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ّ
ّ
 ...USALنبني الطالب أكاديميًا ونحفزهم للحياة
تؤمن جامعة العلوم واآلداب اللبنانية USAL
ِ
طريق اختيار
في
توضع
أن
يجب
قيود
ال
بأن
ّ
الطالب لالختصاص الذي يرغب به ،تتبنى
واألعمال
اإلطار النظري
ّ
التدريس ّ الدامج ّبين ّ
التطبيقية ،وتؤكد حق الجميع في التعلم
مهما كانت القدرات المالية محدودة .كما
يؤمن ّ
القيمون ّعليها بأنها ليست مكانًا
للدراسة فحسب ،إنما مساحة للطالب من أجل
الحياتية واالنخراط في ّ
ّ
الحيز
تطوير تجاربهم
المجتمعي العام .عن مسيرة جامعة العلوم
واآلداب اللبنانية كان هذا الحوار مع رئيسها
الدكتور محمد رضا فضل الله
■ بداية ،هل لنا بتعريف مختصر عن الجامعة؟
ّ
تأسست جامعة العلوم واآلداب اللبنانية عام 2009
بموجب املــرســوم رقــم  ،1738وبــاشــرت التدريس في
أيـلــول  2013فــي موقعها الكائن على طريق املطار.
وهـ ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ع ـمــرهــا ال ـف ـت ــي ،تـسـتـنــد إلــى
ّ
للمؤسسة األم «جمعية املبرات
تجربة تربوية عريقة
ال ـخ ـي ــري ــة» .تـسـتـقـبــل ال ـجــام ـعــة ط ــاب ــا م ــن مختلف
املناطق اللبنانية وتعمل على أن ال تضع قيودًا أو
شــروطــا على استقبالهم فــي ّ
أي اخـتـصــاص رغبوا
فيه ،إيمانًا منها بــأن اختيار الطالب لالختصاص
ّ
األساسي ّ
ّ
لتميزه ونجاحه فيه.
يشكل العامل
ّ
التعليمي ،فيتولى شؤون التدريس
ّأما على الصعيد
فــي الجامعة أســاتــذة يجمعون الـشـهــادات العلمية
الــرف ـي ـعــة إل ــى ال ـخ ـبــرة الـعـلـمـيــة ال ـطــوي ـلــة .وتـعـتـمــد
اللغتني العربية واإلنكليزية فــي الـتــدريــس ،ونظام
الفصول الــدراسـيــة املقسم إلــى نظام أرص ــدة يسمح
للطالب بمرونة التسجيل.
ّ
تضم الجامعة مجموعة من االختصاصات:
الـيــوم،
ال ـت ــرب ـي ــة ،اإلعـ ـ ـ ــام ،اإلدارة ،وعـ ـل ــوم ال ـكــوم ـب ـيــوتــر،
باإلضافة إلـ�ى شهادة الكفاءة في التعليم(  )�Teach
 .)ing Diplomaوجميعها معادلة من وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي .كـمــا أن ـهــا فــي ط ــور امل ـبــاشــرة في

بما يؤمن توافقًا وانسجامًا بني املقررات والتوقعات
املرتبطة بسوق العمل واملستجدات التكنولوجية.
وتخضع مناهج التعليم للقراءة والنقد التشاركي
على مستوى إدارات الكليات واألســاتــذة والـطــاب.
كــل ذلــك يـتــرافــق مــع تطوير مستمر للمناهج الــذي
تعمل عليه الهيئة التعليمية باالستناد إلى خبرات
الـهـيـئــات االسـتـشــاريــة .وتعتمد الـجــامـعــة فــي طــرق
التدريس على الوسائل التكنولوجية الحديثة ،األمر
الذي يستلزم تحديثًا مستمرًا للمرافق والتجهيزات
والبنى التحتية في الجامعة .يضاف إلى ذلك سعي
الجامعة إلى تعزيز البحث العلمي وتوجيه املقررات
الدراسية نحو آفاق البحث.

ب ــرن ــام ــج ال ـب ـك ــال ــوري ــوس ف ــي ال ـت ـمــريــض وبــرنــامــج
املاجستير في مختلف اختصاصاتها.
ّ
تشجع الطالب لاللتحاق بصرحكم
■ ما هي الحوافز التي
العلمي؟
ّ
م ــن مـنـطـلــق حــرص ـهــا ع ـلــى مـصـلـحــة ال ـطــالــب تــركــز
ّ
الـجــامـعــة بـشـكــل كـبـيــر عـلــى تـحـضـيــر ال ـط ــاب لكي
يـ ـك ــون ــوا فـ ــي ط ـل ـي ـعــة مـ ــن ت ـب ـحــث ع ـن ـهــم ال ـش ــرك ــات
واملـ ّ
ـؤس ـســات فــي ســوق الـعـمــل ،عــن طــريــق التدريس
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى الـ ــدمـ ــج بـ ــن اإلط ـ ـ ـ ــار الـ ـنـ ـظ ــريّ
ّ
التطبيقية ،وذلــك وفــق منظومة الكفايات
واألعـمــال
الـتـخـ ّـصـصـيــة ال ـتــي تــرســم االت ـج ــاه ــات الصحيحة
ّ
ليتخرج طالب جاهزون لالنخراط في سوق العمل
تخرجهم.
فور
ّ
ّ
ومن مبدأ حق الجميع في التعلم ،نظرت الجامعة،
منذ افتتاحها ،إلــى ال ـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبة
في لبنان ،وعليه اعتمدت أقساطًا مدروسة بعناية،
وق ـ ّـدم ــت ب ــرن ــام ــج م ـنــح جــام ـع ـيــة ي ــراع ــي األوض ـ ــاع
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة لـ ـط ــابـ ـه ــا ،ويـ ـط ــال
بالخصوص ذوي القدرة املالية املحدودة عمومًا.
■ ما الذي تنفرد به جامعتكم في ما ّ
تقدمه لطالبها؟
ترتكز عالقة الجامعة بطالبها على بعدين .األول،
مهني ّ
ّ
تخصصي يرتبط بسوق العمل وبناء القدرات
الالزمة للعمل .والثاني ،عالئقي -اجتماعي يرتبط
بــال ـق ـيــم ،م ــن ق ـب ـيــل :ق ـبــول ال ـت ـن ــوع ،ال ـت ــواص ــل ،فهم
املــواطـنــة ،النقد ،املـشــاركــة ،التفاعل مــع بيئات عمل
ّ
ّ
متنوعني .كذلك يشكل التدريب
مختلفة وأشخاص
امليداني مساحة خصبة الكتساب كفايات ومهارات
ّ
متخصصة وحرفية ،نظرًا لعناية الجامعة
وقـ ّـدرات
ّ
بأدق التفاصيل في عملية اختيار مؤسسات تمتلك
خبرة مهمة على مستوى سوق العمل.
ً
ف ـض ــا ع ــن ذل ـ ــك ،ت ـع ـمــل ال ـك ـل ـ ّـيــات ع ـلــى سـلـسـلــة من
البرامج التي تساهم في نقل التجارب العملية من
م ـي ــدان الـعـمــل إل ــى امل ـنــاهــج األكــادي ـم ـيــة ،ع ــن طــريــق
اس ـت ـضــافــة عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن أصـ ـح ــاب الـ ـكـ ـف ــاءات في
مختلف االختصاصات ،وذلــك في سعي دائــم منها
ّ
التعليمية وتحقيق أعلى مستوى
إلى تطوير البيئة

محمد رضا فضل الله

الجامعة في طور المباشرة
في برنامج البكالوريوس في
التمريض وبرنامج الماجستير في
مختلف اختصاصاتها

مــن املـحــاكــاة ملختلف وظــائــف ومـيــاديــن الـعـمــل ،من
خـ ــال تــوف ـيــر م ـخ ـت ـبــرات تـشـتـمــل ع ـلــى مــواص ـفــات
تـضـمــن تـحـقـيــق امل ـط ـلــوب وف ــق املـعــايـيــر واألهـ ــداف
املنشودة.
■ ماذا عن مناهج التعليم في جامعتكم ،وأين تبرز قيمتها
املضافة؟
يـسـتـنــد ب ـنــاء امل ـنــاهــج ف ــي جــامـعـتـنــا إل ــى األدب ـي ــات
األكـثــر حــداثــة املرتبطة باملعايير العاملية ،وتحديد
املخرجات والكفايات والنواتج املتوقعة في املقررات،

■ كيف تصفون الحياة الطالبية في جامعتكم؟
ف ــي ال ـع ــاق ــة م ــع ط ــاب ـن ــا ،نـنـطـلــق م ــن أن الـجــامـعــة
لـيـســت م ـكــانــا ل ـل ــدراس ــة ف ـح ـســب ،وإن ـم ــا ه ــي أيـضــا
مساحة للطالب لتطوير تجاربهم الحياتية اليومية.
ويـسـعــى قـســم ش ــؤون الـطــاب فــي الـجــامـعــة لتوفير
بيئة مناسبة للطالب ليشعروا بأهميتهم ويكتشفوا
مواهبهم ومـهــاراتـهــم ويـنـخــرطــوا فــي الحيز الـعــام،
سواء داخل الجامعة أو خارجها .وهناك نواد عديدة
ف ــي ال ـجــام ـعــة تــرفــد ه ــذا ال ـت ـ ّ
ـوج ــه :ن ـ ــوادي األنـشـطــة
واملوسيقى واملسرح والخدمة االجتماعية والبيئة
ّ
ونشجع الطالب أيضًا على إنشاء
والرياضة وغيرها.
ّ
أندية جديدة مختلفة من شأنها أن تنمي املواهب
وتزيد من املهارات وتدعم التضامن االجتماعي.
■ ما هي مشاريعكم املستقبلية؟
املشاريع املستقبلية في الجامعة كثيرة وطموحة،
أب ــرزه ــا :بــرامــج املــاجـسـتـيــر فــي كــل االخـتـصــاصــات،
والتحضير الفتتاح كليات جــديــدة واختصاصات
م ـت ـنـ ّـوعــة ،وتـنـظـيــم ات ـفــاق ـيــات ش ــراك ــة م ــع منظمات
تعليمية محلية وعــاملـيــة ،ومــع شــركــات اقتصادية،
ً
ف ـض ــا ع ــن س ـع ــي ال ـج ــام ـع ــة إلـ ــى ت ــأس ـي ــس مـعــاهــد
ومراكز دراسية وبحثية متخصصة ،وإقامة العديد
مــن امل ــؤت ـم ــرات .ون ـحــن قــريـبــا ب ـصــدد وض ــع الحجر
األس ـ ـ ــاس مل ـب ـنــى ج ــدي ــد ل ـل ـجــام ـعــة ع ـل ــى أرض تـقــع
بجانب الجامعة.

الجامعات

...AUST
فرض الواقع االقتصادي في لبنان على
ّ
أي طالب أن يفكر إذا كان قادرًا على إيجاد
وظيفة عند تخرجه قبل أن يبحث في
االختصاص الذي يرغب بمتابعته في الجامعة
بعض الطالب باتوا يختارون اختصاصات ال
تستهويهم فعليًا ،وذلك ألنها مطلوبة أكثر
من غيرها في سوق العمل
م ـيــزة الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
 AUSTت ـك ـمــن ف ــي أن ـه ــا ال تـ ـخ ـ ّـرج ط ــاب ــا م ـ ّ
ـزودي ــن
بــامل ـعــرفــة ال ــازم ــة ف ـقــط ب ــل مـتـحـصـنــن بــال ـخ ـبــرات
ّ
العملية واملـهـنـ ّـيــة ال ـضــروريــة .سـعــت الـجــامـعــة منذ
ّ
تأسيسها عام  2000إلى أن تكون لها بصمة متميزة
ف ــي ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ف ــي ل ـب ـنــان الـ ــذي يضج
أس ــاس ــا ب ـع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـجــام ـعــات وال ـت ــي يتمتع
الكثير منها بـتــاريــخ عــريــق .مــن هنا كــان تركيزها
األساسي على أال تكون رقمًا إضافيًا من خالل توفير
جودة في التعليم بطريقة مغايرة ومواكبة للعصر
وفي الوقت عينه في متناول الجميع وعلى امتداد
مساحة الوطن ،على ما يقول نائب رئيس الجامعة
للشؤون األكاديمية الدكتور رياض صقر.

أولوية الطالب
الخطوة األولــى في استراتيجية الجامعة كانت ّفي
أن تقصد هي الطالب عوض أن تفرض عليهم مشقة
التنقل أو تحمل نفقات إيـجــار سكن لكي يـتــزودوا
باملعرفة ،فكان أن افتتحت فرعني في كل من صيدا
وزحـلــة لينضما إلــى حرمها الرئيسي فــي بـيــروت.
وبحسب صقر فــإن «اإلن ـمــاء امل ـتــوازن ال يـكــون فقط
مــن خــال افـتـتــاح ف ــروع فــي مناطق مختلفة بــل في
األخــذ في االعتبار الواقع االقتصادي واالجتماعي
لكل منطقة ،بحيث تكون الجامعة جزءًا من النسيج
املجتمعي الــذي توجد فيه .في هذا السياق وإدراكــا
منها للحالة االقتصادية في البلد عمومًا وخصوصًا
في مناطق األطراف كان قرار الجامعة بأن تزيد نسبة
الحسومات التي يستفيد منها طــاب فرعي صيدا
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التخرج بخبرات عملية
ً
وزحلة بنسبة  20%مقارنة بتلك التي يستفيد منها
بيروت وذلك نظرًا لقلة فرص العمل في
زمالؤهم في
ً
هذه املناطق مقارنة بالعاصمة وضواحيها».
حرصت الجامعة أيضًا على مراعاة الواقع الثقافي
في لبنان ،فاعتمدت لهذه الغاية التدريس باللغتني
اإلنـجـلـيــزيــة والـفــرنـسـيــة مــن خ ــال قسمني أحدهما
ّ
إن ـج ـل ـيــزي ي ـغــطــي ال ـك ـل ـيــات واالخ ـت ـص ــاص ــات كــافــة
واآلخـ ـ ــر فــرن ـســي لـكـلـيـتــي إدارة األعـ ـم ــال وال ـع ـلــوم
والفنون .وألن الجامعة ّ
تبدي دائمًا مصلحة الطالب
وتبحث عن منفعته ،فإنها عملت على تتبع التالميذ
حتى املدرسة لتتأكد من أنهم ّ
مهيأون لغويًا لدخول
الجامعة.
فبحسب صقر «تــولــي الجامعة امتحانات الدخول
أهمية كبيرة ،وبمجرد أن تالحظ على سبيل املثال أن
عددًا من التالمذة القادمني من مدارس ّ
معينة أظهروا
ضعفًا ّ
معينًا في اللغة اإلنجليزية فإنها تتواصل مع
إدارة هــذه امل ــدارس وتـعــرض تقديم دورات مجانية
باللغة اإلنـكـلـيــزيــة لـطــاب الـصــف الـثــانــي الـثــانــوي.
وقد تخطى عدد الطالب الذين تابعوا دورة صيفية
مجانية في الجامعة العام املاضي  700طالب».

تخصص وتطبيق وتجديد
ت ـضــم ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
أربـ ــع ك ـل ـيــات ه ــي :ك ـلـ ّـيــة إدارة األعـ ـم ــال واالق ـت ـص ــاد
ّ
ّ
ّ
وكلية
الصحية
وكلية العلوم
وكلية العلوم والفنون
الهندسة .يشدد صقر على أنه وفي الشق التعليمي
البحت فإن الجامعة تركز على  3مجاالت :التخصص
والتطبيق والتجديد.
في الشق األول تدرك الجامعة أن عالم اليوم يتجه أكثر
فأكثر نحو التخصص من ضمن التخصص ،وبالتالي
فإنها ركزت وال تزال على تجزئة االختصاصات لكي
تصبح تقنية إلى أبعد حد بما يزيد من فرص الشباب
فــي دخ ــول ســوق العمل فــور تخرجهم .وعـلــى سبيل
امل ـثــال يكشف صـقــر أن ــه «وف ــي مـجــال الـتـمــويــل بــدأت
الـجــامـعــة ت ــدرس م ــادة إدارة املـخــاطــر بشكل مستقل
كــون العديد مــن املـصــارف باتت تبحث عــن خريجني
ضليعني في هذا املجال حصرًا».
ثانيًا تولي الجامعة مسألة تزويد طالبها بالخبرات

رياض صقر

تدريب
تطلق الجامعة برامج
ّ
ضخمة لالختصاصات المهنية
كافة التي يحتاج إليها قطاع
البترول

التطبيقية والـعـمـلـ ّـيــة أهـمـيــة كـبـيــرة ،وه ــو مــا يجعل
منهم قبلة للمؤسسات والـشــركــات الـتــي تبحث عن
مــوظ ـفــن ذوي ك ـف ــاءة بـحـســب ص ـقــر الـ ــذي ي ــؤكــد أن
«طــابـنــا يـتـخــرجــون وه ــم يـمـلـكــون  3س ـنــوات خبرة
عمل ما يمنحهم األولوية في الحصول على الوظائف
مقارنة بطالب باقي الجامعات».
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار اع ـت ـمــدت ال ـجــام ـعــة ن ـظ ــام ال ــدوام ــن
لتسهيل ح ـيــاة طــاب ـهــا ،وم ـنــح م ــن ه ــم بـحــاجــة إلــى
فــرصــة للعمل والتعلم فــي الــوقــت عينه .إضــافــة إلى
ذلــك فإنها تـحــرص على أن يـكــون التعليم دامـجــا ما

بني النظري والتطبيقي ،بما يزود الطالب بالخبرات
الضرورية حتى في حال لم يعملوا .أحد األمثلة على
ذلك هي «شهادة الـ  CPAالتي يتقدم للحصول عليها
طــاب املـحــاسـبــة الـحــائــزون عـلــى شـهــادة املاجستير
أله ـم ـي ـت ـه ــا ولـ ـك ــونـ ـه ــا ت ـم ـن ـح ـهــم تـ ـف ــوق ــا فـ ــي م ـج ــال
التوظيف .ويتقدم سنويًا حوالى  50ألف طالب على
مستوى العالم للحصول على هذه الشهادة .وما قمنا
بــه كجامعة أنـنــا أخــذنــا امل ــواد الـتــي ت ــدرس المتحان
ال ـ  CPAوأدخلناها ضمن مناهجنا مــن الـعــام األول
لنجهز الطالب ولكي نضمن نجاحهم حني يتقدمون
للحصول على هذه الشهادة».
في ما يتعلق بالتجديد فــإن الجامعة ملتزمة إلى
أب ـعــد ح ــد ف ــي تـحــديــث مـنــاهـجـهــا ل ـتــزويــد الـطــاب
بأحدث ما توصلت إليه العلوم .لكن حتى في هذا
امل ــوض ــوع فــإنـهــا ت ـحــرص عـلــى أن ي ـكــون الـتـجــديــد
مـتــوافـقــا مــع حــاجــات س ــوق الـعـمــل ،لــذلــك «أوج ــدت
م ـج ـل ـس ــا اسـ ـتـ ـش ــاري ــا ي ـج ـم ــع أصـ ـ ـح ـ ــاب ك ـب ــري ــات
الـشــركــات وخريجني متفوقني إضــافــة إلــى أساتذة
أجانب نجلبهم خصيصًا إلــى لبنان وأســاتــذة من
الجامعة لكي يدرسوا املناهج ويناقشوا التعديالت
والتحسينات واإلضافات الواجب القيام بها».

مشاريع حديثة
أم ــا ع ــن أحـ ــدث م ـشــاريــع ال ـجــام ـعــة فـيـعـلــن ص ـقــر أنــه
و«خالفًا لباقي الجامعات التي تتسابق ملنح شهادات
فــي مـجــال هندسة الـبـتــرول بما سيخلق فائضًا في
ه ــذا التخصص ويـبـقــي األغـلـبـيــة مــن الـخــريـجــن من
دون عمل فإن الـ  AUSTستطلق برامج تدريب ضخمة
لــاخ ـت ـصــاصــات امل ـه ـنـ ّـيــة ك ــاف ــة ال ـت ــي س ـي ـكــون قـطــاع
ال ـب ـتــرول فــي لـبـنــان بـحــاجــة لـهــا وال ـتــي ستستقطب
األغلبية الكاسحة من الوظائف .كما أن الجامعة ومن
ضـمــن مخططها الـتــربــوي الـشــامــل افتتحت مــدرســة
ال ـ  American High Schoolوهــي مدرسة حديثة بكل
املعايير ومـ ّ
ـزودة بتكنولوجيا متطورة وتعتمد على
طرق تعليم حديثة حيث ننشئ الطالب منذ الصغر
على التفكير النقدي واكتساب الخبرات في املجاالت
التكنولوجية ،وهـكــذا حــن يدخلون الجامعة ســواء
أكانت الـ  AUSTأو غيرها يكونون جاهزين».

