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CHECK AGAINST DELIVERY 
 

 تربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، معالي وزير ال

 أصحاب السعادة، 

 أيھا الحضور الكريم، 

 حضرة السيدات والسادة، 
 

ًصباح الخير وأھال وسھال بكم في إطالق مشروع برنامج تامبوس الذي يحمل عنوان  لبنانية الھيئة النحو "ً

 ".لضمان الجودة
 

ّسبة إلي ويسرني تمضية المزيد من الوقت مع األوساط كان ھذا األسبوع أسبوع برنامج تامبوس بالن( ّ
 ).األكاديمية اللبنانية

 

 لبرنامج تامبوس في وزارة التربية والتعليم العالي في من شارك منكم في اليوم اإلعالمييتذكر  سوف

لمستمر مع الحاجة إلى التكييف ا:  التي تطرق إليھا العديد من المتحدثينالتعليم العاليفي تحديات البيروت 

 فرص عمل وتكييف أفضل للخريجين، والحاجة إلى العمل المتغيرة، والسعي إلى إيجاداالقتصاد وسوق 

عالوة على ذلك، ھناك واقع ديموغرافي قوي أال وھو أن ربع . ترسيخ مفھوم التعليم المستمر بشكل كامل

 . الشعب اللبناني ھو ما دون السن الخامسة عشر
 

ودعونا نعود إلى . ة على عاتق مؤسسات التعليم العالي اليومجسيملقي بمسؤولية وھذه تحديات كبيرة ت

  . لشفافية والمساءلةلالمعايير األساسية للجودة والمبادئ األساسية : األسس
  

لكن اليوم ومع فتح أكثر من . ضل ضمانة لجودتھافوفي لبنان، اعتبرت المنافسة بين الجامعات لفترة معينة أ

ففي لبنان اليوم ال يمكن . تعليم عالي خاصة جديدة أبوابھا أمام الطالب، لم تعد المنافسة تنفعأربعين مؤسسة 

ألصحاب العمل والطالب التنقل بأمان في النظام المعقد للبرامج والشھادات والدبلومات، وھم في حاجة إلى 



لى إنشاء ھيئة وطنية لبنانية من ھنا تأتي الدعوة إ. حماية من التضليل المحتملو نموذجية وموحدة معلومات

  . لضمان الجودة في التعليم العالي
  

 ورشات العمل ُالكثير لھذه الغاية، حيث نظمتوھذه الدعوة ليست جديدة، ففي العقد الماضي، تم إنجاز 

يم الداخلية االستشارية والتوعوية، وجرى تحليل التشريعات وإصدار التوصيات في شأن آليات التقي

 أي ضمان جودة التعليم QUAHELمشروع : وساھم مشروعان لتامبوس في ھذه الجھود. والخارجية

 أي لجنة اعتماد LEPACالعالي في لبنان الذي ركز على تحديد أنظمة ضمان الجودة الداخلية، ومشروع 

  .  الھندسة اللبنانيةبرامج الھندسة اللبنانية الذي وضع معايير وإجراءات للتقييم الخارجي لبرامج
  

ّوفي سياق مواز، أقرت العديد من الجامعات اللبنانية بالحاجة إلى ضمان الجودة وإلى إجراء تقييماتھا  ٍ
وتوجھت بعض الجامعات إلى الخارج لضمان الجودة وجعلت مؤسساتھا وبرامجھا معتمدة . الداخلية الخاصة

ام مستمرة وتبقى ھناك حاجة إلى إرساء المساواة بين غير أن تجزئة النظ. في أوروبا والواليات المتحدة

 .  المؤسسات العامة والخاصة والقديمة والجديدة في ما يتعلق بالمساءلة حيال الطالب وذويھم والمجتمع برمته
 

ًخارجي ومركزي لقطاع اعتبر تقليديا مستقال تقييم بعض الخشية من إجراء ھناك إنه لمن الطبيعي أن يكون  ً ُ

ويجب أن نحذر من المبالغة في التدخل أو من المقاربة المتشددة المتدرجة من المستوى األعلى إلى . ًاأكاديمي

 اإلقرار - 1: فمھما كان شكل الھيئة الوطنية المستقبلية، آمل أن تراعي ثالثة مبادئ أساسية ھي. األدنى

 ء وتقليص العب- 3السياسي المفرط، و االستقاللية والحماية من التدخل - 2باستقاللية المؤسسات األكاديمية، 

 . اإلداري على المؤسسات األكاديمية إلى أقصى حد ممكن
 

وقد استثمر االتحاد األوروبي . حضرة السيدات والسادة، نحتفل ھذه السنة بالعيد العاشر لتامبوس في لبنان

ليوم ھناك توافق واسع وا.  منحة تنقل ألكاديميين لبنانيين100ًروعا وش م38 ماليين يورو في 10حوالى 

وآمل . النطاق على الحاجة إلى وضع قانون إلنشاء ھيئة لضمان الجودة، تم إرساله اآلن إلى مجلس الوزراء

 ًأن تثمر جھود وزارة التربية والتعليم العالي ومعالي الوزير دياب تحديدا، والجامعات والمؤسسات اللبنانية

اعتماد برنامج تامبوس الذي نطلقه اليوم، وتقربنا أكثر من وع مشرواألوروبية اإلحدى عشرة المشاركة في 

 . يعود بالفائدة على الطالب والجامعات وأصحاب العمل على السواءالذي لبناني لضمان الجودة النظام ال
 

  .كل النجاحلكم ًشكرا على حسن إنصاتكم وأتمنى 

  


