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ؤهالت الم
  العلميّة

  ّن، اء اليسوعييّ امعة القديس يوسف لآلبج - والتنمية المهنيّة في علوم التربية، اختصاص اإلدارة المدرسيّة وبحثيّ  ماجستير مهني
يس دّ جامعة الق و بنانيّة،لدارس م بين شراكة، بالفعاليّة المؤسسيّةمدرسّي وتأثيره في في المناخ ال ميدانيّ وت. (الموضوع : بحث بير

  )ايوسف وجامعة مونتريال، كند
  ّ1992الجامعة اللبنانيّة  ( -  قة في الفلسفةديبلوم دراسات معم( 
  1997الجامعة اللبنانيّة، الفرع الثاني ( –اإلجازة في الحقوق( 
 1997حريصا  ( –يس بولس معهد القدّ  -  اإلجازة في الالهوت( 
 1988حريصا ( - يس بولسمعهد القدّ  -  اإلجازة التعليميّة في الفلسفة( 
 ) 1983البكالوريا اللبنانيّة، فرع الفلسفة(  

الخبرة 
  المهنيّة

اإلدارة 
  المدرسيّة

  2017-  2009 بينة شانفيل لإلخوة المريمييّن مدرس رئيس ومدير عامّ 
  ...- 2018لربوة ا- رئيس ومدير عاّم المدرسة البطريركية  
  ...- 2018منسق عام مدارس بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك   

  التعليم 
   2018- 1996فيل لإلخوة المريمييّن عضو الهيئة التعليميّة في مدرسة شان- 
سّي، في جميع صفوف ألدب الفرنالموادّ : التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة، التعليم الدينّي، التنشئة اإلنسانيّةّ،  الفلسفة و ا- 

  المرحلة الثانويّةسنوات 

  التدريب
  اإلداريّ 

  و
  التربويّ  

  و
  األكاديميّ 

  2017للمدراس الكاثوليكيّة في لبنان منذ  ةّي في األمانة العامّ مدير مركز التدريب والتنسيق األكاديم- 
 ع اإلنماءن مشروضم ،منّسق مدّربي مدراء المدارس الرسميّة ومدّرب مدراء وإداريّي المدارس والثانويّات الرسميّة - 

  )  Pearsonو رنامج التطوير المهنّي للمديرين واإلدارييّن (مركز البحوث التربويّةب - التربوّي الثاني
بعض  وفي بنانلس البطريركية في راوالمد درسة شانفيل،ممدّرب الكوادر ومدراءاألقسام ومسؤولي فرق النتنشيط في  - 

 إدارة دارة الوقت،إإدارة الجودة،  في مواضيع القيادة، التفويض، إدارة المعرفة، 2009المنّظمات غير الحكوميّة، منذ 
  يجي...، التخطيط االستراتارة المشاريع.النزاعات، مهارات التواصل، مهارات التفكير، العمل الفريقّي، إد

بوّي مركز الترفي ال بين، وعضو خليّة تدريب المدرّ واإلدارة المدرسيّة اتاالجتماعيّ  مدّرب، عضو فريق التدريب لموادّ  - 
  بئر حسن مين،، مركز دار المعلّ  2006منذ  للبحوث واإلنماء، ضمن مشروع التدريب المستمّر ألساتذة القطاع العامّ 

االمتحانات 
 الرسميّة

  و
إعداد 
  المناهج

  2003ة منذ اللبنانيّ  لجنة وضع األسئلة لمادّة التربية الوطنيّة في االمتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا عضو- 
 لدول تب التربويّ لمشاركة مع عدد من الباحثين في مركز البحوث التربويّة في إعداد منهج التربية القيميّة لصالح المكا- 

 مجلس التعاون الخليجّي 
 نماءالمركز التربوّي للبحوث واإل –نيّة جديد وتطوير منهج مادّة  التربية الوطنيّة والتنشئة المدمنّسق عاّم لجنة ت- 
  2016ضوهيئة متابعة خّطة تقييم وتطوير الهيكليّة والمناهج التعليميّة  في لبنان منذ تشرين الثاني ع - 

األمانة 
العامة 

للمدارس 
  الكاثوليكيّة

 2015منذ  مانة العاّمة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان عضو الهيئة التنفيذيّة في األ 
 ومستشار مالّي وقانونيّ س الكاثوليكية كخبير تربوي رامساعد األمين العام للمد 
  في لبنان ةللمدراس الكاثوليكيّ  ةلألمانة العامّ  فريق التخطيط االستراتيجيمؤسس ومشارك في عضو 
 جميع، لتعليم لليسكو لمّمثل األمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة في كثير من المؤتمرات ومراكز األبحاث (مؤتمر اليون

 للمنهج اللبنانيّ  شروع مالءمة المنهج الفرنسيّ م- اشنطنو–روع ثقافة احترام القانون في جامعة جورجتاون مش
  )...AEFEووكالة تعليم الفرنسيّة في الخارج (الوطنيّة والتعليم العالي، بالتعاون بين وزارة التربية 

المهارات 
  اللغويّة

  ّالعربيّة : اللغة األم 
  االفرنسيّة : جيّد جد 
 اإلنكليزيّة : جيّد  

 اإلسبانيّة : متوسط 
 األرمنيّة : لغة محكيّة  

المهارات 
  التكنولوجيّة

  MindMap, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Gantt, SPSS, Microsoft Teams, Forms… 
  متبعة دورةWord Links  بتكاراتاال/يّة عن بعدللتنمية المهنيّة بمراحلها األربع (استخدام اإلنترنت في التعليم/المشاريع التشارك 

 في أصول التدريس والتقييم...) ةالتكنولوجيّ 
   تدريب فريق من أساتذة التعليم الثانوّي الرسمّي  على برنامجWord Links ئر ب - ، في دار المعلّمينللتنمية المهنيّة بمراحله األربع

   2008- 2006حسن  

ابتكارت 
  ثوأبحا

  ّ2006- مين  وتطويرها ـّ ابتكار أداة قياس سلوك المتعل 
 2007- مي الصفوف الثانويّة  ــّـابتكار أداة قياس ملمح المتعلّمين الدينّي لمتعل 
  2010- ابتكار أداة تحليل نتائج االختبارات المدرسيّة 
 2014- مين  ــّ ابتكار أداة قياس األداء المهنّي للمعل 
 ين في مركز البحوث التربويّة لتطوير منظومة البكالوريا العربيّة الدوليّة (مع فريق من الباحث ةساهممIAB( 
  ّللبحوث واإلنماء لمركز التربويّ ا- وفي الديمقراطيّة التوافقيّة في لبنان بحث في النظام السياسّي اللبناني 
 2019ة الروم الكاثوليككيّ س بطريررامدوضع الخطط االستراتيجيّة ل  

هوايات 
  واهتمامات

  ّرالكونسرفاتوا- والموسيقى الشرقيّة سبع سنوات ، المعهد العالي للموسيقى دراسة العزف على العود والغناء الشرقي 
  عدّةوتدريب وإدارة جوقات  أصول الترتيل البيزنطيّ إتقان 
  ّة/كرة القدم/الشطرنجكرة السل  

 


