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وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع هيئة كير الدولية بمصر ومؤسسة كير مصر للتنمية، بهدف حل مشكالت البطالة  

تدريبية للمعلمين، فى إطار توجيهات   لطالب والخريجين مع التركيز علي قطاع التعليم الفني، ووضع برامجة لواألمية الرقمي

 الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التي تهدف إلي تطوير منظومة التعليم العام والتعليم الفني.

الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين،  ،نيالتعليم الفوزارة التربية والتعليم و وقع على مذكرة التفاهم من

هيئة كير الدولية   الوزير للتعليم الفني، ومن هيئة كير الدولية الدكتور حازم صفوت بصفته مدير والدكتور محمد مجاهد نائب

ير التعليم  تطورة العامة لالدكتور عمرو بصيلة رئيس اإلدا  بمصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية، وبحضور

البرنامج التعليمي، وأستاذة   إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن هيئة "كير" أستاذة أريج حجازي مدير ني ومدير وحدةالف

 ."أميرة داوود مدير مشروع "طور وغير

العالمية  بقًا للمعايير ة طٍل من الجودبمستوي عا وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير فرص متكافئة للطالب وتقديم خدمات تعليمية

واالقتصادية للوطن، فًضال عن   متطلبات سوق العمل المصري والمساهمة الفعالة في التنمية االجتماعية مما يؤهلهم لمواكبة

 .توفير برامج تدريبية للسادة المعلمين

اب الطالب  فرصة جيدة الكسية ر مصر للتنمكي وقال الدكتور محمد مجاهد، إن التعاون مع هيئة كير الدولية بمصر ومؤسسة

بمعايير جودة   تطوير التعليم الفني يحظى باهتمام بالغ لدى الحكومة، ليكون الخريج مؤهالً  مهارات سوق العمل، مشيًرا إلى أن

 .عالمية

بتخريج طالب يجيدون المهارات الحقيقية التي يحتاجها   وأضاف مجاهد، أننا نسعى إلى تطوير التعليم الفني من خالل االهتمام

الجدارات والمهارات  لمصانع للتأكد من اكتساب كافةويحظون بفرص تدريبية عملية داخل ا الراهن،  سوق العمل في الوقت

 .المطلوبة

طرق التعليم، مشيًرا إلي أن  العام والفني، على أحدث  ل الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة تهتم بتدريب المعلمين بالتعليموقا

 .الفقري للعملية التعليمية، ويجب أن يكون مستعدًا دائًما للتطوير المعلم يُعد العمود

واالهتمام بالمعلمين وتدريبهم؛ لتحقيق األهداف  معلمين،وأوضح حجازي أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لل

بالمدارس بالتعاون مع   يفًا أن التدريب سوف يتم على رأس العمل داخل وحدات التدريبالتعليمية، مض المرجوة من العملية

 .إدارات التدريب باإلدارات وموجهي عموم المواد

خالل التنسيق لتحقيق تطوير منظومة التعليم في  بية والتعليم سيكون منوقال الدكتور حازم صفوت، أن التعاون مع وزارة التر

البرامج التدريبية   المختلفة للمساهمة في تأهيل الكوادر وبناء القدرات للمعلمين واإلداريين في اتمصر، وإتاحة التدريب

م تطويرها من خالل المشروعات المختلفة، فضالً  التدريبية المختلفة التي يت المختلفة، مشيًرا إلى أنه سيتم إتاحة المواد والمناهج

 .المدارس ية وممارسة المهارات القيادية داخلدعم حقوق الفتيات وتوفير الفرص لهن لتنم عن
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