Egyptian Forum for Youth Employment Promotion (Egypt-YEP)

Towards a National System for Career Guidance in Egypt
Wednesday, July 19th, 2017 - Conrad Hotel (Nile Ballroom)
08:30 – 09:30 AM

Registration and Coffee

09:30 – 10:15 AM

Welcome and Opening Words
Dr. Ehab Shawki, PIU Director, Support to the Technical and Vocational Education and Training Reform - Phase Two
(TVET II)
Dr. Hossam Badrawi, ENCC Honorary Chair; Chair of the Egypt-YEP and Steering Committee:
Importance of Career Guidance in Egypt: Evidence from ENCC’s Work
Dr. Ahmed El-Gueshey, Deputy Minister of Education; Co-Chair of the Egypt-YEP and Honorary Chair of the EgyptYEP Human Resource Development Committee
“Career Guidance Services in Technical Schools in Egypt”
Dr. Mervat El-Dib, Professor of Curricula and Teaching Methods, Faculty of Education, Banha Unversity, Member of the
Scientific Advisory Council of the President, and Secretary General, Presidential Council of Egyptian Scientists and
Experts

10:15 – 12:15 PM

Session I: Career Guidance Approaches Implemented in Egypt - Achievements

10:00 – 10:20 AM

Mr. Filippo del Ninno, Specialist in VET policies and systems- ETF
“Proposal for introducing Career Guidance in Egypt - The Need for a Strategic and Integrated Approach to Career
Guidance Development"

10:20 - 10:40 AM

Dr. Salah Ghoneim, Director of Professional Academy for Teachers, Head of Educational Planning Department,
National Center for Educational Research and Development (NCERD)
"School-based Career Guidance” (Conclusions of the Study on “Educational and Vocational guidance in the Preuniversity Education in Egypt)

10:40 -11:00 AM

School-to-work transition (STWT) Unit of the Ministry of Education (MOE)
Implementation of the School-Based Career Guidance Approach in Egypt

11:00 -11:20 AM

Mrs. Maha Guindi, Founding Director, Career Advising and Placement Services (CAPS), AUC
Implementation of the Center-based Career Guidance Approach in Egypt

11:20 -11:50 AM

Ms. Sally Said, Misr Taamal Project, Ministry of Youth
Implementation of the Web-based Career Guidance Approach in Egypt

11:40- 12:00 PM

Open discussion with floor, moderated by Ms. Manal Maher El-Gamiel, MP

12:00 – 12:30 PM

Coffee Break

12:30 – 2:30 PM

Session II: Working Groups

Each working group will focus on one career guidance approach with the objective of agreeing on recommended actions for implementation in the short
and medium term. The ultimate goal is to establish a national career guidance system in Egypt. The groups can build on the plenary input by national
stakeholders and experts of session I. Workshop participants will choose the relevant working group to participate in.
12:30 – 1:30 PM

Working Group 1: School-based Approaches – Moderator TBD during workshop
Working Group 2: Centre-based Approaches – Moderator TBD during workshop
Working Group 3: Web-based Approaches – Moderator TBD during workshop

1:30 – 2:30 PM

Presentations of Working Groups and Discussion – Moderated by Dr. Hossam Badrawi and Dr. Mervat El-Dib

2:30 – 3:00 PM

Establishing a National Career Guidance System in Egypt: Vision and Implementation
Dr. Ehab Shawki, PIU Director, Support to the Technical and Vocational Education and Training Reform - Phase Two
(TVET II)

3:00 – 3:30 PM

Wrap up and Closing Remarks by Dr. Hossam Badrawi, Dr. Ahmed Geushey, Mrs. Manal Maher El-Gamiel and Dr.
Mervat El-Dib

3:30 PM

Joint Lunch

المنتدي المصري لدعم تشغيل الشباب في مصر
"نحو نظام قومى لخدمات التوجيه واإلرشاد المهني"
األربعاء الموافق  19يوليو 2017 ،كونراد (قاعة النيل)
 09:30 – 08:30ص

التسجيل والقهوة

 10:15 – 09:30ص

الترحيب والكلمات االفتتاحي
لواء د /إيهاب شوقي ،مدير برنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب المهني – المرحلة الثانية
أ /د.حسام بدراوي ،الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية ،ورئيس المنتدى المصري لدعم تشغيل الشباب
"أهمية التوجيه الوظيفي في مصر :األدلة من أنشطة المجلس الوطني المصري للتنافسية"
أ /د .أحمد الجيوشي ،نائب وزير التعليم والتعليم الفني ،ونائب رئيس المنتدي المصري لدعم تشغيل الشباب ،والرئيس الفخري للجنة
الموارد البشرية بالمنتدي المصري لدعم تشغيل الشباب
"خدمات التوجيه المهني في المدارس الفنية في مصر"
أ /د .ميرفت الديب ،األستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية /جامعة بنها ،وعضو المجلس االستشاري العلمي لرئيس
الجمهورية ،واألمين العام لمجلس علماء وخبراء مصر

 12:15 – 10:00ص

الجلس األولى :منهجيه التوجيه الوظيفي المطبق في مصر  -اإلنجازات

 10:20 – 10:00ص

أ /فليبو دل نينو ،أخصائى سياسات ونظم التعليم والتدريب المهني -إدارة العمليات مكتب مصر وفلسطين -مؤسسة التدريب
األوروبية
"مقترح إلدخال التوجيه المهني في مصر  -الحاجة إلى صياغة منهجية علي المستوي االستراتيجي ،تكون متكاملة ،لتطوير التوجيه
الوظيفي"

 10:40 – 10:20ص

د .صالح غنيم ،مدير األكاديمية المهنية للمعلمين ،ورئيس قسم التخطيط التربوي بالمركز الوطني للبحوث التربوية والتنمية
"التوجيه المهني القائم على المدرسة" ( نتائج دراسة "التوجيه التربوي والمهني في التعليم ما قبل الجامعي في مصر)

 11:00 – 10:40ص

وحدة االنتقال من المدرس إلى العمل ،وزارة التعليم والتعليم الفني
تطبيق منهجية التوجيه واإلرشاد الوظيفي القائمالقائم على المدرسة

 11:20 – 11:00ص

أ /مها جندي ،المدير المؤسس لمركز االستشارات المهني بالجامع االمريكي بالقاهرة
تطبيق منهجية التوجيه واإلرشاد الوظيفي القائم على إنشاء مراكز في الجهات المعنية

 11:40 – 11:20ص

أ /سالي سعيد ،مشروع مصر تعمل ،وزارة الشباب
تطبيق منهجية التوجيه واإلرشاد الوظيفي المعتمد على شبكة اإلنترنت في مصر

 12:00 – 11:40م

مناقش مفتوح تديرها أ /منال ماهر الجميل ،عضو مجلس النواب

 12:30 – 12:00م

استراح قهوة

 2:30 – 12:30م

الجلس الثاني  :مجموعات العمل

تركز كل مجموعه عمل علي منهجية واحدة للتوجيه واإلرشاد المهني بهدف االتفاق على إجراءات التطبيق في األجلين القصير والمتوسط .والهدف النهائي هو إنشاء نظام
وطني للتوجيه واإلرشاد المهني في مصر .ويمكن للمجموعات أن تبني مقترحاتها على العروض التقديمية التي تم عرضها ومناقشتها في الجلسة العامة مع المشاركين.

ويختار الساده المشاركون المجموع التي يرغبون االشتراك بها ،ويتم اختيار منسق للمجموع أثنا ْء ورش العمل
 1:30 – 12:30م

مجموعه العمل  :1المنهجية القائمة على إدماج التوجيه واإلرشاد المهنى القائم علي المدرسة
مجموعه العمل  :2المنهجية القائمة على إنشاء مراكز في الجهات المعنية
مجموعه العمل  :3المنهجية القائمة علي شبكه االنترنت

 2:30 – 1:30م

يدير مناقشه عروض مجموعات العمل كل من :أ.د /حسام بدراوي ،وأ.د /ميرفت الديب

 3:00 – 2:30م

إنشاء نظام توجيه مهني قومي في مصر :الرؤية والتطبيق
لواء د /إيهاب شوقي ،مدير برنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب المهني – المرحلة الثانية

 3:30 – 3:00م

مالحظات ختامي
أ /د .حسام بدراوي ،وأ /د .أحمد الجيوشي ،وأ.د /ميرفت الديب ،وأ /منال ماهر الجميل

 3:30م

الغداء

