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وهي المنسق الرئيسي للمشروع الذي  يذنذ ري فذي  + MoraleErasmusاستضافت جامعة بيروت العربية مشروع 

الممول من االتحا  األوروبذي حذول بذنذاق الذ ذ رات لذتذحذ يذ  مذنذاهذج  + Erasmusإطار المشاركة بأعمال برنامج 

مؤسسات التعليم العالي السورية واللبنانية وتوفير التعليم م ى الحياة: نحو اإل ارة المست امة للمنظمات غير الذحذكذومذيذة 

 وتشغيلها مع التركيز بشكل خاص على الالجئين.

حضر الل اق رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جالل العذ و  وعذمذيذ  شذؤون الذطذالم بذالذجذامذعذة ومذ يذر الذمذشذروع 

البروفيسور صبحي أبو شاهين، وممثل عن م ير عام التعليم العالي بالتكليف في لبنان فا   يرق، وممذثذل عذن مذنذسذق 

ال كتور عارف الصوفي، وممثلي المنظمات غير الحكومية، وممذثذلذيذن عذن شذركذاق  +ERASMUSالمكتم الوطني 

MORALE .من لبنان وسوريا وإيطاليا وإسبانيا وألمانياواليونان وعم اق الجامعة وأعضاق هيئة الت ريس 
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 وق  ه ف هيا المشروع الى:

تزوي  قطاع سوق العمل الخاص بالمنظمات غير الحكومية بالعاملين يو  المهارات العالية والم ربذيذن عذلذى اإل ارة  -

عن طريق تح ي  الذمذنذاهذج الذ راسذيذة الذمذتذعذلذ ذة بذالذعذلذوم  NGOوالعمل بفعالية في بيئات المنظمات غير الحكومية 

االجتماعية واال ارية ومن خالل ت  يم حل ات  راسية للتعليم المستمر م ى الذحذيذاةفذي الذجذامذعذات الشذريذكذة تسذتذهذ ف 

 المتخصصين في ا ارة المنظمات غير الحكومية.

رفع مستوى الوعي حول ال ور الرئيسي للتعليم العالي في توفير كفاقات عالية المستوى للعاملين في المنظمات غذيذر  -

 الحكومية وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي. 

هيه األه اف تتماشى مع األه اف االستراتيجية للجامعة من حذيذ  إقذامذة »وأك  رئيس الجامعة البروفيسور الع و  أن 

شراكة مع منظمات ومؤسسات مهنية محلية وإقليمية و ولية لتوفير برامج مناسبة وموجهة نحو سوق العمذل، وتذعذزيذز 

التعاون األكا يمي مع مؤسسات التعليم العالي ال ولية والمنظمات المهنية وغير الحكومية والذعذمذل لصذالذج الذمذجذتذمذع، 

 .«وت ريبالطالم على المسؤوليات االجتماعيةوتلبية احتياجات سوق العمل مع الخريجين يو  ال  رة التنافسية العالية

 هيا، واختتم الل اق بمناقشة محتويات المشروع بالتفصيل، وتم اعتما  خطة عمل لألنشطة الم بلة.
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 من جامعة بيروت العربية Morale Erasmusإطالق مشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وهي المنسق الرئيسي Morale Erasmusاستضافت جامعة بيروت العربية مشروع 

الممول من االتحاد  Erasmusللمشروع الذي يندرج في إطار المشاركة في أعمال برنامج 

األوروبي، حول بناء القدرات، لتحديث مناهج مؤسسات التعليم العالي السورية واللبنانية، 

وتوفير التعليم مدى الحياة، نحو اإلدارة المستدامة للمنظمات غير الحكومية، وتشغيلها مع 

 التركيز بشكل خاص على الالجئين.

حضر اللقاء، رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جالل العدوي، عميد شؤون الطالب في الجامعة 

ومدير المشروع البروفيسور صبحي أبو شاهين، ممثل عن المدير العام للتعليم العالي 

الدكتور عارف  ERASMUSبالتكليف في لبنان فادي يرق، ممثل عن منسق المكتب الوطني 

من لبنان، سوريا  MORALEالصوفي، ممثلو المنظمات غير الحكومية، وممثلون عن شركاء 

 إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، اليونان، وعمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

يهدف المشروع الى "تزويد قطاع سوق العمل الخاص بالمنظمات غير الحكومية، بالعاملين 

ذوي المهارات العالية، والمدربين على اإلدارة، والعمل بفعالية في بيئات المنظمات غير 

، عن طريق تحديث المناهج الدراسية، المتعلقة بالعلوم االجتماعية، واالدارية، NGOالحكومية 

ومن خالل تقديم حلقات دراسية للتعليم المستمر مدى الحياة في الجامعات الشريكة، 

 تستهدف المتخصصين في ادارة المنظمات غير الحكومية".
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كما يهدف الى "رفع مستوى الوعي حول الدور الرئيسي للتعليم العالي، في توفير كفاءات 

عالية المستوى، للعاملين في المنظمات غير الحكومية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم 

 العالي".

 

 العدوى

وأكد رئيس الجامعة البروفيسور العدوي أن "هذه األهداف تتماشى مع األهداف االستراتيجية 

للجامعة، من حيث إقامة شراكة مع منظمات، ومؤسسات مهنية، محلية، إقليمية ودولية، 

لتوفير برامج مناسبة، وموجهة نحو سوق العمل، وتعزيز التعاون األكاديمي مع مؤسسات 

التعليم العالي الدولية، والمنظمات المهنية وغير الحكومية، والعمل لصالح المجتمع، وتدريب 

الطالب على المسؤوليات االجتماعية، وتلبية احتياجات سوق العمل مع الخريجين، ذوي 

 القدرة التنافسية العالية".

 

وفي الختام، تمت مناقشة محتويات المشروع بالتفصيل، واعتماد خطة عمل لألنشطة 

  المقبلة.
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 من جامعة بيروت العربية Morale Erasmusإطالق مشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+وهي المنسق الرئيسي للمشروع الي  ين ري في  Morale Erasmusاستضافت جامعة بيروت العربية مشروع 

الممول من االتحا  األوروبي حول بناق ال  رات لتح ي  مناهج  + Erasmusإطار المشاركة بأعمال برنامج 

مؤسسات التعليم العالي السورية واللبنانية وتوفير التعليم م ى الحياة: نحو اإل ارة المست امة للمنظمات غير الحكومية 

 وتشغيلها مع التركيز بشكل خاص على الالجئين.

حضر الل اق رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جالل الع و  وعمي  شؤون الطالم بالجامعة وم ير المشروع 

البروفيسور صبحي أبو شاهين، وممثل عن م ير عام التعليم العالي بالتكليف في لبنان السي  فا   يرق، وممثل عن 

ال كتور عارف الصوفي، وممثلي المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن  +ERASMUSمنسق المكتم الوطني 

 من لبنان وسوريا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا واليونان وعم اق الجامعة وأعضاق هيئة الت ريس. MORALEشركاق 
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 و ه ف هيا المشروع الى :

تزوي  قطاع سوق العمل الخاص بالمنظمات غير الحكومية بالعاملين يو  المهارات العالية والم ربين على اإل ارة  –

عن طريق تح ي  المناهج ال راسية المتعل ة بالعلوم  NGOوالعمل بفعالية في بيئات المنظمات غير الحكومية 

االجتماعية واال ارية ومن خالل ت  يم حل ات  راسية للتعليم المستمر م ى الحياة في الجامعات الشريكة تسته ف 

 المتخصصين في ا ارة المنظمات غير الحكومية.

رفع مستوى الوعي حول ال ور الرئيسي للتعليم العالي في توفير كفاقات عالية المستوى للعاملين في المنظمات غير  –

 الحكومية وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
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ل التنفيذي   من المشاريع الرائدة Makerspaceعويجان: الُمشغِّ

 

المركز التربو  يهتم بذمذتذابذعذة الذتذطذورات »أك ت رئيسة المركز التربو  للبحو  واإلنماق ال كتورة ن ى عويجان أن 

التربوية، واختيار الجي  منها، وما يتناسم مع بيئة المجتمع اللبناني التربوية ورؤية المركز وتطلعاته الى المست بل. من 

، بحي  من المتوقع أن ت مج فيه التكنولوجيات الح يذثذة Makerspace -هيا المنطلق، جاقت فكرة المشغل التنفيي   

 .«والبرمجة والت نيات وأساليم التفكير ومهارات العمل والحياة

 

فكرة المشغل ب أت بالتبلور أكثر فأكثر اعتبارا من العام المنصرم بحي  جرى تأليف لجنة من الذمذركذز »وأوضحت أن 

تضم تربويين وأكا يميين وت نيين مختصين بالتكنولوجيا والتصنيع. انكبت هيه اللجنة على  رس واقع الم ارس المجهزة 

محليا وعالميا بهيه المشاغل، معتم ة أ وات علمية بحثية، ومرتكزة على تح يق مي اني نوعي قائم على أساس زيذارات 

مي انية وم ابالت مع المعلمين والم يرين والطالم واألهل وخبراق في المجال، بذاإلضذافذة إلذى إجذراق بذحذ  تذوثذيذ ذي 

 .«مكتبي طاول أبحاثا وت ارير أخرى عالمية ومحلية خاصة بهيا النوع من المشاغل

 

من المتوقع أن تص ر عن هيه ال راسة قريبا مجموعة توصيات تذتذعذلذق بذتذوصذيذف هذيه الذمذشذاغذل »وأشارت إلى أّنه 

وغاياتها، وآليات إ ارتها، واأله اف العامة المتوخاة من إنشائها، ناهيك بوضع مواصفات األساتية والمساع ين العاملين 

فيها، وطري ة إع ا هم وتأهيلهم وتطويرهم المهني. وهيه التوصيات ستسهم ، في شكل علمي، بمساع ة أصحام ال رار 

 .«في عمليات التخطيط والتنفيي والت ويم لتبني هيا النوع من المختبرات  عما للمناهج الوطنية المنو  تح يثها
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 فرنسية في صيدا -ورشة عمل جامعية لبنانية 

طالبا لذبذنذانذيذا وفذرنسذيذا وخذبذراق  04نظمت ورشة عمل جامعية لبنانية وفرنسية مشتركة مع بل ية صي ا، ضمت نحو 

وأساتية من الجامعة اللبنانية وجامعة باريس بلفيل، به ف اإلطالع على معالم الم ينة التراثية والتاريخية والمساهمة في 

 إع ا  أبحا  جامعية لترميم وتأهيل خان الرز التراثي على واجهة صي ا البحرية و ير الالتين في صي ا ال  يمة.

فرع تنظيم الم يني كل من: ال كتور إيلي خطار، ورئيس قسم فرع تنظيذم الذمذ يذنذي فذي  -وشارك عن الجامعة اللبنانية 

 الجامعة ال كتور صالح ال ين صا ق، وم ير محترف التج   الم يني ال كتور مصباح رجم.

وعن جامعة باريس بلفيل ال كتور باسكال شامبرت    لو  الم ير العلمي للعمارة والمخاطر المي ينة، والذ كذتذور جذان 

 بول مي نت، وال كتورة ساره قسر ، وال كتورة مي كيتا مورا، وال كتورة إلسي أوستارينا.

 كما شاركت ال كتور ألفاتيرا تاسكانيا عن الجامعة الوطنية الت نية في أثينا.

 السعو  

ورحم رئيس بل ية صي ا المهن س محم  السعو   باألساتية والخبراق والطالم المشاركين في ورشذة الذعذمذل، شذاكذرا  

جهو هم وإهتمامهم ب راسة معالم تراثية في الم ينة ووضع التصاميم لترميمهما حي  أن صي ا تعتبذر مذ يذنذة تذاريذخذيذة 

 وسياحية وحضارية بامتياز.

  . خطار

من جهته لفت عضو لجنة التنسيق لورشة العمل ال كتور إيلي خطار أن المشروع يأتي في إطار تسذلذيذط الضذوق عذلذى 

معلمي: خان الرز ويعو  تاريخه لل رن السا س عشر وهو معلم عثماني، والثاني هو  ير الذالتذيذن فذي صذيذ ا الذ ذ يذمذة 

 ويعو  تاريخه لل رن التاسع عشر.
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وتوجه ال كتور خطار بالشكر للشريك بل ية صي ا ولرئيسها المهن س محم  السعذو  ، الذي  وضذع إمذكذانذات الذبذلذ يذة 

 بتصرف هيه المشروع األكا يمي، كما شكر لجهو  عضو المجلس البل   المهن س مصطفى حجاز . 

  . قسر 

من جهتها أشارت عضو لجنة التنسيق لورشة العمل ال كتورة سارة قسر  أن ع   الطالم الفرنسيين المشاركيذن يذبذلذ  

طالبا وطالبة حي  ستتركز  راستهم للمشروع على المعالم التراثيذة والذمذعذمذاريذة إلعذا ة إظذهذار الذمذعذلذمذيذن  12نحو 

 التراثيين بشكل يليق وي ارم ما كان عليه كل مبنى عن  إنشائه وإزالة الشوائم التي تشوه المعلمين.

 وتخلل ورشة العمل زيارات مي انية لكل من: خان الرز و ير الالتين لإلطالع على الواقع الحالي للمعلمين.  
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 جامعة الجنان شاركت في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في القاهرة

 

شاركت جامعة الجنان وق  مثلتها عمي ة كلية إ ارة األعمال ال كتورة جذمذانذة يذونذس فذي فذعذالذيذات  -طرابلس  -وطنية 

الذتذي  CONFREMOالجمعية العمومية الثانية عشرة لمؤتمر رؤساق الجامعات الفرنكوفذونذيذة فذي الشذرق األوسذط 

 جرت في حرم جامعة االسكن رية في مصر.

 

ه ف المؤتمر إلى "تعزيز العمل على المستوى اإلقليمي في شأن حوكمة الجامعات والمشاكل األساسية الذتذي يذواجذهذهذا 

التعليم العالي. ووفر فرصة إلقامة الشراكات والشبكات بين مؤسسات التعليم العالي على المستوى العالمي ومع ع   من 

 الهيئات ال ولية واالقليمية والوطنية".

 

وع  ت على هامش المؤتمر ورشة عمل تناولت موضوع "اليكاق االصطناعي، األمن السيبراني والبيذانذات الذكذبذيذرة". 

وكانت لل كتورة يونس م اخالت عن "االستراتيجية الرقمية في الذجذامذعذات وكذيذف يذمذكذن إ خذال هذيه الذمذفذاهذيذم فذي 

 أنظمتها؟".
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ين الفنان عماد الوزان إحضار الشخصية من األسطوري إلى الواقع  آخر الحكواتيِّ

 فاروق الجمال     

 ال يختلف اثنان في أن األمم تب ى بث افاتها، وتبنى الحضارات بسواع  مب عيها، وتسّطر أمجا ها بلمسات موهوبييها.

ورغم المعاناة والجهو  الكبيرة التي يبيلها أولئك المب عون أمثال: الفنان والكاتم المسرحي الناق  عما  الوزان، لالرت اق 

بأفكارهم وث افاتهم وإظهار إب اعاتهم الشعبية إلى الوجو ، نج  هيه الجهو  جميعها تيهم أ راي الرياح ويطويها النسيان 

 بع  فترة.

الذي  أشذتذهذر فذي االذلذيذالذي  «أبذو الذعذبذ »بع  رحيل الفنان أحذمذ  خذلذيذفذة  «الحكواتيين»الفنان عما  الوزان هو آخر 

 الرمضانية( البيروتية في م اهي العاصمة.

عذنذتذرة »، وقمصانه الملونة ويستذلذهذم الذتذرا  والذتذاريذ  و«بيروت البيضاق»عما  الوزان صورة ل لم  «الحكواتي»

 بين الح ي ة واألسطورة. «السيرة الهاللية»ومع  «أبو زي  الهاللي»و «وعبلة

 «الذحذاي  اوو »في م اهي االعاصمة البيروتية( وزواياها وحذنذيذن الذمذاضذي فذي سذهذرات شذهذر رمضذان، مذ ذهذى 

بمنط ة البسطة وغيرهذا مذفذارقذات الذتذنذاسذ   «العمي »و « وغان»و «المتوكل على هللا»و «الفاروق»و «البحرين»و

الذرجذال »في األ م الفرنسي ألّف المارتين عنه كتذابذا  فذي مذجذمذوعذة  «عنترة« «السيرة الهاللية»والتماس  عنوانها: 

 والرهبان لّخصوا قصته ليتعلّم منها التالميي الشجاعة والحمية. «العظام

عنتر: العنتر: الشجاع، وعنتر وعنترة أسمان منه، وسيرة عنترة لم يصنعها األصمعي، وإنما صنعها رواة ُكثر تعاقذبذوا 

 عليها في أزمات وأمكنة عّ ة، كل واح  يضيف إليها، ويحيف منها ويبّ ل فيها، ومن هناك كثرتها واختالفها.

جّس تها موهبة الحكواتي البيروتي عما  الذوزان طذيذلذة نصذف قذرن مذن الذزمذن  «إلياية العرم»سيرة عنتر بن ش ا  

 آخرها كانت في معرض الكتام العربي العام المنصرم في قاعة البيال وبحضور شخصيات سياسية واجتماعية وث افية.

 السيرة الهاللية... شعر المنسيين وضميرهم الشعبي.

هو راٍو شعبي، وحكاياته الشعبية التراثية، رص  بع سته تفاصيل الواقع في م اهي بذيذروت،  «عما  الوزان»الحكواتي 

إرت اق الز  الشعبي عن جّ ه، وكان يستأجر من االحاي الضو( وهيا ل به في رأس بيذروت قذيذثذارة  «عما »وق  ور  

، «مسرح الشبذام»والطربوش العثماني ويمثل أمام الجمهور المسرحي ال سيما في نا   متخّرجي الجامعة األميركية و

 .«شو ب نا نحكي»وأشهرها مسرحية 

وهيا ل به في رأس بيروت، اغتيل نذجذلذه مذع السذفذيذر الذبذريذطذانذي فذي شذارع  «الحاي الضو»ي ول الحكواتي: يتحلّى 

 الحمراق.
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وضيف  «قهوة مرة»، و«عنتر وعبلة»شارعهم إلى المكحول ج ي  سيرة  2991طالم الجامعة األميركية حّولوا عام 

 الشرف الحكواتي البيروتي عما  الوزان.

بن ش ا ... فأصبج من أشجع فرسان البذيذ اق... وأصذلذج مذن يذجذيذ  الشذعذر بذيذن السذا ة  «عنترة»لـ  «عبلة»ابتسمت 

 والعبي ...

أيام زمان... وعاق كوني لكل المذتذنذاقضذات، وهذنذا تذتذحذّول شذخذصذيذة  «الفاروق»شخصية أبي زي  الهاللي في م هى 

 الحكواتي عما  الوزان إلى بطل ملحمي وعالم وشاعر ونائج وماجن...

 ال يكتمل األسرار غير األصايل

 وال يكشف األخبار غير خائن

 ر   اال؟؟؟ من قوم أرايل

 أنا أبو رزق من أهل عامر

 وأمي شريفة من خيار ال بائل

 سميت أبو زي  على الّناس زاي 

 كريم شجاع من كرم أفاضل

وأبرز مالمج أبو زي  ق راته على التنكر وخوض أعنى المآزق، فهو كما تصفه السيرة، يصبج حالة سبع صفات، ويت ن 

 الح ي  بسبع لغات منها: العبرية اليونانية والسريانية والفارسية.

 من حي  اللون، والمأثورات الشعبية ال ... «عنترة»ومالمج أبي زي  الهاللي خليط من بطل ملحمي مثل 

وفي قصور األمراق قصص من الماضي، وم امات الهمزاني  ليل على عظمة عصره، والمكتبة الوطنية الفرنسية تضم 

إلى ب يع الزمان، رغم مرور أكثر من تسعة قرون على وفاة  «عتبة من بال  النور»هيا الترا  التاريخي تحت عنوان: 

 الشهير. «الم امات»صاحم 

ف   تناقلت الصحافة األ بية الفرنسية أسم الهمزاني وأسهمت في وصف عصره وشرح أعذمذالذه، وسذعذت  ور الذثذ ذافذة 

 المنتشرة في الم ن الفرن؟؟؟؟ الكبيرة إلى تعريف جمهورها على أعمال ب يع الزمان.
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انه األ يم العربي الي  كان سباقا  إلى أبتكار اأ م الم امة( تحول خالل ال رون الوسطى، وبع  الفتج العربي لألن لذس، 

 إلى مص ر الهام شرم منه ع   كبير من الفنانين التشكيليين في ال رنين الرابع عشر والخامس عشر في أوروبا.

فذارس »بريشته المب عة الفنان البعلبكي رفذيذق شذرف. وعذنذونذت لذوحذتذه:  «عنترة»وأول رسام لبناني جس  شخصية 

 وكانت ألوانه أكثر ق رة على مزي األلوان وتحضيرها لتبيان شمائل العرم. «عربي

المالحم العربية واإلسالمية تتمّيز بطابع فري  عن سواها من المالحم، وفي المالحم الح يثة: الفروسيذة قذ تذرتذ   ثذوم 

ألذف لذيذلذة »وصلت إلى الحكمة من بوابذة الذجذنذون وفذرسذان  «جحا»وشخصية  «معروف السكافي»رجل بسيط مثل 

 سرقها الغربيون. «وليلة

أبذو »عما  الوزان، ويضيذف: أمذا  :«آخر الحكواتيين»وأبو زي  الهاللي وعنترة والظاهر بيبرس فرسان ج عان ي ول 

 وست الحسن فح   وال حري؟!.. «زي  الهاللي

 وأبو زي  الهاللي بنى الح ي ة واألسطورة هيان بطالن يعيشان في خيال أهل المشرق جميعا   «عنترة»
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 صحة

 سكري الحمل يرتبط بأمراض القلب

 

كشفت  راسة  ولية أن األشخاص اليين أصيبت أمهاتهم بمرض السكر  أثناق الحمل زا ت ل يذهذم مذعذ الت اإلصذابذة  

 بأمراض ال لم واألوعية ال موية المبكرة.

 

واز ا  في السنوات األخيرة انتشار األمراض ال لبية الوعائية بين األطفال والشبام، حي  تشير  راسات ساب ة إلذى أن 

أطفال األمهات المصابات ب اق السكر  معرضون بشكل متزاي  لخطر اإلصابة ببعض األمراض المزمنة مثذل السذمذنذة 

 والسكر  وارتفاع ضغط ال م.

 

 ٤،٢وفي ال راسة الج ي ة، تابع باحثون من الصين وال انمارك والسوي  والواليات المتح ة البيانات الصحية ألكثر مذن 

، وقاموا ب راسة العالقة بين مرض السكر  لألمذراض ٤١٧٢إلى  ٧٧١١مليون طفل ول وا في ال انمارك في الفترة من

 ال لبية الوعائية وأمراض ال لم المبكرة.
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