
 
 

 جامعة الكبار .. متعة التعلّم
 

 [ 331] عدد المشاهدة:  -8108أيلول  82الجمعت  -لـبنـانيـاث / عربياث / دولياث 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقبل: 
 سارة مطر 

 
يقف سامي بيضون ابن السبعين عامًا وعمى وجيو فرحة العودة إلى زمن ذلك الطالب الجامعي المواظب عمى 

لى تمك الذكريات الجميمة عمى مقاعد الدراسة.   عممو وثقافتو، وا 
حال سامي حال العديد من المنتسبين إلى برنامج "جامعة الكبار" والذين تجاوزوا الخمسين من العمر، 

( بيدف تشجيع التعمم من اجل AUBعًا في برنامج تعميمي أطمقتو الجامعة األميركية في بيروت )ليجتمعوا م
متعة التعمم. فرصة مميزة يطرحيا البرنامج لممتقدمين في العمر لمبقاء في حالة ذىنية متحفزة وليبقوا أعضاء 

 ت تثقيفية ومحاضرات. فاعمين في المجتمع، عبر مروحة واسعة من النشاطات تشمل مواد التدريس، رحال
سامي الذي يعمل في مجال المال واألعمال، يشارك في البرنامج لممرة الثالثة، والقصد بحسب رأيو "زيادة 

 المعرفة والثقافة والخبرة"، إذ يقول "ان لم يتعمم المرء في الحياة فما ىي فائدة الدماغ؟!". 
م الجديد، ما يفتح لي اآلفاق ويجعمني في سباق ويضيف: "غايتي توسيع معرفتي واسترجاع معموماتي وتعم  

 يومي مع العمم والمعرفة". 
أما فدى فتوح ابنة الواحد والخمسين عامًا، والتي تعرفت عمى البرنامج عبر اختيا، فتعرب عن سعادتيا 

 بالعودة الى مقاعد الدراسة، ال سيما انيا خريجة الجامعة االميركية، اختصاص ادارة األعمال. 
ول: "انيا فرصة ثمينة لتعمم مواد تثقيفية نحن بأمس الحاجة إلييا في حياتنا اليومية، كما انيا مناسبة وتق

 لتالقي العديد من المواطنين وبناء شبكة صداقات متينة". 
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فدى التي تتكبد يوميًا عناء القدوم من جبيل لمتابعة دروس "جامعة الكبار"، تشارك لممرة الثانية في البرنامج، 
يمانًا منيا باىمية ىذه العممية التعميمية التي تنطمق تحت شعار "عندما نتوقف عن التعمم نتوقف عن العيش إ

 والنمو". 
باشراف االستاذتين في الجامعة االميركية سينتيا مينتي وعبمة سباعي، وقد  8101وكان البرنامج اطمق اواخر 

اقيم امس في حرم الجامعة، في حضور المنتسبين  أطمق البرنامج لمعام االكاديمي الجديد خالل احتفال
 لمبرنامج وفعاليات. 

وأوضحت منسقة البرنامج مايا أبي شاىين ان "االحتفال ىو الفتتاح فصل الخريف من البرنامج الذي يضم 
 فصمين: الربيع والخريف، بيدف تقديم صورة ايجابية لمتقدم في السن في لبنان والمنطقة". 

ا الفصل سيضم مواد حول الموسيقى، عمم المال، الشيخوخة السميمة، تصوير رقمي، ولفتت الى ان "ىذ
امسيات شعرية، الديانات، الفن االسالمي، الكمبيوتر، مواقع التواصل االجتماعي وكتابة مذكرات"، مشيرة الى 

 ط متعة التعمم". ان "البرنامج ال يمنح شيادات وال يجري امتحانات وال يخر ج المنتسبين اليو، ألن ىدفو فق
من الشير المقبل، ويمكن الحصول عمى معمومات اضافية عمى الموقع  5و 0يشار الى ان التسجيل يبدأ بين 
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