
 
 

 برعاية وحضور  

 معالي وزير التربية والتعليم العالي 

 ي  ـاس الحلبـي الدكتور عبـ القاض

 ّرف  ـــيتش

   حضور لاملركز التربوّي للبحوث واإلنماء بدعوتكم 

فات  ةمجموع حفل إطالق
ّ
 من األطر املرجعّية واملؤل

 
 للمدرسة الفّعالة""اإلطار المرجعّي لالعتماد األكاديمّي: المعايير المحّدثة 

 "اإلطار المرجعّي للشراكات المجتمعّية"

 "ما قبل الجامعيّ  لكفايات المدير في جميع مراحل التعليم األكاديميّ "اإلطار المرجعّي 

 "اإلطار المرجعّي لكفايات مدير دار المعلّمين والمعلّمات" 

 الموارد في دار المعلّمين والمعّلمات""اإلطار المرجعّي لكفايات المسؤول الفنّّي في مركز 

 "اإلطار المرجعّي لكفايات الناظر"

 "اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق"

 "اإلطار المرجعّي لكفايات أمين المكتبة"

 "هيكلّية منهج تدريب مديري المدارس في لبنان"

على اإلطار المرجعّي لكفايات المدير في جميع مراحل التعليم  ةتقويم الكفايات المبنيّ "أدوات 

 األكاديمّي ما قبل الجامعّي"

 
ربوّية  اإلدارة من إعداد قسم

ّ
ربوّي  املركز  في الت

ّ
 واإلنماء للبحوث الت

عليم توفير  مبادرة دعم برنامج ضمن ومن
ّ
 S2R2 لبنان في األطفال لجميع الت

 
 

   .عند الساعة الحادية عشر قبل الظهر 2022آب  23 الواقع فيهالثالثاء يوم  :  انـالّزم

ربوّي للبحوث واإلنماء  :  املكان
ّ
 سن الفيل.   -مبنى املطبعة -املركز الت

 ثلثساعة و  :  دةــامل

 

  يشّرفنا حضوركم 
 
 
 

 
 asabek@crdp.orgأو عبر البريد االلكتروني  03235642لتأكيد الحضور أو االعتذار يرجى االّتصال على الّرقم 

 
 

عبر    يمكنكم متابعة حفل اإلطالق

Microsoft Teams الرابط  ن خاللم  

https://bit.ly/3wbwBZG 

 

mailto:asabek@crdp.org
https://bit.ly/3wbwBZG


 

 برنامج االحتفال  
 

  الموضوع  التوقيت  
  ستقبال  إ 11:00  -10:30
 النشيد الوطني اللبناني   11:10  -11:00

 فتتاح حفل اإلطالق  ا
 األستاذ ألبير شمعون  ميّسر االحتفال 

 حق البروفسورة هيام إس للبحوث واإلنماء مركز التربوي رئيسة الكلمة  11:20  -11:10
 عرض األطر المرجعّية والمؤّلفات  11:50  -11:20

للمدرسة "اإلطار المرجعّي لالعتماد األكاديمّي: المعايير المحّدثة  
 الفّعالة" 

 "اإلطار المرجعّي للشراكات المجتمعّية" 
 لكفايات المدير في جميع مراحل التعليم األكاديميّ "اإلطار المرجعّي 

 "ما قبل الجامعيّ 
 "اإلطار المرجعّي لكفايات مدير دار المعّلمين والمعّلمات"  

الموارد في دار  "اإلطار المرجعّي لكفايات المسؤول الفّنّي في مركز 
 المعّلمين والمعّلمات" 

 "اإلطار المرجعّي لكفايات الناظر"
 "اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق" 

 "اإلطار المرجعّي لكفايات أمين المكتبة"
 " هيكلّية منهج تدريب مديري المدارس في لبنان"

 " على اإلطار المرجعّي لكفايات المدير  ةتقويم الكفايات المبنيّ "أدوات  

   أكرم سابقاألستاذ 
 تا حنا  الدكتورة كي 
 تسامى صالح األستاذة 

 األستاذة سيدة فرنسيس 
 
 
 
 
 

 عباس الحلبيالدكتور   القاضي والتعليم العالي وزير التربية حتفال راعي االكلمة  12:05  -11:50
  كوكتيل  12:20  -12:05
 


