
 

 

 2022-2021حول الشهادات الرسمية  المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان  اتحادبيان صادر عن 

  2022تموز  22بتاريخ 

الذي قامت به وزارة الكبير والمضني تحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يثني على الجهد إن إ

األستاذ عماد األشقر اس الحلبي وسعادة المدير العام التربية ممثلة بشخص معالي وزير التربية الدكتور عب

ت إنجاح اإلمتحاناائر فريق عمل الوزارة لتحقيق وسرئيسة دائرة اإلمتحانات الرسمية السيدة أمل شعبان وو

 . الصعبة التي يمّر به الوطناإلقتصادية والصحية اإلجتماعية وفي هذه الظروف  الرسمية

الذي ما زال يشكل الميزة  على جودة التعليم كانت ضرورية جداً للمحافظة أن هذه الخطوة االتحادويعتبر 

 التفاضلية للبنان والثروة الحقيقية لشعبه والوسيلة الهامة إلنفتاح لبنان على سائر شعوب العالم. 

تها التي أعدت تالمذ الرسمية والخاصة المؤسسات التربوية تحقق يعود أيضاً لكلّ ن الفضل الكبير فيما كما أ

شغف  مواجهة اإلستحقاق بكلّ وطورت مهاراتهم ونمت كفاياتهم المطلوبة وزودتهم بالمعرفة الضرورية ل

وذلك بفضل تعاون األساتذة والمعلّمين الذين  ثقة بالنفس، رغم كثرة الصعوبات والتحديات التي واجهتها.و

 أيضاً فائق الشكر والتقدير. ماستمّروا بأداء واجبهم بمهنية عالية رغم الظروف، فله

  يلي:يؤكد على ما الشكر والتقدير الذي يوجهه األتحاد الى وزارة التربية، يستغل المناسبة ل تأكيد مع

 بين القطاعين الرسمي والخاص، وقد كان لهذه الشراكة اليد الطولى في تحقيق  الشراكة الدائمة

نا ال بّد من تخصيص شكر كبير لمعالي وزير وهونجاح الشهادات الرسمية، المتوسطة والثانوية. 

 طبيعياً س هذه الشراكة ويعتبرها أمراً يكرّ  على إصدار مرسوم من مجلس الوزراءالتربية 

ً في الواقع التربوي اللبناني.وضرور  لعملية مع التأكيد على ضرورة إجراء تقويم شامل يا

 االمتحانات يستخلص منه العبر للمستقبل.

  اًل بتراثه فع متعلّق لبلده، أمين ير وتحديث المناهج إلعداد مواطنعملية تطو استكمالضرورة

الحقول لدخول عالم االختصاص ومتكيّف مع التطورات الحاصلة في  أوقيمه، ومهيوهّويته 

  وحاجيات سوق العمل. المختلفة

  إعداد و 2023-2022لعام الدراسي القادم لإجراء االستعدادات الضرورية النطالقة ناجحة

األمن  ألن واالجتماعية وغيرها والصحية االقتصاديةالتحديات  الخطط البديلة الالزمة لمواجهة

والتعافي من  مقومات صمود الوطن لجميع المواطنين وهو من أهمماسة التربوي هو حاجة 

 . األزمات التي تعصف به

بالنهاية، يوجه اإلتحاد كلمة تهنئة لكّل تلميذ حقق نجاحه بتعبه وجهده ولكّل مؤسسة تعطي أفضل ما عندها 

 لتقوم برسالتها التربوية والتعليمية ولكّل مسؤول قام بواجبه لتحقيق هذا اإلنجاز التربوي. 

 وإلى اللقاء في مواسم النجاح القادمة
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