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  مقدمهمقدمه
  

بنشر  واالعتماداهتمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  ،7002منذ إنشائها في عام 

ثقافة الجودة ووضع المعايير القومية والقياسية، وقد شهدت الهيئة تطورا في رؤيتها 

وتمثل هذا الدور في كونها محفزا ً ، 7012مجلس إدارة جديد في عام ودورها مع تولي 

وأولت الهيئة اهتماما ً ملحوظا . منظومة التعليم إصالحللتغيير وشريكا  ً استراتيجيا ً في 

كما حرصت على تعزيز وتوسيع  المعنية بالتعليم، األطرافبتعزيز شراكاتها مع شتى 

الدولية مع الهيئات المناظرة بهدف مواكبة التقدم العالمي في مجال جودة  عالقاتهاشبكة 

  .التعليم

ستراتيجية في التعليم والتصدي للتغيرات اإل يا القوميةومن هذا المنطلق أصبح تناول القضا

والتحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي جوهر ولب اهتمام الهيئة، ويتمحور المؤتمر 

ظل التغيرات  في السيماالدولي الثالث للهيئة حول كيفية التصدي لهذه التحديات في التعليم، 

 . التكنولوجية المتسارعة والتدفق المستمر للمعلومات

كل هذه القضايا وغيرها من القضايا المستجدة تفرض نفسها على الهيئة باعتبارها الجهة 

المنوط بها ضمان جودة مخرجات منظومة التعليم فى مصر، والمسئولة عن تعزيز الثقة 

في مخرجات العملية التعليمية على المستويين القومي والدولي، لذا كان اختيار موضوع 

ليكون عنوانا ً للمؤتمر الدولي  (التعلم من أجل الحاضر والمستقبل: ضمان جودة التعليم)

 .برسالتها ودورها كمحفز للتغيير التزامهاالثالث للهيئة، وانعكاسا 

الناجم عن سرعة التقدم التكنولوجي الذي يتسم بالشمولية لم يترك  األثرإن طبيعة وحجم 

لم يكن بمنأى عن هذه التأثيرات  -لبطبيعة الحا -وقد أثر فيه، وقطاع التعليم  إال مجال

بين  االرتباطحتمية معالجة مشكلة ضعف  فيبدا جليا  األثرولعل هذا . والتحوالت

الذي يمثل  األمرمصر مع متطلبات سوق العمل،  فيمخرجات نظام  ً التعليم والتدريب 

 . سواء على حد األعمالجميع المهتمين بالتعليم والتدريب وأرباب يعنى به  اً حقيقي تحدياً 
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عن ذلك فإن العولمة قد فرضت تدويل التعليم ومؤسساته وخلقت سوقا تنافسية،  الً فض

وقد  .بين الدول بالمؤهالت لالعترافالذي أدى إلى حتمية إيجاد نظم وضوابط  األمر

وضعت هذه التحديات الهائلة أنظمتنا التعليمية ومؤسساتها على المحك من حيث قدرتها 

 . والمتالحقةلمثل هذه المتغيرات السريعة  االستجابةلى وجاهزيتها ع

تكمن فى بناء وتشكيل عقول  األولفعلى الرغم من أن مهمة المؤسسات التعليمية في المقام 

لمقابلة احتياجات سوق العمل، فإن الوضع  الالزمةشبابنا وإعدادهم وتمكينهم بالكفايات 

وليس لتلبية  األمس تاالحتياجاونه استجابة يعدو عن ك الالراهن لنظام التعليم في مصر 

متطلبات اليوم أو طموحات الغد؛ وبتعبير آخر فإن ما يتعلمه الطالب اليوم في مؤسساتنا 

قائم على تلبية متطلبات سوق العمل وقت التحاقه بالبرنامج  األمرالتعليمية هو في واقع 

  ات عند تخرجهالتعليمي وليس على استقراء لما ستكون عليه تلك المتطلب
في الوقوف على رؤية مشتركة لتعليم ذي جودة عالية  الا وفي ضوء التحديات السابقة، وأم

 طرحالحالية والمستقبلية لسوق العمل، فإن المؤتمر الدولي الثالث للهيئة  االحتياجاتيلبي 

 - :ةالمعني األطرافبمشاركة واسعة من  خاللهش من اقنالموضوعات التالية ل

  المستقبلية؟  االحتياجاتما شكل التعليم في المستقبل وكيف يمكننا استقراء 

  سوق العمل الحالية والمستقبلية؟ الحتياجاتالخريجين  مالءمةكيف نضمن 

  هذا الصدد؟ فيالمعنية  األطرافما دور 

  كيف يمكن تضمين مهارات التوظف في مناهجنا؟ 

 ز جودة التعليم؟كيف يمكن استثمار التطور التكنولوجي لتعزي 

  واالعترافلبناء الثقة في مخرجات منظومة التعليم  الالزمة اإلجراءاتما 

 بين الدول؟ بالمؤهالت
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  أهداف املؤمترأهداف املؤمتر
  

  تبادل اخلربات ونشر املمارسات اجليدة يف جمال ضمان جودة
 التعليم

 دعم وتعزيز دور اهليئة على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل 

 وطرق حتسني استجابة التعليم الحتياجات سوق  استشراف آليات
 العمل احلالية واملستقبلية

  تفعيل الشراكات مع األطراف املعنية وبناء شراكات جديدة على
 الصعيدين القومي والدويل

 كسب وتعزيز الدعم اجملتمعي ملشروع اإلطار القومي للمؤهالت 
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  ::املشاركنياملشاركني
  

 مت مشاركة كافة اجلهات املعنية وعلى رأسهم  
 وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفين - اهلاللي الشربيين نائبا عن رئيس جملس الوزراءد .أ 

 األستاذ العلمي األستاذ الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث  

 نائبا عن شيخ األزهر –عباس شومان وكيل األزهر الشريف / الدكتور   األستاذ 

  واألستاذ الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس االستشاري للتعليم برئاسة

  الجمهورية

  يوهانسن عيد رئيس اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد /  الدكتور األستاذ 

: هيوهذه اجلهات ،  للجهات املعنية املمثلنيشخصية من املتدربني واملعنيني و 057 هذه باإلضافة إىل   

 العاليوزارة التعليم  -

 اجمللس األعلى للجامعات -

 عدد من السادة رؤساء اجلامعات املصرية احلكومية واخلاصة -

 وزارة الرتبية والتعليم -

 األزهر الشريف -

 وزارة الصناعة والتجارة واملشروعات الصغرية واملتوسطة -

 وزارة القوى العاملة -

 شركات التدريب -

 الوزارات املختلفةمن  ثلونوممخرباء  -

 القطاع اخلاص -

 مهتمني بالتعليم وبياألورخرباء أجانب من االحتاد  -
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 جملس إدارة اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أعضاء -

 املكتب الفين للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أعضاء -

  61726172أبريل أبريل   7272  فعاليات ما قبل املؤمترفعاليات ما قبل املؤمتر
 

نظمت اهليئة جمموعة من الفعاليات يف اليوم السابق على املؤمتر، عبارة عن جمموعة من ورش العمل ذات 

مبجاالت التعليم العالي والتعليم قبل اجلامعي والتعليم األزهري، وقد اختذت هذه الورش طابعا  الصلة

تدريبيا هدف إىل نشر ثقافة اجلودة من جهة والتفاعل املباشر مع السادة احلضور مبا يضمن فاعلية وتأثري 

  ..هذه اجلهود من ناحية أخرى

 :وقد ناقشت هذه الورش املوضوعات اآلتية

 اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي معايري -

 ضمان اجلودة واالعتماد ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي -

 تدريب املدربني على برامج املراجعة الداخلية ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي -

 متدرب من قطاعات التعليم املختلفة 233وقد شارك يف هذه الورش 
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  فعاليات املؤمترفعاليات املؤمتر

  

61726172أبريل أبريل   7171  األحداألحد: : اليوم األول اليوم األول    

  اجللسة االفتتاحيةاجللسة االفتتاحية

يوهانسن عيد  رئيس املؤمتر بكلمة  ترحيب بالسادة الضيوف /  الدكتور  األستاذ السيدة  املؤمتر تافتتح

التعليم التعليم : : ضمان جودة التعليمضمان جودة التعليم"يف كلمتها خالل اجللسة االفتتاحية ملؤمتر يوهانسن   أكدت الدكتورةو

أن هذا املؤمتر يعقد يف ضوء توجيهات السيد الرئيس باعتبار جودة " من أجل الحاضر والمستقبلمن أجل الحاضر والمستقبل

 ر،مجتمع يتعلم ويفكر ويبتك مجددة دعوة سيادته نحوالتعليم أولوية من أجل نهضة مصر، 

الشعار الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح غاية تسعى 

منظومة التعليم  الدكتور يوهانسن على دور شددتو، لتحقيقها مؤسسات الدولة مجتمعة

تصل إلى مستويات الجودة في مدخالتها وعملياتها  والتدريب ومؤسساتها والتي ينبغي

   .ومخرجاتها

التزام الدولة بتقديم  فيتتمثل  التي مصر فيالرؤية المستقبلية للتعليم  كما تطرقت إلى أن

عليها  بنصالجودة للجميع، كأحد الحقوق األساسية للمواطن المصري والتي  عاليتعليم 

وتعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد إحدى .دستور جمهورية مصر العربية

الركائز الرئيسية لضمان هذا الحق الدستوري، باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة 

والمجتمع، وزيادة القدرة التنافسية لتلك المؤسسات محلياً  المؤسسات التعليمية فيالجودة 

 .مصر فيودولياً ، وخدمة أغراض التنمية المستدامة 

يستهدف نشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان وأوضحت الدكتور يوهانسن أن المؤتمر 

يدين جودة التعليم، وتفعيل الشراكات مع األطراف المعنية، وبناء شراكات جديدة على الصع
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اإلقليمي والدولي، واستشراف آليات وطرق تحسين استجابة التعليم لتلبية االحتياجات الحالية 

 .والمستقبلية لسوق العمل

عباس شومان وكيل األزهر الشريف نائبا عن فضيلة األمام األكرب الشيخ أمحد الطيب قام الدكتور ثم 

احلضور، ثم تطرق إىل أهمية االعرتاف بوجود مشكالت بإلقاء كلمته ناقال ترحيب شيخ األزهر بالسادة 

تعاني منها كافة املؤسسات التعليمية كخطوة أوىل حنو اإلصالح، كما متنى أن ُينشأ جملسا قوميا للتعليم 

املناسبة إلعداد خريج  والسياسات يوحد جهود مجيع املؤسسات التعليمية ويضع اخلطط واإلسرتاتيجيات

 .مؤهل لسوق العمل يف املستقبل

أن التعليم بال  ، موضحًا وقام الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإلقاء كلمته

جودة ال ميكن أن ُيسهم بشكل جاد يف تنمية احلياة، وبالتالي تبلورت فكرة ضمان جودة التعليم كأحد أهم 

الصادرة عن املؤمتر القومي لتطوير التعليم العالي  اإلسرتاتيجية تضمنتها وثيقة اخلطة املشروعات اليت

 إال أنه من جمموع اجلامعات( كلية 07)ورغم أن عدد الكليات احلاصلة على شهادة االعتماد  .م3777عام 

ًا فإن ما تقوم به لكي تواكب الوزارة الدول األكثر تقدمأنه و .حتى هذه اللحظة طموح سيادتهما زال دون 

من خطوات يف التوسع يف البنية األساسية ويف احلوكمة ويف اإلصالح التشريعي يف جمال البحوث العلمية 

وتطبيقاتها وربط املؤسسات التعليمية باملؤسسات االقتصادية وتطوير األنشطة الطالبية هي مجيعًا 

خانة ضمان اجلودة ومن ثم فهي تتكامل  على طريق اجلودة وتصب بشكل مباشر يف تضعها الوزارةخطوات 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويف  وتطرق إىل أن .مع جهود اهليئة القومية لضمان جودة التعليم

راجعة املالعتماد خاصة يف اجملاالت ضرورة مراجعة وحتديث منظومة اجلودة وا ترى ضوء السنوات السابقة
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مراجعة وتطوير أساليب ووثائق زيارات االعتماد،  ،ؤسسات التعليميةوتطوير معايري تقويم واعتماد امل

ة يف جمال التعليم والبحث حبيث تركز على ترتيب املؤسسات العلمية يف مشروعات التنافسية الدولي

 .العلمي

ثم ألقى الدكتور اهلاللي الشريبيين وزير الرتبية والتعليم نائبا عن السيد رئيس جملس الوزراء كلمته 

مت تطرق  شريف إمساعيل معالي رئيس جملس الوزراء إىل السادة احلضور،/ قال حتيات السيد املهندسنا

التجارب الدولية املعاصرة أثبتت مبا ال يدع جمااًل للشك أن آلية التقدم الوحيدة هي  أن سيادته إىل

التعليم، ومن ثم فإن الصراع الذي يدور يف العامل وإن أخذ أشكااًل عسكرية وسياسية واقتصادية لكنه يف 

حتمل  لذلك تسعى احلكومة إىل تربية النشء تربية شاملة تبث فيهم، الواقع صراع حبثي تعليمي

رؤية وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفين  ثم تكلم سيادته عن .املسؤولية جتاه الوطن وجتاه املواطنني

تنمية شخصية مجيع أفراد اجملتمع التعليمي بتهيئة طالب املدارس ملواجهة حتديات احلياة  اليت تهدف إىل

كما اعتمدت على تطوير  ة،فاملعرومساعدتهم على تطوير فضوهلم وشغفهم الدائم بتحصيل العلم و

املناهج والكتاب املدرسي ونظم االمتحان والتقويم وترتيب فرص علمية مستدمية للمعلمني وتطوير 

 ، موضحا أن وزارة الرتبية والتعليم تركز يف عملهامنظومة التعليم الفين وربطها باحتياجات سوق العمل

 .وحتقيق مطلب التنمية املستدمية على اجلودة

  جللسة العامةجللسة العامةاا
  

الرؤى : ضمان جودة التعليم)بدأت إجراءات الجلسة العامة بعنوان بعد الجلسة االفتتاحية 

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  –يوهانسن عيد/ د.أ تحت رئاسة كل من( واالستراتيجيات
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 ،األزهرينائب رئيس الهيئة للتعليم  –راجية طه / د.أو ،واالعتمادلضمان جودة التعليم 

الخطة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  –الشربيني  الهاللي/ د.أوالتي قدم من خاللها 

وزير التعليم العالي والبحث  –أشرف الشيحي / د.أتاله ،  للتعليم قبل الجامعي اإلستراتيجية

 –طارق شوقي /د.أثم قدم ، في مصر للتعليم العالي اإلستراتيجيةالخطة الذي قدم العلمي 

رؤية : في مصر واالبتكارالتعلم  بعنوان كلمته العام للمجالس الرئاسية المتخصصة األمين

 كلمتهاألسبق وزير التعليم العالي والبحث العلمي  – هاللهاني / د.أثم قدم ، مستقبلية

يوهانسن / د.أ وقدمت، نحو رؤية مشتركة التعليم الفني والتدريب المهني إصالح :بعنوان

 اإلستراتيجيةالخطة واالعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  –عيد 

 0202التنمية المستدامة  استراتيجيهلبنة أساسية في بنية  بعنوان للهيئة

  األوىلاألوىلاجللسة اجللسة 
 

 متوازيةجلسات فرعية متت إجراءات اجللسة األوىل مقسمة على ثالث 

 العام املصري الربيطاني لالبتكار والعلوم والتعليم: بعنوان اجللسة األوىل

أشرف حامت األمني العام / د.أنائب رئيس اهليئة للتعليم العالي و عزة أغا/ د.أ كل من  الورشةهذه  أدارو

ستيفني . دوعزة أغا نائب رئيس اهليئة للتعليم العالي / د.أ وحتدث كل من، للمجلس األعلى للجامعات

ضمان جودة التعليم يف مصر واململكة  ، عن موضوع بعنواناملدير املساعد لوكالة ضمان اجلودةجاكسون 

الدرجات : عن موضوع بعنوان، رئيس جامعة حلوان -ياسر صقر/ د.أ، وحتدث كل من  نظرة عامة -املتحدة

 العلمية املشرتكة مدخل لتعزيز تبادل اخلربات اجلامعية
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 جودة التعليم للجميع يف التعليم قبل اجلامعي: بعنوان اجللسة الثانية

جنيب خزام / د.أ رئيس اهليئة للتعليم قبل اجلامعي و عالء عبد الغفار نائب/ د.أ: هذه الورشة كل من أدارو

عن ، عالء عبد الغفار نائب رئيس اهليئة للتعليم قبل اجلامعي/ د.أ :وحتدث، عضو جملس إدارة اهليئة

أشرف مرعي رئيس اجمللس القومي / د.أ: وحتدث، اهليئة كمحفز -جودة التعليم للجميع: موضوع بعنوان

رضا حجازي رئيس قطاع / د.وحتدث أ، معايري الدمج يف املدارس: عن موضوع بعنوان، لشئون اإلعاقة

مؤسسات التعليم قبل  حتديات االعتماد يف: عن موضوع بعنوان، وزارة الرتبية والتعليم –التعليم العام 

 اجلامعي

 ضمان جودة التعليم األزهري : الثالثة بعنوان اجللسة

سحر املرصفي عضو / د.أو راجية طه نائب رئيس اهليئة للتعليم األزهري/ د.أ: هذه الورشة كل من أدار

: عن موضوع بعنوان، راجية طه نائب رئيس اهليئة للتعليم األزهري/ د.وحتدثت أ، جملس إدارة اهليئة

إبراهيم اهلدهد رئيس جامعة / د.وحتدث أ، مدخل إلصالح التعليم –املعايري القومية األكادميية 

حممد أبو زيد / د.وحتدث أ، القدرة التنافسية –مواصفات اخلريج األزهري : عن موضوع بعنوان،األزهر

 التعليم األزهري بني اليوم والغدجودة : عن موضوع بعنوان، رئيس قطاع املعاهد األزهرية األمري

 
 اجللسة الثانيةاجللسة الثانية
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ومتوازية مشلت عدد من قضايا التعليم يف مصر  مفتوحة جلسات مناقشةمتت إجراءات اجللسة الثانية ك

اشرتك فيها عدد من اخلرباء واملعنيني بقضايا التعليم وجودته يف اجملاالت املختلفة  والعامل العربي،  

 
 ما وراء االعتماد يف مؤسسات التعليم العالي: بعنواناجللسة األوىل 

راجية طه نائب رئيس اهليئة / د.أ و عزة أغا نائب رئيس اهليئة للتعليم العالي/ د.أ أدار هذه اجللسة كل من

ياسر / د.عز الدين أبو ستيت رئيس اجمللس األعلى للجامعات اخلاصة، أ/ د .، ومبشاركة أللتعليم األزهري

معوض اخلولي رئيس جامعة / د.مجال الديت أبو اجملد رئيس جامعة املنيا، أ/ د.امعة حلوان، أصقر رئيس ج

 عمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة/ د.املنوفية، أ

 

 ما وراء االعتماد يف مؤسسات التعليم قبل اجلامعي: اجللسة الثانية بعنوان

حممد أبو زيد / د.أو س اهليئة للتعليم قبل اجلامعيعالء عبد الغفار نائب رئي/ د.أ أدار هذه اجللسة كل من

/ د.حممود كامل الناقة األستاذ جبامعة عني مشس، أ/ د.، ومبشاركة أاألمري رئيس قطاع املعاهد األزهرية

 فريدة جماهد بوزارة الرتبية والتعليم/ د.زينب النجار األستاذ جبامعة عني مشس، أ

 
 يف العامل العربي ضمان اجلودة: اجللسة الثالثة بعنوان

نادية بدراوي عضو جملس إدارة / د.يوهانسن عيد رئيس جملس إدارة اهليئة وأ/ د.أدار هذه اجللسة كل من أ

/ د.صاحل القحطاني من اململكة العربية السعودية، أ/ د.سعاد بن عايش من اململكة املغربية، أ/ د.، أاهليئة
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سلطان أبو عرابي من اململكة / د.راصفي من سلطنة عمان، أسامل / د.جواهر املضحكي من مملكة البحرين، أ

 اهلامشية األردنية 
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61761722أبريل أبريل   7171املوافق املوافق   االثننياالثنني: : اليوم الثاني اليوم الثاني    

  : : العامةالعامةاجللسة اجللسة 

 

 عبد عالء .د.أو العالي للتعليم الهيئة رئيس نائب - أغا عزة /د.أكل من  ةالجلس أدار هذه

 الجامعي قبل للتعليم الهيئة رئيس نائب – الغفار

موضوعا  الرئاسي االستشاري المجلس عضو – الديب ميرفت د.أوقد قدمت الدكتورة 

 راجية /د.أوقدم ، المصري التعليم في الجودة لتحقيق كضرورة الجهود تضافر :بعنوان 

 التحديات بين التعليم: موضوعا بعنوان األزهري للتعليم الهيئة رئيس نائب – طه

موضوعا  الجامعي قبل للتعليم الهيئة رئيس نائب – الغفار عبد عالء .د.أوقدم ، والمأمول

، الجامعي قبل التعليم جودة لضمان المستقبلية والرؤية الحاكمة االستراتيجيات: بعنوان

، التعليم تدويل :موضوعا بعنوان الهيئة إدارة مجلس عضو –بدراوي نادية /د.أوقدمت 

: موضوعا بعنوان األوربي باالتحاد العالي التعليم تطوير خبير – رضوان مصطفي /د.أوقدم 

 األوروبي باالتحاد العالي التعليم جودة ضمان في الحديثة االتجاهات

 
 

  ::اجللسة األوىلاجللسة األوىل
 

 متوازية ثالث جلسات فرعيةمتت إجراءات اجللسة األوىل مقسمة على 
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/ د.، وأدار هذه الورشة كل من أاالعتماد املؤسسي يف مقابل االعتماد الرباجمي: األوىل بعنوان اجللسة

 عمرو سالمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي األسبق / د.مسية حسين عضو جملس إدارة اهليئة وأ

 االعتماد املؤسسي :مشاركتها بعنوان نائب رئيس اهليئة للتعليم العالي عزة أغا/ د.وقدمت أ

روبرت هملتون جامعة الفريا باململكة . جلودة، ودستيفني جاكسون املدير املساعد لوكالة ضمان ا. وقدم د

 االعتماد الرباجمي: عمر هيلي رئيس جامعة ابن زهر باملغرب موضوعا بعنوان. املتحدة، و د

 

، وأدار هذه أوىل اخلطوات حنو املستقبل –إصالح التعليم الفين والتدريب املهين : الثانية بعنوان اجللسة

طه البداوي عضو جملس إدارة / د.وأ اإلسكندريةعصام الكردي نائب رئيس جامعة / د.الورشة كل من أ

 اهليئة

إصالح التعليم : أمحد اجليوشي نائب وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفين مشاركته بعنوان/ د.وقدم أ

عبد الوهاب الغندور األمني العام / د.اإلسرتاتيجيات والسياسات، كما قدم أ –الفين والتدريب املهين 

. املمارسات اجليدة يف التعليم الفين والتدريب املهين، وقدم د: لصندوق تطوير التعليم مشاركته بعنوان

 .ريادة األعمال يف التعليم الفين والتدريب املهين: ستيفن ولف من أملانيا مشاركته بعنوان

 
أدار هذه اجللسة كل قد و، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني جودة التعليم: اجللسة الثالثة بعنوان

هدى الطالوي عضو / د.أمحد اجلوهري رئيس اجلامعة اليابانية املصرية للعلوم والتكنولوجيا وأ/ د.من أ

 جملس إدارة اهليئة
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األفاق  –التعلم األلكرتوني : ية موضوعا بعنوانياسر الدكروري رئيس اجلامعة األلكرتون/ د.وقدم أ

تكنولوجيا : حممد عبد السالم راغب اخلبري بالبنك الدولي موضوعا بعنوان/ د.، كما قدم أواإلمكانات

د أماني الشريف مدير إدارة التدريب .ثم قدمت أ، الفرص والتحديات -املعلومات واالتصاالت يف التعليم

 .التدريب األلكرتوني كمدخل للتنمية املستدامة: باهليئة موضوعا بعنوان

 
  : :   ثانيةثانيةاجللسة الاجللسة ال

 
فرعيتني  متت إجراءات اجللسة الثانية مقسمة على جلستني   

 
. ، وقد أدار هذه اجللسة كل من دالتعليم القائم على الكفاءات واالعرتاف باملؤهالت: اجللسة األوىل بعنوان

/ د.وقدم أ، حمسن املهدي من كلية اهلندسة جامعة القاهرة /د.تهاني يوسف عضو جملي إدارة اهليئة، وأ

األدوار املستقبلية يف  –التعليم القائم على الكفاءات : حممد جماهد جامعة القاهرة موضوعا بعنوان

إنزو . االعرتاف باملؤهالت، وقدم د: ياسر الشايب موضوعا بعنوان / د.كما قدم أ، التعليم اهلندسي العالي

املناهج املبنية على الكفاءات يف جممعات : سيوال مبجمعات التعليم املتكاملة بالفيوم موضوعا بعنوان

األوروبي  ديديار جيلربت خبري املؤهالت بإدارة التدريب.، وقدم  أالتعليم التكنولوجي املتكاملة بالفيوم

 .األبعاد الدولية واالعرتاف بالشهادات –اإلطار األوروبي للمؤهالت : موضوعا بعنوان

 
وأدار هذه اجللسة كل ، دور القطاع اخلاص –إصالح التعليم الفين والتدريب املهين : اجللسة الثانية بعنوان

 سهري شعراوي عضو جملس إدارة اهليئة، وقد قدم / د.أمن 
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: : محمود الشربيني الخبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موضوعا بعنوانمحمود الشربيني الخبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موضوعا بعنوان/ / المهندسالمهندس

وائل عقل من جامعة عين شمس موضوعا وائل عقل من جامعة عين شمس موضوعا / / دد..، وقدم أ، وقدم أتوقعات السوق من التعليم الفنيتوقعات السوق من التعليم الفني

توفيق توفيق //، وقدم أ، وقدم أنموذج تمبسنموذج تمبس  ––  تنسيق الجهود بين الصناعة واألوساط األكادميةتنسيق الجهود بين الصناعة واألوساط األكادمية: : بعنوانبعنوان

محمد محمد / / ، وقدم مهندس، وقدم مهندستلبية توقعات أصحاب العملتلبية توقعات أصحاب العمل: : بعنوانبعنوان  ، موضوعا، موضوعا  CCGGEEMMشيرادي من شيرادي من 

  ..النموذج األردنيالنموذج األردني  ––ضمان جودة التريب ضمان جودة التريب : : بطاينة من األردن موضوعا بعنوانبطاينة من األردن موضوعا بعنوان

  
  

 

  اجللسة اخلتاميةاجللسة اخلتامية
  

 ، بدءا من ملا دار باملؤمتر على مدار اليومني بدأت بكلمة للدكتور يوهانسن استعرضت خالهلا ملخص

للمؤتمر لمالمح الخطط اإلستراتيجية  األولالجلسة العامة من اليوم  استعراض ما مت طرحه يف

للجهات المعنية بالتعليم وهي وزارتي التعليم والتعليم العالي والهيئة القومية لضمان جودة 

كما تناولت طرحا لرؤية مختلفة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ....التعليم واالعتماد،

للمؤتمر ليتضمن عرض عدد من  األولنسن لفعاليات اليوم وتطرقت الدكتور يوها

، األزهريالموضوعات الهامة  الخاصة بضمان جودة التعليم قبل الجامعي والتعليم 

...... ومستوياتها المختلفة بأنواعهاوجلسات مناقشة لما وراء االعتماد للمؤسسات التعليمية 

ة التعليم من خالل جلستي ضمان الجودة والدولية لضمان جود اإلقليمية األبعادكما تضمن 

 .في العالم العربي والعام المصري البريطاني لالبتكار والعلوم والتعليم



 12 

 

تحديات  ، الذي تناولثم قامت الدكتور يوهانسن بعرض فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر

 أهمية وإبراز التعليم وسبل مواجهتها والرؤية المستقبلية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي،

  . تضافر الجهود كضرورة لتحقيق الجودة في التعليم المصري

 تدويل التعليم وضمان جودته واالستفادة من معطيات العصر في تطويره وقضايا

االتجاهات الحديثة في ضمان جودة التعليم باالتحاد االوروبي، وكيفية توظيف تكنولوجيا و

 . المعلومات واالتصاالت لتحسين جودة التعليم

خالل جلستي االعتماد المؤسسي في مقابل االعتماد  كما استعرضت ما تم مناقشته من

بعض التوجهات الحديثة وت البرامجي، و التعليم القائم على الكفاءات واالعتراف بالمؤهال

 .الممارسات العالمية والدروس المستفادة منها استعراضفي التعليم و 

بدءا من   وإصالحهلتعليم الفني واستعرضت الدكتور يوهانسن ما تم مناقشته في مجال ا

المعنية المختلفة  األطرافاستعراض سياساته وممارسته الجيدة ، مرورا بتحدياته ودور 

تضافر جهود كل من المؤسسات العامة وووصوال لضمان جودته وضرورة  إصالحهفي 

ومؤسسات الدولة للوصول الى  األعمال وأصحابمقدمي الخدمة التدريبية ...والخاصة

تعليم فني رائد يحقق توقعات سوق العمل ويخلق بذاته فرص عمل جديدة من خالل تعظيم 

 .لفني والتدريبفي التعليم ا األعمالتوجه ريادة 

  ::توصيات املؤمتر توصيات املؤمتر 
  

تفعيل التعاون مع وزارة التربية و التعليم لمواجهة التحديات  التي تعوق  -1

 تقدم مؤسسات التعليم قبل الجامعي لالعتماد

تشكيل لجان مشتركة بين الهيئة واألكاديمية المهنية للمعلم لتطوير معايير  -2

وضمان االتساق بينها وبين كل من ( وتوحيدها بين الجهتين)أداء المعلم 
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المعايير األكاديمية المرجعية لكليات التربية والمؤشرات الخاصة بالمعلم 

 في معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي

 

 التعليم األزهريفي مجال       

التوسع في برامج بناء القدرات لمراكز ضمان الجودة بالمعاهد األزهرية  -3

في مجاالت التقويم الذاتي وإعداد خطط التحسين  لزيادة  وجامعة األزهر

 فرص تقدم هذه المؤسسات لالعتماد

إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتحليل الفجوة بين الواقع والمأمول  -4

التعليم بمؤسسات التعليم األزهري ووضع الحلول اإلجرائية  لجودة

 لتالفيها

تبادل الخبرات بين الهيئة والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بجودة  -5

التعليم اإلسالمي وتزويدها بوثائق التعليم األزهري لالستفادة منها، 

ا رابطة واالستفادة من التجارب والمبادرات البناءة والوثائق التي أصدرته

 الجامعات اإلسالمية  فيما يخص تطوير الدراسات اإلسالمية 

 التعليم العاليفي مجال             

متابعة المؤسسات المعتمدة من خالل الزيارات الميدانية وتعزيز نشر  -6

 ثقافة االعتماد

 إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المعتمدة ونشرها -7

 عتمدة ونشرها من خالل الهيئةمشاركة الممارسات الجيدة للمؤسسات الم -8

تنمية الثقة المجتمعية في معايير وإجراءات الهيئة والعمل على زيادة  -9

 الوعي بها
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تكثيف نشاط االعتماد البرامجي بالهيئة  بالتعاون مع المؤسسات  -11

 المهنية

تكثيف استخدام التعليم االلكتروني في برامج التعليم المفتوح وتنمية  -11

مان جودة التعليم االلكتروني للقائمين على تلك القدرات فيما يتعلق بض

 البرامج

 التعليم الفني والتدريبفي مجال            

طراف المعنية المختلفة في التخطيط األضرورة تعزيز التنسيق بين  -12

 للتعليم الفني وضمان جودته

االهتمام بإدراج مهارات التوظف وريادة األعمال في برامج التعليم  -13

 والتدريبالفني 

إنشاء نظام متكامل لضمان جودة التعليم الفني والتدريب يشمل معايير  -14
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