
 

 

 اإلستشاريمجلس لالنظام األساسي ل 

 ةة العلوم التربوي  ي  كل

 ةصد قة من قبل مجلس الكلي  حد ثة وم  م   0202-0202نسخة   

  التعريف بالمجلس اإلستشاري والهدف من تأسيسه:  1 المادة

 خالله إلى نت مالمجلس اإلستشاري وهدفأّسست كلّية العلوم التربوّية في جامعة القديس يوسف في بيروت 
. يرمي هذا ةة التربويّ ت الوطنيّ ة والجهامات غير الحكوميّ والمنظّ بين المؤسسات التربوّية و  هابينتأمين صلة 

 ةالتها التربويّ ة من تحقيق رسالكليّ وتنفيذها مّما ُيمّكن  ة وإعداد برامج تدريبيةربويّ إجراء أبحاث تالتواصل إلى 
 جات القطاع التربوّي في لبنان. ويجعلها قادرة على اإلستجابة إلى حا

 ة المجلس اإلستشاري: هيكلي   2المادة 

ومدير  ،كوميّ الح ة، وممثلين عن القطاع التربويّ س اإلستشاري من ممثلين عن الكليّ : يتألف المجل1الفقرة 
عام  ينللبحوث واإلنماء، وأم ة، ومدير المركز التربويّ عام وزارة التربية، ونقيب معلمي المدارس الخاّص 

. كما ةة أو غير رسميّ ة رسميّ الموكلين مهمات تربويّ ة ممثلين عن المنظمات الدوليّ و ة، المدارس الكاثولوكيّ 
وهم  ة، الذين لديهم شراكة مميزة مع الكليّ ةومدراء المكاتب التربويّ  ة المجلس من مدراء المدارس الخاّص يتألف 

 .ةة واإلنكليزيّ العربيّ ة و ة الفرنكوفونيّ التربويّ  ذات صلة مع القطاعات
 .تاليينعامين متمع إمكانّية التجديد ل ة عام واحدالمجلس اإلستشاري لمدّ يعّين مجلس الكلّية أعضاء : 2الفقرة 

 ة.مها أعضاء المجلس هي مجانيّ تي يقدّ الخدمات الّ  إنّ 
لطات مستمرة مع السضمن إجراء حوارات ، وتكلية العلوم التربوية المجلس اإلستشاري  ةترأس عميدت: 3الفقرة 

 .حسن سير إجتماعات المجلس حرص علىالمعنية، كما ت
ل جدو  ُمحددة  كلية العلوم التربوية جميع أعضاء المجلس لحضور اإلجتماعات،  ةستدعي عميد: ت4الفقرة 

 األعمال و مكان وتاريخ وزمان اإلجتماع.
ا وذلك وفق   ،دعت الحاجةإن مرتين سنويا  أو أكثر لعلوم التربوية برئاسة عميدة كلية اجلس مال نعقد: ي 5الفقرة 

ر بالتوافق معلجدول أعمال  اتخذها المجلس  ُيلَخص الُمقررات التي اة تقرير  الكليّ  دّ . ُتع  المجلس اإلستشاريّ  ُيحضَّ
 .رئيس الجامعةإلى ة و أعضاء مجلس الكليّ إلى و  ئهأعضاجميع اإلستشاري، وُيرسل إلى 

 آلي ة العمل: 3المادة 

، ةوي  ات تربإشكالي   يناقشم المجلس آراء واقتراحات حول القضايا التي لها منفعة تربوية،  كما يُقد  : 1لفقرة ا

 .رارات المناسبة قوينبثق عن هذه المناقشات التها ومخططات عمل لمعالج ويقترح حلوًل 

)ب( تعميم التوصيات العامة، و ماعات دورية، )أ( عقد اجت اإلستشاري    المجلس تعتمد آلي ة عمل :2الفقرة 

ة بوي  ات الترباإلشكالي   عل قة)د( إجراء األبحاث التربوية المتو ة، )ج( تنظيم الندوات والمؤتمرات التربوي  و

 الراهنة.


