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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

تقرير

دكتوراه الجامعة اللبنانية:
إلزامية النشاطات المساعدة
جودي األسمر *
تزامنًا مع انتهاء العام الــدراســي في
الجامعة اللبنانية ،ودخول عطلة آب،
انشغل طالب املعهد العالي للدكتوراه
ف ــي اآلداب وال ـع ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة في
ُ
إيـجــاد مـخــرج ملــا اعــتـ ِـبــروه أزم ــة نشر
ّ
مـ ـق ــال أك ــاديـ ـم ــي ف ــي م ـج ـلــة مـحــكـمــة
كشرط أساسي ملناقشة األطروحة.
إلـ ـ ــزام ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــر واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة ف ــي
الـ ـنـ ـش ــاط ــات امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة قـ ـب ــل جـلـســة
املناقشة ق ــرار جــديــد فــي الجامعة لم
يـعـتــد ال ـط ــاب عـلــى تـطـبـيـقــه ســابـقــا،
ّ
علمًا ب ــأن ال ـقــرار الــرقــم  3858بتاريخ
 2013/12/16ال ـ ـخـ ــاص ب ـتــأس ـيــس
«نـ ـظ ــام امل ـع ـه ــد ال ـع ــال ــي ل ـل ــدك ـت ــوراه»
يـ ـ ـن ـ ـ ّـص فـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  20املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بــال ـن ـشــاطــات امل ـس ــاع ــدة ع ـلــى اآلتـ ــي:
ّ
«...ط ـ ـ ــاب ال ــدك ـت ــوراه ُي ـلــزمــون بنشر
م ـقــال عـلـمــي ذي ص ـلــة بـمــوضــوعــات
أطروحاتهم».
أح ــد ه ــؤالء ال ـطــاب مـحـمــود درنـيـقــة
ّ
ال ــذي أنـهــى كـتــابــة رســالـتــه فــي األدب
ّ
ال ـع ــرب ــي ل ـل ـتــو ،قـ ــال إن الـ ـق ــرار عــرقــل
م ـســاره العلمي وط ــوره املـهـنــي «فلو
اسـ ـتـ ـطـ ـع ـ ُـت م ـن ــاق ـش ــة رس ــالـ ـت ــي اآلن
ألم ـك ـن ـنــي خـ ــال ال ـص ـيــف أن أت ـعــاقــد
مــع جامعات ّ
ألدرس فــي الـعــام املقبل
بشهادة الدكتوراه» .ورغم أن درنيقة
قـ ـ ّـدم ل ـع ـمــادة املـعـهــد ال ـعــالــي «وع ـ ـدًا»
خ ـط ـيــا بــال ـن ـشــر م ــن إحـ ـ ــدى امل ـج ــات
ّ
املحكمة ،اختصارًا للوقت وباعتبار
أن م ـث ــل هـ ــذا ال ــوع ــد م ـع ـم ــول ب ــه فــي
جــامـعــات الـعــالــم ولـكــن العميد رفض
ذلك ،كما قال.
بــرأي فــرح علوش ،الطالبة في السنة
الثانية ـ دكتوراه أدب فرنسي ،املشكلة
ل ـي ـســت ف ــي ال ـن ـظ ــام إنـ ـم ــا ف ــي آل ـي ــات
تطبيقه ،واالل ـت ــزام بــاملـعــايـيــر واملـهــل
و«هزالة» املراجع في مكتبة املعهد.
عميد املـعـهــد محمد محسن يوضح
أن ال ـ ـقـ ــرار ال ـج ــدي ــد ي ـط ـبــق ال ـق ــوان ــن
مرعية اإلجراء .فالقانون ُيلزم الطالب
بإنجاز األنشطة األكاديمية املساعدة
قـبــل مـنــاقـشــة األط ــروح ــة وح ـتــى قبل

الدكتوراه
تتطلب
استيفاء
 180رصيدًا،
 140رصيدًا
لألطروحة
و 40رصيدًا
للنشاطات
المساعدة
(مروان
طحطح)

ط ـب ــاع ــة األط ـ ــروح ـ ــة ولـ ـي ــس ب ـع ــده ــا،
واألن ـش ـط ــة م ـنــوعــة وه ــي ت ـهــدف إلــى
اك ـت ـســاب مـعــرفــة تـســاعــد ال ـطــالــب في
إع ـ ــداد أط ــروح ـت ــه بـطــريـقــة منهجية،
وتحافظ على مستوى الشهادة التي
تمنحها الجامعة.
ّ
ويـقــول العميد إن الــدكـتــوراه تتطلب
استيفاء  180رصيدًا ،تنقسم بني 140
رصيدًا لألطروحة و 40رصيدًا لهذه
األنـشـطــة ،وهــي تتفرع إلــى نشاطات
إلــزامـيــة ( 20رصـيـدًا) مــن بينها نشر
ّ
دراسـ ـ ـ ــة أو ب ـح ــث ع ـل ـم ــي م ـح ــك ــم فــي
حـقــل االخ ـت ـصــاص عـلــى أن ال يشكل
جـ ـ ــزءًا ق ــائ ـم ــا ب ــذات ــه م ـّـن األطـ ــروحـ ــة.
ه ــذا ال ـن ـشــر الـ ــذي ي ـحــقــق  10أرص ــدة
يـتـكــامــل مــع إلــزام ـيــة ح ـضــور «األي ــام
الــدك ـتــورال ـيــة» حـيــث ي ـعــرض الـطــالــب
مـ ـش ــروع ــه ق ـب ــل امل ـن ــاق ـش ــة ،وي ـح ـضــر
ج ـل ـس ــات م ـن ــاق ـش ــة األطـ ـ ــروحـ ـ ــات فــي
حـقــل االخ ـت ـص ــاص ،ون ـ ــدوات خــاصــة

ي ـحــددهــا الـقـســم املـخـتــص م ــع كتابة
تقارير عنها .ولتكتمل أرصدته ،يملك
الطالب الخيار بني حضور مؤتمرات
علمية ،تقديم أوراق بحثية أو حضور
ن ـ ــدوات ع ــام ــة .ه ــذه األخـ ـي ــرة يشجع
حـ ـض ــوره ــا ع ـم ـي ــد املـ ـعـ ـه ــد ل ـكــون ـهــا
تساعد على االنفتاح العلمي اإلثرائي
ب ـ ــن االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات ،ف ـ ــي مـ ـق ــارب ــة
مـتـعــددة/بــن الـتـخـصـصــات (multi/
.)interdisciplinary
م ــاذا عــن الــوعــد بــالـنـشــر ال ــذي يمكن
أن ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه الـ ـط ــال ــب؟ يـجـيــب
محسن« :القانون لحظ ضرورة إنجاز
هــذا الـنـشــاط ولــم يـبــح تــأجـيـلــه .كيف
أضـمــن النشر ولــو كــان الــوعــد جديًا؟
قد تحدث أمـ ٌ
ـور غير متوقعة ،كإغالق
املـجـلــة قـبــل الـنـشــر أو أي ش ــيء آخــر»
ويـنـسـجــم ك ــام الـعـمـيــد مــع امل ــادة 21
من القانون بعنوان «شــروط مناقشة
األطروحة» والتي تلزم بتقديم «إفادة
بإنجاز» النشاطات املساعدة من دون
أن تلحظ استثناءات أو تأجيالت.
ع ـلــى سـبـيــل امل ـتــاب ـعــة ،ط ــرح الـعـمـيــد
مــع رئ ـيــس الـجــامـعــة إمـكــانـيــة الـقـيــام
بــإجــراءات ملـســاعــدة طــاب الــدكـتــوراه
ّ
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـنـ ـش ــر ،وخـ ـص ــوص ــا أن
بعض املقاالت العلمية تحمل تنويعًا
وإضــافــات ذات قيمة عاملية يجب أن
تبصر النور .ولهذا الهدفّ ،
تم االتفاق
عـلــى تــأسـيــس مجلة إلـكـتــرونـيــة ذات
م ــواص ـف ــات عــامل ـيــة تـحـتـضــن م ـقــاالت
طــاب الــدكـتــوراه فــي املـعــاهــد الثالثة
الـتــابـعــة للجامعة اللبنانية ،إضــافــة
إلـ ـ ــى إبـ ــاحـ ــة نـ ـش ــر جـ ـ ــزء مـ ــن رس ــال ــة
الطالب كمقالة ،وأيضًا عــرض الئحة
ّ
باملجالت املحكمة في لبنان وخارجه
تـسـ ّـهــل عـلــى ال ـطــاب الــوصــول إليها.
ول ـت ــاف ــي ض ـيــق ال ــوق ــت ف ــي مــواعـيــد
النشر ،أعلن محسن أنه سيصدر قرارًا
ي ـق ـضــي بــال ـتــذك ـيــر ال ـ ـ ــدوري لـلـطــالــب
حــول هــذا النشاط األكــاديـمــي ،مؤكدًا
ّ
أن اإلج ــراءات ستكون نــافــذة اعتبارًا
من تشرين األول املقبل بموجب قرار
صادر عن مجلس الجامعة.
* ناشطة شبابية

اختصاص

إجازة في تصميم األزياء من الجامعة اليسوعية
مطلع العام الجامعي املقبل ،تنطلق
في جامعة القديس يوسف الدراسة
ف ــي اخـ ـتـ ـص ــاص «ت ـص ـم ـي ــم األزيـ ـ ــاء
وتفصيلها إيـسـمــود» لنيل شهادة
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــازة ،ب ــالـ ـش ــراك ــة م ـ ــع م ــدرس ــة
تصميم األزي ــاء الفرنسية العاملية ـ
إيسمود (.)ESMOD
اإلجـ ـ ـ ــازة الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــي س ـت ـ ّ
ـدرس
ّ
االجتماعية ،شارع
في حرم العلوم
هوفالن ـ األشرفية ،تتألف من 180
رصيدًا ،وخاضعة للنظام األوروبي
الحـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب األرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة املـ ـت ــراكـ ـم ــة
وال ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـح ــوي ــل .وتـ ـفـ ـت ــرض
ح ـ ـ ـصـ ـ ــول الـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـهـ ــادة
البكالوريا اللبنانية بفروعها كافة
أو ما يعادلها ،وخضوعه المتحان
ّ
ت ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــه «ايـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــود» ،ومـ ـق ــابـ ـل ــة
ّ
شخصية مع اإلدارة وأحد األساتذة.
ّ
أم ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاب غ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـح ـ ــائ ـ ــزي ـ ــن
ال ـب ـك ــال ــوري ــا ف ـبــإم ـكــان ـهــم االل ـت ـحــاق
بالصفوف على أن ينالوا في نهاية
ال ــدروس إف ــادة وليس إج ــازة .كذلك
ّ
ّ
اليسوعية و«ايسمود»
فإن الجامعة

ّ
س ـ ـ ـتـ ـ ــوفـ ـ ــران سـ ـلـ ـسـ ـل ــة مـ ـ ــن دورات
ال ـت ــدري ــب امل ـس ـت ـمـ ّـر امل ـف ـتــوحــة أم ــام
الـجـمـيــع وت ـش ـمــل :تـصـمـيــم األزيـ ــاء،
ال ـت ـف ـص ـي ــل ،إدارة أع ـ ـمـ ــال األزيـ ـ ـ ــاء،
وامل ـش ــاغ ــل امل ـت ـنــوعــة امل ــوض ــوع ــات:
البيع؛ تصميم املجوهرات؛ تصميم
األح ــذي ــة؛ صـحــافــة األزيـ ــاء؛ تسويق
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــاخـ ـ ــرة؛ الـ ـتـ ـص ــوي ــر
ّ
الفنية.
الفوتوغرافي واإلدارة

ّ
يمكن الطلب غير الحائزين
البكالوريا االلتحاق
بالبرنامج ونيل إفادة
وقد وقعت الجامعة ،أخيرًا ،اتفاقية
شـ ــراكـ ــة مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة «إيـ ـسـ ـم ــود»
ّ
بمؤسسة
لــأزيــاء ممثلة فــي لبنان
( Culture Modeصاحبة الترخيص
لتمثيل إيسمود).
ولـ «ايسمود» التي ّ
تأسست في عام

 1841ف ــي ب ــاري ــس عـلــى ي ــد املصمم
ال ـ ـك ـ ـسـ ــي الفـ ـ ـ ــن وأرسـ ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـق ــواع ــد
مـهـنــة تصميم األزيـ ــاء وتفصيلها،
حـ ـض ــوره ــا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة مـ ــن خ ــال
فـ ــروع ـ ـهـ ــا املـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـ ــدول املـ ـج ــاورة ،وف ــي لـبـنــان حيث
ّ
مؤسسة  Culture Modeنهج
تنشر
ّ
املــدرســة الفرنسية واملحافظة على
اسـ ـمـ ـه ــا املـ ـخـ ـت ــزن لـ ـخـ ـب ــرة ع ـم ــره ــا
 176عــامــا ،وه ــي خـبــرة تـتـجـ ّـدد من
خ ـ ــال لـ ـق ــاء ُي ـ ـقـ ــام س ـن ــوي ــا فـ ــي بـلــد
يـتـ ّـم اخـتـيــاره مسبقًا ،وي ـشــارك فيه
ّ
م ـم ـث ـل ــون ل ـ ـكـ ــل فـ ـ ـ ــروع «إيـ ـسـ ـم ــود»
املنتشرة في  14بلدًا عبر  21مدرسة،
فـيـلـتـقــي مـمـثـلــو اإلدارات املـخـتـلـفــة
واألس ــات ــذة وال ـخ ـبــراء ،وي ـتـ ّـم تـبــادل
األفكار الجديدة ،والخبرات املتعلقة
ب ـ ـ ــأح ـ ـ ــدث الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــات ،وت ـ ـحـ ــديـ ــد
ّ
االت ـج ــاه ــات ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي سـتـشــكــل
ع ـص ــب املـ ــوضـ ــة امل ـق ـب ـل ــة ب ـم ـع ـنــاهــا
ال ـش ــام ــل ،ثـ ـ ّـم ي ـص ــار إلـ ــى ن ـق ــل ه ــذه
ّ
املـعــرفــة إلــى ال ـطــاب املنتسبني إلى
املدرسة في مختلف أنحاء العالم.

رأي

دعائم صغيرة
لمشروع علمي كبير
أحمد شعالن *
ّ
ّ
أخ ـي ـرًا ،وقـعــت الهيئة الوطنية للعلوم والـبـحــوث مــذكــرة ّتفاهم
لشراكة استراتيجية مع الجامعة اللبنانية ،وهي اتفاقية كللت 7
سنوات من التعاون في إطار رسالة التحفيز على التفكير العلمي
واكتشاف املواهب والعقول العلمية لدى الشباب الناشئ.
فالهيئة ،وهــي ّ
مؤسسة ذات وجــه علمي تــربــوي ،دأبــت منذ 14
عامًا ،على تنظيم مباريات في املشاريع واالبتكارات والبحوث
العلمية واالختراعات ،بني نخب الطالب في الثانويات واملــدارس
الرسمية والـخــاصــة على ام ـتــداد مناطق لـبـنــان .أكـثــر مــن 900
مدرسة شاركت ،ملرة واحدة على األقل ،في «مباراة العلوم» حتى
اليوم ،والالئحة تــزداد عامًا بعد عــام ،حيث بــات طــاب املــدارس
ّ
على موعد سنوي مع املباراة ،ينتظرونها ويحضرون لها بشوق،
إلظهار أفكارهم وإبداعاتهم العلمية.
ومـ ـب ــاراة ال ـع ـلــوم ح ــدث وط ـنــي انـطـلــق ف ــي ع ــام  ،2004لتشهد
محافظات لبنان أكثر من  30مباراة علوم تأهيلية ،كانت ّ
تتوج
في كل عام بمباراة لنخبة الفائزين من املحافظات في بيروت،
وي ـقــوم بــإدارت ـهــا وتـنـظـيـمـهــا فــريــق عـمــل يـسـتـنــد إل ــى الـشـبــاب
املتطوع ،ويشارك في التحكيم أكثر من  300أكاديمي وخبير.
وبات ملباراة العلوم أثرها املباشر في العملية التربوية ككل ،إذ
باتت تدفع بــاملــدارس الناشطة لتوجيه مناهجها العلمية نحو
العلوم التطبيقية واألبحاث امليدانية املجدية .وكثير من املدارس
أسندت تدريس التكنولوجيا واإلش ــراف على مشاريع الطالب
العلمية إلى أساتذة كفوئني وذوي خبرة في هذا املجال.
لقد بات أمــام طالبنا اليوم ،بتحفيز من مباراة العلوم ،قاموس
ـردات علمية متداولة ،وأدوات عــدة ومنوعة وعالم
جديد من مـفـ ٍ
مــن الـعـنــاصــر وامل ـكــونــات يـطـ ّـوعــونـهــا ُويـعـمـلــون بـهــا أفـكــارهــم
ً
وصوال الى اختراعات قد ّ
تدر عليهم املاليني .وهنا
ومهاراتهم،
ّندعي نحن في الهيئة الوطنية ،أن مباراة العلوم قد ّأسست لعلوم
طورت بشكل كبير
«الروبوت» في مدارس لبنان ،إضافة إلى أنها
ّ
آليات البحث العلمي للطالب وحتى لألساتذة واملعلمني.
رقاقات إلكترونية صغيرة باتت بمتناول من يريد في كل بالد
العالم .رقاقات قابلة للبرمجة تشكل أساسًا لصناعة ابتكارات
م ـف ـيــدة Arduino, micro-processors, timer, sensors
(ح ـســاس ــات ل ـلــرطــوبــة والـ ـح ــرارة وال ـض ــوء وال ـص ــوت والـلـمــس
ـروكــامـيــرا ،أجـهــزة التقاط
والــرائـحــة والــدخــان والـ ـغ ــازات )...مـيـكـ ّ
وإرسال راديوي وتلفزيوني صغيرة ...كل هذا أصبح بنك موارد
الخ ـتــراعــات شـبــاب دون الـثــامـنــة ع ـشــرة ،شـهــدت لـهــم مـعــارض
االخـتــراعــات الــدولـيــة :حقيبة تتبع صاحبها فــي امل ـطــار ،طائرة
صغيرة رباعية امل ــراوح تراقب حلبة التزلج وتبلغ عن حــوادث،
تطبيق يتيح إدارة نظام الــري لبستانك من أي مكان تكون فيه
في العالم ،أجهزة إنذار متعددة موصولة السلكيًا من بيتك على
هــاتـفــك ،فيلتر لتنقية املـيــاه مشكل مــن خيطان الـنــانــوكــربــون،
جهاز يذكر املريض بأدويته ومواعيدها صوتيًا وضوئيًا خالل
أسبوع أو أكثر ،جهاز ّ
يزود به املريض فيأخذ حرارته وضغطه
بصورة منتظمة ويرسل النتائج إلى هاتف ذويه أو طبيبه ،خوذة
مـجـهــزة بـحـســاســات تـحــاكــي مــوجــات ال ــدم ــاغ وتـتــرجـمـهــا إلــى
أوامر في آالت تطبيقية ،نظارة لألعمى تعمل باملوجات ما فوق
ّ
الصوتية وتحذره من الجدران والحواجز املحيطة وبعدها عنه،
جهاز تعقيم املأكوالت في البراد باألشعة فوق-البنفسجية حني
ً
يكون مقفال ،دراسة ميدانية عن التلوث الصوتي والضوضاء في
شوارع مدينة صور على امتداد شهر كامل.
وقد أغدقت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث على الطالب املتفوقني
في املـبــاراة بغية التحفيز على التفكير العلمي واالبتكار .فعدا
عن الجوائز النقدية (أكثر من  150مليون ليرة لبنانية) واملنح
الجامعية ( 103منح جامعية كاملة) ،عمدت الهيئة الوطنية إلى
تــأمــن مشاركة طــاب مخترعني لبنانيني فــي مـعــارض علمية
عاملية ،منذ عام  ،2011في أملانيا وبولندا وفرنسا والهند وتركيا
وكوريا الجنوبية وإيران والكويت واألردن ...واملسيرة مستمرة
بدعم املؤمنني بضرورة االستنهاض العلمي والثقافي ملجتمعنا،
وبتوحيد الشباب اللبناني تحت رايــة العلم بعيدًا عن السقوط
الفئوي في االجتماع والسياسة.
تعتمد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث فــي تمويل مشاريعها
على شركائها الوطنيني ،بعيدًا عن استتباع التمويل الخارجي،
وذلك عبر شراكاتها مع الوزارات والبلديات والجامعات واملراكز
التربوية والبحثية .ويـســاعــد فــي ّ
تحمل أك ــاف هــذه األنشطة،
بشكل رئيسي ،الوجه ّ
التطوعي للهيئة ،وهي تسعى إلى تطوير
شراكاتها الوطنية والدولية بغية تمويل التطور في خططها.
وتحتضن كلية العلوم في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث
ّ
مقر الهيئة الــذي يضم نقطة ارتكاز «االتحاد الدولي لجمعيات
املخترعني» (إيفيا) في الشرق األوس ــط ،وإدارة مـبــاراة العلوم،
وحــاض ـنــة األع ـم ــال واب ـت ـك ــارات ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا ،وإدارة
«معرض بيروت الدولي لالختراعات» .BIIS
*أستاذ في الجامعة اللبنانية ورئيس الهيئة الوطنية
للعلوم والبحوث

