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  التعليم لتطوير بنها جامعة نتديم توصيات عرض

يذكر أن توصيات منتدي الحوار األول لتطوير التعميم في مصر 
 لذي نظمتو جامعة بنيا ىي كاألتي:وا

أواًل: التوصيات فيما يخص تنسيق القبول بالجامعات والمعاىد 
 العميا

قبول بالجامعات بحيث ال يقتصر التنسيق عمي مجموع الثانوية العامة فقط تطوير سياسة ال
ونوصي بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختمفة مع إجراء 
اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختمفة كشرط إضافى لمقبول بالجامعات 

دى الطالب والقضاء عمى ظاىرة مع وضع ضوابط لمرقابة عمييا بما يحقق الجدية ل
 الدروس الخصوصية.
زيادة نسـبة المقبولين بالجامـعات من خريـــجى التعمـــيم الثانوى الفنى لحث أكبر عدد من 
 الطالب عمى اإللتحاق بة مع تأىيميم لمدراسة بالجامعات.

عداد بالكميات فى تقميل أعداد الطــالب بالكمـــيات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد األ
 القطاعات المختمفة باإلحتياجات الفعمية لمخرجين منيا فى سوق العمل.

في اختيار   تفعيل اإلرشـــاد االكاديــمى لطمبة مرحمـــة الثـــانوية العامة، بيدف مساعدتيم
 التخصصات التى تتنـــاسب مع اســـتعداداتيم وقدراتيم.

مج دراسية لخدمة المجتمع وتمبية إحتياجاتة فى كل إنشاء كميات نوعية جديدة وكذا برا
 الجامعات مع تقميل أعداد المقبولين فى قطاع الدراسات النظرية واإلنسانية.
ستحداث آليات  ربط البرامج األكاديمية وتخصصات الخريجين بإحتياجات سوق العمل وا 

كسابة الميارات الالزمة لسوق العمل من خالل الت عاون مع النقابات لتأىيل الخريجين وا 
 .لمينية المختمفة والمجتمع المدنىا

 ثانيًا: التوصيات فيما يخص الطالب وبرنامج الدراسة بالجامعات.
تحديث الموائح الدراســية والــبرامج األكاديمية بشكل دوري مع تزويدىا بمقررات وأنشـــطة 
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ميارات إستخدام الحاسب اآللى دراسية تكـسب الطالب ميــــارات المغات األجنبية المختمفة و 
ميارات  –وبرامجة، وميارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب )ميارات التواصل 

 ... وغيرىا ( .-المقابالت الشخصية 
عــــدم التركــيز عـــمى االختبـــارات التــحريرية كوسيـــمة وحيدة لمتقـــويم بالجامعة واستخـــدام 

بطاقات المالحظة، وقوائم التقدير، واإلختــبارات الشفيية والعممية  أدوات تقويم أخرى مثل
 وجعل التقويم تقويمًا مستمرا وشاماًل لجميع مخرجات التعمم.
إنشاء برامج تعميم إلكتروني متكاممة موازية وداعمة لمتعميم النظامي تتضمن المنيج 

ث مع مراعات كافة المتطمبات بعناصره المختمفة لتحقيق التعمم والتعميم بمغة العصر الحدي
 –أساليب التقويم  -المحتــوى والخــــبرات التعميمية  –األكاديمية )األىداف التعميمية 

 التواصـــل االلكتروني بــــين الطالب وعضو ىيئة التدريس(. –األنشطـة التربوية 
ميق التواصل تطوير الموائح الدراسية في كافة التخصصات بإدراج مقرر مشروع التخرج لتع

كساب الطالب الخبرات الالزمة لسوق العمل.  مع قطاعات اإلنتاج والخدمات وا 

 تأىيل البنية التحتية لمجامعات بما يتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة.
إكتشاف ودعم الموىوبين والمبدعين من الطالب فى المجاالت المختمفة والعمل عمى صقل 

طالب عمـــي المشاركة في األنشـــطة الطالبية مع الحفاظ عمي مياراتيم وتشجيــع وتحفـــيز ال
 كامل حقوقيم.
إنشاء كيان راعي لممبتكرين من الطالب وشباب أعضاء ىيئة التدريس لتمويل براءات 
نشاء فروع ليا في الجامعات.  االختراع وا 

الطبية مراعاة توفير وحدات صحية مجيزة داخل كل كمـية، باإلضافة إلى توفير الرعاية 
 لممرضى من الطالب فى كافة اقسام المستشفيات الجامعية.
العمل عمى توفير المنح الدراسية لمطالب، وبرامج الشراكات، والتبادل الطالبى مع 
 الجامعات األىمية والخاصة والجامعات العربية والدولية.

لتمـــثيل والمشاركة فـــي تطوير التشريعات بأن يـــكون لمــــطالب والييئة المـــعاونة الحق في ا
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والمجان المنبثقة( فيما يخص  –ومجمــس الكميـــة  –المجــالس المختـــصة ) مجـــمس القســـم 
 موضوعات الطالب والتعميم.

 
 ثالثًا: التوصيات فيما يخص الجامعات وأعضاء الييئة التدريسية ومعاونييم.

 ألعضــاء ىيـــئة الـــتدريس.التأكيد عمي تييـئة بيــئة العمل المـــناسبة 
شى مع العمل عمى زيادة األبحاث التطبيـقية وتشــــجيع األبحــــاث التى تساىم وتتما

      .الجديدة المشروعات القومية
قامة شــراكة بين الجامعة والمؤسسات  إنشاء مركز لتسويق البحوث في كل جامعة وا 

 ج وتسويقيا.المجتمعية لمخدمات واإلنتاج لـدعم مشاريع التخر 
إنشــاء مـــركز لرصـد مشكالت المؤسـسات اإلنتـاجية والتـــعاون مع الجامعات والمراكز 
قتراح الحمول المناسبة.  البحثية فى دراسة ىذة المشكالت وبحثيا وا 
إتاحة وتسييل الحصول عمي البيانات مـــن كافة المــــؤسسات الحكومية فيما ال يتعارض مع 

ذلك من خالل إنشاء قـواعد بيانات وربطيا بالجامعات لمتيسير عمى األمن القـومي و 
 أعضاء الييئة التدريسية والباحثين فى إعداد الدراسات البحثية التطبيقية.
عقـد اإلجتماعات التنسيقية بشكل منتظم بيــن لجـان البيئة بالكميات ومجالسيا بالجامعات 

ثارتيا كنقاط بحثية مع مع رجال األعمال والصناعة وذلك لمتعرف عمى  معوقات اإلنتاج وا 
 إشراكيم بيا.
إنشاء قواعد بيانات لممعامل البحثية واألجيزة العممية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية 
 التابعة ليا مع أعالنيا عمى موقع الكميات و الجامعة.

يدة واحتياجتيم زيادة المخصـصات المالية لمجامعات بما يتناسب مع أعداد الطالب المتزا
من مبانى وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات وورش، ونماذج تدريبية....إلخ. مع مراعاة 
 تعظيم اإلستفادة من المنشآت الجامعية الموجودة بالفعل.
تشجيع المجتمع المدنى والشركات اإلنتاجية والخدمية عمى دعم موازنات الجامعات و 

 ك.وضع المحفزات والقوانين الداعمة لذل
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تحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ووضع البرامج التـى تخدم ىذة 
اإلحتياجات مع التأكيد عمى جدية دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والبعد عن 
النمطية والتكرار والمحتويات الموحدة فى البرامج التدريبية لكل الدارسين عمى إختالف 

 تخصصاتيم.
 لمعايير الجودة القومية.  إستكمال اليياكل األكاديمية واإلدارية بالجامعات وفقا العمل عمى

ربط الخطة البحثية لمكميات والجامعة بالخطة البحثية القومية )اشتراط توافق موضوعات 
 الرسائل العممية مع الخطة البحثية القومية كشرط لمتسجيل(.

م الكميات وعمى مستوى الجامعة مع توفير خدمات اإلتصال باإلنتــرنت في كل أقسا
 لمية ذات التأثير العممى المتميزإشــتراك مكتبة الجامعة فـــي جميع الدوريات العممية العا

 حث العممي بالكميات والجامعةالب زيادة الدعم المخصص لتمويل
  فعيل لجان أخالقيات البحث العممىت

ى والـــخاص بالبحث العممى وتوفير عناصر القدرة إصــــدار التشـــريع الموحد لمتعـــميم العال
دود عمى والجاذبية لمنظومة التعميــم العالى إلستيـــعاب الطالب الوافدين واإلنتشار خارج الح

 مستوى األفراد والمؤسسات
 لعربية فى مؤسسات التعميم العالىالحفـــاظ عمـــــى اليوية ا

شمل معاونى أعضاء ىيـئة التدريس بــدال من تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد لي
الوضع الحالى من حيث تطبيق قانــونى )الخدمــة المدنية( عمييم مع ضمان تكافؤ الفرص 
 في شغل وظائف المعيدين بالجامعة.
توسيع إطار الرعاية الصحية ليــشمل برامج تغــطى معاونى أعضاء ىيئة التدريس وأسرىم، 

 وح لمييئة المعاونة.ورفع الحد األقصى المسم
التوعية بأىمية البعثات الخارجية وضرورة تنوع البعثات في مخـــتمف التخصصات والمنح، 
 بمـــا يخـــدم المجتمع واحتيـــاجات ســوق العمل.
مراعــاة التوزيع النسبي ألعــداد المبعوثين، بمــا يحقق استراتيجــية التعميم والبـــحث العمـــمى، 

 يحقق أيضا تكافؤ الفـــرص بـــين الجـــامعات والتخصصات المختمفة.وبمــــا 
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 االىتمام بإيفاد المبعوثين إلى الجامعات الحاصمة عمى تصنيف عالمى متقدم.
  وضع إطار تشريعى مناسب لجداول مكافآت اإلشراف عمى الرسائل ومناقشتيا.

التدريـــس المتوفيين وغير   ىيئـــةإعـــادة النــظر فى معاشـــات ومستحقات أســر أعضـــاء 
 القادرين عمى العمل )يوجد حاالت مأساوية حاليا بالجامعات(.
تييئة المناخ البحثى لممبعوثين بعد عودتيم إلى مصر لضمان اإلستفادة القصوى من 
 خبراتيم التي إكتسبوىا خالل مسيرتيم العممية فى الخارج

ة المستندات رى لمجامعات بما يضمن تبسيط وميكناإلرتقاء بنظام العمل في الجياز اإلدا
        ة.المطموب واالجراءات

 رابعًا: توصيات بشأن تفعيل المقترحات تحقيق أىداف المنتدى
عقد لقاء بين ممثمى الجامعات المشاركة فى منتدى الحوار األول لمجامعات المصرية حول 

سيد األستاذ الدكتور وزير تطوير التعميم العالي فى مصر تحت شعار نحو تعميم أفضل وال
 التعميم العالي والدولة لمبحث العممى لمناقشة التوصيات ولمحوار
تبنى جامعة بنيا و وزارة التعميم العالي الممتقى سنوى تحت شعار تطوير التعميم فى مصر 

 تحت رعاية السيد رئيس الجميورية
 
 

 


