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مــن يــوقــف فــوضــى املــــرور فى 
القاهرة واجليزة.. وملاذا يختفى 
رجـــــال املــــــرور فـــى الــتــقــاطــعــات 
ــار  ــتــــظــ الـــرئـــيـــســـيـــة وتــــــــرك االنــ
اخلـــاطـــئ لــلــســيــارات يـــزيـــد من 
ــرق.. خـــاصـــة فى  ــطــ اخـــتـــنـــاق الــ
ــارع اجلـــالء  ــ وســـط الــقــاهــرة وشـ
الذى عاد إليه االنضباط وشارع 
ــيـــو.. وأيـــــن االنــضــبــاط  ٢٦ يـــولـ
ــــدت الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــــذى أكـ ــ الـ
تــطــبــيــقــه لــلــحــد مــــن افـــتـــراش 
عالوة  للطرق  اجلائلني  الباعة 
على االرصفة والعمل على عدم 

تعطل االشارات الضوئية.
البد من التوصل الى وسائل 
ــام فــى شــوارع  للحد مــن االزدحــ
جميع  وإزالـــة  واجلــيــزة  القاهرة 
بالطرق  املــوجــودة  االخــتــنــاقــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة وإلــــــــــــزام اصــــحــــاب 
السيارات بضرورة انتظارها فى 
اجلــــراجــــات املــخــصــصــة لــذلــك 
ــة عــلــى  ــوريــ وفــــــرض غــــرامــــات فــ

جميع املخالفني دون استثناء.
إن تــطــبــيــق الـــقـــانـــون خــاصــة 
دون  اجلميع  على  املـــرور  قــانــون 
السيولة  يــوفــر  اســتــثــنــاءات  أى 
ــــة املـــطـــلـــوبـــة ويـــحـــد مــن  ــروريـ ــ املـ
االخــتــنــاقــات فــى الــطــرق ومينع 
من  ويحد  واحملسوبية  الــرشــوة 
ــاطـــئ لــلــســيــارات  االنـــتـــظـــار اخلـ
وامليكروباصات  النقل  وفــوضــى 
ــتـــوك تـــوك والـــكـــارو وضــبــط  والـ

املرور على الكبارى واألنفاق.
ــرور  ــة املــ ــ ــــك ان حـــل ازمـ والشـ
يـــوفـــر مـــلـــيـــارات اجلــنــيــهــات فى 
تــيــســيــر وصـــــول الــعــامــلــني إلــى 
مواقع اعمالهم ويحد من إهدار 
الــــوقــــت ويـــخـــفـــف مــــن حـــــوادث 
الطرق ويسهل عمل رجال املرور 
الذين يبذلون جهدًا فوق العادة 

فى شوارع القاهرة واجليزة.

جامعة  ملؤمتر  الثالثة  التحضيرية  اجللسة  انتهت 
نحو  مصر..  فى  «التعليم  اليوم»  و«أخــبــار  القاهرة 
حلول إبــداعــيــة» إلــى أن إصــالح التعليم فــى مصر 
سياسة  معه  تصلح  ولن  جذرية  حلول  إلى  يحتاج 
املسكنات، وأكدت اجللسة أن احلوار املجتمعى الذى 
فتحه املــؤمتــر منذ انــطــالق جلساته حــدد عــددا من 
املشاكل التى ميكن بلورة برنامج عملى بجدول زمنى محدد 
يقوم على احللول الواقعية التى وصلت إلى اللجنة العلمية 
للمؤمتر والتى تخطت ٢٠٠ ورقة ويجرى تقييمها، وجاءت 
على رأس املشكالت العاجلة تأهيل املعلمني، إصالح التعليم 
باجلامعات،  والقبول  العامة  الثانوية  منظومة  االبتدائى، 
وآلـــيـــات ربـــط اخلــريــجــني بــســوق الــعــمــل كيفية االســتــفــادة 
حضر  التعليمية.  العملية  تطوير  فى  العلمى  البحث  من 
اجللسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث 
األسبق  العالى  التعليم  وزيــر  خورشيد  معتز  ود.  العلمى 
جابر  ود.  األســبــق  العالى  التعليم  وزيــر  خالد  حسني  ود. 
نصار رئيس جامعة القاهرة ود. عصام خميس نائب وزير 
صقر  محمود  ود.  العلمى  البحث  لشئون  العالى  التعليم 
عدلى  عــمــرو  د.  وأدارهــــا  العلمى  البحث  أكــادميــيــة  رئــيــس 

«تصوير:  مجدى عيد - خالد عيد»نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا.
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< مناقشات ساخنة فى حتضيرية التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية

الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر جامعة القاهرة و«أخبار اليوم»

فى بداية اجللسة وجه الكاتب الصحفى 
ياسر رزق رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» 
عبد  خالد  د.  العالى  التعليم  لوزير  الشكر 
الغفار حلرصه على حضور كافة اجللسات 
ما  وهــو  للمؤمتر،  والتحضيرية  التمهيدية 
يدل على اهتمامه الشديد بأن يسفر املؤمتر 
عن حلول واقعية، قائال : اتفقنا من اللحظة 
التربية  ووزير  نصار  جابر  د.  ومعنا  األولى 
يحقق  أن  على  شوقى  طــارق  د.  والتعليم 
على  االتفاق  مت  كما  إيجابية،  نتائج  املؤمتر 
تشكيل أمانة دائمة فى نهاية املؤمتر تتولى 
لألولويات  وفقا  وترتيبها  التوصيات  وضع 
ومتابعة تنفيذها وفق جدول زمنى، وتشكل 
األمانة برئاسة الوزيرين وعدد من اخلبراء 
ولها اجتماعات دورية تباشر عملية التنفيذ.
الوحيد  املؤمتر  يكون  لن  هــذا  أن  وأكــد 
مع وزارة التربية والتعليم وإمنا سوف تكون 
هناك مؤمترات قادمة لـ «أخبار اليوم» أولها 
عن أزمة الزيادة السكانية، وستتم االستعانة 
اليوم»  «أخــبــار  تسعى  كما  باخلبراء،  فيها 
سريعة  عملية  حلول  تطبيق  فى  للمساهمة 
حملو األمية بشكل حقيقى، خاصة وأن لدينا 

هيئة ال نرى دورها فى محو األمية.
«مشرط جراح»

التعليم  وزيــر  الغفار  عبد  خالد  د.  أكــد 
العديد  يواجه  مصر  فى  التعليم  أن  العالى 
جذرية  حلول  إلــى  ويحتاج  التحديات،  من 
مستوى  على  مجتمعى  حـــوار  نــتــاج  تــكــون 
وكافة  اجلامعات  وأســاتــذة  التعليم  خبراء 
هذه  على  نتغلب  حتى  املجتمع؛  أطــيــاف 
التحديات، مشيراً إلى أن تطوير التعليم هو 
مسئولية مشتركة بني كافة األطراف املعنية 
فى مصر. وقال عبد الغفار: لن نستطيع أن 
نتحدث فى كل مشاكل التعليم خالل املؤمتر 
لكننا إذا استطعنا فتح حوار مجتمعى على 
مقترحات  إلى  بها  ووصلنا  واحــدة  مشكلة 
إن   : وتابع  جناحا،  يعد  فهذا  تطبق  وحلول 
املسكنات  بنظام  إما  للحل  طريقتني  لدينا 
وهذا الواقع الذى نعيشه وال يؤدى ألى نفع 
وغير راضني عنه، أو نأخذ قرارات جذرية 
أياً كانت اآلالم التى سوف تأتى منها، وقال 
مؤلم  «املشرط  فإن  عمله  طبيعة  بحكم  إنه 

ولكنه يفيد فى حاالت كثيرة». 
تقييم  بنظام  نرضى  ال  جميعا  إننا  وقال 
كما  املصرية،  للجامعات  لدخولهم  الطالب 
أن نظام الثانوية العامة ليس النظام األمثل 
خرجنا  لو  أننا  وأضاف  اجلامعات،  لدخول 
بتوصيات فى النطاق دا فى اليوم دا يعتبر 
التعاون  ــى  إل مشيرا  كــبــيــراً.  ــازاً  اجنــ هــذا 
التربية  ــر  وزي شوقى  طــارق  د.  مع  املكثف 
من  للخروج  حلول  مقترح  لتقدمي  والتعليم 

الثانوية العامة والدخول للجامعة.
وأضاف د.عبد الغفار أن كافة دول العالم 
املتقدم تراجع سياساتها التعليمية من وقت 
ملناهجها  اجلــديــدة  رؤيتها  تبنى  ثم  آلخــر، 
واملستجدات  للمتغيرات  وفقاً  وخريجيها 
العاملية احلديثة، موضحاً أن «مؤمتر جامعة 
طيبة  فرصة  هــو  الــيــوم»  وأخــبــار  القاهرة 
ملراجعة سياستنا التعليمية، ومناقشة قضايا 
خالل  من  اجلامعى  وقبل  اجلامعى  التعليم 
وزارتى  بني  فيما  الكامل  والتعاون  التنسيق 

التعليم العالى والتربية والتعليم.
نظام عادل

بحاجة  أننا  إلى  عبدالغفار  د.  أشار  كما 
ــع نــظــام جــديــد يــقــيــم مــســتــوى  ــى وضــ ــ إل
التعليم  مرحلة  فــى  عــادل  بشكل  الــطــالب 
جديدة  آلية  اختيار  ــذا  وك اجلامعى،  قبل 
وأكــد  باجلامعات.  الــطــالب  هــؤالء  لقبول 
د.عبد الغفار على أننا حريصون على تنفيذ 
ــادة التى  اخلــطــط الــطــمــوح والــبــرامــج اجلـ
املعلمني  وتأهيل  املناهج  تطوير  إلى  تهدف 
والطالب، واالستفادة من التجارب التعليمية 
الناجحة؛ من أجل دفع مسيرة وتقدم التعليم 
تخصيص  بفكرة  الوزير  وأشــاد  بالدنا.  فى 
نصف مليون جنيه جائزة من جانب املؤمتر 
التعليم  ملشكالت  اإلبداعية  احللول  ألفضل 
مشيراً  املؤمتر،  فعاليات  خالل  ومناقشتها 
إلى أن هذه فرصة طيبة للشباب لالستفادة 

من أفكارهم االبتكارية فى حل هذه القضية 
املهمة، مؤكداً على أن اخلروج بفكرة إبداعية 
هذا  جلسات  رحم  من  للتنفيذ  قابلة  واحدة 

املؤمتر يعد إجنازاً نستحق أن نفخر به.
للشباب فرصة 

وقال د. جابر نصار إن احللول اإلبداعية 
اخلبراء  ويناقشها  سيقيمها  ستطرح  التى 
مفتوحة  املقترحات  ولكن  التعليم،  ومسئولو 
على  ردا  وذلــك  والــكــبــار  الشباب  للجميع 
دور  للشباب  يكون  بأن  احلضور  أحد  طلب 
املؤمتر  يكون  أال  ويجب  املؤمتر  منصة  على 
نصار:  وأكــد  فقط.  الكبار  على  مقتصراً 
فى  األســاســى  ــم  دورهـ سيكون  املسئولون 
اخلالقة  األفكار  إلى  االستماع  هو  املؤمتر 
القادرة على إحداث نقلة نوعية فى املنظومة 
التعليمية. وأضاف نصار أنه من السهل أن 
نحضر أى جتربة ناجحة ونطبقها ولكننا فى 
من املشاكل، فلدينا مباٍن  مصر نعانى كثيراً 
مبــدارس  ليست  وهــى  مـــدارس  عنها  يقال 
أكثر  ليس  املدرس  دور  ميثل  مدرس  ولدينا 
ولدينا طالب ميثل دور طالب، فنحن نحتاج 
تعليمى  نظام  أى  تطبيق  قبل  واقعية  حللول 
من  أكثر  وفــرت  القاهرة  وجامعة  جــديــد، 
بالكتاب  استبدلنا  عندما  جنيه  مليون   ٢٠٠
اجلامعى الكتاب اإللكترونى. واملثير للدهشة 
أن جامعة القاهرة من أكبر اجلامعات التى 
تقوم بالنشر العلمى الدولى وحتصل به على 
نفعل  وال  العالم  مستوى  على  متقدم  ترتيب 

به شيئاً.
العلمى البحث 

التعليم  وزيـــر  خــورشــيــد  معتز  د.  وأكـــد 
العالى األسبق أن إزالة املعقوات التى تواجه 
فى  منه  االستفادة  وحتقيق  العلمى  البحث 
مطالبا  قصوى،  أولوية  يعد  التنمية  خدمة 
خالل  كبيرة  أهمية  العلمى  البحث  مبنح 
البحث  نسبة  أن  يعلم  ــه  إن وقـــال  املــؤمتــر، 
 ٪٧٧ متثل  باجلامعات  والعاملني  العلمى 
العلمى  البحث  عن  نتكلم  أن  ميكن  ال  لكن 
فى إطار اجلامعات فقط، واقترح أن تكون 
وكان  العلمى،  للبحث  منفصلة  جلسة  هناك 
البحث  أن  رزق  ياسر  الصحفى  الكاتب  رد 
ميكن  ولكن  كامال،  مؤمترا  يحتاج  العلملى 

التعليم  تطوير  فى  البحث  عالقة  نتناول  أن 
خالل املؤمتر ولكن البحث العلمى وعالقته 
إلى  يحتاج  وغيرهما  والصناعة  بالتجارة 

مؤمتر مؤكدا أنه متحمس له جدا.
رئيس  الــتــاودى  أحمد  طبيب  اللواء  قــال 
أن  أخشى   : العسكرية  الطبية  األكادميية 
مؤكدا  فقط،  اجلوائز  لتقدمي  املؤمتر  يكون 
أن التعليم فى مصر ليس له عالقة، وأضاف 
: التعليم لدينا ليس له عالقة بسوق العمل 
فيما عدا خريجى األسنان الذين يحصلون 
بالكلية،  التحاقهم  منذ  متميز  تدريب  على 
بينما طالب الطب البشرى ال يرى املرضى 
وجتارب  حلول  ولدينا  البكالوريوس،  فى  إال 
الــداء،  الستئصال  مشرطاً  نحتاج  وبالفعل 
والبدء أوال بامتحان الثانوية العامة الذى ال 
لاللتحاق بالكليات،  يصلح أن يكون مقياساً 
أسوة  القدرات،  اختبارات  بتطبيق  مطالبا 
الطبية  األكادميية  فى  تتم  التى  بالتجربة 
العسكرية، مؤكدا أن مصر متتلك ثروة من 

العقول، ونحتاج اكتشافها وتوظيفها.
بسيطة حلول 

مجلس  رئيس  الــدجــوى  ــوال  ن د.  وقــالــت 
أمناء جامعة أكتوبر احلديثة : يجب أن نضع 
اإلصالح،  عملية  بدء  قبل  السليمة  األسس 
حتى ال يتحول الطالب إلى فئران جتارب، 
وأضافت: ميكن أن نعالج بأساليب بسيطة 
ونصل بها إلى نتائج أفضل، وكيف نربط بني 
التعليم ما قبل اجلامعى والتعليم اجلامعى، 

وقالت إننا نريد أن نسمع من خالل املؤمتر 
فكراً جديداً بسيطاً سريعاً، والبد أن نستعني 
بأشخاص تعايشوا التعليم اجلامعى وما قبل 
سريعة  حلول  إلى  نحتاج  فنحن  اجلامعى، 
لرؤية  ورقــة  ستقدم  أنها  وتابعت  وعملية، 
الناجحة  جتربتها  مــن  لالستفادة  علمية 
أشــرف  د.  واقــتــرح  املنظومة.  تطوير  فــى 
حيدر نائب رئيس جامعة مصر الدولية بأن 
الضوء  ويسلط  حتديدا  أكثر  املؤمتر  يكون 
على مشكالت بعينها لنصل إلى حلول لها. 
خاصة أن عدم التحديد من املمكن أن يؤدى 
بنا إلى طرق أخرى والبد من دخول البحث 

العلمى واملهنية بالتعليم اجلامعى.
الهيئة  رئيس  عيد  يوهانسن  د.  وقالت 
القومية لضمان جودة التعليم ان الطفل أول 
قبل  مــدارس  عن  له  نبحث  ونحن  يولد  ما 
اننا  مؤكدة  ميوله،  او  اهتماماته  نعرف  ان 
نتبنى  ان  البد  التعليم،و  من  الهدف  فقدنا 
من  ولــيــس  املــواطــنــة  اجــل  مــن  التعلم  فكر 
شهادات، البد ان نركز  احلصول على  اجل 
على فكرة االنتقال من التعليم العام للتعليم 

اجلامعى وجند لها حلوال.
أولويات ومتويل

جدد د. حامت البلك رئيس جامعة سيناء 
املنظومة  إلصالح  الطريق  أنه  على  تأكيده 
وتوفير  لألولويات  حتديد  دون  التعليمية 
بأن  وطالب  واضــح،  عمل  لبرنامج  التمويل 
وأرجــع  االبــتــدائــى،  للتعليم  األولــويــة  تكون 

البلك التأخر فى وضع نظام جديد للقبول 
مجموع  عــلــى  فــقــط  اليعتمد  بــاجلــامــعــات 
الــثــانــويــة إلـــى وجـــود تــخــوف شــديــد لــدى 
املجتمع من ضياع معيار العدالة الذى يوفره 
لديها  األغلبية  أن  خاصة  التنسيق،  مكتب 
هاجس دائم من حتكم الوساطة واحملسوبية 

فى أدق تفاصيل حياتهم.
جامعة  رئــيــس  عفيفى  صــديــق  د.  وقـــال 
النهضة إنه على الرغم من كثرة مراكز البحث 
اجلمهورية  أنحاء  كافة  فى  املنتشرة  العلمى 
ســــواء مـــن خــــالل اجلـــامـــعـــات اإلقــلــيــمــيــة 
البحثية  ــراكـــز  أواملـ اخلــاصــة  واجلــامــعــات 
التابعة لبعض الهيئات واملؤسسات احلكومية 
اال اننا لم نتمكن من االستفادة احلقيقية من 
البحث العلمى، وأضاف : البد ان نبحث عن 
طريقة جديدة لالستفادة من أفكار الباحثني 
هذه  حتويل  خــالل  مــن  املــجــاالت  كافة  فــى 
بكافة  ودعمها  حقيقية  إنتاج  آلليات  املراكز 
املراكز  ربــط  لــضــرورة  اضــافــة  اإلمكانيات 
البحثية بالكليات املماثلة لها فى التخصص 
على  العمل  مع  اجلمهورية  أنحاء  جميع  فى 
انشاء كيانات عملية من مصانع ومستشفيات 
ومزارع وغيرها واالستفادة من جتربة وزارة 
اإلنتاج احلربى والتوسع فى ارسال البعثات 
مبا  املتقدمة  الدول  جتارب  لنقل  اخلارجية 
يتناسب مع ظروفنا االقتصادية، إضافة إلى 
ضرورة االستفادة من دعم رئيس اجلمهورية 
ودعواته  االخيرة  الفترة  فى  والعلماء  للعلم 
لنقل  اخلــارج  فى  املصرية  للعقول  املستمرة 

جتاربهم فى التخلص من السلبيات املوجودة 
فى املراكز البحثية.

حرب الهوية
وطالب د. سيد قنديل عميد كلية الفنون 
اجلملية السابق بأن يتم وضع تعريف حقيقى 
للتعليم فى مصر يقوم على بناء الشخصية، 
وليس طمسها، مؤكدا أن مصر مت اختراقها 
على مدار السنوات املاضية من خالل فوضى 
عنها  ينتج  التى  املنظومة  وتشويه  الشهادات 
غياب االنتماء للوطن، ووضع الهجرة والسفر 
للخارج اخليار األول للشباب، وأكد أن الدولة 
تولى  أن  البد  اإلصــالح  فى  جــادة  كانت  إذا 
من  إلنقاذه  حقيقيا  اهتماما  الفنى  التعليم 
التدهور الذى حلقه خالل السنوات الكثيرة 
وجود  عدم  من  نعانى  أننا  خاصة  املاضية، 
عمالة، وأضاف أن التعليم اجليد فى مصر 
مجانى  تعليم  أنه  رغم  التكلفة  باهظ  اصبح 

جيد جعل منه استاذا جامعيا.
الدين  نصر  إسماعيل  املهندس  وأشـــاد 
اليوم  أخبار  مببادرة  النواب  مجلس  عضو 
ملشكالت  واقعية  حلوال  مؤمتريضع  لعقد 
التعليم مؤكدا أن البداية احلقيقية لإلصالح 

تأتى بإصالح التعليم.
تربية  اول  مــوجــه  رمــضــان  عــمــاد  وقـــال 
ريــاضــيــة ان اهـــم املــشــكــالت الــتــى تــواجــه 
السبب  هى  فصعوباتها  املنهج،  هو  التعليم 
والكثافة  اخلصوصية  بــالــدروس  الرئيسى 
فان كان لدى مناهج مبسطة من املمكن ان 
أقسم االسبوع بني املراحل الدراسية ونقلل 

بها كثافة الفصول.
التطوير خطط 

ــبــة الــبــحــث الــعــلــمــى  ــالـــد طــل وقـــــال خـ
بـــاالدارة  االهتمام  مــن  البــد  والتكنولوجيا 
مــن مــديــريــات ونــظــارة قـــادرة على تطبيق 
الليل  ابــو  عمرو  املهندس  وقــال  القوانني. 
مشاريع  ان  واتصاالت  الكترونيات  مهندس 
قابلة  مشاريع  الهندسة  للكليات  التخرج 
وطالب  منها،  االستفادة  املمكن  من  للتنفيذ 

بعمل مؤمتر لالبتكارات واالختراعات.
اولياء  رابطة  مؤسس  صفوت  خالد  وقال 
االمور للمدارس اخلاصة ان املؤمتر البد ان 
يبحث آليات تنفيذ خلطط التطوير، وقالت 
انه  بنات  الثانوية  الهرم  مدرسة  رجب  عزة 
حتيا  ائتالف  ادمــن  غالى  ابــو  منى  وقالت 
لتحقيق  ارادة  هناك  ان  البد  بالتعليم  مصر 
البد  انــه  واضــافــت  التعليم  تطوير  اهــداف 
من االستفادة من طالب مدارس املتفوقني، 
وقال اسامة عبد احلميد مدرس علم نفس 
باملدرسة اخلديوية إنه يجب جترمي الدروس 

اخلصوصية واغالق مراكزها.
األمريكى  اخلبير  بــرنــال  فيليب  وقـــدم 
املعايير  عن  عرضا  اجلامعات  تصنيف  فى 
الـــواجـــب تـــوافـــرهـــا لــتــأهــيــل اجلــامــعــات 
عمرو  د.  فيه  شاركه  العاملية  للتصنيفات 
البلك  حامت  د.  اجللسة  فى  شــارك  عدلى. 
التاودى  أحمد  واللواء  سيناء  جامعة  رئيس 
وااللواء  العسكرية  الطبية  األكادميية  رئيس 
طـــارق الــنــجــدى نــائــب رئــيــس األكــادميــيــة 
مدير  الديب  هشام  ود.  العسكرية  الطبية 
حيدر  أشرف  ود.  االلكترونية  بحوث  معهد 
على  ود.  الدولية  مصر  جامعة  رئيس  نائب 
الشافعى مدير صندوق العلوم األسبق وعال 
للمعلومات  القومية  الشبكة  رئيس  لورانس 
عام  منسق  التطاوى  عبداهللا  ود.  األسبق 
املؤمتر ود. عمرو كامل مدير مركز احلساب 
العلمى بجامعة القاهرة ود. شريف شاهني 
شاكر  فهر  ود.  األســبــق  الكتب  دار  رئيس 
عمار  أحمد  ود.  القاهرة  ــآدارب  ب األستاذ 
األستاذ بآداب القاهرة وعدد آخر كبير من 

اخلبراء وشباب الباحثني.
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