
1 
 

 

 

 

ي لبنان 
ي مرحلة الطفولة المبكرة ف 

وع بحث التعليم ف   مشر

 تقرير لمعلمي 

 المدارس يريومد

 

 فريق البحث 

 جامعة رفيق الحريري وجامعة إيست لندن 
 

 خلفية مشروع البحث 

ي لبنان ) أجرى فريق   2021و 2020بي   عامي 
ي مرحلة الطفولة المبكرة ف 

وع التعليم ف  (  2022-2019بحث مشر

ي ومديري علمي   مقابالت مع م
ي برامج  مدارس رسمية  ن يعملون ف 

هذا   لق  ت .   ظاميةنعليم غي   توخاصة أو ف 

يطانيةمن قبل التمويل  البحث  ي المملكة المتحدة، كما    برنامج الطفولة المبكرة التابع لألكاديمية الير
  تلق  ف 

يطانية. نمالذي يشكل جزًءا من مساعدات الت صندوق بحوث التحديات العالمية من قبل دعمال  ية الرسمية الير

 

 أهداف المشروع
الستكشاف استراتيجيات لتحقيق الوصول العادل للتعليم في  هدف مشروع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

مرحلة الطفولة المبكرة لكل األطفال اللبنانيين واألطفال الالجئين السوريين. وقد هدف البحث لتقييم مدى تقديم 
لألطفال  اوميسور   اجودة ومتاح   اذ اسنوات في لبنان تعليم   5و  3نظام الطفولة المبكرة لألطفال بين عمر 

  عكار وطرابلس شمال لبنان، وصيدا وصور، وشرق لبنان البقاع هي اللبنانيين والالجئين في مناطق ثالث
، فإن منطقة البقاع السورية جنوب لبنان، وكلها مناطق تستضيف الالجئين السوريين. وبسبب قربها من الحدود

تستضيف العدد األكبر من الالجئين السوريين. كما هدف فريق البحث إلى تحديد مدى توفير التعليم في مرحلة  
  بغض النظر عنجئين السوريين اله المناطق فرص تعليم متساوية  لألطفال اللبنانيين والالطفولة المبكرة في هذ

  والجنس والقدرات.سن ال

 
 
 
 

https://tinyurl.com/2cund3vf
https://www.ukri.org/what-we-offer/international-funding/global-challenges-research-fund/
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وع األخرى فتضمنت:   أما أهداف المشر
 

ي لبنان من أجل تطوير توصيات تتعلق   .1
استخدام األدلة والمعرفة عن مرحلة الطفولة المبكرة ف 

ي المناطق  بسياسات 
ي مرحلة الطفولة المبكرة ف 

اتيجيات عملية لتحسي   جودة التعليم ف  واسي 
 الثالث والمناطق األخرى. 

 
ي تحقيق الغاية  .2

من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. هذا   4من الهدف   2دعم لبنان ف 
كل البنات والصبيان عىل نوعية   ضمان حصولتهدف إىل  4.2الغاية الهدف يركز عىل التعليم. 

ي كي يكونوا جاهزين  
ي مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائ 

جيدة من النماء والرعاية ف 
 . 2030بحلول العام  للتعليم األساسي 

 
ي ع

ي  ينعكس هذان الهدفان اآلخران ف 
ي مرحلة الطفولة المبكرة لجميع األطفال ف 

نوان البحث "نحو التعليم ف 
اتيجيات لتحقيق حصول عادل لكل من األطفال اللبنانيي   واألطفال 2030لبنان بحلول  : استكشاف اسي 

" وهما هدفان يتطابقان بصورة عامة ،الذي يتعلق بالتنمية المستدامة 4.2الالجئي   السوريي   وتحقيق الهدف 
ي خطة   مع

ي السياسة ف 
 : II (RACE II)رايس تحولي   ف 

 
 (RACE II) للتنمية المستدامة الذي يتعلق بالتعليم، فإن خطة رايس  4"بالتوازي مع الهدف رقم  .1

ي عملية  حقوق الطفلو ستسىع إىل دمج حقوق اإلنسان 
ومبادىء حماية الطفل باعتبارها أساسية ف 

 تدخلها" و  
 

ا، أكانأل لجيد لفرص التعليم ا إتاحة"ضمان  .2
ً
غي  لبنانيي   أم  هؤالء طفال والعائالت األكير ضعف

، لبنان،  بية والتعليم العاىلي
.")وزارة الي   (. 3، ص. 2016لبنانيي  

المدارس الذين  يري معت من المعلمين ومد بناء على المعلومات التي ج   عن البحث يقدم هذا التقرير نتائج ناشئة

 شأن سياساتالتعليم في رياض األطفال وب نفيذ برامجتو قديمت ب فيما يتعلقبآرائهم وتجاربهم  ا فريق البحثزودو

 الحكومة اللبنانية. أخذت بهاتربوية أخرى 

 ومعلمو المدارس    يرو مد
الفريق   . كما أن2021وحت  آب  2020ومعلمي مدارس من تموز   يريأجرى فريق البحث مقابالت مع مد

  مقابالت مع أولياء أمور سوريي   وأولياء أمور لبنانيي   من ذوي الدخل المحدود باإلضافة إىل مقابالت ىأجر 
ي منظمات غي  حكومية.   خرىأ

ة، تأثر تعليم األوالد مع صانىعي السياسات وعاملي   ف  بجائحة  خالل هذه الفي 
ي آب  19-كوفيد

وت ف  .  باألزمة االجتماعية االقتصادية و كما تأثر ب  2020 وبإنفجار مرفأ بي  ابات المعلمي    إض 

فكار  األقتصادية األوسع ومن ثم على الأوال  على الصورة ا بالتركيز أدناهتم ترتيب النتائج الناشئة عن البحث 

  .المدارسيري علمي ومدلمالمحددة 

 التدهور اإلقتصادي واالضطراب السياسي 
ا منذ اضطرابات أكتوب المستمر  ألوضاع االقتصاديةاتدهور  أثر   2019تشرين الثاني عام /رالذي ازداد سوء 

  بما يتناسب مع نسبة التضخم رتفعإذ أن رواتبهم لم ت المدارس والمعلمين إلى حد كبير  يريالسياسية على مد

، مما أدى إلى تعرض المعلمين لضغوط حادة. كما أن كلفة النقل شكلت تحدي ا أساسي ا بالنسبة لهؤالء.  الذي حدث

الوصول إلى مدرستها بسبب عدم قدرتها على ملء    نععجزها فعلى سبيل المثال، شكت إحدى المعلمات من 

لركوب التوك التوك   رهااضطيدها، األمر الذي   وأصبح خارج متناول خزان سيارتها بالوقود الذي ارتفع سعره

وقد اضطر العديد من التالمذة   . ثالثة دواليب( للوصول إلى المدرسةذات )وهو عبارة عن عربة صغيرة 

  والمعلمين للذهاب إلى المدرسة مشي ا على األقدام في ظل عدم وجود إضاءة في الشوارع خالل فصل الشتاء.

إلى المدرسة دون طعام ودون أي   واقع حضورالعديد من األوالد أمام أنفسهم المدارس وومعلم ويرمد وجدكما 

أخبرتنا   اطعامها ألحد األوالد بينم قدمإحدى المعلمات كيف كانت ت روتوقد  .لباس مناسب لفصل الشتاء البارد 

 . مع بعضهم البعضطعامهم  على مشاركةاألوالد كيف كانت تشجع أخرى 

https://indicators.report/targets/4-2/
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 سوء البنى التحتية 
إذ أن غرف الصفوف كانت مزدحمة وتفتقر إلى مكان   ا،كن مالئم  يلم  يالمدرس البناءإلى أن  اتالمعلم تأشار

  اإلضاءة الجيدةكما كانت تفتقر إلى المراحيض لتعلم، كما أن صفوف رياض األطفال كانت تفتقر إلى اب يسمح

أن المالعب   باإلضافة إلى ،إلنقطاع المستمر للتيار الكهربائيخاصة في فترة بعد الظهر في فصل الشتاء بسبب ا

 طفال.لألناسبة ملم تكن 

 جتماعي اال ينقص التدريب النفس
األوالد السوريين الذين كانوا يعانون من مشاهد العنف في سوريا أو الذين   نتدرس ننفسهأ اتالمعلم توجد

أجرى الفريق من اللواتي معلمة واحدة فقط وتجدر اإلشارة هنا إلى أن . سابقةال كانوا يعانون جراء تجارب أهلهم

 الذين تعرضوا لتأثير الصراع المسلح.  طفالكانت قد تلقت تدريب ا رسمي ا عن كيفية تقديم الدعم لألت معهن مقابال

 اكتساب اللغة األجنبية  
المعلمون تحدي ا في استيعاب    اجهوقد و يتلقى األوالد السوريون الالجئون تعليمهم باللغة العربية في سوريا،

خاصة وأن أهلهم كانوا يتحدثون ويفهمون  ،هؤالء األوالد في صفوف تعتمد التعليم باللغة االنكليزية أو الفرنسية

كما شرحت إحدى المعلمات، فإنها لجأت إلى استخدام اإليماء والتمثيل و  بشكل أساسي. اللغة العربية فقط

ما حدث مع  ويتناقض هذا األمر معد من أن تالمذتها السوريين قد فهموا الدرس. وعرض النماذج كي تتأك

كانوا يتحدثون اللغة اإلنكليزية مع أوالدهم وفي أغلب   ،الذين برغم معاناتهم من الحرمان مادي ا ،األهل اللبنانيين

 ا لألوالد السوريين.األحيان كانوا يزودونهم بالتكنولوجيا المساعدة للدرس، األمر الذي لم يكن متوفر  

 ن يضد الطالب السوريين الالجئ  التمييز
عبرت بعض المعلمات عن قلقهن بشأن التمييز الذي يعاني منه الطالب السوريون الالجئون حتى وإن كان  

شرحت إحدى المعلمات أنها غالب ا ما كانت تجد نفسها مضطرة لتدريس التالمذة السوريين خالل العطلة  ومبطن ا. 

يأتون  كانوا التالمذة السوريون غالب أ ما   أن بهم أي تنمر قد يتعرضون له. كما روت معلمة أخرى كيفكي تجن

ويحضرون معهم الطعام نفسه، األمر الذي عرضهم للوصمة االجتماعية،   ذاتهإلى المدرسة وهم يرتدون الزي  

تلفة ويستمتعون بوجبات سريعة  إلى المدرسة وهم يرتدون أزياء مخ حضرونكان نظراؤهم اللبنانيون يفي حين 

أن بعض األهل  على ، شددت إحدى المعلمات السوريات تبايناتأكثر تنوع أ خالل النهار. وبناء على هذه ال

ا غير نظامي.  يسحبون أوالدهم من المدارس الرسمية ويفضلون تسجيلهم في مدارس سورية تقدم تعليم 

 التحديات المتعلقة بالتعليم أو المنهاج
المستوى التعليمي للطالب بين المستوى التعليمي للطالب السوريين و وت كبيراتفشرحت المعلمات وجود 

هذه فيه الطالب اللبنانيون  رتاداألطفال صفوف الروضات بنفس العمر الذي ييرتاد في سوريا، ال فاللبنانيين. 

ي يحضرن التالمذة السوريين لمات شرحن بأنهن تعرضن للضغط كعإن المف. باإلضافة إلى ذلك،  الصفوف

فيه التالمذة اللبنانيون  حضرللصف األول االبتدائي خالل سنة واحدة تحضيرية مضغوطة في الوقت الذي ي  

اهذا التفاوت  زيدسنوات كاملة. وما ي ثثالللصف ذاته خالل  على   ونن مجبريهو أن األوالد السوري سوء 

كنظرائهم اللبنانيين الذين   في قمة انتباههميكونون فيه حضور الصفوف  في فترة بعض الظهر في وقت ال 

لى ذلك، فإن بعض إيستفيدون من التعليم في الفترة الصباحية، األمر الذي يشكل تحدي ا آخر للمعلمات. أضف 

ا في الفترة  المعلمات شعرن باإلجهاد بما أن العديد من اللواتي يدرسن في فترة بعض الظهر يدرسن أيض 

 الصباحية.   

األصغر سن ا  رفاقهم األكبر سن ا معالسوريين مذة الض المعلمات أنهن واجهن صعوبة في تدريس التعوذكرت ب

اكما أنهن أشرن إلى أن في صفوف الروضات.  مما اضطر المعلمات   ،المواد التعليمية لم تكن متوفرة دائم 

دات  المعلمات عن حاجتهن لمساع   لصنع موادهن والعمل بما توفر لهن مهما كان ذلك محدود ا. وعبرت بعض

 شطة الصفية.  نوالمساعدة في كل األ تابعةفي صفوف الروضات بما أن األطفال األصغر سن ا يحتاجون إلى الم

 19-تأثير جائحة كوفيد
ليم عن بعد دون أن يكن قد تلقين أي تدريب مسبق. ورغم أن  عالت في اتمنغمس ن فجأة  نفسهأوجدت المعلمات 

التعليم غير النظامي الذي قدمته المنظمات غير الحكومية قدموا هذا التدريب،  برامجالمدارس في  يريبعض مد

فإن المعلمات في المدارس الرسمية تركن ليتدبرن أمرهن مع القليل من التدريب. وقد تعاظمت هذه الصعوبة  

حت الكهرباء التي توفرها . وقد أصبللتيار الكهربائي نقطاع المتكرراالخالل فترات الحجر الصحي بسبب 
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. انترنت غالب أ ما كانت سيئ  االاإلتصال بالمولدات الكهربائية مكلفة وال يمكن االعتماد عليها مما يعني أن 

السوريين غالب ا ما كانوا يفتقرون إلى الحصول على   دباإلضافة إلى ذلك، فإن المعلمات شرحن بأن األوال

كما شرحت إحدى المعلمات، واألدوات الرقمية لمتابعة دروسهم عن بعد.   نترنت في المنزل أو علىتصال باالاإل

وهي عادة ما كانت تعود لألب الذي يستخدمها في غالب األحيان.  ،فقد توفرت أداة رقمية واحدة في البيت

وبسبب هذا الوضع، كان على األوالد االنتظار لحين عودة آبائهم من العمل كي يستطيعوا القيام بفروضهم 

نترنت. وقد أشار والد أحد األوالد في  اللحصول على اجيرانهم من أجل ا لمنزلية أو أنهم كانوا يعتمدون على ا

قبل  في المقهى تنزيل الدروس  والعمل  لحين عودته منوف الروضات إلى أن الطفل كان عليه االنتظار فأحد ص

لمة كيف كان يضطر للعودة مجدد ا للمقهى للمعالوالد  أن يتمكن الطفل من البدء بإنجاز فروضه. ومن ثم شرح

 .  للمعلمة الفرضكي يحمل 

 كلفة االنترنت ومشاكل أخرى 
حضور الصفوف عن بعد بسبب ارتفاع كلفة االنترنت  من جميع التالمذة تمكن أشارت بعض المعلمات إلى عدم 

النتظار حتى بداية الشهر كي يعيدوا تعبئة خطوطهم الهاتفية. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض  ل والى اضطرارهم

المساء فترة المعلمات اللواتي عملن مع منظمات غير حكومية اضطررن للعمل مع األوالد السوريين خالل 

أ منهن بأن ذلك كان الئلعمل كي يجيبوا على أسالوخارج ساعات  وقت الوحيد الذي  تهم ويدعموا تعلمهم علم 

 نتيستطيع فيه الطفل الحصول على أداة رقمية بعد عودة اآلباء من العمل. وشرحت إحدى المعلمات كيف كا

لألم كي تتمكن من تعليم ابنها. وحتى حين كان األوالد يستطيعون الحصول على   عبر الهاتف تشرح الدرس

تعليم األطفال الصغار عن بعد بسبب فترة  األدوات الرقمية واالنترنت، أثارت المعلمات موضوع صعوبة

إلى المعرفة والمهارات الالزمة لدعم   افتقار األهل في غالب األحيان انتباههم القصيرة. كما أنهن اشتكين من

 تعليم أوالدهم األكبر سن ا األولوية بدال  من ذلك.باإلضافة إلى اضطرارهم إليالء  أوالدهم في المنزل

 

 المدارس توصيات مدراء ومعلمي 
آراءهم حول األساليب التي قد تحسن برنامج التعليم في مرحلة   فريق البحث يرونشارك كل من المعلمين والمد

 الطفولة المبكرة وظروف تقديمه.

 التدريب الذي يشمل الدعم النفسي االجتماعي
 باعتبارالمدارس عن حاجتهم للتدريب على استخدام األدوات الرقمية والتكنولوجيا في التربية  يروعبر مد

أثار  ولإلدارة. كما أنهم عبروا عن حاجتهم للتدريب على القيام بالمسؤوليات المالية واإلدارية.   اأساس  نة الرقم

مزيد من التدريب  الحاجة إلىآخر رمديذكر المدارس الحاجة للتدريب على التطور الذاتي بينما  يريأحد مد

على الحاجة إلى   يرونفي الصفوف. كما شدد عدة مدالمتخصصة لمعلمات صفوف الروضات ومعلمات المواد 

 مجاالت عدة.في  هنيالتدريب الم

  تعبر ،لغة اإلنكليزيةال خاصة بدورات عامة وعدة معلمات استعدادهن لحضور دورات تدريبية  بدتفيما أ

ا بما فيما استراتيجيات حول جعل  ا على استخدام أس التدرب تهن في  بعضهن عن رغب ليب تعليمية أكثر تطور 

األشخاص الذين  ذكر  . كماوتشاركيةتفاعلية أكثر للطالب من خالل استخدام أساليب تربوية  ممتع ا أكثرالتعليم 

المشاكل  بالجئين ولعليم اإلنكليزية تتعلق مثال  بت  دورات تدريبيةإجراء  الحاجة إلى  معهم المقابالت ى الفريقأجر

تقديم وب ،السلوكية، بما فيها السلوكيات العدائية التي أظهرها بعض األوالد السوريين رغم أنهم ولدوا في لبنان

 بشكل عام.الحاجة إلى المزيد من اإلرشاد والتوجيه باإلضافة إلى الدعم النفسي اإلجتماعي للتالمذة 

 لي الدعم الما
لمواد التعليمية كاألدوات الالزمة للتعلم عن  تكاليف ا تمكنوا من تسديدإلى دعم مالي أكبر كي ي يروناحتاج المد

بأن تدفع الدولة   يرينتمنى أحد المدوبعد والقرطاسية واألجهزة وتكاليف الطباعة وصيانة األجهزة المكتبية. 

آخر من الحاجات المتعلقة  اعدد   يرونكما ذكر المد . لمدرسةاأوالدهم  ارتيادتكاليف النقل كي يضمن األهل 

ن من تعليم وتقييم األوالد بشكل  ميالمعل ما يمكن ، وضع عدد أقل من الطالب في كل صفمثل باألمور المالية 

، األمر من تقديم وجبة طعام أساسية او سريعة يومية لألوالدتتمكن المدارس برنامج غذائي كي وضع و أفضل، 

مواد النظافة األساسية كالصابون ومعجون األسنان كون وتزويد األوالد بلصحة التالميذ، ا ساسي  أالذي يعتبر 
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الحصول على وسائل وأدوات تعليمية "ذات نوعية جيدة"  ، والعديد من األوالد يعيشون في ظروف غير صحية

 تقديم أداة رقمية لكل تلميذ. عبر تعليم عن بعد الباإلضافة إلى تحسين فرص الحصول على 

كما رأى هؤالء المشاركون في البحث الحاجة إلى طاقة واتصال باالنترنت يمكن اإلعتماد عليهما في كل من  

معلمة مساعدة في كل صف ،  الحاجة ل كما عبروا عن ،البيت والمدرسة كي يتمكن األوالد من التعلم عن بعد

  ما يحتاجون إلى الكثير من المساعدة والدعم باإلضافة إلى خاصة أن األطفال في صفوف الروضات عادة

وجود شدد المشاركون في البحث على وجوب و. ممرضة وعاملة إجتماعيةك هيئة مدرسية محترفة ل حاجتهم

المنهاج الوطني حيث يلزم األمر  متعديل تعليب تسمح مرونة أكبرتوفرمساحة أكبر تسمح بالخلق واإلبداع و

ا لألطفال في مرحلة التعليم المبكر مالوبوجوب إنشاء  مجهزة باألراجيح و هياكل تكون عب مصممة خصيص 

أكثر أمان أ ونظافة مرصوفة  ساحاتعلى أهمية وجود م ركز المشاركونالتسلق والمزالق وصناديق الرمل. كما 

  دا خارجالمراحيض داخل صفوف الروضات بدأل  من وجودها بعي  وعلى أهمية توفيرتسمح لألوالد باللعب 

الحاجة إلى وجود مساحة أكبر للصفوف لتجنب االكتظاظ  على المشاركون  شددفي مبنى المدرسة. و الصفوف

ا أكبر من الترحيب وجوب إضاءة الصفوف بشكل أفضل  علىو ى  مديرين إلأحد ال أشارو بالطالب. يضفي جو 

داخل مخيمات الالجئين غير الرسمية. بدال  من ذلك   ال يجب أن ت نشأ المدارس التي تقدم التعليم غير النظاميأن 

ا،    رأىيجدر بالطالب أن يتعلموا في مدارس "طبيعية" مؤلفة من أبنية مناسبة وصفوف ومالعب. وأخير 

يتمكنوا من التأقلم مع األوضاع االقتصادية التي تزداد   كيكتربويين لهم  أجور أفضلضرورة دفع المدراء 

ا  في لبنان.  سوء 

   التالمذة السوريين الالجئين  لتلبية احتياجاتإعادة النظر في برنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

 امينوجوب إعادة النظر بالمنهاج. وقد اشتكت إحدى المعلمات من أن مضبومعلمو المدارس  مديروأوصى 

أشارت بعض المعلمات  ذلك. ك1997مرة عام خر آلدثت ح  المضامين مشيرة إلى أن هذه ة قديم تكان الكتب

العقلية.   صحتهم  دعمو التالمذة وقت ا أكبر الستيعاب الموادلمنح للتقليص  بحاجةإلى أن مواد ومحتوى المنهاج 

على الحاجة إلى  فحسب و بمضمونهاكما شددت المعلمات على الحاجة إلى إعادة النظر بأنشطة البرامج وليس 

ا آخر هو الحاجة لإضافة أنشطة ال صفية.  األوالد السوريين الالجئين   تدريسوأثارت المعلمات موضوع ا مهم 

صف الروضة الثالثة، وهي السنة األخيرة في برنامج تعليم  فيال وليس فقط ففي كل صفوف رياض األط

 الطفولة المبكرة. 

 اإلرشاد التوعية 
أهمية   اذو اوريين في مرحلة الطفولة المبكرة أساسي  الساألوالد بر القيام بأنشطة اإلرشاد والتوعية بين أهل اعت  

أوالدهم خالل المراحل   تطور تابعةبحسب إحدى المعلمات، يجب دعم األهل في تعلم كيفية موقصوى. 

تضم الحكومة لقاعدة بيانات  إنشاءمعهم المقابالت إلى وجوب  ى فريق البحثالمدرسية. وأشار بعض الذين أجر

  تحديدبشكل أفضل و لطالبو السياسات من تقديم الدعم لعض األطفال كي يتمكن صانالتالمذة في مرحلة ريا

من تقديم  تمكنالأسباب تسرب األوالد من مرحلة رياض األطفال ومرحلة التعليم األساسي على نحو أشمل و

 لتربوي لكل طفل.  االتطور

 االعتراف بالبرامج 
ا، شدد   من بشهاداتها  على حاجة المدارس السورية في لبنان للحصول على االعتراف  مديرو المدارسوأخير 

برامج التربوية التي تديرها المنظمات غير الحكومية لقبل وزارة التربية والتعليم العالي كما هو الحال بالنسبة ل

ة عن استيعاب حجم العالمية. وأشار هؤالء إلى أن هذا األمر حيوي باعتبار أن المدارس الرسمية أصبحت عاجز

تزايد للطالب اللبنانيين من المدارس الخاصة إلى المدارس  ميعود إلى النزوح ال الذي األطالب السوريين

 الرسمية جراء األزمة االقتصادية المتعاظمة.

 الخطوات التالية  
وع بشكل واسع مع الدوائر الحكومية والمنظمات غي  الحكومية ا لمحلية  ستتم مشاركة نتائج  هذا المشر

وعائالتهم  والعالمية ومع الباحثي   األكاديميي   التخاذ تدابي  تهدف لتحسي   ظروف األوالد السوريي   الالجئي   

ي يرتادونها. 
ي المدارس الت 

 ولنظرائهم اللبنانيي   عىل حد سواء وللمعلمي   ومديري المدارس ف 
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وفيسورة هيام الر يهمنا أن نتلق  أية تعليقات قد تكون لديكم حول هذا التقرير.   جاء إرسال أية تعليقات للبر

ي 
ون  ي جامعة رفيق الحريري عىل العنوان االلكبر

 
ي ف

ي   ا أو للدكتورة مه  lotfihr@rhu.edu.lbلطف 
 
بروم ف

ي  جال
ون   Maha.broum@liu.edu.lbامعة اللبنانية الدولية عىل العنوان االلكبر

وع قيمة للغاية ي هذا المشر
 لكم.  لقد كانت مشاركتكم ف 

ا
 ونحن نقدر هذه المساهمة للغاية. شكًرا جزيًل

ي والدكتورة مه
وفيسورة هيام لطق  ي لبنان )الير

ي مرحلة الطفولة المبكرة ف 
وع بحث التعليم ف  بروم   ا فريق مشر

ي لبنان، والير 
ي رايت والدكتورة ساىلي حمود والسيدة فاطمة شامدين ف 

وفيسورة إيفا لويد والدكتورة كايت 

ي المملكة المتحدة(. كتورة هاثد وال
 ي  أليوت ف 

ي المملكة المتحدة ولبنان، كانون 
 . 2022الثائ 

 


