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2020-1-10بيروت: 

البروفسور صوما بوجوده من الجامعة األميركية في بيروت ينال أرفع تكريم

من الجمعية الوطنية ألبحاث تدريس العلوم  (تسران)نارست( 

( أن البروفسور صوماي بوجييوده، العميييد المشييارك لكلييية اآلدابAUBأعلنت الجامعة األميركية في بيروت )
والعلوم في الجامعة واألستاذي في كلية اآلداب والعلوم فيها قد حصييل على مرتبيية الشييرفي األعلى من الجمعييية

الوطنية ألبحاث تدريس العلوم )نارست(، وهو أول لبناني وعربي يحصل على تلك الجائزة.

 للمساهمات المتميّزة في تعليم العلوم من خالل2020وقد اختير البروفسوري بوجوده لتلقي جائزة نارست للعام 
األبحاث. وهذه الجائزة إقرار باإلنجازاتي المهنية للدكتور صوماي بوجوده كأهّم البيياحثين بين البّحاثيية اآلخييرين

الذين تم ترشيحهم للجائزة هذا العام.

وعلق بوجوده قائالً: "الجامعة األميركية في بيروت وفّرت لي الجّو الذي يُغّذي ويستحّث، ودعمتني، فمّكنتني
من متابعة شغفي بتعليم العلوم".ي

يُذكر أن البروفيسور صوما بوجوده هو أيضاً مدير مركز التعليم والتعلّم في الجامعة وخدم سابقاً كمدير مركز
تعليم العلوم والرياضياتي فيها. وهو باحث مثابر طبع أثره على تعليم العلييوم على المسييتوىي المحلي واإلقليمي
والدولي. وتمتدّي إنتاجيته العلمية على العديد من المجاالت بدًءا من المناهج الدراسية وحتى المعلمين والطالب.
وفي قلب هذا الجهد المستمّر، يستعر شغفه بتحسين الظروفي التعليمية للعديد من الطالب والمعلمين. وبصييفته
باحثًا دؤوباً ومناصراً لتعليم العلوم، قييام أيضيياً بتييدريب العديييد من الطالب وأعضيياء هيئيية التعليم، ويخييدم في
العديد من اللجان الوطنية والدولية. وكما ذكر زميل له في  تدريس العلوم، فإن تفاني البروفيسييور بوجييوده في
مجال تعليم العلوم قييد أدى إلى جعلييه"محييّرك تعليم العلييوم في  المنطقيية العربييية وجسييراً أساسييياً بين المنطقيية

واألُسرة الدولي لتعليم العلوم".

أما رئيس الجامعة الدكتوري فضلو خوري فقال: "أنا أبتهج وأفتخييري بييأن البروفسييور صييوما بوجييوده سيحصييل
على جائزة المساهمات المتميّزة في تدريس العلييوم من الجمعييية الوطنييية ألبحيياث تييدريس العلييوم )نارسييت(.



وهذه هي الجائزة األرفع التي تمنحها نارست. وإذ يضيف البروفسور بوجييوده هييذا التكييريم األحييدث واأللمييع
، يُتييابع هييذا المعلّم الرائييع والمتواضييع والضييليع2018إلى جائزة الكويت التي حصل عليها بجدارة في العييام 

والرائييدي في خدميية الجامعيية األميركييية في بيييروت اسييتجالب إشييادة هائليية إلى الجامعيية. إن صييوما هييو معلم
المعلّمين وباحث الباحثين. ومن خالل االطالع على الفائزين الالمعين بهذه الجائزة، سابقاً، يتضح أنهم جميعيياً

في كوكبة ازدادت عظمة اآلن وقدي انضم إليهم صوماي بوجده الذي ال مثيل له".

1928والمعروفي أن نارست هي منظمة عالمية تهدف لتحسييين تعليم العلييوم من خالل األبحيياث. ومنييذي العييام 
شّجعت نارست البحوث في مجال تعليم العلييوم ونقييل المعييارف المولّييدة من األبحيياث. وهييدفهاي المركييزيي هييو
مساعدة جميع الطالب على محو األمية العلمية. وتعّزز نارسييت هييذا الهييدف من خالل: تشييجيع ودعم تطييبيقي
أساليب البحث المتنوعة والمقاربييات النظرييية من مختلييف التخصصييات إلى التحقيييق في التييدريس والتعلم في
العلوم؛ وتوصيل نتائج أبحاث تعليم العلوم للباحثين والممارسيني وواضعيي السياسات؛ والتعاون مع الجمعيييات

التعليمية والعلمية األخرى للتأثير على السياسات التعليمية.
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 وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم الع،،الي1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامع،،ة بحثي،،ة تدريس،،ية، تض،م هيئ،ة تعليمي،،ة تتك،،ون من

120 ط،،الب وطالب،،ة. تق،،ّدم الجامع،،ة حالي،،اً أك،،ثر من 9,100 عضو وجسماً طالبياً يضم ح،،والي 900أكثر من 
برنامج للحص،،ول على البك،،الوريوس، والماجيس،،تر، وال،،دكتوراه، وال،،دكتوراه في الطب. كم،،ا ت،،وّفر تعليم،،اً طبي،،اً

 سريراً.420وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه  

Website:           www.aub.edu.lb
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