بدعوة من رئيس جملس رابطة جامعات لبنان ،الربوفسور سليم َّ
دكاش
اليسوعي ،نظَّمت رابطة جامعات لبنان حلقةً دراسيَّة حتت عنوان:
ّ
"حنو مشروع قانون متكامل للتَّعليم عن بُعد".

شارك يف هذه احللقة ال ّدراسيَّةُ ،حضورااي ،يف حرم جامعة الق ّديس
يوسف يف بريوت ،رؤساء اجلامعات األعضاء يف جملس رابطة جامعات
لبنان :أ.د .فضلو خوري ،رئيس اجلامعة األمريكيَّة يف بريوت؛ أ.د.
س د .پول
عمرو جالل العدوي ،رئيس جامعة بريوت العربيَّة؛ ال َق ّ
هايدوستيان ،رئيس جامعة هايگازاين؛ األب د .ميشال جلخ ،رئيس
اجلامعة األنطونيَّة؛ النَّائب د .عدانن طرابلسي ،رئيس اجلامعة العامليَّة؛
د .روين أيب خنله ،رئيس اجلامعة اللبنانيَّة الكنديَّة.
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كل من :أ.د .الرا البستاين،
وشارك عن بُعد ،عرب تطبيق زوومّ ،
رئيسة جامعة احلكمة؛ األب د .بشارة اخلوري ،رئيس جامعة
سيّدة اللّويزة؛ األخت د .هيلدا شالال ،رئيسة جامعة العائلة
املقدَّسة؛ أ.د .رأفت امليقايت ،رئيس جامعة طرابلس؛ أد .عابد
يكن ،رئيس جامعة اجلنان.
كما شارك يف هذه احللقة ال ّدراسيَّةُ ،حضورااي وعن بُعد ،أعضاء
جلنة اإلسهام يف رسم سياسة التَّعليم العايل يف رابطة جامعات
لبنان ،إضافةً إىل أعضاء اهليئة التَّنفيذيَّة وأعضاء جلان رابطة
جامعات لبنان.

حنو مشروع قانون متكامل للتَّعليم عن بُعد

November 24, 2021 | USJ

رابطة جامعات لبنان
UNIVERSITIES ASSOCIATION OF LEBANON

استُهلَّت احللقة ال ّدراسيَّة الَّيت أدارهتا
مديرة مكتب رابطة جامعات لبنان،
د .رحاب احللو ،بكلمة افتتاحيَّة
لرئيس جملس رابطة جامعات لبنان
ورئيس جامعة الق ّديس يوسف يف
بريوت ،الربوفسور سليم َّ
دكاش
اليسوعي ،شدَّد فيها على أمهّيَّة
ّ
ضمان جودة التَّعليم العايل يف
لبنان ،وعلى التَّكاتُف والعمل
املشرتك بني اجلامعات بغية حتقيق
قانون متكامل للتَّعليم عن بُعد.
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الرئيس الربوفسور سليم َّ
دكاش على
وشدَّد َّ
حرص رابطة جامعات لبنان الدَّائم على
السمعة العلميَّة واألكادمييَّة للجامعات اللبنانيَّة
كافَّة ،وانشد مجيع القائمني على مؤ َّسسات
التَّعليم العايل يف لبنان ضرورة االلتزام أبقصى
الصرامة العلميَّة ،حفاظًا على ُُسعة
درجات َّ
اجلامعات اللبنانيَّة الَّيت طاملا كانت حقيقة
الرئيس َّ
دكاش،
قائمة وستبقى كذلك .وشكر َّ
رؤساء اجلامعات املشاركني يف احللقة ال ّدراسيَّة،
إضافةً إىل أعضاء جلنة اإلسهام يف رسم سياسة
التَّعليم العايل الَّذين أعدوا مذ ّكرة مفاهيميَّة
للتَّعليم املدمج.
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ثَّ كانت كلمة للربوفسور زاهر ضاوي ،رئيس جلنة اإلسهام يف رسم
سياسة التَّعليم العايل وانئب رئيس اجلامعة األمريكيَّة يف بريوت ،قدَّم فيها
صا أببرز التَّشريعات املتعلّقة ابلتَّعليم عن بُعد يف لبنان.
َّ
ملخ ً

كل من أ.د .كرمي نصر (جامعة البلمند)
يف احللقة احلواريَّة األوىل ،قام ّ
ود .انهد طه رزق (اجلامعة اللبنانيَّة الكنديَّة) بعرض َّ
املذكرة املفاهيميَّة
دمج يف لبنان الَّيت أعدَّهتا جلنة اإلسهام يف رسم سياسة
عن التَّعلم ال ُـم َ
التَّعليم العايل يف رابطة جامعات لبنان.

كل من أ.د .جاك حرب (جامعة
يف احللقة احلواريَّة الثَّانية ،استعرض ّ
سيّدة اللّويزة) ود .نزار املهتار (جامعة هايگازاين) آفاق وحت ّدايت إقرار
قانون للتَّعليم عن بُعد يف لبنان.
وبعد األخذ بتوصيات رؤساء اجلامعات ،كانت املذ ّكرة املفاهيميَّة التَّالية:
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مذكرة مفاهيميَّة عن التَّعلُّم املدمج يف لبنان
احلضوري داخل
ظامي الَّذي جيمع ،يف إطار واحد ،ما بني التَّعلم اإللكرتوينّ عن بعد ،والتَّعلم ابالنتظام
ّ
تعريف :التَّعلم املدمج هو منط من أمناط التَّعلم اإللكرتوينّ النّ ّ
الش ّق اإللكرتوينّ من التَّعلم املدمج عرب اإلنرتنت من خالل أنظمة إلكرتونيَّة إلدارة
احلرم
اجلامعي ،والَّذي يهدف إىل تعزيز ودعم التَّجارب التَّعلميَّة لدى الط َّالب .يتم ّ
ّ
التَّعلم والتَّعليم حيث تعتمد تقنيَّات املعلومات واالتّصاالت يف لقاءات تعليميَّة متزامنة أو تفاعل غري متزامن بني املعلّم واملتعلّم.
املنصرمني ،جمموعة من التَّحدايت ،حاولت جتاوزها من خالل أفضل ما لديها من
العامني
• األسباب املوجبة :واجهت َّ
َ
مؤسسات التَّعليم العايل يف لبنان ،على مدى َ
الرقميَّة
تبن أشكال جديدة من طرائق التَّعليم والتَّعلم ،ومن خالل االعتماد على األدوات َّ
قدرات وموارد ،وقد َّ
استمرت يف احملافظة على عمليَّاهتا التَّعليميَّة من خالل ِّ
للتَّفاعل بشكل افرتاضي مع َّ
مؤسسات التَّعليم العايل خربة واسعة ،وأضحت بكامل جهوزيَّتها لتطوير براجمها على املدى الطَّويل ،من
طالهبا .نتيجة لذلك ،اكتسبت َّ
ّ
خالل إنشاء بيئات تعليميَّة مدجمة َّ
مؤسسات التَّعليم
لطالهبا و أساتذهتا ،عرب استخدام أفضل التَّطبيقات والوسائل الپيداغوجيّة وأحدث التّقنيَّات التّكنولوجيَّة .على َّ
العايل أن تكون مرنةً وجاهزةً للتَّكيف والتَّص ّدي والتَّعامل بفعاليَّة مع املخاطر الدَّامهة والطَّارئة يف البالد .سيكون الستخدام التَّعلم املدمج يف الربامج األكادمييَّة احلاليَّة
ملؤسسات التَّعليم العايل الفوائد التَّالية:
َّ

حنو مشروع قانون متكامل للتَّعليم عن بُعد

November 24, 2021 | USJ

رابطة جامعات لبنان
UNIVERSITIES ASSOCIATION OF LEBANON

مذكرة مفاهيميَّة عن التَّعلُّم املدمج يف لبنان
مؤسسات التَّعليم العايل يف مواجهة املخاطر الدَّامهة والطَّارئة يف البالد،
 .1مرونة َّ

تتضمن التَّعلم َّ
االنعكاسي
الذايتّ والتَّعلم
تؤهلهم الكتساب مهارات جديدة َّ
 .2حصول الط َّالب على جتارب وخربات تعليميَّة عالية اجلودةّ ،
ّ
متغري،
رقمي ّ
) Learningوسط عامل ّ
مؤسسات التَّعليم العايل من استعمال التّكنولوجيا وأفضل األساليب واملنهجيَّات العامليَّة يف التَّعليم العايل،
 .3استفادة َّ

(Self-Reflective

 .4أتمني للط َّالب االستمراريَّة يف تعليم عال غري متقطع ويضمن اجلودة،

مؤهلني والتَّواصل معهم ،من خالل االخنراط يف أعمال مشرتكة وبناء القدرات على
 .5متكني َّ
ومكوانهتا من التَّعاون مع خرباء دوليّني ّ
مؤسسات التَّعليم العايل ّ
مستوايت عدَّة.

حنو مشروع قانون متكامل للتَّعليم عن بُعد

November 24, 2021 | USJ

رابطة جامعات لبنان
UNIVERSITIES ASSOCIATION OF LEBANON

مذكرة مفاهيميَّة عن التَّعلُّم املدمج يف لبنان
احلضوري
الرتبية والتَّعليم العايل خيار اعتماد التَّعلم املدمج يف براجمها األكادمييَّة الَّيت متزج بني التَّعلم
مؤسسات التَّعليم العايل املعرتف هبا من قبل وزارة َّ
• توصيةُ :متنح َّ
ّ
اجلامعي والتَّعلم اإللكرتوين عن بُعد ،وذلك على مستويني خمتلفني:
داخل احلرم
ّ
اجلامعي وبني األنشطة التَّعليميَّة القائمة
ليدي يف احلرم
مقرر الدَّمج بني األنشطة التَّعليميَّة القائمة على التَّعليم
أ -مستوى َّ
كل َّ
احلضوري التَّق ّ
ّ
املقرر :حيث ّ
يتم يف ّ
ّ
َّعليمي ،وعلى َّأال يكون هناك سقف حمدَّد
على التَّعليم اإللكرتوين عن بُعد ،على َّأال تتخطَّى نسبة التَّعليم عن بُعد الـ  ٪40من
إمجايل ساعات حماضرات َّ
ّ
املقرر الت ّ
أي برانمج.
لعدد َّ
املقررات املدجمة ضمن ّ

املقررات بشكل كامل من خالل التعلم اإللكرتوين عن بُعد،
ب -مستوى الربانمجَّ :
املقررات ،وميكن أن تسدى جمموعة من هذه َّ
يتضمن الربانمج ال ّدراسي جمموعةً من َّ
إمجايل اجملموع العام ألرصدة
إمجايل اجملموع العام ألرصدة برانمج البكالوريوس ونسبة الـ  ٪20من
املقررات نسبة الـ  ٪10من
على َّأال يتخطَّى عدد ارصدة هذه َّ
ّ
ّ
املقررات املرتبطة ابلرسالة او مشروع هناية الدراسة.
برانمج ال ّدراسات العليا أو املاجيستري املعتمدة ،وذلك دون احتساب ارصدة َّ
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مذكرة مفاهيميَّة عن التَّعلُّم املدمج يف لبنان
مؤسسات التَّعليم العايل أن تلتزم ابلشروط التَّالية:
• على َّ
أ-

حصرا.
َّطبيقي (املختربات ،االستوديوهات ،إخل ).يف احلرم
وجوب إجراء مجيع املقررات والنشاطات املرتبطة ابلتَّعلم
ّ
اجلامعي ً
ّ
املخربي والت ّ

للمقررات الَّيت تعتمد على االختبارات يف عمليَّة التَّقومي.
ب -وجوب إجراء مجيع االمتحاانت يف احلرم
اجلامعي ،وذلك ابلنّسبة َّ
ّ

مؤسسات التَّعليم العايل:
• املتطلبات التَّنفيذيَّة :يف ما يلي متطلّبات تنفيذ التَّعلم والتعليم املدمج ضمن بيئات متمحورة يضمن اجلودة يف َّ
ِّ
متخصصة يف اجلامعة
 .1إنشاء وحدات دعم
ِ
سات التَّعليم العايل وحد ًة لضمان اجلودة الَّيت تستخدم أفضل األساليب يف مراقبة ومتابعة أبعاد اجلودة يف بيئة التَّعلم املدمج.
تؤمن َّ
مؤس ُ
أ -جيب أن ّ
فرصا
سات التَّعليم العايل وحدةَ تصميم
تؤمن َّ
مؤس ُ
تعليمي لبناء القدرات ) ) Instructional design unit, Unité d’ingénierie pédagogiqueالَّيت توفّر ً
ب -جيب أن ّ
ّ
املقررات التَّعليميَّة املدجمة ،وإشراك الط َّالب ودعمهم ،إخل.
تدريبيَّة ألعضاء هيئة التَّدريس والط َّالب واملوظَّفني حول التَّقدم يف التَّعليم والتَّعلم ،والتَّقومي والتَّقييم ،وتطوير َّ
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مذكرة مفاهيميَّة عن التَّعلُّم املدمج يف لبنان
َّ
تؤمن
تؤمن َّ
مؤس ُ
َّعليمي الَّيت ّ
ج -جيب أن ّ
سات التَّعليم العايل وحد ًة لدعم تكنولوجيا املعلومات اليت ّ
تلب احتياجات بيئة التَّعلم املدمج ،ابإلضافة إىل أتمني وحد ًة للتَّصميم الت ّ
مؤسسات التَّعليم العايل أن توفّر البنية التَّحتيَّة واألدوات التّكنولوجيَّة املناسبة،
أحدث األدوات والتّقنيَّات ،لتطوير وتقدمي احملتوى عرب اإلنرتنت .كما أنَّه على َّ
الفقري لضمان مشاركة الط َّالب وتفاعلهم يف عمليَّة التَّعلم والتَّعليم.
فضال عن نظام موثوق إلدارة التَّعلم )  ،(Learning Management Systemوالَّذي سيكون مبثابة العمود
ً
ّ
 .2ضمان اجلودة
مؤسسات التَّعليم العايل أن تعتمد معايري لضمان اجلودة الَّيت تستخدم آليَّات لتقومي نواتج وخمرجات تعلم الط َّالب يف حاالت التَّعلم املدمج ،وذلك من خالل
• على َّ
وطن قائم على البحث  ،QMبطاقة أداء اجلودة للتَّعلم املدمج ،إخل).
أدوات ومناذج َّ
فعالة ) (Rubricsلضمان اجلودة متَّ اختبارها ميدانياا (على سبيل املثال :معيار ّ
املستمر الَّيت تعتمد على البياانت ،وذلك لتقومي وحتسني آليّات التَّعليم والتَّعلم املدمج.
َّحسني
• على َّ
ّ
مؤسسات التَّعليم العايل أن تتَّبع أساليب الت ّ
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