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موؤمتر »�شمان جودة التعليم العايل« دعا لت�شكيل جلنة خرباء يف اجلامعات

ومراعاة الن�شو�ص التنظيمية للهيئة الوطنية مع تنّوع الأنظمة الرتبوية

املكّرمون في املؤمتر
العامة  التوصيات  مشروع  مطر  سهيل 
ل��ل��م��ؤمت��ر وه�����ي: ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى دور 
اجلامعات األساسية في اكتساب ثقافة 
اجل��ودة وتعميمها واالل��ت��زام بتطبيقها 
امل���ؤس���س���ي وصعيد  ال���ص���ع���ي���د  ع���ل���ى 
وال��ن��ش��اط��ات، والتشديد على  ال��ب��رام��ج 
املعنيني  ب��ني مختلف  التعاون  ض���رورة 
بجودة التعليم العالي، وال سيما وزارة 
ومؤسسات  العالي  والتعليم  التربية 
السياسات  وض��ع  ف��ي  ال��ع��ال��ي  التعليم 
واآلليات  وال��ب��ن��ي  واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
اخلاصة بضمان اجلودة، وتطبيقها على 
الصعيد الوطني، وال سيما ما هو وارد 
في التوصيات أدن���اه. وع��ن التوصيات 
حول  متحورت  لبنان،  جامعات  لرابطة 
دع��وة اجلامعات األع��ض��اء ف��ي الرابطة 
ضمان  معايير  بتطبيق  اإلل����زام  وال���ى 
اجلودة وإنشاء وحدات داخلية لضمان 
اجلودة، ودعوة رابطة جامعات لبنان إلى 
تشكيل جلنة خبراء مصغرة من األساتذة 
امل��ت��خ��ص��ص��ني ف���ي ض��م��ان اجل�����ودة في 
اجلامعات األعضاء تكون مهمتها اقتراح 
أط���ر ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ام��ع��ات وآلياته 
ومجاالته، مع برنامج تامبوس الوطني 

ومع وزارة التربية والتعليم العالي.
اما التوصيات على الصعيد الوطني 
فهي: دعم املبادرة إلى إنشاء هيئة وطنية 
مستقلة لضمان اجلودة، وتوصية وزارة 
التربية والتعليم العالي باالستفادة من 
املداخالت والتعقيبات واملناقشات التي 
زخ���ر ب��ه��ا امل��ؤمت��ر ال���ذي نظمته رابطة 
ج��ام��ع��ات ل��ب��ن��ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع فريق 
خبراء تامبوس، في صياغة النصوص 
الوطنية  بالهيئة  املتعلقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

املستقلة لضمان اجلودة، والتشديد على 
ضرورة ان تراعي النصوص التشريعية 
الوطنية  بالهيئة  املتعلقة  والتنظيمية 
املستقلة لضمان اجل��ودة تنوع األنظمة 
التربوية املعتمدة في مؤسسات التعليم 
العالي في لبنان، وضرورة اعتماد إطار 
وطني للمؤهالت يشمل مختلف مراحل 
التعليم  سيما  وال  وأن���واع���ه،  التعليم 
العالي، وتكليف جلنة صياغة من أعضاء 
م���ن جل��ن��ة ال��ت��ع��اون اجل��ام��ع��ي وفريق 
خبراء تطوير التعليم العالي في برنامج 
تامبوس األوروبي ووضع تقرير مفصل 
حول املؤمتر مع التوصيات التفصيلية 

ونشرها مع وقائع املؤمتر.
وف��ي اخل��ت��ام ق��دم��ت ال��راب��ط��ة دروعًا 
وللخبراء  ول��ل��م��ح��اض��ري��ن  للمنظمني 

املشاركني في املؤمتر. 
م رئيس اجلامعة  م��ن جهة ثانية ك��رَّ
األميركية للثقافة والتعليم الدكتور بيار 
ج��دع��ون امل��ش��ارك��ني ف��ي م��ؤمت��ر اجلودة 
ف��ي حفل ع��ش��اء أق��ام��ه على شرفهم في 
حرم أكادميية الضيافة العاملية التابعة 
للجامعة في احلدث،وخصص بالتكرمي 
ف��ي ه��ذا احل��ف��ل رئ��ي��س راب��ط��ة جامعات 
اإلسالمية  اجل��ام��ع��ة  ورئ���ي���س  ل��ب��ن��ان 
ال��ك��ت��ور حسن الشلبي ، ورئ��ي��س جلنة 
التعاون اجلامعي الدكتور في الصيدلة 
في اجلامعة اللبنانية األميركية الدكتور 
ط��ارق نعواس، ورئيس اللجنة العلمية 
للمؤمتر ونائب رئيس جامعة االقديس 
رمزي  الدكتور  اجل��ودة  لشؤون  يوسف 
س��الم��ة ، وس��ل��م ك���اًل منهم درع���ا بإسم 
اجلامعة، وختامًا مت تسليم الدروع الى 

املكرمني. 

دع����ا امل���ؤمت���ر ال��وط��ن��ي »ن��ح��و بناء 
لضمان جودة  متكاملة  وطنية  منظومة 
التعليم العالي في لبنان«، الذي  تنظمه 
رابطة جامعات لبنان وبرنامج تامبوس 
األوروب�������ي وخ���ب���راء ال��ت��ع��ل��ي��م العالي 
العالي  والتعليم  التربية  وزي��ر  برعاية 
الدكتور  االع��م��ال  تصريف  حكومة  ف��ي 
ال��ى تشكيل جلنة خبراء  حسن منيمنة 
مصغرة من األس��ات��ذة املتخصصني في 
ضمان اجل��ودة في اجلامعات األعضاء 
التعاون بني  اقتراح أطر  تكون مهمتها 
اجل��ام��ع��ات وآل��ي��ات��ه وم��ج��االت��ه، وطالب 
للهيئة  التنظيمية  النصوص  مب��راع��اة 
مع  اجل���ودة،  لضمان  املستقلة  الوطنية 

تنوع األنظمة التربوية.
وك����ان امل��ؤمت��ر ق��د ت��اب��ع أع��م��ال��ه في 
جلسات  م��ن  بسلسلة  األونيسكو  قصر 
باجلودة  تتعلق  عناوين  ناقشت  العمل 
الداخلية، بالهيئة الوطنية لضمان جودة 

التعليم وبدور رابطة جامعات لبنان.
وال��ت��أم��ت اجل��ل��س��ة اخل��ام��س��ة حتت 
الداخلية«  اجل�����ودة  »وح������دات  ع���ن���وان 
وترأسها الدكتور رفيق يونس بدال من 
بداعي  ال��ذي تغيب  الدكتور زهير شكر 
السابق  ال��رئ��ي��س  فيها  وحت���دث  السفر 
للشبكة الدولية لوكاالت ضمان اجلودة 
في التعليم العالي الدكتور جاك لوكوييه 
عن أهمية أن يكون لكل جامعة سياسة 
ل��ض��م��ان اجل����ودة ت��ؤم��ن ف��ه��م��ًا مشتركًا 

ملبادئ ضمان اجلودة . 
وعرض األستاذ في جامعة بروكسل 
ب��وي��ار لطريقة  ال��دك��ت��ور فيليب  احل���رة 
التعليم  مؤسسات  ف��ي  اجل���ودة  حتديد 
والتداخل  إدارت���ه���ا  وط��ري��ق��ة  ال��ع��ال��ي 
بينها وب��ني احلوكمة وناقش أمثلة عن 

التطورات في جامعة بروكسل احلرة.
وت��ن��اول أس��ت��اذ  الفيزياء في جامعة 
بيروت العربية الدكتور محمد القرق ما 
تقوم به اجلامعة في إطار عملها الذاتي 
لتقييم اجل��ودة من خالل تقييم املناهج 
األك��ادمي��ي��ة واالم��ت��ح��ان��ات واإلش����راف 
ال��س��ي��اس��ات ومراجعتها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وتقيم ك��اف��ة وح���دات ال��ب��ح��وث، وتطرق 
مدير مكتب ضمان اجل���ودة ف��ي جامعة 
الكسليك الدكتور جورج يحشوشي لعمل 
مكتب ضمان اجلودة في اجلامعة مشددا 
على ضرورة دعم ثقافة التقييم الداخلي 
أن��ه ميكن اخذ  ال��ى  للمؤسسات مشيرا 
إجراءات تضمن اجلودة من دون ضمان 

ثقافة اجلودة.

األميركية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ورك����ز 
ب��ي��ار ج��دع��ون على  للثقافة وال��ت��ع��ل��ي��م 
ثقافة  التقييم واملراجعة في وبناء  دور 
اجل�����ودة وإم��ك��ان��ي��ة جت��م��ي��ع وتشبيك 
اجلامعات وإعطاء دور اكبر للعمل على 
ورؤيته  ال��ع��ال��ي  التعليم  ن��ظ��ام  تطوير 
من اج��ل الغد، داعيا إل��ى إنشاء اإلطار 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ؤه��الت فننتقل ب��ذل��ك من 
إل��ى جودة  ج��ودة املؤسسات والبرامج 
امل���ؤه���الت. وع��ق��دت اجل��ل��س��ة السادسة 
لضمان  الوطنية  عنوان:»الهيئة  حت��ت 
رئيس  ترأسها  العالي«  التعليم  ج��ودة 
ج��ام��ع��ة س��ي��دة ال��ل��وي��زة ال��دك��ت��ور وليد 
مكتب  مستشار  فيها  وع���رض  م��وس��ى 
الدكتور  للتربية  اإلقليمي  األونيسكو 
ع��دن��ان األم��ني األس��س التي بني عليها 
املشروع الذي اقترحته الهيئة اللبنانية 
وطنية  هيئة  إلن��ش��اء  والتربية  للعلوم 
لضمان جودة التعليم العالي في لبنان 
ونطاق  ومهماتها  الهيئة  دور  ويعالج 
ع��م��ل��ه��ا، وم��ع��اي��ي��ر اجل�����ودة وعالقتها 

بهيئات االعتماد، ومكانتها ومتويلها.
التربية  وزي�����ر  م��س��ت��ش��ار  وت���ن���اول 
والتعليم العالي الدكتور مازن اخلطيب 
تعتمدها  ال��ت��ي  وللمقاربة  للمنطلقات 
يه  ال��ع��ال��ي بشقَّ التعليم  ال����وزارة ح��ول 
الرسمي واخلاص ولرؤية املقترح املقدم 
التربوية  للعلوم  اللبنانية  الهيئة  م��ن 
بشأن إن��ش��اء هيئة لضمان اجل���ودة في 
التعليم العالي وللنقاط األساسية التي 
أرسله  ال��ذي  القانون  مشروع  تضمنها 
وزير التربية والتعليم العالي إلى مجلس 
الوزراء حول إنشاء هيئة لبنانية لضمان 

اجلودة في التعليم العالي.
وع����رض اس���ت���اذ ال��ت��رب��ي��ة ف���ي كلية 
التربية في اجلامعة العربية  املفتوحة 
بابكر  الغني  عبد  الباقي  عبد  الدكتور 
للنقاط التي يتعني التنبه لها إذا ما أريد 
للهيئة الوطنية لضمان اجلودة أن حتقق 
ووضع  ألجلها  ستنشأ  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ات 
والتحديات  امل��ش��ك��الت  مل��واج��ه��ة  خطط 

التي تقف عائقا أمام حتقيق أهدافها.
وت������رأس اجل��ل��س��ة ال��س��اب��ع��ة التي 
كانت حتت ع��ن��وان:» تصور أول��ي لدور 
اجلامعة  رئيس  لبنان«  جامعات  رابطة 
األن��ط��ون��ي��ة ال���دك���ت���ور أن���ط���وان راج���ح 
الرابطة  لدور  الثالث  العناوين  ملخصا 
بالشراكة والتعاون والتنسيق. وعرضت 
ن��ائ��ب��ة رئ��ي��س راب��ط��ة ج��ام��ع��ات أوروب���ا 
ال��دك��ت��ورة م��اري��ا هيلينا ن��ازاري��ه لدور 

الرابطة في مجال ضمان اجل���ودة  كما 
ع���رض ال��دك��ت��ور ل��وك��وي��ي��ه ل���دور رابطة 
رؤس����اء وم���دي���ري ج��ام��ع��ات كيبيك في 
تقييم مشاريع البرامج اجلديدة وتقييم 
البرامج القائمة. وعقب كل من أمني عام 
أن��ط��وان سعد،  الدكتور  جامعة احلكمة 
اإلنسانية  وال��ع��ل��وم  اآلداب  كلية  عميد 
أحمد   الدكتور  اإلسالمية  اجلامعة  ف��ي 
والعلوم  اآلداب  كلية  وعميدة  حطيط، 
ج��ام��ع��ة ه���اي���ك���ازي���ان. وك���ان���ت التأمت 
جلستان حت��ت ع��ن��وان:» ض��م��ان جودة 
رئيسة  ترأستها  التعليمية«  ال��ب��رام��ج 
جامعة اجلنان منى حداد وكان املتحدث 
احلسني  ص��ن��دوق  مدير  فيها  الرئيسي 
ل��إب��داع وال��ت��ف��وق ف��ي األردن ال��ذي قدم 
موجزا عن تطور إطار مؤهالت التعليم 
العالي لوكالة ضبط اجل��ودة في اململكة 
ومكوناته  أه��داف��ه  مستعرضا  املتحدة  
للمؤهالت.  ب��اإلط��ار األوروب���ي  وعالقته 
وعقب عليه كل من عميد كلية الهندسة 
جورج  الدكتور  األميركية  اجلامعة  في 
ن��ص��ر، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة إدارة األع���م���ال في 
ك���رمي نصر،  ال��دك��ت��ور  البلمند  ج��ام��ع��ة 
م��دي��ر كلية إدارة األع��م��ال ف��ي اجلامعة 
الدكتور جورج نعمة، استاذ  األنطونية 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ات ف��ي اجل��ام��ع��ة اللبنانية 

الدكتور عامر حلواني.
أم���ا اجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ك��ان��ت حتت 
العلمي  البحث  ع��ن��وان:» ضمان ج��ودة 
في مؤسسات التعليم العالي« وترأسها 
الدكتور  العربية  بيروت  جامعة  رئيس 
ع��م��رو ال��ع��دوى وع���رض خاللها منسق 
البحث  تقييم  وكالة  في  البحتة  العلوم 
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ف��ي فرنسا 
ج���ان م����ارك ج��ي��ب خل��ص��ائ��ص الوكالة 

وخصوصيتها وأهدافها. 
وت��ط��رق أم��ني ع��ام املجلس الوطني 
حمزة  معني  الدكتور  العلمية  للبحوث 
لبنان  ف��ي  العلمية  ال��ب��ح��وث  مل��ؤش��رات 
ودور املجلس في تشجيعها معتبرا أنه 
ال ميكن ضمان جودة التعليم العالي دون 
االستناد إلى البحث العلمي املبتكر الذي 

هو التغطية الذهبية للعملة الوطنية. 
وع��رض رئيس مجلس األب��ح��اث في 
مقبل  شفيق  ال��دك��ت��ور  البلمند  جامعة 

لتحديات التعليم العالي في لبنان .
وأعلنت اجللسة الثامنة التي ترأسها 
رئيس اجلامعة اإلسالمية رئيس رابطة 
الشلبي  حسن  الدكتور  لبنان  جامعات 
وش��ارك فيها أم��ني سر الرابطة األستاذ 


