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مقدمه
توجهت الدولة يف األونة األخرية إىل إصالح التعليم كأساس للتنمية القومية يف عصر االقتصاد املبين على
املعرفة ،وإىل جعل خمرجات منظومة التعليم املصرية عالية اجلودة وقادرة على املنافسة حمليا وإقليميا
ودوليا.
وقد مشلت اجتاهات الدولة يف هذا اجملال التوسع يف القدرة االستيعابية ملراحل التعليم املختلفة ،دعم
املؤسسات التعليمية وحتديثها ،االهتمام بالتعليم الفين ،مراجعة املناهج وتطويرها وإنشاء آليات ضمان
جودة التعليم.
كما نشهد حاليا توجها قوميا اىل االهتمام باخلرجيني واعدادهم لاللتحاق بسوق العمل من خالل املعارف
واملهارات واجلدارات التى تؤهلهم ملواكبة التطورات املتالحقة فى سوق العمل .األمر الذى أدى بالبعض اىل
العزوف عن االلتحاق ببعض اجملاالت والتخصصات مما يؤثر سلبا على توازن القوى العاملة فى مصر.
ومتشيا مع سياسة الدولة وملواكبة حتديات العصر واملتطلبات التكنولوجيا ،تبنت اهليئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد مشروع االطار القومى للمؤهالت .
و إطار املؤهالت هو اطار حيدد مستوى املؤهالت التى متنحها الدول طبقا جملموعة من املعايري التى تشكل
مكونات هذا املؤهل  ،هو أداة للمقارنة بني املؤهالت من خالل خمرجات التعلم التى اكتسبها حامل املؤهل ،
هوأداة لتوكيد اجلودة على أساس توحيد املعايري التى تعمل عليها جهات التعليم والتدريب املختلفةهو
وسيلة التاحة التعلم مدى احلياة.
1

مؤتمر الهيئة بعنوان "اإلطار القومي للمؤهالت المصرية"

أهداف املؤمتر
 زيادة الوعي بني األكادمييني واملهنيني والرأي العام حول أهمية اإلطار القومي للمؤهالت املصرية.
 توسيع قاعدة املشاركة وحشد التحالفات لتفعيل مشروع اإلطار القومي للمؤهالت املصرية.
 البناء على اجلهود واملشروعات السابقة املعنية بتصنيف املؤهالت وضمان جودتها.
 التعرف على منوذج اإلطار القومي للمؤهالت املصرية الذي أعدته اهليئة واستعراض أدواته
وتطبيقاته.
 حتكيم منوذج إطار املؤهالت مبشاركة كافة األطراف املعنية وبتنسيق مع خرباء دوليني.
 استعراض النموذج املقرتح لإلطار القومى للمؤهالت املصرية بعد تعديله وإقراره من األطراف
املعنية
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املشاركني :
مت مشاركة كافة اجلهات املعنية وعلى رأسهم

 معالي الوزير /أ.د حممود أبو النصر وزير الرتبية والتعليم .
 معالي الوزيرة الدكتورة  /ناهد حسن عشري وزير القوى العاملة واهلجرة.
 األستاذ الدكتور  /عباس شومان وكيل األزهر الشريف .
هذه باإلضافة إىل عدد  611من كبار الشخصيات املمثلني للجهات املعنية (مرفق قائمة بأمساء السادة

احلضور ) وهذه اجلهات هي :

 وزارة التعليم العالي 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 خرباء ومثلوا من وزارات ( السياحة – اإلسكان – الصحة ) القطاع اخلاص خرباء أجانب من االحتاد األوروبي مهتمني بالتعليمباالضافة إلي رئيس اهليئة أ.د /يوهانسن عيد (رئيس املؤمتر) وأعضاء جملس إدارة اهليئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد وأعضاء املكتب الفين للهيئة .
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فعاليات املؤمتر

اليوم األول  :األحد  8فرباير 5102
اجللسة االفتتاحية
بدأت فعاليات اليوم األول بالسالم الوطين جلمهورية مصر العربية  ،تاله تالوة عطرة ملا تيسر
من القرآن الكريم.
ثم افتتحت املؤمتر السيدة األستاذ الدكتور  /يوهانسن عيد رئيس املؤمتر بكلمة ترحيب بالسادة الضيوف
وأكدت الدكتورة يوهانسن يف كلمتها خالل اجللسة االفتتاحية ملؤمتر "اإلطار القومي للمؤهالت حنو
جمتمع يتعلم ويفكر ويبتكر" أن هذا املؤمتر يعقد يف ضوء توجيهات السيد الرئيس باعتبار جودة التعليم
أول وية من أجل نهضة مصر ،وحتت رعاية السيد رئيس جملس الوزراء ،وحتقيقا ألهداف اهليئة وهي نشر
الوعي بثقافة اجلودة يف املؤسسات التعليمية للوصول إىل منظومة متكاملة من املعايري القياسية ،باإلضافة
إىل إحداث نقلة نوعية يف التعليم وربطه بسوق العمل اإلقليمي والدولي.
وأضافت أ.د يوهانسن أن اإلطار القومي للمؤهالت يشمل مجيع املؤهالت يف نظام التعليم الرمسي وغري
الرمسي ،ويضمن اكتساب اخلربات وفقا لنواتج التعليم املستهدفة ،الفتة إىل انه يقدم وصفا منهجيا
جلميع املؤهالت وفقا جملموعة من املعايري.
وأوضحت أن هذا اإلطار يستخدم كأداة للتنسيق بني املؤهالت ويربط بينها وبني اجملتمع الدولي ومتطلبات
سوق العمل.
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ثم قام الدكتور حممود أبو النصر وزير الرتبية والتعليم بإلقاء كلمة أكد خالهلا أن رؤية وزارة الرتبية
والتعليم اليت تعمل على حتقيقها بتنفيذ برامج اخلطة اإلسرتاتيجية القومية للتعليم قبل اجلامعي
( 4162ـ .)4101
وأضاف سيادته أن فعاليات هذا املؤمتر اهلام تناقش واحدة من أهم القضايا اليت حنلم معا كوزارات
وهيئات ذات صلة بتحقيقها ،وهي العمل اجلاد والبناء على سرعة االنتهاء من إعداد اإلطار القومي
للمؤهالت الذي سوف يقدم وصفا منهجيا لكافة املؤهالت املوجودة بالدولة ،ويصنفها وفقا جملموعة من
املعايري اليت حتدد مستوى نواتج التعلم لكل مؤهل ،وهو يعترب من أدوات تأكيد اجلودة على أساس توحيد
املعايري اليت تعمل عليها جهات التعليم والتدريب يف تكوين أو تطوير املؤهل الذي تقدمه.
وأكد الوزير أن هذا اإلطار سوف يساهم يف تقليل الفجوة بني املسار األكادميي واملهين ،وتنظيم سوق العمل
واملواءمة بني العرض والطلب.
وأشار سيادته إىل أن االنتهاء من إعداد هذا املشروع حيتاج إىل جهود كبرية ،وحشد مجيع اخلربات
والطاقات والتحالفات واإلمكانات ،وتهيئة الرأي العام ،ودراسة احتياجات سوق العمل وتوقعات
املستفيدين واملتغريات اإلقليمية والدولية ،ودراسة التجارب السابقة إلنشاء اهلياكل القومية للمؤهالت يف
البلدان األخرى كدول االحتاد األوروبي ،موضحا أننا حنتاج إىل سرعة اختاذ اخلطوات القانونية
والسياسية الالزمة لتبين اإلطار القومي للمؤهالت بعد االنتهاء من إعداده واعتماده ،وإتباع اإلجراءات
املطلوبة ملعايرته وفق أطر املؤهالت الدولية ،وصوال إىل تطبيق مبادئ ضمان جودة التعليم والتدريب عند
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تسكني املؤهالت فيه ،والرتويج له يف املؤمترات الدولية واملواقع االلكرتونية ،والعمل على إطالق وتفعيل
مبادرات إلطالق أطر إقليمية.
ثم بدأت كلمة السيدة الدكتورة /ناهد عشري وزير القوى العاملة واهلجرة اليت أكدت خالهلا أن اإلطار
القومي للمؤهالت يعمل على حتديد معايري مرجعية للمؤهالت ،وربط مستويات هذه املؤهالت ،والربط بني
التعليم الفين واملهين ،ومنح شهادات خلرجييه تتيح هلم احلصول على فرص عمل.
وأضافت العشري أن هذا اإلطار مرن جيمع املؤهالت بكافة أنواعها ،ويدعم التعلم مدى احلياة وحيقق جودة
التعليم ويكفل معادلة العمالة املصرية بالعمالة العاملية ،وقياس مستوى املهارة ومنح الرتاخيص اخلاصة
مبزاولة املهن املختلفة.
ومن جهته أشار الدكتور عباس شومان وكيل األزهر الشريف إىل أن األزهر الشريف بصفته مؤسسة
تعليمية يهدف إىل االرتقاء باملستوى التعليمي للنهوض بالبالد ،وعليه فهو يواكب متطلبات العصر وال
ميكن أن ينفصل عنها.
وأكد شومان أن فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر يوجه إىل أهمية التواصل مع هيئة ضمان جودة التعليم،
إلدراكه أهمية النشاط الذي تقوم به اهليئة.
وأضاف أن االتصاالت بني وزارة الرتبية والتعليم واألزهر الشريف مستمرة ،ويوجد تعاون كبري بينهما،
مشريا إىل وجود حرص كبري على توحيد شروط القبول يف اجلهتني يف املراحل األوىل للتعليم ،باإلضافة إىل
مشاركة األزهر يف مراجعة مناهج الرتبية الدينية اإلسالمية.
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ولفت إىل أهمية ربط التعليم بسوق العمل ملواجهة مشكلة كبرية يعاني منها اجملتمع املصري وهي مشكلة
البطالة.
ويف ختام اجللسة االفتتاحية للمؤمتر ،قامت الدكتورة يوهانسن عيد بتكريم الدكتور حممود أبو النصر
والدكتورة ناهد عشري والدكتور عباس شومان مبنحهم درع اهليئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد.
اجللسة األويل

بدأت أعمال املؤمتر باجللسة األولي للمؤمتر حتت عنوان "خريطة التعليم واملؤهالت يف مصر" برئاسة أ.د

 /يوهانس عيد  ،وحتدث خالل هذه اجللسة أ.د  /حممد أمحد يوسف  -نائب وزير الرتبية والتعليم
للتعليم الفين  ،عن التعليم الفين ومؤهالته  ،ثم حتدث أ.د  /حممد الفاتح  ،مستشار وزير التعليم
العالي  ،أعقبه عرض ألستاذة  /سامية أيوب  -من وزارة القوى العاملة عن احلقائق واألرقام يف التدريب
والتأهيل  ،ثم حتدثت الدكتورة مهجة مصطفى  -رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة  ،واألستاذ
الدكتور عبد احلميد عطية مقرر املشروع القومي للتدريب والتعليم املستمر بوزارة الصحة عن املؤهالت
املهنية فى التعليم العالي.
اجللسة الثانية

كانت حتت عنوان "إطار املؤهالت املصرية وتطبيقاته" برئاسة أ.د /عزة أغا – نائب رئيس اهليئة لشئون
التعليم العالي  ،وبدأت اجللسة بعرض لألستاذ الدكتور يوهانسن عيد عن مقرتح اإلطار القومي للمؤهالت

 ،تالها عرض للمكتب الفين للهيئة بقيادة د /مها رشوان ،د /داليا طه عن تطبيقات اإلطار والنظم
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واألدوات الداعمة  ،وأخرياً عرض للسيدة  /آني كارتنن – خبري السياسات التعليمية لالحتاد األوروبي عن
التحقق من التعلم الالنظامي كمحرك لالقتصاد
وفى نهاية اليوم األول مت توزيع أوراق العمل اخلاصة باليوم التالي وشرح املهام وتقسيم املشاركني إىل
مخس جمموعات عمل.
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اليوم الثاني  :األثنني املوافق  9فرباير 5102
اجللسة الثالثة :

وكانت حتت عنوان "البعد الدولي لإلطار القومي للمؤهالت" برئاسة أ.د /راجية علي طه – نائب رئيس

اهليئة لشئون التعليم األزهري  ،وبدات اجللسة بعرض للسيدة /آني كارتنن – خبرية السياسات التعليمية
لالحتاد األوربي  ،تالها عرض للسيد /باسكولينو ماري -منسق مشروع اإلطار اليورومتوسطي عن مشروع
اإلطار اليورومتوسطى  ،واختتمت اجللسة بكلمة للمهندس  /املعتصم باهلل األلفي مدير برنامج جملس
التدريب الصناعي.
وبعد االنتهاء من اجللسة الثالثة بدأت جمموعات ورش العمل فى العمل على التوازي وقد مت تكوين مخس
جمموعات عمل كل جمموعة تناولت أحدى املوضوعات املطروحة يف اإلطار القومي للمؤهالت املصرية
وكانت موضوعات جمموعات ورش العمل كالتالي :
 اجملموعة ( )Aناقشت موضوع " تقييم أهداف و مواصفات منوذج اإلطار القومي للمؤهالت
املصرية"
 اجملموعة ( )Bناقشت موضوع "تقييم بناء منوذج اإلطار القومي للمؤهالت املصرية وتسكني
املؤهالت على مستوياته"
 اجملموعة ( )Cناقشت موضوع "تقييم توصيف مستويات منوذج اإلطار القومى للمؤهالت
املصرية"
 اجملموعة ( )Dناقشت موضوع "نظام االعرتاف بالتعليم املسبق"
 اجملموعة ( )Eوناقشت موضوع " سياسات و أدوات اإلطار وتصور خارطة الطريق"
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اجللسة الرابعة :

وتناولت عروض اجملموعات وخارطة الطريق برئاسة أ.د /عالء السيد عبدالغفار – نائب رئيس اهليئة
لشئون التعليم قبل اجلامعي  ،وقد كانت عروض اجملموعات كالتالي :

اجملموعة ()A
"تقييم أهداف ومواصفات منوذج اإلطار القومي للمؤهالت املصرية" كنت اهم مقرتحات وتوصيات اجملموعة
كالتالي :
 تعديل يف صياغات أهداف اإلطار وإعادة الرتتيب مواصفات املستويات ( (LEVEL DESCRIPTORSيوصّف كل مستوى اخلصائص اليتميلكها احلاصل على املؤهل يف هذا املستوى من حيث املعارف واملهارات إىل:
املعرفة والفهم :الناتج عن استيعاب املعلومات املكتسبة خالل التعلم واليت تتضمن :املفاهيم واحلقائق
والنظريات واملبادئ املرتبطة مبجال معني.
املهارات :القدرة على تطبيق املعارف املكتسبة إلجناز املهام وحل املشكالت ،ويف إطار املؤهالت املقرتح مت
تصنيف املهارات إىل:
أ .مهارات ذهنية.
ب .مهارات مهنية.
مهارات عامة (اجلدارات) :وهي استخدام الفرد للمعارف واملهارات والقدرات الشخصية واالجتماعية
واملنهجية يف مواقف العمل والدراسة ويف التنمية الشخصية واملهنية ،وتتضمن اجلدارات يف سياق إطار
املؤهالت املقرتح إىل:
 التعلم الذاتي.
 التعلم مدى احلياة.
 مهارات التواصل.
 إدارة الوقت.
 العمل يف فريق.
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 تكنولوجيا املعلومات واملهارات احلسابية.
 القدرة على اختاذ القرار.
وغريها...

اجملموعة ()B
“تقييم بناء منوذج اإلطار القومي للمؤهالت املصرية وتسكني املؤهالت علي مستوياته ” كنت اهم
مقرتحات وتوصيات اجملموعة كالتالي :
 -6تقييم بناء اإلطار وتسكني املؤهالت ل( )8مستويات.
 -4املوافقة علي عدد مستويات منوذج اإلطار املقرتح للمؤهالت املمنوحة يف مصر
 -0تعديل يف مواصفات املستويات املالئمة
• إعادة صياغة املدى يف املعرفة والفهم يف املستوي 2
• يف اجلدارات يف التفاعل يف مستوي ( 4السعي لطلب التوجيه)
• املهارات الذهنية ال 2مستويات األولي حتتاج إلي ذكر (التدريب)
 -2تعديل يف تسكني املؤهالت
• عمود التعليم قبل اجلامعي جيب فصله (عام – أزهري – فين ) أما املؤهالت الفنية
(تدريب – تعليم) حلل مشكلة التعليم Informal
 -5مؤهالت أخرى مت إغفال ذكرها اجلهة املاحنة هلا
• هناك مؤهالت غري موجودة اليت متنحها وزارة الصناعة مثل دبلوم التلمذة صناعية،
وأيضا التكوين املهين من وزارة التضامن االجتماعي.
• مت مناقشة إمكانية إضافة االبتدائية املهنية.
 -1اعتبار شهادة ”حمو األمية“ مؤهل وإضافته علي مستوى خاص به على النموذج املقرتح (وضعه يف
(  ) Entry Levelأو املستوي التمهيدي).
 -7املناقشة علي التأكيد علي التواصل باللغة األم يف اجلدارات.
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 -8تسكني مستويات املهارة القومية يف املستوى املالئم مقارنة مبا يقابلها من مؤهالت التعليم الفين.
 -9ينطبق تسكني مؤهالت املهارة يف منوذج اإلطار على القطاعات الفنية واملهنية املختلفة.

اجملموعة ()C
"تقييم توصيف مستويات منوذج اإلطار القومي للمؤهالت املصرية" كنت أهم مقرتحات وتوصيات
اجملموعة كالتالي :
 .6توفري قائمة باملصطلحات املستخدمة لتسيري العمل وتوحيد املفاهيم.
 .4توفري اإلطار بشكل متكامل (املادة املتوفرة مع اجملموعات األخرى).
 .0تشكيل جلنة من اجلهات املختلفة مع اجملموعة احلالية لتطوير املنتج.
 .2إعادة صياغة احملتوى املتوفر يف النموذج املقرتح للتمييز بني املستويات املختلفة على املستوى
األفقي والرأسي.
 .5ضرورة التمييز بني املستويات بشكل كيفي وليس كمي.
 .1توحيد الصياغة اللغوية حبيث تبدأ بأفعال أو مصادر أو أفعال.
دمج مسميات املستويات اخلاصة باملعرفة والفهم واجلدارات واإلبقاء على املهارة املهنية والذهنية

اجملموعة ()D
"نظام االعرتاف بالتعليم املسبق" كنت اهم مقرتحات وتوصيات اجملموعة كالتالي :
 حتديد األطراف األساسية فى نظام االعرتاف بالتعلم املسبق
 الوزارات املعنية (وزارة الرتبية والتعليم  ،التعليم العالي ،القوى العاملة ،التجارة
والصناعة ،،،،،،،،،،،
 اهليئات احلكومية (هيئة تعليم الكبار،،،،،،،،، ،
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
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 املؤسسات التعليمية وجهات التدريب
 النقابات واحتادات العمال
 االحتادات الصناعية
 القطاع اخلاص
 حتديد األدوات والسياسات الالزمة
 مراجعة اجلهات ذات العالقة بالتعلم املسبق والتنسيق بينها
 حتديد اجلهة املعنية بنظام االعرتاف بالتعلم املسبق
 إقرار معايري املهارة القومية
 حتديد اجلهة املعنية بضمان اجلودة
 حتديد اجلهات املعنية بعمليات التقييم
 إقرار نظام وطين لالعرتاف بالتعلم املسبق (مرن وشفاف وغري بريوقراطي).
 نظام للمراجعة الدورية.
 خطوات االعرتاف بالتعلم املسبق
 تعريف اإلطراف املعنية بالنظام
 توفري توجيه املنتفعني بالنظام.
 توصيف معايري املؤهالت يف شكل املهارات واجلدارات
 تقييم واجلدارات ،مع إتاحة الفرصة للتظلم.
 التوثيق
 نظام لضمان اجلودة
 إصدار الشهادات
 املتابعة والتقييم
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اجملموعة ()E
" سياسات و أدوات اإلطار وتصور خارطة الطريق" كنت أهم مقرتحات وتوصيات اجملموعة كالتالي :
 مراجعة املعايري يف ضوء تغريات سوق العمل نظرا لعدم ثباتها وتغريها املضطرد.
 مراعاة االتساق والتناسب مع املعايري العربية والدولية.
 وجود إجراءات حمددة للمؤسسات اليت خترق معايري اجلودة واالعتماد بعد حصوهلا علي االعتماد.
 إنشاء مراكز تدريبية منتجة ملن ال يصل للسن القانوني للعمل وخصوصا يف اإلعدادية املهنية.
 ضمان التنقل واحلراك بني مسارات التعليم والتدريب املختلفة
 وضع آليات تدعم التعلم مدي احلياة مع عدم التقيد بالسن
 إعداد برامج تثقيفية للتوجيه املهين تبدأ من مرحلة الروضة
 وضع إطار وطين للمؤهالت يف احدي عشر خطوات:
 .6حتديد نقطة االنطالق وقرار البدء يف املشروع (قرار سياسي بتشكيل جملس قيادي مهمته متابعة
املشروع )
 .4حتديد األولويات و وضع جدول األعمال  :اهلدف من اإلطار املصري للمؤهالت
 .0وضع آلية للعمل :حتديد اجلهات واألطراف املعنية وتشكيل اللجان
 .2وضع خريطة للمؤهالت احلالية من خالل فتح حوار ومناقشات مع اجلهات املعنية سواء املؤسسات
املاحنة وممثلي الوزارات املعنية (الصناعة والتجارة والقوي العاملة والصحة واإلسكان) وسوق
العمل احمللي واإلقليمي والدولي والنقابات املهنية والغرف املعنية واخلروج بتصور مقرتح
خلريطة املؤهالت
 .5االتفاق على هيكل وشكل اإلطار :بنية املستويات ،موصفات املستويات ( نواتج التعلم )
 .1تقنني اإلطار ثم النقاش واحلوار اجملتمعي وحتقيق مستوي قبول للهيكل من األطراف واجلهات
املعنية
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 .7احلصول على املوافقات واالعتمادات من اجلهات املسئولة واملعنية (الوزير املختص  /احلكومة /
اجلهات التشريعية) علي مسودة اإلطار وتعد هذه اخلطوة مبثابة تقنني اإلطار سياسيا
 .8وضع خطط تنفيذية متوسطة املدى ،وتوزيع املهام اإلدارية للتنفيذ بني اجلهات املعنية (اهليئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  /مؤسسات التعليم العالي /الكيانات املعنية األخرى)
 .9تطبيق اإلطار على مستوي املؤسسة/الربنامج؛ وإعادة صياغة الربنامج (دراسة استطالعية)
 .61تسكني املؤهالت على اإلطار الوطين للمؤهالت واالعتماد أو ما شابه ذلك مع وضع توصيف وظيفي
 .66اإلقرار الذاتي علي االتساق مع اإلطار األوروبي للتعليم العالي والقيام مبشروعات استطالعية
 تشكيل اللجنة العليا التنسيقية إلصدار اإلطار املصري للمؤهالت برئاسة السيد أ .د  /رئيس جملس
إدارة اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وعضوية كل من  :ــ
 أمناء جلان قطاعات التعليم اجلامعي ( اهلندسي  /السياحة  /الفنون
التطبيقية/التمريض  /القانون )
 وكالء أول الوزارات املعنية ( أو من ميثلهم ) اإلسكان  /الرتبية والتعليم  /السياحة/
الصناعة  /الصحة /القوى العاملة والتدريب.
 عدد من اخلرباء وممثلي النقابات املعنية .
 جتتمع اللجنة مرتني على األقل شهريًا ملدة ثالثة أشهر على األكثر .
 تشكل أمانة فنية للجنة ختتص بصياغة اإلطار املصري للمؤهالت يف ضوء :
 إعداد املسودة األوىل لإلطار يف ضوء املقرتحات اليت ترد إليها من جلان املؤمتر ومقرتحات
جملس إدارة اهليئة.
 إعداد املسودة الثانية لإلطار يف ضوء التوصيات الواردة من اجملالس واجلهات املعنية
(اجمللس األعلى للجامعات  /اجمللس األعلى للتعليم قبل اجلامعي  /اجمللس القومي
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للتدريب والتنمية مبجلس الوزراء  /النقابات املهنية املعنية  (....يف املسودة رقم ،)6
واليت ترسل لذات اجملالس واهليئات للحصول على رأيهم فيها .
 إعداد الصياغة النهائية لإلطار املصري للمؤهالت والعرض على السيد رئيس جملس الوزراء
الختاذ اخلطوات التنفيذية والتشريعية.
كذلك دارت مناقشة مفتوحة بني أ.د /يوهانسن عيد – رئيس املؤمتر وبني السادة احلضور عن ماذا بعد ؟
 وخرجنا من هذه املناقشة بتوصيات إضافية وهى
 احلاجة إىل حل مشكلة تقادم الشهادة وإعادة االعتماد
 أن ال يغيب عنا املعادالت األجنبية (شهادات املدارس الدولية)
 جيب أن يكون هناك آليات فعلية ملزمة إلطار القومي للمؤهالت املصرية
 مشروطات النجاح مثل ثقافة مؤسسية داعمة هلذا اإلطار
 الدعم املادي
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اجللسة اخلتامية
 بدأت بكلمة للدكتور يوهانسن استعرضت خالهلا خملص ملا دار باملؤمتر على مدار اليومني حيثاستعرضت العديد من األهداف هلذا املؤمتر يأتي على رأسها توسيع قاعدة املشاركة وحشد
التحالفات لتفعيل مشروع اإلطار القومي للمؤهالت املصرية  ،وهو ما جنحنا يف إحرازه من خالل
املشاركة الواسعة من الشركاء ومن اجلهات املختلفة .
 وقد عمد املؤمتر إىل أن يبدأ باستعراض للمؤهالت املمنوحة يف مصر لرسم خريطة املؤهالتاملصرية  ،وقامت اجلهات املاحنة باستعراض مؤهالتها  ،كما القينا الضوء على املؤهالت اجلديدة
نسبياً ( مثل املؤهالت املهنية املمنوحة من قبل وزارة الصحة) وكذلك املؤهالت اليت متنح خارج
إطار التعليم النامي  ،ونعنى هنا مبؤهالت التدريب
 وقد هدفت اجللسات إىل استعراض النموذج املقرتح لإلطار القومي للمؤهالت املصرية واستعراضأدواته وتطبيقاته .
 كذلك مت استعراض البعد الدولي إلطار املؤهالت خالل اجللسة الثالثة وطرحت تساؤالت هامةحول األطر املستخدمة يف أوربا ومدى جناح هذا االستخدام بهدف االستفادة من التجارب اليت
سبقتنا.
 -ثم استعرضت أ.د /يوهانسن عيد – رئيس املؤمتر أهم التوصيات
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توصيات املؤمتر :

وقد خلص املؤمتر إىل عدد من التوصيات ميكن تلخيصها فيما يلي:
 احلفاظ على استمرارية قاعدة املشاركة الواسعة اليت تكونت خالل املؤمتر والعمل على ضم شركاءاخرون اليها.
 التوعية باالطار وأهميته داخل اجملتمع االكادميي واملهين وعلى االخص اشراك النقابات والغرفومؤسسات اجملتمع املدني.
 حشد االعالم والراي العام لدعم ومساندة تفعيل مشروع االطار. االستفادة باخلربات االجنبية والبدء من حيث انتهى االخرون. التنسيق مع الدول العربية اليت طبقت اطرها القومية ومع مشروع االطار العربي للمؤهالت. اعداد اخلطة التنفيذية لتطبيق املشروع متضمنة برامج العمل واملسئولية واملوازنة التقديريةومؤشرات االداء.
 وضع مقرتح ملشروع قانون االطار مبشاركة واسعه من املعنيني. رفع منوذج االطار بعد التعديل اىل رئاسة الوزراء العتماده وتبنى مشروع القانون للتقدم بهللدورة الربملانية القادمة.
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