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جمعية سند لبنان 
تبادر إىل تدريب أساتذة المدرسة الرسمية 

عىل التقنيات الحديثة في التعليم

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، وبناء عىل توصيات اللقاء التربوي التنسيقي الذي
عقد في مركز جمعية سند لبنان في بلدة حاريص، بتاريخ 24 أيلول 2020.

بدأت جمعية سند لبنان بتنفيذ توصيات اللقاء، وتطبيق الخطوات التنفيذية للدراسة التي

أعدتها جمعية سند لبنان حول "واقع المدرسة الرسمية ضمن نطاق اتحاد بلديات القلعة في
قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية".

 وقد تم التدريب في المدارس الرسمية ضمن النطاق المذكور تحت اشراف مدير القطاع
التربوي في جمعية سند لبنان األستاذ ربيع بعلبكي، وخبيرة تكنولوجية التعليم األستاذة نورا

المرعبي.
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التدريب في ثانوية كفرا الرسمية

التدريب في متوسطة تبنين الرسميةالتدريب في متوسطة حاريص الرسمية

التدريب في متوسطة الجميجمة/صفد الرسمية

التدريب في مدرسة عيتا الجبل الرسمية

التدريب في ابتدائية كفرا  الرسمية



ضمن برنامج جمعية سند لبنان لدعم المدرسة الرسمية 
  سند لبنان توزع حاجات التالميذ من القرطاسية للعام الدراسي 2021-2020 

 ضمن برنامج دعم المدرسة الرسمية، وبتوصية من رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت
ناصر، قامت الجمعية بتوزيع حاجات التالميذ من القرطاسية لعام 2020-2021 في مدرسة

حاريص المتوسطة الرسمية، من صفوف الروضة إىل صفوف التاسع، وبلغ عددهم 500 تلميذ.

ً عىل كما شملت التقديمات مجموعة من الكمامات الصحية للتالميذ وكذلك لألهالي حرصا
االلتزام بالشروط الصحية المطلوبة خالل العام الدراسي الحالي.

وقد شكر مدير المدرسة األستاذ محمد العلي، رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر
عىل هذا العطاء المستمر الذي تقدمه الجمعية لصالح جميع الفئات االجتماعية وال سيما

التالميذ واألطفال.    
من
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التدريب في مدرسة كفردونين الرسميةالتدريب في مدرسة قالوي الرسمية

التدريب في مدرسة برج قالويه الرسمية التدريب في مدرسة ياطر الرسمية



جمعية سند لبنان 
تكرم األستاذة ماغي حجازي لفوزها بلقب أفضل معلم عالمي لعام 2020

برعاية معالي النائب عناية عز الدين، أقام قطاع المرأة في جمعية سند لبنان حفالً تكريمياً لألستاذة
ماغي حجازي، لفوزها بلقب أفضل معلم عالمي لعام 2020. وهي مسابقة عالمية شارك فيها
110 آالف أستاذ من دول العالم وتم اختيارها من بينهم حول مشروعها دمج التكنولوجيا بالتعليم.
حضر الحفل معالي النائب عناية عز الدين عبر تطبيق Zoom، معالي النائب أيوب حميد، سعادة

رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر عبر تطبيق Zoom من بلجيكا، رئيس بلدية

حاريص األستاذ عماد سليمان أحمد ممثالً بنائبه األستاذ علي نصور، رئيس المنطقة التربوية

األستاذ أكرم أبو شقرا ممثالً باالستاذ محمود مكي، المختار علي ناصر، المختار حسين جواد،
رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث األستاذ رضوان شعيب، مدير عام جمعية سند لبنان

الدكتور نديم منصوري، مدير القطاع التربوي في الجمعية األستاذ ربيع بعلبكي، مدراء المدارس
الرسمية وأصدقاء الجمعية.  

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة افتتاحية لمدير عام الجمعية الدكتور نديم منصوري،
ثم كلمة رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر الذي أكد عىل دعم الجمعية للطاقات
الشبابية المبدعة لتتمكن من بناء جيل يحمل القيم االنسانية والعالمية. ثم كلمة معالي النائب
عناية عز الدين التي طالبت باالسراع في اقرار تطوير المناهج، وضرورة تمكين المرأة ودعمها.ثم

كلمة المحتفى بها التي شكرت جمعية سند لبنان عىل مبادرتها. 
ثم منحت الجمعية المكرمة "درع التفوق" قدمه لها معالي النائب أيوب حميد والدكتور نديم

منصوري.
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العمل عىل دعم المنصات الرقمية المتخصصة بتعليم اللغة العربية ونشرها في االغتراب
اللبناني.

دعم موارد اللغة العربية التعليمية الحديثة لتسهيل اكتسابهم لدى جميع الفئات العمرية.
دعم المحتوى الرقمي العربي من خالل العديد من االجراءات العملية.

وضع قوانين تشريعية داعمة للمحتوى الرقمي العربي.
العمل عىل تعزيز شعور االفتخار باللغة العربية األم.

اطالق "ميثاق لغوي" يلزم األفراد بإستخدام اللغة العربية فقط خالل التواصل عبر الوسائط
الرقمية واالبتعاد عن كل أشكال النصوص الدخيلة عىل الثقافة العربية

دعم التشريعات المرتبطة بحماية الملكيات الفكرية.

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أحيت جمعية سند لبنان/ القطاع الثقافي هذا اليوم من خالل
عقد المؤتمر الرقمي األول: "اللغة العربية: تجارب وطنية رقمية، تعزيز انتشارها والحفاظ عىل
مستقبلها. بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ثم البدء بالجلسة االفتتاحية مع كلمة مؤسس
ورئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر الذي عّبر عن افتخاره بهذا اليوم، وحرص الجمعية

في دعم جميع الجهود التي تعزز حضور اللغة العربية وال سيما في بلدان االغتراب اللبناني. ثم كلمة
منظمة اإلسكو ممثلة بالدكتورة نبال أدلبي مديرة االبتكار في اإلسكوا، التي تحدثت عن جهود
المنظمة في تعزيز المحتوى الرقمي من خالل العديد من المبادرات العربية واالقليمية. ثم بدأت
أعمال الجلسة األوىل: "المنصات الرقمية لتعليم اللغة العربية" برئاسة الدكتور أنطوان صياح. تم
فيها استعراض ألربع تجارب لبنانية هي: منصة أقرأ مع النائبة السابقة الدكتورة غنوة جلول، موقع
كم كلمة مع األستاذة هبة الجزار، "تكنولوجيا الحروف العربية" مع األستاذة رانيا بكار، تجربة مدارس
الروافد مع األستاذة نزهبة بعلبكي. بعد ذلك عقد الجلسة الثانية "آليات دعم المحتوى الرقمي
العربي" برئاسة الدكتورة مهى جرجور. تحدث فيها األستاذ جورج نهرا رئيس مركز البحوث واإلنماء،
المحامية نسرين الحداد عن مؤسسة صادر، الدكتور سلطان ناصر الدين عن دار البنان واألستاذ عبد

 . SMEX الغني قطايا عن منظمة
وأخيرا الجلسة الختامية حيث أعلن مدير عام جمعية سند لبنان الدكتور نديم منصوري توصيات

المؤتمر التي أتت عىل الشكل اآلتي:
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جمعية سند لبنان أحيت اليوم العالمي للغة العربية
وأعلنت في مؤتمرها دعم المنصات الرقمية لتعليم اللغة العربية



لقاءات جمعية سند لبنان
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قامت جمعية سند لبنان بسلسة من اللقاءات عىل المسؤولين والفعاليات التربوية، بهدف عرض

برنامجها لدعم المدرسة الرسمية في ظل األوضاع االقتصادية الراهنة التي تمر بها البالد. وقد
القت الخطة التي أعدتها الجمعية كل التقدير والثناء والدعم، عىل أمل التمكن من تنفيذ جميع

بنودها في المراحل المستقبلية

مع دولة رئيس حكومة تصريف األعمال
 الدكتور حسان دياب

مع دولة رئيس حكومة تصريف األعمال 
الدكتور حسان دياب   

مع المديرة العامة لمديرية التعليم المهني والتقني
الدكتور هنادي بري

مع رئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
األستاذ جورج نهرا

مع مديرة World Learning في لبنان
الدكتورة وفاء قطب

مع رئيسة جمعية WOMAN في لبنان
السيدة مي واكيم




