
 
 

 الفنلندي التعليم نظام من ستفادةلإل تعاون يةقاتفا رسميا   توقع الفني للتعليم السويدي أكاديمية

لتحسين مستوى التعليم في مصر، وقعت أكاديمية السويدي للتعليم الفني   المتواصلةفي إطار جهودها - 2020يونيو  04القاهرة في 
الفنلندية العالمية   الشركةمع  الماضي فبراير  يفتم توقيعها  التيلمذكرة التفاهم  استكماالتعاون  اتفاقيةالسويدي اليكتريك  مؤسسةل التابعة 

  المتطورة  والدراسات لألبحاث الدولية األكاديمية مع باالشتراكرائدة في مجال التعليم الفني ال الشركة(، FGESللحلول التعليمية )
(IAARS)-تطبيق برامج التعليم المهني الفنلندي في المدارس الفنية التي   في البدء بهدف  وذلك ، الفنلندية للشركة االستراتيجي الشريك

  .في المستقبل قامتها إل األكاديمية تخطط ، باإلضافة للمدارس الجديدة التي حاليا  تديرها أكاديمية السويدي للتعليم الفني

-حنان الريحاني  رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي اليكتريك، والسيدة/-أحمد السويدي  من المهندس/كل    التعاون   اتفاقية  سم توقيعمرا  شهد
-ينهانسفيرة فنلندا في مصر، والسيد/ريستو فا-ديبريس-لورا كانسيكاس ومعالي السفيرة/الرئيس التنفيذي ألكاديمية السويدي للتعليم الفني، 

المدير التنفيذي لألكاديمية الدولية لألبحاث  -يوالسيد/ كريم الصفتالفنلندية العالمية المحدودة للحلول التعليمية،  الشركةرئيس مجلس إدارة 
عازر   والسيد/(  OMNIA)لشراكات التعليم    أومنيا-التنفيذي  الرئيس-انسونيميرفي  /السيدةو   ،،والدراسات المتطورة بمنطقة الشرق األوسط

 . الفنلندية العالمية المحدودة للحلول التعليمية الشركةفي  الدولية مدير عام العمليات  -ساويرس

  يّكا إي/والسيد  التعليمية،الفنلندية العالمية للحلول  للشركةالرئيس التنفيذي  كاسكينين،آنطي  /السيدالتوقيع أيضا كل من  مراسمحضر  كما
السكرتير الثاني بسفارة   ،راتو ماركوس/السيد ىإل باإلضافة ،(OMNIA)- التعليم لشراكات أومنيا الشراكةقطاع عمليات  رئيس-يهأوبان

 فنلندا في القاهرة ومسئول التعاون االقتصادي واإلنمائي في السفارة. 

 وسيحصل، ألول مرة في مصر  ةالفني والتدريب المهني طبقاَ للمعايير الفنلنديبرامج التعليم  تطبيقإمكانية  التعاون الجديدة  اتفاقيةتتيح س
، من خالل بيئة تعليمية تنافسية وتفاعلية فريدة من نوعها طبقاً لنظام  الفنيمعتمدة ومعترف بها دولياً في مجال التعليم  شهادةلطلبة على ا

األكاديمية لمواصلة الدراسة   خريجيتوفير فرص عديدة أمام باإلضافة إلي  ،التعليم الفنلندي الذي يُعد من أفضل النظم التعليمية في العالم 
 . تلك الشهادة المزيد من بدائل التعليم الفني والتدريبلهم ندا، حيث تتيح في مصر أو فنل

ً أفضل للعمل في السوق المحلي واألسواق العالمية األكاديمية لخريجي الممنوحة الفنلندية الشهادات ستمنح كما   الذي الوقت في ، فرصا
    .مصر إلى تحسين جودة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في  المجال  هذا فيالفنلندية   والتدريب التدريس  طرقسيؤدي تطبيق 

  ، ئدة للتعليم والتدريب الفني والمهني في فنلنداالمنظمة الرا التعليم،  لشراكات“  أومنيا“ من  ةن شهادة مرموقناحية أخرى سيتلقى الخريجو  من

ً  األكاديمية توظيف خريجي إمكانية  من يزيد عامال  لشراكات التعليم   أومنيا مؤسسة قبل من  على شهادة الكفاءة الحصولسيكون  حيث   محليا

 ً  .  المصرية في تطوير التعليمللحكومة  ةاالستراتيجي  الخطة  مع يتماشى بما  ودوليا

باإلضافة    ،”E4Eتطبيق أنظمة تعليمية تدعم مفهوم التعليم من أجل التوظيف “  على  المصرية  الحكومة  تطبقها  التي  االستراتيجية  هذه  وتعتمد

  للحصول   صر ف  هناك  سيكون  كما  ،من جهات أخرى  المحلي  المستوى  علىتلقي التدريب  لالحاصلين على تلك الشهادة    طالبلل   فرصةال  منحل

 .  دراسية في جميع أنحاء العالم  منح على

  أنها كما ،ل التعليم والتدريبفي مجا ةرائد مؤسسةللربح وتُعد  هادفة غير  فنلنديةالتعليم هي مؤسسة  لشراكات أومنيابالذكر أن  جدير ال

 الكفاءة.   شهادات برنامج دبلوم يعتمد على  100وزارة التعليم والثقافة الفنلندية لتقديم أكثر من  من ترخيص على  حاصلة

نؤمن أّن التعليم   إننارئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي اليكتريك: " -أحمد السويدي المهندس/ صرحوتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، 

نركز جهودنا في السويدي اليكتريك لدعم التعليم بشكل كبير. ويأتي هذا التعاون الُمثمر   لذلكلبناء اقتصاد قوي ومزدهر  االساسهو حجر 

لى  مع الجانب الفنلندي ليؤكد على سعينا نحو تطوير منظومة التعليم من خالل االستفادة من أنظمة التعليم المتميزة في العالم، حيث نهدف إ

ي  من الفنيين والتقنيين طبقاً ألرقى المعايير التعليمية المطبقة في فنلندا التي تُعد واحدة من الدول الرائدة التي تتمتع بنظام تعليم جيلإعداد 

 فريد من نوعه على المستوى العالمي."   

  يؤكد  ما وهو العوائق لكل التصدي  على الجانبين إصرار  على  عدبُ  عن االتفاقية هذه توقيعأكد  لقد : "فاهانين ريستو /السيد  قال جانبه من

 ". وواقعا حقيقة المشروع هذا  لجعل الجانبين من الصادقة ةينال



 
لتقديم الخبرات والممارسات الدولية الرائدة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني   الفني للتعليم السويدي أكاديمية"تم تصميم استراتيجية  

 التنفيذي الرئيس-الريحاني حنان السيدة/  ."حاولة لدعم هذا المسار التعليمي الحيوي الذي يعتبر حجر الزاوية لتنمية االقتصادإلى مصر في م

أجل فرص  ن هذا التعاون مع فنلندا سيؤدي إلى تقدم كبير في مهارات وكفاءات الطالب من كما اضافت ا الفني للتعليم السويدي ألكاديمية

 . خارجفي مصر والللطالب عمل أفضل 

 بينمذكرة تفاهم  بتوقيع بدأ الذي للتعاون استكماال تأتي اهأن كما السفر، حظر بسبب-عدبُ  عن- إلكترونيا توقيعها تم االتفاقية هذه أن يذكر

انعكاساً لسعي أكاديمية السويدي للتعليم الفني الستقدام وتطبيق  االتفاقية عدفي الوقت نفسه تُ  .أشهر ثالثة حوالي منذ القاهرة في الجانبين

أحدث المناهج الدراسية والتدريبية لطالبها بهدف تطبيق أفضل الممارسات في مجال التعليم الفني في أسواق العمل في أفريقيا والشرق 

 .األوسط وشمال أفريقيا

إننا ملتزمون بدعم التعليم والتدريب الفني في مصر  : "سفيرة فنلندا في مصر  ديبريس–ومن جانبها، قالت معالي السفيرة/ لورا كانسيكاس 
أحد الركائز األساسية مثل التعليم يُ صاحبة نظام التعليم األفضل عالمياً،  فنلندا باعتبار وانطالقاً من العالقات الثنائية المتينة التي تجمعنا. 

دعم النظام التعليمي في مصر بما يتوافق مع رؤية مصر القوية لتطوير التعليم الفني    علىتعمل فنلندا  لذلك لرفاهية وتقدم المجتمع الفنلندي  
  وتنفيذها   االتفاقية  ههذ  توقيع  من  لالنتهاء  االجراءات  وجدية  بسرعةسيادتها    أشادت  كما"  .في هذا المجال  البلدين  بينوتحسين مستوى التعاون  

 . الراهنة الظروف ظل في

يمية  الفنلندية العالمية للحلول التعل للشركةبالذكر أن األكاديمية الدولية لألبحاث والدراسات المتطورة هي الشريك المحلي الوحيد  جدير 

(FGES  ) دوراً   تلعب  والتي  مصر   في   ً ناحية أخرى، تُشكل األكاديمية    من . األساس  من  الشراكة  وإقامة   الشهادات  اعتماد  عمليات  في  رئيسيا

 قوي  بريطاني-  نلنديفالتعليم تحالفاُ    لشراكات  وأومنيا  ،الفنلندية العالمية للحلول التعليمية  الشركةالدولية لألبحاث والدراسات المتطورة، مع  

.  ر في مص ةالفني والتدريب المهني طبقاَ للمعايير الفنلندي مبادرة أكاديمية السويدي الفنية لتصبح أول مدرسة فنية تنفذ برامج التعليم  م لدع

في عدد من التخصصات   2020/2021ية على الطالب الحاليين والجدد اعتباراً من العام الحالي  في األكاديم ظامنال هذا  تطبيق  وسيتم هذا 

صيانة  و ،بالستيكوال ،االلكترونيات الصناعية واإلصالح،صيانة الميكانيكا  ، الكابالت والمحوالتمنها  التي تتضمن المكونات الكهربائية

الطالب المسجلين الجدد    منحباإلضافة إلى بدء    هذاغذائي.  النتاج  واإل  ،نظم وشبكات تكنولوجيا المعلومات   ، وإصالح ميكانيكا المعدات الثقيلة

 . 2020/2021  الدراسي العاممن  اعتباراً الدبلوم الفنلندي 

 -انتهى-

 

 :الفني للتعليم   السويدي أكاديمية عن نبذة
  
  قامت   مصر.   في   مهني ال  والتدريب   الفني  التعليم   وتطوير   المجتمع  لتنمية   اليكتريك  السويدي   مجموعة   من  كالتزام  2011  عام  الفنية  السويدي   اكاديمية   انشاء  تم

  .  سنوات ثالث  لمدة المزدوجج التعليم  بنظام   الفني والتعليم  والتعليم التربية وزارة  مع  تعاون  بروتوكول  ضمن الفنى  للتعليم مدرستي  بانشاء  االكاديمية 

  تعليم % 20و الشريكة  المصانع  في %80 ة بنسب العملي التدريب  على  الدارسة تقوم  حيث الخاص،  القطاع  مع  الناجحة  الشراكة  مبادئ  األكاديمية  وتتبنى

 بالمدرسة  نظري

 

  التجارية  الغرفه من او فنلندا دولة من سواء معتمدة دولية شهادات توفير خالل من للطالب تقدمها التى التعليمية  بالجودة الفنية السويدي اكاديمية تتميز
  ووجبات  المدرسة  والي من  مواصالت وسيلة  مدرسي،  توفيرالزي  المثال  سبيل علي  لطالبها تقدمها  التي  المزايا الى   باالضافة تخصص.  لكل  وفقا  االلمانية 

  االعتماد جانب  إلى   ذكي  تعليمي  بنظام  تتمتع  والتي  المتميزة  التعليمية  النظم  أفضل   واستخدام  تطبيق علي  األكاديمية  تحرص  كما . الصحيه   والرعايه  مدرسية 

  التالية:  المجاالت باألكاديمية  الفنية المناهج تغطي حيث إلكترونية  تفاعلية مواد إلى التعليمية المواد بعض تحويل خالل من التعليم، في  التكنولوجيا على

  إنتاج  الثقيلة،  المعدات وإصالح صيانة واإلصالح، والصيانة الميكانيكية، األعمال   الصناعية،  اإللكترونيات والمحوالت(، )الكابالت الطاقة  قطاع مكونات

 البالستيك  وإنتاج اللوجستية  الخدمات   لب،الص 

 
  التضامن وزارة  في  والمسجلة اليكتريك  السويدي لمجموعة  والتنموي  المجتمعي  الذراع  اليكتريك، السويدي  لمؤسسة  التابعة  الكيانات  احدى  هي  األكاديمية 

 .مصر  في  الهامة   المجتمعية  ادراتوالمب األنشطة من   العديد وتمارس  للربح  هادفة  غير   مؤسسة  وهي ،٨٢٤ رقم  تحت االجتماعي 
 

   إليكتريك السويدي عن نبذة

 

  أفريقيا  في المتكاملة الطاقة  حلول توفير  مجال في رائدة  شركة هيEGX) المصرية بالبورصة المدرجة (SWDY.CA إلـيـكـتـريـك الـسـويـدي شركة 

  الخدمات   مع   جنب   إلى  جنبا    والمتجددة  التقليدية  الطاقة  مجاالت  جميع  تتضمن   محفظة  الشركة  لدى  المصري؛  االقتصاد  نمو  في  هام  ومساهم  األوسط،  والشرق



 
  اإلقليمية  الشركات  أكبر  من  واحدة  أنها  كما  الذكية؛ العدادات  وبخاصة والعدادات، ابالتللك العالم   في المصنعة الشركات  أكبر  من  واحدة  وهي  الصلة؛  ذات

  والقوى  المحلية  الخبرات من  ثروة وجود  مع الكهربائية؛  المنتجات من  وغيرها  والعوازل  المحوالت  وتصنيع الكهربائية  المقاوالت  مجال في  والقارية 

  الـسـويـدي شركة  حققت  مناسبة،   وبأسعار  بها  موثوق   طاقة  بمصادر  بها  تعمل التي  الدول  تزويد  في  بالمساعدة  يـك إلـيـكـتـر الـسـويـدي  شركة تلتزم  العاملة، 

  حوالي الشركة لدى ،٢٠١٨ ديسمبر نهاية في  جنيه، مليار 4.9 دخل وصافي مصري جنيه مليار 42.5 بلغت مستمرة عمليات من إيرادات  إلـيـكـتـريـك

  www.elsewedyelectric.comفي  اإلنترنت  شبكة  على  متاحة   المعلومات  من زيدم   العالم؛ حول موظف   14000

http://www.elsewedyelectric.com/

