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 :مقدمة

م؛ لتكون ركيزة من 7002أسست الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في عام 

قانون إنشائها على أن الهيئة منوط بها نشر ركائز إصالح التعليم في مصر، حيث ينص 

ثقافة الجودة والممارسات الجيدة، ووضع المعايير القومية والقياسية، وتقويم البرامج 

والمؤسسات التعليمية فى ضوء المعايير؛ بهدف ضمان جودة نواتج التعلم، وتعزيز الثقة 

ا ا وإقليمي ًّا ودولي ًّ  .فى مخرجات منظومة التعليم محلي ًّ

ا وف ا، وأداةًّ للتغيير، وشريكًّ ى سعيها نحو تحقيق أهدافها، تبنت الهيئة رؤية تجعل منها محفزًّ

ا فى إصالح منظومة التعليم، بل وتولي ُجلَّ اهتمامها لتعزيز شراكاتها مع شتى  استراتيجي ًّ

 األطراف المعنية بالتعليم، وتعزيز شبكة عالقاتها الدولية مع الهيئات المناظرة، وتوسيعها،

 .ومواكبة التطور العالمي في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهالت

ومن هذا المنطلق أصبحت القضايا القومية اإلستراتيجية في التعليم والتصدي للتحديات 

التي تتغير بصورة متسارعة على رأس أولويات الهيئة، بل وفي القلب من اهتمامها، ومن 

القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد حول ثم يتمحور المؤتمر الدولي الخامس للهيئة 

كيفية معالجة هذه التحديات وتلك القضايا في مجال التعليم في ظل مشاركة قطاع عريض 

 .من المعنيين

اآلن وبعد مرور ِعقٍد من الزمان على بداية نشاطها، ما تزال الهيئة القومية لضمان جودة 

على ممارسة  -جميع األطراف المعنية بمشاركة -التعليم واالعتماد تحرص كل الحرص 

التفكير التأملي في مراجعة وتقييم مدى تقدمها في تحقيق أهدافها، والوقوف على التحديات 

والمعوقات التي واجهتنا وتواجهنا فى سعينا المشترك لتحقيق جودة التعليم وضمان 

 .قبات والتحدياتاستمراريتها، وتحديد اآلليات والوسائل المناسبة للتغلب على تلك الع

ا سنفكر في آمالنا وتطلعاتنا لتعليم مصري عالي الجودة، وسيستمر التعاون ... نعم معًّ

ا، تتحول فيه  ا ملموسًّ المشترك في رسم خارطة طريق لتصبح تطلعاتنا وطموحاتنا واقعًّ

 .األحالم والطموحات إلى أنشطة وإجراءات قائمة على التعاون المشترك

ضمان جودة ": وضوع المؤتمر الدولي الخامس للهيئة بعنوانومن هنا جاء اختيار م

 ."تطلعات.. آفاق ..  تأمالت: التعليم
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 :طرح المؤتمر الموضوعات التالية للنقاش المجتمعي، بمشاركة واسعة من المعنيينو

 .أثر منظومة ضمان الجودة على المؤسسات التعليمية والمعلمين والطالب -

 .إمكانية تحويل الشعار إلى واقع وممارسات إجرائيةمدى : التعليم للجميع -

 .مفهوم ضمان جودة التعليم من منظور أصحاب األعمال -

 .نحو نظام تعليمى قائم على الكفايات: آليات تعزيز النقلة النوعية -

 .فرضها مفهوم تدويل التعليم على منظومة ضمان الجودةيالتحديات التي  -

 .ف بالمؤهالتآليات بناء وتعزيز الثقة واالعترا -

 .مدى فعالية الشبكات الدولية في بناء الثقة في المؤهالت -

 .هل يعد ضمان الجودة تهديًدا؟: استقاللية التعليم العالي -

 

 :أهداف المؤتمر

 .تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم -

 . تسليط الضوء على دور الهيئة على الصعيدين المحلي والدولي -

 .والتعليم الفني تدشين معايير الهيئة العتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي -

 . تفعيل الشراكات مع األطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي -

 . استشراف سبل وطرق تحسين استجابة التعليم الحتياجات سوق العمل اآلنية -

 

 :محاور المؤتمر

 .أثر ومردود منظومة ضمان الجودة -

 .تدويل ضمان الجودة -

 . قيادة التغيير وإدارته -

 .سبل تحسين استجابة التعليم الحتياجات سوق العمل اآلنية والمستقبلية -

 .للجميعالتعليم  -

 .نظرة مستقبلية: ضمان جودة التعليم -

 .أطر المؤهالت -
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 :نالمشاركو

 :تم مشاركة كافة الجهات المعنية وعلى رأسهم

 معالي وزير األوقاف  مختار جمعة            / د.أ

 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي       خالد عبد الغفار     /د.أ

 األزهر الشريف وكيل       عباس شومان       /د.أ

 شيري كارلين              مديرة بعثة المعونة األمريكية/ د

 رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد        يوهانسن عيد       /د.أ

 أعضاء مجلس إدارة الهيئة

 متحدثون من جهات خارجية

Dr. Judith Eaton, President Council for Higher Education 

Accreditation, USA  

Dr. Douglas Blackstock, Chairman QAA,UK 

Dr. Badr Abul Ela, President ANQAHE – UAE 

Dr. Yohannes Woldetensae African Union Council (AUC) 

Dr. Jamil Salmi, Global Tertiary Education Expert  

Dr. Badr Abul Ela, President ANQAHE – UAE 

Dr. Stamenka Uvalic-Trumbic, Senior Advisor CHEA and Former Head 

of higher Education, UNESCO France  

Dr. David Gordon, President World Federation for Medical Education  

Dr.Doris Hermann, Managing Director AQAS, Germany  
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Ms. Rosangela Berman Bieler, Chief, Disability Section - Program 

Division - UNICEF NYHQ 

 Dr. Ghazy Abdel Aziz el Sadhan – UNESCO 

Dr. Adel Hussein Abu Yazeed - Saudi Arabia  

 

مختص من ممثلي جميع مستويات التعليم  200 يقرب من شارك في فعاليات المؤتمر ما

 (: األزهري/ العالي/  الجامعيقبل )في مصر

 والتعليم األزهري ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي. 

 ممثلون عن المجلس األعلى للجامعات 

  المجلس األعلى لإلعاقةممثلون عن 

 ممثلون عن االتحاد األوربي 

 ممثلون عن المركز الثقافي البريطاني 

  هيئة التبادل العلمي األلمانيةDAAD 

  فاليونيسيمنظمة 

 نواب من لجنة التعليم بمجلس النواب 

 واضعو سياسات التدريب المهني . 

 مقدمو الخدمات التدريبية. 

 والخاصة وجامعة األزهر الحكومية قيادات الجامعات المصرية. 

 الخبراء الدوليون في مجال ضمان جودة التعليم واالعتماد. 

 أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 

 العربية واألوروبية ممثلو عدد من هيئات الجودة واالعتماد. 

 ممثلو المجتمع المدني والغرف التجارية 
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 :على هامش المؤتمرفعاليات 

إبريل  71 السبت يوميمؤتمر في من الفعاليات على هامش ال ئة مجموعةنظمت الهي  

وقد تضمنت   ،، باإلضافة لليومين الرئيسيين للمؤتمر7012من عام  إبريل 74والثالثاء 

بقطاع التعليم العالي، حيث تم مناقشة  الصلةمجموعة من ورش العمل ذات  هذه الفعاليات

ركة األساتذة المتخصصين في هذين بمشاالهندسة الطب و معايير االعتماد في قطاعي

 :وكانت كاآلتي المجالين

إرشادات ونصائح خاصة : المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع الهندسة: الورشة األولى

 بالتطبيق

رشادات ونصائح إ: الطبيالتعليم المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع : الثانيةالورشة 

.خاصة بالتطبيق  

 

كما نظمت الهيئة ورشة أخرى لمائة وخمسين من المراجعين الخارجين بالتعليم العالي، 

والتي هدفت إلى تدريبهم على استخدام النظام اإللكتروني للهيئة أثناء زيارات المراجعة 

التعامل بالورقيات أثناء أعمال الزيارة  بغرض إلغاءالخارجية لمؤسسات التعليم العالي، 

    .النظام المعلوماتي واالعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي:بعنوانت الخارجية، وكان

بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات  ورشة عملكما نظمت 

(WISE ) الممول من الوكالة الدولية األمريكية للتنمية الدولية((USAID لمناقشة وذلك 

، وأقيمت بالتوازي ورشة عمل لمجموعة خبراء الفني التعليم مؤسسات واعتماد تطوير

، والتي تهدف إلى دراسة مشروعات HERES))التعليم العالي الممول من االتحاد األوروبي 

 تطوير التعليم العالي، 

تحت رعاية السيد رئيس بدورها اإلقليمي والدولي فقد نظمت الهيئة وإيمان من الهيئة 

بالتعاون  HAQAA)) مبادرة ضبط جودة التعليم العالي بالقارة اإلفريقية ،مجلس الوزراء

دولة إفريقية، لوضع دليل توافقي على مستوى الدول  72مع االتحاد األوربي وبمشاركة 

اإلفريقية لمعايير ضمان الجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم العالي، بهدف إتاحة المزيد من 

 .زيادة التبادل الطالبي والتعاون الدولي بين البلدان اإلفريقيةالبرامج الدراسية والتنقل و

وفي إطار قضية تدويل التعليم العالي في مصر، فقد أبرمت الهيئة بروتوكول تعاون 

 ، يمثلهاCHEA))مشترك مع مجلس اعتماد التعليم العالي بالواليات المتحدة األمريكية 
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مكين خريجي المؤسسات تيساهم ب فيما، رئيس المجلس – جودث ايتون/ البروفسير

الفرصة للجامعات المصرية  ، ويتيحالتعليمية المعتمدة من الهيئة من االعتراف الخارجي

    .لجلب شراكات واتفاقات تعاون مع الجامعات العالمية
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  فعاليات المؤتمر
 

 8202أبريل  22 األحد: اليوم األول 

 الجلسة االفتتاحية

مختار جمعة، والتي أكد خاللها / الجلسة االفتتاحية للمؤتمر بكلمة األستاذ الدكتور بدأت

على حث اإلسالم على إتقان العمل، وأن رسالة التعليم هو أن يقدم منهج حياة متكامل 

لإلنسان، مشددا على دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد على االرتقاء 

ر ثقافة الجودة، وتشجيع المؤسسات التعليمية على رفع مستوى بالتعليم المصري ونش

 .خدماتها المقدمة ألبناء الوطن

مجلس اعتماد و بين الهيئة تعاونال اتفاقية خالد عبد الغفار، بإبرام/ وأشاد األستاذ الدكتور

الجودة هيئة  رئيسل الالفت بالمؤتمر حضورالو األمريكية،المتحدة  العالي بالواليات التعليم

كبير المجهود ال ينم عن ادوليًّ  تمثيالًّ  وهو ما اعتبره  ،الجودة بألمانيا ببريطانيا ورئيس هيئة

لهيئة للقيام بدور حيوي وما يمثله هذا التعاون من دافع ل العالم مع كافة دول هاتعاونوللهيئة 

يم في التعل زمةأصل أالجودة هي  أن قضيةضاف أ االمصري، كم األكاديميالمجتمع  في

وأعرب عن أمله  إلى مشكالت التعليم المصري، ىدأ ما والجودة ه غياب ثقافةأن و مصر،

، كما أشاد تطوير التعليمالهيئة في  لمسئولية ستشعارًّ ا ة،معايير الجود في أن يحقق تطبيق

في وأعرب عن طموحه في توسيع آفاق هذا التعاون مع الهيئة بتعاون وزارة التعليم العالي 

 بما والعالي، قبل الجامعي مستوي التعليم لمواكبة التحول الذي يحدث علي ،القادمة السنوات

 .القادمة المرحلة أكبر فيمن جهد  هيتطلب

 ر، إستراتيجية يأتي في إطايوهانسن عيد فقد أكدت أن هذا المؤتمر / أما األستاذ الدكتور

الفتاح السيسي،  عبد/ السيد الرئيس لتطوير التعليم، والتي يقودهاجمهورية مصر العربية 

ا رئيس الجمهورية؛ لتظل مصر أدركت أن عليها أن  قد وأن مصر  لحضارة والتاريخل رمزًّ

 لإلبداع واالبتكار الذي يشكل بجعلها مصدرا االرتقاء بمنظومة التعليم المصري تسعى إلى

 لة جهودها إلصالحفقد كثَّفت الدو لذلك  ة،المعرف دعامة أساسية لالقتصاد المبنى على

والنظم ما يضمن حق كل مواطن  تضع من السياساتن التعليم وتطويره، وحرصت على أ

إنشائها  أخذت على عاتقها منذوقد أكدت أن الهيئة  الحصول على تعليم عالي الجودة؛ في

؛ من ةالمعايير العالميمعاييرها لتتواكب مع  السنوات العشر الماضية، تطويرر وعلى مدا
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وبما ال  في مخرجات العملية التعليمية، الثقة على المستوى المحلي والدولي تأكيدأجل 

وتطويره  االرتقاء بمستوى جودة التعليم ُهوية األمة، فكانت رسالتها هي يتعارض مع

 وتتالءم مع المعايير لمعايير قومية تتسم بالشفافية التعليمية المؤسسات المستمر، واعتماد

التطورات  وتحالفاتها الدولية، ومواكبة توسيع عالقاتهاوعملت على  ،لقياسية والدوليةا

 .بالمؤهالت لضمان الجودة واالعتراف المتباد  الدولية في مجاالت

والدولي  المستوى المحلى واإلقليمي تأكيد الثقة على هولهيئة كما أكدت أن الهدف األهم ل

إدارة  مجلس بالتأكيد على إدراكاختتمت كلمتها و، المصري في مخرجات منظومة التعليم

، معربة عن أملها في مزيد من التعاون مع كل الخبراء يئة للمسئولية الملقاة على عاتقهاله

 .الجهات المعنيةو

عباس شومان، ليجدد دعوته إلى إنشاء مجلس عالي للتعليم / ثم جاءت كلمة األستاذ الدكتور

التعليم بكل أنواعه وباختالف مساراته، في مصر، على أن يقوم هذا المجلس برسم سياسات 

مشددا على دور التعليم األزهري في نشر تعاليم الدين الصحيح، ومشيدا بدوره في مد 

أواصر التعاون والصداقة بين مصر وبين دول العالم، لما يتمتع به األزهر الشريف من 

الدولة من التعليم  كما دعي للحفاظ على مكتسبات .ب العلمسمعة دولية تجعله قبلة لكل طال

 .بكل اآلراء الناقدة مرحبا، األزهري

شيري كارلين، بتأكيدها على أهمية التعليم الفني / واختتمت الجلسة االفتتاحية بكلمة الدكتور

ا للتطوير والتنمية، داعية إلى ربطه بمشروعات ريادة األعمال، وتبني  ا مهمًّ باعتباره رافدًّ

لمعايير، لتمكين طالبه من الوصول إلى سوق العمل تطويره عبر المنهج القائم على ا

الدولي، كما دعت كافة الشركات للتعاون من أجل تخريج طالب يملكون مهارات العصر 

 .الحديث
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 الرئيسية األولىالجلسة 

: ضمان الجودة" بعنوان الرئيسية األولىبدأت إجراءات الجلسة بعد الجلسة االفتتاحية 

األمين العالم للمجلس األعلى  يوسف راشد /د.أ: الجلسة رأس هذهقد و "تأمالت وتطلعات

  األمين العام للمجلس األعلى للجامعات الخاصة صديق عبد السالم/ د.للجامعات و أ

تأمالت في واقع : موضوعا بعنوان الهيئة مجلس إدارةرئيس  -يوهانسن عيد / د. أ قدمت

رئيس مجلس اعتماد  جودث ايتون/ د.أوقدم ، الهيئة في عشر سنوات: ضمان الجودة

هل يعد : االستقاللية والمحاسبية المجتمعية :بعنوان كلمته التعليم العالي بالواليات المتحدة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل  - حسام بدراوي/ د.أ وقدمت، ضمان الجودة تهديًدا

تأمالت وتطلعات، .. إصالح التعليم في مصر :بعنوانموضوعا بدراوي للتعليم والتنمية 

المدخل القائم .. توجهات ضمان الجودة: دوجالس بالك ستوك موضوعا بعنوان/ د.وقدم أ

 على المخاطرة

 

 الرئيسية الثانيةالجلسة 

 "منظور إقليمي.. تأمالت وتطلعات وطموحات"كانت الجلسة الرئيسية الثانية بعنوان 

أحمد  /د.أ - رئيس مجلس إدارة الهيئة -يوهانسن عيد  /د.أ كل من  الجلسةهذه  أدارو

  رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا – الجوهري

 – رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي -العال بدر أبو / د.قدم أ

ضمان الجودة في منطقة  تأمالت في توجهات: موضوعا بعنوان العربية المتحدةمارات اإل

الشراكة بين  :بعنوان اموضوع وزارة التجارة والصناعة -داليا سالم/ د.وقدمت أ ، الخليج

يوهانز / د.وقدم أ، قطاع التعليم الفني والمهني تطويرمصر واالتحاد األوربي في مجال 

قارة أفريقيا إستراتيجية التعليم في : مجلس االتحاد اإلفريقي موضوعا بعنوان -وولدتيتزا

 2022وأجندة ( 2022 -2022)
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 "التطلعات: مستقبل ضمان جودة التعليم العالي"بعنوان  ةنقاشي جلسة بعد ذلك أقيمت

 -جميل سلمي/ د.قدم أو عضو مجلس إدارة الهيئة –نادية بدراوي  /د. أ الجلسةوأدار هذه 

مستقبل التعليم العالي وتطلعات ضمان : خبير التعليم العالي بفرنسا، موضوعا بعنوان

 الجودة 

 :وشارك في المناقشة كل من

 مصر -األمريكية ووزير الصحة األسبق  مستشار الجامعة –أشرف حاتم / د.أ

 الواليات المتحدة األمريكية –جودث ايتون رئيس مجلس اعتماد التعليم العالي / د.أ

 –العربية لضمان جودة التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الشبكة  –بدر أبو العال / د.أ

  العربية المتحدةمارات اإل

 مصر  -رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوى للتعليم والتنمية  –حسام بدراوى / د.أ

 متخصص في شئون التعليم كاتب  - مدير تحرير جريدة األهرام –محمد حبيب /  أ 

 

للقطاعات من منظور  ةالتنظيمي األطرتطوير "بعنوان  كما نظمت بالتوازي ورشة عمل

خبير بناء ورفع الكفاءة فى  –لين ستانتون  /السيد سيقبتن "تطلعاتال: الجهات المعنية

التعريف بأطر : ، وقد دار النقاش مع الحاضرين عن موضوعبرنامج التعليم الفني والمهني

  .المؤهالت وأطر القطاعات
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 2028أبريل  22الموافق  االثنين: اليوم الثاني 

  الجلسة الرئيسية

 "تطلعات وتوجهات ضمان الجودة"أقيمت الجلسة الرئيسية من اليوم الثاني تحت عنوان 

رومان / د.أعضو مجلس إدارة الهيئة، و  –سمية حسني / د.وقد أدار هذه الجلسة أ

 القاهرةمكتب  –مدير الهيئة األلمانية للتبادل العلمى   -الكسشيتر 

 فرنسا –اليونسكو  –الرئيس  السابق للتعليم العالي –ستامينكا يوفلك تريمبك / د.أوقدمت 

ا بعنوان ، التحديات التي تفرضها عملية تدويل التعليم العالي على ضمان الجودة: موضوعًّ

الواليات المتحدة   -الطبى  للتعليم الدولى رئيس  االتحاد -دايفد جوردن   / د.أوقدم 

ا بعنوانم األمريكية / د.، وقدم أأثر الجودة في التعليم وتحديات االعتراف الدولي: وضوعًّ

ا بعنوان AQASالمدير التنفيذي لهيئة االعتماد بألمانيا  –دوريس هيمان  البرامج : موضوعًّ

 –روزنجبالبيرمان بيلر . وقدمت أ، طموحات االعتراف وتحديات االعتماد..  المشتركة

 اإلمكانات والتحديات.. التعليم للجميع: رئيس قسم اإلعاقات باليونسيف موضعا بعنوان

 

 أقيمت بعد ذلك جلستين متوازيتين

 "التطلعات.. ضمان جودة التعليم العالي"الجلسة األولى بعنوان 

 –سهير شعراوي / د.وزير التعليم العالي األسبق، أ –حسين خالد / د.أدار هذه الجلسة أ

نائي رئيس الهيئة للتعليم األزهري،  –راجية طه / د.عضو مجلس إدارة الهيئة، وقدمت أ

ا بعنوان تجربة نجاح ودرس .. ضمان جودة التعليم العالي في األزهر الشريف: موضعًّ

ا بعنوان –سمية حسني / د.، كما قدمت أمستفاد : عضو مجلس إدارة الهيئة، موضوعًّ

  نموذج الفصل المقلوب

 "التطلعات.. ضمان جودة التعليم قبل الجامعي"الثانية بعنوان الجلسة 

 –زينب النجار /  د.عضو مجلس إدارة الهيئة، و أ –نجيب خزام / د.أدار هذه الجلسة أ

 جامعة عين شمس  - أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية

ا بعنواننائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعي -عالء عبد الغفار/ د.قدم أ : ، موضوعًّ

رئيس  -رضا حجازي/ د.، وقدم أالمعايير المطورة العتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي

ا بعنوان االتجاهات : قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، موضوعًّ
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/ د.، وقدم أمعا ضد الممارسات السيئة في تقويم الطالب.. الحديثة للتعليم قبل الجامعي

ضمان جودة مؤسسات : رئيس جامعة األزهر السابق، موضوعا بعنوان –إبراهيم الهدهد 

 التوجهات.. التعليم األزهري قبل الجامعي

 

 أقيمت بعد ذلك جلستين متوازيتين

 "التطلعات والتوجهات.. ضمان الجودة في التعليم العالي" الجلسة األولى بعنوان

هدى / د.نائب رئيس الهيئة للتعليم األزهري، و أ –ية طه راج/ د.أ أدار هذه الجلسة

خبير إصالح التعليم  -مصطفى رضوان/ د.عضو مجلس إدارة الهيئة، وقدم أ –الطالوي 

، وقدم االتجاهات الحديثة لضمان جودة التعليم العالي في أوروبا: العالي، موضوعا بعنوان

ا بعنوانالمم -اليونسكو –غازي عبد العزيز السدهان / د.أ : لكة العربية السعودية، موضوعًّ

جامعة اإلمام   -عادل حسين أبو يزيد/ د.أ، وقدم برنامج اليونسكو لضمان جودة التعليم

ا بعنوان -محمد بن سعود سمات خريجي مؤسسات : المملكة العربية السعودية، موضوعًّ

  .اإلمام محمد بن سعوددراسة حالة لجامعة .. التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية

 

 "الطموحات.. التعليم الفني والمهني" الجلسة الثانية بعنوان

سحر / د.نائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعي، و أ -عالء عبد الغفار/ د.أدار هذه الجلسة أ

رئيس مجلس إدارة  –يوهانسن عيد / د.عضو مجلس إدارة الهيئة، وقدمت أ –المرصفي 

ا  خارطة .. معايير االعتماد لمدارس التعليم الفني والمهني: بعنوانالهيئة موضوعًّ

مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات  –جوزيف غانم / د.وقدم أ، الطريق

WISE ا بعنوان . ، وقدم أوصفة نجاح.. منهجية مشاركة األطراف المعنية: ، موضوعًّ

، WISEى العاملة وتعزيز المهارات نائب مدير مشروع تطوير القو –محمد فوزي حسين 

 .مؤشر التنافسية: موضوعا بعنوان

 

 "(الخاتمة والتوصيات)خارطة طريق إلصالح التعليم " الجلسة الختامية تحت عنوان
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 :توصيات المؤتمر 

 :كالتالي المؤتمر جاءت توصياتوقد 

 

 .حتمية تمكين أعضاء هيئة التدريس بكفايات القرن الواحد والعشرين  -

 .تفعيل نظام التلمذة المهنية بكل مقوماته ومكوناته ومتطلباته -

 

تمكين المتعلم من مهارات االستقاللية في التعليم ومهارات التعلم مدى الحياة وتنمية قيم  -

 .المبادرة

 

 

تنفيذ  التخطيط لسياسات التعليم وفي والقطاع الخاص في األعمال أصحابتفعيل دور  -

 بالنسبة للتعليم التدريب في المصنع  نموذج التوسع في األخصوعلى  العملية التعليمية ذاتها

 .الفني

 

تصميم خارطة بحثية للبحوث في مجال ضمان جودة التعليم قبل الجامعي والتعليم  -

 .التعليم وإمكاناتالعالي وتحديد أولويات البحث فيها بما يتناسب مع المجتمع المصري 

 

 

 .ية في تحقيق ضمان جودة التعليم وتطويرهدعم الجهود لرفع المشاركة المجتمع -

 

دعوة الباحثين والمهتمين بالجودة في التعليم العالي في المشاركة في أنشطة كرسي  -

 الجودة في التعليم العالي من خالل االستفادة من التمويل الذي يقدمه الكرسي للباحثين

 

 

في مجال جودة التعليم  االطالع والمتابعة المستمرة للتطور العالمي وأفضل الممارسات -

 .واالعتماد واالستفادة منها في التطوير المستمر

 

  التجول التدريجي من أطر ضمان الجودة إلى أطر تعزيز الجودة  -

 

 .التكنولوجية الجامعات التطبيقية والكليات إنشاءمن خالل  فتح مسارات التعليم الفني -
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 .البرامج التعليمية بها والمستقبلية وربط الحالية متطلبات سوق العمل الستقراء آلية إيجاد -

 

 .التكنولوجي التعليم والتعلم الستيعاب التطور تطوير استراتيجيات -

التدريس  هيئة وأعضاءقدرات المعلمين  المتمركز حول الطالب وبناء على التعلم التأكيد    -

  . لتمكينهم من تطبيقه

 

للتعلم  االحتياجات الخاصة بمناخ داعم من خالل تمكين ذوي تفعيل شعار التعلم للجميع  -

 .بين الطالب األخربتقبل  التعلم والتوعية ووسائل اإلنشاءاتمن حيث 

 

 

غالل تاس التعليمية لتمكين الطالب من الرقمية في جميع المؤسسات التكنولوجيا إتاحة  -

  .بنك المعرفة األخصالدولة وعلى  موارد التعلم التي تتيحها

 

عملية اعتماد  التقييم المبني على الثقة في إلىعلى المخاطر  المبني التحول من التقييم -

 .التعليم مؤسسات

 

 

والشراكة بين الصناعة  األعمالاالبتكار وريادة  الجودة لتدعم التطوير المستمر لمعايير  -

 .لتعليميةا تتوالمؤسسا

 

الخبرات  يدعم تبادل امجال جودة التعليم بم والدولية في اإلقليمية التوسع في الشراكات -

  .باالعتماد واالعتراف المتبادل

 

 

 .وإدارياوماليا  أكاديمياالجامعات  على استقاللية التأكيد  -

 

التنمية  التعليمية وتفعيل دورها في المجتمعية للمؤسسات  ةعلى المسئولي التأكيد  -

  .المستدامة
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 األنشطة ادي ازدواجيةالدوليين لتف الممولة من الشركاء وعاترالتنسيق بين المش  -

 .تاالتجاها وتعارض

 

  األكثروالتدريب كل خمس سنوات على  بالتعليم الفني مراجعة التخصصات المقدمة  -

 .نالقرن الحادي والعشري وتماشيها مع مهارات لضمان مواكبتها لسوق العمل

 

 

 التعليمومستويات  بأنواعالتشريعات الخاصة  التشريعية وتكامل العمل على االستدامة -

  .المختلفة
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 صور من المؤتمر
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