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اإفتتاح املوؤمتر الوطني لبناء منظومة جودة التعليم العايل 

لرتاكم اخلربات اإ�ضتعدادا لقانون اإن�ضاء هيئة �ضمان اجلودة 

الوزير منيمنة متوسطًا املشاركني في املؤمتر
الدولة  مقاربة  »إن  مشيرًا   ، امل��ؤمت��ر 
والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  خ���الل  م��ن 
العالي تنطلق  التعليم  العالي ملسألة 
من املسلمات واألسس اآلتية: التعليم 
حق ع��ام وه��و أيضا ملكية عامة تقع 
ع��ل��ى ع��ات��ق ال���دول���ة وامل��ج��ت��م��ع بكل 
وتنظيمه.  رعايته  مسؤولية  مكوناته 
ث��ان��ي��ا: ح��ري��ة ال��ت��ع��ل��ي��م م��ك��ف��ول��ة في 
ال���دس���ت���ور وه����ذه احل���ري���ة ه���ي جزء 
ال ي���ت���ج���زأ م����ن م��ن��ظ��وم��ة احل���ري���ات 
التعبير  كحرية  ال��ع��ام��ة  ال��دس��ت��وري��ة 
اللبناني  للتنوع  احلامية  واملعتقد 
وتعدد ثقافاته، اإلمي��ان بدور التعليم 
العالي في إستراتيجية التنمية وفي 
عملية التحول واإلصالح االقتصادي 
واالج��ت��م��اع��ي، مسؤولية ال��دول��ة في 
حماية حق املواطن في احلصول على 
تعليم عال ذي ج��ودة من خالل وضع 
األط���ر ال��ع��ام��ة وإص����دار التشريعات 
اآلي���ل���ة إل����ى ض��ب��ط��ه ب��ح��س��ب أح���دث 
املعايير املعتمدة عامليا، مضيفًا »لقد 
واكبت وزارة التربية والتعليم العالي 
ك��ل أنشطة اإلص���الح ورع���ت بعضها 
وخصوصا في مجال ضمان اجلودة 
منذ ورش��ة العام 2004 تت عنوان 
»إعادة تنظيم التعليم العالي اخلاص«، 
املديرية  ثم من خ��الل مشاركتها عبر 
مشاريع  ف��ي  العالي  للتعليم  العامة 
ع��دة ممولة م��ن برنامج تامبوس في 
موضوعات ضمان اجل��ودة والتقييم 
ال��داخ��ل��ي واع��ت��م��اد ب��رام��ج الهندسة 
ف��ي اجل��ام��ع��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. ف��ي سنة 
واح��دة من عمر وزارتنا قمنا بإعطاء 
دفعة قوية لعملية اإلص��الح في قطاع 
التعليم العالي في لبنان، فقد أجنزنا 
العالي  للتعليم  جديد  قانون  صياغة 
اخل���اص ي��أخ��ذ ف��ي اإلع��ت��ب��ار التوسع 
ال��ك��ب��ي��ر ال�����ذي ش���ه���ده ه����ذا القطاع 
امل��اض��ي��ني واملتغيرات  ال��ع��ق��دي��ن  ف��ي 
التعليم  مجال  في  احلاصلة  العاملية 

ال��ع��ال��ي، كما أن��ن��ا ب��اش��رن��ا ف��ي وضع 
اإلطار  بناء  مل��ش��روع  األول���ى  اللبنات 
الوطني للمؤهالت وهو املشروع الذي 
ف��ي اخلريف  ستعرض أول��ى نتائجه 
املقبل، ورمب���ا األه���م م��ن ك��ل ذل���ك، في 
ما يتعلق باحلدث الذي نحن بصدده 
ال��ي��وم، أن��ن��ا أجن��زن��ا ص��ي��اغ��ة قانون 
إلنشاء هيئة لبنانية مستقلة لضمان 
ج��ودة التعليم العالي في لبنان وهو 
أحد محاور مؤمتركم هذا، وقد أرسل 
إلى مجلس الوزراء، وعليه بال شك أن 
يجتاز النفق الكبير الذي مير به قطار 

تشكيل احلكومة هذه األيام«. 
راسخ  إق��ت��ن��اع  يتولد  »أن  ومت��ن��ى 
بأهمية  اجل���ام���ع���ي  ال���ق���ط���اع  ل�����دى 
موضوع ضمان اجل��ودة، وأن متارس 
اجلامعات دورها املطلوب في تكوين 
األجهزة املستقلة الالزمة وفي صياغة 
اآلل��ي��ات واملعايير وامل��ؤش��رات، فهذا 
ت���ق���دم م��ل��م��وس ع��ل��ى ط���ري���ق توفير 
يستحقه طالبنا  الئ��ق  تعليم جامعي 
ويستحقه بلدنا كما اعتاد في أزمنة 
التألق والتميز واالزده���ار. وال بد لنا 
التطورات احلاصلة  آخر  مواكبة  من 
في التعليم اجلامعي من حيث البرامج 
احلديثة  واألدوات  ال��ت��دري��س  وط��رق 
وإنتاج  املعلومة  نقل  في  املستخدمة 
الرشيدة  اإلدارة  وهيكليات  املعرفة 
واحلوكمة ومصادر التمويل والعالقة 
املوضوعية واملتبادلة مع سوق العمل 
وق��ط��اع اإلن��ت��اج باإلضافة إل��ى آليات 

الرقابة والتقييم والتدقيق«. 
وع���ق���دت اجل��ل��س��ة األول������ى تت 
عنوان: »التحديات التي تواجه ضمان 
جودة التعليم العالي في لبنان والعالم 
العربي« ترأسها الدكتور أحمد جمال 
اعتبر فيها أن ضمان اجلودة يتطلب 
تعاونا بني العام واخل��اص ومشاركة 
التزام  وخ��ص��وص��ا  ال��ف��اع��ل��ني  جميع 
بضمان  ال��ع��ال��ي  التعليم  م��ؤس��س��ات 

»نحو بناء منظومة وطنية متكاملة 
ل��ض��م��ان ج���ودة التعليم ال��ع��ال��ي في 
ل��ب��ن��ان«، ت��ت ه���ذا ال��ع��ن��وان إفتتح 
في  ال��ع��ال��ي  والتعليم  التربية  وزي���ر 
ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع���م���ال الدكتور 
الذي  الوطني  املؤمتر  منيمنه  حسن 
تنظمه رابطة جامعات لبنان وبرنامج 
»تامبوس« األوروب��ي وخبراء التعليم 

العالي، في قصر األونيسكو. 
إلى  التوصل  ال��ى  املؤمتر  ويهدف 
العناصر  بشأن  مشتركة  لغة  اعتماد 
التوصل  اجل��ودة،  لضمان  األساسية 
املقومات  بشأن  قناعات مشتركة  إلى 
متكاملة  وطنية  ملنظومة  األس��اس��ي��ة 
لضمان جودة التعليم العالي مبختلف 
اق��ت��راح مواقف  لبنان،  في  عناصرها 
التعليم  مؤسسات  ب��ني  م��ا  متناسقة 
ال��ع��ال��ي ف��ي م��ا يخص إن��ش��اء الهيئة 
الوطنية لضمان جودة التعليم العالي 

في لبنان. 
واع��ت��ب��رت م��س��اع��دة ن��ائ��ب رئيس 
ج��ام��ع��ة س��ي��دة ال���ل���وي���زة ن����دى سعد 
جابر أن »بادرة رابطة جامعات لبنان 
بعقد هذا املؤمتر تنبع من هم تطوير 
التعليم العالي واالرتقاء به الى أعلى 
العلم  منارة  لبنان  ليبقى  املستويات 

واملعرفة والثقافة«. 
لبرنامج  الوطني  املنسق  وت��دث 
»مت��ب��وس« األوروب����ي ال��دك��ت��ور عارف 
ال��ص��وف��ي ع���ن أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون بني 
تامبوس ورابطة جامعات لبنان حول 
التعليم  موضوع ضمان اجل��ودة في 
العالي »نظرا ألن هذا املوضوع هو في 
صلب أولويات تامبوس وأحد احملاور 

الستة ملسار بولونيا«. 
وبعد أن استعرض مفهوم ضمان 
اجل������ودة م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ر برنامج 
ت���ام���ب���وس األوروب����������ي مت���ن���ى على 
مناقشاتهم  ف��ي  »التركيز  امل��ؤمت��ري��ن 
خ�������الل ال����ي����وم����ني امل���ق���ب���ل���ني على 
موضوعات املوارد البشرية والتقنية 
لضمان  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  للهيئة  ال���الزم���ة 
جودة التعليم العالي املنوي إنشاؤها 
من خالل القانون ال��ذي أعدته وزارة 
التربية والتعليم العالي والذي شارك 
ف��ي��ه ف��ري��ق خ��ب��راء إص����الح التعليم 

العالي«. 
رئيس  ال���راب���ط���ة  رئ���ي���س  ورأى 
اجل��ام��ع��ة اإلس��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور حسن 
اليوم  »م��ا يبحثه املؤمتر  أن  الشلبي 
ه��و ال��ش��غ��ل ال��ش��اغ��ل ل��ل��دول وألرق���ى 
اجلامعات في العالم حيث اصبح من 
اإلتفاقات  تفرضها  ال��ت��ي  ال��واج��ب��ات 
وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة ال��ك��ب��رى التي 

انعقدت في هذا الشأن«. 
وتطرق الوزير منيمنة الى أهمية 

اجل��ودة، كما يتوجب تشجيع الهيئة 
واملشاركة  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  التعليمية 
ف��ي إجن����ازه واع��ت��ب��ار ه���ذه العملية 
األكادميية،  الترقية  آليات  ضمن  من 
وض��رورة إنشاء هيئة وطنية لضمان 
اجلودة مستقلة وحيادية، وقد سبقنا 
التدقيق على املؤسسات  ذلك بإجناز 
ن��ق��وم راه��ن��ا بالكشف  ع���ام 2004 و 
املناطق  ف��ي  ال��ف��روع اجلغرافية  على 

وبتدريب األساتذة على ذلك. 
رئ���ي���س جامعة  ن���ائ���ب  وع������رض 
القديس يوسف لضمان اجلودة رئيس 
اللجنة العلمية للمؤمتر الدكتور رمزي 
س��الم��ة ألن���واع ال��ت��ح��دي��ات وخلصها 
بتحديات ذات عالقة مبفهوم اجلودة 

ومبتطلباتها. 
وال��ت��أم��ت اجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة تت 
ع��ن��وان: »ض��م��ان ج���ودة املؤسسات« 
اللبنانية  اجلامعة  رئيس  وترأسها 
األم��ي��رك��ي��ة ال��دك��ت��ور ج��وزي��ف جبرا 
وعرضت فيها رئيسة مجلس اإلعتماد 
العالي في واشنطن جوديت  للتعليم 
ايتون للتجربة األميركية وبينت فيها 
أن احلكومة األميركية تؤمن التمويل 
ولنشاطات  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ال���ب���ح���ث ال���ع���م���ل���ي وم����ن����ح ال���ط���الب 
والقروض اجلامعية، وأعلنت: »تستمد 
السلطات األميركية من موقعها كمانح 
ومم����ول احل���ق ف���ي ال��ت��دخ��ل لضمان 
العالي،  التعليم  م��ؤس��س��ات  ج����ودة 
التوازن السليم بني  وعرضت لتأمني 
مسؤوليات مؤسسات التعليم العالي 
من جهة ومسؤولية الدولية في ضمان 
ج��ودة التعليم تأمينا حلقوق الطلبة 

وتلبية حلاجات املجتمع. 
وعقب استاذ الفلسفة في اجلامعة 
األميركية في بيروت الدكتور وضاح 
ن��ص��ر ورك����ز ع��ل��ى »ض�����رورة حصول 
م���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي التي 
تنتسب الى منظومة معينة اإلعتماد 
املعني  البلد  الهيئات احمللية في  من 
ري��ث��م��ا ي��ت��م إن��ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة الوطنية 

للتعليم العالي«. 
وشدد الدكتور عويط على »ضرورة 
استنباط نظام خاص واعتماد معايير 
خاصة لضمان جودة التعليم وإنشاء 
هيئة وطنية مستقلة لضمان اجلودة 
وان ت��ن��ب��ع ه����ذه ال��ه��ي��ئ��ة م���ن داخ���ل 
واقعنا اللبناني وان تالءم اوضاعنا 
واحتياجاتنا اخلاصة، فتبني منوذج 
أجنبي موحد لالعتماد اخلارجي أمر 
فرادة  ال��ى  نظرا  لبنان  ف��ي  مستحيل 
الصيغة اللبنانية والى تنوع انظمته 
وتعدد  الثقافية  ومصادرها  التربوية 

لغات التدريس فيها«. 
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