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  أآاديمية العلوم للعالم النامي   في  ينتخب عضوًا الدآتور صوما بوجوده من األميرآية
  

عن    أعلنت أآاديمية العلوم للعالم النامي
انتخاب الدآتور صوما بوجودة من الجامعة 

األآاديمية    في   بيروت زميًال   األميرآية في
ألبحاثه على تعليم    ر اإليجابيباألث   إقرارًا

  . المنطقة   العلوم والتدريس في
وجاء هذا اإلعالن خالل اجتماع األآاديمية   

تشرين    9   حيدر آباد في   عقد في   العام الذي
  . 2010   األول

مع زمالء    وسيتم تعيين الدآتور بوجوده،  
  بشكل رسمي   جدد من مؤسسات أخرى،

والعشرين    لعام الثانيخالل االجتماع ا 
   . العام المقبل   المغرب في   سيعقد في   والذي   لألآاديمية،

  بشكل عام،   العالم العربي   إن أبحاث الدآتور بوجوده حول تعليم العلوم في "  بيان األآاديمية   وجاء في 
  ". المناهج الدراسيةآان لها تأثير على تدريب أساتذة العلوم وعلى    ولبنان على وجه الخصوص، 

على المساهمة بشكل    سوف أآون قادرًا   آزميل، : "  أعقاب إعالن انتخابه قال الدآتور بوجوده   وفي   
األآاديمية    تحسين تعليم العلوم على نطاق أوسع واالستفادة من تجارب أعضاء آخرين في   أآبر في

  ." لبنان والعالم العربي   لتحسين تدريس العلوم في
وهو  .  بيروت   الجامعة األميرآية في   منصب مدير مرآز التعليم والتعلم في   يشغل الدآتور بوجده حاليًا  

آما فاز     . 2010   آذار    في   مجال التعليم من بين جوائز تكريم اإلنجازات العربية،   تلقى جائزة التميز في
الجدير بالذآر أن   . 2008   العام   لتعليم العلوم في   الم الناميألآاديمية العلوم للع   بجائزة المكتب اإلقليمي

بعد حصوله على درجة    1993   العام   بيروت في   الدآتور بوجوده إنضم إلى الجامعة األميرآية في
علوم أصبح مدير مرآز تعليم ال   وبعد ذلك بعام، .  أوهايو   في   التربية من جامعة سينسيناتي   الدآتوراه في

آما شغل منصب رئيس قسم التربية   . سنوات   وأشرف عليه ألآثر من ثماني   الجامعة،   والرياضيات في
      . 2009   وحتى العام   2003   من العام

   . حول تعليم العلوم   تأليف العديد من الكتب   وشارك في   وقد نشرت له العشرات من المقاالت، 
المجتمعات    دراساته األخيرة على مفهوم التطور في   زير االنتاج رّآز فيغ   والدآتور بوجوده باحث

وعلى تصور    الفصول الدراسية العلمية،   فرق في    وعلى تشكيل   اإلسالمية بين المعلمين وأولياء األمور،
  وم للعالم الناميُيذآر أن أآاديمية العل  . وعلى تحول تعليم العلوم   الطالب للموضوعات العلمية المختلفة،

جنوب الكرة األرضية من    منظمة دولية مستقلة تعزز التفوق والقدرات العلمية في   هي   ومقرها ايطاليا، 
باسم    1983   العام   مدينة ترييست االيطالية في   وقد تأسست في .  أجل التنمية المستدامة القائمة على العلم

بواسطة مجموعة من العلماء بقيادة البروفسور محمد عبد السالم من    أآاديمّية العالم الثالث للعلوم،
إلى أآاديمّية    2004   العام   وتغّير اسم األآاديمية في .  الفيزياء   الحائز على جائزة نوبل في   باآستان،

  . العلوم للعاَلم الّنامي
 



التعليمي األميرآي الليبرالي وتعتمد النظام  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، . للتعليم العالي آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

تقّدم الجامعة  . طالب وطالبة 7500أعضاء وجسمًا طالبيًا من أآثر من  606تضم هيئة تعليمية من 
الوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في حاليًا ما يناهز مائة برنامج للحصول على البك

 .سريرًا 420   آما توّفر تعليمًا طبيًا وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه. الطب
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم الجامعة      . طالب وطالبة   7500   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا   606   تضم هيئة تعليمية من 

  والدآتوراه في   والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   ضم مستشفًىي   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب 
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