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 للمطابقة عند اإللقاء

 
 

 
 معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، 

  سعادة، أصحاب ال

 حضرة السيدات والسادة، 

 

تطوير التعليم دعم االتحاد األوروبي ي. "تامبوس"اليوم اإلعالمي لبرنامج ًيسرني أن أرحب بكم جميعا في 

ادية والتنمية  بأھمية التعليم العالي بالنسبة إلى التنمية االقتصإقرارناالعالي في لبنان منذ أعوام عدة من منطلق 

ًويؤدي التعليم العالي دورا محوريا في إنتاج . واءعلى الساالجتماعية  قوى عاملة عالية الكفاءة وفي نشر ً

، يستفيد المجتمع بشكل عام، من خالل تعليم األجيال الطالعة وتربيتھاو.  والمعرفة المتطورةالعلميةاالكتشافات 

 المتزايدة التي تجعل  سرعة التطور وتتطلب. ويتمكن الجيل الشاب المتعلم من المساھمة في حكم أفضل

 . المعرفة الحالية قديمة في بعض المجاالت العلمية درجة تكيف عالية للنظام التعليمي

  

ًلسنوات عدة، كان التعليم العالي مجاال أساسيا في التعاون بين االتحاد األوروبي ولبنان، مع تنفيذ العديد من  ً

اليوم سنة أخرى نحيي   أداتنا الرئيسية، ونحن"مبوستا"ن وعليه كا. البرامج على المستويين الثنائي واإلقليمي

  . من تنفيذ ھذا البرنامج في لبنان

  

لقطاع  العديد من المشاريع في لبنان وساھم في اإلصالح المستمر "تامبوس"، دعم برنامج 2002فمنذ عام 

  .  شركاؤنا اللبنانيونما يتوالھنلذيلاه تحديثالتعليم العالي و

  

 برامج ماسترز حديث المناھج وطرق التعليم وأنشأ ت الجامعات اللبنانية في"تامبوس"عم وبصورة خاصة، د

 في كما ساعد. حديات والطلبات الجديدةودكتوراه جديدة، مع التركيز على تعزيز ضمان الجودة ومواجھة الت

عالوة على ذلك، ساھم البرنامج في بناء قدرات . على ضفتي المتوسطدعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي 

  .األكاديميين والموظفين اإلداريين في الجامعات في مجال إدارة المشاريع



غير أن التحديات . وحققت الشراكة بين االتحاد األوروبي ولبنان الكثير من اإلنجازات في ھذه المجاالت

 . ًضا كثيرةالمتبقية التي يجب مواجھتھا ھي أي

 

مناسبة على تطوير استجابة ليمي اللبناني  في كونه أداة مناسبة لمساعدة القطاع التع"تامبوس"ويستمر 

  . الحتياجات سوق العمل

 

 في قطاعات النمو االقتصادية يمھا في الصفوف باحتياجات مؤسسات األعمالإن ربط المھارات التي يتم تعل

كما أنه من الضروري أن ندعم الخريجين في قدرتھم على التكيف مع عالم . يجب أن يكون أحد أھدافنا األولية

  .  اليوم المتغير باستمرار

  

سة في الخارج ارلمھارات األكاديمية بفترة من الداستكمال افي وقد تتمثل إحدى الوسائل التي تسمح لنا بذلك 

وفي ھذا . ر والتكيف الشخصيين مھارات تفاضلية مع تحفيز الحوار ودفع التطويتسمح للطالب باكتساب

، البرنامج األساسي الثاني لالتحاد األوروبي للتعليم العالي والخاص بمنح "إيراسموس موندوس"اإلطار، يشكل 

  . ًالتعليم والتعاون األكاديمي بين أوروبا وسائر أنحاء العالم، بعدا آخر لتعاوننا في التعليم العالي

  

ً وغيرھا من البرامج في مجال التعليم العالي فضال عن الفرص " موندوسإيراسموس" و"تامبوس" إن برنامجي

 .المختلفة المواكبة لھا والمتاحة للبنان سيتم عرضھا اليوم بمزيد من التفاصيل

 

 حضرة السيدات والسادة،

 

اننا وروبي في الوقت الراھن، نستمر على إيمحتى في أوقات األزمات االقتصادية كالتي يواجھھا االتحاد األ

الراسخ بأن االستثمار في التعليم العالي والتعاون األكاديمي ضروري للفھم واالزدھار المتبادلين لالتحاد 

 . وسوف نستمر في دعم الطالب والجامعات والحكومة اللبنانية لھذه الغاية. األوروبي وشركاء الجوار

 

ًشكرا وأتمنى لكم يومأ مثمرا ًً . 
 

 

 
 


