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 والمعايير المتغيرات ضىء في العالي التعليم لتطىير الدولي المؤتمر تىصيات

 بنها جامعة ـ 2102 يناير 22-22 العالمية

 في العالي التعميم لتطوير الدولي المؤتمر في المشاركون أوصى
 بنيا جامعة نظمتو والذي العالمية والمعايير المتغيرات ضوء
 خالد/ الدكتور برعاية الحالي يناير 90 إلى 99 من الفترة خالل

 حسين/ والدكتور العممي والبحث العالي التعميم وزير - عبدالغفار
 القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء/ والدكتور بنيا جامعة رئيس بأعمال القائم - المغربى
 .التوصيات من بمجموعة

 : القومي المستوي عمى: أوال
 التعميمية العممية يدعم بما العالي بالتعميم الخاصة والتشريعات الموائح في النظر عادةإ

 الجامعات تقدميا التي كاديميةاأل لمبرامج الدولي عتمادلإل مشروع طالقوا   والبحثية
 التعميم استراتيجيات وتطوير المصرية الجامعات في التكنولوجية البيئة وتحسن المصرية
 المجتمع ومشاكل بالصناعة العممي البحث ودمج 91القرن لميارات الطالب عدادإل والتعمم

 .بتكاراإل وتكنولوجيا العموم حوافز قانون ضوء في الخاص القطاع مع شراكات نشاءا  و 
 زائرين ساتذةكأ لمعمل الدوليين الخبراء جذب عمى العمل بضرورة المؤتمر أوصى كما 

 مذكرات تفعيل ضرورة عمى والتأكيد الخبرات لتبادل كبرأ فرصة يتيح بما بالجامعات
 وأ والمحمي المستوي عمى نظيراتيا مع الجامعات توقعيا التي التعاون تفاقياتا  و  التفاىم
 .مصر في العالي التعميم لتطوير قومي مشروع طالقإ و الدولي
 وتشجيع العالي التعميم مؤسسات وحوكمة دارةإ في ستراتيجياإل التخطيط مفيوم وتبني

 .الحكومي لمتعميم موازي كنظام لمربح ىادفة والغير ىميةاأل الجامعات نشاءإ
 سوق تخدم التي المجتمع خدمة وكميات التكنولوجية الكميات نشاءإ في التوسع وكذلك 

 عمى وبعضيا الجامعات بين شراكات نشاءإ وتشجيع والدولي  قميميواإل المحمي العمل
 العالي التعميم مؤسسات حوكمة آلية ووضع ودراسة والدولي قميمياإل وأ المحمي المستوى
 لوضع العمل لسوق المستقبمية حتياجاتاإل ودراسة العربية الجامعات اتحاد مع بالتعاون
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 عمى القضاء أساليب كأحد حتياجاتاإل ىذه مع متوافقين خريجين بتوفير كفيمة خطط
 .البطالة
 الناقد التفكير ميارات وتنمية العممي البحث ميارات إلى والتمقين الحفظ من التعميم وتحويل
 ختباراتاإل نظم وتطوير االمتحان سئمةأ شكل صياغة عادةوا   المشكالت  حل عمي والقدرة
 .بالجامعات لكترونياإل والتصحيح ختباراتاإل وتعميم الطالب وتقويم

 كفاءة لرفع العممية جيزةواأل لممختبرات القومي البنك دور بتفعيل يضاً أ المؤتمر وصىو أ 
 الدراسية المنح في والتوسع المختمفة البحثية المؤسسات بين العممية جيزةاأل استخدام
نشاء دولياً  المصنفة بالجامعات العممية والميمات والبعثات  بتكارواإل لإلبداع حضانات وا 

 الالزم الدعم توفير خالليا من يتم لمجامعات األعمى المجمس رعاية تحت جامعة بكل
 التعميم تطبيق في والتوسع الجامعات طالب ميارات وتنمية المجاالت كل فى لممبدعين
 في الحديثة التكنولوجية الوسائل دخالإ و الخاصة والقدرات التعمم صعوبات لذوي المدمج
 القيادات داءأ ومتابعة المدمج التعمم أو لكترونياإل التعمم نحو التوجو زيادة و التعميم

 والمرونة المؤسسية واالستقاللية لمقياس وقابمة محددة معايير عمى بناءاً  الجامعية
عادة العالي التعميم مؤسسات في الفعالو واإلدارة الحوكمة وتبني لمجامعات  في النظر وا 

 والشراكة المستثمرين وتشجيع النادرة التخصصات في التدريس ىيئة أعضاء أجازات نظام
 المشروعات دارةإ بوحدة الطالبية لممشروعات المخصصة المبالغ وزيادة المستثمرين مع

 .العالي التعميم بوزارة
 :الجامعة مستوي عمى توصيات: ثانيا

 والتنسيق سنوياً  التعميم لتطوير دوري مؤتمر إقامة بضرورة المؤتمر فى المشاركين أوصى
 األىداف في والتضارب التداخل لتجنب بالجامعة التعميم تطوير ومشروعات مراكز بين

 .واألنشطة التنفيذية والخطط
 مشروعات عدادوا   الكميات بخطط وربطيا لمجامعة ستراتيجيةاإل الخطة تنفيذ ودعم

  .متابعتيا يتم محددة ومبادرات
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 لمؤشرات بالميزانيات المخرجات وربط لممتابعة لكترونيإ ببرنامج باإلستعانة دقيقة بصورة 
 ىيئة أعضاء قدرات تنمية مركز وتطوير ودعم مستمرة بصورة ياسياق ويتم واضحة أداء

 لتنمية التدريب في السابقين الجامعة قيادات بخبرات اإلستعانة مع والقيادات التدريس
 .والعاممين والقيادات التدريس ىيئة أعضاء قدرات
 بكمية الخاصة حتياحاتاإل وذوي المبكرة لمطفولة جديدة برامج إنشاء عمى العمل وكذلك
 المناىج وتحديث وتطوير العربية و األجنبية الدول مع الطالبي التبادل وزيادة التربية

نشاء الدراسية  مستوى عمى تجييزه ويتم البرامج كافة يخدم بالجامعة تعميمي استوديو وا 
 والتقويم التعميم في الحديثة ستراتيجياتاإل وتبني بعد عن والتعميم كونفرس بالفيديو يسمح

 بالتنسيق بالجامعة نفسي إرشاد وحدة نشاءوا   عمييا والطالب التدريس ىيئة أعضاء وتدريب
نشاء واآلداب والتمريض البشري والطب التربية كميات مع  لدعم لموافدين مميزة برامج وا 

 وأعضاء لمطالب والبيانات المعمومات وربط اإلقميمية التطورات ومواكبة الذاتية الموارد
 معامل وتجييز بالجامعة ومحدثة موحدة بيانات قاعدة في والعاممين التدريس ىيئة

 . بالجامعة مركزية الكترونية اختبارات
 المينية النقابات مع شتراكباإل لمخريجين المستمر لمتدريب آلية بوضع المؤتمر وصىأ كما

 البرامج و وأمةالت في والتوسع المجتمعية بالتنمية وربطيا التطوعي لمعمل خطة ووضع
 البحثية المعامل تجييز واستكمال العممي البحث ودعم الدولية الجامعات مع المشتركة
نشاء  الجامعة وضع لتحسين خطة ووضع الباحثين لشباب العممية الكتابة لدعم مكتب وا 

 إلكساب بالتدريس األكاديمين غير الميتمين من بالخبراء واالستعانة الدولية التصنيفات في
نشاء والمينية العممية الخبرات من المزيد الطالب  .التوصيات تنفيذ لمتابعة لجنة وا 

 


