
 بيان صحفي
  

  
  

  2012-04-05: بيروت
    

: اإلقليمي السنوي الرابع عشر للتربويين في العلوم والرياضياتاألميرآية مؤتمر في 
  في العالم العربي تنبيه إلى ترّدي أوضاع تعليم العلوم

 
المرآز التربوي للعلوم والرياضيات في قسم التربية في الجامعة األميرآية في بيروت مؤتمره  عقد

  .للتربـويـيـن في العلوم والرياضيات عشر الرابع لسنويا
  
تكلم فيه وآيل الشؤون األآاديمية في الجامعة تح المؤتمر باحتفال رسمي في قاعة أسمبلي هول فُتا

البروفسور أحمد دالل والعميد المشارك لكلية اآلداب والعلوم البروفسور جون ميلوي، وقد اعتبرا المؤتمر 
مشارك من لبنان والخارج، يتبادلون الخبرات ويّطلعون على برامج  500ًا خاصة بحضور حدثًا علميًا مهم
  .بعضهم البعض

  
بعد ذلك عقدت جلسة أولى عن العلوم وتكلم البروفسور  فؤاد عبد الخالق، خريج األميرآية واألستاذ 

وإلى الصعوبة الفائقة في  وهو لفت الى ترّدي أوضاع تعليم العلوم في العالم العربي،. في جامعة ايلينويز
وقال إن نسبة قليلة من الطالب العرب تملك القدرة واالستعداد للعمل مستقبليًا . تغيير النظام التعليمي العربي

بالمئة فقط من الطالب العرب يطمحون الى العمل في مجال العلوم ، مقارنة  20وقال إن . في مجال العلوم
. لكنه أّآد أن المدارس يمكن أن ُتحدث فرقًا. بالمئة في الصين 47و  بالمئة في الواليات المتحدة 28مع 

  .واقترح اعتماد طريقة التعّلم آفريق وهي الطريقة التي يطبقها في صفوفه
  

وفي جلسة موازية عن الرياضيات تكلم موجنس أالن من جامعة روسكيلد في الدانمارك عن البرنامج 
ي صفوفه ويقوم على التواصل والمنطق والتفكير النقدي، فيما الدراسي في الرياضيات والذي يعتمده ف

تكلمت مارجوري هننغسون، مديرة مدرسة ولسبرنغ في لبنان عن ضرورة تحول  معّلم الرياضيات إلى 
  .باحث يسعى دائمًا لتعّلم أساليب تعليمية جديدة

  
لية، باالنكليزية والعربية، وتفاعمل المؤتمر جلسات بحثية تشاوتتالت الجلسات بعد ذلك طيلة يومين و

البحث النظري والتجريبي في حيز الممارسة، وأبحاث حول األفكار المبتكرة، والتنمية، والبحث االجرائي، و
م، التعلم الخبروي وآليات تطبيقه في تدريس العلو عالمواضي وشملت. وطنية ودولية يةومومشاريع تن

ستخدام أسلوب اواستعمال الصورة في تعليم العلوم، وتصميم المواقع التعليمية على شبكة االنترنت، و
 تعليم العلوم و الرياضيات للتالمذة ذوي اإلحتياجات الخاصة،العصف الذهني، والطالقة في الرياضيات، و

  .العديد من المواضيع، ووألعاب تنمية اإلبداع عند الطالب، والفضول العلمي، وتعليم الجينات
  



شارآت فيه دور معروفة مثل ليفانت ومكتبة أنطوان ومكتبة لبنان  وترافق المؤتمر مع معرض آتب تعليمية
   .وميديالب وغيرها

 
 
    
  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   8000   حواليمن    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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Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 01-353 
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