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 "2021كلمة الرئيس بسام بدران خالل فعاليات "المؤتمر الدولي للتعليم 
 

 ، بية والتعليم العال  األستاذ عباس الحلب  
 معال  وزير الير

ق األو    الشر
 سط، السيد باليو، المدير اإلقليم  للوكالة الجامعية للفرنكوفونية ف 

  لبنان، 
 السيدة ماري بوسكيل، مديرة المعهد الفرنس  ف 

 
 الزمالء األعزاء، السيدات والسادة، 

 
عىل   وحبرى  والمنطقة  لبنان    

ف  التعليم  قطاع    
ف  مكانتها  تعزيز  عىل  اللبنانية  الجامعة  عملت  لطالما 

  تصنيف الجامعات ال
مة ف 

ى
نت الجامعة من تحقيق مراكز متقد

ّ
وطنية والدولية  الصعيد الدول  وتمك

ة ألساتذتها وموظفيها   .عىل مدى السنوات الثالث الماضية، وبفضل الجهود المستمرى
 

أزمة كورونا،   خالل  أظهرت  فقد  فحسب.  تعليمية  ة  بمهمى ع 
ّ
تضطل ال  ليس  جامعتنا   

ى
فإن ذلك،  ومع 

مت الدعم الالزم للكشف عن المرض وتقديم ال
ى
  حيث قد

  المجتمع اللبنان 
ا ف  توعية العامة  حضوًرا قويًّ

 .حول الوسائل الوقائية
 

  حدثت لنا أثناء الجائحة  
بوية البر ات الير   هذا الصدد، نجتمع خالل يوم  عمل لمحاولة فهم التغيير

وف 
الدروس للمستقبل. كانت   ها األساتذة والطالب من أجل استخالص    اختي 

البر التجربة  وتقييم هذه 
م عن بعد طريقتنا التعليمية عىل

ّ
 مدى العامير  الماضيير  حيث أظهرت فوائد وعيوب عىل  تجربة التعل

 عىل األغلبية تقريًبا
ى
 سواء لنظام مستجد

ى
 .حد
 

ا لقواعد  
ً
، وفق   الجامعة اللبنانية وستبقر

 
كانت الدروس الحضورية ه  الطريقة التقليدية للتدريس ف

  الكليات التطبيقية مؤسستنا وأنظمتها، اإلمكانية الوحيدة إلجراء التقييمات واألعمال التطبيقية 
 .ف 

بير  احتمالير  للتدريس   يربط  الذي  النمط  بالتعليم "المختلط"، هو  ا 
ً
أيض المعروف   ، الهجير  التعليم 

 .الجامع  
 

  تحليل النقاط التالية
  نهاية هذا المؤتمر ف 

 :سيساعدنا التقييم النقدي للتجربة السابقة ف 
  يجب عىل  .1

بوي مع العقبات البر ب عليها وضمان بداية ناجحة  أهمية االبتكار الير
ّ
 األساتذة التغل

 للعام الدراس  القادم؛ 
  مختلف الكليات؛  .2

  يجب مواجهتها ف 
 تطبيق التكنولوجيا الرقمية والصعوبات البر

م عن بعد كتجربة لألساتذة والطالب؛  .3
ّ
 تقييم آلية التعل

م عن بعد عىل النتائج األكاديمية للطالب وعىل انت  .4
ّ
 .مائهم الدول  عىل المدى الطويلتأثير التعل



 

  اللجان العلمية  
وفسور خليل الجمال، وكذلك جميع الزمالء ف  بية، الي 

 أن أشكر عميد كلية الير
ى
ا، أود ً أخير

 .والتنظيمية عىل تنظيم هذا المؤتمر
 

نوا من الوصول إل التوصيات الالزمة لبداي 
ّ
  مناقشاتكم، آملير  أن تتمك

دة  أتمب ى لكم كلى التوفيق ف  ة جيى
  يمرى بها لبنان

 .لعامنا األكاديم  مع مراعاة الظروف الصحية واالقتصادية االستثنائية البر
 .شكًرا لكم عىل اهتمامكم

 
 

وفسور            بسام بدران البر
 

 الجامعة اللبنانية رئيس          


