
 

 6 في تربوي  الإطالق اليوم خالل  يس يوسفجامعة القد   رئيس، اليسوعي   اشسليم دك   بروفسوركلمة ال
 4102 (فبرايرشباط )

 
 

العمل لتفكير و لذا الصباح ه  التعليمي   نامجتمعمن أعضاء  االجتماع الذي يضم  خرى، أنا سعيد وفخور بة أمر  
ة للتعليم أكاديمي  ثقافة  وقت مضى أكثر من أي   يبنونو   غناهم بهذايتقاسمون ف، ربوي ةالت هما على ممارساتمع  

ها من تأسيس إذا تم   ،التربية الجامعي ة رسالة في هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن   .جامعتنابها فخر تم والتعل  
 هنا عالجننحن  .المشتركة تهثقافب قوي   تعليمي أكاديمي من أجل بناء مجتمع هذالجامعة بأكملها، فا أجل

ننسى يجب أن ال  .عمله حول لتفكيرنفسه في حالة من ايجد المعلم  حيثهذا النهج المعطى لمعنى المسألة 
ئهال لنجاح الجامعة في الجودة و المعيار األو   أن   يكمن في التصنيف العالمي محترمة مرتبة مرموقة  في تبو 
في  همبطل  إشراك قادرين على هم و مهنتفي  باندفاعملتزمين و  باحثين تدريسأعضاء هيئة  لديها أن يكون في

 ،في الواقعمعرفة ومعارف جديدة ألنفسهم ولآلخرين. على إنتاج  ينقادر  يصبحونم والبحث حيث التعل  مسار 
ة األكاديمي   رسالتهاف يتكي، تسعى إلى ةالسريع اتر التغي  و يات تحد  العالم من في  في أي امنا هذه،، الجامعة

الذي التعليم  يس يوسف أن  جامعة القد  تدرك في هذا السياق، نهج الجودة.  في إطار ةمتين سعلى أس دعمهاو 
ة رك بقو  اشيضو من أعضاء هيئة التدريس لدينا ع كل   أن   د. أنا متأك  نجاحلل حاسم هو عامل يتمت ع بالجودة

 .ةالحياة اليومي  واقع  فيترجمه يهذا االعتقاد و في 

 على مستوى الرئاسةليس فقط  عليمي ةالت بنىيس يوسف الوضعت جامعة القد  ي، التحد  لمواجهة هذا 
في أن الجامعة رئاسة دور يكمن  هكذا،و  ؛ ةالتعليمي   تهاة لديها اآلن لجنكلي   كل   على مستوىا ولكن أيض  

ة من خلل العديد من المدارس في المسائل التعليمي  ات والمعاهد و احتياجات الكلي  خيارات و  تكون في خدمة
، ةالتربوي  ة و لممارسات األكاديمي  ل تهايس يوسف اليوم رؤيجامعة القد  توضح  باإلضافة إلى ذلك، .المبادرات

ا، و بين أمور أخرى من نتاج عةم المتوق  التعل   )نتائج( على أساس مخرجاتبرامج تدوين ال أيض   أداتين للتعليم، وا 
 ي سيتم  ذال "ي  جامعالتعليم "كتي ب الهو  لاألو  ف ؛ ةالمقبلفي المرحلة الثانية ونشر منهما ل و  األ بصدورب أرح  

طال  . واألداة التيطي  صفحاته نصوص وتجارب أخرىيمكن إدراج حيث  قابل للتطو ر جل دمك لكمتسليمه 
 بولونياة يعرض عملي   لذيا ECTS النظام األوروبي  الحتساب األرصدة قابلة التحويل دليل ا هوانتظاره
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في  ة لناالعملي   هاترتيباتو  هذه العملي ة وآثار ECTSالحتساب األرصدة قابلة التحويل النظام األوروبي و 
إيرما مجدالني  السي دة مع دليلالر الفريق الذي يصوغ ويطو   اقريب   يعطينا. آمل أن جامعة القد يس يوسف

 للكادرات مخص صةة نسخفي نسختين،  مكن نشرهيالذي س للجامعة هذا النص  اإلداري طويعد هنري والسي  
ا مين و ة والمعل  ة واإلداري  التعليمي    .بللطل   مخص صةنسخة أخرى أيض 

 شملت تتناول مواضيع قائشكل وث على ال  فصو بين طي اته  الذي يحتوي "كتي ب التعليم الجامعي ي" إن  
ة ات في الممارسات األكاديمي  متطل بهذه ال ةترجم بغية ةسعى لتوفير أداة منهجي  يالعديد من جوانب التعليم، 

 ما لجودة : شرح رؤيةيتمت ع بانهج  هو نوع من التفسير، وهو المقياس الرئيسي ألي   كتي ب. هذا الةالتربوي  و 
عدادو  للمعني ين هاونشر  تقييمفي ممارسات ملموسة وقابلة لل تطبيقهاو   .التنفيذه هؤالء ا 

يس جامعة القد   هيئة التدريس فيالذي كتبه أعضاء  كتي بالمضافة لهذا الالقيمة  بالتالي، فإن  
هيت الذينمين والباحثين لمعل  ل واسعةمعرفة من  ينطلق هأن   تكمن في، يوسف ه جزيل . إليهم وج  الشكر إلى أوج 

من أجل  ةالجامعي   التربية رسالةرأس تت التيدة ندى مغيزل نصر السي  إلى ، وهم من أهل البيت هؤالء المؤل فين
نرى مأخ بطاقات اقريب  أن تتوافر . كذلك نأمل كتي بهذا ال تنفيذ حدود  يتخط ونمن عندنا ل خبراء ب  ة من ق  دو 
يحيط  سعه إال  أنمتناني ال يإ. شموال  ة أكثر التعليمي   ناخبراتتنا و اتقاسم ثرو يصبح التربية بحيث علوم ة كلي  
بنشاط  اتعاون نالمعهد الفرنسي الذيفي بيروت و  (AUF) ةللفرنكوفوني  ة الجامعي  الوكالة  مكتب وهمشركائنا ب

 .رائعالفي نشر هذا المنتج 

 من ا لجامعة القد يس يوسف )ة( واحد في التزام كل   احدث   وليصبحاليوم  هذابرنامج فلنواصل اآلن 
 . كما تعلمون رسالتهانجاح ليس يوسف و القد  جامعة ل بنة البار ةاإلأو  بار  الشريك )ة( واالبن  )ها( باعتباره

قَّع منها  ،ةسة وطني  كمؤس   ،يس يوسفجامعة القد  إن  كما رأيتم في اآلونة األخيرة، و  من أي  وقت أكثر ُيت و 
 نعرف كيفس مع اجميع أنحاء العالم : إلى التي تهبها  ةي  والمواطن ي ةالتعليمعطاءاتها ة في نوعي  ال مضى

 ات !يالتحد  مواجه ن

 سليم دك اش اليسوعي  


