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للبحوث واإلمناء وبالتعاون مع مجلس  الرتبوي  املركز  الرتبوية يف  نظّم قسم اإلدارة 
إدارة Array Global Educational Services يوم الخميس يف 2 متوز 2020 الساعة 
 Quality Education- Quality« :السابعة مساًء ورشة عمل عن بُعد تحت عنوان

»Schools and School Improvement Through Accreditation
ومن بعد العرض تم التباحث يف أهمية الجودة ومعايريها وانعكاس ذلك عىل فعالية 
املدرسة واملجتمع املدريس والقيادة املدرسية كام البحث يف رضورة التطوير املستمر 
لكّل مكونات املجتمع املدريس )املدير والهيئتني  اإلدارية والتعليمية واألهل واملتعلمني( 
ورضورة العمل عىل التطوير املدريس من خالل معايري االعتامد األكادميي التي ستكون 

عامل أساس ورضوري يف تحسني املدرسة وخدمة املتعلمني قادة املستقبل.

 Quality Schools and School ورشة عمل بعنوان
Improvement Through Accreditation

 ،OTV أطلّت رئيسة املركز الرّتبوي للبحوث واإلمناء الّدكتورة ندى عويجان عىل قناة الـ

يوم الّسبت الواقع فيه 18 متوز 2020، يف برنامج »يوم جديد«، مع اإلعالميّة مرياي 

املناهج  ومرشوع  املقبلة  للمرحلة  الرّتبوي  املركز  تحضريات  عن  للحديث  حكيم، 

الرّتبويّة.

ملشاهدة املقابلة كاملة، يرجى الّضغط عىل الرّابط اآليت:

https://youtu.be/0EknEWrKHlo

 مقابلة الـ OTV مع رئيسة المركز التربوّي
د. ندى عويجان حول مشروع المناهج التربوّية

السيدة  واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  يف  الرتبوية  املعلوماتية  قسم  رئيسة  أطلّت 

غريس صّوان، عىل قناة OTV وذلك يوم الثالثاء الواقع يف ٢٨ متوز ٢٠٢٠ يف برنامج 

استخدام  وآداب  أخالقيات  عن  للتّحدث  حكيم،  مرياي  االعالميّة  مع  جديد«،  »يوم 

االنرتنت ما يعرف بNetiquette ، والسمعة الرقمية وبروتوكوالت التعلم عن بعد.

ملشاهدة الحلقة، يرجى الضغط عىل الرابط اآليت:

https://www.youtube.com/watch?v=t4hwwUnzIgg

مقابلة الـ OTV مع رئيسة قسم المعلوماتية 
التربوية السيدة غريس صّوان حول أخالقيات 

وآداب استخدام االنترنت

االمتحانات  لنتائج  العام  التّحلييل  التّقرير  واإلمناء  للبحوث  الرّتبوي  املركز  أصدر 
الرّسميّة، للدورة العاديّة واالستثنائيّة، يف الشهادتني املتوّسطة والثّانويّة العاّمة، للعام 

.2019  2018- الّدرايس 

لالطاّلع عىل هذا التّقرير، يرجى الّضغط هنا.

 صدور الّتقرير الّتحليلي العام لنتائج
االمتحانات الّرسمّية في الشهادتين المتوّسطة 

والّثانوّية 2019-2018

أوضحت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان، أّن املركز 
املدريس  الكتاب  سالسل  طباعة  لتلزيم  عموميّة  مناقصة  كعادته  أطلق  الرتبوي 
الوطني، وهو الكتاب املعتمد يف املدارس الرسمية كافة ويف العديد من املدارس 

باستخدامه. الراغبة  الخاصة 
وكشفت رئيسة املركز أنّه مل تتقدم أي رشكة نرش بعرض للمشاركة يف هذه املناقصة، 
وذلك بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر األمرييك بصورة رسيعة، سيام وأن الورق 

والحرب املستوردان من الخارج يشكالن أبرز املواد املستخدمة يف طباعة الكتب.

العام الدراسي 2020-2021 على األبواب، ويجب أن 
يكون الكتاب المدرسي الوطني جاهًزا في موعده

ملا كانت جريدة األخبار قد نرشت فـي العدد الصادر بتاريــخ 2020/7/27 مقاالً 
يحمل العنوان التايل: »قضية نقل موظفي املركز الرتبوي: هل يصمد الوزير أمام 
الباطلة،  واالتهامات  املغالطات  من  الكثري  املقال  هذا  تضّمن  وقد  الضغوط؟« 

وتصويبًا ملا تضمنه املقال موضوع هذا الكتاب، نوضح اآليت: ...

تصويب ما تضّمنه المقال الـذي نشر في جريدة 
األخبار بعنوان قضية نقل موظفي المركز التربوي 

هل يصمد الوزير أمام الضغوط؟

إّن العام الدرايّس 2020-2021 عىل األبواب،
فهل ستفتح املدارس أبوابها يف شهر أيلول )بعد شهر(؟

أين نحن من الّضبابيّة يف الّرؤية والرّتّدد يف املسار؟
أين نحن من الخطّة املرنة واملستدامة الّتي تجمع املعنينّي وترشكهم مشاركة فاعلة 

يف القرار، ويف التّنفيذ والتّقييم؟
الّسيعة والجريئة للّدخول إىل عام  اتّخاذ اإلجراءات  أين نحن من الجهوزيّة يف 

ونفسيًّا وصّحيًّا؟ تربويًّا  آمن  درايّس 

نحن غير جاهزين لبدء الّتدريس في أيلول... عيٌد بأّيِة 
حاٍل ُعدت يا عيُد؟..... بما مضى أْم بأمٍر فيَك تجديُد؟

كرّمت كليّة الرتبية يف الجامعة اللّبنانية، عميدتها الربوفسورة ترييز الهاشم طربيه، لبلوغها سّن التقاعد، وذلك يف احتفال عائيل أقيم 
يف 1 متوز 2020 يف كلية الرتبية-العامدة، يف حضور رئيسة املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان وجمع من أستاذة 

ومسؤويل الكلية وموظفيها. 

كلية التربية كّرمت عميدتها الدكتورة تريز الهاشم لبلوغها سن التقاعد

أطلّت رئيسة مكتب اإلعداد والتدريب يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء األستاذة رانيا غصوب مقلد واملستشارة الرتبوية يف املركز 
الرتبوي الدكتورة كلودين عزيز، عىل محطة مريم يت يف، يوم اإلثنني الواقع فيه 6 متوز 2020، يف برنامج »عاملوعد«، مع اإلعالمية 

نارميان علوش، للحديث عن مهام مكتب اإلعداد والتدريب، مستجداته و خططه املستقبلية، ولعرض أهم املشاريع الراهنة.

 مقابلة مريم تي في مع رئيسة مكتب اإلعداد والتدريب
األستاذة رانيا غصوب والمستشارة التربوّية الدكتورة كلودين عزيز

البعد الفكري والثقافي

البعد االجتماعي الوجداني

البعد االجتماعّي واالقتصادّي والبيئّي

البعد ا�نسانّي وا�خالقّي

تطويرالبعد الوطنّي
المناهج

وتحديثها
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