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لألعمال    لعاليالمعهد ا   عقد في   مؤتمر حول التعليم العالي   بيروت في   شارآت الجامعة األميرآية في
 البروفسورالجامعة    أوجز وآيل الشؤون األآاديمية في   افتتاح المؤتمر،   وفي ).  إيزا (  بيروت   في

  وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة الخاصة بها في   تبذلها األميرآية في   أحمد دّالل الجهود التي
ولفت  .  لبنان   الجامعات في   في   اء األآاديميغياب الهيئات االعتمادية الخارجية لتقييم مستوى األد 

آما سّلط  .  لبنان   إلى أهمية اإلجراءات الذاتية لتقييم الجودة ودعم األبحاث بين الجامعات في
وتحدث عن الدور    ضمان التفوق األآاديمي،   دّالل الضوء على دور األبحاث في البروفسور
لمساعدة    التفرغ   بيروت في   الجامعة األميرآية في   والعقود فييلعبه مكتب المنح    الذي   الرئيسي

عن أهمية األبحاث    دّالل أيضًا البروفسوروتحدث   . التماس المنح الخارجية لألبحاث   الجامعة في
    . لبنان والقضايا ذات الصلة مثل سالمة األبحاث وحماية حقوق المؤلف   األخالقية في
آلية    في   قسم علوم الحيوان والطب البيطريمحمد فّران من البروفسور    تمر أيضًاالمؤ   وقد تكلم في
  لبنان في   فأّآد على أهمية التعاون بين الجامعات في   بيروت،   الجامعة األميرآية في   الزراعة في

وضعها    واألبحاث التطبيقية من أجل تلبية األولويات البحثية التي   جميع مجاالت التعليم العالي 
لجنة التنظيم للمؤتمر بصفته    فّران قد خدم في البروفسوروآان  .  العلميةللبحوث    المجلس الوطني

  مجلس إدارة المجلس الوطني   وفي   سيام،   وهو عضو في   األميرآية،   هيئة التدريس في   في   عضوًا
    .  لبنان   للبحوث العلمية في 

لبنان    في   لتعليم العاليوتضمن المؤتمر جلسات عامة وورش عمل مع متحدثين من مؤسسات ا
لبنان    في   مجال التعليم العالي،   وتناول قضايا تتعلق بصيانة الجودة في .  ومصر وفرنسا وسويسرا

التعليم    لتبادل األفكار ومناقشة خطط مشترآة لضمان الجودة في   وشكل المؤتمر منبرًا  . والخارج
للدراسات    وقد نّظم هذا المؤتمر المرآز الدولي  .  ض المتوسطالبحر األبي   في   والبحث العلمي   العالي

  فرنسا،   مونتبلييه،   ومقره في )  1962 العام    تأسس في  -  سيام (  الزراعية المتقدمة للبحر المتوسط
يه مونتبلي   ومقرها في )  2006   العام   تأسست في  -  آواريس (  وجمعية جودة البحث والتعليم العالي 

وآلية الزراعة  )  1962 العام    تأسس في (  لبنان   للبحوث العلمية في   بدعم من المجلس الوطني   أيضًا،
  ). 1985   العام   ولم تبدأ العمل إال في   1974   العام   تأسست في (  الجامعة اللبنانية   في


