاءات الرتب�ية املندرجة يف خطة العمل املناطقية 

لبنان  حمافظة  يف  التعليمية  الهيئة  الأفراد  امل�صتمر  للتدريب 

اأقيم يف دار املعلمني  ال�صمايل، للعام الدرا�صي 2010-2009، 

 2010 ني�صان   29 يف  اخلمي�س  ي�م  طرابل�س  يف  واملعلمات 

ور�صة عمل ملديري املدار�س الر�صمية يف عكار بعن�ان "جتارب 

وا�صتخدام  املدر�صة،  يف  التن�صيق  مفه�م  تناولت   ، ترب�ية" 

االإداري، حيث عر�س كل من  العمل  املعل�ماتية واالإنرتنت يف 

يف  جتاربهما  خال�صة  فرح  وابراهيم  حمزة  مها  االأ�صتاذين 

امل�صمارين املذك�رين وذلك يف ح�ص�ر رئي�س املنطقة الرتب�ية 

الدين �صحادة، وبع�س مديري دور املعلمني  ال�صمال ح�صام  يف 

الرافعي  وحممد  �صلق  �صامل  االأ�صاتذة  ال�صمال،  يف  واملعلمات 

وفاطمة زكريا.

من  عدد  فيها  �صارك  ومناق�صة  ح�ار  جل�صة  العر�س  تال  وقد 

املديرين املدع�ين.

اأم�صية قامت بتنظيمها  �صهد دار املعلمني واملعلمات يف �صيدا 

بة مادة الفيزياء يف مركز املوارد يف �شيدا االأ�شتاذة ابتهاج 
ّ
مدر

�صالح،  بالتن�صيق مع مدير الدار االأ�صتاذ �صعيد جمعة، وحملت 

عن�ان "لقطات من علم الفلك".

واأو�صحت �صالح اأن الهدف من هذه االأم�صية ه� تعزيز م��ص�ع 

علم الفلك وتفعيله عند اإعادة �صياغة املناهج الرتب�ية، والعمل 

البيئي  التغيري  يف  دوره  الأهمية  العلم  هذا  ثقافة  ن�رش  على 

والكوين.

ثم اُلقيت حما�رشات لكل من:

جامعة  يف  الفلك  علم  مادة  اأ�صتاذ  حجار  روجية  الدكت�ر   -  1

�صيدة الل�يزة حتت عن�ان: " واقع عل�م الفلك يف لبنان " 

2 – الدكتور علي غ�شن خمت�س بعلم الفلك الفيزيائي – جامعة 

ق بني التنجيم 
ْ
الَفر – ني�ي�رك بني يف حما�رشته  ب�ليتاكنيك 

  Is it Astrology or Astronomy? وعلم الفلك

الفلك يف اجلامعة  اأ�صتاذ مادة علم  اأحمد �صعالن،  الدكت�ر   - 3

اللجنة ال�طنية  ا الجنازات  نت حما�رشته عر�صً اللبنانية، ت�صمَّ

لعلم الفلك يف لبنان العام الفائت وخطة العمل امل�صتقبلية. 

 اأجاب بعدها املحا�رشون عن اأ�صئلة احل�ص�ر وا�صتف�صاراتهم.  

بعد اال�صرتاحة،  مت ت�زيع جملة عل�م الفلك ال�صادرة عن اللجنة 

منت  ت�صَّ التي  الفلكية  االأم�صية  كانت  ثم  الفلك،  لعلم  ال�طنية 

ر�صًدا للقمر وبع�س الك�اكب، وذلك ب�ا�صطة  تلي�صك�بات و�صعت 

يف باحة  دار املعلمني واملعلمات. 

ور�شة عمل تربوية ملديري املدار�ض الر�شمية يف عكار      

اأم�شية فلكية ور�شد كواكب يف دار املعلمني واملعلمات يف �شيدا

مراكز املوارد
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Culture

Ces prix sont les plus prestigieux récompensant 

des travaux d’envergure internationale dans 

huit catégories: Recherche, Sciences Sociales,

Humanités, Arts, Sports, Coopération, Concorde et 

Lettres.

Le romancier libanais 

Amine Maalouf, qui écrit 

en langue française, a 

été récompensé par le 

Prix Goncourt en 1993 

pour son roman «Le Rocher de Tanios». Pour le 

jury, «l’œuvre de Maalouf traduite dans plus de 20 

langues fait de lui un des écrivains contemporains 

ayant célébré avec le plus de profondeur la culture 

méditerranéenne comme un espace symbolique de 

coexistence et de tolérance…»

Le règlement de ce prix stipule qu’il est décerné «à 

la personne, à l’institution, au groupe de personnes 

ou d’institutions, dont le travail constitue, dans 

les domaines de la littéra-

ture ou de la linguistique, 

une contribution de premier 

ordre à la culture univer-

selle». Maalouf affirme:

«L’Espagne a toujours été 

dans mon œuvre. Non seulement parce que c’est 

la patrie de mon premier roman «Léon l’Africain», 

mais aussi et surtout parce que cette terre a été un 

lieu de rencontre emblématique, durant des siècles, 

entre les grandes religions de la Méditerranée.»

Amine Maalouf 

Le Prix Prince de Asturies pour les Lettres
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امل�صتدامة  الب�رشية  للتنمية  احلريري  م�ؤ�ص�صة  رئي�صة  اأطلقت 

�س مل�ؤ�ص�صات  النائب بهية احلريري الربنامج التدريبي املخ�صّ

قدرات  بناء  "م�رشوع  عنوان  حتت  اللبناين  املدين  املجتمع 

تنفذه  الذي  لبنان"  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  وتدريب 

بال�رشاكة مع البنك االإ�صالمي للتنمية، انطالًقا من االإميان بدور 

منظمات املجتمع املدين اللبناين يف جماالت التنمية واخلدمات 

االجتماعية كافة، وتاأكيداً على �رشورة التعاون والت�صبيك فيما 

ومتكني  ومهاراتها  اأدائها  م�صت�ى  رفع  يف  وامل�صاهمة  بينها 

اأفرادها. 

جاء ذلك خالل لقاء عقدته احلريري يف منتدى الطائف- و�صط 

من  اأهلية  جمعية   100 من  اأكرث  وممثلي  روؤ�صاء  مع  بريوت، 

املحافظات اخلم�س. 

واألقت احلريري كلمة يف املنا�صبة قالت فيها: اأردنا اأن نلتقي يف 

اإطار التاأ�صي�س ل�رشاكٍة حقيقّيٍة بني الهيئات االأهلية والعاملة يف 

االأهداف  ال�عي ح�ل  اأجل ت�حيد  واملناطق، من  الكربى  املدن 

الق�صايا  التعامل مع  واالأدوات واملهارات واالإمكانيات وح�صن 

ة وال�رشورية وامل�صتقبلية. امللحَّ

م�ؤ�ص�صة  من  قي�صي،  اآية  قبل  من  للم�رشوع  عر�س  جرى  ثّم 

مل�ؤ�ص�صات  �س  املخ�صَّ التدريبي  الربنامج  ت�زيع  ومت  احلريري، 

املجتمع املدين، ليت�شنى للحا�رشين اختيار املوا�شيع التدريبية 

اإعداد  يف  امل�ؤ�ص�صة  ا�صتعانت  وقد  احتياجاتهم.  تلبي  التي 

الربنامج التدريبي بكل من وزارة ال�ص�ؤون االإجتماعية – م�رشوع 

Beyond بناء القدرات للحد من الفقر وجمعية التنمية و

.Consulting &Training

احلريري تطلق م�رشوع تدريب موؤ�ش�شات املجتمع املدين

ل�رضاكٍة  التاأ�شي�ض      

الهيئات  بني  حقيقّيٍة 

الأهلية

""

التي  التقييمية  الدرا�صة  عن  االإعالن  اأي�صا  اللقاء  خالل  ومَت 

بالتعاون  امل�صتدامة  الب�رشية  للتنمية  احلريري  م�ؤ�ص�صة  نفذتها 

قدرات  تنمية  جمال  يف  �صة  متخ�صِّ وحملية  دولية  جهات  مع 

وحتديد  االأهلية  اجلمعيات  حاجات  لتقييم  املحلي،  املجتمع 

على  عملها  �صياق  �صمن  علمية  مقاربة  خالل  من  االأول�يات 

تنمية قدرات املجتمع االأهلي )جمعيات اأهلية و�صباب( بالتعاون 

�صة يف هذا املجال.  مع مراكز اخلربة الدولية واملحلية املتخ�صِّ

مدنيات
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املتحدة  االأمم  ق�ات  اإطار  يف  العاملة  االإيطالية  ال�حدة  نظمت 

االأقمار  عرب  مبا�رشا  ح�اراً  “الي�نيفيل”،  لبنان  يف  امل�ؤقتة 

  Novara ن�فارا   مدينة  ثان�يات  طالب  بني  اال�صطناعية، 

االإيطالية – ت�رين� ، وطالب ثان�يات �ص�ر، بح�ص�ر  امل�ص�ؤول 

االإعالمي يف الق�ة االإيطالية الك�ل�نيل فران�ص�صك� تريين� ممثال 

العامة  االإيطالية  والق�ات  الي�نيفيل  يف  الغربي  القطاع  قائد 

�ص�ر  ثان�ية  مدير  ت�تا،  نيك�ال  ج�زيبي  اجلرنال  اجلن�ب  يف 

 – املدين  التعاون  مكتب  م�شوؤول  الدين،  عز  ح�شن  الر�شمية 

الع�صكري االإيطايل  الك�ل�نيل ج�زيبي ميل�زو ، من�صقة م�رشوع 

اللغة االإيطالية دعد قا�صم ، وح�شد من كبار ال�شباط االإيطاليني، 

ومدراء الثان�يات يف �ص�ر، وطالب ثان�يات وجامعات املنطقة.

اأهدافه  حدد  الذي  االإيطايل   – اللبناين  الطالبي  احلوار  تناول 

الك�ل�نيل تريين� بت�صجيع الت�ا�صل  والتبادل املعريف والثقايف 

اإيطاليا، عدداً من  اإمكانية متابعة التح�صيل العلمي يف  واأي�صا 

وم�ا�صيع  ال�صياحية  و  االجتماعية  الثقافية،  منها  امل�ا�صيع 

من  عدد  اإىل  اإ�صافة  م�صتقبلهم،  وتعني  ال�صباب  تهم  اأخرى 

الق�صايا املتعلقة بنمط تفكري الطالب وم�صاألة ح�ار احل�صارات.  

اللبناين كرمي  اجلامعي  الطالب  وم�شاركة  اللقاء بح�شور  متيز  

اإيطاليا والذي  بدوي الذي يدر�س حاليا هند�صة االت�صاالت يف 

تعلم اللغة االيطالية كتلميذ يف ثان�ية �ص�ر و حاز على منحة 

درا�صية بف�صل الق�ات االإيطالية يف اجلن�ب.

طالب �ص�ر الفخ�رون بجذورهم التاريخية قدم�ا لزمالئهم يف 

اإيطاليا ملحة عن تراث �ص�ر العريقة و دور الفينيقيني التجاري 

يف دول ح��س البحر املت��صط. 

حوار طالبي لبناين – اإيطايل عرب الأقمار الإ�شطناعية.

مدنيات
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اأكرث من 80 تلميذاً من 12 مدر�صة ر�صمية وخا�صة  �صارك�ا يف 

اإعداد 39 م�رشوًعا علمًيا تناولت جماالت الفيزياء والريا�صيات 

وعل�م احلياة، وذلك يف معر�س لبنان العلمي الرابع البتكارات 

نظمته  الذي  وال�صمال  بريوت  مدار�س  تالمذة  واخرتاعات 

م�ؤ�ص�صة "اأنتل"، بالتعاون مع م�ؤ�ص�صة احلريري للتنمية الب�رشية 

امل�صتدامة، يف ق�رش االأوني�صك�. 

امل�صاريع  حتكيم  هيئة  وعقدت 

جامعيني  اأ�صاتذة  من  امل�ؤّلفة 

من  خربة  ذات  عل�م  واأ�صاتذة 

للتكن�ل�جيا  اجلامعي  املعهد 

اللبنانية،  للجامعة  التابع 

املدين،  املجتمع  عن  وممثلني 

جل�صة مغلقة.

واعترب املدير امل�صاعد ملجم�عة 

اأّن  االأعمال يف ال�رشق االأو�صط وتركيا واأفريقيا، فريو غ�رت�س، 

واحل�س  التجديد  على  تنط�ي  املعر�س  امل�صاهمة يف  امل�صاريع 

النقدي وقد كانت م�صاركة الطالب اللبنانيني ممتازة، م�صرًيا اإىل 

نعمل  لذا  االقت�صادي،  التقدم  مفتاح  ه�  واالبتكار  التجديد  اأّن 

»التلفزي�ن الذكي« اأحد االخرتاعات العلمية التي حملها الطالب 

يف  »االإميان«  ثان�ية  من  املالح  حمزة 

للعل�م  الدويل«  »اأنتل  معر�س  اإىل  �صيدا 

"�صان  مدينة  يف  اأقيم  الذي  والهند�صة 

ال�اليات  ـ  كاليف�رنيا  والية  يف  ج�زيه« 

اخرتاعات  �صتة  مـن  واحد  وه�  املتحدة، 

الرابع«  العلمي  لبنان  "معر�س  يف  فازت 

للتنمية  احلريري  »م�ؤ�ص�صة  نظمته  الذي 

الب�رشية امل�صتدامة« وم�ؤ�ص�صة »اأنتل«.

جهاز  عن  عبارة  الذكي  التلفزي�ن   

اأو   DVD دي«  يف  »دي  الـ  بحجم  �صغري 

مراقبة  ي�صتطيع   Receiver الـ«ر�صيفر«  

التي ت�صكل  التلفزي�ن  القريبة من  املنطقة 

اإذا  بحيث  االأطفال،  عي�ن  على  خطًرا 

التي  امل�صافة  و�صمن  منه،  الطفل  اقرتب 

املعرو�س  الربنامج  بقطع  اجلهاز  يق�م  م�صبًقا،  االأهل  يحدِّدها 

على حتفيز ال�صباب لي�صبح�ا مناف�صني عامليًا يف امل�صتقبل.

واأو�صح مدير املعر�س ومن�صق م�صاريع "اأنتل" من جانب م�ؤ�ص�صة 

مع  ف�صيئًا  �صيئًا  يتاأقلم�ن  التالمذة  اأّن  عفارة  اأكرم  احلريري 

فكرة املعر�س العلمي التي تتطلب منهم القدرة على االكت�صاف 

هل حياتهم. ولفت اإىل اأّن التالمذة ميلك�ن طاقات نرّية 
ّ
الذي ي�ص

لكنهم يحتاج�ن اإىل االإ�رشاف 

يف  وخ�ص��صًا  واملتابعة 

املدار�س الر�صمية، و�رشح كيف 

لي�صمل  يت��صع  املعر�س  اأّن 

عدداً اأكرب من املدار�س.

تقدمي  على  التالمذة  وتناف�س 

االأف�صل الذي �صي�ؤهل الفائزين 

مع  للم�صاركة  االأوائل  ال�صتة 

�صيدا  معر�س  من  الفائزين 

العاملي للعل�م والهند�صة  »اإنتل«  االأوىل(، يف معر�س  )املرحلة 

ال�اليات املتحدة  ـ  الذي يقام يف �صان خ��صيه يف كاليف�رنيا 

االأمريكية، والذي يت�شمن اأن�شطة هي عبارة عن اإنتاج مل�شقات 

ور�ص�م جت�صد البلدان التي ينتمي اإليها الطالب امل�صارك�ن.   

على التلفاز، ويعر�س �ص�رة حتذير على ال�صا�صة تنّبه الطفل اإىل 

وج�ب االبتعاد الأنه جتاوز امل�صافة 

الطفل  يبتعد  وعندما  املحظ�رة، 

ويتاأكد اجلهاز، يعاود عر�س ما كان 

على ال�صا�صة.

اعتماد  على  امل�رشوع  فكرة  وتق�م 

امل�ج�دة  »احل�صا�صية"  م��ص�ع 

بخا�صة  العامة،  االأماكن  معظم  يف 

وامل�صارف  امل�صت�صفيات  يف 

ملنع  التجارية  وامل�ؤ�ص�صات 

ترى  عندما  اإذ  وك�صفها،  ال�رشقات 

وهذا  اإنذاًرا،  تعطي  يقرتب  ال�صخ�س 

من  االقرتاب  على  ينطبق  االأمر 

التلفزي�ن �ص�اء اأكان االأوالد منهم اأم 

ال�ق�ع  ملنع  العادي�ن  امل�صاهدون 

يف املحظ�ر واالإ�صابة ب�صعف النظر.

 80 تلميًذا تناف�شوا يف املعر�ض العلمي الرابع لالبتكارات:

امل�شاريع الفائزة ت�شارك يف معر�ض »اأنتل« العاملي يف اأمريكا

»التلفزيون الذكي«... اخرتاع فتى لبناين

ابتكارات
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مكتب  رئي�س   / االإداري  املدير  الرتب�ية  الن�رشة  اأ�رشة  ت�صكر 

لها  االأ�صتاذ نزار غريب على دعمه وت�صجيعه  االإعداد والتدريب 

دور  عن  امل�ص�ؤولني  اإىل  الت�جيهات  اإعطائه  خالل  من  وذلك 

وال�ص�ر  باالأخبار  »الن�رشة«  لتزويد  كافة  واملعّلمات  املعّلمني 

املتعّلقة بالتدريب امل�صتمر.

كما ت�صكر مديري دور املعّلمني املعّلمات وامل�ص�ؤولني يف مراكز 

باالأخبار  »الن�رشة«  وتزويدهم  لتجاوبهم  امل�صتمر  التدريب 

اأجل  التعاون من  الدع�ة ال�صتمرار  القّيمة. وهي جتّدد  الرتب�ية 

ال�طن  م�صاحة  على  وتعميمه  الرتب�ية«  »الن�رشة  م�رشوع  اإجناح 

كله.

روؤ�صاء  جميع  اإىل  واالمتنان  بال�صكر  الن�رشة«  »اأ�رشة  تت�ّجه  كما 

االأق�صام وال�حدات يف املركز الرتب�ي، والعاملني يف نطاقها، على 

اال  اجلها  من  وجدت  التي  االهداف  اهم  لتحقيق  معها  جتاوبهم 

اأق�صام املركز الرتب�ي ووحداته كافة  وه� الت�ا�صل الداخلي بني 

القطاعني  الرتب�ية يف  االأ�رشة  والت�ا�صل اخلارجي مع  من جهة، 

الر�صمي واخلا�س من جهة ثانية.

اأ�شـرة التحريـــر

كلمة شكر


