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 حول التعليم العالي الفّعال يرّكز على المساواة AUBمؤتمر دولي في 
 

المؤتمر الدولي التاسع للتعليم والتعلم الفعال في مجال التعليم   (AUB)ُعقد في الجامعة األميركية في بيروت

العالي. وقد تعاون في تنظيم المؤتمر مركز التعليم والتعلم، وبرنامج مهارات االتصال في دائرة اللغة 

اإلنكليزية، ومكتب تكنولوجيا المعلومات في الجامعة األميركية في بيروت. واستقطب المؤتمر أكثر من مئتي 

 .شارك من الجامعات في جميع أرجاء المنطقةم

 

وقد رّكز المؤتمر هذا العام على موضوع "تحقيق المساواة في التعليم العالي" وقدم لألساتذة المحليين 

واإلقليميين والدوليين في الجامعات وللباحثين في التعليم والتعلم في مجال التعليم العالي الفرصة لبناء عالقات 

التعلم  ،تقييم نتائج البرنامج ونتائج التعلم: ركزت العروض التقديمية للمؤتمر على خمسة محاورمهنية. وقد 

 .كتابة التعليمات والبحوث ،إجراءات التعليم والتعلم والتقييم ،التعلم اإللكتروني والتربية ،المجتمعي

 

ذة اللغة اإلنكليزية وأستاذة كرسي في كلمتها الرئيسية في المؤتمر، تحدثت الدكتورة برندا جو بروغيمان، أستا

أتينا الوقفي في جامعة كونيتيكت، حول تصغير العوائق وتيسير الوصول إلى التعليم النشط وإشراك جميع 

الطالب إلى أقصى حد ممكن، من دون النظر إلى تنّوع خلفياتهم وقدراتهم. كما تكلّمت عن طرق زيادة التعلم 

ّسرة والمتكافئة في القرن الواحد والعشرين. وفي عرضها لمبادئ التصميم والكتابة األصيلة والفعالة والمي

العالمي للتعلّم، أشركت الحضور الذين انتظموا في مجموعات وانخرطوا في تقديم الحلول واالقتراحات. 

وكانت الدكتورة بروغيمان أطلقت اختصاصاً رئيسياً وآخر ثانوياً في دراسات اإلعاقة، إضافة إلى برنامج 

عتيد في لغة اإلشارة األميركية، في جامعة والية أوهايو حيث عملت لواحد وعشرين عام قبل أن تنتقل 

 .مؤخرا إلى نيوانغالند وجامعة والية كونيتيكت

 

الخطاب الرئيسي الثاني في المؤتمر ألقاه الدكتور باتريك فيتزجرالد، مدير برنامج الماجستير التنفيذي في 

ة العليان إلدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت، والمستشار الرئيسي لعميد إدارة األعمال في كلي

الكلية، بهدف المساهمة في تعزيز التعليم العالي من خالل رؤى سابرة لدور التكنولوجيا واالبتكار في تحقيق 

قادة التعليم العالي كآليات  ُمْخرجات جيدة للصناعة والمتعلمين. وتم تقديم هذه الرؤى كنماذج ممكنة ليستعملها

 .لتحديد األهداف والمقاربات والتقدم في جهود التحول الرقمي في جامعاتهم



ومن خالل معرفته االستراتيجية والتنفيذية بالتعليم التنفيذي والتكنولوجيات التعليمية والتعليم العالي، يشرف 

في تيسير الوصول إلى التعليم التنفيذي والبرامج الدكتور فيتزجرالد على برنامج الماجستير التنفيذي ويساعد 

ذات الصلة، في الكلية، ويوفر النصح السديد والدعم المرتكز إلى الخبرة لتطوير الشراكات وتنمية مراكز 

 .وَمحاور التميّز في الكلية

 

محمد حراجلي: "المساواة التعليمية هي هدف متحرك.  الدكتور وقال وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة

وعلى غرار التفّوق، هي ليست شيئًا يمكننا فعال تحقيقه، ألنها هدف يجب علينا السعي باستمرار لتحقيقه. هذا 

هو السبب في أننا يجب أن نبتكر ما نستجيب به لالحتياجات المتغيّرة للمجتمع من أجل جعل التعليم في متناول 

ولتخريج ناجحين وطليعيين". وهو تحّدث أيضاً عن المبادرات العديدة في الجامعة األميركية في  الجميع

بيروت والتي تركز على المساواة والتعّددية، مثل مبادرة القيادة والمساواة والتنوع لتعزيز التنوع وتعويض 

جامعة الذي يعمل على تكييف عدم المساواة في الوصول إلى التعليم الفاعل؛ ومثل البرنامج االعدادي لل

الطالب مع مؤسسة حيث اللغة اإلنكليزية أساسية؛ ومثل برنامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة الذي يتبنى 

دور الجامعة كجامعة تستقبل الجميع مهما تنّوعت خلفياتهم وقدراتهم؛ ودورات وبرامج مدمجة ومختلطة عبر 

في بيروت من أجل زيادة تيسير وصول المجموعات البعيدة جغرافياً إلى اإلنترنت أطلقتها الجامعة األميركية 

 .التعليم

 

وأضاف حراجلي: "إن جسماً طالبياً متنوعاً على نطاق واسع، هو ما نسعى جاهدين لتحقيقه. وهذا سيُنتج 

 ."تجربة تعليمية أكثر ثراء وأكثر تغييراً للجميع، طالباً، وأساتذة، وموظفين

 

عرضاً  34لمؤتمر يومين وتضّمن أربع ورش عمل قبل المؤتمر، وخطابين رئيسيين، و هذا وقد استمرا

تقديمياً، وعرضين لملصقات من اعداد خمسين باحثًا من جامعات في لبنان، ومصر، والمملكة العربية 

 .السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، والواليات المتحدة

 

التعليم والتعلم في الجامعة األميركية في بيروت ورئيس اللجنة  وقال الدكتور صوما بوجودة، مدير مركز

المنظمة للمؤتمر: "الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو إتاحة الفرصة لألشخاص الذين يحترفون التعليم العالي 

ى ليتحدثوا عن عملهم وكيفية تركيزهم على تعلم الطالب. نريد أن يبدأ الناس بالتفكير في التعليم القائم عل

األدلة. لذا، بدالً من المجيء إلى الفصل الدراسي وإلقاء المحاضرات فقط، فإننا ننظر إلى ما يعرفه الطالب 

بالفعل ونبني على ذلك حتى نحقق تعلّماً أكثر فائدة واستدامة، ليس فقط للطالب ليحسنوا األداء في اختباراتهم 

ياة اليومية. أعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد من هذه ولكن حتى يتمكنوا من استخدام هذا التعلم في مواقف الح

 األنواع من األنشطة حتى نتعلم من التجارب المختلفة لبعضنا البعض. "
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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