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حمادة لـ "النهار": علل الجامعة الوطنية تتشابه مع مذهبية نظامنا وتسييسه

#نهار_كل_طالب

فرج عبجي

وتخطيط  تفكير  قاعة  ال��ى  "النهار"  في صحيفة  التحرير  اجتماعات  قاعة  تحولت 
لمستقبل التعليم العالي في لبنان. 10 رؤساء جامعات بحضور مدير التعليم العالي 
في لبنان أحمد الجمال بحثوا بدعوة من "النهار" مستقبل التعليم العالي والتحديات 
ح��وار  االختصاصات.  ك��ل  ف��ي  العلم  ال��ذي يسابق  التطور  ف��ي ظ��ل  التي تعترضهم 
أقل ما يقال فيه إنه كان بال قفازات ويرتقي الى حس المسؤولية المؤتمن عليها 
واقتراحاته على  أفكاره  الجميع طرح  لبنان.  التعليم في  كل مسؤول عن مستقبل 
طاولة البحث وناقشها بصوت عال، والجميع عّبر عن مالحظاته والشوائب المصاب 
إلى  بالنسبة  االت��ف��اق  ه��ذا  وك��م هو صعب  نعم  واتفقوا جميعًا،  العالي  التعليم  بها 
المجتمعين  إلى  بالنسبة  انه كان سهاًل ومسؤواًل  اال  لبنان،  المسؤولين في  بعض 
الذين أيدوا هذه المبادرة وتمنوا أال تكون االخيرة. ومن التوصيات التي أجمع عليها 
المشاركون ضمان جودة التعليم واالعتماد مع جهات موثوق بها وتحديث البرامج 
والتواصل مع سوق العمل والتعاون الجامعي والتشبك وتبادل الخبرات والعمل على 
والتوجيه  السوق  التوظيف في  للمهن بهدف معرفة حركة  الوطني  المرصد  إنشاء 

المهني.

¶ الجمال: تشجيع المبادرة الفردية
رسالة  أم��ام  الموجودة  التحديات  من حجم  منطلقًا  النقاش  أطلق  الجمال  الدكتور 
في  المشاركة  الجامعات  معظم  به  ال��ذي تضطلع  وال���دور  لبنان  في  العالي  التعليم 
طاولة النقاش بتطوير برامج التعليم لديها. واعتبر الجمال أن "ضمان جودة التعليم 
هي األولوية بالنسبة إلى الجميع والريادة في االعمال ايضًا، والهدف االس��اس هو 
ذل��ك تشجيع  من  واكثر  العمل،  س��وق  تطلبها  اختصاصات  باتجاه  الطالب  توجيه 
المبادرة الفردية بحيث ان المتخرج موجدًا للعمل وليس باحثًا عنه، وعلينا ان نجعل 
الطالب يتعلم مدى الحياة". وأض��اف: "نحن بحاجة الى إج��ازة في التكنولوجيا في 
الى  والبنى، هي مكلفة لكنها حاجة اساسية  اإلن��ش��اءات  البترول في قطاع  قطاع 

جانب المهندس". 

¶ عويس: تمكين االساتذة عبر المشاركة في بحوث دائمة
أن  فاعتبر  عويس  مكرم  الدكتور  جبيل   "LAU" جامعة  في  الطلبة  عميد  أما 
فعال  بدور  لالضطالع  مواطن  لبناء  ككل  الجامعة  مهمة  من  الطالب  "تطوير 
بالمجتمع بالوظائف التي سيعمل فيها، ولذلك نعمل على تطوير برامجنا ولدينا 
اعتمادات مع جهات دولية ونقوم بالتشبيك مع جامعات خارج لبنان الذي نعتبرها 
بحوث  في  المشاركة  خالل  من  األساتذة  تمكين  على  ونعمل  جدًا،  ضروريًا  امرًا 
الجامعات  بين  بالتعاون  "البحوث  اهمية  أن  على  وشدد  وخارجه".  لبنان  داخل 
تخريج طالب  وعلينا  اللبناني،  باالقتصاد  ندفع  كي  للبنان  بالنسبة  اساسي  امر 
متبادلة  عتاب  رسائل  من  النقاش  طاولة  تخل  ولم  وظائف جديدة".   يوجدون 
التعليمية المشاركة وبين الدكتور الجمال، إال أن الجميع أجمع  بين المؤسسات 
العالي  التعليم  مصلحة  أجل  من  النقاش  ومواصلة  المباردة  هذه  استكمال  على 

اللبناني.  والطالب واالقتصاد 

¶ حبيقة: تشجيع ثقافة التعليم مدى الحياة
رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك األب جورج حبيقة رأى أن "االنسان ال يساوي 
ما يعمل، النه ال يمكن حصر كل ميزات االنسان بما يقوم به فقط، النه بذلك يصبح 
آلة بال أحاسيس، ونحرص أال نقع في هذه المشكلة، ونحن نريد أن يعمل طالبنا من 
أجل العيش ال أن يعيش من اجل ان يعمل". وأضاف: "نشجع الطالب على ثقافة التعلم 
الدائم، الننا على موعد بعد 30 عامًا مع االمية الجديدة، ويمثل الذكاء االصطناعي اكبر 
التحديات بالنسبة لنا ونحن كجامعة صنفت من الجامعات الخمسة األول في لبنان وفق 
تصنيف ال�QS، نتكيف مع التطور الحاصل على صعيد البرامج التعليمية في الخارج وفي 

لبنان ونواكب التطور بكل قدراتنا التعليمية والتقنية".

¶ العدوي: االعتماد الدولي ضرورة 
اما رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جالل العدوي، فشدد على أن "التعليم 
التعليم".  ف��ي  ال��ج��ودة  وال��ع��ال��م الن��ه يؤمن  المنطقة  ف��ي  لبنان متميز ج��دًا  ف��ي  العالي 
وأضاف: "علينا أن نالحق سوق العمل ونتوقع حاجاته قبل أن يطلبها، ويجب أال ننتظر 
الحاجة كي نتحرك الى تلبيتها، والخريج اللبناني ميزته االساسية أنه قادر على العمل 
في أي سوق عمل عربية او عالمية وقادر على المنافسة فيها". وشدد على ان "االعتماد 
الدولي من جهات موثوق بها هي األساس في عملية دراسة مؤهالت الطالب المتخرج 
ان نسهر على تأمين االستاذ  ايضًا  العمل، وعلينا  االن��خ��راط في س��وق  وق��درت��ه على 
يواكب  ان  ايضا  المحاضر  على  وعليه  للطالب،  االفضل  تقديم  ال��ى  والمؤهل  الجيد 
التطور الحاصل كي يتمكن من ايصال االمور الجديدة للطالب كي يكون متميزًا في 

سوق العمل". 

¶ جلخ: إلعطاء دور أساسي لألمور االنسانية
االكبر  "التحدي  ان  ال��ى  األب ميشال جلخ  االنطونية  الجامعة  رئيس  أش��ار  ب���دوره، 
هو للجامعة ودورها في خدمة المجتمع والعمل على تطويره الى االفضل، وذلك ال 
يتحقق بزيادة عدد الجامعات في لبنان بل بحسب جودة تعليمها وميزتها". واضاف 
ورغ��م ضغوط  يسيرها،  ال��ذي  المجتمع  وليس  المجتمع  تسير  من  "الجامعة هي  ان 
العمل علينا ان نعطي دورًا اساسيًا لالمور االنسانية كالفن والثقافة وان ال  سوق 
نغرق بالتكنولوجيا واالنتاجية فقط، فاالخير على المدى قريب يربحنا ولكن المدى 

البعيد يخسرنا كثيرا". 

¶ صقر: ضرورة التواصل مع سوق العمل
ري��اض  الدكتور  االداري���ة  للشؤون   "AUST"�����ال نائب رئيس جامعة  رأى  م��ن جهته،  
صقر أن "هذه المبادرة التي نظمتها "النهار" خطوة جيدة جدًا وللمرة االولى نجتمع 
كمؤسسات جامعية للبحث في كيفية الحفاظ على طالبنا في لبنان". وأضاف: "يجب 
وظائف  وتأمين  حاجاتها  لمعرفة  وال��ش��رك��ات  العمل  س��وق  م��ع  الجامعات  تتحاور  أن 
وليس تخريج عاطلين عن العمل اضافيين، بل اكثر من ذلك يجب ان نشجع المبادرة 
صعيد  على  خصوصًا  الجدد  المتخرجين  يد  على  فتية  شركات  وتأسيس  الفردية 
اختصاص تكنولوجيا المعلوماتية الذي يؤمن ألف وظيفة باقل كلفة ويمكن بيعها 
الى الخارج، وايضًا يجب تشجيع التعليم المهني المطلوب كثيرًا في لبنان والمنطقة".

¶ زبيب: عدم إهدار األموال على اختصاصات غير مطلوبة
التقليدية  اعتبر ان "االختصاصات  الدكتور عماد زبيب  ب��دوره رئيس جامعة فينيسيا 
الى زوال وعلى الجامعات ان ال تهدر االم��وال في اختصاصات غير مطلوبة، ومن االمور 
الضرورية هو ان يكون لدينا بيانات عن حاجة سوق العمل ونعمل كجامعة على تأمينها 
كي نوجه الطالب الى االختصاصات الجديدة والمطلوبة". وأضاف: "جامعتنا تسهر على 
الخاص من  القطاع  مع  العمل، ونعمل  الطالب وتدريبه كي يكون جاهزًا لسوق  تعليم 
خالل دعوتهم الى جامعتنا كي نتحاور على صعيد الوظائف التي لم تعد موجودة وتلك 

التي هناك حاجة ملحة اليها".  

¶ لبكي: العمل على استراتيجية مبنية على ذكاء مشترك
على  "التثقيف  أن  اعتبر  لبكي  دومنيك  األب  الحكمة  جامعة  رئيس  نائب  جهته،  من 
برامجنا  الحكمة ط��ورن��ا معظم  ف��ي  التعليم ونحن  م��ن ج��ودة  أس��اس��ي  ه��و ج��زء  المواطنة 
التعليمية لتتماشى مع العصر وفي جميع االختصاصات كي نعطي طالبنا شهادة ذات 
بحوث  على  والعمل  تعليمهم  مواصلة  على  نشجعهم  ب��ل  هنا  مهمتنا  تقف  وال  ج��ودة 
جديدة". وتابع: "نحن ندعو سوق العمل الى الجامعة للحوار معها ووضعنا في حاجاتها 
وعلى اساس ذلك نعمل على توجيه الطالب ونطور برامجنا". وأكد أن "التعليم الدائم 
وليس  التعاون  م��ن  مشترك  ذك��اء  على  مبنية  باستراتيجية  ونطالب  للطالب  أس��اس��ي 

التنافس". 

¶ سركيس: لتطوير البرامج التعليمية بشكل دائم
بدورها، اعتبرت رئيسة جامعة العربية المفتوحة في لبنان البروفيسورة فيروز سركيس 
أن "االقتصاد الحالي يعتمد على الشركات الناشئة التي في معظمها يؤسسها متخرجون 
ال��م��وج��ودة وللقطاع  ال��ط��ال��ب للوظيفة  م��ول��ج��ون بتحضير  ال��ج��ام��ع��ات، ون��ح��ن  م��ن  ج���دد 
االقتصادي، وكي يصبح الطالب موجدًا للعمل". وأضافت ان "الجامعات يجب ان تطور 
برامجها التعليمية بما يتناسب مع التطور وسوق العمل، ونحن كجامعة االعتماد يجبرنا 
أن نقوم بذلك كل 4 سنوات، وحتى السنوات االرب��ع اصبحت مدة طويلة الن التطور 
يسبقنا في بعض االختصاصات وعليه يجب ان نضيف االمور الجديدة التي تطرأ خالل 
سنوات التعليم على البرامج كي يتخرج الطالب وهو على استعداد الي شيء قد يواجهه 

في سوق العمل". 

¶ صميلي: خلق ثقافة المواطنة واالستدامة
تخوض  "الجامعة  ان  اعتبر  صميلي  أحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ح��ري��ري  رفيق  جامعة  رئيس 
بيئة نظيفة  ت��ؤم��ن  وان  للبيئة،  ت��ك��ون ص��دي��ق��ة  ان  ع��ل��ى صعيد  ك��ب��ي��رة  ت��ح��دي��ات 
لطالبها وتساهم في تعميم ثقافة الحفاظ على الطبيعة وندخل هذه الثقافة في 

اختصاصاتنا كافة". 
وأضاف: "يجب أن نتمكن من تلبية حاجات المجتمع باسرع وقت ممكن، اذ يجب 
أال ننتظر في ظل التقدم الحاصل في العالم 4 سنوات كي نخرج طالبًا لتلبية حاجة 
معينة تريدها سوق العمل اليوم، علينا ان نخرج من القوالب التعليمية القديمة". 
وشدد على ضرورة: "خلق ثقافة المواطنة واالستدامة لدى الطالب من اجل استدامة 

المجتمع في هذا التخبط الذي نعيش فيه". 

الجامعات تطّور برامجها وجودة التعليم واملواطنة أولويتان
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روزيت فاضل

ون���وه "بنضال  اللبنانية.  الجامعة  ع��ن  إل��ى تقديم "ج���ردة ح��س��اب"  ال��وزي��ر ح��م��ادة  عمد 
اللبنانيين من أجل جامعة وطنية"، مشيرًا الى انه "أنتج جامعة لبنانية ينتقدها كثيرون 
احيانًا عن حق، ولكن في معظم األحوال العتبارات ال تمت الى األكاديمي بصلة". ولفت 

الى ان "علل الجامعة الوطنية، التي تضم نصف مجموعة طالب لبنان، هي علل النظام 
التعليم  قطاع  ال��ى  حديثه  في  وانتقل  وتسييسه".  ومذهبيته،  طائفته،  في  اللبناني 
الخاص موضحًا انه "لن ينضم الى جوقة المشهرين بالقطاع الجامعي، ولو صحت بعض 
مالحظاتهم وتقديراتهم، وخصوصًا بالنسبة لتضخم عدد المؤسسات او تراجع نوعية 

بعضها" مشيرًا الى انها " أقلية... والحمد الله".

حاول وزير التربية في حكومة تصريف األعمال مروان حمادة في حديثه لـ "النهار" أال يتحسر، في تقويمه واقع 
التعليم العالي ومرتجاه، على "أطالل" هذا القطاع في الزمن الجميل الماضي.

◄
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جامعة "فينيسيا" هي جامعة تؤمن بأن مستقبل األوطان ُيقَرأ 
حاجات  يالئم  بما  وتطورها  التربوية  نظمها  شكل  خ��الل  م��ن 
التعليم  بأن  الجامعة أيضًا تؤمن  العمل، وألن  العصر وأس��واق 
بكل مراحله وبخاصة الجامعي منه هو حق للجميع، الفقير قبل 
الغني، المقيم في المناطق النائية واألرياف، كما في العاصمة 
والمدن الرئيسية، وألن الجامعة مؤمنة بأن أهم ثروة يمتلكها 
ورعاية  الحتضان  ال��ت��واق  بشبابه  وتتجلى  إنسانية  هي  لبنان 
ابداعاته وتمييزه واإلمساك بيده نحو فضاءات التفوق: كانت 

جامعة فينيسيا.
العناوين ويخرجها  تلك  الذي يحقق كل  األكاديمي  اإلط��ار 
م��ن ال��ح��ي��ز ال��ك��الم��ي ال���ى الحقيقة ال��ن��اص��ع��ة ك��م��ا ال��ش��م��س في 
الى  الجامعة  العناوين عمدت  كبد السماء. ولتحقيق كل تلك 
اختيار أهم طاقم أكاديمي حائز شهادات من أفضل الجامعات 
 Harvard, التعليمية ال سيما من جامعات  والخبرات  العلمية 
من  وس���واه���ا   …Berkley, Purdue, UCLA, Stanford
الجامعات العالمية المرموقة يشرفون على االدارة والتعليم في 
ست كليات هي: الهندسة، الصحة العامة، الحقوق، الهندسة 

المعمارية والتصميم، ادارة األعمال والفنون والعلوم.  
وقد هيأت الجامعة المناخات المالئمة للطالب 

من  الجامعية  للحياة  الحقيقي  الفهم  الختيار 
الدراسية  المناهج  تأمين  لجهة  جوانبها  كل 
من  والتطبيقية،  منها  ال��ن��ظ��ري��ة  ال��م��ت��ط��ورة، 
مختبرات ومراجع وأبحاث بما يعزز ويغني من 
ثقافة الطالب وإعداده اعدادًا جيدًا ألسواق 
العمل، وفي هذا االطار أولت الجامعة عناية 
ال���ذي   "Career Center" ل��ق��س��م  خ��اص��ة 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى م���س���اع���دة ال���ط���الب ف���ي ت��ط��وي��ر 

م���ه���ارات���ه���م ال���ت���دري���ب���ي���ة وت��وج��ي��ه��ه��م 
باالرشادات  وتزويدهم  مهنيًا 

ال�����الزم�����ة ح������ول ك��ي��ف��ي��ة 
االت����ص����ال وال���ت���واص���ل 
م���������ع ال�����م�����ؤس�����س�����ات 
المحلية  وال��ش��رك��ات 
للحصول  والعالمية 
ع�������ل�������ى ال�������وظ�������ائ�������ف 
المطلوبة.  وما يميز 
عن  فينيسيا  جامعة 
الجامعات  غيرها من 
أن���������ه���������ا م�����ؤس�����س�����ة 
ال������رب������ح  ت�����ب�����غ�����ي  ال 
ال��م��ادي وه���ي تؤمن 
ل��ط��الب��ه��ا م��س��اع��دات 

وتسهيالت مادية من 
المساعدات  صندوق 
االج���ت���م���اع���ي���ة ب��ح��ي��ث 

العام الدراسي  المنح عن  بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج 
2018/2017:  83% من مجموع الطالب، ويرتكز نظام المنح 

على معياري الحالة االجتماعية وكفاية الطالب وتفوقه. 
وألن ال��ت��ع��ل��ي��م ه���و رس���ال���ة وأم���ان���ة م��ت��ص��ل��ة ب��ح��ي��اة االن��س��ان 
توقيع  ع��ل��ى  فينيسيا  ج��ام��ع��ة  وت��ح��رص  ح��رص��ت  ومستقبله، 
المتصلة  الرسمية  المهنية  النقابات  مع  تعاون  بروتوكوالت 
ب��االخ��ت��ص��اص��ات ال��ت��ي ت����درس ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ال س��ي��م��ا نقابتي 
عناية  الجامعة  أول��ت  كما  لبنان.  في  والمهندسين  المحامين 
 Global Outreach & International" بمكتب  قصوى 
الجامعات  مع  االتفاقيات  اب��رام  بهدف  الجامعة  في   "Affairs
ال��ع��ال��م��ي��ة إلت��اح��ة ال��ف��رص��ة م��ع ال��ط��الب ل��الط��الع ع��ل��ى المناهج 
الخبرات  وت��ب��ادل  االت��ف��اق��ي��ات  واب���رام  ال��خ��ارج،  ف��ي  التدريسية 
التي  القصوى  والعناية  االهتمام  وبموازاة  الخارج.  مع جامعات 
االدارة  أف��ردت  لقد  األك��ادي��م��ي،  للجانب  الجامعة  ادارة  توليه 
ال  ال��الزم��ة  العناية  الجامعي  الطالب  حياة  من  األخ��رى  الجوانب 
وفرت  بحيث  اللبنانية  المناطق  من  القادمين  للطالب  سيما 
وسائل  بكافة  مجهزة  حديثة  باصات  بواسطة  النقل  وسائل 
ال����راح����ة. ول��ل��ط��الب ال��راغ��ب��ي��ن ف���ي االق���ام���ة ف���ي ال��ح��رم 
للمعايير  وفقًا  جهز   "Dorms" هناك  الجامعي، 
العالمية. وألن العقل  والمواصفات األكاديمية 
السليم في الجسم السليم، أولت ادارة جامعة 
بكل مستوياتها  الرياضية  األنشطة  فينيسيا 
ع��ن��اي��ة خ��اص��ة م��ن خ���الل ال��م��ن��ش��آت ال��ري��اض��ي��ة 
التي تقع في الحرم الجامعي ال سيما المالعب 
وقد  والطائرة  والسلة  القدم  بكرة  المتخصصة 

يدت وفقًا لألنظمة والقوانين االتحادية.
ُ

ش
أجل  م��ن  أسست  التي  فينيسيا  جامعة  ختامًا، 
اإلن����س����ان وارت����ف����ع ب��ن��ي��ان��ه��ا ع��ل��ى س���اح���ل ال��ج��ن��وب 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��ي��ن ع��اص��م��ة ص���ي���دا وع��اص��م��ة 
الجغرافيا  ف��ي  ه��ي  األرج�����وان ص���ور 
بيروت  العاصمة  قلب  م��ن  قريبة 
وأق���رب م��ن حبل ال��وري��د ال��ى كل 
مشّرعة  أب��واب��ه��ا  لبنانية  منطقة 
أمام كل طالب لبناني يريد أن 
ويخطو  النجاح  مرحلة  يتجاوز 
خ����ط����وة ث���اب���ت���ة ن���ح���و ال���ت���ف���وق 
بثقة  ال��م��س��ت��ق��ب��ل  وي����واك����ب 
وض��م��ان��ة... ف��أق��ص��ر ال��ط��رق 
ال����ى ذل����ك ال��س��ب��ي��ل وأق��ل��ه 
ك��ل��ف��ة ه����ي ال���ط���ري���ق ن��ح��و 

"جامعة فينيسيا".

كاثوليكية  مؤسسة  هي  الكسليك   - القدس  الروح  جامعة 
خاصة للتعليم العالي، أسستها الرهبانية اللبنانية المارونية 

في العام 1938. 
على  مستمرة  بنجاحات  لديها  التمّيز  خاصية  رجمت 

ُ
ت وقد 

بضمان  لها  الذي سمح  األمر  واإلداري  األكاديمي  المستوى 
مكانة دولية مهمة لها والتغلب على التحديات الجديدة التي 

تطرحها العولمة. 
هذا وتقّدم جامعة الروح القدس - الكسليك مجموعة من 
المميزات واألسباب الخاصة التي تدفع بالطالب إلى االنضمام 
إليها، وهي: اعتمادات مؤسساتية وبرامجية، برامج تعليمية 
دراسية  قاعات  واالب��ت��ك��ار،  التميز  تعليم  عالية،  ج��ودة  ذات 

تفاعلية وجذابة، استراتيجية إلضفاء الطابع الدولي 
)أكثر من 140 شراكة و40 برنامجًا مشتركًا 

وتباداًل(، االبتكار وريادة األعمال، 
التزام  المستمر،  التعليم 

اج��������ت��������م��������اع��������ي 
وب�������ي�������ئ�������ي، 
اع��������ت��������م��������اد 

دول����������������������������������������������ي 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��الب��ي��ة، 
م��ن��ح دراس���ي���ة، ب��رام��ج 
ل����ل����ت����وج����ي����ه ال���م���ه���ن���ي 
وف������رص������ة ل���ل���ت���وظ���ي���ف 

على اإلنترنت، حياة 
ونشاطات  دينامية 
ب���ي���ئ���ة  ص�����ف�����ي�����ة،  ال 

متنوعة وشاملة.
تطل جامعة الروح 
الكسليك  ال��ق��دس- 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األب��ي��ض 
ال��م��ت��وس��ط ب��ح��رم��ه��ا 
األخ�����ض�����ر، وال��م��ف��ع��م 
ب����ال����ح����ي����اة، وال���غ���ن���ي 
ب������م������ب������اٍن م����ع����م����اري����ة 

م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��ح��ق��ب��ات 
الزمنية التي تعانق بعضها البعض بانسجام. 

وف���ي ه���ذا اإلط����ار، ل��ق��د ُص��ّن��ف��ت ال��ج��ام��ع��ة ال��خ��ض��راء األول���ى 
العربي  العالم  في  األوائ��ل  العشرة  الجامعات  وبين  لبنان  في 
 UI(  2017 للعام  للجامعات  العالمي  األخضر  المقياس  وفق 
 .)GreenMetric World University Rankings 2017
جامعة   700 أف��ض��ل  بين  م��ن  حديثًا  تصنيفها  ج��رى  كما 
 QS Top ف���ي ال��ع��ال��م وف���ق ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��ع��ال��م��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات

 .Universities 2019
المناطق  مختلف  على  ت��وّزع��ت  لها  فروعًا  الجامعة  أنشأت 
لبنان  في شمال  ف��رع شكا  البقاع،  في  زحلة  ف��رع  اللبنانية: 

وفرع رميش في جنوب لبنان. 
وهي تضّم اليوم 12 كلية، وتستقبل حوالى 8000 طالب، 
ومنهم 2007 طالب جدد خالل العام الدراسي 2018-2017. 
وقد خّرجت 20200 طالب منذ العام الدراسي 2002-2001، 
عت 220 اتفاقية تعاون مع مؤسسات محلية ودولية. 

ّ
وقد وق

ويتألف طاقمها التعليمي من 875 أستاذًا، وطاقمها اإلداري 
والتقني من 354 موظفًا. 

فرصة  لطالبها  الجامعة  تقدم  األكاديمي،  المستوى  على 
متابعة برنامج ال� freshman وأكثر من 140 برنامجًا، إضافة 
إل���ى اخ��ت��ص��اص��ات ردي���ف���ة، ت���ط���ال، م���ن ج��ه��ة، م��ج��ال ال��ع��ل��وم 
اإلنسانية.  العلوم  مجال  أخ��رى  جهة  وم��ن  والتكنولوجيا، 

 .)www.usek.edu.lb :لمزيد من المعلومات(
وتخضع هذه البرامج لتعديالت ومراجعات 
دوري������ة ل��ت��ت��م��اش��ى وم��ت��ط��ل��ب��ات س��وق 
ال��ع��م��ل. وف����ي ك���ل ع����ام، ت��ط��رح 
ب����رام����ج ج����دي����دة إلع���ط���اء 
ال������ط������الب ف���رص���ة 
ال�����������غ�����������وص 
ف����ي ال���ع���ال���م 
ال�����م�����ه�����ن�����ي، 
����ع����ن����ى 

ُ
وع����������������ادة م���������ا ت

ب��م��ج��االت م��ت��ق��دم��ة، م��ث��ل: األم���ن 
اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي، ال�����ط�����ب ال����ش����رع����ي، 
ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة واألم�������ن ال����دول����ي، 
ال��م��ع��اص��ر،  ال��ف��ن  ال��رق��م��ي��ة،  اإلدارة 
حفظ وترميم الممتلكات الثقافية 
وال��ف��ن ال��م��ق��دس... وت��أخ��ذ ج��ودة 
���م ح����ي����زًا م���ه���م���ًا م��ن 

ّ
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ع���ل

بتوظيف  تهتم  التي  للجامعة  االستراتيجية  الخطة 
أساتذة - باحثين من الطراز الرفيع، وبالتطوير المستمر 
للمهارات المهنية الخاصة بالطاقم األكاديمي وباالعتمادات 

البرامجية. 
هذا وتتنّوع الموارد الموضوعة في متناول الطالب: مكتبة 
قاعات عدة  المعدات،  بأحدث  عامة مهمة، مختبرات مجهزة 

ومتحف أثري...
كما تعي الجامعة أّن "التعليم" يرتكز أيضًا على شخصية 
من  الشخصية  ه��ذه  تنمي  أن  عاتقها  على  يقع  إذ  الطالب، 
الدينامية  وال��ح��ي��اة  والترفيهية  الالصفية  النشاطات  خ��الل 
إطار  المكتسبة في  الثانوية  والمعارف  الجامعي  الحرم  داخل 

غير رسمي. 
الكسليك   - ال��ق��دس  ال����روح  ج��ام��ع��ة  وه��ك��ذا يتمّيز ط���الب 
المسابقات  من  كبير  عدد  في  ويشاركون  ملتزمين  بكونهم 
ال��م��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة األم�����ر ال�����ذي ُي��ظ��ه��ر ب��راع��ت��ه��م ال��ف��ك��ري��ة 
المستقبل  ون 

ّ
يخط ه��م  ه��ا  إنجازاتهم،  وبفضل  والرياضية. 

داخل الجامعة وخارجها!   

"فينيسيا" ليست اسمًا إنما قيمة مضافة للتعليم العالي
بقيادة طاقم أكاديمي حائز أفضل الشهادات

رئيس جامعة فينيسيا 
الدكتور عماد زبيب.

جامعة الروح القدس - الكسليك: 
حرم علمي أخضر لطالب يخّطون املستقبل

جامعة الروح 
القدس - الكسليك.



85 ســـنـة

3
Lundi  2  Juillet  2018  |  2018  االثنين  2  تموز

نهار األعمال

Grande École de Management dédiée à la formation 
des cadres et dirigeants du Liban et du Moyen-Orient, 
l’ESA est gérée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Régionale de Paris Île-de-France (CCIR). 
L’ESA est la toute première Business School au Liban 
à obtenir le label AMBA, la plus haute distinction 
académique.

Sa mission est de former les élites du Liban et de la 
région à devenir les leaders de demain. 

Située en plein centre de Beyrouth et au cœur du 
Moyen-Orient, l’ESA affirme ainsi sa dimension de 
Grande École Internationale, où se conjuguent les 
talents d’auditeurs de haut niveau et de professeurs 
qui se situent parmi les meilleurs spécialistes de rang 
mondial. 

LES FORCES DE L’ESA

Des programmes et des formations, créés sur-mesure 
pour former les cadres et dirigeants et répondre aux 
besoins du marché du travail international. 

Un corps professoral exclusivement composé de 
professeurs issus des meilleures écoles de management 
d’Europe.

Deux diplômes internationaux, validant chaque 
parcours académique : le diplôme de l’ESA et le diplôme 
de la Grande École partenaire. 

Des emplois de temps aménagés, qui permettent de 
conjuguer formation et vie professionnelle. 

Un réseau international influent en adhérant à 
l’association des anciens de l’ESA liée à l’association des 
anciens de ESCP Europe, dont l’ESA est pôle associé. 

Un lieu privilégié de rencontres professionnelles, l’ESA 
organise régulièrement des colloques, conférences-
débats avec des intervenants internationaux.

LEADERS 
DE DEMAIN

LA BUSINESS SCHOOL 
INTERNATIONALE 
AU LIBAN

289 rue Clemenceau, Beyrouth, Liban, B.P. 113-7318, T + 961 1 373 373,  F + 961 1 373 374 www.esa.edu.lb
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لطالما حظيت شؤون الشباب اللبناني بحّيز كبير من اهتمام 
بنك لبنان والمهجر الذي يعتبر في طليعة المصارف اللبنانية 
في مواكبتهم وتأمين احتياجاتهم خالل مسيرتهم التعليمية 
والمهنية، ولعل ذلك يساهم بتحقيق هدفه األساسي أال وهو 

تأمين راحة البال للجميع وبناء مستقبٍل أفضل لمجتمعنا. 
وفي هذا االطار يؤكد د. بيار أبو عزه - مدير عام مساعد - 
المصرف  والمهجر دور  لبنان  بنك  البشرية في  ال��م��وارد  مدير 
بينها "تأمين  م��ن  وب��رام��ج للشباب،  ع��دة  ف��ي تأمين خ��دم��ات 
فرص عمل وفرص تدريب لخريجي الجامعات في بنك لبنان 
والمهجر، وبنك لبنان والمهجر لألعمال، وبنك بلوم للتنمية و 

شركة بلوم إلدارة األصول". 
وأوض������ح ان "ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب ت���ج���ري في 
المصرف وفقًا لمعايير وإجراءات محددة تراعي مبادئ العدل، 
وال��ش��ف��اف��ي��ة، وأخ���الق���ي���ات ال��ع��م��ل، واإلح�����ت�����رام. ك��م��ا ي��ح��رص 
ال��م��ص��رف دائ��م��ًا ع��ل��ى ع���دم التمييز ب��ي��ن ش��خ��ص وآخ���ر خ��الل 
التعيين بحيث يقّدم فرصًا متساوية إلى جميع الشباب بغض 
النظر عن الجنس، والعرق، والدين، والعمر، إلخ. لقد تم تعيين 
٢٩٣ موظفًا وموظفة كما تم تعيين ٧٦٤ متدربًا ومتدربة في 

العام ٢٠١٧ . 
تبلغ نسبة الشباب البالغ عمرهم ٢٥ سنة وما دون حوالي 
١٨% من إجمالي موظفي المصرف. إضافة إلى ذلك، يمنح 
لبنان  بنك  مجموعة  للعمل ضمن  فرصة  الشباب  المصرف 
والمهجر خارج لبنان حيث أصبح له شبكة فروع ومصارف 

شقيقة في اثني عشر بلدًا في الشرق األوسط وأوروبا". 
وأض�����اف: "ان��ط��الق��ا" م��ن ث��ق��ة ال��م��ص��رف ب���ال���دور ال��ري��ادي 

للشباب في المستقبل، أطلق بنك لبنان والمهجر برنامج بلوم 
ًا من المرحلة  شباب سنة ٢٠١٠ لمواكبة الطالب وتوجيههم بدء
األنشطة  خ��الل  من  الجامعية  دراستهم  نهاية  حتى  الثانوية 
إلى  البرنامج ال يهدف  ه��ذا  أن  علمًا  بها  التي يقوم  المختلفة 
الربح المادي وال عالقة له بأي منتج أو خدمة يقدمها المصرف 
 The A النشاطات، تنظيم مسابقة لعمالئه. ومن بين هذه 
List حيث يتم اختيار ٥٠ طالبًا متفوقًا في شهادة الثانوية 
بتقديم  ليتباروا  األول���ى،  الجامعية  ب��دأوا سنتهم  وق��د  العامة 

عروض مشاريع مستقبلية تتعلق باختصاصاتهم الجامعية 
فائزين  خمسة  اختيار  ي��ت��ّم  حيث  تحكيم،  لجنة  أم���ام 

يحصل كل منهم على منحة جامعية وقدرها ٣٠ ألف 
ت��وزي��ع ج��وائ��ز نقدية على  أم��ي��رك��ي، كما يتم  دوالر 
أميركي  دوالر  أل��ف   ٢٥ بقيمة  المشاركين  جميع 

تقديرًا لجهودهم". 
المهن  م��ع��رض  إل���ى تنظيم  :"ب���اإلض���اف���ة  وت��اب��ع 
ال���س���ن���وي ال������ذي ي���م���ّك���ن ال���ش���ب���اب ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ن 

ال��م��ه��ن للتعرف  م��ن مختلف  ن����دوات إلخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن  ح��ض��ور 
وم��دة  المحلية،  الجامعات  ف��ي  المتوافرة  اإلختصاصات  على 
دراستها، وطبيعة المهن ذات الصلة بها، ومقومات النجاح في 
هذا المجال، والتحديات في سوق العمل. يقام هذا المعرض 
المناطق  مختلف  من  ال��م��دارس  من  العديد  بمشاركة  سنويًا 
المؤتمرات  قصر  في  للمهن  معرض  آخ��ر  أقيم  وق��د  اللبنانية 
في الضبيه بحضور حوالي ٣٠٠٠ شاب وشابة". واشار ابو عزه 
ايضا الى ان" برنامج بلوم شباب يقّدم العديد من الخدمات إلى 
الطالب من خالل ورشات العمل تتناول مواضيع مختلفة. هذا 
باإلضافة إلى موقعه اإللكتروني الذي يساعدهم على إكتشاف 
 )Career Test( م��ت��خ��ص��ص  إخ���ت���ب���ار  خ����الل  م���ن  ق���درات���ه���م 
والمهن  اإلختصاصات  ح��ول  وواضحة  شاملة  فكرة  يعطيهم 

التي تناسبهم وغيرها من النصائح واإلرشادات".
ل��ل��ش��ب��اب  ال��م��ص��ّم��م   "NEXT" ب���رن���ام���ج ان  ع����زه  اب����و  وأك�����د 
فقط"يعتبر من االنجازات المهمة التي تخدم الشباب وتسهل 

تلبية حاجاتهم المالية. 
وأوضح ان "NEXT" اطلق للشباب الذين 
ال��� 12 وال���25  ت��ت��راوح أعمارهم بين 
ع���ام���ًا وال���ذي���ن ي��رغ��ب��ون ف���ي أن 
مستقلين  أشخاصًا  يصبحوا 
ومسؤولين. بإمكان حاملي 
ه�������ذه ال����ب����ط����اق����ة ت��ن��ظ��ي��م 
م���ص���اري���ف���ه���م، وت���ح���وي���ل 
األم������وال إل���ى أص��دق��ائ��ه��م 
وتعبئة   ،ATMs ال����  ع��ب��ر 
خ���ط���وط���ه���م ال���خ���ل���ي���وي���ة، 
واإلستفادة من حسومات 
ل���دى ال��ع��دي��د م���ن ال��م��ط��اع��م 

والمحالت التجارية".

ال يتوقف معهد العالي لألعمال ال� ESA عن عملية التطوير 
العالم.  ف��ي  ال��ت��ط��ور  م��ع  يتماشى  بما  وتحديثها  ب��رام��ج��ه  ف��ي 
في  تطبيقها  ع��ل��ى  يسهر  ال��ت��ي  التعليمية  ال��ب��رام��ج  وب��ع��ض 
ص��ف��وف��ه ت���ك���اد ت���ك���ون االف���ض���ل وال���وح���ي���دة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة 

وتحديدًا لجهة جودة التعليم. 
وف���ي ه���ذا االط����ار ي��ؤك��د م��دي��ر ع���ام المعهد ال��ع��ال��ي لألعمال 
نفذت  ال��ت��ي  المشاريع  م��ن  العديد  "ه��ن��اك  ان  أت��ال��ي  ستيفان 
وال��ب��ع��ض اآلخ�����ر م���ا زال ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ وأب����رزه����ا ك����ان م��ش��روع 
أنه مساهمة  ال������"Smart ESA". فهو حاضنتنا ومسرعنا، كما 
وتنمية  العمل،  ف��رص  وخ��ل��ق  االق��ت��ص��ادي��ة،  للعجلة   "ESA"�����ال
الدولة وتحقيق أحالم ومشاريع الطالب اللبنانيين.  وبرنامجها 
تفتتح  بل  منهم،  القدامى  أو  المعهد  تالمذة  على  يقتصر  ال 
التالمذة من مؤسسات تربوية أخرى من كل  أمام كل  المجال 
االعمار، شرط أن تكون مشاركتهم محصورة في إطار اقتصاد 
المعرفة )التعميم 331(، على أن يحقق البرنامج الهدف االهم 
التمويل من مصرف   Smart ESA الذي تحصل على أساسه

لبنان، وهو توفير وظائف في لبنان". 
وأضاف: "كان ذلك حافزًا أساسيًا في تأسيس مؤسسات 
 "UK lebanon tech hub"����وال "berytech"����ع��دي��دة ك���ال
ه���ذه  ع����ن  ن��خ��ت��ل��ف  و"Ant Work"  لكننا   "Speed"و
ال��م��ؤس��س��ات، ف���دورن���ا األس���اس���ي ه���و دف���ع ال��ط��ال��ب إل���ى خلق 
المشاركة  إلى  دفعه  أي  بها،  والمباشرة  وتطويرها  المشاريع 
بدور  المبادرة  روح  وتضطلع  لبنان.  في  االقتصاد  تنمية  في 
أساس لدى طالبنا، من اإلجازة إلى الدكتوراه، وهي ما نعمل 

على تنميته لديهم".
وعن العملية التطبيقية لهذا المشروع على االرض، اوضح 
اتالي "تبنينا حتى اآلن 30 مشروعًا تقريبًا مجانًا، ألننا ال نضع 
كلفة على مشاريع أشخاص مبتدئين ويشقون طريقهم في 
من  ستستفيد  التي  المشاريع  اختيار  فيتم  العمل.  أس��واق 
الخدمات التي تقدمها ال�"ESA" بحسب صالحيتها وأهميتها 

ونماذج االقتصاد القاسي وخطة عملها. 
ويعمل ه��ؤالء األش��خ��اص ف��ي مبنى ت��اب��ع ل��ل���"ESA"، لكن 
ه��ن��اك م��ب��ن��ى آخ���ر ي��ت��م ت��ح��دي��ث��ه اآلن وس��ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه اس��م 
البحر  قّدمها مصرف  الحريري وذلك بفضل هبة  رفيق  مركز 
ان��ت��ه��اء األع���م���ال. وب��ه��ذه  إل��ي��ه ع��ن��د  ال��م��ت��وس��ط وسينتقلون 
الطريقة نكرم أحد أبرز مؤسسي هذه الجامعة ورجل سياسي 

بارز ورجل أعمال مهم أراد تطوير لبنان.
 وب��ف��ض��ل ص��داق��ت��ه م���ع ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ج���اك ش��ي��راك 
عامًا. وكان  منذ 22  الجامعة  ه��ذه  إنشاء  إل��ى  حينها، توصال 
ال���"ESA" منذ تأسيسها تقديم أفضل منهج دراسي  هدف 
للطالب اللبنانيين، وتقديم لهم تجربة الدراسة في الخارج، 
الفرنسية  األجنيبة،  والشهادات  األس��ات��ذة  خ��الل  من  وذل��ك 
خصوصًا التي ينالونها من جامعتنا". أما في موضوع القيمة 
المضافة لخريج ال�"ESA" في لبنان أو في العالم العربي، فاعتبر 
اللبنانيين  بالطالب  الدولي هو ما يدفع  "أّن االنفتاح  أتالي: 

والعرب إلى االلتحاق بجامعتنا. وهذا االنفتاح يترجم من خالل 
األساتذة األجانب والشهادات والمناهج األجنبية. وفي هذا 
وطريقة  وتربيته  جيناته  في  اللبناني  الشعب  يتمتع  االط��ار 
عيشه منذ بداية األزمان بشغف لالطالع والمعرفة، وتقّدم له 
مثل  تمامًا  إنها  عالميًا.  بها  ومعترفًا  راقية  ال���"ESA" شهادة 
ان االقساط  ال��ى  ال��س��ف��ر". ودح��ض��ًا لفكرة عامة تشير  ج��واز 
ال���"ESA" وانها ال تساعد من يقصدها بحثًا عن  مرتفعة في 

المعرفة، قال أتالي: "إنه حكم خاطئ. 
الجامعة جميل، وألن  ال��ف��ك��رة ألن ح��رم  ات��خ��ذوا ه��ذه  رب��م��ا 
إليها.  لالنضمام  فقط  النخب  تنتقي  وألنها  جميلة  المباني 
إذًا عندما يرفض طالب من األسهل إلقاء اللوم على التكاليف 

العالية فضاًل عن االعتراف بالرسوب. 
 
ً
ة تكاليف األقساط، إضافة

ّ
لكن أؤكد لكم أننا ندرس بدق

 من يستحقها. 
ّ

إلى تقديم العديد من المنح الدراسية إلى كل
 
ً
م��ي��س��ورة نسبة أق��س��اط��ن��ا  أّن  ل��ك��م  وم��ن ه��ذا المنطلق أؤك���د 

لسائر الجامعات الكبرى في لبنان".

أبو عزه: برنامج بلوم شباب
دليل ثقة بالدور الريادي للشباب يف املستقبل 

الـ "ESA" تساعد يف دفع عجلة االقتصاد 
وخلق فرص العمل

مدير عام مساعد - مدير الموارد البشرية في بنك 
لبنان والمهجر،  الدكتور بيار أبو عزه.

مدير عام المعهد العالي لألعمال ستيفان أتالي.
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ل الجامعات عموًما الركيزة األساسّية في بناء اإلنسان ليس 
ّ
تشك

��ا على نحو تساهم فيه في  ��ا وأخ��الق��ّيً ��ا وح��س��ب ب��ل ث��ق��اف��ّيً م��ع��رف��ّيً
تكوين مواطن صالح قادر على النهوض بمجتمعه وعلى إحداث 
التغيير المنشود. والجامعة األنطونّية التي تستقبل في فروعها 
ة المناطق والخلفّيات، 

ّ
با من كاف ً

ّ
الثالثة  )بعبدا وزحلة وزغرتا( طال

تنظر إلى تنشئة المواطن الصالح كأولوّية مؤّسسّية، تماًما كما 
جودة التعليم وتطوير االختصاصات.

المؤّسسّي  االعتماد  الجامعة  نالت  الجودة،  ق بضمان 
َّ
ما يتعل في 

ه���ذا ال���ع���ام م���ن ال��وك��ال��ة ال��س��وي��س��رّي��ة ل��الع��ت��م��اد وض���م���ان ال��ج��ودة 
 Agence Suisse d’Accréditation et d’Assurance
الفيزيائّي في  العالج  برنامج قسم  ، كما حاز   )Qualité )AAQ
حاد العالمّي 

ّ
ّية الصّحة العاّمة شهادة االعتماد والجودة من االت

ّ
كل

توليها  التي  األه��ّم��ّي��ة  إل��ى  ��ر 
ّ

ي��ؤش مّما   .WCPT الفيزيائّي للعالج 
الجامعة لجودة التعليم والخدمات.

التوجيه والتدريب بدًءا من مقاعد المدرسة 
ب���داي���ة ال���ش���راك���ة م���ع ال��ط��ال��ب ت��ك��ون م���ن خ����الل م��ك��ت��ب ال��ت��وج��ي��ه 
ب��دور فاعل في مساعدة  ال��ذي يضطلع  الجامعة  واالستقبال في 
التي  الدورّية  الزيارات  ا من  ب��دًء ب على اختيار اختصاصهم 

ّ
الطال

التي  االختصاصات  على  مين 
ّ
المتعل إلط��الع  للمدارس  بها  يقوم 

تقّدمها الجامعة ووحداتها ومّيزاتها، مروًرا بيوم "األبواب المفتوحة" 
ا ما يقارب ال�6000 طالب في  حيث يستقبل سنوّيً

فروع الجامعة الثالثة ويزّودهم بآخر المستجّدات 
واالختصاصات. من جهة أخ��رى، يعمد مركز 
التدريب المستمّر إلى تنظيم ورش تدريبّية 
ب الصفوف 

ّ
مبتكرة ودورّية تتوّجه إلى طال

الثانوّية وتسمح لهم بالتعّرف، لمّدة أسبوع 
أو أكثر، إلى االختصاص الذي يرغبون في 

ا.
ً
متابعته الحق

اختصاصات جديدة كّل عام
وتسعى الجامعة األنطونّية، سنة بعد سنة، إلى 

صوغ برامج جديدة وتحسين االختصاصات 
الكفايات  مع  ومواءمتها  المقّدمة 

����اة م��ن 
ّ
ال���م���ه���ن���ّي���ة ال����م����ت����وخ

����د 
ّ
ال���خ���ّري���ج���ي���ن. وق�����د أك

"ال����ج����ام����ع����ة  أّن  ج����ل����خ 
أطلقت اختصاصات 
العام على  ه����ذا  ع����ّدة 
غ�����رار م���ا ط��رح��ت��ه في 
ع�����ام�����ه�����ا ال����ج����ام����ع����ّي 
 ،2 0 1 7 -2 0 1 6
ب����������ع����������د ت�������وق�������ي�������ع 
����ف����اق����ّي����ة ت���ع���اون 

ّ
ات

ا  جديًدا ريادّيً اختصاًصا  أطلقت  باريس، إذ   - ESG مع مجموعة
 MBA in Sports الرياضّية اإلدارة  ف��ي  والمنطقة  ل��ب��ن��ان  ف��ي 
Management يتوّجه إلى حاملي شهادة اإلج��ازة من مختلف 
ون إدارة 

ّ
االختصاصات، ويسمح بتخريج قيادّيين وإدارّيين سيتول

القطاع الرياضّي بِحرفّية عالية".
ا  ا جامعّيً وفي المسار عينه، أوضح رئيس الجامعة أّن "برنامًجا دراسّيً
الحالّي،  األكاديمّي  العام  مطلع  األنطونّية،  في  أطلق  قد  جديًدا 
بالموسيقى Musicothérapie، ويهدف  المعالجة  على  يرتكز 
أو  االستشفائّي  السياق  ف��ي  يعملون  اختصاصّيين  تخريج  إل��ى 
التي  الهندسة  ّية 

ّ
كل أّن  علًما  النفسّية  العالجّية  ال��ع��ي��ادات  ف��ي 

من  أي��ل��ول  مطلع  اإلن��ك��ل��ي��زّي��ة،  باللغة  برنامجها  بتقديم  ب��اش��رت 
ال��ع��ام األك��ادي��م��ّي ال��ح��ال��ّي، تستعّد إلط���الق دب��ل��وم م���زدوج بداية 
كونتيه   - جامعة فرانش  م��ع  بالتعاون  المقبل  األك��ادي��م��ّي  ال��ع��ام 

.")Université de Franche-Comté )UFC الفرنسّية
 Master مة والتطبيقات ة المتقدِّ وتابع: "إنَّ الماستر في المعلوماتيَّ
en Informatique Avancée et Applications يسمح 
أبحاث قسم  إلى فريق  االنضمام  الدكتوراه عبر  بمتابعة  ب 

ّ
للطال

مختبر  أّي  أو  ف��ران��ش-ك��ون��ت��ي��ه  جامعة  DISC-FEMTO-ST ف���������ي 
أبحاث آخر في المعلوماتّية".

ّية إدارة األعمال، يتابع األب الرئيس، فتطرح  مطلع السنة 
ّ
أّما كل

التسويق  ف��ي  ماستر  ج��دي��دي��ن:  القادمة برنامجين  األك��ادي��م��ّي��ة 
الرقمّي Master in Digital Marketing وماستر في الموارد 

.Master in Human Resources البشرّية
أّما فروع المناطق فلها هي أيًضا نصيبها من االختصاصات 
الجديدة، فاألنطونّية  ستبدأ، اعتباًرا من العام المقبل، 
ب��ت��وف��ي��ر اخ��ت��ص��اص ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع��ل��وم م��خ��ت��ب��رات ط��ّب 
األسنان في فرعها في زحلة - النبي أيال، واختصاَصي 
علوم الرياضة والعلوم التمريضّية في فرعها في مجدلّيا 

- زغرتا".
ب ف��ي صلب 

ّ
ت��ض��ع ال��ج��ام��ع��ة األن��ط��ون��ّي��ة مصلحة ال���ط���ال

أولوّياتها، وهي كانت انتهجت منذ سنوات عّدة سياسة 
ا من السنة الدراسّية  األقساط المعتدلة والتسهيالت بدًء
األول���ى. وق��د أوض��ح األب جلخ أن "مكتب الخدمة 
ب وينظر 

ّ
ات الطال

ّ
االجتماعّية يدرس ملف

الماّدّية واالجتماعّية  في ظروفهم 
ب����ه����دف م���ن���ح ال��م��س��ت��أه��ل��ي��ن 
ة،  منهم التسهيالت الضروريَّ
م����ن م����س����اع����دات واع���ت���م���اد 
ت��س��دي��د  التقسيط في 
الجامعّية، كما  األق��س��اط 
ي���ؤّم���ن ل��ه��م ف��رص��ة عمل 
بمناوبة  ال��ج��ام��ع��ة  داخ���ل 
ج����زئ����ّي����ة م�����ع ال�����دراس�����ة 

الجامعّية". 

ياتها في األربعينات 
ّ
منذ تأسيس أولى كل

ثم مع انطالقتها كجامعة صارت تضم اآلن 
ّية، أرادت جامعة البلمند أن 

ّ
إحدى عشرة كل

د على التمّيز في مجال التعليم العالي. 
ّ
تؤك

واعتمدت لذلك ع��دًدا من اإلج���راءات التي 
من شأنها أن تؤّمن تأهياًل نوعًيا لطالبها، 
األك��ادي��م��ّي��ة.  لهيئتها  م��س��ت��م��ًرا  وارت����ق����اًء 
ونجحت الجامعة إلى حد بعيد في االضطالع 
بهذا ال���دور ال��ري��ادي في لبنان وي��دل على 
ذل�����ك م���س���ت���وى ال����ع����الق����ات األك���ادي���م���ّي���ة، 
التربوّية منها والبحثّية، التي تربطها بعدد 
كبير من الجامعات في العالم أكان ذلك في 
د ذلك تجاوب 

ّ
أوروبا أو في أميركا. كما يؤك

سوق العمل مع خّريجي الجامعة في الوطن، 
وفي البالد العربّية. 

وال��ع��الق��ات  للتخطيط  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
األك��ادي��م��ي��ة ف��ي الجامعة، ال��دك��ت��ور ج��ورج 
نحاس، قال إن "عدد طالبنا الذين يلتحقون 
ب��ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه أو ب��م��راك��ز األب��ح��اث في 
ال��دور  جامعات أوروب���ا وأم��ي��رك��ا يؤكد على 
ال����ذي ت���ؤدي���ه ال��ج��ام��ع��ة ف���ي دع���م ال��ح��ض��ور 
العالمّية. وال  المميز على الساحة  اللبنانّي 
ب��د م��ن لحظ ف��رص ال��ت��ب��ادل الطالبي التي 
تفتحها الجامعة مع جامعة أوروب��ا في إطار 
 ."+  ERASMUS ك���ب���رن���ام���ج  ب����رام����ج 
وأض���اف: "نسبة %10 
م����������������������ن 

طالبنا هم من جنسيات غير لبنانّية )معظمها 
الساحة  على  الجامعة  د دور 

ّ
يؤك ما  عربّي( 

مّي ممّيز". وعلى صعيد 
ّ
العربّية كمركز تعل

مساعدة الطالب على اختيار االختصاص 
االفضل لهم، أكد نحاس ان "الجامعة تزور 
بشكل دوري المدارس وتشترك بالمعارض 
��ّي��ة وال���دول���ّي���ة ك��ي تعطي 

ّ
ال��ت��رب��وّي��ة ال��م��ح��ل

ال��ط��الب ف��ك��رة واض��ح��ة ع��ن االختصاصات 
م الجامعة في أّيام 

ّ
التي تقّدمها. كما تنظ

مختلفة "يوم أبواب مفتوحة" كي يتمّكن 
ال��ط��الب م��ن زي����ارة ال��ج��ام��ع��ة وال��ت��ع��ّرف إل��ى 
أج��وائ��ه��ا ال��داخ��ل��ّي��ة واالح��ت��ك��اك بزمالئهم 
الطالب وبأساتذة االختصاص كي يعرفوا 
ال��م��زي��د ع��ن االخ��ت��ص��اص��ات ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون 
ب��ه��ا. وف���ي ال��ج��ام��ع��ة م��ك��ت��ب خ���اص ي��رش��د 
العمل والرتباط  لمتطلبات س��وق  الطالب 
االخ���ت���ص���اص���ات ب��ه��ا ح��ت��ى ي���أت���ي خ��ي��اره��م 

ا".
ً
المستقبلّي واقعًيا وهادف

ليس من اختصاصات محّددة تعطيها 
الجامعة أولوّية على غيرها. واعتبر نحاس: 
"لبنان اليوم بحاجة إلى سّد فراغات كبيرة 
ف��ي ع��دد م��ن االختصاصات ف��ي المجاالت 
ال���ت���رب���وّي���ة، وال���ص���ّح���ّي���ة، وال��ت��ك��ن��ول��وج��ّي��ة. 
التمريض،  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على 
أو  ال�����ط�����ي�����ران  أو  ال�������زراع�������ة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ال��م��ي��ك��ات��رون��ي��ك، ال��ه��ن��دس��ة ال��ب��ت��رول��ّي��ة أو 
هندسة الطيران والسفن، البيئة إلخ. تقدم 
لتسهيل  الممكن  ال��دع��م   

ّ
ك���ل الجامعة 

ال���ت���ح���اق ال���ط���الب ب��ه��ذه 

االخ��ت��ص��اص��ات وت��أس��ف ألن األن��ظ��م��ة في 
لبنان ال تشّجع على االنخراط ببعضها، إذ 
ر لها مناخ التطور االجتماعي الالزم".  

ّ
ال توف

وفي السياق نفسه، كشف دكتور نحاس 
ان "ال��ج��ام��ع��ة اع��ت��م��دت م��ن��ذ ب��ع��ض ال��وق��ت 
سياسة ال��ح��ض��ور ف��ي أم��اك��ن م��ت��ع��ّددة من 
لبنان لتسمح للطالب اللبنانيين بااللتحاق 
م��م��ّي��ز م��ن دون االن��ت��ق��ال  بتأهيل ج��ام��ع��ّي 
إل��ى مناطق ب��ع��ي��دة، وذل���ك م��ن خ��الل ُح���ُرٍم 
موّزعة في عدد من المناطق اللبنانّية. تأمل 
ال��ج��ام��ع��ة أن ت��ص��ب��ح ه���ذه ال���وح���دات واح��ة 
علم ت��ؤدي دوًرا مميًزا في تنمية المناطق 
اللبنانّية كافة باستقطابها الطالب الذين 
ويطمحون  المطلوبة  ال��ش��روط  يستوفون 
في  ت��رب��وّي��ة شاملة  نهضة  ع��ّم��ال  ليكونوا 
ال���وط���ن". وف���ي ظ��ل االوض����اع االقتصادية 
ال��ص��ع��ب��ة ال ت���ت���ردد ال��ج��ام��ع��ة ف���ي م��س��اع��دة 
االط�������الب م����ادي����أ ع���ل���ى ص��ع��ي��د االق����س����اط. 
واوض����ح ن��ح��اس ان "ال��ج��ام��ع��ة ت��ق��دم ع��ددًا 
من التحفيزات المعتمدة والتي من شأنها 
الضاغطة، من  المالية  األوض���اع  ت��راع��ي  أن 
وذوي  واألخ�����وة،  المتفوقين،  دع���م  بينها 
ال��م��ال��ّي��ة. كما اع��ت��م��دت الجامعة  ال��ح��اج��ات 
المتوّجبات  تقسيط  سياسة  ف��ت��رة،  منذ 
ترتيب يحفظ  وف��ق  ال��ط��الب  على  المالّية 
مصلحة الطالب والجامعة مًعا. هناك أخيًرا 
نظام العمل الطالبّي الذي يتيح لهم  القيام 
بأعمال مكتبّية في الجامعة تحسم بدالتها 
هذه  مجموع  يصل  الجامعّي.  القسط  م��ن 
إل��ى نسب  الجامعة  موازنة  التقديمات في 
ت��راوح بين 15 و17 في المئة من موازنة 

الجامعة". 

جورج نحاس: البلمند شريكة لجامعات عاملية وأولويتها 
جودة التعليم وارتقاء الهيئة األكاديمية والطالب

ة:  الجامعة األنطونيَّ
ة والَجودة معركتا الِجدَّ

رئيس الجامعة األنطونّية 
األب ميشال جلخ.
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نهار األعمال

UNDERGRADUATE 
ADMISSION TO BAU
For the Academic Year 2018-2019 - SECOND ROUND

DATES & DEADLINES  

Applications Deadline:
 
July 13th, 2018

July 17th, 2018Entrance Exams Date: Starting

 

Entrance Exams will be held for the following Faculties & Programs: 

Faculty of Human Sciences 
- English Language & Literature
- Mass Communication

Faculty of Business Administration

Faculty of Architecture 
Design & Built Environment

- Architecture 

  

Design Programs
- Interior Design
- Graphic Design
- Fashion Design

                           

Faculty of Engineering
Faculty of Science
Faculty of Pharmacy 
Faculty of Health Sciences 

 

For more information, kindly contact the Admissions Office:

Beirut Campus  Tel: +961 1 300110   Ext: 2697 – 2614 – 2832 - 2435
Debbieh Campus  Tel: + 961 7 985858 Ext: 3260 - 3265 – 3262 - 3261
Tripoli Campus  Tel: +961 6 218400   Ext: 4003 - 4008 – 4061 - 4037

admission@bau.edu.lb

Kindly note that entrance exam doesn't apply for the following programs: Arabic 
Language & Literature, Psychology, Law and Political Science, Freshman Sciences, 
and Freshman Arts.  

يتقدم  عندما  الطالب  مع  مسيرتها   "AUST" ال���  جامعة  تبدأ  ال 
إلى مكاتبها لتقديم طلب الدخول إليها، بل هي تبدأ من داخل 
من  األفضل  االختصاص  إل��ى  لتوجيهه  تقصدها  التي  مدرسته 
دون أن تلزمه بالدخول إليها تاركة له الحرية شرط أن يختار ما 

هو األنسب له ولمستقبله. 
مسيرة "AUST" بقيادة آل "صقر" ليست وليد مصادفة إنما هي 
العربية ورسخت دعائمها في  ال��دول  ب��دأت في  مسيرة تعليمية 
لبنان منذ العام 2000 وها هي اليوم تنافس في السوق التعليمية 

وفي بعض االختصاصات على أكبر المستويات.
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية الدكتور رياض صقر 
يعتبر أن "AUST" هي "جامعة اإلنسان وفريق العمل المتعاون 
لتقديم األفضل للطالب وللبنان ولسوق العمل وهي في الوقت 
ن��ف��س��ه ال��ط��ال��ب ال��ط��م��وح ال��م��ؤم��ن ب��ال��وص��ول ال���ى أع��ل��ى ال��م��رات��ب 

والمناصب".  
وأض��اف: "صحيح أن الهدف م��زدوج للجامعة، التعليم وتأمين 
كلفته، لكن األولوية لدينا هي التعليم ألنها رصيدنا الذي نجهد 
ي��وم كي يكون عنوان ج��ودة تعليمية وليس اس��م "دكانة"  كل 
بعارض  مالية ضاربة  مبالغ  مقابل  في  الشهادات  ت��وزع  تعليمية 

الحائط رصيدها ومستقبل طالبها". 
ب��إدارة األعمال وال تنتهي  االختصاصات في "AUST" تبدأ 
باختصاص العلوم الجنائية الذي تتفّرد به جامعتنا في لبنان 
أمام  الباب  فتح  إنجازًا كبيرًا  وفيه حققت طالبتان  والمنطقة، 

  ."DNA" احتماالت جديدة في علوم
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ي��ؤك��د دك��ت��ور ص��ق��ر أن���ه "ل��دي��ن��ا ال��ي��وم 4 
ك��ل��ي��ات ون���ح���ن ف���ي ان���ت���ظ���ار ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��رخ��ي��ص كلية 
الصيدلة. طموحنا ال يتوقف هنا، ونحن اليوم نماشي التطور 
العلمي الحاصل في العالم ونسعى إلى مجاراته، واإلنجاز األكبر 
نمتلك  حيث  الجنائيات  علوم  في  جامعتنا  في  اللحظة  حتى 
عناصر  دربنا  وفيه  المنطقة  في  األفضل  يكون  يكاد  مختبرًا 
ال��ج��ن��ائ��ي��ات ف��ي ال��دول��ة وق��ائ��د ه���ذه ال��وح��دة خ��ري��ج��ن��ا، كذلك 
األمر  "الداتا" وتحليلها  بجمع  مرتبط  اختصاص جديد  لدينا 
الذي أصبح ركنًا أساسيًا في أعمال معظم الشركات المهمة 
أن تستهدفه،  ي��ج��ب  ال���ذي  ال���زب���ون  ت��ح��دي��د  خ��ص��وص��ًا لجهة 
وهو  الرقمية  الثورة  مع  يتماشى  اختصاص جديد  لدينا  كما 
أميركية،  جامعة  أه��م  مع  بالتعاون  الفيديو"  "ألعاب  هندسة 
بال�  م��ا يسمى  أو  العصر  ب��ث��ورة  مرتبطة  كثيرة  واخ��ت��ص��اص��ات 

 ."Artificial intelligence"
يتابع صقر،  العالمي،  العالي  التعليم  مواكبة تطور  إط��ار  وفي 
"أنجزنا حتى اليوم أكثر من 40 اتفاقية تعاون وتبادل مع كبرى 

الجامعات في أوروبا وأميركا. 
ك��م��ا ح����ازت  AUST اع��ت��م��اد ABET األم��ي��رك��ي، وأه��م��ّي��ة ه��ذا 
االعتماد أنه اعتراف دولي بالمستوى المرموق للجامعة ويؤكد أّن 
مناهج جامعة AUST هي بمعايير جودة عالمّية تؤهل خريجيها 

لاللتحاق بنجاح في سوق العمل المحلي والدولي". 
وع��ل��ى ص��ع��ي��د دع���م ال��ط��ال��ب ال��ج��دي��د م���ادي���ًا وت��وج��ي��ه��ه ال��ى 
االختصاص األفضل له في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة، 
أكد صقر أن "الجامعة تفتخر أن طالبها يوقع في نهاية تحصيله 
القسم األكبر منه"،  أو  "أن��ا دفعت كلفة تعليمي  العلمي فيها 
نحن منذ اليوم األول للطالب في الجامعة نساعده في تكوين 
ودورات  ب��م��ه��ارات  تعبئتها  م��ن  يتمكن  ك��ي  ال��ذات��ي��ة  س��ي��رت��ه 
وخبرات اكتسبها خالل دراسته لدينا، وال يتوقف دورنا هنا بل 
الثاني في اختصاصه  العام  نساعده في إيجاد فرص عمل من 
كي يتمكن االحتكاك فعليًا مع سوق العمل واالختصاص الذي 

اختاره". 
وعن مساعدة الطالب ماديًا على صعيد األقساط، قال صقر: 
المئة من ميزانية  العام 2012 كنا نساعد بنسبة 6 في  "حتى 
الجامعة الطالب واليوم تضاعف الرقم وأصبح 13% ولكن هذا 
الصعب  االقتصادي  الوضع  ظل  في  االستمرار  من  يمنعنا  لن 
الذي تأثرنا فيه أيضا كما معظم الجامعات، إضافة إلى عوامل 
أخ����رى ك��ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي ال تستوفي 
الجامعات في  الشروط والمعايير األكاديمية، فضاًل عن تقدم 
وعوامل  لبنان  العرب في  الطالب  ع��دد  وت��راج��ع  العربية  ال��دول 

أخرى". 

تطلق جامعة بيروت العربية أولى دفعاتها 
في هندسة البترول للعام الجامعي 2017- 
ب��م��واك��ب��ة س��وق  ��ا منها 

ً
إي��م��ان 2018 وذل����ك 

ال��ع��م��ل وت��ع��زي��ز ال���س���وق ال��م��ح��ل��ي وال��ع��رب��ي 
بطاقات شابة في العديد من التخصصات 

الرائدة في عصرنا هذا.
الدفعة البالغ عددها 42 مهندًسا نفطًيا  
ت��أت��ي انطالقًا م��ن األول��وي��ات ال��ت��ي توليها 
متابعة حاجات  ال��ى  العربية  بيروت  جامعة 
لبنان األكاديمية والخدماتية مما بّين الدور 
ال��ط��الب نحو  األس���اس���ي وال��ف��ع��ال لتوجيه 
إقامة  عبر  المجال،  ه��ذا  في  االختصاصات 
نشاطات عديدة في حرم الجامعة )بيروت 
ل��إض��اءة  العلمية  ال��ن��دوات  وال��دب��ي��ة( منها 
ع��ل��ى ح��اج��ة ال��س��وق ال��م��ح��ل��ي ل��ه��ذه المهن 
الخريجين  لتعريف   Job  Fair  وتنظيم
ع����ل����ى م���خ���ت���ل���ف ال����م����ؤس����س����ات ل��ت��س��ه��ي��ل 

توظيفهم.
وجاء هذا البرنامج باختصاصات واسعة 
وم��ت��ع��ددة ت��ش��م��ل ع��م��ل��ي��ات االس��ت��ك��ش��اف 
وال���ح���ف���ر، وه��ن��دس��ة ال��م��ك��م��ن واإلن����ت����اج مع 
م����ق����ررات م���ن ال��ه��ن��دس��ة ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ة 
وتكرير النفط الخام. ولمزيد من االحترافية 
األك���ادي���م���ي���ة، اف���ت���ت���ح ب���رن���ام���ج ال��ه��ن��دس��ة 
الكيميائية في العام الجامعي 2017-2016.
ك���م���ا ت���ش���دد ال��ك��ل��ي��ة ع���ل���ى أن ال���ه���دف 
ال��م��ه��ن��دس اللبناني  األس�����اس ه���و إع�����داد 
ل���ت���زوي���د ال���س���وق ال��م��ح��ل��ي وح���ت���ى ال���دول���ي 
الفني  ال��م��س��ت��وى  ال��ب��ش��ري ذات  ب��ال��ك��ادر 
والتقني العاليين، ومن هذا المنطلق تقيم 
الكلية شراكات مع شركات نفطية عالمية 

في مختلف أنحاء العالم.
اط��الق  بعيد  المسجلة  اإلن���ج���ازات  وم���ن 
ال��ب��رن��ام��ج، ح��ص��ول ال��ك��ل��ي��ة وألول م���رة في 
العالمية  الجمعية  لبنان، على عضوية في 
ل��م��ه��ن��دس��ي ال��ن��ف��ط، األم����ر ال����ذي  يساعد 

كثيرا ف��ي م��ج��ال ال���دراس���ات وإي��ج��اد فرص 
العمل الحقا. ولهذه األسباب، يتم التواصل 
دائ��م��ًا م��ع ش��رك��ات نفط عالمية وجامعات 
أوروبية لتأمين ما يمكن من تدريب لطالب 
الجامعة وكذلك للحصول على العديد من 
كمبيوترية  محاكاة  برامج  وأهمها  الهبات 
متقدمة في مجال تطوير الحقول النفطية. 
حضور الجامعة على الخريطة التعليمية 

من خالل باقة من االعتمادات الدولية  
تعد االعتمادات الدولية معيارًا أساسيًا 
والتخصصات  ال��ب��رام��ج  ج����ودة  تقييم  ف��ي 
العربية لهذه  العلمية ونيل جامعة بيروت 
ال��ب��اق��ة ال��دول��ي��ة م��ن االع��ت��م��ادات لكلياتها 
العشر مكنها من احتالل مكانة هامة على 
الخريطة التعليمية في لبنان والعالم العربي 

والعالم حيث نالت االعتمادات التالية:
االعتماد المؤسسي: 

االعتماد  هيئة  من  المؤسسي  االعتماد 
األوروبية

 Foundation for International
 Business Administration

)Accreditation )FIBAA
جديد اعتمادات البرام�������ج:

- كلية الصيدلة: تجديد االعتماد من 
 The Canadian Council for
 Accreditation of Pharmacy

Programs CCAPP
ال��ب��رن��ام��ج  ن�����ال  األس�����ن�����ان:  - كلية ط���ب 
التعليمي لكلية طب االسنان على اعتراف من 
ADEE-  هيئة تعليم طب االسنان بأوروبا
 Association for Dental Education
in Europe  والذي أشار الى ان المعايير 
المعايير  تطابق  البرنامج  عليها  بني  التي 
ال��رائ��دة للتعليم األك��ادي��م��ي واألب��ح��اث في 
كليات طب األسنان في أوروبا وذلك لمدة 

 )Leader School( ثالث سنوات

على  اإلنسانية: حصلت  العلوم  كلية   -
 Accreditation Agency   االعتماد من
 in AHPGF Health and Social

Sciences لقسم علم النفس.
السياسية:  وال��ع��ل��وم  ال��ح��ق��وق  ك��ل��ي��ة    -
االعتماد  م��ن هيئة  االع��ت��م��اد  على  حصلت 

األوروبية  
 Foundation for International
 Business Administration

.)Accreditation )FIBAA
على  الصحية: حصلت  ال��ع��ل��وم  كلية    -
االع���ت���م���اد ل��ب��رن��ام��ج ال���ع���الج ال��ف��ي��زي��ائ��ي من 
االتحاد العالمي للعالج الفيزيائي الطبيعي 
اع��ت��م��اد من  )WCPT( ك��م��ا ح��ص��ل��ت ع��ل��ى 
والتغذية  ال��ت��م��ري��ض  )AHPGS(  لبرامج 

وإدارة المختبرات الطبية.

التقديمات والتسهيالت المالية 
تعّد األقساط في جامعة بيروت العربية 
م����دروس����ة وم��ن��ط��ق��ي��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��ج��ام��ع��ات 
تحفيز  وس��ائ��ل  وت��أت��ي  النظيرة،  اللبنانية 
الطالب لحصولهم على التسهيالت المالية 
اعتمادًا على كفاياتهم وتحصيلهم العلمي 
حيث تصل حسومات األقساط الى 80 في 
 الطالب في المركز األول 

ّ
المئة في حال حل

بمعدله التراكمي GPA في تخصصه كما 
الجامعة صندوق مساعدة الطالب  أنشأت 

للحاالت االجتماعية الصعبة.

البحث العلمي
ت��ض��ط��ل��ع ال���ج���ام���ع���ة ب������دور ري��������ادي ف��ي 
وبين مختلف  بينها  العلمي  البحث  تعزيز 
الجامعات اللبنانية وتتابع جودة الرسائل 
واالط�����روح�����ات ال��م��ق��دم��ة ورب��ط��ه��ا ب��خ��دم��ة 
ال��م��ج��ت��م��ع ك��م��ا ب��إق��ام��ة ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة 

وإبرام اتفاقيات تعاون.

جامعة بيروت العربية 
ومواكبة دخول لبنان املنطقة النفطية

رياض صقر: "AUST" جامعة تنافس 
يف جودة التعليم وتأمين فرص العمل لطالبها

رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية الدكتور رياض صقر.
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تعمد الجامعة العربية المفتوحة منذ بدايتها الى دراسة حاجات 
انشائها طلبت من  اي تخّصص. وقبيل  العمل قبل ط��رح  س��وق 
كبرى الشركات العالمية االستشارية دراسة حاجات سوق العمل. 
فالجامعة كان هدفها االساسي تقديم التعليم الجيد الذي تتطلبه 
الربح إطالقًا وه��ي فريدة من  العمل، فهي جامعة ال تبغي  س��وق 
القسط  بأكثر من 70% من كلفة  انها تساهم  نوعها من حيث 
الجامعي للطالب، لذا فهي حريصة على عدم تخريج دفعات من 
الطالب لينضموا الى االكثرية العاطلة عن العمل، بل ان هدفها 
المساهمة بتنمية المجتمع عن طريق تزويدها المؤسسات بعناصر 
بشرية ممّيزة.  لذا فإن الطلبة الذين يتقدمون لإلتحاق بها تقدم 
لهم إرشادات وشرحًا عن أهمية كل إختصاص ومطابقة ذلك مع 
مع  التواصل  أج��ل  وم��ن  المهنية.  ورغباتهم  األكاديمية  قدراتهم 
اك��دت  اإلخ��ت��ص��اص،  اختيار  على  الطلبة  لمساعدة  العمل  س��وق 
تقوم  الجامعة  ان  سركيس  ف��ي��روز  البروفيسور  الجامعة  رئيسة 

بنشاطات عدة منها:
تتابع أداء طالبها في سوق العمل وتتواصل مع أرباب 

العمل لمعرفة مواطن القوة والضعف لدى خريجيها. 
وفي آخر دراسة قامت بها الجامعة بخصوص هذا 
أرب��اب  م��ن  ال��م��وض��وع، تبين أن ثمة رض��ى عاليًا 
العمل عن أداء خريجي الجامعة العربية المفتوحة 
من  أش��ه��ر  خ���الل 6  منهم  يلتحق %90  ال��ت��ي 

تخرجهم.
مساعدة الطلبة الذين لديهم اتجاهات ريادة 

األع��م��ال م��ن خ���الل ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى إن��ش��اء أعمالهم 
لريادة األعمال وتدريب  الخاصة، وقد أنشأت مركزًا 

ع��دد ال ب��أس ب��ه م��ن الطلبة ف��ي المركز وأن��ش��أوا 
أعمالهم الخاصة.

تقوم الجامعة بإجراء دراسات 
دوري�����������ة ل���ت���ح���دي���د ال����ح����اج����ات 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة في 
س���وق ال��ع��م��ل. واس���ت���ن���ادًا ال��ى 
ال��ن��ت��ائ��ج ت��ق��وم ب��إع��داد وط��رح 
ب�����رام�����ج ت���خ���ص���ص ج����دي����دة 
وب������رام������ج ت������دري������ب م���ه���ن���ي، 
إض����اف����ة ال�����ى إدخ�������ال ورش 
ع��م��ل ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت��دري��ب��ي��ة 
األكاديمية  ال��ب��رام��ج  ضمن 
ل��ت��ع��زي��ز م����ه����ارات ال���ط���الب 
واس������ت������ع������داده������م ل����س����وق 
العمل. وتعمل الجامعة على 
ط���رح ب��رام��ج وإخ��ت��ص��اص��ات 
ج��دي��دة ب��اس��ت��م��رار. وجديد 
إخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا ع��ل��ى صعيد 

ال���م���اج���س���ت���ي���ر: ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ج��ام��ع��ة  أول  وه������ي  ال���ج���ن���ائ���ي���ة 

ت��ط��رح ه��ذا ال��م��ج��ال ف��ي ل��ب��ن��ان. وق��د ط��رح ب��ن��اًء على وج���ود حاجة 
عالية ألص��ح��اب ه��ذا اإلخ��ت��ص��اص ف��ي س��وق العمل. وق��د عقدت 
الجيش  الداخلي وقيادة  األم��ن  ق��وى  إتفاقات تعاون مع  الجامعة 
بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال، كما طرحت الجامعة برنامج 
ماجستير جديد في التمويل وفي الموارد البشرية. أما على صعيد 
البكالوريوس فهنالك الوسائط المتعددة والتصميم الغرافيكي 
التكنولوجي وتطوير الشبكات وأمن البيانات واإلعالم اإللكتروني. 

كما تأمل أن تبدأ الدراسة في كلية الهندسة قريبًا. 
تضم الجامعة العربية المفتوحة أربع كليات هي: إدارة األعمال، 
وت��ض��م كلية  وال��ت��رب��ي��ة.  واإلع�����الم،  اآلداب  ال��م��ع��ل��وم��ات،  تقنيات 
اآلداب واإلع����الم ب��ك��ال��وري��وس ف��ي اللغة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة، إض��اف��ة الى 
كلية  تضم  كما  والترجمة.  اإللكتروني  اإلع���الم  ف��ي  بكالوريوس 
التربية بكالوريوس في التربية "التعليم اإلبتدائي" وديبلوم عاٍل 
في التربية الحضانية وصعوبات التعلم. ومن المهم التذكير بأن 
اإلعتماد البريطاني الذي حصلت عليه الجامعة وجدد للمرة الثالثة 
الجامعة أن تعمل  م��ن  الماضي، يتطلب  ال��ع��ام  خ��الل 
ع��ل��ى ت��ج��دي��د اإلخ��ت��ص��اص��ات ك��ل أرب����ع س��ن��وات، 
كذلك إدخال كل ما هو جديد سنويًا خالل فترة 
بتوفير  الجامعة  رسالة  مع  وتماشيًا  اإلعتماد. 
ب���ج���ودة عالية  م��ت��اب��ع��ة تعليم ج��ام��ع��ي  ف���رص 
المجتمع من  ف��ئ��ات  لجميع  م��ح��دودة  وك��ل��ف��ة 
دون تمييز، اكدت البروفيسور سركيس ان 
“برنامج الخليج العربي للتنمية بتغطية نسبة 
كبيرة من كلفة التعليم لكل طالب في الجامعة 
ت��ص��ل ال����ى %70 م���ن ك��ل��ف��ة دراس����ت����ه ب��م��ا فيها 
الساعة  تتعدى  ال  بحيث  البريطانية  ال��ش��ه��ادة 
دوالرًا   credit( 75( ال���م���ع���ت���م���دة 
أم��ي��رك��ي��ًا. ب���اإلض���اف���ة ال����ى ذل��ك 
توفر الجامعة مساعدات ومنحًا 
م��ال��ي��ة ل��ل��ط��الب ال��م��ت��ع��ث��ري��ن 
المتفوقين  وللطالب  ماليًا 
أكاديميًا، ويستفيد حاليًا 
ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��ط��الب 
م��������ن ال������م������س������اع������دات".  
األول��ى  كانت  والجامعة 
ع���ن���دم���ا ح��ص��ل��ت ع��ل��ى 
اإلع����ت����م����اد ال���خ���ارج���ي 
البريطاني  وتحديدًا 
ك��ذل��ك م��ن��ح طالبها 
ش��ه��ادت��ي��ن واح����دة 
ب������ري������ط������ان������ي������ة )م������ن 
البريطانية  ال��ج��ام��ع��ة 
ال��م��ف��ت��وح��ة( وال��ث��ان��ي��ة 
م����ن ال���ج���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة 

المفتوحة. 

 Dareتتخذ جامعة رفيق الحريري من شعار "أجرؤ أن أهتم أكثر
to Care More -" البوصلة التي تحدد أفعال وخيارات جميع 
منسوبي الجامعة وبخاصة بما يتصل باإلرشاد األكاديمي للطلبة. 
وتعين الجامعة من أول يوم تطأ فيه قدم الطالب الجامعة مرشدًا 
أك��ادي��م��ي��ًا ل��ل��ت��واص��ل م��ع��ه وال���وق���وف ع��ل��ى ح��اج��ات��ه وإرش�����اده في 
القضايا األكاديمية بما في ذلك اختيار االختصاص المناسب.  

"االختبار  خ��الل  م��ن  خ��ي��ارات��ه  ي��ح��دد  أن  الطالب  ويستطيع  كما 
 Learning "الذي يوفره "مركز التعلم career testing "المهني
Center  في كلية اآلداب في الجامعة والذي يساعد الطالب في 
المهن  وتاليًا  الشخصية  وصفاته  واهتماماته  قدراته  اكتشاف 

األفضل مالئمة له. 
البروفسور  الحريري  رفيق  أك��د رئيس جامعة  االط���ار،  ه��ذا  وف��ي 
الحاجات  تلبي  حديثة  برامج  تقدم  "الجامعة  أن  صميلي  أحمد 

الحالية والمستقبلية لسوق عمل عابرة للحدود. 
م�����ن ب����ي����ن ه�������ذه ال�����ب�����رام�����ج ن����ذك����ر ب����رن����ام����ج ه���ن���دس���ة 

ل��ب��ن��ان  ف����ي  ن���وع���ه  م����ن  ال���م���ي���ك���ات���رون���ي���ك���س، األول 
وال��م��ن��ط��ق��ة، ي���رك���ز ع��ل��ى ال���دم���ج ال���ع���ض���وي بين 

وأنظمة  أج��ه��زة  الب��ت��ك��ار  المختلفة  التقنيات 
األعمال  إدارة  الماجستير في  وبرنامج  ذكية.  
في مجال النفط والغاز والذي استحدث أخيرًا 
لهذا  المستقبل  م��دي��ري  إل��ى تهييء  وي��ه��دف 

القطاع الواعد في االقتصاد اللبناني".  
وأض���اف: "وق��د حصلنا أخ��ي��رًا على ترخيص 
لبدء برنامج نظم معلومات الرعاية الصحية - وهو 

األول من نوعه في الشرق األوسط - وهو مزيج من 
علوم الكمبيوتر والهندسة الطبية الحيوية.  كما أن 

مسائل الذكاء الصناعي واالستدامة وعلم 
ي��أخ��ذ حيزًا  ال��ب��ي��ان��ات  تحليل 

م���ه���م���ًا م�����ن ال���ح���ض���ور 
ف���ي ج��م��ي��ع ال��ب��رام��ج 

واالختصاصات".
وع������������������������������������������������ن 
ال������ت������ح������ف������ي������زات 
وال����ت����س����ه����ي����الت 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
ال���������ج���������ام���������ع���������ة 
ع�����ل�����ى ص���ع���ي���د 
االق��������������س��������������اط 
ال����ج����ام����ع����ي����ة، 
ك�����������������ش�����������������ف 
ال��ب��روف��ي��س��ور 
أن  ص���م���ي���ل���ي 
"ال������ج������ام������ع������ة 
قرابة  تصرف 
 %20 ال����������������� 

الطلبة  ال��ى  ت��ق��دم  م��ادي��ة  ك��ح��واف��ز  السنوية  ميزانيتها  م��ن 
بحسب  تعطى  وال��ت��ي  المالية  المساعدة  برنامج  خ��الل  م��ن 
والذي  األكاديمية  المنح  وبرنامج  للطالب،  المادية  الحاجة 
لألخوة  الحسم  وبرنامج  معيارًا،  األك��ادي��م��ي  التميز  يعتمد 
للطالب  المجاني  المسكن  الجامعة  وتقدم  كما  واألخ��وات. 

بعيدة".   أماكن  من  القادمين 
وتضطلع جامعة رفيق الحريري بدور رئيسي على الصعيد 
الجامعة يساهمون في  "اساتذة  ان  واكد صميلي  الوطني. 
اذ يشارك عدد كبير  أكاديمية ذات طابع وطني  نشاطات 
العامة  للمديرية  ال��ت��اب��ع��ة  الفنية  ال��ل��ج��ان  أع��م��ال  ف��ي  منهم 
للتعليم العالي في لبنان من خالل تقويم طلبات الجامعات 

برامج أكاديمية جديدة.   الستحداث 
وي��س��اه��م األس��ات��ذة ك��ذل��ك ف��ي تنظيم م��ؤت��م��رات وورش 
التي  االختصاصات  مجال  في  لبنان  في  تعقد  عالمية  عمل 
تقدمها الجامعة.   كما يشارك الطلبة واألساتذة 
في كل مسابقة وطنية تهدف الى اثراء االبداع 

من خالل المنافسة الحرة.  
 وال��ج��ام��ع��ة ع��ض��و ف���ي ات���ح���اد ال��ج��ام��ع��ات 
العربية الهادفة الى تقوية التعاون وتبادل 
وال��ب��ح��ث على  التعليم  م��ج��ال  ف��ي  ال��خ��ب��رات 

العربية".  مستوى الجامعات 
ان  الحريري  رفيق  جامعة  رئيس  واعتبر 
بين  التعاون  لتحسين  واسعًا  مجااًل  "هناك 
العالي  التعليم  لتطوير  اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ات 
لمعايير  وم��ط��اب��ق��ًا  ل��ل��ت��غ��ي��رات  م��واك��ب��ًا  ل��ي��ك��ون 
ال����ج����ودة ل��ي��ب��ق��ى األح���س���ن ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط.  
أن  اللبنانية  الجامعات  لرابطة  ويمكن 
تؤدي دورا فعاال بالتعاون 
مع وزارة التعليم العالي 
وال���ن���ق���اب���ات ال��م��ع��ن��ي��ة 
تحديث  في  لتساهم 
وات������خ������اذ ال������ق������رارات 
ال��ص��ل��ة وب��دف��ع  ذات 
اي��������ج��������اد ب�����رن�����ام�����ج 
وط����������ن����������ي ل����ن����ش����ر 
ث��ق��اف��ة ال��م��واط��ن��ة 
واالس���������ت���������دام���������ة 

وتعزيزها". 

الجامعة العربية املفتوحة
ضمان جودة عاملية واختصاصات ممّيزة

جامعة رفيق الحريري تلبي الحاجات
 الحالية واملستقبلية لسوق عمل عابرة للحدود

رئيسة الجامعة 
البروفيسور 

فيروز سركيس. رئيس جامعة 
رفيق الحريري 

البروفيسور 
أحمد صميلي.
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نهار األعمال

ولدت جامعة سيدة اللويزة من الرهبانية المارونية المريمية، 
 مئاٍت من األع��وام، 

َ
إرث  

ُ
التي تحمل التربوّية،  المؤّسسة  هذه 

 ع��ل��ٍم وإي��م��ان، ب���دأت م��ع تأسيس أول���ى الجامعات في 
َ
رس��ال��ة

اللبنانّي، ودعا  المجمع  فها وطُننا في 
ّ
تلق  

ٌ
شرقنا، هي رسالة

الثورة  وقبل  األول���ى،  للمّرة  ال��ع��ل��وم.  ون��ش��ِر  المعرفة  نقل  إل��ى 
 
ُ
الكنيسة وعِت  والمواطن،  األنسان  وشرعة حقوق  الفرنسّية 

وللتربية،  للقيم  كناشرة  ال��م��رأة  تعليم  أهمّية  إل��ى  المارونّية 
وذل���ك ع���اَم أل���ٍف وسبعمئٍة وس��ّت��ٍة وث��الث��ي��ن، ف��ي دي��ر سّيدة 

لبه ُولدت هذه الجامعة.
َ
اللويزة، ومن ق

مساعدة الطالب أولويتنا
ي��زور  ال��ل��وي��زة  ف��ي جامعة س��ي��دة  وال��ق��ب��ول  التوجيه  مكتب 
المدارس خالل العام الدراسي لكي يوّجه طالب الثانوي ويقوم 

بعرض مفّصل عن اختصاصات الجامعة. 
الوطيدة  "ال��ع��الق��ة  أّن  أك��د  ب��ي��ار نجم  األب  الجامعة  رئ��ي��س 
يقّرر  لذا عندما  الجامعة.  أولويات  بالطالب هي من  والوثيقة 
اللويزة،  إلى جامعة سيدة  االنتساب  الثانوي(  )من  أي طالب 
بحضور صفوف  المجال  له  ويفسح  القبول  مكتب  يستقبله 

في مختلف الكليات مما يساعده التخاذ القرار المناسب 
 .Shadowing�وهذا ما يعرف بال

 طالب يستفيد من وجود 
ّ

إضافة إلى ما سبق كل
Advisor أستاذ مرشد يقّدم الّنصح عند الحاجة، 
وه��ك��ذا ي��ك��ون ال��ط��ال��ب ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق عمل 
اإلدارة قد اختار االختصاص المناسب له، والذي 

يتالءم مع حاجات سوق العمل.

افتتاح كلية لهندسة البترول 
اللويزة  سيدة  جامعة  وتحتضن 
س����ب����ع ك�����ل�����ي�����ات: ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 

اإلن����س����ان����ي����ة، ك���ل���ي���ة ج��ي��ل��ب��ي��ر 
ال��������ش��������اغ��������وري ل����ل����ع����م����ارة 

وال���ت���ص���م���ي���م وال����ف����ن����ون 
الجميلة، كلية الحقوق 

السياسية،  والعلوم 
إدارة  ك�������ل�������ي�������ة 
األع����م����ال وال��ع��ل��وم 
اإلق�����ت�����ص�����ادي�����ة، 
الهندسة،  كلية 
كلية التمريض 
وال������������ع������������ل������������وم 
ال�������ص�������ح�������ي�������ة، 
ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي�����ة 

والتطبيقية.

ب��ع��ض  أن  ت��ع��ت��ب��ر  ال  "ال���ج���ام���ع���ة  ان  ن���ج���م  األب  واع����ت����ب����ر 
ل 

ّ
االختصاصات تشّكل رافعة لها، إذ إّن كل اختصاص يتمث

وبالتالي،  وتطلعاته.  ال��ط��ال��ب  رغ��ب��ة  بحسب  معينة  بأهمية 
إّن م��ه��ّم��ة ال��ج��ام��ع��ة ت��أم��ي��ن ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م، وت��ع��م��ل دائ��ًم��ا 
المؤسساتية  االع��ت��م��ادات  خ���الل  م��ن  مناهجها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
المنهجية،  Institutional Accreditation، واالعتمادات 
ص��دد  ف���ي  ون��ح��ن   ،Programmatic Accreditation
الحصول على االعتماد المؤسساتي الدولي في غضون أشهر 
 New England Association of Schools م��ن  قليلة 
كلية  اس��ت��ح��ص��ل��ت  ع��ل��ي��ه،    )and Colleges )NEASC
الهندسة على إعتماد ال� ABET  لكافة اختصاصاتها، وكلية 
.AACSB�إدارة األعمال والعلوم االقتصادية تأّهلت العتماد ال
البقاء في تماس دائ��م مع سوق  الجامعة على  وإذ تحرص 
النفط في  الحديث عن قطاع  ب��روز  ومنذ  ومتطلباته،  العمل 
لبنان واإلمكانات الكبيرة التي يختزنها والفرص التي يمكنه 
البترول  لهندسة  كلية  افتتاح  إل��ى  ب��ادرت  للشباب  توفيرها 
لكي يكون الشباب اللبناني جاهزًا للتعامل مع هذا القطاع من 

دون االتكال كليًا على الخبرات األجنبية".  

تجميد األقساط لغاية عام 2020
 ط��ال��ب علم، 

ّ
ت��زوي��د ك���ل الرهبانية  رس��ال��ة 

وتحصينه ثقافيًا، ونعمل على تأمين العلم 
للجميع.

ال���ج���ام���ع���ة أنَّ "ال���ط���الب  واع���ت���ب���ر رئ���ي���س 
ماديًا  يستفيدون  والمتعثرين  الناجحين 
برنام  التقدمات، عبر االنخراط في  من هذه 
يقدمون  ال��ذي��ن    Work Study Grant
إلى  ه��ذا  للجامعة،  صغيرة  خدمات  بموجبه 
جانب الذين ينتسبون إلى الجامعة مع أحد 

أشقائهم. 
وت���اب���ع: "إض���اف���ة إل���ى ذل���ك ت��ق��ّدم 
الجامعة مساعدات مادية، لطالب 
 %60 يستفيد  بحيث  اإلج����ازة 
م��ن تلك ال��م��س��اع��دات. وتجدر 
اإلشارة، إلى أنه نظرًا لألوضاع 
ال��م��ادي��ة ال��ت��ي ي��م��ّر بها ذوو 
إدارة  أص�������درت  ال����ط����الب، 
ال����ج����ام����ع����ة ق����������رارا ي��ق��ض��ي 
لغاية  األق��س��اط  بتجميد 

عام 2020".

األب نجم: همنا جودة التعليم 
وجمدنا األقساط لغاية عام 2020

رئيس الجامعة
األب بيار نجم.

إنها جامعة  والتطلعات...  تاريخها كما في حاضرها  في  راسخة 
ق��رن، وعملت  ا ونصف 

ً
قرن ُيجاور عمره  ��ا 

ً
إرث أوتيت  التي  الحكمة 

وال��ع��م��ودي، حتى  االف��ق��ي  االتجاهين  ف��ي  وتطويره  تثميره  على 
باتت نبتتها األولى التي زرعت في بيروت 1875 مع المعهد العالي 
االختصاصات،  متنوعة  ال��ظ��الل،  وارف��ة  الحقوق شجرة  لتدريس 

مفتوحة للجميع، ومنفتحة على كل االتجاهات والتوجهات.
بيروت  مطرانية  خ��الل  م��ن  بالكنيسة  الحكمة  جامعة  ترتبط 
بيروت  المنتشرة في  الثماني  الحكمة  بمدارس  المارونية، أسوة 
والضواحي، وتعتبر األقدم بين الجامعات الوطنية، واألقرب الى 
أو تمييز، يؤّمها الطالب من  المجتمع، من دون تفرقة  أبناء  كل 
كل المناطق والطوائف يتالقون في رحابها ويعيشون فيها روح 
زمان  والحكمويين في كل  الحكمة  ميزت  التي  والحوار  االنفتاح 

ومكان.
الجديدة  بمبانيها  الجامعة  انطلقت  الثالثة  األلفية  بداية  مع 
والشرع  الدينية  وال��ع��ل��وم  الحقوق  ال��ى  المضافة  واختصاصاتها 
الدولية،  والعالقات  السياسية  للعلوم  كلّيات  فكانت  الكنسي، 

وللصحة  الفنادق،  وإدارة  وللسياحة  واالقتصاد،  األعمال  وإلدارة 
غ��ي��ر كالسيكية  ب��اخ��ت��ص��اص��ات  للهندسة  أخ��ي��رة  ال��ع��ام��ة وك��ل��ي��ة 
سوق  متطلبات  وتلبي  العالمية  ال��ج��ودة  مواصفات  على  تجيب 

العمل.
ا 

ً
إن أولوية اهتمامات الجامعة تتلخص في جعل الطالب إنسان

بالمعارف  زاخ����ًرا  اإلن��س��ان��ي��ة،  بالقيم  مشبًعا  الشخصية،  مكتمل 
ا لمسؤولياته في المجتمع والوطن، 

ً
والعلوم والثقافة العامة، مدرك

قادًرا على االلتزام والقيام بالعمل المنتج، بجودة وتقنية عالية.
ه���ذه ال��ه��واج��س ت��واك��ب ع��م��ل ال��ج��ام��ع��ة، ك��م��ا ي��ؤك��د رئيسها 
ال��ذي يقود منذ سنتين ورش��ة تحديث  ال��خ��وري خليل شلفون 
في  الحكمة  جامعة  تضع  أن  شأنها  من  والتقنيات  المناهج  في 
واألس��ات��ذة  ال��ب��رام��ج  حيث  م��ن  العالمي  الجامعي  التنافس  م��ج��ال 
وأساليب التعليم وجودة الحوكمة التي تشهد تطوًرا في مختلف 

االتجاهات.
على  شلفون  األب  ي��ؤك��د  واختصاصاتها  الجامعة  ج��دي��د  ع��ن 
ثم   ،

ً
أوال المحلّية  العمل  س��وق  ح��اج��ات  بتلبية  الجامعة  اه��ت��م��ام 

الثالث،  باللغات  الحقوق  ت��دري��س  خ��الل  م��ن  والعالمية،  العربية 
وكذلك علوم السياسة والدبلوماسية وإدارة االعمال، كما ُيشدد 
على دور كلية السياحة وإدارة الفنادق في تلبية حاجات القطاع 
الفندقي  المعهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وع��م��ل��ي،  علمي  رف��ي��ع،  بمستوى 

العالي في لوزان، وهو األرقى عالمًيا في هذا المجال.
أّما كلّية الصّحة العامة فقد تنوّعت اختصاصاتها لتشمل إلى 
التغذية  علوم  الفيزيائي  وال��ع��الج  القانونية  والقبالة  التمريض 

وإدارة المستشفيات.
أّم���ا ك��ل��ّي��ة ال��ه��ن��دس��ة ال��ت��ي انطلقت ال��س��ن��ة ال��م��اض��ي��ة فتكمن 
أه��م��ي��ت��ه��ا ف���ي ك��ون��ه��ا ت���ؤّم���ن اخ��ت��ص��اص��ات غ��ي��ر ت��ق��ل��ي��دي��ة مثل 
ال��ه��ن��دس��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وال���ط���ب���ّي���ة، ال��ك��ي��م��ائ��ّي��ة، وال��م��ي��ك��ات��رون��ي��ك 
والمعلوماتّية واالتصاالت، علًما بأن هذه الكلّية متعاونة أكاديمًيا 
مع بوليتيكنيك فرنسا، أسوة بكليات أخرى متعاونة مع أكثر من 

جامعة أوروبية وأميركية.

وماذا عن القبول والمتابعة واألقساط؟
ُي��ج��ي��ب رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة أن ال���ق���ب���ول ف���ي ال��ج��ام��ع��ة يخضع 
المتحانات دخول تتنّوع موادها بحسب االختصاصات المختارة، 
وتؤدي نتائجها الى قبول تسجيل الطالب او رفضه او خضوعه 
لمواد استلحاقية كاللغات والرياضيات والكمبيوتر كي يتمّكن 
من متابعة الصفوف المنهجية، وثمة مراكز متخصصة، كمركز 
اللغات ومختبر المعلوماتية وسواها جاهزة لتعزيز قدرات الطالب 

ق.
ّ
وتمكينه من بلوغ النجاح والتأل

ى جهاز مختص متابعة الطالب 
ّ
يتم التسجيل الكترونًيا، ويتول

من لحظة اعداد الملف حتى تخّرجه، كما ان هناك جهاًزا يساعده 
في الدخول الى سوق العمل ويتولى المتابعة إذا كان ثمة حاجة 
قياًسا على سواها،  الحكمة فهي،  أقساط جامعة  ام��ا  ذل��ك.  ال��ى 
م��ق��ب��ول��ة ن��س��ب��ًي��ا وخ��اض��ع��ة ل��ح��س��وم��ات وت��ق��س��ي��ط وف���ق ال��ح��اج��ات 

االجتماعية المتكاثرة.

رئيس الجامعة األب الدكتور خليل شلفون.

جامعة الحكمة وااللتزام باإلنسان تؤمن حاجات
سوق العمل املحلية والعربية والعاملية
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ال معايير سليمة يف توجيه طالب لبنان 
وبعض الكليات "مستودعات"

ندى أيوب 

ل���اس���ت���ق���رار ال���م���ه���ن���ي ت���أث���ي���ر ك���ب���ي���ر ف��ي 
االس���ت���ق���رار ال��ن��ف��س��ي ل���ل���ف���رد، إذ ي��س��اه��م 
ف���ي إش���ب���اع ح��اج��ات��ه ال��ن��ف��س��ي��ة وال��م��ادي��ة. 
ل������ذا، ف���االخ���ت���ي���ار ال��ص��ح��ي��ح ل��الخ��ت��ص��اص 
ال��ج��ام��ع��ي، وت��ال��ي��ًا ل��ل��م��ه��ن��ة، ي��ض��م��ن للفرد 
الهدوء النفسي، وتلقائيًا اإلنتاج والنجاح. 
االختيار يضع الطالب في حيرة من أمرهم 
الثانوية،  الدراسة  مرحلة  إنهاء  اقتراب  مع 
وحيرتهم هنا محقة، فاألمر يتخطى ضرورة 
م��ع��رف��ة ح���اج���ات ال���س���وق واالخ��ت��ص��اص��ات 
التلميذ  واكتشاف  معرفة  إل��ى  المتوافرة، 
باختبارات  باالستعانة  وإمكاناته  لقدراته 
تقارن بين قدرته ورغبته والفرص المتاحة 
أمامه. لذا يتساءل التلميذ عن التخصص. 
الذي  ما  ال���الزم؟  التوجيه  هل يحصل على 
يتناسب مع ميوله وقدراته؟ وهل سيحقق 
وكم  لها؟  التي خطط  وطموحاته  أح��الم��ه 
ال  الجامعية  ال��ح��ي��اة  على  مقبل  تلميذ  م��ن 

يعلم كيف أو من أين يبدأ!
ال��س��ي��اس��ي��ة في  ال��ع��ل��وم   تجزم أس���ت���اذة 
الجامعة اليسوعية الدكتورة فاديا كيوان، 
التوجيه  صعيد  ع��ل��ى  ك��ب��ي��رة  "مشكلة  أن 
تنعكس  ل��ب��ن��ان  ط���الب  يعيشها  ال��ج��ام��ع��ي 
أحيان  في  تتوافق  ال  التي  خياراتهم  على 
ك��ث��ي��رة م���ع ق���درات���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة وم��ي��ول��ه��م 
لكونهم  ال��رس��وب  نسب  ف��ي  جليًا  وتظهر 
ال ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى ال��ت��وج��ي��ه ال������الزم". وف��ي 
ح��دي��ث��ه��ا ل���� "ال���ن���ه���ار" ت���ق���ول: "ال��ج��ام��ع��ات 
عمومًا هي مؤسسات تبحث عن طالب ولن 
ي��خ��ت��ار مطلق  ط��ال��ب  أي  ت��رف��ض تسجيل 
اخ��ت��ص��اص حتى ول��و ك��ان ال يتناسب مع 
م��ؤه��الت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة، ف��ت��ت��ح��ول ك��ل��ي��ات ع��دة 
الكليات  ع��دا  م��ا  للطالب  مستودعات  ال��ى 
العلمية التي تحتاج الى امتحانات دخول".

 
المسؤولية والحل؟

المسؤولية  في  يشتركون  ع��دة   أطراف 
وع���ل���ي���ه���م ال����ت����ع����اون إلي����ج����اد ح����ل ي��ض��م��ن 
للطالب.  أف��ض��ل  ومهنيًا  علميًا  مستقباًل 
األول��ى في مسار  المحطة  من  تبدأ كيوان 
ال��ت��وج��ي��ه وه���ي ال���م���دارس ال��ت��ي عليها أن 

ًا من المرحلة المتوسطة  "توجه الطالب بدء
ع��ل��ى ان ال ت��ل��غ��ي خ���ي���ار ال��ت��ع��ل��ي��م ال��م��ه��ن��ي 
أمامهم وان يأخذ حقه بدون احكام مسبقة 
ع��ل��ي��ه ك��م��ا ه���و س���ائ���د ف���ي ل���ب���ن���ان". إال ان 
الخطير هو ما يحصل خلف ج��دران بعض 
المدارس "الكبرى" فبحسب كيوان "خالل 
العام الدراسي االخير للطالب في المدارس 
ال��ك��ب��رى، يطلب م��دي��ر مكتب االرش���اد من 
للسفر  وطلبات  استمارات  تعبئة  الطالب 
وال���ت���خ���ص���ص ف����ي ال�����خ�����ارج وي����الح����ق ه���ذه 
ال��م��س��أل��ة م��ع ح���رص ش��دي��د ع��ل��ى ان يقدم 
كافة الطالب طلبات سفر. هذه المدارس 
ت���ش���ج���ع ط����الب����ًا ع���ل���ى ال���س���ف���ر ل��ل��ت��خ��ص��ص 

والهجرة النهائية ايضًا".
مجتمعية  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ت��وج��ي��ه     مشكلة 
هناك  م��درس��ة  او  هنا  بجامعة  مرتبطة  غير 
ب��رأي كيوان، فهي يجب أن تتم من خالل 
المعنية  ال��س��ل��ط��ات  ترسمها  وط��ن��ي��ة  آل��ي��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع البيئة ال��ت��رب��وي��ة م��ن م��دارس 
وج��ام��ع��ات خ��اص��ة ورس��م��ي��ة، آل��ي��ة تشترط 
ال��ت��رب��وي��ة  ال��ع��ل��وم  ف��ي  إش����راك متخصصين 
وف����ي االق���ت���ص���اد وع���ل���م ال��ن��ف��س ي��ن��ظ��م��ون 
محاضرات على الطالب وذويهم المشاركة 

فيها.
 أما في الجامعات وخالل العام الدراسي 
األول تقترح كيوان تطبيق نظام االرشاد، 
أن تكون من مسؤولية كل استاذ  بمعنى 
عدد  وت��وج��ي��ه  متابعة  الجامعة  ف��ي  متفرغ 
م����ن ال����ط����الب، م��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة ي��س��ت��ط��ي��ع 
بعدها تقديم النصائح لهم وربما يعيدون 
النظر في خياراتهم قبل فوات األوان. إلى 
ُيتاح  جامعي  تعليمي  نظام  اعتماد  جانب 
م��ن خ��الل��ه ل��ل��ط��ال��ب ف��ي ال��س��ن��ة األول����ى من 
االختصاص التعرف بصورة عامة إلى كافة 
مواد االختصاص ليختبر قدراته وانسجامه 
االم��ور وعندها  أمامه  معها وهكذا تتوضح 
ي��ق��رر ال��ط��ال��ب إم���ا االس��ت��م��رار وإم���ا التحول 
الى اختصاص آخر. تتأسف كيوان لكون 
"المعنيين في لبنان ال يفكرون في شكل 
وس��وق  ال��ب��ل��د  مستقل ومرتبط  بمعانات 
ما  غالبًا  ب��ل  وخصائصه  وتحدياته  العمل 
ي��س��ع��ون ال���ى تقليد ال��غ��رب ب��ع��ي��دًا م��ن اي 

اعتبار لخصوصية بلدنا".

تضخم اختصاصات وتقهقر أخرى
علي  ال��دك��ت��ور  ال��ت��رب��وي  ال��خ��ب��ي��ر   يوافق 
خليفة على أن طالبنا ال يرشدون نحو خيارات 
م��ه��ن��ي��ة ت��ت��واف��ق م���ع ح���اج���ات س����وق ال��ع��م��ل 
والمجتمع. ويلفت في حديث إلى "النهار" 
االختصاصات  ن��وح  تتجه  "الغالبية  ان  ال��ى 
المربحة  النفعية  االختصاصات  او  العلمية 
ع��ل��ى ح��س��اب االخ��ت��ص��اص��ات ال��ت��ي ت��ن��درج 
ف���ي خ��ان��ة االن��س��ان��ي��ات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ن��ظ��رة 
دونية تبناها المجتمع لالنسانيات، علمًا ان 
والمبادىء  بالقيم  ذاخ��رة  االنسانيات  م��واد 
االخالقية. هذا االم��ر يعني أن أهمية القيم 
في مجتمعنا تتراجع وتضعف في منظومة 
المستقبل –  بناة   – لكون طالبنا  االخ��الق 
في  االخ����الق،  م��ن  اك��ث��ر  بالنفعية  يهتمون 
ظ��ل ت��ف��اق��م م��س��ت��وى ال��ع��ن��ف وال��ج��ري��م��ة في 
بالدنا وعم حاجتنا إلى المزيد من الخريجين 
ف���ي ك��ل��ي��ات ك��ال��ه��ن��دس��ة وال���ط���ب وغ��ي��ره��ا 
م���ن االخ��ت��ص��اص��ات ال��ت��ي ش��ه��دت تضخمًا 
خ��ل��ي��ف��ة،  وب�������رأي  ال��م��ح��ص��ل��ة،  كبيرًا". في 
بل طالب  "لبنان ال يخرج ط��الب يحتاجهم 

سيهاجرون للعمل في الخارج".
 أما في األسباب فيردها خليفة إلى كون 
ال��خ��اص��ة بمعظمها، م��ا ع��دا قلة  "ال��ج��ام��ع��ات 
ق��ل��ي��ل��ة، ت��ض��ع ال��رب��ح��ي��ة ف��ي س��ل��م أول��وي��ات��ه��ا 
ف��ت��ع��ت��م��د س��ي��اس��ة ت��س��وي��ق��ي��ة ت��رت��ك��ز على 
االس���ت���ق���ط���اب ول���ي���س ع��ل��ى ح���اج���ات س��وق 
العمل، مما يضر بمصلحة الطالب، وتحديدًا 
الجامعات التي يمتلكها رجال األعمال فهي 
مؤسسات بدون خلفية علمية على عكس 
ها تؤسسها جهات 

ّ
جامعات الغرب التي جل

علمية ومؤسسات عريقة في هذا المجال".
  وعلى م��س��ت��وى ال��ت��وج��ي��ه، وك��م��ا اك��دت 
ك��ي��وان وي��ؤك��د غ��ال��ب��ي��ة ال��خ��ب��راء ال��ت��رب��وي��ي��ن 
لتقط في 

ُ
ومنهم خليفة، أن ميول المتعلم ت

المبكرة ش��رط ان يكون  ال��دراس��ة  س��ن��وات 
ثمة نظام تعليمي مرن وهذا ما نفتقده في 
ال��ط��الب بحسب خليفة  اه��ت��م��ام��ات  ل��ب��ن��ان. 
ع��ب��ر فتح  التعليم  ن��ظ��ام  ي��واك��ب��ه��ا  ان  ي��ج��ب 
مروحة واسعة من الخيارات على ان ال يغيب 
حاصل  ه��و  المهني كما  الخيار  يستبعد  او 
الحرفيين  م��ن  كثير  ينقصه  ل��ب��ن��ان  ل��ك��ون 

والتقنيين.

الضغوط العائلية تؤثر يف خيارات 
الطالب الجامعية وعلم النفس يحّذر

ي��ع��رف ال��ع��ال��م ال��ش��ه��ي��ر ب���ارس���ون���ز "اإلرش�����اد 
ب��أن��ه   ، "Ture-reasoning"-"ال������م������ه������ن������ي
م����ة ب��ي��ن ال��ف��رد  ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��س��ل��ي��م، وال����م����واء
وال���م���ه���ن���ة، وه�����ذا ي����دل ع��ل��ى أه��م��ي��ة تقبل 
للمهنة. التقّبل،  ثم  وم��ن  للتخصص  الفرد 
التخصص  اختيار  عند  أساسية  ركيزة  إذًا، 
ال��ج��ام��ع��ي وه�����ذا م���ا ي���ؤك���ده ع��ل��م��اء ال��ن��ف��س 
بدورهم إذا ما أردنا لشبابنا أن ينسجموا مع 
التي  الحقول  في  ويلمعوا  ومهنهم  ذوات��ه��م 
تزعزعها في  ركيزة قد  فيها.  العمل  اختاروا 
كثير من االحيان رغبات االه��ل وتدخالتهم 
الجامعية.  اب��ن��ائ��ه��م  تخصصات  اخ��ت��ي��ار  ف��ي 
تمنحه  بعائلة  سيحظى  ال��ح��ظ  يحالفه  م��ن 
لميوله  وفقًا  االختيار  في  الخاصة  مساحته 
وآخرون سيتعرضون لضغوطات جمة بخاصة 
في مجتمعاتنا الشرقية التي ما زالت ترى في 
االبناء امتدادًا لالباء ووسيلة لتحقيق أحالٍم 
رب��م��ا ع��ج��ز ال���وال���دان او اح��ده��م��ا ع��ن بلوغها. 
الضغوط  تلك  النفسية  التأثيرات  ه��ي  فما 

وسلبياتها على مسيرة شبابنا المهنية؟
 مع إن���ه���اء ال���ط���ال���ب ل���دراس���ت���ه ال��ث��ان��وي��ة 
يتوجب عليه اتخاذ القرار الصائب في شأن 
اختصاصه الجامعي، مرحلة تبدأ معها الحيرة 
وتمارس خاللها الضغوط العائلية لجهة دفع 
الطالب لتبني اختصاص معين من دون سواه 
ونهيه عما يرغب فيه. لذلك السلوك تأثيرات 
لدرجات  تبعًا  تختلف  الطالب  على  نفسية 
النفسية  للمعالجة  وفقًا  ال��ُم��م��اَرس  الضغط 
مايا ابي خليل التي شرحت في حديث الى 
"ال��ن��ه��ار" ت��درج��ات ال��م��واق��ف ق��ائ��ل��ة: "بعض 
األهل وّجهوا أبناءهم تدريجيا منذ طفولتهم 
باتجاه اختصاص من اختيارهم، وفي حاالت 
أخرى يفرض االهل على أبنائهم مع انتهاء 
الثانوية اختصاصًا يتماشى مع  دراستهم 

رغبتهم الشخصية من دون األخذ بعين 
االع���ت���ب���ار ق������درات وم����واه����ب ورغ���ب���ات 

األبناء ومن دون ترك أي مجال 
ل��ل��ن��ق��اش".  

وت����ع����ود دواف��������ع األه�������ل ف����ي ه�����ذه ال����ح����االت 
إم���ا ل��رغ��ب��ت��ه��م ب���أن ي��م��ت��ه��ن أب��ن��اءه��م المهنة 
ال��ت��ي ي��م��ارس��ون��ه��ا ه��م ك���أن ي��خ��ت��ار الطبيب 
الب��ن��ه ال��ت��خ��ص��ص ف���ي أح���د ال���ف���روع الطبية 
وال��م��ه��ن��دس ك��ذل��ك إل�����خ...، إم���ا ل��ع��دم ق��درة 
األهل في شبابهم على التخصص في حقٍل 
معين فتحول ذلك إلى حلٍم يرون في أبنائهم 
أبي  تقول  الحالتين  وفي  لتحقيقه.   

ً
وسيلة

خ��ل��ي��ل: "ي��وض��ع ال��ط��ال��ب ف��ي خ��ان��ة االم��ت��داد 
ق األب أو األم من 

ّ
لألهل وجعله "غرضًا" يحق

م��ا قد  ل��م يحققوه ف��ي حياتهم أو  م��ا  خ��الل��ه 
قوا وال يتقّبلون زواله مع موتهم".

ّ
حق
 

الطالب الحلقة األضعف
التي  النفسية  ال��ح��ال��ة  خليل  أب��ي   تشرح 
ي��ع��ي��ش��ه��ا ال���ط���ال���ب ف����ي ظ����ل ال���ض���غ���وط���ات 
ال���ع���ائ���ل���ي���ة ال��م��ح��ي��ط��ة "ي���ش���ع���ر ال���ط���ال���ب أّن 
مستقبله  وأّن  م��ه��ّم��ة  غ��ي��ر  ال��ف��ردي��ة  رغ��ب��ت��ه 
العلمي والمهني مجّرد وسيلة إلرضاء األهل 
وإب��ق��ائ��ه��م ع��ل��ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة بطريقة رم��زي��ة 
خضع  إن  ح���ي���رة،  مباشرة. فيقع في  وغ��ي��ر 
المهنية  ح��ي��ات��ه  ع��ل��ى  يحكم  ف��ق��د  لطلبهم، 
بالفشل أو الملل وعدم الرضى فيصبح بتلك 

أذعن الحالة غرضًا فعليًا قد 
ع���������ن ال�����ت�����ل�����ذذ 

ب����إن����ج����ازات����ه 

م��ن ط��م��وح��ات��ه وأح��الم��ه  ال��ن��اب��ع��ة  الشخصية 
الفردية، باقي أيام حياته. 

وإن لم يقبل، سيعيش سنوات الدراسة 
المهنية  أو  ال��ع��اط��ف��ي��ة  وال���ح���ي���اة  ال��ج��ام��ع��ي��ة 
واٍع  غير  بالذنب  بشعور  متأثرا  بعد،  م��ا  ف��ي 
وال��دي��ه، ورفضه  إرض��اء  لعدم  يرافقه كثمن 
غ��ي��ر ال��م��ب��اش��ر وغ���ي���ر ال��م��ق��ص��ود ألن ي��ك��ون 
ام����ت����دادًا ل��ه��م وي��ح��ي��ي��ه��م م���ن خ���الل���ه، األم���ر 
بكافة  على حياته  بالفشل  ال��ذي قد يحكم 
بدور  تضطلع  كثيرة  عائالت  مستوياتها". 
العلمية  ابنائها  ل��خ��ي��ارات  وال��ح��اض��ن  ال��داع��م 
وال���م���ه���ن���ي���ة واالخ���ت���ص���اص���ي���ون ال��ن��ف��س��ي��ون 

يشجعون على هذا السلوك.
 

مقومات االختيار
ل األهل المباشر 

ّ
بعد النتائج السلبية لتدخ

ف���ي خ����ي����ارات األب����ن����اء، م���ن ال��م��س��ت��ح��س��ن أن 
يختار الشاب اختصاصه بنفسه وبمساعدة 
االخ���ت���ص���اص���ي ال��ن��ف��س��ي ف����ي ال���م���درس���ة أو 
اختصاصي التوجيه المهني خارج المدرسة 
وذلك بحسب ثالثة مقومات برأي أبي خليل 

وهم:
نفسية  ق��درات  من  الشخصية  المقومات 
وعاطفية لدى الطالب يجب أن تتناسب مع 
العمل المطلوب منه  الدراسة ونوعية  سني 

في المستقبل.
المقومات العلمية التي ترتكز على قدرات 

الطالب ونتائجه المدرسية ومواهبه.
المادة  ه��ذه  م 

ّ
بتعل االهتمام  أو  الرغبة 

أو ت���ل���ك وال����خ����وض ف����ي ه�����ذا ال��م��ج��ال 
المهني أو ذاك.

 التقبل والرغبة والقدرات العلمية 
بعيدًا من أي ضغوط، هكذا يتخذ 

القرار الصحيح.

ن. أ.  

مراحل اختيار االختصاص الجامعي 

التوجيه 

االجامعياالمدرسي

 ميول الطالب تلتقط في سنوات  الدراسة المبكرة،
 ونظامنا التعليمي غير المرن ال يسهل األمر.

 سياسة تسويقية لالستقطاب بعيدة  في معظم
 األحيان من مصلحة الطالب 

ال يحصل طالبنا على
 التوجيه الالزم الختيار

 االختصاص

عوامل إضافية مضرة: 

الحل؟

ل بعض األهالي في اختيار االختصاص تدخّ

!

يشعر الطالب أن رغبته غير مهمة ومستقبله  وسيلة إلبقاء األهل على قيد الحياة بطريقة  رمزية فيقع في حيرة

إن خضع، لن يبدع 
في حياته المهنية

إن لم يخضع، سترافقه عقدة
 ذنبٍ تؤثر في حياته بكاملها يدفع ثمنها الطالب

خطة تضعها الدولة بالتعاون مع القطاعين  العام والخاص تحدث تغيرات في النظام التعليمي
 وتعطي دورًا أكبر للمتخصصين االقتصاديين  والنفسيين والتربويين

التقبّل والرغبةيختار الطالب اختصاصه وفق المقومات:

القدرات العلمية

القرار الصحيح
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نهار األعمال

خدمات  تلبية  إل��ى  األوس��ط"  الشرق  "أكسا  تسعى  ألع��وام 
أمانة وبتسهيالت  العمرية بكل  اللبناني بكل فئاته  الزبون 
الف��ت��ة، وي��ش��ه��د ل��ه��ا ع���دد ال��زب��ائ��ن ال��م��ؤم��ن ب��ه��ذه ال��ش��رك��ة. 
وتتركز أنظار هذه الشركة على الفئة الشبابية التي تعتبر 
األك��ب��ر ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي، وت��ع��م��ل "أك���س���ا" ع��ل��ى ب��ن��اء 

عالقة ثقة معهم. 
وف����ي اإلط������ار، أك����د ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة "أك��س��ا 
الشرق األوسط" جو نسناس أن استراتيجية "أكسا الشرق 
األوس���ط" ت��ق��وم ع��ل��ى اس��ت��ه��داف ف��ئ��ات ع��م��ري��ة مختلفة، ال 
سيما فئة الشباب، أي األشخاص الذين تراوح أعمارهم من 
18 إلى 25 عامًا، ويبقى الهدف األساسي للشركة هو تعزيز 
ال��م��ع��رف��ة وال��ت��وع��ي��ة ح���ول أه��م��ي��ة ال��ت��أم��ي��ن ل���دى ه���ذه الفئة 

العمرية، ألنه تنقصهم عادة المعلومات بهذا الشأن". 
على  يعتمدون  األح��ي��ان  معظم  ف��ي  "الشباب  أن  وأوض��ح 
أه��ل��ه��م الخ��ت��ي��ار ش��رك��ة ال��ت��أم��ي��ن ال��ت��ي س��ي��ت��ع��ام��ل��ون معها، 
وت��ن��ظ��ر ش��رك��ة "أك��س��ا ال��ش��رق األوس����ط" ال���ى ال��ش��ب��اب على 
اعتبار انهم مستقبل االقتصاد، لذا تعتبر الشركة أن هؤالء 
ومنافعه،  التأمين  أهمية  اطالعًا على  أكثر  أن يكونوا  يجب 
شركة  راش��دي��ن،  كأشخاص  بأنفسهم،  يختاروا  أن  ويجب 
اهتمام  الى  ونظرًا  معها،  التعامل  في  يرغبون  التي  التأمين 
الشركة بالشباب طّورت عروضًا تنافسية من خالل التأمين 
ع��ل��ى ال��ح��ي��اة وخ��ط��ط االّدخ������ار، وال��ت��أم��ي��ن ع��ل��ى ال��س��ّي��ارات، 

الطبي". والتأمين 
ل��ل��ش��ب��اب، ق��ائ��اًل:  ال��م��ق��دم��ة  ال���خ���دم���ات   وشرح ن��س��ن��اس 
"ب��ال��ن��س��ب��ة إل��ى ال��ت��أم��ي��ن ع��ل��ى ال��ح��ي��اة واالّدخ�����ار: كلما انضم 
على  حصل  أص��غ��ر،  س��ن  ف��ي  التأمينية  الخطة  إل��ى  العميل 

أكبر منها.  منافع 
المدى  التفكير في  العمرية على  الفئة  لهذا نشّجع هذه 
والتأمين  المستقبل،  أج��ل  من  اليوم  واالستثمار  الطويل 
نمنحهم  الشباب،  نهتم كثيرًا ألمر  أننا  بما  السيارات:  على 
ت��ح��دي��دًا،  ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة  ال��خ��دم��ة  ه���ذه  ف��ي  م��ع��ام��ل��ة تفضيلية 
ب���دون نسبة  ع��ل��ى سيارات   ل��ل��ت��أم��ي��ن  ل��ه��م خ��ط��ط��ًا  ون���ق���ّدم 
جزاء عند وقوع حادث، والتأمين الطبي: أسعارنا تنافسية 

جدًا".
 وع�����ن اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة "أك����س����ا ال����ش����رق األوس��������ط" أوض����ح 
من  الجامعات  إل��ى  ب��زي��ارات  القيام  "تضّمنت  أنها  نسناس 
توعية،  حمالت  وإط��الق  الشبابية،  الفئة  مع  التواصل  أجل 
بشأن  الشباب  ت��راود  التي  التساؤالت  مختلف  عن  واإلجابة 

التي يؤّمنها لهم.  والمنافع  التأميني  القطاع 
وف���ي ه���ذا االط����ار ك��ان��ت ل��م��س��ؤول��ي ال��ش��رك��ة زي����ارات ال��ى 
الشباب،  ل��دى  جيدة  أص���داًء  لقيت  التي  الجامعات،  بعض 
وم��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة س���ي���دة ال����ل����وي����زة NDU، وال��م��ع��ه��د ال��ع��ال��ي 
ال��ج��ام��ع��ات  م���ن  ال��م��زي��د  زي�����ارة  ي���ن���وون  ك��م��ا   ،ESA لألعمال
ف��ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب ك��م��ا ال��م��ش��ارك��ة ل��ت��ش��ج��ي��ع ورع��اي��ة 

 ."Rally paper AUB �مهرجانات لهذه الفئة ومنها ال

 وعن حضور الشركة في مواقع التواصل االجتماعي حيث 
عامين في  باشرنا منذ  "اننا  أكد نسناس:  الشباب،  ينشط 
نوفر  اإللكتروني حيث  موقعنا  خ��الل  م��ن  ال��رق��م��ي  التأمين 
التغطية  لطالب  ويمكن  والخدمات  المنتجات  من  العديد 
إلكترونيًا  االت��ص��ال  ف��ور  ع��ق��ده  ع��ل��ى  يحصل  ان  التأمينية 
بالشركة، على ان يدفع قسط التأمين مباشرة عبر االنترنت 
اي����ض����ا، إض����اف����ة إل����ى وج�����ود  خ����دم����ات أخ�����رى ع���ل���ى ال��م��وق��ع 

ات معالجة الشكاوى والتصريح عن حادث". كإجراء

جو نسناس: الشباب هدف "أكسا الشرق األوسط" 
ألنهم مستقبل االقتصاد وأسعارنا تنافسية

الرئيس التنفيذي لشركة "أكسا الشرق األوسط" جو نسناس.

علي عواضة

 للطالب العرب واألجانب، لما تمتلكه من خبرات وكفايات أكاديمية وضعتها في مصاف 
ً
لطالما كانت الجامعات اللبنانية قبلة

على  س��واء  يكتسبها،  التي  وال��خ��ب��رات  الطالب  يتلقاه  ال��ذي  المتطور  التعليمي  للنظام  ونتيجة  المنطقة.  الجامعات في  أع��رق 
المستوى النظري أو التطبيقي، نجده يتفوق في دراساته في الجامعات العالمية ويحقق إنجازات علمية في مجاالت عدة، وهذا 

األمر ينعكس أيضًا في سوق العمل حيث ينخرط سريعًا في أي شركة ينضم إليها ويتميز ويتفوق. 

AUST دراسة البصمة الوراثية في 
ة ع��ل��ى أح���د ال��م��خ��ت��ب��رات ال��ري��ادي��ة في  وف���ي ج��ول��ة ع��ل��ى ب��ع��ض ال��م��خ��ت��ب��رات ال��ج��ام��ع��ي��ة، ال ب��د م��ن االض�����اء
جامعة AUST، وما قدمته عبر العالم في وراثة المناعة والخبير في الحمض النووي الدكتور عصام 
فتم  العام 2005،  بعد  لبنان  ه��زت  التي  التفجيرات  من  ع��دد  في  خبراتها  والتي قدمت  منصور، 
ك��ان في معارك  االن��ج��ازات  اه��م تلك  وم��ن  الجثث.  االنفجارات وكشف هوية  العديد من  تحليل 
بعد  ليتبين  اللبناني،  الجيش  لشهداء  رف��ات  اكتشاف  شائعة  انتشرت  عندما  ع��رس��ال  ج��رود 
تحديد البصمة الوراثية للجثث في مختبر الجامعة أنها عائدة لمجموعة من سكان احدى القرى 

السورية. ونتيجة هذا االنجاز دحضت فرضية عودة الجثث ألفراد الجيش اللبناني.
عمل المختبر لم يقتصر على طالب الجامعة بل انتقل الى تدريب عناصر القوى األمنية على 

تحليل الجينات والبصمة الوراثية.
 

 
مختبر هندسة التنقيب في جامعة البلمند

عن  ال��زاخ��م،  هنري  الدكتور  البلمند  جامعة  في  والكيميائية  البترولية  الهندسة  قسم  رئيس  أعلن 
افتتاح مختبر هندسة التنقيب )األول من نوعه في الجامعات اللبنانية(. يهدف المختبر إلى تدريب 
الطالب على سوق العمل، ومن خالل المختبر يشعر الطالب كأنه يقوم بعملية تنقيب طبيعية 

من اكتشاف الغاز والنفط لغاية إقفال البئر.
الطالب  يدخل  حيث  التنقيب،  عملية  لدراسة  المختبر  دعم ضمن  بحائط  المختبر  ويتميز 
خلل  اي  استكشاف  يمكنه  كذلك  للبيئة،  وصديقة  علمية  بطريقة  للتنقيب  أن��ب��وب  ضمن 
لمنع حدوث اي كارثة طبيعية كما حدث في خليج المكسيك عام 2010. وإضافة الى المختبر 
المميز تضم جامعة البلمند أكثر من 10 مختبرات في الهندسة وجميعها تهدف الى تميز الطالب 

وادخاله مباشرة في سوق العمل المحلية ال بل العالمية.
 

أكثر من 43 مختبرًا في LAU على مساحة 10 آالف م2
مختبرات  الجامعة  تضم   ،LAU األميركية اللبنانية  الجامعة  ال��ى  البلمند  جامعة  من   وباالنتقال 
على مساحة 10 آالف م2، تضم اكثر من 43 مختبرًا، وبحسب الدكتور بربر عاقلة، فإن العديد 
المدنية  للهندسة  األوسط، كمختبر  الشرق  متوافرة في  غير  بتقنيات  المختبرات مجهزة  من 
الهزات األرضية، فيبنى عمود الجسر بشكل  إذا ما كان يتحمل  وهو مختبر لفحص الجسور 
طبيعي داخل المختبر ويرج العمود لدراسة قدرته على تحمل الهزات، ويمكن فحص أيضًا 
ضمن  العامل  يعيشه  ال��ذي  ال��واق��ع  يحاكي  حفر  مختبر  ه��و  االخ��ر  والمختبر  المباني.  تحمل 
الى  البحر. وإضافة  أو في  البر  الحفر في  المختبر االنتقال من  النفط، ويمكن من داخل  آبار 
طبيعة  لدراسة  اللبنانية  الطرقات  على  تقود  كأنك  لسيارة  جديد  مختبر  يفتتح  المختبرات 
السائق اللبناني، ناهيك بمختبرات للكمبيوتر ومختبرات إعادة تدوير النفايات وغيرها العشرات 
غرف  عن  ع��دا  ه��ذا  العمل،  فيسوق  مميز  بشكل  االن��خ��راط  على  الطالب  تساعد  التي  المختبرات  من 

عديدة مخصصة للطالب لالختراع وابتكار أفكار جديدة.
 

مشاريع تعاون وطنية ودولية مع االنطونية
أما جامعة االنطونية فتضطلع كلية الهندسة فيها، إلى جانب عملها في نقل المعارف، بدور حيوي 
التعاون،  مشاريع  كانت  العلمي.  للمجتمع  ج��دًا  أساسي  دور  أن��ه  تبّين  وق��د  التكنولوجيا،  نقل  في 
عتَبر حتى عام 2009 من العوامل الرئيسة 

ُ
ذت باالشتراك مع جامعات وطنية ودولية، ت

ِّ
ف

ُ
التي ن

في تطوير البحوث العلمية في كلية الهندسة. لقد ساهمت تلك المشاريع في تطوير المسيرة 
المجتمع  في  أعضاء  حاليًا  هم  وغالبيتهم  العليا،  ال��دراس��ات  يتابعون  طالبًا   15 لنحو  المهنية 

األكاديمي للجامعة األنطونية.
في 2009-2010 ُبِذل مجهود كبير من أجل إنشاء هيكلية مستقلة لتطوير البحوث العلمية. 
التطبيق. من هذا  البحوث األس��اس لدراسة تكنولوجيات جديدة ووضعها موضع  تشّكل هذه 

.TICKETالمنطلق، أطلقت الجامعة األنطونية مختبرها البحثي
يتألف مختبر TICKET من ثالثة فرق تساهم في تطوير المواضيع البحثية المتعلقة بصورة أساسية 
بحقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. تسعى المجموعة الواسعة من المواضيع البحثية التي ينظر فيها المختبر، إلى معالجة 

المشكالت النظرية والعملية التي يمكن أن تطرأ.
بفاعلية وكفاية، في  اعتمد مختبر TICKET، منذ إطالقه، سياسة عابرة لالختصاصات من أجل إشراك جميع أعضائه،  لقد 
تطوير مشاريع بحثية سياقية بغية تعزيز اإلنتاج الثقافي. وقد سعى المختبر إلى إفساح المجال أمام المجتمع المحلي للوصول 

إلى المعارف من خالل نشر العلوم عبر تنظيم ورش عمل ومؤتمرات دولية بالتعاون مع شركائه.
يسعى مختبر TICKET، في خطته من أجل التطوير العلمي، إلى إعادة التنظيم للغوص عميقًا في عالٍم يشهد توّسعًا شاماًل. 

ويهدف المختبر في شكل خاص إلى:
- تعزيز لوجستياته،

- ترميم بنيته التحتية،
- تحسين خبرة أعضائه ومهاراتهم،

- ضبط النوعيات العلمية في الداخل والخارج،
- إجراء بحوث علمية كبرى والمشاركة فيها.

مع  المدى  طويلة  شركات  إنشاء  على  متزايدة  بصورة  ويعمل  التكنولوجيا،  نقل  تشجيع  إل��ى  مختبر TICKET أيضًا  يسعى 
القطاع والشركات.

 
تجارب "ميدانية" للتنقيب عن النفط في جامعة بيروت العربية

للصخور،  فيزيائية   - البترو  للخصائص  مختبر  العربية  ب��ي��روت  جامعة  ف��ي  المميزة  المختبرات  م��ن 
وخصائص السوائل الموجودة داخل الصخور، ألنه ممكن أن يكون هناك داخل الصخور نفط خام، 
أو غاز طبيعي، ومن خالله يمكن دراسة الخصائص الطبيعية. ومن المختبرات المتقدمة هناك 
مختبر حفر اآلبار النفطية، لدراسة عمليات الحفر، كيف يحضر سؤال الحفر وما نسبة المكونات 
ألف متر يختلف عن 6 آالف متر، وبالطبع  الطبقات األرضية، فالحفر على  الموجودة لتحاكي 
الجليدية. ويمكن دراس��ة جميع  المناطق  او  او الصحراء  البحر،  اليابسة يختلف عن  الحفر على 
الحفر،  اثناء  ك��وارث  الى  ت��ؤدي  التي  العوامل  دراس��ة  للحفر، كذلك  لطبيعة  والظروف  العوامل 
ويحاكي البرنامج مشكلة قد تطرأ متيحًا للطالب معالجة الخلل الحاصل لتجنب أي كارثة بشرية 

قد تحصل. كما توجد برامج لدراسة كمية النفط المستخرجة من باطن األرض.
 
  

مختبر مميز للبرمجة الصناعية في جامعة روح القدس الكسليك
مع  بالتعاون  الكسليك  ال��ق��دس  روح  جامعة  ف��ي  واإلل��ك��ت��رون��ي��ك  الكهرباء  هندسة  اخ��ت��ص��اص  يتميز 

شركة ITEC اللبنانية وكالء Beckhoff في لبنان.
يعتبر مختبر البرمجة الصناعية مركز تدريب دائم. يستفيد من هذا المركز الصناعيون وطالب 
. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية أمام تزايد عدد سكان العالم في إيجاد 

ً
جامعات لبنان كافة

أجهزة  أن  الصحية  في حين  الرعاية  نظام  إل��ى  الشامل  ال��وص��ول  إم��ك��ان  لتعزيز  ج��دي��دة  ط��رق 
تستخدم  التي  البعيدة  األدوات  ف��إن  الثمن،  باهظة  المستشفيات  في  والتشخيص  المراقبة 
عن  الكشف  ف��ي  وتساعد  تقريبًا  ف��ع��ال  بشكل  المريض  مراقبة  تستطيع  االستشعار  أج��ه��زة 
 20 قياس  على  منصة MySignals القدرة  ف��وري.  وتمتلك  عالج  إلى  تحتاج  التي  المشكالت 
األوكسيجين في  التنفس،  النبض، معدل  بما في ذلك:  )biometric parameters( مختلفة، 

الدم، إشارات تخطيط القلب الكهربائي  )Electrocardiography، ضغط الدم، وغيرها.
يقدم قسم الهندسة الميكانيكية منشأة تصنيع مما يساعد الخدمات الجامعية والدراسات العليا والمشاريع  ك����������م����������ا 

البحثية. يغطي مختبر التصنيع المتقدم التدريس والبحث واالستشارات في عمليات التصنيع المختلفة بما في ذلك التصنيع 
باستخدام الحاسب اآللي متعدد المحاور )CNC multi-axis(، التصنيع المرن، غزل المعادن، القطع بالليزر، قطع الماء النفاث 
العالي الضغط، تشغيل التفريغ الكهربائي )milling(، قولبة حقن البالستيك )Plastic injection molding(، قطع المعادن، 
النمذجة )Speed modeling(، قذف واحتكاك وارت��داء. هناك أيضًا مختبر التصنيع المستدام. يتمتع قسم  الصب، السرعة 
الهندسة الميكانيكية بقدرة تصنيع CNC حديثة. وعالوة على ذلك، يمكن المختبر الوصول إلى طابعة ثالثية البعد معدنية 
المقطعي باألشعة  السينية  )CT scanner( ومجموعة  التصوير  القوية  )3d Printer(، وجهاز  المجاهر  ومجهز بمجموعة من 

.)Tensile test( من األفران. كما تتوافر أيًضا اختبارات ميكانيكية مثل اختبار الشد والجزئي
الصناعية  العمليات  أب��رز  لتعلم  مصممة  تجريبية  قياس  وح���دات  على  الكيميائية  للهندسة  المخصص  المختبر   يحتوي 

الكيميائية والنفطية

الجامعات تسابق التطور وتجّهز مختبراتها بأحدث 
التقنيات ملواكبة متطلبات العصر وسوق العمل
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من عمليات القلب إلى بتر االطراف، فقد 
ابتكر الطالب  منار الحركي من الجامعة 
ال���ع���رب���ي���ة ال���م���ف���ت���وح���ة ي�����دًا اص��ط��ن��اع��ي��ة 
ب��ال عملية ج��راح��ي��ة ي��ت��م ت��وص��ي��ل��ه��ا ال��ى 
 ،)EMG( االعصاب عبر اشارات السلكية
ويمكن لليد الحركة بوضعيات مختلفة، 
كيلوغرامًا   15 ال��ى  يصل  وزن��ًا  وتتحمل 
من  للمصاب  يمكن  ك��ذل��ك  أص��ب��ع  لكل 

ف���ك ال��ي��د وإع�����ادة ت��رك��ي��ب��ه��ا دون ع��ن��اء. 
عبر  بالخاليا  تتصل  أنها  اليد  يميز  وم��ا 
أو إقفال  الدماغ فيمكن إعطاء أمر فتح 
وأك��د  ع��ن��اء،  م��ن دون  االصطناعية  اليد 
منار أن اليد لم تصبح نافذة في السوق 
اللبنانية لصعوبات عديدة وهي بحاجة 
ل��ل��م��رور ب��م��راح��ل ع��دي��دة قبل أن تصبح 

منتجًا في االسواق اللبنانية.

جامعة NDU مجسمًا  م��ن  ط���الب  ق���دم 
لجسر من عيدان البوظة بطول 70 سم، 
وارتفاع 16 سم، وعرض 10 سم، ووزن 

444 غرامًا.
ال��ج��س��ر ال��خ��ش��ب��ي ت��م��ك��ن م���ن رف���ع 566 
كيلوغرامًا وهو رقم قياسي حطم األرقام 
منظمة asce )الجمعية  م���ن  ال��م��ق��دم��ة 
األم��ي��رك��ي��ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن ال��م��دن��ي��ي��ن(. 

وم����ن خ����الل م��س��اب��ق��ة ش�����ارك ف��ي��ه��ا 32 
اللبنانية،  الجامعات  مختلف  م��ن  فريقًا 
ن��������ال ف�����ري�����ق ج����ام����ع����ة NDU ال����م����ؤل����ف 
م���ن ال���ط���الب ج��ي��ف��ري ج���ب���ور، ودان���ي���ال 
وبإشراف  يونس  بو  وماريلين  كنديال، 
فيما  األول  المركز  إيلي شكر،  الدكتور 
تمكن الفريق الثاني من رفع وزن 300 

كيلوغرام فقط.

فاز المخترع اللبناني وسيم حريري بالمركز 
األول ف��ي ال��م��س��اب��ق��ة ال��ع��ال��م��ي��ة الب��ت��ك��ارات 
ع��ن  ل���ع���ام 2018  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ع���ل���وم 
 ، "SASHA"اخ��ت��راع��ه روب��وت��ًا يحمل اس������م
الُمصمم بشكل فريد لتوزيع الطعام بشكل 
كامل في المستشفيات. يقول وسيم عن 
  ،"Sasha"اختراعه الذي يحمل اسم ساشا
 Smart Autonomous System أي
"أتتني   :for Hospital Assistamce
الفكرة بعدما الحظُت أن جميع الروبوتات 
مخصصة  للمستشفيات،  اب��ُت��ك��رت  ال��ت��ي 
للخدمات اللوجستية فقط، أو تحتاج إلى 
مساعدة يدوية من االنسان. أما تصميمي، 

آل���ي كلي.  ع��ب��ر تشغيل  ب��م��ه��م��ات��ه  ف��ي��ق��وم 
القيام به  ال��ى  العمل  وك��ل ما يحتاج فريق 
هو النقر على زر Distribute على تطبيق 
"ال��روب��وت" بكل شيء،  هاتفي، كي يقوم 
كإحضار الطعام من رفوف المطبخ، وحتى 
غرفته".  في  المريض  طاولة  إل��ى  إيصالها 
ال���ى توفير  يسعى وس��ي��م، ع��ب��ر اخ��ت��راع��ه، 
ال���وق���ت وال��ك��ل��ف��ة، وب��ال��ت��ال��ي م��ن��ع ح��ص��ول 
الخدمة  فريق  ُيصبح  كذلك  ب��ش��ري.  خطأ 
ب��داًل  وصحته،  المريض  على  تركيزًا  أكثر 
الروتينية،  األعمال  على  الوقت  اضاعة  من 
ل��ي��س مشروعًا    Sasha .ال��ط��ع��ام ك��ت��وزي��ع 
يعمل عليه وسيم فحسب، انما أصبح ايضًا 

واقعًا وقد تّمت تجربته في مركز "سيدرا" 
للطب والبحوث في قطر. والعمل جار حاليًا 
على تطوير version 2 منه. منذ الموسم 
ال��ع��ل��وم، ح��ل��م وسيم  ل��ب��رن��ام��ج ن��ج��وم  األول 
بالمشاركة فيه. وتحقق حلمه في الموسم 
المرحلة من حياته  "ه��ذه  أن  ورأى  التاسع 
كانت انطالقة للتفكير بطريقة ريادية، إذ 
االستثمارات  إكمال  على  البرنامج  ساعده 
المتعلقة ب�Sasha، وأعطاه رؤية أوضح الى 
المهتمة  وال��ج��ه��ات  القطاع  ه��ذا  مستقبل 
ب������ه". ل���ذل���ك ي��س��ع��ى إل�����ى دخ������ول ال���س���وق 
العربية والخليجية، بسبب الوجود الخجول 

للروبوتات في هذه المنطقة.

مشروع معالجة منطقة الفرز في القطاع 
الزراعي، وال��ذي قدمه مجموعة من طالب 
جامعة LAU، هم: سيرج الخوري، كافين 
بطرس، كرستينا فرح وكرستينا كنعان. 
ويهدف المشروع إلى معالجة منطقة الفرز 
في القطاع الزراعي لتحسين جودة التفاح 
اللبناني. وسيتم ذل��ك م��ن خ��الل تطوير 
جهاز فرز ذكي وبصري يمكنه فرز التفاح 
بحسب الحجم واللون كذلك فرز العيوب 
)الداخلية والخارجية(. وبحسب القائمين 
ع��ل��ى ال��م��ش��روع، وه����ذا ال��ن��ظ��ام م��ن شأنه 
توحيد عملية الفرز واالعتماد على تحليل 

ال��ت��ف��اح م���ن خ����الل م��ع��ال��ج��ة ال���ص���ور ذات 
التقنية العالية مما يقلل الخطأ البشري. 
وي��ت��م��ي��ز ال���م���ش���روع ب��س��ع��ره ال��م��ن��خ��ف��ض، 
فالماكينة االجنبية تكلف آالف الدوالرات، 
بينما من المتوقع ان ال يصل السعر الى 
10% م��ن ال��س��ع��ر األج��ن��ب��ي، م��م��ا يساعد 
المزارع في عملية الفرز. بعد االنتهاء من 
ال���م���ش���روع، ط���ور ال��ف��ري��ق رؤي����ة لتحسين 
ال��م��ش��روع وت��ط��وي��ره إل��ى منتج. وي��ش��ارك 
برنامج Agrytech لتطوير  ف��ي  الفريق 
ف��ك��رت��ه��م ف����ي م��ن��ت��ج ودخ�������ول األس������واق 

اللبنانية واإلقليمية.

جامعة  بين  المتبادل  التعاون  إط��ار  ف��ي 
تدريب  وشركة BMW وعبر  األنطونية 
العديد من الطالب في المركز الرئيسي 
للجامعة في ميونيخ، نجح الطالبان جان 
مارك قزي، وجو روحانا على ابتكار نظام 
ي��س��اع��د آالف ال��ع��ام��ل��ي��ن ض��م��ن ال��ش��رك��ة 
ع���ل���ى ك���ش���ف االع�����ط�����ال وال���خ���ل���ل داخ����ل 
ال���م���اك���ي���ن���ات االل���م���ان���ي���ة، ب��ح��ي��ث ي��م��ك��ن 
للموظف عبر النظام الجديد طرح سؤال 
م��ا، وب���دوره يقوم النظام على  ع��ن عطل 

االج����اب����ة ب��ال��ط��ري��ق��ة االس���ه���ل ل��ل��م��وظ��ف 
ونفى  ال��ب��ح��ث.  عملية  عليه  يسهل  م��م��ا 
الطالب ج��ان م��ارك ق��زي أن تكون فكرة 
النظام ستستعمل خارج الشركة مؤكدًا 
أن��ه��ا ستبقى ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ضمن 
ال��م��وظ��ف��ي��ن ل��م��س��اع��دت��ه��م ق���در االم��ك��ان 

على ايجاد حلول.
ي��درب سنويًا عدد  الجامعة  وبدعم من 
من الطالب في الشركة االلمانية بينما بدأ 
الطالب جو روحانا بالعمل ضمن الشركة.

ن��ال ال��ط��ال��ب ث��ي��ودور حريكي م��ن جامعة 
 build( البلمند المركز الثاني في مسابقة
IT( التي ينظمها نادي الروبوتات ونادي 
واإلل��ك��ت��رون��ي��ات في  ال��ك��ه��رب��اء  مهندسي 

الجامعة األميركية في بيروت.
المؤازرة  وتتلخص فكرة المشروع عبر 
ف���ي ع��م��ل��ي��ة اإلن���ع���اش ب��ح��ي��ث ت��وف��ر لغير 
متواصل  ضغط  إي��ص��ال  االختصاصيين 

م�������وزع ع���ل���ى م���س���اح���ة أك����ب����ر م����ن ال���ص���در 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اح��ت��م��ال ك��س��ر األض�����الع، 
وت���وق���ف ال��ق��ل��ب، ف��ت��ن��ظ��م دق����ات ال��ق��ل��ب 
وع��ب��ر ض��خ ال��ه��واء ف��ي ح��ال الصعوبة في 
إل��ى جسم المصاب. وعن  ال��ه��واء  اي��ص��ال 
عملية اإلن���ع���اش وه���ل ه��ي م��ت��واف��رة في 
االسواق اللبنانية، أكد الحريكي أن اآللة 
غ��ي��ر م��ت��اح��ة ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي وه���ي قد 

تكون خطرة إذا ما استعملت بطريقة غير 
صحيحة من أشخاص ال يملكون الكفاية 
ال���الزم���ة ف��ي��م��ك��ن ت��ع��دي��ل دق�����ات ال��ق��ل��ب 
ب��دوره��ا ف��ي حياة  بطريقة خ��اط��ئ��ة ت��ؤث��ر 
االن���س���ان. وم���ن م��م��ي��زات اآلل���ة أن���ه يمكن 
اص��ط��ح��اب��ه��ا إل���ى أي م��ك��ان وه���ي صغيرة 
الحجم وبحاجة الى تطوير قد تتحول الى 

آلة يمكنها إنقاذ حياة العشرات.

يد  اصطناعية ملبتوري األطراف تعمل بواسطة 
دماغ اإلنسان من الجامعة العربية املفتوحة

يف الـ NDU مجسم من عيدان "البوظة" 
يحمل 566 كيلوغرامًا

املركز األول لجامعة الحريري يف املسابقة العاملية البتكارات العلوم والتكنولوجيا

 LAU مشروع مميز لجامعة
ملعالجة أزمة التفاح اللبناني

BMW ابتكار لبناني يف األنطونية  ملساعدة شركة

مشروع مؤازرة يف عملية إنعاش القلب من جامعة البلمند

بيروت  تميزت جامعة  ريادية  في خطوة 
العربية عبر فريق من طالبها مؤلف من 4 
أعضاء )محمد خضر، أحمد معنى، حسين 
بنيلهم  ال��ع��ب��دال��ل��ه(  سليمان  ش��وي��ك��ان��ي، 
المرتبة األولى في أبو ظبي ضمن مسابقة 

النفطية"  ب���اإلن���ج���ازات  ال��رق��م��ي��ة  "ادخ�����ال 
والتي شارك فيها 16 جامعة من 11 دولة.
وق�����د ط�����رح ال��م��ن��ظ��م��ون 4 اق���ت���راح���ات 
ما  ف��ي  االخ��ت��ي��ار  المتسابقين  على  وج��ب 
التالي:  الشكل  على  توزعت  وق��د  بينها، 

1- ك��ي��ف ن���غ���ذي ال���ح���ق���ول ال��ن��ف��ط��ي��ة من 
نربط سوق  2- كيف  الشمسية؟  الطاقة 
اإلن��ت��اج م��ع س��وق االس��ت��ه��الك؟ 3- كيف 
النفطية  الحقول  العاملة في  اليد  نخفف 
الخطرة؟ 4- االكتشافات واخراج البترول 

من مناطق غير مكتشفة. 
ل����ذل����ك ق������رر ال����ف����ري����ق ال���ل���ب���ن���ان���ي دم���ج 
واح��د،  اق��ت��راح  األرب��ع��ة ضمن  المقترحات 
ف���ن���ال اع���ج���اب ال��م��ن��ظ��م��ي��ن وت��ق��دي��ره��م. 
الجائزة  الهندسة بهذه  ويأتي فوز كلية 
تزامنًا مع استعداداتها لتخريج أول دفعة 

بعدما  ال��ب��ت��رول  م��ن ط��الب قسم هندسة 
كانت جامعة بيروت العربية من الجامعات 
األولى التي طرحت هذا التخصص ضمن 
برامجها التعليمية. وُيعد معرض ومؤتمر 
أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" من أكبر 
والغاز  النفط  معارض ضمن قطاع  ثالثة 
ف��ي ال��ع��ال��م، واألك���ب���ر ف��ي منطقة ال��ش��رق 
الفريق  وفكرة  أفريقيا.  وشمال  األوس��ط 
ال��ى  التكنولوجيا  ادخ����ال  ع��ب��ر  ال��ل��ب��ن��ان��ي، 
الكلفة  لتوفير  النفطية،  االستكشافات 

على الشركات.

املركز األول لجامعة بيروت العربية 
يف مسابقة إدخال الرقمية باإلنجازات النفطية يف دبي

ت���م���ي���زت ج���ام���ع���ة ال���ح���ك���م���ة ه�����ذا ال���ع���ام 
مباراة  في  والثاني  األول  المركز  بنيلها 
ال��دخ��ول ال��ى معهد ال���دروس القضائي 
)ق��س��م ال��ق��ان��ون ال���ع���ام( م��ن اص���ل 200 
ط��ال��ب ت��ق��دم��وا ل��ل��م��ب��اراة ح��ي��ث ح���ازت 
على  شربل،  آدلين  التلميذة  القاضية 
نديم  زميلها  ح��ل  فيما  األول،  ال��م��رك��ز 
رزق  أن  العلم  مع  الثانية،  بالمرتبة  رزق 
ق��د ف���از أي��ض��ًا ف��ي م���ب���اراة ال���دخ���ول ال��ى 
السلك الخارجي، إال انه فضل االنضمام 

للقضاء. 
م����ا ي���م���ي���ز ج���ام���ع���ة ال���ح���ك���م���ة ع����ن ب��اق��ي 
لطالبهم  االس��ات��ذة  متابعة  الجامعات، 

ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م، وح��ث��ه��م ال����دائ����م على 
ال�����دخ�����ول ال�����ى  وظ����ائ����ف ال�����دول�����ة، ف��ي 
التالميذ  خبرات  إلدخ��ال  منهم  محاولة 
ال����ى ال����دول����ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. وإض����اف����ة ال��ى 
من  وقربهم  للطالب  الدائمة  المتابعة 
التالميذ، تتميز االمتحانات في جامعة 
م��ب��اراة  ام��ت��ح��ان��ات  م��ن  بقربها  الحكمة 
الدخول للقضاء، حيث يشعر  التلميذ 
خالل امتحان القضاة أنه يجري امتحانًا 
التعقيدات  م��ن  ب��ع��ي��دًا  ع��ادي��ًا  جامعيًا 
الجامعات  م��ن  ال��ع��دي��د  تطرحها  ال��ت��ي 
األخ�������رى، ك��م��ا ي��ع��ط��ي ت��ل��ك ال�����دروس 

قضاة واساتذة في القانون.

الميكانيكية،  االخ��ت��راع��ات  م��ن  بعيدًا 
والبترولية تميزت الطالبة ماريا األشقر 
ب��ان��ت��اج   ،usek kaslik جامعة م���ن 
ال��ط��ب��ي��ع��ي.  ال��ف��ري��ك  م���ن   "beskuit"
الفكرة جاءت بعدما طلب من التالمذة 
منتوج  ف��ك��رة  ع��ن  البحث  الجامعة  ف��ي 
غ��ي��ر م��ت��واف��ر ف���ي االس�����واق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. 
"اشير" لالبتكار  م���رك���ز  م����ن  وب����دع����م 
وري����������ادة األع������م������ال، ق����دم����ت ال���ط���ال���ب���ة 
 ع��ل��ى 

ً
م���ش���روع���ه���ا ال����ج����دي����د م���ع���ت���م���دة

ال���ت���ج���ارب ال��خ��ارج��ي��ة م���ن ال��م��ن��ت��وج��ات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���خ���ال���ي���ة م����ن ال���م���ك���ون���ات 
الحافظة، ويمكن نقل المنتج الجديد 
لتقديم  منه  واالستفادة  الرحالت  في 
ال��ط��اق��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��م��واط��ن، بسعر 
م���ن���خ���ف���ض. وب���ح���س���ب ال���ط���ال���ب���ة ف���إن 

الحصول على المنتج الفريك الطبيعي 
يتم من الجنوب والبقاع، ويصنع ويعاد 
الجنوب  م��ن  محلية  ل��ت��ع��اون��ي��ات  بيعه 
 ان الطموح تحول من 

ً
والبقاع، معتبرة

ف��ك��رة ان��ت��اج غير م��وج��ود ف��ي االس���واق 
اللبنانية ال��ى اوس��ع من ذل��ك عبر دعم 
االنتاجات  وزي���ادة  اللبناني  االقتصاد 
لدعم  والمحلية  وال��غ��ذائ��ي��ة  الطبيعية 
المزارع اللبناني وتقديم مواد طبيعية، 
وت��ق��دم بنكهات ع��دي��دة. وع��ب��ر اع��الن 
ترويجي مميز قدمت الجامعة منتوجها 
ال��ج��دي��د ب��ع��ب��ارة "ه���ل ت��ت��ذك��ر ج��دت��ك 
عندما كانت تقدم لك الفريك وتتناوله 
في المنزل"، اليوم اصبح بامكانك اخذ 
ه���ذا ال��م��ن��ت��وج وب��ن��ك��ه��ات مختلفة ال��ى 

مكانك المفضل".

تميز لجامعة الحكمة يف مباراة القضاة

 "biscuit" الفريك الطبيعي أصبح
  USEK ـ يف ال

طالب أبدعوا يف مجاالتهم العلمية
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تتمات

1

 روزيت فاضل

واعتبر ان "التعليم العالي في لبنان 
ف��ي معظم  ب��ه  ان نفخر  بلغ مستوى يجب 
ف��ي بعض  ت��ج��اوزات��ه  األح�����وال، وان نقمع 
الحاالت". وتساءل عما "إذا كان باإلمكان 
الجامعة  بين  الرائعة  المنافسة  ننسى  ان 
األم��ي��رك��ي��ة اإلن��ج��ي��ل��ي��ة وج��ام��ع��ة ف��رن��س��ي��ة 
التعليم  قمة  ف��ي  لبنان  وض��ع��ت  يسوعية 

العالي في المشرق". 
وح������اول ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن خ��ش��ي��ة ال��ب��ع��ض 
الجامعية  للمؤسسات  الضخم  ال��ع��دد  م��ن 
ع��رب��ي��ة أص��غ��ر من  ث��م��ة "دول  ال��خ��اص��ة إذ 
ي عدد جامعاتنا، من 

َ
لبنان تحتضن ضعف

دون أن ت��رت��ق��ي أف��ض��ل ال��م��ؤس��س��ات ال��ى 
المستوى األكاديمي الممتاز، والذي يتيح 
ان  والشبان  الشابات  من  اآلالف  لعشرات 
يتخرجوا بتخصصات مختلفة، وان يتابعوا 
ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان دراس����ات عليا في 

الخارج بتفوق يثير اعجاب العالم".
وق��س��م ال��ج��ام��ع��ات ال��خ��اص��ة ال����ى ف��ئ��ات 
 10 نحو  األول���ى وتضم  الفئة  منها  ث��الث، 
مؤسسات جامعية مدرجة في خانة "الجيد 
جدًا"، في حين تدخل مجموعة أخرى من 
ال��ج��ام��ع��ات، وي��ص��ل ع���دده���ا ال���ى ن��ح��و 20 
مؤسسة خاصة، الى الفئة الثانية "التواقة 

الى الجودة". 
اما الفئة األخيرة فتحتاج، وفقًا لحمادة، 
الى "اص��الح جذري او الى قرار بإقفالها". 
عند محاولتنا معرفة أسماء هذه الجامعات 
المصنفة ضمن هذه الفئات، كرر حمادة 
جوابه عند حديثه عن كل منها قائاًل:" لن 

اسمي أيًا منها".

دور قانون الجودة وأهميته
يتمايز  الجامعات  "بعض  ان  الى  ولفت 
خ��الل حصولها  من  المؤسسات  باقي  عن 
ع���ل���ى اع����ت����م����ادات م����ن م���ؤس���س���ات ك��ب��ي��رة 
ف����ي ال����خ����ارج او م����ن ج���ام���ع���ات ع���ال���م���ي���ة". 
وت��وق��ف ع��ن��د ال��م��الح��ظ��ات، "ال��ت��ي تتعلق 
ك��م��ا ه��و ال��ح��ال ف��ي معظم ال��ق��ط��اع��ات في 
الطابع  على  ثالثة  عناصر  بتدخل  لبنان، 

األكاديمي لجامعتنا".
"الطابع التجاري"، قال حمادة، "هو اول 
مالحظة". وشرح أن "هذا الطابع لقي في 
بعض الحكومات تجاوبًا أدى الى ترخيص 
تأمين  دون  م��ن  ال��رب��ح  ابتغت  لمؤسسات 
الثاني"،  التعليم". "اما الطابع  الجودة في 
بين  المنافسة  م��ن  "ال���ذي جعل  ل��ه،  وفقًا 
ال����ط����وائ����ف ح���ج���ة أس����اس����ي����ة ل��ل��ت��رخ��ي��ص 
التعليم  ال��دي��ن وح��ري��ة  ب��اس��م  ل��ل��ج��ام��ع��ات 

ومقدمة الدستور". 
ولفت الى ان "المالحظة األخيرة ترتكز 

على  طغى  ال���ذي  السياسي،  ال��ط��اب��ع  على 
االع���ت���ب���ارات االك��ادي��م��ي��ة ف���ي ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ح��االت" مشيرًا ال��ى ان��ه "ج��ع��ل م��ن حجة 
الموجبة  األسباب  أحد  المناطقي  االنتماء 

لتراخيص غير مجدية".
وشدد حمادة على "ضرورة إقرار الهيئة 
الجودة  لقانون  النواب  مجلس  في  العامة 
اللجان  "عبر  ان��ه  ال��ى  التعليم"، مشيرًا  في 
إلقراره  الجديد  المجلس  وينتظر  النيابية 

ال��ى ان "ع���دد الجامعات  ن��ه��ائ��ي��ًا". ول��ف��ت 
الخاصة ليس بمخيف كما يعتقد البعض. 
ول�����ن ي���ك���ون ك����ذل����ك، ل����و ك���ان���ت ال���ج���ودة 
المؤسسات وفي جميع  مضمونة في كل 

كلياتها وتخصصاتها".
واستشرف أنه "في حال اعتماد قانون 
م��راق��ب��ة ال���ج���ودة ف���ي ال���س���ن���وات ال��م��ق��ب��ل��ة، 
التي  الجامعات،  لعدد  تقليصًا  فسنشهد 
ت���م ق���ي���اس م��س��ت��وى ت��ق��ص��ي��ر ف���اض���ح في 

أيضًا  ول��ل��ج��ودة". وش���دد  للعلم  ت��وف��ي��ره��ا 
ال���ق���ان���ون "س���ي���راق���ب حتى  ع��ل��ى ان ه����ذا 
لبنان،  ف��ي  الجامعية  المؤسسات  أفضل 
وزيادة عدد الجامعات الخاصة، والتنافس 
المناطقي والمذهبي فيها مع قياس واقع 
تسلل بعض المشاريع التجارية الى جسم 

التعليم العالي".
راف���ق���ت  ال���ت���ي  االن����ت����ق����ادات  ع���ل���ى  ورد 
الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس، 
والتي لها كل مبرراتها ومقوماتها مؤكدًا 
المرتبطة  الطب  كليات  أفضل  "م��ن  أنها 
واعتبر  الجامعية".  المستشفيات  بأفضل 
ي���ط���ال ذل��ك  ان  "ت����م دون  ه����ذا  أي���ض���ًا أن 
جامعة البلمند، التي تستفيد من خدمات 
وذلك  جاورجيوس،  القديس  مستشفى 
بانتظار االنتهاء من بناء حرم استشفائي 

ضخم في الشمال".
ال���ق���دي���س  ج����ام����ع����ة  ك����ان����ت  إذا  وع����م����ا 
ج�����اورج�����ي�����وس ت����ع����زز االن�����ق�����س�����ام داخ�����ل 
الطائفة االرثوذكسية، قال: "اطرح سؤااًل 
ام���ام ال����رأي ال��ع��ام ع��ن ال��ط��ائ��ف��ة ال��م��ارون��ي��ة 
ال��ك��ري��م��ة، وت���ح���دي���دًا ع���ن ه����ذه ال��ط��ائ��ف��ة 
وال���ت���ي ت��أس��س��ت ج��ام��ع��ات م��رم��وق��ة ع��دة 
ت��اب��ع��ة ل��ره��ب��ان��ي��ات م��خ��ت��ل��ف��ة ول��م��ط��ران��ي��ة 
بيروت كما الحال لجامعة الحكمة، دون ان 
البطريرك  لغبطة  انزعاج  أي  ذل��ك  يشكل 

مار بشارة بطرس الراعي". 
الكبيرة،  ال��م��ع��ض��الت  "اح���دى  ان  ورأى 
وال��ت��ي ت��واج��ه ك��ل وزي����ر ت��رب��ي��ة ه��ي ن��زع��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال����ى ت��ف��ض��ي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
ألوالده ع��ل��ى أي ت��خ��ص��ص آخ���ر ت��ق��ن��ي او 

ال�����ى ان "ه����ذا  م���ه���ن���ي" م���ش���ي���رًا 
ي���خ���ل���ق ان����ع����دام����ًا ف����ي ال����ت����وازن 

يدفع  مما  والتوظيفي،  الوطني 
عددًا من اللبنانيين الى البحث عن 

شهادات خارج لبنان احيانًا في دول 
ال تتمتع ال بجودة تعليم وال بالسمعة 
ال��ج��ام��ع��ي��ة ال��ط��ي��ب��ة، وي����ع����ودون ال��ى 
ال����وط����ن ل���ي���ن���ج���ح���وا ف����ي ام���ت���ح���ان���ات 
الى  تاليًا  وينضمون  الكولوكيوم"، 
الجامعيين،  المتخرجين  "ج��م��ه��رة" 
ه�����ذه  ع�����ل�����ى  ي����ض����ي����ف����وا  ان  دون 
اال تضخمًا مسيئًا، وهذا  "الجمهرة" 
ضبطها  ن��ح��اول  بتخصصات  ي��ص��ب 

ف��ي ال���داخ���ل ك��م��ا ال��ح��ال ف��ي ال��ه��ن��دس��ة، 
الطب والصيدلة". 

وع�����������رض ل�����م�����آخ�����ذه ع�����ل�����ى ام����ت����ح����ان 
ال���ك���ول���وك���ي���وم وال س��ي��م��ا ع���ل���ى ط��ري��ق��ة 
اع��ت��ب��ره��ا م��ل��ت��وي��ة ألن���ه م��رخ��ص تقليدي 
لوضع حد اقصى لألعداد في التخصصات 

وفي الوصول الى الهدف".

rosette.fadel@annahar.com.lb

سنشهد تقليصًا لعدد الجامعات يف حال اعتماد قانون الجودة
حمادة لـ "النهار": علل الجامعة الوطنية تتشابه مع مذهبية نظامنا وتسييسه

مارسيل محمد

ف���ي دول������ٍة ال���م���واط���ن ف��ي��ه��ا 
أقل  م��ن  محرومًا  يكون  يكاد 
ال��ج��ّي��د من  التعليم  ب��ات  ح��ق��وق��ه، 
رفاهيات الحياة، يتمّتع به الميسورون 
دون س���واه���م م���ن ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق��ي��رة، إذ 
الجامعات  أقساط  تبدأ 
الخاصة في لبنان بنحو 
أم��ي��رك��ي  دوالر   2000
إلى ما يفوق هذا الرقم، 
خ����الل ال��س��ن��ة ال���واح���دة 
ث����الث����ة(،  أو  )ف�����ص�����الن 
وفق  التكلفة  وتختلف 
ال��ج��ام��ع��ة واالخ��ت��ص��اص 
أي����ض����ًا. أم�����ا ف����ي ال��ج��ام��ع��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ف���األق���س���اط شبه 
محدودة  إمكاناتها  لكن  رمزية، 

واإلنماء مفقود. 
"مهنا"  مؤسسة  أص��درت��ه  تقرير  وف��ي 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ال��ب��ح��وث وال����دراس����ات 
بعنوان   2010 ع��ام  والتعليم،  االكتوارية 
مؤشرات  لبنان:  في  الخاصة  "الجامعات 
المال"،  مقابل  والقيمة  لة  المساء األداء، 
ب���رز ال���ف���ارق ال��ك��ب��ي��ر ب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ات عند 
ال��ذي  اخ��ت��ي��ار اخ��ت��ص��اص إدارة األع���م���ال 
دوالر   2000 ب��ي��ن  م���ا  ت��ك��ل��ف��ت��ه  راوح������ت 
أم��ي��رك��ي  دوالر  أل�����ف   12 إل�����ى  أم���ي���رك���ي 
س��ن��وي��ًا.  وي��ظ��ه��ر ال���رس���م أدن�����اه أن���ه ع��ام 
إدارة  اخ���ت���ص���اص  ك��ل��ف��ة  ب��ل��غ��ت   2010
األعمال في جامعتين فقط ما بين 2000 
أّن  ح��ي��ن  ف���ي  أم���ي���رك���ي.  دوالر  و3000 
االختصاص  كلفة  تبلغ  أيضًا  جامعتين 
فيهما ما بين 13001 و14 ألف دوالر في 

الجامعات  من  الكبرى  النسبة  أما  السنة. 
)6 ج��ام��ع��ات(، ف���ت���راوح ال��ت��ك��ل��ف��ة م��ا بين 

4001 و 5 آالف دوالر أميركي.
األرق�����ام ع��ال��ي��ة وب��ع��ي��دة ك��ل ال��ب��ع��د من 
ال����ق����درة ال���ش���رائ���ي���ة ل���ل���م���واط���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي 
كلفة  تنخفض  فهل  ومداخيله،  العادي 

التعليم في الدول العربية؟ 
أوض��ح م��ص��در أك��ادي��م��ي ل���"ال��ن��ه��ار" أّن 
في  ينحصر  لبنان  ف��ي  ال��رس��م��ي  التعليم 
جامعة واحدة هي الجامعة اللبنانية، بينما 
للجامعات  ال��ح��ك��وم��ات  دع���م  ن��س��ب��ة  ت��ع��ل��و 
ال���رس���م���ي���ة ع���ل���ى ص��ع��ي��د ال���ع���ال���م ال��ع��رب��ي 
وال��م��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا ي��رت��ف��ع ع��دده��ا م��ق��ارن��ة 
في  الرسمي  التعليم  أّن  موضحًا  بلبنان، 
وطننا شبه مجاني واألرخص على صعيد 
إلى  ال��ط��الب  بعض  يحتاج  إذ  المنطقة، 
مساعدات إلكمال تحصيلهم العلمي في 

الجامعات الحكومية في الدول العربية.
وت��ب��ق��ى ال���ه���وة ف���ي ل��ب��ن��ان ب��ي��ن كلفة 
التعليم الرسمي والخاص كبيرة، علمًا أّن 
فرص  يوفر  اللبنانية  بالجامعة  االهتمام 
على  ويساعد  اللبنانيين  لمعظم  تعليم 
تكون  التي  الخاصة  الجامعات  م��ن  الحد 
بينما  نسبيًا  محدودة  مستوياتها  أحيانًا 

مرتفعة. أقساطها 
أم�����ا ك���ل���ف���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����خ�����اص، ووف����ق 
ال��م��ص��در، ف��ت��ك��اد ت��ك��ون م��ش��اب��ه��ة لباقي 
الدول العربية ولكن المشكلة تكمن في 
المنخفضة  اللبنانية  ال��ع��ائ��الت  مداخيل 
م���ق���ارن���ة ب���م���داخ���ي���ل ال����ع����ائ����الت ال��ع��رب��ي��ة 
ي��ك��ون عبر هيئة  ال��ح��ل فربما  أم��ا  ع��م��وم��ًا. 
الجامعات  أقساط  تراقب  منظمة  محلية 
ال��خ��اص��ة وت��ح��ّدده��ا ب��ش��ك��ل ي��ت��ن��اس��ب مع 

كلفة المعيشة والرواتب.

اع��ت��ب��ر الخبير االق��ت��ص��ادي  م��ن ج��ه��ت��ه، 
في  الجامعية  األق��س��اط  أّن  عجاقة  جاسم 
يحّدد  ال  واألم��ر  مرتفعة،  الخاص  التعليم 
عبر المقارنة مع أقساط التعليم الرسمي، 
في  والمدخول  الشرائية  القدرة  وفق  بل 
في  الشرائية  القدرة  أّن  معتبرًا  البلدان، 
أوالده��م  بتعليم  لألهالي  تسمح  ال  لبنان 

في الجامعات الخاصة.
ي���ت���س���اءل ال���ب���ع���ض ع���ن س���ب���ب ارت���ف���اع 
نسبة طالب الجامعات الخاصة، والجواب 
يكمن في "فرص العمل". إذ استطلعت 
"النهار" آراء نحو 20 عائلة بّررت أّن األهل 
ي��ع��م��ل��ون ل��ي��اًل ن��ه��ارًا وأح��ي��ان��ًا ي��ق��ت��رض��ون 
م���ب���ال���غ ك���ب���ي���رة م����ن ال����م����ص����ارف، ل��ت��أم��ي��ن 
الخاصة،  الجامعات  في  أوالده��م  أقساط 
الى  تعمد  المهمة  ال��ش��رك��ات  معظم  ألّن 

الخاصة  الجامعات  م��ن  موظفيها  اختيار 
أّن  كما  اإلدارة،  مع  جريها 

ُ
ت اتفاقات  عبر 

بعض الجامعات تسعى إلى إيجاد وظائف 
اللبنانية  لطالبها بعد التخّرج. أما خريجو 
عمل  ع��ن  البحث  عملية  ت��ك��ون  م��ا  فغالبًا 

لهم شاقة، تستمر سنوات أحيانًا.
ع��ج��ائ��ب ل��ب��ن��ان ك��ث��ي��رة وم��ن��ه��ا ال��م��ج��ال 
التعليمي، فرغم أّن التعليم حق مكتسب 
لجميع سكان األرض، يبقى تحقيقه في 
لبنان مشروعًا مدمرًا يقتل طاقة الطالب 
وأه���ل���ه���م ع���ل���ى ح����د س�������واء. وم�����ع ارت���ف���اع 
ه��ل ستستمر  م��ت��ك��ّرر،  بشكل  األق��س��اط 
ال����دول����ة ف���ي غ����ّض ال��ن��ظ��ر ع���ن م��س��ت��ق��ب��ل 

أبنائها؟ 

األقساط يف الجامعات الخاصة: من عجائب لبنان!
  وأقساط اللبنانية رمزية لكن امكاناتها محدودة

 ابراهيم حيدر
 

ارتفع عدد الجامعات والمعاهد في لبنان 
ت��ب��اع��ًا ل��ي��ص��ل ال����ى أك���ث���ر م���ن 60. ن��ع��رف 
أن مجلس ال�����وزراء ال���ذي ي��ص��رف األع��م��ال 
السابقة يمنح رخصًا لجامعات  والحكومة 
طرح  بعد  وتخصصات،  وكليات  ومعاهد 
عبر  ال��ع��ال��ي  التعليم  مجلس  م��ن  ملفاتها 
وزارة التربية والتعليم العالي. بعض هذه 
الجامعات والمعاهد ال يتوافق مع الشروط 
لم  وال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة،  اللجنة  ال��ت��ي وضعتها 
بقرارات  انضمت  لكنها  بتقاريرها،  يؤخذ 
العالي  التعليم  مؤسسات  ال��ى  الترخيص 
المتعددة في لبنان، وبدأت تستعد لفتح 
فروع لها قبل أن تنطلق رسميًا من مجمع 

واحد.
ك���ث���ر ي����س����أل����ون ع�����ن ع������دد ال���ج���ام���ع���ات 
ف���ي ل��ب��ن��ان، وع���م���ا اذا ك����ان ال��ب��ل��د ي��ح��ت��اج 
ف��ع��اًل ال���ى م��ؤس��س��ات تعليم ع���ال جديدة 
وب��ت��خ��ص��ص��ات م����ت����واف����رة، وي���ع���رف���ون أن 
ج����ام����ع����ات ع����ري����ق����ة ف�����ي ل����ب����ن����ان ال ت�����زال 
مختلفة،  جنسيات  م��ن  طالبًا  تستقطب 
وشهاداتها وتخصصاتها مدعومة بأنظمة 
جيد،  وتصنيف  عالميًا  ممنوحة  اع��ت��م��اد 
وه���ن���اك ج��ام��ع��ات اس��ت��ط��اع��ت خ����الل م��دة 
وجيزة أن تفرض نفسها في التخصصات 
وباتت تستقطب عددًا كبيرًا من الطالب 
نظرًا لمستوى شهاداتها وتعليمها. لكن 
بعض الجامعات بات يستسهل التعامل مع 
الطالب بهدف استقطابهم، خصوصًا غير 
المقبولين منهم في تخصصات معينة في 

الشهادات العليا.
تمنح بعض هذه الجامعات في لبنان، 
شهادة الماستر في تخصصات عدة. 
يدخل الطالب الى إح��دى الجامعات 
ال��ج��ام��ع��ي��ة،  ال���م���ع���اه���د  أو 
الشهادة  على  ليحصل 
ال��ع��ل��ي��ا ت���ع���وي���ض���ًا، م��م��ا 
ي���ع���ن���ي ال����ت����ف����اف����ًا ع��ل��ى 
ال�����ت�����ح�����ص�����ي�����ل ال����ع����ل����م����ي 
ال�������ض�������روري ال���م���ؤه���ل 
ل����ن����ي����ل ال�����ش�����ه�����ادة. 
ورب���م���ا ي��ك��ون ن��ظ��ام 
التعليم في الجامعة 
ال���ت���ي واف���ق���ت على 
ان���ت���س���اب���ه، ج���ي���دًا، 
ل���ك���ن اس���ت���س���ه���ال 
ال������ق������ب������ول وم����ن����ح 
ال��������������ش��������������ه��������������ادة 
ي������ط������ي������ح ب�������ج�������ودة 
انها  لمجرد  تعليمها 
للتسجيل  اس��ت��ق��ط��ب��ت��ه 
ف��ي��ه��ا ب����ش����روط س��ه��ل��ة، 
وه�����ن�����ا ي����ك����م����ن ال���خ���ط���ر 
التعليم  ع��ل��ى  الحقيقي 

العالي.
ال���ش���ه���ادة ي��ح��وزه��ا ال��ب��ع��ض ب��االن��ت��ق��ال 
م��ن جامعة ال���ى أخ����رى. ف��ال ي��ع��ود التعليم 
االجتماعي  أو  العلمي  البحث  على  مرتكزًا 
أو اإلنساني. هي مجرد شهادة من جامعة 
مرخصة، تمنح اللقب لصاحبها، بال تعب 
زي���ادة  أن  يعني  ه���ذا  فعلي.  تحصيل  وال 
عدد الجامعات والمعاهد ليس دليل تنوع 
للجودة،  أو تعدد، هو استسهال وض��رب 
ال��ن��ظ��ام  ف���ي  ف���اض���ح  وجود خلل  وي��ظ��ه��ر 
العالي  التعليم  يهدد  اللبناني،  الجامعي 

ويشكل خطرًا على استمراريته.
ال��ت��ي  غياب التشريعات  أن  ل��ن��ع��ت��رف 
��ب ض���م���ان ال�����ج�����ودة، ج���ع���ل ب��ع��ض 

ّ
ت��ت��ط��ل

ترتكب مخالفات في  الناشئة  الجامعات 
ال������ش������ه������ادات، وم����ن����ه����ا االل�����ت�����ف�����اف ع��ل��ى 
في  الستقطاب الطالب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن��ظ��ام 
اخ��ت��ص��اص��ات ع����دة، ث��م تسجيل ال��ط��الب 
ف�����ي اخ����ت����ص����اص����ات غ���ي���ر م����رخ����ص����ة، إل���ى 
أو  تبيعها  ال��خ��ارج  م��ن  استيراد شهادات 
األخطر  سياسية. لكن  بتغطية  تمنحها 
أن ب��ع��ض ال��ج��ام��ع��ات، ول��ي��س ت��ل��ك ال��ت��ي 
التعليم،  في  واألخالقيات  الجودة  تعتمد 
يتصرف بمنظور تجاري، وهو ما يضعف أو 
يهدد النظام الجامعي التاريخي الذي مّيز 
واالختصاصات  العالي  التعليم  في  لبنان 
وال����ج����ودة. ال ي��م��ك��ن ل��ل��ج��ام��ع��ة أن ت��ك��ون 
تكترث  ل���م  م���ا  ال��ع��ال��ي  للتعليم  م��ؤس��س��ة 
لمسار أكاديمي واضح تعززه وتطوره على 
قاعدة البحوث وال��ج��ودة، إل��ى فتح اآلف��اق 
واأله��م  واعتمادات.  معايير وتصنيف  من 
على  العالي  التعليم  مؤسسات  ز 

ّ
تحف أن 

وتطوير  بحوثها  وتعزيز  برامجها  تحديث 
آل��ي��ات عملها، ف��ي إط���ار ال��ت��ن��اف��س ووف��ق 
مسؤولياتها أيضًا. لكن هل جامعات لبنان 
كلها تتميز بأكاديميتها، وتقارب معايير 

المستوى العالمي؟
ليست  أن���ه���ا  ال���ج���ام���ع���ة،  م����ن   المعنى 
ل����"ال���ب���ي���زن���س"، ول��ي��س��ت أي���ض���ًا م���درس���ة. 
العلمي،  البحث  األول��ى  بالدرجة  وظيفتها 
وه�����ي أي���ض���ًا م��ط��ل��ق��ة االف����ك����ار ال���ج���دي���دة 
المتنورة. هي موقع للتغيير واالستقاللية، 
ومؤسسات أكاديمية ديموقراطية. فهل 
ن��ش��ه��د ت���ح���والت ف���ي م��ؤس��س��ات التعليم 
العالي كلها لترتقي نحو تولي دور جديد 
العلمي الواسع؟ لقد  يطلقها الى الفضاء 
حان وقت التأسيس لمرحلة جديدة يكون 
التقويم عملية تعيد االعتبار لمعنى  فيه 
ال��ج��ام��ع��ات ودوره������ا، وت��خ��ض��ع ف���ي ال��وق��ت 
نفسه لمعايير ال تتجاوزها، وتخرجها من 
دائ������رة ال��ت��ح��اص��ص ال��س��ي��اس��ي وال��ع��ائ��ل��ي 

والطائفي...

ibrahim.haidar@annahar.com.lb
Twitter: @ihaidar62

جامعات لبنان... التقويم والجودة 
ومواجهة الخلل األكاديمي
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ال تنظر الجامعة اللبنانية األميركية "LAU" إلى الواقع التعليمي 
ال��ق��ط��اع. فهي تستعد  إل��ى مستقبل ه��ذا  الحالي م��ن دون رؤي��ة 
بكل أقسامها الى متطلبات سوق العمل بعد 20 و30 سنة وتعد 
العدة وفق نظرتها األساسية والوحيدة هي أنها جامعة في خدمة 
المجتمع. وهي تعلنها ثورة تعليمية في المناهج وسبل التعليم 
تتسابق مع التطور الحاصل بهدف أن تكون السباقة في لبنان 

والمنطقة.
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��دك��ت��ور ج����وزف ج��ب��را 
يعتبر أن "الجامعة منسجمة النها صريحة وشفافة في رسالتها 
والمشاركة  وتطويره  المجتمع  جامعة في خدمة  وهي  التعليمية 
ف��ي ح��ل ال��م��ش��ك��الت ال��ت��ي تصيبه م��ن ال��ع��ول��م��ة واالم����ور البيئية 
وجدنا  بعدما  التعليم  في  استراتيجيتنا  بدلنا  وال��ي��وم  والبطالة. 
م��وج��ودة، وسألنا  تعود  لن  العام 2050  في  الوظائف  معظم  ان 
أنفسنا هذا السؤال: كيف سنستعد لهذه المرحلة المقبلة؟ ومن 
 INNOVATION التطور  جامعة  نكون  ان  ق��ررن��ا  المنطلق  ه��ذا 
UNIVERSITY وان نكون السباقين في هذه الخطوة المتقدمة، 
وأردنا من هذه الخطوة ان يتمكن طالبنا في حال تخرجهم وعدم 
تمكنهم م��ن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ان ي��ت��م��ك��ن��وا ه��م م��ن خلق 

الوظائف". 
ال يتردد بالقول إن الواقع الحالي في جامعته يحتاج الى ثورة 
وشدد  لحظة.  كل  في  الحاصلة  العلمية  الثورة  تالحق  تعليمية 
على انه "نحن اليوم نعيش زمن الثورة الصناعية الرابعة، انه زمن 
 BIO �وال NANO TECHNOLOGY �الخدمة اآللية المتطورة وال
TECHNOLOGY وكيف يمكن أن يتعاون المهندس والطبيب 
التي    DATA ANALYTICS ال��ي��وم  وه��ن��اك  المجتمع،  ل��خ��دم��ة 
أن  ب���ال����INFORMATION OVERLOAD  وكيف يجب  ج��اءت 
نعلم طالبنا ان يأخذوا منها المعلومات التي تفيدهم واليوم نعد 

 ."DATA ANALYTICS�مركزًا متطورًا ل
المناهج  ف��ي  ث���ورة  ال���ى  م��دع��وة  التعليمية  "ال��ه��ي��ئ��ة  وأض�����اف: 
على  الحاصل  التطور  لمجاراة  تغييرها  ال��ى  باستمرار  وأطالبهم 
االختصاصات  تحديث  صعيد  على  وت��ح��دي��دًا  ك��اف��ة،  األص��ع��دة 
وال��ع��ال��م��ي��ة".  المحلية  ل��ل��س��وق  ال��ج��دي��دة  ال��ح��اج��ات  م��ع  لتتماشى 
لتتطور،  الكافي  ال��وق��ت  للجامعات  ك��ان  الماضي  "ف��ي  وأوض���ح: 
التطور حيث يمكن  اليوم نحن في سباق جنوني كبير مع  لكن 
اليوم ونستفيق غدًا على شيء جديد، فلذلك  تطوير أي شيء 
أصر على الهيئة التعليمية على التطور الدائم".  وأضاف: "هدمنا 
كل الحواجز التي وضعناها بين الهندسة والطب، فاصبحا اليوم 
يدرسان معًا ويقومان بالبحوث معًا أيضًا. وسندخل إدارة االعمال 
ادارة  التخرج من معرفة كيفية  الطبيب عند  معهم، كي يتمكن 
الجامعة  التي تقدمها  المساعدات  ام��وره".  وعن  نفسه وتنظيم 
ل��ل��ط��الب ع��ل��ى ص��ع��ي��د االق���س���اط ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
الصعبة التي يمر بها لبنان، قال جبرا إن "الجامعة تعتبر انه من 

الظلم ان يكون هناك طالب مؤهلون الكمال تعليمهم ويحرمون 
من ذلك، ولهذا السبب قررت الجامعة بالتعاون مع جمعيات عدة 
اللبنانية  ال��م��دارس الرسمية  ان تؤمن االم��وال لتعليم ط��الب من 
مؤهلين وتمكنا من جمع 22 مليون دوالر لتحقيق ذلك، وما زلنا 
مؤهل".   طالب  اي  لتعليم  االم���وال  ون��ؤم��ن  وسنحارب  مستمرين 
وبالنسبة للطالب المسجلين في الجامعة واصبح لديهم مشاكل 
اقتصادية حتمت عليهم التوقف عن متابعة تحصيلهم العلمي، 
أكد جبرا ان "حالة البلد االقتصادية سيئة وال احد يرحم الناس، 
ولهذا السبب الجامعة دفعت في العام الحالي نحو 31 مليون دوالر 
لمساعدة الطالب على إكمال مسيرتهم العلمية في الجامعة الننا 
الربح  المجتمع وناسه وال نبغي  كما قلت نحن جامعة في خدمة 
بقدر ما نريد ان يتطور هذا المجتمع ويكون افضل لنا والوالدنا، 

والمحسنون كثر والحمد لله واشكرهم". 

جوزف جبرا: "LAU" جامعة يف خدمة املجتمع 
وحل مشاكله ونتطور للعام 2050

واقع التعليم العالي يف لبنان - الجامعة اللبنانية نموذجًا

رئيس الجامعة اللبنانية األميركية الدكتور جوزف جبرا.

 البروفيسور فؤاد أّيوب
      رئيس الجامعة اللبنانية

يقاس مستوى رقي األمم وتحّضر الشعوب بمستوى ما تمتلكه 
هذه  استثمار  في  اإلنسان  أخالقّية  وبمقدار  بشرّية،  طاقات  من 
ًا من وجوده على األرض،  الطاقات والحفر في بنية المجتمع، بدء
الّتعليم العالي  مروًرا بمواكبة مختلف مراحل دراسته، وصواًل إلى 

الذي يعد تتويجًا للمراحل السابقة.
ة 

ّ
كاف وشعبها  وكلّياتها  بفروعها  اللبنانية،  الجامعة  في  ونحن 

المستمّرة،  المتابعة  من خالل  نجد  الوطن،  على مساحة  الممّتدة 
بنا 

ّ
ومن خالل ما ينجز سواء في لبنان، أم على صعيد مشاركة طال

ومتخّرجينا في المحافل الدولية، نجد أّن التعليم العالي "الوطني" 
���رد وي��ن��اف��س 

ّ
ف���ي ازده�������ار م���ط

كبرى الجامعات العالمّية.
الوطنية  ال��ج��ام��ع��ة  ت��ؤّم��ن 
ت��ع��ل��ي��م��ًا م���ت���ق���ّدم���ًا ل���������������� 79 
أل�������ف ط����ال����ب����ة وط������ال������ب ف��ي 
�������ة، 

ّ
االخ�������ت�������ص�������اص�������ات ك�������اف

وت����واك����ب����ه����م ف�����ي م��س��ي��رت��ه��م 
ال��ع��ل��م��ّي��ة ن��خ��ب��ة م���ن األس���ات���ذة 
البّحاثة، وهم متخّرجوا الجامعة 
دول��ة  م��ن 30  وأك��ث��ر  اللبنانية 

حول العالم.
ف����ي إط������ار س��ع��ي��ه��ا 

إل���������������ى االرت������������ق������������اء 
ب����������ال����������م����������واط����������ن، 
���ال���ب 

ّ
وت��ح��ف��ي��ز ال���ط

ع�����ل�����ى ال�����ّت�����م�����ّس�����ك 
ب���ال���ت���ع���ل���ي���م س���ب���ي���اًل 

ل����الك����ت����ش����اف، وت���ال���ي���ًا 
ل��ل��ت��ط��وي��ر، ت��ع��م��ل ال��ج��ام��ع��ة 

ب��ال��ت��ع��اون  دؤوب  بشكل 
المستمرين  والتنسيق 

ما بين رئيسها وأعضاء 
م�����ج�����ل�����س ال����ج����ام����ع����ة 
والمديرين  وال��ع��م��داء 
واألس��������������������������ات��������������������������ذة 
����ف����ي����ن ع��ل��ى 

ّ
وال����م����وظ

وض������������������������������ع خ��������ط��������ط 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات من 
ش��أن��ه��ا ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام 

التعليم العالي ومواكبة 
ما  ومتابعة  المستجدات 
ي���ح���ت���اج���ه س������وق ال��ع��م��ل 
وف�����ت�����ح اخ����ت����ص����اص����ات 
وم������س������ارات ج����دي����دة. 

وان��ط��الق��ًا م��ن م��ب��دأ ح��ق ك��ل ط��ال��ب ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى مستوى 
ف الجامعة الوطنية عند حّد تأمين 

ّ
متقّدم من المعرفة، ال تتوق

تحسين  على  م��ط��ّرد  عمل  ف��ي  ه��ي  ب��ل  ألبنائها  ال��ع��ال��ي  الّتعليم 
جودة التعليم الذي يتعّزز من خالل استقاللية الجامعة وتحررها 
م��ن ت��ج��اذب��ات ال��س��ل��ط��ة، ك��م��ا أّن اع��ت��م��اد ال��الم��رك��زي��ة ف��ي إدارة 
ودفع  التعليم  نوعية  تحسين  في  المساهمة  شأنه  من  الجامعة 
تكنولوجيا  اعتماد  إل��ى  إضافة  حركته.   

ّ
ش��ل وع��دم  قدمًا  العمل 

مجال  ف��ي  واستخدامها  ال��ط��الب  خدمة  ف��ي  وجعلها  المعلومات 
ة.

ّ
اإلدارة وحقول التدريس كاف

وفي سياق ضمان جودة التعليم تعتمد الجامعة اللبنانية معايير 
مّتبعة في جامعات عالمّية، كما ويشرف على البحوث والدراسات 
أساتذة من أهل الخبرة واالختصاص. وقد حقق العديد من طالبنا 
إن��ج��ازات عالمية ون��ال��وا ب���راءات اخ��ت��راع، ويشهد ال��واق��ع أّن خريجي 
الجامعة اللبنانية يتصدرون الناجحين في مباراة 
مجلس الخدمة المدنية. وتجدر اإلشارة 
إل���ى ال��ت��ع��اون ال����ذي ت��ق��ي��م��ه ال��ج��ام��ع��ة 
اللبنانية بينها وجامعات عالمية 
تعقدها،  ال��ت��ي  واالت��ف��اق��ي��ات 
وت���ش���م���ل ت����ب����ادل ال���خ���ب���رات 
ف���ي م���ج���االت م��ت��ن��وع��ة من 
م���ث���ل ال���ب���ح���ث وال��ت��ع��ل��ي��م 
وال������ت������دري������ب، واف����ت����ت����اح 
��ع��ن��ى 

ُ
أق�����س�����ام ج�����دي�����دة ت

��ق��اف��ّي��ة 
ّ
ب���م���ّد ال���ج���س���ور ال��ث

وال��ع��ل��م��ّي��ة م���ع ال��ج��ام��ع��ات 
ال���ع���ال���م. ك��م��ا تنتهج  ف���ي 
ال���ج���ام���ع���ة اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
إدارّية مستمّرة تقوم على 
عّدة مبادئ بهدف تخريج 
الب على أعلى مستوى 

ّ
الط

م�����ن ال�����ج�����ودة م�����ن ن��اح��ي��ة 
الّنمو االجتماعي والخلقي 
والنفسي والعقلي فيكون 
لالنخراط في سوق  مؤّهاًل 
ال��ع��م��ل ب��ع��د ت��خ��ّرج��ه، ويفيد 
تاليًا المجتمع الذي يحيا فيه. 
ال��وط��ن��ّي��ة، جامعة  وال��ج��ام��ع��ة 
ال����وط����ن، آف���اق���ه���ا م��ف��ت��وح��ة، 
ك����ان����ت وس���ت���ب���ق���ى ال���م���وئ���ل 
الجامعة  واألخ��ي��ر، هي  األّول 
ال����ج����ام����ع����ة ألب�����ن�����اء ال����وط����ن 
أحالمهم  تنّوع  على  هم 

ّ
كل

تجمعهم  وط��م��وح��ات��ه��م، 
ال��ج��اّد  ال��ب��ح��ث  ف��ي مختبر 
ع�����ن ال���ح���ق���ي���ق���ة وال���خ���ي���ر 

للوطن.


