
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في إطالق المنّصة 
، في كلّية العلوم التربوّية في 2016أّيار )مايو(  31في  ، Tabshoura الرقمّية "طبشورة"

 رم العلوم اإلنسانّية.يوسف، مدّرج بيار أبو خاطر في ح جامعة القّديس

 

 هذا الحدث، ةراعي ،Michèle Cameron دة ميشيل كاميرون السي  حضرة كندا،  ةسعادة سفير 
 ،CRDP للبحوث واالنماء التربوي   المركز رئيسةعويجان،  دة ندىالسي  حضرة 
 World ةمة الرؤية العالمي  ل منظ  ، ممث  Marc André Hensel د مارك أندريه هنسلالسي  حضرة 

vision، 
 Digital Opportunity ص الرقمي ةر  جمعي ة الف  ل ةالوطني   ةبيطار، المدير  حضرة السي دة ماريان

Trust 
 ،عميدالد السي  حضرة 

 ،مدراء المدارسحضرات السي دات والسادة 
 ة،مات غير الحكومي  لمنظ  ل نليممث  الو  المدراءحضرات السي دات والسادة 

ة ة دة نايلة زريق، مدير السي  حضرة   ،"طبشورة"منص 
 اء،األعز   ءصدقاأي ها األ

 

 قتر حالم   م اإللكتروني  التعل   من ةمنص  هذه الإنشاء بهذا المشروع، مشروع  أن أبدأ بالترحيب أود  
 حدث  هو ذاته  في حد  الحدث . هامن الستفادةفي ا (يرغبن  )يرغبون  واتيوالل  ا لجميع أولئك ان  مج  

ل، التنق   في مشكلة من يعانون ة األطفال الذين لتفكير في فئات كثيرة من الناس، وبخاص  ا من أجل
ن تكون أاليوم  يجب عليها نعلم،كما  ،التي دةجي  ال والمعارف العلم الستفادة منيتسن ى لهم ا لكي

 اهلشعوب والمجتمعات واألمم ألن  ا لتنميةة للغاية مهم   وسيلة يه ربيةالت. في متناول الجميع
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أحد قدامى جامعة باح لي من فترة ليست بالبعيدة، . األفضل نحو شخاصتغيير حياة األ تستطيع
من عوامل  عامل   يس يوسف كانة جامعة القد  ن وخاص  يتعليم اليسوعي  إن  :  القد يس يوسف بالتالي

 .األشخاص حياةبتغيير  ون تقومون، اليسوعي   أنتم. تيتغيير حيال

ه في التعليم ألن  وفائدته  الرقمي  حجم نسى نأن أو  أن نتجاهلاليوم  ال يمكننامن ناحية أخرى، 
ر غياليوم  الطلب التلمذة وحت ى العديد من. احنجبال لتعليميتكل ل ا وهام ة لكي اد  ج رافعة أساسي ة

 وسائلبالق األمر يتعل   حين، ولكن الكلسيكي ةي ة الوسائل التقليدبقادرين على الدراسة والنجاح 
في علقة مباشرة  مضعكتة الرقمي   الوسائل ين، ألن  منافس ون صبحأنفسهم وي ون تجاوز ية، الرقمي  

حيث أت جه . متهم على التعل  اوقدر  تلمذةلرغبات ال بطريقة ترفيهي ة ومفيدة، ،ستجيبتمع الواقع و 
اأو العالي،  من التعليم الثانوي  ة ة الدولي  الهيئات التعليمي   نحو حالي ا بالمسألة  يتعل ق األمر دائم 
ة مشروع الت جاه،في هذا ا. أفضل متعل  كوسيلة لدراسة أفضل و ة الرقمي    "طبشورة" منص 

Tabshoura   من  امصطلح   ناماستخد إذا ما ال بل يت سم بصفة نبوي ة، عنصر هام  ا هو حق
ة من خلل كلي   سي دة زريقأجرته ال بحثي   مشروع   في إطارهذا المشروع يأتي . ةالمفردات الديني  

 .على االنترنتالرقمي ة ة، ويهدف إلى إيجاد وسائل لتقييم الموارد العلوم التربوي  

كما أود  أن " طبشورة" ومشروع فكرةمن أجل  زريق دة نايلةئ السي  أن أهن    هناأود   ،السبب هذال
ز بالهذا المشروع  أحي ي م يالتعل" Lebanese Alternative Learningمنظ مة  معشراكة الم نج 

 ة العلومكلي  و دة نايلة زريق، ها السي  رأس  تتها و تسأس   ،ةحكومي  غير  ةممنظ  هي و  "بناني  البديل الل  
 "ص الرقمي ةر  جمعي ة الف  "و World Vision" ةالرؤية العالمي  "ويس يوسف، جامعة القد   في التربوي ة

Digital Opportunity Trust. 

ال ألجيال ") No Lost Generation IIضمن مجموعة أوسع هي مبادرة هذا المشروع يندرج 
 يوه. كندافي  ("ةالشؤون العالمي  ") Global Affairs قسم منالتي يأتي تمويلها   ("II ضائعة
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 ةبيهذا االلتزام لصالح الشب من أجلمن كندا  ةالسفير دة السي  سعادة  حي يأل لي  إفرصة بالنسبة ل
دة من أجل أعمالهاحوا لي أن أشكر حكومة كندا والطفولة، واسم تجاه جامعة  ومبادراتها المتعد 

 .بناء المواطنة والسلملمشاريع  لديهاالتي  هاساتمؤس  و  الجامعة ومعيس يوسف القد  

اطلقناا و دة جد  ى لكم ندوة جي  أتمن    .ة جي دة جد 

ة يحيا مشروع   ."طبشورة"منص 


