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تلَك اخلصاِئُص كاَنْت ُمفَتَقدًة، وفي َبْعِض اأَلحياِن ُمغاِيَرًة 
حلِة  ْغييُر، والَبْدُء بهذِه الرِّ ْربوّيُة. فلذلَك، وَجَب عَلْينا التَّ أنظمُتنا التَّ

ويلة.   الطَّ
إليان  من  كل  ألقتها  واملتخرجني  املتخرجات  كلمات  كانت  بعدها 
اسحق، سارة النقاش، وصبا يونس شكرن فيها إدارة املدرسة والهيئة 

التعليمية على ما قدماه في سبيل اعالء الشأن التروبوي في املدرسة.
ثم جرى توزيع جوائز التقدير والشهادات.

ور�شة يف »الي�شوعية« 

لتطبيق  اأحدث اأ�شاليب التعليم
أقامت جامعة القديس يوسف في بيروت، ورش 
التوالي،  على  الرابعة  للسنة  اجلامعية  التربية 
وهــي تهدف، بحسب بيان للجامعة، إلــى »تطبيق 
أحـــدث أســالــيــب التعليم وأجــودهــا، وجمعت في 
نسختها الــرابــعــة مــا يــزيــد على 250 أســتــاذا من 

اجلامعة«.
اســتــهــلــت اجلــلــســة االفــتــتــاحــيــة بكلمة لرئيس 
اجلــامــعــة الــبــروفــســور سليم دكـــاش ألــقــاهــا نائب 
الــرئــيــس الــبــروفــســور مــيــشــال شــويــر. ثــم حتدثت 
مندوبة رئيس اجلامعة لضمان اجلــودة والتربية 
اجلامعية البروفسورة ندى مغيزل نصر وشددت في 
مداخلتها على االرتباط بني ورشة التربية اجلامعية 
وعملية ضمان اجلــودة )املاضية قدما في اجلامعة 
بينت  كما  العاملية،  املعايير  في ضــوء  اليسوعية( 
تأثير ذلك على نوعية التنشئة التي يتلقاها الطلبة. 

توّزع املشاركون على إحدى عشرة ورشة بحسب 
املواضيع التالية:

التكنولوجيا في خدمة التربية اجلامعية: 
E-portfolio  تصميم امللف اإللكتروني-

-اعتماد الصفوف املعكوسة 
-استعمال الفايسبوك كأداة دعم تربوية 

-استخدام اللوح التفاعلي 
تخطيط الدروس

-حتديد الوقت املستثمر من قبل الطالب للتعلم 

نتائج  ضـــوء  عــلــى  تعليمية  وحــــدات  -تصميم 
التعلم 

-استخدام الطرائق الناشطة 
تقييم طرائق التعلم:

-تصميم خرائط مفاهيمية 
-تقييم تكاملي للمكتسبات

-تقييم املكتسبات بناء على شبكة معايير مرافقة 
الطلبة

- آليات مرافقة الطالب.
وعّدد من هذه الورش سيشكل فصوال إضافية في 
اإلصــدار اجلديد )2016-2017( من »دليل التربية 
اجلامعية« الذي تصدره جامعة القديس يوسف إلى 
جانب األفــالم التي ترافقه، وهي )األفــالم والدليل( 
mpu.usj. متوفرة على املوقع اإللكتروني التالي

.edu.lb
ـــأّن هـــذا احلـــدث هــو الثاني  وذكــــرت اجلــامــعــة ب
التربية اجلامعية  العام 2016-2017 حــول  خــالل 
وضمان اجلودة املخصص ألساتذة جامعة القديس 
ــقــاءات حــول ضمان  يــوســف. فلقد ُأقــيــمــت أربــعــة ل
اجلــودة خالل شهر شباط املاضي، جمعت ما يزيد 
على 400 أستاذ اقترحوا خــالل ورش العمل التي 
توزعوا عليها، مشاريع ترتبط بالتربية اجلامعية، 
بهندسة البرامج، بدعم الطالب وبالبحث، في ضوء 

التوجهات العاملية. 


