
في الجامعة اللبنانيةالجودة

الهيئة المركزية للجودة والتخطيط

واالعتماد في الجامعة اللبنانية
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محتوى 
oمسوغات االهتمام بالجودة واالعتماد.

oتعريف الهيئة المركزية.
oالجودة في الجامعة اللبنانية.
o الجودةدليل ضمان.

oتجربة كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية.
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واالعتماداالهتمام بالجودة مسوغات 

لشعوب الركيزة الرئيسية في تنمية موارد اأصبح اقتصاد المعرفة هو •
.واالمم

رة على التعليم الجيد في عصر المعرفة بإكساب الطالب القديتصف •
لم مدى اإلبداع واالبتكار واستخدام التكنولوجيا والتعلم الذاتي والتع

.الحياة

ي الخدمات انفتاح االسواق العالمية وزيادة حدة المنافسة لتقديم االفضل ف•
.والمنتجات

.واالتصاالتالتطور الهائل في مجاالت المعلوماتية •

لية التحول في فلسفة التعليم والذي أصبح معه الطالب محور العم•
.التربوية

فقًا لمعايير بشكل أساسي تعليماً متطوراً ذا جودة عالية وكل ذلك يتطلب •
.قياسية
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مسوغات االهتمام بالجودة واالعتماد

هاية ، الصادر في ن"بيروت حول التعليم العالياعالن "نص •
ضرورة على 1998مؤتمر اليونسكو االقليمي في شهر آذار 

اعطاء االولوية لضمان نوعية البرامج والتدريس 
.العاليوالمخرجات في مؤسسات التعليم 

بية ندوة وزراء التربية والتعليم العالي في البلدان العر•
على ضرورة  أكدت 2010المنعقدة في الدوحة في ايلول 

جعل الجودة محور االصالحات التربوية ومقصدها االسمى
ة الى والهدف الذي يطمح كل المعنيين في العملية التربوي

.تحقيقه
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مسوغات االهتمام بالجودة واالعتماد

الذي " اصقانون االحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم العليم العالي الخ"•
ينص على وجوب خضوع 2014مجلس النواب في نيسان اقر 

االعتماد مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان لنظام ضمان الجودة و
.الجودةالذي تضعه هيئة وطنية لضمان 

ز من الرابع والعشرين من تموفي اإلدارة والعدل النيابية أقرت لجنة •
مان الهيئة اللبنانية لض"قانون يرمي إلى إنشاء مشروع 2013العام 

هيئة في إنتظار إقراره بصيغته النهائية في ال٬"الجودة في التعليم العالي
.النوابالعامة لمجلس 

جامعة مشروع قانون الهيئة اللبنانية لضمان الجودة يتطلب قيام الان •
ة من قبل بالتقويم الذاتي دورياً والتعاون من أجل اتمام المراجعة الخارجي

.(أو غيرها من هيئات الجودة واالعتماد المعترف بها)الهيئة 
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محتوى 
oمسوغات االهتمام بالجودة واالعتماد.
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:ثالث محطات رئيسية•

شاملة لكليات الجامعة تقييمعملية :2003-2004•

.اللبنانية

محصورة ببعض األقسام تقييمعملية 2008-2007:•

 (UNDP) .األكاديمية في كلية الهندسة وكلية التربية

ي لمعيار التعليم والتعلم فتقييمعملية 2013-2012:•

علوم كليات الهندسة، الصيدلة، التربية ومعهد الدكتوراة لل

 (Tempus TLQAA).والتكنولوجيا

الجودة في الجامعة اللبنانية
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الهيئة المركزية

ة الهيئة المركزي"نشأت في الجامعة اللبنانية تحت اسم •

هي هيئة ".للجودة والتخطيط واالعتماد في الجامعة اللبنانية

ة الحديثة مركزية استشارية تعنى بنشر وتطبيق مبادئ الجود

.في الجامعة اللبنانية لتحقيق التمايز والريادة

)مقرر(الدكتورة ندى شباط -)منسق (الدكتور رفيق يونس•

الدكتور -الدكتورة بادية مزبودي-الدكتورة بسكال سالمة -

-(أعضاء)الدكتور محمد بسام سكرية-محمد شومان 

.)امانة السر(السيدة ندى رحال 
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جربة عرض لت: المؤتمر األول للجودة في الجامعة اللبنانية •

.الجامعة

.بنانيةتشكيل لجان للجودة والتخطيط في وحدات الجامعة الل•

تمايز سنة ال: المؤتمر الثاني للجودة في الجامعة اللبنانية •

.للجامعة نحو الجودة

.صفحة خاصة بالجودة على موقع األنترنت للجامعة•

.إعداد دليل ضمان جودة كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية•

الهيئة المركزية
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الجودةدليل ضمان 
منهجية إعداد الدليل: الجزء االول•

مقدمة الدليل: الجزء الثاني•

مصطلحات ومبادئ ضمان الجودة واالعتماد: الجزء الثالث•

بل الئحة معدلة ومزيدة للمعايير المحددة من ق: الجزء الرابع•

"الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي"

خطوات إعداد الدراسة الذاتية للمؤسسة: الجزء الخامس•

األدلة ومؤشرات األداء للمعايير: الجزء السادس•
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الجودةدليل ضمان 
:الئحة للمعايير المحددة لضمان الجودة •

الغايات واالهداف/الرسالة–

الحكامة –

التعليم والتعلم –

البرامج االكاديمية–

الموارد العامة–

الموارد البشرية–

الطالب–

البحث العلمي–

خدمة المجتمع–

ادارة ضمان الجودة–

والنزاهةاالفصاح العام–
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تجربة كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
اصدر رئيس الجامعة القرار رقم 2012تموز 16بتاريخ •

كلية بتشكيل لجنة للجودة والتخطيط واالعتماد في2069
: الهندسة بحيث تشمل مهامها

-اقتراح نظم للجودة ونشرها على مستوى كلية الهندسة
ارة الجودة تاسيس اد-تسهيل التقييم الذاتي لكلية الهندسة 

.وتطوير االداء االكاديمي واالداري وتطبيق معايير الجودة
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سيونرفيق.د.أالهندسةكليةعميد:مناللجنةتتالف•

عماد.د:واألعضاء–منسقااالمينحسين.د-رئيسا

.د-زيادةهيثم.د-عازاركارول.د-مطربيار.د-مغربل

خليلمحمد

دسةالهنكليةفيواالعتمادوالتخطيطالجودةلجنةباشرت•

ادباعتمواقسامهاالكليةفروعلكافةالجودةوثيقةباعداد

ةوخاصالمجالهذافيالمتبعةاالروبيةوالمعاييراالسس

.(CTI)الفرنسيةاالعتمادوكالةمعاييرعلى

تجربة كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
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: تتألف وثيقة الجودة حاليا من ستة ملفات 

.  المعطيات واإلحصاءات•
. التقييم الذاتي•
.  نقاط الضعف و نقاط القوة•
.SWOTالتحليل البيئى •
.النتائج والتوصيات•

. )قيد اإلعداد (الخطة اإلستراتجية•

تجربة كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
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تجربة كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
 :الغايات المفترضة للخطة اإلستراتيجية

.  تعميق ثقافة التطوير المستمر-1
تهيئة البيئة الجامعية التى تلبى طموحات الطالب وترتقى-2

. بتفكيرهم أخالقيًا وسلوكياً 
.  ةتحقيق معايير اإلعتماد فى جميع البرامج والخدمات األكاديمي-3
لعمل ربط البرامج والدراسات العليا كمًا ونوعًا بمتطلبات سوق ا-4

حتياجاته الفعلية .  وا 
. تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة-5
.  مضاعفة اإلهتمام بالبحث العلمى-6
.  زيادة اإليرادات وضبط النفقات-7
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خالصة
الهيئة المركزية للجودة وجهوزيةإستعداد•

والتخطيط واالعتماد في الجامعة اللبنانية

إنجازفيالكلياتمواكبةمرحلةإلىلإلنتقال

.الداخليةالمراجعةأوالذاتيالتقيممهمة
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