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وطنیة – نظمت الجامعة اللبنانیة – األلمانیة LGU طاولة حوار متخصصة بعنوان “German: the Language of Opportunities”، في حرم
الجامعة وشخصیات نائبا رئیس  نجار،  إسكندر  الجامعة  أمناء  مارتن ھوت. وحضرھا رئیس مجلس  المانیا  برعایة وحضور سفیر  الجامعة في ساحل علما، 
سیاسیة ودینیة وإجتماعیة وعدد من المؤسسات األلمانیة ومدراء مدارس وجامعات، عمداء الكلیات في الجامعة وطالبھا، كما شارك طالب من مدارس تدرس

اللغة األلمانیة في مناھجھا.

العلماء والفنانین األلمان بیار الخوري، بالحضور متحدثا عن “أشھر  التطویرالدكتور  الرئیس لشؤون  نائب  اللبناني واأللماني، رحب  الوطنیین  النشیدین  بعد 
الذین كان لھم االثر الكبیر على العلم والثقافة في العالم”. كما تحدث عن “أھمیة اللغة األلمانیة في لبنان وإھتمام الشباب اللبناني بھا خاصة حین یختار متابعة
دراستھ في المانیا”. كما شدد على “اھتمام الجامعة باللغة األلمانیة حیث أطلقت برنامجا بالشراكة وبالتعاون مع معھد GOETHE، یمنح إجازة في تدریس

اللغة األلمانیة، وھذا البرنامج المبتكر یلبي حاجات النظام التعلیمي في لبنان وحاجات الطالب الذین یودون توسیع مھاراتھم اللغویة والثقافیة”.

ھوت 
بدوره، أعرب السفیر ھوت عن أمنیتھ “بنجاح ھذا التعاون بین الـ LGU وGOETHE INSTITUTE في مجال تعلیم اللغة األلمانیة”، معتبرا أن “ھناك
اإلفادة بألمانیا حیث  المحیطة  الدول  األلمانیة خاصة في  اللغة  یتعلمون  إن ھناك 15 ملیون شخص  إذ  العالم  اللغة حول  لتعلیم ھذه  حاجة ماسة ألساتذة كفؤ 
اإلقتصادیة من تعلم ھذه اللغة كبیرة”، مشیرا الى “سھولة تعلم اللغة األلمانیة لمتقني اللغة اإلنكلیزیة ألن اللغتین تتشابھان إلى حد كبیر، واأللمانیة ھي ثالث

أھم لغة یمكن إكتسابھا إلى جانب اللغة األم واإلنكیزیة”. وھي أیضا لغة التجارة في أوروبا الشرقیة وكذلك، إلى حد ما، في تركیا”.

التي تجریھا معاھدھا وجامعاتھا. فلذلك تعلم األلمانیة یشكل فرصة لكل من یرغب متابعة العلمي والتكنولوجي وباألبحاث  وأضاف أن “ألمانیا تتمیز بتفوقھا 
دراستھ في ألمانیا أو الحصول على فرصة عمل فیھا. وباإلضافة إلى الجانب اإلقتصادي الذي یحث الفرد على تعلم ھذه اللغة ھناك الجانب السیاسي، فألمانیا

دولة مشاركة في قوات حفظ السالم في لبنان. لذلك ھناك دافع لدى القوى المسلحة اللبنانیة لتعلم ھذه اللغة”.

ھوبت 
بعض في   PASCH برنامج نشر  وأھمیة  بلبنان  “إھتمامھا  عن  ھوبت،  سابین   ”GOETHE INSTITUTE“ في  اللغات  قسم  رئیسة  أعربت  بدورھا، 
المدارس التي تعتمد تدریس اللغة األلمانیة كلغة ثانیة كي تساعد الطالب على متابعة دراستھم في ألمانیا”، مشیرة إلى أن “ھناك ثالث مدارس PASCH في
لبنان والمساعي جاریة إلنشاء تسع مدارس إضافیة”. مثنیة على “جھود الـ “LGU” ألنھا الجامعة الوحیدة في لبنان والمنطقة التي أطلقت إختصاصا في ”

تعلیم اللغة األلمانیة كلغة ثانیة” كي تساعد الجامعات والمدارس التي تود تعلیم ھذه اللغة من قبل أساتذة كفوئین”.

سیاس 
وعرضت مدیرة DAAD German Academy Exchange Service في لبنان بھار سیاس، موجزا عن نشاطات DAAD وھي مؤسسة المانیة
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عالمیة لتبادل الطالب الذین یودون الدراسة في المانیا. وتحدثت عن “نظام التعلیم العالي في المانیا وكیفیة الحصول على منح والفائدة من متابعة الدراسة في
ألمانیا التي تحتل المرتبة الثالثة في المرشحین لجوائز نوبل، وھي أول دولة أوروبیة من حیث جودة التعلیم”.

الدولة لذلك فھي شبھ التي ھي مدعومة من  باللغة األلمانیة أو اإلنكلیزیة في تلك الجامعات  الدراسة  ألمانیا وعن امكانیة  وتحدثت عن “انواع الجامعات في 
مجانیة ومعروفة بجودة أبحاثھا األكادیمیة وتركیزھا على الطابع النظري والعملي في آن. فھناك 19000 برنامجا في ألمانیا منھا 1916 برنامجا یدرس باللغة

اإلنكلیزیة”، واشارت الى أن “إلمانیا ھي ثالث دولة یقصدھا الطالب األجانب بعد الوالیات المتحدة وإنكلترا”.

برتران 
من جھتھا، اشارت المحاضرة في برنامج تدریس اللغة األلمانیة كلغة ثانیة في الجامعة اللبنانیة – األلمانیة أنجلینا برتران، إلى أن “ھذا البرنامج یھدف إلى
إعطاء المنتسبین إلیھ المھارات التي یحتاجھا أساتذة تلك اللغة من حیث تنمیة التقنیات والمھارات لدیھم وتعزیز إكتسابھم لمنھجیة فعالة للتعاطي مع طالب

الروضة والمرحلة اإلبتدائیة. كل ذلك ممكن من خالل اكتساب اللغة والتمكن منھا”.

التي الممیزة  الخبرة  وعن  الطالب  تبادل  برامج  خالل  من  ألمانیا  في  سنة  امضائھما  عن  بالتحدث   PASCH برنامج في  ثانویتان  طالبتان  قامت  ذلك،  بعد 
إكتسبتاھا.

تبع الندوة حفل إستقبال كما قام السفیر ھوت بزیارة مختلف أقسام الجامعة والتعرف إلى طاقمھا األكادیمي واإلداري والمختبرات.
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