مرسوم رقم ٨٥٣٨
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء
الھيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي

إن رئيس الجمھورية
بناء على الدستور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ،٢٠١٢/٦/١٢

يرسـم مــا يأتــي:
المادة االولى :يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء الھيئة اللبنانية
لضمان الجودة في التعليم العالي.
المادة الثانية :إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام ھذا المرسوم.

صدر عن رئيس الجمھورية
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
االمضاء شكيب قرطباوي

بعبدا في  ١٨تموز ٢٠١٢
االمضاء ميشال سليمان

وزير التربية والتعليم العالي
االمضاء حسان دياب
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رئيس مجلس الوزراء
االمضاء محمد نجيب ميقاتي

مشروع قانون
انشاء الھيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي

الفصل االول :تعريفات وأحكام عامة
المادة االولى :تعريفات
يكون للكلمات وللعبارات الواردة الحقا ،وحيثما وردت في ھذا القانون ،المعاني التالية:
 .١الوزارة :وزارة التربية والتعليم العالي.
 .٢الوزير :وزير التربية والتعليم العالي.
 .٣التعليم العالي :التعليم الذي يتم في جامعات ومعاھد جامعية أو تكنولوجية خاضعة لقانون التعليم
العالي ،والذي يلي حيازة شھادة الثانوية العامة اللبنانية ،او شھادة البكالوريا الفنية ،او ما يعادل أيا ً
منھما.
 .٤مؤسسة التعليم العالي :مؤسسة تسدي التعليم العالي.
 .٥الھيئة :الھيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي المنصوص عنھا في ھذا القانون.
 .٦مجلس االمناء :مجلس أمناء الھيئة.
 .٧مجلس الھيئة :مجلس إدارة الھيئة.
 .٨رئيس الھيئة :رئيس مجلس إدارة الھيئة.
 .٩البرنامج :يحدد المسار الدراسي لمستوى تعليمي معين ،وباالخص اھدافه ومكوناته وشروط القبول
فيه ،ومدته ومنھاجه ونظام التقييم واالمتحانات ،ومخرجاته التعليمية ،ويؤدي الى شھادة في
اختصاص محدد.
 .١٠ضمان الجودة :مجموعة السياسات واالجراءات والممارسات الھادفة الى تحسين النوعية ،وتعزيزھا
وتطويرھا.
 .١١االعتماد :االعتراف بمستوى جودة معين للتعليم الذي يسدى ،ويجوز ان يكون االعتماد لمؤسسة او
الحد مكوناتھا او الحد برامجھا.
 .١٢التقييم :اآللية المعتمدة للتحقق من جودة مؤسسة تعليم عال ،او احد مكوناتھا ،او احد برامجھا.
 .١٣التقييم الذاتي :اآللية المعتمدة داخل مؤسسة تعليم عال ،عبر وحدة داخلية لضمان الجودة ،او اي
وسيلة اخرى؛ بھدف تطوير الجودة داخل المؤسسة ،وقياس مدى تحققھا وااللتزام بمستلزماتھا.
 .١٤التقييم الخارجي للمؤسسة أو المراجعة الخارجية للمؤسسة :اآللية التي تتبعھا ھيئة متخصصة
مستقلة عن المؤسسة؛ للتحقق من جودتھا أو جودة أحد مكوناتھا ،أو أحد برامجھا.
 .١٥التقييم الخارجي للھيئة أو المراجعة الخارجية للھيئة :اآللية المعتمدة لتقييم خطط وأنشطة الھيئة
اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.
 .١٦المراجعون الخارجيون :خبراء من خارج مؤسسة التعليم العالي تكلفھم الھيئة بالمراجعة الخارجية
للمؤسسة ،أو أحد مكوناتھا أو أحد برامجھا.
المادة الثانية :إنشاء الھيئة
تنشأ بموجب ھذا القانون ھيئة تدعى "الھيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي" ،يشار اليھا في ھذا
القانون بـ "الھيئة" .وھي مؤسسة مستقلة ،تتمتع بالشخصية المعنوية ،وباالستقالل االكاديمي واالداري
والمالي ،وتمارس الصالحيات والمھام المبينة في ھذا القانون والمراسيم ذات الصلة ،ويتحدد تنظيمھا
االداري والمالي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ،بنا ًء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
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المادة الثالثة :مقر الھيئة
ً
ً
تؤمن وزارة التربية والتعليم العالي مقرا خاصا بالھيئة.
المادة الرابعة :المرجعية القانونية للھيئة وعالقتھا بالوزير
تخضع الھيئة لألحكام الواردة في ھذا القانون ،وللمراسيم والقرارات التنظيمية الصادرة تنفيذاً له ،ولرقابة
ديوان المحاسبة المؤخرة ،كما ترعى ھذه األحكام عالقة الھيئة بالوزير .وتتولى وحدة في المديرية
العامة للتعليم العالي تنظيم وحفظ سجل خاص بالمراسالت بين الھيئة والوزير.
المادة الخامسة :المرجعية العلمية والمعيارية للھيئة
تعتمد الھيئة في معرض ممارستھا لصالحياتھا ولمھماتھا ،وبصورة خاصة ،ما يأتي :
 .١األصول والمعايير التي ترعى ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي
 .٢احترام تنوّ ع أنظمة التعليم العالي.
 .٣احترام استقاللية مؤسسات التعليم العالي وحفظ سرية المعلومات والمراسالت المتبادلة مع
مؤسسات التعليم العالي.
 .٤االلتزام بالنـزاھة وبالحيادية والشفافية والموضوعية
 .٥االلتزام بحق مؤسسات التعليم العالي المعنية ،بالمراجعة في ما يتعلق بالقرارات
والتوصيات التي تتخذھا الھيئة تجاھھا.

الفصل الثاني :مھام الھيئة وأنشطتھا
المادة السادسة :مھام الھيئة
تضطلع الھيئة بمسؤوليات ومھام تؤدي إلى ضمان الجودة في التعليم العالي .وتقوم باالعمال واالنشطة
المؤدية لذلك ،في مؤسسات ھذا التعليم العاملة على االراضي اللبنانية ،وفي برامجھا وفي أنشطتھا.
وتستند في قيامھا بھا الى نظام لضمان الجودة ،يتضمن آليات ومعايير ومؤشرات ،تضعه لھذه الغاية.
كما يمكنھا القيام بالمھام ذاتھا إزاء مؤسسات للتعليم العالي عاملة خارج لبنان.
المادة السابعة :أنشطة الھيئة
تشمل أنشطة الھيئة ،وبصورة خاصة ،ما يلي:
أ -وضع نظام متكامل لضمان الجودة.
ب -تقييم مؤسسات التعليم العالي بشكل دوري ،ووضع التقارير التي تبين درجة استيفائھا لمعايير
ضمان الجودة المعتمدة من قبل الھيئة.
ج -وضع ونشر الوثائق المتصلة بعمل الھيئة ،وما تستلزمه عملية ضمان الجودة من مراحل
واجراءات.
د -وضع آلية واضحة ومعلنة لطلبات إعادة النظر بشأن التقارير والتوصيات التي تصدر عنھا تجاه
مؤسسات التعليم العالي.
ه -وضع االسس والمعايير المتعلقة باختيار المراجعين لدى الھيئة ،وتحديد مھامھم وآليات عملھم.
و -تدريب المراجعين وتأھيلھم وفقا ً لالسس الموضوعة.
ز -اجراء الدراسات والبحوث ذات العالقة بعمل الھيئة.
ح -بناء الشراكات وعقد االتفاقيات المتصلة نشاطھا ،وبخاصة مع الھيئات المماثلة ،ومع شبكات
ضمان الجودة في التعليم العالي.
ط -نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
ي -اخضاع نفسھا لمراجعة خارجية دورية ،بھدف التطوير المستمر الدائھا وخططھا وبرامجھا.
ك -المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية واالقليمية والدولية ،ذات العالقة بضمان الجودة.
ل -وضع القواعد واالنظمة المنبثقة عن ھذا القانون.
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ويجوز للھيئة بناء شراكات وعقد اتفاقيات مع ھيئات خارجية مماثلة ومع شبكات ضمان الجودة في
التعليم العالي ،كما يجوز لھا تنظيم لقاءات ومؤتمرات أو المشاركة في لقاءات ومؤتمرات ذات عالقة
بضمان الجودة.
المادة الثامنة :نظام ضمان الجودة
يعد رئيس ومجلس الھيئة نظام ضمان الجودة بصورة مفصلة  ،على أن تراعى األحكام النافذة فيما خص
التعليم العالي ،ويصدره رئيس مجلس الھيئة بقرار منه ،بعد أن يقترن بمصادقة مجلس االمناء.
المادة التاسعة :المراجعة الخارجية لمؤسسة التعليم العالي
تتناول المراجعة الخارجية التي تقوم بھا الھيئة لمؤسسة التعليم العالي ،متابعة ودراسة التقييم الذاتي،
الذي تقوم به ھذه المؤسسة ،والتحقق من مدى التزامھا بمعايير ضمان الجودة الموضوعة ،والمعتمدة
من قبل الھيئة ،وعلى االخص:
 رسالة المؤسسة ورؤيتھا الحوكمة االدارة الموارد البشرية البرامج االكاديمية الھيئة التعليمية موارد التعلم الطالب الخدمات المتوفرة البنى التحتية الموارد المادية والمالية النزاھة المؤسسية البحث العلمي خدمة المجتمع نظام إدارة الجودةالمادة العاشرة :المؤسسات الخاضعة لمعايير ضمان الجودة
 .١تخضع حكما ً جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص وفروعھا العاملة على االراضي
اللبنانية ،المرخصة رسمياً ،لمعايير ضمان الجودة التي تعتمدھا الھيئة .وفي حال تخلفت احدى
ھذه المؤسسات عن اخضاع نفسھا أو فروعھا ،أو احد برامجھا للمراجعة الخارجية ،يعتبر ھذا
التخلف من المخالفات المرعية بأحكام قانون التعليم العالي؛ فتبلغ الھيئة الوزير باالمر التخاذ
الخطوات واالجراءات المناسبة ،في إطار القوانين واالنظمة المرعية االجراء.
المادة الحادية عشرة :تبليغ تقارير وتوصيات الھيئة واالجراءات التي تبنى عليھا
 .١تبلغ تقارير وتوصيات الھيئة المتعلقة بضمان الجودة الى الوزير؛ للقيام بما تقتضيه القوانين
واالنظمة ،التي ترعى التعليم العالي الخاص.
 .٢تنشر تقارير الھيئة النھائية حول المؤسسات وبرامجھا وأنشطتھا وتبلغ للوزير ،كما تنشر التقارير
حول التقييم الذاتي للھيئة.
 .٣إذا تبين من مضمون تقارير الھيئة الموضوعة بنتيجة المراجعة الخارجية للمؤسسة أو لبرامجھا،
عدم توافر مؤشرات الجودة ،أبلغ رئيس الھيئة المؤسسة المعنية ھذا االمر وأسبابه وكيفية تالفيه
والمھلة الالزمة لذلك ،وابلغ الوزير نسخة عن كامل الملف .يحدد الوزير للمؤسسة التي تبين عدم
توافر مؤشرات الجودة لديھا المھلة القصوى الستدراك أسباب ھذا الواقع على ضوء كتاب رئيس
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الھيئة .إذا انتھت المھلة ولم تستصدر المؤسسة تقريرا من الھيئة يفيد عن تحقق مؤشرات الجودة
لديھا ،يعرض الوزير األمر على مجلس الوزراء التخاذ القرار بإيقاف البرنامج غير المستوفي
لمقومات نظام الجودة وإلعطاء مھلة للتوقف النھائي عن إسداء التدريس في المؤسسة عند
االقتضاء ،على أن يستمر ھذا اإليقاف إلى حين تثبت الھيئة من استجماع المؤسسة مجددا لعناصر
الجودة المطلوبة الستئناف ھذا التدريس.
 .٤تحدد الخطوات واالجراءات المناسبة التي تتبعھا الھيئة من أجل وضع تقارير حول مؤشرات
الجودة في المؤسسات أو في برامجھا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
بعد إستطالع رأي الھيئة ،كما تحدد في المرسوم ذاته االجراءات المتعلقة بالحصول على االعتماد
المؤسسي أو اعتماد البرامج .

الفصل الثالث :ھيكلية الھيئة
المادة الثانية عشرة :تكوين الھيئة
تتكون الھيئة من:
 مجلس االمناء مجلس الھيئة وحدات إدارية وفنيةً
ً
يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس االمناء ،ورئيس الھيئة ،وأعضاء مجلسھا ،وفقا لما ھو محدد الحقا في
ھذا القانون.

اوالً :مجلس االمناء
المادة الثالثة عشرة :تشكيل مجلس األمناء
يتشكل مجلس األمناء من سبعة عشر عضوا ،بمن فيھم رئيسه ونائب الرئيس ،وفق ما يلي:
 عضوان من اساتذة الجامعة اللبنانية ثالثة اعضاء من اساتذة مؤسسات التعليم العالي الخاصة ،التي مضى على الترخيص لھا ما يزيد عن ٣٥عاماً ،عند تاريخ صدور ھذا القانون.
 عضو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة ،التي مضى على الترخيص لھا اقل من  ٣٥عاماً،عند تاريخ صدور ھذا القانون.
 أحد طلبة الجامعة اللبنانية. أحد طلبة الجامعات الخاصة. ثالثة أعضاء من نقابات االطباء ،المھندسين ،والمحامين )عضو لكل نقابة(. عضو من جمعية الصناعيين اللبنانيين. عضو من جمعية المصارف في لبنان. قاض من مجلس شورى الدولة. -ثالثة خبراء في ضمان الجودة واالعتماد من خارج لبنان.
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المادة الرابعة عشرة :شروط ترشيح ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لمجلس االمناء
 .١ينبغي أن تتوافر في مؤسسة التعليم العالي الخاص ،التي ترشح ممثال عنھا لعضوية مجلس
االمناء ،الشروط التالية:
 أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة ،وخرجت سبع دفعاتعلى االقل ،من مستوى االجازة الجامعية وثالث دفعات من مستوى الماجيستير.
أن تكون ملتزمة بالقوانين واالنظمة المرعية االجراء خالل الخمس سنوات السابقة للترشح؛
وأال يكون قد اتخذ أي تدبير أو إجراء بحقھا خالل ھذه الفترة..
 .٢بعد مرور عشر سنوات على صدور نظام ضمان الجودة في التعليم العالي ،يحق فقط
لمؤسسات التعليم العالي ،التي تخضع نفسھا دوريا ً للمراجعة الخارجية من قبل الھيئة ،ان ترشح
منھا عضوا لمجلس األمناء.
المادة الخامسة عشرة :شروط عضوية مجلس األمناء
 -١يشترط أال يشغل اي من اعضاء مجلس االمناء منصب رئيس مؤسسة تعليم عال او نائبه ،وذلك
طوال فترة عضويتھم في المجلس.
 -٢في حال شغور عضوية احد اعضاء مجلس األمناء بسبب انتفاء صفته التمثيلية ،او الي سبب
آخر ،يتم اختيار بديل عنه وفقا ً لآللية ذاتھا ليكمل الوالية ،وال يمكن إقالة أعضاء مجلس األمناء
اال في حال انتفاء الصفة التمثيلية ،او عند مخالفة احكام الفقرة ) (١من ھذه المادة.
 -٣يشترط في األعضاء من الجامعة اللبنانية ومن مؤسسات التعليم العالي الخاصة ،أن يكونوا ممن
يستوفون شروط رتبة أستاذ ،ومن ذوي الخبرة في التعليم العالي ،وأن ال تقل ھذه الخبرة عن
عشر سنوات ،منھا ما ال يقل عن خمس سنوات في المؤسسة نفسھا التي ترشحه ،متضمنة
مسؤوليات أكاديمية وإدارية وتنظيمية.
 -٤يشترط في الطالب أن يكون بصدد تحضير برنامج دكتوراه ،وفي السنة الثانية .كما يشترط في
الطالب من مؤسسات التعليم العالي الخاص ،ناخبا كان أو مرشحا ،أن يكون إعداده لالطروحة
تحت إشراف أستاذ متفرغ في مالك المؤسسة المنتسب إليھا.
 -٥يشترط في األعضاء من النقابات الحرة أن يكونوا من ذوي خبرة ال تقل عن خمس عشرة سنة
في مجال عملھم.
 -٦يشترط في العضوين من جمعية الصناعيين ،وجمعية المصارف ،أن يكونا من حملة االجازة
الجامعية على االقل ،ومن ذوي خبرة ال تقل عن خمس عشرة سنة في مجال عملھم ،ومنتمين
إلى مؤسسات قادرة على تأمين فرص تدريب للطالب وحائزة على إحدى شھادات الجودة.
 -٧يشترط في الخبراء من خارج لبنان ،أال يكون لھم أي إرتباط تعاقدي ،مع أي من مؤسسات
التعليم العالي في لبنان ،وأن يكون لديھم خبرة مشھودة في مجال ضمان الجودة واالعتماد ،ال
تقل عن خمس سنوات.
المادة السادسة عشرة :مدة عضوية مجلس االمناء
تحدد مدة عضوية مجلس االمناء بأربع سنوات ،غير قابلة للتجديد ،باستثناء المجلس االول التأسيسي،
الذي يستمر سبعة من اعضائه لمدة سنتين اضافيتين ،مراعاة لمبدأ استمرارية العمل ،وفقا ً لما ھو مبين
في المادة التاسعة عشرة من ھذا القانون.
المادة السابعة عشرة :إختيار أعضاء مجلس األمناء
يتم اختيار أعضاء مجلس األمناء وفق ما يلي:
أ -يختار مجلس الجامعة اللبنانية عضوين من بين أساتذتھا.
ب -يتم اختيار االعضاء من المؤسسات الخاصة ،كال ضمن المجموعة التي ينتمي إليھا،
باالنتخاب من بين مرشحي المؤسسات المعنية
ج -يتم اختيار الطالب من الجامعة اللبنانية باالنتخاب بين المرشحين المستوفين الشروط.
د -يتم اختيار الطالب من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي باالنتخاب من بين الطالب
المرشحين المستوفين الشروط ،المنتمين إلى مؤسسات مرخص لھا ببرامج دكتوراه.
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تختار مجالس النقابات لكل من نقابتي االطباء ،ونقابتي المھندسين ،ونقابتي المحامين في
بيروت والشمال العضو الذي يمثلھا.
يختار مجلس إدارة كل من جمعيتي الصناعيين والمصارف العضو الذي يمثل الجمعية.
يكلف مجلس شورى الدولة بعد موافقة مكتب ھذا المجلس قاضيا أمضى خمس عشرة سنة
في مالك القضاء اإلداري على االقل ،للمشاركة في أعمال مجلس االمناء.
يختار الوزير الخبراء من خارج لبنان ،من الئحة تضم تسعة خبراء على االقل ،يرفعھا إليه
المدير العام للتعليم العالي ،وذلك بعد إجراء تقصّ لدى ھيئات عربية واجنبية لضمان الجودة
واالعتماد في التعليم العالي.

المادة الثامنة عشرة :إنتخاب وتعيين مجلس االمناء
تقوم ك ّل من مجموعتيّ مؤسسات التعليم العالي الخاص ،المنوّ ه عنھما في المادة الثالثة عشرة ،باختيار
من ّ
يمثلونھا ،وذلك باالنتخاب ،وال يجوز في مطلق األحوال إعادة إنتخاب من انتھت عضويّته في
المجلس ،إالّ بعد إنقضاء م ّدة والية كاملة على تاريخ ھذا االنتھاء ،على أن تراعى المداورة عند اإلمكان.
يتولى الوزير دعوة الجھات ذات العضوية في مجلس االمناء إلى تسمية مرشحيھا أو ممثليھا ،فيما يخص
تشكيل أول مجلس ،ويتولى رئيس مجلس أمناء الھيئة دعوة ھذه الجھات للتشكيالت الالحقة ،وفقا لما
يحدده نظامه الداخلي بھذا الصدد.
يتم تنظيم االنتخاب بين األعضاء من مؤسسات التعليم العالي الخاص ،وبين الطالب من ھذه المؤسسات،
من قبل المديرية العامة للتعليم العالي .ويتم تنظيم االنتخاب بين طالب الجامعة اللبنانية من قبل مجلس
الجامعة اللبنانية.
يحدد الوزير اجتماعا لمجلس األمناء خالل الثالثين يوما التي تلي اختيار كامل أعضائه ،ويتم انتخاب
رئيس مجلس االمناء ونائب الرئيس من بينھم بحضور الوزير.
يعلن الوزير تشكيل مجلس االمناء ،ويحدد في ھذا االعالن الرئيس ونائبه وفق االنتخاب الذي أجري
لھذه الغاية.
في حال عدم قيام مؤسسات التعليم العالي الخاص ،بتقديم الترشيحات المذكورة أعاله في غضون المدة
التي تحدد لھذه الغاية ،يحدد الوزير مھلة إضافية مدتھا أسبوعان لتقديم الترشيحات المتبقية خاللھا،
ويُجرى االنتخاب عند انتھاء ھذه المھلة إذا تجاوز عدد المؤسسات التي قدمت ترشيحات نصف عدد
مجمل المؤسسات المعنية .أما إذا لم يبلغ العدد ھذا الحد فتعتبر ھيئة مجلس االمناء مؤلفة من سائر
االعضاء اآلخرين ،وتباشر مھامھا وصالحياتھا القانونية .وتبقى الدعوة قائمة للمؤسسات للقيام بموجب
الترشيح ،فإن أنجزت ذلك وفي حدود النسبة السابقة الذكر على االقل وأجري االنتخاب تبعا لذلك ،تكون
مدة والية االعضاء المنتخبين للفترة المتبقية من والية المجلس.
إذا لم يستكمل تشكيل مجلس االمناء وفق ما ھو مذكور أعاله ،نتيجة عدم قيام جھة أو أكثر معنية بتسمية
عضو منھا في المجلس ،فإنه يعتبر مؤلفا بصورة قانونية إذا بلغ عدد االعضاء المختارين له وفق
االصول اثني عشر عضوا على االقل.
المادة التاسعة عشرة :تبديل أعضاء مجلس االمناء
مع نھاية السنة الرابعة لمجلس االمناء في واليته االولى ،يستبدل الوزير الخبراء الثالثة ،وتسقط عضوية
سبعة اعضاء بالقرعة ،ويجري استبدالھم بحسب القاعدة المذكورة في المادة الثامنة عشرة ،ويجري
استبدال السبعة الباقين مع نھاية السنة السادسة ،فتكون مدة والية ھؤالء ست سنوات بصورة استثنائية،
ويستمر تبديل سبعة اعضاء بعد ذلك مرة كل سنتين بالطريقة نفسھا ،باستثناء الخبراء من خارج لبنان
الذين يتم اختيارھم من الوزير كل أربع سنوات.
المادة العشرون :مھام مجلس االمناء
تشمل مھمة مجلس االمناء االشراف على عمل الھيئة ،ويقوم على االخص بـ:
أ -وضع نظام داخلي لعمله.
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اقرار رسالة الھيئة والتأكد من التزامھا بھا.
اقرار الخطة السنوية للھيئة.
دراسة التقارير الدورية والتقرير السنوي لمجلس الھيئة ،باالستناد إلى الخطة السنوية،
وإبداء المالحظات حولھا.
التأكد من التزام الھيئة معايير النزاھة والمصداقية والشفافية والحيادية ،ومراعاتھا االصول
والتقاليد العالمية المتبعة في مجال عملھا ،واحترامھا استقاللية مؤسسات التعليم العالي.
اقرار النظام الداخلي لمجلس الھيئة.
اقرار نظام ضمان الجودة المقترح من مجلس الھيئة.
التأكد من حسن استخدام الھيئة لمواردھا واقرار موازنتھا السنوية وقطع الحساب.
قبول الھبات ،والمصادقة على االتفاقيات المعقودة مع مؤسسات اخرى.
اقتراح اصول تعيين رئيس وأعضاء مجلس الھيئة وآليته.
تعيين أعضاء مجلس الھيئة.
اختيار ھيئات المراجعة الخارجية الدورية للھيئة  ،بعد استطالع خطي لرأي مجلس الھيئة،
والتأكد من قيام الھيئة بالتغذية الراجعة ،والتزامھا بنتائج ھذه المراجعة ،وما خلصت اليه،
في عملھا وادائھا وخططھا وبرامجھا.
اعتماد اآللية المناسبة لحفظ سرية التقارير االولية والمراسالت المتبادلة مع المؤسسات التي
تخضع نفسھا او احد برامجھا للتقييم.
وضع واقرار آلية واضحة ومعلنة لطلب إعادة النظر بشأن القرارات والتوصيات ،التي
تتخذھا الھيئة تجاه المؤسسات التي يتم تقييمھا ،او تقييم احد برامجھا أو أحد أنشطتھا.
رفع تقارير المراجعة الخارجية للھيئة إلى الوزير ،مرفقة بالمالحظات حولھا.
إيداع الوزير نسخة عن محاضر اجتماعاته ،وما يصدر عنھا من قرارات وتوصيات.
ما تنيطه به المراسيم والقرارات التنظيمية الصادرة تطبيقا ً لھذا القانون.

ثانيا ً :مجلس الھيئة
المادة الحادية والعشرون :تشكيل مجلس الھيئة
يتشكل مجلس الھيئة ،باالضافة الى رئيسه ،من ثمانية خبراء في مجال ضمان الجودة واالعتماد ،وھم
غير متفرغين ،ويراعى في اختيارھم تنوع اختصاصاتھم ،وتوزعھم على الميادين المعرفية المعتمدة
عالميا في حقل التعليم العالي.
المادة الثانية والعشرون :مھام رئيس الھيئة
يتولى رئيس الھيئة وعلى االخص المھام التالية:
أ -ترؤس مجلس الھيئة والدعوة الى اجتماعاته.
ب -ادارة الموارد البشرية العاملة في الھيئة.
ج -ادارة الموارد المادية والمالية للھيئة ،والتوقيع على النفقات وااليرادات العائدة لھا.
د -تنفيذ القرارت الصادرة عن مجلس الھيئة ،ومتابعة التوصيات.
ھ -متابعة تقدم العمل في مختلف خطط وبرامج وانشطة الھيئة وتوجيھه.
و -اقتراح موازنة الھيئة.
ز -اقتراح الئحة المراجعين الخارجيين.
ح -اقتراح برنامج الفعاليات والمؤتمرات المزمع عقدھا في مجال عمل الھيئة.
ط -تحديد احتياجات الھيئة من موارد بشرية ومادية.
ي -االشراف على حسن سير العمل في مكاتب الھيئة ،والعمل على تأمين احتياجاتھا.
ك -توقيع االتفاقيات التي أوصى بشأنھا مجلس الھيئة ،وصادق عليھا مجلس األمناء.
ل -التوقيع على إتفاقيات تقديم الھبات ،التي وافق على قبولھا مجلس االمناء ،واالشراف على
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استالمھا.
م -السھر على نزاھة عمليات التقييم وحياديتھا وشفافيتھا.
ن -التوقيع على التقارير مع مدراء المكاتب المعنيين في الھيئة.
ع -اجراء المراسالت ومتابعة القضايا التي يقتضيھا حسن سير العمل في الھيئة.
اضافة الى سائر المھام االخرى ،التي تنيطھا به المراسيم والقرارات التنظيمية الصادرة ،تطبيقا ً لھذا
القانون.
ويخضع رئيس الھيئة في ممارسة مھامه لالنظمة الخاصة التي ترعى عمل الھيئة ،وضمن توجيھات
مجلسھا.
المادة الثالثة والعشرون :مشاركة رئيس الھيئة في اجتماعات مجلس االمناء
يحضر رئيس الھيئة اجتماعات مجلس االمناء من دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الرابعة والعشرون :شروط تعيين رئيس وأعضاء مجلس الھيئة
يشترط في المرشح للتعيين في منصب رئيس الھيئة ،ولعضوية مجلسھا أن يكون:
 برتبة أستاذ وقد مارس التعليم الجامعي لمدة خمس عشرة سنة على االقل. لديه خبرة ادارية في التعليم الجامعي. لديه خبرة موثوقة في مجال ضمان الجودة واالعتماد. مشھوداً له بالكفاءة والنزاھة وحسن االدارة.يشترط بأالّ يكون لرئيس الھيئة أي ارتباط ،وظيفي او تعاقدي ،بأي مؤسسة للتعليم العالي خالل توليه
منصب رئيس الھيئة.
المادة الخامسة والعشرون :مھام مجلس الھيئة
يناط بمجلس الھيئة المھام التالية:
أ -اقتراح رسالة الھيئة واقتراح تطوير غاياتھا وأھدافھا.
ب -وضع الخطة السنوية للھيئة.
ج -وضع النظام الداخلي لمجلس الھيئة.
د -إقتراح التنظيم االداري والمالي للھيئة.
ه -وضع نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
و -التحقق من إلتزام مؤسسات التعليم العالي بمعايير الجودة.
ز -البت في طلبات إعادة النظر المقدمة من مؤسسات التعليم العالي ،التي يتم تقييمھا او تقييم احد
برامجھا أو أحد أنشطتھا ،واتخاذ ما يلزم بشأنھا.
ح -اقرار روزنامة الفعاليات والمؤتمرات العلمية ،في مجال ضمان الجودة واالعتماد.
ط -القيام بالتقييم الذاتي لعمل الھيئة.
ي -اقتراح التعديل الالزم على النظام الداخلي للھيئة ونظام ضمان الجودة.
ك -وضع واقرار خطط وبرامج عمل الھيئة ،والتقرير في كافة الشؤون االكاديمية المتصلة بنطاق
عملھا.
ل -اعتماد الئحة المراجعين الخارجيين ،على ان تكون اسماؤھم وسيرھم علنية.
م -التوصية بإعداد المطبوعات على انواعھا ونشرھا ،التي تخص الھيئة ومجاالت عملھا.
ن -دراسة احتياجات الھيئة على الصعيدين البشري والمادي ،واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنھا.
س -دراسة واقتراح موازنة الھيئة.
ع -التوصية بتوقيع االتفاقيات واحالتھا الى مجلس االمناء للمصادقة عليھا.
ف -دراسة النتائج والتوصيات الصادرة عن المؤسسة المكلفة بالمراجعة الخارجية للھيئة والتزامھا،
واصدار التوصيات والقرارات المناسبة بشأنھا.
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ص -اعداد التقارير الدورية عن اعمال الھيئة ،ورفعھا لمجلس االمناء.
ق -سائر المھام االخرى التي تحددھا المراسيم والقرارات التطبيقية لھذا القانون.
المادة السادسة والعشرون :الجمع بين عضوية مجلس االمناء ومجلس الھيئة
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الھيئة وعضوية مجلس االمناء؛ كما ال يجوز الجمع بين عضوية أي
من المجلسين والمجالس أو اللجان المنصوص عليھا في قانون التعليم العالي أو في القوانين التي تنظم
التعليم العالي الخاص.
المادة السابعة والعشرون :إنتخاب نائب رئيس مجلس الھيئة
يحدد رئيس الھيئة اجتماعا لمجلس الھيئة خالل الخمسة عشر يوما ،التي تلي اختيار كامل أعضائھا ،ويتم
انتخاب نائب لرئيس الھيئة .يبلغ الوزير بمحضر االنتخاب موقعا عليه من جميع االعضاء.
المادة الثامنة والعشرون :االعالن والترشح لمجلس الھيئة
يتم االعالن عن الحاجة وقبول الترشح لعضوية مجلس الھيئة قبل ستة أشھر من شغور ھذه المراكز.
يتم تعيين أعضاء مجلس الھيئة من قبل مجلس االمناء ،من بين المرشحين لمجلس الھيئة ،وفقا ألصول
وآليات ،تحدد في متن نظامه الداخلي .يراعى في اختيار أعضاء مجلس الھيئة تنوع اختصاصاتھم.
المادة التاسعة والعشرون :عضوية مجلس الھيئة
تحدد مدة عضوية مجلس الھيئة بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .وفي حال شغور أي عضوية،
يتم تامينھا وفق ما ھو محدد في المادة الثامنة والعشرون.
المادة الثالثون :والية رئيس الھيئة
يعين رئيس الھيئة لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ،بنا ًء على اقتراح الوزير ،من
ضمن الئحة من ثالثة مرشحين يضعھا مجلس االمناء ،على ان يتفرغ كليا ً لمھماته في الھيئة ،ويمكن
تجديد تعيينه لوالية ثانية لمرة واحدة.
المادة الحادية والثالثون :االعالن والترشح لرئاسة الھيئة
يتم االعالن عن الحاجة وقبول الترشح لمركز رئيس الھيئة قبل ستة أشھر من شغور المنصب.
المادة الثانية والثالثون :االلتزام بسرية المعلومات
يلتزم رئيس واعضاء مجلس الھيئة بالحفاظ على سرية معلومات مؤسسات التعليم العالي ،التي يطلعون
عليھا ،من خالل عملھم في الھيئة ،وعلى سرية مداولتھم ،وخالل أعمال المراجعة الخارجية للمؤسسات
وبرامجھا.

ثالثا ً – الوحدات االدارية والفنية للھيئة
المادة الثالثة والثالثون :التنظيم االداري والمالي للھيئة
ترتبط برئيس الھيئة وحدات إدارية وفنية ،مھمتھا مساعدة مجلس الھيئة والمراجعين الخارجيين للقيام
بمھامھم ،وتأمين التدريب والتأھيل المستمر ،للمراجعين الخارجيين ،وتحديث المعايير ،ومكننة جميع
أنشطة الھيئة.
تتشكل وحدات الھيئة من ثالثة مكاتب ،وفق ما يلي:
 مكتب الشؤون االدارية والمالية ويعنى بالشؤؤون االدارية والمالية وشؤن المكننة والمعلومات. مكتب التقييم ويعنى بالتقييم المؤسسي وتقييم البرامج والتقييم الذاتي للھيئة. مكتب المعايير والدراسات والتدريب ويعنى بمتابعة وضع المعايير والدراسات والتدريب10

والتأھيل.
يتولى مجلس الھيئة اقتراح التنظيم االداري للھيئة وتعديله ،بحيث يشمل ھذا التنظيم توصيفا لمھام مكاتب
الھيئة وحاجاتھا من االداريين والفنيين ،ويحدد اصول وشروط تعيين مدراء المكاتب والعاملين الدائمين.
ويصدر ھذا التنظيم بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويمكن أيضا ،وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ،إعادة النظر في عدد المكاتب وفي تسمياتھا وفي
مھامھا.

الفصل الرابع :الشؤون المالية
المادة الرابعة والثالثون :موازنة الھيئة
للھيئة موازنة سنوية تشتمل على ايرادات ونفقات.
تتكون ايرادات الموازنة من:
أ -مساھمة الحكومة التي تغطي الرواتب واالجور والمصاريف الجارية االخرى.
ب -اشتراكات مؤسسات التعليم العالي.
ج -بدالت تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجھا وأنشطتھا
د -عائدات االنشطة والخدمات التي تقوم بھا الھيئة ،وغيرھا من العائدات.
ھ -الھبات والتبرعات.
المادة الخامسة والثالثون :اشتراكات المؤسسات
ً
ً
تسدد كل مؤسسة تعليم جامعي خاضعة لھذا القانون اشتراكا سنويا لصالح الھيئة ،تحدد قيمته بقرار
يصدر عن الوزير ،بناء على اقتراح مجلس الھيئة ،وذلك استناداً لعدد الطلبة الملتحقين بمختلف البرامج
التعليمية التي تسديھا المؤسسة.
المادة السادسة والثالثون :بدالت مرتبطة بأعمال المراجعة الخارجية
تدفع كل مؤسسة تعليم جامعي مبلغا ً للھيئة لقاء كل عملية مراجعة خارجية ،ويحدد بقرار من الوزير بناء
على اقتراح مجلس الھيئة ،دقائق تحديد المبلغ الواجب استيفاؤه استناداً إلى حجم المؤسسة المعنية ونوع
عملية التقييم ومتطلباتھا.
المادة السابعة والثالثون :نفقات الھيئة
تتكون نفقات الھيئة من:
أ -رواتب رئيس الھيئة ،ومدراء المكاتب ،وسائر العاملين فيھا.
ب -كلفة اجتماعات مجلس االمناء ،وتحتسب على اساس بدل الجلسة لكل عضو ،مضافا ً اليه
كلفة النقل واالنتقال وإقامة األعضاء.
ج -تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الھيئة ،وتحتسب على اساس بدل الجلسة لكل عضو،
مضافا ً اليه كلفة النقل واالنتقال واالقامة.
د -الكلفة السنوية للدراسات والبحوث واالعمال االستشارية واعمال التأليف والطباعة والنشر.
ه -الكلفة السنوية لتدريب المراجعيين الخارجيين وتأھيلھم.
و -تعويضات المراجعين الخارجيين للمؤسسات أوالبرامج أواألنشطة.
ز -نفقات المراجعة الخارجية للھيئة.
ح -نفقات المشاركة في اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات المحلية واالقليمية والدولية.
ط -نفقات االنتساب الى ھيئات او شبكات لضمان الجودة ،او عقود االتفاقات.
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نفقات تنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل والندوات والمؤتمرات.
النفقات المتصلة بعمل الھيئة في اطار تنفيذھا لمھامھا ،وعلى سبيل المثال ال الحصر
تجھيزات وبرامج معلوماتية وقواعد معلومات وملحقات فنية.

تحدد ،باستثناء البند أ ،قيمة النفقات والتعويضات والبدالت المنصوص عليھا في ھذه المادة ،بقرار من
رئيس الھيئة ،بناء على اقتراح مجلسھا.
المادة الثامنة والثالثون :تحريك إيرادات الھيئة
توضع ايرادات الھيئة في حساب خاص بھا في مصرف لبنان  ،يقوم بتحريكه رئيس الھيئة باالتحاد مع
مدير مكتب الشؤون اإلدارية والمالية فيھا ،وذلك وفقا ً لمتطلبات عملھا ومقتضياته ووفقا ً للنظام المالي
الخاص بالھيئة.
المادة التاسعة والثالثون :النظام المالي للھيئة
يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح الوزير وتوصية مجلس الھيئة ،النظام المالي
الخاص بالھيئة ويشمل على األخص أصول تحديد سلم األجور وقيمة البدالت والتعويضات لرئيس الھيئة
وألعضاء مجلسھا والخبراء والعاملين بالتفرغ فيھا وأصول عقد النفقات والرقابة على صرفھا.

الفصل الخامس :أحكام خاصة ومتفرقة
المادة االربعون :إعداد النظام الداخلي لمجلس االمناء
يتم تشكيل مجلس االمناء في السنة االكاديمية التي تلي صدور ھذا القانون .وفور تشكيله ،يباشر ھذا
المجلس بوضع نظام داخلي له ،ويقوم برفعه الى الوزير في مھلة ال تتعدى ثالثة اشھر من تاريخ
تشكيله؛ من أجل إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ،بناء على اقتراحه.
المادة الحادية واالربعون :إعداد النظام الداخلي لمجلس الھيئة
يضع مجلس الھيئة نظاما ً داخليا ً له خالل االشھر الخمس االولى من تاريخ تشكيله ،ويرفعه الى مجلس
االمناء للمصادقة عليه ،ورفعه إلى الوزير من أجل إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ،بناء على
اقتراحه.
المادة الثانية واألربعون :التقرير السنوي للھيئة
يضع مجلس الھيئة تقريراً سنويا ً عن أعمال الھيئة ،وذلك خالل االشھر الثالثة التي تلي كل سنة مالية.
يرفع ھذا التقرير إلى مجلس االمناء ،الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير ،وينشر في
الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة واالربعون :أمانة سر مجلس االمناء ومجلس الھيئة
يتولى مكتب الشؤون االدارية ،باالضافة للمھام المنوطة به ،أمانة سر مجلس أمناء الھيئة ،وأمانة سر
مجلس الھيئة.
المادة الرابعة واألربعون :تعذر تشكيل المجالس وتعيين رئيس للھيئة
 -١عند انتھاء والية رئيس الھيئة ،يستمر بممارسة مسؤلياته ومھماته كافة  ،لحين تعيين بديل عنه،
وذلك لمدة سنة على األكثر .فإن لم يصدر خالل ھذه المھلة مرسوم يعيّن بديال عنه ،جاز لوزير
التربية والتعليم العالي تكليف رئيس للھيئة ،بناء على إنھاء مجلس أمنائھا ،على أن يراعي ھذا
التكليف سائر األحكام المبينة في ھذا القانون ،واألنظمة ذات الصلة.
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 -٢عند تعذر إعادة تشكيل مجلس االمناء ،وفق ما ھو محدد في ھذا القانون ،واالنظمة الصادرة تطبيقا
له ،يستمر ھذا المجلس في القيام بمسؤولياته وبمھامه كافة ،إلى حين إنجاز التشكيل وفق ما ھو
منصوص عليه في ھذا القانون.
المادة الخامسة واألربعون :تعذر قيام رئيس الھيئة بمھامه
عند تعذر قيام رئيس الھيئة بمھامه؛ بسبب المرض أو السفر أو ألي سبب آخر ،أو عند شغور مركز
رئيس الھيئة بسبب الوفاة أو االستقالة يقوم نائب رئيس الھيئة بمھامه طيل فترة التعذر أو الشغور.
المادة السادسة واالربعون:
يعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

13

