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 وبعد ..... تحية
 قادر على انسان تكوين الى تهدف و مستمرة شاملة عملية تربويةهي  المواطنية على تربيةالنحن نؤمن بأن 

 ،على أسس المساواة و العدالة سلوكه ترسيخو قادر على  حقوقه نظامتكوين وعي نقدي و لديه معرفة حول 
 وإكسابه بالمعارف وتزويده ، المجتمعات التي يعيش معها و من خاللها حياة في مشاركته مستوى  وتطوير
   تساهم في بناء المجتمع و االفراد  التي لقيموا المهارات

أولويات غاياتها  في تدرج المواطنيةالتي ينبغي ان  التربية وأبرز وسائلالمناهج الدراسية هي أهم  وألن
 هذه المناهجوبالتالي ينبغي أن تزخر  تعليمها.وأهدافها العامة والخاصة ومضامينها وأنشطتها وطرائق 

 التربية مجاالت مروحة تتسع بحيث المتعلم شخصية بناء تعزز التي والقيم والمهارات الدراسية بالمعارف
 تعليمية بمادة محصورة غير أنها بمعنى التعليمية، المواد مختلف لتشمل أنشطتها، وتتنوع المواطنية على
 ،ذلك الن التربية التعليميةمراحله ومواده  بمختلف كامل المنهج تشمل ( ، بلالمدنية/الوطنية )التربية واحدة
 اآلخر..  مع العيش وقواعد الجماعة وحياة و المعلم  المتعلم حياة تفاصيل بأدق تتدخل المواطنية على

يتواءم مع متطلبات التربية لذا ،  ومن أجل المساهمة لالرتقاء بالمناهج الدراسية المأمولة في لبنان  بما 
 بعنوان :   تربوي افتراضي ،  الى عقد مؤتمر مشروع " منهجنا " يزمع ، المواطنية والعصر الرقمي 

 والعصر الرقمي   التربية المواطنيةراسية في لبنان: المناهج الد تحديات  

 

اقع فيه : لجمعة والسبت )  ا   )     ZOOMعبر تطبيق ،    2022شباط  26-25الو

 

 
  

   افتراضيتربوي مؤتمر حضور ومشاركة في  دعوة
   بعنوان

 : التربية المواطنية و العصر الرقميلبنان في المناهج الدراسية تحديات 

  2022شباط   26-25الزمان : الجمعة والسبت     

 

 ر ومشا
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  أهداف املؤتمر

 .التربية المواطنية والعصر الرقميواقع المناهج الدراسية اللبنانية الحالية في ضوء متطلبات  نقاش -1
 تبادل الخبرات التربوية في مجال تصميم وبناء المناهج   .عرض و  -2
 مواكبة تطورات المناهج التعليمية . -3
 .المواطن في ضوء التحوالت الرقمية المتسارعة  –تحديد ملمح المتعلم  -4
ة بما يتناسب مع متطلبات التربية على المواطنية يتحديد أبرز التحديات التي تواجه بناء المناهج التعليم -5

 والعصر الرقمي.  
تقديم المقترحات التي يمكن ان تسهم في تصميم وبناء المناهج الدراسية القادمة بما يتواءم مع متطلبات   -6

 .التربية المواطنية والعصر الرقمي

 

 محاور المؤتمر

 

 

 المحور األول التربية على المواطنية في لبنان : الواقع  والمأمول

 المحور الثاني مناهج مادة االقتصاد والمواد العلمية ودورها في التربية على المواطنية

 المحور الثالث مناهج اللغات ودورها في التربية المواطنية

 المحور الرابع مناهج التربية المدنية ومواد االجتماعيات ودورها في التربية المواطنية

 المحور الخامس والمواطنة العالمية في المناهج الدراسية   المواطنة الرقمية

 المحور السادس  المواطنة البيئية والتنمية المستدامة في المناهج الدراسية  

 المحور السابع  تحديات المناهج الدراسية في التربية على المواطنية

 المحور الثامن  المناهج  الدراسية ومتطلبات العصر الرقمي 
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 حضور المؤتمر والمشاركة فيه :  

   حضور جلسات المؤتمر مجاني 
  مجانية نشاط ...(  -ورقة عمل – )بحثفاعليات المؤتمر  المشاركة في. 
   والفرنسية  -اإلنكليزية  –وراق العمل باللغات العربية أتقبل البحوث و. 
   يمكن للمدارس ) معلمون وتالمذة ( المشاركة في  المؤتمر من خالل عرض نتائج تجاربها و

 خدمة مجتمعية .......( في التربية على المواطنية –رحالت تربوية  –نشاطاتها  ) طرائق ناشطة 
  ساعة.يفتح باب النقاش في نهاية كل جلسة ولمدة ربع  

 

   العملمواصفات األبحاث وأوراق 

  يخدم البحث او ورقة العمل أهداف المؤتمر ويندرج تحت أحد محاوره. أن 

  كلمة  250يتقدم الباحث بملخص عن البحث يتضمن العنوان والمحاور األساسية بما ال يزيد عن

Times New Roman 14 

  هم النتائجأ -المنهجية المتبعة  -أهمية البحث وأهدافه  -أسئلة بحث  -أن يتضمن الملخص: عنوان 

 . APAالئحة المراجع الخاضعة لمعايير النسخة السابعة -كلمات مفتاحية  -( وجودها   في حال )

  يرسل الباحثون ورقة العمل بصيغةPower point   الثالثاء)  بعشرة أيامقبل موعد بدء المؤتمر 

 كحد اقصى(  2022شباط  - 15

  يلتزم الباحثون ومقدمو أوراق العمل بالتصميمTemplate    المعتمد للمؤتمر 

  ضمن جلسة المؤتمر ىدقيقة كحد أقص 15يتاح للمتحدث عرض بحثه في حدود 

   يمكن ان تتم مشاركة المدراس في نشاطاتها من خالل فيديو يتضمن مشاهد وتقرير عن النشاط

 المواطنيةوبما يتيح للتالمذة والمعلمين التعبير عن رأيهم في فاعلية النشاط في تعزير التربية 

  دقائق .   7عندهم ، شرط ان ال تتجاوز مدة الفيديو  

  المعرفةيمكن لمن يرغب من الباحثين المشاركين ، ان ينشر ورقته البحثية ضمن مجلة "  "

 المحّكمة ، والتي ستقوم بنشر األبحاث الخاصة بالمؤتمر وفق آليات يتم اإلعالن عنها الحقا  
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 مواعيد مهمة:

   2022-1-28العمل أو ملخص البحث   حتى مهلة أقصاها الجمعة  ورقةملخص تسليم 

    2022-2-4مراجعة اللجنة العلمية للملخصات والموافقة عليها قبل الجمعة 

  يرسل المشاركون الملف الرقمي الخاص بمشاركتهم )ورقة العمل أو البحث بصيغة  Power 

point    2022-2-15الفيديو الخاص بالمدارس( حتى مهلة   أقصاها الثالثاء  –للباحثين 

  2022شباط - 26-25الجمعة والسبت  المؤتمر:زمان انعقاد 

 التواصل
 :عبر الهاتف   
  961+3135928 أ. ماجد جابر :  منًسق عام المؤتمر -
  961+ 70872532 أ. عباس معنىمنّسق مشروع منهجنا في محافظة الجنوب :  -
 اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة في المؤتمر -
 (70684111- 71798994- 76671143 )961+ 
 
    لمتابعة اخبار المؤتمر وفعالياته وروابط الحضور االفتراضية   
 الواتس اب التالية : تيمكن من خالل االنضمام الى احدى مجموعا     
 
  1مجموعة واتس اب  

https://chat.whatsapp.com/KqFsOUV2JL6EgJthdQX8z3 

 
   2 مجموعة واتس اب  

https://chat.whatsapp.com/EEoi8EFxxlW5XXeV8zrdb4 

 
   3مجموعة واتس اب   

https://chat.whatsapp.com/F1dm5YhKRba52n6aZXch1b 

 

https://chat.whatsapp.com/KqFsOUV2JL6EgJthdQX8z3
https://chat.whatsapp.com/EEoi8EFxxlW5XXeV8zrdb4
https://chat.whatsapp.com/F1dm5YhKRba52n6aZXch1b
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   حضور ( –للتسجيل في فعاليات المؤتمر ) مشاركة 
   : يمكن من خالل تعبئة استبيان عبر الروابط التالية    

 7:  المؤتمر فاعليات سجيل لحضورتالeH4JXNp52sYLKhG5https://forms.gle/ 
 

 6:  للمشاركة ببحث أو ورقة عملNgvjXX3ob6nQW113https://forms.gle/ 
 
  6:لمشاركة المدارس في نشاطdLZjKe3W8GSZQ5https://forms.gle/QS  

 
 

فيديو النشاط او رابط اليوتيوب الخاص به ...(   - ppt –ورقة عمل   –الملفات الرقمية ) بحث  ترسل 
 cls.manhajona.com@gmail.com بالمؤتمر عبر البريد اإللكتروني الخاص 

 

 برنامج المؤتمر                                    

2022شباط -25اليوم األول : الجمعة    

 التوقيت الجلسة

11:00-------------10:00 كلمات إفتتاح اليوم االول   

:0012-----------11:00 المحور األول  

  12:30----------12:00 إستراحة 

13:30------------12:30 المحور الثاني  

30:14------------30:31 المحور الثالث  

:0015-------------:3014 إستراحة   

00:16------------00:15 المحور الرابع  

https://forms.gle/5sYLKhG52JXNp4eH7
https://forms.gle/113nQW6ob3NgvjXX6
https://forms.gle/QS5GSZQ8W3dLZjKe6
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 مشروع منهجنا: محافظة الجنوب                                                           

 أ. ماجد جابر المؤتمر:منّسق عام                                                           

 

2022شباط  26اليوم الثاني: السبت   

 التوقيت الجلسة

ثاني كلمات إفتتاح اليوم ال  10:00-------------11:00  

الخامسالمحور  11:00-----------0012:  

  12:30----------12:00 إستراحة 

السادس المحور   12:30------------13:30  

السابع المحور   30:31------------30:14  

15:00-----------------14:30 استراحة   

16:00---------------------15:00 المحور الثامن   

17:00------------- 16:15 جلسة توصيات المؤتمر  


