
قانون

انشاء الھیئة اللبنانیة لضمان الجودة في التعلیم العالي

:المادة االولى

:لكلمات والعبارات اآلتیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني اآلتیةیكون ل

.وزارة التربیة والتعلیم العالي:الوزارة. ١

.وزیر التربیة والتعلیم العالي:وزير الوصاية. ٢

او شھادة ) البكالوریا(التعلیم الذي یلي حیازة شھادة الثانویة العامة :التعليم العالي. ٣
.ریا الفنیة، او ما یعادل كل منھماالبكالو

.ھي مؤسسة تسدي التعلیم العالي:مؤسسة التعليم العالي. ٤

یحدد المسار الدراسي لمستوى تعلیمي معین، وباالخص اھدافھ ومكوناتھ وشروط : البرنامج. ٥
القبول فیھ ومدتھ ومنھاجھ ونظام التقییم واالمتحانات ومخرجاتھ التعلیمیة، ویؤدي الى 

.دة في اختصاص محددشھا

ھو مجموعة السیاسات واالجراءات والممارسات الھادفة الى تحسین :ضمان الجودة. ٦
.النوعیة وتعزیزھا وتطویرھا وفقًا الطر ووضعیات محددة

ھو االعتراف بمستوى جودة معین للتعلیم الذي یسدى، ویجوز ان یكون االعتماد :االعتماد. ٧
.الحد برامجھالمؤسسة او الحد مكوناتھا او

.ھو السیرورة المعتمدة لدراسة مؤسسة تعلیم عال او احد مكوناتھا او احد برامجھا:التقييم. ٨

ھو التقییم الذي تتواله ھیئة متخصصة مستقلة عن المؤسسة التي :التقييم الخارجي. ٩
.تخضع نفسھا لھ



ھو التقییم الذي تقوم بھ مؤسسة تعلیم عال، عبر وحدة داخلیة لضمان :التقييم الذاتي. ١٠
تطویر مفاھیم الجودة داخل المؤسسة وقیاس مدى بھدف الجودة او اي وسیلة اخرى، 

.تحققھا وااللتزام بمستلزماتھا

ھي السیرورة المعتمدة لدراسة ھیئة ضمان الجودة في التعلیم :المراجعة الخارجية. ١١
.یم خططھا واعمالھاالعالي وتقی

.ھم اختصاصیون یقومون بالتقییم الخارجي او بالمراجعة الخارجیة:الخبراء. ١٢

احكام عامة: الفصل االول

:المادة الثانیة

، یشار "الھیئة اللبنانیة لضمان الجودة في التعلیم العالي"تنشأ بموجب ھذا القانون ھیئة تدعى 
، وھي مؤسسة مستقلة تعنى بضمان الجودة في التعلیم العالي "الھیئة"الیھا في ھذا القانون بـ 

بقطاعیھ الرسمي والخاص، وتتمتع بالشخصیة المعنویة وباالستقالل االكادیمي واالداري 
والمالي، وتمارس الصالحیات والمھام المبینة في ھذا القانون والمراسیم ذات الصلة، ویتحدد 

ھا االداري والمالي بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح وزیر التربیة تنظیم
.والتعلیم العالي

:المادة الثالثة

تخضع الھیئة لالحكام الواردة في ھذا القانون، والمراسیم واالنظمة الصادرة تنفیذًا لھ، ولرقابة 
.ام النظام العام للمؤسسات العامةدیوان المحاسبة المؤخرة، وال تخضع في ما عدا ذلك الحك

:المادة الرابعة

.للھیئة مقر خاص بھا یقع على االراضي اللبنانیة

:المادة الخامسة



تھدف الھیئة الى ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي وفي برامجھا وفقًا آللیات ومعاییر 
.ومؤشرات وادلة محددة وشفافة

:المادة السادسة

.ئة لوصایة وزیر التربیة والتعلیم العاليتخضع الھی

:المادة السابعة

تلتزم الھیئة النزاھة والمصداقیة والشفافیة والحیادیة، وتراعي االصول والتقالید المتعارف علیھا 
عالمیًا في مجال ضمان الجودة واالعتماد، وتحترم استقاللیة مؤسسات التعلیم العالي وتنوع 

.انظمتھا

:المادة الثامنة

تعمل الھیئة على ان تصبح عضوًا في شبكات ضمان الجودة واالعتماد في التعلیم العالي 
.االقلیمیة والدولیة

مھام الھیئة: الفصل الثاني

:المادة التاسعة

تضطلع الھیئة بمسؤولیات ومھام ضمان الجودة في التعلیم العالي، وتقوم باالعمال واالنشطة 
ذلك في مؤسسات ھذا التعلیم وبرامجھا، العاملة على االراضي اللبنانیة او خارجھا، المؤدیة ل

استنادًا الى نظام لضمان الجودة، یتضمن آلیات ومعاییر ومحكات وادلة ومؤشرات، تضعھ 
الھیئة لھذه الغایة، وذلك بھدف رفع مستوى التعلیم العالي وتجویده، ویتناول ھذا النظام 

:خاصة، الجوانب التالیةبالدراسة، وبصورة 

رسالة المؤسسة ورؤیتھا-

الحكامة-



االدارة-

الموارد البشریة-

البرامج االكادیمیة-

الھیئة التعلیمیة-

موارد التعلم-

الطالب والخدمات المقدمة لھم-

البنى التحتیة-

الموارد المادیة والمالیة-

االستقامة-

البحث العلمي-

خدمة المجتمع-

ویحدد ھذا النظام بصورة مفصلة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء، تعده الھیئة، ویقترحھ وزیر 
.الوصایة، كما یمكن تعدیل اي من مكوناتھ عند االقتضاء بمرسوم یصدر وفق اآللیة ذاتھا

:المادة العاشرة

دة التاسعة من ھذا یتناول التقییم الخارجي الذي تقوم بھ الھیئة، وفي اطار ما سبق بیانھ في الما
القانون، دراسة وفحص التقییم الذاتي الذي قامت بھ مؤسسة التعلیم العالي والتحقق من مدى 

.التزامھا بنظام ضمان الجودة الموضوع من قبل الھیئة

:المادة الحادیة عشرة

:تشمل انشطة الھیئة ما یلي

.وضع نظام متكامل لضمان الجودة

لعالي بشكل دوري، وفقًا لھذا النظام، ووضع التقاریر بشأنھا تبین تقییم مؤسسات التعلیم ا-أ
.درجة استیفائھا ھذه المؤسسات لنظام ضمان الجودة الموضوع من قبل الھیئة



المتصلة بعمل الھیئة ونشرھا، بما یساعد مؤسسات التعلیم العالي على فھم الوثائقوضع-ب
.ضمان الجودة من مراحل واجراءاتمھام الھیئة وطرق عملھا، وما تستلزمھ عملیة 

تأمین التواصل مع جمیع مؤسسات التعلیم العالي بخصوص اعمال الھیئة وانشطتھا، وذلك -ج
لمساعدة ھذه المؤسسات على اجراء عملیة التقییم الذاتي وتحدید نقاط ضعفھا وطرق التغلب 

.علیھا

م وآلیات عملھم، بما یتناسب وضع االسس المتعلقة باختیار خبراء الھیئة وتحدید مھامھ-د
.والمھام الموكلة الیھم

.تدریب الخبراء وتأھیلھم وفقًا لالسس الموضوعة- ھ

.اجراء الدراسات والبحوث ذات العالقة بعمل الھیئة- و

بناء الشراكات وعقد االتفاقیات مع الھیئات المماثلة ومع شبكات ضمان الجودة في التعلیم -ز
.العالي

واآللیات الالزمة لنشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعلیم العالي ووضعھا وضع الخطط -ح
.موضع التنفیذ

اخضاع نفسھا لمراجعة خارجیة دوریة، والبناء على ھذه المراجعة الجراء تغذیة راجعة -ط
.تضمن تحقق تطور مستمر في عمل الھیئة وادائھا وخططھا وبرامجھا

المحلیة واالقلیمیة والدولیة ذات العالقة بضمان الجودة المشاركة في اللقاءات والتظاھرات- ي
.وما یرتبط بھا من قضایا

وضع آلیة واضحة ومعلنة للمراجعة بشأن القرارات التي تتخذھا تجاه مؤسسات التعلیم -ك
.العالي

.وضع القواعد واالنظمة المنبثقة عن ھذا القانون-ل

:المادة الثانیة عشرة

مؤسسات التعلیم العالي الرسمي والخاص وفروعھا العاملة على االراضي تخضع حكمًا جمیع 
اللبنانیة، المرخصة رسمیًا، لنظام ضمان الجودة الذي تعتمده الھیئة، وفي حال تخلفت احدى ھذه 
المؤسسات عن اخضاع نفسھا او احد برامجھا لھذا النظام، تبلغ الھیئة وزیر التربیة والتعلیم 

.اذ الخطوات واالجراءات التي یراھا مناسبةالعالي باالمر التخ



:الثالثة عشرةالمادة

تبلغ تقاریر الھیئة المتعلقة بضمان الجودة وقراراتھا الى وزارة التربیة والتعلیم العالي، وذلك في 
.اطار مساعدة ھذه االخیرة على قیامھا بمسؤولیاتھا ومھامھا تجاه مؤسسات التعلیم العالي

ھیكلیة الھیئة: الثالثالفصل 

:المادة الرابعة عشرة

مجلس امناء ومجلس الھیئة ومكاتب، ویتم تعیین رئیس واعضاء مجلس تتكون ھیكلیة الھیئة من
االمناء ورئیس الھیئة واعضاء مجلسھا بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح 

.لقانونوزیر الوصایة، وفقًا لما ھو محدد الحقًا في ھذا ا

مجلس االمناء: اوالً 

مجلس االمناءتشكيل:المادة الخامسة عشرة

یتكون مجلس االمناء من رئیس ونائب رئیس واعضاء، على ان یكون عدد اعضائھ، بمن -أ
.فیھم رئیس المجلس ونائبھ، خمسة عشر عضوًا

اي من اعضاء مجلس االمناء منصب رئیس مؤسسة تعلیم عالي او یشترط ان ال یشغل -ب
نائبھ او مساعده او مستشاره، او ان یحمل اي من الصفات الثالث االخیرة تجاه نواب 
الرئیس او مجلس امناء ھذه المؤسسة او مجلس ادارتھا، او ان یكون عضوًا في اي من 

.ھذین المجلسین، وذلك طوال فترة عضویتھم في المجلس

یراعى في تشكیل مجلس االمناء تمثیل مؤسسات التعلیم العالي واالساتذة والطلبة واالداریین -ج
.ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وعلى ان یضم خبراء محلیین ودولیین

.تحدید شروط ومواصفات أعضائھ وآلیات ترشیحھم في نظامھ الداخليیمكن لمجلس االمناء-د



في حال شغور عضویة احد اعضاء المجلس بسبب انتفاء صفتھ التمثیلیة، او الي سبب آخر، - ه
یتم اختیار بدیل عنھ وفقًا لآللیة ذاتھا لیكمل الوالیة، وال یمكن اقالة اعضاء مجلس االمناء اال 

.من ھذه المادة) ب(في حال انتفاء الصفة التمثیلیة، او عند مخالفة احكام الفقرة 

:السادسة عشرةادةالم

تحدد مدة عضویة مجلس االمناء بأربع سنوات غیر قابلة للتجدید، باستثناء المجلس االول 
التأسیسي الذي یستمر ستة من اعضائھ لسنتین اضافیتین، مراعاة لمبدأ استمراریة العمل، وفقًا 

.لما ھو مبین في المادة الثامنة عشرة من ھذا القانون

:رةالمادة السابعة عش

:یتشكل مجلس االمناء على الشكل اآلتي-١

اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، على ان یكون من یختاره عضو واحد -أ
.حملة شھادة الماجستیر على االقل او ما یعادلھا

ثالثة اعضاء تختارھم نقابات المھن الحرة في لبنان التي یشترط لالنتساب الیھا تحصیل -ب
.ة جامعیة من مستوى محددشھاد

عضو یختاره اتحاد طلبة الجامعة اللبنانیة، على ان یكون على االقل طالب دكتوراه، -ج
.وفي حال التعذر، یتولى مجلس الجامعة اللبنانیة االختیار من بین الطالب المعنیین

، او عضو من طالب مؤسسات التعلیم العالي الخاصة یختاره اتحاد طلبة ھذه المؤسسات-د
عند التعذر، یختار المدیر العام للتعلیم العالي ھذا العضو من بین اعضاء مجالس الطلبة 
في ھذه المؤسسات، بناء لترشیحات من قبل مجالس مؤسسات التعلیم العالي الخاص، او 

على االقل او عند التعذر، من قبل رؤوسائھا، وعلى ان یكون من حملة شھادة الماجستیر
.ما یعادلھا

عضوان من اساتذة الجامعة اللبنانیة یختارھما مجلس الجامعة، بناء القتراحات مجالس - ھ
.الوحدات

ثالثة اعضاء من اساتذة مؤسسات التعلیم العالي الخاصة التي مضى على الترخیص لھا - و
.عامًا من تاریخ صدور ھذا القانون، تختارھم المؤسسات المعنیة٣٥ما یزید عن 

ؤسسات التعلیم العالي الخاصة التي مضى على الترخیص لھا اقل عن عضو واحد من م-ز
.عامًا من تاریخ صدور ھذا القانون، تختاره المؤسسات المعنیة٣٥

.خبیر محلي في ضمان الجودة یختاره وزیر الوصایة-ح

.خبیران دولیان متخصصان في ضمان الجودة واالعتماد یختارھما وزیر الوصایة-ط



قیام الجھات المعنیة بتقدیم الترشیحات المذكورة اعاله في غضون شھرین من في حال عدم-٢
تاریخ یحدد في متن اعالن یصدر عن وزیر التربیة والتعلیم العالي لھذه الغایة، یقوم وزیر 

.الوصایة بإختیار االعضاء وفق القاعدة التمثیلیة ذاتھا

:المادة الثامنة عشرة

مع نھایة السنة الرابعة لمجلس االمناء في دورتھ االولى، یعین وزیر الوصایة الخبراء الثالثة، 
وتسقط عضویة ستة اعضاء بالقرعة، ویجري استبدالھم من قبل المجلس بحسب القاعدة 
المذكورة في المادة السابعة عشرة، ویجري استبدال الستة الباقین مع نھایة السنة السادسة، 

ة والیة ھؤالء ست سنوات بصورة استثنائیة، ویستمر تبدیل ستة اعضاء بعد ذلك مرة فتكون مد
.كل سنتین بالطریقة نفسھا

:المادة التاسعة عشرة

:تشمل مھمة مجلس االمناء االشراف على عمل الھیئة، ویقوم على االخص بـ

ى اقتراح وزیر ، یصدر بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء، بناء علوضع نظام داخلي لعملھ-أ
.التربیة والتعلیم العالي

.اقرار رسالة الھیئة والتأكد من التزامھا بھا-ب

.اقرار الخطة السنویة للھیئة-ج

التأكد من التزام الھیئة معاییر النزاھة والمصداقیة والشفافیة والحیادیة، ومراعاتھا االصول -د
.مھا استقاللیة مؤسسات التعلیم العاليوالتقالید العالمیة المتبعة في مجال عملھا، واحترا

.اقرار النظام الداخلي لمجلس الھیئة- ھ

.اقرار نظام ضمان الجودة المقترح من مجلس الھیئة- و

.التأكد من حسن استخدام الھیئة لمواردھا واقرار موازنتھا السنویة وقطع الحساب-ز

.ترشیح اسماء لشغل منصب رئیس الھیئة واعضاء مجلسھا-ح

.قبول الھبات والمصادقة على االتفاقیات المعقودة مع مؤسسات اخرى-ط

.اقتراح اصول وشروط تعیین اعضاء مجلس الھیئة- ي

والتأكد ، بعد استطالع خطي لرأي مجلس الھیئة، اختیار ھیئات المراجعة الخارجیة الدوریة-ك
عة، وما خلصت الیھ، في عملھا من قیام الھیئة بالتغذیة الراجعة، والتزامھا بنتائج ھذه المراج

.وادائھا وخططھا وبرامجھا



اعتماد اآللیة المناسبة لحفظ سریة التقاریر االولیة والمراسالت المتبادلة مع المؤسسات التي -ل
.تخضع نفسھا او احد برامجھا للتقییم

ه وضع واقرار آلیة واضحة ومعلنة للمراجعة بشأن القرارات التي تتخذھا الھیئة تجا-م
، على ان تصبح نافذة بعد موافقة وزیر المؤسسات التي یتم تقییمھا او تقییم احد برامجھا

.التربیة والتعلیم العالي

.وما تنیطھ بھ المراسیم واالنظمة الصادرة تطبیقًا لھذا القانون

:المادة العشرون

التعلیم العالي، بعد مرور عشر سنوات على صدور المرسوم الخاص بنظام ضمان الجودة في 
یحق فقط لمؤسسات التعلیم العالي التي تخضع نفسھا دوریًا للتقییم الذي تجریھ الھیئة ان ترشح 

.منھا عضوا لمجلس االمناء

مجلس الهيئة: ثانيًا

:المادة الحادیة والعشرون

و " م العاليرئیس الھیئة اللبنانیة لضمان الجودة في التعلی"یدیر الھیئة رئیس ومجلس، یسمیان 
رئیس "، ویشار الیھما في ھذا القانون بـ "مجلس الھیئة اللبنانیة لضمان الجودة في التعلیم العالي"

:، ویتولى رئیس الھیئة بشكل خاص"مجلس الھیئة"و " الھیئة

.ترؤس مجلس الھیئة والدعوة الى اجتماعاتھ-أ

.ادارة الموارد البشریة العاملة في الھیئة-ب

.لموارد المادیة والمالیة للھیئة والتوقیع على النفقات واالیرادات العائدة لھاادارة ا-ج

.تنفیذ ومتابعة التوصیات والقرارت الصادرة عن مجلس الھیئة-د

.متابعة تقدم العمل في مختلف خطط وبرامج وانشطة الھیئة وتوجیھھ- ھ

.وضع موازنة الھیئة- و

.اقتراح الئحة الخبراء-ز



.برنامج الفعالیات والتظاھرات المزمع عقدھا في مجال عمل الھیئةاقتراح -ح

.تحدید احتیاجات الھیئة من موارد بشریة ومادیة-ط

.االشراف على حسن سیر العمل في مكاتب الھیئة والعمل على تأمین احتیاجاتھا- ي

.توقیع االتفاقیات التي یوصي بشأنھا مجلس الھیئة-ك

.لتي وافق على قبولھا مجلس االمناءالتوقیع على الھبات ا-ل

.السھر على نزاھة وحیادیة وشفافیة عملیات التقییم-م

.التوقیع مع مدیر المكتب المعني في الھیئة على تقاریر التقییم والتقاریر النھائیة-ن

.مخاطبة مجلس االمناء واحالة جمیع المراسالت الى الجھات المعنیة-س

.اجراء المتابعات التي یقتضیھا حسن سیر العمل في الھیئة-ع

.اضافة الى سائر المھام االخرى التي تنیطھا بھ المراسیم واالنظمة الصادرة تطبیقًا لھذا القانون

ویخضع رئیس الھیئة في ممارستھ لمھامھ لالنظمة الخاصة التي ترعى عمل الھیئة، وضمن 
.توجیھات مجلس امنائھا

:المادة الثانیة والعشرون

.یحضر رئیس الھیئة اجتماعات مجلس االمناء وال یحق لھ التصویت

:المادة الثالثة والعشرون

یعین رئیس الھیئة، لمدة خمس سنوات غیر قابلة للتجدید، بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء، 
االمناء، على ان بناًء على اقتراح الوزیر، من ضمن الئحة من ثالثة مرشحین یضعھا مجلس

.یتفرغ كلیًا لمھماتھ في الھیئة

:المادة الرابعة والعشرون

:یشترط للمرشح للتعیین في منصب رئیس الھیئة ان یكون

قد مارس التعلیم العالي لمدة عشر سنوات على االقل،-

لدیھ خبرة اداریة في التعلیم العالي،-



لدیھ خبرة في مجال ضمان الجودة واالعتماد،-

مشھودًا لھ بالكفاءة والنزاھة وحسن االدارة،-

واال یكون مرتبطًا بأي شكل من االشكال بأیة مؤسسة للتعلیم العالي خالل تولیھ منصب رئیس 
.الھیئة

:المادة الخامسة والعشرون

:یناط برئیس ومجلس الھیئة المھام التالیة

.اقتراح رسالة الھیئة-أ

.وضع الخطة السنویة للھیئة-ب

.وضع النظام الداخلي لمجلس الھیئة-ج

.وضع نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي بعد استشارة ھذه األخیرة-د

.اقتراح التعدیل الالزم على النظام الداخلي للھیئة ونظام ضمان الجودة- ھ

واقرار خطط وبرامج عمل الھیئة، والتقریر في كافة الشؤون االكادیمیة المتصلة وضع - و
.بنطاق عملھا

.اعتماد الئحة الخبراء، على ان تكون اسماؤھم وسیرھم علنیة-ز

.التوصیة بإعداد ونشر المطبوعات على انواعھا حول الھیئة ومجاالت عملھا-ح

بشري والمادي واتخاذ التوصیات والقرارات دراسة احتیاجات الھیئة على الصعیدین ال-ط
.بشأنھا

.دراسة واقرار موازنة الھیئة- ي

.اقرار روزنامة الفعالیات والتظاھرات العلمیة في مجال ضمان الجودة واالعتماد-ك

.التوصیة بتوقیع االتفاقیات واحالتھا الى مجلس االمناء للمصادقة علیھا-ل

ادرة عن المؤسسة المكلفة بالمراجعة الخارجیة للھیئة دراسة النتائج والتوصیات الص-م
.والتزامھا، واصدار التوصیات والقرارات المناسبة بشأنھا

النظر في مراجعات مؤسسات التعلیم العالي التي یتم تقییمھا او تقییم احد برامجھا بشأن -ن
.القرارات التي تتخذھا الھیئة تجاھھا، واتخاذ ما یلزم بشأنھا



.التقاریر الدوریة عن اعمال الھیئة ورفعھا لمجلس امنائھااعداد-س

.سائر المھام االخرى التي تحددھا المراسیم التطبیقیة لھذا القانون-ع

:المادة السادسة والعشرون

یتكون مجلس الھیئة، باالضافة الى رئیسھ، من مدراء المكاتب وعدد من الخبراء في مجال 
.ان ال یزید مجموع عدد اعضائھ عن تسعة اعضاءضمان الجودة واالعتماد، على

:المادة السابعة والعشرون

.ال یجوز الجمع بین عضویة مجلس الھیئة وعضویة مجلس االمناء

:المادة الثامنة والعشرون

تاریخ تشكیلھ، ویرفعھ الى یضع مجلس الھیئة نظامًا داخلیًا لھ خالل االشھر الخمس االولى من 
.مجلس االمناء القراره

:المادة التاسعة والعشرون

یعین اعضاء مجلس الھیئة بموجب مرسوم یصدر عن مجلس الوزراء یقترحھ وزیر الوصایة، 
.بعد استطالعھ خطیًا رأي مجلس امنائھا، وعلى ان یحدد ھذا المرسوم رئیس الھیئة ونائبھ

:المادة الثالثون

عھد رئیس واعضاء مجلس الھیئة احترام سریة معلومات مؤسسات التعلیم العالي التي یطلعون یت
.علیھا من خالل عملھم في الھیئة

:المادة الحادیة و الثالثون

.تحدد مدة عضویة مجلس الھیئة بثالث سنوات قابلة للتجدید



مكاتب الھیئة-ثالثًا 

:المادة الثانیة والثالثون

:ھیئة المكاتب الفنیة التالیةتضم ال

مكتب تقییم المؤسسات،-

مكتب تقییم البرامج،-

مكتب المعاییر والدراسات،-

مكتب التدریب والتأھیل،-

یدیر كل منھا مدیر، یحدد النظام الداخلي لمجلس االمناء اصول وشروط تعیینھ، وتوصف مھام 
.ھذه المكاتب في متن النظام الداخلي لمجلس الھیئة

الشؤون المالیة: الفصل الرابع

:المادة الثالثة والثالثون

تخضع الھیئة الحكام ھذا القانون، وما یصدر بشأنھ من مراسیم تنظیمیة، ومن انظمة خاصة 
.بھا، یقرھا مجلس االمناء، ولرقابة دیوان المحاسبة المؤخرة

:المادة الرابعة والثالثون

ظام المالي الخاص بالھیئة وتعدیلھ، ویتم المصادقة علیھ من قبل یتولى مجلس الھیئة اقتراح الن
.مجلس االمناء، ویصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء یقترحھ وزیر الوصایة



:المادة الخامسة والثالثون

یحدد النظام المالي سلم االجور وقیمة البدالت والتعویضات العائدة العضاء مجلس الھیئة وسائر 
.العاملین فیھا

:المادة السادسة والثالثون

:تتكون ایرادات الھیئة من

.مساھمة الحكومة التي تغطي الرواتب واالجور والمصاریف االخرى الجاریة-أ

.اشتراكات مؤسسات التعلیم العالي-ب

.بدالت تقییم مؤسسات التعلیم العالي وبرامجھا-ج

.ھا من العائداتعائدات االنشطة والخدمات التي تقوم بھا الھیئة وغیر-د

.الھبات والتبرعات- ھ

:المادة السابعة والثالثون

تسدد كل مؤسسة تعلیم عالي خاضعة لھذا القانون اشتراكًا سنویًا لھا، تحدد قیمتھ بموجب 
ھذه مرسوم یصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزیر التربیة والتعلیم العالي، وتأخذ 

.القیمة باالعتبار عدد الطلبة الملتحقین بمختلف البرامج التعلیمیة التي تسدیھا المؤسسة

:المادة الثامنة والثالثون

تدفع كل مؤسسة تعلیم عالي مبلغًا للھیئة لقاء كل عملیة تقییم، وتحتسب قیمة المبلغ المستحق 
یشمل ھذا المبلغ كلفة تدریب الخبراء استنادًا الى حجم المؤسسة وكلفة الطالب الفعلیة، على ان

ونفقات سفرھم واقامتھم وانتقالھم خالل فترة تقییم المؤسسة او احد برامجھا، وما یتصل بھذه 
العملیة من اكالف، وتحدد بمرسوم یتخذ بمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزیر التربیة 

المؤسسة نتیجة اخضاع نفسھا او اي والتعلیم العالي، دقائق تحدید المبلغ الواجب استیفاؤه من
.من برامجھا للعملیة المذكورة

:المادة التاسعة والثالثون

:تتكون نفقات الھیئة من



كلفة اجتماعات مجلس االمناء، وتحتسب على اساس بدل الجلسة لكل عضو، مضافًا الیھ كلفة -أ
.االنتقال واالقامة لالعضاء المقیمین في الخارج

.الھیئة ومدراء المكاتب وسائر العاملین فیھارواتب رئیس-ب

.الكلفة السنویة للدراسات والبحوث واعمال الطباعة والنشر-ج

نفقات المشاركة في اللقاءات والفعالیات والتظاھرات المحلیة واالقلیمیة والدولیة، او تلك -د
اقات، او تنظیم المترتبة عن االنتساب الى ھیئات او شبكات لضمان الجودة، او عقد االتف

الحلقات الدراسیة وورش العمل والندوات والمؤتمرات، وكل النفقات المتصلة بعمل الھیئة 
.في اطار تنفیذھا لمھامھا

.سائر النفقات التشغیلیة- ھ

:المادة االربعون

توضع ایرادات الھیئة في حساب خاص بھا في مصرف لبنان المركزي، یقوم بتحریكھ رئیس 
.لمتطلبات ومقتضیات عملھاالھیئة وفقًا

:المادة الحادیة واالربعون

تضع الھیئة تقریرًا سنویًا عن اعمالھا، یقره مجلس االمناء، وذلك خالل االشھر الثالثة التي تلي 
كل سنة مالیة، ویرفع ھذا التقریر الى مجلس الوزراء بواسطة وزیر الوصایة، وینشر في 

.الجریدة الرسمیة

احكام انتقالیة وخاصة: سالفصل الخام

:المادة الثانیة واالربعون

تنشأ الھیئة في السنة االكادیمیة التي تلي صدور ھذا القانون، ویتم اصدار المراسیم ذات الصلة 
بتعیین من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزیر الوصایة، على ان یتقدمھا المرسوم الخاص 

.اول مجلس امناء ورئیسھ الذي یعتبر مجلسًا تأسیسیًا



:المادة الثالثة واالربعون

فور تشكیلھ، یدعو وزیر الوصایة مجلس االمناء التأسیسي النتخاب رئیس لھ ونائب للرئیس 
وامین للسر ویباشر المجلس بوضع نظامھ الداخلي، ویقوم برفعھ الى وزیر التربیة والتعلیم 

.ي في مھلة ال تتعدى ثالثة اشھر من تاریخ تشكیلھالعال

:المادة الرابعة واالربعون

طبقًا الحكام ھذا القانون، وفور صدور المرسوم الخاص بالنظام الداخلي لمجلس االمناء، یقوم 
ھذا االخیر بترشیح اسماء لمنصب رئیس واعضاء مجلس الھیئة، ویشكل ھذا المجلس وفق ما 

.سبق بیانھ في ھذا القانون

:المادة الخامسة واالربعون

یبلغ رئیس الھیئة، وفور صدور النظام الداخلي لمجلسھا، جمیع مؤسسات التعلیم العالي 
.والمؤسسات ذات الصلة ببدء عمل الھیئة

:المادة السادسة واالربعون

في ھذا القانون والمراسیم عند تعذر تشكیل مجلس االمناء او مجلس الھیئة، وفق ما ھو محدد
التنظیمیة لھ، یستمر كل من المجلسین المذكورین القیام بكافة مسؤولیاتھما ومھامھما دون اي 
تعدیل او نقصان في الحقوق والصالحیات الممنوحة لكل منھما، ویناط بوزیر التربیة والتعلیم 

مجلسین بالسرعة الممكنة، العالي العمل على استصدار المرسومین المتعلقین بتعیین ھذین ال
وعند استمرار تعذر صدورھما خالل ستة اشھر من تاریخ انتھاء والیة كل من المجلسین 
القائمین، یعین وزیر التربیة والتعلیم العالي بقرارات تصدر عنھ اعضاء ھذین المجلسین، على 

قانون والمراسیم ذات ان تراعي ھذه القرارات، وفي ما عدا ذلك، سائر االحكام المبینة في ھذا ال
.الصلة، واالنظمة الخاصة التي ترعى عمل الھیئة

:المادة السابعة واالربعون

تحدد دقائق تطبیق ھذا القانون بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزیر 
.الوصایة المستند الى اقتراحات الھیئة



:المادة الثامنة واالربعون

.فور نشره في الجریدة الرسمیةیعمل بھذا القانون 

االسباب الموجبة

بما ان جودة التعلیم العالي تعتبر من مستلزمات ھذا التعلیم االساسیة، وقد وعت الدول العربیة 
الفقرة السادسة من منذ ما ال یقل عن عقدین من الزمن اھمیة ھذا الموضوع، وھو ما كرستھ 

، الصادر في نھایة مؤتمر الیونسكو االقلیمي في شھر آذار "اعالن بیروت حول التعلیم العالي"



، والتي نصت على "اي تعلیم عاٍل للعالم العربي في القرن الحادي والعشرین"بعنوان ١٩٩٨
على ذلك ضرورة اعطاء االولویة لضمان نوعیة البرامج والتدریس والمخرجات، كما اكدت 

مختلف اللقاءات والفعالیات التربویة الالحقة، وعلى االخص الندوة الوزاریة لوزراء التربیة 
جودة "بعنوان ٢٠١٠والتعلیم العالي في البلدان العربیة، التي انعقدت في الدوحة في ایلول 

:، والتي تضمن االعالن الصادر عنھا ما یلي"التعليم في العالم العربي

جعل الجودة محور االصالحات التربویة ومقصدھا االسمى والھدف الذي یطمح كل االطراف 
:المعنیة في العملیة التعلیمیة الى تحقیقھ، من خالل اآلتي

بناء نظام داخلي شامل للجودة في المدارس العربیة، بحیث یعمل بشكل متقن ومنظم -أ
.ومستمر لتحسین االداء المدرسي وتطویره

وضع معاییر وطنیة لجودة التعلیم لكافة محاوره ومكوناتھ، وال سیما في مجال تمھین -ب
.الوظائف التربویة

.وضع التقییم في خدمة ضمان الجودة-ج

وبما انھ، وبعد انقضاء ثالث سنوات على مؤتمر بیروت، اتخذ المؤتمر الثامن للوزراء 
في القاھرة ٢٠٠١في الوطن العربي، المنعقد عام المسؤولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي 

:التوصیة اآلتیة

دعوة الدول العربیة الى انشاء ھیئات وطنیة ومجالس لضبط وضمان الجودة في"

)"٢الفقرة رقم (مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي العامة والخاصة 

) ٢٠٠٥(وصنعاء ) ٢٠٠٣(وقد كررت المؤتمرات الوزاریة الالحقة التي عقدت في دمشق 
.الدول على االلتزام بھاوحثتھذه الدعوة ) ٢٠٠٩(وبیروت ) ٢٠٠٧(ودبي 

ولما كان عدد من الدول العربیة قد التزم بھذه التوصیة، كما بادر عدد آخر الى انشاء ھیئات 
.وطنیة تحت مسمیات مختلفة

االلتزام بھذه التوصیة، وقد تم وبما ان توجھات الحكومة اللبنانیة الحالیة تذھب كذلك باتجاه 
ترجمة ھذه التوجھات في بیانھا الوزاري الذي لحظ في باب التربیة والتعلیم العالي موضوع 

، كما ان مشروع قانون التعلیم "تقییم وتصنیف الجامعات لضمان جودة التعلیم العالي في لبنان"
اب بموجب المرسوم رقم العالي الخاص الذي اقره مجلس الوزراء واحالھ الى مجلس النو



منھ على وجوب خضوع ٣٧و ٣٦قد نص في المادتین ١٤/١٢/٢٠١٠تاریخ ٥٥٢٠
مؤسسات التعلیم العالي العاملة في لبنان لنظام ضمان الجودة واالعتماد الذي تضعھ ھیئة وطنیة 

.لضمان الجودة، تنشأ بموجب قانون خاص بھا

ضمان جودتھ ھو من مسؤولیات الدولة تجاه مواطنیھا، ولما كان تحسین نوعیة التعلیم العالي و
اضافة الى كونھ یلبي حاجات فعلیة، ویحقق اھدافا تربویة یجمع المعنیون بشؤون التعلیم العالي 
على اھمیتھا، وضرورة المبادرة الى تلبیتھا وتحقیقھا، وبالتالي لم یعد بوسع اي مؤسسة للتعلیم 

تعفي نفسھا من شرط تقدیم ما یثبت جودة برامجھا العالي، حكومیة كانت ام خاصة، ان
.وتعلیمھا، ونوعیة الشھادات التي تمنحھا، ومستوى خریجیھا

وبما ان ضمان الجودة ھو مسار یشتمل على دراسة تقییم ذاتي، وعلى تقییم خارجي یقوم بھ 
تحدید نقاط قوتھا االقران، وتوفر التقاریر التقییمیة الصادرة المجال لمؤسسة التعلیم العالي ل

.ونقاط ضعفھا، ومساعدتھا على تعزیز االولى والتغلب على الثانیة

وبما انھ، وللقیام بأعمال تقییم لمؤسسات التعلیم العالي وبرامجھا، ونظرًا لتنوع انظمة ھذه 
المؤسسات ولغات التدریس المعتمدة فیھا، وبالتدقیق في طبیعة ھذا العمل وما یستلزمھ من 

تطویر ومواءمة مع االنظمة المعتمدة عالمیًا، والحاجة الدائمة لالستعانة بخبراء محلیین تحدیث و
ودولیین وتدریبھم وتأھیلھم، وتحقیقًا للنزاھة والشفافیىة والحیادیة والمصداقیة المطلوبة في 
عمل الھیئة، یتطلب كل ذلك وضع نظام خاص لعمل ھیئة متخصصة في ضمان الجودة 

.وادارتھا

ضمان مستوى عمل ھیئة تعنى بضمان جودة التعلیم العالي یتعین مشاركتھا في وبما ان 
المؤتمرات والنشاطات المحلیة واالقلیمیة والدولیة ذات الصلة، وفي عضویة شبكات اقلیمیة 
ودولیة لضمان الجودة، باالضافة الى ضرورة خضوعھا للمراجعة الخارجیة الدوریة، وذلك 

.والدولیةى االفادة من الخبرات والتجارب التي اكتسبتھا الھیئات االقلیمیةبغیة حث الھیئة عل

وبما انھ، وتبعًا لذلك، كان ال بد من صیاغة قانون تنشأ بموجبھ ھیئة لبنانیة، اطلق علیھا اسم 
، مھمتھا ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي، وتأخذ من "الھیئة اللبنانیة لضمان الجودة"

لقواسم العامة المشتركة بین انظمة ھیئات الضمان العربیة والدولیة وتجاربھا، وما ھو جھة با



أخذ من جھة ثانیة بواقع التعلیم العالي الرسمي تمحط اجماع بین المعاییر التي تعتمدھا، و
على ان والخاص في لبنان، بحیث تكون ھذه الھیئة تحت وصایة وزیر التربیة والتعلیم العالي، و

.باالستقالل االكادیمي واالداري والماليتتمتع 

لذلك،

%اعد مشروع القانون المرفق

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة التربیة 
والتعلیم العالي

الوزیر

:الرقم الصادر

:بیروت في



جانب رئاسة مجلس الوزراء

.انشاء ھیئة لبنانیة لضمان الجودة في التعلیم العاليمشروع قانون یرمي الى :الموضوع

.القوانین واالنظمة النافذة:المرجع

ھ، ونأمل           ة ل ي اعتمدت كموجب ي الموضوع، واالسباب الت ین ف نرفق ربطًا مشروع القانون المب
%عرضھ على جانب مجلس الوزراء للبت بأمر الموافقة علیھ

التربیة والتعلیم وزیر 
العالي

حسن منیمنة




