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 األميرآية نعت شفيق جحا
  

نتاجه الفكري القرن، وُعرف بغزارة إ نعت الجامعة األميرآية األستاذ شفيق جحا الذي توفي عن عمر يناهز
 الذي رفد مدارس في التربية والتاريخ وآان أول من أدخل مادة التربية الوطنية واألخالق في منهاج

 .التدريس في لبنان
في بشمزين الكورة ، ودرس في مدرستها ثم في مدرسة الصبيان  1912جحا في العام  مخائيل شفيق ولد

البكالوريوس في اآلداب  ة األميرآية في بيروت حيث نالبعد ذلك انتقل إلى الجامع. األميرآية في طرابلس
 .1944والماجيستير في العام  1933والعلوم في العام 

وشارك في . وقد ُعرف بمؤلفاته.  عّلم األستاذ شفيق جحا في مدرسة اإلنترناشونال آولدج وفي الجامعة
 الوطني التاريخ، والكتاب في المصور واألخالق، وسلسلة الوطنية تأليف عدد من الكتب، منها سلسلة التربية

 .العالم التربية المدنية، وأطلس الوطنية، وسلسلة التربية لوزارة
 على عام مئة مرور في بيروت بمناسبة األميريكية الجامعة العيد الذي أصدرته آما شارك في تأليف آتاب

  .1866تأسيسها في العام 
 :مستقّل ؤلفآذلك فقد وضع األستاذ جحا الكتب التالية آم

  .الحالي ونّصه تعديالته تاريخه : اللبناني الدستور -
 إلى اإلنكليزية وقد ترجمته الجامعة .1882األميريكية في العام  بالجامعة الدائرة الطبية وأزمة داروين -

 .الخاصة وأصدرته بسلسلة منشوراتها
 - ).في جزئين( الفرنسي االنتداب عهد في لبنان مصير معرآة
 - .األحمر الكتاب جماعة -  السّرية العربية رآةالح

 - .بشمزين في والمدارس تاريخ التعليم
 ).الجامعة منشورات قريبًا عن يصدر( المعّرب الموسيقي التدوين -
  

، "العروة"، "المكشوف"في مجالت  وإذاعية له وتاريخية أدبية ومقاالت أبحاث وأذيعت آذلك ُنشرت
 ".البي بي سي"، "اإلذاعة اللبنانية"، "األبحاث

وهو . لبنان في التدريس مناهج في واألخالق الوطنية التربية مادة أدخل من أول واألستاذ شفيق جحا هو
 ،2007وفي آذار . 1980 المذهب في العام المعارف وزارة ونال وسام. العالية مؤسس مدرسة بشمزين

في الجامعة األميرآية في بيروت في مناسبة ميالده الخامس والتسعين  آّرمه برنامج أنيس المقدسي لآلداب
في احتفال تكّلم فيه عميد الطلبة في األميرآية آنذاك الدآتور مارون آسرواني، ونائب رئيس اإلنترناشونال 

 .آولدج السابق السيد نبيل رّحال
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  للتعليم العالي   الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في
 تضم هيئة تعليمية من   جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها 
يناهز مائة    ما   تقّدم الجامعة حاليًا     . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من 

  طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   والدآتوراه في   والدآتوراه،   والماجيستر،   برنامج للحصول على البكالوريوس،
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا 
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