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 عبالجامعة اللبنانية: اإلصالح في الزمن الص

 
 أيوب فؤاد

ة متصاعدة بالرغم . وهي مستمرة في هذا النهج بوتير 2016سمية التي قاربت موضوع اإلصالح بجرأة وثبات منذ العام تبرز الجامعة اللبنانية كإحدى أهم المؤسسات الر  
 ضية؟الما ظروف الصعبة التي تعصف بالوطن. فماذا أنجزت الجامعة اللبنانية خالل السنوات الثالثمن التحديات وال

 
 اًل: اإلصالح الماليأو 

نتسبين جز في ظل ارتفاع أعداد الطلبة الممليار ليرة وكان من المتوقع أن يزداد هذا الع 98إلى نحو  2016الجامعة اللبنانية في العام  وصل العجز المالي في موازنة
 بار الخفض الذي طالت الضرورية لهم. أمام هذا الواقع، وأخذًا باالعتالخدما تقديمطالب وطالبة، وما يعنيه ذلك من توّسع في  80.000للجامعة الذين تجاوز عددهم 

، وتحديد أعداد األساتذة المكلفين مهمات خارج إلنفاق وخفض ساعات العمل اإلضافيةموازنة الجامعة، كان ال بّد من اتخاذ إجراءات صعبة وقاسية شملت ترشيد ا
 .ت االستثناييةي الحاالاّل فمسؤولياتهم األساسية، ووقف التوظيف إ

داريين توّلت مهمة اإلشراف على المناقصاتأما الجزء األكبر من خفض التكال يها واستدراج العروض والبت ف يف فقد تم من خالل تعيين لجنة موّسعة من أساتذة وا 
سه نا الحصول على مستوى الخدمات نفالجامعة، بحيث أصبح ممك ات فيًة مصلحة الجامعة فوق كل اعتبار. وهكذا أعيد النظر في عقود الشركات المقّدمة للخدمواضع

 .بالمية عما كانت تتحّمله موازنة الجامعة 30حتى  20بكلفة تقّل 
 .2019موازنة الجامعة وصواًل إلى تحقيق التوازن المالي فيها في أواخر العام جتمعة إلى إنهاء العجز السابق في وقد أدت هذه اإلجراءات م

 
 صول على االعتماد المؤسسي الفرنسي وتعزيز البحث العلميح: الثانياً 

تعليم العالي على لتقويم البحوث والد أن قام المسؤولون عن المجلس األُيمكن للجامعة اللبنانية أساتذة وطالبًا أن تفخر بحصولها على االعتماد المؤسسي الفرنسي، بع
 .رامجها الدراسية والمستوى العالي لهييتها التعليميةرًا وقابلوا أساتذتها وطالبها ومتخرجيها واّطلعوا على بشه 18الفرنسي بدراسة وضع الجامعة اللبنانية على مدى 

ي فة، بحيث تصبح شهادات الجامعة اللبنانية موازية للشهادات الصادرة من أبرز الجامعات ى اعتماد البرامج لكل كلية على حدوبدأت الجامعة العمل للحصول تباعًا عل
 .عالمال

روحات في ن أطاد المنتسبين إلى برامج الماستر والدكتوراه في الجامعة، بحيث ُيقبل المتفّوقون الذين يقدمو ّم تحديد أعدوفي إطار عملية اإلصالح األكاديمي، ت
 .ها المجتمع وتشكل إضافة للمعرفة على المستويين الوطني والدوليموضوعات جديدة يحتاج

ية لتمكين أساتذة الجامعة وطلبتها من إجراء األبحاث في أفضل بيية مناسبة. وتتم تلزمات المادية لتعزيز البحث العلمي من خالل توفير المسألولو كما أعطت الجامعة ا
 .عالموى الفق مع حاجات أسواق العمل في لبنان والمنطقة العربية ومواكبة التقدم العلمي على مستمراجعة المناهج األكاديمية لتتوا بصورة دورية

 
 دةة وضمان الجو ثالثًا: استراتيجية التنمية المستدام

اف كلية الطب وستستفيد منطقة الحدث، والذي سيوضع في إشر  في (LUMC المركز الطبي في الجامعة اللبنانية) وافق مجلس الجامعة على تأسيس مستشفى جامعي
 يل إضافة إلى مجمع عامودي فيمل وعكار وجبمعات جامعية في المناطق ال سيما زحلة والهر اء مجمنه الكليات الصحية والطبية واالختصاصات المساعدة. كذلك إنش

دارة الموارد البشرية بأعلى قدرومشاركة الطالب والمجالس األكاديممدينة بيروت وتطوير وتوسعة مجمع الفنار، وتوفير شروط الحوكمة   ية في تسيير شؤون الجامعة، وا 
 .من الكفاءة
ومكتب الخريجين، ومركز المهن واإلبداع وريادة األعمال، ومكتب التواصل والمعلومات،  النادي الرياضي للجامعة، ومكتب رؤساء الجامعة السابقين،أسيس كما تم ت
 .2022نتجة في العام معة مة إلى جاث العلمي ومكتب الملكية الفكرية اللذان سيساهمان في تحول الجامعة اللبنانيكاوى الطالب، إضافة إلى مكتب البحوبريد ش

لبنان، ويعمل  شخص بين طالب وأستاذ جامعي وموظف إداري ومدّرب، ويتواجد طلبتها في كل مدينة وقرية في 100.000إن مسؤولية إدارة جامعة تضم نحو 
شفافية بيرة جدًا، وقد آلينا على أنفسنا القيام بها بلية كهي مسؤو  ين العام والخاص، ويتابع قسم منهم دراساتهم العليا في أفضل جامعات العالم،متخرجوها في القطاع

 .ملةكا
 .رئيس الجامعة اللبنانية
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