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نافذة على مؤسسة تعليمية

التعليم

تنمي مهارات التواصل مع اجملتمع اجلديد

«مار نرساي»... مدرسة آشورية في القارة األسترالية
لندن: رجينا يوسف

يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون  فـــــــي ٢١ 
الثاني) ٢٠١٨، تفتتح كلية «مار 
نــــرســــاي اآلشــــــوريــــــة» بــمــنــطــقــة 
هــورســلــي بــــــارك، فـــي ســيــدنــي، 
الــجــديــد، بتكلفة أولية  مبناها 
بلغت ٣٢ مليون دوالر، وبطاقة 
استيعابية ستبلغ ١٠٠٠ طالب 

وطالبة.
تأتي هــذه الخطوة فــي ظل 
تــزاُيــد عــدد الــالجــئــني الــوافــديــن 
إلــى أســتــرالــيــا ووصـــول الطاقة 
االستيعابية للمدارس اآلشورية 
إلــــى أقـــصـــاهـــا. ولــلــتــعــّرف على 
أهـــــــــداف بــــنــــاء الـــكـــلـــيـــة طـــرحـــت 
صــحــيــفــة «الـــــشـــــرق األوســــــــط»، 
أسئلة على املــطــران مــار ميلس 
زيا، الوكيل البطريركي لكنيسة 
املــشــرق اآلشــوريــة فــي أستراليا 
ونيوزلندا ولبنان، الذي أوضح 
إلــى أستراليا  ـــه منذ وصــولــه 

ّ
أن

تولدت لديه رؤية خاصة ألبناء 
الجالية، ترتكز على تنمية الروح 
القومية لديهم، وتنشئتهم على 
أسس تربوية تعمل على التغلب 
على مشاعر التغرب واالنسالخ 
عـــن الــــــذات والـــهـــويـــة مـــن جــهــة، 
وتقوية األواصر بينهم من أجل 
انفتاح آمن وسليم على مجتمع 
متعدد الحضارات في أستراليا 

من جهة أخرى.

أهداف بناء الكلية

ـــهـــا كلية خــاصــة حديثة 
ّ
«إن

تليق بطلبة القرن الـــ٢١. تحوي 
٤٠ قــاعــة دراســـيـــة، فيها مكتبة 
كـــــبـــــيـــــرة ومـــــخـــــتـــــبـــــرات عــلــمــيــة 
مختلفة، وورش نجارة وأخرى 
فــــنــــيــــة، وأقــــــســــــام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الطعام وتكنولوجيا املعلومات، 
ومــــســــاحــــات مـــالئـــمـــة ملـــمـــارســـة 
األنــشــطــة الــريــاضــيــة واملــدرســيــة 
املــخــتــلــفــة»، يــقــول املـــطـــران الــذي 
يخبرنا أيضًا عن أهداف بنائها 
وإن كــانــت الــلــغــة اآلشـــوريـــة من 
أهــمــهــا: «نــعــم، هــنــاك تــركــيــز في 
املــدارس وكلية اللغة على كتابة 

وقــــــــــــــــــراءة 

الــــلــــغــــة اآلشــــــــــوريــــــــــة، والـــــهـــــدف 
الــــرئــــيــــســــي لـــجـــمـــيـــع املــــــــــدارس 
اآلشورية هو مساعدة الجالية في 
سيدني على التماسك وتأسيس 
اإليــمــان الــحــضــاري الــفــاعــل بما 
يـــتـــالءم ومـــقـــومـــات الــعــيــش في 
أســـتـــرالـــيـــا، والـــنـــهـــل مــــن أجـــــواء 
الــحــضــارة ونــثــر عطرها الــفــواح 
بــني الطلبة وغـــرس كــل الــعــادات 
الطيبة في نفوسهم». ويضيف: 
«تــهــدف أيــضــًا ملــســاعــدة الطلبة 
الوافدين الجدد على التأقلم مع 
أقرانهم املولودين هنا، اجتماعيًا 
ودراســـيـــًا، ودمجهم فــي أنشطة 
اجتماعية، ورياضية، وقومية، 
يسّهل عملية انتقالهم من أركان 
الداخلية،  التعليمية  املنظومة 
إلــى بــوابــة املجتمع األســتــرالــي، 
لعدم وجود حاجز األصل، واللغة 
بني الطلبة، األمر الذي يؤدي إلى 
زيادة الدافعية لديهم في التعلم 
والتحدث، فسرعة اندماج الطلبة 
املــغــتــربــني الــجــدد فــيــهــا، يعطي 
حافزًا لهذه املــدارس على سرعة 
رفدهم بعامل الثقة بالذات إلبراز 
طـــــاقـــــاتـــــهـــــم 

وإبداعاتهم الكامنة، وباملستوى 
العلمي املطلوب».

حصص التعليم واإلجازات

«أســـــوة بــــاملــــدارس الــخــاصــة 
األخــــــــــرى، تـــمـــلـــك الـــكـــلـــيـــة إجــــــازة 
رســمــيــة. تـــــدّرس فــيــهــا كــل املـــواد 
املــطــلــوبــة لــلــتــخــرج فـــي املــرحــلــة 
الثانوية، حسب املنهاج األسترالي 
املقّرر. كما تخضع جميع املدارس 
اآلشورية وبصورة دورية أيضًا، 
للتفتيش والتدقيق، ويستطيع 
الطالب، ســواء ولــد في أستراليا 
أو قـــدم الجــئــًا، أن يلقى ترحيبًا 
واهـــتـــمـــامـــًا كــبــيــريــن مــــن جميع 
املدرسني العاملني فيها، من خالل 
آليات متعددة من الدعم النفسي 
في حال قدومه من بيئاِت حروٍب 
ونــــــزاعــــــات، خـــصـــوصـــًا مــــن فــقــد 
طف أحد أفراد عائلته، 

ُ
عزيزًا، أو خ

وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــتـــلـــقـــون املـــســـانـــدة 
النفسية الالزمة لتخطي آثار ما 
تعرضوا له، وبالتالي هناك عمل 
دؤوب على إعادة ترسيخ الشعور 
بالطمأنينة واألمان لديهم، ومن 

ثــــــّم مـــســـاعـــدتـــهـــم لــلــتــغــلــب عــلــى 
مــشــاعــر الــغــربــة واالنــــســــالخ عن 
الذات والهوية وتقوية األواصر، 
ليدركوا أّن االنفتاح على مجتمع 
متعدد الحضارات في أستراليا، 
ال يــعــنــي االنــــســــالخ عـــن الــهــويــة 

ونكرانها».
وتـــــابـــــع املـــــطـــــران مــوضــحــًا 
«الـــشـــرق األوســــــــط»: «تــتــمــّيــز  لــــ
املـــــــدارس اآلشــــوريــــة املـــوجـــودة 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا، بــــــــأّن طـــالبـــهـــا 
يــســتــطــيــعــون إكـــمـــال دراســتــهــم 
، من دون الذهاب 

ً
الثانوية، كاملة

إلى املــدارس األخــرى، وأكثر من 
٦٠ فــــي املــــائــــة مــــن املــتــخــرجــني 
فــــي مــــدارســــنــــا يــنــتــســبــون إلـــى 
الجامعات األسترالية، والبعض 
منهم يــدرس الــدراســات الطبية 
والـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة ويـــــتـــــخـــــّرجـــــون 
بـــمـــعـــدالت عــــالــــيــــة»، مـــوضـــحـــًا: 
«توفر مدارسنا مناهج دراسية 
فـــي مـــجـــاالت التعليم  مــتــكــامــلــة 
األســاســيــة، كاللغة اإلنجليزية 
والــــــريــــــاضــــــيــــــات والــــــــدراســــــــات 
االجتماعية والعلوم (الفيزياء 
واألحــيــاء والكيمياء)، والفنون 

املعلومات  واملوسيقى وتقنية 
والعلوم الصحية واالقتصادية 
والدراسات القانونية والتربية 
إلــى تدريس  الرياضية، إضافة 
اللغة اآلشورية والتربية الدينية 
املـــســـيـــحـــيـــة، وتـــنـــمـــيـــة مــــهــــارات 
التواصل واالنضباط واحترام 
الــــــــذات واآلخــــــــر والــــعــــالــــم الــــذي 

يعيشون فيه».
وعن إلزامية تدريس اللغة 
اآلشورية لغير اآلشوريني يقول: 
«الــلــغــة اآلشــوريــة فــي مدرستي 
الـــقـــديـــس ربــــــان هــــرمــــزد وكــلــيــة 
مـــار نـــرســـاي إلــزامــيــة لــلــمــراحــل 
٢ – ١٠. ولــديــنــا بــعــض الطلبة 
مـــن خــلــفــيــات أســتــرالــيــة وشـــرق 
أوســطــيــة يلتحقون بمدارسنا 
وهـــــم يــــجــــدون مــتــعــة فــــي تــعــلــم 
الــلــغــة، كــونــهــا وســيــلــة مضافة 
للتواصل مع السواد األعظم مع 

أقرانهم الطلبة».

املؤسسات الرتبوية اآلشورية يف أسرتاليا

وحـــســـب املـــــطـــــران، فـــــإن فــي 
 
ً
أســـتـــرالـــيـــا مـــؤســـســـاٍت تــربــويــة

آشــوريــة كثيرة هــي: دار رعاية 
لــلــفــئــة   - الــــنــــعــــمــــة   - األطـــــــفـــــــال 
العمرية (٢ – ٤) سنوات، ومركز 
الــقــديــس ربـــان هــرمــزد للتعليم 
املبكر لألطفال (٤ - ٥) سنوات، 
ومــدرســة القديس ربــان هرمزد 
االبــتــدائــيــة، للفئة العمرية (٥ - 
١٢) ســنــوة. وكلية مــار نرساي 
اآلشــوريــة للفئة العمرية (١٢ - 
١٨) سنة. وكلية اللغة اآلشورية 

لألعمار ١٨ وما فوق. 
وأسوة باملدارس الحكومية 
والخاصة في أستراليا، تفتح 
هذه املــدارس أبوابها لطالبها، 
خمسة أيـــام فــي األســـبـــوع، من 
االثـــــنـــــني إلـــــــى الــــجــــمــــعــــة، ومــــن 
الــســاعــة ٨:٤٠ صــبــاحــًا ولغاية 
الثالثة ظهرًا، وأحيانًا  الساعة 
إلــى الساعة الــرابــعــة، عــدا كلية 
ـــــدّرس 

ُ
الــلــغــة اآلشــــوريــــة الـــتـــي ت

٥ ســاعــات أســبــوعــيــة فــقــط، أي 
خـــــــالل يـــــومـــــني مـــســـائـــيـــني فــي 

األسبوع.
ُيطِلعنا املطران على سيرة 
تعليم اللغة اآلشورية للجالية 
: «هذه الكلية 

ً
في أستراليا، قائال

لــيــســت املـــركـــز الــتــعــلــيــمــي األول 
لــآلشــوريــني فــي أســتــرالــيــا، فقد 
ســـســـت أول مـــدرســـة ابــتــدائــيــة 

ُ
أ

باسم القديس ربان هرمزد عام 
٢٠٠٢، وهـــي تــضــّم حــالــيــًا نحو 

٨٠٠ طالب وطالبة. 
وفي عام ٢٠١٠ فتحت كلية 
مار نرساي اآلشورية أبوابها، 
وعـــدد طــالبــهــا الــيــوم بــلــغ ٧٠٠. 
وفــــي الـــعـــام ذاتـــــه افــتــتــح مــركــز 
الــنــعــمــة لــحــضــانــة األطـــفـــال، في 
ّيد 

ُ
سيدني. وباملوازاة مع ذلك، ش

مركز التعليم املبكر لألطفال في 
عام ٢٠١٢.

في أستراليا أيضًا، حسب 
املطران، كلية «اللغة اآلشورية» 
ّسست بالتعاون مع عدد 

ُ
أ التي 

الـــخـــبـــرات  مــــن األســـــاتـــــذة ذوي 
والكفاءات العالية في مجاالت 
التعليم والثقافة لتعليم األفراد 
الـــبـــالـــغـــني مــــّمــــن هــــم فــــــوق ســن 
الـــــــ١٨، لــلــمــبــتــدئــني واملــتــقــدمــني، 
مـــنـــذ ٢٠١٦، وذلــــــــك مـــــن خـــالل 
خطة خمسية وضعتها كنيسة 
املــشــرق اآلشــوريــة فــي أستراليا 
لغرض محو األمية لهذه اللغة، 

كما وضــعــت إمكانيات لتعليم 
قــــــرابــــــة ٥٠٠٠ شــــخــــص خــــالل 

السنوات املقبلة.

أعداد اآلشوريني يف أسرتاليا

أســـــــــــهـــــــــــمـــــــــــت الـــــــــــــحـــــــــــــروب 
واالضـــــــطـــــــرابـــــــات فــــــي الـــــعـــــراق 
وســـــــوريـــــــا بــــهــــجــــرة كــــثــــيــــر مــن 
إلـــــى دول أوروبــــــا  اآلشـــــوريـــــني 
وأمــيــركــا وأســتــرالــيــا، هــربــًا من 
تنظيم داعش الذي سيطر على 
أماكن تمركزهم، فكم يبلغ عدد 
اآلشوريني في أستراليا حاليًا؟

يقول املطران: «فيما يخّص 
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، هــنــاك 
أكــثــر مــن ٥ آالف عائلة مسجلة 
في سيدني، وهذا العدد ال يشمل 
العوائل التي وصلت أخيرًا من 
سوريا والــعــراق ويبلغ عددهم 
حاليًا قرابة ٣٠٠ - ٥٠٠ عائلة غير 

مسجلة على أقل تقدير».
ــه «حسب إحصاء 

ّ
أن ويلفت 

العام األسترالي لـ٢٠١٦ بلغ عدد 
املــســجــلــني ٢٨٥١٧  اآلشـــــوريـــــني 
وعدد الكلدان املسجلني ١٧٧٠٠، 
ع أن 

ّ
أي معًا ٤٦٢١٧ ومــن املتوق

يرتفع العدد اإلجمالي مع نهاية 
عــام ٢٠١٧ إلــى أكثر من ٥٣ ألف 

نسمة».
ـــــــــــدول حــيــث  فــــــي جــــمــــيــــع ال
يوَجد أبناء الجالية اآلشورية 
هــنــاك جــمــعــيــات تعنى بتعليم 
الـــلـــغـــة كـــتـــابـــة وقـــــــــراءة، بـــيـــد أن 
األمــر يختلف فــي أستراليا، إذ 
يوضح املطران مار ميلس زيا: 
«هــــنــــاك اخــــتــــالف بــــني املــــــدارس 
اآلشورية في سيدني ونظيرتها 
في بريطانيا وغيرها من الدول؛ 
فــــــــمــــــــدارس ســـــيـــــدنـــــي مـــســـجـــلـــة 
بــواليــة نيو  الــتــربــيــة  فــي وزارة 
ســـــــاوث ويـــــلـــــز، رســــمــــيــــًا، وهـــي 
خاضعة لــشــروط الحكومة من 
حيث البنية التحتية وتسجيل 

املعلمني. 
ولــكــونــهــا مــدرســة آشــوريــة 
فــــرد بــهــا اهــتــمــام 

ُ
خــاصــة، فــقــد أ

خـــــــــــاّص ومــــمــــنــــهــــج لــــتــــدريــــس 
الـــلـــغـــة اآلشـــــوريـــــة والـــــدراســـــات 

املسيحية».

طلبة كلية «مار نرساي» أمام مبناها الجديد

جامعات كندا تجذب الطالب رغم البرد القارس
لندن: كمال قدورة

شــــــهــــــدت جـــــامـــــعـــــات كــــــنــــــدا فـــي 
الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة إقـــــبـــــاال كــثــيــفــا 
مــــــن الـــــــطـــــــالب، رغــــــــم شـــــتـــــاء الــــبــــالد 
الـــقـــارس. ســمــعــة الــجــامــعــات الطيبة 
املــتــنــوعــة جعلت من  وتخصصاتها 
كندا وجهة للطالب األجانب، بما فيهم 
الـــعـــرب. وتــربــعــت جــامــعــة تــورونــتــو 
على عرش الجامعات الكندية حسب 
تــصــنــيــف شــركــة «كــيــو أس» األخــيــر 
لعام ٢٠١٨، وجــاءت جامعة ماكغيل 
في املرتبة الثانية. وتقول «كيو أس» 
حـــول سمعة الــجــامــعــات الــكــنــديــة إن 
هــنــاك ٢٦ جــامــعــة كــنــديــة فـــي الئــحــة 
أفضل الجامعات حول العالم وأربع 
جامعات في أفضل مائة جامعة حول 
العالم و٩ جامعات في الئحة أفضل 

٣٠٠ جامعة حول العالم. 
{كــواكــاريــلــي ســيــمــونــدز} (كيو 
أس)، شركة بريطانية متخصصة في 
التعليم والدراسة في الخارج وتقدم 
دراســات وتصنيفات وإصـــدارات عن 
الــجــامــعــات واملــؤســســات التعليمية 
حــــول الــعــالــم بـــهـــدف تــوســيــع نــطــاق 
الــدراســة فــي الــخــارج. تحمل الشركة 
اســمــي مؤسسيها عـــام ١٩٩٠ وهما 
نونزيو كواكاريلي ومات سيموندز.

وتــــقــــول الـــشـــركـــة إنــــهــــا «تـــربـــط 
املـــتـــفـــوقـــني مــــن الـــخـــريـــجـــني، وطــــالب 
املــاجــســتــيــر فــي إدارة األعـــمـــال... في 
جميع أنحاء العالم مع كليات إدارة 
الرائدة واإلدارات العليا في  األعمال 
الجامعات ومــع أصحاب العمل، من 
خـــالل مـــواقـــع اإلنـــتـــرنـــت، واألحـــــداث، 
واألدلـــــــــــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة والــــحــــلــــول 
الــتــقــنــيــة». ولــلــشــركــة أقـــســـام وفــــروع 
فــي عــدد مــن عــواصــم الــعــالــم. تعتمد 
في تصنيفاتها الجامعية على ستة 
مـــقـــايـــيـــس رئـــيـــســـيـــة ولــــكــــل مــــن هـــذه 
املـــقـــايـــيـــس أهـــمـــيـــة مــخــتــلــفــة، وهــــي: 
السمعة األكاديمية - سمعة صاحب 
- الكلية / نسبة عــدد الطالب  العمل 
- عــدد االقتباسات أو االستشهادات 
لكل كلية - نسبة الكليات - الطالب 

الدوليني.

أفضل ١٠ جامعات كندية

جامعة تورونتو
الـــجـــامـــعـــة مــــن أهـــــم الــجــامــعــات 
الــبــحــثــيــة الــعــامــة والـــهـــامـــة فـــي كــنــدا 
وقد تأسست في أونتاريو عام ١٨٢٧ 
من قبل الكنيسة اإلنجليزية، لكنها 
أصبحت مؤسسة علمانية عام ١٨٥٠. 

تضم الجامعة ١٢ كلية للتعليم. تقول 
ك. س: «إن تورونتو جاءت في املرتبة 
٣٢ فــي ترتيب أفــضــل الجامعات في 
الــعــالــم عــامــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، وإنــهــا 
عادة ما تعرف بامتيازها في حقول 
الـــتـــمـــريـــض والــــريــــاضــــة والـــتـــشـــريـــح 
والجغرافيا. كما جاءت الجامعة في 
املــرتــبــة ١٩ فـــي تــصــنــيــف الــجــامــعــات 
الـــشـــركـــات لتوظيف  الــتــي تــقــصــدهــا 
خريجيها. وعلى هذا الصعيد تقول 
املـــوســـوعـــة الـــحـــرة إن الــجــامــعــة من 
املــؤســســات املــؤثــرة فــي عــوالــم النقد 
األدبي ونظرية االتصاالت، وقد كانت 
الــجــامــعــة مــهــد اإلنـــســـولـــني وبــحــوث 
الخاليا الجذعية ومكان أول مجهر 
إلكتروني، ومكان تطوير تكنولوجيا 
الــلــمــس املــتــعــدد، وتــحــديــد أول ثقب 

أسود في الفضاء الخارجي.

جامعة ماكغيل

تــلــقــب هــــذه الــجــامــعــة بــهــارفــرد 
الكندية، وذلك ملعايير قبول الطالب 
الــعــالــيــة الـــتـــي تــتــبــعــهــا ولــســمــعــتــهــا 
وعــراقــيــة الــطــيــبــة فــي عــالــم األبــحــاث 

واألكاديمية.
وعلى الرغم من أن لغة التدريس 
الــرئــيــســيــة فـــي الــجــامــعــة هـــي الــلــغــة 
اإلنجليزية، فإن للطالب الحق بتلقي 
الــفــرنــســيــة. وتضم  تعليمهم باللغة 
الـــجـــامـــعـــة أكـــثـــر مــــن ٤٠ ألـــــف طــالــب 

ربعهم من الطالب األجانب من أكثر 
من ١٥٠ دولــة حــول العالم. و«يوجد 
في الجامعة ٢١ كلية مختلفة، توفر 
لطالبها فرصة الحصول على درجات 
وشـــهـــادات علمية فــي أكــثــر مــن ٣٠٠ 
تخصص من ميادين الدراسة بما في 
ذلك الطب والقانون». كما أن أكثر من 
١٢ من خريجي الجامعة حازوا على 

جوائز نوبل في مختلف املجاالت.

جامعة كولومبيا الربيطانية
هذه الجامعة أيضًا من الجامعات 
الكندية البحثية العامة، وهي من أقدم 
مؤسسات التعليم العالي في مقاطعة 
كولومبيا البريطانية والتي تأسست 
فــي فانكوفر عــام ١٩٠٨ بــاســم «كلية 
مــاكــغــيــل الــجــامــعــيــة فـــي كــولــومــبــيــا 
الــبــريــطــانــيــة». لــكــنــهــا أصــبــحــت عــام 
١٩١٥ جامعة مستقلة باسم كولومبيا 
البريطانية. وتضم الجامعة نحو ٦٣ 
ألف طالب ١٤٫٤ ألف منهم من الطالب 
األجــانــب مــن ١٦٢ دولــة حــول العالم، 
ونحو ١٠ آالف موظف. من النواحي 
األكـــاديـــمـــيـــة تـــعـــرف الـــجـــامـــعـــة الــتــي 
تملك أكبر وأضخم مكتبة لألبحاث 
فـــــي كـــــنـــــدا، بــســمــعــتــهــا الـــطـــيـــبـــة فــي 
حقول الجغرافيا واملناجم واملعادن 
وعالم الرياضة. سبعة من الباحثني 
فـــي الــجــامــعــة فــــــازوا بـــجـــوائـــز نــوبــل 
املــخــتــلــفــة و٦٥ مــن الــخــريــجــني فـــازوا 

بـــمـــيـــدالـــيـــات أوملـــبـــيـــة، و٣ أصــبــحــوا 
رؤساء للحكومة.

جامعة ألربتا

واحدة من أكبر وأقدم الجامعات 
فــي شــمــال أمــيــركــا ومــقــاطــعــة ألــبــرتــا 
والـــتـــي تــعــتــبــر إحــــدى أغــنــى وأجــمــل 
املـــــقـــــاطـــــعـــــات الـــــكـــــنـــــديـــــة. وهــــــــي مــن 
الــجــامــعــات واملـــؤســـســـات الــنــخــبــويــة 
في عالم البحث املكثف في كندا وفي 
الــجــامــعــة الحكومية  الــعــالــم. جـــاءت 
الــتــي تــأســســت عـــام ١٩٠٨ فــي مدينة 
أدمنتون، في املرتبة ٩٠ في تصنيف 
أفــضــل الــجــامــعــات حــول الــعــالــم لعام 
٢٠١٨. عوضا عن أنها أكثر الجامعات 
الــكــنــديــة تــلــقــيــا لــلــتــمــويــل الــخــارجــي 
ألنشطتها البحثية، في الجامعة ما 
ال يقل عــن ٤٠٠ مختبر ألبــحــاث وقد 
تمكنت من اكتشاف أول عالج ناجح 

ملرض السكري من النوع (١).
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن األكــاديــمــيــني 
املشاهير الذي تخرجوا من الجامعة 
ومـــنـــهـــم وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــســـعـــودي 

السابق الدكتور عبد الله الربيعة.

جامعة مونرتيال

هـــــذه الـــجـــامـــعـــة الــفــرانــكــفــونــيــة، 
واحـــــدة مـــن أهــــم الــجــامــعــات الــكــنــديــة 
العامة في عالم األبحاث حيث وصلت 

إيراداتها منها إلى نصف مليار دوالر 
مــؤخــرا، كما تعتبر واحـــدة مــن أرقــى 
الجامعات العاملية. جـــاءت الجامعة 
الــتــي تــأســســت فــي مــديــنــة مونتريال 
عام ١٨٧٨ في الترتيب ١٣٠ في تصنيف 
أفــضــل الــجــامــعــات حـــول الــعــالــم لعام 
٢٠١٨. تــعــتــبــر الــجــامــعــة واحــــــدة من 
أفضل مائة جامعة في العالم في مجال 
علوم الحياة والطب، وفي املرتبة ٤٨ 
في العالم في عالم الصيدلة عام ٢٠١٧. 
هــي مــن املــؤســســات الـــرائـــدة فــي عالم 

التدريس والبحوث الهندسية.

جامعة ماكماسرت

تـــأســـســـت هــــــذه الـــجـــامـــعـــة عـــام 
١٨٨٧ في مدينة هاملتون بمقاطعة 
أونتاريو. وهي من الجامعات الدولية 
واملختلطة التي تضم عددًا ال باس به 
من الطالب الذين يأتون من أكثر من 
١٠٠ بلد حول العالم. وهي واحدة من 
أهم ثالث مؤسسات أكاديمية كندية 
فــي عــالــم الــبــحــث املــكــثــف. وفــيــهــا ٧٣ 
برنامجا للبكالوريوس و١٠٤ برامج 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا، أي املــاجــســتــيــر 

والدكتوراه.

جامعة واترلو

جــــاءت واتـــرلـــو فــي املــرتــبــة ١٥٢ 
في الترتيب العاملي للجامعات وهي 

واحدة من أصغر الجامعات الكندية 
سنا حيث فتحت أبوابها عام ١٩٥٧.

وتقول «كيو اس» عن الجامعة 
إنها ستشكل مستقبل بناء الجسور، 
وإنـــهـــا مــتــمــيــزة ونــشــطــة فـــي عــوالــم 
الــحــوســبــة الــكــمــومــيــة وتــكــنــولــوجــيــا 
النانو أو عالم الصغر وعلم النفس 
الــــــســــــريــــــري والـــــهـــــنـــــدســـــة والــــعــــلــــوم 
الــــصــــحــــيــــة. وال عــــجــــب أن صــنــفــت 
الجامعة واحـــدة مــن أهــم الجامعات 
وأكثرها ابتكارا على مدى الـ٢٥ سنة 

املاضية.

جامعة غرب أونتاريو

تـــقـــع الـــجـــامـــعـــة فــــي لـــنـــدن فــي 
أونتاريو، وقد تأسست عام ١٨٧٨. 
الــجــامــعــة مــوطــن لــعــدد مـــن مــراكــز 
البحوث ذات الشهرة العاملية مثل 
معهد روتــمــان للفلسفة وهندسة 
الـــــريـــــاح ومـــعـــهـــد بــــحــــوث الـــطـــاقـــة 
والــبــيــئــة ومــعــهــد الـــدمـــاغ والــعــقــل. 
كما تعرف الجامعة على أنها من 
أفضل الجامعات الكندية في عالم 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــطـــب. كــمــا تــعــرف 
بـــامـــتـــيـــازهـــا فــــي دراســـــــة الـــقـــانـــون 
وإدارة األعـــمـــال واالقــتــصــاد وطــب 

األسنان.

جامعة كالغاري

تأسست الجامعة عــام ١٩٦٦، 
وال تـــــزال واحــــــدة مـــن أهــــم خمس 
جامعات في كندا في عالم األبحاث. 
وواحـــــــــدة مــــن أفــــضــــل الـــجـــامـــعـــات 
األصغر سنا أو الجامعات اليافعة 
الــعــالــم. وكــانــت الجامعة مهد  فــي 
مجموعة متنوعة من االختراعات 
الـــــهـــــامـــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك رقــــائــــق 
التفاعل  الـــقـــادرة عــلــى  الــســيــلــكــون 

مع الخاليا العصبية.

جامعة كوينز

جــــامــــعــــة كــــويــــنــــز مــــــن أقــــــدم 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــكــــنــــديــــة الــــعــــامــــة 
املــمــتــاز وقـــد تــأســســت عـــام ١٨٤١ 
أي قــبــل تــأســيــس كـــنـــدا نــفــســهــا، 
وتــــقــــع فـــــي مـــديـــنـــة كــيــنــغــســتــون 
فــي أونــتــاريــو. وهـــي بــيــت الفائز 
بجائزة نوبل للفيزياء عام ٢٠١٥ 
آرثــر ماكدونالد. تمتاز الجامعة 
وتــعــرف عــاملــيــا بــحــقــول الــفــيــزيــاء 
الــفــلــكــيــة والـــبـــحـــوث الــســرطــانــيــة 
والـــتـــاريـــخ الــبــيــئــي وتــكــنــولــوجــيــا 

الطاقة النظيفة.

الثلوج ال تعطل طالب جامعة تورونتو عن محاضراتهم 

طالب املدرسة يتم إعدادهم ليكونوا املجموعة األولى 
من الفنيني املتخصصني في الطاقة النووية

«مدرسة الضبعة» أولى خطوات مصر 
لالنضمام إلى «النادي النووي»

القاهرة: عصام فضل

٧٥ طالبًا، أعمارهم أقل من ١٨ 
عامًا، هم طالب «مدرسة الضبعة 
الــســلــمــيــة»؛ أول  الــنــوويــة  للطاقة 
مـــــدرســـــة مـــــن نـــوعـــهـــا فـــــي مــصــر 
والــشــرق األوســـط، يحملون على 
عــاتــقــهــم جـــانـــبـــًا مــهــمــًا مــــن حــلــم 
مصر النووي، حيث يتم إعدادهم 
لــيــكــونــوا املــجــمــوعــة األولــــــى من 
الفنيني املتخصصني في الطاقة 
الــنــوويــة، ليلتحقوا بالعمل في 
مـــفـــاعـــل الـــضـــبـــعـــة، الــــــذي تــعــتــزم 
مصر إنشاءه بتكنولوجيا ودعم 
روســــــي، لــتــخــطــو الـــقـــاهـــرة أولـــى 
خــطــواتــهــا نــحــو االنـــضـــمـــام إلــى 
الـــنـــادي الـــنـــووي، وتــخــتــبــر آفــاقــًا 
جديدة في تطبيقات االستخدام 

السلمي للطاقة النووية.
بدأ الطالب يومهم الدراسي 
فـــي ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  األول 
الثاني) املاضي، في مقر مؤقت، 
حــــيــــث تــســتــضــيــفــهــم «املـــــدرســـــة 
املــتــقــدمــة للتكنولوجيا»  الــفــنــيــة 
بــمــديــنــة نــصــر (شــــرق الــقــاهــرة)، 
إلـــى مدرستهم  عــلــى أن ينتقلوا 
بـــمـــديـــنـــة مــــرســــى مـــــطـــــروح فــــور 
انــتــهــاء تــجــهــيــزاتــهــا بــعــد نــهــايــة 

الفصل الدراسي الحالي.
ــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــمـــــد  وقـــــــــــــــال ال
الــجــيــوشــي، نــائــب وزيـــر التربية 
والتعليم لشؤون التعليم الفني، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن 
عد أول مدرسة 

ُ
مدرسة الضبعة ت

تـــعـــلـــيـــم فـــنـــي لـــلـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
الـــســـلـــمـــيـــة، فـــــي مـــصـــر والـــعـــالـــم 
العربي، وهي مدرسة متخصصة 
الــنــوويــة، ومــدة  فــي علوم الطاقة 
الـــــــدراســـــــة بــــهــــا ٥ ســـــنـــــوات بــعــد 
املــرحــلــة اإلعــــداديــــة، وتــهــدف إلــى 

الفنية للعمل في  الــكــوادر  إعـــداد 
الــنــوويــة بمدينة  الــطــاقــة  مــشــرع 

الضبعة.
وتقع املدرسة (تحت اإلنشاء) 
فــــي مـــديـــنـــة الــضــبــعــة بــمــحــافــظــة 
مرسى مطروح، وتقبل الحاصلني 
على الشهادة اإلعــداديــة؛ على أال 
يــزيــد ســن الــطــالــب على ١٨ عامًا. 
تبلغ مساحة املــدرســة ٨٫٥ فــدان، 
بتكلفة نحو ٧٠ مليون جنيه، منها 
٤٣ مليون جنيه تكلفة إنشاءات، 
واملــتــبــقــي للتجهيزات واملــعــامــل، 
وتتكون من مبنى تعليمي مجهز 
الستيعاب ٣٧٥ طالبًا، و١٠ معامل، 
، و٣ ورشـــــــات فــنــيــة. 

ً
و١٥ فــــصــــال

وملحق باملدرسة مبنيان سكنيان 
للطالب واملعلمني يشتمالن على 

٤٣٦ سريرًا.
وتــــــــــنــــــــــفــــــــــذ مــــــــــصــــــــــر خـــــطـــــة 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم 
الفني، ترتكز على إعـــادة تأهيل 
املـــدارس املــوجــودة، وإنــشــاء عدد 
من املدارس الجديدة، إضافة إلى 
تــحــديــث وتــطــويــر املــنــاهــج وفــق 

معايير الجودة العاملية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الــتــربــوي الــدكــتــور كــمــال مغيث، 
«الــــشــــرق األوســــــــــط»: «تـــطـــويـــر  لـــــ
الــتــعــلــيــم الــفــنــي يــشــكــل أحــــد أهــم 
مرتكزات التنمية، خصوصا في 
حــالــة الــــدول الــتــي تــمــر باملرحلة 
املــتــوســطــة للتنمية مــثــل مــصــر، 
حــــيــــث تــــحــــتــــاج إلــــــــى الـــنـــهـــوض 

بالصناعة واإلنتاج».
وأضــــــــــــاف: «فـــــكـــــرة مــــدرســــة 
الــضــبــعــة تــتــمــاشــى مــــع األفـــكـــار 
الحديثة لتطوير التعليم الفني، 
حــيــث ســتــوفــر الــفــنــيــني املــدربــني. 
ويــجــب التوسع فــي هــذا االتــجــاه 

وربطه بحاجة سوق العمل».

طالب من كلية «مار نرساي» يرحبون بزمالئهم الجدد


