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تخريج حاملي ديبلوم التربية الجامعّية في ”القديس يوسف“

لقطة جامعة للخريجين يتوسطهم دكاش   البلد

صدى البلد  

اطلقت كلّية العلوم التربّوية في 
جامعة القّديس يوسف الدفعة 
السادسة من األساتذة الجامعيين 
حاملي الديبلوم الجامعي ”التربية 
الجامعّية: الطرائق الحديثة“، 
في حضور رئيس الجامعة سليم 
اش اليسوعي وعميد الكلّية 

ّ
دك

فــادي الحج ونــدى مغيزل نصر، 
العميدة الفخرية ومندوبة رئيس 
الجامعة للبيداغوجيا الجامعّية، 

وسونيا قسطنطين مسؤولة قسم 
التدريب الدائم في الكلّية، وحشد 
من األساتذة ومسؤولي الجامعة 

واألهل واألصدقاء.

طرائق تربوية حديثة
تهدف هذه الشهادة المفتوحة 
ــذة التعليم  ــات امـــام جميع أس
العالي في لبنان، إلى التدريب 
على الطرائق التربوّية الحديثة، 
وهي تندرج في إطار التوجهات 
بية  لتر ا تعتبر  لتي  ا لمّية  لعا ا

اش: إن لم يخضع 
ّ

دك

األفراد للتدرب على جودة 

التعليم، كيف تريدون أن 

ف المؤّسسة رائدة؟
َّ
صن

ُ
ت

الجامعّية من أهم مقّومات الجودة 
في التعليم العالي. 

خدمات أكاديمية وإدارية
كلمة  قسطنطين  ت  ــر ــك ش
األساتذة المشاركين على الثقة 
على  للقّيمين  ها  منحو لــتــي  ا
الشهادة وعلى إدراكهم اهمّية 
لتعليم  ا ليب  سا أ بين  لعالقة  ا
م وألنــهــم قبلوا 

ّ
ـــودة التعل وج

بتحليل طرائق تدريسهم من اجل 
تطويرها. من ثم القى البروفسور 
مين، 

ّ
اش كلمة حّيا فيها المعل

ّ
دك

الذين التزموا متابعة المقّررات 
ل  واألعمال التطبيقّية“. وتساء
ــراد  ــــاش :“إن لم يخضع األف

ّ
دك

للتدرب على جودة التعليم، كيف 
ف المؤّسسة  صنَّ

ُ
تــريــدون أن ت

رائدة في تحسين نوعّية التعليم 
كما في سائر الخدمات األكاديمّية 

وحّتى اإلدارّيــة؟ أعتقد أّن هناك 
ر اليوم للكلّية“.

ّ
فرصة تتوف

م مدى الحياة
ّ
تعل

اما الحج فأشار في كلمة القاها 
ــدرب على أساليب  ــت ــى ان ال ال
مات  المحّر لتعليم يبقى ”مــن  ا
لدى األساتذة الجامعيين“، وتابع 
متوجها الى األساتذة ”لقد قبلتم 
في  عندما تسجلتم  ي  لــتــحــّد ا
هذا الديبلوم. بفضل تواضعكم 
الفكري، قبلتم بوضعية الدارس 
م مدى 

ّ
الــذي يؤمن بفكرة التعل

الحياة“. 
بعد توزيع الشهادات القت 
نسرين حمدان سعادة كلمة باسم 
األساتذة الخّريجين، أشادت فيها 
بالقيمة المضافة لهذه الشهادة 
ووقعها على تحسين أداء أساتذة 

التعليم العالي“.
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