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نّظمــت رابطــة جامعــات لبنــان 
 CE2 ،Berytech بالرشاكة مــع كّل مــن
بعنوان  مؤتمراً   CMEو  ،CNRS ،Erasmus
»التكنولوجيا واالبتكار يف مستقبل التعليم« 
يف جامعة القّديس يوســف يف بريوت. هدف 
املؤتمر إىل اطالع أصحاب الشــأن واملهتمني 
 SIS Student Information برنامــج عىل 
Software أحدث مشــاريع االبتكار والنمّو 
يف التعليم العايل من خالل اســتخدام أحدث 
التقنيات التكنولوجيّــة. وألقَي الضوء عىل 
كيفية اســتفادة الجامعات مــن التحّول 
الرقمي بشكل مســتدام، وبناء روابط بني 
الطاّلب واألساتذة يف عالم متحّرك، وكيفيّة 
تحقيق نتائج فّعالــة بناًء عىل نظام يربط 
ما بني الطالّب واألســاتذة واإلدارة بطريقة 
معلوماتيّــة حديثــة. بدأ املؤتمــر بكلمة 
الربوفسور ســليم دّكاش اليسوعّي، رئيس 
جامعة القّديس يوســف يف بريوت، ورّكز يف 
الحايل واملناسب إلحداث  الوقت  خاللها عىل 

الثــورة الرقمية من خــالل التكنولوجيا، 
والتي ستؤّسس للحلول املستدامة من خالل 

االرتكان إىل اإلبداع واالبتكار.
ثّم كانت كلمة لزيــاد طرابليس، مدير 
هندســة األعمال يف الـــReality Labs يف 
رشكــة »META« العامليّة، تحّدث فيها عن 
آخر التطورات يف مجــال الواقع االفرايض 
والـMetaverse، وكيف تحافظ األخرية عىل 

الوجه االجتماعي يف أنظمة إدارة التعليم. 
تلتها كلمة لفرشــيدا ظفــر، مديرة 
 ،Erasmus مركز ريادة األعمــال يف جامعة
أشــارت خاللها إىل الحاجة إىل أنظمة بيئية 
مبتكرة إلحداث تغيــري منهجي يف التعليم، 
مع التأكيد عىل إحــداث ثورة يف التعليم من 
خالل التصميم والتخطيط للمستقبل، وذلك 
باالعتمــاد عىل محركات ابتــكار جامعية 
تتوجه نحو الريادة يف األعمال. وتحدثت مها 
بايل، أستاذة التدريب يف مركز التعّلم والتعليم 
يف الجامعة األمريكيّة يف القاهرة، يف كلمة لها 

عن كيفية بناء مجتمع شامل عرب اإلنرنت 
يتسم باإلنصاف والرعاية، وشاركت وجهات 
نظرها حول كيفية تعزيز هذه النظم البيئية 

التعليمية املكّونة لهذا املجتمع.
وأخرياً جرى عــرض مفّصل لربنامج 
SIS املطّور واملربمج محلياً، وهو نتاج عمل 
مشرك بني جامعة القّديس يوسف ورشكة 
CME. قّدم العرض داني مزهر، ممثّل رئيس 
جامعة القّديس يوسف لشؤون املعلوماتيّة 
وأستاذ محارض يف الجامعة، ووسام يوسف 
املدير التنفيذي لرشكة CME، مع اإلشــارة 
إىل كيفية مســاهمة هذا الربنامج فعلياً يف 
املايل وللتحديات  لالنهيار  الجامعة  مواجهة 

املستقبلية يف لبنان.
ختاماً ألقــت كارول الرشباتي، باحثة 
ومديــرة رشكــة Siren Analytics كلمة 
الصلبة  اإلرادة  عــن  فيها  عرّبت  مخترصة 
املوجودة لدى معظم الدكاترة ورجال األعمال 
املتخرجني من جامعة القّديس يوسف، وأّن 

وجود مثل هذه اإلرادة والعلم معاً ســيعيد 
لبنان ومؤّسساته الربوية والجامعية ليس 
فقط إىل العهد الذي كانت تنعم به قبل األزمة، 
إنما ستوّجهها نحو مستقبل مرشق ومبهر 
معززة بآخر االبتكارات والتقنيات يف الربامج 
االدارية الربوية، خاصــة أّن ما تّم عرضه 
خالل املؤتمر ال يشــكل سوى نقطة البداية 
التكنولوجيا  يف رحلة األلف ميل يف قطــاع 
وعقدت  التعليــم.  مســتقبل  يف  واالبتكار 

املؤتمر،  انتهاء  بعد  جلســات عمل مغلقة 
َخلُصت إىل أّن األهمية ليست فقط يف األفكار 
التي تــؤدي بمعظمها إىل االبتــكار، ولكن 
األهمية تكمن يف كيفية االستفادة من هذه 
األفكار املبتكرة وتطبيقها فعلياً، مع اإلشارة 
إىل رضورة وجود نظام بيئي مســتدام مع 
رؤية موّحــدة، ومع توحيد الفرص وتثبيت 
التعاون واالستثمار يف الرشاكات للوصول إىل 

إنجازات يف املستقبل القريب.
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