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ّ
 ...AOUتعليم مميز في متناول الجميع
أكثر ما ّ
يهم الطالب هو إيجاد جامعة
تقدم مستوى أكاديميًا مرموقًا،
وفي الوقت عينه تكون تكاليفها
مقبولة وفي متناول الجميع .ميزة
الجامعة العربية المفتوحة أنها ّ
تقدم
المعرفة على المادة ،وتحرص على
توفير البيئة المثالية والراحة النفسية
لطالبها كي يتفوقوا في علمهم
ومن ثم في حياتهم العملية .عن
الجامعة ،أبرز االختصاصات التي توفرها
والتسهيالت التي تؤمنها وكذلك
جديدها ،كان هذا الحوار مع رئيستها
البروفسورة فيروز فرح سركيس
¶ تعريف مختصر عن الجامعة تاريخ التأسيس ،االنتشار،
الطالب ،الهيئة التعليمية ولغات التدريس َ
املعتمدة؟
م ـنــذ الـلـحـظــة األول ـ ــى النـطــاقـتـهــا ع ــام  2002أرادت
الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـفـ ـت ــوح ــة أن ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ت ـج ــرب ــة
تعليمية مـتـمـيــزة تستند إل ــى تـجــديــد مـتــواصــل في
اختصاصاتها املرتكزة على احتياجات سوق العمل،
عال مشابه ملستوى التعليم
إضافة إلى مستوى تعليم ٍ
في بريطانيا ،ولكن بكلفةٍ في متناول الجميع .وقد
استطاعت الجامعة بـمــوازاة الــرؤيــة املــوجــودة لديها
فتح  3فروع جديدة في انطلياس وطرابلس والبقاع
إلفساح املجال أمام أكبر عدد من الطالب في مختلف
املناطق اللبنانية لاللتحاق برسالتها التعليمية.
¶ برأيكم مــا الــذي ّ
يميز جامعتكم عــن غيرها مــن جامعات
لبنان اليوم؟
ت ـت ـمـ ّـيــز ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة امل ـف ـت ــوح ــة ب ــأن ـه ــا وم ـنــذ
ت ــأس ـي ـس ـه ــا عـ ـق ــدت ات ـف ــاق ـي ــة شـ ــراكـ ــة مـ ــع ال ـجــام ـعــة
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ال ـبــري ـطــان ـيــة امل ـف ـتــوحــة ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد واح ـ ــدة م ــن أرق ــى
ّ
الجامعات البريطانية ،وهــو مــا مكنها مــن أن تكون
ّأول جــامـعــة فــي لـبـنــان ت ـحــوز عـلــى اعـتـمــاد خــارجــي
هو االعتماد البريطاني الذي ّ
ينص على أن مستوى
التعليم فيها هو بنفس جودة التعليم في الجامعات
البريطانية.
وفــي ما يتعلق باألقساط التي باتت عبئًا يستنزف
ال ـطــاب وأهــالـيـهــم خــاصــة فــي األحـ ــوال االقـتـصــاديــة
ال ــراه ـن ــة ،ف ــإن ال ـجــام ـعــة ت ـ ّ
ـؤم ــن ال ـحــل امل ـنــاســب لـهــذه
املعضلة .إذ إن الطالب يتكفل فقط بنسبة  %30من
القسط .فكلفة الـ  creditالواحد لدينا تبلغ  240دوالرًا،
ال يــدفــع مـنـهــا ال ـطــالــب إال  75دوالرًا .وهـ ــذه الكلفة
باستطاعة الطالب تأمينها بغض النظر عن املستوى
االقتصادي واالجتماعي للطالب.
ّ
كــذلــك ف ــإن ال ــدوام ــات فــي الـجــامـعــة مــرنــة وت ـم ـتـ ّـد من
الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً
بما يساعد الطالب على اختيار التوقيت األنسب لهم
ّ
والذي يمكنهم من العمل في حال رغبوا بذلك.
ّ
¶ هل لنا بتعريف عن الكليات واالختصاصات التي توفرها
الجامعة؟
تـضـ ّـم الـجــامـعــة الـعــربـيــة املـفـتــوحــة أرب ــع كـلـيــات هــي:
إدارة األع ـمــال ،تقنيات املـعـلــومــات ،اللغة االنكليزية
وآدابها ،والتربية.
ت ـع ـمــل ال ـجــام ـعــة ع ـلــى طـ ــرح ب ــرام ــج واخ ـت ـصــاصــات
جديدة باستمرار .وجديد اختصاصاتها على صعيد
املاجستير :التحقيقات الجنائية في اإلنترنت وهي
أول جامعة تطرح هذا املجال في لبنان .وقد ُطرح ً
بناء
على وجــود حاجة كبيرة ألصحاب هذا االختصاص
في سوق العمل ،وقد عقدت الجامعة اتفاقات تعاون
مع قوى األمن الداخلي وقيادة الجيش بهدف تبادل
الخبرات في هذا املجال ،كما طرحت الجامعة برنامج
ماجستير جديدًا في التمويل وفــي امل ــوارد البشرية.
ّأمـ ــا ع ـلــى صـعـيــد ال ـب ـكــالــوريــوس فـهـنــالــك الــوســائــط
ّ
املتعددة والتصميم الغرافيكي التكنولوجي وتطوير
الشبكات وأمن البيانات واإلعالم الرقمي .وكذلك تأمل
أن تبدأ الدراسة في كلية الهندسة قريبًا.

«لبنان والمهجر»

ّ
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـن ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـن ــظ ــم ال ـجــام ـعــة
نشاطات ثقافية اجتماعية بالتعاون مع مؤسسات
ّ
عــديــدة وجـمـعـيــات ال تبتغي الــربــح ،كـمــا أنـهــا تنظم
نـشــاطــات ريــاضـيــة مـتـعــددة (ك ــرة ال ـقــدم ،ك ــرة السلة،
لياقة بدنية) باإلضافة إلى نشاطات النوادي الطالبية
(مثل نــادي املوسيقى ،نــادي املسرح ،نــادي التصوير
الفوتوغرافي )....ونشاطات ترفيهية وبيئية كالقيام
برحالت مختلفة والتشجير.

فيروز فرح سركيس

ّ
أول جامعة تطرح في لبنان
ماجستير في التحقيقات
الجنائية في اإلنترنت

¶ ما هي النشاطات املوجودة في الجامعة؟
تقيم الجامعة نوعني من النشاطات .فهناك النشاطات
األكاديمية والنشاطات الطالبية االجتماعية .لناحية
ّ
النشاطات األكاديمية ،تنظم الجامعة دورات تدريبية
ّ
وورش عمل وندوات ومؤتمرات محلية ومشاركة في
ّ
تخصصه
مؤتمرات عاملية لطالبها كل حسب مسار
وال ـتــي ك ــان آخــرهــا ن ــدوة خــاصــة عــن «ت ـحــديــات أمــن
املعلومات مــن بــوابــة البحث والتطبيق» .كما تنظم
مباريات ومنافسات أكاديمية مثل البرمجة وريــادة
األع ـمــال وتـنـظـيــم م ـحــاضــرات تــوعـيــة وتـثـقـيــف حــول
مــواض ـيــع مـخـتـلـفــة .ول ـنــاح ـيــة ال ـن ـشــاطــات الـطــابـيــة

¶ كيف تتعامل جامعتكم مع ّ
خريجيها ،هل تساعدهم في
ّ
التخرج؟
إيجاد فرص عمل بعد
إن الجامعة العربية املفتوحة منذ البداية تعمد إلى
دراسة احتياجات سوق العمل قبل طرح ّ
أي تخصص،
وكــانــت قبيل إنشائها قــد طلبت مــن كبرى الشركات
العاملية االستشارية دراســة احتياجات سوق العمل.
فهدف الجامعة األساسي كــان تقديم التعليم الجيد
الـ ــذي يـتـطـلـبــه س ــوق ال ـع ـمــل ،ف ـهــي جــام ـعــة ال تبغي
الــربــح إطــاقــا وهــي فــريــدة مــن نوعها مــن حيث أنها
تـســاهــم بــأكـثــر مــن  %70مــن كـلـفــة الـقـســط الـجــامـعــي
للطالب ،لــذا فهي حريصة على عــدم تخريج دفعات
ّ
لينضموا إلى األكثرية العاطلة عن العمل،
من الطالب
بل إن هدفها املساهمة في تنمية املجتمع عن طريق
بشرية ّ
ّ
مميزة.
تزويدها املؤسسات بعناصر
إلـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـقـ ـي ــام بـ ـمـ ـع ــارض وظ ـي ـف ـي ــة ل ـت ـعــريــف
املـ ّ
ـؤس ـس ــات عـلــى خــريـجــي الـجــامـعــة وك ــذلــك تعريف
الـطـلـبــة عـلــى احـتـيــاجــات س ــوق الـعـمــل ،فــإنـهــا تتابع
أداء طــابـهــا فــي س ــوق الـعـمــل وت ـتــواصــل مــع أرب ــاب
العمل ملعرفة مواطن القوة والضعف لدى ّ
خريجيها.
وفــي آخــر دراســة قامت بها الجامعة بخصوص هذا
املــوضــوع ّ
تبي أن هنالك رضــى عاليًا من ِقبل أربــاب
العمل عــن أداء خـ ّـريـجــي الجامعة العربية املفتوحة
التي يلتحق  %90منهم خــال  6أشهر من تخرجهم
بسوق العمل.
ك ـمــا أن ـه ــا ،ومل ـس ــاع ــدة الـطـلـبــة ع ـلــى إن ـش ــاء أعـمــالـهــم
الخاصة ،أنشأت مركزًا لريادة األعمال وقد ّ
تدرب عدد
ال ب ــأس بــه مــن الطلبة فــي املــركــز وأن ـش ــؤوا أعمالهم
الخاصة.
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& Higher Education.
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BA / BS PROGRAMMES

Business Administration

Information Technology & Computing

Human Resource Management

Graphic & Multimedia Design Technology

Information Security & Forensics

Business Administration

Finance

English Language & Literature
)Digital Media (Journalism
Elementary Education
DIPLOMA PROGRAMMES
Learning Difﬁculties
Early Childhood
Social Media

مواكبة الشباب اللبناني في خطواته وتطلعاته
لطالما حظيت شؤون الشباب
اللبناني ّ
بحيز كبير من اهتمام بنك
«لبنان والمهجر» الذي يعد في
طليعة المصارف اللبنانية التي
تواكب وتؤمن احتياجاتهم
طيلة مسيرتهم التعليمية
والمهنية عبر سلسلة من الخدمات
واإلرشادات ،وذلك لتحقيق هدف
المصرف األساسي أال وهو تأمين
مستقبل أفضل
راحة البال وبناء
ٍ
للمجتمع
يــؤمــن ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر خ ــدم ــات وب ــرام ــج عــدة
للشباب ،منها:

فرص العمل والتدريب
تـجــري عمليات التوظيف والـتــدريــب فــي املصرف
وف ـق ــا ملـعــايـيــر وإجـ ـ ـ ــراءات م ـح ــددة ت ــراع ــي م ـبــادئ
الـعــدل ،والشفافية ،وأخالقيات العمل ،واالحـتــرام.
كما يحرص املصرف دائمًا على عــدم التمييز بني
شخص وآخــر عند التوظيف ،بحيث يـقـ ّـدم فرصًا
م ـت ـس ــاوي ــة ل ـل ـج ـم ـيــع ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ال ـج ـنــس،
والعرق ،والدين ،والعمر ،إلخ.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،يـمـنــح امل ـص ــرف ال ـش ـبــاب فــرصــة
للعمل ضمن مجموعة بنك لبنان واملهجر خارج

لبنان حيث أصبح له شبكة فروع ومصارف شقيقة
في  12بلدًا في الشرق األوسط وأوروبا.

«بلوم شباب»
استنادًا إلــى إيمان املصرف باملسؤولية التربوية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وبـ ـ ــأن شـ ـب ــاب ال ـي ــوم
يـشـكـلــون ع ــال ــم ال ـغ ــد ،أط ـل ــق ب ـنــك ل ـب ـنــان واملـهـجــر
برنامج «بلوم شباب» سنة  2010ملواكبة الطالب
وتوجيههم بدءًا من املرحلة الثانوية وحتى نهاية
دراسـتـهــم الجامعية مــن خ ــال األنـشـطــة املختلفة
التي يقوم بها والتي يمكن أن تغير مستقبلهم عبر
الـفــرص واإلمـكــانــات املتاحة أمــامـهــم ،علمًا أن هذا
البرنامج ال يهدف إلــى الــربــح امل ــادي وال عالقة له
بأي منتج أو خدمة يقدمها املصرف لعمالئه.
بــن هــذه الـنـشــاطــات ،تنظيم مسابقة The A List
ح ـي ــث ي ـت ـق ـ ّـدم ال ـ ـطـ ــاب ،امل ـت ـف ــوق ــون ف ــي ال ـش ـه ــادة
الــرسـمـيــة وف ــي الـسـنــة الــدراس ـيــة الـثــانــويــة الثالثة
والذين بــدأوا سنتهم الجامعية األولــى ،بطلباتهم
ّ
ليتم اخـتـيــار  ٥٠طــالـبــا منهم بحسب مــؤهــاتـهــم
العلمية ،لحضور ورش عمل تمتد ليومني ،يقوم
ب ـع ــده ــا املـ ـش ــارك ــون بـ ــإعـ ــداد عـ ـ ــروض ي ـقـ ّـدمــون ـهــا
أم ــام لـجـنــة تـحـكـيــم ،لـيـتـ ّـم اخـتـيــار خـمـســة فــائــزيــن
يحصلون على منح جامعية بقيمة مئة وخمسني
ألــف دوالر أمـيــركــي .كما يتم تــوزيــع جــوائــز نقدية
للطالب الخمسني املـشــاركــن والـتــي تبلغ قيمتها
خمسة وعشرون ألف دوالر أميركي.

المستقبل والمهن
وم ــن ضـمــن ه ــذه األنـشـطــة أي ـضــا ،تنطيم معرض
ّ
املهن السنوي الــذي يمكن الشباب اللبناني عامة
وط ــاب الـبـكــالــوريــا الـقـســم األول وال ـثــانــي خاصة
م ــن ال ـت ـع ــرف إل ـ ــى ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن املـ ـه ــن كــال ـطــب،
وال ـه ـنــدســة ،وامل ـح ــام ــاة ،واالق ـت ـص ــاد ،واملـحــاسـبــة،
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أطلق البنك برنامج «بلوم شباب»
لمواكبة الطالب وتوجيههم
بدءًا من المرحلة الثانوية وحتى
نهاية دراستهم الجامعية

وعلم النفس ،والعالج الفيزيائي ،وريــادة األعمال،
وال ـب ـت ــروك ـي ـم ـي ــاء ،وغـ ـي ــره ــا .ويـ ـت ـ ّـم اخ ـت ـي ــار ه ــذه
االخ ـت ـص ــاص ــات ع ـل ــى أسـ ـ ــاس اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ـتــي
ّ
يجمعها فــريــق «ب ـلــوم ش ـبــاب» مــن ال ـط ــاب الــذيــن
َ
حــضــروا م ـعــارض املـهــن خ ــال الـسـنــوات املــاضـيــة.
خالل هذا املعرض ،يقوم اختصاصيون من مختلف
املـ ـه ــن ،ي ـت ـم ـت ـعــون بـ ـكـ ـف ــاءات وبـ ــإن ـ ـجـ ــازات مـهـنـيــة
بتعريف الشباب على تجاربهم املهنية الخاصة
ومـســار نجاحهم فــي حياتهم العملية باإلضافة
إلى االختصاصات املتوافرة في الجامعات املحلية،
وم ــدة دراس ـت ـهــا ،وطـبـيـعــة امل ـهــن ذات الـصـلــة بها،
ومقومات النجاح في هذا املجال ،والتحديات في
سوق العمل .يقام هذا املعرض سنويًا في بيروت
وفــي جامعة البلمند في الـكــورة بمشاركة العديد
من املدارس من مختلف املناطق اللبنانية.
ك ـم ــا يـ ـق ـ ّـدم ب ــرن ــام ــج «بـ ـل ــوم شـ ـب ــاب» ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـخ ــدم ــات إلـ ــى الـ ـط ــاب م ــن خـ ــال ورش ـ ـ ــات عـمــل
تـتـنــاول مــواضـيــع مختلفة كــالـصـحــافــة والتغذية
وريــادة األعمال وغيرها من املواضيع التي يمكن
أن تساعدهم في حياتهم العملية .هــذا باإلضافة
إل ــى مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــي www.blomshabeb.com
وه ــو مــوقــع ديـنــامـيـكــي يـســاعــدهــم عـلــى اكـتـشــاف
ق ــدرات ـه ــم م ــن خ ــال اخ ـت ـب ــار مـتـخـصــص (Career
 )Testوي ـع ـط ـي ـهــم ف ـك ــرة ش ــام ـل ــة وواض ـ ـحـ ــة ح ــول
االختصاصات واملهن التي تناسبهم .كما يتضمن
املوقع معلومات حول جامعات في لبنان والخارج
واالختصاصات التي تقدمها ووصــف مهام عدد
من الوظائف ،مما يساعد الشباب في تكوين صورة
عامة عن طبيعة العمل بعد تخرجهم من الجامعة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى فـ ــرص ال ـع ـمــل امل ـت ــوف ــرة لـ ــدى بنك
لبنان واملهجر والعديد من املؤسسات والشركات
اللبنانية ،وغيرها من النصائح واإلرشــادات التي
ّ
ّ
وتوجههم علميًا ومهنيًا.
تهمهم

