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ورش التربية الجامعية في ”القديس يوسف“

USJ    النسخة الرابعة من الورش في جامعة القديس يوسف

صدى البلد  

للسنة الرابعة على التوالي أقيمت 
ورش التربية الجامعّية في جامعة 
القّديس يوسف في بيروت، وهي 
تهدف إلى تطبيق أحدث أساليب 
التعليم وأجودها، وقد جمعت في 
نسختها الرابعة (٢٨ حزيران ٢٠١٦) 
ما يزيد على ٢٥٠ أستاذا من الجامعة. 
حّية  فتتا ال ا لجلسة  ا ستهلت  ا
بكلمة لرئيس الجامعة البروفسور 
سليم دكاش ألقاها نائب الرئيس 
ميشال شوير، ثم تحّدثت مندوبة 
لجودة  ا ن  لضما معة  لجا ا ئيس  ر
والتربية الجامعّية ندى مغيزل نصر 
ــّددت على االرتباط بين ورشة  وش
لجامعّية وعملية ضمان  ا لتربية  ا
الجودة (الماضية قُدًما في الجامعة 
يير  لمعا ا ء  ــو فــي ض ليسوعّية)  ا
العالمّية، كما بّينت تأثير ذلك على 
نوعية التنشئة التي يتلقاها الطلبة. 

تصميم وحدات تعليمية
وتـــوزع المشاركون على إحدى 
عــشــرة ورشـــة بحسب المواضيع 

التالية: 
التكنولوجيا في خدمة التربية 
ــة: تــصــمــيــم الــمــلــف  ــّي ــع ــام ــج ال
اإللــكــتــرونــّيE-portfolio؛ اعتماد 
ل  استعما ؛  لمعكوسة ا لصفوف  ا
الفايسبوك كـــأداة دعــم تربوية؛ 

استخدام اللوح التفاعلّي.
تخطيط الدروس: تحديد الوقت 
المستثمر من قبل الطالب للتعلم؛ 
على  تعليمّية  ت  ا حـــد و تصميم 
لــتــعــلــم؛ استخدام  ــوء نتائج ا ض
الطرائق الناشطة؛ تقييم طرائق 
التعلم: تصميم خرائط مفاهيمّية؛ 
تقييم تكاملّي للمكتسبات؛ تقييم 
المكتسبات بناًء على شبكة معايير.

مرافقة الطالب
فقة  ا مر ليات  آ  : لطلبة ا فقة  ا مر
ــن هـــذه الـــورش  الــطــالب؛ عـــدد م
ل فصوًال إضافّية في اإلصدار 

ّ
سيشك

الجديد (٢٠١٦-٢٠١٧) من ”دليل 
التربية الجامعّية“ الــذي تصدره 
جامعة القّديس يوسف إلى جانب 

األفالم التي ترافقه، وهي (األفالم 
ــيــل) مــتــوفــرة على الموقع  ــدل وال
.mpu.usj.edu.lb اإللكتروني التالي

أربعة لقاءات
جدير بالذكر أن هذا الحدث هو 
الثاني خالل العام ٢٠١٦-٢٠١٧ حول 
التربية الجامعّية وضمان الجودة 
المخّصص ألساتذة جامعة القّديس 
يوسف. إذ أقيمت أربعة لقاءات حول 
ضمان الــجــودة خــالل شهر شباط 
الماضي، جمعت ما يزيد على ٤٠٠ 
أستاذ اقترحوا خالل ورش العمل 
التي توزعوا عليها، مشاريع ترتبط 
بالتربية الجامعية، بهندسة البرامج 
، بدعم الطّالب وبالبحث، وهذا على 

ضوء التوجهات العالمّية.
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