
 التي أقيمت ةي  ولتربا عملالورش  فتتاحافي ، يس يوسفالقد   رئيس جامعة ،اليسوعي   اشدك   سليم بروفسورال مداخلة
 ،"مل  المعب قانون الجديد الخاص  في ال التربوي   تزاملال يم تقيوهي تحت عنوان : " ،5105عام )فبراير(  شباط 5في 

 .(CIS)في حرم البتكار والرياضة  باسيل فرانسوا قاعة فيوذلك 
 
 من دةلعو ا ،حب ذمال ال بل من ،ه من الضروري كيف أن  وأقول  هذه المداخلةأبدأ  أن أود  ، ورش العمل هذه في بداية .0

جانًبا ضع نو د الجي   القمح منها جمنفعتها فنستخر و  تهامدى مالءم التحق ق منمن أجل  ربوي ةالت ناممارسات إلىوقت آلخر 
بدأت  التي ةعي  الجام ربيةالت ةرسال شكرأ في حين دة.جي  ال تجاربنا خنقالذي يمكن أن ي العشب السام الضار   ، ذلكالزؤان

ز  في الوقتأن  أود  ، ربوي  الت يمقيتالإعادة  في مجال المنهجي  و  دائبال عملبالعامين  منذ  على ما مامكأمنفسه أن أرك 
مه ال يس يوسففي  معل مجديد للال قانون قد   ةشاركم جهة كل  ل التربوي   لتزامإلل إضفاء قيمةب ما يختص   في جامعة القد 

 إدارة خدمةلى القيام عو  جديدةات ومنهجي   رفامع إنتاجعن  ، فضالً المستقبل يمهني   تربية وتنشئة ةرسال فيومعني ة 
 التعليم.

 
مأن ي سعى ويسعى ،المثب تالباحث م المعل   وضع ال سي ماو  ،هذا مالمعل   قانون  .5 جامعة كتسبهم ت تربويينفاعلين  قد 

يس يوسف   أكثر فأكثر شعرناو  تبي ن لناحين  امضاعفً  اتأثيرً  بسرعةهذا القانون  ثارأ ،، وبالتاليقضي تها في خدمةالقد 
اآلثار  ثنا فيوبحقد نظرنا بتمع ن كون نقد . وا هذا األمرالحظ الطالب الذين على ذلك شهدوي ،االلتزامنتماء و إلا ثقافةب

 ى هذا القانون نفسهعل كئت  ن، يمكننا أن في الواقع. هفي مرق مةالبيانات ال أو واد  الشكلي ةالم أو على هذا القانون  بةالمترت  
 ةالوطني   باتالمتطل   مع أنفسنا مواءمةب يسمح لنا ،هذا مالمعل   قانون  الذي يقي مه ككل   ربوي  عنصر التال د من أن  تأك  نو 

 .عتراف بهاواإل ةنوعي  الالجودة تت جه نحو ة عملي   أي المنصوص عليها في ةة والدولي  واإلقليمي  

 
 ا أمامكم، تشملهأذكر  أستطيع أنو  ةتربوي  النقاط الواردة في قانون المعل م والتي ُتعَتَبر إن   ،على سبيل التذكير .3

 : المجاالت التالية

 (. وهي تتضم ن :11، ص 1 تطبيقالقواعد ) مهم ة التدريس بحد  ذاتها -0

رات إعداد *  ؛ (فحسب محتوى ال )وليس هاوأدوات أساليب التدريس تحديث، بما في ذلك المقر 

 ؛ يميالتق أساليبتطوير  *

 .للطالب مرافقة التربوي ةال *
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 : شمل ما يلييالذي  (11، ص 2تطبيق القواعد ) البحث -5

 ؛ " ... جديدة. ةوأدوات تعليمي   أساليب جديدة تطوير" ةالتعليمي  واألدوات  األساليب إنتاج *

 « .... ربوي  ت أو ومهني   علمي  ذات طابع وتقارير بات كتي  كتب و مقاالت و  نشر" *

 
 المشاركة في االجتماعات ستحضرت يالت (11، ص 3تطبيق القواعد ) نتشارال  أو ةالخدمة الداخلي   وظيفة -3
النظام  باتعلى متطل   بناء   التنشئة عندنابرامج  التي تهدف إلى تحسينتلك  ة  وخاص  ، ةالتعليمي   جانوالل  األنشطة و 

 بولونيا. ةوعملي   ECTS قابلة التحويل الحتساب األرصدة األوروبي  

 
د بهااألكاديمي   توفير الموارد -4  حصص تدريسي ة في المشاركة" يشملهو و  ؛ (22، ص 4تطبيق القواعد ) ة والتزو 
 ".ةالجامعي   ربيةالتب قةمتعل   إجتماعات عمل أو وندواتحلقات دراسي ة ورش عمل و و 

جنة التربوي ة منبثقة من الل   ةلجنة فرعي   إال أن   ؛ (11 ،12 ،9 ،1 )المواد   في هذا القانون  مالمعل   أنشطة يميتقيرد  -5
 :يم تقيهذا الوسوف يشمل مين. جميع المعل   على تعميمه سيتم  يم لهذا التقيملف  كامل  إلنتاجهي حاليًّا فاعلة 

 ؛ التعليم يم أداءيتقحول  محوًرا* 

 .رقياتوالت دو تجديد العقو  لتوظيفل يميهذا التق ـَتَسبحيُ  سوفو * 

 

 ه فيولكن   امشيًّ ها أمًراليس  التعليم الجامعي   أن   يتبي ن لنا، للتو   إليه أشرتُ  ما ضوء على، اءها األصدقاء األعز  أي   .4
 ذات جودة نوعي   وجود عن تعبيرب بل مفروضةال األنشطةمن قائمة ب األمر ال يتعل ق هنا ة.األكاديمي   ةالعملي   صميم

مسؤولي ة ، و امن   دواح كل   ةمسؤولي  إن ها، بكلماٍت بسيطة، . تعليمي ةال لرسالتنا ه من أجل أداٍء أفضلضمان ينايتوج ب عل
ل تنظيًما يت سم بالذكاء ابأكملهجماعة   ات العمل هذهورش إن  إقامة االلتزام. فيمثابرة الو  لتزامإلا تدعو إلى إن ها .تشك 

تكم مرون بفضل ازمتينحو اإل في مسيرتها ةجي داألدوات البجامعتنا  إلرادتنا في تزويد جميًعا اشاهد من   ليست سوى  اليوم
 الملتزمة. ومقاومتكم المجدية وكلمتكم
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ورش ائقة فبعناية  امعلى إعداده اإلى السيدة ندى مغيزل نصر وفريقه ود يال ي شكر  عب ر عنأن أ  ، أود  الختامفي  .5
 .المداخالت المحاضرينجميع أصحاب إلى  كما نعرب عن امتناننااليوم هذا بعد ظهر لفترة  ربوي ةالعمل الت

يس يوسف اليوم تحت اسم شخص التي جرت بعد ظهرورش العمل أضع أن  كما أود    ي يعرفهوالذ من جامعة القد 
 ،الخوري  ىالدكتورة مه يفي ظروف مؤسفة وه ناتفارق األمر يتعل ق بإنسانة والذي لم أعرفه مباشرًة.  منكم بعضال

 ارة.في حادث سي   والتي وافتها المني ة، ي ةالتمريضالعلوم  في كلية   ةسمدر  

مل أطروحة دكتوراه في جامعة مونتريال بشأن ع قامت بتحضير ا بالبحث،حبًّ و  ،يس يوسفا في جامعة القد  عامً  22بعد 
ات ي  لمرجعابب أرح  أود  أن الموت كان أسرع.  ، ولكن  ( المقبلمايو) أي ار في شهر تناقشهايجب أن كان ضة. الممر  

 الخوري. ىمه ت الدكتورةي أصبحتال  دكتور لآلنسة مهى الخوري لقب  تمنح اهألن   ة في جامعة مونتريالاألكاديمي  

 .نا فخورون بك  ن  إ قول لك  ن الزرقاء، ئكفي سما أنت  ، حيث ىدكتورة مه

 


