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  الملخص

ة  ذه الورش اني  أقيمت ه سوري اللبن ي ال اون البحث امج التع ار برن ي إط ين  اف ي ب اون العلم ة التع ن أهمي ًا م نطالق
سورية  ات ال وفير   والجامع ة وت ة التعليمي زز دور العملي دين ويع صالح البل دم م ا يخ ا بم ة وضرورة تعميقه اللبناني

  .متطلبات تطوير المجتمع

ق ا           أعربت آلمات االفتتاح   ة لتحقي اج العلمي   إل عن األمل في تعميق هذا التعاون في آل المجاالت البحثية والعلمي نت
ادل األ       المطلو ة،                  ب وتعميق الفكر العلمي وتب سورية واللبناني ين الجامعات ال اون ب ا يعزز التع رات بم اتذة والخب س

ي              ة التحديات الت ا واستعرض         وهي خطوة جديدة في إطار التعاون البناء والمطلوب لمواجه ة، آم  تعترض المنطق
  . الوضع األآاديمي العربي ومكانة الجامعات العربية مقارنة بمثيالتها في العالم

ايير               هو  إن التقييم الذاتي لعمل أي جامعة        اد مع ة باعتم ة التعليمي دعم العملي من أولويات اهتمام المؤسسات العلمية ل
ام       ضمان الجودة العالمية، لذلك تم التأآيد على ضر        ان  للقي ة ومن ضمنها سوريا ولبن ورة تطوير الجامعات العربي

ة         ة والعلمي دراتها الفكري سريع لق بدورها العلمي واالهتمام بأعضاء الهيئة التدريسية وتقييم أدائها لتحقيق التطوير ال
  . والبحثية لمواآبة التقدم الحاصل في العالم

ات اللب  ي الجامع صين ف راء والمخت ن الخب دد م دم ع ودة  ق م إدارة الج ت نظ رات تناول سورية محاض ة وال ناني
  .واالعتمادية في مؤسسات التعليم العالي ودليل التقييم الذاتي في الجامعة اللبنانية وفي الجامعات السورية

قبل عملية في خدمة التحسين المستمر والتطوير الذاتي تمهيداًً للتقييم الخارجي واالعتماد العام من هو التقييم الذاتي  
ئها العام من آافة    ا لفحص أد   وتقوم بها الجامعة اللبنانية ذاتها طوعاً      .مؤسسات االعتماد األآاديمية العربية والعالمية    

ذا األداء بقصد تحسينه وتطويره                ًا من معلومات    االجوانب لتعيين أوجه القوة وأوجه الضعف في ه ات  ونطالق بيان
  .موضوعية

اق،          عملية التعليم،  البحث العلمي،   الحياة الجامعية،  : تشمل مجاالت التقييم   ة واإلنف وارد المالي ق، الم األبنية والمراف
  . المكتبة، الطالب، الهيئة التعليمية، اإلدارة، رسالة الجامعة ومهامها وأهدافها

ة ل هودليل التقييم الذاتي في الجامعة اللبنانية إن   ات     أداة تسترشد بها لجان التقييم في الجامع ع المعلومات والبيان جم
ى مستوى                 يم األداء عل سم أول لتقي سمين ق ه، وهو ق ق ب ر المتعل ة التقري حول بنود التقييم في مجاالته المعينة وآتاب

  .    لتقييم األداء على مستوى الجامعةالكلية وقسم ثاٍن

ست        إن   ع من القناعة     تجربة الجامعات السورية في مجال ضمان الجودة والحاجة الملحة لها على الم وطني تنب وى ال
اع ا            وازاة ارتف شار الجامعات الخاصة بم يم     إلبأهمية تطوير النظم التعليمية الراهنة، انت ى التعل اعي عل ال االجتم قب

العالي، ارتفاع درجة الوعي العام بين المستفيدين من قطاع التعليم، تالشي الحدود بين الدول وانفتاح أسواق العمل        
ة وعي ب،الدولي ب  وال ي للطال ستقبل العلم ضمن الم وعي ي يم ن ى تعل ا ،ضرورة الحصول عل ؤ مم د ي ى تزاي دى إل

  .االهتمام بضرورة إرساء معايير الضمان لجودة التعليم

سورية لنظام                           إن سية في الجامعات ال ة التدري ذي يخضع أعضاء الهيئ  قانون تنظيم الجامعات الجديد في سوريا ال
ة        تقويم األداء التربوي وتنمية ال     زة    يتخذ كفاءات آشرط لالستمرار في عضوية الهيئة التدريسية والترقي ة متمي  أهمي

  .في هذا المجال

اءة التخطيط                          وعي وآف ي حول تطوير األداء الن اون دول شطة تع سورية أن  تتضمن أنشطة الجودة في الجامعات ال
شروع الت ضمن م ة تت ادرات محلي ينالمؤسسي، ومب ة التدرمك ذاتي ألعضاء الهيئ سورية  ال ات ال ي الجامع سية ف ي

  .    باالستفادة من التجربة اللبنانية وآذلك إنشاء هيئة وطنية لضمان الجودة واالعتماد

ذاتي وضمان الجودة                يم ال ا للتقي ايير متفق عليه إن التقييم الذاتي الدوري هو من أجل تحسين النوعية مع وجود مع
تقاللية (التحسين   وتتحمل المؤسسة المسؤولية الكاملة في التطوير و        ة وا    ) االس ة حول    ألوالمحاسبة المجتمعي آاديمي

   . روح االعتماد مع األنظمة المناسبة لهاي ههالجودة وهذ
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ذي يخول الخريجين ممارسة      تكمن   فوائد االعتماد لمؤسسات التعليم العالي بالحصول على االعتماد المتخصص ال
 المؤسسي هو شهادة في توافر الجودة ودفع مؤسسات التعليم آما أن الحصول على االعتماد) ضمان الجودة(المهن 

  .العالي إلى تحسين النوعية بصورة دورية والحصول على المساعدات المالية والعلمية

ل   ا ي ظ ومين ف ة ي ال الورش تمرت أعم صميم واإلرادة    ظس ى الت دًا عل ك تأآي ة وذل ا المنطق ر به روف صعبة تم
  .واصل والتفاعل بين أبناء البلدين لتعزيز عالقات التعاون والتالصادقة والمستمرة في لبنان وسوريا

  


