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أنجز مرآز الكمبيوتر األآاديمي في الجامعة 

تجريبيًا في  األميرآية في بيروت أخيرًا مشروعًا
 ءًا، والذي يستبدل جز)أو الهجين(مج التعليم المد

الوقت الذي يتم قضاؤه في الصف بنهج تعليمي من 
مع التعليم الُمدمج بين مزايا ويج. على االنترنت

تصال التقليدي بين المعلمين والطالب مع اال
مجموعة من المزايا األخرى تشجع التعّلم العملي 
 ستخالص وتقييماطة التي تعزز قدرتهم على تحليل ووالمستقل عن طريق إشراك الطالب في األنش

 ).  التفكير النقدي(المعلومات 
وقد . ويستفيد األساتذة والطالب على حد سواء من هذا البرنامج األآثر مرونة لتقديم محتوى المقرر التعليمي

، وسلمى تلحوق )آلية التمريض(، وميرنا ضومط )آلية العلوم الصحية(شارك  األساتذة األربعة مي مسعود 
، في المشروع بعد أن تلقوا تدريبًا وتوجيهًا )آلية الطب(، وتاليا عراوي )آلية الهندسة الزراعية والتغذية(

وقد أجمع األساتذة . من مرآز الكمبيوتر األآاديمي في إعادة تصميم وتنفيذ المقررات التعليمية القائمة
تعت مسعود إنها إستم وقالت الدآتورة مي .لجديدة جاءت على مستوى التوقعاتاألربعة على أن المنهجية ا

ت أن التعليم الُمدمج ال وأضاف. بإعادة تصميم مقررها التعليمي ألنه سمح لها بإستكشاف نهج جديد للتدريس
وقالت إن للتعليم الُمدمج . ، ولكن أيضا تغييرًا مطلقًا للطريقة التي ُيدّرس بهافقط رقمنة المواد التعليمية يعني

جهودهم؛ وعندما وا الذين ازدادت قراءتهم وحماسهم لدى طالبه" مستوى أعلى من التفكير"الفضل في خلق 
اختتمت منتديات مناقشة المواد الدراسية على مودل، وهو نظام ُيستخدم للتواصل بين المدرس والطالب 

 إنتقل الطالب إلى الفايسبوك رسال  واستقبال الملفات،إله تبادل النقاشات و الحوارات ووبإمكانهم من خال
وأشارت مسعود . بكات التواصل االجتماعي، حيث أقاموا مجموعة لمواصلة مناقشاتهمالذي يعّد من اشهر ش

إلى أنه آان لهذه المشارآة جانبها السلبي، ففي مناسبة واحدة، تلقت حوالي مئتي تحديث بالبريد اإللكتروني 
ة الزمنية الطويلة ولفتت إلى جانب سلبي آخر يكمن في الفتر. ستجابة الطالب الساحقةإ إلى نظرًا من المنتدى

ومع ذلك، قالت الدآتورة مسعود إنها . التي تقتضيها إعادة تصميم المقرر التعليمي لُيصبح من التعليم المدمج
وقد ". التعليم المدمج هو المستقبل"وقالت إن . قد تقدم مقررات تعليمية مدمجة ُأخرى في المستقبل القريب

تعليم الُمدمج آتورة مسعود، وقالت إنه بالرغم من أن تطبيق تقنية الأّيدت الدآتورة تاليا عراوي انطباعات الد
طالبها المزيد من المرونة، ت إلى قّدم هذه التقنية ستمتعت باألمر، آما أّنا، غير أنها يستغرق وقتا طويًال

. رىءوهذا أمر مهم جدًا إذ غالبًا ما يتغيب طالب الطب عن صفوفهم الدراسية بسبب تناوبهم في قسم الطوا
المستجّدات من خالل الدخول إلى مودل أينما  ّلطالع تام على آاعليم المدمج بالبقاء على وقد سمح لهم الت

من إجراء مناقشات على االنترنت مع  و تمكنت عراوي وطالبها أيضًا. آانوا وفي أي وقت من اليوم
اعدة في الطب الداخلي في جامعة البروفيسورة مارغريت باتين، وهي أستاذة بارزة في الفلسفة وأستاذة مس

طريقة جديدة في التفكير  التعليم الُمدمج عّزز ّنإوقالت الدآتورة ميرنا ضومط .  دةيوتا في الواليات المتح
ووافقت على . ستطالع لدى الطالب، في حين سّهل آثيرًا على المعلِّمين إمكانية تحديد نقاط ضعفهموحّب اال

مستعدين  نامج الدراسي أصبحوا يقرأون أآثر، وأشارت إلى أنهم آانوا دائمًاأن الطالب المشارآين في البر
 .  وجها لوجه أوعلى االنترنت بشكل جيد لصفوفهم، سواء

ن مرآز الكمبيوتر األآاديمي آان إآل من مسعود وعراوي، لكنها قالت ورّددت التحديات التي واجهتها 
سلمى تلحوق التي  ةأما الدآتور. في آل خطوة لمساعدتها ومساعدة زمالئها في مسعاهم الجديد حاضرًا

عملت مع األستاذة المساعدة مونيكا فابيان في إعادة تصميم شاملة لمقررها التعليمي، فاعترفت أنها أساءت 



ولم يقتصر األمر . ستحق العناءن النتيجة تإيذ المقرر التعليمي، لكنها قالت تقدير الوقت الالزم لتخطيط وتنف
على ارتفاع نسبة مشارآة الطالب في محتوى المواد الدراسية، وقالت إن هذه التجربة منحتها الفرصة 

ستخدمت اوقبيل نهاية المقرر التعليمي، . إلعادة تقييم مقررها التعليمي وساعدتها لتصبح معّلمة أفضل
وآان الرد . جربتهم مع التعليم الُمدمج، واقتراح أفكار للتحسينتلحوق منتدى للنقاش لتطلب من طالبها تقييم ت

طالب ردودًا واضحة حول ما يجب يقدم فيها ال وقالت تلحوق إنها آانت المرة األولى التي. إيجابيًا للغاية
 وتجدر اإلشارة إلى أن األساتذة األربعة أصبحوا راغبين. حتفاظ به وما يجب تعديله في مقررها التعليمياال

، 2009بتجربة التعليم الُمدمج بعد حضور ورشة عمل حوله نظمها مرآز الكمبيوتر األآاديمي في أيار 
وقّدمها بشكل ُمدمج الدآتور آالن آيكوك، أستاذ األنتروبولوجيا في جامعة ويسكونسن ميلووآي الذي يملك 

ز الكمبيوتر األآاديمي والحظت مديرة مرآ. خبرة تفوق عشر سنوات في مجال تدريس المقررات المدمجة
الجامعة األميرآية في بيروت برنامج  البروفسورة روزانجيال سيلفا أنه من الضروري أن يتلقى أساتذة
وقد تدّرب األساتذة األربعة على التعليم . التدريب على التعليم الُمدمج  في المرآز قبل أن يحاولوا ممارسته

، الذين رافقوهم همام آاديمي ضم رنا حداد وريان فايد وحسينالُمدمج على يد فريق من مرآز الكمبيوتر األ
الب، وتحديث المقررات في إعادة تصميم المقرر التعليمي، من تدريس المقرر، إلى تقييم ردود فعل الط

آما أنهم قاموا بجمع هذه الوثائق لترشد مقررات تعليمية ُمدمجة في . ستنادًا إلى مدخالت الطالباالتعليمية 
مرآز الكمبيوتر األآاديمي، ُأعطي الطالب الذين  وبمساعدة.  بل في الجامعة االميرآية في بيروتالمستق

يتلقون المقررات التعليمية المدمجة دورات توجيهية في بداية الفصل الدراسي لتعليمهم المهارات المطلوبة 
لطالب أنهم يفضلون أن يتلقوا من ا 57.3وبحلول نهاية فصل الخريف، أعلن . للنجاح في هذه البيئة الجديدة

.... آانت تجربة جديدة: "وقال أحد الطالب . مقررًا تعليميًا ُمدمجًا عوضًا عن األسلوب التقليدي وجهًا لوجه
". بطريقة فعالة  ووحدي ارف جديدة ومعرفة معلومات جديدة لقد سنحت لي الفرصة الآتساب مع

في ندوة الكلية الثامنة التي يقيمها مرآز الكمبيوتر وسيشارك األساتذة مسعود وضومط وعراوي وتلحوق 
األآاديمي حول تقنيات التعليم التي ستقام قريبًا وسيقدمون الجوانب المبتكرة من مقرراتهم التعليمية 

وسينضم اليهم ثالثة أساتذة سيقدمون مقررات . ويعرضون أفكارهم حول التعليم الُمدمج مع أسرة الجامعة
وسارة خداج وخالد ) آلية العلوم واآلداب(ل الفصل الدراسي الحالي وهم زين سنو تعليمية ُمدمجة خال

م الكمبيوتر ألغراض التعليم االجدير بالذآر أن أول نظام الستخد). آلية الهندسة المدنية والمعمارية(جوجو 
. تشالمرز شيروين ، وقد ابتدعه الفيزيائي فيها1960هو نظام بالتو الذي شّغلته جامعة إيلينويز في العام 

باقامة شبكة تعليمية تستعمل الكمبيوتر بين جامعتي ديوك  1969وسمحت بدايات االنترنت في العام 
  .1979وآارولينا الشمالية في العام 


