وقائع فعاليات بعثة لبنان لتكنولوجيا التربية أسبوع املعرفة والتعليم من إكسبو
دبي :

ميقاتي افتتح أسبوع املعرفة يف اكسبو دبي وبعثة لبنان لتكنولوجيا التربية أطلقت تحالف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية
افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني االستاذ نجيب ميقاتي ممثالً بالسيدة هبة نشابة املستشارة
التربوية يف مجلس الوزراء فعاليات اسبوع املعرفة والتعليم من اكسبو دبي و ذلك نهار االحد الواقع
فيه  2021-12-12من تنظيم جمعية املعلوماتية املهنية PCA
بحضور االستاذة أسماء الجناحي مديرة املشاريع يف الحكومة االتحادية دولة االمارات العربية املتحدة
ورئيس البعثة االستاذ ربيع بعلبكي و نائب الحاكم االول ملصرف لبنان د .وسيم منصوري
و حفل من رؤساء االجنحة العربية والقادة التربويين من مختلف أنحاء العالم وخاصة منطقة الشرق
األوسط و شمال أفريقيا
كما حضر االفتتاح وقدم شرحا عن الحلول املبتكرة يف التعليم كل من السادة اعضاء البعثة  ،رنا
شميطلي ،رين عباس ،جورج رهبان ،فادي عبد الخالق ،مهدي غريب ،صالح الرافع ،د .رامي عز الدين  ،د.
غنى البدوي ،ماغي الخطيب ،رندة ميقاتي  ،شادي معصراني ،ميرا حاطوم ،ماهر محيو,د.ليلى
شحرور,منى عيتاني و من تقنية التواصل املرئي زووم االساتذة :محمد ذياب ,سمر صهيون ,رانيا بكار,
رضوان شعيب ,د.جمال مسلماني و سرج ديرجاني زياد منذر,د.ميالد السبعلي,
افتتح الحفل بالنشيدين االماراتي و اللبناني ،ثم قدمت نائب رئيس التحالف لشؤون الشراكات الدولية
ومنسقة العالقات يف البعثة االستاذة نورا املرعبي الحفل بكلمة ترحبية
بعلبكي :
شرح اهمية هذه البعثة ىلع املدى القصير و البعيد معلنا اطالق تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا
لتكنولوجيا التربية
MENA EDTECH ALLI ANCE
و خطة  x2020وهي عبارة عن بعثات مماثلة بين الدول فيما بينها وكذلك استضافة كل دولة لجميع
الدول العربية يف التحالف يهدف فتح الشراكات والتمثيالت املتاحة لدي موفدي البعثات
د .عبد العزيز ال اسحاق رائد االعمال و االعالمي من دولة قطر

كلمة األستاذ فريد حسن  -رئيس الهيئة الوطنية للتعليم األولي – اململكة املغربية
كلمة د .فايز الظفيري عميد كلية التربية يف جامعة الكويت ،عضو مؤسس يف التحالف
االستاذة أسماء الجناحي مدير مشاريع يف الحكومة االتحادية دولة االمارات العربية املتحدة -عضو نادي
دبي:
أشادت أسماء الجناحي بكلمة السيدة هبة نشابة املستشارة التربوية بمجلس الوزراء اللبناني التي
أثنت ىلع الدور اإليجابي الكبير لدولة اإلمارات يف تطوير التعلم الذكي وتوظيف التكنولوجيا يف هذا
املجال من خالل تبنيها لالبتكار وتأسيس ببنية تحتية رقمية قوية ،كما ألقت الضوء ىلع ضرورة "أنسنة
االبتكار" ،والتركيز ىلع الجانب اإلنساني دائمًا مهما بلغ بنا التطور يف العالم الرقمي.
كما هنأت أسماء الجناحي املنظمين واألعضاء ىلع اختيارهم إكسبو  2020دبي منصة إلطالق هذه
املبادرة.
وقالت "إكسبو ليست مجرد منصة تجمع الحكومات ،بل ملتقى للشعوب كافة يف جو من التسامح
والطموح وبث األ مل املتجدد بحاضر جميل ومستقبل مزدهر للجميع شعوب العالم"
منصوري:
أكد نائب الحاكم األول ملصرف لبنان ىلع أهمية دعم الشركات اللبنانية الناشئة و التي وصلت الى
العاملية و خاصة املتخصصة يف قطاع التكنولوجيا كما جرى نقاش بين الوفد املشارك و اجابة ىلع
أسئلة و استفسارات الوفد املشارك شرح منصوري خطط و قرارات التعايف التدريجي لألزمة املالية
مؤكدًا ىلع أسس بناء الثقة بين الدولة و املؤسسات التي تسارع عملية النهوض االقتصادي من جديد
مؤكدًا ىلع التواصل مع أعضاء البعثة لوضع خطط و برامج داعمة لهذا القطاع الواعد.
السيدة هبة نشابة :
س مجلسِ الوزرا ِء اللبنانيِّ ،األُستاذ نجيب ميقاتي ،الذي شرَّفَني
م باسمِ رئي ِ
يُسعدُني أن أُخاطِبُكم اليو َ
ة استخدامِ
ه لكيفي ِ
تصورَهُ وتصوَر حكوم ِت ِ
ُّ
ع أمامَكم
ة الحضورِ بينَكم ومعَكم ألض َ
َم ِ
مه َّ
وكلفَني ب َ
َّ
ط وشمالِ أفريقيا
ق تحالفِ الشّرقِ األوس ِ
التكنولوجيا يف تطوي ِر املعرفةِ والتعليمِ يف إطارِ إطال ِ
لتكنولوجيا التربيةِ.
ة تحتاجُها
محددَةٍ بل أصبحَت ضرورةً مُلِحَّ ً
َّ
عدْ َترَفًا لفئةٍ اجتماعيةٍ
إنَّ التكنولوجيا يف عصرِنا الراهنِ لم تَ ُ
ف املذكوِر
ق التّحال ِ
ه إلى إطال ِ
جِ
ورِها ،وبالتالي فإنّهُ ومعَ التّو ّ
ت للنهوضِ واملُضيِّ قدمًا يف تط ّ
املجتمعا ُ
ح
ق ذاتيًا لتطوي ِر قُدُراتِها التكنولوجيةِ كي يصب َ
ُد ملجتمعا تِ هذه املنطقةِ من أن تنطل َ
أعالهُ ،ال ب َّ
س
ق فإنَّ حكومةَ الرئي ِ
ف يف ما بينها .ويف هذا السيا ِ
دمًا بصورةٍ متوازيةٍ للتحال ِ
بإمكانِها السي ُر قُ ُ
ة
صبَ أعيُنِها إنقاذَ لبنانَ مِنَ األَزمةِ االقتصادي ِ
قتْ شعارَ "معًا لإلنقاذ" هدفًا لها ،وضعَت َن ْ
ميقاتي التي أطل َ
عتْ يف إطارِ هذا الهدفِ خُطَّتَها التربويةَ التي تقومُ
واملاليةِ التي يعانيها منذُ أكثرِ من عامين ،ووضَ َ
أساسيةٍ ىلع تحديثِ النظامِ التربويِّ بما يتناسبُ مع روحيةِ العصرِ ،عَ ْبرَ إدخال التكنولوجيا يف
َّ
بصورةٍ
ل من الشّبابِ
م يف بناءِ أجيا ٍ
ح التكنولوجيا مكونًا أساسيًا يساه ُ
ل التر بويةِ كلِّها ،من أجلِ أن تصب َ
املراح ِ
ض
م واملعرفةِ ،لالستفادةِ منها يف تطوي ِر مجتمعِنا والنّهو ِ
ث تطوّراتِ العل ِ
ل إلى أحد ِ
القادرِ ىلع الوصو ِ
بمُقدّراتِ البالدِ .فالتربيةُ والتعليمُ هما األساسُ الذي تُبنى عليهما املجتمعاتُ املتطوّرةُ ،والثابتُ الوحيدُ
ورُ املستمرُّ.
فيهما هو التط ّ

ة
ت املستمرّةِ يف عالمِ املعرف ِ
َضرَ أوالدَنا ليُبدعوا وهم متأقلمون مع التغيّرا ِ
لذلك علينا أن نُح ِّ
معَ املُتغيّراتِ املتسارعةِ والجوائحِ العامليةِ التي تؤثّ ُر
التكنولوجيةِ ،فنحن اليومَ يف سباقٍ محمومٍ َ
ة من أن تفوَز يف هذا السباقِ.
بد للتربي ِ
ة والتعليم ،وال َّ
وبقوّ ٍة يف تلقّي أوالدِنا للمعرف ِ
ل
ّقمي من دون إغفا ِ
ِّ
س بدقةٍ ،إلى التعليمِالر
ولِ السريعِ ،املدرو ِ
ُد لنا من ال ّتحَ ّ
م هذا املشهدِ ،كان ال ب َّ
أما َ
املحافظةِ ىلع قِيمِنا وثوابِتِ نا التي بطبيعةِ الحالِ ال تتناقضُ مع التّطورِ العلميّ والتكنولوجيّ ،هذه
ف
ة مجتمعاتِنا .ولتحقيقِ هذا الهد ِ
ولٍ يف مستوى معيش ِ
الثوابتُ التي ال غنى لنا عنها يف أي تح ّ
ة يف
ة الذكي ِ
بد من زيادة االِنفاقِ الحكوميِّ ىلع التعليمِ والتوسّعِ يف مفهومِ املدرس ِ
السامي ال َّ
ن التربويِّ.
ض بالشأ ِ
ة للنهو ِ
ة وليس متنافس ً
ن معًا وحدةً متكامل ً
العام والخاصِّ اللذين يُشكّال ِ
ِّ
القطاعين
ة
كنِ من نقلِ املعرف ِ
ولِ هي البدءُ بإعدادِ الكادرِ التعليميِّ القادرِ واملتم ّ
إنَّ أُولى متطلباتِ هذا التّحَ ّ
ة
ل املعرف ِ
ل إلى جع ِ
ص ِ
ة األولى عبر التو ّ
ل الدراسيّ ِ
ه إلى املراح ِ
ة إلى الطالبِ ،ومن ثم التو جّ ِ
التكنولوجي ِ
ت
ل أدوا ِ
ب هذا األمرُ جع َ
ة وسهلةٍ ،ويتطلّ ُ
ة سَ ِلسَ ٍ
ة بطريق ٍ
ة متوفر ًة ألوالدِنا يف هذه املرحل ِ
التكنولوجي ِ
ع تمامًا كما كُنا يف
ة وغيرِها متوفرةً للجمي ِ
ح ذكي ٍ
ب وألوا ٍ
ة من حواسي َ
هذه املعرفةِ وتجهيزاتِها الالزم ِ
ل
يتم ذلك بصورةٍ متوازيةٍ يف املراح ِ
َّ
ح والكتابِ ،ىلع أن
هزُ الطالبَ بالقِرطاسيةِ واللو ِ
املاضي نُج ّ
حجْ ِر الصّحيِّ الناجمِ عن
ن من ال َ
ة عن بُعدٍ يف العامينِ املُنصرمي ِ
ة املتقدّمةِ .ويف تجربةِ الدراس ِ
الدراس ّي ِ
س الرسم ّيةِ ونُظرائِهم يف
ل بين طالبِ املدار ِ
ق الهُوَّةِ التربويةِ التي تفصِ ُ
عمْ َ
وباءِ كوفيد  ،19تبيَّن لنا ُ
صةِ،
املدارسِ الخا ّ

ط
ففي حينِ كان طالبُ الفئةِ األُولى يفتقرونَ إلى أبس ِ

ال إلى التجهيزاتِ
د بدءًا من القدرات التكنولوجية املتواضعة ألساتذتهم وصو ً
املقوماتِ للدراسة عن بُع ٍ
ن
ة يتمتعو َ
ب الفئةِ الثاني ِ
ل إلى شبكاتِ اإلنترنِت ،كان طال ُ
ب وكهرباءِ وقدر ِة الوصو ِ
ة من حواسي َ
الضروريّ ِ
ب الفئتينِ ،فنتجَ من ذلك
ة الدراسةِ ،مما خلقَ هُوَّ ًة كبيرةً بين طال ِ
بكل اإلمكانياتِ الضروريةِ ملواصل ِ
ة نفسِها.
مجتمعان مختلفان للفئاتِ العمري ِ
ض بل هما أحدُ املكوناتِ ،كان ال بدَّ من تطوي ِر
د الضروريَّ للنهو ِ
وألن التربيةَ والتعليمَ ليسا املكوّنَ الوحي َ
ة
ع عنها من إدارات ،وهنا فإن تطويرَ إداراتِ الدول ِ
ة وما يتفرّ ُ
إداراتِ الدولةِ ،والتي من ضمنِها وزارةُ التربي ِ
ة والرقميةِ سيضعُ حدًا فاصالً للفسادِ املُستشري .فالتربيةُ ليسَت
ل ىلع تحو يلِها إلى الحَوْكم ِ
والعم َ
ن
نطورَ التربيةَ من دو ِ
ِّ
جزيرةً معزولةً عن إداراتِ الدولةِ بل هي جزءٌ ال يتجزأُ منها ،وبالتالي ال يمكنُ أن
ة
ة الحكوم ِ
لرقمي يف التربيةِ وفقَ خطّ ِ
ِّ
ة التطويرِ ا
كل إداراتِ الدولةِ ،لذلك فإن عملي َ
تطويرٍ متواٍز يف ِّ
ة مع باقي إدارات الدولة.
ب أن تسي َر بصور ٍة متكاملةٍ ومتوازي ٍ
يج ُ
إالّ أن استخدامَ التكنولوجيا ينبغي أَال يُنسينا قيمَنا اإلنسانيةَ ،بل يجبُ أن يكونَ يف صميمِ خططِنا
ت عديمةِ القِ َيمِ.
ل إلى روبوتا ِ
ل أجيالَ املستقب ِ
ة املستند ِة إلى التكنولوجيا ،وإال فإننا س ُنحَوِّ ُ
التربوي ِ
البشري
ُّ
َيرُهُ ،ىلع األقلِ حتى اآلنَ ،والعقلُ
بشري ُيس ِّ
ٍّ
ن عقلٍ
ن أن يسي َر من دو ِ
فالذكاءُ االصطناعيُّ ال يمك ُ
ليس معزوالً عن املشاعرِ والعواطفِ ،وبالتالي فإنَّ الذكاءَ البشريَّ ،الذي يتأثّ ُر ويؤ ّثرُ ،يؤدّي دورًا أساسيًا
علَ ْيهِ.
م َ
ورِ الذي نُقدِ ُ
يف كيفيةِ رؤيتِنا للتط ّ
ت والسادةُ،
أيّها السيدا ُ
نعتز ونفتخرُ والتي كانَت يف
ُّ
ة هي انتماؤُنا إلى عروبتِنا التي بها
أهم أُسُسِ قيمِنا يف هذه املنطق ِ
َّ
إنَّ
ل
ذ اللحظاتِ األُولى لتكليفهِ بتشكي ِ
س نجيب ميقاتي الذي أكَّدَ من ُ
ة الرئي ِ
م برنامجِ حكوم ِ
صلبِ وصمي ِ
ل الخليجِ ،وهنا
ه العربِ ،ويف مُقدِمِهم دو ُ
ن مع أشقّائِ ِ
ت لبنا َ
ق عالقا ِ
د وتعمي ِ
ل ىلع توطي ِ
ة العم َ
الحكوم ِ
اسمحوا لي باسمِ الرئيسِ ميقاتي أنْ أتقدّمَ من دولةِ اإلماراتِ العرب ّيةِ املُ ّتحِدَةِ قيادةً وشعبًا بالشُّك ِر

صعْ َبةِ التي
َدمَتْهُ من دعمٍ للبنانَ ىلع مدى عقودٍ ،ال سيّما يف األوقاتِ ال ّ
ا لكبيرِ والتقدي ِر العالي ملا ق َّ
نمر بها اليومَ ،وقد
ة التي ُّ
م يف األوقاتِ العصيب ِ
كثيرًا ما عاناها بلدُنا ،ونحن نتطلّعُ إلى استمرارِ هذا الدع ِ
ب
ي واملاليّ واالقتصاديّ يف البالدِ ويف صُل ِ
ة لإلصالحِ اإلدار ّ
س ميقاتي أن يُطلقَ أكبرَ عملي ٍ
هدَ الرئي ُ
تع ّ
ة الفسادِ.
ة محاربةُ آف ِ
هذه العملي ِ
ه
س ميقاتي هدفَ حكومَتِه "معًا لإلنقاذ" اسمحوا لي أن أقولَ باسمٍ ِ
د الرئي ُ
وكما حدّ َ
ة بعزمٍ وإرادة.
ة والحوكم ِ
م الرقمي ِ
م معًا إلى عال ِ
هيا بنا ننطلقُ اليو َ
ثم تالها تقديم شرح لكل مؤسسة مشاركة و تم اإلعالن عن برنامج الفعاليات الذي يمتد حتى الثامن
عشر من شهر ك1
و يكون يوميا مداخلة ووتوقيع بروتكوالت تعاون ،االثنين براين بابتيستا منظمة املعلم الخارق العاملية
والثالثاء د .فيصل البلوشي رئيس جمعية التقنية التربوية من سلطنة عمان سعادة الدكتور طالل بو
غزالي مستشرفا مستقبل تكنولوجيا التربية و االبتكار يف التعليم و نهار الخميس فايكاس من منظمة
املعلمين العاملية  T4ليختتم يحفل نهار السبت بتكريم املشاركين و تبادل االعمال فيما بين أعضاء
البعثة بحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للعلوم و البحوث و جمعية املبدعين اللبنانين و جمعية
سند لبنان د .نديم منصوري و االستاذ حكمت ناصر و ا .د بسام بدران رئيس الجامعة اللبنانية لالحتفال
باليوم العاملي للغة العربية و تكريم املشاركين بوجود السفير اللبناني فوأد دندن و ممثل وزيرالتربية
القاضي عباس الحلبي الدكتور وليد زين الدين
و كما توجه الحاضرين بشكر كل من الوزير السابق محمد شقير و االستاذ كميل مكرزل و د .محمد بو حيدر
و شركة  Ant workو كل من ساهم يف انجاح هذا االسبوع كنقلة نوعية للتعليم يف لبنان ,من و الى
العاملية

تحالف الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية يستضيف أبوغزالة يف اسبوع املعرفة
والتعليم يف إكسبو -دبي
استضاف تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية و بعثة تكنولوجيا التربية يف
جمعية املعلومانية املهنية يف لبنان سعادة الدكتور طالل أبوغزالة كضيف شرف يف اسبوع املعرفة
والتعليم يف إكسبو -دبي  ،حيث وجه ابوغزالة رسالة توجيهية الى الشركات و املؤسسات و رواد
األع مال الشباب املشاركين يف بعثة تكنولوجيا التربية يف أسبوع املعرفة و التعليم – أكسبو دبي،
بحضور السيدة هبة نشابة ممثلة رئيس مجلس الوزراء اللبناني االستاذ نجيب ميقاتي واملستشارة
التربوية يف مجلس الوزراء وحضور رئيس البعثة االستاذ ربيع بعلبكي ومنسقة العالقات الدولية يف
البعثة االستاذة نورا املرعبي ،باإلضافة الى مجموعة من القادة التربويين ورواد االعمال والشركات
الناشئة من مختلف أنحاء العالم و منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا.
وشدد ابوغزالة ىلع ضرورة التحول من التعليم الحالي الذي وصفه بتعليم الكُتاب الى التعلم القائم
ىلع التكنولوجيا واالبتكار والحلول الرقمية ،وأثنى ىلع الدور الذي تقوم به دولة االمارات يف التوجه
نحو االبتكار وجذب املشاريع الريادية ورواد االعمال والشركات الناشئة وتهيئة البيئة اإلبداعية
ليستطيع الجميع التوجه نحو التعلم القائم ىلع االبتكار ملا له من أثار إيجابية تعود ىلع االفراد
واملجتمعات يف اّنٍ واحد .باإلضافة الى الدور الذي يقوم به تحالف الشرق األوسط وشمال أفريقيا
لتكنولوجيا التربية ممثال برئيسه الدكتور الدكتور ربيع بعلبكي ودوره يف الترويج ونشر ثقافة
التكنولوجيا االبتكارية يف لبنان و العالم العربي .
وبدورها نقلت السيدة هبة شبانة املستشارة التربوية بمجلس الوزراء اللبناني تحيات رئيس مجلس
الوزراء نجيب ميقاتي لسعادة الدكتور طالل أبوغزالة وأثنت ىلع الدور اإليجابي الكبير لسعادته يف

توجيه الشباب ملفاهيم التكنولوجيا الحديثة واالبتكار وإنشاء مؤسسات رائدة تعنى بالتعليم القائم
ىلع االبتكار والريادة .

وعبر الدكتور ربيع بعلبكي عن سعادته بمشاركة ابوغزالة يف أسبوع املعرفة والتعلم يف اكسبو دبي
بصفته يعد نموذجا يحتذى به لدى الشباب الراغب يف االبتكار والتعلم  ،وتم عرض مجموعة من البرامج
واألنشطة التي تقوم بها الشرك ات الرائدة والناشئة يف مجال االبتكار التكنولوجي .من ناحيته شكر و
اشاد بالدور الريادي و القدوة املؤثرة الدكتور ابوغزالة خير من يستشرف الحاضر و املستقبل حيث ان
الشراكة و التعاون ستعزز االبتكار و التربية يف املنطقة العربية و خاصة من خالل التشبيك مع املجتمع
املدني املتخصص .
ثم كلمة البروفيسور نديم منصوري منسق عام شبكة التحول الرقمي يف لبنان و مدير عام جمعية سند
لبنان

ىلع ضرورة التعاون مع الجامعة اللبنانية لجهة دعم االبتكار و ايجاد فرص للتعاون لتطوير

املعرفة و دعم ريادة الشباب
ثم قدم شرحا عن الحلول املبتكرة يف التعليم كل من السادة اعضاء البعثة  ،رنا شميطلي ،رين عباس،
جورج رهبان ،فادي عبد الخالق ،مهدي غريب ،صالح الرافع ،د .رامي عز الدين  ،د .غنى البدوي ،ماغي
الخطيب ،رندة ميقاتي  ،شادي معصراني ،ميرا حاطوم ،ماهر محيو,د.ليلى شحرور,منى عيتاني ,محمد
ذياب ,سمر صهيو ن ,رانيا بكار ,رضوان شعيب ,د.جمال مسلماني و سرج ديرجاني زياد منذر,د.ميالد
السبعلي

واختتم سعادة الدكتور طالل ابوغزالة اللقاء بالثناء ىلع جهود الشركات الناشئة وجهود تحالف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية يف كل ما يقدموه خدمه للوطن العربي يف مجاالت
التكنولوجيا ،وعبر عن رغبته يف توقيع اتفاق عمل مشترك بين الجانبين ليكون منصة تجمع لجميع
رواد االعمال والشركات الناشئة والراغبين يف التعلم واالبتكار.

بروتوكول تعاون مع الجمعية العمانية لتقنيات التعليم و بعثة لبنان لتكنولوجيا التربية يف اكسبو
دبي
وقعت جمعية املعلوماتية املهنية يف لبنان  PCAقطاع تكنولوجيا التربية ممثلة برئيس البعثة و
مدير قطاع تكنولوجيا التربية و عضو مجلس االدارة األستاذ ربيع بعلبكي بروتوكول تعاون مع الجمعية
العمانية لتقنيات التعليم ممثلة برئيسها األستاذ فيصل البلوشي الذي كان قد زارالجناح اللبناني و
اجتمع مع أعضاء البعثة املشاركة و اتطلع ىلع أعمالها و حلولها يف فعاليات أسبوع املعرفة و التعليم
يف اكسبو دبي املمتد من  12و حتى  18كانون األول  2021و الجدير ذكره أن البلوشي هو عضو مؤسس
يف تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية.
بدأ الحفل بكلمة توجيهية من مسؤولة التواصل و العالقات الدولية األستاذة نورا املرعبي و تالها كلمات
لكل من ممثلي األطراف املوقعة ,وقدم شرح عن الحلول املبتكرة يف التعليم كل من السادة اعضاء
البعثة .

بعلبكي:
أكد ىلع أهمية التعاون و استراتيجية االتفاقية التي بدأت من البلد الحاضن للتعليم و التطوير االمارات
العربية املتحدة و سوف تكون مسقط املحطة األولى للبعثة رسميًا لترسيخ هذه االتفاقية عبر التشبيك
و الشراكة بين أعضاء الجمعيتين كبداية لتطبيق خطة  x2020اي زيارات متبادلة بين بعثات البلدان
العربية من خالل الجمعيات و الهيئات والتحالف MENA Edt ech Al l i ance
البلوشي:
استهل خطابه شاكرًا ىلع الدعوة الكريمة لحضور جناح لبنان يف اكسبو دبي  2020و قال يسعدنا بأن
تكون اكسبو دبي  2020نقطة انطالق لتعاون شامل بين املنظمات املهنية والعلمية والتربوية يف
منطقة الشرق االوسط .ويشرفنا اليوم التوقيع ىلع مذكرة التعاون بين الجمعية العمانية لتقنيات
التعليم والجمعية املعلوماتية املهنية يف لبنان – قطاع تكنولوجيا التربية.
ونؤمن بان هذا التعاون مع اشقائنا وزمالئنا يف قطاع تكنولوجيا التربية يف الجمعية املعلوماتية
املهنية بلبنان سيفتح املجال للتبادل املعريف وتبادل الخبرات و العمل ىلع مشاريع مشتركة
والتعاون يف مجال البحث العلمي وتنظيم فعاليات علمية ومهنية .وستعمل الجمعية العمانية
لتقنيات التعليم والجمعية املعلوماتية املهنية – قطاع تكنولوجيا التربية ىلع توفير أرضية خصبة
لرواد االعمال والشركات الناشئة يف قطاع التعليم يف البلدين للتعاون والعمل معًا والدخول يف
شراكات استراتيجية تخدم قطاع تكنولوجيا التعليم يف منطقة الشرق االوسط.
ويف الختام نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور ربيع بعلبكي ىلع هذه الدعوة وايضا نود ان نعبر عن
امتناننا للدكتورة نورا املرعبي ىلع تنظيمها لهذا الحدث والعمل معنا النجاح هذه الشراكة.
اختتم االحتفال بتوقيع البروتكول الكترونيا من بعد.

اتفاقيات دولية واعدة خالل فعاليات اسبوع املعرفة لبعثة لبنان إلى اكسبو دبي
بحضور راعي اسبوع املعرفة والتعليم يف اكسبو دبي دولة رئيس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي ممثالً
باألستاذة هبة نشابة مستشارته التربوية ورئيس املنظمة الدولية لالستاذ الخارق SuperTeacher
السيد  Bri an Bapt i st aورئيس البعثة اللبنانية لتكنولوجيا التربية الى  Expo 2020األستاذ ربيع
بعلبكي و لقاء مباشر عبر تقنية الفيديو عن بعد مع مؤسس منظمة  T4السيد فيكاس بوتا Vi kas

 Pot aرئيس منظمة اكبر شبكة معلمين يف اختصاص تكنولوجيا التربية واعضاء بعثة تكنولوجيا
التربية.
تم توقيع مجموعة اتفاقيات تعاون بين جمعية املعلوماتية املهنية  PCAو تحالف الشرق األوسط و
شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية  MENA Edt ech Al l i anceممثلة برئيس البعثة عضو مجلس ادارة
الجمعية االستاذ ربيع بعلبكي و مؤسسات عاملية متخصصة يف تعزيز مهارات املعلمين يف تكنولوجيا
التربية املؤسسة العاملية لللمعلم الخارق سوبر تيتشر ممثلة بالسيد براين باتيستا و املنظمة الدولية
للمعلمين (تي فور) ممثلة برئيسها فيكاس بوتا

بعلبكي:
رحب بمثلي املؤسسات و اكد ىلع اهمية تطبيق الهدف الرابع من اهداف التنمبة املستدامة  SDG4و
املتعلق بجودة التعليم وهو باب لتحقيق جميع االهداف املتكاملة ،حيث تلعب املؤسسات الشريكة
دورا هاما يف وضع برامج تدريبية عاملية املعايير للمعلم املتخصص و املتمكن وراملبتكر من استخدام
تكنولوجيا التربية يف التعليم و تصميم املحتوى الرقمي التعليمي يف سياق تطبيق مبدأ حق التربية
ىلع االبتكار للجميع و اشار ان هذه االتفاقيات وبالتعاون مع تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا
لتكنولوجيا التربية سيعزز اإلبتكار يف التعليم نحو اقتصاد معريف منتج و ذلك عبر تمكين املعلمين
بمهارات استخدام التقنيات واملختبرات و بالتالي ستثمر هذه االتفاقيات برامج عاملية املعايير ووضع
مسار لشهادات دولية يف اختصاص تكنولوجيا التربية.
بابتيستا:
اعرب عن محبته للبنان و دعمه الدائم و اليوم مع هذه االتفاقيات ندخل إلى املنطقة العربية اهم
البرامج التدريبة للمعلمين عبر منظمة سوبر تيتشر والتي تتميز بقدرتها ىلع وضع مسارات برامج من
عدة مصادر عاملية يف برنامج تدريبي موحد دون تكرار و ارباك املعلمين باالف الحلول املعروضة و
سيتم تقديم هذه البرامج مجانًا حيث انها تدعم من كبرى شركات التكنولَوجيا يف العالم.
بوتا:
قدم شرحا عن برامج تي فور T4
املستقبلية مع الوزارت التربوية يف العالم و خاصة مبادرة قمة املعلم التكنولوجية

التي سيعلن عنها رسميا يف االسبوع االول من شهر كانون الثاني  2022و يعلن انضمام تحالف الشرق
األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية للمبادرة ىلع ان تضم إلى جانب الوزارات ،املبتكرين
الرقميين و املدارس

و اختتم اللقاء بكلمة شكر من رئيس البعثة االستاذ ربيع بعلبكي ىلع الدعم الذي قدمه السيد براين
و شركائه إلى وزارة التربية يف الدولة اللبنانية مع الشركاء Roset a St one, Bri t ani ca, Age of
 Learni ngوخاصة خالل فترة كوفيد و بعد كارثة انفجار املرفأ حيث تم تأمين برامج مهمة جدا لدعم
منصة التعليم الخاصة باملركز التربوي ل لبحوث و اإلنماء للمصادر التعليمية و ذلك من خالل جمعية
املعلوماتية املهنية  PCAالشريك االستراتيجي الدائم.
وعبر عن حرص الجميع ان يستمر التواصل والتعاون ووضع خطط استراتيجية مع القطاع التربوي العام
والخاص يف املنطقة العربية و كذلك تاسيس يف العالم العربي سيليكون فالي املحتوي العربي
الهادف.

لقاء استراتيجي جمع املبتكرين اللبنانين مع مدير ادارة قطاع االستراتيجية واالبتكار يف وزارة شؤون
مجلس الوزراء واملستقبل يف مكتب رئاسة مجلس الوزراء دولة االمارات العربية املتحدة

زار سعادة الدكتور فوزان الخالدي مدير ادارة قطاع االستراتيجية واالبتكار يف وزارة شؤون مجلس الوزراء
واملستقبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء يف دولة االمارات العربية املتحدة و يرافقه الدكتورة غفران بن
سليمان املستشار االول يف رئاسة الحكومة لشؤون التنمية التربوية و فريق متخصص
الجناح اللبناني يف اكسبو دبي

و اجتمع مع بعثة تكنولوجيا التربية خالل اسيوع املعرفة والتعليم و استمع إلى شرح مفصل من ممثلي
املؤسسات املشاركة يف البعثة بحضور ممثلة رئيس الوزراء اللبناني االستاذ نجيب ميقاتي االستاذة
هبة نشابة و رئيس البعثة اللبنانية يف  Expo 2020األستاذ ربيع بعلبكي
خالل ال لقاء قدموا املشاركين شرحًا عن الحلول املبتكرة يف التعليم كل وعبر سعادته عن اهمية
املشاريع املطروحة و االمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول االمارات الحتضان املشاريع الريادية و
الشركات الناشئة و االبتكارات الواعدة و من جهتها شرحت د .غفران بن سليمان املستشار االول يف
رئاسة الحكومة لشؤون التنمية التربوية عن اهمية التنمية و كيفية التعاون لتحقيق اهداف التنمية
املستدامة و خاصة يف القطاع التربوي
و اختتم اللقاء بكلمة شكر من رئيس البعثة االستاذ ربيع بعلبكي ىلع االهتمام والدعم الذي قدمته
دولة اإلمارات العربية املتحدة للجناح البناني و خاصة لبعثة تكنولوجيا التربية من جمعية املعلوماتية
املهنية PCA
متمنيًا ان يستمر تواصل العقول و فتح الفرص يف مجال االستثمار يف اقتصاد املعرفة
و شكرت ممثلة دولة رئيس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي األستاذة هبة نشابة الوفد الزائر ىلع الفرص
االستراتيجية و االهتمام الكبير الذي ترعاه دولة اإلمارات العربية املتحدة برئاسة حاكم دبي سمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم و خاصة يف مجاالت التطور العلمي و املعريف من خالل اكبر حدث تشهده
املنطقة العربية اكسبو دبي و حضور الجناح اللبناني فيه و حرص دولة رئيس الوزراء األستاذ نجيب
ميقاتي ىلع افضل العالقات مع الدول العربية الشقيقة

\

حفل التكريم يف اختتام املهمة:
وقفات عز تاريخية جمعتنا خالل حفل تكريم سفراء االبتكار يف بعثة تكنولوجيا التربية لتميز و نجاح
فعاليات أسبوع املعرفة-إكسبو دبي

ال باألستاذة هبة نشابة مستشارة
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني األستاذ نجيب ميقاتي ممث ً
دولة الرئيس للشؤون التربوية و حضور معالي وزير التربية والتعليم العالي اللبناني القاضي عباس
ال باألستاذ وليد زين الدين مسؤول املنح الدولية يف وزارة التربية وسعادة مديرة املشاريع
الحلبي ممث ً
يف حكومة االمارات األستاذة أسماء الجناحي وسعادة رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران
وسعادة سفير لبنان لدى اإلمارات العربية املتحدة األستاذ فؤاد شهاب دندن وسعادة قنصل عام دبي
األستاذ عساف ضومط
و سعادة مدير عام وزارة االقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ممثالً بالدكتور وسام العميل
و رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر
و مدير عام جمعية سند لبنان ومنسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية البروفسور نديم منصوري
و أمين عام مجلس االعمال اللبناني يف امارة دبي االستاذ نضال ابو زكي
و رئيس البعثة اللبنانية لتكنولوجيا التربية يف جمعية املعلوماتية املهنية يف لبنان  PCAو العضو
املؤسس يف تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية
MENA EDTECH ALLI ANCE
األستاذ ربيع بعلبكي؛
اقيم حفل تكريم السادة اعضاء البعثة لنجاحاتهم يف تقديم الحلول املبتكرة يف تكنولوجيا التعليم
التي شاركوا من خاللها يف اسبوع املعرفة و هم السادة االساتذة؛ نورا املرعبي رنا شميطلي ،رين
عباس ،جورج رهبان ،فادي عبد الخالق ،مهدي غريب ،صالح الرافع ،د .رامي عز الدين  ،زياد منذر ،د .غنى
البدوي ،ماغي الخطيب ،رندة ميقا تي  ،شادي معصراني ،ماهر محيو,د.ليلى شحرور ,د .منى عيتاني و
حسين ابراهيم ايوب و ممثلين عن السادة محمد ذياب ,د .سمر صهيون ,رانيا بكار ,رضوان شعيب ,د.جمال
مسلماني و سرج ديرجاني ,د.ميالد السبعلي و قد حضر الحفل شركاء من اجنحة الدول العربية والنقيب
محمد حسن الهبري منسق قطاع النقابات يف شبكة التحول والحوكمة الرقمية يف لبنان ،

افتتح الحفل بالنشيدين االماراتي و اللبناني ثم كلمة رئيس البعثة األستاذ ربيع بعلبكي الذي اعلن
أسباب نجاح البعثة ملا فيها من سابقات يف عناوين متعددة ،اوال :تعتبر اول مشاركة ىلع شكل بعثة
متكاملة شكال ومضمونا و تخطيطا و اهدافا

ثاتيا؛ اول مبادرة تحت رعاية دولة رئيس الحكومة اللبنانية
ثالثا :اول مبادرة متخصصة من نوعها يف مجال تكنولوجيا التربية تطلق تحالف عربي متخصص من
خالل اكسبو دبي
هو تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية
MENA EDTECH ALLI ANCE
رابعًا  :اول حفل يحظى بحضور اكبر عدد من كبار املسؤولين رجال األعمال اللبنانين يشهده الجناح
اللبناني حتى تاريخه.
خامسًا  :تميز الحلول املقدمة من  25شركة لبنانية باالبتكار و الجدة.
اضاف بعلبكي ان االهتمام والدعم الذي حظيت به هذه البعثة التربوية ىلع الصعيد العاملي و العربي
كان مذهال و خاصة من دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث اجتمع مع اعضاء البعثة كبار قادة املشاريع
و االدارة واالبتكار و التنمية والتربية،
باإلضافة إلى فرصة اللقاء بكبار املشاركين الدوليين يف اكسبو دبي خالل قمة مؤتمر  ،RewirEDوكذلك
االتفاقيات املهمة جدا التي وقعت مع كبرى املؤسسات الدولية،
مؤكدًا انها البداية و التي انطلقت من دبي إلى العاملية و حيث تقرر اولى زيارات البعثة رسميًا ستكون
إلى سلطنة عمان يف منتصف شهر شباط يليها محطات كل ثالث اشهر ىلع ابعد تقدير ،و تكلل بقمة
عربي ة جامعة ألعضاء التحالف سنويا و ذلك لتنفيذ خطة  x2020اي تبادل البعثات بين الدول لتشبيك
و تثبيت الشراكات بانتاجية و فعالية و التي يتوقع ان تصل الى عشرات البعثات املتخصصة يف
تكنولوجيا التربية خالل السنوات القادمة ،واختتم بشكر دولة رئيس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي ىلع
رعايته ممثال باالستاذة هبة نشابة و خص بالشكر جميع الحضور الرسمي و الوزير السابق أ .محمد شقير
و والنائب االول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري واملدير العام لوزارة االقتصاد الدكتور محمد
ابو حيدر و االستاذ الفونس ديب و رئيس جمعية املعلوماتية املهنية االستاذ كميل مكرزل و االستاذة
ميرا حاطوم و االستاذ سلطان سليمان ىلع الدعم و هذه الفرصة لالرتقاء بالترببة و نقل صورة لبنان
الحقيقية إلى العالم .كما شكر الشركاء الدوليين سعادة الدكتور طالل ابو غزالة ،السيد براين بابسيتا و
فيكاس بوتا و بابلو النغا و االعضاء مؤسسي التحالف من كافة الدول العربية وخاصة الدكتور فريد حسن
من اململكة املغربية و د .فايز الظفيري من دولة الكويت و د .عبد العزيز آل إسحاق من دولة قطر و د.
علي الحكمي من اململكة العربية السعودية و انهى بشكر الدكتور بدر العنزي مدير الجناح الكويتي
ىلع كل ما قدمه من دعم للبعثة اللبنانية.

نشابة :
اشادت بنجاح اعمال البعثة الباهر مؤكدة ان املشاركين هم سفراء لبنان يف ريادة التربية و االبتكار
شاكرة دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة باسم دولة الرئيس ميقاتي ىلع هذه الفرص املهمة
التي قدمتها دولة اإلمارات بحكمة و رؤية حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كما شكرت الحضور الرسمي من لبنان كل من وزير التربية و السفير و القنصل العام و رئيس الجامعة
اللبنانية و كل اعضاء وفد البعثة وخاصة األستاذ ربيع بعلبكي رئيس البعثة و معاونته االستاذة نورا
املرعبي ىلع املهنية العالية التي شهدتها خالل حضورها لهذا االسبوع املميز.
من ثم تم توزيع الدروع و توالت الكالمات املعبرة عن التهنئة و التبريك لنجاح البعثة و النصائح لضمان
استمرارية هذا النجاح وتواصل العقول و ذلك كل من السادة معالي وزير التربية والتعليم العالي
اللبناني القاضي عباس الحلبي ممثالً باألستاذ وليد زين الدين ومديرة املشاريع يف حكومة االمارات
األستاذة أسماء الجناحي ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وسفير لبنان لدى اإلمارات
العربية املتحدة األستاذ فؤاد شهاب دندن و قنصل عام دبي األستاذ عساف ضومط ومدير عام وزارة
ال بالدكتور وسام العميل
االقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ممث ً
و رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر و أمين عام مجلس االعمال اللبناني يف امارة دبي
االستاذ نضال ابو زكي،

و من ثم اختتم اسبوع املعرفة بحفل غذاء ىلع شرف الحاضرين و اخذت الصور التذكارية لوفد البعثة
مع السادة الحضور.

الجدير ذكره ان الدكتورة كارولين رايتس الرئيسة التنفيذية للمنظمة البريطانية لتكنولوجيا التربية
 BESAتراسلت مع االستاذ ربيع بعلبكي مؤكدة انه سوف يتم تجديد توقيع مذكرة التفاهم مع الجمعية
املعلوماتية املهنية  PCAو توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا
التربية خالل فعاليات اضخم قمة و معرض لتكنولوجيا التربية يف لندن ،آذار .2022

: روابط البيانات الصحفية
بعثة لبنان لتكنولوجيا التربية تشارك يف فعاليات أسبوع املعرفة والتعليم من إكسبو دبي
ht t ps://www.al j adeed.t v/arabi c/news/l ocal /141220219
ht t ps://www.l ebanese-f orces.com/2021/12/14/naj i b-mi kat i -493/amp/
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تحالف الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية يستضيف أبوغزالة يف إكسبو
ht t ps://www.f acebook.com/940293279408997/post s/4252914218146870/?sf nsn=mo
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ht t p://sayi dat waa3mal .com/?p=32889
ht t ps://l ebanonl i ght news.com/?p=1953
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جمعية سند لبنان تطلق منصة “سند لغتي” من الجناح اللبناني يف اكسبو دبي
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بروتوكول تعاون بين الجمعية العمانية لتقنيات التعليم و بعثة تكنولوجيا التربية يف اكسبو دبي
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