نبذة عن المركز

رسالة من نانسي غليسون,
للتميز في التدريس والتع ّلم
مديرة مركز هيالري بالون
ّ
نحــرص فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي علــى مواكبة تطور مجاالت
الفنــون الحــرة حــول العالــم لنحافظ على تميزنا بمســتوى التجربة
توفر أســس تعليم الفنون
األكاديميــة ،وقــد عملنــا علــى توفري بيئة
ّ
الحــرة مثــل الســكن الداخلي وتحديد أعداد الطــاب والتواصل الفعال
مــع األســاتذة وفرصــة التعــرف على عدد كبري مــن المجاالت األكاديمية
والتعلــم بالتطبيــق ومبــدأ مشــاريع التخرج .يتوافد إلينا طالب وأســاتذة
مــن كل أنحــاء العالــم لعلمهــم بأننــا نمثل فرصة لالشــتباك مع معاضل
علــى مســتوى العالــم وهــذا يعكس هدف الجامعــة :ت�أهيل جيل من
القــادة الذيــن يتمتعــون بصفــات االندماج المجتمعي والنظرة الشــاملة
والقــدرة علــى تحمــل المهام والمســؤوليات .نعمــل هنا في بيئة
مصغــرة فــي جزيـ�رة الســعديات ولكننــا نبقى على ارتباط بشــبكة عالمية
تمتــد مــن شــانغهاي إلــى نيوي�ورك ،ويعمل مركــز هيالري بالون على
دعم الطاقم التدريســي واألســاتذة بكل الطرق لتحقيق رؤية وأهداف
هــذه الجامعــة وترجمتها إلى نجاحات ملموســة.
أدى انتشــار وباء كوفيد ١9-إلى إعادة ترتيب خططنا وأســلوب حياتنا
اليوميــة طلبــة وأســاتذة على حد ســواء ،وهنا يــرز دور المركز المك ّلف
بت�أمــن اســتمرارية العمــل األكاديمــي والنشــاطات التعليمية من خالل
تطويـ�ر الدعــم الــازم وتوفريه لالســاتذة .لقد شـ ّكل التع ّلم عن بعد تحدي ًا
جديــد ًا تصــدى لــه المركــز بمختلــف الطرق ،فقد عملــت فرقنا على تحديد
أفضــل األنظمــة ومتطلباتهــا فــي شــهر مارس من عام  2020وفي
بحــث مزايــا تســجيل المحاضرات وبثها مباشــرة إلى الطلبــة .انهمكنا في
العمــل علــى توفــر الدعــم المالئم للنوعني بحســب احتياجات الطلبة
والعمليــة التدريســية ككل وعلــى ت�كويـ�ن بيئــة تعليميــة افرتاضية تعكس
كل مرافــق الحيــاة الجامعيــة بقــدر اإلمكان ،مثــل هيكلة المنظومة
األكاديميــة وتفعيــل نظــام الغــرف المغلقة للنقاشــات المثمرة ومنابر
الحــوار بــن الطلبــة الذين يشــكلون محور العمليــة التعليمية .وباإلضافة
إلــى اعتمادنــا نظــام “زوم” المعروف ونظام “ســريم” الداخلي
لجامعــة نيويـ�ورك ،فقــد تضمنــت المواد الدراســية عددا من المقاطع
المســجلة صوتـ ًا وصــورة مــن مختلف المصادر على الشــبكة اإللكرتونية
مثــل مواقــع “يوتيــوب” و”تيــد توكس” .ونفتخر فــي مركز هيالري بالون
بجهــود فريقنــا الــذي تصــدى للمصاعب التقنيــة والعملية بصرب ومثابرة

ليســاهم فــي إثــراء المــواد التعليميــة وفــي تمكني االســاتذة مــن توضيح المفاهيم المعقــدة إلى طالبهم في ظروف
غــر مســبوقة .وقــد ســاهم فــي نجاحنــا الــروح المعنوية العالية للطالب واألســاتذة الذيــن ت�كاتفوا – ولو من خلف
الشاشــات – ودعمــوا جهودنــا بتفاعلهــم ومرونتهــم .وبفضــل اقرتاحاتهــم ،نجحنا في تطوي�ر نظــام مت�كامل يلبي
متطلبــات الجميــع ويســمح بتعــدد أســاليب التعلــم ،وطبعا ســتبقى الصحة والســامة من أهم مكونــات التعلم بغض
النظــر عــن النظــام الدراســي الم ّتبــع حســب تطــور الوضع الصحــي .ومهما حصل ،فقد أصبح واضح ًا أن النظــام التعليمي
بحاجــة إلــى المرونــة وســرعة الت�كيــف مع األزمات دون اإلخالل بمعايـ�ي الجودة األكاديمية.
أرجــو أن يوفــر لكــم هــذا الموقــع اإللكرتونــي مصــدر ًا ملهمــا للمواد واألفكار والدعم وأن يبقى دائمــا بيئة حاضنة
تدعم جهودكم.
إنــه لمــن دواعــي فخــري أن أكلــف بمهمــة قيــادة فري�ق عمل مركز التميز في التدريس والتعلم الذي يحمل اســم
الدكتورة هيالري بالون إحدى المشاركني في التخطيط لت�أسيس جامعة نيوي�ورك أبوظبي في سبتمرب  2007باإلضافة
إلى كونها صاحبة القرار في تشكيل المنهج األكاديمي األساسي للجامعة .ويتميز هذا المنهج بأنه يمثل مبادئ
الجامعة ودراسات الفنون الحرة مع اهتمام الدكتورة هيالري بأدق التفاصيل ،مما يشهد لها بحرصها وعمق
عالقاتها مع الطاقم التدريسي واطالعها على عدد من المواضيع واالختصاصات .وعدا عن رؤيتها االسرتاتيجية فقد
كانت مثاالً يحتذى به في مجال التدريس من حيث الدقة ورعايتها لطالب وقدرتها على التواصل الفعال بدليل أنها
تركت أثر ًا في نفس كل من حظي بمتابعة منها .وتقدير ًا لجهودها سمي المركز باسمها لتحفيزنا ووتشجيعنا على
الريادة واإلبداع في دعم المسرية الرتبوية في جامعة نيوي�ورك أبوظبي .واليوم ،يعترب المركز مورد ًا مهما بالنسبة
للمعلمني والمحاضري�ن بستقون منه اإللهام والمعارف بفضل الدعم والخربات من داخل حرم الجامعة ومن شبكة
عالمية من الخرباء والباحثني.
مع الشكر,
نانسي و .غليسون

د .هيالري بالون
كان للدكتورة هيالري دور أساسي في بناء جامعة نيوي�ورك أبوظبي
منذ البداية ،فقد ساهمت في أولى مراحل تخطيط الجامعة في
سبتمرب  ،2007وفي كل مراحل تطوي�ر الجامعة الالحقة ،وتحديد ًا
المناهج األكاديمية الرئيسية .ولدى افت�تاح الحرم الجامعي الجديد في
جزي�رة السعديات في عام  ،2014جسدت المناهج الدراسية والرؤية
االسرتاتيجية شخصية الدكتورة التي اشرفت بنفسها على تصميم حرم
جامعي عالمي بسعة ثالثة مالي�ي قدم مربع.
وت�توي�ج ًا لمسرية حافلة باالنجازات األكاديمية في مجاالت المناطق
الحضرية وفن العمارة والسياسة وعلم االجتماع ،استلمت الدكتورة
هيالري جائزة األكاديمية األمريكية للفنون عام  2012لدورها في
تطوي�ر فن العمارة من كتابات وتنظيم المعارض .باإلضافة إلى دورها
اإلداري ،كانت الدكتورة هيالري محاضرة في كلية روبرت ف .واغرن
للدراسات العليا في الخدمة المدنية وألقت المحاضرات في عدد من
مساقات فن العمارة المناطق الحضرية.

