
 

1 
 

 ج التعليم العام ما قبل الجامعي ا لتطوير منهالهيئة العليا

  لتطوير منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي العليا الهيئة اجتماعمحضر 

 اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي  الوطني إلقرار اإلطار

  .عند الساعة الحادية عشرة صباًحا  ،2022تشرين الثاني  23  يوم األربعاء في :زمانال

ج التعليم العام ما قبل الجامعي  هالمناللبناني  اجتماًعا إلقرار اإلطار الوطني    الهيئة العليا  عقدت   المكان:
التعلبحضور لجنة صياغة اإل  لمنهاج  الوطني  العام  طار  للبحوث واإلنماء  فييم  التربوي  مبنى    -المركز 

 . سّن الفيل -المطبعة 

العالي    معالي  :حضورال والتعليم  التربية  الحلبيعبّ   القاضيوزير  النيابية  ،  اس  التربية  لجنة  سعادة رئيس 
البروفسورة  ء  رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنما  الحريري،  السيدة بهية معالي    األستاذ حسن مراد،  النائب 

مدير    عماد األشقر،عام التربية األستاذ    يرمد   بسام بدران،البروفسور   رئيس الجامعة اللبنانية،  هيام إسحاق
رئيسة الهيئة    هنادي بري،مديرة التعليم المهني والتقني الدكتورة    ازن الخطيب،م  عام التعليم العالي البروفسور 

األب يوسف المنسق العام التحاد المؤسسات التربوية الخاصة  السيدة كلودين عون،  الوطنّية لشؤون المرأة  
المستشار التربوي لوزير التربية   يوسف البسام،ي الدكتور  االقتصادي واالجتماعممثل رئيس المجلس    نصر،

  ن مسرة،نطواأ  البروفسور  رئيسة رابطة األساتذة في التعليم الثانوي األستاذة ملوك محرز،  أنور ضو،األستاذ  
الدكتور  ديزيريه سقال،  ر  بروفسو الحسن زين الدين،  ر  بروفسو الغنى البدوي،  الدكتورة  حسين يوسف،  الدكتور  

  ، جهاد صليبااألستاذ    الشيخ نزيه رافع،  يوسف الحاج،  البروفسور،  جورج سعادةر  بروفسو ال  نبيل قسطة،
 ،ةليمجيد العاألستاذ  ميشكا موراني،األستاذة  ،أكرم سابقاألستاذ  ،خوري ضعون نايلة األستاذة 

صياغة  أعضاء لجنة  و   ألبير شمعون األستاذ  و   منير أبو عسليالبروفسور  مستشاري وزير التربية  حضور  بو 
 طوان طعمة،البروفسور أن  جورج نحاس،التعليم العام ما قبل الجامعي البروفسور  اإلطار الوطني لمنهاج  

  .عباس زناتيالدكتور  فضل الموسوي،الدكتور  وسيم الخطيب،البروفسور  طوان صياح،البروفسور أن

  جوزف شهدا الدكتور  ،  )خارج لبنان(   سليم دكاشالبروفسور  األب    السادة:وقد اعتذر عن االجتماع    الغياب:
  واألستاذة هبة نشابة، ،)أسباب صحية( فاتن جمعةالمفتشة العامة التربوّية األستاذة  ،)خارج لبنان(

 . أسباب صحية()  سمر زيتون )خارج لبنان( والبروفسورة  كرمة الحسنالبروفسورة لجنة الصياغة  عنو 
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 جتماع:البرنامج ا

 ية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وزير التربكلمة  -
 كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء البروفسورة هيام إسحق  -
 رم سابق األستاذ أك العام للجان تطوير المناهجسر ال، أمين من مراحله نجاز إ عرض ما تّم  -
 األستاذ أكرم سابق  ق اللجنة منسّ عرض التقرير الذي أعّدته لجنة الصياغة،  -
 مناقشة وتباحث في االقتراحات التي وردت من أعضاء الهيئة العليا   -
 األستاذ جهاد صليبا تطوير المناهج المنسق العام للجان عرض المراحل المستقبلية،  -

   التفاصيل: يف

ًما معالي الوزير  مقدّ   ،ًبا بالحضور أكرم سابق مرحّ األستاذ  م  ثم تكلّ   ،بالنشيد الوطني اللبناني  ت الجلسة  استهلّ 
ستور  بانطالق مرحلة جديدة تلتزم حدود الدّ ر  ذي يبشّ طار الوطني الّ ة هذا اإلأهميّ   د فيهاأكّ   ذي ألقى كلمةً الّ 

ة اللبنانّية وثقافة المجتمع المتطّلع دوًما نحو السالم واالستقرار الداخلي واالنفتاح على  وتحفظ الخصوصيّ 
جيال الجديدة مطلب األ  ًدامؤكّ   ،التي تحفظ الجميع  الوطنية  ةمسك بالهويّ التّ لغات العالم وثقافته من خالل  

شاكًرا الجميع على    .حفيًزا على اإلبداع تو   جديدة أكثر رشاقةً المناهج الحالية إلى مناهج  في الخروج من  
ر الوطني لمنهاج التعليم  ة الخامسة لإلطاالمالحظات واالقتراحات التي أرسلوها للجنة الصياغة حول المسّود 

 أخذت منها،  وثيقة متنّوعة(، وقد درستها لجنة الصياغة مشكورة على جهودها  28الجامعي ) العام ما قبل  
   ما هو مناسب وعّللت ضرورة اإلفادة منها، كما شرحت سبب عدم األخذ باالقتراحات غير المناسبة.

  ت نجز أ  ي  تطار الاإل  ه المسّودة من تناولت فيها هذ سحق كلمةً هيام إالبروفسورة  قت رئيسة المركز التربوي  أل  ثمّ 
اللّ الدّ   مضامين  ةة ملتزمة زمنية قصير خالل مدّ  النّ   آملةً   ،بنانيستور  الموافقة    ةً شاكر   ،هائيةالحصول على 

 . ة شهرين متتاليين، معّرفًة بهمياغة على جهودهم خالل مدّ أعضاء لجنة الّص 

عمل لجنة    ، مركًزا علىي أنجزت حتى تاريخ هذا االجتماعالمراحل الت  ستاذ أكرم سابقعرض األ  ،بعد ذلك
لإلعملت  تي  الّ ياغة  الّص  الخامسة  المسّودة  وضع  للمنهاج  طارعلى  حيث  الوطني  عملها  ،  ينحصر  لم 

تعدّ  بل  إلى  بالصياغة  الإ اه  و عادة  و التصميم  و الهيكلة  وإعادة  الصياغة  مختلف  منط  تأليفالتعديل  من  لقة 
لإلطار والرابعة  الثالثة  المسّودتين  على  وردت  قد  كانت  التي  واالقتراحات  وضع    ،المالحظات  بعد  ومن 

عضاء ا ورَد من أ تقريرً   28على دراسة  أيًضا    لجنة الصياغة  كّبت انالمسّودة الخامسة وإرسالها للهيئة العليا  
العليا  ء الهيئجميع أعضال  لت ي أرستوعّدلت المسّودة الخامسة لإلطار الوطني للمنهاج وال  الهيئة العليا ة 

وأعلم المجتمعين أّن أمام كّل ،  2022تشرين الثاني    19لتطوير منهاج التعليم العام مساء يوم السبت في  
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يحتوي على المسّودة الخامسة المعّدلة وعلى تقرير لجنة الصياغة حول ما تّم اإلفادة منه    املف    منهمواحد  
 تبرير ذلك. ما لم يؤخذ به مع من مالحظات واقتراحات و 

  ، لى معالي وزير التربيةة إحيّ التّ   اهً موجّ بإسم اتحاد المؤسسات التربوّية الخاّصة  ب يوسف نصر  م األثم تكلّ 
تحقيق  على    ادً مشدّ   ة جامعة،ة وطنيّ كون منّص ي  ، إذ يرتقي كيطار هو طائف تربوي ّن هذا اإلأعلى  ا  دً ومؤكّ 

دة من اإلطار الوطني لمنهاج التعليم  قرار هذه المسوّ وء األخضر إلعطاء الّض ا إ معلنً  ،المواطنةربية على التّ 
 . سراع في وضع المنهاج الجديد موضع التنفيذ ، واإلالعام ما قبل الجامعي

  ،ق لى ما يفرّ نا بحاجة إلى ما يجمع ال إألنّ   ،ع ضمن الوحدةنوّ ة التّ أما األستاذ أنور ضو فرّكز على أهميّ 
مديرين لمّدة  ، وتعيين العداًدا تاًماإ عداد المعلمين  رسمية وإ عاقد في المدارس الاء التّ إلغضرورة  على    وشّدد 

   .في كلية التربية جامعي إلعداد  وإخضاعهممعّينة 

تكلّ  الّص   هةً ستاذة كلودين عون منوّ مت األثم  ت  مطالبةً ،  ياغةبجهود لجنة  اللّ بضرورة  طار  غة في اإلأنيث 
 . المساواة العادلة بين الجنسينالجندرة و  موضوع طرحت و 

م  هذا اإلطار الوطني لمنهاج التعليم العا   فقتها على إقراراوأعلنت مو   يدة بهية الحريري مت معالي السّ ثم تكلّ 
واالبتعاد    عليمالفرح في التّ   مع مراعاةلى عشر صفحات   إّص مكانية اختصار النّ  إلى إمشيرةً   ا قبل الجامعي،م

   .لقينمن التّ 

طبيق  ات بالتّ ظريّ العمل على ربط النّ   ، وأّكد على ضرورةص أطروحةً جورج سعادة فقد َحِسَب النّ   بروفسورأما ال
شّدد    بعد ذلك،  المدرسي.ة المشتركة واالهتمام بالكتاب  سالميّ ة واإلخذ بعين االعتبار القيم المسيحيّ مع األ

غرات  ة البغيضة ومعالجة الثّ للخروج من الطائفيّ ة  ولة المدنيّ حسن زين الدين على ضرورة بناء الدّ البروفسور  
ال  ديزيريه سقّ   البروفسورأشار    ثمّ   مع موافقته على هذا اإلطار الوطني للمنهاج.  من خالل لجان التأليف

ة والجامعية  رسيّ د بين البرامج المبط  ضرورة الرّ   مؤكًدا  مواطن نريد؟(  ن )أيّ لى ضرورة إضافة فقرة جديدة بعنوا إ
ا على المساواة  زً لى ضرورة الوالء للوطن مركّ حسين يوسف إالدكتور  أشار    وقد   .لى المتعلمينوإعادة الثقافة إ

 مع موافقته على هذا اإلطار.  عةالعادلة بين الجنسين مع مراعاة القيم والبيئات المتنوّ 

،  وتطبيقة تحتاج إلى متابعة  ن مضامين وطنيّ تضمّ    اإلطارنطوان مسرة فقد أشار إلى أنّ أ  البروفسورا  أمّ 
 . ة والمرونة مع التغييرقميّ غة الرّ ة اللّ يدة ميشكا موراني عن أهميّ ثت السّ وتحدّ 

تكلّ سم لج اب الصياغة،  إلىالبروفسور  م  نة  التّ   جورج نحاس مشيًرا  تاء  إأن استخدام  يحتاج  نّص أنيث   لى 
  ؛ ًرا فستعمل عليهمتوفّ   ّص ذا كان النّ واب إين في مجلس النّ ياغة المعنيّ وهذا ما ستسأل عنه لجنة الّص   ،قانوني
عديالت التّ   لى أنّ أنطوان طعمة فقد أشار إالبروفسور  أما    ؛حالي فيمكن البناء عليه للمستقبلال  ّص أما النّ 
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، لنعّلم المتعّلم  بنى من خالل المقاربة بالكفايات المناهج ست    ألنّ قويم،  ما موضوع التّ سيّ   خذ بها والالمقترحة قد أ  
 اإلطار قد لحظ لى أنّ طعمة إالبروفسور  وفي موضوع الدمج أشار    ؛ةوالمهنيّ ة  خصيّ كيف يبني حياته الشّ 

 . رطاالعشر التي ستلحق باإل وراق ذلك من خالل األ

 اإلطار ال نّص رسن إطار وتتضمّ حلة ما بعد إقرار اإلستاذ جهاد صليبا تناول المرحلة الالحقة أي مر األ
 :  منها)األوراق األساسية المرافقة لإلطار( مشروًعا  11عداد ولي وإ لى البنك الدّ إ

   قويمالمقاربة بالكفايات وسياسة التّ  -
 راسية نة الدّ عليمي وتنظيم السّ لم التّ السّ  -
 غوية ياسة اللّ السّ  -
 ة  علمي والمرحلة االنتقاليّ الفقدان التّ  -
 بناء القدرات وتنميتها  -
 امجة التربية الدّ  -
 اخلي وسياسة االعتماد األكاديمي قويم الدّ التّ  -
 ظامي عليم غير النّ التّ  -
 قني عليم المهني والتّ التّ العالقة مع  -
 الطفولة المبكرة   -
 ة /المدرسية ربويّ دارة التّ اإل -

جريبي في المدارس سيكون في االختبار التّ   ألنّ   ،أشهر  3نجاز المطلوب في مهلة  لجنة على إ   11وستعمل  
   وضع مضامين المواد. فسيتمّ  2023ام بع الثالث من العأما في الرّ  ؛2023بع االخير من العام  الرّ 
نجاز المنهاج   عقبة لننطلق في إا عدم الوقوف عند أيّ دً شكر معالي الوزير الجميع على المشاركة مؤكّ   ثمّ 

نجاز  ا إيً متمنّ   ،تي يجب المحافظة عليهاروة الّ ربية هي الثّ والتّ   ،هذا المشروع هو وطني بامتياز  ألنّ ،  رالمطوّ 
 .ة أقلّ ة زمنيّ المشروع في مدّ 

طار الوطني بصيغة  أعلنوا موافقتهم على إقرار اإلمجتمعين من أعضاء الهيئة العليا  ال  ، أنّ والجدير ذكره
، وقد محضر الجلسةموافقتهم على  على  المجتمعين ء الهيئة العليا  ، إذ وّقع أعضالةدة الخامسة المعدّ المسوّ 

    .ةذكاريّ ورة التّ التقاط الّص بجتماع  اختتم اال

 م العام ما قبل الجامعي. لإلطار الوطني اللبناني لمنهاج التعلي المسّودة الخامسة المعّدلة - :مرفقات

الوطنياإلصياغة  تقرير لجنة    - الع  طار  التعليم  الجامعي  لمنهاج  المالحظات ام ما قبل   حول 
 . واالقتراحات 


