
4
                                                         

 
  

 

16617 العدد   2023  -03  -  04 السبت 

اختتام موؤمتر التكنولوجيا واالبتكار يف م�شتقبل التعليم يف الي�شوعية

ن��ّظ��م��ت راب��ط��ة ج��ام��ع��ات لبنان 
 ،CE2 ب���ال���ش���راك���ة م�����ع  ك�����ّل م����ن
Berytech، CNRS، Erasmus و

CME مؤمتًرا بعنوان »التكنولوجيا 
التعليم« في  واالبتكار في مستقبل 
بيروت  في  يوسف  القّديس  جامعة 
ب��ح��ض��ور أع��ض��اء راب��ط��ة جامعات 
لبنان وعمداء اجلامعات والدكاترة 
واألساتذة والكوادر املعنّية بالتحّول 
الرقمي في القطاعني العام واخلاص 

محلًيا ودولًيا.
لرئيس  ب��ك��ل��م��ة  امل����ؤمت����ر  ب�����دأ 
بيروت  في  يوسف  القّديس  جامعة 

سليم دّك��اش اليسوعّي رّك��ز خاللها 
واملناسب  احل���ال���ي  ال���وق���ت  ع��ل��ى 
إلح���داث ال��ث��ورة الرقمية م��ن خالل 
وال��ت��ي ستؤّسس  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
للحلول املستدامة من خالل االرتكان 

إلى اإلبداع واالبتكار.
ث��ّم حت��دث مدير هندسة األعمال 
شركة  ف��ي    Reality Labs�ال ف��ي 
طرابلسي  زي��اد  العاملّية   »META«
عن آخر التطورات في مجال الواقع 
 ،Metaverse وال�����  االف���ت���راض���ي 
وكيف حتافظ األخ��ي��رة على الوجه 
االجتماعي في أنظمة إدارة التعليم.

ريادة  م��رك��ز  مل��دي��رة  كلمة  تلتها 
 »Erasmus« جامعة  ف��ي  األع��م��ال 
إلى  أش���ارت خاللها  ظ��ف��ر،  فرشيدا 
مبتكرة  بيئية  أنظمة  إل��ى  احل��اج��ة 
إلح��داث تغيير منهجي في التعليم، 
م���ع ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى إح������داث ث���ورة 
ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ���الل التصميم 
وال���ت���خ���ط���ي���ط ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل وذل����ك 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى م��ح��رك��ات ابتكار 
في  ال��ري��ادة  نحو  تتوجه  جامعية 

األعمال.
وف��ي كلمة ألس��ت��اذة التدريب في 
في اجلامعة  والتعليم  التعّلم  مركز 

األم��ي��رك��ّي��ة ف��ي ال��ق��اه��رة م��ه��ا بالي 
حتّدثت فيها عن كيفية بناء مجتمع 
شامل عبر اإلنترنت يتسم باإلنصاف 
والرعاية، وشاركت وجهات نظرها 
حول كيفية تعزيز هذه النظم البيئية 

التعليمية املكّونة لهذا املجتمع.
وأخ�����ي�����ًرا، ك����ان ع����رض مفّصل 
واملبرمج  امل���ط���ّور   SIS ل��ب��رن��ام��ج 
محلًيا، وهو نتاج عمل مشترك بني 
ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س ي��وس��ف وشركة 
CME. ق���ّدم ال��ع��رض مم��ّث��ل رئيس 
ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س ي��وس��ف لشؤون 
امل��ع��ل��وم��ات��ّي��ة واألس���ت���اذ احملاضر 

ف��ي اجل��ام��ع��ة دان���ي م��زه��ر واملدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة CME وس���ام 
ي���وس���ف م���ع اإلش�������ارة إل����ى كيفية 
في  فعلًيا  البرنامج  ه��ذا  مساهمة 
املالي  لالنهيار  اجلامعة  مواجهة 

وللتحديات املستقبلية في لبنان.
ومديرة  الباحثة  أل��ق��ت  خ��ت��اًم��ا، 
كارول   Siren Analytics شركة 
عّبرت  مختصرة  كلمة  ال��ش��رب��ات��ي 
املوجودة  الصلبة  اإلرادة  عن  فيها 
لدى معظم الدكاترة ورجال األعمال 
القّديس  م���ن ج��ام��ع��ة  امل��ت��خ��رج��ني 

يوسف.




