مقدمــــــــــــــــــة
فى إطار البرنامج القومً لتحدٌث الدولة تؤتى مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى بمصر والتى تبناها وأقرها
المإتمر القومى لتطوٌر التعلٌم العالى (  .)2001وتقوم حالٌآ وزارة التعلٌم العالى بتنفٌذ ستة مشروعات قومٌة
هً األهم فى أولوٌاتها واألبرز فى إسهاماتها فى تطوٌر وتحدٌث منظومة التعلٌم العالى بمصر  ,وهذه
المشروعات هى :
مشروع تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات .
مشروع تطوٌر كلٌات التربٌة .
مشروع تكنولوجٌا المعلومات واألتصاالت .
مشروع تطوٌر الكلٌات التكنولوجٌة .
مشروع توكٌد الجودة واألعتماد.
صندوق خدمة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى.

وقد تم إنشاء وحده إلدارة مشروعات التطوٌر بوزارة التعلٌم العالى تقوم بالتخطٌط والتنسٌق والمتابعة ألنشطة
التطوٌر فى المشروعات المختلفة التى تتناول أهم المحاور فى عملٌة التطوٌر المستمر  ,وكذلك قامت كل جامعة
) (PMUضمن الهٌكل التنظٌمى للجامعة
بتكوٌن وحدة إلدارة مشروعات التطوٌر على أن تكون هذة الوحدة
وتتبع اإلدارة العلٌا للجامعة .

ٌمثل مشروع تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات اآللٌة األهم فى إحداث عملٌة تطوٌر وتحدٌث التعلٌم
العالى بمصر ,ذلك أنه ٌركز على أهم مكون فً العملٌة التعلٌمٌة ونقصد الموارد البشرٌة بالجامعات المصرٌة
ومإسسات التعلٌم العالى ( أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات الجامعٌة ).
وبهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعٌة فى التعلٌم الجامعى بمصر  :من جامعات تقلٌدٌة إلً جامعات عصرٌة
ترقى للمستوى العالمً من حٌث أسالٌب التدرٌس وتوظٌف تكنولوجٌا المعلومات والتمتع بمستوى جودة متمٌز
من خالل موارد بشرٌة تتمتع بالقدرات المهنٌة والقٌادٌة التى تحقق التطوٌر وتتبنى برنامج التحدٌث المستمر .

تبنى وتطبٌق مفاهٌم وممارسات التطوٌر الذاتى المستمر للقدرات المهنٌة للموارد البشرٌة بالجامعات المصرٌة
ومإسسات التعلٌم العالى لتحسٌن جودة مخرجات التعلٌم الجامعى والعالى بما ٌحقق التكٌف مع تحدٌات العصر
وكذلك التوافق مع قواعد السلوك األخالقى المهنى للمشتغلٌن بالتعلٌم الجامعى.

أهداف المشروع
ٌتمثل الهدف العام للمشروع فً تحسٌن القدرات المإسسٌة والمهنٌة لمإسسات التعلٌم العالى من خالل تنمٌة
وتحدٌث المهارات األكادٌمٌة والقٌادٌة للموارد البشرٌة بهذه المإسسات وعلى وجة التحدٌد فإن المشروع ٌهدف
إلى - :
-

تنمٌة القدرات التطوٌرٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بمإسسات التعلٌم العالى بما ٌمكنهم من تحسٌن جوده مخرجات
التعلٌم العالى .
تنمٌة الخبرات الذاتٌة التً تدعم التطوٌر المستمر ألنشطة المشروع بما ٌحقق استمرارٌتة فى أداء رسالتة.
تنمٌة وتحدٌث القدرات والمهارات اإلدارٌة للقٌادات األكادٌمٌة والكادر اإلدارى بما ٌمكنهم من إحداث التغٌٌر
المستهدف بنجاح.
تدعٌم مراكز التدرٌب بالجامعات ومإسسات التعلٌم العالى .
نشر ثقافة التدرٌب والتطوٌر الذاتً .

ٌهدف المشروع إلى تنمٌة القدرات األكادٌمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فى مإسسات التعلٌم العالى
المصرٌة وكذلك المهارات اإلدارٌة للقٌادات الجامعٌة وشاغلى الوظائف اإلدارٌة .
وٌسعى المشروع خالل مدتة (  ) 2007-2003إلى تنمٌة مهارات القطاع األكبر من أعضاء هٌئة التدرٌس
والقٌادات ( أكثر من  70ألف ) وذلك فى مختلف الفئات األكادٌمٌة والقٌادات الجامعٌة واإلدارٌة  ,على أن ٌكون
التدرٌب والتنمٌة عملٌة مستمرة تنوالها الجامعات ومإسسات التعلٌم العالى بعد أن ٌتم إنشاء البنٌة األساسٌة
واآللٌات التنفٌذٌة التى تضمن أستمرارٌة التدرٌب والتعلم المستمر .

أســـــــــــــــــاتذة
أســــــــــاتذة مساعدون
مدرســـــــــــون
معاونــــــــــــون ( مدرســـــــــــــٌن مســاعدٌن  /معٌـــدٌن)

رإســـاء الجامعات ونوابهم
عمداء الكلٌــــــات ووكالئهم
رإســـاء االقسام العلمٌــــة

مدٌرو العموم بكل جامعة والمرشحون لوظائف قٌادٌة

والمشروع ٌتضمن ثالث مراحل هى:
المرحلة االولى :التخطٌط واالعداد  15شهرا
المرحلة الثانٌة :التنفٌذ والمتابعة  42شهرا
المرحلة الثالثة :التقٌٌم النهائى للمشروع  3شهور

 .1مراجعه االدبٌات واالطالع على تجارب الجامعات الرائدة .
 .2تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ( تم عقد ورشة عمل الجدارات الواجب توافرها فى عضو هٌئة التدرٌس وجمع
مإشرات من الجامعات عن االحتٌاجات الفعلٌة .
 .3تحدٌد الجدرات االساسٌة للفئات المختلفة مصفوفة الجدرات .
 .4ترجمة الجدرات الى مجموعة من البرامج التدرٌبٌة الموجهه لكل مستوى أكادٌمى وإداري.
 .5عمل زٌارات للجامعات للتعرف على امكانٌاتها التدرٌبٌة وأحتٌاجاتها
 .6تحدٌد المواصفات المطلوبة فى مراكز التدرٌب الجامعٌة
 .7أعداد وثٌقة المشروع المتكاملة ( االستراتٌجٌة العامة وخطة العمل التنفٌذٌة )
 .8وضع معاٌٌر أختٌار المرشحٌن للتدرٌب كمنسقٌن تدرٌب
 .9تدرٌب المرشحٌن كمنسقٌن لالنشطة التدرٌبٌة للجامعات
 .10متابعة أنشاء وتجهٌز المراكز التدرٌبٌة بالجامعات
 .11اعداد المواد العلمٌة واالدلة التدرٌبٌة
 .12أعداد البرامج التنفٌذٌة للبرامج التدرٌبٌة بالتنسٌق مع الجامعات

