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زار وزير الرتبية والتعليم العايل أكرم شهيّب، املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء يرافقه وفد من املستشارين، وكانت يف استقباله رئيسة 
املركز الدكتورة ندى عويجان ورؤساء املكاتب والوحدات واملستشارين. 

الوزير شهّيب زار المركز الّتربوي وأشاد بالّتحضيرات إلطالق ورشة تطوير المناهج

األلكسو  الفائزات يف مسابقة »أوملبياد  املدارس والطّالبات  إدارات  لليونسكو  الوطنية  للبحوث واإلمناء واللّجنة  الرتبوي  املركز  كرّم 
لتعزيز قدرات الطّفل العريب يف منهجيّات البحث العلمي«، يوم األربعاء الواقع فيه 8 كانون الثاين 2020. 

المركز الّتربوي يكّرم الفائزات في أولمبياد األلكسو لمنهجيات البحث العلمي

شاركت رئيسة املركز الرتبوي د. ندى عويجان، يوم اإلثنني الواقع فيه 13-1-2020، بتكريم أربعني طالبًا متفّوقًا من طالب الرابطة 
طة والثانويّة العاّمة. اإلنجيليّة، احتفاالً بإحرازهم أعىل الّدرجات يف الشهادتني املتوسِّ

مشاركة رئيسة المركز د. ندى عويجان في تكريم الطاّلب المتفّوقين في المدارس اإلنجيلّية

بعد اإلطالقة الرّسميّة يف 9 كانون الثّاين 2020 ملرشوع تطوير املناهج الّتي ُخّصصت للرّسميّني لدواعي أمنيّة ولوجستيّة، اجتمعت 
عائلة املركز الرّتبوّي يف 16 كانون الثّاين 2020 بجميع مكّوناتها من موظّفني، وأُجراء، وعاملني عىل الفاتورة، وأساتذة ملحقني، وخرباء، 

واستشارينّي ومدّربني حول ما تّم إنجازه واالنطالق مًعا يف عمليّة مرشوع تطوير املناهج، املرشوع الوطنّي الجامع.

عائلة المركز التربوي تطلق مشروع تطوير المناهج

الرتبوي من جانب  املركز  تّم تجهيز مخترب »Coder-Maker« يف  للبحوث واإلمناء ورشة عمل متهيدية بعدما  الرتبوي  املركز  أقام 
الجمعيّة الرتبويّة الدوليّة ومؤسسة منى بسرتس. وتناولت الورشة برنامجا ملدربني وإختصاصيّني يف املواد العلمية من الهيئة األكادميية 

ومكتب اإلعداد والتدريب.

ورشة عمل في المركز التربوي حول كيفية البرمجة

يف اليوم التايل للتسليم والتسلم، دعا وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور القايض طارق املجذوب رؤساء املؤسسات العامة واملديرين 
العامني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل إىل اجتامع يف مكتبه يوم الّسبت الواقع فيه 25 كانون الثاين 2020 للتباحث يف أمور الوزارة 

الطارئة واملتعلقة بإشكاليات موازنة العام 2020.

وزير التربية والتعليم العالي د. طارق المجذوب وعد بتفعيل دور المعلمين 
والمعلمات وعدم السماح بإقفالها أو دمجها

أطلق وزير الرتبية والتعليم العايل أكرم شهيب ورئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان، »ورشة تطوير مناهج 
التعليم العام يف لبنان«، من املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء - مبنى املطبعة يف سن الفيل.

مشروع تطوير المناهج : إّنها فسحة األمل المتبقية، والحّل الوحيد لنظام تربوّي عادل، 
للّنهوض بلبنان الوطن

تداولت وسائل التّواصل االجتامعّي دعوة موّجهة من مدرسة املنار الحديثة 

يف رأس املنت بالتّعاون مع املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء إلقامة »يوم تدريبّي 

يتناول التّوصيف الجديد لكافّة املواّد التّعليميّة يف صفوف الّشهادة املتوّسطة 

والثّانويّة«.

المركز التربوّي يوّضح: وزير التربية لم يوّقع 
توصيًفا جديًدا للمواد الّتعليمّية والتدريب 

يكون على توصيف العام 2016

أكّدت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الّدكتورة ندى عويجان، أن 

حفل إطالق ورشة تطوير املناهج الرّتبوية يف لبنان املقّرر يف 9 كانون الثاين 

2020، هو حفل رسمّي يقترص الحضور فيه عىل املدعوين الرسميّني فقط. 

ولفتت إىل أن املركز سوف يعقد العديد من اللّقاءات املتعلقة بتطوير 

املناهج يف وقٍت الحٍق وهو يرّحب بأوسع مشاركة من جميع املعنيّني 

والرّشكاء يف القطاع الرّتبوي، للوقوف عىل آرائهم ومواقفهم من ورشة 

التّطوير بكّل تفاصيلها.

ورشة تطوير المناهج الّتربوّية: دعوة إلى 
المشاركة في االقتراحات

عىل  عويجان  ندى  الدكتورة  واإلمناء  للبحوث  الرتبوّي  املركز  رئيسة  أطلّت 

شاشة تلفزيون لبنان، يوم الثالثاء الواقع فيه 14-1-2020، حيث تناولت يف 

برنامج »أحىل صباح« افتتاح التداول يف مرشوع تطوير مناهج التعليم العام 

يف لبنان.

 مقابلة تلفزيون لبنان مع رئيسة المركز
د. ندى عويجان حول تطوير مناهج التعليم 

العام في لبنان

أطلّت مديرة مدرسة املقاصد كليّة عيل بن أيب طالب، الّسيدة رنا صبيدين 

االسطة، عىل شاشة تلفزيون لبنان يوم الثالثاء الواقع فيه 14-1-2020 حيث 

عرضت اإلنجاز الذي حّققه لبنان يف أوملبياد ألكسو، لتعزيز قدارت الطفل 

العريب مبنهجيّات البحث العلمي.

مقابلة تلفزيون لبنان مع مديرة مدرسة 
المقاصد كلّية علي بن أبي طالب السيدة رنا 

صبيدين االسطة حول أولمبياد ألكسو

أطّل املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء ممثاًّل بعضو لجنة األسس األولية ملرشوع 

تطوير املناهج، األخت عفاف أبوسمرا عىل محطة Charity TV، يوم الثالثاء 

مرشوع  املحبة«  »عهوا  برنامج  يف  تناولت  حيث   ،2020-1-14 فيه  الواقع 

تطوير مناهج التعليم العام يف لبنان.

مقابلة Charity TV مع عضو لجنة األسس 
األولّية لمشروع تطوير المناهج األخت عفاف 
أبو سمرا حول تطوير مناهج التعليم العام 

في لبنان

 مسرية تحسني جودة التّدريب املستمّر التي قام بها مكتب اإلعداد والتّدريب 

يف املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء، وبدعم من منظّمة اليونيسف والحكومة 

الكنديّة واالتّحاد األورويب يف خالل عاَمْي 2017 و2018، أقام فريق خرباء من 

املركز الرّتبوّي ومن خارجه مراجعة مكتبيّة وأبحاث لتوجيه تصميم مخرجات 

اإلعداد  مكتب  لعمل  املوّجهة  الوثائق  جميع  مراجعة  إىل  فإضافة  العمل. 

والتّدريب أقيمت - يف ضمن مسرية الجودة هذه- دراسات ميدانيّة وأبحاث.

 المركز التربوّي يصدر
اإلطار المرجعّي للتدريب المستمّر

التعليم  قطاع  ومنّسق  لبنان  يف  املحرتفني  املعلوماتيني  جمعيّة  رئيس  أطّل 

 ،OTV واالبتكار يف شبكة التّحّول الرّقمي األستاذ ربيع بعلبيك عىل شاشة الـ

»يوم جديد«  برنامج  يف  تناول  14-1-2020، حيث  فيه  الواقع  الثالثاء  يوم 

التعليم العام يف لبنان. مرشوع تطوير مناهج 

مقابلة الـ OTV مع رئيس جمعّية 
المعلوماتيين المحترفين في لبنان األستاذ 

ربيع بعلبكي حول تطوير مناهج التعليم 
العام في لبنان

ضمن مسرية تحسني جودة التّدريب املستمّر الّتي أطلقها مكتب اإلعداد والتّدريب يف املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء وبدعم من 
منظّمة اليونيسف والحكومة الكنديّة واالتّحاد األورويّب يف خالل عاَمْي 2017 و2018 تّم إنجاز نظام إدارة التّدريب TMS بدعم من 

.S2R2 مرشوع برنامج دعم توفري التّعليم لجميع األطفال يف لبنان

TMS المركز التربوي يطلق منّصة نظام إدارة الّتدريب

يف أّول لقاء لها مع معايل وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور القايض طارق املجذوب، ويف مناسبة التسلم والتسليم، عرضت رئيسة 
املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان مهام املركز الرتبوي، كمؤسسة عاّمة ملحقة بوزارة الرتبية، والّتي تُعنى بشكٍل 

عام بتطوير القطاع الرتبوي.

لقاء أولّي لرئيسة المركز التربوّي دكتورة ندى عويجان مع معالي وزير التربية 
والتعليم العالي الدكتور القاضي طارق المجذوب

لبّى املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء دعوة مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف بريوت، للمشاركة يف »امللتقى اإلقليمي حول الرتبية 
عىل املواطنة والقيم اإلنسانية املشرتكة« الذي انعقد يف الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية يف 22 و23 كانون الثاين 2020، 

ممثاّل باألستاذة بالنش أيب عّساف، رئيسة قسم الرتبية الوطنية والتنشئة املدنيّة.

الملتقى اإلقليمي حول التربية على المواطنة والقيم االنسانية المشتركة

استقبل وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور القايض طارق املجذوب، يف مكتبه 

يوم الثالثاء 28 كانون الثاين 2020، رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء 

الدكتورة ندى عويجان ترافقها محامية املركز األستاذة جاكلني مسعود.

تداول املجتمعون ملف مرشوع مرسوم سلسلة رواتب موظفي املركز الرتبوي، 

حيث تّم عرض مسار امللف ومناقشة حيثياته.

ملف مشروع مرسوم سلسلة رواتب موظفي 
المركز التربوي

بتاريخ 28 كانون الثاين 2020،

وبناء عىل طلب املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، وبعد دراسة امللف، صدر قرار 

هيئة مجلس الخدمة املدنية الذي قىض باملوافقة عىل مرشوع مرسوم النظام 

الخاص لألجراء يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، وتعديله بعد صدور مرسوم 

مراكز التدريب.

قرار عن مجلس الخدمة المدنية يتعلق 
بمشروع مرسوم النظام الخاص لألَجراء في 

المركز التربوي للبحوث واإلنماء

أطّل املركز الرتبوي للبحوث واالمناء، ممثاًّل برئيسته الدكتورة ندى عويجان 

والخبري يف تطوير املناهج يف املركز الرتبوي الدكتور ميالد السبعيل، يوم الثالثاء 

28 كانون الثاين 2020، يف برنامج »نور جديد« عرب تلفزيون نور الرشق، مع 

اإلعالمية جويس الحويس، حيث ثّم عرض مرشوع تطوير املناهج.

مقابلة تلفزيون نور الشرق مع المركز التربوي 
للبحوث واإلنماء حول مشروع تطوير المناهج 

في لبنان

شاركت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان يف افتتاح الجناح اللبناين يف املعرض الدويل لتكنولوجيا الرتبية 
والتدريب يف مركز إكسل يف لندن. 

ستركز المناهج اللبنانية على الكفايات األساسية والطرائق الحديثة للتعلم 
النشط واستخدام التكنولوجيا بشكٍل فعاٍل

 رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان اجتامًعا تحضرييًا ملعرض تكنولوجيا التعليم، ضّم عن املركز كالًّ من 
مستشار املركز لتطوير املناهج الدكتور ميالد السبعيل ومستشار املركز لتكنولوجيا التعليم الدكتور هشام الخوري. 

 اجتماع بين المركز التربوي وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان
للّتحضير لمعرض تكنولوجيا الّتعليم

CRDP Newsletter
J a n u a r y  2 0 2 0

http://www.crdp.org
mailto:info%40crdp.org?subject=
http://www.facebook.com/crdpLiban/
http://www.twitter.com/CRDP_Liban
http://instagram.com/crdpLiban
http://www.youtube.com/crdplb
http://www.crdp.org/?la=ar
mailto:info%40crdp.org?subject=?
https://www.crdp.org/news-details?la=ar&id=26477
https://www.crdp.org/news-details?la=ar&id=26480
https://www.crdp.org/news-details/26485/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26487/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26489/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26493/ar/
https://www.crdp.org/news-details?la=ar&id=26479
https://www.crdp.org/news-details?la=ar&id=26476
https://www.crdp.org/news-details?la=ar&id=26478
https://www.crdp.org/news-details/26482/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26484/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26483/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26481/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26486/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26488/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26492/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26494/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26495/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26498/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26496/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26499/ar/
https://www.crdp.org/news-details/26500/ar/
http://www.crdp.org/?la=ar
mailto:iktirahat%40crdp.org?subject=
https://www.facebook.com/crdpLiban/
http://instagram.com/crdpLiban
http://www.twitter.com/CRDP_Liban
http://www.youtube.com/crdplb

