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عىل  عويجان  ندى  الدكتورة  واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  رئيسة  أطلّت 
محطة تلفزيون لبنان اليوم األربعاء الواقع فيه 20 أيار 2020 يف برنامج »أحىل 
التعلم عن  املقبلة، سيام  للمرحلة  الرتبوي  املركز  تحضريات  صباح«للتّحدث عن 

االفرتاضية. واملدرسة  بعد 
ملشاهدة الحديث كامالً، يرجى الّضغط عىل الرّابط أدناه:

https://www.facebook.com/906181302854782/
/posts/1683434548462783

مقابلة تلفزيون لبنان مع رئيسة المركز التربوّي 
د.ندى عويجان حول المرحلة المقبلة وتحّديات 

الّتعّلم عن بعد

أطّل خبري تطوير املناهج والتّعلم عن بعد يف املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء، الّدكتور 
ميالد الّسبعيل، يوم 16 أيار 2020 عىل شاشة ال OTV وذلك يف برنامج »يوم جديد« 

مع اإلعالمية مرياي حكيم، للحديث عن التّعلّم عن بعد يف لبنان .

ملشاهدة املقابلة كاملًة، يرجى الّضغط عىل الرّابط أدناه:
https://youtu.be/6kaWf8ZzeUQ

مقابلة OTV مع الخبير في تطوير المناهج 
والّتعّلم عن بعد د.ميالد السبعلي

 أطلّت رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ندى عويجان،
،NBN يوم الخميس 30 نيسان2020 يف برنامج »الّسياسة اليوم« عرب محطّة 

 مع اإلعالمي عبّاس زلزيل، وذلك للحديث عن إطالق منّصة التّعليم الرّقمّي
Digital Learning Initiative

ملشاهدة املقابلة كاملًة، يرجى الضغط عىل الرابط أدناه:
https://nbntv.me/?p=228124

NBN مقابلة تلفزيون 
 مع رئيسة المركز التربوّي د. ندى عويجان

حول إطالق منّصة الّتعليم الّرقمّي

بريوت،  يف  اإلسالمية  الخريية  املقاصد  جمعية  يف  الرتبوية  الشؤون  إدارة  نظمت 
املؤمتر اإللكرتوين املقاصدي، الذي رعاه وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور طارق 
املجذوب، تحت عنوان:«املؤسسات الناجحة يف عملية التعلم عن بعد  الدروس 

املستخلصة« وذلك يوم الجمعة 15 أيار 2020.
وتحدثت يف الجلسة األوىل للمؤمتر رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء الدكتورة 

ندى عويجان، وقالت يف كلمتها:...

 المدرسة االفتراضية
تتطّلب الحّل الّرقمّي الكامل

أطلّت رئيسة املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء الّدكتورة ندى عويجان، يوم الثالثاء 5 أيار 
2020، مبارشة عىل محطة OTV، يف برنامج »يوم جديد«، مع اإلعالميّة د. باسكال 

شاميل للحديث عن مبادرة التّعلّم الرّقمي والتّّعرف عن منّصة التّعليم الرّقمّي.

ملشاهدة املقابلة، يرجى الّضغط عىل الرابط أدناه:
www.youtube.com/watch?v=_mJe68Ev_PU&feature=youtu.be

مقابلة OTV مع رئيسة المركز التربوّي د. ندى 
عويجان حول إطالق منّصة الّتعليم الّرقمّي
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Rerun
التعّلم عن ُبْعد

إلعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية 
لمشروع الّتعّلم عن بعد لشهر أيار 2020

واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  وضع  بعد،  عن  التعلم  مرشوع  إطار  يف 
تلفزيون  أيار 2020 عرب شاشة  بُثت خالل شهر  التي  التّلفزيونيّة  الحلقات 

التالية:  الّروابط  عىل  لبنان، 
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استقبل فخامة رئيس الجمهوريّة العامد ميشال عون، رئيسة املركز الرتبوّي 
للبحوث واإلمناء د. ندى عويجان التي أطلعته عىل وضع املركز الرتبوي سيام 

املراسيم املتأخرة ومراحل مرشوع تطوير املناهج، كام أطلعته عىل الوضع الرتبوّي 
العام مشرية إىل أهم التحديات التي يعاين منها القطاع، يف مسألة إنهاء العام 

الدرايس، وإىل اإلجراءات الرتبويّة التي يجب اتّباعها يف ظل هذه الظروف، والتحّض 
ألزمة تربويّة، يف بداية العام املقبل، ستشهدها املدارس الرسميّة، بسبب انتقال 

الكثري من املتعلمني من القطاع الخاص إىل القطاع الرسمي.

 بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورّية،
المركز التربوي يطلق فكرة أّول مدرسة 

إفتراضّية في لبنان

سلسلة أفالم قصيرة موّجهة لألهل، لمختّصين في مجال الّصّحة الّنفسّية 
والّدعم االجتماعّي والّتقويم الوظيفّي. ملشاهدة الحديث كاماًل، يرجى الّضغط عىل الّروابط اآلتية:
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فكرة أّول مدرسة افتراضّية
يطلقها المركز الّتربوي

من قصر بعبدا
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