
  التعليم والتعّلم   األميرآية أقامت المؤتمر الثامن حول استعمال التكنولوجيا في
 2010حزيران  3الخميس 

  
الجامعة    في   أقام مرآز الكمبيوتر األآاديمي

بيروت مؤتمره الثامن حول    األميرآية في
وقد  .  التعليم والتعّلم   استعمال التكنولوجيا في

آولدج هول وتكلم  مبنى   أقيم المؤتمر في
حفل افتتاحه وآيل الشؤون األآاديمية     في

  اعتبر مستخدمي   الذي   الدآتور أحمد دالل،
وقال  .  التعليم روادًا   التكنولوجيا الحديثة في 

أنتم  "  يستخدمون التكنولوجيا   الذين   مخاطبًا
عن شكره وتقديره لكل    معبرًا "  تقودوننا
طاقتهم لجعل معرفة  يعملون فوق   الذين

  .   التعليم والتعلم   التكنولوجيا ممكنة في
غرف الصفوف    دخال معرفة التكنولوجيا إلىإالمستقبل سيكون هناك ترآيز أآثر على    ه فيّنإوقال  

وأّآد الدآتور دالل أن الجامعة عازمة  .  هذا االتجاه   لبنان تسير في   ن الجامعات آافة فيإالرئيسية و
وقدمت مديرة  .  غرف الصفوف   التكنولوجيا فييستخدمون    يجاد سبل لمكافأة األشخاص الذينإ على

حققها المرآز منذ    نجازات التيلإل   زمنيًا   جيال سيلفا جدوًالالسيدة روزان   مرآز الكمبيوتر األآاديمي
  جديدًا   الكترونيًا   حت أن موقعًاوأوض    . 2009   حزيران   عقد في   انتهاء أعمال المؤتمر السابع الذي

)   الجامعة   مادة نظام ادارة التعلم في " ( موودل "  وتم تطوير   يضم هيئة تدريسية افتراضية قد ُبني، 
  للجامعة   آما بوشر بتقديم مواد دراسية للطلبة خارج النطاق الجغرافي   بالمئة،   70   إلى   3   من 

وأضافت السيدة سيلفا أن المرآز  ).  الخليج- ة نيسانوشرآ   لكويت الوطنيالبرنامج مخصص لبنك ا (
يمكن للطلبة والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية استخدامه    سهل االستعمال   جديدًا   سيقدم برنامجًا

ويقوم المرآز بحملة لتوفير استخدام األوراق من أجل  .  جراء دراساتهم على الشبكة مباشرةإو
على    وهو برنامج شخصي "  مهارة "  هذا إضافة إلى برنامجو   نسبة تنزيل الملفات والطباعة، تخفيض

  مسعود   المؤتمر األساتذة مي   وقد شارك في .  نهاية هذا الصيف   ستخدام فيلال   الشبكة سيكون جاهزًا
وتاليا    ، ) لية الهندسة والعمارةآ (  وخالد جوجو وساره خّداج ووليد نصر اهللا   ، ) آلية العلوم الصحية (

  ، ) آلية الزراعة   يكولوجية فيدارة األواإل   تصميم األراضي (  وسلمى تلحوق )  آلية الطب (  عراوي
وقدموا الجوانب المبتكرة من مقرراتهم     ) آلية اآلداب والعلوم   ليزية فيجناللغة اإل   دائرة (  وزاين سّنو 

ستاذ أ (  آما تحدث حسين همام .  ليم الُمدمج مع أسرة الجامعةالتعليمية وعرضوا أفكارهم حول التع
  بكة فيالجامعة بالتعاون مع المرآز مباشرة عبر الش   قدمها في   عن المادة األولى التي )  دارة الهندسةإ
    .10- 2009   ربيع العامفصل  

وبّينوا نقاط  )  للتعليم المدمج (  هذه التجربة الجديدة   خبراتهم في   ساتذة المشارآون مطوًالوناقش األ
  عمال الدولية،ليزية لألجنمواد الصحة البيئية ومختبرات الهندسة واللغة اإل   الضعف والقوة في

عادة هيكلة إتتطلبه    وقت الطويل الذيوقد توافق الجميع على ال .  وبيولوجيا النبات   وأخالقيات الطب، 
يملكه    آما امتدح الجميع االستقاللية والثقة العالية بالنفس والتفكير الجريء الذي  .  المواد الدراسية

يكمل مادة التعليم المدمج بمواصفات الطالب    المشارآين مواصفات الطالب الذي  وشّبه أحد   الطالب،
  يساهم في   فإن التعليم المدمج   ليزية،جنوبحسب زاين سنو من دائرة اإل .  معةآما وضعتها الجا   لمثاليا
  يجابية فيإساتذة ويخلق تطوير البيئة التعليمية بين الطلبة مع بعضهم البعض وبين الطلبة واأل 
  .  يجعل المادة أآثر حيوية والدراسة أآثر متعة   غرفة الصف وخارجها مما   استمرار العمل داخل 



وأقيم    2000 / 2001   العام الدراسي   بدأ العمل في   الجدير بالذآر أن مرآز الكمبيوتر األآاديمي
وقد أقيم المؤتمر     . 2002   أيلول   التعليم والتعّلم في   المؤتمر األول حول استعمال التكنولوجيا في

وعقد المؤتمر   . 2006   أيار   والرابع في   ،2005   آانون األول   والثالث في   ،2004   أيلول   في   الثاني
ُيذآر أن أول    آما  . 2009   حزيران   والسابع في   2008   أيار   والسادس في    2007   أيار   الخامس في
  العام   شّغلته جامعة إيلينويز في   م الكمبيوتر ألغراض التعليم هو نظام بالتو الذيانظام الستخد

  1969   العام   نترنت فيوسمحت بدايات اإل .  فيها تشالمرز شيروين   ابتدعه الفيزيائي وقد   ،1960 
    . 1979   العام   لشمالية فيديوك وآارولينا ا   قامة شبكة تعليمية تستعمل الكمبيوتر بين جامعتيإب 


