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السيدة  واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  يف  الرتبوية  املعلوماتية  قسم  رئيسة  أطلّت 

غريس صوان سلوم، عىل قناة OTV، وذلك يوم الثالثاء الواقع يف 4 آب 2020، يف 

برنامج »يوم جديد«، للتّحدث عن التنمر السيبرياين: أنواعه، دوافعه، تأثريه وتوصيات 

لألهل واألطفال واملعلمني حول كيفية التعامل معه.

ملشاهدة الحديث، يرجى الّضغط عىل الرّابط أدناه:

shorturl.at/joO13

مقابلة OTV مع رئيسة قسم المعلوماتية 
التربوية السيدة غريس صّوان حول التنّمر 

السيبيراني

السيدة  واإلمناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز  الرتبوية يف  املعلوماتية  رئيسة قسم  أطلّت 

غريس صّوان سلّوم، يوم األربعاء 19 آب 2020، عىل قناة OTV ضمن برنامج »يوم 

ونصائح  خلفيّاتها  عواقبها،  انتشارها،  أسباب  املزيّفة،  األخبار  عن  للتّحّدث  جديد«، 

الوقوع ضحيّتها. لتفادي 

ملشاهدة الحديث، يرجى الضغط عىل الرابط أدناه:

https://www.youtube.com/watch?v=lfrWW9dgpcc&feature=youtu.be

مقابلة OTV مع رئيسة قسم المعلوماتية 
التربوية السيدة غريس صّوان حول األخبار المزّيفة

السيدة  واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  يف  الرتبوية  املعلوماتية  قسم  رئيسة  أطلّت 

.OTV قناة عىل  سلوم،  غريس صوان 

للتّحدث عن  »يوم جديد«،  برنامج  الواقع يف 28 آب 2020 يف  الجمعة  يوم  وذلك 

تأثريه عىل األطفال والراشدين وطرق عالجه، توصيات  املواد اإلباحية:  اإلدمان عىل 

ومتابعتهم. األطفال  توعية  كيفية  حول  لألهل 

مقابلة OTV مع رئيسة قسم المعلوماتية 
التربوية السيدة غريس صّوان حول اإلدمان على 

المواد اإلباحية: تأثيره على األطفال والراشدين

أصدر املركز الرّتبوي للبحوث واإلمناء الّنرشة اإلحصائيّة لعام 2020-2019

لإلطاّلع عىل هذه الّنرشة، يرجى الضغط عىل الرّابط اآليت:

http://www.crdp.org/files/202008281054095.pdf

صدور الّنشرة اإلحصائّية لعام 2020-2019

تلفزيون  عويجان عىل  ندى  الّدكتورة  واإلمناء  للبحوث  الرّتبوي  املركز  رئيسة  أطلّت 

لبنان، يوم األربعاء الواقع فيه 19 آب 2020، يف برنامج »أحىل صباح«، إعداد باتريسيا 

سامحة، للحديث عن تحضريات املركز الرّتبوي للمرحلة املقبلة.

ملشاهدة املقابلة كاملة، يرجى الّضغط عىل الرّابط اآليت:

https://www.youtube.com/watch?v=AAn-vedtEKA&feature=youtu.be

مقابلة تلفزيون لبنان مع رئيسة المركز التربوّي 
د.ندى عويجان حول تحضيرات المركز التربوي 

للمرحلة المقبلة

أطلّت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان، عىل تلفزيون نور 

الرشق، يوم األربعاء 19 آب 2020، يف برنامج »آراء وأضواء«، مع اإلعالميّة رميا رشف 

الدين )إعداد وتقديم(، يف حلقة بعنوان »رؤية تربويّة«.

ملشاهدة الحلقة، يرجى الضغط عىل الرابط أدناه:

https://www.facebook.com/watch/?v=311221490296395

مقابلة تلفزيون نور الشرق مع رئيسة المركز 
التربوي للبحوث واإلنماء د.ندى عويجان حول 

الرؤية التربوية

أصدر املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء معّدالت االنتقال للعام الّدرايس 2020-2019.

لالطاّلع عىل التّقرير، يرجى الّضغط عىل الرّابط أدناه:

http://www.crdp.org/files/viewer?file=202008281243175.pdf&flag=1

معّدالت االنتقال للعام الّدراسي 2020-2019

أصدر املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء خريطة تظهر مواقع املدارس يف لبنان بحسب 

بعدها عن موقع االنفجار الذي حصل يف مرفأ بريوت، يف 4 آب 2020.

خريطة مواقع المدارس بحسب بعدها عن موقع 
انفجار مرفأ بيروت

لإلغاثة  العليا  للهيئة  الرسيعة  االستجابة  يحيّي  واإلمناء  للبحوث  الرتبوّي  املركز   
وجميع الوزارات واإلدارات والجمعيات واملنظامت الداعمة، يف ظّل حالة الطوارئ 
الذي وقع يف  املنكوبة من جرّاء االنفجار  املناطق  التي حلّت بأهلنا يف  والكارثة 

بريوت، مرفأ 
وانّه يبدي استعداده لوضع أقسام من املباين القامئة عىل عقاراته، واملشغولة من 
قبل كّل من تجّمع دور املعلّمني واملعلاّمت يف جونية ودار املعلّمني واملعلاّمت يف 

عاليه، بترصّف الهيئة العليا لإلغاثة إلعانة العائالت املنكوبة وتأمني مأوى لها.

بيان

أطلق املركز الرّتبوي للبحوث واإلمناء لوائح بأسامء املدارس يف املناطق املترّضرة 
من جرّاء انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 2020:

4 3 2 1

جداول المدارس بحسب المناطق المتضّررة من 
جّراء انفجار مرفأ بيروت

أصدر المركز التربوي
خريطة تظهر مواقع المدارس

بحسب بعدها عن موقع االنفجار
الذي حصل في مرفأ بيروت،

في 4 آب 2020.
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