
كلّية العلوم  مؤتمرالقّديس يوسف في بيروت، في كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة 
حول "اإلبتكار التربوّي والرقمّي في خدمة سوق العمل"، يوم الخميس  ،اإلقتصادّية وكلّية العلوم التربوّية

 ، في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل، في حرم اإلبتكار والرياضة.2018آذار )مارس(  8الواقع فيه 
 

الفكرّي والودّي أن أرّحب بكم في هاتين المحاضرتين، محاضرة السّيدة لبنى الصغير عويدات،  الواجبإّنه لمن 
التعليم  في الحديثة د وازن، رئيسة وحدة التكنولوجيارة في كلّية العلوم اإلقتصادّية والسّيدة وداحاض  م  الستاذة األ

عن االبتكار التعليمّي  ADIP  "اديب"تين ستحّدثاننا، تماشًيا مع مشروع كلّية العلوم التربوّية اللّ  الجامعّي في
كعودة للممارسات والخبرات لما  ي عَتَبر المؤتمرالمشروع،  ر منوفي هذا اإلطا. والرقمّي في خدمة سوق العمل

 .ة في هذا االبتكارومساهمة التكنولوجيا الرقميّ  تهاصياغوا عادة برامج تنشئة ابتكار  جلأمن  بذورمن ه تّم زرع
الذي يتناغم مع كلمة  Tempus-ADIB" تمبوس اديب"من مّنا لم يسمع في السنوات األخيرة هذه عن مشروع 

التعّلم عن بعد "تعني بالفرنسّية في اآلداب والّلغة العربّية، ولكّن أحرفه األولى  متمّرسلاالشخص أديب، وهو 
 قامالمكتب اإلقليمّي للوكالة الجامعّية الفرنكوفونّية في الشرق األوسط   ؟ نحن نعلم أيًضا أنّ " واالبتكار التربوي 

" تمبوس"في إطار مشروع التعاون  تمويل هذا المشروعب األوروبيّ  ّتحاداإل قامكما نعلم، . تصميمه وتنسيقهب
Tempus  ّالفرنسيين )مختلف الشركاء األوروبيين مع ، (يوليو)تّموز  12منذ أكثر من ثالث سنوات،  واستمر

 فةالتعليم العالي والغر  يلين عن وزارتَ ممثّ كذلك ة، و ة ولبنانيّ جامعة مصريّ  11، و(والبلجيكيين والرومانيين
هذا يعّبر فمنذ اليوم ال،   ؟قصير األجل و  مأساويّ " اديب"مشروع مصير  هل. البلدينكلٍّّ من ة في التجاريّ 

في ال يزال على قيد الحياة، ف" ديبا"هذا المشروع :  عن حقيقة رائعة بعد اختتام المشروع المؤتمر الذي يأتي
سبًبا ا جزءً كانوا  الرقميّ   والدمجالتربويّ  سات، ونهجهالمؤسّ من أجل  الخبرة، ومساهمته  عودةنّ قيل إأهدافه، 

 هدافأ  نتائجعلى  فّعااًل  اتأثيرً تؤّثر من هنا، ت عَرض مساهمات اليوم باعتبارها . وجود هذا المشروع من أسباب
 لماسترشهادة ا لبإصالح النموذج التعليميّ  على سبيل المثال، قامت كلّية العلوم اإلقتصادّية. "اديب"مشروع 

مشروع  التي اكتسبتها منواستفادت من الخبرة  ةة واألسواق الماليّ األعمال المصرفيّ شعبة ، ّيةقتصادإلا العلوم في
وعلوم ة، قتصاديّ السياسة اإل)ّية للشعبتين األخريين من الماستر إصالح من أجل القيام بورشة عمل "ديبا"

 ؛ (قتصاد الرقميّ واإلاإلنترنت 
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ها في مجال التعليم أو إعادة السؤال الصحيح الذي يمكننا أن نطرحه يتجاوز اإلنجازات نفس ومع ذلك، فإنّ 
د بمهاراته ومالمح إنتاجهصياغ ا من حيث : هذا السؤال هو التالي . ة برنامج مزوَّ إذا كانت برامجنا فّعالة جدًّ

ذا  فعات كانت شهاداتنا تلّبي احتياجات التوظيف، فماذا نقول إذن عنالتعليم والتنشئة والتعّلم، وا  الخّريجين  د 
. في سوق مّزقته أزمة يبدو أن ال نهاية لها ،محليّ عماًل، على الصعيد البنانيين الذين ال يجدون الشباب اللّ 
معايير األوروبّية ص في جامعتنا بحيث تفي بالنا نقوم بالكثير من العمل لرفع مستوى برامج التخّص صحيح أنّ 

، أقّله هذه هي اليوم مأساة التعليم العالي في لبنان وتنسجم مع سوق العمل، ولكن عن أّي سوق عمل نتحّدث ؟
 أن يتكّيف مع السوق ومع مطالب ناحية، على التعليم العاليمن ف:  من يؤمن برسالته وغاية هذه الرسالة

ة، والقدرة قيادوروح الة، عبر المناهج الدراسيّ  ،ذات جودة عاليةكفايات  وّفر للخّريجينيأن الشركات من أجل 
في ما  ،قادًرا حية أخرى، لبنان اليوم ليس، ولكن من ناالذات تنظيمير و فكتال ، والتمّكن منالتفكير النقديّ  على

ألف  25ألف إلى  23 ارب نحودة لما يقأربعة آالف أو خمسة آالف وظيفة جيّ  على اقتراح ،يتعّلق بالعمل
ا عن فرص عمل، مع العلم بحثً نحو البلدان األجنبّية  لهجرةطريق امنهم  يسلك اآلالف، بالتالي. ايج سنويًّ خرّ 
ق إلى هذه التطرّ  ليس ومع ذلك، هدفي. أكثر فأكثر زدحمةقة وما ضيّ ة أصبحت أيًض أسواق العمل الخارجيّ  أنّ 

ن كان ة والعلوم العلوم اإلقتصاديّ  يكلَيتَ إلى من جهة،  بالشكرتقّدم وختاًما، أوّد أن أ. ةحاسم تالمسألة، وا 
به وكذلك إلى المدير العام للتعليم العالي ومدير مكتب اإلّتحاد الجامعّي  انهذا العمل الذي تقومعلى التربوّية 

لسلطات بلدنا ، حان الوقت من ناحية أخرى ، و فعم بالرعايةم  ال احضورهمبالذين يشّرفاننا  للفرنكوفونّية في بيروت
أن تستقيل  ال تستطيع جامعة مثل جامعة القّديس يوسف وليس آخًرا، اوأخيرً  .يجدّ  لمعالجة هذه األزمة بشكلٍّ 

 الذي يتمّتع بالكفاءة والثقافة في بلدنا، من رأس المال البشريّ  جزءٍّ في  أقّله ،زلى التميّ تها في التنشئة عمن مهمّ 
 .االسم  هذاستحقّ يهو الذي وحده  وهذا الرأسمال البشريّ 


