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أصحاب الخبرة  ،اءاألعزَّ  نو مالمعل  أيُّها  يس يوسف، ب بكم في جامعة القد  لي أن أرح   فرح  ل إنَّه
سة مؤسَّ  قامةإ فيمساعدة الهدف إلى نشر ثقافة الجودة و يي ذال "مبوسيت" مشروع واألعضاء في  العلميَّة

 عليم العالي في لبنان. من الواضح أنَّ للتَّ المختلفة ة األكاديميَّ  والمهام  الجامعيَّة ة مهمَّ جودة ال تضمنة لبنانيَّ 
 اهنَّ جامعاتنا. إفي تحقيقها ل ضروريَّة وملحَّة تالجودة أصبح هذه الجودة وضمانالمسعى إلى تأمين  مسألة

بحسب  ،يعانيالذي  نفسه بأكمله اللبناني   ي  ظام الجامعنَّ لل وكذلك األمر ةجامعيَّ سة مؤسَّ لكل   ةة وملحَّ ضروريَّ 
ة أكثر أهميَّ  ما هوالمزمنة. في الواقع، المشاكل بعض من بعض العيوب و  ،صينمتخص  بعض الدراسات 

من  مناسب بشكل   هاتمهمَّ  تنجز اهوأنَّ  ةجامعحقًّا  يالجامعة ههذه  أنَّ من د تأكُّ الإنشاء جامعة، ولكن  ليس
ة عالية من وتعزيز نوعيَّ  ةوضع معايير ومقاييس الجودإنَّ ه. كل   ظام الجامعي  لنَّ من أجل ابها و طلَّ أجل 

ب فضيلة استكمن الفرص الهي علنة وايا الم  دريب مع النَّ برامج التَّ  توافقركيز على مدى والتَّ  ةالجامعيَّ  ربيةالتَّ 
ا ن أن تنمو وفق  كَّ تتمة وأن ة ذات مصداقيَّ الجامعات اللبنانيَّ أن تكون ة. فضيلة المصداقيَّ  هي اجدًّ  ستحبَّةم  

 ة لضمان الجودة.سة وطنيَّ مؤسَّ  نشاءة إلهائيَّ ن  الهداف من بين األة هي ابتثَّ للمعايير ال

في عليم و ربية والتَّ وزارة التَّ  وفي يس يوسفن المقبلين في جامعة القد  اليوميفي اليوم و  إجتماعكمي عتبر 
 أجل من األشخاصار معايير واختيسخة األخيرة من الالنَّ علنة لدراسة األهداف الم  ب رفق ام  ة الجامعة العربيَّ 

ولكن  عملها سةالمؤسَّ  باشرلكي تة رئيسيَّ مسؤولية  ونلتتحمَّ  ما. أنتم  د  حاسمة للمضي ق   ة  مرحل أهيلتَّ تحقيق ال
يتوجَّب أنفسهم الذين  اتالجامععن  نيمسؤولال تقع على عاتق ةة الرئيسيَّ المسؤوليَّ  ننسى أنَّ  يجب أن ال

الجودة هذه  على تأمينوعية وتدريب تبرنامج  الجودة سةلمؤسَّ  يتوفَّرالجودة. أقترح أن  هر علىعليهم السَّ 
شيء، وهذا هو  ولكن قبل كل   أهيلتَّ لل ضروريَّةهي  حسبف نظرة خارجيَّة على أمينالتَّ  هذا يقتصر حتَّى ال



 أكبر مجد   من أجلا جدًّ  اجيد   عمل   مى لك. أتمنَّ لجودةليقظة  جامعيَّة ثقافة ايجاد في رورةضَّ تكمن ال ،المهم  
 .لجامعة في لبنانل


