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القديس يوسف
ورش التربية
الجامعية يف ّ
ّ
للسنة الرابعة تواليًا ،أقيمت ورش
الجامعية في جامعة ّ
ّ
القديس
التربية
يــوســف ف ــي بـ ـي ــروت ،وه ــي تـهــدف
إلى تطبيق أحدث أساليب التعليم
نسختها
وأج ـ ــوده ـ ــا ،وج ـم ـعــت ف ــي ً
الرابعة ما يزيد على  250أستاذا من
الجامعةّ .
ّ
اس ـت ـهــلــت ال ـج ـل ـســة االف ـت ـتــاحــيــة
بكلمة لرئيس الجامعة البروفسور
ّ
سليم دكــاش ألقاها نائب الرئيس
ال ـ ـبـ ــروف ـ ـسـ ــور مـ ـيـ ـش ــال ش ـ ــوي ـ ــر ،ثــم
ش ـ ــددت م ـنــدوبــة رئ ـيــس الـجــامـعــة
ّ
الجامعية
لضمان ال ـجــودة والـتــربـيــة
الـبــروفـســورة نــدى مغيزل نصر على
ّ
الجامعية
االرتباط بين ورشة التربية
ُوعـمـلـيــة ض ـمــان ال ـج ــودة (الـمــاضـيــة
قـ ُـد ًمــا فــي الـجــامـعــة الـيـســوعـ ّـيــة) في
ّ
العالمية ،كما ّبينت
ضــوء المعايير
تأثير ذلك على نوعية التنشئة التي

يتلقاها الـطــالب .تـ ّ
ـوزع المشاركون
ع ـلــى  11ورش ـ ــة بـحـســب ال ـمــواض ـيــع
ال ـتــال ـيــة :ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي خــدمــة
الـتــربـيــة الـجــامـعـ ّـيــة ،تصميم الملف
ّ
اإللكتروني  :E-portfolioاعتماد
ال ـص ـفــوف ال ـم ـع ـكــوســة ،اسـتـعـمــال
ال ـفــاي ـس ـبــوك كـ ـ ــأداة دعـ ــم تــربــويــة،
ّ
التفاعلي .تخطيط
استخدام اللوح
ال ــدروس :تحديد الــوقــت المستثمر
مــن قـبــل ال ـطــالــب لـلـتـعـلــم ،تصميم
ّ
تعليمية عـلــى ضــوء نتائج
وح ـ ّـدات
الطرائق الناشطة.
التعلم ،استخدام
ّ
ت ـقــويــم طـ ــرائـ ــق الـ ـتـ ـع ــل ــم :تـصـمـيــم
ّ
ّ
تكاملي
مفاهيمية ،تقويم
خــرائــط
للمكتسبات ،تقويم المكتسبات بناءً
على شبكة معايير .مرافقة الطالب:
آليات مرافقة الطالب.
ّ
عــدد مــن هــذه ال ــورش سيشكل
ً
ّ
إضافية في اإلصدار الجديد
فصوال

( )2017-2016مــن "دل ـيــل التربية
ال ـجــام ـعـ ّـيــة" ال ـ ــذي تـ ـص ــدره جــامـعــة
ّ
القديس يوسف إلــى جانب األفــالم
التي ترافقه ،وهي (األفالم والدليل)
م ـتــوافــرة ع ـلــى ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي
التالي .mpu.usj.edu.lb
وه ـ ــذا الـ ـح ــدث ه ــو ال ـثــانــي خــالل
الـسـنــة  2017-2016ح ــول التربية
ّ
ّ
المخصص
الجامعية وضمان الجودة
ألســاتــذة جامعة الـقـ ّـديــس يوسف.
ف ـقــد أق ـي ـمــت أربـ ـع ــة لـ ـق ــاءات حــول
ضمان الجودة خالل شباط الماضي،
جـمـعــت مــا يــزيــد عـلــى  400أسـتــاذ
اق ـتــرحــوا خ ــالل ورش ال ـع ـمــل الـتــي
تـ ــوزعـ ــوا ع ـل ـي ـهــا ،مـ ـش ــاري ــع تــرت ـبــط
بالتربية الجامعية ،بهندسة البرامج،
بدعم الـطـ ّـالب وبالبحث ،وهــذا على
ّ
العالمية (usj.
في ضــوء التوجهات
.)edu.lb/qualite

