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 الندوة التربوية المشترآة حول
 إعداد المعلم في سوريا ولبنان في ضوء المستجدات المعاصرة

     1998 آانون األول 11-10: الزمان   •

 بيروت ـ آلية التربية: المكان   •

 آلية التربية في جامعة دمشق: تنظيم   •
 آلية التربية في الجامعة اللبنانية

 لعامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيبالتنسيق مع األمانة ا

 السيد محمد يوسف بيضونوزير الثقافة والتعليم العالي اللبناني : رعاية   •

 1998 آانون األول 10برنامــج 

 : االفتتـــاح

 سليمان حسيكي. د آلمة   •
 أسعد دياب. د آلمة ممثل وزير الثقافة والتعليم العالي اللبناني   •
 علي سعد. د ميد آلية التربية في جامعة دمشقآلمة ع   •
 جوزف أبو نهرا. د آلمة عميد آلية التربية في الجامعة اللبنانية   •

 

 علي سعد. دعميد آلية التربية بجامعة دمشق : رئيس الجلسة    :الجلسة األولى
 جوزف أبو نهرا. د :إعداد المعلم في ضوء التجارب والمستجدات الحديثة  •
 فاطمة الجيوشي. د المعلم بين الواقع والمرتجىإعداد  •

 

 عصام الجوهري.  د:رئيس الجلسة   : الجلسة الثانية
 أسعد السكاف. د تجربة آلية التربية في إعداد المعلمين •
 أحمد آنعان. د اإلعدادية والثانوية في سوريا: رؤية جديدة إلعداد معلمي المرحلتين •

 

 مها زحلوق.  د:لسة رئيس الج   :الجلسة الثالثة
 أنطوان طعمة. د بحث في ديداآتيك اللغات: طرائق تعلم أم طرائق تعليم •
 سمر سنو. د التغيير التربوي وتدريب معلمي اإلنكليزية وأثرها في التعلم •

 

 أنطوان الصياح.  د:رئيس الجلسة   : الجلسة الرابعة
 علي منصور. د إعداد المعلم آمعالج للمعلومات •
 عدنان األحمد. د االجتماعية إلعداد المعلمالجوانب  •

 1998آانون األول   11برنامــج 

 شفيق البقاعي.  د:رئيس الجلسة    :الجلسة الخامسة
 فخر الدين القال. د تقنيات التعلم الذاتي للمعلم في التعليم العرضي  •
إعداد معلم األطفال ذوي الحاجات التربوية الخاصة في ضوء استراتيجية           •

 الواقع وسبل التطوير: ير التربية العربيةتطو
 
 نبيل علي سليمان. د
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ي  • لوآي وظيف ار س ة الخاصة ضمن إط م التربي وير معل داد وتط ين : إع ب
 الواقع والطموح في القطر العربي السوري

 
 سهاد المللي .د

 

 أسعد السكاف.  د:رئيس الجلسة   : الجلسة السادسة
وء التغي     • ي ض م ف د للمعل دور الجدي رن   ال ات الق رة ومتطلب رات المعاص

 الحادي والعشرين
 
 عبد اهللا المجيدل . د
 فواز العبد اهللا. د

 فيروز فرح سرآيس. د تأثير اإلعداد على ممارسات المعلم الجديد •
 حسان قبيسي. د إعداد المعلمين في لبنان في ضوء مناهج التعليم العام الجديدة •

 الملخص

ود البحث المشترك                   ضمن إطار اتفاق التعاون العلم     دوة لتكثيف جه ان، أقيمت الن ي الثقافي الموقع بين سوريا ولبن
 .حول التحديات التي تواجه النظام التربوي

ة أن                        دور أي مؤسسة تعليمي د بمق م يع آلمات افتتاح الندوة أآدت على أن التربية والتعليم أصبحا عالميي المنحى ول
ه           تسير لوحدها على هذا الطريق، ألن العالم       ى قضية    .  في هذا الميدان يتطور بشكل يصعب اللحاق ب ورآزت عل

الي   ي والروحي والجم اعي واالقتصادي والمعرف تويات التطور االجتم رتبط مباشرة بمس ا ت ين ألنه داد المعلم إع
اني السوري              . لمجتمع بذاته، وعدد التحديات التي يواجهها المجتمع اإلنساني        اون اللبن ى التع ى اإلشارة إل إضافًة إل

ي تتع         ع          ودوره في الوقوف أمام التحديات الت املة، من خالل دراسة الواق ة الش ات التنمي ة ومتطلب ا المنطق رض له
تقبل، حيث الشأن                           ة المخاطر في الحاضر والمس اة للبشر لمواجه ين آبن ة إلعداد المعلم التربوي وإعطاء األولوي

 .احي الحياةالتربوي لم يعد يهم التربويين فقط، بل أصبح شأنًا إنسانيًا اجتماعيًا اقتصاديًا سياسي يطال جميع نو

ة إعداد            ان، حول عملي ترآزت األبحاث التي قدمها في الندوة أساتذة وعلماء وباحثون ومختصون من سوريا ولبن
المعلم في ضوء التجارب والمستجدات الحديثة وإعداد المعلم بين الواقع والمرتجى، وتجربة آلية التربية في إعداد                 

دريب معلمي            المعلمين ورؤية جديدة إلعداد معلمي المرحلت      وي وت ين اإلعدادية والثانوية في سوريا، والتغيير الترب
م                  ة إلعداد المعل الج للمعلومات والجوانب االجتماعي م آمع تعلم وإعداد المعل ى    . اللغة وأثرها في ال ا رآزت عل آم

ة الخ                   ال ذوي الحاجات التربوي م األطف اصة في ضوء      تقنيات التعلم الذاتي للمعلم في التعليم العرضي، وإعداد معل
ة ة العربي وير التربي تراتيجية تط لوآي   . اس ار س ة الخاصة ضمن إط م التربي وير معل داد وتط وير وإع بل التط وس

رن        . وظيفي بين الواقع والطموح في سوريا      ات الق آما الدور الجديد للمعلم في ضوء التغييرات المعاصرة، ومتطلب
 مناهج التعليم العام الجديدة، وتأثير اإلعداد على ممارسات          الحادي والعشرين، وإعداد المعلمين في لبنان في ضوء       

 .المعلم الصفية

 : ختام الندوة آان بإصدار عدة توصيات أآدت على
 ضرورة ربط البحوث العلمية بمتطلبات التنمية الشاملة؛ -
 التشديد على إعداد المعلمين آضمانة للحصول على رأس بشري نوعي؛ -
 ليات التربية على المستوى الجامعي لمراحل التعليم آافة؛إعداد المعلمين وتأهيلهم في آ -
ة           - اعهم االجتماعي ين أوض ولهم وتحس ين وقب ار المعلم ايير اختي ر بمع ادة النظ الل إع ن خ يم م ين التعل تمه

 واالقتصادية بما يتوافق واألدوار المتجددة لمعلم المستقبل؛
  أجل مواآبة التطورات العلمية والمهنية المتسارعة؛االهتمام بعمليتي اإلعداد والتأهيل المستمرين للمعلم من -
ائل                    - وح بوس يم المفت ات التعل تفادة من تقان أهيلهم واالس ين وت ة في مجال إعداد المعلم تحديث التقانات التعليمي

 اإلعالم المتوافرة في العالم بشبكة التدريب العملي الميداني؛
ه من      تبادل الخبرات في هذا المجال والترآيز على أهمية         - ال ب م واالنتق البحث اإلجرائي في تحسين أداء المعل

ة                 دوره التقليدي آناقل للمعلومات ومنفذ برامج إلى الدور الريادي المتجدد آباني معرفة ومعالج معلومات غني
 .ومتنوعة


