
جمعية سند لبنان 
تطلق مشاريعها لمساندة االنسان والمجتمع

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبحضور رئيس المنطقة التربوية في النبطية االستاذ عقدت جمعية سند لبنان "اللقاء   
التربوي التنسيقي" الذي يجمع مدراء المدارس الرسمية ضمن نطاق اتحاد بلديات القلعة في قضاء بنت جبيل، للتداول في

الشأن التربوي وال سيما كيفية البدء بالعام الدراسي الذي يترافق مع جملة من التحديات التربوية والصحية واالقتصادية
والتقنية واالجتماعية. وتخلل اللقاء كلمة افتتاحية لمدير عام الجمعية الدكتور نديم منصوري، ثم كلمة لرئيس جمعية سند
لبنان األستاذ حكمت ناصر من بلجيكا عبر تطبيق زوم، التي شكر فيها مدير عام وزارة التربية األستاذ فادي يرق عىل تعاونه
لعقد هذا اللقاء، وعىل مشاركة رئيس المنطقة التربوية في النبطية األستاذ أكرم أبو شقرا، ورئيس بلدية حاريص األستاذ

عماد سليمان أحمد ممثالً بنائب الرئيس األستاذ علي نصور، ومدارء المدارس جميعاً عىل تلبيتهم دعوة الجمعية، للتناقش
العلمي والتفكير  البناء للوصول إىل حلول تنقذ جيل المستقبل من الصعوبات التي يمر بها الوطن. ثم قدم رئيس المنطقة
التربوية األستاذ أكرم أبو شقرا مداخلته، معبراً فيها عن سعادته في عقد هذا اللقاء التربوي في بلدة حاريص، وفّصل جميع
التحديات التي تواجه العام المقبل، وقد أعرب عن شكره لجمعية سند لبنان عىل مبادرتها، وعىل استعداده للتعاون العملي

النقاذ العام الدراسي والتعاون لما هو لمصلحة التالميذ. ثم ُفِتح باب النقاش، واستعرض كل مدير عىل حدة مشاكل
مدرسته وهواجسه وتطلعاته، مستعرضين متطلبات العام المقبل سعياً لتجاوز الصعوبات التي تواجه الجميع. وكان النقاش
مثمراً وغنياً ومفيداً. ثم قدم مدير القطاع التربوي في الجمعية الخبير في تكنولوجيا التعليم ربيع بعلبكي، قراءة مفصلة لواقع
التجهيزات التقنية والصعوبات التي تواجه العام لجهة إعداد األساتذة وتمكين قدراتهم، شارحاً بعض الحلول العملية، وعن

استعداد الجمعية لوضع دراسة متكاملة تشرح الواقع الميداني، وترسم خارطة طريق تعالج التحديات بشكل منهجي وعلمي.
في الختام، شكر األستاذ علي نصور بإسم رئيس بلدية حاريص األستاذ عماد سليمان أحمد، جمعية سند لبنان عىل هذه
المبادرة القيمة، مرحباً بجميع الحضور في بلدة حاريص، متمنياً النجاح لهذه المبادرة والعمل والتعاون في المستقبل لما

    .هو خير للبلدة والمنطقة

جمعية سند لبنان تعقد "اللقاء التربوي التنسيقي" في مركزها في حاريص 
دعم التعليم الرسمي من أولوياتنا ويجب تكثيف الجهود لضمان جودة التعليم
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مشروع "طائرة كورونا، فازت به التلميذة زينب طباجة تحت اشراف األستاذ حبيب القاق، من ثانوية العصر
الحديثة/بيروت.

مشروع "Time To Update"، فازت التلميذين جاد الدويهي وكريست صارحي تحت اشراف األستاذة ريتا أبي
خليل، من مدرسة راهبات الصليب، حراجل/كسروان.

مشروع روبوت فاتح للمجاري، فاز به التالميذ محمد جواد شرارة، علي كحيل، حسن مقداد، حيدر ماضي، تحت
اشراف األستاذ هاني علوش، من ثانوية المصطفى/ النبطية.

أستقبلت جمعية سند لبنان في مكتبها في بيروت التالميذ المبتكرين الفائزين بـ "جائزة حكمت ناصر لالبتكار".حضر

اللقاء مدير عام الجمعية الدكتور نديم منصوري ورئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث االستاذ رضوان شعيب،
منظم مباراة العلوم 2020، وعضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد شمس الدين. كما حضر االساتذة المشرفين عىل
االبتكارات، االستاذين حبيب القاق وهاني علوش. وحضر التالمذة المبتكرين: زينب طباجة، جاد دويهي، كريست

صارحي، محمد جواد شرارة، علي كحيل، حسن مقداد، حيدر ماضي. 
وتمنت جمعية سند لبنان للفائزين دوام االبتكار لتقديم صورة لبنان الحقيقية، وأكدت استمرارها في مساندة

الشباب وال سيما المبتكرين منهم. كما وجهت الجمعية الشكر إىل الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث عىل جهودها

الجبارة الطالق مباراة العلوم 2020، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد. وقد شارك في المباراة التي أجريت
أونالين عبر تطبيق مايكروسفت تيمز، 45 مدرسة رسمية وخاصة، وتنافس 58 مشروعاً، ضمن ست فئات أساسية
هي:المشاريع التشغيلية والروبوت، تكنولوجيا المعلومات، البيئة والموارد الطبيعية،الصحة وعلوم الحياة، العلوم
الفيزيائية والكيميائية، علوم الفلك. وخضعت المشاريع إىل تحكيم محلي ودولي صارم، وفاز بجائزة حكمت ناصر

لالبتكار ثالثة مشاريع بسبب تقارب العالمات فيما بينها، وفق اآلتي:

ثالثة مشاريع ابتكارية تفوز بـ "جائزة حكمت ناصر لالبتكار"
جمعية سند لبنان "مستمرون بدعم الشباب المبتكر رغم كل الظروف"



الحاضر تحديات  بين  االلكتروني  مؤتمر "التعليم 
المستقبل وتطلعات 

كب ا و م ع  د ب م لب  طا جل  أ من 

برعاية كريمة من كرسي المرأة للعلوم والتكنولجيا في منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلووم والثقافة(اليونسكو)، ومباركة اإليسسكو،
وبالتعاون مع مبادرة صناعة األمل (السودان)، والمركز التربوي
للبحوث واالنماء (لبنان). أفتتح منتدى التربوي مقتمر الروافد

األول: "التعليم االلكتروني بين تحديات الحاضر وتطلعات
المستقبل" بالشراكة مع جامعة الجنان (لبنان) وجامعة ماالنج
الحكومية (إندونيسيا)، ومجموعة Sega Group (أميركا)، وجمعية
سند لبنان، وشبكة التحول الرقمي (لبنان)، تحت شعار "من أجل

طالب مبدع مواكب".  

ً في علوم تخلل المؤتمر ست جلسات تحدث فيها 23 متخصصا
التربية وتكنولوجيا المعرفة، وبمشاركة تربويين من 49 دولة،
ومشاركة 28336 مهتماً بالشأن التربوي عبر الفضاء االفتراضي، عىل
مدى يومين 24 و 25 تموز 2020. ناقش المؤتمر قضايا التعليم عن
بعد ومستقبل التعليم االلكتروني، وتلقى مقترحات المشاركين
ومالحظات الخبراء المتخصصين ومالحظات المناقشين. وأصدرت

توصيات المؤتمر بست لغات هي: العربية، االنكليزية، الفرنسية،

البرتغالية، الفارسية، االوردية.
لالطالع عىل توصيات المؤتمر يمكن زيارة موقع الجمعية: 

www.sanadleb.org

دعم وتعزيز التشريعات واالجراءات التي
تحمي الخصوصية وتراعي أمن المعلومات
والبيانات، وحقوق الملكية الفكرية،

وأخالقيات التواصل عبر شبكة االنترنت.

بعض التوصيات

إنشاء المنصات االلكترونية، وتأمين المواد التعليمية
التفاعلية.

العناية بالتدريب والتأهيل، وال سيما في مجال تقنية
المعلومات واالتصاالت لجميع مكونات العملية

التعليمية: المعلّم، المتعلّم، االدارة واألهل.
العمل عىل تعزيز الثقة بالتعلم عن بعد لدى المعلم

والطالب واالدارة واألهل.



  شاركت جمعية سند لبنان االجتماع التنسيقي في مبنى بلدية
بيروت، الذي دعا إليه رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة لمتابعة

األوضاع اإلنسانية واإلجتماعية في المنطقة المنكوبة جراء
االنفجار العميد الركن سامي الحويك. 

يهدف االجتماع إىل تكاتف الجهود بين مؤسسة الجيش اللبناني

والمجتمع المدني العادة إحياء مدينة بيروت عىل أثر االنفجار
ً بالواجب الوطني تجاه أبنائها الكارثي الذي تعرضت له والتزاما

ومواكبة احتياجات المواطنيين.
وشرح الحويك مهام غرفة الطوارئ المتقدمة التي تعمل عىل
متابعة األوضاع اإلنسانية واالجتماعية والتواصل مع المنظمات

جمعية سند لبنان
تشارك في االجتماع التنسيقي مع قيادة الجيش اللبناني العادة إحياء مدينة بيروت

وتتبرع بمركز اتصال متطور Call Center لصالح غرفة الطوارئ

والجمعيات والمتطوعيين لتنظيم جهودهم والتكامل في خدمة المجتمع لتحقيق الهدف المشترك في اعادة احياء

بيروت".وتبادل المجتمعون األفكار التي تركزت عىل "كيفية التعامل مع البيانات الكثيرة التي تتلقاها الغرفة بطريقة

تقنية وعلمية تسهل عملها وتسرع من وتيرتها"، وناقشوا "ايجاد منصات رقمية ومركز اتصال متطور تسهم في تسهيل
عمل المنظمات والجمعيات والجهات المانحة، وتساعد المواطنين عىل نقل متطلباتهم واحتياجاتهم بطريقة سهلة
وفاعلة".وتم االتفاق عىل عقد اجتماع آخر في بلدية بيروت "لعرض األفكار مع فريق متكامل من الخبراء والمتخصصين

في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا اليجاد سبل التعاون المشترك".
وبعد تفقد احتياجات غرفة الطوارئ المتقدمة، تبرعت جمعية سند لبنان بمركز اتصال متطور Call Center لصالح

الغرفة سعياً لتسهيل عملية التواصل بين المواطنيين المتضررين وقيادة الجيش.

بعد الكارثة الكبيرة التي ألمت بجميع            
اللبنانيين عىل أثر انفجار مرفأ بيروت، لبت جمعية
سند لبنان نداء مركز سرطان األطفال في بيروت
الذي تعرض الضرار جسيمة، والذي استمر  في

استقبال االطفال المصابين بالسرطان من
المستشفيات المتضررة إىل المركز.  واطلقوا حملة

 السرطان ما بينطر
عىل ضوء ذلك قامت جمعية سند لبنان بالتبرع

بمبلغ نقدي، لصالح المركز للمساندة والتكافل في
.هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان

وتمنت الجمعية الشفاء العاجل لجميع األطفال

المصابين الذين يتألمون فوق قدرة طفولتهم.

وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين عىل أثر

          انفجار مرفأ بيروت، والرحمة للشهداء والصبر لذويهم

جمعية سند لبنان تتبرع لـ"مركز سرطان االطفال"
بعد تعرضه الضرار عىل أثر انفجار بيروت



سعياً لمكافحة خطر وباء فيروس كورونا الذي اجتاح لبنان والعالم،
قامت جمعية سند لبنان بالتبرع بـ 500 وحدة فحص كورونا، لصالح

 مستشفى تبنين الحكومي بهدف توفير الفحوصات المخبرية الالزمة
. مجاناً للمصابين المحتملين بفيروس كورونا

ووجه رئيس مجلس إدارة مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد
حمادي كتاب شكر للجمعية جاء فيه: "نعبر عن شكرنا وتقديرنا

العميقين لجمعية سند لبنان بشخص رئيسها األستاذ حكمت ناصر، 
عىل مؤازرة مستشفى تبنين الحكومي وفي إنجاح انطالقة مختبرها الذي

أنشأته لمواجهة وباء كورونا". وأضاف: "نحن في رحاب شهر رمضان
المبارك، شهر الرحمة والبركة، نسأل هللا أن يمّدكم بالصحة والعافية،
وأن يعيده عليكم بتحقيق األماني، ويحفظ لبنان بجميع أبنائه. ودمتم

.سنداً للبنان وأهله
وتمنى رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر الصحة والسالمة 
لجميع أهالي الجنوب ولبنان عموماً، شاكراً الدكتور حمادي عىل جهوده

وتعاونه وعمله الدائم التمام الرعاية الصحية في الجنوب، وأعتبر أن
تكافل اللبنانيين في هذه المرحلة ، يشكل الضمان االساسي لتجاوز كل
الصعاب التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان. كما شكر األستاذ علي سعد

.عىل تعاونه الدائم مع جمعية سند لبنان

جمعية سند لبنان تتبرع  
لـ "مختبر فحص كورونا الجديد" في مستشفى تبنين الحكومي

والدكتور محمد حمادي يوجه لها كتاب شكر

                  
التزاماً بقرار الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات وجوب وضع الكمامة
أثناء التنقل، قامت جمعية سند لبنان بحملة تحت شعار  "نساند
صحتكم" من خالل توزيع أكثر من 5000 كمامة عىل المواطنين

حفاظاً عىل صحتهم، وسعياً لحثهم عىل االلتزام بالمعايير الصحية
 .والحد من حجم االصابات المتزايدة يوماً بعد يوم

في هذا االطار، زار رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر
ومدير عام الجمعية الدكتور نديم منصوري ، مدير مستشفى تبنين
الحكومي الدكتور محمد حمادي وبحضور االستاذ علي سعد. وأثنى
حمادي عىل هذه المبادرة المفيدة وعىل عطاء الجمعية المستمر
لخدمة منطقة الجنوب. وجال الزائرين أرجاء مسشتفى تبنين

وأقسامها وال سيما مختبر فحص كورونا، وأعرب األستاذ حكمت
ناصر عن سعادته لزيارة مستشفى تبنين التي تشكل الصمام
 الحقيقي لألمن الصحي في منطقة الجنوب، وتمنى التعاون

المستمر في المستقبل لما فيه خيراً للمصلحة العامة
واستكملت الحملة من خالل توزيع الكمامات عىل بلدية حاريص

ومخاتير البلدة والمدرسة وجوامع البلدة ومؤسساتها التجارية

جمعية سند لبنان تتبرع
 بـ 5000 كمامة بهدف التوعية الصحية تحت شعار

"نساند صحتكم"




