
 كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّيس يوسف، في حفل تسليم الشهادات الجامعيّة

، 2016تشرين الثاني )نوفمبر(  29"، يوم الثالثاء الواقع فيه مقاربات تربويّة لجودة التعليم العاليفي "

 حرم العلوم اإلنسانيّة. اعة الخامسة من بعد الظهر، في ردهةفي الس

 

اء، جونمتخر  ال أي ها لكم، التهاني بتوجيه كلمتي أبدأ أن أود   .1   المسار هذا تابعتم ألن كم  األعز 

 التعل م واضم   مينمعل  بالنسبة إلى  مثير أن ه أعتقد الذي  "العالي التعليم لجودة تربوي ة مقاربات"

 يفتح الذي البرنامج هذا متابعة اخترتم كمأن   لكم أؤك د أن أستطيعالعملي ة.  خبرتهمإلى  النظري  

مثيرة لالهتمام تجعلنا ننضم  إلى  وتوق عات   آفاقًا امعةوالج كلي اتكم أمام وحت ى منكم واحد كل   أمام

 شجاعة فعل هو الفعلالمعايير األكثر تطل بًا في إدارة التربية الجامعي ة. أنا ال أعني أن  هذا 

 اليوم التدريس فعل يستعيدفي المضي قُدًُما.  رغبةالو بصيرةبال يتمت ع فعل   ولكن ه منكم، يصدر

المرافقة واإلصغاء والتوجيه نحو الجي د والمعرفة  عدبُ  وهوبعده التربوي  األكثر أهمي ة وأصالة، 

د  .القديمة اإلغريق ميمعل   عند pedagogiaالحقيقي ة كما تعنيه كلمة  عة بنقل الجامتتعه 

 جديرون لنقل هذه المعرفة. نالكفوئوالمهني ون أي ها . أنتم أيًضا معرفة الغد المعرفة وبلورة

ة لالت حاد الدولي   ،منذ بضعة أي ام "بانكوكمدينة "خالل مروري ب .2  من أجل الجمعي ة العام 

، إحدى  Siamجامعة "سيام" إلى  بزيارة لجامعاتلخرين رؤساء آ برفقة قمت  ،للجامعات

ة الجامعي   التربيةحول لنا  أُعطي أثناء الشرح الذيالجامعات الرائدة في العاصمة التايالندي ة. 

ر الذي يُعطى المُ المعيار المستخدم هو أن  كان ات الجامعة، جميع كلي  التي اعتمدتها  ال يمكن  قر 

 اةاألدلمعلومات. لة الجديدة ات الرقمي  التكنولوجي   ،بشكل  أو بآخر ،ستخدمي منهج   عنله فص

. والتقييم الذاتي   ويملتقللبحث وا أداةً  تصبحعاتها المختلفة أفي تنو  المعرفة  لبلورة المعلوماتي ة

وما هي الوسائل المستخدمة  ي ة العملعلى كيفيقتصر عن هذه الجامعة شرح المسؤول  يكن لم

 كتساب  ال تيح المجالد تجي   بشكل   ستخدمةلمُ ا الرقمي ة من جهة الوسائل:  ه شد د على السببولكن  

ليصبح هو نفسه الفاعل ناشًطا الطالب  ة للمعرفة ومن جهة  أخرى، تجعلأفضل وأكثر دق  

 طالبالأيًضا  جعلت ةداة الرقمي  األو. أكثر إبداًعاة وأكثر مسؤولي   بالتالي صبحه فيملتعل   الرئيسي  

في مجال البحث  ةعملي  أكثر . عند هذه النقطة، يصبح الطالب التطبيق العملي  ب أكثر فأكثر يقوم

 واالبتكار.

ة أخرى، أقول لكم إن   .3 في المسار التربوي   كم بخياركم لهذا الدبلوم تضعون الجامعةمر 

أود  أن أشكر النظام التعليمي  واإلداري   متعد دة.  وتباينات عمل التنشئة ضمن خياراتلالصحيح 

 ي أصبحت في متناول أيديكمالت اني  لحصولكم على الشهادةأجد د تهمساركم والذي رافقكم في 

س  للعمل التدريسي   أفضل ستثمار  من أجل ا  .فيه أفضل وتمر 


