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 الملخص العربى

والتى ليا أثر  ؛ومستمرة تطورات عممية وتقنية ضخمة العصر الحالىشيد العالـ فى ي       
واضح فى تغيير حياة الشعوب، وىذا األمر يعطى أىمية خاصة لتنمية الموارد البشرية، 

والتحوالت  التغيرات لمواكبة ، وتعميـ الكبارلألفراد وفرص التعميـ المستمر والممتد مدى الحياة
نطالقًا مف ذلؾ ىدؼ البحث الحالى إلى  ،التطوراتفى ظؿ ىذ ومياميـ  التى لحقت بأدوارىـ وا 

التعميـ فى إطار لتعميـ الكبار  كمية متخصصة داخؿ الجامعة المصريةنشا  التخطيط ل 
وقد استخدـ البحث لتحقيؽ ذلؾ المنيج الوصفى، وأحد األساليب الرئيسة لمتخطيط  ،المستمر

ح رت، وتمثمت أىـ نتائج البحث قى اقتراالشبكى لمبرامج والمشروعات التعميمية وىو أسموب بي
فى الجامعة المصرية، أحدىما  والتعميـ المستمر تعميـ الكباربديميف مستقبمييف لمشروع كمية 

   وفقًا لتصور الخبرا  واآلخر وفقًا لتصور الباحثة، وقد تـ تمثيؿ كؿ بديؿ بشبكة خاصة بو.
               أسموب بيرت. ،المستمر: كمية تعميـ الكبار والتعميـ الكممات المفتاحية

Abstract: 

          The world now is witnessing a huge and continuous scientific and 

technical developments which has a clear impact on changing communities 

lives. This matter gives special importance to human resources development, 

opportunities for continuing and life-long learning for individuals, and adult 

learning. In order to keep pace with the changes and transformations that have 

affected their roles and tasks in the light of these developments. Based on this, 

the aim of the current research is planning to establish a specialized college for 

adult learning in the context of continuing learning within the Egyptian 

university. To achieve this aim the research uses the descriptive approach, and 

one of the main methods of network planning for educational programs and 

projects, and it is Program Evaluation and Review Technique (P.E.R.T). The 

most important results of the research are the suggestion of two prospective 

alternatives for a project of “College for Adult Learning and Continuing 

Education” at the Egyptian university. One according to the experts' 

perspective and the other according to the researcher's perspective, and each 

alternative is represented by its own bar chart (network). 

Key Words: College for Adult Learning and Continuing Education, Program 

Evaluation and Review Technique (P.E.R.T).  
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 ة :ـــــمقدم

أصػػػبح عصػػػرنا الحػػػالى عصػػػر تتسػػػارع فيػػػو خطػػػى التغييػػػر والتطػػػوير، حيػػػث تشػػػيد        
فػى ظػؿ التطػور  فػى مختمػؼ المجػاالت ومتالحقػةعة يتغيرات وتطورات سر  المختمفة المجتمعات

والثػػورة التكنولوجيػػة الجديػػدة المرتكػػزة عمػػى اللكترونيػػات  التقنػػى وثػػورة المعمومػػات واالتصػػاالت
الدقيقة، مما أدى إلى ظيور وانتشػار أفكػار ومعمومػات ومعػارؼ جديػدة يػتـ تنظيميػا واختزانيػا 

مجتمػع "مجتمع جديد وىػو  ظير وراتونتيجة ليذه التطورات والثوتوصيميا بسرعة ال متناىية، 
" والػػذى يكػػوف فيػػو العقػػؿ البشػػرى ركيػػزة أساسػػية لجميػػع التحػػوالت والتغيػػرات الحادثػػة، المعرفػػة

ىػو الثػروة المعرفيػة والمػوارد  فػى ظػؿ مجتمػع المعرفػة يكوف مقيػاس تقػدـ المجتمعػاتبالتالى و 
 البشرية المؤىمة.

مجتمػػع المعرفػػة ذلػػؾ المجتمػػع القػػادر عمػػى إنتػػاج وتسػػعى المجتمعػػات إلػػى التحػػوؿ إلػػى        
المعرفة ونشرىا واستثمارىا، والذى يبنى اقتصاده عمى المعرفة التى تعػد العنصػر األساسػى مػف 
عناصر النتاج، ويقـو اقتصاد المعرفة عمى المحافظة عمى النتاج الفكرى وتسػويقو واالسػتفادة 

كما يقػـو بػدور ىػاـ فػى تنميػة االقتصػاد  ،لمعرفىا واالبتكار منو، حيث يسيـ فى تنمية البداع
مػة دعاوالذى بدوره يشارؾ فػى تقػدـ المجتمػع واذدىػاره، وفػى الوقػت ذاتػو يمثػؿ النتػاج الفكػرى 

حقيقيػػة لكافػػة عوامػػؿ النتػػاج فػػى جميػػع دوؿ العػػالـ التػػى تسػػعى لمنيػػوض والتقػػدـ.  أحمػػد، 
3128  :6:8 ) 
وميارات خاصة وقدرات فائقة تييػى  األفػراده لمتجػاوب  ويتطمب اقتصاد المعرفة إمكانات       

مع تحدياتو المتجددة، حيث يتطمب قوى عاممة ذات إنتاجية مرتفعػة ومسػتوى معرفػى مناسػب، 
وقػػدرة عمػػى التعامػػؿ بميػػارة مػػع تقنيػػات االتصػػاالت والمعمومػػات، كمػػا يتطمػػب بيئػػة اجتماعيػػة 

 (.  25:  3127ية  اليحيى، وتعميمية جاذبة وراعية لممواىب واألفكار الرياد
( ارتبػػاط اقتصػػاد المعرفػػة بمفيػػـو مجتمػػع الػػتعمـ، والػػذى 3126وتؤكػػد دراسػػة  منػػايـ،        

اآلخػريف  عيتيح فرصًا لمفرد ليػتعمـ كيػؼ يعػرؼ ويػتعمـ بيػدؼ أف يعمػؿ، ويػتعمـ لكػى يتفاعػؿ مػ
، ومػف فى مجتمعو ويتعمـ كيؼ يحقؽ ذاتو، باعتبار أف التعميـ مفتاح الدخوؿ لمجتمػع المعرفػة

خاللػػو يػػتـ تطػػوير المجتمعػػات إذا مػػا تػػـ االىتمػػاـ بتنميػػة المػػوارد البشػػرية باعتبارىػػا رأسػػماؿ ال 
   .ينضب
يـ المسػػػتمر وىػػػذا األمػػػر يعطػػػى أىميػػػة خاصػػػة لتنميػػػة المػػػوارد البشػػػرية، وفػػػرص التعمػػػ       

الػذيف ىػـ عمػاؿ المعرفػة بمػا يضػمف مواكبػة التطػورات فػى والممتد مدى الحياة، وتعمػيـ الكبػار 
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يجاد بيئة عمؿ منتجة لممعرفة، وتبنى قيـ االبتكار باعتبارىػا أسػاس  مختمؼ مياديف المعرفة، وا 
 الميزة التنافسية لألفراد وتحسيف آدا  المؤسسات.

مػػدى  المسػػتمر ار وتعمػػيميـ عنصػػرًا أساسػػيًا فػػى عمميػػة الػػتعمـوتمثػػؿ عمميػػة تعمػػـ الكبػػ      
ثقافػػػة الػػػتعمـ مػػػدى الحيػػػاة وتعمػػػؿ عمػػػى تنشػػػيط الػػػتعمـ داخػػػؿ األسػػػر  نيػػػا تعػػػززإالحيػػػاة، إذ 

ىػػى تشػػمؿ كػػؿ أشػػكاؿ الػػتعمـ والمجتمعػػات وميرىػػا مػػف بيئػػات الػػتعمـ فضػػاًل عػػف مكػػاف العمػػؿ، و 
ف المشػػاركة فػػى مجتمعػػاتيـ وعػػالـ العمػػؿ، والتعمػػيـ التػػى تيػػدؼ إلػػى تمكػػيف جميػػع الكبػػار مػػ

وينطػػوى تعمػػـ الكبػػار وتعمػػيميـ عمػػى أنشػػطة وعمميػػات متواصػػمة فػػى سػػياؽ اكتسػػاب القػػدرات 
، اليونسػكو  -منظمة األمـ المتحػدة لمتربيػة والعمػـو والثقافػة.  واالعتراؼ بيا وتبادليا وتكييفيا

3126  :8)  
منػذ عػاـ  فى التوجيات العالميػة باىتماـ ممحوظ والتعميـ المستمر تعميـ الكبارلذا حظى        
و  2:96، ومنيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: المػػؤتمرات الدوليػػة لتعمػػيـ الكبػػار فػػى األعػػواـ 2:87
، والمنػػدى العػػالمى 1::2، والمػػؤتمر العػػالمى لمتعمػػيـ لمجميػػع فػػى جػػومتيف :311و  8::2

فػى  دثيا التوصػية الخاصػة بػتعمـ الكبػار وتعمػيميـ، ولعؿ أىميا وأحػ3111لمتربية بداكار عاـ 
، والتػى تراعػى التغيػرات 3126فػى المػؤتمر العػاـ لميونسػكو فػى نػوفمبر  إطار التعميـ المسػتمر

المتسارعة التى شيدىا العالـ وتضع مبادى  توجيييػة لتعزيػز وتطػوير تعمػيـ الكبػار فػى الػدوؿ 
عمػػػيميـ بطريقػػػة شػػػاممة ومنيجيػػػة محػػػددة األعضػػػا ، وتتنػػػاوؿ ىػػػذه التوصػػػية تعمػػػـ الكبػػػار وت

مجاالتػػو الرئيسػػة فػػى: محػػو األميػػة واكتسػػاب الميػػارات األساسػػية، التعمػػيـ المسػػتمر واكتسػػاب 
الميػػارات المينيػػة، والتعمػػيـ الشػػعبى والمجتمعػػى واكتسػػاب ميػػارات المواطنػػة.  منظمػػة األمػػـ 

 (  4:  3126اليونسكو ،  -المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة
فػى ظػػؿ مجتمػػع  ومػف األمػػور التػى سػػاىمت فػى زيػػادة االىتمػاـ بػػالتعميـ المسػتمر لمكبػػار      

الشعور الجمعى لألفراد بأف الجرعة األولى لمتعميـ ميمػا تكػف  المعرفة واالقتصاد العالمى الجديد
جودتيا لـ تعد كافية لتحصيف الفرد مدى الحيػاة مػف الجيػؿ وعػدـ المعرفػة حتػى فػى تخصصػو 
األساسػػى، فتعمػػيـ الكبػػار يعػػد بمثابػػة المقػػاح التنشػػيطى الػػذى يؤخػػذ بػػيف فتػػرة وأخػػرى لضػػماف 

تداخؿ التخصصات الػذى أصػبح سػمة أساسػية سالمة وجودة المتخصص فى أى مجاؿ، كا أف 
فػػػى التخصصػػػات العمميػػػة يسػػػتدعى مػػػف الفػػػرد المتخصػػػص أف ينيػػػؿ مػػػف معػػػيف التخصصػػػات 
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المتداخمة مع تخصصو وىذا لف يتأتى إال مف خالؿ مؤسسػات وبػرامج تعمػيـ الكبػار التػى يمكػف 
 (    25:  3123أف تأخذ أشكااًل وأنماطًا متعددة وال حصر ليا.  السنبؿ، 

والتعمػػيـ المسػػتمر لػػو بعػػداف أفقػػى ورأسػػى، ففػػى بعػػده األفقػػى يعنػػى بتنػػوع التعمػػيـ فػػى       
األماكف المختمفة، وفػى بعػده الرأسػى يعنػى إتاحػة الفػرص لمػدخوؿ فػى أى نػوع مػف التعمػيـ فػى 

، ومػف  األزمنة المختمفة، لذا توجب وضع آليات جديدة لتعميـ الكبار فى إطار التعمػيـ المسػتمر
لتعمػػػيـ الكبػػػار والتعمػػػيـ  ه اآلليػػػات إنشػػػا  أقسػػػاـ أو كميػػػات متخصصػػػة فػػػى الجامعػػػاتأىػػػـ ىػػػذ
 (381-373:  3122. الجندى، المستمر
فػػى إنشػػا   وكنػػدا وأمريكػػا مثػػؿ اسػػتراليا العديػػد مػػف الػػدوؿ األجنبيػػة بالفعػػؿ نجحػػتولقػػد        

والتػػػى تقػػػـو بتقػػػديـ مجموعػػػة مػػػف البػػػرامج التدريبيػػػة والتعمػػػيـ المسػػػتمر؛  كميػػػات تعمػػػيـ الكبػػػار
والتػػى تتواكػػب مػػع المتطمبػػات لمكبػػار  والدراسػػات العمميػػة فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ العػػالى والمينػػى 

 المتجددة لسوؽ العمؿ بيذه الدوؿ.
(  أننػػا فػػى الػػوطف العربػػى عامػػة ومصػػر 3127 سػػعد،  أكػػدت دراسػػة وفػػى ىػػذا السػػياؽ       

، كمػػا والتعمػػيـ المسػػتمر الػػرؤى والممارسػػات المتنوعػػة فػػى تعمػػيـ الكبػػار خاصػػة نفتقػػد إلػػى ىػػذه
أكدت عمى أنو بالرمـ مما يتوفر بمصر مف قوى بشػرية عاممػة، إال أف ىػذه الميػزة انقمبػت إلػى 
مػػرض أصػػاب الػػوطف بػػالوىف إذ تعػػانى بالدنػػا مػػف ضػػعؼ عػػاـ فػػى اسػػتغالؿ المػػوارد البشػػرية 

 .بيف الشبابالمتاحة وارتفاع معدالت البطالة 
سػوا  فػػى  بمصػر كمػا أكػدت العديػد مػػف الدراسػات أف واقػع مراكػػز تعمػيـ الكبػار المتعػػددة       

حصػر جيودىػا تنصورتيا الحكومية أو األىمية الخاصة يشوبيا الكثير مف القصور والضعؼ، و 
فػػى تعمػػيـ الكبػػار عمػػى إكسػػاب ميػػارات القػػرا ة والكتابػػة والحسػػاب ممػػا جعميػػا تقػػؼ بنػػا عمػػى 
أعتػػاب العػػالـ ونظػػؿ نػػدور فػػى فمػػؾ األميػػة اليجائيػػة وىػػو مػػا يسػػتدعى إعػػادة النظػػر فػػى دور 

أحمػػػد؛ ( و 3126خػػػاطر، ( و :312الياللػػػى، ، ومػػػف ىػػذه الدراسػػػات:  وميػػاـ ىػػػذه المراكػػػز
   (3121وحسف، 

يعػانى مػف  والتعمػيـ المسػتمر ( أف مجػاؿ تعمػيـ الكبػار3128البموى، دراسة   أيضاً  أكدتو      
كمجػاؿ لمبحػث بحاجػة  فى إطار التعميـ المستمر انفصاـ بيف البحث والتطبيؽ، وأف تعميـ الكبار

ماسة إلى مزيد مف الفحص والدراسة لكافة قضاياه، وأف تعميـ الكبار الزاؿ فى مرحمػة المراىقػة 
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نشػػػا  ولػػػـ يصػػػؿ إلػػػى النضػػػج بعػػػد ، وأوصػػػت الدراسػػػة بضػػػرورة استكشػػػاؼ مجػػػاالت جديػػػدة وا 
  فى ضو  مجتمع المعرفة.  والتعميـ المستمر ؤسسات جديدة لتعميـ الكبارم

( أىمية تعميـ الكبار كأحد أشكاؿ التعميـ المسػتمر فػى 3121دراسة  سميماف،  وأوضحت      
القرف الحادى والعشريف ودوره فى التنمية االقتصػادية واالجتماعيػة، وأوصػت الدراسػة بضػرورة 

   تو بما يتفؽ مع النماذج العالمية.التأكيد عمى جودة مؤسسا
والتعمػيـ  ( إلى أف تحقيػؽ طفػرة فػى مجػاؿ تعمػيـ الكبػار:312الياللى، وأشارت دراسة         

لػػػف يتػػػأتى إال بالعتمػػػاد عمػػى أفكػػػار مبتكػػػرة، وحمػػػوؿ ميػػر تقميديػػػة، وبػػػرامج جاذبػػػة  المسػػتمر
لمدارسيف، تجعؿ مف التعميـ رحمػة ال تنتيػى، وتعمػؿ عمػى ترسػيد مبػادى  الػتعمـ مػدى الحيػاة، 
والتحػوؿ مػػف التعمػيـ التقميػػدى إلػػى الػتعمـ الػػذاتى، ومػػف التمقػى إلػػى المبػػادرة، ومػف التمقػػيف إلػػى 

رشػػاد، ومػػف النمطيػػة إلػػى البػػداع والتجديػػد واالبتكػػار، وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة التوجيػػو وال 
التفكير فى آليات مبتكرة وعدـ االكتفا  بالعمؿ داخػؿ حػدود مراكػز تعمػيـ الكبػار، مػع ربػط تعمػيـ 
الكبػػار بتحقيػػؽ فوائػػد لكػػؿ دارس عمػػى المسػػتوى الشخصػػى والعممػػى، لكػػى تكػػوف دافعػػًا يشػػجعو 

   التعمـ.عمى االستمرار فى 
 :البحث مشكلة

تشيد المجتمعات العربية تغييرات ىائمة فى جميػع جوانػب الحيػاة، ال سػيما فيمػا يتعمػؽ         
بػػالتعميـ والبطالػػة ونقػػص العمالػػة وضػػعؼ مياراتيػػا، وتمكػػيف المػػرأة وفػػرص التعمػػيـ المسػػتمر، 

مومرافيػػًا واقتصػػاديًا عػػدد كبيػػر مػػف التحػػديات دي والتعمػػيـ المسػػتمرـ الكبػػار يومػػف ثػػـ يواجػػو تعمػػ
 (      Nassar, 2017: 6وسياسيًا.  

وعمى الصعيد المصرى، يصعب عمى الجامعات بوضػعيا الحػالى تحقيػؽ أىػدافيا وآمػاؿ         
مجتمعيػػا، وىػػو مػػا يتطمػػب ضػػرورة النظػػر فػػى ترتيػػب أوراقيػػا وتحديػػد أىػػدافيا وأولوياتيػػا، مػػف 
حيػػث مواكبػػة االتجاىػػات التربويػػة التػػى تفرضػػػيا المتغيػػرات العالميػػة، والتوسػػع فػػى اسػػػتخداـ 

حداث وظػػائؼ جديػػػدة لمجامعػػػة منيػػا التفاعػػػؿ مػػػع المجتمػػع البيئػػػى وخدمتػػػو، المفػػاىيـ، واسػػػت
نشػػا  مراكػػز وكميػػات لمتعمػػيـ المسػػتمر  ، إلػػى جانػػبالوحػػدات ذات الطػػابع الخػػاص وتنوعيػػا وا 

 (435:  3123.  الشخيبى، وتعميـ الكبار
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 المحػػوـ مع وتقدمػػو ورسػػفػػى تطػػوير المجتمػػ ليػػا دور ىػػاـ الجامعػػات ومؤسسػػاتياوحيػػث إف 
ف مجػرد رؤيػة أو ىػدؼ عػاـ تسػعى  لػـ يعػد التعميـ المستمر مػدى الحيػاة لمكبػار المستقبمية، وا 

يجػػاد فقػػد لتحقيقػػو كيفمػػا شػػا ت ومتػػى أرادت، الدولػػة  أصػػبح االتجػػاه يتأكػػد نحػػو وضػػع نظػػـ وا 
وتحققػػو، وتسػػيؿ وتحقػػؽ لمجميػػع  النػػوع مػػف التعمػػيـ متخصصػػة ترعػػى ىػػذا وكميػػات مؤسسػػات

عمػػػى مػػػرار الػػػنظـ والمؤسسػػػات القائمػػػة بالجامعػػػات  الػػػتعمـ المسػػػتمر مػػػدى الحيػػػاة متػػػى أرادوا
 .األجنبية المرموقة

والتعمػػيـ ـ الكبػػار يفػػى تعمػػعػػدـ وجػػود كميػػات متخصصػػة وفػػى جامعاتنػػا المصػػرية يالحػػظ        
لجديػد وبمػا يمكػف مػف تحقيػؽ متطمبػات بما يتناسػب مػع اتجاىػات االقتصػاد العػالمى ا المستمر

 ـ الكبػاريلنشػا  كميػة متخصصػة لتعمػ بػالتخطيط تتجمػى ضػرورة االىتمػاـ لػذا، مجتمع المعرفػة
 .بالجامعة المصرية والتعميـ المستمر

المستخدمة فػى تخطػيط المشػروعات وىػو األسالسب ومف ىنا تأتى أىمية استخداـ أحد        
والتعمػػيـ  األساسػػية لمشػػروع كميػػة تعمػػيـ الكبػػار األنشػػطةالػػذى يسػػاعد فػػى تحميػػؿ  أسػموب بيػػرت

التى يمـز تنفيذىا لضماف تحقيػؽ ىػذا المشػروع ألىدافػو المرجػوة بطريقػة مثاليػة وفػى  المستمر
 الوقت المناسب.

 الرئيس التالى: لسؤاؿفى ا مشكمة البحث تحديد يمكف مما سبؽانطالقًا و        
 أسػػموب بيػػرتباسػػتخداـ  والتعمػػيـ المسػػتمر تعمػػيـ الكبػػارالتخطػػيط لمشػػروع كميػػة  كيػػؼ يمكػػف

P.E.R.T؟ 
 :التاليةالفرعية  التساؤالت السؤاؿعف ىذا و يتفرع             

 ؟الفكرى الذى تقوـ عميو كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمرالفمسفى و  لطاراما   -2
المستمر فى الدوؿ الرائدة فى ضو  سياقاتيا كميات تعميـ الكبار والتعميـ  طبيعةما   -3

 الثقافية؟
 الجامعة فى والتعميـ المستنمر تعميـ الكبارالتفكير فى التخطيط لمشروع كمية ما مبررات  -4

 ؟يةمصر ال
 الجامعة مشروع كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر فىتنفيذ التخطيط لما متطمبات  -5

 ؟يةمصر ال
 ؟يةمصر ال الجامعة فى والتعميـ المستمر كمية تعميـ الكبارمشروع ل المعالـ البنائية أبرزما  -6
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فى ضو  األوضاع  والتعميـ المستمر البدائؿ المطروحة لمشروع كمية لتعميـ الكبارما   -7
 ؟المحمية لممجتمع المصرى

 ؟P.E.R.Tباستخداـ أسموب بيرت كيؼ يمكف التخطيط لتنفيذ ىذه البدائؿ   -8
 :   البحثأهداف 

طرح مجموعة مف البدائؿ الممكنة لمشروع  الحالى فى مبحثل يتمثؿ اليدؼ الرئيس       
 لتنفيذ ىذه البدائؿوالتخطيط  ،فى مصر كمية مقترحة لتعميـ الكبار والتعميـ المستمر

باستخداـ أسموب بيرت، وقد استمـز ذلؾ التوجو نحو مجموعة مف األىداؼ الفرعية التى 
 :فيما يمى تحددت

 الفمسفية والفكرية التى تقـو عمييا كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر. تحميؿ األسس 
 كميات تعميـ الكبار والتعميـ المستمر فى الدوؿ الرائدة فى ضو  سياقاتيا طبيعة  وصؼ

  .الثقافية
  التعرؼ عمى مبررات التفكير فى التخطيط لمشروع كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستنمر فى

 مصر.
  عمى متطمبات التخطيط لتنفيذ مشروع كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر فىالتعرؼ 

 .يةمصر ال الجامعة
 الجامعة فى كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمرمشروع ل األساسية المعالـ البنائية تحديد 

 .يةمصر ال
 فى ضو  األوضاع  والتعميـ المستمر تعميـ الكبارلمشروع كمية  بدائؿ مقترحة تقديـ

 المحمية لممجتمع المصرى. 
 أسموب بيرت البدائؿ المقترحة باستخداـ  التخطيط لتنفيذP.E.R.T  بحيث يتـ تنفيذ مشروع

  .ة ممكنةعمى كفا بأو  فى أقصر وقت ممكف الكمية المقترحة
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 : البحثأهمية 

 :مف النقاط التاليةأىمية البحث الحالي تتضح  
ىػػاـ مػػرتبط ارتباطػػًا أساسػػيًا بالتوجيػػات التربويػػة المعاصػػرة عالميػػًا التركيػػز عمػػى موضػػوع  -2

فػى التنميػة االجتماعيػة واالقتصػادية  والتعميـ المسػتمر أىمية تعميـ الكبار أال وىو ومحمياً 
مػف منطمػؽ أنيػـ  لمكبػارفى المجتمع، والنيػوض بالمسػتوى التعميمػى والمعرفػى والتػدريبى 

   .شريحة كبيرة ومؤثرة فى المجتمع

والتعمػػػيـ  مواكبػػػة البحػػػث لتوجيػػػات الخطػػػط والبػػػرامج الصػػػالحية فػػػى مجػػػاؿ تعمػػػيـ الكبػػػار -3
، حيػػث أكػػدت ىػػذه الخطػػط وتمػػؾ البػػرامج عمػػى ضػػرورة التجديػػد فػػى ىػػذا المجػػاؿ المسػػتمر

 لتحقيؽ التميز والريادة.

يـ فػى مجػاؿ تعمػ والتعمػيـ المسػتمر أىمية الدور الذى يمكف أف تقـو بو كميػة تعمػيـ الكبػار -4
ثػػـ تفعيػػؿ دور الجامعػػة بشػػكؿ  فومػػ، وفقػػًا لمسػػتجدات العصػػر ومتطمباتػػو ميػػـالكبػػار وتعم

   عممى وتطبيقى واستثمارى فعاؿ فى ىذا المجاؿ.

القيمػػة المضػػافة لوجػػود مثػػؿ ىػػذه الكميػػات داخػػؿ الجامعػػات مػػف حيػػث المصػػداقية والثػػرا   -5
فػػى مجػػاالت تعمػػيـ  ديػػةالريا الفكػػرى والمعرفػػى، وزيػػادة فػػرص االسػػتثمارات والمشػػروعات

 .والتعميـ المستمر الكبار

المستخدمة فى تنفيذ المشػروعات  األساليبكاحد  أسموب بيرت توجيو األنظار نحو طبيعة -6
المقترحػة  والتعميـ المسػتمر ، ودوره فى تنفيذ مشروع كمية تعميـ الكبارومتابعتيا وتقويميا

 .وقت ممكف وبكفا ة عالية أقؿفى 

والتعمػيـ  لمشروع كمية لتعميـ الكبػار خطط زمنية بديمةفى اقتراح  لمبحثاألىمية التطبيقية  -7
عمػػى مػػرار الكميػػات القائمػػة بالػػدوؿ  يػػتـ إنشػػاؤىا فػػى الجامعػػات المصػػرية ، لكػػىالمسػػتمر

 .المتقدمة وبما يتفؽ مع السياؽ الثقافى لممجتمع المصرى ويخدـ أمراضو

والتعمػػيـ  سػػابقة إلػى التخطػػيط لمشػػروع كميػة لتعمػػيـ الكبػػاريمثػؿ البحػػث محاولػػة قػد تكػػوف  -8
 عمى مستوى مصر. -فى حدود عمـ الباحثة -حيث لـ يسبقو محاوالتفى مصر  المستمر
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 حدود البحث:

 :يقتصر البحث الحالى عمى       
، والعربيػػة الرائػػدة التابعػػة لمجامعػػات األجنبيػػة والتعمػػيـ المسػػتمر دراسػػة كميػػات تعمػػيـ الكبػػار -2

   .فى مصر والتعميـ المستمر تعميـ الكبار كميةل التخطيطواالستفادة منيا فى 

 .P.E.R.T/Timeعمى جانبو الخاص بالوقت  أسموب بيرتاالقتصار فى تطبيؽ  -3
 :وأسلوبه البحثمنهج 

تحميؿ األدبيات والدراسات  فى التحميمى المنيج الوصفي الحالى عمى البحث عتمدي       
مشروع  والمتطمبات الالزمة لتنفيذ الخطواتالسابقة المرتبطة بالموضوع؛ لمتعرؼ عمى أىـ 

، وتحديد الدور الذى يمكف أف تقوـ بو فى مجاؿ المقترحة والتعميـ المستمر كمية تعميـ الكبار
لتوصؿ ا مف أجؿ ذلؾ، و مكبار كمدخؿ لتفعيؿ دور الجامعة فى ىذا المجاؿل المستمر تعميـال

صيامة ىذه  ثـالتى يتكوف منيا كؿ بعد مف أبعاد الكمية المقترحة،  ألنشطةإلى أىـ ا
، أحدىما يمثؿ تصور والتعميـ المستمر مقترحيف لكمية تعميـ الكبار بديميف فى صورة ألنشطةا

 .الباحثة واآلخر يمثؿ تصور الخبرا  الميتميف بالمجاؿ
مف  والتعميـ المستمر ىذه البدائؿ المقترحة لمشروع كمية تعميـ الكبارلتخطيط تنفيذ و       

عمى أحد  المكونة ألبعادىا المختمفة، يعتمد البحث ألنشطةخالؿ وضع تقديرات زمنية لتنفيذ ا
فى جانبو  P.E.R.Tأسموب بيرت التخطيطية فى مجاؿ تخطيط المشروعات وىو ألساليب ا

وقت ممكف  لتخطيط لتنفيذ البدائؿ المقترحة فى أقؿالخاص بالوقت والذى يساعد عمى ا
 وبأعمى كفا ة وجودة ممكنة.       

 :بحثمصطلحات ال

 فيما يمى: البحث الحالىأىـ مصطمحات  تتحدد       
 & College For Adult Learning  والتعليم المستمر كلية تعليم الكبار

Continuing Education): 
مؤسسػػة تعميميػػة أكاديميػػة متخصصػػة داخػػؿ الجامعػػة بأنيػػا:  البحػػث الحػػالى يػػاويعرف        

تعميميػػة ال الدراسػػية بػػرامجال حزمػػة مػػف تمػػنح شػػيادات عمػػى المسػػتوى الجػػامعى، وتقػػـو بتقػػديـ
تثقيفيػػػة، تجمػػػع بػػػيف عػػػدة أنػػػواع مػػػف الدراسػػػات تمثػػػؿ المجػػػاالت والتخصصػػػات التدريبيػػػة و الو 

مػػف أجػػؿ تػػوفير فػػرص التعمػػيـ لتعمػػيـ الكبػػار مػػف منظػػور التعمػػيـ المسػػتمر، وذلػػؾ المختمفػػة 
 والتدريب المستمر ألفراد المجتمع الرامبيف فى استكماؿ تعميميـ ومواصػمة دراسػاتيـ الجامعيػة،
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كسػػابيـ ميػػارات حياتيػػة  يـوذلػػؾ لتمكيػػن ثػػرا  معػػارفيـ وا  مػػف تنميػػة قػػدراتيـ والتنميػػة المينيػػة وا 
رفػػع مسػػتواىـ المينػػى واالجتمػػاعى ومواكبػػة التغيػػرات واالحتياجػػات المتطػػورة  متجػػددة مػػف أجػػؿ

    لممجتمع.
 : (P.E.R.T) أسلوب بيرت

 Program Evaluation andىو إختصار لمتعبير النجميزى  P.E.R.Tأسموب        

Review Technique  وينتمى ىذا اتمج أو المشروعاويعنى أسموب تقييـ ومراجعة البر ،
وىى مجموعة األساليب  ؛Operation Researchاألسموب إلى أساليب بحوث العمميات 

  ( 349 : 3127شاىيف، .  العممية التى تستخدـ فى دراسة المشكالت وترشيد القرارات
التى تيدؼ إلى تحقيؽ رقابة أفضؿ  الشبكى ويعد ىذا األسموب أحد أساليب التخطيط       

عمى البرامج والمشروعات التى يطبؽ عمييا حتى يتـ تنفيذىا وتحقيقيا ألىدافيا فى أقؿ وقت 
الشبكة ىى الفكرة األساسية فى تطبيؽ و  ،(366: :311 منيمة،  ممكف وبأقؿ تكمفة ممكنة

مرتبطة ببداية أو عبارة عف لحظة زمنية وىو  Eventالحدث : أسموب بيرت، ومكوناتيا ىى
 وىو عبارة Activityالنشاط و  وىو اليستيمؾ وقتًا وال موارد، ؛نياية نشاط ما فى المشروع

مرحمة معينة فى المشروع أو جز ًا مف العمؿ، ولتمامو فإنو يستيمؾ جز ًا مف الوقت عف 
  (  46:  3::2 زاىر، . والماؿ والموارد المحددة لممشروع

مميزات ب يتميز أحد أساليب التخطيط الشبكى لممشروعاتك P.E.R.Tأسموب بيرت و         
أسموب تخطيطى رقابى يطبؽ عمى جميع مراحؿ الدورة التخطيطية  أىميا أنوكثيرة مف 

Planning Cycle  بنجاح وفاعمية، فضاًل عمى أنو يساعد الدارة فى التعرؼ عمى ما يجب
فت النظر إلى مناطؽ االختناؽ فى المشروع عممو لنجاز المشروع فى الوقت المحدد، حيث يم

والتى تحتاج إلى عناية وانتباه خاص مف الدارة حتى يتـ االستعداد ليا مف البداية، ليذا 
يعتبر ىذا األسموب مف أنسب األساليب التى يمكف االعتماد عمييا فى تنفيذ أى مشروع يسعى 

            (41:  3119 عمى، لتحقيؽ أىدافو فى الوقت المحدد وبالتكاليؼ المحددة. 
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 :البحث إجراءات

 :عمى النحو التالى البحث الحالى يسير       
 :: ويتضمف المحاور التاليةاإلطار النظرى -2

 الفكرى لكمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر.و  الفمسفى الطارالمحور األوؿ: 
كميات تعميـ الكبار والتعميـ المستمر فى الدوؿ الرائدة فى ضو   طبيعة :لثانىالمحور ا

 سياقاتيا الثقافية.
 مبررات التفكير فى التخطيط لمشروع كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر فى :المحور الثالث

 .يةمصر ال الجامعة
 فى والتعميـ المستمر تنفيذ مشروع كمية تعميـ الكبارل التخطيط متطمبات :الرابعالمحور 

  .يةمصر ال الجامعة
 ةالجامعفى  كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر مشروعل المعالـ البنائية: المحور الخامس

 .المصرية
 الجرا ات التالية: : ويشمؿاإلطار الميدانى -3

 ىدؼ الدراسة الميدانية. أواًل:
 أدوات الدراسة الميدانية. ثانيًا:
 عينة الدراسة الميدانية. ثالثًا:
 خطة التحميؿ الحصائى. رابعًا:

 التى توصؿ إلييا البحث.نتائج أىـ ال خامسًا:
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 اإلطار النظرى للبحث

 وتنتظـ محاوره عمى النحو التالى:       
 تعليم الكبار والتعليم المستمر اتالفكرى لكليالفلسفى واإلطار المحور األول: 

تعمػػػيـ الكبػػػار والتعمػػػيـ  كميػػػاتوفكريػػػًا عػػػف  فمسػػػفياً ىػػػذا المحػػػور مػػػف البحػػػث إطػػػارًا  يقػػػدـ       
 األنشػطةواألىداؼ، بالضافة إلى أىػـ  ، واألىمية، والفمسفة،المستمر مف خالؿ تناوؿ المفيـو

 مجاالت.الو 
 تعليم الكبار والتعليم المستمر مفهوم كلياتأوالً: 

مكبػػار ل المسػػتمر تعمػػيـال مفيػػـوتعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمر مػػف  كميػػات مفيػػـو يػػأتى       
كأحد أنماط تنمية الموارد البشرية مما يتيح تقديـ فرص تعميمية وتدريبيػة لمكبػار فػى المجػاالت 
حػػاطتيـ بأحػػدث التطػػورات فػػى مجػػاالت عمميػػـ، وتجديػػد خبػػراتيـ  المينيػػة لتنميػػتيـ مينيػػًا وا 

 التنمية المجتمعية ومواكبة متطمبات العصر الحالى.مما يسيـ فى ومعارفيـ 
عػػػادة التػػػدريب         ويقتػػػرف مفيػػػـو التعمػػػيـ المسػػػتمر بتعمػػػيـ الكبػػػار والتكػػػويف والتػػػدريب وا 

، ولقػد تأكػد أف والتأىيؿ لمموظفيف والعماؿ وصواًل إلى أرقػى المسػتويات فػى التعمػيـ المتخصػص
ـ لمبػػالغيف والغيػػر مقيػػديف فػػى مؤسسػػات تعميميػػة التعمػػيـ المسػػتمر لمكبػػار ىػػو تعمػػيـ ىػػادؼ يقػػد

نظاميػػة لتنميػػة معػػارفيـ وميػػاراتيـ فػػى مختمػػؼ مجػػاالت العمػػؿ والنتػػاج وتعمػػيميـ يقػػـو عمػػى 
 (4:  3127.  لطرش، أساس التعميـ لعالـ متغير

يقػدـ فػى األسػاس  تعميـ إضافى (  التعميـ المستمر بأنوMclean, 2007 : 65يعرؼ و        
مف كؿ األعمار بعد المرحمة الثانوية والتعميـ الجامعى، ويتضمف برامج شاممة ومصػممة لمكبار 

لجعؿ المينييف عمى اتصاؿ دائـ بكؿ ما ىو جديد فى مجػاؿ عمميػـ، كمػا يتضػمف أيضػًا العديػد 
مف البرامج المعتمدة والمتنوعػة والمصػممة خصيصػًا لمكبػار ولدرشػاد المينػى وخدمػة التغيػرات 

 .لضافة إلى عدد مف البرامج الحرةالمينية، با
"مجموعػة البػرامج المنظمػة  بأنػو (754:  3124و السػالـ، ؛  ربابعػو كما عرفو أيضػًا        

التػػى تقػػدميا مؤسسػػة تعميميػػة معينػػة بغػػرض رفػػع المسػػتوى المعرفػػى والمينػػى لألفػػراد الػػذيف 
 .  يشاركوف فى ىذه البرامج"

بأنػو  فى نطػاؽ التعمػيـ المسػتمر تعميـ الكبار (312:  3123 أحمد؛ وآخروف، ويعرؼ        
جميع أشكاؿ البرامج التعميمية والتأىيمية والتدريبية التػى تؤدييػا وتسػتحدثيا الجامعػة مػف أجػؿ 
تػوفير فػرص التعمػيـ والتػدريب لممػواطنيف الػذيف ىػػـ خػارج إطػار التعمػيـ النظػامى؛ ليتمكنػوا مػػف 
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كسػػابيـ م يػػارات ومعػػارؼ جديػػدة لدرتقػػا  بػػأدائيـ الػػوظيفى، تحسػػيف مسػػتوياتيـ المياريػػة، وا 
 وضماف تكيفيـ فى الحياة بشكؿ أكثر فاعمية.  

الػدوؿ المتقدمػة إلػى الىتمػاـ بإنشػا  جامعػات اتجيت أممػب  فاىيـالم هانطالقًا مف ىذو        
حسػيف كميات تعميـ الكبار والتعميـ المستمر لتكوف المصدر األساسى لمتعميـ المسػتمر لمكبػار وت

كبة احتياجات سوؽ العمؿ المتجددة، وكػاف لمجامعػات االسػترالية واألمريكيػة أدائيـ المينى لموا
تطػوير وتقػديـ بػرامج تعميميػة مبتكػرة ب ىػذه الكميػاتوتقػـو ، والكندية دورًا رياديًا فى ىذا المجاؿ

والػػوظيفى، األفػػراد عمػػى العػػداد والنجػػاح فػػى دراسػػاتيـ األكاديميػػة، ومسػػارىـ المينػػى تسػػاعد 
    (Dalhousie College of Contuinuing Education, 2018 : 2  وتنمية قدراتيـ.

مػػف مفيػػـو تعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمر، ومػػف خػػالؿ مراجعػػة  وفػػى ضػػو  مػػا سػػبؽ       
تعريػػؼ  لمبحػػث الحػػالى يمكػػف الباحثػة لألدبيػػات الخاصػػة بكميػػات تعمػػيـ الكبػػار والتعمػيـ المسػػتمر

مؤسسػة تعميميػة أكاديميػة متخصصػة داخػؿ الجامعػة ـ الكبار والتعميـ المسػتمر بأنيػا كمية تعمي
تعميميػػة ال الدراسػػية بػػرامجال حزمػػة مػػف تمػػنح شػػيادات عمػػى المسػػتوى الجػػامعى، وتقػػـو بتقػػديـ

، تجمػػػع بػػػيف عػػػدة أنػػػواع مػػػف الدراسػػػات تمثػػػؿ المجػػػاالت والتخصصػػػات تثقيفيػػػةالتدريبيػػػة و الو 
مػػف أجػػؿ تػػوفير فػػرص التعمػػيـ  لتعمػػيـ الكبػػار مػػف منظػػور التعمػػيـ المسػػتمر، وذلػػؾ المختمفػػة

 والتدريب المستمر ألفراد المجتمع الرامبيف فى استكماؿ تعميميـ ومواصػمة دراسػاتيـ الجامعيػة،
كسػػابيـ ميػػارات حياتيػػة  يـوذلػػؾ لتمكيػػن ثػػرا  معػػارفيـ وا  مػػف تنميػػة قػػدراتيـ والتنميػػة المينيػػة وا 

ؿ رفػػع مسػػتواىـ المينػػى واالجتمػػاعى ومواكبػػة التغيػػرات واالحتياجػػات المتطػػورة متجػػددة مػػف أجػػ
        لممجتمع.

 أهمية كليات تعليم الكبار والتعليم المستمر ثانياً:

 ،مكبػػارالمسػػتمر ل تعمػػيـالتنبػػع أىميػػة كميػػات تعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمر مػػف أىميػػة        
-4:1:  3129فى النقػاط التاليػة:  عبػدالحى، مكبػار ل المسػتمر يـتعمػالويمكف توضػيح أىميػة 

 (328:  3121( و  حباكة، 4:2
تحقيػػػػؽ العػػػػدؿ التربػػػػوى وتكػػػػافؤ الفػػػػرص التعميميػػػػة: لمػػػػذيف أدت ظػػػػروفيـ االجتماعيػػػػة  -2

واالقتصادية إلى عدـ استكماؿ تعميميـ، فقد تتحسف ظروؼ ىؤال  األفػراد ويبحثػوف عػف حقيػـ 
فرصػة جديػدة  فى نطاؽ التعميـ المسػتمرـ الكبار ييـ، حيث يقدـ تعمفى الفرصة الثانية فى التعم

 تتناسب ومرحمة العمر، وظروؼ الزماف والمكاف، وىو ما يعد وسيمة لتحقيؽ العدؿ التربوى.



 .............................................................التخطيط لمشروع كلية تعليم الكبار والتعليم المستمر 

 - 2976 - 

تحقيػػؽ التنميػػة البشػػرية لممجتمػػع: مػػف خػػػالؿ تقػػديـ بػػرامج تمبػػى االحتياجػػات التعميميػػػة  -3
ى فػى صػوره المتعػددة بػد ًا مػف التممػذة الصػناعية إلػى إعػداد والثقافية لألفراد، والتػدريب المينػ

 القادة مرورًا بالتدريب أثنا  العمؿ أو إعادة التدريب.
نتػاج جديػدة،  -4 اسػتبداؿ و تحقيؽ التنمية االقتصادية لممجتمع: مف خالؿ توفير فرص عمؿ وا 

ة خاصػػة مػػا يتعمػػؽ اج، والسػػتثمار فػػى مجػػاالت اقتصػػاد المعرفػػتػػثقافػػة السػػتيالؾ بثقافػػة الن
 بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

عػػالج المشػػكالت الناتجػػة عػػف قصػػور األنظمػػة التعميميػػة، مثػػؿ: االنفصػػاؿ بػػيف التعمػػيـ  -5
وسوؽ العمؿ، والتسرب المتزايد مف المراحؿ التعميمة أو العزوؼ عف التعميـ، وعدـ التكػافؤ فػى 

فػى ذلػؾ مػف ازدواجيػة واضػحة سػوا  بػيف التعمػيـ الفرص التعميمية، وتعدد مسارات التعميـ بمػا 
 العاـ والفنى، أو بيف تعميـ النخبة وتعميـ العامة.

مكبػػػار عنػػػد المسػػػتمر ل تعمػػػيـالاستشػػػراؼ المسػػػتقبؿ واحتياجاتػػػو التنمويػػػة: تػػػزداد أىميػػػة  -6
استشراؼ ما سيكوف عميو المسػتقبؿ الػذى تبػيف صػورتو مػدى الحاجػة المسػتقبمية ليػذا الػنمط 
التعميمػػى، ومػػف مالمػػح تمػػؾ الصػػورة: الزيػػادة السػػكانية، وزيػػادة الطمػػب عمػػى المػػوارد الطبيعيػػة 
ر واالستيالكية، وزيادة كـ المعرفة وما يترتػب عمييػا مػف انبثػاؽ مجػاالت معرفيػة جديػدة وتطػو 

       وتقدـ تكنولوجى، وسيطرة قطاع الخدمات والمشروعات الصغيرة عمى القطاعات األخرى. 
 فلسفة كليات تعليم الكبار والتعليم المستمر ثالثاً:

فمسفة ىذه الكميات عمى فمسفة التعميـ المستمر فى أف التعميـ يجػب أف يسػتمر  تتأسس       
بإتاحػة الفرصػة ويكػوف ذلػؾ باستمرار الحيػاة، وذلػؾ لتطػوير األفػراد مػف أجػؿ تطػوير المجتمػع، 
وتجديػػػد خبػػػراتيـ ومعػػػارفيـ لألفػػػراد لمحريػػػة فػػػى التعمػػػيـ وتنميػػػة قػػػدراتيـ ومػػػواىبيـ الخاصػػػة، 

ضػػمف مؤسسػػات معػػدة ليػػذا الغػػرض بحيػػث يتولػػد فػػى النيايػػة مجتمعػػًا باسػػتمرار ويكػػوف ذلػػؾ 
 (:29:  3114 أبوالعينيف ؛ وآخروف،  متناسقًا مع عصره، ومواكبًا لو.

كما تكمف فمسفة التعميـ المستمر فى أنو يمثؿ منظومة رئيسة تسعى إلػى تحقيػؽ تكػافؤ        
والحفػاظ  المجتمػع كػؿ حسػب اسػتعداداتو وميولػو وقدراتػو، لػدعـ الفكػر البنػا  أفػرادالفرص بيف 

نكػػار الثقافػػات التػػى قػػد تضػػر بػػأمف المجتمػػع وبنػػا  لغػػة الحػػوار بػػيف ، عمػػى اليويػػة الثقافيػػة، وا 
، ومسػػػاعدة الفػػػرد عمػػػى المشػػػاركة المدنيػػػة، وتعمػػػيـ األفػػػراد لموصػػػوؿ إلػػػى االسػػػتقرار واألصػػػالة

لػػوعى لديػػو بحقوقػػو ووجباتػػو، وتبنيػػو قػػيـ المواطنػػة التػػى تمكنػػو مػػف الديمقراطيػػة، وترسػػيد ا
 ، كمػػا أنػػو أسػػموبًا ديناميػػًا قػػادرًا عمػػى االسػػتجابة لمتغيػػراتالمشػػاركة الواعيػػة فػػى الحيػػاة العامػػة
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حػػداث حػػراؾ لموظػػائؼ وذلػػؾ بتعمػػيـ األفػػراد وتػػدريبيـ كجػػز  أساسػػى متكامػػؿ مػػع كػػؿ بػػرامج  وا 
ة عمػى تقػديـ المعرفػة فػى تخصصػات العمػؿ المختمفػة، وكػذلؾ نشػر التنمية، كما أنو لديػو القػدر 

القيـ الثقافيػة والسياسػية والوطنيػة فػى أسػرع وقػت لحػداث التغيػر المطمػوب الػذى يسػتطيع أف 
 (398:  3128 الجالد،  يحافظ عمى تماسؾ المجتمع وىويتو الثقافية.

عمػػػى أربعػػػة أعمػػػدة  العولمػػػةفػػػى عصػػػر المعموماتيػػػة و  وتقػػػـو فمسػػػفة التعمػػػيـ المسػػػتمر       
 (UNESCO,2016 : 7-8  :وىى ؛اليونسكو أساسية حددتيا

 عمػى الحصػوؿ عمػى  الميارات العقميػة لمفػرد عػف طريػؽ تنميػة قدرتػو تعمـ لتعرؼ: أى تنمية
 واتساع نطاقيا، واستدامة اكتسابيا.تراكميا،  المعرفة، وكيفية التعامؿ مع

 ؿ التعامػؿ مػع ال لتمبيػة مطالػب المجتمػع؛ مػف خػ مينيػاً  تعمـ لتعمؿ: أى تأىيؿ الفػرد وتدريبػو
عػػالـ الواقػػع والعػػالـ االفتراضػػى، كػػذلؾ تعػػدد أطػػوار العمػػؿ؛ كالعمػػؿ مػػف بعػػد، والعمػػؿ الجمػػاعى، 

 والعمؿ أثنا  التنقؿ والحركة.

 التنمية الشاممة لكػؿ فػرد، روحػًا وجسػدًا، وذكػا  وحساسػية، وحسػًا جماليػًا،  تعمـ لتكوف: أى
ومسئولية شخصية وروحانية، وذلؾ لكى تتفتح شخصيتو عمى نحو أفضؿ، وليكػوف بوسػعو أف 

، وتنميػة الشػعور بالمسػؤولية يتصرؼ بطاقة متجددة دومًا مف الستقاللية والحكػـ عمػى األمػور
 يارات، وتنمية البداع واالبتكار.الفردية، وسرعة اكتساب الم

  :التعامػؿ مػع بيئتػو فػى إطارىػا الواسػع مػف  أى تنميػة قػدرة الفػرد عمػىتعمـ لتشارؾ اآلخريف
الترابط بػتوعيتػو و بيئة محمية إلى بيئة عالميػة، ويتطمػب ذلػؾ تعمػـ الفػرد تنػوع الجػنس البشػرى، 

دراؾ أوجو التكامؿبيف جميع الكائنات البشرية عمى ظير األرض، وكذلؾ تنمية في  .ـ اآلخر وا 

 كليات تعليم الكبار والتعليم المستمر أهداف رابعاً:

تسػػتمد كميػػات تعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمر أىػػدافيا مػػف مػػف أىػػداؼ التعمػػيـ المسػػتمر        
وتعمػػيـ الكبػػار، والتػػى ال تعتبػػر أىػػداؼ نيائيػػة، بػػؿ ىػػى أىػػداؼ تتجػػدد وتتغيػػر وفقػػًا لتطمعػػات 

 ويمكف تصنيؼ ىذه األىداؼ إلى:النساف وقدراتو والظروؼ المحيطو بو، 
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 أهداف تتعلق بالفرد -1

 (45:  3128الجالد، ( و  9:  3126اليونسكو،   وتتمثؿ ىذه األىداؼ فى:       
  ،تحقيػػؽ مبػػدأ تكػػافؤ الفػػرص، وتقػػديـ خػػدمات تعميميػػة وتدريبيػػة وتأىيميػػة ألفػػراد المجتمػػع

 وتأميف حؽ الفرد فى التعميـ مدى الحياة بما يساعد عمى تحقيؽ طموحاتو.

 طريػػؽ تحسػػيف ظػػروفيـ االقتصػػادية واالجتماعيػػة  تمكػػيف األفػػراد مػػف الرتقػػا  الػػوظيفى عػػف
والتعميمية، مع إعادة تأىيؿ وتطػوير الكفػا ات والقػدرات الخاصػة لألفػراد فػى مختمػؼ مراحػؿ 

 حياتيـ.

 وتعػػريفيـ بمتطمبػػات العمػػؿ ومواصػػفاتو وطبيعػػة األدوار والميػػاـ تعمػػيـ األفػػراد مينػػًا جديػػدة ،
فػى والتطػور التكنولػوجى وتمكيػنيـ مػف التكيػؼ فى ظػؿ االنفجػار المعر  التى يجب القياـ بيا

 مع ظروؼ الحياة الطارئة والمستجدة.

  مساعدة األفراد عمى اتخاذ القرار األفضؿ، وتنمية مياراتيـ فى حؿ المشكالت التى تػواجييـ
 فى بيئة العمؿ.

 اع االستنارة الفكرية ألفػراد المجتمػع بمػا ينمػى قػدراتيـ عمػى التفكيػر النقػدى والػوعى باألوضػ
السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة لممجتمػػع والشػػعور بمسػػئولية النيػػوض بػػو ومواجيػػة 

 التحديات التى تواجيو.

  تنمية الميوؿ األكاديمية لدى األفراد لممشاركة فى أنشطة العمـ والتكنولوجيػا، والمشػاركة فػى
 المؤتمرات والندوات العممية.

  الكبػار وتنميػة ميػاراتيـ فػى إدارة أوقػاتيـ وذاتيػـ استثمار أوقات الفراغ لػدى و النمو الثقافى
 فيما يعود عمييـ بالنفع المادى والمعنوى.

  أهداف تتعلق بالمجتمع-0

 (759:  3124و السالـ، ؛  ربابعو و  (:5:  :311العبيدى، وتتمثؿ فى:         
 ،ومواجيػة مػا  التنمية المجتمعية مف خالؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص لألفػراد

 ينتج مف مشكالت ناتجة عف التغيير االجتماعى السريع.

 نتػاج جديػدة،  التنمية االقتصادية وتعزيز موارد دخؿ المجتمع مف خػالؿ إيجػاد فػرص عمػؿ وا 
 واستبداؿ ثقافة الستيالؾ بثقافة النتاج.

 .نشر الوعى حوؿ القضايا الكبرى محميًا وعالميًا 
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 ة عف اختالؼ السرعة بػيف النمػو المػادى والنمػو الحضػارى فػى تضييؽ اليوة الثقافية الناتج
 جوانب الحياة االجتماعية، والتوفيؽ بيف القيـ واالتجاىات ومتطمبات العصر الجديد.

  المستدامة لممجتمع، والسعى نحو تعزيز التعايش السممى وحقػوؽ النسػاف، وتعزيػز التنمية
 التضامف بيف المنظمات المجتمعية.

 فة الرقمية والمعرفة المرتبطة بيا، مف خالؿ نشر تكنولوجيا المعمومػات واالتصػاؿ تعزيز الثقا
وتمكػػيف أفػػراد المجتمػػع مػػف االعتمػػاد عمييػػا واسػػتخداميا فػػى شػػتى المعػػامالت المجتمعيػػة 

 واالقتصادية والنتاجية والخدمية.
 كليات تعليم الكبار والتعليم المستمر وأنشطة مجاالت خامساً:

كميػػػات تعمػػػيـ الكبػػػار والتعمػػػيـ المسػػػتمر يعمػػػو شػػػأف األنشػػػطة التعميميػػػة والخدميػػػة فػػػى        
تشػمؿ مجػاالت ىػذه الكميػات المجػاالت األساسػية لتعمػيـ والممارسات التطبيقية المرتبطة بيػا، و 
مجػػاالت كميػػات تعمػػيـ الكبػػار أىػػـ يمكػػف تحديػػد وبالتػػالى  الكبػػار فػػى نطػػاؽ التعمػػيـ المسػػتمر،

 3121قاسػـ، ( و  4:2-4:1:  3129 عبػدالحى،  فى المجاالت التاليػة:والتعميـ المستمر 
 (:38:  3129جماؿ، و   (386: 

تػػوفير فػػرص التعمػػيـ العػػالى  ىػػذا المجػػاؿ ويتضػػمف :والتكميميػػة الحػػرةالدراسػػات  المجااال األول:
ؿ فػػي اسػػتكما يفمبار الػػ ألفػػرادل فػػى مختمػػؼ المجػػاالت والمسػػتوياتوالتعمػػيـ المسػػتمر 

مػػف ذلػػؾ نتيجػػة لعوامػػؿ متعػػددة منيػػا انخفػػاض  يتمكنػػوابػػرامج التعمػػيـ العػػالي ولكػػف ال 
، ثػػـ رمبػوا فػى اسػتكماؿ تعمػػيميـ أو المعػدالت الدراسػية فػي المرحمػػة مػا قبػؿ الجامعيػة

الحصػػوؿ عمػػى مزيػػد مػػف التعمػػيـ وفقػػًا لقػػدراتيـ ورمبػػاتيـ سػػوا  كػػاف بيػػدؼ الحصػػوؿ 
 .أو مف أجؿ المعرفة والنمو الذاتى عمى شيادة عممية أو مؤىؿ دراسى

 التعميميػة األنشػطةالبػرامج و : التػدريب واالرتقػا  المينػى: ويتضػمف جميػع أنػواع المجال الثانى
التدريبية التى تؤىؿ الفرد لمعمؿ بحرفة جديدة، أو االرتقػا  بميػارات المينػة أو العمػؿ و 

العمػػؿ الدارى وتػػولى  الػػذى يعمػػؿ بػػو ومواكبػػة تطوراتػػو، أو التأىػػؿ الكتسػػاب ميػػارات
 مناصب قيادية فى مينتو.

البػػرامج واألنشػػطة الثقافيػػة التػػى أنػػواع ويتضػػمف جميػػع  التثقيػػؼ المجتمعػػى: المجااال الثالااث:
وتمكينػو مػف التكيػؼ تيدؼ إلػى االرتقػا  بنوعيػة الفػرد فػى المجتمػع ثقافيػًا واجتماعيػًا 

مع التطورات المجتمعية المسػتجدة والمسػاىمة فػى تحقيػؽ أىػداؼ المجتمػع وتطػويره، 
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ويشػػػمؿ التثقيػػػؼ الصػػػحى، والزراعػػػى، والػػػدينى، واالجتمػػػاعى، والسياسػػػى، واألسػػػرى، 
   والفنى والجمالى، والبيئى وما إلى ذلؾ.

رات والنػػدوات العمميػػة داخميػػًا : المقػػا ات والنشػػر العممػػى: ويشػػمؿ عقػػد المػػؤتمالمجااال الرابااع
وخارجيػػػًا، والشػػػتراؾ فػػػى المػػػؤتمرات الدوليػػػة المتخصصػػػة فػػػى تعمػػػيـ الكبػػػار والتعمػػػيـ 
 المستمر، وكذلؾ إصدار مطبوعات متخصصة عممية لفادة الباحثيف والمتخصصيف.

: الدراسػػات ميػػر النظاميػػة: وتشػػمؿ تقػػديـ بػػرامج التعمػػيـ عػػف بعػػد المتعمقػػة المجااال الخااامس
 جاالتيا. بم

ومػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يمكػػف توضػػيح مجػػاالت كميػػة تعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمر فػػى        
 الشكؿ التالى:

 
 (1شكم  )

 يجبالث كهيت تؼهيى انكببس وانتؼهيى انًستًش
 )انشكم يٍ إػذاد انببحثت(انًصذس: 

أف مجاالت كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر  يتضح  السابؽ (2 باستقرا  الشكؿ       
فراد عمميًا ومينيًا وثقافيًا، مما ينعكس عمى المجتمع المستمرة لأل تنميةالتطوير و التدور حوؿ 

 وتنميتو اجتماعيًا واقتصاديًا.
مف مفيـو وأىمية وفمسفة وأىداؼ كمية تعميـ الكبار والتعميـ  وبنا  عمى ما سبؽ       

يستدعى ضرورة التعرؼ عمى طبيعة فإف ىذا بالضافة إلى أىـ أنشطتيا ومجاالتيا المستمر، 
 ىذه الكميات فى الدوؿ العالمية الرائدة، وىذا ما سيتـ تناولو فى المحور التالى.
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 العالمية طبيعة كليات تعليم الكبار والتعليم المستمر فى الدول :الثانىالمحور 
 الرائدة 

التعمػػػيـ المسػػػتمر والػػػتعمـ مػػػدى الحيػػػاة لمكبػػػار كصػػػي  تعميميػػػة يمكنيػػػا نظػػػرًا ألىميػػػة        
االسػػػتجابة لمتغيػػػرات السػػػريعة التػػػى يشػػػيدىا العصػػػر الحػػػالى والمتعمقػػػة باالقتصػػػاد، والتقنيػػػات 
الحديثة، وسػوؽ العمػؿ، واقتصػاد المعرفػة، لػذا فيػى تمقػى اىتمامػًا كبيػرًا فػى العديػد مػف الػدوؿ 

دوؿ عمى إنشا  كميات متخصصة لتعميـ الكبػار والتعمػيـ المسػتمر المتقدمة، حيث عممت ىذه ال
وتعػػددت ىػػذه الكميػػات وتنوعػػت مسػػمياتيا، فينػػاؾ كميػػات المجتمػػع، وكميػػات التعمػػيـ المسػػتمر، 
وكميػػات تعمػػيـ الكبػػار، وكميػػا تيػػدؼ إلػػى ىػػدؼ واحػػد وىػػو التعمػػيـ المسػػتمر لمكبػػار، وفيمػػا يمػػى 

، والواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، والمممكػػػة العربيػػػة أسػػػتراليا وتجػػػارب كػػػاًل مػػػف عػػػرض لخبػػػرات
ويرجع السبب فػى اختيػار ىػذه ، السعودية فى مجاؿ إنشا  كميات تعميـ الكبار والتعميـ المستمر

، ممػػا يمكػػف االسػػتفادة مػػف الكميػػات القائمػػة أنيػػا مػػف الػػدوؿ الرائػػدة فػػى ىػػذا المجػػاؿ الػػدوؿ إلػػى
 .نشائيا فى الجامعة المصريةبالفعؿ بيا فى التخطيط لمكمية المزمع إ
 أوالً: كليات تعليم الكبار فى أستراليا

أسػػتراليا فػػى ( the College for Adult Learningتعمػػيـ الكبػػار  أنشػػئت كميػػة       
كمنظمة مسجمة لمتدريب، واستطاعت ىذه الكمية بتركيزىا عمى تحقيػؽ نتػائج مثاليػة، والتػدريب 

إحػػداث فػػرؽ حقيقػػي فػػي حيػػاة اآلالؼ مػػف األفػػراد منػػذ  العممػػى القػػائـ عمػػى الػػدعـ والمرونػػة
نشأتيا، ولقد تـ تأسيس ىذه الكمية بواسطة فريؽ مف كبػار المسػؤوليف الجػامعييف ذات الخبػرة 
فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ المينػػى والعػػالى لتقػػديـ الخدمػػة التعميميػػة لممتعممػػيف الكبػػار والمتسػػربيف مػػف 

ـ فػػي حاجػػة ماسػػة لمػػدورات ذات الصػػمة بمجػػاؿ المػػدارس فػػي جميػػع أنحػػا  أسػػتراليا والػػذيف ىػػ
 عمميػػـ، والػػتعمـ المخصػػص، والدراسػػة العمميػػة، والػػدعـ الشػػامؿ، والميػػارات المالئمػػة لمعمػػؿ.

(ACFE Board, 2014: 62) 
ويرجػػع السػػبب فػػى إنشػػا  كميػػة تعمػػيـ الكبػػار بأسػػتراليا أف التعمػػيـ المينػػي المقػػدـ عػػف        

 Registered Trainingلمسػػػػػجمة بأسػػػػػتراليا  طريػػػػػؽ منظمػػػػػات التعمػػػػػيـ المينػػػػػى ا

Organisations يػتـ تقديمػو مػف قبػؿ خبػػرا  األعمػاؿ ومعممػي المبيعػات والتسػويؽ، ولػػيس )
مف قبؿ التربوييف أو األشػخاص الػذيف يفيمػوف تعمػـ الكبػار وكيػؼ يكػوف، كمػا وجػد أف الكثيػر 

توقعػات أصػحاب العمػؿ ولػـ مف المتعممػيف ييػدروف الوقػت والمػاؿ فػي المػؤىالت التػي ال تمبػي 
تكػػف ذات صػػمة بمعػػايير الصػػناعة الحاليػػة، وأنػػو بعػػد التخػػرج، ال يػػزاؿ الكثيػػروف يعػػانوف مػػف 
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فجوات كبيرة في مياراتيـ ويفتقروف إلػى القػدرة عمػى تطبيػؽ تعمميػـ فػي مكػاف عمميػـ، وليػذه 
إنشػػا  كميػػات األسػػباب جػػا  قػػرار إجػػرا  تغييػػر واالنفصػػاؿ عػػف المؤسسػػات التعميميػػة الجامػػدة ب

 (Adult learning Australia, 2015 : 7تعميـ الكبار.  
 واقع كمية تعميـ الكبار االسترالية مف خالؿ:طبيعة و ويمكف التعرؼ عمى        

 رؤية الكلية -1

ب ومػنحيـ القػوة لتشػكيؿ الطالعمى إشعاؿ التغيير الحقيقي مف خالؿ إلياـ  ةرؤيالتركز        
 (The College for Adult Learning , 2020a  عالميـ الخاص.

 رسالة الكلية -0

واجييا يمعرفة الصعوبات التي وبنا  عمى الرؤية السابقة تكوف الرسالة ىى        
نموذًجا لمتعمـ يتيح لمطالب و حموؿ تدريبية عممية تركز عمى النتائج،  وتقديـالمتعمموف، 

بة فريدة لمطالب، وبنا  بيئة تعميمية داعمة توفير تجر وكذلؾ التركيز عمى ، والمرونة الحرية
مكانية الوصوؿ إلى محتوى الدورة التدريبية عمى مدار الساعة طواؿ أياـ  عبر النترنت، وا 

فرص مير محدودة توفير الخاصة، و  تومف السير في سرع الطالب تمكفياألسبوع حتى 
 الدعـ.لمتواصؿ مع المتخصصيف ذوي الخبرة في المجاؿ مف أجؿ التوجيو و 

 أهداف الكلية -3

 ,Adult Learning Australiaتسعى الكمية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:         

 ( ACFE Board, 2013 : 24( و  2013:12
 عمميـ.مسارات  أو تغيير فى والبد  تعميميـ الثانوى،الكبار عمى استكماؿ  ةساعدم 

  الدورات التي تتطمبيا الصناعة وقادة المستقبؿ. إنشا 

  تؤىميـ لمنجاح في دراستيـ وحياتيـ المينية والصناعة  لمطالب وخبرات تجاربتقديـ
 والحياة.

 قيم الكلية -4

حتضػاف الفرديػة، والعمػؿ بػروح الفريػؽ،         تتمثؿ فى: الطػالب دائمػًا فػى الىتمػاـ األوؿ، وا 
 Theأ برمبػة فػػى الػػتعمـ، والتركيػز عمػػى المسػتقبؿ، والشػػفافية.  واالعتقػاد بػػأف كػؿ شػػى  يبػػد

College for Adult Learning , 2020a) 
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 الهيكل اإلدارى للكلية -5

ويشمؿ: رئيس، ومدير تنفيذى، ومدير التعمـ والتطوير، ومساعد مدير التعمـ والتطوير،       
 (The College for Adult Learning, 2020bومدير أعماؿ.  

 البرامج والتخصصات -6

تقػػدـ كميػػة تعمػػيـ الكبػػار بأسػػتراليا مجموعػػة كبيػػرة مػػف البػػرامج والػػدورات فػػى تخصصػػات        
( تشػمؿ: بػرامج الدبمومػة، وبػرامج الدبمومػة المزدوجػة، ودورات onlineمتعددة عبػر النترنػت  

 ذات شيادة.
ومف الدورات والبرامج التى تمقى إقبااًل كبيرا مف قبؿ الدارسيف الكبػار بكميػة تعمػيـ الكبػار        

 -شػػيادة دعػػـ التعمػػيـ -شػػيادة رعايػػة المسػػنيف -األسػػترالية مػػا يمػػى: شػػيادة التػػدريب والتقيػػيـ
دبمومػػػة  -دبمومػػػة خػػػدمات المجتمػػػع -دبمومػػػة األعمػػػاؿ -دبمومػػػة الدارة -دبمومػػػة المحاسػػػبة

 -شػػػيادة التمػػػريض البيطػػػرى -دبمومػػػة إدارة المشػػػاريع -دبمومػػػة الرشػػػاد -لتخطػػػيط المػػػالىا
 Theدبمومػػة التمػػريض.   -دبمومػػة عػػالج التجميػػؿ -دبمومػػة تعمػػيـ ورعايػػة الطفولػػة المبكػػرة

College for Adult Learning, 2020c) 
عمػى سػبيؿ المثػاؿ  وتؤىؿ ىذه البرامج والتخصصات لمجاالت عمػؿ لمكبػار متعػددة منيػا       

، فنػى شػبكات، فنػى تسػويؽ، فنػى محاسػبة ماليػة فػى كافػة القطاعػات، مػدير إدارى: ال الحصر
فنى برمجػة، فنػى مختبػرات، مسػئوؿ مػوارد بشػرية، مػدير مشػاريع بنػا  وتشػييد، مستشػار فػى 

 مجاؿ الدارة واألعماؿ، مدير إدارة المخاطر واألزمات.
 الواليات المتحدة األمريكيةثانياً: كليات تعليم الكبار فى 

( واحدة مف أىـ الصي  Community Collegesتعد كميات المجتمع األمريكية        
تقوـ كميات العالمية الناجحة فى تعميـ الكبار وتزويدىـ بالميارات التى يتطمبيا سوؽ العمؿ، و 

عالي لكؿ رامب ال المجتمع األمريكية عمى فمسفة الباب المفتوح بيدؼ توفير فرص التعميـ
المتوسطة بحسب  سوؽ العمؿ المتجددة مف الميف احتياجاتتوفير ى عم و تعمؿ كذلؾ ،فيو

 بالضافة إلى تقديـ برامج متنوعة مف التعميـ المستمركوظائؼ رئيسية ليا ،تغيرات السوؽ
إضافة إلى أدوار  ،األكاديمي العاـ، وبرامج التعميـ التكنولوجي برامج التعميـ: التي تجمع بيفو 

 & Cohen  والرشادية وخدمة المجتمع. أخرى متعددة تقوـ بيا منيا الوظيفة التطويرية

Brawer, 2008 : 25-26 ) 
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 وأنيا قادرة عمى تقديـ، لكؿ شخص أف التعميـ متاح األمريكية كميات المجتمع وتفترض       
العالي تيدؼ بشكؿ أساسي إلى  ىي مؤسسات لمتعميـ، و تدريب يالئـ مجتمع المعرفةو  تعميـ
االحتياجات التعميمية المتنوعة ألفراد المجتمع المحمي، وتقدـ مجموعة مف البرامج التي  تمبية
تضـ برامج لمتعميـ الميني وبرامج التعميـ االنتقالي، و بالمرونة والتنوع والتغير المستمر،  تتميز
العالجية، وال تزيد مدة الدراسة بيا عف  تعميـ الكبار وبرامج خدمة المجتمع والبرامج وبرامج
كأعمى درجة تمنحيا (  Associate Degree   وتمنح درجة مشارؾ سنتيف

 (35: 3119الكمية. عبدالحى، 
ويتزايد أعداد الطالب الممتحقيف بكميات المجتمع األمريكية باستمرار، وأصبحت ىذه        

متحدة األمريكية، فكثير مف الطالب الذيف بدأوا الكميات مركزًا لمتعميـ العالى فى الواليات ال
تعميميـ العالى فى الواليات المتحدة األمريكية فى كميات المجتمع قاموا باستكماؿ تعميميـ فى 
الجامعات والمضى قدمًا فى المساىمة العممية والخدمية فى المجتمع، فكميات المجتمع مالبًا 

حقيقيًا لمتنمية  اً والية أو مدينة معينة، وحافز  ما تكوف نقطة الوصوؿ لمتعميـ الجامعى فى
 (  Judith,2007 : 4االقتصادية واالجتماعية بيا.  

 واقع كميات المجتمع األمريكية مف خالؿ:طبيعة ويمكف التعرؼ عمى  
 رؤية الكلية -1

 تختمؼ باختالؼ الوالية والمنطقة التى تخدميا، وتتمثؿ أىميا فى:  
 نجاز  منظمة متعممة تركز عمى نجاح الطالب، وتقدـ فرص بال حدود، وتعميـ بال نياية، وا 

 (North Hennepin Community College, 2018:2يفوؽ التوقعات.  
  مؤسسة تخدـ طالبيا المتنوعيف مع محاكاة النمو فى الحياة االقتصادية والفكرية والثقافية

 (Coffeyville Community College, 2019:1فى المنطقة.  
  ساعدة الطالب عمى التغمب عمى العوائؽ التي ت ذات سمعة جيدةكمية لمتميز األكاديمي

 (       Holyoke Community College, 2019: 4  .والتميز تحوؿ دوف النجاح
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 رسالة الكلية -0

 تكوف الرسالة: ةوفى ضو  الرؤى السابق     
 لموصوؿ إلى أىدافيـ األكاديمية، والنجاح  ليـ رًصابتوفير ف إشراؾ الطالب وتغيير حياتيـ

حداث تغيير في العالـ.  North Hennepin Community  في مينيـ المختارة، وا 

College, 2018:2) 
 عالى الجودة  تعميـ وتدريب ، وتوفيرالمحمية تحديد ومعالجة احتياجات المجتمع والمنطقة

زيز فرص التعمـ مدى في متناوؿ الجميع وبأسعار معقولة، وتع يكوف
 (Coffeyville Community College, 2019:1. الحياة

  .تعميـ، وطموح، وتواصؿHolyoke Community College, 2019: 4       ) 
 أهداف الكلية -3

 Northeast Communityتتمثؿ أىداؼ كميات المجتمع األمريكية فى:         

College, 2015 : 6 ،3121( و  القصبى؛ وآخروف، 67-65: 3119( و  عبدالحى 
 :355) 

  تحقيؽ تكافؤ الفرص لمجميع لدلتحاؽ بالتعميـ العالى مف أجؿ تحقيؽ الحراؾ االجتماعى
 واالقتصادى داخؿ المجتمع األمريكى. 

 .إعداد الفنييف فى المجاالت والتخصصات التى يحتاجيا سوؽ العمؿ المحمى 

  االحتياجات التعميمية لمكبار فى المجتمع المحمى.تقديـ برامج شاممة ومتنوعة لسد 

  تدعيـ الميارات الشخصية لممتعمميف وتدريبيـ عمى طرؽ التفكير االبتكارى والنقدى، مع
 التأكيد عمى مبادى  الممارسة الجيدة التى تعزز العممية التعميمية.

 .تقديـ برامج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحمية 

 المستمر مدى الحياة لمكبار. تعزيز فرص التعمـ 

   مشاركة الموارد تحقيؽ التواصؿ الفعاؿ والتعاوف والشفافية مع جميع األطراؼ
 (..والمسؤوليات والنتائج لتحقيؽ أىداؼ الكمية

  



 .............................................................التخطيط لمشروع كلية تعليم الكبار والتعليم المستمر 

 - 2986 - 

 قيم الكلية -4

وتستطيع  فى كميات المجتمع األمريكية،أساس العمؿ  ـوالثقة ى دماجنوال الحماس        
استكشاؼ وتنفيذ األفكار التي  خالؿ مف والتقدـ والستدامة االبتكار والتعاوف ىذه الكميات

 يا. ستشكؿ مستقبم
 الهيكل اإلدارى للكلية -5

عضا  األ يضـ عدد مفمف قبؿ مجمس أمنا   ات المجتمع األمريكيةكميمعظـ تدار       
ية الوظائؼ التالية: التابع ليا الكمية، ويضـ الييكؿ الدارى لمكموالية اليعينيـ حاكـ 

 Heartland Community College, 2020:9  و )Everett Community 

College, 2020:1) 
  .الرئيس 

 .العميد: نائب الرئيس لمشئوف األكاديمية 

 .نائب الرئيس لمتسجيؿ والخدمات الطالبية 

 .نائب الرئيس لخدمات األعماؿ والفعالية المؤسسية 

  جية.نائب الرئيس لمعالقات الخار 

 .نائب الرئيس المساعد لمشئوف األكاديمية 

 .نائب الرئيس المساعد لمتسجيؿ والخدمات الطالبية 

 .رئيس مكتب المعمومات 

 .المدير التنفيذى لمموارد البشرية 
 البرامج والتخصصات األكاديمية فى الكلية -6

تقدـ الكمية مجموعة كبيرة مف البرامج النتقالية لمدة عاميف فى مختمؼ التخصصات،        
ويوفر كؿ برنامج الدورات األساسية فى التعميـ العاـ والتخصصى لمطالب الذيف يخططوف 

عمى وظيفة  متدريبأول الشيادات، لمحصوؿ عمى لكماؿ درجة البكالوريوس فى الجامعة، أو
 تطويرل وأتعمـ المغة النجميزية، لو أ ،تدريب العممي في البرامج المينية والتقنيةم، أو لجديدة 

 -التعمـ لممتعة، وتشمؿ ىذه البرامج: الزراعة الميارات األساسية، أو التدريب لمترقية، أو
 -التربية -االتصاؿ الرقمى -الكيميا  -إدارة األعماؿ -األحيا -التدريب الرياضى -الفف

 -المغات األجنبية -عمـ المطافى  والحرائؽ -عموـ األسرة والمستيمؾ -يزىاألدب النجم
التصميـ  -العمـو النسانية -البساتيف واألشجار -الجغرافيا -التاريد -الصحة والترفيو
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مبادى   -مبادى  اليندسة -السياسة -الفيزيا  -الموسيقى -الرياضيات -التفاعمى
 -مبادى  العموـ البيطرية -دى  العمـو الجنائزيةمبا -التمريض -مبادى  الطب -القانوف

أنظمة  -المسرح -الخطابة والحديث -عمـ االجتماع والعمؿ االجتماعى -عمـ النفس والمشورة
 التصنيع المتقدـ والفضا .  -الدراسات البينية -الكمبيوتر الدارية والتجارية

ات المتحدة األمريكية ىناؾ أيضًا وبالضافة إلى كميات المجتمع فى الجامعات بالوالي       
( بفروع الجامعات Schools of Continuing Educationكميات التعميـ المستمر 

مف خالؿ تقديـ تعميـ عالي  الموجودة بو تخدـ المجتمعاألمريكية فى الدوؿ األخرى؛ والتى 
مينية مف جميع األعمار سنويًا لثرا  حياتيـ ال لألشخاصفيي تتيح الفرصة  ،الجودة

والشخصية عف طريؽ تقديـ برامج ودبمومات في نطاؽ واسع مف التخصصات في المغة 
دارة الموارد البشرية، وتدريب المعمميف،  النجميزية، دارة األعماؿ، والكمبيوتر، والتعميـ، وا  وا 

 وبرامج الشباب، ومير ذلؾ مف البرامج.
ـ، وكانت 2:35ية فى القاىرة عاـ وتأسست كمية التعميـ المستمر بالجامعة األمريك       

، وبالتنوع مركز تعميـ الكبار والتعميـ المستمر في الثمانيناتتعرؼ حينئذ بقسـ المتداد، ثـ 
شيادات  التى تمنحريبية أصبحت كمية التعميـ المستمر؛ فى البرامج الدراسية والدورات التد

دارة الموارد البشرية، والمحاسبة الدولية، والتدقيؽ  متخصصة في المبيعات، والتسويؽ، وا 
وبرنامج ، المحاسبي، والترجمة القانونية والصحفية واألدبية، وترجمة وثائؽ األمـ المتحدة 

مزيد العداد الجتياز اختبار التوفؿ، وبرنامج تدريب المعمميف، وبرامج الشباب، فضاًل عف ال
 واقع الكمية مف خالؿ ما يمى: طبيعة و ، ويمكف التعرؼ عمى مف البرامج األخرى

 رؤية الكلية -1

رىا بتوفير تعميـ مستمر ومتميز يغيتإثرا  حياة مختمؼ الدارسيف و تتمثؿ رؤية الكمية فى:      
 (School of Continuing Education, 2020 : 1  مدى الحياة في مصر وخارجيا.

 لة الكليةرسا -0

تحسيف فرص الحصوؿ عمى وظيفة وتوفير التعمـ مدى الحياة تتمثؿ رسالة الكمية فى:        
 School of  ا مف خالؿ توفير موارد الجامعة لمصر وخارجيا.يلممشاركيف مع

Continuing Education, 2020 : 1) 
 قيم الكلية        -3

 والشمولية، والتنوع، والتميز.تشمؿ ىذه القيـ: الحماس، والمسؤولية،        
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 أهداف الكلية -4

 School of Continuingتسعى كمية التعميـ المستمر إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:        

Education, 2020 : 2) 
  توسيع ما تقدمو كمية التعميـ المستمر مف أجؿ الوصوؿ إلى توسيع نطاؽ التواصؿ: أى

ذلؾ مف خالؿ: تأسيس شراكات استراتيجية داخؿ  ، ويتحقؽاألفرادأكبر عدد ممكف مف 
 مصر وخارجيا، وتقديـ برامج التعميـ عف بعد والتعميـ المدمج.

  تعزيز الخبرة التعميمية: ويتـ ذلؾ مف خالؿ توفير برامج جديدة تتفؽ مع المعايير العالمية
ثرا  خبرة المتعمـ وتحقيؽ رضاه مف خالؿ ال برامج لمقابمة احتياجات سوؽ العمؿ، وا 

تعزيز الثقافة الرقمية التعميمية لممتعمميف وأعضا  ىيئة والخدمات التعميمية المقدمة، و 
 التدريس.

  رقمنة النظـ والعمميات، والحفاظ عمى جودة تحقيؽ التميز التنظيمى: بتشجيع االبتكار و
  أعضا  ىيئة التدريس والموظفيف، وتحقيؽ األىداؼ المالية المحددة.

 اديمية بالكليةاألقسام األك -5

 ىذه األقساـ ىى:       
  قسـ التطوير الوظيفىcareer development department 

  قسـ المغاتlanguages department 

  قسـ البرامج والشراكةprograms and partenership department 
 البرامج والتخصصات فى الكلية -6

رامج التى يحتاج إلييا الدارسيف فى تقدـ كمية التعميـ المستمر مجموعة مف الب        
 : School of Continuing Education, 2019مختمؼ المجاالت، وىذه البرامج ىى:  

2-7 ) 
 إدارة  -إدارة توقعات العمال  -إدارة األعماؿ -تنمية الميارات الوظيفية: المحاسبة والتمويؿ

تنظيـ المؤتمرات  -إدارة الصيدليات -إدارة الخدمات الموجستية -الموارد البشرية
إدارة  -المبيعات والتسويؽ -المحاسبة الضريبية -إدارة العالقات العامة -والمعارض

 إدارة المشروعات الصغيرة. -تيجيةالمشتريات االسترا

 الدورة التأىمية لالختبارات  -التواصؿ الشفيى -تنمية ميارات المغة: المغة النجميزية
 ميارات تحرير المغة العربية. -الدولية فى المغة النجميزية
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 الدبمومة التخصصة فى الترجمة  -الترجمة: الترجمة القانونية وترجمة األمـ المتحدة
المغة النجميزية  -الترجمة الفورية والتتبعية -والترجمة المسموعة المرئية العالمية
 الدورة المتخصصة فى أدوات الترجمة باستخداـ الكمبيوتر. -لممترجميف

 العداد لشيادة  -الجرافيكس -الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات: تطبيقات الكمبيوتر
MCSA Windows Server 2012 – قواعد بيانات أوراكؿ -شبكات المحموؿ- 

 البرمجة.

 الدبمومة االحترافية فى  -تدريب المدرسيف: شيادة أساسيات تدريس المغة النجميزية
شيادة  -شيادة تدريس العمـو والرياضيات بالمغة النجميزية -تدريس المغة النجميزية

ة العربية بوصفيا لغة الشيادة الوظيفية فى تدريس المغ -المدرب المحترؼ المعتمد
 كيفية تدريس تكنولوجيا المعمومات لمعممى المدارس. -أجنبية

  الشيادات الدولية: برنامج العداد لشيادةCertified Internal Auditor (CIA)- 
برنامج  -Certified Management Accountant(CMA)برنامج العداد لشيادة 

برنامج العداد لشيادة  -Certified Public Accountant (CPA)العداد لشيادة 
Chartered Financial Analyst (CFA)- العداد لشيادة  -برامج سيسكو

 ICDL)- شيادة  -العداد لدختبارات الدوليةSAP Associate Consultant 

 أنواع وأمراض التقييـ الصفى -التقييـ واالختبارات: المفاىيـ األساسية لمتقييـ وجودتو- 
 القرارات القائمة عمى التقييـ.    -تراتيجيات تقييـ التعمـوسائؿ واس

 تكنولوجيا المعمومات  -ميارات العرض الفعاؿ -التطوير المينى: ميارات الصيامة العربية
التعزيز  -برامج مخصصة لمشركات -النجميزية المتخصصة -واأللعاب الرقمية لممدرسيف

 تمكيف الشباب -إدارة البيانات -المدرسى

 ويشمؿ ذلؾ معمومات عف الميف والميارات والمسارات الوظيفية، وجيو الوظيفى: الت
 .واالتجاىات في سوؽ العمؿ، والبرامج التدريبية المتاحة

 .الدراسات المينية التطبيقية: دبمومة الشراؼ التطبيقية 

 ثالثاً: كليات تعليم الكبار فى المملكة العربية السعودية

يات تعميمية قائمة ومؤثرة بشكؿ مباشر فى مسيرة التنمية مف أىميا تواجو المممكة تحد      
زيادة الضغط عمى المؤسسات التعميمية لدستجابة لتغيرات السوؽ وتمبية احتياجاتو مع تعدد 
متطمبات اقتصاد المعرفة الذى تسعى المممكة لدنتقاؿ لو، وكذلؾ الحاجة لرفع المستوى 
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التعميـ المستمر وتعميـ الكبار وتقديـ البرامج التدريبية العممى ألفراد المجتمع عف طريؽ 
والتأىمية ليـ، وكميات المجتمع بدورىا تعد ىى األمثؿ فى مواجية ىذه التحديات، وبالتالى 
تحقيؽ أىداؼ التنمية، فأدوارىا المتمثمة فى توفير فرص التعميـ العالى لمجميع، وتمبية 

عميـ المستمر مع كونيا وظائؼ رئيسة لكميات احتياجات سوؽ العمؿ، وكذلؾ توفير الت
المجتمع ىى فى نفس الوقت أىدافًا استراتيجية فى خطط التنمية السعودية.  الحطاب؛ 

 (           :49:  3127والحبيب، 
فى الجامعات السعودية فى  Community Collegesونشأت كميات المجتمع        

لي بما يمكنو مف استيعاب العديد مف الشرائح الطالبية لتطوير التعميـ العا التسعينات كوسيمة
التي ترمب في استكماؿ برامج التعميـ العالي ولكف ال تتمكف مف ذلؾ نتيجة لعوامؿ متعددة 

، وتعتبر كمية المجتمع فى منيا انخفاض المعدالت الدراسية في المرحمة ما قبؿ الجامعية
والتخصصات الدراسية لمدة ًا مف البرامج الجامعات السعودية مؤسسة تعميمية تمتمؾ عدد

تتراوح بيف سنتيف إلى سنتيف ونصؼ السنة، عمى المستوى المتوسط بيف المرحمة الثانوية 
 وتمتاز برامج ىذه المؤسسة بالشموؿ والمرونة حتى تتال ـ مع حاجات والمرحمة الجامعية،

شيادات دوف  منحت، و األفراد والمجتمع وحاجات خطط التنمية مف الكوادر البشرية
وىى تعادؿ في المممكة العربية السعودية " دبموـ الكميات ؾ، البكالوريوس تسمى درجة المشار 

 اقع ىذه الكميات مف خالؿ:و و  طبيعة "، ويمكف التعرؼ عمىAssociate Degreeالمتوسطة 
 رؤية الكلية -1

قميميًا تتمثؿ رؤية معظـ كميات المجتمع السعودية  فى "كمية مجتمع ر        ائدة محميًا وا 
وعالميًا تمتـز بالتميز وتواكب متطمبات التنمية". الخطة االستراتيجية لكميات وعمادات الجامعة 

 (4ىػ : -2551-:254،
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 رسالة الكلية -0

تتمثؿ فى "المساىمة فى التنمية المستدامة لممجتمع مف خالؿ تقديـ وتطوير برامج        
عبر كفا ات بشرية متخصصة وشراكة مجتمعية فاعمة،  ؛لعمؿمينية نوعية يتطمبيا سوؽ ا

وفى إطار بيئة أكاديمية داعمة لمتعمـ والبداع".  الخطة االستراتيجية لكمية المجتمع بمكة 
 (7ـ: :312 -ىػ2551المكرمة،

 أهداف الكلية             -3

في مجموعة مف األىداؼ  مستوى المممكةتشترؾ جميع كميات المجتمع تقريبًا عمى        
ومف ، وخطط التنمية السائدة بو  العامة، إال أف ىناؾ أىدافًا خاصة بكؿ بمد حسب متطمباتو

 الخطة االستراتيجية لكمية المجتمع  العامة التي تسعى كميات المجتمع إلى تحقيقيا:  األىداؼ
 (7: 3131( و  الدليؿ التعريفى لكمية المجتمع، 5ىػ :  2549-ىػ2544بالخرج، 

  .تييئة الفرصة لمكبار الستكماؿ دراساتيـ الجامعية 

   توفير برامج شاممة ومتنوعة تشمؿ التأىيؿ لمحصوؿ عمى مينة محددة، والتييئة إلى
صالحية،  االنتقاؿ إلى التعميـ الجامعي، وتعميـ الكبار، والتعميـ المستمر، وبرامج تقويمية وا 

 وبرامج خاصة بالمستويات األولية . 
   تحقيؽ سياسة الباب المفتوح المتمثمة في إتاحة الفرصة لكؿ رامب في الدراسة دوف

أو جنسو أو خمفيتو االجتماعية  النظر إلى سنو أو ذكائو أو معدالتو الدراسية
 ى عوائؽ في القبوؿ.أف يكوف ىناؾ أأواالقتصادية، ودوف 

 .دعـ منظومة الجودة والتدريب بالكمية 

  لمكمية.تمية الموارد المالية 
  فى  خدمة المجتمع المحمى بتقديـ مختمؼ التخصصات التي يتطمبيا سوؽ العمؿ

 .وتممس حاجاتو ومشكالتو واىتماماتو، وتوجيو برامجيا نحوه القطاعيف الحكومى والخاص

 .عقد شراكات مجتمعية فاعمة 

 .إعداد خريجيف ذوى كفا ة عالية 
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 قيم الكلية -4

تمتـز كميات المجتمع فى جميع أنشطتيا بترسػيد مجموعػة مػف القػيـ تتمثػؿ فػى:  الػدليؿ       
 (23ىػ: :254-2549التعريفى لكمية المجتمع، 

 .المسؤولية: تحمؿ المسؤولية تجاه الذات، والكمية، والجامعة، والمجتمع 

  تقػػػا  بمنظومػػػة األدا  القيػػػادة: االلتػػػزاـ بتعزيػػػز األدوار القياديػػػة والعمػػػؿ بػػػروح الفريػػػؽ لدر
 األكاديمى والدارى بالكمية.

  ،البػػداع: تييئػػة بيئػػة محفػػزة لمػػتعمـ والبػػداع ، وتقػػديـ األفكػػار والحمػػوؿ البداعيػػة المبتكػػرة
 وتشجيع أصحاب المبادرات اليادفة مف كافة األطراؼ.

 السريعة لمواكبة متغيرات ومستجدات سوؽ العمؿ، ومتطمبات التنمية. المرونة: الستجابة 

  المسػػػػتقبمية: استشػػػػراؼ المسػػػػتقبؿ عمػػػػى أسػػػػس عمميػػػػة لبنػػػػا  خطػػػػط تواكػػػػب المتغيػػػػرات
 والمستجدات.

 .الشراكة: تعزيز فرص التعاوف والتنسيؽ مع شركا  التنمية فى المجتمع 

 وتتبػع سػبؿ الرتقػا  بمنظومػة العمميػات التحسيف المستمر: اللتزاـ الدائـ بمعػايير الجػودة ،
 األكاديمية والدارية فى الكمية.

  الحريػػػة المسػػػؤولة: تييئػػػة بيئػػػة العمػػػؿ التػػػى تػػػدعـ الحريػػػة لمييئػػػة التدريسػػػية والمػػػوظفيف
 والطالب فى ظؿ االلتزاـ التاـ باألنظمة والموئح والقرارات.

 عدالػػة مػػع جميػػع األطػػراؼ الداخميػػة الحوكمػػة: االلتػػزاـ بالشػػفافية وتكػػافؤ الفػػرص والتعامػػؿ ب
جرا ات عمؿ واضحة.  والخارجية وفؽ آليات وا 
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 الهيكل اإلدارى والتنظيمى للكلية -5

 تتحدد مالمح الييكؿ الدارى والتنظيمى لكميات المجتمع السعودية مف خالؿ الشكؿ التالى:
 

 (2شكم )

 انهيكم اإلداسي وانتُظيًً نكهيت انًجتًغ
( 5هـ : 1431-1431إػذاد انببحثت ببنشجىع إنً )دنيم انطبنب نكهيت انًجتًغ،  انًصذس: انشكم يٍ

 ( 1و:2212-هـ 1442( و)وكبنت كهيت انًجتًغ، 4: 2222و)انذنيم انتؼشيفً نكهيت انًجتًغ، 

( السابؽ أىـ مكونات الييكؿ الدارى والتنظيمى لكميات المجتمع 3يتضح فى الشكؿ         
الييكؿ: عميد الكمية، ووكال  الكمية، ومدير إدارة الكمية، ورؤسا   السعودية، ويشمؿ ىذا

 األقساـ، بالضافة إلى المجالس االستشارية.
 وتشمؿ المياـ األساسية لمييكؿ الدارى والتنظيمى بكميات المجتمع ما يمى:       

 .الشراؼ عمى اآلدا  األكاديمى والتعميمى فى الكمية 
 .)الشراؼ عمى األنشطة الطالبية  الثقافية، االجتماعية، الرياضية 
 .الشراؼ عمى مياـ الحقوؽ الطالبية لممجمس االستشارى 
 نى.االشراؼ عمى التدريب الميد 
 .الشراؼ عؿ الرشاد األكاديمى 
 .دراسة ومتابعة القضايا الطالبية 
 التخصصات واألقساـ العممية األكاديمية بالكمية  -7

 عمادة الكمية

 مدير إدارة الكمية وكالة الكمية لمطالبات رؤسا  األقساـ العممية
وكالة الكمية لمجودة 

 والتطوير وريادة األعماؿ
وكالة الكمية لمبحث 
 العممى وخدمة المجتمع

وكالة الكمية لمشؤوف 
 األكاديمية والتعميمية

 المجالس االستشارية أمانة مجمس الكمية

 المجاف المساندة
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 - كميػة الدراسػات التطبيقيػة تخصصًا لمدراسة وىػى: (26 تقدـ كميات المجتمع السعودية      
 (3:  3121جامعة الممؾ عبدالعزيز، 

 إدارة األعماؿ -تكنولوجيا الطيراف            -عمـو الحاسب اآللى      -
 عمـو التغذية -عمـو نمو األطفاؿ             -األجيزة الطبية          -
 تصميـ األزيا  -العدالة الجزائية               -التمريض               -
 التصوير الضوئى -خدمات العناية الصحية        -ىندسة السيارات        -
 تكنولوجيا عمـو الحرائؽ -العمـو الصحية                -التصميـ الداخمى        -

ة ألخػػرى بػإختالؼ التخصصػػات العمميػة التػػى تقػػدميا، وتختمػؼ األقسػػاـ العمميػة مػػف كميػ       
مػػا يمػػى:  الػػدليؿ  -مثػػاؿعمػػى سػػبيؿ ال –وتشػمؿ األقسػػاـ العمميػػة بكميػػة المجتمػػع جامعػػة طيبػػة 

 (61-35:  :254-2549التعريفى لكمية المجتمع، 
  قسـ العمـو الدارية والماليػة وتقنياتيػا: وييػدؼ إلػى إعػداد خػريجيف مػؤىميف عمميػًا ومينيػًا

وتقنيػػًا فػػى مجػػاالت العمػػـو الداريػػة والماليػػة لتمبيػػة احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ، وتشػػمؿ البػػرامج 
 ومجاالت العمؿ لمخريجيف ما يمى:

 ( 1جذول )

 جبيؼت طيبت -انبشايج ويجبالث انؼًم نخشيجً لسى انؼهىو اإلداسيت وتمُيبتهب بكهيت انًجتًغ

 يجبالث انؼًم انبشايج

 إداسي، يسبػذ إداسي، سكشتيشيذيش  اإلداسة انًكتبيت

 فًُ يحبسبت يبنيت فً كبفت انمطبػبث انحكىييت وانخبصت انًحبسبت اآلنيت

فًُ يصشفً فً لطبػبث انًصبسف وانىسبطت انًبنيت وأسىاق  إداسة انًصبسف وانبىسصبث

 انًبل

 سكشتيش طبً انسكشتبسيت انطبيت

انتسىيك وانًبيؼبث فً كبفت فًُ تسىيك وبيغ فً يجبل  انتسىيك وانًبيؼبث

 انًؤسسبث

يكبتب انحجز فً انششكبث انسيبحيت، اإلششاف انذاخهً فً  انفُذلت وانسيبحت

 انفُبدق،دنيم سيبحً، ششكبث انطيشاٌ

  قسـ عمـو الحاسب والمعمومات: وييػدؼ إلػى إعػداد خػريجيف مػؤىميف عمميػًا ومينيػًا وتقنيػًا
مبية احتياجات سوؽ العمؿ، وتشمؿ البػرامج ومجػاالت لت فى مجاالت عمـو الحاسب والمعمومات

 العمؿ لمخريجيف ما يمى:
 (2جذول )
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 جبيؼت طيبت -انبشايج ويجبالث انؼًم نخشيجً لسى ػهىو انحبسب وانًؼهىيبث بكهيت انًجتًغ

 يجبالث انؼًم انبشايج

فًُ شبكبث فً كبفت انمطبػبث انحكىييت  شبكبث انحبسب اآلنً

 وانخبصت

فًُ بشيجت فً كبفت انمطبػبث انحكىييت  انحبسب وَظى انًؼهىيبث بشيجت

 وانخبصت

  قسـ العمػـو األساسػية وتقنياتيػا: ييػدؼ إلػى إعػداد وتقػديـ بػرامج دراسػية مدعومػة بػدورات
تدريبية متخصصة لسد احتياجات سػوؽ العمػؿ فػى مجػاالت العمػـو األساسػية، وتشػمؿ البػرامج 

 يمى:ومجاالت العمؿ لمخريجيف ما 
 (3جذول )

 جبيؼت طيبت -انبشايج ويجبالث انؼًم نخشيجً لسى انؼهىو األسبسيت وتمُيبتهب بكهيت انًجتًغ

 

 يجبالث انؼًم انبشايج

فًُ يختبش كيًيبء فً كبفت انمطبػبث انحكىييت  انًختبشاث انكيًيبئيت

 وانخبصت

  عمميًا ومينيًا وتقنيػًا فػى قسـ العمـو النسانية وتقنياتيا: ييدؼ إلى إعداد خريجيف مؤىميف
 مجاالت العمـو النسانية وتقنياتيػا لتمبيػة احتياجػات سػوؽ العمػؿ، وتشػمؿ المقػررات الدراسػية:
ميػػارات االسػػتماع والتحػػدث والقػػرا ة والكتابػػة بالمغػػة النجميزيػػة، وميػػارات االتصػػاؿ لألعمػػاؿ، 

 وميارات الحاسب اآللى. ودراسات إسالمية  العقيدة والعبادة(، وميارات المغة العربية،
  قسـ العمـو اليندسية وتقنياتيا: ييدؼ إلى إعداد خريجيف مؤىميف عمميًا ومينيًا وتقنيػًا فػى

مجػػاالت العمػػـو اليندسػػية وتقنياتيػػا لتمبيػػة احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ، وتشػػمؿ البػػرامج ومجػػاالت 
 العمؿ لمخريجيف ما يمى:

 (4جذول )

 جبيؼت طيبت -انؼهىو انهُذسيت وتمُيبتهب بكهيت انًجتًغانبشايج ويجبالث انؼًم نخشيجً لسى 

 يجبالث انؼًم انبشايج

اإلداساث واأللسًبو انهُذسيت فً انذوائش انحكىييت،  فًُ يؼًبسي

وانًؤسسبث انصُبػيت، وانًكبتب االستشبسيت 

 وانهُذسيت بكبفت أَىاػهب انًختصت بهزا انًجبل.

جامعػػة الممػػؾ سػػعود مػػا يمػػى:  كميػػة  -كمػػا تشػػمؿ األقسػػاـ األكاديميػػة بكميػػة المجتمػػع       
 ( 21-8:  3129المجتمع جامعة الممؾ سعود،
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  ،قسـ عمـو الحاسب: يقدـ برنامجًا تأىيميًا يمنح درجة المشارؾ فى تخصص عمـو الحاسػب
إكسػاب الطػالب ميػارات وتتػوزع الدراسػة فػى القسػـ عمػى أربعػة فصػوؿ دراسػية يػتـ خالليػا 

التعامػػؿ مػػع جيػػاز الحاسػػب اآللػػى والتػػى تؤىمػػو لمػػدخوؿ إلػػى سػػوؽ العمػػؿ فػػى مجػػاؿ عمػػـو 
دارة نظػػػـ قواعػػػد البيانػػػات،  الحاسػػػب مثػػػؿ: تصػػػميـ البػػػرامج، وتصػػػميـ مواقػػػع النترنػػػت، وا 
والشػػػراؼ عمػػػى شػػػبكات الحاسػػػب اآللػػػى بالضػػػافة إلػػػى أعمػػػاؿ إدخػػػاؿ البيانػػػات وأعمػػػاؿ 

 السكرتارية.
  قسػػـ العمػػـو الداريػػة: يقػػدـ برنامجػػًا تأىيميػػًا ويمػػنح درجػػة المشػػارؾ فػػى تخصصػػات  إدارة

السػكرتارية  -التسػويؽ -إدارة أعمػاؿ التػأميف -الدارة الماليػة والمصػرفية -الموارد البشرية
التنفيذية(، وىناؾ العديد مف فرص العمؿ المتاحة أماـ خريجى تخصصات القسـ فى العديػد 

الشػػركات  -شػػركات التػػأميف -السػػوؽ المػػالى -الحكوميػػة والخاصػػة  البنػػوؾمػػف الجيػػات 
 الخدمية وميرىا(.

  قسػػػـ العمػػػـو الطبيػػػة التطبيقيػػػة: ويتضػػػمف تخصػػػص األجيػػػزة الطبيػػػة، وييػػػدؼ إلػػػى تػػػوفير
 خريجيف متخصصيف ومؤىميف أكفا  يمكنيـ المساىمة الفعالة فى تطوير مجتمعيـ.

 عداد النش  وتربية األجياؿ.قسـ اآلداب والتربية: ييتـ بالتعم  يـ وا 
  ، قسػػػـ العمػػػـو الطبيعيػػػة: يقػػػـو بتػػػدريس مػػػواد الرياضػػػيات والحصػػػا  والفيزيػػػا  والكيميػػػا

 وييدؼ إلى تأىيؿ خريجيف أكفا  فى ىذه المجاالت.
 وحدات الكلية -7

: مػا يمػى يختمؼ عدد الوحدات ويتنوع بإختالؼ الكميات وأقساميا، وتشمؿ ىذه الوحػدات       
 الخطػػػػة االسػػػػتراتيجية لكميػػػػات  ( و6ىػػػػػ : 2549-2548 دليػػػػؿ الطالػػػػب لكميػػػػة المجتمػػػػع، 

و وحدة التطوير والجودة لكميػة المجتمػع ببيشػة،  (4ىػ : -2551-:254وعمادات الجامعة ،
 (9ىػ : 2551-2552
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 :الوحدات األكاديمية 
 وحدة الشئوف األكاديمية   -وحدة التوجيو والرشاد الطالبى       -وحدة التطوير والجودة   -
 وحدة المعمومات -وحدة االختبارات                -وحدة القبوؿ والتسجيؿ      -
 وحدة تطوير الميارات -وحدة البحوث واالبتكار              -وحدة التدريب التعاونى     -
 وحدة تقنية المعمومات -وحدة الدراسات والتخطيط            -خدمة المجتمع      وحدة  -
 وحدة متابعة الخريجيف -
 :الوحدات الدارية 
 وحدة التصاالت الدارية   -وحدة األنشطة الطالبية       -وحدة العالقات العامة    -
 د\وحػدة الخػدمات المسػاندة     -وحػدة الشػئوف الداريػة         -وحدة الشئوف الماليػة    -
 وحدة شئوف الطالب -وحدة القبوؿ والتسجيؿ      -

كميات تعميـ الكبار والتعميـ المستمر فػى الػدوؿ  وواقع وفى ضو  العرض السابؽ لطبيعة       
العالميػػة الرائػػػدة، نجػػػد أف ىػػػذه الكميػػػات تقػػػـو بجيػػػود كبيػػػرة فػػػى مجػػػاؿ تعمػػػيـ الكبػػػار والتعمػػػيـ 
قبػاؿ عػدد كبيػر مػف الطػالب السػتكماؿ الدراسػة بيػا،  المستمر أدت إلى سمعة عالميػة طيبػة، وا 

  مثؿ ىذه الكميات بالجامعػات المصػرية، وىػذا التى تكمف ورا  إنشا وىناؾ العديد مف المبررات
 موضوع المحور التالى.

والتعليم  تعليم الكبارالتفكير فى التخطيط لمشروع كلية مبررات المحور الثالث: 
 .يةمصرال الجامعة فى المستمر

ىناؾ مجموعة مف المبررات تستدعى ضرورة إنشا  كمية تعميـ الكبار والتعمػيـ المسػتمر        
        مف أىميا:و  مصر،جامعات فى 

 التابعة للجامعاتدور مراكز تعليم الكبار واقع وضعف  أوالً:

أنشئت مراكز تعميـ الكبار التابعة لمجامعات كوحػدات ذات طػابع خػاص بيػا تعمػؿ عمػى         
مػف خػالؿ تقػديـ بػرامج متنوعػة  -خدمة المجتمع وتنمية البيئة -تنفيذ الوظيفة الثالثة لمجامعة

مػػا بػػيف التػػدريب والتأىيػػؿ وتنميػػة  قػػدرات وىػػو مػػا اصػػطمح عميػػو بمراكػػز التعمػػيـ المسػػتمر فػػى 
عمػػى الػػرمـ مػػف االىتمػػاـ ، و بعػػض الجامعػػات وفقػػًا لمفيػػـو إتاحػػة فػػرص التعمػػيـ مػػدى الحيػػاة

مػػف  ، إال أف معظػػـ الدراسػػات والبحػػوث أكػػدت أنيػػا مػػا زالػػت تعػػانىكػػزمراىػػذه التزايػػد بتجديػػد الم
، والتػػى منيػػا: المشػػكالتنتيجػػة لمعديػػد مػػف  اوكفا تيػػ افػػاض فػػى مسػػتوى جودتيػػتػػدىور وانخ
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:  3123( و  الحػػػػػوت؛ وآخػػػػػروف، 72-71:  3127( و  سػػػػػعد، 376:  3126 خػػػػػاطر، 
 (319-317:  3129و  جماؿ،  (2:9

 المشكالت اإلدارية والبشرية: -1

 .البيروقراطية المتعنتة التى ترفض التغيير وال تسعى لمتطوير 
 السميـ نتيجة نقص الخبرة لػدى العػامميف فػى تخطػيط وتطػوير بػرامج  التخطيط العممى مياب

 .، مما أدى إلى االفتقار لوجود خطة لعمؿ المراكزتعميـ الكبار والتعميـ المستمر
 .عدـ وجود متخصصيف فى التعميـ والتدريب المستمر لمكبار مؤىميف لتنفيذ وتقويـ البرامج 
  التدريسية والتدريبية الموجودة.ضعؼ كفا ة الييئة 
 .ضعؼ مرونة األساليب الدارية المتبعة فى إقامة البرامج والدورات التدريبية والورش 
 .نقص صالحيات المراكز إداريًا وماليًا 
 :المشكالت المالية والمادية -0

 .قمة االعتمادات المالية المخصصة مف الجامعة لتنفيذ البرامج واألنشطة المختمفة 
 المراكز. ىذه ضعؼ مشاركة مؤسسات الدولة المختمفة فى تمويؿ برامج وأنشطة 
 .قمة األماكف والتجييزات الالزمة لتنفيذ البرامج واألنشطة 
 والدارى المخطط والمنفذ لمبرامج واألنشطة. ة الحوافز التى تقدـ لمجياز الفنىقم 
 المشكالت الفنية والتدريسية: -3

 رسالتيا، وجا ت أىدافيا جزئية إجرائية عامة. ضعؼ رؤية المراكز، ومياب 
 بػػرامج تقػػـو عمػػى التمقػػيف مػػع عػػدـ مال متيػػا لالحتياجػػات الحقيقيػػة لبػػرامج سػػوؽ ال معظػػـ

 العمؿ.
 .ضعؼ عممية التقويـ والمراجعة المستمرة لمبرامج المقدمة 
  البرامج.عدـ االىتماـ بمعرفة االحتياجات الفعمية ألفراد المجتمع المنتفعيف مف 
 ال تتناسب فى معظـ األحياف مع أوقات المتدربيف. المتاحة أوقات الدراسة والتدريب 
 .مياب التنسيؽ والتعاوف بيف المراكز واألقساـ األكاديمية فى كميات الجامعة 
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 المشكالت السياسية والتشريعية الخاصة بالجامعة -4

 بإدارة برامج وأنشطة تعميـ الكبار والتعميـ المستمر. عدـ وجود ىيئة مختصة تقـو 
 .ضعؼ وضوح الصورة لدى قيادات الجامعة ألىداؼ وبرامج تعميـ الكبار والتعميـ المستمر 
 .ضعؼ تسويؽ أنشطة وبرامج تعميـ الكبار والتعميـ المستمر إعالميًا 
 المستمر. إىماؿ قيادة الجامعة لسياسة تطوير برامج تعميـ الكبار والتعميـ 
 .اقتصار البرامج المقدمة عمى فئات وتخصصات معينة فى المجتمع 

ممػػا سػػبؽ يتضػػح ضػػعؼ دور مراكػػز تعمػػيـ الكبػػار بالجامعػػات، وجمػػود الخػػدمات التػػى       
تقػػػدميا مػػػع ارتفػػػاع سػػػقؼ احتياجػػػات األفػػػراد عمػػػى اخػػػتالؼ خمفيػػػاتيـ التعميميػػػة واالجتماعيػػػة 

بػػرامج التػػدريب المينػػى والتػػأىيمى التػػى تقػػدميا نػػادرًا مػػا  واالقتصػػادية، ىػػذا بالضػػافة إلػػى أف
، ويرجػػع تتػػوافر بيػػا بػػرامج تدريبيػػة لالرتقػػا  بمسػػتويات الكفػػا ة أو الكتسػػاب الثقافػػات الجديػػدة

ذلؾ إلى مياب التشريعات المنظمػة لفمسػفة التعمػيـ المسػتمر، وعػدـ وضػوح الػرؤى والتصػورات 
   الميداف.ىذا الخاصة بيذه المسألة، وندرة المتخصصيف والمؤىميف العامميف فى 

 التغيرات العالمية المتسارعة والحاجة لمواكبتها ثانياً:

مػف تغيػرات  نػتج عنيػا، وما يا المعمومات واالتصاؿالتطور اليائؿ فى مجاؿ تكنولوجيعد        
دخػػاؿ متطمبػػات جديػػدة حػػوؿ القػػوى العاممػػةمعرفيػػة وتقنيػػة  ، وتطػػور فػػى أنظمػػة المعمومػػات، وا 

إذ يمكف إزا  النمػو المػذىؿ فػى كػـ المعػارؼ وتقنياتيػا إحدى العالمات المميزة لعصرنا الحالى، 
يمتمكيػػا األفػػراد ميػػر مسػػايرة لمعصػػر؛ لػػذا فػػإف أف تصػػبح المعمومػػات والمعػػارؼ والميػػارات التػػى 

التغيػػرات تفػػرض متطمبػػات وحاجػػات متنوعػػة ومتسػػعة، مػػف قبيػػؿ تبنػػى سياسػػة و  التطػػورات ىػػذه
التغيرات، وبناً  عمى ذلؾ البػد مػف العمػؿ عمػى إنتشػار أولويػة العمػـ التطورات و جديدة لمواجية 

قميػػة والمعرفيػػة والمينيػػة، وأيضػػًا البحػػث والمعرفػػة، ولػػف يتحقػػؽ ذلػػؾ إال بتنميػػة قػػدرات الفػػرد الع
عف أفكار وصي  جديدة تمكف األفػراد مػف مواجيػة مسػتقبميـ مػف خػالؿ إعػادة تشػكيؿ واقعيػـ، 
ممػػػا يتطمػػػب مؤسسػػػات وبػػػرامج جديػػػدة لمتعمػػػيـ المسػػػتمر بأىػػػداؼ جديػػػدة تتفاعػػػؿ مػػػع التغيػػػر 

 (:3:  3117السعود،   وتوجيو، وترسـ مساره وتسايره.
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 وجه نحو تلبية متطلبات اقتصاد المعرفةالت ثالثاً:

تتطمػػب عمميػػة االنتقػػاؿ مػػف االقتصػػاد التقميػػدى إلػػى االقتصػػاد المعرفػػى مجموعػػة مػػف        
المتطمبات فى التركيز عمى تنمية المػوارد ىذه وتتمثؿ أىـ الواجب توافرىا، المتطمبات األساسية 

مؤىمػػة ذات مسػػتوى عػػالى مػػف التأىيػػؿ ، حيػػث يتطمػػب اقتصػػاد المعرفػػة مػػوارد بشػػرية البشػػرية
والتدريب، وعمى درجة عاليػة مػف الػتمكف والتركيػز عمػى النمػو المينػى والػتعمـ الػذاتى المسػتمر 

 (65:  3126 جايؿ،  والتواصؿ والبداع، وحؿ المشكالت، واتخاذ القرارات.
ئؼ فػػى كانػػت معظػػـ الوظػػا فقػػدتغيػػر مفيػػـو التوظيػػؼ فػػى ظػػؿ اقتصػػاد المعرفػػة،  حيػػث       

االقتصػػاد الصػػناعى التقميػػدى تتطمػػب تعمػػـ المػػوظفيف كيفيػػة القيػػاـ بػػبعض األعمػػاؿ الروتينيػػة 
والتى تبقػى معظميػا مسػتمرة معيػـ مػع مػرور الػزمف، ويحػدث الػتعمـ عنػدما يبػدأ العامػؿ بعمػؿ 

عمػى  يسػتمـزاقتصػاد المعرفػة يكػوف التغييػر سػريعًا بحيػث ظػؿ جديد أو وظيفة جديدة، أمػا فػى 
وأصػػبحت منظمػػات األعمػػاؿ تحتػػاج لعمػػاؿ ؿ اكتسػػاب ميػػارات ومعػػارؼ جديػػدة باسػػتمرار، العمػػا

قادريف عمػى تجديػد ميػاراتيـ ومعػارفيـ، ورامبػيف فػى تجديػدىا بػالتعميـ والػتعمـ المسػتمر مػدى 
الحيػػاة، وعمػػى الػػدوؿ الرامبػػة فػػى االنػػدماج فػػى اقتصػػاد المعرفػػة االسػػتجابة ليػػذه االحتياجػػات 

 Theتعمػػيـ وتػػدريب تسػػمح األفػػراد وتػػزودىـ بالميػػارات والمعػػارؼ المناسػػبة.  بإيجػػاد أنظمػػة 
World Bank, 2003 : xviii  ) 

 التغير فى سوق العمل ومتطلباته رابعاً:

نتيجػػة لمثػػورة التكنولوجيػػة والمعموماتيػػة والتغيػػرات االقتصػػادية العالميػػة حػػدثت تغيػػرات        
وأثػػرت تمػػؾ التغيػػرات عمػػى معظػػـ المجتمعػػات، جوىريػػة فػػى سػػوؽ العمػػؿ وطبيعػػة الميػػف فػػى 

المؤسسات النتاجية والخدمية بالمجتمع مما أضعؼ قدرتيا عمى الدخوؿ فػى المنافسػة القويػة 
التى تتطمبيا األسواؽ العالمية كما أف أممييا ال يمتمؾ القدرة الذاتيػة عمػى التطػوير التكنولػوجى 

شػػيد متطمبػػات جديػػدة مايػػة فػػى التنػػوع ومواجيػػة المنافسػػة، وعمػػى ىػػذا أصػػبح سػػوؽ العمػػؿ ي
ويبحػػػث عػػػف أفػػػراد يسػػػتطيعوف تمبيػػػة مػػػا يفرضػػػو الواقػػػع الجديػػػد مػػػف متطمبػػػات فػػػى معػػػارفيـ 

   (418:  3121 عمى،  ومياراتيـ العممية.
وحيث إف المجتمع العػالمى يشػيد تغيػرات كبيػرة فػى سػوؽ العمػؿ ومتطمباتػو ، فػإف ىػذا        

بػػرامج التعمػػيـ بصػػفة عامػػة والتعمػػيـ المسػػتمر لمكبػػار بصػػفة  يمثػػؿ أىػػـ التحػػديات التػػى تواجػػو
جامعيػة مػف أىػـ متطمبػات خاصة، حيث أصبحت الميارات المعرفية العميا والمػؤىالت العمميػة ال

 ؛وفػػى المجتمػػع المصػػرى ىنػػاؾ عػػددًا مػػف التحػػديات التػػى تفػػرض نفسػػيا وبقػػوة سػػوؽ العمػػؿ،
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لتعمػيـ العػالى ألسػباب اقتصػادية أو اجتماعيػة، فأممب القوى العاممة فى المجتمػع خػارج دائػرة ا
بالضػػافة إلػػى عػػدـ التوافػػؽ بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ ومتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ، وضػػعؼ كفايػػات 

كذلؾ فإف االستثمار فى التعميـ مػا زاؿ ال يتناسػب مػع متطمبػات سػوؽ العمػؿ محميػًا الخريجيف، 
لألفػراد معرفيػًا وعمميػًا؛ لمواكبػة ىػذه وعالميًا؛ مما يفرض الحاجػة لمزيػد مػف التػدريب والتطػوير 

 (673:  3124.  أبو العال، المتطمبات
كميػػات تعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمر والتػػى تتأسػػس فمسػػفتيا  تبػػرز أىميػػةومػػف ىنػػا         

تنميػة ميػارات العمػؿ و  ومبادئيا وقيميا عمى تضميف قضايا العمؿ فى برامجيا لمتعميـ المسػتمر
       فى سياؽ التقنية والمعموماتية.  

 : زيادة الطلب االجتماعى على التعليم العالىخامساً 

لقػػػد تزايػػػد الطمػػػب االجتمػػػاعى عمػػػى التعمػػػيـ العػػػالى فػػػى اآلونػػػة األخيػػػرة بسػػػبب الزيػػػادة        
بفمسػػفتيا  المصػػرية وال قػػدرة لمجامعػػاتالسػػكانية، وزيػػادة الػػوعى االجتمػػاعى بأىميػػة التعمػػيـ، 

ووسػػائميا المحػػدودة أف تواجػػو ىػػذا الطوفػػاف البشػػرى المتمسػػؾ  وعممياتيػػا التقميديػػة، الحاليػػة،
بحقو فى التعميـ والمتطمع لمعايشة عصره إال مف خالؿ تعميـ جديد يمتد امتداد الحيػاة، ويعتمػد 

لضػػرورى التخطػػيط أدوات العصػػر ووسػػائمو أدوات لػػو أال وىػػو التعمػػيـ المسػػتمر، لػػذا كػػاف مػػف ا
الذى يجمع بيف التعميـ والعمػؿ بقصػد إتاحتيمػا معػًا طػواؿ الحيػاة؛ مػف أجػؿ اسػتيعاب الػرامبيف 
شػػباع حاجػػاتيـ التعميميػػة، وفػػى الوقػػت نفسػػو إنتاجيػػة أكبػػر فػػى  فػػى فػػرص التعمػػيـ المستمروا 

تعمػػيـ مجػػاالت العمػػؿ المختمفػػة حيػػث يكػػوف لمعمػػـ وظيفتػػو وتطبيقاتػػو، وىػػذا مػػا تحققػػو بػػرامج ال
   (41:  3117السعود، المستمر فى كميات تعميـ الكبار والتعميـ المستمر بالجامعات.  

المينيػػة المبنيػػة عمػػى  التنميػػةالحاجػػة إلػػى بػػروز : ضػػعؼ الجػػدارات المينيػػة لمعػػامميف و سادسػػاً 
 :الجدارة
العمؿ  مف ضعؼ فى جدارات يعانى العامميف فى مختمؼ المجاالت والقطاعات       

، أو تجارى، أو وظيفى، أو بمجاؿ صناعىوىى الجدارات التى ترتبط  -والجدارات المينية 
فقد أظير التطور التكنولوجى والمعرفى تردى جودة األفراد العامميف وعدـ  ،-مينى معيف

تنامميـ مع تمؾ التطورات، وأف تعميميـ تقميديًا ال يشجع عمى استخداـ التكنولوجيا وال 
عمى االستغالؿ األمثؿ ليا بما يعود عمييـ وعمى المجتمع بالفائدة، وأنيـ مير معديف يؤىميـ 
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العداد الذى يمكنيـ مف استغالؿ ممكاتيـ الفكرية ليكونوا قادريف عمى البداع واالبتكار 
 ( 9::  3118بدراف؛ وسميماف، وصناعة المعرفة الجديدة.  

التنمية المينية لمعامميف فى مختمؼ القطاعات والمجاالت إختيارًا أو  وبالتالى لـ تعد        
مفاضمة؛ نظرًا لخطورة ما تواجيو المجتمعات فى األلفية الجديدة مف تحديات وتغييرات 

حيث تشير التنمية المينية إلى مجموعة الخبرات والميارات التى يتـ تقديميا متسارعة، 
كسابيا لألفراد فى شتى القطاعا مكاناتيـ وا  ت والمجاالت الحياتية، بيدؼ تنمية قدراتيـ وا 

الوظيفية الالزمة لمتعامؿ بفعالية مع المستجدات الناتجة عف الثورة المعرفية المينية و 
، وذلؾ مف خالؿ والتكنولوجية، ومع ما يتصؿ بتمؾ المستجدات بطبيعة عمميـ ووظائفيـ

 المنظمةومير ذلؾ مف سبؿ الدعـ المقدـ مف  األنشطة والبرامج المتدرجة أكاديميًا ووظيفيًا،
 (437: 3127ميما اختمؼ مجاؿ نشاطيا.  الييـ؛ وآخروف، 

ومف األساليب التى يمكف اتباعيا لتحقيؽ التنمية المينية لمعامميف المدخؿ القائـ عمى        
التنمية المينية المبنية عمى الجدارة عمى أنيا: التنمية المينية التى تؤسس  تعرؼالجدارات، و 

أىدافيا وتوفر متطمباتيا وتنوع أساليبيا وفؽ مدخؿ الجدارة؛ والذى يقـو عمى فرضية أف 
تنمية الجدارات المينية أحد أىـ مخرجاتو، ويؤسس ىدفو األعظـ فى االنتقاؿ مف فكرة امتالؾ 

 ؿ مينى حدودىا الدنيا إلى تجاوزىـ لممستويات الفائقة لألدا  المينىاألفراد فى أى مجا
 (965:  :312عبدالوىاب،   .تحقيؽ معدالت أدا  متميزة وقياسية تفوؽ المعدالت العادية و 

والتعميـ المستمر يعتبر أحد األدوات اليامة لتحقيؽ التمية المينية المبنية عمى الجدارة        
، وبنا  قوى عاممة فعالة قادرة عمى القياـ بمياميا فى الميف لألفراد فى كافة المجاالت

، كما ؽ النجاح لممنظمات يتحقو  ، وقادرة عمى التعمـ والتوافؽ مع المتطمبات المتغيرة المختمفة
عف طريؽ التدريب والتعميـ  وتنمية جداراتيا المينية أف االستثمار فى تطوير القوى العاممة

ومف ىنا تبرز  (:5-59:  3128السنبؿ،  آلية أساسية لمتطور االقتصادى  المستمر يعتبر
أىمية كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر فى تحقيؽ التنمية المينية المبنية عمى الجدارة 

 لمعامميف بالميف والوظائؼ المختمفة.
معاصػرة تحػتـ أف يحتػؿ  حضػاريةو  مجتمعيػة عوامػؿ ومبػررات مما سبؽ يتضح أف ىناؾ       

الجامعػة  رال يقتصر دو حيث  ،مكانة مرموقة فى التعميـ الجامعى والتعميـ المستمر تعميـ الكبار
نمػا تمتػد رسػالتيا  فى التعميـ عمى فئة عمرية معينػة، أو مرحمػة محػددة فػى السػمـ التعميمػى؛ وا 
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ويقصػػد بػػو إمتػػداد رسػػالتيا إلػػى تعمػػيـ المػػواطنيف فػػى جميػػع مراحػػؿ  فػػى بعػػديف: البعػػد الطػػولى
ويقصػد بػو الحياة تعميمًا ممتدًا بامتداد العمر، وبذلؾ تحقػؽ ديمقراطيػة التعمػيـ، والبعػد العرضػى 

امتػداد رسػػالتيا إلػػى جميػػع قطاعػات المجتمػػع مبشػػرة بػػالعمـ وتطبيقاتػو الحديثػػة؛ وبػػذلؾ يتحقػػؽ 
 (Mclean, 2007: 11-12  التعميـ لمجميع.

فػػػالتعميـ ال ينتيػػػى بمجػػػرد إنتيػػػا  الفػػػرد مػػػف الدراسػػػة واللتحػػػاؽ بالعمػػػؿ، فيػػػو عمميػػػة        
د االجتماعيػػػة والسياسػػػية واالقتصػػػادية مسػػػتمرة مػػػدى الحيػػػاة تشػػػمؿ جميػػػع جوانػػػب حيػػػاة الفػػػر 

فإنػػو ينبغػػى تػػوفير الفػػرص السػػتمرار العمميػػة التعميميػػة حتػػى تنمػػو  ، ليػػذاوالفكريػػة والمينيػػة
 وآليػات جديػدة لتحقيػؽ أىػداؼ تعمػيـ الكبػار ، وتوليػد نمػاذجلػدى األفػرادميارات التعمػيـ والػتعمـ 

 .والتعميـ المستمر بينيا كميات تعميـ الكبارومف وتفعيؿ مجاالتو المختمفة،  والتعميـ المستمر
سػػتنادًا إلػػى مػػا تقػػدـ فإنػػو عمػػى الجامعػػات المصػػرية أف تعتػػرؼ بتعمػػيـ الكبػػار        والتعمػػيـ  وا 
كنظاـ تعميمى راسد، وأف تتخذ التدابير الالزمة لنشا  كميػات خاصػة بػو لمتوسػع  ليـ المستمر

 يتحقػػؽ ىػػذا فػػإف ىنػػاؾ العديػػد مػػف المتطمبػػاتولكػػى  لبػػرامج التجديديػػة فػػى ىػػذا المجػػاؿ،فػػى ا
 .لمتخطيط لنشا  ىذه الكميات يتـ مناقشتيا فى المحور التالى

 والتعليم المستمر كلية تعليم الكبارشروع تنفيذ مل التخطيط : متطلباتالرابعالمحور 
 . يةمصرال الجامعة فى

 التخطػػػيطعنػػد  والقيػػاـ بيػػػا ىنػػاؾ مجموعػػة مػػػف المتطمبػػات األساسػػية الواجػػػب توافرىػػا       
، وتتمثؿ أىػـ ىػذه المتطمبػات الجامعة المصرية فى والتعميـ المستمر مشروع كمية تعميـ الكبارل

 فيما يمى:
 التهيئة الثقافية  الدراسة األولية وأوالً: 

ىناؾ مجموعة مف الخطوات التى يمكف اتباعيا عند عمؿ الدراسػة األوليػة لنشػا  كميػة        
:  3128:  الدياسػػطى، المقترحػػة بالجامعػػة، وتتمثػػؿ فيمػػا يمػػى والتعمػػيـ المسػػتمر الكبػػارتعمػػيـ 
 (517: 3129شاىيف، ( و 275

  تشػػكيؿ لجنػػة استشػػارية عميػػا مػػف أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة لعمػػؿ دراسػػة جػػدوى
والتعمػػيـ  لتحديػػد المػػردود الثقػػافى واالقتصػػادى واالجتمػػاعى مػػف إنشػػا  كميػػة تعمػػيـ الكبػػار

 داخؿ الجامعة.  المستمر
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  إجػػرا  تحميػػؿ بيئػػى لمتعػػرؼ عمػػى نقػػاط القػػوة والضػػعؼ والفػػرص والتيديػػدات التػػى قػػد تواجػػو
 إنشا  الكمية.

  عمػػؿ دراسػػة اسػػتطالعية عػػف الوضػػع االجتمػػاعى واالقتصػػادى والثقػػافى لممجتمػػع المحػػيط
 بالجامعة.

 لتحديػػػد القضػػػايا  عقػػػد اجتماعػػػات بػػػيف القيػػػادات الجامعيػػػة وقيػػػادات مؤسسػػػات المجتمػػػع
 .والتعميـ المستمر والمشكالت التى تواجييا كؿ مؤسسة فيما يتعمؽ بتعميـ الكبار

 الدولية والقميمية لدستفادة مف خبراتيا.والتعميـ المستمر  التواصؿ مع كميات تعميـ الكبار 
 .تحديد الكوادر البشرية الالزمة لعمؿ الكمية 
 الجامعػػة وأخػػذ آرا  االستشػػارييف ذوى الدرايػػة  عمػػؿ مسػػح اسػػتطالعى لمواقػػع مختػػارة داخػػؿ

 .الكميةنشا  مبنى ل والخبرة 
 .وضع مشروع بالموارد المتوقعة لمتمويؿ ومسارات تدبيرىا 

كمػػا أف ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف الخطػػوات التػػى يمكػػف اتباعيػػا عنػػد القيػػاـ بالتييئػػة الثقافيػػة        
 3125 الصػايدى،  بالجامعػة، تتمثػؿ فيمػا يمػى: والتعميـ المستمر لنشا  كمية تعميـ الكبار

 :2:7)       
 وسػائؿ العػالـ المختمفػة، وشػبكات التواصػؿ تقديـ برامج موجيػو تسػتيدؼ الكبػارمف خػالؿ 

 .الجتماعى
  ورش عمػػؿ لنشػػر ثقافػػة التعمػػيـ المسػػتمر والتعمػػيـ الريػػادى لمكبػػارمػػؤتمرات ونػػدوات و عقػػد 

 .والتوعية بأىميتيـ
  العالمية والقميميػة ممػا  والتعميـ المستمر النماذج الناجحة لكميات تعميـ الكبارعرض بعض

 يحقؽ الستثارة الذىنية لألفراد نحو كيفية تطبيقيا. 
  عػػػف أىميػػػة وضػػػرورة التعمػػػيـ المسػػػتمر لمكبػػػار فػػػى ظػػػؿ التحػػػديات إعػػػداد ونشػػػر كتيبػػػات

 .المعاصرة
 تنبسػػػؽ منيػػػا اسػػػتراتيجيات فرعيػػػة لمتربيػػػة  فػػػى مصػػػر وضػػػع اسػػػتراتيجية شػػػاممة لمثقافػػػة

 المستمرة، والبداع الفنى، والتصنيع الثقافى.
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 دراسة وتحليل احتياجات سوق العمل ثانياً:

متعرؼ عمى أىـ الميػارات االقتصػادية والتكنولوجيػة األكاديميػة التػى يحتػاج إلييػا وذلؾ ل       
التػى تركػز عمػى تمبيػة ىػذه  والتخصصػات األكاديميػة سوؽ العمؿ اليـو حتى يتـ إعػداد البػرامج

 االحتياجػػات ضػػمف البػػرامج المقدمػػة فػػى الكميػػة المقترحػػة، وبػػذلؾ نضػػمف لكميػػة تعمػػيـ الكبػػار
المقترحػػة تقػػديـ خػػدمات تعميميػػة متكاممػػة، والتػػأقمـ السػػريع مػػع التغيػػرات فػػى  والتعمػػيـ المسػػتمر

 ( :4:  3119عمى، وعالميًا.  سوؽ العمؿ، وكذلؾ المنافسة التعميمية محميًا 
 قيادة ريادية داعمة لإلبداع واالبتكار ثالثاً:

المقترحػػة فػػى تحقيػػؽ مياميػػا وأىػػدافيا  والتعمػػيـ المسػػتمر لكػػى تػػنجح كميػػة تعمػػيـ الكبػػار       
التى قػد تكػوف مناسػبة لتنػاوؿ  –البد مف توافر نمطًا مميزًا لمقيادة يختمؼ عف القيادة التقميدية 

المسائؿ األكاديمية، ولكنيا مير مناسبة ألدا  المياـ األخرى المطموبة والتى مف أىميا التميػز 
 وىى القيادة الريادية. -عة وميرىا مف مياـوالمنافسة والتعاوف مع قطاع األعماؿ والصنا

حيث تتولى القيادة الريادية تعزيز ثقافة البػداع والبتكػار والمجازفػة، وتعػزز السػموكيات        
 الريادية خاصة وأنيا إدارة منتظمة ومنظمة وىادفة تقـو عمى تبنى مػدخؿ الريػادة االسػتراتيجية

والتغيػػرات فػػى بيئػػة العمػػؿ واألسػػاليب والتقنيػػات  توقػػع االحتياجػػات المسػػتقمية االػػذى يتضػػمف
، ناىيػػػؾ عػػػف تولييػػػا ميمػػػة توجيػػػو المعاصػػرة لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ المحػػػددة عمػػػى المػػػدى البعيػػػد

.  القحطػانى، مف خػالؿ دعػـ عػدد مػف التوجيػات الالزمػة المنظمات والمؤسسات لتكوف ريادية
3126  :558 ) 
 مؤهلةموارد بشرية ريادية  رابعاً:

والتعمػيـ  يعتبر العنصر البشرى المؤىؿ مف أىـ متطمبات تنفيذ ونجػاح كميػة تعمػيـ الكبػار       
 وتطػويره فالعنصر البشرى ىو أىـ موارد أى منظمة، فال يمكف نجاح العمؿالمقترحة،  المستمر

: الطػالب، والداريػيف، والفنيػيف، وأعضػا  ىيئػة لمكميػة ، ويشػمؿ العنصػر البشػرىإال مػف خاللػو
 .التدريس، والمرشديف األكاديمييف

وىناؾ مجموعة مف الخصائص الريادية التى يجب أف تتوافر فى العنصػر البشػرى بكميػة        
المقترحػػػة، ومنيػػػا: الثقػػػة بػػػالنفس، والػػػدافع الػػػذاتى، وتحمػػػؿ  والتعمػػػيـ المسػػػتمر تعمػػػيـ الكبػػػار

ه انعكػػس ذلػػؾ إيجابيػػًا عمػػى المخػػاطر، والرمبػػة فػػى النجػػاز، وكممػػا نمػػت مياراتػػو وقدراتػػو وفكػػر 
، حيث يشػكؿ العنصػر البشػرى المػورد البػؤرى واألسػاس الػذى تقػـو عميػو أى أدائو وأدا  الكمية

   (418: 3118دمنيورى، العمميات تطوير ناجحة.  
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 إعداد البرامج والمقررات واألنشطة ومصادر المعلومات خامساً:

فػػى ضػػو  دراسػػة وتحميػػؿ احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ مػػف الميػػارات والخبػػرات والتخصصػػات       
 والتعمػيـ المسػتمر تقػدميا كميػات تعمػيـ الكبػارالمطموبة، وفى ضو  البػرامج والتخصصػات التػى 

 -والتى تـ توضيح بعضيا فى المحور الخػاص بالتجػارب األجنبيػة والعربيػة – الرائدةالدوؿ فى 
أىـ البرامج التعميمية والمنػاىج والمقػررات واألنشػطة التػى سػيتـ تقػديميا فػى كميػة ، يتـ إعداد 
نخبػة  يكػوف ىػذا العػداد مػف قبػؿمػف الضػرورى أف ، و المقترحػة والتعميـ المسػتمر تعميـ الكبار

 وأف يػتـ مراعػاة، مف أساتذة الجامعات المتخصصػة ودوى الخبػرة فػى تصػميـ البػرامج التعميميػة
 (29-28:  3119و  مازف،  (352-351:  :312 حسف،  ما يمى:

 .أف يكوف المحتوى حضاريًا وشاماًل، لمسايرة االنفجار المعرفى والثورة العممية 
  أف يكػػوف المحتػػوى متنوعػػًا أى يراعػػى فيػػو التنػػوع واالخػػتالؼ بػػاختالؼ البيئػػات، واخػػتالؼ

 الحاجات والمطالب، واختالؼ نوعيات الميف والحرؼ واألعماؿ.
 برامج أكثر مرونة مف حيث الزماف والمكاف والظروؼ الوظيفية. تقديـ 
  ،إعػػداد وتػػدريب الفئػػات المسػػتيدفة مػػف الكبػػار عمػػى ميػػف حديثػػة تواكػػب متطمبػػات السػػوؽ

كسػػابيـ ميػػارات حياتيػػة مثػػؿ: ميػػارات االتصػػاؿ والتواصػػؿ والتنميػػة  وأنشػػطة متخصصػػة، وا 
 البشرية.

  والتدريب واالطالع عمى التجارب العالميػة فػى مجػاؿ االعتماد عمى وسائؿ حديثة فى التعميـ
 استخداـ التكنولوجيا فى مجاؿ تعميـ الكبار.

 .االستعانة بالخبرا  والمتخصصيف فى مجاؿ تعميـ الكبار والتعميـ المستمر 
 .إنتاج مواد تعميمية مدمجة باستخداـ الوسائط المتعددة 
 رونػػى والتعمػػيـ عػػف بعػػد مثػػؿ: المكتبػػة تػػوفير مصػػادر المعمومػػات التػػى تػػدعـ التعمػػيـ االلكت

           والدوريات والموسوعات االلكترونية.الرقمية، والمكتبة االفتراضية، 
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 بيئة للتعليم والتدريب الريادىسادساً:

المقترحػة تعميمػًا رياديػًا  والتعمػيـ المسػتمر يتطمب بنا  وتنفيذ مشروع كمية تعمػيـ الكبػار        
يرتكػػز عمػػى البػػداع واالبتكػػار، فاألسػػاليب التقميديػػة لمتعمػػيـ القػػائـ عمػػى الحفػػظ والتمقػػيف لػػـ تعػػد 

التعمػػيـ الجػػامعى الحػػديث فضػػاًل عمػػى أنيػػا عػػائؽ كبيػػر أمػػاـ بنػػا  ثقافػػة و  تعمػػيـ الكبػػار تناسػػب
قائمػػًا عمػػى توليػػد األفكػػار والتأمػػؿ ؛ التػػى تتطمػػب تعميمػػًا فػػى مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار ريػػادة األعمػػاؿ

طالؽ العناف لدبػداع المتحػرر مػف النمطيػة، وىػو مػا يقػـو عميػو التفكيػر الريػادى.  واالبتكار، وا 
    (37:  3125 المبيريؾ، والجاسر، 

 الريػادى والتدريب إلى أىمية التعميـ (Jones & English,2004وىنا تشير دراسة         
بالمعرفػة والميػارة الالزمػػة القتنػاص الفػرص فػى بيئػػة ؾ لتزويػػد األفػراد وذلػ بالكميػات والجامعػات

األعمػػاؿ واسػػتثمارىا، وتػػدريبيـ عمػػى ميػػارات التسػػويؽ، وتنظػػيـ المػػوارد، ومواجيػػة المخػػاطر، 
نشػػا  مشػػروعات جديػػدة، بالضػػافة إلػػى مجػػاالت العمػػؿ التقميديػػة، مثػػؿ: الدارة، والتسػػويؽ،  وا 

ؤكػد الدراسػة ضػرورة أف تكػوف عمميػة الػتعمـ الريػادى متمركػزة حػوؿ وتقنية النظـ، والماليػة، وت
   المتعمـ، وىو ما يعد تحديًا صعبًا يتطمب تجاوز الممارسات التدريسية التقميدية السائدة.

بالكميػة المقترحػػة الػػدمج  والتػػدريب يقتػػرح البحػث الحػػالى فيمػا يخػػص نظػػاـ التعمػيـىػذا و        
اللكترونػػػى والتعمػػػيـ  والتػػػدريب التقميػػػدى ونظػػػاـ التعمػػػيـ والتػػػدريب الفعػػػاؿ بػػػيف نظػػػاـ التعمػػػيـ

       منيـ. االفتراضى لالستفادة مف مميزات كالً 
 بيئة تحتية وتكنولوجية فائقةسابعاً:

المقترحػة تزويػدىا  والتعمػيـ المسػتمر مف الضرورى عند تنفيذ مشروع كميػة تعمػيـ الكبػار       
، ومواكبػػة التقنيػػات التػػى تسػػتخدميا والمكانيػػات التقنيػػة العاليػػة بأحػػدث الوسػػائؿ التكنولوجيػػة،

بمػا ليػا مػف إمكانيػات عاليػة وتفػوؽ  والتعمػيـ المسػتمر فى مجاؿ تعميـ الكبػار الكميات األجنبية
 تقنى وعممى وتكنولوجى.

فػػالتطور اليائػػؿ فػػى مجػػاؿ تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاؿ نػػتج عنػػو تطػػور فػػى أنظمػػة        
دخػاؿ متطمبػات جديػدة حػوؿ القػوى العاممػة، إضػافة إلػى إدخػاؿ  المعمومات والتبادؿ التجػارى، وا 
تكنولوجيػػا المعمومػػات فػػى مختمػػؼ القطاعػػات واسػػتعماؿ تجييػػزات وبرمجيػػات أكثػػر تطػػورًا مػػف 

سابقًا قد جعؿ ىذه القطاعات بحاجػة إلػى عمالػة أعمػى خبػرة مػع التركيػز  التجييزات المستعممة
عمى التدريب المستمر ليذه القوى العاممة يتناسب مع التطػور التكنولػوجى المصػاحب القتصػاد 
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المعرفة، بعد أف أصبحت المنظمات تقـو عمى الجدارات وليس عمى سابؽ الخبرة، أو ميػر ذلػؾ 
تػوافر  البػد مػفوليػذا  ،(425-423:  3116دالفتاح؛ وآخػروف، مػف المعػايير التقميديػة.  عبػ

 تنميػػة المقترحػػة مػػف أجػػؿ والتعمػػيـ المسػػتمر بنيػػة تحتيػػة وتكنولوجيػػة فائقػػة بكميػػة تعمػػيـ الكبػػار
، وكػػذلؾ التطػػورات فػػى مواكبػػة التطػػورات التكنولوجيػػة المتسػػارعةلكبػػار الجػػدارات التكنولوجيػػة لم

 .سوؽ العمؿ
 الربط الشبكى مع عالم األعمال )التحالفات االستراتيجية( ثامناً:

تعػاوف مشػترؾ بػيف مؤسسػتيف أو أكثػر مػف دولػة واحػدة  بالتحالفات االسػتراتيجيةيقصد        
ومايػػػات اسػػػتراتيجية تعجػػػز عػػػف تحقيقيػػػا يػػػدؼ لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ ت أو مػػػف دولتػػػيف مختمفتػػػيف،
وفييػػا يقػػـو الشػػركا  بتحديػػد أىػػداؼ التحػػالؼ بدقػػة، مػػع اسػػتغالؿ  المؤسسػػة الواحػػدة بمفردىػػا،

وذلػػؾ بغػػرض التحسػػيف مػػف قػػدرتيـ ، جيػػد لممزايػػا النسػػبية المتػػوفرة لػػدى كػػؿ طػػرؼ متحػػالؼ
محمػػد،   التنافسػػية ومكػػانتيـ فػػى السػػوؽ، مػػع مراعػػاة التقيػػيـ الػػدورى ألدا  التحػػالؼ الفعمػػى.

3126 :2:2) 
مف خالؿ الربط والشراكات الخارجية مػع القطػاع الصػناعى  راتيجيةالتحالفات االست وتتـ        

والتجارى والحكػومى ومنظمػات األعمػاؿ، وتعتبػر شػبكات التحػالؼ مػع الشػركا  عنصػرًا أساسػيا 
الريادية الناجحة، والتى تـ تصنيفيا فى مجموعػات ىػى: شػبكات مػع شػركا  القطػاع  لممؤسسة

العػػاـ، وشػػبكات مػػع القطػػاع الخػػاص، وشػػبكات مػػع شػػركا  أجانػػب، وشػػبكات مػػع شػػركا  مػػف 
قطاعػػػات أخػػػرى فػػػى المجتمػػػع ويجػػػب أف تتفاعػػػؿ ىػػػذه الشػػػراكات بشػػػكؿ دينػػػاميكى، لمسػػػاعدة 

      (Farsi& et.al,2012: 197الريادية عمى االبتكار.   المؤسسة
 والتعمػػيـ المسػػتمر قويػػة بػػيف كميػػة تعمػػيـ الكبػػارال شػػراكاتوال الػػربط تحقيػػؽوبالتػػالى فػػإف        

داخػػػؿ المجتمػػػع  القطػػػاع التجػػػارى والصػػػناعى والحكػػػومى ومنظمػػػات األعمػػػاؿالمقترحػػػة وبػػػيف 
مػػف األمػػور اليامػػة بسػػبب األدوار األساسػػية لتبػػادؿ المعػػارؼ والعالقػػات مػػع أصػػحاب  وخارجػػو

المصػػمحة الخػػاريجييف، والػػروابط التجاريػػة لضػػفا  الطػػابع التجػػارى عمػػى الممكيػػة الفكريػػة فػػى 
ديناميكيػة لألعمػاؿ مػف خػالؿ تػوفير بيئػة  المستقبؿ، األمر الػذى قػد يجعػؿ الكميػة أكثػر انفتاحػاً 

 والعالميػة األمر يتطمب بنية تحتية متطورة، وأدوات لمتعامؿ مع المطالب المجتمعيةالحرة، وىذا 
      وحدات ومراكز البحوث متعددة التخصصات، ومكاتب التوعية المينية. :مثؿ

  



 .............................................................التخطيط لمشروع كلية تعليم الكبار والتعليم المستمر 

 - 29:9 - 

 مصادر تمويل متنوعة تاسعاً:

تمثؿ مصادر التمويؿ أىـ المطالب التػى ينبغػى أخػذىا فػى االعتبػار عنػد تخطػيط وتنفيػذ        
، وذلػػؾ لمػػا تتطمبػػو ىػػذه الكميػػة مػػف بػػرامج المقترحةوالتعمػػيـ المسػػتمر  مشػػروع كميػػة تعمػػيـ الكبػػار

وبالتالى يجب األخذ فػى االعتبػار يعجز التمويؿ الحكومى وحده عف توفيرىا،  تجييزات متقدمةو 
 .لنشا  ىذه الكمية جود مصادر تمويمية متنوعةو 

تػػوافرت التػى إذا  أف ىنػػاؾ مجموعػة مػػف المتطمبػات اليامػػةيتضػح  وبنػاً  عمػػى مػا سػػبؽ       
 فػػى طريقيػػا إلػػى النشػػا  كميػػة تعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمر فػػى الجامعػػة المصػػريةسػػارت 
يمكػف  وأبعػاد معينػة عممية تنفيذ الكمية المقترحة البد مف توافر عدة معػالـ ح، ولكى تنجوالتفيذ

 توضيحيا فى المحور التالى. 
 بالجامعػػػة والتعمػػػيـ المسػػػتمر كميػػػة تعمػػػيـ الكبػػػارلمشػػػروع  المعػػػالـ البنائيػػػة: الخػػػامسالمحػػػور 
 المصرية
 ىناؾ معالـ أساسية لمشروع كمية تعميـ الكبػار والتعمػيـ المسػتمر فػى الجامعػة المصػرية       

، وقػد اسػتند التخطيط ليا مسبقًا حتى يتـ البد  فى المشروع بنجاحو  ىاؤ بنا التى ينبغى أف يتـو 
 البحث فى بنا  ىذه المعالـ عمى:

 .السابؽ توضيحياالتخطيط لتنفيذ مشروع كمية تعميـ الكبار والتعميـ المستمر  متطمبات  -2
 تجػػارب العالميػػة فػػى مجػػاؿ إنشػػا  كميػػات تعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمرالخبػػرات و أىػػـ ال  -3

 .السابؽ عرضيا
مسػػح وتحميػػؿ نتػػائج العديػػد مػػف البحػػوث والدراسػػات التربويػػة التػػى تناولػػت تعمػػيـ الكبػػار  -4

   والتعميـ المستمر.
لموقػػوؼ  بعػض الخبػػرا  والمختصػيف فػػى مجػػاؿ تعمػيـ الكبػػار والتعمػيـ المسػػتمرالرجػوع إلػػى  -5

     .والتأكيد عمييا عمى بنا  ىذه المعالـ
 ما يمى: البنائية ىذه المعالـ أبرزومف         

 مسمى الكلية المقترحة أوالً:

يمكػػف تسػػمية الكميػػة المقترحػػة "كميػػة تعمػػيـ الكبػػار والتعمػػيـ المسػػتمر"  أو "كميػػة التعمػػيـ        
، وتمػنح شػيادات متخصصػة ( سػنوات5المستمر والتنمية المينية"، وتكوف مػدة الدراسػة بيػا  
 تقدميا.عمى مستوى البكالوريوس لمبرامج والتخصصات التى 

  رؤية الكلية المقترحةثانياً: 
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 كميػػةفػػى أنيػػا  والتعمػػيـ المسػػتمر لكميػػة تعمػػيـ الكبػػار المقترحػػة مسػػتقبميةالرؤيػػة ال تتمثػػؿ       
قميميػػًا وعالميػػًا تمتػػـز بػػالتميز وتواكػػب متطمبػػات التنميػػة ر تعمػػيـ مسػػتمر ، وتػػوفرائػػدة محميػػًا وا 

 مختمؼ الدارسيف.لومتميز مدى الحياة 
 رسالة الكلية المقترحة اً:ثالث

فػػى العمػػؿ عمػػى إرسػػا   والتعمػػيـ المسػػتمر مسػػتقبمية لكميػػة تعمػػيـ الكبػػارالرسػػالة ال تتمثػػؿ       
يتػيح  وتػدريب عػالى الجػودة ـيلتعمػنموذًجػا ـ تقػد بيئة عممية مبدعػة ومحفػزة لمتجديػد والتطػوير

لمطالب الحرية والمرونة، والتواصؿ مع المتخصصيف ذوي الخبرة في المجػاؿ مػف أجػؿ التوجيػو 
المسػػاىمة فػػى التنميػػة المسػػتدامة لممجتمػػع مػػف خػػالؿ تقػػديـ وتطػػوير بػػرامج مينيػػة و والػػدعـ، 

، وزيػػادة التعػػاوف مػػع القطػػاع عبػػر كفػػا ات بشػػرية متخصصػػة نوعيػػة يتطمبيػػا سػػوؽ العمػػؿ
  التجارى والصناعى والحكومى ومنظمات األعماؿ داخؿ المجتمع وخارجو. 

 أهداف الكلية المقترحة اً:رابع

المقترحػة  والتعمػيـ المسػتمر مجموعة مػف األىػداؼ المسػتقبمية لكميػة تعمػيـ الكبػار ىناؾ       
بالجامعة المصرية، بحيث تكوف واضحة لمقائميف عمى إنشائيا، مػع إمكانيػة تعػديميا وتطويرىػا 

 بما يتناسب مع التغيرات والمستجدات التى تطرأ مستقباًل، وتتحدد ىذه األىداؼ فيما يمى:
 ـ المستمر مدى الحياة لمكبار.يتعزيز فرص التعم 
 والبد  فى أو تغيير مسارات عمميـتيـ الجامعيةتييئة الفرصة لمكبار الستكماؿ دراسا ،. 
   تحقيؽ سياسة الباب المفتوح المتمثمة في إتاحة الفرصة لكؿ رامػب فػي الدراسػة دوف النظػر

إلػػى سػػنو أو ذكائػػو أو معدالتػػو الدراسػػية أو جنسػػو أو خمفيتػػو االجتماعيػػة أواالقتصػػادية، 
 ودوف أف يكوف ىناؾ أى عوائؽ في القبوؿ.

  تؤىميـ لمنجاح في دراستيـ وحياتيـ المينية، وتتفؽ  لمطالبتقديـ برامج شاممة ومتنوعة
 .مع المعايير العالمية لمقابمة احتياجات سوؽ العمؿ

 والعالمى إعداد الفنييف فى المجاالت والتخصصات التى يحتاجيا سوؽ العمؿ المحمى. 
  التفكير االبتكارى والنقدىتنمية الميارات الشخصية لممتعمميف وتدريبيـ عمى طرؽ، 

 .وتنمية فكر ريادة األعماؿ لدييـ
 لػػدعـ بػػرامج ومشػػروعات  داخػػؿ مصػػر وخارجيػػا فاعمػػة شػػراكات اسػػتراتيجية وعقػػد تأسػػيس

تحقيػػؽ التواصػػؿ الفعػػاؿ والتعػػاوف والشػػفافية مػػع جميػػع ، و والتعمػػيـ المسػػتمر تعمػػيـ الكبػػار
 .األطراؼ
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  المدمج لمكبار.تقديـ برامج التعميـ عف بعد والتعميـ 
 .تعزيز الثقافة الرقمية التعميمية لممتعمميف وأعضا  ىيئة التدريس 
  رقمنة النظـ والعمميات، والحفاظ عمى جودة تحقيؽ التميز التنظيمى بتشجيع االبتكار و

  أعضا  ىيئة التدريس والموظفيف، وتحقيؽ األىداؼ المالية المحددة.
 ،ومساعداتيـ عمػى إيجػاد  وتوجييـ إلى أىمية العمؿ الحر إعداد خريجيف ذوى كفا ة عالية

 فرص عمؿ.
 تيػػتـ بنشػػر البحػػوث  إصػػدار مجمػػة دوريػػة متخصصػػة فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ المسػػتمر لمكبػػار

 .  والتعميـ المستمر ت العممية فى مجاالت تعميـ الكباروالدراسا
  والتعمػػػيـ  الكبػػػارإتاحػػػة فػػػرص التعمػػػيـ والتػػػدريب لمػػػرامبيف فػػػى العمػػػؿ فػػػى مجػػػاالت تعمػػػيـ

 .المستمر
 قيم الكلية المقترحة اً:خامس

والتعمػيـ  ىناؾ مجموعة مف القيـ التى يجب أف تتبناىا وتحافظ عمييػا كميػة تعمػيـ الكبػار       
، وتطػور رأس المػاؿ والتعػاوفالجػودة الشػاممة، و  وىى قيـ: التنػوع، والتميػز، المستمر المقترحة

والمرونػػػة، والبػػػداع واالبتكػػػار، واللتػػػزاـ والمسػػػا لة والمحاسػػػبة، الفكػػػرى، والدارة بالنجػػػاز، 
 والحوكمة، والتفاعؿ والمشاركة المجتمعية والعالمية، والمستقبمية.

 الهيكل اإلدارى والتنظيمى للكلية المقترحة ساً:ساد

 نمطالػػ والتعمػػيـ المسػػتمر تنظيمػػى لكميػػة تعمػػيـ الكبػػارالدارى و الييكػػؿ ال يمكػػف أف يتخػػذ       
 التالى:

، ورؤسػػا  األقسػػاـ ، وعضػػوية كػػؿ مػػف: وكػػال  الكميػػةعميػػد الكميػػة يرأسػػومجمػػس الكميػػة:  -2
، ورئػيس فػرع ، ومػديرى الوحػدات األكاديميػة والداريػة بالكميػةالعممية، ومػدير إدارة الكميػة

الييئػػػػة القوميػػػػة لتعمػػػػيـ الكبػػػػار بالمحافظػػػػة، وممثمػػػػوف عػػػػف رجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ والصػػػػناعة 
 وممثمػػوف عػػف منظمػػات المجتمػػع المػػدنى، ويقتػػرح أف يكػػوف مػػف بػػيف ميامػػو: بػػالمجتمع،

 (:53:  3129عبدالحى، ( و  63:  3119عمى،  
  وضػػع الخطػػة االسػػتراتيجية والخطػػط التنفيذيػػة لمكميػػة فػػى ضػػو  الخطػػط السػػنوية البحثيػػة

 معية.والتدريبية والتسويقية وخطط المشروعات والعالقات التعاونية وخطط الخدمات المجت
 .اصدار وتعديؿ الموائح والقرارات المنظمة لمعمؿ داخؿ الكمية 
 .إعداد واعتماد الموازنة السنوية لمكمية 
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 .صيامة الطار العاـ لنظاـ العمؿ داخؿ الكمية 
 .الشراؼ العاـ عمى أعماؿ الكمية 
  المناسػػبة دراسػػة التقػػارير الشػػيرية المقدمػػة مػػف األقسػػاـ العمميػػة لمكميػػة واتخػػاذ القػػرارات

 بشأنيا.
  التعاقػػد مػػع أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس والخبػػرا  فػػى تنفيػػذ بعػػض البػػرامج وفقػػًا لطبيعػػة الكميػػة

 وحاجتيا.
، والتعمػػيـ المسػػتمر ويقتػػرح أف يكػػوف مػػف الخبػػرا  فػػى مجػػاالت تعمػػيـ الكبػػار عميػػد الكميػػة: -3

سػيير الميػاـ ويكوف مسئوؿ عف التنسيؽ بػيف أعمػاؿ أقسػاـ الكميػة المختمفػة ووحػداتيا، وت
 الدارية، ومتابعة تنفيذ الخطط. 

ويكػػوف مسػػئوؿ عػػف الشػػراؼ المباشػػر عمػػى  وكيػػؿ الكميػػة لمشػػئوف التعميميػػة واألكاديميػػة: -4
الشػراؼ عمػى تسػجيؿ الطػالب والجػداوؿ الدراسػية،  ميامػو: أىػـ ، وتكػوفالعممية التعميميػة

، الميػدانى والرشػاد األكػاديمى الشػراؼ عمػى التػدريبومعالجة مشػاكؿ الطػالب األكاديميػة، 
 حصر البيانات وتحميميا بغرض القياس والتقويـ.و 
ويكوف مسئوؿ عف متابعة عمميات التطػوير  لمتطوير والجودة وريادة األعماؿ:وكيؿ الكمية  -5

 وريادة األعماؿ فى مجاؿ تعميـ الكبار.التعميمى والدارى، وأعماؿ الجودة واالعتماد، 
اقتػراح وصػيامة سياسػػات  :ويكػوف مسػئوؿ عػف لمعالقػات الخارجيػة والدوليػة:وكيػؿ الكميػة  -6

مع الكميات ومنظمػات األعمػاؿ والمراكػز العمميػة والبحثيػة المحميػة  العالقات الخارجية لمكمية
تفعيػػػؿ وتنشػػػيط عمميػػػة التعػػػاوف العممػػػى والثقػػػافى بػػػيف الكميػػػة وكميػػػات الػػػدوؿ والدوليػػػة، و 

وتفعيػؿ االتفاقيػات بػيف الكميػة وبػيف الجامعػات  متابعػةكبػار، و المتقدمة فى مجاالت تعمػيـ ال
   .عمى المستوى المحمى القميمى والدولىوالجيات األخرى 

وتتمثػػؿ ميامػػو فػػى: تنفيػػذ ومتابعػػة سياسػػة  وكيػػؿ الكميػػة لمبحػػث العممػػى وخدمػػة المجتمػػع: -7
والشػػراؼ عمػػى تطػػوير اسػػتراتيجية البحػػوث الكميػػة فػػى البحػػث العممػػى وخدمػػة المجتمػػع، 

وخطتيا ووضع آليات تنفيذىا فى الكمية، والشراؼ عمى تطوير استراتيجية خدمػة المجتمػع 
، تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة المتخصصػػػة ووضػػػع آليػػػات تنفيػػػذىا فػػػى الكميػػػة وخطتيػػػا

ت المختصػػة ألعضػػا ىيئة التػػدريس فػػى األقسػػاـ األكاديميػػة بالكميػػة والتنسػػيؽ مػػع الجيػػا
 .لتنفيذىا
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وىى خمسة أقساـ: قسـ عمػـو الحاسػب ونظػـ المعمومػات، وقسػـ  رؤسا  األقساـ العممية: -8
العمػػػـو الداريػػػة والماليػػػة وتقنياتيػػػا، وقسػػػـ العمػػػـو اليندسػػػية والتطبيقيػػػة، وقسػػػـ العمػػػـو 

 قسـ العمـو األساسية وتقنياتيا.و االجتماعية والنسانية، 
، ويختص بالشراؼ عمى الشؤوف واألعمػاؿ الداريػة والماليػة فػى الكميػة مدير إدارة الكمية: -9

والشػػراؼ عمػػى منشػػلت الكميػػة مػػع الجيػػات ذات العالقػػة ووضػػع الخطػػط لمتابعػػة صػػيانتيا 
عػػداد التقريػػر السػػنوي و  دوريػػة ألعمػػاؿ الدارة والوحػػدات التابعػػة ليػػا التقػػارير الونظافتيػػا، وا 

 ورفعيا إلى عميد الكمية.
وحػػػػدات: وحػػػػدة التطػػػػوير والجػػػػودة واالعتمػػػػاد  سػػػػترى الوحػػػػدات األكاديميػػػػة: وىػػػػى مػػػػدي -:

، وحػدة التخطػيط االسػتراتيجى، األكاديمى، وحدة الرشاد األكاديمى، وحدة التعمـ االلكترونػى
 .، وحدة االختبارات اللكترونيةوحدة الحصا  والمعمومات

وىػػى سػػت وحػػدات: وحػػدة شػػئوف الطػػالب، وحػػدة األنشػػطة  مػػديرى الوحػػدات الداريػػة: -21
الخػريجيف، وحػدة التػدريب الميػدانى، وحػدة  متابعػة الطالبية، وحدة القبوؿ والتسجيؿ، وحدة

 الدارية.و  المالية الشئوف
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المقترحػػة  والتعمػيـ المسػتمر مػى لكميػػة تعمػيـ الكبػارويمكػف تمثيػؿ الييكػؿ الدارى والتنظي       
 التالى:الشكؿ فى 

 (3شكم )
 انًمتشحت وانتؼهيى انًستًش انهيكم اإلداسي وانتُظيًً نكهيت تؼهيى انكببس

 انًصذس: انشكم يٍ إػذاد انببحثت

( السابؽ أىـ مكونات الييكؿ الدارى والتنظيمى لكميػة تعمػيـ الكبػار 4يتضح فى الشكؿ         
المقترحة، حيث تشمؿ أىـ مكونات ىذا الييكؿ: عميد الكمية، ووكال  الكمية، ورؤسػا  األقسػاـ 

 .العممية، ورؤسا  الوحدات الدارية واألكاديمية، ومدير الكمية
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 المقدمة والتخصصات البرامج اً:بعسا

ة مػػف مجموعػػ تقػػديـل المقترحػػة والتعمػػيـ المسػػتمر كميػػة تعمػػيـ الكبػػار البػػد أف تسػػعى         
 -مػػف خػػالؿ األقسػػاـ العمميػػة األكاديميػػة بالكميػػة - المتعػػددة والمتنوعػػة والتخصصػػات البػػرامج
 النحو التالى: عمىوذلؾ 

                التمريض والوعى الصحى. -                الدراسات المينية التطبيقية. -

 إدارة الموارد البشرية. -             لكبار.ا عمـ المستمر وتدريبتال -

 تنمية ميارات المغة. -                          الدراسات الحرة. -

 .تنظيـ المؤتمرات والمعارض -     التعمـ الذاتى والتعمـ والتدريب عف بعد. -

 خدمات المجتمع. -                       التعويضى.التعميـ  -

 حؿ المشكالت واتخاذ القرار. -         الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات. -

 إدارة الوقت واالجتماعات. -                        إدارة المشاريع. -

 الوعى البيئى. -            المحاسبة والدارة والتسويؽ. -

 التثقيؼ المجتمعى دينيًا وسياسيًا واقتصاديًا. -            .النش  وتربية األجياؿ إعداد -

 الفئات المستهدفه اً:ثامن

يقصػػد بالفئػػات المسػػتيدفو األفػػراد والجيػػات التػػى سػػوؼ تسػػتفيد مػػف بػػرامج وتخصصػػات        
المقترحػػة ووجودىػػا فػػى الجامعػػة، سػػوا  بتمقػػى  والتعمػػيـ المسػػتمر وأنشػػطة كميػػة تعمػػيـ الكبػػار

 الخدمة أو المساىمة فى تقديميا، ويمكف تصنيفيـ إلى:
 :تشمؿو  الفئات التى تقدـ ليا برامج وتخصصات وأنشطة الكمية -2
 .العامموف بالقطاعات العامة وقطاعات النتاج 

 .الرامبوف فى الترقيات وااللتحاؽ فى وظائؼ جديدة بسوؽ العمؿ 

 وخاصة بعد التعميـ الثانوى محدودى التعميـ ممف لـ ينالوا قدرًا كافيًا مف التعميـ. 

 .خريجو الجامعة الباحثوف عف فرص لمتدريب وتنمية مياراتيـ فى مجاالت العمؿ المختمفة 

 .أفراد المجتمع الرامبيف فى الدراسة والتثقيؼ فى مختمؼ مجاالت المعرفة 

 تعميـ الكبار والتعميـ المستمر ويرمبوف فى بنا  وتنمية قدراتيـ. تالعامموف بمجاال 

 .الرامبوف فى العمؿ فى مجاالت تعميـ الكبار وتعمميـ 

 .معممو محو األمية وتعميـ الكبار 

 .أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
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 تشمؿ:و ،  الفئات التى تساىـ فى برامج وتخصصات وأنشطة الكمية -3
 .أعضا  ىيئة التدريس والييئة المعاونة والقيادات والعامميف والدارييف بالجامعة 

 والتعميـ المستمر الباحثوف فى مجاالت تعميـ الكبار. 

 .الييئة القومية لمحو األمية وتعميـ الكبار 

 المدنى.و  المحمى مؤسسات المجتمع 

 .القطاع الخاص ورجاؿ األعماؿ 

 .أكاديمية البحث العممى 

 والتعميـ المستمر المنظمات الدولية المعنية بتعميـ الكبار. 

 التمويلالموارد المادية ومصادر  :تاسعاً 

مبنػػى مسػػتقؿ داخػػؿ الجامعػػة  والتعمػػيـ المسػػتمر أف تخصػػص لكميػػة تعمػػيـ الكبػػار ينبغػػى       
برمجيػة أثاث وتجييػزات و  قاعات ومعامؿ التجييزات واألجيزة واألدوات الالزمة لمعمؿ مفمزود ب

، ومجمػػة دوريػػة متخصصػػة فػػى تعمػػيـ الكبػػار مكتبػػة عمميػػة تشػػمؿ كتػػب ومراجػػعة و حاسػػوبيو 
 .والتعميـ المستمر متخصصة فى مجاؿ تعميـ الكبار

مصػادر تمويػؿ ميرتقميديػة لتخفيػؼ العػب  عػف  ضرورة توافر يفضؿومف حيث التمويؿ        
   الحكومة، ومف ىذه المصادر:

 المؤسسات الصناعية والنتاجية بالقطاع الخاص مشاركة.   

 مؤسسات المجتمع المدنى. 

 ف.ىبات وتبرعات رجاؿ األعماؿ والمستفيدي 

 .رسـو النشر فى المجمة العممية لمكمية 

  األخػػذ بنظػػاـ الكميػػة المنتجػػة، مػػف خػػالؿ إجػػرا  البحػػوث والدراسػػات وتقػػديـ المشػػورة لألفػػراد
   برامج التعميمية والبحثية بما يعود عمى الكمية مف إيرادات.والمؤسسات، وتسويؽ الخدمات وال

  إنشا  صناديؽ متخصصة لدعـ ىذا النػوع مػف الكميػات التػى تسػاعد عمػى تحقيػؽ متطمبػات
 تمع وتوفير تعميـ مستمر لألفراد.سوؽ العمؿ وخدمة المج

 والمعػػالـ البنائيػػةأبػػرز األبعػػاد ىكػػذا تنػػاوؿ البحػػث فػػى إطػػاره النظػػرى أىػػـ المتطمبػػات و        
، لكػف كيػؼ يةمصػر الجامعػة الفػى  والتعمػيـ المسػتمر الالزمة لنشا  مشروع كمية لتعميـ الكبػار
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فيػػذا مػا سػػوؼ يجيػػب عميػو الطػػار الميػػدانى ليػػذا  والمعػػالـ يمكػف التخطػػيط لتنفيػػذ ىػذه األبعػػاد
 البحث.

 للبحث الميدانىاإلطار 

كأحد أساليب  P.E.R.Tعمى أسموب بيرت  اعتمدفإنو نظرًا لطبيعة البحث التخطيطية        
وقد اعتمد البحث الحالى عمى ىذا األسموب فى التخطيط ، التخطيط الشبكى لممشروعات

عمى الشؽ  مقتصراً المقترحة بالجامعة المصرية  والتعميـ المستمر لمشروع كمية تعميـ الكبار
وذلؾ لتنفيذ مشروع الكمية المقترحة فى أقصر وقت  P.E.R.T/Timeاألوؿ منو وىو أسموب 

 دجرا ات التالية:ل وفقاً  تسير الدراسة الميدانيةو ، وبأعمى كفا ة ممكنة ممكف
 دف الدراسة الميدانيةأوالً: ه

 لمشروع كمية تعميـ الكبارتحديد أىـ البدائؿ المطروحة  تيدؼ الدراسة الميدانية إلى     
لتنفيذ ىذه البدائؿ بواسطة أسموب بيرت، وقد استمـز ذلؾ  الزمنى والتخطيط، والتعميـ المستمر

   القياـ بالجرا ات التالية:
  الالزمة لمتخطيط لمشروع الكمية  (أو عمميات  خطوات أو إجرا ات األنشطةتحديد أىـ

 المقترحة.
 ذه األنشطةلي ةالمناسب والعالقات تحديد الترتيب. 
 .تحديد الزمف الالـز لتنفيذ كؿ نشاط عمى حده 
  الحرجة  يتـ التوصؿ إلييا لتحديد األنشطةتطبيؽ أسموب بيرت عمى النتائج التى

 والمسارات الحرجة والسماح لكؿ الخطط الزمنية البديمة.
 ثانياً: أدوات الدراسة الميدانية

البيانات الالزمة حوؿ األبعاد  اعتمد البحث الحالى عمى االستبانة كأداة لمحصوؿ عمى       
المقترحة، حيث أمكف فى ضو  الطار  والتعميـ المستمر المختمفة لمشروع كمية تعميـ الكبار

النظرى لمبحث والدراسات واألدبيات المرتبطة بو صيامة وتحديد أىـ األبعاد األساسية لمشروع 
، الالزمة لتنفيذ كؿ بعد نشطةوداخؿ كؿ بعد مف ىذه األبعاد تـ صيامة أىـ األ  الكمية المقترحة

 وتمثمت ىذه األبعاد فيما يمى:
 والفنية الدارية طواتخال. 
 الطالب(. -العناصر البشرية  أعضا  ىيئة التدريس 
 .البرامج والمقررات الدراسية 
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 والتكنولوجية. المادية البنية التحتية 
وتـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة مف الخبرا  المتخصصيف فى مجاؿ تعميـ الكبار        

 ، وطمب مف كؿ خبير ما يمى:والتعميـ المستمر
 ألنشطة كؿ بعد بما يتناسب مع طبيعة تنفيذىا. وعالقات منطقية وضع ترتيب 
 .وضع تقدير زمنى لتنفيذ كؿ نشاط 
 بالحذؼ أو الضافة أو التعديؿ. إضافة أية مالحظات لدستبانة سوا  كانت 

 عينة الدراسة الميدانية ثالثاً:

تمثمت عينة الدراسة فى مجموعة مف الخبرا  األكاديميف مف أعضا  ىيئة التدريس        
ببعض الجامعات المصرية المتخصصيف فى العموـ التربوية بصفة عامة ومجاؿ تعميـ الكبار 

 ت فى مجاؿ خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلؾوكال  بعض الكميا بصفة خاصة، وأيضاً 
ويمكف توضيح خصائصيـ أصحاب المناصب الدارية لييئات ومراكز تعميـ الكبار وتعمميـ، 

 فى الجدوؿ التالى:
 (5جذول )

 خصبئص ػيُت انبحث حسب انتخصص

 انُسبت انًئىيت انؼذد انتخصص األكبديًً وانخبشة

 -إداسة تؼهيًيت -انتشبىيت )أصىل تشبيت انؼهىوانتخصص األكبديًً فً يجبل 

 يُبهج وطشق تذسيس وتكُىنىجيب انتؼهيى(

5 26% 

 %31 1 تؼهيى انكببسانتخصص األكبديًً فً يجبل 

 %16 3 وكالء انكهيبث نخذيت انًجتًغ وتًُيت انبيئت

 %21 4 انخبشة اإلداسيت فً يجبل تؼهيى انكببس

 %122 12 انًجًىع

تنوع التخصصات التى شاركت فى الجرا ات ارتباط و يتضح فى الجدوؿ السابؽ        
 .روع كمية تعميـ الكبار المقترحةالتنفيذية لمش

 خطة التحليل اإلحصائى رابعاً:

 وتتضمف الجوانب التالية:      
لمشروع تحديد األنشطة وترتيبيا: لموصوؿ إلى تحديد الترتيب المقترح لألنشطة المكونة  -2

، قامت الباحثة بحساب نسبة االتفاؽ بيف مف وجية نظر الخبرا  الكمية المقترحة
استجابات الخبرا  حوؿ ىذا الترتيب بالنسبة لكؿ نشاط عمى حدة، كما قدمت مف جانبيا 

 ترتيبًا يعبر عف رأييا الشخصى.
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أسموب المتوسط لتحديد الزمف المقترح لتنفيذ كؿ نشاط اتبعت الباحثة  تحديد األزمنة: -3
وقسمتيا عمى عدد  عمى حده الحسابى، وذلؾ بجمع جميع األزمنة المقترحة لكؿ نشاط

الخبرا  المشاركيف وذلؾ ألخذ المتوسط العاـ ليذه األزمنة، كما اقترحت الباحثة مف جانبيا 
عف رأييا الشخصى، وبذلؾ أصبح لدى الباحثة بديالف  يعبرتقديرًا زمنيًا لكؿ نشاط 
مستقباُل أحدىما يمثؿ  المقترحة والتعميـ المستمر كمية تعميـ الكبارمقترحاف لتنفيذ مشروع 

 رأى الخبرا  والثانى يمثؿ رأى الباحثة.
لحساب الزمف الكمى الالـز لتنفيذ المشروع،  حساب الزمف الكمى الالـز لتنفيذ المشروع: -4

ولحساب المسارات الحرجة واألنشطة الحرجة، واألنشطة ذات السماح وذلؾ بالنسبة 
 -الصدار السادس منو – Primavera بريمافيرا تـ استخداـ برنامجلمبديميف المقترحيف، 

 لجرا  ىذه العمميات الحسابية والخاصة بشبكات بيرت. 
 خامساً: نتائج البحث.

 وتشمؿ ما يمى:       
 الدراسة الميدانيةنتائج  -1

 وتنقسـ إلى:       
 (2الممحؽ رقـ جوع إلىر يمكف ال  نتائج خاصة بترتيب األنشطة -أ

بالنظر إلى ترتيب أنشطة المشروع فى أبعاده المختمفػة مػف وجيػة نظػر الخبػرا  وترتيػب        
الخبػرا  وتصػور  تصػوربػيف  اتختالفػبعػض االاألنشطة مف وجية نظر الباحثػة نجػد أف ىنػاؾ 

ولكف بػالرمـ مػف ىػذا االخػتالؼ إال أف معظػـ األنشػطة ، فى ترتيب األنشطة فى كؿ بعد الباحثة
 تتسمسؿ بنفس المنطؽ تقريبًا فى الترتيبيف.

 (2الممحؽ رقـ يمكف الرجوع إلىنتائج خاصة بالعالقات بيف األنشطة   -ب
بالنسبة لمعالقات بيف األنشطة نجد أف تصور الخبرا  اعتمػد عمػى ترتيػب معظػـ أنشػطة        

أنشػطة المشػروع عمػى  معظـ المشروع عمى التوالى، فى حيف اعتمد تصور الباحثة عمى ترتيب
التػػوازى  تنفيػػذ أنشػػطة المشػػروع عمػػى التػػوالى يسػػتغرؽ وقتػػًا أطػػوؿ، أمػػا تنفيػػذ األنشػػطة عمػػى 

 غرؽ وقت أقؿ ألنو يوجد أكثر مف نشاط يتـ فى نفس الوقت وبنفس الزمف(. التوازى يست
 (2 انظر الممحؽ رقـ نتائج خاصة باألزمنة المقترحة لتنفيذ األنشطة -جػ

يتضػػػح مػػػف التقػػػديرات الزمنيػػػة المقترحػػػة مػػػف قبػػػؿ الخبػػػرا  والباحثػػػة لتنفيػػػذ األنشػػػطة        
فييػػا التقػػديرات الزمنيػػة لكػػؿ مػػف الخبػػرا  بو تتشػػاالمختمفػػة لممشػػروع أف ىنػػاؾ بعػػض األنشػػطة 
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 حيػث ؛والباحثة، وىناؾ أنشطة أخرى تختمػؼ فييػا التقػديرات الزمنيػة لكػؿ مػف الخبػرا  والباحثػة
يتضػػح أف التقػػديرات الزمنيػػة لمباحثػػة أقػػؿ مػػف التقػػديرات الزمنيػػة لمخبػػرا  فػػى بعػػض األنشػػطة 
وأكثػػر مػػف التقػػديرات الزمنيػػة لمخبػػرا  فػػى أنشػػطة أخػػرى، ولكػػف تصػػور الباحثػػة فػػى صػػورتو 
النيائية يعتمد عمى أزمنػة أقػؿ ممػا يترتػب عميػو انخفػاض الػزمف الكمػى الػالـز لتنفيػذ المشػروع 

مزيد مػف حيث إنو ب، طموب بحيث يتحقؽ ذلؾ بدوف إخالؿ بكفا ة وجودة المشروعوىذا ىو الم
 بعيػػدًا عػػفالتفكيػػر والتركيػػز واالنتبػػاه فػػى تحديػػد الػػزمف المناسػػب لتنفيػػذ أنشػػطة ىػػذا المشػػروع 

وأف يكػػوف ىنػػاؾ ال مركزيػػة فػػى اتخػػاذ القػػرارات والتػػى  ،العقيمػػة والػػروتيف روقراطيػػةيالب ؽالعوائػػ
يمكػف أف  العتماد عمى التعامالت اللكترونية فى العمؿلتنفيذ، بالضافة إلى تسيـ فى سرعة ا
         .  قدر المستطاعالمشروع  ينخفض زمف تنفيذ

 Primavera برنامج بريمافيرانتائج  -3

طبقػػػػت الباحثػػػػة فػػػػى إجػػػػرا  العمميػػػػات الحسػػػػابية لشػػػػبكات بيػػػػرت برنػػػػامج بريمػػػػافيرا        
Primavera ىو أحد البرامج المتخصصة فى التخطػيط لدارة الػزمف والكمفػة  ،لمتحميؿ الشبكى

ىػػو مصػػمـ لمتعامػػؿ مػػع مشػػاريع متطػػورة وكبيػػرة لمغايػػة ومتعػػددة و والمػػورد البشػػرى لممشػػاريع، 
األوجو، كما يقـو بتوفير موارد مير محدودة وعدد مير محػدود مػف الخطػط المسػتيدفة، ويقػدـ 

المشروع وعف كؿ نشاط فيو مف الناحية الزمنيػة والكمفػة تقارير متكاممة وبأدؽ التفصيالت عف 
واالحتياجػػات المسػػتقبمية ، وبالتػػالى فيػػو يػػوفر عامػػؿ السػػيطرة والتغمػػب عمػػى أىػػـ عػػائؽ يحػػوؿ 
دوف تنفيذ المشروعات وىو عائؽ ضػياع الوقػت وعػدـ اسػتثماره بطريقػة فعالػة ممػا يػؤدى إلػى 

 : Oracle, 2009  بالنسبة لممػوارد المتاحػة. تأخير تنفيذ المشروعات، وكذلؾ ارتفاع التكمفة

 (8-4:  3119بمموز، ( و  12-15
ولقػد اتبػع ؽ ىذا البرنامج باستخداـ الحاسب اآللى بمعيد التخطيط القومى، يطبقد تـ تو        

والػذى يقػـو ”( Precedence Diagramming Method “PDMفػى البرنػامج أسػموب  
" تكػوف فييػا Bar Chartـ شػبكة "يقػدت ومػف ثػـ، قة لػولسػابعمػى تحديػد النشػاط واألنشػطة ا

   العالقات بيف األنشطة والزمف واضحة.
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فى الجدوؿ التالى:برنامج بريمافيرا ويمكف تمخيص أىـ نتائج   
 (6جذول )

ببستخذاو بشَبيج  تانًمتشح كهيت تؼهيى انكببسيهخص ألهى َتبئج انخطط انزيُيت انبذيهت نًششوع 

 بشيًبفيشا

 

 انبذائم

 أهى انُتبئج

انززززيٍ اإلجًزززبنً 

نتُفيززز انًشزززشوع 

 ببنيىو

ػزززززززززززززززززززززذد 

 َشزززززززززززطتاأل

 راث انسًبح

ػززززززززززززززززززذد 

 األَشززززززززطت

 انحشجت

تززززبسيب انبززززذء 

فززززززززً تُفيززززززززز 

 انًششوع

تبسيب االَتهبء 

يزززززززٍ تُفيزززززززز 

 انًششوع

 انبذيم األول

 )تصىس انخبشاء(
121 121 33 1/1/2221 2/12/2222 

 انبذيم انثبًَ

 )تصىس انببحثت(
422 121 21 1/1/2221 26/2/2222 

 الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمى: فى        
 . 2/2/3132إف البداية االفتراضية التى وضعت لتنفيذ المشروع مؤرخة بتاريد  -
فػإف التػاريد المتوقػع ( 2/2/3132إذا تـ البد  فى تنفيذ المشروع اعتبارًا مف ىذا التػاريد   -

حيػػث قػػدر ىػػذا الػػزمف بػػػ  (23/3132/:الخبػػرا  ىػػو  لدنتيػػا  مػػف التنفيػػذ وفقػػًا لتصػػور 
وقػدر ىػذا  (37/3/3133، بينما يكوف ىذا التاريد وفقًا لتصور الباحثة ىو  ( يوماً 819 

ويترتب عمػى ذلػؾ أف الػزمف الجمػالى المقتػرح لتنفيػذ المشػروع يقػؿ ، ( يوماً 533الزمف بػ  
 ( يومًا.397  بمقدار  مف وجية نظر الباحثة عف الزمف المقترح مف قبؿ الخبرا

 زيادة عدد األنشطة الحرجة فى تصور الخبرا  عنيا عند الباحثة. -
 الباحثة عنيا عند الخبرا .فى تصور ازيادة عدد األنشطة ذات السماحية  -
       شبكات المشروع -3

 Barتػػـ تمثيػػؿ البػػديميف المقتػػرحيف لمشػػروع كميػػة تعمػػيـ الكبػػار فػػى شػػكؿ شػػبكتاف        

Charts وبػػذلؾبحيػػث يمثػػؿ كػػؿ بػػديؿ مػػف البػػدائؿ المطروحػػة لممشػػروع بشػػبكة خاصػػة بػػو ، 
 وىما:يتضح فيما يمى شبكتيف لمشروع الكمية المقترحة 

 شبكة لمشروع الكمية المقترحة وفقًا لتصور الخبرا   البديؿ األوؿ(. -
 شبكة لمشروع الكمية المقترحة وفقًا لتصور الباحثة  البديؿ الثانى(. -

 وتتمثؿ شبكة مشروع الكمية المقترحة وفقًا لتصور الخبرا  فى الشكؿ التالى:       
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 (4شكم )

 شبكت يششوع انكهيت انًمتشحت وفمبً نتصىس انخبشاء
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 كما تتمثؿ شبكة مشروع الكمية المقترحة وفقًا لتصور الباحثة فى الشكؿ التالى:
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 (5شكم )

 يششوع انكهيت انًمتشحت وفمبً نتصىس انببحثتشبكت 

 والتعليم المستمر المقارنة بين البديلين المقترحين لمشروع كلية تعليم الكبار -4

يمكػػف المقارنػػة بػػيف البػػديميف المقتػػرحيف لمشػػروع كميػػة تعمػػيـ الكبػػار مػػف وجيػػة نظػػر        
 كما يمى: السماحية لألنشطة فى كؿ بديؿ اتالخبرا  والباحثة مف خالؿ األنشطة الحرجة، وفتر 

 المقارنة بيف األنشطة الحرجة فى البديميف المقترحيف لمشروع الكمية-أ
فػى  بيف األنشطة الحرجة فػى البػديميف المقتػرحيف لمشػروع الكميػة يمكف المقارنة       

       الشكؿ التالى:
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 (6شكم )

 انخبشاء وتصىس انببحثت انًمبسَت بيٍ األَشطت انحشجت فً تصىس
زيػادة عػدد األنشػطة الحرجػة فػى تصػور الخبػرا  مقارنػة  السابؽ( 7  يتضح فى الشكؿ       

( نشػاطًا فػى 38( نشاطًا فى تصور الخبرا ، فى حػيف بمغػت  44بتصور الباحثة، حيث بمغت  
الخبػرا  كما يتضح فػى الشػكؿ أيضػًا أف ىنػاؾ أنشػطة كانػت حرجػة فػى تصػور ، تصور الباحثة

تحولػػت ألنشػػطة ذات سػػماحية فػػى تصػػور الباحثػػة مػػع تحقيػػؽ النجػػاح فػػى أف المػػدة الزمنيػػة 
 .النيائية لممشروع فى تصور الباحثة أقؿ مف تصور الخبرا 

إذا أريد تنفيذ ىػذيف البػديميف فػى الوقػت المناسػب فالبػد وأف ينتبػو وتوصى الباحثة بأنو        
ييما وىى األنشطة التى لػيس ليػا سػماحية فػى الوقػت، وأف المسئولوف إلى األنشطة الحرجة ف

يحاولوا قدر المستطاع تنفيذ ىذه األنشطة فى الموعد المحػدد ليػا بالضػبط وبػدوف تػأخير حتػى 
كمػا توصػى بػأف يحػاوؿ المسػئولوف عػف التنفيػذ ضػغط ال يتأخر الزمف الكمػى لتنفيػذ المشػروع، 

، مػع المتابعػة الدقيقػة لعمميػة قػدر المسػتطاع ةالزمف الالـز لبعض أو كؿ ىذه األنشػطة الحرجػ
الضغط حتى التنتقؿ الحرجية إلػى أنشػطة أخػرى لػـ تكػف حرجػة مػف قبػؿ، وبػذلؾ يمكػف ضػماف 
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فػى أقصػر وقػت ممكػف وبػأعمى جػودة وكفػا ة  والتعميـ المستمر تنفيذ مشروع كمية تعميـ الكبار
 ممكنة.

 البديميف المقترحيف لمشروع الكميةالمقارنة بيف فترات السماحية لألنشطة فى -ب
 فترات السماحية لألنشطة فى البديميف المقترحيف لمشروع الكميةيمكف المقارنة بيف        

 مف خالؿ الشكؿ التالى:

 
  (1شكم ) 

 يمبسَت بيٍ فتشاث انسًبحيت نألَشطت يٍ وجهت َظش انخبشاء وانببحثت
أنػو بالمقارنػة بػيف فتػرة السػماحية لألنشػطة فػى تصػور الخبػرا    السػابؽ (8 يتضح فى الشػكؿ

وتصػػور الباحثػػة يالحػػظ أنػػو بالنسػػبة لتصػػور الخبػػرا  فإنػػو يوجػػد فتػػرة سػػماحية كبيػػرة لألنشػػطة 
دوف داعػػى ليػػا ممػػا أدى إلػػى طػػوؿ المػػدة الزمنيػػة لممشػػروع، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ النشػػاط رقػػـ 

 (حػػدث التجييػػزات والمكانيػػات الماديػػة والتكنولوجيػػةبأ إنشػػا  مبنػػى الكميػػة مجيػػزاً ( وىػػو  25 
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والػػذى يحتػػاج ألطػػوؿ فتػػرة زمنيػػة فػػى المشػػروع تػػـ تقػػدير مػػدة زمنيػػة لتنفيػػذه مػػف وجيػػة نظػػر 
( يومًا، أى أف فترة السماحية أكبػر مػف الفتػرة ذاتيػا :39( يومًا وفترة سماحية  291الخبرا   

( وىذا مبال  فيو، أما مػف وجيػة نظػر الباحثػة 2,7التى يحتاجيا النشاط فى المشروع بمقدار  
( يومػًا أى أف فتػرة 212( يوماً  وفترة سماحية  261تـ تقدير مدة زمنية لتنفيذ نفس النشاط  

تقريبػػًا الالزمػػة لتمػػاـ النشػػاط فػػى المشػػروع، السػػماحية فػػى تصػػور الباحثػػة تعتبػػر ثمثػػيف المػػدة 
 شطة.وىذا كافى ومنطقى بالنسبة لتخطيط تتابع األن

 الخاتمة

فػى مصػر كأحػد التوجيػػات  والتعمػيـ المسػتمر إف السػعى نحػو إنشػا  كميػة لتعمػيـ الكبػار       
الحديثة فى التعميـ المسػتمر لمكبػار والتنميػة المينيػة ليػـ؛ يعػد مػف المتطمبػات اليامػة لمواكبػة 

 ،تسػػػارعةوالتغيػػػرات العالميػػػة الم التطػػػورات والتحػػػديات المسػػػتمرة فػػػى عصػػػر اقتصػػػاد المعرفػػػة
لكػى  ىذه الكميػاتوبالتالى أصبح لزامًا عمى الجامعات المصرية أف تولى اىتمامًا خاصًا بإنشا  

العممية فى مجػاؿ التعمػيـ العػالى و  العممية بتقديـ مجموعة مف البرامج التدريبية والدراسات تقـو
   .والتى تتواكب مع احتياجات الكبار والمتطمبات المتجددة لسوؽ العمؿ والمستمر والمينى
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 :أوالً: المراجع العربية 

(: دور الجامعة فى تفعيل التعميم المستتمرفى وتو  3112أبوالعال، سهير عبدالمطيف ).1
رؤيتتتة محتر تتتة، مجمتتتة العمتتتوم التربويتتتة وال فستتتية، جامعتتتة  –خصتتتااق ااتصتتتاد المعرفتتتة 

 (، مايو.3(، العدد )6الحصيم، المجمد )

اتتتتتترا ا   -(: األصتتتتتتول الفمستتتتتتفية لمتربيتتتتتتة3112وآختتتتتترون ) ؛أبتتتتتتوالعي ين، عمتتتتتتى خميتتتتتتل.3
 ودراسا ، دار الفكر، عمان.

(: معتتتتتتايير جتتتتتودخ تعمتتتتتتيم الكبتتتتتار بالجامعتتتتتتا  3113أ متتتتتد، أميتتتتترخ خيتتتتتتر ؛ وآختتتتترون ).2
دراسة تحويمية عمى كميتا  التربيتة بجامعتة ا تاخ الستويل، مجمتة كميتة التربيتة  -يةالمصر 

 (، سبتمبر.32باإلسماعيمية، العدد )

(: دراستة محار تة لتبعم  متارا مراكتغ تعتيم 3111و  ستن، أمتا ى م متد )؛ إيمتان غلمتول أ مد،  .2
مكا يتة اإلفتتادخ م هتتا فتى تطتتوير أدا  مركتتغ  تعمتيم الكبتتار بجامعتتة عتتين الكبتار بالجامعتتا  األج بيتتة واي

 -شمل، المؤتمر الس و  الثامن بع وان"الم ظما  ليتر ال كوميتة وتعمتيم الكبتار فتى التوطن العربتى
 إبريل.  36-33الوااع والرؤ  المستحبمية"، مركغ تعميم الكبار، جامعة عين شمل، 

ل اإلبتتدااى (: متطمبا  ااتصاد المعرفة المتوم ة لمصتف الستاد3117أ مد، س ا  م مد  سن ) .5
 (.7(، العدد )22ودرجة امتالك المعممين لها، مجمة كمية التربية بأسيوط، المجمد )

 (: التعميم فى مجتمع المعرفة، دار المعرفة الجامعية، مصر.3117وسميمان، سعد ) ؛بدران، شبل .6

ع ريتتف فتتر  -(، لج تتة التتتدريل والتأ يتتل6(: دليتتل العمتتل عمتتى بر تتامي بريمتتافيرا )3118بممتتوغ،   تتا ) .7
 دمشق،  حابة المه دسين السوريين، يو ية.

(: األولويتتتتا  الب ثيتتتتة فتتتتى مجتتتتال  تعمتتتتيم الكبتتتتارعمى وتتتتو  3117البمتتتتو ، جميمتتتتة  متتتتود راشتتتتد ) .8
(، 1(، الجتتتتغ  )175الت تتتتديا  العالميتتتتة المعاصتتتترخ، مجمتتتتة كميتتتتة التربيتتتتة، جامعتتتتة األغ تتتتر، العتتتتدد )

 أكتوبر.

اتيجى لت ميتتتة مهتتتارا  خريجتتتى التعمتتتيم الجتتتامعى (: التخطتتتيط الستتتتر 3115جايتتتل، عفتتتاف م متتتد ) .9
 مستحبل التربية العربيتة،مجمة لمواجهة المتطمبا  المتجددخ لسوق العمل فى وو  ااتصاد المعرفة، 

 (.95(، العدد )33المجمد ) المركغ العربى لمتعميم والت مية، مصر،

ى فتتى وتتو  مفهتتوم التعمتتيم (: أليتتا  ت حيتتق التماستتك الجتمتتاع3117الجتتالد،  التتة أ متتد إبتترا يم ) .11
جامعتة عتين شتمل،  -رؤية محتر ة، مجمة كمية التربيتة فتى العمتوم التربويتة، كميتة التربيتة -المستمر
 (.2(، الجغ  )21العدد )
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(: الجامعتتتتة وتعمتتتتيم الكبتتتتار، دار ال خبتتتتة لمطباعتتتتة وال شتتتتر والتوغيتتتتع، الجيتتتتغخ، 3118جمتتتتال،  همتتتتة ) .11
 الحا رخ.

(: آليتتتتا  العمتتتتل فتتتتى مجتتتتال تعمتتتتيم الكبتتتتار فتتتتى إطتتتتار التعمتتتتيم 3111الج تتتتد ، ياستتتتر مصتتتتطفى ) .13
ر، معهتتد الدراستتا  "ي تتاير ومستتتحبل لتعمتتيم فتتى متتق 35ثتتورخ "ي تتاير، متتؤتمر  35المستتتمربعد ثتتورخ 

 يوليو. 12-12التربوية، جامعة الحا رخ، 

دراستتة محار تتة لتتبعم  -الكبتتار(: المشتتاركة المجتمعيتتة فتتى تعمتتيم 3111 باكتتة، أمتتل ستتعيد م متتد ) .12
الخبرا  األج بية واإلفادخ م ها فى مصر، المؤتمر الس و  الثامن بع وان "الم ظما  لير ال كومية 

الوااتتتع والتتترؤ  المستتتتحبمية"، مركتتتغ تعمتتتيم الكبتتتار، جامعتتتة عتتتين  -وتعمتتتيم الكبتتتار فتتتى التتتوطن العربتتتى
 إبريل. 36-32شمل، 

 شا  مراكغ التعميم المستمر بالجامعا  المصرية فى (: التخطيط إل3119 سن، عمرو مصطفى ) .12
مستتتتحبل التربيتتتة العربيتتتة، المركتتتغ العربتتتى لمتعمتتتيم مجمتتتة تصتتتور محتتتتر ،  -وتتتو  الخبتتترا  العالميتتتة

 (، ي اير.116(، العدد )36المجمد ) مصر، والت مية،

 حيتتق (: متتدخل استتتراتيجى لت3116وال بيتتل، عبتتدالر من بتتن م متتد ) ؛ال طتتال، أميتترخ ب تت  عمتتى .15
التكامل بين وظااف كميا  المجتمع السعودية ومتطمبا  خطط الت مية، مجمتة كميتة التربيتة، جامعتة 

 (، ي اير.115(، العدد )37ب ها، المجمد )

الوااتتع والتخطتتتيط الستتتتراتيجى،  -(: بتتترامي تعمتتيم الكبتتتار3113ال تتو ، م متتتد صتتبر ؛ وآختتترون ) .16
 (، ي اير.89، العدد )(32مجمة كمية التربية، جامعة ب ها، المجمد )

دراستتة محار تتة  -(: أدوار بعتتم الجامعتتا  العالميتتة فتتى تعمتتيم الكبتتار3115ختتاطر م متتد إبتترا يم ) .17
مكا يتتة اإلفتتادخ م هتتا فتتى الجامعتتا  المصتترية، مجمتتة التربيتتة المحار تتة والدوليتتة، الجمعيتتة المصتترية  واي

  اير.(، ي1(، العدد )1لمتربية المحار ة واإلدارخ التعميمية، الس ة )

 تتتتتت(: كميتتتتتة المجتمتتتتتع، جامعتتتتتة -122-1229الخطتتتتتة الستتتتتتراتيجية لكميتتتتتا  وعمتتتتتادا  الجامعتتتتتة ) .18
 المجمعة، المممكة العربية السعودية. 

 ت(: كمية المجتمتع بتالخرا، جامعتة  1228 - ت 1222الخطة الستراتيجية لكمية المجتمع بالخرا ) .19
 األمير سطام بن عبدالعغيغ، المممكة العربية السعودية. 

م(: كميتتة المجتمتتع، جامعتتة أم 3119 - تتت1221الخطتتة الستتتراتيجية لكميتتة المجتمتتع بمكتتة المكرمتتة ) .31
 ة.الحر ، المممكة العربية السعودي

(: كميتتتة المجتمتتتع، جامعتتتة طيبتتتة، المممكتتتة العربيتتتة 1229-1228التتتدليل التعريفتتتى لكميتتتة المجتمتتتع ) .31
 السعودية.

 (: كمية المجتمع، جامعة بيشة، المممكة العربية السعودية.3131الدليل التعريفى لكمية المجتمع ) .33



 .............................................................التخطيط لمشروع كلية تعليم الكبار والتعليم المستمر 

 - 2:35 - 

ع، جامعتتة  ااتتل،  تتت(: الطبعتتة األولتتى، كميتتة المجتمتت 1228-1227دليتتل الطالتتل لكميتتة المجتمتتع ) .32
 المممكة العربية السعودية. 

 -(: توجها  الت ول إلى الجامعة ال ديثتة فتى عصتر المعرفتة3117الدم هور ، غ ير بن عبداهلل ) .32
تجربة جامعة الممك عبدالعغيغ، المؤتمر العربى األول بع وان "الجامعا  العربية: الت ديا  واآلفاق 

 . ديسمبر 12-9، اإلدارية، الرباط ، الم ظمة العربية لمت مية"المستحبمية

(: التخطيط إل شا  ال او ا  الب ثية بالجامعا  المصرية فتى وتو  3117الدياسطى، مروخ بكر) .35
بعم الخبرا  الم ميتة والعالميتة )جامعتة الم صتورخ  مورجتاس(، رستالة دكتتورا ، كميتة التربيتة، جامعتة 

 الم صورخ.

(: اتتدرخ بتترامي مراكتتغ التعمتتيم المستتتمرعمى 3112و الستتالم، رفحتتة خميفتتة ) ؛ربابعتت ، عمتتر عبتتدالر يم .36
مركتتغ جامعتتة اليرمتتوك  مورجتتاس، مجمتتة كميتتة التربيتتة، جامعتتة عتتين  -تمبيتتة متطمبتتا  مجتمتتع المعرفتتة

 (،1(، المجمد )27شمل، العدد )

عاد الصبا ، (: التخطيط الشبكى لمبرامي والمشروعا  التعميمية، دار س1993غا ر، ويا  الدين ) .37
 الحا رخ.

(: دراستتة محار تتة لمركتتغ  تعمتتيم الكبتتار فتتى جامعتتة ريجي تتا بك تتدا وجامعتتة 3116ستتعد،  همتتة جمتتال ) .38
مكا يتتتة اإلفتتتادخ م هتتتا فتتتى مصتتتر،  تعمتتتيم الجمتتتا ير، مجمتتتة فيرجي يتتتا بالوليتتتا  المت تتتدخ األمريكيتتتة واي

الستتت ة  تتتتو ل، بيتتتة والثحافتتتة والعمتتتوم،الم ظمتتتة العربيتتتة لمتر  الم ظمتتتة العربيتتتة لمتربيتتتة والثحافتتتة والعمتتتوم،
 (، ديسمبر.63(، العدد )23)

متتتتدخل جديتتتتد لتصتتتتال  والتجديتتتتد التربتتتتو ،  -(: التعمتتتتيم المستتتتتمر3116الستتتتعود، راتتتتتل ستتتتالمة ) .39
المتتؤتمر العربتتى الستتادل "المتتدخل الم ظتتومى فتتى التتتدريل والتتتعمم"، مركتتغ تطتتوير تتتدريل العمتتوم، 

 . إبريل 15-12، ة مصر الدولية، الحا رخجامعة عين شمل باإلشتراك مع جامع

(: التخطتتتيط لمواجهتتتة مشتتتكال  مراكتتتغ م تتتو األميتتتة وتعمتتتيم الكبتتتار 3111) ستتتميمان، ستتتميم شتتتعبان .21
ببورستتتعيد، مجمتتتة دراستتتا  فتتتى الخدمتتتة الجتماعيتتتة والعمتتتوم اإل ستتتا ية، كميتتتة الخدمتتتة الجتماعيتتتة، 

 (.39(، العدد )6جامعة  موان، المجمد )

(: دور تعميم الكبتار فتى الت ميتة المستتدامة وت حيتق متطمبتا  3113غيغ بن عبداهلل )الس بل، عبدالع .21
الم ظمتتتة العربيتتتة لمتربيتتتة والثحافتتتة والعمتتتوم، الستتت ة  تتتتو ل، تعمتتتيم الجمتتتا ير،مجمتتتة مجتمتتتع المعرفتتتة، 

 (، ديسمبر.59(، العدد )29)

التوطن العربتى ودور بترامي  (: ت ديا  الت مية المستدامة فتى3117الس بل، عبدالعغيغ بن عبداهلل ) .23
 تعمتتتيم الجمتتتا ير، الم ظمتتتة العربيتتتة لمتربيتتتة والثحافتتتة والعمتتتوم،مجمتتتة التعمتتتيم المستتتتمر فتتتى مواجهتهتتتا، 

 (، ديسمبر.62(، العدد )22الس ة ) تو ل،
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(: التخطتتتتيط لمشتتتتروع مركتتتتغ لتتتتتدويل التعمتتتتيم بجامعتتتتة ب هتتتتا 3116شتتتتا ين،  جتتتتال  أ متتتتد م متتتتد ) .22
 رسالة دكتورا ، كمية التربية، جامعة ب ها.  ،P.E.RTباستخدام أسموبى دلفى وبير  

(: التخطتتتيط إل شتتا  ال اوتتت ا  التك ولوجيتتة بتتتالتعميم الثتتتا و  3118شتتا ين،  جتتتال  أ متتد م متتتد ) .22
تحدم فى مصر فتى وتو  آرا  الخبترا ، مجمتة كميتة التربيتة، جامعتة ب هتا، المجمتد الف ى الص اعى الم

 (، أكتوبر. 116(، العدد )39)
(: آفاق جديدخ فى التعميم الجامعى العربى، سمستمة الفكتر العربتى فتى 3113الشخيبى، عمى السيد ) .25

 (، دار الفكر العربى، الحا رخ.29التربية وعمم ال فل رام )

(: دور تعمتتتيم الكبتتتار فتتتى الوصتتتول إلتتتى مجتمتتتع المعرفتتتة فتتتى 3112بتتتدالو ال )الصتتتايد ، ي تتت  ع .26
جامعتة عتين شتمل، العتدد  -آفاق جديدخ فى تعميم الكبار، مركغ تعمتيم الكبتارمجمة الوطن العربى، 

 (، ي اير.15)

(: بعتتم متطمبتتا  تطبيتتق  ظتتام كميتتا  المجتمتتع فتتى مصتتر فتتى 3118عبتتدال ى، أستتما  الهتتاد  ) .27
 الدول العربية واألج بية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الم صورخ.وو  خبرا  بعم 

(:  اوتتتت ا  األعمتتتتال الجامعيتتتتة متتتتدخل لتفعيتتتتل دور الجامعتتتتا  3118عبتتتتدال ى، أستتتتما  الهتتتتاد  ) .28
دراستة مستتحبمية، مجمتة كميتة التربيتة، جامعتة كفتر الشتيد، المجمتد  -المصرية فى مجال تعميم الكبتار

 (.18س ة )(، ال1(، العدد )1)

(: تك ولوجيتتتتا المعمومتتتتا  والتصتتتتال متتتتدخل استتتتتراتيجى فتتتتى 3115عبتتتتدالفتا ، عتتتتالو  ؛ وآختتتترون ) .29
ااتصتتتتاد المعرفتتتتة، الممتحتتتتى التتتتدولى األول "ااتصتتتتاد المعرفتتتتة: الركيتتتتغخ الو يتتتتدخ والت تتتتد  الت افستتتتتى 

 فمبر. و  12-13لممؤسسا  والاتصاديا "، كمية العموم الاتصادية والتسيير، جامعة بسكرخ، 

(: محومتتا  ت ميتتة جتتدارا  أعوتتا   ياتتة التتتدريل بجامعتتة 3119عبتتدالو ال، إيمتتان جمعتتة م متتد ) .21
تصور محتر ، مجمتة كميتة التربيتة، جامعتة  -ب ها وسبل تطوير ا فى وو  متطمبا  ااتصاد المعرفة

 (.3(، الجغ  )181األغ ر، العدد )

 لمستمر، دار الثحافة لم شر والتوغيع، عمان.(: تفريد التعميم والتعميم ا3119العبيد ، م مد جاسم ) .21

(: تطبيتق معتايير إدارخ الجتودخ الشتاممة فتى الجامعتا  ال كوميتة 3111عمى، سهام ب   بن إبرا يم ) .23
الستعودية وعالاتت  بتتوفير مخرجتا  مالامتة لستوق العمتل الستعود ، مجمتة دراستا  تربويتة و فستتية، 

 (، إبريل.67، العدد )(35كمية التربية، جامعة الغااغيق، المجمد )

(: التخطيط لمشروع كمية إلكترو ية باستخدام أسمول بير ، مستحبل 3118عمى،  ادية  سن السيد ) .22
 (، ي اير.12(، المجمد )29العدد ) مصر، التربية العربية، المركغ العربى لمتعميم والت مية،
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ة بتتتتالتعميم الجتتتتامعى (:تصتتتتور محتتتتتر  لتتتتدعم الميتتتتغخ الت افستتتتي3115ل تتتتايم، م تتتتال رفعتتتت  مصتتتتطفى )  .22
المصتتتر  عمتتتى وتتتو  متطمبتتتا  ااتصتتتاد المعرفتتتة، مجمتتتة دراستتتا  تربويتتتة واجتماعيتتتة، كميتتتة التربيتتتة 

 (.2(، العدد )31جامعة  موان، المجمد )

 ، دار المسيرخ لم شر والتوغيع، عمان.3(: التخطيط التربو ، ط3119ل يمة، م مد متولى ) .25

لير ال كومية فى إدارخ تعميم الكبار بمصر فتى وتو  (: دور الم ظما  3111ااسم، م مد فت ى ) .26
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 (، يوليو.9)

(: الحيادخ الريادية وتطبيحاتهتا فتى الجامعتا ، م متة اإلدارخ العامتة، 3115الح طا ى، سالم بن سعيد ) .27
 (، أبريل.2(، العدد )55، المممكة العربية السعودية، المجمد )معهد اإلدارخ العامة

(: دور كميا  المجتمع األمريكية فى تمبيتة متطمبتا  ستوق 3111الحصبى، راشد صبر ؛ وآخرون ) .28
 (، ي اير.7العمل وكيفية الستفادخ م ها فى مصر، مجمة كمية التربية ببورسعيد، العدد )

(: ورشتتة عمتتل بع تتوان "كميتتا  المجتمتتع 3111لممتتك عبتتدالعغيغ )جامعتتة ا -كميتتة الدراستتا  التطبيحيتتة .29
 17-16الوااتتع وطمو تتا  الت ميتتة"، جامعتتة الممتتك عبتتدالعغيغ، جتتدخ،  -بالمممكتتة العربيتتة الستتعودية

 ي اير.

(: الخطط الدراسية ألاسام الكمية، كمية المجتمتع، جامعتة 3118كمية المجتمع جامعة الممك سعود ) .51
 لمممكة العربية السعودية.ا الريام، الممك سعود،

(: التعمتتتتيم المستتتتتمر الستتتتتراتيجية الم استتتتبة لت ميتتتتة عوتتتتو  ياتتتتة التتتتتدريل 3116لطتتتترل،  ميمتتتتة ) .51
 عالم التربية، المؤسسة العربية لالستشارا  العممية وت مية الموارد البشرية،مجمة الجامعى بالجغاار، 

 (، أكتوبر.17(، الس ة )56العدد ) مصر،

بترامي  آفاق تفعيل تك ولوجيا التعمتيم عتن بعتد والتعمتيم اإللكترو ت  فت  (:3118)ماغن،  سام م مد  .53
تطوير برامي بع وان " المؤتمر الس وي السادل، تعميم الكبار لت حيق معايير الجودخ الشاممة العالمية

 أبريل. 16-12"، مركغ تعميم الكبار، جامعة عين شمل، وو  الجودخ وم ا ي تعميم الكبار فى

(: ال ظتام البياتى لريتادخ األعمتال فتى المممكتة 3112والجاستر،  تورخ جاستر ) ؛المبيريك، وفا   اصتر .52
العربيتتة الستتتعودية، المتتتؤتمر الستتتعود  التتدولى لجمعيتتتا  ومراكتتتغ ريتتتادخ األعمتتال "  تتتو بياتتتة داعمتتتة 

 . سبتمبر 11-9، ، جامعة الممك سعود، الريام"لريادخ األعمال فى الشرق األوسط
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(: توصتتتية بشتتتأن تعمتتتم الكبتتتار 3115اليو ستتتكو ) -م ظمتتتة األمتتتم المت تتتدخ لمتربيتتتة والعمتتتوم والثحافتتتة .55
 . وتعميمهم، فر سا
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الوااتتتع والت تتتديا   -(: م تتتو األميتتتة وتعمتتتيم الكبتتتار فتتتى مصتتتر3119الهاللتتتى، الهاللتتتى الشتتتربي ى ) .56
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