
جهود تحديات الحوكمة في الجامعة اللبنانية وال
المبذولة لمعالجتها خالل السنوات السابقة
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الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي1.

اللبنانيةالهيكل التنظيمي للجامعة 2.

في الجامعة اللبنانيةأهداف لتحسين الحوكمة 3.
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المضمون 



الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي -1
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:تكفلحوكمة مؤسسات التعليم العالي •

والتميز تحقيق الجودة •

ن األداءيتحس•

زدهار النمو واٳل•
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:العالي لها تأثير إيجابي على قطاع التعليم الحوكمة الرشيدة في 

ستثماراٳلعائد •

التنافسية اإلقليمية•

قتصادياٳلالنمو •
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اإلستثمار في الحوكمة

ستراتيجيات ناجحةٳعتماد ٳ

بناء قدرات إدارية



اللبنانيةالهيكل التنظيمي للجامعة -2
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رئيسيرأس الجامعة •

مجلسو عميديدير الوحدة •

مجلسو مديرالفرع يدير •

رئيس: الل خأنشطتها النقابية من الهيئة النتفيذية لألساتذة المتفرغين تمارس •

مجلس المندوبين الهيئة التنفيذية و 
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شركاء 

ةالجامعة اللبناني
في الحوكمة

9

أعضاء الهيئة 
التعليمية

الموظفون

الطلبة

الخّريجون

المنظمات الدولية

منظمات المجتمع 
المدني  

المؤسسات االقتصادية 
المكونة لسوق العمل

مجلس الوزراء

مجلس النواب

الهيئات 
النقابية 

والتنظيمات
الطالبية

6 -8 Feb. 2023



في الجامعة اللبنانيةالحوكمة لتحسينأهداف -3
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ستقالليةاٳل الشفافية نضباطاٳل المسؤولية

العدالة المساءلة األخالقيات

خصائص الحوكمة

6 -8 Feb. 2023



صناعة -2
القرار

طاراٳل-1

دارة ٳ-4
الموارد 
البشرية

3-
"ستدامةاٳل"

المالية
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:المتعلق بـ القرار ستقالليةٳ-أ

الجامعةفي مجلس العمداءتعيين \نتخابٳ•

اإلداريةواألكاديميةملىء الشواغر •

الماليةتخاذ القرارات ٳ•

جراءاتواٳلاألنظمةالقوانين،خاللمنمالئمطارٳوضع–األولالهدف
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بيروقراطيةالالحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي للحد من مع العمل -ب

راءات جٳعلى مواكبة تطوير في اإلدارة المركزية اللجنة القانونية قدرة تعزيز -ج
الحوكمة 

جراءاتواٳلاألنظمةالقوانين،خاللمنمالئمطارٳوضع–األولالهدف



صناعة -2
القرار

االطار-1

ادارة -4
الموارد 
البشرية

3-
"االستدامة"

المالية
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تحسين اٳل تطورة عتماد برامج معلوماتية مٳخالل اإلدارية من نتاجية و الشفافية -أ
(المزدوجالقيد برنامج )

التنمية حتياجات ستثمار في التعليم وفي األبحاث العلمية وفقاً ٳلاٳلتحديد أولويات -ب 
ة من اللبنانية المشاركة في تنفيذ مشاريع ممولللجامعة واإلقليمية مما يسمحالوطنية 

جهات مانحة

األولوياتوتحديدالقرارصناعةعمليةتحسين–الثانيالهدف
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هامنصات لتفعيل التواصل بين الجامعة وشركائها مما يعزز دعمهم لإنشاء -ج

خلق حوافز لتنفيذ البرامج والمشاريع -د

األولوياتوتحديدالقرارصناعةعمليةتحسين–الثانيالهدف



صناعة -2
القرار

طاراٳل-1

دارة ٳ-4
الموارد 
البشرية

3-
"ستدامةاٳل"

المالية
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يةنتاججراءات لتخفيض كلفة التشغيل وتحسين اٳلهندسة اٳلمراجعة وإعادة -أ

جراءات فعّالة وشفافة للشراء ولعقود الخدماتٳلتزام باٳل-ب

:لرسوم تسجيل خاصة عتماد ٳ-ج

ذات الكلفة التشغيلية المرتفعةختصاصات لٳل•

الغير لبنانيينللطالب •

تمويلالمصادروتنويعاللبنانيةللجامعةالماليالوضعتعزيز–الثالثالهدف



صناعة -2
القرار

طاراٳل-1

دارة ٳ-4
الموارد 
البشرية

3-
"ستدامةاٳل"

المالية
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إنشاء  للتدريب بهدف تنمية المهاراتمنصة -أ

أدوات جديدة لبناء القدرات عتماد ٳ-ب

الوظيفي وحثّهم على النّمو وتطّورهم الموظفين تمكين -ج

واإلداريةاألكاديميةالهيئةتطوير–الرابعالهدف
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ستقاللية والمرونة هيكلة األقسام اإلدارية لمزيد من اٳلإعادة -د

إجراءات التوظيف تطوير -ه

واإلداريةاألكاديميةالهيئةتطوير–الرابعالهدف
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صغائكم ٳلشكراً 


