
 

 

 

 

 

 

بعثة لبنان لتكنولوجيا التربية أسبوع املعرفة والتعليم من إكسبو  وقائع فعاليات
 :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 ممثاًل بالسيدة هبة نشابة املستشارة 
التربوية يف مجلس الوزراء فعاليات اسبوع املعرفة والتعليم من اكسبو دبي و ذلك نهار االحد الواقع 

   PCAمن تنظيم جمعية املعلوماتية املهنية  2021-12-12فيه 

أسماء الجناحي مديرة املشاريع يف الحكومة االتحادية دولة االمارات العربية املتحدة  بحضور االستاذة
 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 
 ط و شمال أفريقيا األوس

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. 

،ميرا حاطوم ،ماهر محيو,د.ليلى غنى البدوي، ماغي الخطيب، رندة ميقاتي ، شادي معصراني 
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,

حالف لشؤون الشراكات الدولية افتتح الحفل بالنشيدين االماراتي و اللبناني، ثم قدمت نائب رئيس الت
 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 ALLIANCE  

عبارة عن بعثات مماثلة بين الدول فيما بينها وكذلك استضافة كل دولة لجميع  وهي 20x20و خطة 
 الدول العربية يف التحالف يهدف فتح الشراكات والتمثيالت املتاحة لدي موفدي البعثات 

 د. عبد العزيز ال اسحاق رائد االعمال و االعالمي   من دولة قطر 



 

 اململكة املغربية –ية للتعليم األولي رئيس الهيئة الوطن -كلمة األستاذ فريد حسن 

 كلمة د. فايز الظفيري عميد كلية التربية يف جامعة الكويت، عضو مؤسس يف التحالف

عضو نادي  -االستاذة أسماء الجناحي مدير مشاريع يف الحكومة االتحادية دولة االمارات العربية املتحدة
 دبي:

املستشارة التربوية بمجلس الوزراء اللبناني التي  أشادت أسماء الجناحي بكلمة السيدة هبة نشابة
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 

 ىلع الجانب اإلنساني دائمًا مهما بلغ بنا التطور يف العالم الرقمي. االبتكار"، والتركيز 

دبي منصة إلطالق هذه  2020كما هنأت أسماء الجناحي املنظمين واألعضاء ىلع اختيارهم إكسبو 
 املبادرة.

وقالت "إكسبو ليست مجرد منصة تجمع الحكومات، بل ملتقى للشعوب كافة يف جو من التسامح 
 مل املتجدد بحاضر جميل ومستقبل مزدهر للجميع شعوب العالم"والطموح وبث األ

 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 

ة املالية أسئلة و استفسارات الوفد املشارك شرح منصوري خطط و قرارات التعايف التدريجي لألزم
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 :

اللبنانيِّ، اأُلستاذ نجيب ميقاتي، الذي شرََّفني ُيسعُدني أن ُأخاِطُبكم اليوَم باسِم رئيِس مجلِس الوزراِء 
وكلََّفني بَمَهمَِّة الحضوِر بيَنكم ومَعكم ألضَع أماَمكم تصوَُّرُه وتصوَر حكومِتِه لكيفيِة استخداِم 
التكنولوجيا يف تطويِر املعرفِة والتعليِم يف إطاِر إطالِق تحالِف الّشرِق األوسِط وشماِل أفريقيا 

 تربيِة.لتكنولوجيا ال

إنَّ التكنولوجيا يف عصِرنا الراهِن لم َتُعْد َتَرًفا لفئٍة اجتماعيٍة محدََّدٍة بل أصبَحت ضرورًة ُمِلحًَّة تحتاُجها 
املجتمعاُت للنهوِض وامُلضيِّ قدًما يف تطّوِرها، وبالتالي فإّنُه ومَع الّتوّجِه إلى إطالِق الّتحالِف املذكوِر 

ِت هذه املنطقِة من أن تنطلَق ذاتًيا لتطويِر ُقُدراِتها التكنولوجيِة كي يصبَح أعالُه، ال ُبدَّ ملجتمعا
بإمكاِنها السيُر ُقُدًما بصورٍة متوازيٍة للتحالِف يف ما بينها. ويف هذا السياِق فإنَّ حكومَة الرئيِس 

 لبنانَ ِمنَ اأَلزمةِ االقتصاديِة ميقاتي التي أطلَقتْ شعارَ "مًعا لإلنقاذ" هدًفا لها، وضَعت َنْصبَ أعُيِنها إنقاَذ
واملاليِة التي يعانيها منُذ أكثِر من عامين، ووَضَعْت يف إطاِر هذا الهدِف ُخطََّتها التربويَة التي تقوُم 
بصورٍة أساسيٍَّة ىلع تحديِث النظاِم التربويِّ بما يتناسُب مع روحيِة العصِر، َعْبَر إدخال التكنولوجيا يف 

بويِة كلِّها، من أجِل أن تصبَح التكنولوجيا مكوًنا أساسًيا يساهُم يف بناِء أجياٍل من الّشباِب املراحِل التر
القادِر ىلع الوصوِل إلى أحدِث تطّوراِت العلِم واملعرفِة، لالستفادِة منها يف تطويِر مجتمِعنا والّنهوِض 

ى عليهما املجتمعاتُ املتطّورُة، والثابتُ الوحيُد بُمقّدراتِ البالِد. فالتربيةُ والتعليمُ هما األساسُ الذي ُتبن
 فيهما هو التطّوُر املستمرُّ.



 

لذلك علينا أن ُنَحضَِّر أوالَدنا لُيبدعوا وهم متأقلمون مع التغّيراِت املستمّرِة يف عالِم املعرفِة  
 العامليِة التي تؤّثُر التكنولوجيِة، فنحن اليوَم يف سباٍق محموٍم َمَع امُلتغّيراِت املتسارعِة والجوائِح

 وبقّوٍة يف تلّقي أوالِدنا للمعرفِة والتعليم، وال بدَّ للتربيِة من أن تفوَز يف هذا السباِق.

أماَم هذا املشهِد، كان ال ُبدَّ لنا من الّتَحّوِل السريِع، املدروِس بدقٍة، إلى التعليمِ الّرقميِّ من دون إغفاِل 
نا التي بطبيعِة الحاِل ال تتناقُض مع الّتطوِر العلمّي والتكنولوجّي، هذه املحافظِة ىلع ِقيِمنا وثواِبِت

الثوابُت  التي ال غنى لنا عنها يف أي تحّوٍل يف مستوى معيشِة مجتمعاِتنا. ولتحقيِق هذا الهدِف 
ِة يف السامي ال بدَّ من زيادة ااِلنفاِق الحكوميِّ ىلع التعليِم والتوّسِع يف مفهوِم املدرسِة الذكي

 القطاعين العامِّ والخاصِّ اللذين ُيشّكالِن مًعا وحدًة متكاملًة وليس متنافسًة للنهوِض بالشأِن التربويِّ.

إنَّ ُأولى متطلباِت هذا الّتَحّوِل هي البدُء بإعداِد الكادِر التعليميِّ القادِر واملتمّكِن من نقِل املعرفِة 
ّجِه إلى املراحِل الدراسّيِة األولى عبر التوّصِل إلى جعِل املعرفِة التكنولوجيِة إلى الطالِب،  ومن ثم التو

التكنولوجيِة متوفرًة ألوالِدنا يف هذه املرحلِة بطريقٍة َسِلَسٍة وسهلٍة، ويتطّلُب هذا األمُر جعَل أدواِت 
اًما كما ُكنا يف هذه املعرفِة وتجهيزاِتها الالزمِة من حواسيَب وألواٍح ذكيٍة وغيِرها متوفرًة للجميِع تم

املاضي ُنجّهُز الطالَب بالِقرطاسيِة واللوِح والكتاِب، ىلع أن يتمَّ ذلك بصورٍة متوازيٍة يف املراحِل 
الدراسّيِة املتقّدمِة. ويف تجربِة الدراسِة عن ُبعٍد يف العاميِن امُلنصرميِن من الَحْجِر الّصحيِّ الناجِم عن 

َق الُهوَِّة التربويِة التي تفِصُل بين طالِب املدارِس الرسمّيِة وُنظراِئهم يف ،  تبيَّن لنا ُعْم19وباِء كوفيد 
املدارِس الخاّصِة،                                          ففي حيِن كان طالُب الفئِة اأُلولى يفتقروَن إلى أبسِط 

ألساتذتهم وصواًل إلى التجهيزاِت  املقوماِت للدراسة عن ُبعٍد بدًءا من القدرات التكنولوجية املتواضعة
الضرورّيِة من حواسيَب وكهرباِء وقدرِة الوصوِل إلى شبكاِت اإلنترِنت، كان طالُب الفئِة الثانيِة يتمتعوَن 
بكل اإلمكانياِت الضروريِة ملواصلِة الدراسِة، مما خلَق ُهوًَّة كبيرًة بين طالِب الفئتيِن، فنتَج من ذلك 

 فئاِت العمريِة نفِسها.مجتمعان مختلفان لل

وألن التربيَة والتعليَم ليسا املكّوَن الوحيَد الضروريَّ للنهوِض بل هما أحُد املكوناِت، كان ال بدَّ من تطويِر 
إداراِت الدولِة، والتي من ضمِنها وزارُة التربيِة وما يتفّرُع عنها من إدارات، وهنا فإن تطويَر إداراِت الدولِة 

يِلها إلى الَحْوكمِة والرقميِة سيضُع حًدا فاصاًل للفساِد امُلستشري. فالتربيُة ليَست والعمَل ىلع تحو
جزيرًة معزولًة عن إداراِت الدولِة بل هي جزٌء ال يتجزُأ منها، وبالتالي ال يمكُن أن نطوَِّر التربيَة من دوِن 

لرقميِّ يف التربيِة وفَق خّطِة الحكومِة تطويٍر متواٍز يف كلِّ إداراِت الدولِة، لذلك فإن عمليَة التطويِر ا
 يجُب أن تسيَر بصورٍة متكاملٍة ومتوازيٍة مع باقي إدارات الدولة. 

إاّل أن استخداَم التكنولوجيا ينبغي َأال ُينسينا قيَمنا اإلنسانيَة، بل يجُب أن يكوَن يف صميِم خطِطنا 
وُِّل أجياَل املستقبِل إلى روبوتاِت عديمِة الِقَيِم. التربويِة املستندِة إلى التكنولوجيا، وإال فإننا سُنَح

فالذكاُء االصطناعيُّ ال يمكُن أن يسيَر من دوِن عقٍل بشريٍّ ُيَسيُِّرُه، ىلع األقِل حتى اآلَن، والعقُل البشريُّ 
ؤّدي دوًرا أساسًيا ليس معزواًل عن املشاعِر والعواطِف، وبالتالي فإنَّ الذكاَء البشريَّ، الذي يتأّثُر ويؤّثُر، ي

 يف كيفيِة رؤيِتنا للتطّوِر الذي ُنقِدُم َعَلْيِه.

 أّيها السيداُت والسادُة،

إنَّ أهمَّ ُأُسِس قيِمنا يف هذه املنطقِة هي انتماُؤنا إلى عروبِتنا التي بها نعتزُّ ونفتخُر والتي كاَنت يف 
َد منُذ اللحظاِت اأُلولى لتكليفِه بتشكيِل صلِب وصميِم برنامِج حكومِة الرئيِس نجيب ميقاتي الذي أكَّ

الحكومِة العمَل ىلع توطيِد وتعميِق عالقاِت لبناَن مع أشّقاِئِه العرِب، ويف ُمقِدِمهم دوُل الخليِج، وهنا 
اسمحوا لي باسِم الرئيِس ميقاتي أْن أتقّدَم من دولِة اإلماراِت العربّيِة امُلّتِحَدِة قيادًة وشعًبا بالشُّكِر 



 

لكبيِر والتقديِر العالي ملا َقدََّمْتُه من دعٍم للبناَن ىلع مدى عقوٍد، ال سّيما يف األوقاِت الّصْعَبِة التي ا
كثيًرا ما عاناها بلُدنا، ونحن نتطّلُع إلى استمراِر هذا الدعِم يف األوقاتِ العصيبِة التي نمرُّ بها اليوَم، وقد 

عمليٍة لإلصالِح اإلدارّي واملالّي واالقتصادّي يف البالِد ويف ُصلِب تعّهَد الرئيُس ميقاتي أن ُيطلَق أكبَر 
 هذه العمليِة محاربُة آفِة الفساِد. 

 وكما حّدَد الرئيُس ميقاتي هدَف حكوَمِته "مًعا لإلنقاذ" اسمحوا لي أن أقوَل باسٍمهِ 

        هيا بنا ننطلُق اليوَم مًعا إلى عالِم الرقميِة والحوكمِة بعزٍم وإرادة.  

ثم تالها تقديم شرح لكل مؤسسة مشاركة و تم اإلعالن عن برنامج الفعاليات الذي يمتد حتى الثامن 
 1عشر من شهر ك

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 

لخميس فايكاس من منظمة غزالي مستشرفا مستقبل تكنولوجيا التربية و االبتكار يف التعليم و نهار ا
ليختتم يحفل نهار السبت بتكريم املشاركين و تبادل االعمال فيما بين أعضاء  T4املعلمين العاملية 

البعثة بحضور  ممثلين عن الهيئة الوطنية للعلوم و البحوث و جمعية املبدعين اللبنانين و جمعية 
بسام بدران رئيس الجامعة اللبنانية لالحتفال  سند لبنان  د. نديم منصوري و االستاذ حكمت ناصر و ا. د

باليوم العاملي للغة العربية و تكريم املشاركين بوجود السفير اللبناني فوأد دندن و ممثل وزيرالتربية 
 القاضي عباس الحلبي الدكتور وليد زين الدين 

رزل و د. محمد بو حيدر و كما توجه الحاضرين بشكر كل من الوزير السابق محمد شقير و االستاذ كميل مك
و كل من ساهم يف انجاح هذا االسبوع كنقلة نوعية للتعليم يف لبنان ,من و الى  Antworkو شركة 
 العاملية

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

تحالف الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية يستضيف أبوغزالة يف اسبوع املعرفة 
 دبي -يف إكسبو والتعليم

الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية  و بعثة تكنولوجيا التربية يف استضاف تحالف 
جمعية املعلومانية املهنية يف لبنان سعادة الدكتور طالل أبوغزالة كضيف شرف  يف اسبوع املعرفة 

دبي ، حيث وجه ابوغزالة رسالة توجيهية الى الشركات و املؤسسات و رواد  -والتعليم يف إكسبو
أكسبو دبي،  –مال الشباب املشاركين يف بعثة تكنولوجيا التربية يف أسبوع املعرفة و التعليم األع

بحضور السيدة هبة نشابة ممثلة رئيس مجلس الوزراء اللبناني االستاذ نجيب ميقاتي  واملستشارة 
دولية يف التربوية يف مجلس الوزراء وحضور رئيس البعثة االستاذ ربيع بعلبكي ومنسقة العالقات ال

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.

قائم وشدد ابوغزالة ىلع ضرورة التحول من التعليم الحالي الذي وصفه بتعليم الُكتاب الى التعلم ال
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 

ثار إيجابية تعود ىلع االفراد ليستطيع الجميع التوجه نحو التعلم القائم ىلع االبتكار ملا له من أ
واملجتمعات يف ّاٍن 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 



 

نى بالتعليم القائم توجيه الشباب ملفاهيم التكنولوجيا الحديثة واالبتكار وإنشاء مؤسسات رائدة تع
 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 

ات الرائدة والناشئة يف مجال االبتكار التكنولوجي. من ناحيته شكر و واألنشطة التي تقوم بها الشرك
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 

 دني املتخصص .امل

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

يف التعليم كل من السادة اعضاء البعثة ، رنا شميطلي،  رين عباس، ثم قدم شرحا عن الحلول املبتكرة 
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 

ن ,رانيا بكار, رضوان شعيب ,د.جمال مسلماني  و سرج ديرجاني زياد منذر,د.ميالد ذياب ,سمر صهيو
 السبعلي



 

واختتم سعادة الدكتور طالل ابوغزالة اللقاء بالثناء ىلع جهود الشركات الناشئة وجهود تحالف الشرق  
مجاالت األوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية يف كل ما يقدموه خدمه للوطن العربي  يف 

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

قطاع تكنولوجيا التربية ممثلة برئيس البعثة و   PCAقعت جمعية املعلوماتية املهنية يف لبنان و
مدير قطاع تكنولوجيا التربية و عضو مجلس االدارة األستاذ ربيع بعلبكي بروتوكول تعاون مع  الجمعية 

رالجناح اللبناني و العمانية لتقنيات التعليم ممثلة برئيسها األستاذ فيصل البلوشي الذي كان قد زا
اجتمع مع أعضاء البعثة املشاركة و اتطلع ىلع أعمالها و حلولها يف فعاليات أسبوع املعرفة و التعليم 

و الجدير ذكره أن البلوشي هو عضو مؤسس   2021كانون األول  18و حتى  12يف اكسبو دبي  املمتد من 
 ربية. يف تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا الت

ات بدأ الحفل بكلمة توجيهية من مسؤولة التواصل و العالقات الدولية األستاذة نورا املرعبي و تالها كلم
وقدم شرح عن الحلول املبتكرة يف التعليم كل من السادة اعضاء لكل من ممثلي األطراف املوقعة, 

 .البعثة 



 

 
 بعلبكي: 

التي بدأت من البلد الحاضن للتعليم و التطوير االمارات  أكد ىلع أهمية التعاون و استراتيجية االتفاقية
العربية املتحدة و سوف تكون مسقط املحطة األولى للبعثة رسميًا لترسيخ هذه االتفاقية عبر التشبيك 

اي زيارات متبادلة بين بعثات البلدان  20x20و الشراكة بين أعضاء الجمعيتين كبداية لتطبيق خطة 
MENA Edtech Alمعيات و الهيئات  والتحالف العربية من خالل الج l i ance  

 البلوشي: 

و قال يسعدنا بأن  2020استهل خطابه شاكرًا ىلع الدعوة الكريمة لحضور جناح لبنان يف اكسبو دبي 
نقطة انطالق لتعاون شامل بين املنظمات املهنية والعلمية والتربوية يف  2020تكون اكسبو دبي 

ة لتقنيات منطقة الشرق االوسط. ويشرفنا اليوم التوقيع ىلع مذكرة التعاون بين الجمعية العماني
 قطاع تكنولوجيا التربية.  –التعليم والجمعية املعلوماتية املهنية يف لبنان 

ونؤمن بان هذا التعاون مع اشقائنا وزمالئنا يف قطاع تكنولوجيا التربية يف الجمعية املعلوماتية 
كة املهنية بلبنان سيفتح املجال للتبادل املعريف وتبادل الخبرات و العمل ىلع مشاريع مشتر

والتعاون يف مجال البحث العلمي وتنظيم فعاليات علمية ومهنية. وستعمل الجمعية العمانية 
قطاع تكنولوجيا التربية ىلع توفير أرضية خصبة  –لتقنيات التعليم والجمعية املعلوماتية املهنية 

الدخول يف لرواد االعمال والشركات الناشئة يف قطاع التعليم يف البلدين للتعاون والعمل معًا و
 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 
 كة.امتناننا للدكتورة نورا املرعبي ىلع تنظيمها لهذا الحدث والعمل معنا النجاح هذه الشرا

 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 ممثاًل 
 SuperTeacherباألستاذة هبة نشابة مستشارته التربوية  ورئيس املنظمة الدولية لالستاذ الخارق 

Briالسيد  an Bapt i st a  ورئيس البعثة اللبنانية لتكنولوجيا التربية الىExpo 2020   األستاذ ربيع
Viالسيد فيكاس بوتا  T4بعلبكي و لقاء مباشر  عبر تقنية الفيديو عن بعد مع مؤسس منظمة  kas 



 

Pota  رئيس منظمة اكبر شبكة معلمين يف اختصاص تكنولوجيا التربية واعضاء بعثة تكنولوجيا
 .التربية

و تحالف الشرق األوسط و  PCAتم توقيع مجموعة اتفاقيات  تعاون بين جمعية املعلوماتية املهنية 
MENA Edtech Alشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية  l i ance  ممثلة برئيس البعثة عضو مجلس ادارة

الجمعية االستاذ ربيع بعلبكي و مؤسسات عاملية متخصصة يف تعزيز مهارات املعلمين يف تكنولوجيا 
مثلة بالسيد براين باتيستا و املنظمة الدولية التربية املؤسسة العاملية لللمعلم الخارق سوبر تيتشر  م

 للمعلمين )تي فور( ممثلة برئيسها فيكاس بوتا 

 
 بعلبكي:

و  SDG4رحب بمثلي املؤسسات و اكد ىلع اهمية تطبيق الهدف الرابع من اهداف التنمبة املستدامة 
املؤسسات الشريكة  املتعلق بجودة التعليم وهو باب لتحقيق  جميع االهداف املتكاملة، حيث تلعب

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 

مع تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا  ىلع االبتكار للجميع و اشار ان هذه االتفاقيات وبالتعاون
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 

 ولوجيا التربية. مسار لشهادات دولية يف اختصاص تكن

 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 

و ارباك املعلمين  باالف الحلول املعروضة و  عدة مصادر عاملية يف برنامج تدريبي موحد دون تكرار
 سيتم تقديم هذه البرامج مجانًا حيث انها تدعم من كبرى شركات التكنوَلوجيا يف العالم. 

 بوتا:

 T4قدم شرحا عن برامج تي فور 

 املستقبلية مع الوزارت التربوية يف العالم  و خاصة مبادرة قمة املعلم التكنولوجية



 

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

 الرقميين و املدارس 

 

لبكي ىلع الدعم الذي قدمه السيد براين و اختتم اللقاء بكلمة شكر من رئيس البعثة االستاذ ربيع بع
Roseta Stone, Briو شركائه  إلى وزارة التربية يف  الدولة اللبنانية مع الشركاء  tani ca, Age of  

Learni ng  وخاصة خالل فترة كوفيد و بعد كارثة انفجار املرفأ حيث تم تأمين برامج مهمة جدا لدعم
لبحوث و اإلنماء للمصادر التعليمية و ذلك من خالل  جمعية منصة التعليم الخاصة باملركز التربوي ل

 الشريك االستراتيجي الدائم.  PCAاملعلوماتية املهنية 

وعبر عن حرص الجميع ان يستمر التواصل والتعاون ووضع خطط استراتيجية مع القطاع التربوي العام 
ليكون فالي املحتوي العربي والخاص يف املنطقة العربية و كذلك  تاسيس يف  العالم العربي سي

 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

 

قطاع االستراتيجية واالبتكار يف وزارة شؤون مجلس الوزراء زار سعادة الدكتور فوزان الخالدي مدير ادارة  
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



 

اجتمع مع بعثة تكنولوجيا التربية خالل اسيوع املعرفة والتعليم و استمع إلى شرح مفصل من ممثلي و 
املؤسسات املشاركة يف البعثة بحضور ممثلة رئيس الوزراء اللبناني االستاذ نجيب ميقاتي االستاذة 

 األستاذ ربيع بعلبكي  Expo 2020هبة نشابة و رئيس البعثة اللبنانية يف 

لقاء قدموا املشاركين شرحًا عن الحلول املبتكرة يف التعليم كل وعبر سعادته عن اهمية خالل ال
املشاريع املطروحة و االمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول االمارات الحتضان املشاريع الريادية و 

ر االول يف الشركات الناشئة و االبتكارات الواعدة  و من جهتها شرحت د. غفران بن سليمان املستشا
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 
ة للجناح البناني و خاصة لبعثة تكنولوجيا التربية من جمعية املعلوماتية دولة اإلمارات العربية املتحد

 PCAاملهنية 

 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 

وزراء األستاذ نجيب املنطقة العربية اكسبو دبي و حضور الجناح اللبناني فيه و حرص دولة رئيس ال
 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  
 إكسبو دبي-فعاليات أسبوع املعرفة

 

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني األستاذ نجيب ميقاتي ممثاًل باألستاذة هبة نشابة مستشارة 
دولة الرئيس للشؤون التربوية و حضور معالي وزير التربية والتعليم العالي اللبناني القاضي عباس 

بية  وسعادة مديرة املشاريع الحلبي ممثاًل باألستاذ وليد زين الدين مسؤول املنح الدولية يف وزارة التر
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  

 االقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ممثاًل بالدكتور وسام العميلو سعادة مدير عام وزارة 

 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 العضو  PCAو رئيس البعثة اللبنانية لتكنولوجيا التربية يف جمعية املعلوماتية املهنية يف لبنان 
 املؤسس يف تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية 

MENA EDTECH ALLIANCE 

 األستاذ ربيع بعلبكي؛  

الحلول املبتكرة يف تكنولوجيا التعليم   اقيم حفل تكريم  السادة اعضاء البعثة لنجاحاتهم يف تقديم
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 

تي ، شادي معصراني ،ماهر محيو,د.ليلى شحرور, د. منى عيتاني و البدوي، ماغي الخطيب، رندة ميقا
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 

 بري منسق قطاع النقابات يف شبكة التحول والحوكمة الرقمية يف لبنان ،محمد حسن اله

 



 

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 

 املة شكال ومضمونا و تخطيطا و اهدافا متك

 

 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 ALLIANCE 

رابعًا : اول حفل يحظى بحضور اكبر عدد من كبار املسؤولين رجال األعمال اللبنانين  يشهده الجناح 
 اللبناني حتى تاريخه. 

 شركة لبنانية باالبتكار و الجدة.  25خامسًا : تميز الحلول املقدمة من 

التربوية ىلع الصعيد العاملي و العربي اضاف بعلبكي ان االهتمام والدعم الذي حظيت به هذه البعثة 
كان مذهال و خاصة من دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث اجتمع مع اعضاء البعثة كبار قادة املشاريع 

 و االدارة واالبتكار و التنمية والتربية،

، وكذلك RewirEDباإلضافة إلى فرصة اللقاء بكبار املشاركين الدوليين يف اكسبو دبي خالل قمة مؤتمر 
 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 

اي تبادل البعثات بين الدول لتشبيك  20x20ة جامعة ألعضاء التحالف سنويا و ذلك لتنفيذ خطة عربي
و تثبيت الشراكات بانتاجية و فعالية و التي يتوقع ان تصل الى عشرات  البعثات املتخصصة يف 

يقاتي ىلع تكنولوجيا التربية خالل السنوات القادمة، واختتم بشكر دولة رئيس الوزراء األستاذ نجيب م
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 

ملهنية االستاذ كميل مكرزل  و االستاذة ابو حيدر و االستاذ الفونس ديب و رئيس جمعية املعلوماتية ا
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 

العضاء مؤسسي التحالف من كافة الدول العربية وخاصة الدكتور فريد حسن فيكاس بوتا و بابلو النغا و ا
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 

 ل ما قدمه من دعم للبعثة اللبنانية. ىلع ك

 

 



 

 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 

 حكمة و رؤية حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي قدمتها دولة اإلمارات ب

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 

 ة العالية التي شهدتها خالل حضورها لهذا  االسبوع املميز.املرعبي ىلع املهني

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 

القاضي عباس الحلبي ممثاًل باألستاذ وليد زين الدين ومديرة املشاريع يف حكومة االمارات اللبناني 
األستاذة أسماء الجناحي  ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وسفير لبنان لدى اإلمارات 

ر عام وزارة العربية املتحدة األستاذ فؤاد شهاب دندن و قنصل عام  دبي األستاذ عساف ضومط  ومدي
 االقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ممثاًل بالدكتور وسام العميل

و رئيس جمعية سند لبنان األستاذ حكمت ناصر  و أمين عام مجلس االعمال اللبناني يف امارة دبي 
 االستاذ نضال ابو زكي، 

 
كارية لوفد البعثة و من ثم اختتم اسبوع املعرفة بحفل غذاء ىلع شرف الحاضرين و اخذت الصور التذ

 مع السادة الحضور.



 

الجدير ذكره ان الدكتورة كارولين رايتس الرئيسة التنفيذية للمنظمة البريطانية لتكنولوجيا التربية 
BESA  تراسلت مع االستاذ ربيع بعلبكي مؤكدة انه سوف يتم تجديد توقيع مذكرة التفاهم مع الجمعية

فاقية تعاون مع تحالف الشرق األوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا و توقيع ات PCAاملعلوماتية املهنية 
 .2022التربية خالل فعاليات اضخم قمة و معرض لتكنولوجيا التربية يف لندن، آذار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 روابط البيانات الصحفية : 

  إكسبو دبيعثة لبنان لتكنولوجيا التربية تشارك يف فعاليات أسبوع املعرفة والتعليم من ب
ht tps://www.al j adeed.t v/arabi c/news/l ocal /141220219  

/493/amp-mikat i-f orces.com/2021/12/14/naj i b-ht tps://www.l ebanese 

 -ht tps://www.al markazi a.com/ar/news/show/366934/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A
-D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A3%-D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%
-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88%

%D8%A7%D9%84-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%  

 

-ht tps://mustaqbalweb.com/art i cl e/201702
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%
-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%
-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%
-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A%
-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85-D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%

%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-D9%81%D9%8A%  

ht tp://pressl ebanon.com/?p=24723 

1747ht tps://l ebanonl i ghtnews.com/?p=  

ht tp://sayi datwaa3mal .com/?p=32648  

/dawra.com/2021/12/14/32503-ht tps://www.ad  

 

 أبوغزالة يف إكسبوتحالف الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية يستضيف 

ht tps://www.f acebook.com/940293279408997/posts/4252914218146870/?sf nsn=mo  

-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-om/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81ht tp://almontasher.c
-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7%
/%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86-d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7%  

tp://sayi datwaa3mal .com/?p=32889ht 

ht tps://l ebanonl i ghtnews.com/?p=1953 

ht tp://pressl ebanon.com/?p=24749  

/dawra.com/2021/12/18/32696-ht tps://www.ad    

 من الجناح اللبناني يف اكسبو دبي ” سند لغتي“جمعية سند لبنان تطلق منصة 

-%d8%b3%d9%86%d8%af-ht tp://almontasher.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9
-9%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%
/%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%ba%d8%aa%d9%8a-d8%b3%d9%86%d8%af%  

-l eb.gov.l b/ar/educat i on/511652/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-ht tps://www.nna
-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A%

https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/141220219
https://www.lebanese-forces.com/2021/12/14/najib-mikati-493/amp/
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/366934/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/366934/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/366934/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/366934/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/366934/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/366934/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://mustaqbalweb.com/article/201702-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://mustaqbalweb.com/article/201702-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://mustaqbalweb.com/article/201702-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://mustaqbalweb.com/article/201702-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://mustaqbalweb.com/article/201702-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://mustaqbalweb.com/article/201702-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://mustaqbalweb.com/article/201702-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://presslebanon.com/?p=24723
https://lebanonlightnews.com/?p=1747
http://sayidatwaa3mal.com/?p=32648
https://www.ad-dawra.com/2021/12/14/32503/
https://www.facebook.com/940293279408997/posts/4252914218146870/?sfnsn=mo
http://almontasher.com/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86/
http://almontasher.com/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86/
http://almontasher.com/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86/
http://sayidatwaa3mal.com/?p=32889
https://lebanonlightnews.com/?p=1953
http://presslebanon.com/?p=24749
https://www.ad-dawra.com/2021/12/18/32696/
http://almontasher.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%ba%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
http://almontasher.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%ba%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
http://almontasher.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%ba%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/education/511652/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/education/511652/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7


 
-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A-AF%D8%B3%D9%86%D8%-D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9%

%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88%  

 بروتوكول تعاون بين الجمعية العمانية لتقنيات التعليم و بعثة تكنولوجيا التربية يف اكسبو دبي 

/dawra.com/2021/12/20/32771-ht tps://www.ad  

-ht tp://almontasher.com/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84
-%d8%a8%d9%8a%d9%86-d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%
-d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9%
/%d9%84-d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9% 

ht tp://sayi datwaa3mal .com/?p=32982  

-ht tps://www.nna
%D8%AA/511766/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%l eb.gov.l b/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7

-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-D9%88%D9%83%D9%88%D9%84
-D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%

9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D-D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%   

 

 الدكتور فوزان الخالدي زار الجناح اللبناني يف إكسبو دبي

-om/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1ht tp://almontasher.c
-%d8%ac%d9%85%d8%b9-d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%
-d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%86%
/%d9%81-d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86%  

t tps://al hadeel .net/art i cl e/203582h 

  

-ht tps://www.l ebanon24.com/news/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD
%D8%AE%D8%A7%D9%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA/899349/%D8%A7%D9%84%

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-84%D8%AF%D9%8A
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%

%D8%AF%D8%A8%D9%8A-D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88%  

 

/ht tps://www.f acebook.com/940293279408997/posts/4268109246627367  

 

-ht tps://www.nna
-l eb.gov.l b/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511987/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1
-A7%D8%B9%D9%82%D8%B7%D8%-D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%
-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%
-%D9%81%D9%8A-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%

%D8%B4%D8%A4-D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9% 

 

l ebanon.com/?p=24778ht tp://press 

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/education/511652/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/education/511652/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7
https://www.ad-dawra.com/2021/12/20/32771/
http://almontasher.com/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://almontasher.com/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://almontasher.com/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://almontasher.com/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://sayidatwaa3mal.com/?p=32982
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511766/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511766/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511766/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511766/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511766/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511766/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://almontasher.com/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81/
http://almontasher.com/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81/
http://almontasher.com/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81/
http://almontasher.com/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81/
https://alhadeel.net/article/203582
https://www.lebanon24.com/news/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA/899349/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.lebanon24.com/news/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA/899349/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.lebanon24.com/news/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA/899349/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.lebanon24.com/news/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA/899349/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.lebanon24.com/news/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA/899349/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.facebook.com/940293279408997/posts/4268109246627367/
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511987/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511987/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511987/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511987/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511987/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/511987/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4
http://presslebanon.com/?p=24778


 
ht tp://sayi datwaa3mal .com/?p=33020 

ht tps://l ebanonl i ghtnews.com/?p=2039 

/dawra.com/2021/12/21/32790-ht tps://www.ad 

ht tps://www.akhbaral yawm.com/news/150857 

-8648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1ht tps://www.almarkazi a.com/ar/news/show/36
-%D8%AC%D9%85%D8%B9-D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86%
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%

%D8%AF%D8%A8-8D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8%    

 اتفاقيات دولية واعدة خالل فعاليات اسبوع املعرفة لبعثة لبنان إلى اكسبو دبي

 ht tp://pressl ebanon.com/?p=24795 

 ht tps://m.f acebook.com/story.php?story_ f bi d=313740990659738&substory_ i ndex=0&i d=103966591637180 

ht tps://twi t t er.com/j ocel ynageryes/status/1473660032134823939?t=Mpte5j 7eatVgzxRTrxMkDQ&s=19  

2021/12/2020.htmlht tps://achraf i ehnews.bl ogspot .com/  

ht tps://www.akhbaral yawm.com/news/151033 

ht tps://www.almarkazi a.com/ar/news/show/368765/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%
-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-AA

-9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D-D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%

D9%84%D8%A8%  

 

-ht tps://www.nna
b/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/512098/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7l eb.gov.l

-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-D9%82%D8%A7%D8%AA%
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88%
-D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%

%D8%A7-9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D% 

-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-ht tp://tarbi agate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9
-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8%d9%88-d8%a5%d9%84%d9%89%
/%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7-d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9% 

ht tp://www.al kal imaonl i ne.com/Newsdet .aspx?i d=617682 

ht tps://l ebanonl i ghtnews.com/?p=2064 

ht tp://sayi datwaa3mal .com/?p=33040 

-ht tp://almontasher.com/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa
-%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9%
/%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84% 

/dawra.com/2021/12/22/32814-ht tps://www.ad 

 

http://sayidatwaa3mal.com/?p=33020
https://lebanonlightnews.com/?p=2039
https://www.ad-dawra.com/2021/12/21/32790/
https://www.akhbaralyawm.com/news/150857
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8
http://presslebanon.com/?p=24795
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=313740990659738&substory_index=0&id=103966591637180
https://twitter.com/jocelynageryes/status/1473660032134823939?t=Mpte5j7eatVgzxRTrxMkDQ&s=19
https://achrafiehnews.blogspot.com/2021/12/2020.html
https://www.akhbaralyawm.com/news/151033
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368765/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368765/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368765/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368765/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/368765/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A8
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/512098/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/512098/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/512098/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/512098/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/512098/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/512098/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
http://tarbiagate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8%d9%88-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
http://tarbiagate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8%d9%88-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
http://tarbiagate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8%d9%88-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=617682
https://lebanonlightnews.com/?p=2064
http://sayidatwaa3mal.com/?p=33040
http://almontasher.com/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/
http://almontasher.com/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/
http://almontasher.com/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/
https://www.ad-dawra.com/2021/12/22/32814/


 
 إكسبو دبي-تكريم سفراء االبتكار يف بعثة تكنولوجيا التربية ىلع النجاح الباهر يف أسبوع املعرفة

-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85ht tp://almontasher.com/
d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%81%

 /%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a-d9%8a%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9% 

 

-ht tp://tarbi agate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9
-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%
-%d9%81%d9%8a-d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9%
 /%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1-d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9% 

 

-202/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85ht tps://www.almarkazi a.com/ar/news/show/369
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1%
-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-D9%81%D9%8A%
-D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%

1%D9%8A%D9%8-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9% 

 

-ht tps://www.nnal eb.gov.l b/ar/educat i on/512474/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%
-%D8%A7D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%
-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%

D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%  

ht tps://l ebanonl i ghtnews.com/?p=2196  

ht tp://sayi datwaa3mal .com/?p=33204  

ht tp://www.al kal imaonl i ne.com/Newsdet .aspx?i d=618046 

ht tp://pressl ebanon.com/?p=24800 

 

http://almontasher.com/%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a/
http://almontasher.com/%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a/
http://almontasher.com/%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a/
http://tarbiagate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1/
http://tarbiagate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1/
http://tarbiagate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1/
http://tarbiagate.com/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1/
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/369202/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/369202/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/369202/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/369202/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/369202/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.nnaleb.gov.lb/ar/education/512474/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.nnaleb.gov.lb/ar/education/512474/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.nnaleb.gov.lb/ar/education/512474/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.nnaleb.gov.lb/ar/education/512474/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.nnaleb.gov.lb/ar/education/512474/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://lebanonlightnews.com/?p=2196
http://sayidatwaa3mal.com/?p=33204
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=618046
http://presslebanon.com/?p=24800

