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 شكر وتقدير

و وبال ماسيدر مارتينووسوق العمل، الخاص بقسم ل( لتقديم تحليل لمؤسسة التدريب األوروبيةهان بارداك ) أوم شكر خاص إلىنتوجه ب
قديم ( لتمؤسسة التدريب األوروبيةة في محليية مصر ةغادة أمين )خبيروالدعم اإلحصائي، تقديم ( لمؤسسة التدريب األوروبية)

الوكالة األلمانية  إلىأيضا  كما نتقدم بالشكر  .(مؤسسة التدريب األوروبية)نينو وفيليبو ديلباسكوالينو ماريه لمراجعين لو ، المعلومات
ربية والتعليم، التقرير: وزارة الت المسودة األولى من ن تعليقات مكتوبة عالتالية التي قدمت والسلطات المصرية في مصر لي للتعاون الدو

 جادروقد تم إزارة اإلسكان. ووو الهجرة زارة القوى العاملة وزارة التعاون الدولي، وووزارة السياحة واالتحاد المصرى للسياحة، وو
 .ة للتقريرالنهائي المسودةفي معظم هذه التعليقات 
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 ملخص التقرير

 . ومنذ ذلك الحين ومصر تمر بمرحلة انتقالية يشوبها 2010عن مصر إلى عام  1يعود تاريخ آخر تقرير لعملية تورينو

. 2013و  2011عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي تلت الثورات الشعبية الحاشدة في عامي حالة من 

الحكومة حالياً مطالب غير مسبوقة بسبب توقعات الشباب وغيرهم من فئات المجتمع للقضاء على البطالة بجدية وتواجه 

واالنتقال إلى مجتمع أكثر شفافية وديمقراطية، وقد أدى ذلك إلى فرض مزيد من الضغوط إلعادة هيكلة التعليم ونظام التعليم 

يرجع و تزال وتيرة التقدم نحو إصحا  هذا النظام التعليمي محدودة وبطيئة. الفني والتدريب المهني. وعلى الرغم من ذلك، ال

إلى البيئة التي تعاني من عدم االستقرار التام وإلى ظروف خاصة اتسمت بها تلك الفترة، ولكن ساهمت  السبب في ذلك

رؤية موحدة متفق عليها  عوامل أخرى في عدم تحقيق عملية اإلصحا  حسب التوقعات المرجوة، ومنها مثحا عدم وجود

 حول التعليم الفني والتدريب المهني.

ولكن ظهرت مؤخراً إشارات تدل بوضو  على تسارع خطى إصحا  نظام التعليم الفني والتدريب المهني، حيث تم اتخاذ 

 أبرزتعلق كامل بعد. تاإلعحان عنها، إال أن كثير من هذه القرارات لم يتم تنفيذها بشكل  تم عدة قرارات تتعلق بالسياسات أو

 التطورات بمجال الحوكمة: تلك

 ما في ب ،متتابعةحوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني من خحال إقرار منظومة مجالس  ةإعادة تشكيل هيكل

 المستوى اإلقليمي. ذلك منظومى على

  فني وزارة مستقلة للتعليم النحو اإلنشاء المحتمل ل تمهيديةاستحداث منصب نائب وزير التعليم الفني كخطوة

 والتدريب المهني.

 في الدستور. ذكرهمستوى ليم الفني والتدريب المهني إلى رفع مستوى التع 

  إلى العمل ووحدة  المدرسةمن  االنتقالالتعليم، ويتضمن ذلك إنشاء وحدة التربية ووزارة داخل إعادة هيكلة

 ب المهني.التعليم الفني والتدريطاع في قنسيق تالتخطيط وال

بح أكثر توجهاً صلت التعليم الفني والتدريب المهنيفيما يخص الرؤية والتنفيذ، يمكن محاحظة حدوث تغير في سياسة نظام 

، والتوجيه المهني، والبرنامج القومي إلى العمل المدرسةمن  االنتقالنحو خلق فرص العمل )على سبيل المثال، مشروعات 

ص بمجلس التدريب الصناعي، والتمويل الموجه نحو التدريب والتوظيف(، باإلضافة إلى للتدريب من أجل التشغيل الخا

الموجهة نحو الطلب )مثل الشراكات الجديدة بين القطاع  التعليم الفني والتدريب المهنيالتوجه غير الملحوظ نحو رؤية نظام 

القائم على العمل، ووضع خطط لتحديث التدريب ، وإتاحة التعليم التعليم الفني والتدريب المهنيالخاص ومقدمي خدمات 

العملي في المدارس( في السياق الذي يحركه جانب العرض في المقام األول. كما تقتر  الخطة االستراتيجية القومية الجديدة 

. المهني ريبالتعليم الفني والتدتجديد التركيز على األجندة االجتماعية والوصول إلى  2030-2014للتعليم ما قبل الجامعي 

وقد زاد تركيز السياسات في الفترة األخيرة على التدريب المهني نظًرا لنقص العمال ذوي الخبرة والمهارات في سوق 

 العمل.

، وال ة حتى اآلنمستمر 2010التي تم تحديدها في ولسياسات التي تواجه ال التحديات األساسية اال تز ،وفي الوقت ذاته

لحاجات  ذا النظامة هولذلك ينبغي تحسين استجاب الخارجية للتعليم الفني والتدريب المهني منخفضة.تزال الكفاءة الداخلية و

زم لعلى ذلك، ي واألطراف المعنية به. وعحاوةً  والهيئاتسوق العمل وجاذبيته وجودته، كما يجب تعزيز قدرات الوزارات 

ي السنوات ف نظام التعليم الفني والتدريب المهنيإعدادها حول التي تم ستراتيجية االوالتقارير  وثائق ال مختلفتوضيح حالة 

حزم مع عدة قرارات عالقة تختص بالسياسات، ومنها على سبيل المثال: وضع إطار العمل مزيد من الاألخيرة، والتعامل ب

طار إوضع  ، وتطوير العمل علىالتعليم الفني والتدريب المهنيفي  أصحاب العملالمطلوب للقطاع الخاص ومشاركة 

                                                      

في مصر  .على أساس األدلة في الدول الشريكة في مؤسسة التدريب األوروبيةتحليل سياسات التعليم والتدريب المهني سفرت عن عملية تورينو هي عملية تشاركية أ 1 
 من المشاركة فيها مكن مصرم تت)ل 2012عقدت الجولة الثانية في عام انسنتين. تطبق كل كمنهجية  2010في عام  ىألولول تم إجراء هذه العملية للمرة ادا من الوغيره

 2010من  بدءالمحرز في مصر السياسي الجولة الثالثة من عملية تورينو. ويهدف إلى رصد التقدم ما دار في لثورة( ويعكس هذا التقرير ا التي تلتبسبب األحداث 
 . 2014وحتى نهاية 
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 لمعلميمهنية ال التنمية، وتعزيز تعليم ريادة األعمال ، وتقويةالتعليم الفني والتدريب المهنيقومي ونظام لضمان جودة  يتأهيل

 . التعليم الفني والتدريب المهني ومدربي

لمهني الفني والتدريب ا التعليماإلبتكارية لنظام ذج انمال باتخاذ قرار لتوسيع نطاق وتدعيم ُيوصى، وليس آخراً  وأخيراً 

. ومن لمتا ا ينظام التعليمالتحقيق أثر على مستوى من أجل  ،في العقد الماضي، التي تمت تجربتها اتالمشروعومبادرات 

، وتعقد اآلمال على أن تحظى السياسات الواعدة الجديدة 2015المقرر إجراء االنتخابات البرلمانية في أوائل عام 

حوظ، إحداث فرق مل األقل، أو على التعليم الفني والتدريب المهنيتغيير منهجي في  إحداث م فيباالستمرارية وأن تسه

 .المتوسطإلى المدى القصير  علىحتى ولو كان ذلك 
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 الفني والتدريب المهنيرؤية النظام القومي للتعليم  .1

 مقدمة عن النظام 1-1

مس سنوات( خبرنامج الوسنوات ثحاث برنامج اللصناعي والتجاري )الزراعي واوأقسامه الثانوي الفني نظام التعليم  يستوعب

نظام  من اً كبير اً مثل جزءفإن هذا النظام يولذلك   ،من الشباب في مصر على مستوى التعليم الثانوي 2%50ما يقرب من 

ألف  140 ين إلىعدد المعلممليون طالب و 1,7ونظراً لوصول عدد الطحاب إلى نحو  التعليم المصري على هذا المستوى.

الخاص    جانب العرض األكبر من يمثل الجزء (، فإن هذا النظام 2014 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) معلم

والتدريب  التعليم الفنيمشاركة في  مستمر انخفاضظهر ذلك، من رغم على ال . في البحاد التعليم الفني والتدريب المهنيب

م أحد أقساك التعليم الفني والتدريب المهني في المشاركةكما انخفضت نسبة . 2014-2010   من  فترةال خحال المهني

في ظهر . ويأتي ذلك بعد اتجاه مماثل 2014و  2012بين عامي تحديداً خحال الفترة و ،%4ن عبما يزيد  التعليم الثانوي

في ذلك حدوث  يرجع سبب (. 13 رقم سم البياني)انظر الر أيضاً  االتحاد األوروبيدول العربية المتوسطية ودول بعض ال

زيادة و ،التعليم الفني والتدريب المهنيجاذبية  الذي تواجههالتحدي المستمر  ،لامثومنها على سبيل العدة عوامل، ى لإمصر 

لتعليم العام ابين نظام  التوازنإعادة هدف إلى كانت تلتعليم العالي، فضحا عن السياسات السابقة التي إقبال الطحاب على ا

 .نيفالالتعليم و

 مختارة(دول )مصر و 2014-2012 عامي بينخحال الفترة في المشاركة في التعليم الفني والتدريب المهني الثانوي  تغير: ال1 رقم الرسم البياني

 

االتحاد األوروبي 
– 28 

 تونس

 المغرب

 لبنان

 األردن

 مصر 

 الجزائر

مؤسسة التدريب حسابات : 28 –. متوسط دول االتحاد األوروبي 2014و  2012در: قاعدة البيانات اإلحصائية لتقرير عملية تورينو المص

 استناداً إلى بيانات منظمة اليونسكو األوروبية

، ير اتجاه عكسوالعقود األخيرة وظه شهدناه خحالي ذلتعليم الفني الفي االنمو الملحوظ في   توقفظهور  من على الرغم 

ي التعليم الفني والتدريب المهني ففي  كبراألحصة المشاركة دولة ذات . ال تزال مصر الم يتغيرحجم النظام العام لإال أن 

نسبة لتعليم الثانوي الفني سيرتفع با رسامددخول أن عدد السكان في سن إلى التوقعات الوطنية األخيرة تشير و ،المنطقة

(. تفترض  2014 والتعليم )وزارة التربية 2025حتى عام  ٪20ن تزيد عوبنسبة  2015و  2012 الفترة من  بين  7%

رات السياسية التغيوضع دون الفترة المتوقعة خحال الفني التعليم التعليم العام وفي زيادة متساوية  ةمعدالت النمو المتوقع

 .في االعتبار المحتملة

ألدنى وكذلك الطرف اعند  أيضاً  ةالتعليم الفني والتدريب المهني الرسمييم خدمات قدباإلضافة إلى التعليم الثانوي، يتم ت

المدارس  ؛(. ومن المزايا الفريدة للتعليم األساسي في مصر1 رقم تعليمية )انظر المرفقالسلسلة المن ى علاألالطرف 

تعليم بال فة التمهيديةمعرال من إدعائها بتقديمعلى الرغم العامة.  اإلعدادية( كبديل للمدارس 9-7اإلعدادية المهنية )الصفوف 

رحلة ملطحاب الذين ال ينجحون في امتحان الالمحاذ األول الذي يتجه إليه ا تعتبر هذه المدارس إال أن الفني والتدريب المهني، 

ال يمكنهم إال ، و  تعليمالينتقل هؤالء الطحاب إلى المدارس اإلعدادية الفنية أو ينسحبون من  (.السادس)في الصف  ةاالبتدائي

                                                      
. بيانات الجهاز المركزي 60:40 ني العام تقريباً لفا الثانويالعام والتعليم بين التعليم الثانوي تكون النسبة ، يةالمدارس الثانوية األزهرعدد طحاب ب احسم يتم إذا ل 2 

 لعامة واإلحصاء.ا للتعبئة

، وهي أول %49ى إل التعليم الفني والتدريب المهنياستناداً إلى بيانات منظمة اليونسكو التي أوضحت وصول نسبة المشاركة في  دريب األوروبيةمؤسسة التحسابات  3 
 . %50مرة تقل فيها هذه النسبة عن 
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ارس محاوالت إلغاء هذا النوع من المديد من عدالوزارة التربية والتعليم . أجرت فيما بعد بالتعليم الثانوي الفنيااللتحاق  

إعادة النظر في في مجال التعليم و الموسعة  صحاحاتاإل  ( كجزء من 2013وزاري في عام  قرارإصدار  هاآخروكان )

فشل. انخفض عدد المدارس اإلعدادية قليحا لطحاب حسب المستويات، لكن معظم هذه المحاوالت قد باءت بالتقسيم اسياسة 

(، في حين ارتفع عدد 2012/13في مدرسة  268إلى 2009/10في مدرسة  279التقرير )من  التي غطاهاالفترة خحال 

مقاومة تقرير إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو الوأشار ال(. ألف طالب 141إلى  ألف  124نفس الفترة )من  خحالالطحاب 

علمين( المعلى اإلشراف قلة ، مثل التعليم الفني والتدريب المهني امتيازات معينة في مدارسلوجود المعلمين )من جانب 

(. في اآلونة األخيرة، غيرت ب2013 ، مؤسسة التدريب األوروبيةعتبارات اقتصادية( )ال) من جانب أولياء األمورو

ية لتنمية المهارات العملللطحاب  فرصاً من خحال إتاحة  تطوير هذه المدارسعملت على و هاسياستوالتعليم وزارة التربية 

 التي يتطلبها سوق العمل.

لكن التعليم ي، والمهنالتعليم ني ولفالتمييز األساسي بين التعليم االمجزأ بصورة رأسية في مصر على نظام التعليم يساعد 

كما أن   2011طالب في عام ألف  200حيث بلغ عدد طحابه التعليم الثانوي، من  نسبياً يشكل سوى جزء صغير  المهني ال

والتعليم  بعد التعليم العام"اختياراً ثالثاً" ر التعليم المهني في مصر اعتبجرت العادة على ا. أيضاً  هذا العدد يشهد انخفاض 

نوات( ثحاث سنظام ال)التمريض  –واحد سوى مجال لمهني في المرحلة الثانوية التعليم اال يغطي على ذلك،  ني. عحاوةً فال

 إعداد فنيين من الدرجة األولى.بالمدارس الفنية  بينما تقومإلى تخريج فنيين، في المقام األول هدف وي

ة المتوسطة( ومعاهد عاهد الفنيمن خحال الكليات التكنولوجية )الم التعليم الفني والتدريب المهنيكما يتيح التعليم العالي فرص 

ي والتدريب التعليم الفنالتعليم الصناعي. وأوضحت مختلف الدراسات والتقارير الٌمجراة في اآلونة األخيرة اهتمام السياسة ب

ا بعد لمستوى معلى ا الفني والتدريب المهنيفيما بعد المرحلة الثانوية )دراسة وزارة التعليم العالي الخاصة بالتعليم  المهني

وخطط لدراسة عملية مدتها اربع ، "لمهارات المكتسبة خارج نطاق المدارسلمنظمة التعاون والتنمية "ات مراجعالثانوي و

 (.تكنولوجياالبكالوريوس في درجة الللحصول على  بعد التعليم الثانوي سنوات

الرسمي لمستوى  سواء على ا فني والتدريب المهنيالتعليم التعميم الخيارات التعليمية البديلة لبعض باإلضافة إلى ذلك، هناك 

على . تشابهةمغير مكتملة أو غير أو أرقام مختلفة إلى التقارير شير مختلف بيانات دقيقة وتال توجد  ولكن،  .وغير الرسمي

ابعة تكز مر 1200بنحو مراكز التدريب المهني عدد ( 2010برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )قدر  سبيل المثال، في حين

ثني عشر وزارات. تابعة المركز  800نحو إلى ( 2011البنك الدولي )العشماوي،  ريراتقأشار أحد إلى سبع وزارات، 

 كزمرتتم  في ما  وعادةً فني تدريب برامج  ابين شهر واحد إلى سنتين، ومعظمهما تتراو  مدة برامج التدريب المهني 

 وحدةم معاييرتحسين وضع ومن الضروري وتقديم هذه البرامج،  تداخل فييكون هناك في كثير من األحيان . التدريب

فيما يتعلق بتحديد مستويات المؤهحات،  اً يرئيس لعب وزارة القوى العاملة والهجرة دوراً تمتطلبات االعتماد. للتدريب ول

 دريبيةالت المدربين والمعداتهذا ، على سبيل المثال، يشمل  و ،تشغيل مراكز التدريباعتمادات معايير وإصدار الووضع 

 والدورات.

، تجريبية جونماذ التلمذة الصناعيةالتدريب المهني البديلة األخرى أنواع مختلفة من برامج وني فال يمالتعل مساراتوتشمل 

هدف ب  التدريب المهني والشركاتوني فال يمأو أشكال أخرى جديدة للتعاون بين مقدمي التعل مصنع"داخل  ةرسمد"مثل 

محتمل من ال ولكن ،نطاقالنماذج صغيرة الزال الكثير من هذه تسوق العمل واكتساب مهارات عملية. وال ب االرتباطتحسين 

  .اآلليات المناسبة لتعزيزهاتم تطبيق إذا اتساع نطاقها 

ضمن  حكومةالعه ضالتدريب المهني، وال توني فال يمالتعلمن نظام شريحة ضعيفة  يمثلال يزال التدريب المهني المستمر 

ذلك،  . ومع عدد السكان من الشباب ل طردمتزايد ال عند تطبيق هذا النظم بسببللتحديات التي تواجهها  ، نظراً تهاأولوي

، مةالهامبادرات بعض ال وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة )مجلس التدريب الصناعي( تطلقأ

لتدريب "بإيدك" ل، ومشروع شخص سنوياً ألف  100تدريب ستهدف شغيل الذي امن أجل التللتدريب  القوميمثل البرنامج 

 مراكز التعليم المستمر بدعم من مؤسسة اآلغا خان. وتوجيهاإلمارات العربية المتحدة(، دولة )بدعم من  التشغيلمن أجل 

 

 التعليم الفني والتدريب المهني رؤية عن نظام 1-2

لتعليم اأن عدم وجود رؤية موحدة أو متفق عليها لنظام في التوعية بز بعض التقدم احرتم إ ،جيوعلى المستوى االستراتي

. ومع ذلك، لم ظامهذا الن لتطوير رئيسياً  شكل عائقاً تُ الرئيسيين جميع أصحاب المصلحة فيها  شتركيالتدريب المهني الفني و

وجود بدال من والتدريب المهني في سياق التعلم مدى الحياة. الفني وتنظر إلى التعليم تم بعد صياغة هذه الرؤية الشاملة التي ي
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لتدريب االتعليم الفني وقطاعات تشير إلى من الوثائق االستراتيجية مجموعة في السنوات األخيرة  ت، ظهرفقط إطار واحد

 ى حد ما إلتتعلق  التي  ثائقهذه الوعدد كبير من  تواجد ي من قبل مختلف الجهات الفاعلة.لها المهني والتي تم الترويج 

التدريب الفني و الخاصة بنظام التعليمرؤية في ال لتباسواال التجزئةمزيد من قد تتسبب في في نفس الوقت وبسياسة التعليم 

 هاذيتنفيتم م أو ل إضافة إلى أنها أصبحت منتهيةتغطي بعض الوثائق االستراتيجية التعليم الفني فقط  وفي حينالمهني. 

التي تعطي والبرامج  2012-2007إلصحا  التعليم قبل الجامعي في مصر  القوميةستراتيجية مل )أي الخطة اإلبالكا

ا عهالتدريب المهني بأكمله، ومع ذلك، ال يزال وضالتعليم الفني ووثائق نظام بعض التستهدف  ،لتعليم الثانوي(لاألولوية 

نظام التعليم الفني الخطة الرئيسية لو، 2009عام لالتدريب المهني ي ونظام التعليم الفن غير واضح )أي استراتيجية إصحا 

 2018-2013التدريب المهني نظام التعليم الفني و صحا إل، مشروع االستراتيجية المصرية 2010عام  التدريب المهنيو

 ،و السياسات الغير مترابطةجزئة والت اإلنقساملهذا  (. ونتيجةً I)التدريب المهني نظام التعليم الفني و التي اقترحها برنامج

م مدى تعقيد حوكمة نظام التعليعكس ن، يرمفي نهاية األوومجزأ. اً للغاية التدريب المهني محدودظل نظام التعليم الفني و

 وغيره من ابقالس )أي المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية الفني و التدريب المهني وعدم فاعلية آليات التنسيق الرسمية

  الهيئات(.

األساسي "توفير  ا( ومبدئه2030-2014األخيرة )الخطة االستراتيجية لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي ة وثيقة السياستركز 

قدم ها تاإلصحا . كما أنبتزام لوتجدد اال الفنيقطاع التعليم الثانوي  على .. تركز إلى حد ما جيد لكل طفل"  يتعليمنظام 

(، ودروس بفترة الستة أعوام السابقة مقارنةً  عام 17)لمدة التدريب المهني طوير نظام التعليم الفني وتلمنظور طويل األجل 

في  أخفقت هذه الوثيقة على الرغم من أنو(. 2012-2007مفرطة في الطمو  )الالخطة االستراتيجية السابقة من مستفادة 

تيجة هو نقادر على المنافسة في األسواق المختلفة" الماهر لافني الرى أن "إال أنها تواضحة وصريحة، شاملة ورؤية وضع 

إلى ي: الوصول هونحو ثحاثة مجاالت رئيسية  اً استراتيجي اً عطي الخطة توجهتالتدريب المهني. كما التعليم الفني ولسياسات 

لفرصة لفقيرة وعروض اتركز على تكافؤ الفرص والمناطق ا ةقوي ةاجتماعيبأجندة  كما تستعين، تهوإدارته وجودالتعليم 

 ،وحدة واألنشطة المخطط لها والمؤشرات ذات الصلةالمالمجاالت الرئيسية قائمة طويلة من األهداف هذه ب ويرتبطالثانية. 

زيادة  )أياألخرى التدريب المهني التعليم الفني ون قطاعات عإلى حد كبير ة بدو معزولتوجداً  ةعامتظل إلى حد ما  هاولكن

، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتجريب المدارس الفنية الفنيتعليم عدد مدارس ال

قديم ت، وتوفير البرامج التكميلية لخريجي المدارس الثانوية العامة، ويةمدرسة المجتمعالإلى نموذج  المتخصصة استناداً 

الطمو ،  أما من حيث التدريب المهني(.بنظام التعليم الفني ولوعي قبل المرحلة الجامعية، وزيادة ادورات تدريبية تأهيلية 

فتقر إلى كما أنها تمستوى الخطة االستراتيجية السابقة. مع وضع خطة جديدة لمحدد الهدف الالمبادئ التوجيهية وال تتناسب 

ستراتيجية العامة بين الخطط االالروابط ، إلى جانب ضعف تنفيذ في الماضيعملية ال تلتحديات التي واجهلسليم التحليل ال

مناسبة ل خطة عموضع  إلى باإلضافةالسابقة والجديدة. وهناك حاجة إلى مزيد من توضيح وتفعيل التوجهات االستراتيجية 

 التمويل(."الخاص ب 4")انظر القسم على النحو المقرر إلصحا  التعليم الثانوي المطلوبة الميزانية نظراً لضخامة  ،مواردلل

لذي تم االتدريب المهني في الدستور المصري الجديد )نظام التعليم الفني وإشارة هامة لتعزيز وردت اآلونة األخيرة، وفي 

للمرة األولى إلى التعليم الفني والتدريب المهني في حيث أشار الدستور ( 2014في يناير أُجري خحال استفتاء اعتماده من 

 التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا  لتزم الدولة بتشجيع ت: "20المادة رقم 

من الدستور الحد  20و  19تحدد المادتان رقم . كما "لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

من الناتج  ٪2إلجمالي( والتعليم العالي )من الناتج المحلي ا ٪4إلنفاق العام على التعليم )لمخصصات اجمالي اإلاألدنى 

مويل على ت ر بشكل إيجابي أيضاً يثالتأ من شأنهمع مرور الوقت، وهذا  تدريجياً تتصاعد هذه النسب المحلي اإلجمالي(، و

 التدريب المهني في المستقبل.التعليم الفني و

 

 القدرة على االبتكار والتغيير 1-3

بدعم و(، 283الوزاري رقم  القرارإلى العمل في وزارة التربية والتعليم )بموجب  مدرسةحدة االنتقال من اليعتبر إنشاء و

 دعميو مهني يحقق مزيد من النتائج، بمثابة نقلة مبدئية نحو نظام تعليم فني وتدريب من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

الفني والتي أصبحت مكون هام من رؤية هذا القطاع، االنتقال. تتضمن هذه الوحدة، الخاضعة إلشراف قطاع التعليم  عملية

قسًما للتوجيه المهني، وهو األول من نوعه في تاريخ التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويتمثل دورها 

ر إلى مراجعة أثاالنتقال من المرحلة الدراسية إلى مرحلة العمل، باإلضافة  في اقترا  سياسات وآليات ومعايير لخدمات

المبادرات والمشروعات التجريبية التي تدعم تلك الخدمات الطحابية. وعلى الرغم من استمرار تعليق العمل بحائحة هذا 
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الوزاري، إال أنه قد تم بالفعل إنشاء وحدات إقليمية على مستوى المحافظات تقوم بنفس الدور. وباإلضافة إلى التوجيه القرار 

 الوحدات دوراً في التوظيف وريادة المشروعات أيضاً. المهني، تمارس هذه

الجديدة )منها ياكل هعدد من ال تم تقديموزارة التربية والتعليم بعد الثورة، ل التنظيميالهيكل في التي أجريت ضمن التغييرات 

 لتعاونازية، ووحدات لجودة، ووحدة الحامركاعلى سبيل المثال: دمج هيئات تكنولوجيا المعلومات في هيئة واحدة، وحدة 

ط ن وثيقتا الصلة بقطاع التعليم والتدريب المهني: أولهما وحدة التخطيين إضافيتيوحدتبإنشاء  قرارينالدولي(. كما تم إصدار 

رامج مع مة البءتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، ودعم مواالتي تتولى مسؤولية  (2012والتنسيق )

عمل مقترحات لتنمية وتتولى مسؤولية (، 2014فهي وحدة البحث والتنمية ) ةثانيالوحدة الالتعليم الفني. أما استراتيجية 

ليم وقد قامت األكاديمية المهنية للمعلمين بتوسيع نطاق اختصاصها لتشمل التع التعليم الفني وتقوم بتنفيذ مشروعات بحثية.

(، ولكن تبقى 2013في  206إلى  2011موظفين في  6ن بشكل كبير )من الفني والتدريب المهني وزيادة أعداد الموظفي

أعداد المعلمين والمدربين في المدارس التابعة لهذا النظام محدودة للغاية. تشير نسبة المعلمين المؤهلين من الناحية التعليمية 

ي. ي قد تمثل مشكلة أكبر من القسم الصناعإلى أن جودة األقسام الزراعية والتجارية في نظام التعليم الفني والتدريب المهن

في  %50في المدارس  الزراعية و %60ففي المرحلة الثانوية تصل نسبة المعلمين غير المؤهلين تعليمياً إلى حوالي 

تقريباً من المعلمين المؤهلين )وزارة التربية  %20المدارس التجارية، في حين ال تحظى المدارس الفنية سوى بنسة 

 ( 2030-2014، الخطة االستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي 2014, والتعليم

خحال السنوات األخيرة، تم إعداد بعض الدراسات المحلية والدولية حول التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بهدف دعم 

وارد البشرية على أساس . ومن بين هذه الدراسات؛ دراسات تنمية الم2011الحكومات المصرية، وخاصًة في أعقاب ثورة 

القطاعات، والتعليم الحامركزي والتدريب من أجل التشغيل، وتنظيم التعليم الفني والتدريب المهني الحامركزي، ووضع نظام 

لمعلوماته وإدارته وحوكمته وتمويله في مصر. إلى جانب ذلك، قامت منظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي بإجراء مراجعة 

لة لسياسات التعليم الوطنية )بما في ذلك التعليم الفني والتدريب المهني(، وقامت المنظمة بمراجعة التعليم ما مشتركة شام

من أجل نتائج أفضل  العمل المنهجي(، وأعد البنك الدولي تقرير المهارات المكتسبة خارج نطاق المدارسبعد الثانوي )

و إمكانية التشغيل أ حول تقاريرالعاملة(. عحاوًة على ذلك، تناولت بعض للتعليم الفني والتدريب المهني )تنمية القوى ال

التعليم والتدريب المهني والفني )مثل التقرير القطري لرابطة تطوير التعليم في أفريقيا عن موضوع االلتحاق بالوظائف 

عليم ر لها أي تأثير على سياسة التمصر(. ولكن ال يتضح حتى اآلن ما إذا كانت األدلة والتوصيات الواردة في تلك التقاري

 الفني والتدريب المهني والقدرة على االبتكار والتغيير أم ال.

 

 محركات االبتكار والتغيير 1-4

 حا إصفي تقدم حراز مواتية إلغير بيئة خلق قد  عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي أن على الرغم من 

تغيير نهاية األمر كمحرك لأن ذلك قد ساهم في لمفارقة ولكن اوالتدريب المهني، عليم الفني التجميع القطاعات، بما في ذلك 

على الحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي طال أمدها. من خحال التركيز وأحدثه لمستقبل من خحال الضغط الجديد الذي ا

حة لحكومة والجهات المانلة يسياساألجندات الل في فرص العمعلى التركيز تجاه الذي أوضحناه نحو مزيد من اإل وقد يكون

برامج م إطحاق تالتدريب المهني. على سبيل المثال، التعليم ونظام التقليدي في  العرضجانب لتغيير  آخرمحركاً منذ الثورة 

ر توفيو( يةمنظمة العمل الدولخلق فرص العمل ومبادرات اإلنتقال من المرحلة الدراسية إلى مرحلة العمل )التشغيل و

 والتوجيه المهني.لمذة الصناعية التدريب الموجه نحو الطلب والت

ومشاريع  من برامجبما تقدمه البتكار والتغيير ا اتمحركمن أهم المنظمات المانحة خحال الفترة التي شملها التقرير، تعتبر 

 مثل) عاموجه بب المهني ودعم تنمية السياسة التدريقديم التعليم الفني ونماذج جديدة لتواألعمال شراكات تجريب التعليم و

 الوكالة األمريكية للتنميةومشروع ؛ 2014إلى  ( الذي امتدIللتعليم الفني والتدريب المهني ) االتحاد االوروبيمشروع 

االتحاد  كان مشروع السياحة(.الخاص بمشروع المنظمة الدولية للهجرة و ؛التنافسية المصريةالدولية من أجل تحسين القدرة 

ى الرغم من لالتدريب والتعليم المهني، ع نظامللتغيير بفضل االبتكارات التي أدخلها على  اً رئيسي اً بالتحديد محرك االوروبي

 المهني والتدريب. ومن بين أهم االبتكارات شراكة مؤسسات التعليم الفني استمرار محاحظة  وجود أثر  النظم القائمة  عليه

ديداً لربط التعليم باألعمال، مخطط التدريب التناوبي، كنوع جديد من تقديم التعليم والتدريب المهني التي قدمت نموذجاً ج

ع في مصر. ومن المتوقع أن يقدم مشرو والتدريب المهني( ومشروع استراتيجية إصحا  التعليم الفني 5و  3-2)انظر القسم 

ي للتعليم الفني والتدريب المهن االتحاد االوروبيثر أهمية، )مشروع االتحاد األوروبي للمتابعة دوراً مماثحا، إن لم يكن أك

(II المخصص له )مليون يورو كتمويل مشترك من جانب الحكومة المصرية(، حيث تم  67مليون يورو باإلضافة إلى  50
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( وسوف يبدأ تنفيذه عام 2013إعداد هذا المشروع خحال الفترة التي شملها التقرير )االتفاقية المالية الموقعة في ديسمبر 

. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قابلية توظيف الشباب من خحال تعزيز حوكمة التعليم الفني والتدريب المهني 2015

 وتعزيز أهميته وجودته ودعم االنتقال إلى العمل.

ية السياساألجندة وضع حال من خ، 2030-2014 ةالجديدالخطة االستراتيجية القومية  ؛مة األخرىاالهالتغيير  ومن محركات

لتدريب المهني، االتعليم الفني وتجريب مجموعات فنية متكاملة كمفهوم جديد في من خحال للمستقبل، وصندوق تطوير التعليم 

التدريب القطاعي وتنمية المهارات من خحال تطوير النهج القائم على الطلب لتوفير التدريب في مجاالت الصناعة مجلسي و

م الفني للتعلي كجزء من مشروع االتحاد األوروبي والتدريب المهنيشراكة مؤسسات التعليم الفني و ،لتشييدوالبناء وا

 التعليم.بلربط األعمال التجارية  جديداً  الذي قدم نموذجاً ( Iوالتدريب المهني )

التعقيدات  أدت إلى تراكم بل قط،ف محفزات االبتكار واإلصحا كالمتزايدة المشاريع  تعمللم  ،وبالنظر إلى التجارب السابقة

صناع السياسات في  قد أظهر(، ووعدم االتساق)على سبيل المثال من حيث التداخل  التعليم الفني والتدريب المهني نظامفي 

 دور أقوى لوزارتي الشؤون الخارجية والتعاونتم إسناد الجهات المانحة. بين  في التنسيقمزيد من النشاط الوزارات مختلف 

لجان مخصصة )في وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة( أو وحدات )في وزارة وتم تشكيل دولي ال

تدابير ن عبعض الوزارات )وزارة القوى العاملة والهجرة( أعلنت التدريب المهني(. التعليم الفني والتربية، وأيضا في قطاع 

م ينهلتحسين التنسيق فيما بتهم من خحال دعو ةالمانحالجهات طلب تدخحات  نهج استراتيجية يحركهاوضع جديدة تهدف إلى 

ال تزال ومشروع لنفس الوزارة. نفس مقتر  الالجهات المانحة قدمت مختلف أن من قبل حدث حيث  ،وزارةبال االتصالقبل 

 عاماً  طاراً إتعتبر كثر انتقائية إلى سياسة أالتي ترحب بجميع األموال والمشروعات  من السياسة التقليديةآثار االنتقال 

ة بتحديد الخاصالقرارات السياسية  ال تزال على ذلك، التدريب المهني. وعحاوةً التعليم الفني وفي ة المانحالجهات لتدخحات 

 .ها ودعمها غير كافيةتعميمتجارب التي ينبغي توسيع نطاقها واالبتكارات وال

 

 2010عام  منذ التقدم  وتقييم العمل الذي تم   1-5

جهودها الضخمة لتتكيف مع جميع مصر وتواصل مستمرة.  2010الرئيسية التي تم تحديدها في عام   تحديات الال تزال 

 عدتهأ. يؤكد تقرير ورفع جودته   وله لطحاب انجذاب اسوق العمل وته لاستجابونظام التعليم والتدريب المهني  مشاكل

 مختلف يالتعليمالنظام  نوعية هذا: "المشكلة هي أن ما يلي والمهنيفني لتعليم الاحول ( 2011وزارة التربية والتعليم )

 ." عليها يجري تدريبهم ف التير  يتعلمون الح  العديد من الطحاب ال فيما يبدو أن وعليها 

لك، تعتزم لذ نجح سوى القليل من هذه المحاوالت.يولكن لم  2010لقد حاولت مختلف الحكومات حل هذه المشاكل منذ عام 

الحكومة الجديدة إحداث فرق، ولكن حتى اآلن ليست هناك رؤية واضحة وشاملة. ومع ذلك، تبدو أولى المؤشرات 

 واإلجراءات واعدة ويمكن محاحظة االتجاهات التالية:

 ه ضعوقارنًة بجدول أعمال التعليم والتدريب مفي لتدريب المهني للتعليم الفني وا إعطاء درجة أعلى من األولوية

استحداث والدستور المنصوص عليه في مستوى الإلى  لتدريب المهنيتحديث التعليم الفني وا في الماضي )أي

 منصب نائب وزير التعليم الفني(.

 لة الدراسية اإلنتقال من المرح)أي نحو التشغيل موجهة لتصبح  لتدريب المهنيالتعليم الفني واأجندة سياسة غيير ت

شراكات جديدة بين عمل )أي هذا النظام التعليمي نحو الطلب رؤية توجيه وجيه المهني( و، والتإلى مرحلة العمل

 ال يزالالذي  سياقالالتعلم( في القائم على  لتدريب المهني، وتوفير العملالخاص ومقدمي التعليم الفني واالقطاع 

 العرض.مدفوعاً من جانب 

  عة)أي إتباع نظام المجالس المتتاب لتدريب المهنيعليم الفني واالت نظام وإدارة حوكمة اعتزام إعادة تشكيل هياكل 

 على المستوى اإلقليمي أيضاً(، حيث ربما يكون ذلك مفتاحاً لحل العديد من المشاكل.

  أي ودته جالتركيز على مع استمرار  لتدريب المهنيإلى التعليم الفني واوصول إمكانية التجديد التأكيد على(

إنشاء وحدة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد قيام ، باإلضافة إلى نطاقه توسيعب ةيالسياسالتصريحات 

ع المبادرات القائمة على المشاريمختلف ووالتعليم على الجودة في وزارة التربية  التركيز مؤخراً والجودة وزيادة 

 في المدارس ومراكز التدريب المهني(.
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  التعليم العالي من خحال تغيير معايير القبولبسنوات( ام الخمس سنوات والثحاث نظالتعليم الفني )ربط زيادة 

 خطط لتقديم دورات إضافية لحانتقال إلى التعليم العالي.وضع و

لى ومنها عوتحديات رئيسية، هناك نقاط غير واضحة  االتجاه الصحيح. ومع ذلك، ال تزال إلىهذه التطورات جميع تشير 

 سبيل المثال:

 لتدريب االتعليم الفني واآلليات المقررة لتحقيق مزيد من الوصول في إطار اإلتجاه نحو تقليل المشاركة في  ما هي

  ؟المهني

 أي من بين االستراتيجيات العديدة هي التي ينبغي اتباعها ولماذا؟ 

  شغيل بالتتسمح ووضع اآلليات المناسبة التي من شأنها أن ومن التحديات األخرى تشكيل الهياكل المعلن عنها

 المناسب.   في الوقت الفعال والتنفيذ

 الُسبلتكون  سوف. ولتدريب المهنيلتعليم الفني والتعزيز القدرات في مجال التخطيط االستراتيجي ، ينبغي لهذا الغرض

إمكانية و يمهنلتدريب الالتعليم الفني والتعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في لمحسنة الجديدة وال

 لتحقيق النجا . ةساسياألو ةضروريبقوة من العوامل الالقطاع الخاص إشراك 
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كفاءة وفعالية تناول المتطلبات االقتصادية وجانب الطلب في سوق  .2

 العمل  

 المهارات على  طلب الالعوامل االقتصادية وعوامل سوق العمل التي تشكل  2-1

 االتجاهات االقتصادية الرئيسية 

واالقتصاد المصري يعاني من حالة مستمرة من التوتر بسبب عملية  2011متوسط، ومنذ ثورة يناير دولة ذات دخل  مصر 

مجموعة واسعة من التحديات التي تعكس مختلف تطلعات واحتياجات المجتمع المصري.  فرضتالتي  السياسي التحول

 2011عام انخفض في  ،   % 5 – 4يتراو  بين    2010-2009معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في وبعد أن كان 

وكان . 4فرص العمل خلق، األمر الذي يجعل البحاد غير قادرة على 2012في عام  ٪2,2عند ر قواست ٪8,1إلى ليصل 

المشاكل  ومنفترة الركود. من أسباب   ةالمحليو ات األجنبيةكبير في أعداد السيا  وكذلك تقلص االستثمارالنخفاض اال

 تارتفاع معدالنب اعجز الموازنة والتضخم وميزان المدفوعات، إلى جالتي تواجهها البحاد حالياً؛ قتصادية الرئيسية اال

    البطالة.

، ية البشريةاألعمال التجارية الدولية والتنمتصنيفات في  ةجيدلم تحصل مصر على رتبة ، التي يتناولها التقريرفي الفترة 

لمؤشر التنافسية العالمية  وفقاً  2012في التجارية األعمال  ممارسةتصنيف في  110حيث جاءت في المرتبة رقم 

 حيث أحرزتدولة مشاركة ) 144من بين  119رقم في المرتبة وجاءت (، المنتدى االقتصادي العالمي) 2014/2015

 فجاءت ،مناألسحامة وجال المفي أما األمن والكفاءة وبيئة االقتصاد الكلي.  الهامة التصنيفات(. وتشمل  3,60 درجة 

من وعلى السياحة واالستثمار األجنبي المباشر. اً سلبياً كبيراً تأثيراألمر الذي كان له دولة،  140بين أدنى رتبة في مصر 

أن مصر تأتي  5مؤشر مدركات الفسادمن خحال منظمة الشفافية الدولية حيث أقرت الفساد، التحديات التي تناولها التقرير؛ 

 برنامجالصادر عن مؤشر التنمية البشرية جاء تصنيف مصر في . 2012في عام دولة  176 من بين 118لمرتبة رقم في ا

وكان . 6، في فئة التنمية البشرية المتوسطة2012في عام دولة  187بين من  112رقم األمم المتحدة اإلنمائي في المرتبة 

أقل أي دولة،  148بين من  126 رقم المرتبة تحتلحيث االجنسين،  مؤشر عدم المساواة بينترتيب مصر سيئاً للغاية في 

إلى وصول نسبة معامل جيني شار فوارق إقليمية ضخمة وأمصر تواجه كما في المنطقة. الدول المجاورة لها بكثير من 

 ، حيث بلغتطردبشكل متزايد يعند خط الفقر الوطني كما ان نسبة عدد الفقراء . 2008في عام  30,8إلى  عدم المساواة

 .20087السكان في عام إجمالي من  4,15٪

 هم اتجاهات سوق العملأ

ال تزال نسبة فرص العمل التي يتيحها ، 2012الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء الواردة في تقرير  ألرقاملوفقا 

أعمال  )بما في ذلكن فرص العمل م ٪25ي نسبة الصناعيوفر القطاع ( في مصر، في حين ٪27مرتفعة )ي الزراعالقطاع 

معظم الوظائف الجديدة في تم توفير . ٪48بنسبة العمل سوق العمل على ي الخدم، بينما يهيمن القطاعي البناء والمرافق(

م في القطاع العام منذ عال متتناقص فرص العالقطاع الخاص )القطاع غير الرسمي(، في حين من قبل  السنوات األخيرة

 .جزالعقليل تالمجالس ل بعض القطاعات، مثل التعليم( بسبب التدابير التي تطبقها مختلفاء باستثن) 2005

 إلى انخفاض مشاركة النساءفي المقام األول ويرجع ذلك  ،التوظيففي معدالت النشاط و اً انخفاضأن تشهد مصر اعتادت 

 غير الرسميجر العمل المقدم من القطاع الخاص أفي سوق العمل، واستمر هذا االتجاه في التدهور منذ ذلك الحين. يهيمن 

لقطاع باحجم الشركة أهمية خاصة عندما يتعلق األمر ولالعاملين.    على كل األشخاصذلك  وينطبق، على الوظائف األولى

 شركاتزال الت. ومع ذلك، ال نموظفيلل  رسميال التوظيفمزايا تقديم من   أصحاب العملحيث يتمكن كبار غير الرسمي، 

يتراو  الشركات التي  فروت، 2012القطاع الخاص. في عام هما المسيطران على وظائف الصغيرة والعمل غير الرسمي 

                                                      
 indicators/-development-catalog/world-http://data.worldbank.org/data البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية على الموقع اإللكتروني: 4 

last access 08/12/2014  

 cy.org/cpi2012/resultshttp://www.transparenمنظمة الشفافية الدولية:  5 

  /http://hdr.undp.org/en/statistics : مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 6 

 البنك الدولي، المرجع السابق 7 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/
http://www.transparency.org/cpi2012/results
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
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 ،هذا الوضع قد تغير قليحا مع مرور الوقتلكن ، وفرص العملمن  ٪45ها ما بين واحد إلى أربعة موظفين موظفيعدد 

تقارير ل . ووفقاً 8فرص العملمن  ٪17خمسة إلى تسعة موظفين ها ما بين موظفييتراو  عدد الشركات التي  فروبينما ت

قبل الثورة، في حين  ٪36,2بنحو الرسمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي القطاع غير لبنك الدولي، يقدر حجم ا

 سبة نتصل و ،لينبين العام ٪44,5الضمان االجتماعي إلى مشاركة في أي نظام من أنظمة الغير القوى العاملة نسبة  تصل

 .9٪2,28 إلى لحسابهم الخاص الذين يعملون

 64-15فئة العمرية كان معدل النشاط الكلي لل 2012عام الذي أجري مصر في سوق العمل التتبعي لمسح بيانات الل وفقاً 

دالت . كان هناك زيادة طفيفة في مع10٪1,23ناث ومعدل نشاط اإل ٪2,80، حيث بلغ معدل نشاط الذكور ٪1,51سنة 

إلناث )الجهاز المركزى للتعبئة قارنًة بابالنسبة للذكور م الزيادة أكثر وضوحاً كانت هذه ، في حين 2006نشاط منذ عام ال

معدل ازداد   . منذ قيام الثورة، ٪47 توظيف الكلي حتىمعدل ال انخفض، هذا المسحلبيانات  وفقاً والعامة واإلحصاء(. 

 2012في عام  ٪12,7 حتى وصل إلى، وارتفع مرة أخرى 2011في عام  ٪12ى إل 2010في عام  ٪9: من  البطالة 

(. عاطل مليون مصري 3,6) ٪13,2ذروة الإلى  2013في عام  وصلو)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء( 

لذكور ا ها بينإلناث ضعف معدلبين امعدل البطالة حيث يتجاوز ، ت التي تواجه اإلناث بصفة خاصةمشكحامن الالبطالة و

 (.2013في  ٪10مقابل  24٪)

عشر سنوات منذ سوق العمل المصري في معروفة بالفعل ال( "المتعلمة"العمالة  البطالة )أو ظاهرةوالمفارقة أن ظاهرة 

 غير ذوي المستوى التعليمي المنخفض )أوتنخفض معدالت البطالة بين . موجودةال تزال كواحدة من سماته المميزة 

دارس ملخريجي المدارس الثانوية العامة وتدريجيا مع ارتفاع المستوى التعليمي البطالة ، بينما ترتفع معدالت (نمتعلميال

 (.٪13إلى  10معدلها ما بينتراو  يثم خريجي الجامعات )، التدريب المهنيالتعليم الفني و

 

 ( 64-15(: معدالت البطالة حسب المستوى التعليمي والنوع )1الجدول رقم )

 اإلناث الذكور اإلجمالي مستويات التعليم

 1,8 2,1 2  األميين

 7,2 2 2,5  القراءة والكتابة دون التعليم المدرسيتعلم 

 10 2,5 3 المدرسة اإلبتدائية

 13,9 2,4 3,6 المدرسة المتوسطة

 المدرسة الثانوية العامة

 
10,4 6,4 29,8 

 المدرسة الثانوية المهنية

 
12,3 4,7 37,4 

 29,1 6,2 12,6 عهد التعليم المتوسط م

 25 7,5 13,6  التعليم الجامعي 

 10,4 1 4,7 التعليم ما بعد الجامعي

 23,8 4,2 8,7 المجموع
             

 
 

 2012 التتبعي لسوق العمل في مصر على أساس المسح مؤسسة التدريب األوروبيةالمصدر: حسابات 
 

بين ص العمل فرفي  اً جذريحدث تغييراً ذكور، فإنه يُ بين الفرص العمل يراً بسيطاً على تأثالتعليم بينما يؤثر ومع ذلك، 

بين خريجات مدارس  ٪37ذكور(، و بين ال ٪6) ٪30الثانوي العام بين خريجات مدارس التعليم معدل البطالة يبلغ . اإلناث

بين خريجات  ٪25للذكور( و  ٪6ما بعد الثانوي )م بين خريجات التعلي ٪29للذكور(، و  ٪5التدريب المهني )التعليم الفني و

لرفض سوق العمل العامحات  نظراً اللتحاق بسوق العمل، ولكن على ااإلناث التعليم يحفز  أنكما للذكور(.  ٪7الجامعات )

المهني دريب تالفني والعلى ذلك، فإن تأثير التعليم  عن العمل. وعحاوةً ت في نهاية األمر عاطحان تبقين حد كبير، فإنهإلى 

 رقام الواردةاألإلناث )انظر بين ا هيزيد، ولذكور في حين بين االبطالة حيث يقلل معدل : جتماعي مختلف تماًمانوع االالعلى 

 أعحاه(.

                                                      
 )إعداد منى سعيد(. 2014مصر  ، مذكرة قطرية عنمؤسسة التدريب األوروبيةمشروع  8 
  التحديات التي تواجه القطاع غير الرسمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (،2011البنك الدولي ) 9 
 .  758، ورقة العمل رقم 2012، مقدمة جولة مصرفي سوق العمل التتبعي لمسح (، ال2013منتدى البحوث االقتصادية ) 10 
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، 2012عام لمن بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر المأخوذة  مؤسسة التدريب األوروبية وعلى أساس حسابات

ين يبلغ معدل البطالة بفي حين فبين الشباب من الذكور واإلناث.  ف كبيرختحاهناك اولكن  ،٪19الشباب معدل بطالة يبلغ 

لذلك، ال تغير إمكانية الوصول إلى التعليم إتجاه  .11بين اإلناث من الشباب ٪50يبلغ هذا المعدل ، ٪10الشباب من الذكور 

من العاطلين  ٪77، 2012لها نوع من التأثير المعاكس. في عام الفوراق بين الجنسين في الوصول إلى سوق العمل، ولكن 

من إجمالي عدد العاطلين حاصلين على دبلوم المادرس  ٪80سنة(، وكان من ما يزيد عن  29-15كانو من الشباب )

راسية إلى لدالثانوية، وكان ثلثهم من الحاصلين على درجة التعليم الجامعي. ويشير ذلك إلى صعوبة االنتقال من المرحلة ا

 مرحلة العمل.

محائم، وعدم كفاية المهارات التقنية، وعدم كفاية المهارات السوق العمل: التعليم العام غير تتضمن العوائق التي تعترض 

المتاحة عن معلومات عدم كفاية ال، وللمؤهحاتالعمل عدم محاءمة ، ومشاكل رأس المالوعدم كفاية ة، تي/ الحيااالجتماعية 

التعليم وي والتعليم الثانخدمات  قديمفعالية تولذلك، هناك شكوك حول العاملة، والتمييز.  ييدل، وقلة الطلب على األسوق العم

  العالي.

أتي مصر تاألزمة المالية العالمية في السنوات األخيرة. ت بسبب ولكنها عان ،مصرفي  مةمن القضايا الهاتبقى هجرة العمالة 

المهاجرين لغ عدد بالثانية في المنطقة. في المرتبة لتحويحات المالية في العالم وة لالمتلقيين الدول في المرتبة الرابعة عشر ب

بشكل رئيسي في البلدان العربية  ونعملوكانوا ي، 2010من السكان( في عام  ٪4,4مليون ) 3,7الخارج إلى المصريين 

يطاليا إبالتحديد في في الواليات المتحدة وأوروبا )بة أقل تركزت نس)المملكة العربية السعودية واألردن ودول الخليج( و

الهجرة  استمرارالهجرة المصرية "ولكن حالياً، تشهد (. شرعيةالغير عن طريق الهجرة  وسافر معظمهموفرنسا، 

 البلدان العربية.إلى ة مؤقتالالهجرة  تقل، حيث 12المؤقتة"

 

  المتاحةمهارات ال وتوفيق آليات تحديد الطلب على المهارات  2-2

المهارات  التوافق بين نوع ومستوىلم يتحسن وة، بين نظام التعليم والتدريب وسوق العمل في مصر ضعيفعحاقة زال التال 

 (.2013التعليم والتدريب )البنك الدولي، عرضها نظام التى يتلك و ةملاالعالقوى حتاجها تالتي 

عدد مدارس التعليم الثانوي الفني إال أن لقوى العاملة، الوظائف لمن  ٪27ي الزراعيوفر القطاع  بينما ،على سبيل المثال

من  ٪12) مجال الصناعيالي فالعكس صحيح المدارس الثانوية الفنية. وإجمالي عدد فقط من  ٪9ي ال يمثل سوى الزراع

 أدناه.المدارس الثانوية الفنية(. انظر الرسم البياني عدد من إجمالي  ٪47القوى العاملة مقابل 

، ني والثالثين الثاللمستوي هرة )خاصةً االم ةنقص العمالإلى التدريب المهني نظام التعليم الفني و ت عدم كفاية ومحاءمةوقد أد

ستثمارات اال تذا. قررت الشركات الكبرى حيويةاختناقات في القطاعات األكثر أسفرت عن والمستويات الفنية العليا( التي 

البنك الدولي، و؛ 2011المستوى المتوسط )وزارة التعليم العالي، ذات بسبب نقص المهارات عاملين فيها تقليل عدد ال مكثفةال

2013.) 

. 2014في منتصف تولى منصبه الذي الجديد لتعليم الفني انائب وزير من قبل هذا الموضوع ت اإلشارة إلى كررتوقد 

المدارس ن طريق عالفنيين  اإلفراط في إنتاجإلى  جزئياً وهو يرجع ، كبيراً سياسياً  هذا النقص يشكل تحدياً ويعتبر سيادته أن 

 أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية.أعلى مما تتطلبه  مؤهحاتحاصلين على ( الةسنفي ال خريجألف  600الفنية )حوالي 

                                                      

مسح في سنة(  29-15)معدل البطالة بين الشباب يصل ، 2012عام في مصدر البيانات المستخدمة. اختحافاً كبيراً استناداً إلى الشباب صة بالخابيانات تختلف ال 11 
رير الجهاز اتقأشارت ، ماضيةالسنة ال خحالإلناث(. بين ا 24,7لذكور و بين ا 9,6) ٪13إلى  العمل مرحلة ة إلى يساالدرالمرحلة من  االنتقالمنظمة العمل الدولية عن 

وجد بيانات ت إلناث(.بين ا ٪53,2لذكور و بين ا ٪22,5) ٪29,7سنة( قد وصل إلى  24-15)لشباب بين امعدل البطالة إلى أن المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
نتقال اإلمنظمة العمل الدولية عن مسح في سنة(  24-15)الشباب معدل البطالة بين يصل  في حينت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. معدالتناقضة في م

المسح )استناداً إلى حسابات مؤسسة التدريب األوروبية(، أشار  إلناثبين ا ٪45لذكور وبين ا ٪10، 2012في عام  ٪28,4العمل مرحلة ة إلى يساالدرالمرحلة من 
. ورد في تقرير مسح القوى إلناثبين ا ٪54ولذكور بين ا ٪17، ٪35الفئة في نفس العام قد وصل إلى إلى أن معدل البطالة بين هذه التتبعي لسوق العمل في مصر 

)قاعدة بيانات  إلناثبين ا ٪45,7ولذكور بين ا ٪19,6، ٪31,6( هو سنة 24-15الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ) معدلإلى أن  2012العاملة لعام 
الفترة  تحافالناتجة عن اخ، فضحا عن التأثيرات الموسمية الدراساتمن قبل هذه عينات جمع الاستراتيجية ختحاف قد تكون هذه االختحافات نتيجة ال منظمة العمل الدولية(.
على ذلك ؤثر يلكن ال ينبغي أن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر، ووؤثر على كل من مسح منظمة العمل الدولية يقد وهو ما جمع البيانات، الزمنية التي يتم خحالها 

ليم الشباب خارج دائرة العمالة والتع: ت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، يرجى الرجوع إلىمعدالاختحافات المعلومات حول  مسح القوى العاملة )لمزيد من
التعليم الخاصة بكل من الشباب خارج دائرة العمالة ون جميع المصادر المختلفة للبيانات م ضحاألمر الذي يت(. في مؤسسة التدريب األوروبية الشريكةدول في ال والتدريب
 بين الذكور واإلناث.كبير الختحاف االو وبطالة الشباب ه والتدريب

 2013تقرير هجرة الجوار الخاص باالتحاد األوروبي  12 
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 (2011/2012ة )الفني: عدد ونسبة األنواع المختلفة من المدارس الثانوية 2 رقم الرسم البياني

 

التعليم والتدريب المهني بعد الثانوي في مؤخراً عن التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أجرتها منظمة مراجعة أكدت 

متطلبات  مدى تلبيةجعل من الصعب تقدير ين، تخريجبالنسبة للنتائج سوق العمل  نوجود بيانات عأن عدم ( 2015مصر )

اً عرضي اً استطحاعالعالي  وزارة التعليم، أجرت 2011. في عام اً حاليالمتوفر المهني التعليم والتدريب من خحال  سوق العمل

الطلب على خريجي التعليم والتدريب ي، وقد اتضح من هذا االستطحاع أن الصناعالقطاع بين رجال األعمال ومديري 

سوق ي فالخريجين شاركة هؤالء م داد، ومن ثم، فسوف تزخحال السنوات القليلة المقبلة سوف يتزايدالمهني بعد الثانوي 

 (.2015، منظمة االقتصاد والتنمية) 2016في عام  ٪52إلى  2012في عام  ٪47العمل في مصر من 

معايير توزيع مسارات التعليم والتدريب غياب عدم الكفاءة وعن قطاع السياحة من ناحية أخرى، تحدثت الجهات المعنية ب

دريب التعليم والتمعاهد عدد كبير من على الرغم من وجود . وا بعد الثانوية من نفس النظامبين المرحلة الثانوية ومالمهني 

لفني االثانوي لتعليم امدارس إال أن عدد عاطلين عن العمل(،  خريجتإلى تجه التي تو)في مصر  المهني في مجال السياحة

 .13يعد قليحا المتخصصة في مجال السياحة

سوق العمل )الجهاز عن العديد من المؤسسات في جمع معلومات مشاركة  ازدادت  لوقتمع مرور اأنه  على الرغم من

ملة العاالمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والوكاالت المتخصصة مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة القوى 

سوق العمل منظم لاآلن نظام معلومات يوجد حتى أنه ال ال إ ،مشروعات الجهات المانحة المختلفة(والهجرة وغيرها من 

ال  . باإلضافة إلى ذلك،بصورة منتظمة على مستوى الجمهورية وما تتطلبه من مهاراتسوق ال هذه ل احتياجاتيحليقوم بت

ير عملية تقروهو ما ورد من قبل في وتنسيق البيانات ألغراض السياسة، وترابط اتساق جدية تتعلق بمشاكل تزال هناك 

مركز في  2006الذي تم إنشائه عام  المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف،وقد تم تكليف . 2010ام عل تورينو

، بمهمة سد هذه الفجوة، ولكن تأثيره كان محدوداً بسبب عدم كفاية الموارد، وعدم تخصيص المعلومات ودعم اتخاذ القرار

منذ د الذي شهدته البحاعدم االستقرار السياسي أدى على ذلك،  عحاوةً وميزانية خاصة به، ولحقيقة أنه لم يكن كياناً رسمياً. 

)الوكالة األلمانية للتعاون  ةالمانحة األلماني ةبدعم من الجهو، وفي اآلونة األخيرة. إلى تباطؤ أنشطة هذا المرصد 2011عام 

ريبها في سوق العمل التي تم تجل ةقليميمراصد اإلالإنشاء وتجسدت الفكرة في نهج إقليمي بالدولي( تم إحياء فكرة المرصد 

  .14ة آخرينأربعجاري تنفيذ ستة مراصد إقليمية و انشاءمن أكتوبر ومدينة السادات(. حتى اآلن تم مدينة السادس منطقتين )

 هيئةإنشاء مرصد العمل وبناء قدرات ب( 16-2014المملكة المتحدة وهولندا )أعدته مشروع يتنبأ وباإلضافة إلى ذلك، 

تى تتمكن حالمعلومات،  وتكنولوجيالوزارة االتصاالت  نمية صناعة تكنولوجيا المعلومات )ايتيدا(، وهي الذراع التنفيذيةت

 استضافة المرصد.من 

اعي تحت مظلة مجلس التدريب الصن تنفيذهوالمقرر ، شغيلللتدريب من أجل الت القوميالبرنامج  اعتماد، تم 2013في عام 

الصناعي من خحال ة في القطاع المصري ةلاويهدف البرنامج إلى تحسين مهارات العم. اعة والتجارةالتابع لوزارة الصن

                                                      
 .2014ديسمبر  16تورينو، وزارة الشؤون الخارجية، القاهرة، تقرير عملية مشروع المعنية بصرية للجنة الوطنية المي شانقالاألدلة القولية في االجتماع تم جمع  13 

 التي تقوم بإنتاج معلومات عن األوساط األكاديميةتتكون المراصد اإلقليمية لسوق العمل من موظفين معارين من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني و 14 
 في عملية تشاركية واقترا  عمليات تدخل في المنطقة ذات الصلة. سوق العمل اإلقليمية
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األمريكية  الوكالة لسوق العمل الصناعي بدعم منمعلوماتي حائقة ووضع نظام الوظائف الالتدريب والتأهيل، والتوفيق بين 

قطاعات  10)في  فائشخص على وظألف  17حصل يبية، اإلمارات العربية المتحدة. في المرحلة التجرحكومة و للتنمية

 الغزل والنسيج(.قطاع في  هامن ٪50مختلفة، 

وزارة ووالتعليم الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة العمل الدولية  عملت، 2014في عام 

عمل  فريقتوجيه المهني في مصر، والذي تم تطويره من قبل الدخال المفهوم الوطني إلالعاملة والهجرة على إحياء القوى 

ي المهني األول من نوعه فتوجيه مفهوم التم إقرر قبل الثورة.  مؤسسة التدريب األوروبيةمن  وطني رفيع المستوى بدعم

القوى ر وزيلي والتعليم العاوالتعليم ووزير  التربيةوزير )ين ربعة المعنياألوزراء المن قبل  2010مصر في نهاية عام 

مفاهيمية يقدم هذا المفهوم أرضية بعد الثورة. األمر تماماً  هذا ُنسيالصناعة والتجارة(، ولكن وزير العاملة والهجرة و

في  العمل والتعليم، بمامجالي مشاريع استراتيجية واسعة النطاق في تمكنهم من إقامة للسلطات الوطنية والجهات المانحة 

وزارة ومنظمة العمل الدولية  تعاونت كل منالتعاون اإليطالي، منظمة التدريب المهني. بتمويل من والتعليم الفني ذلك 

لفني مستشاري نظام التعليم او ، وتدريب معلميالتوظيفلتنظيم معارض العاملة والهجرة وزارة القوى والتربية والتعليم 

ف يوظتالمكاتب د صغير من وحدات التوجيه المهني في نشاء عدبهدف إالمهني  على التوجيهوالتدريب المهني والتقني 

لوضع نموذج للتوجيه المهني في المدارس، مع  والتعليم الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وزارة التربية تدعمكما  العامة.

نوفية( )الجيزة والمفي منطقتين النموذج العمل. وقد تم تجريب هذا مرحلة ة إلى يسادررحلة الالتركيز على االنتقال من الم

 .15محافظة في جميع أنحاء مصر 12مدرسة في  49، ويجري اآلن تنفيذه في 2014في عام 

 توفيقها مع المعروض من الوظائفوالمطلوبة دور خدمات التوظيف العامة فيما يتعلق بتحديد المهارات ال يزال ، بوجه عام

عظم متعاني . في تقديمه حتى اآلن ستمرتفي الماضي وة المانحت ته الجهاقدمالذي للغاية، على الرغم من الدعم  محدوداً 

ونقص ونقص الموظفين تخلف مكتب من ال 300 التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة والبالغ عددها مكاتب التوظيف

 سجيحات.إصدار تصاريح العمل والتتتمثل مهمتها األساسية في من الخدمات ولغاية محدودة عدد  حيث تقدمالموارد، 

المنظمات غير الهادفة للربح هي المنظمات المنفذة الرئيسية لسياسات سوق العمل النشطة وتدعم المنظمات غير الحكومية و

من جميع  ٪86الجهات الحكومية في مصر، وهو ما يمثل أضعاف ما تقوم به  ةقدر بخمستُ   دعم ونعاون فني عمليات

 .هذه السياسات دعمعمليات 

 

سوق  واحتياجات يةحتياجات االقتصادااللتأثير على في انظام التعليم والتدريب المهني  إمكانيات 2-3

 العمل

الشغل الشاغل للمجتمع المصري، إلى  لكونها  2011ثورة يناير كانت قضية البطالة من أبرز األمور التي ركزت عليها 

األمر  ،ادئ الشفافية والمساءلة والعدالة االجتماعيةنب مكافحة الفساد والتوجه نحو إقامة دولة ديمقراطية تقوم على مباج

مصر سياسة و/أو استراتيجية  لم يكن لدىمرحلة من اإلصحاحات متعددة المستويات. قبل الثورة، الذي يتطلب خوض 

قيام منذ  االمتعاقبة التي تم تعيينهالمجالس الوزارية  تحتى اآلن. وقد تعهدال يزال قائماً وهذا الوضع توظيف، معتمدة لل

لى مع تصاعد البطالة إو. ة األجل للغايةوضع سياسات لخلق فرص العمل، ولكن كانت معظم هذه التدابير قصيربالثورة 

 .ةالسياسيجندة في األ من المواضيع األكثر إلحاحاً توظيف تدابير سياسة اللشاملة ية وضع استراتيجية إطاريبقى آفاق جديدة، 

بدعم من منظمة  (2015-2010تشغيل الشباب )العمل القومية لخطة العاملة والهجرة بوضع  وزارة القوىقامت قبل الثورة 

يتم تخصيص  ممن قبل البرلمان ولعليها ق يتصديتم اللم ، ولكن الوكالة األلمانية للتعاون الدولي واألمم المتحدةو العمل الدولية

 ى، باإلضافة إلالشباب وتوفير فرص عمل الئقة ومنتجةن بيبطالة معدل الخطة خفض كان الهدف من هذه ال. لهاموارد أي 

المهارات وية ومهارات اللغتحسين ال)تحسين نوعية النظام، و نظام التعليم الفني والتدريب المهني (أثحاث أولويات رئيسية: )

ق العمل )تطوير )ج( سياسات وبرامج سوو)ب( تنمية المشاريع )تعزيز برامج ريادة األعمال؛ والجديدة؛ ة التكنولوجي

 لوائحاستعراض والعاملة والهجرة وزارة القوى معلومات سوق العمل في حدة إنشاء ووالتوظيف في القطاع العام  خدمات

 (.سوق العمل

                                                      
 ويتم االعتماد بالتعاون مع أكاديمية المعلمين. فائالوظ ميسريمن ل المعلمين ليصبحوا يالنهج تأهعناصر هذا من  15 
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مزيد من األموال لمديريات ال 16التي وضعتها وزارة التخطيط 2014/2015خصصت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لتنمية اتيجية إعداد استراذاتها بالوزارة تقوم  حالياً  وإطار التوجه نحو المركزية التعليم ما قبل الجامعي.  التربية والتعليم في

في  رائدةدولة رؤية تعظيم إمكانات مصر وقدرتها على المنافسة من أجل تنشيط دور مصر التاريخي كب 2030المستدامة 

ً اتيجية التي تشير سترحالالمحاور الرئيسية يعد التعليم من المنطقة.  المهني من حيث يب التدروفني إلى أهداف التعليم ال أيضا

 للشباب. جذاباً  رفع مستوى التعليم الفني وتطويره باعتباره اختياراً 

جات حتيااللتأثير على امحدودة ا مصرفي التدريب المهني التعليم الفني وإمكانات نظام وعلى الرغم من ذلك، ال تزال 

الطلب،  العرض بدال من المنهج الذي يعتمد على)أي  القديمةسوق العمل بسبب الموروثات التاريخية  تياجاتية واحاالقتصاد

الخبرة أو  ونقصالقطاع العام بشكل رئيسي  فااستهدومجزأة، ال واإلدارةالتدريب المهني للتعليم الفني والوضع المتدني و

ظهور عدم وجود رؤية واضحة لمع وقد أدت هذه الموروثات القطاع الخاص( إلى جانب تحديات اإلصحا . تها في قل

لتدريب االتعليم الفني وتحسين جاذبية وجودة واستجابة  تجعل من الصعب جداً    ُمفرغةدائرة الدخول في و دائمة   تحديات 

في صورته الفني،  التعليمأن " 2012-2007ية لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي موقالخطة االستراتيجية الوضحت المهني. وأ

نظام التعليمي هذا الل النظرة العامة لقد أكد تدني  .أو األسواق الداخلية والخارجية/لتلبية احتياجات المجتمع و كفيال ي، ةالحالي

 ".لفقراءخاص باني فلنخبة في حين أن التعليم الخاص بااالعتقاد بأن التعليم الثانوي العام إلى 

ة يالصناعات والمؤسسالمهني التدريب ني وفالفصل بين مؤسسات التعليم الالتعليمي؛ النظام ا هذفي ة الرئيسياء خطن األوم

إلى  والذي يؤدي ،ن سوق العملوال يزال هذا اإلنفصال ع. بينهم االتصال والتعاونحيث تقل فرص  ،ةية والتجاريوالزراع

عام ذ منثة يحدعدم توافر بيانات  على الرغم منو. المهني، سائداً التدريب ني وفالتعليم ال وسوق العمل ين ضعف الصلة ب

وروبي البنك األالدراسات االستقصائية للمشروعات التي يجريها مصر لم تشارك في الجولة التالية من  ، نظراً ألن2008

 رئيسياً  عائقاً لة مقوى العامستويات مهارات التي تعتبر تدني شركات الال نسبةأن  يتضحالبنك الدولي، وإلعادة البناء والتنمية 

منخفضة ومتوسطة الدخل )البنك الدولي، البنك األوروبي دول في الالنسب بين أعلى من ( ٪50لألعمال التجارية في البحاد )

  (.2008إلعادة البناء والتنمية، 

 
 )%(التجارية  تعتبر تدني مستويات مهارات القوى العاملة عائقاً رئيسياً لألعمال: الدول التي 3 رقم الرسم البياني
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 2013، ريب األوروبيةمؤسسة التد(. 2013فبراير  22) www.enterprisesurveys.org(، 2008المصدر: البنك الدولي )

 اتعوشرالمأداء والتجارية بيئة األعمال عند إعداد استقصاء الحالية. اإلنشاء لعمليات ة محتملكأحد القيود ال قائتقييم الععلى أساس : يتم احتساب المؤشر مالحظات
 الستقصاءالسابقة لهذا العام المالي الماضي، في حين أنه في الجوالت للتأكد من أنها تقدمت بطلب للحصول على عقود الحكومة في اعلى الشركات سؤاال طر  ، تم 2008

 2005وعام  2002أوروبا وآسيا الوسطى في عام ول . بسبب االختحاف في المقاييس المستخدمة في دستقصاءجميع الشركات المشاركة في االى لعتم طر  السؤال 
د األعمال وقيالمطروحة عن المؤشرات القائمة على األسئلة لم تكن خمس نقاط(،  مقياس من) 2008صاءات ستقالمستخدمة في االمقاييس أربع نقاط( وتلك  مقياس من)

صول على على القارىء تحميل البيانات الخام للحلذلك ينبغي  سابقة،في االعتبار عند تحليل االتجاهات الذلك ضع على والمستخدمين النهائيين حث . يتم متشابهة تماماً 
 فية.معلومات إضا

                                                      
 16 lan.aspxhttp://www.mop.gov.eg/plan/NewP 

http://www.enterprisesurveys.org/
http://www.mop.gov.eg/plan/NewPlan.aspx
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لى إ، سيةللتناف المصريالوطني مجلس البالتعاون مع  ،مؤسسة التدريب األوروبيةصائية أجرتها وقد توصلت دراسة استق

معظم دول المنطقة تحسينات في  أجرتأنه في حين األخير تقييم قانون األعمال الصغيرة وضح . وأ17استنتاجات مماثلة

، إال أن أداء هذه المشروعات 2013و  2008بين عامي ما في الفترة الصغيرة والمتوسطة المشروعات تطوير مهارات 

ة مؤسسالدول )بغيرها من  مقارنةً األداء مستوى أعلى من ، بل وحفظت على، ، على الرغم من أنها بدأتقد تدهور مصرفي 

  (.2014، التدريب األوروبية

 )درجات مرجحة(  2013-008: مقارنة بين مهارات المشروعات 1-8 د الفرعيالبع - تقييم قانون األعمال الصغيرة: نتائج 4 رقم الرسم البياني

 

 الجزائر مصر األردن لبنان المغرب فلسطين تونس

ة والمفوضي ديمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاالمصدر: مؤشر سياسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط، 

 مؤسسة التدريب األوروبيةاألوروبية و

لفجوة الحالية في المهارات ونقصها، يبحث أصحاب العمل بصورة متزايدة عن حلول بديلة. وقد بدأت بعض ل استجابةً 

مثل ة )شركخاصة بالوالتدريب  الفني لتعليملبرامج كاملة  الشركات الدولية والشركات األكبر، على وجه التحديد، في إعداد

، شركات أخرىتحاول وعلى المدى القصير والطويل.  ةتوفير المهارات المناسبلكي تضمن مرسيدس مصر( شركة 

 في نماذج الشراكة بين القطاعينالمشاركة  في المقام األول، صناعةالتي تعمل في مجال الالشركات الصغيرة والمتوسطة 

نموذج التناوب أو غيرها من أشكال العحاقة أو (، MKI-DSشركة العام والخاص، على سبيل المثال النظام المزدوج )

لتي االعديد من الشركات األخرى وهناك المقاولون العرب(. شركة التعليم والتدريب المهني )قدمي خدمات التعاونية مع م

 .رات العملمقهني في التدريب المالتعليم الفني ووخريجين مدارس وظفين الجدد ليس لديها خيار آخر سوى إعادة تدريب الم

 شاركةماتخاذ خطوة أقوى نحو في  وشرعواهذه التطورات، وجود   التدريب المهني ة التعليم الفني وسياسو واضع أدركوقد 

. 18على العمل ةقائمال التعليمية ، وتطوير المهارات العملية واختبار النهجمبدئيالتدريب المهني الالتعليم الفني وفي شركات ال

ما فضلت بين ،ناقشة األهداف الكمية المحددة لتوسيع النظام المزدوج في مصربمومة السابقة، على سبيل المثال، الحكقامت 

 ينطوى نهج "مصنع في المدرسة". في حين المدرسة" و "مدرسة في المصنع"  في "مصنع الحكومة الحالية نهج يسمى

لنهج األخر اوالمدرسة، ينطوي الوزارة وتوزيعها بين من خحاله ا  األربتحقيق الذي سيتم على قيام المدارس باإلنتاج الفعلي 

التدريب و التعليم الفنيعلى فتح مراكز تدريب في الشركات الكبرى بحيث يتم توفير التدريب على رأس العمل لطحاب 

ة" و"عدد نع منتج. وضعت الخطة االستراتيجية القومية مؤشرات قابلة للقياس مثل "عدد المدارس التي تتضمن مصاالمهني

هذا المفهوم  ت وزارة التربية والتعليماعتمد. 016/2017تم تحقيقها بحلول عام يالمصانع التي يوجد بها مدارس"، س

ن من الشركات الكبيرة )المقاولو في عدد قليل جداً  اختبارهتم و ،بضعة سنوات فقطرسة منذ دالمختلط بين المصنع والم

مركبات البضائع الثقيلة )أي الحافحات تقوم بتصنيع  ةمصريي شركة ه MCVشركة (. MCV أو BTMأو العرب 

التعليم في مقرها اثنين من مسارات   مجموعة صناعية. تدير الشركةين بموظف متصل 6000 ويعمل فيهاوالشاحنات( 

لمتدربين ل بالغ المخصصةالحكومة الماختيار الطحاب وتدفع تقوم الشركة بإداري(، مسار فني ومسار المهني )الفني والتدريب 

العشماوي، )التفتيش عليهم  ويتمون في الموقع عملي همن من المدرسة، ولكنوالمعلميأتي . ءدااألإضافية، بناء على آت ومكاف

2011.) 

                                                      
ادية لعحاقة بين التعليم والتدريب والقدرة التنافسية االقتصلالتعليم والتدريب( قطاع مجتمع األعمال و منتصور أصحاب المصلحة الرئيسيين )أوضحت هذه الدراسة  17 

لتغلب ل نهج مخصصاتباع تخطيط وغياب الإلى  إلضافةباعلى التعليم والتدريب، الحكومي من أصحاب المصلحة الرأي القائل بأن اإلنفاق  ٪60حوالي  رجح. للدولة
سة التدريب مؤسالتي ال تلبي احتياجات سوق العمل )قديمة ، األمر الذي ينعكس في المناهج الالجودة بصورة كبيرةتدهور هذا الرأي إلى على تدني نوعية التعليم، وأدى 

  (.2011، األوروبية

بقوة المسؤوليات المشتركة للحكومة وأصحاب العمل والشركاء االجتماعيون في جميع  (2012) التدريب المهنيالفني و التعليميؤيد مشروع استراتيجية إصحا   18 
 م األولويات.مستويات التعليم والتدريب المهني والحاجة إلى تقوية اإلمكانات ذات الصلة. ويعتبر توسيع نطاق شراكات التعليم والتدريب المهني من أه
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في اسة لكنها ال تحظى باهتمام السيقائمة، والتدريب المهني التعليم الفني و في نظاموال تزال طرق التعلم القائم على العمل 

نموذج مدرسة ب 2030-2014الخطة االستراتيجية القومية الوقت الراهن. ترتبط المؤشرات الوحيدة في هذا المجال في 

)التركيز يم والتعلوزارة التربية الطرق، هناك بعض برامج التلمذة الصناعية التقليدية الخاصة ببين هذه ومن المصنع. في 

زارة والكفاية االنتاجية والتدريب المهني )الخاص بمصلحة نظام التناوب نها مالصناعي(، والقطاع على القطاع العام و

خطط التلمذة الصناعية المستمرة ، وفي المقام األولالعام القطاع مؤسسات ذي تشارك فيه كبرى الصناعة والتجارة( ال

والنظام المزدوج )مبادرة مبارك كول( االجتماعية البناء والصيانة والنجارة(،  هاأهدافمن )العاملة والهجرة وزارة القوى ب

م الذي تالخدمات والزراعة، ونموذج التناوب الفرنسي، ، وكذلك على القطاع الصناعيالتي تركز في المقام األول على 

من مدارس مدرسة  100األول عن التعليم الفني والتدريب المهني في حوالي االتحاد األوروبي مشروع  تجريبه من قبل

لخاص القطاع امن العمل أصحاب  أشكال التعليم الفني التعاوني،أحد وهي ، يتدريب التناوبالخطة يشارك في  .هذا النظام

شركة وأولياء والالمدرسة بين  من خحال عقد ثحاثي األطراف موقع ةنظمم)على المستوى القطاعي والمحلي( في شراكة 

يب شركة تدرومدربي تدريب المعلمين والمدربين والمعلمين الشراكة على تطوير المناهج الدراسية وتنطوي هذه األمور. 

 .إصدار الشهاداتو التجميعيورش العمل والتدريب العملي حديث وت

في مدرسة  59مزدوج من النظام بالارتفع عدد المدارس التي تعمل وفقاً لألرقام الواردة في تقارير وزارة التربية والتعليم، 

خحال طالب تقريباً  26,714إلى  13,969. كما تضاعف عدد الطحاب من 2013/14مدرسة في  116إلى  2009/10

غيل معدالت التشنتائج سجلت الثحاثة )الزراعية والتجارية والصناعية(. مقسمين بين أنظمة المدارس الفنية نفس الفترة، 

 لتقديرات (. وفقاً 2010 لعام)نتائج التقييم على عروض وظائف  نخريجيالمن  ٪85حصلت نسبة مرتفعة للغاية حيث 

كول مبارك  مبادرةالتي تطبق  التدريب المهنيالتعليم الفني ومدارس الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، من الممكن زيادة عدد 

 م، تشكلاعبوجه القطاع الخاص. القيود التي يفرضها بسبب من ذلك ، ولكن ليس أكثر ٪10إلى  ٪2من النسبة الحالية 

. لي( في الوقت الحا٪5أقل من بنحو التدريب المهني )التعليم الفني وصغيرة من طحاب  نسبةئم على العمل طرق التعلم القا

شركة  50في  متدرب 1000الستهداف ، المشروع القومي للتلمذة الصناعية الحديثة ، مؤخراً ظهرت مبادرة أخرى تخطط 

  صناعة النظام الكهربائي وتجهيز األغذية.وت صناعة السياراوقطاعات مثل صيانة األجهزة المنزلية بعض الفي 

مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل في أسيوط )مبادلة ديون بتجريب  التعاون اإليطاليمع منظمة  صندوق تطوير التعليمقام 

ي والتقنالتدريب المهني التعليم الفني وتحسين ربط نظام يهدف هذا المجمع إلى . 2014مليون يورو( منذ عام  20بقيمة 

 1000ستهدف وي ،مشتركالجنبي األقدم دبلوم مزدوج من خحال مسار التعليم المصري يبيئة األعمال وحتى يتحائم مع 

ة العمال المهرفضحا عن والمدربين علمين والم اتطحاب التعليم الفني والتدريب المهني وعدد من طحاب الكليطالب من 

: 2+2+3التعليميالنموذج جديدة، والتدريب الداخلي داخل المؤسسات وليمية تعمناهج طر  والعاطلين عن العمل من خحال 

نية فالية العليا والكل التكنولوجياودبلوم  في التكنولوجيا ( للحصول على دبلوممتوسط 2+ ثانوي  3مدرسة الفنية لدورتين )ال

 .19التكنولوجيا للحصول على درجة البكالوريوس فيدتها سنتين المتقدمة التي تقدم دورة ثالثة م

المثال  التدريب المهني، على سبيلالتعليم الفني ومشاريع مختلف دعمت وزارة السياحة واالتحاد المصرى للغرف السياحية 

عمال والباحثين عن العمل ألف من ال 260السياحة، وبرامج خلق فرص العمل. تم تدريب أكثر من في قطاع القوى العاملة 

ة يكياألمر الجمعيةها توالتي أقرلمدرب المصري، ل " التي تعتبر نموذج فريد من نوعهلمتنقلامن خحال "منهجية المدرب 

 .للفنادق

انخفض أداء قد واللحاق بدول المنطقة. تسير بوتيرة بطيئة وينبغي عليها زال مصر تال  بتعليم رواد األعمال،وفيما يتعلق 

تنفيذ بعض  المنطقة، على الرغم من فيأخرى دول  6بين خيرة المرتبة األتأتي في الماضية وخمسة السنوات ال مصر خحال

 ريادة األعمالوال يزال إدخال األعمال  ادوم ريية لتعلموقاستراتيجية ال تزال هناك حاجة إلى وضع . التجاربوالمبادرات 

د من التطوير مزيك إمكانية ل. وهنااً التدريب المهني ضعيفالتعليم الفني وفي التعليم الثانوي األدنى واألعلى، بما في ذلك 

م في نظا األعمال ريادةمعدل انتشار األعمال في مصر. وتؤكد تقارير أخرى أن ائدات ستراتيجي في مجال تدريب راال

ي عام ف العالمي لريادة األعمالالرصد في  ةشاركفي مصر هو األدنى مقارنة باإلحدى والثحاثين دولة المالتعليم الرسمي 

 (.2012)شتا،  2008

 

                                                      
 مؤسسة التدريب األوروبيةلمعلومات مصدر هذه ا 19 
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 )درجات مرجحة(  2013-008األول: التعليم والتدريب من أجل ريادة األعمال البعد  - تقييم قانون األعمال الصغيرة: نتائج 5 رقم الرسم البياني

 

 الجزائر              مصر        األردن        لبنان المغرب فلسطين تونس

ة والمفوضيمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الصغيرة والمتوسطة في منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط،  المصدر: مؤشر سياسة المشروعات

 مؤسسة التدريب األوروبيةاألوروبية و

 ةتدريب على ريادة األعمال والعمل والمهارات الحياتياألخيرة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إحدى مبادرات قدمت 

وحدة تقديم ، ومن المقرر 2015طالب في محافظة قنا. في عام  580عدد فنية لالثانوية من المدارس المدرسة  11في 

ووزارة الصناعة والتجارة مشاورات جارية مع وزارة الداخلية وهناك . التجارية كيفية إعداد وإدارة األعمالحول تدريبية 

نوي التعليم الثاالتي وضعتها المنظمة بشأن ريادة األعمال تطوير خطة م والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعمي

 .جمهوريةجميع أنحاء الفي  المهنيةالفنية والعام والمدارس 

 

 2010وتقييم التقدم منذ عام  العمل الذي تم 2-4

رة أخرى في م قد انخفضمجاالت بعض التشير تصنيفات األعمال التجارية الدولية والتنمية البشرية إلى أن أداء مصر في 

ات ينب األمن واالستقرار، هي األولوااالقتصادي، إلى جأن التعافي أكدت االنتخابات الرئاسية األخيرة وقد السنوات األخيرة. 

 المصريين. اتكثير من تطلعالتي تحقق الالرئيسية 

 مل خلق فرص عى لعرسمي قدرة القطاع الخاص الانخفاض  ،مصرالتي ال تزال تواجه رئيسية التحديات ومن ال

كافية، وانخفاض حصة التوظيف في القطاع العام، وعدم التوافق بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق 

على ذلك،  في القطاع الخاص. وعحاوةً  مشاركتهاالعمل، وانخفاض مشاركة المرأة والحواجز التي تحول دون 

 ب.لتشغيل الشبامناسبة ليس هناك خطة عمل وطنية 

 فادة ستالويمكن افي بدايتها  وتوافق المعروض منهامهارات على اللتحديد الطلب المتبعة منهجية الليات ال تزال اآل

ن المبادرات العديد ميتضمن  نهج اتباعفي ستمرار االمختلفة. بدال من الالرائدة والتجريبية من العديد من المبادرات 

ات موارد وتنفيذ نهج مشتركة بين الجهات المانحة والوزارسين تركيز التحالصغيرة والمتناثرة، يمكن التفكير في 

النفع يعود ذلك بواسعة النطاق في إنشاء نظام معلومات سوق العمل. يمكن أن ات مبادرالالمختلفة والتركيز على 

 مهنيلأساس لنظام المعلومات ا على وضعوكذلك  ،التدريب المهنية التعليم الفني وتخطيط سياس ضاغرعلى أ

مجه في دللتطبيق إحياء المرصد الوطني وة قابلال تخياراومن العمل. الللطحاب والعاملين والباحثين عن الوطني 

 وغيرها من المبادرات المماثلة.من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي سوق العمل بدعم ل ةمراصد اإلقليميال

أن هذا هو مفتا  مواجهة التحدي إدراك لقطاع الخاص وحققت مصر بعض التقدم في التوجه نحو زيادة مشاركة ا

دريب المهني. التالتعليم الفني ومن خحال بطريقة أفضل سوق العمل تلبية احتياجات المتمثل في عدم تطابق المهارات و

 .الخطة االستراتيجية القوميةيتم تنفيذها من خحال لجديدة يجري إعداد مبادرات بعض المبادرات واستمر العمل ب

  ،مفهوم "مصنع داخل كل مدرسة" و"مدرسة داخل كل األولوية لاء عطال يتضح حتى اآلن سبب إومع ذلك

 . 20ات الكافية ذات الصلةتقييمالأو عدم إجراء االختبارات والمفرط طمو  مصنع" الذي يتسم بال

                                                      
 مجموعة المهاراتبتعلق ت اً مخاطر. في النموذج األول )مصنع داخل المدرسة( قد يكون هناك قيودالقصور والأوجه من   ها ال تخلوولكن ،هذه المفاهيم بعض المزايال 20 

صنع( النهج الثاني )مدرسة في المأما  .العمل ومهام التعليم مهام بين بالشد والجذالة حأو شركة ألغراض التعليم والتدريب، فضحا عن من بناء مصنع التي يمكن تعلمها 
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 ت نجحها عبر السنوا ومن األمور غير الواضحة أيضاً سبب عدم إيحاء االهتمام الكافي بالمبادرات التي ثبت

رها وال يرد ذك كة مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنياشر ( أومبادرة مبارك كولمثل النظام المزدوج )

 (.   2030-2014في خطط التنمية االستراتيجية المستقبلية )الخطة االستراتيجية القومية 

 التعليم الفنى والتدريب ب العمل في ومن المشاكل الرئيسية كذلك عدم وجود إطار شامل لمشاركة أصحا

فنى التعليم ال. كما ينبغي أن تحدد الحكومة مجاالت األولوية التي تكون فيها مشاركة الشركات في المهني

مجدية للغاية، بالنظر إلى القدرات المحدودة لقطاع األعمال في مصر. من الضروري  والتدريب المهني

 في مثل هذه األولويات. دريب المهنيالتعليم الفنى والتبشكل قاطع إدراج 

 المحائمةز حوافتقديم ال أيضاً تتطلب  ولكن  ،لحوار والتعاونهذه المشاركة مجرد وضع هيكل سليم ل ال تتطلب 

ث ابحلقي األتاألنظمة والتشريعات المحائمة. يمكن أن  مع محاولة ترسيخها من إلى الشركات  وجهةموال

فرها توسمن الضوء على العدد المحتمل ألماكن التدريب التي  عية مزيداً ودراسات الجدوى القطا ةالمستهدف

ي المشاركة فالي تعترض لمؤسسات والعقبات القائمة من جانب احقيقي اللتزام االالشركات، فضحا عن 

تدريب الوفني في التعليم ال األعمال المستقبل. وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تعليم ريادة

أساس أفضل للعمل الحر كخيار شكيل ريادة األعمال والعمل الحر بين الطحاب وتعقلية مهني من أجل خلق ال

 للخريجين.ي عملي مهن

  

                                                      
نه يثير أيضا أإال  ،خفف الضغط على ميزانية التعليمذلك قد ي أنوعلى الرغم من . مدرسة داخل مؤسستها قامةإالقدرة على التي لها  لشركات الكبيرة جداً افقط جذب قد يف

" تبدو طموحة أكثر من الحازم وغير مدرسة وفي كل مصنع دور الحكومة في مجال التعليم والتدريب. وعحاوة على ذلك، فإن فكرة "في كل ولحالعديد من التساؤالت 
 واقعية.
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كفاءة وفعالية تناول المتطلبات االجتماعية والسكانية ومتطلبات  .3

 االشتمال

 ريب العوامل السكانية واالجتماعية التي تشكل الطلب على التعليم الفني والتد 3-1

معدل بلغ و 201321مليون نسمة في عام  84 ، حيث زاد عدد سكانها عنفي العالم مصر من بين الدول األكثر سكاناً إن 

الشباب الذين تتراو  أعمارهم بين يمثل . اً مرتفع اً سكاني اً ال يزال يخلق ضغطاألمر الذي  ،(٪1,7النمو السكاني السنوي )

محايين(  27) ٪32حوالي ونسبة من هم دون سن الخامسة عشر  ،السكانمن مجموع  ٪29ما يقرب من سنة  15-29

 سوف توضحفي التعليم والصحة والعمل واإلسكان والبنية التحتية. ضخمة عامة  اتاستثمارعمل إلى     يدعووهو ما 

في توصيل دة الجويق تحقالتدريب المصري: ود التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم االتجاهات الديموغرافية للبحا

موغرافي الدي للتضخم نظراً  . في سوق العملمر في نهاية األو ،كبيرة من السكان الشباب ى مجموعاتلإالتعليم والتدريب 

 االقتصاد.معاناة ظل في  اً،سوق العمل سنويألف شاب إلى  800ينضم ما يقرب من الشباب، بين 

ال وعمل والتعليم والتدريب ذات الصلة، الفرص حول تحسين المجتمع  بين أفرادتوقعات كبيرة  2011يناير خلقت ثورة 

 نظام التعليم والتدريب بعد.عدم تحسين هذه التوقعات مع تزايد البطالة ولم تتحقق الشباب. حتى اآلن، بين سيما 

أو البيانات المتاحة عن السنة  2013 –لنوع )%( سنة( حسب ا 29-15)العمالة والتعليم والتدريب معدالت الشباب خارج دائرة :   6رقم الرسم البياني

22األخيرة

 

سنة ويزيد إلى  24-15في الفئة العمرية  ٪28.4 بنحوالشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في مصر  معدليقدر 

لة لإلنتقال من المرح مسح منظمة العمل الدولية إلى استناداً  مؤسسة التدريب األوروبيةحسابات ) 29-15للفئة العمرية  29٪

في مرحلة إلناث ا. معدل وندرسيوال  ونعمليال مصر ثلث الشباب في أن (. وهذا يعني 2012الدراسية إلى مرحلة العمل 

خارج دائرة الذكور الشباب  (. معدل29-15للفئة العمرية  ٪50، و 24-15للفئة العمرية  ٪45)مرتفع للغاية الشباب 

 ٪9,3و 24-15للفئة العمرية  ٪10 ،المتوسط في االتحاد األوروبييشبه إلى حد ما منخفض و العمالة والتعليم والتدريب

من  ٪63: بين اإلناث والذكورخارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب تختلف أسباب بقاء الشباب . 29-15للفئة العمرية 

                                                      
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمصدر البيانات الديمغرافية الواردة في الفقرة هو 21 

 ، التحديث المبدئي للتقدمبلدان العربية المتوسطيةال(، 2014) مؤسسة التدريب األوروبية 22 
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مختلف الوضع ولكن . يشعرون باإلحباط ٪7بنشاط عن وظيفة( ويبحثون عاطلون عن العمل ) ٪30، و23طاشنغير الذكور 

  .تشعرن باإلحباط ٪4وت عاطحا ٪10، و رعاية أسرهنمن اإلناث  ٪82تتولى نسبة  حيثالنسبة لإلناث، تماماً ب

 مليون طفل.  3(، بلغ عدد األطفال المصنفين كأطفال من ذوي اإلعاقة حوالي 2006وفقاً ألخر تحليل للتعداد السكاني )

 

 الوصول والمشاركة والتقدم فرص متطلبات الفردية وطموحات المتعلمين، تحقيق ال 3-2

في المشاركة  الطامحينسد لتنظيم طحاب التعليم الثانوي ك ستخدمحيث يُ ، العازل الجدارمن  فني كالمعتاد بنوعالتعليم القام 

ولة بالتقرير، التعليم العالي في الفترة المشمإلى الوصول من التعليم الفني إمكانية  اتاحة  ةالتعليم الجامعي. استمرت سياسفي 

ع ذلك، للسنوات القادمة. وم دورات تدريبية تأهيلية قبل المرحلة الجامعيةو الخاصةالدورات التحضيرية بعض  طيخطتم تو

ياجات بين احتللموازنة  كبيراً  اهتماماً  ، ينبغي إيحاءفرص الوصولتلبية االحتياجات الفردية من خحال زيادة لمحاولة وك

ادة في فكرة المجتمع الملتزم بالشهلتعليم العالي والتي تحيط باسوق العمل واالحتياجات الفردية. على خلفية هذه الضجة 

التعليم عتبار اعلى سبيل المثال،  لهذه الرغبة الشديدة، ومنهاآثار جانبية سلبية إحتمالية ظهور تمثل في تطر اخمهناك مصر، 

للتعليم العالي بدال من التركيز على تزويد الشباب بالمهارات ذات الصلة لدخول أسواق العمل الرسمية  ني تذكرة دخولفال

 وغير الرسمية.

فيما يتعلق بنظام توزيع خريجي المدارس اإلعدادية لم تحدث أية تغيرات، ولذلك فهناك مشكلة كبيرة تتعلق بسياسة االلتحاق 

و أ هم حسب اهتمامتهمحرية اختيار األفراد تحديد مساري. من الصعب تواجد فكرة بنظام التعليم الفني والتدريب المهن

( درجاتة )يساردلعحامات الصنيف على أساس االمهني من خحال التالتدريب ني وفالتعليم البالطلبة هم، حيث يلتحق هبامو

موضع  وهأقسام هذا النظام ذاته، وداخل  كما يوجد تقسيم رأسيلتعليم الثانوي العام. ى بنظام اعلاألداء األويلتحق أصحاب 

   في ضوء الطلب الفردي باإلضافة إلى فعالية سوق العمل.مثير للجدل 

 

 دماجاالتحقيق المطالب االجتماعية االقتصادية ومتطلبات  3-3

سياسة وضع و ادة نحخطوات جإلى انه سيتم تنفيذ الجديدة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي القومية الخطة االستراتيجية تشير 

هذه ولكن تجهيز المدارس أو توفير المعلمين والمتخصصين. من خحال دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، سواء 

 مناسبال التأثيث عنبعيداً نظام التعليم الفني والتدريب المهني إال قليحا لم تتم اإلشارة إلى السياسة ال تزال في مرحلة أولية و

الطحاب الموهوبين من يعد االهتمام بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة  في إطارالصيانة الدورية. أعمال إجراء وللمباني 

ه . على وجفيها التوسع يجري حاليا النظر فيهذا الغرض وبالتعليم الثانوي من مدارس مدرسة  35 تفي حالياً األولويات. 

 لمواهب في مختلف التخصصات الفنية.با ولي اهتماماً يُ ن لحابتكار واإلبداع والفنو مركزإقامة من المقرر  ،التحديد

، واإلعفاء من البيتالمدرسة مثل قرب ) ،لمجتمعات الفقيرةابين السياسات الجديدة التي تحكم الخطة االستراتيجية دعم من 

من ولعيني لألسر(. ، الدعم االمكتبية دروس تقوية مجانية، وتوفير الغذاء والزي المدرسي واألدواتو تقديم من الرسوم، 

 واعتماد نموذج المدارس إنشاء عدد من المدارس الفنية الرائدة المتخصصة التي تخدم المناطق النائية ىخراآل هافاهدبين أ

 المجتمعية.

. االندماجوالتي تلبي الطلب االجتماعي واالقتصادي التعليم الفني والتدريب المهني تنفيذ العديد من مبادرات حالياً يجري و

ة ووزارة الصناعالتدريب الصناعي  جلسمبادرات مأخر ، وال سيما من هذه المبادرات قليلالعلى  سوف نلقي الضوء أدناه

 ات الصغيرة والمتوسطة:وعشرموالتجارة وال

  ات وعرشموزارة الصناعة والتجارة وال بين  تعاون طليعة   الهو  ثاناالجتماعي لإلوبرنامج التمكين االقتصادي

هدف تعزيز رو  المساواة بين الجنسين من خحال تقديم المهارات بللمرأة  القوميوالمتوسطة والمجلس الصغيرة 

هو تدريب وتوظيف من هذا البرنامج الهدف واألعمال. ريادة حائقة والوظائف لل ليتأهللواالجتماعية المهنية 

 مليون جنيه. 80 بميزانية شهراً  18 خحالسنة فأكثر  18مرأة تتراو  أعمارهن بين إ 50000

                                                      
 هذه الفئة ال تأخذ في االعتبار من يقومون برعاية أسرهم، وتم اعتبارهم فئة مستقلة ألسباب تحليلية23 
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 شاب )من الجنسين( لتولي وظائف  3000تدريب وتأهيل ى لإ "حرفي" مجلس التدريب الصناعي ويهدف مشروع

ط والرسم تركيب البحاوفي قطاعات صيانة األجهزة المنزلية وتكييف الهواء وصيانة المنتجات االلكترونية  ةحرفي

ب، يتم ية. بعد التدريالبدنعاقات هذا المشروع ذوي اإليستهدف التركيبات الكهربائية والسباكة. وأعمال والزينة و

 . فورالتي تمكنهم من بدء العمل على الاألدوات مجموعة منح المرشحين 

  يوزار تم إطحاقه بتكليفي ذال التدريب الصناعي مجلسهو أحد مشروعات داخل منظومة عمل مشروع التدريب 

 ملالع داخل منظومةلشباب غير المهرة وتزويدهم بالتدريب تشجيع الشركات على توظيف ابهدف  2012عام 

عقد تقسم بناًء على  جنيه لكل مرشح 1000 بقيمة مجلس التدريب الصناعيمع الحماية االجتماعية )حوافز

في هذا المشروع شاب  2300 تم توظيف ثائق التأمين االجتماعي الرسمية(. حتى اآلنالتدريب/العمل وو

من صناعية، ة منشآ 20الباحثين عن عمل في آالف شاب من  5قبلية تدريب وتوظيف وتستهدف الخطط المست

 .فتاة 1500بينهم 

 )والذي 2014/2015في  مشروع "مدرستي" المنفذ من قبل جمعية نهوض وتنمية المرأة )منظمة غير حكومية ،

 . سوف تحصل إحدى المدارسيستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم الطحاب المحرومين والتعبئة المجتمعية

من الطحاب المستهدفين من  %80المستهدفة في حلوان على منح دراسية لشراء الكتب ودفع الرسوم الدراسية )

 البنات(. 

 ( الفئات 2014-2011استهدف مشروع منظمة العمل الدولية )في المناطق الريفية )محافظة أسوان(،  المحرومة

مذة لبناء قدرات مؤسسات التدريب، وتطوير التتضمن هذا المشروع ل الئقة. الشباب، لتوفير فرص عم وال سيما

ة خطة العمل اإلقليميريادة األعمال، إلى جانب وضع مهارات لبية للشباب في القطاع غير الرسمي وتالصناعية 

 . قيرةريفية الفذوي اإلعاقة في المناطق المرأة وللاألعمال وتطوير قدرات مؤسسات التدريب وتنمية مهارات ريادة 

  مركز التعليم المستمر  ت جمعية أم حبيبة الخيرية، جمعية شريكة لمؤسسة أغاخان مصر،، أطلق2010في عام

 يعملبتدريب أسوان العاطلين جزئياً في لشباب العاطلين عن العمل ويزود هذا المركز افي محافظة أسوان. 

شاب  1200أكثر من قدم المركز خدماته إلى ي. الترقي الوظيففرص والمستوى له عحاقة بالوظئف  وعالي

يقدم دورات في اللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا المعلومات كما عمل. فرصة الحصول على ومكنهم من عاطل 

أماديوس وجامعة آسيا وسيسكو وة تقوم على أساس الشراكة مع مايكروسوفت تية والحيايوالمهارات السياح

مجموعة من الشراكات المؤسسية قامة مركز التعليم المستمر إلو بيبة الخيريةجمعية أم حتخطط كل من  الوسطى.

يف إلطحاق خدمات التوظ دوليالوعل المستوى الوطني التدريب المهني التعليم الفني وأبرز مقدمي بدعم الجديدة 

 والتوجيه المهني.

 

 2010وتقييم التقدم منذ عام  العمل الذي تم  3-4

ضمنت تالسنوات األخيرة،  خحالية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة وتزايد توقعات المواطنين الظروف السياس إطارفي 

 مؤسسات التدريبجانب المهني من التدريب ني وفالتعليم الومشروعات سياسة بهتمام االمن  اً مزيد ةاالجتماعياألجندة 

 تطلبتي تالج دائرة العمالة والتعليم والتدريب خارهي مجموعة الشباب والوطنية والجهات المانحة. وثمة ظاهرة جديدة 

 في المستقبل.من سياسات التعليم االهتمام المزيد من 

  خحال الفترة التي شملها التقرير تم تنفيذ العديد من مبادرات التعليم الفني والتدريب المهني التي أعقبت أهداف

ين عن العمل تعاني من نقص الخدمات والعاطل التي استهدفت المجموعات المحرومة والتيواالدماج االجتماعي 

  رين وسكان المناطق الريفية والنساء.    هاكلياً وجزئياً والمعاقين وغير الم

  دوراً بارزاً ألجندة اإلدماج االجتماعي واالجتماعي  2030-2014أسندت الخطة االستراتيجية القومية

تمعات الفقيرة وإقامة المدارس الفنية المتخصصة التي االقتصادي وأعلنت عن نطاق واسع من الدعم الخاص للمج

 تخدم المناطق النائية.

  ةالفعالادة حاستفالمهني غير مناسب لالتدريب ني وفالتعليم الفي نظام لطحاب الحالي اتوزيع ومع ذلك، فإن نظام 

 .ةاإلعداديمرحلة ة في اليالمدرسالعحامات تتجاوز أخرى عوامل مراعاة يحتاج إلى ورأس المال البشري. من 
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  الجهود  وهناك حاجة إلى مزيد منتدنية للغاية، التدريب المهني متحديداً الصورة االجتماعية للتعليم الفني وال تزال

عليم الفني التالدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل اإلعحام في تحسين صورة دراسة لتغيير نظرة المجتمع. وينبغي 

 التدريب المهني.و
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 لداخلية لنظام التعليم الفني والتدريب المهنيالفعالية ا .4

 ضمان الجودة 4-1

من  إلى هذه النوعية الوصول اتاحة فرص جرت العادة على أن ينصب محور تركيز التعليم الفني والتدريب المهني على

نوات. ي السياسة منذ ستشكل تحدياً كبيراً فكانت  على الرغم من أن تحسين جودة هذا النظام  وذلك أكثر من الجودة التعليم

باهتمام متزايد من جانب مختلف صناع السياسة في السنوات األخيرة. ينص مشروع استراتيجية   حظى هذا النظام وقد 

على جميع  متدنية(، على أن "جودة النظام 2013إصحا  التعليم الفني والتدريب المهني التي لم يتم اعتمادها بعد )

فني والتدريب المهني يفتقر إلى النظم الوطنية للتقييم واالعتماد وضمان الجودة. تركز وزارة المستويات" وأن "التعليم ال

أن يتكيف هذا النظام التعليمي مع وجهة  ضرورة  ( على2011التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية )

ي للنخب، والتعليم التعليم إلى نوعين: التعليم العال حيث يتم تقسيمعلى الفئة االجتماعية،  والمبنية التقليدية نحو التعليم النظر

 .المتدني لعامة الشعب

ني فليم الالتعنوعية القسم الزراعي والتجاري في نظام أن  المعلمين المؤهلين تربوياً  الخاص بنسبةات مؤشراليقتر  أحد 

 ٪50وي الزراعالقسم  من معلمي ٪60ا يقرب من الصناعي. مالقسم  من تعاني من مشكحات أكثر المهني قد التدريب و

بنحو ة اإلجمالية للمدارس الفني النسبة تقدر، في حين تربوياً ين مؤهلغير التجاري في المدارس الثانوية القسم  من معلمي

 (.2014، والتعليم )وزارة التربية 20٪

بوصفها هيئة مستقلة  2008واالعتماد في عام  مالتعلي إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة، ضمان الجودةمن أهم محاوالت 

. في ة بهاالخاص الداخلية التحديات العديد من التحديات، بما في ذلك  وتحيط بهذه الهيئة ،رئيس الوزراءى لتقدم تقاريرها إ

ية والتعليم الترب يقوم قسم ضمان الجودة التابع لوزارةداخلي، التعليمية على المستوى العملية الإدارة بالجامعات تقوم حين 

سات التعليم ما مؤس، بدعم إلى وزير التربية والتعليم مباشرةً المذكورة ويقدم تقاريره نشاء الهيئة إل والذي تم إنشائه استجابةً 

ويين مسؤولية دعم وحدات الجودة على المستتتولى الهيئة التدريب المهني. مدارس التعليم الفني وقبل الجامعي، بما في ذلك 

ول ي وراء الحصسعال( لتعزيز ثقافة الجودة ودعم المدارس في عملية االمتثال والمديرياتواإلدارات يمي والمحلي )اإلقل

 ، ولكن24يتماشى مع المعايير الدوليةوفقاً لما  قبل ذلك لمعتمد من الهيئةإطار ضمان الجودة ا تم تقييم. الهيئة اعتمادعلى 

 .الطحابتقييم يتضمن اإلطار الحالي ال 

 طريقة صنع القرار عند وضع معايير الجودة  –" 2الجدول "

الجهة التي يتم التشاور  االستشارات اإللزامية من جانب واحد 
 تمعها، إن وجد

 معايير الجودة: بيئة التعلم
هيئة القومية لضمان جودة التعليم ال

 واالعتماد
 الجامعات

 اتحاد الصناعات المصرية
 

 ملمعايير الجودة: نتائج التع
هيئة القومية لضمان جودة التعليم ال

 واالعتماد
 الجامعات

 اتحاد الصناعات المصرية
 

 األكاديمية المهنية للمعلمين معايير الجودة: التدريس

 وزارة التربية والتعليم
هيئة القومية لضمان جودة التعليم ال

 واالعتماد
 

 

  1معايير اعتماد مقدمي الخدمة
التعليم  هيئة القومية لضمان جودةال

 واالعتماد
 وزارة القوى العاملة والهجرة

 الجامعات
 اتحاد الصناعات المصرية

 

 ( يمكن أن يشير ذلك أيضاُ إلى البرامج الفردية1) 

يشكل ما  بماتعليمية )ة مؤسس 4130تم اعتماد حوالي  ،نشاطهاواالعتماد  التعليم الهيئة القومية لضمان جودةمنذ أن بدأت 

فني التعليم ال . عدد مؤسساتتسير بوتيرة بطيئة مدرسة في مصر( ولكن عملية االعتماد 40000من  فقط ٪10يقرب من 

لتعليم األساسي مدارس اولوية لانت األكاً، حيث في الماضي هامشييعد حتى اآلن ها داعتمتي تم االوالتدريب المهني 

الهيئة القومية لضمان اكز التدريب المهني ضمن نطاق مرلم تكن على ذلك،  . عحاوةً ةالعام ةوالمدارس اإلعدادية والثانوي

رسمي. لا عتمادلحصول على االطلبات مراكز التدريب المهني لبلكن اإلدارة الجديدة سترحب اآلن  ،واالعتماد التعليم جودة

 وحصلتد، اعتمعلى االمدرسة  11عدة سنوات، حصلت بطلبات االعتماد خحال مدرسة  35حتى اآلن لم تتقدم سوى 

                                                      
ني، وتحسين الجودة والمساءلة والمتعلمين يتضمن اإلطار تسع مجاالت: رؤية ومهمة المؤسسة، والقيادة والحوكمة، الموارد البشرية والمالية، ومشاركة المجتمع المد 24 

 والمدرسين، والمناهج الدراسية، والبيئة التعليمية. يتم تحديد كل مجال بمعايير محددة ويوصف من خحال مجموعة من المؤشرات.    
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مدرسة  18 لم يتم اعتمادمدارس ولثحاث  تأجيلالتم و، وانتهت صحاحية االعتماد في مدرسة واحدة، مدرستين على تمديد

سياق  مع تكييفالة الكفاية ويذباجيتمتعان بالكان نموذج وإطار االعتماد حول ما إذا تساؤالت ذلك . يثير 25اإلطحاقعلى 

 التدريب المهني.التعليم الفني و

التزام المدارس أن  ويبدو  2013نخفض منذ عام قد اواالعتماد  التعليم تمويل الهيئة القومية لضمان جودةأن لتقارير وأفادت ا

ة إلعاد في اآلونة األخيرة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً والسنوات األخيرة. من األمور الصعبة خحال ضمان الجودة ب

 لقىتدرات المؤسسية ووظائفها األساسية، تقزيادة تعزيز  وبهدف  . لهاجديدة إدارة استحداث و الهيئةمجلس إدارة  هيكلة

سوف  لذيا المعلمين من جيفاسكيله في فنلندا ضمن برنامج التوأمةتعليم االتحاد األوروبي من خحال كلية  اً مندعمالهيئة 

 هذا العام. ينتهي

يير للمعا فقاً و يجب أن تكون الفنيالتعليم  أن جودةإلى  حيث أشارعحامة بارزة أخرى على  2014الدستور الجديد نص وقد 

ات مبادرومن أهم ال. 2030-2014خطة االستراتيجية القومية الثحاثة الرئيسية في  المحاورواحدة من الجودة  تعتبرالدولية. 

فرت هذه قد أسو ،يةبرامج دعم التنافسية المصرل ةالجودة في المدارس التابعوحدات التوظيف والتدريب وتشكيل خرى األ

في محافظة بني و، ألف 14من المعلمين واإلداريين المدربين )في محافظة األقصر حوالي كبير عدد  المبادرة عن إنتاج

 خدمات التوظيف.قدم عمل وتالللطحاب والخريجين والباحثين عن اً هذه الوحدات تدريبقدم (. كما ت7000أكثر من سويف 

ارس ومراكز تدريبية فنية عالية المستوى )نموذج المئة مدرسة( كنوع من مراكز التميز التي محاوالت إقامة مد كان تأثير

 بها تماميتم االهمحدود النطاق، ولكن يبدو أنه لم يعد   تحقق مهمة يحتذى بها لرفع جودة التعليم الفني والتدريب المهني 

 مية.غير متضمنة في الخطة االستراتيجية القو المبادراتحيث أن هذه 

خاص الحازمة للتوظيف المهارات برنامج الشراكة مع  مجلس التدريب الصناعيقام مراكز التدريب المهني، أب وفيما يتعلق 

 التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهنيوالثقافي البريطاني،  جلسالمب

تسفر هذه الشراكة عن موافقة مراكز مختارة. ينبغي أن  9 فيات ضمان الجودة بناء قدرالصغيرة والمتوسطة بغرض 

ً البريطانية على تقديم هذه المراكز شهادات مهارات  منح الشهادات اتهيئ ل مثوت)من المملكة المتحدة(.  معترف بها دوليا

ية ب المهني وتعزيز النظرة االجتماعالتدريراكز محاولة لتوفير فرص أفضل للعمل المحلي والدولي لخريجي مكة اهذه الشر

مهارات لمنح شهادات ال معترف بها دولياً جهة منظمة  مجلس التدريب الصناعيأن يصبح  من المقررالمهارات.  لهذه

 .على ذلكموافقة على البالفعل قد حصل مجلس إدارة المركز و ،المصرية

لقومية سابقة اماللى تنظيم ع أيضاً  نتاجية والتدريب المهنيبالتعاون مع مصلحة الكفاية اإل مجلس التدريب الصناعيويعمل 

. والهدف من ذلك هو تحسين النظرة للتعليم والتدريب المهنيالفنلندية مؤسسة أومنيا مساعدة ب، 2015عام لمهارات لل

 إلعحاموسائل اعلى نطاق واسع عبر  من خحال هذا الحدث الذي سيتم تسويقه التدريب المهنيللتعليم الفني واالجتماعية 

 . المختلفة

ن مرحلة التنفيذ وحتى اآلبداية زال في يال  وفه، عملية طويلة ومعقدةهو لمؤهحات الوطني لطار اإلوقد ثبت أن العمل في 

أقر  2012وفي عام  ،اإلطارهذا  ضرورة وجود. قبل الثورة كان هناك إجماع على  هذا اإلطارخصص أي ميزانية لتلم 

، اإلطار الوطني للمؤهحاتء وضع بدبواالعتماد  التعليم مفاهيمية وكلف الهيئة القومية لضمان جودة رئيس الوزراء ورقة

 .حرز أي تقدم. ومنذ ذلك الحين لم يُ لذلك ميزانيةوعدم تخصيص قانوني عدم حصولها على تفويض على الرغم من 

 مؤسسة التدريب ي أطلقتهذالمتوسط العلى المستوى اإلقليمي، تشارك مصر في مشروع مؤهحات دول البحر األبيض 

ذات خبرات لمن خحال التواصل وتبادل افي هذا الشأن بهدف تعزيز الشراكات األورومتوسطية  2010األوروبية عام 

طاعية مؤهحات القال فيزيادة الثقة والشفافية إلى المشروع هذا . ويهدف تطوير المؤهحاتاإلطار الوطني للمؤهحات والصلة ب

 نماذجيم تم تصم ،مؤهحات. حتى اآلنجميع الالسياحة والبناء بين الدول وتهيئة الظروف لتسهيل التعرف على في قطاعي 

. وتقوم وزارة القوى 26في المهن ذات الصلةتجريبية  نماذجتصميم بعض الدول لتخطط للمهن في هذين القطاعين و موحدة

 52من أصل مؤهل  25 داعتمبا ة للمؤهحاتاالسكتلندييئة الهو مجلس التدريب الصناعيبالتعاون مع العاملة والهجرة 

 في مجال البناء والتشييد. مؤهل

                                                      
 2014ديسمبر  www.naqaae.eg ،12المصدر: 25 

ومقارنة المؤهحات القطاعية بين الدول. الدول المشاركة في هذا المشروع هي مصر والمغرب  للمهن نماذج موحدةودليل المستخدمين لتصميم كما تم وضع منهجية  26 
 وتونس والجزائر وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا. 

http://www.naqaae.eg/
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وزارة لمشروع تنمية المهارات بتمويل مشترك من البنك الدولي و مشروعاً مكمحا مجلس التدريب الصناعي كما أطلق

تم تنفيذ برامج تدريبية مصممة سوف ي. 2010و  2004بين عامي الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

. ها االختيارالتي يقع عليالتدريب  جهات تقديممن قبل عدة مسبقاً مالالتدريب تقييم احتياجات و المشروعاتاحتياجات حسب 

، اعيمجلس التدريب الصنمن مبادرات زيادة الوعي بأهمية التدريب المهني. ومن شأنها استخدام آلية بسيقوم المشروع أيضا 

إلى إقامة شراكة مع  المبادرة وتهدف، مج تنمية المؤهحات على أساس الجدارة المهنية المصرية والمصادقة الدوليةبرنا

المؤهحات الفنية المصدقة دولياً والمدفوعة من الطلب، وفقاً لمعايير المهارات المطلوبة  إلعدادجمعيات أصحاب األعمال 

مؤهل والمصادقة عليها )ال يتضح مدى استخدامها  350 إعدادآلن، تم في قطاعات الصناعة والسياحة والبناء. حتى ا

 في المجال الصناعي.   حرفة 20مؤهل تغطي  50وتحديثها(، وتستهدف الخطط المستقبلية 

 

 التعليم الفني والتدريب المهني يومدير الخاصة بمدربي سات اسيال 4-2

وإنشاء األكاديمية المهنية للمعلمين  2006خال كادر المعلمين في إد ،السنوات األخيرة التي شهدتهاكانت أهم التطورات  

ى . وقد أدى ذلك إلهموتوفير اإلطار العام للتنمية المهنية للمعلمين ل العمل المهني ، وكحاهما يهدف إلى تعزيز 2008في 

 مستويات. 6ياس من مقباتباع الرواتب والحوافز والترقيات بين ربط يالجديد الذي  المهنينظام التطوير إنشاء 

 

 الكادر الجديد للمعلم ودرجاته الستة   -7الرسم البياني رقم 

    

        

            

            

             

 
          
التر ي 

نهاية ال دمة

 

 2011المصدر: وزارة التربية والتعليم 

حدى إدارات تتولى إتدريب المعلمين والموجهين والمستشارين ومديري المدارس، باألكاديمية المهنية للمعلمين تختص  بينما

 .القطاع العامموظفي بقية تدريب  يةحكومية مسؤولالتدريب ال

موظفين  6قدرتها إلى حد كبير )من  توزادمهامها بدأت األكاديمية المهنية للمعلمين  ،التي يستعرضها التقريرفي الفترة 

 رقم الرئاسي ارللقرإعماال ) 2008األكاديمية المهنية للمعلمين عام تم إنشاء (. 2013في موظف  206إلى  2011في 

ل من قب اعتمادهمترقيات المعلمين قبل لعدم إمكانية تفعيل  نظراً ولكن  ،2011حتى مارس تعلق التنفيذ ثم  ،(129/2008

تشمل صحاحيات األكاديمية جميع المعلمين، سواء المعينين في مدارس التعليم العام أو . اً ملحر ماألا هذ أصبح فقد ديميةااألك

ني والتدريب المهنين وسواء كانوا يعملون في قطاع المدارس الحكومية أو الخاصة / الدينية )يبلغ إجمالي مدارس التعليم الف

مليون معلم(. وتعتبر األكاديمية جهة مستقلة عن وزارة التربية والتعليم حيث يتولى رئيس الوزراء  1,7عدد المعلمين 

 مستوى الذي تحظى به.  ممنصب رئيس مجلس إدارتها، مما يشير إلى الدعم رفيع ال

، 2011 فيمعلم، ومنذ قيام الثورة ألف  600في تدريب األكاديمية  ت، شارك2012و  2011بين عامي خحال الفترة ما 

 "مدرسعلى درجة ، أي الكادر الموضح أعحاهمن درجة في أدنى وضعتهم د، ويجد معلمألف  150األكاديمية مع  تعاقدت

 ."ستهدف "غير المعلمينالذي يتحويل الفي برنامج  كاديميةكما شاركت األ. "مساعد
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بالمثل، طلبات الترقية. ودراسة استخدامها لتوظيف المعلمين الجدد وو معايير ولوائح ترخيص المعلمينيجري حالياً العمل ب

(. ب2013 ،ةمؤسسة التدريب األوروبيالتدريب )ترخيص برامج الجودة وذات الصلة بمراجعة المعايير واللوائح تطبيق  تمي

مين. األكاديمية المهنية للمعل معايير الجودة التي وضعتهاب يفي بي امج تدرينبر 47 تم التصديق على، 2011/2012 عام في

لمن  ةخاصرخصة التعليم العام، وعنين بنظام للمرخصة ص: يخارتنوعين من البر معايير مدربي المعلمين اصدإكما تم 

 ائيين االجتماعيين.، مثل األخصيدعمون عمل المعلمين

أي شخص يشارك في تدريب المعلمين، بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات رط اعتماد شت  يُ ، 2013من عام  اعتباراً 

عض بعلى  تركزومراكز تدريب المعلمين ترخيص األكاديمية المهنية للمعلمين. وقد صدرت معايير من غير الحكومية، 

مراكز من القطاع  10تقدمت ، 2013. بحلول عام ذاتهاواد المستخدمة والبرامج التدريبية جوانب مثل حالة المرافق والمال

 3على ترخيص لمدة ن الناجحون والمتقدموحصل لترخيص، بطلب الحصول على ا العاممن القطاع  الخاص ومركزين 

خدام المعايير. يتم استة مخالفة في حالأي لحظة هذا الترخيص في تلغى أن ألكاديمية المهنية للمعلمين ويجوز لسنوات، 

نهم على يويحصل من يتم تعي مثل هذه العملياتلختيار التم وضع معايير ابالفعل المقيمين الخارجيين في هذه العملية، و

 .ىاألولرة ترخيص لمدة ثحاث سنوات في الم

 معايير ترخيصوصرامة  ليةتقليل فعامن  همقلقعن بعض الالعديد من اإلنجازات، فقد أعرب تحقيق وعلى الرغم من 

د يشكل أكثر سحاسة وهو ما قمعايير تم استبداله بالمعلمين، ومن قبل العتراض  ي تم وضعهذالختبار االلغاء إ تم ؛لمعلمينا

 .ة المعلمجودخطراً على 

 1:1ة التدريس من هيئالعاملين في غير إلى تغيير نسبة أعضاء هيئة التدريس  ةالسابقالخطة االستراتيجية القومية  استهدفت

( 2.2تدريس )الهيئة من هيئة التدريس لكل عضو العاملين في غير عضو من إلى أقل من نصف  2005/2006في تقريباً 

 ع الموظفينيتشج من شأنه كادر جديد للمعلمين وضعتحقيق ذلك من خحال إمكانية عتقد من الم. كان 2011/2012في 

حيث  ،هذا الهدف قد فشل أو تم التخليولكن يبدو أن م في العودة إلى مهنة التدريس. التعلينظام اإلداريين وغيرهم من داخل 

ما يجعل السنوات األخيرة، م خحالعلى ذلك، يبدو أن التعريف قد تغير  . وعحاوةً أو بيانات عن المتابعةأية نتائج تتوافر لم 

 المقارنة مع األهداف األولية شبه مستحيلة.

دعما ون المعلمين يتلقهؤالء يبدو أن نظام التعليم الفني والتدريب المهني،  معلميعن بيانات اد صعوبة إيج على الرغم من

على  اً أن تنفيذ كادر المعلم كان أقل تأثير . ويبدو أيضاً ة لهمالمهني التنميةاستمرار من حيث من غيرهم من المعلمين أقل 

حصة  شكلت، 2012/2013عام التعليم العام. في نظام  معلميب مقارنةً  نيفللمعلمين في مجال التعليم ال المهنيالتقدم 

معلمي نظام الثحاث ل ٪19لتعليم الفني )فقط في نظام ا ٪20( ةربخذو الوالمدرس ول األكادر )مدرس في العلى الدرجتين األ

ليم الثانوي التعي تقدر نسبة المعلمين المنتمين إلى نفس الدرجتين فسنوات(، في حين معلمي نظام الخمس ل ٪22سنوات و

  .٪40العام أكثر من 

 

 التدريس والتعلم 4-3

مختبرات ومرافق  حيث أنبشأن التدريب على المهارات العملية جادة مشاكل هناك ال تزال  ،من حيث الظروف التعليمية

ية للحصول فحقيقية كا صفربالطحاب حظى لذلك، ال ي ما تكون إما قديمة أو غير كافية لجميع الطحاب. ونتيجةً  غالباً  رساالمد

 برامج التعلم القائم على العمل )انظرلم يلتحقوا بأحد  ما، اتراهاالذي يتطلب المللعمل التي تؤهلهم على المهارات العملية 

يم في نظام التعللوالبنك الدولي  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالمراجعة التي أجرتها  ت(. وأكد3-2 القسم

بعض ي وفالمعايير المتوقعة، في غالباً بالتدريب المهني ال تالتعليم الفني وأن المعدات في مدارس  2013في عام مصر 

 عاما. 50أكثر من إلى  يةميالمعدات التعليصل عمر الحاالت 

المعايير الدولية، ب بالمقارنة لكل معلم( منخفضة نسبياً  طالب 9نسبة المعلمين إلى الطحاب في التعليم الثانوي الفني )تعتبر 

إلى حد ما في مع ارتفاع هذه النسبة معلم(، حتى  لكلطالب  12في التعليم الثانوي العام )ذاتها أقل من النسبة  كما أنها

ني فمتوسط الكثافة الصفية في التعليم اليقدر . 27(1: 15( والمدارس الثانوية التجارية )1: 17)ية المدارس الثانوية الزراع

ثانوي لتعليم الصفية في مدارس اكثافة الالأفضل قليحا من وهذه النسبة ( 2012/2013طالب في الصف الواحد ) 33حوالي ب

جميع أنواع الب في الصف في ط 40 بمتوسط(، وكذلك أفضل حاال من الهدف الذي حددته هيئة األبنية التعليمية 35العام )

                                                      
   ( 2030-2014و  2012-2007ليم ما قبل الجامعي )مأخوذة في المقام األول من الخطط االستراتيجية القومية للتع البيانات الواردة في هذا الجزء 27 
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الكثافة  المهني، ال يمكن اعتبار هذهالتدريب ني وفلم في التعليم الالتعيتطلبها التي ائص للخص المدارس. ومع ذلك، ونظراً 

 منخفضة بما يكفي لتشكل بيئة تعليمية محائمة للطحاب.

 2012/2013توزيع متوسط الكثافة الصفية في المراحل التعليمية  – 8الرسم البياني رقم 
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   2030-2014المصدر: وزارة التربية والتعليم، الخطة االستراتيجية القومية 

لتعليم ل ةهج الوطنيا، بما في ذلك مشروع إطار المناضحة المناهج الدراسية وعملية التنفيذ  الخاصة بها غير وإصحا  حالة 

 حددت. 2011عام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية الذي أعده التدريب المهني، عحاقته بالتعليم الفني والثانوي العام و

قاعدة ظامين بنالطحاب في كحا ال ىأن يحظني من شأنه أن يضمن فالالتعليم بين التعليم العام و اً أساسي اً السياسة السابقة منهاج

منذ نحو ست سنوات، تم تأجيل التخصص في مدارس التعليم وذلك، ي مع وازبالتمشتركة من المعرفة والثقافة والمهارات. 

 ،يارات أفضلصنع خهو ما يساعد على المهني، ووالتدريب  الفني التعليم في مدارسمن السنة األولى إلى السنة الثانية  الفني

المهني. وليس من الواضح إلى أي مدى تم تنفيذ هذا والتدريب  الفني لجميع طحاب التعليم كمشتر بناء أساسعن  فضحا

 اإلصحا .

يبدو أن هناك دوراً متزايداً في التعليم و الكفاءات الرئيسية، تلعب مركز تطوير المناهج والمواد التعليميةالتقرير الخاص بفي 

( على شعور بعض أصحاب العمل بالقلق 2011عام. كما ركزت تقارير أخرى )العشماوي  وعي متزايد بهذا األمر بوجه

الشديد تجاه المهارات الفنية للخريجين وكذلك مهارات التواصل والعمل الجماعي والقدرة على حل المشكحات واتجاهات 

لمناهج الدراسية عند رفع جودة العمل ومحو األمية في بعض الحاالت. وهناك حاجة إلى مزيج أوسع من المهارات في ا

 المهارات الفنية، وهذا من شأنه بالتأكيد تعزيز كل من فعالية وجاذبية التعليم الفني والتدريب المهني.  

تم والفنية.  ة من المدارسمدرس 41 من قبلإلصحا  التعليم الفني والتدريب المهني  االتحاد االوروبيبرنامج تم اعتماد 

 لى العمل.عالمدرسي القائم التعليم والتدريب  وتنطوي علىمعايير قائمة على البطريقة نموذجية نظام هذا التصميم مناهج 
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 محتوى المناهج الدراسية ومعايير التدريسنحو  مسؤولية ال –" 3الجدول "

الجهة التي يتم  االستشارات اإللزامية الجهة المسؤولة 
التشاور معها، إن 

 توجد

 المحتوى التعليمي 

زارة التربية والتعليمو   
)قطاع التعليم الفني، إدارة تطوير  

 المناهج(
هيئة القومية لضمان جودة التعليم ال

 28واالعتماد
 29وزارة القوى العاملة والهجرة

 المختصون في القطاع ذي الصلة
االتحادات الصناعية 
 والغرف التجارية

 كيفية تدريس المنهج التعليمي 

التعليمية اإلدارة العامة للوسائل  
 وزارة التربية والتعليم

وزارة القوى العاملة والهجرة )اإلدارة 
 المركزية للتدريب المهني(

  األكاديمية المهنية للمعلمين

 

اد تعدسمن لديهم اسوى أقلية من المعلمين في مصر مال توجد  ،مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبوفيما يتعلق 

تبلغ نسبة  ،(2013لدراسة أعدتها منظمة اليونسكو ) . وفقاً الحوسبةة الستخدام الحاسوب أو المهارات األساسيدريس لت

العربية األخرى البلدان  سبقتفي حين  ،فقط ٪3-2في مصر  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعلمين المؤهلين لتدريس

ين فرق بتُ  على المستوى الكلي ال البيانات  نأ. على الرغم من مصر في هذا األمر)أي األردن وفلسطين وسلطنة عمان( 

شابهاً م ليس المهني التدريبني وفالمهني، هناك سبب وجيه لحاعتقاد بأن وضع التعليم الالتدريب ني وفالتعليم العام والتعليم ال

جية لتوسيع ستراتياعدم وجود تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر ولالبنية التحتية اعتبار العجز في . يمكن تماماً 

 .اً لذلكرئيسي اً تكنولوجيا في التعليم سببهذه ال إتاحةنطاق 

 

 فعالية استخدام الموارد 4-4

االستراتيجية الخطة  ،والتعليم هيئة التدريس )وزارة التربيةالعاملين في غير إلى ساسية عن نسبة أعضاء هيئة التدريس األبيانات تشير ال

، وهو ما قد ينطبق مصرفي ما قبل الجامعي  ينظام التعليمال( إلى عدم كفاءة 2012 / 2011-2008/  2007ية قومال

 ، وتم استهداف زيادة هذه النسبة2005/2006في تقريباً  1:1. كانت هذه النسبة كذلك على التعليم الفني والتدريب المهني

على أن يتم تحقيق ذلك من خحال  (2011/2012في  2.2هيئة التدريس )العاملين في غير عضو من إلى أقل من نصف 

كادر المعلم الجديد. وحيث أنه قد تم التغاضي عن هذا الهدف في صمت أو عدم تحقيقه في إطار تنفيذ الخطة االستراتيجية 

 القومية، ال توجد حالياً أية بيانات محدثة أو قابلة للمقارنة ذات صلة. 

ض المدارس الثانوية الفنية كمدارس فنية ومهنية بنفس أعضاء هيئة التدريس وفقاً لما أقرته وزارة التربية والتعليم، تعمل بع

والمختبرات والمرافق. على الرغم من احتمالية اعتبار ذلك نهجاً فعاال من جهة، إال أنه من جهة أخرى يسبب مشكلة تتعلق 

 ريس واإلدارة.     أً متزايداً على أعضاء هيئة التدئبالبنية التحتية، كما يشكل عب وذلك فيما يتعلق بالتدريب على المهارات العملية 

يؤدي وجود العديد من الفترات الدراسية في المدرسة إلى تقصير اليوم الدراسي وقد يؤدي إلى تحسين االستفادة من 

لفنية على االمؤسسات التعليمية، ولكن قد يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على جودة التعلم. جرت العادة على اشتمال المدارس 

أكثر من مدارس التعليم الثانوي  ( 2005/2006من هذه المدارس في عام  %33فترتين دراسيتين خحال اليوم الدراسي )

 (.  %5العام )

  

                                                      
 إطار المؤهحات الوطنيالمكلفة بتطوير  28 

  235التي تؤثر بالتالي على المحتوى التدريبي. وقامت الوزارة بتطوير  نماذج توصيف المهارات المهنية  والهجرة هي السلطة المختصة بإعدادوزارة القوى العاملة  29
، حيث تتلقى هذه المكاتب طلبات الحصول على التراخيص. بعد النماذج. وتحدد مكاتب الوزارة على مستوى المحافظات الحاجة إلى أحد هذه يةنموذج للمهارات المهن

اء الداخليين ين من الخبرء )اثنذلك تقوم الحكومة بنقل هذه الحاجة إلى وحدة التدريب المركزية التابعة للوزارة، والتي تقوم بدورها بتشكيل لجنة تتكون من أربعة أعضا
 وزارة التربية والتعليم أو المتخصصين في القطاع المطلوب( من الوزارة، واثنين من الخبراء الخارجين، سواء من
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نسبة المدارس الي تعمل بنظام اليوم الكامل والمدارس التي تعمل لفترتين حسب نوع النظام التعليمي في  – 9الرسم البياني رقم 

2009/2010  

 المدارس  مستوى

ةالثانوي  

 

إجمالي عدد 

 المدارس

ةيفترة مسائ فترة صباحية يوم كامل  فترتين 

2009/2010  2009/2010  2009/2010  2009/2010  2009/2010  

%49 2414 العام  44%  4%  3%  

%32 1801 الفني  36%  17%  24%  

   2030-2014المصدر: وزارة التربية والتعليم، الخطة االستراتيجية القومية     

ة بصور انخفضتالتي تطبق نظام الفترات المتعددة قد ( أن نسبة المدارس 2009/2010أحدث البيانات المتاحة )توضح 

ترة ، إما فدراسي نصف يومبنظام معظم المدارس تعمل )المدارس الفنية(.  ٪24)المدارس العامة( و ٪3ملحوظة حتى 

 )وزارة التربيةين يف الموظفين واإلدارختحاامع تين مختلفتين مؤسسلم نفس المبنى ما يتم استخدا ، وغالباً ئيةأو مسا يةصباح

 (.2011، والتعليم

 

 2010إجراء وتقييم التقدم منذ عام  4-5

 على حساب الجودة. لذلك،كان العقود الماضية قد خحال ني فمن الواضح أن التوسع في التعليم ال

  عضحاتمااللتحاق بهذا النظام التعليمي الجودة وزيادة فرص ء تحسين سعى وراالسياسة الحالية التي تقد تواجه 

 المختلفة.أقسامه ني وفحجم المطلوب من التعليم اللواضحة ل أهدافيتم وضع ذا لم إكبيرة 

  اك التدريب المهني، هنالتعليم الفني وفي نفس الوقت، في ظل عدم وجود استراتيجية محددة بشأن ضمان جودة

 .اً شيزال هاميضمان الجودة ال التي تتقدم بطلب ني فعدد مدارس التعليم ال أنواضح حيث  يياسس خطحاجة إلى 

لتفكير في ا  ، فينبغيالمهنيالتدريب ني وفاحتياجات وخصوصيات التعليم اليحائم ل  إطار الجودة الحالي  تم تعديلإذا 

ين . ويمكن تعزيز التعاون والتنسيق بهقطاعات مجرد بعضنظام بأكمله وليس هذا الضمان جودة ل يةالسياسة المستقبل

،  لمؤهحاتل طار الوطنياإل فيعمل ال توقف، وال سيما مع ضمان الجودةبالوكاالت والجهات الفاعلة المعنية مختلف 

الهيئة القومية لضمان جودة الذي أعدته ر اطهذا اإلكيفية تنفيذ نموذج عن خارطة طريق واضحة وضع ينبغي  لذلك

 يمكن أن يبني. المهارات الوطنية معاييرالقائمة ومؤهحات التعليم والتدريب المهني مراعاة مع  ،واالعتمادالتعليم 

لتفكير في الحاجة إلى لعملية وكذلك الإلعادة إطحاق اً مناسبنهجاً  2015 أوائل عامفي انعقاده المؤتمر الوطني المقرر 

 المؤهحات.مستقل معني بإنشاء كيان 

  تفد سلم يعلى ما يبدو إال أنه ، تهاأنشط تووسع ازادت قدراتهللمعلمين قد أن األكاديمية المهنية على الرغم من

ير . وعحاوة على ذلك، تم التأكيد على تنفيذ كادر المعلمين وتوفقليحا التعليم الفني والتدريب المهني إال معلميمنها 

 م.لهالحازم التدريب 

 ني والتدريب الفالتعليم  للعاملين في نظامتهدف التطوير المهني المستمر هناك حاجة إلى وثيقة سياسية شاملة تس

ئات والفالخارجيين أيضا المدربين بل  يين،واإلدار نمعلميالشمل فقط تمجموعة غير متجانسة ال م ، وهالمهني

 .األخرى

  تهم وكذلك استجاب مم تأثيرهتقييفي التعليم والتدريب المهني  موظفيلمراجعة برامج التدريب الحالية يمكن أن ُتفيد

التكنولوجية  التطوراتكذلك يمكن االستفادة من  المتخصصين في نظام التعليم الفني والتدريب المهني. اتطلبمتل

املين في العغير إلى أعضاء هيئة التدريس ن نسبة يتم تحديثها بانتظام عالتي معلومات الجديدة والمجتمعية الو

للموارد  الالفعرصد التقدم المحرز نحو االستخدام في  ليم الفني والتدريب المهنيالتعهيئة التدريس في مدارس 
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لكفاءات األساسية، بما في ذلك مهارات لمزيد من االهتمام بإصحا  المناهج الدراسية وينبغي أن يدفع  .البشرية

 علىالمهارات وسع من أمزيج هذا وقد يعمل . هذا النظام التعليميموظفي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 التدريب المهني.و التعليم الفني ز جاذبية وفعاليةيتعز

  مناسب لتوازن الانبغي مراعاة ي ،التدريب المهنيو التعليم الفنيفي مدارس  يةميمعدات التعلالفيما يتعلق بتحديث

في تخفيف  ملالعالقائم على  التعلمتعزيز  وسوف يساهمالعمل، المدرسة والتعلم القائم على بين التعلم القائم على 

 جزء من تكاليف التدريب. الحكومي بتحميل القطاع الخاصبعض الضغط عن التمويل 

على الرغم من إحراز بعض التقدم خحال السنوات األخيرة، ينبغي تحقيق المزيد خحال السنوات القادمة. في دراسة 

في مصر، تم تصنيف الفئات  التدريب المهنيو الفني ( عن نظام التعليم2013مية حديثة أعدها البنك الدولي )يتقي

 الثحاثة المتمثلة في تقديم الخدمات ومراقبة النظام واإلطار االستراتيجي فقط بـ "مستوى ناشئ"  

 يرلندا وسنغافورة وأوغندا ومصرتطوير القوى العاملة في أ –10ني رقم الرسم البيا       

 

 
 (2012) يرلنداأ

 
(2012) سنغافورة  

 
(2012)أوغندا   

 
 (2013مصر )

  اإلطار االستراتيجي
 متقدم

 
 متقدم

 
 ناشىء

 
 ناشىء

  مراقبة النظام
 ثابت

 
 متقدم

 
 كامن

 
 ناشىء

  تقديم الخدمات 
 متقدم

 
 متقدم

 
 كامن

 
 ناشىء

 2011المصدر: البنك الدولي، 
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 يم الفني والتدريب المهنيالحوكمة وممارسات السياسة في نظام التعل .5

نظام لالداخلية والفعالية أوجه قصور خطيرة تجعل من الصعب تحسين الكفاءة من عاني تاإلدارة العامة في مصر ال تزال 

 ةالجديدلقومية الخطة االستراتيجية ازارة التربية والتعليم في وضح وعلى سبيل المثال، تفالتدريب المهني. التعليم الفني و

 كبير جداً فيلديها فائض التابعة لها المديريات واإلدارات واإلدارة التربوية وأن المكتب العام للوزارة  2014-2030

ف يوصت. باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك نقص في المتدنية ونوعية الخدماتالتعليمية منخفضة نتاجية مع ذلك اإلالعمالة، و

سب حالقيادات التربوية إلى اختيار وعلى مهامهم الموظفين إلى عدم اعتياد أشارت التقارير الوظيفي ومهام القطاع ككل. و

نظم المعلومات المقدمة من قبل اإلدارة العامة للمعلومات أو استخدام  طلب  وال يتم األداء. جودة األقدمية وليس الكفاءة أو 

ف قطاعات الوزارة على اتخاذ القرارات وهناك حاجة لتدريب المستخدمين في مختل   إال بصورة محدودة، والحاسب اآللى

 لى المعلومات.إ استناداً 

السنوات األخيرة انخفاض ات التي ظهرت خحال عقبومن أكبر الضعف، ومن ال ةالوزار داخلالروابط المشتركة تعاني 

تخطيط  عمل باً تقري من المستحيل ي جعلذالالتعليم، األمر في وزارة التربية ومتابعة القدرة على التخطيط االستراتيجي وال

موظفين  6إلى  15من صحا  التعليم. تم تخفيض عدد الموظفين في وحدة السياسات والتخطيط االستراتيجي متابعة فعالة إلو

 .والوكاالت التابعة لها لفترة طويلةوالتعليم عملية إعادة هيكلة وزارة التربية وقد تأخرت في السنوات الخمس الماضية. 

لخطة االستراتيجية افي  رئيسياً  استراتيجياً  إدارة التعليم الفني هدفاً  كل مستويات  والمساءلة في ةكموالحعد ت ،وبناء على ذلك

الوزارات المعنية )بما في ذلك وزارة المالية( مختلف لجنة تمثل قامت . خحال السنوات األربع الماضية، ةالجديدالقومية 

ما دعمت كوناقشتها مع الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة. والتعليم التربية وزارة لالعديد من الهياكل المقترحة ة غاصيب

 قرارصدر ، 2014في يونيو تحديداً وفي اآلونة األخيرة، ووزارة. للالتحليل الوظيفي  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

ات رئيسية، بما في ذلك قطاع التعليم ثمانية قطاعوأصبحت مقسمة اآلن إلى هيكل جديد للوزارة تم بموجبه إنشاء وزاري 

، بما في ذلك نظم التخطيط والجودة وإدارة مستقلةال اتالقطاعمن الجودة وتكنولوجيا المعلومات وأصبح قطاعي الفني. 

 المعلومات.

للبحوث  يالمركز القومو)مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ولكن ال يتضح مدى تأثر الهيئات التابعة للوزارة بذلك 

لدمج      الرئاسي القرارمشروع تم إعداد وفي وقت ما  التربوية والتنمية، المركز القومي لحامتحانات والتقويم التربوي(. 

 .الهيئاتبعض 

، جوةبهدف تحقيق النتائج المر نظام التعليم الفني والتدريب المهني  إدارةنحو  هامال تحولالعحامات المميزة لل وكانت إحدى

ذلك (، و283وزاري رقم  قرار) 2014إلى العمل في وزارة التربية والتعليم في يونيو  حدة اإلنتقال من المدرسةو إنشاء

جيه المهني لتول قطاع التعليم الفني، قسمخاضعة إلشراف هذه الوحدة، التتضمن . الدوليلتعاون من الوكالة األلمانية لدعم ب

ياسات سوتتمثل مهمة الوحدة في اقترا  المهني في مصر.  الفني والتدريبيم الذي يعتبر األول من نوعه في تاريخ التعل

 تجريبيةالالعمل وإعادة النظر في أثر المبادرات والمشاريع مرحلة إلى اإلنتقال من المرحلة الدراسية وآليات ومعايير خدمات 

الوزاري  الخاصة بالقرار حائحة ال دارلم يتم إصومع ذلك، المدرسة إلى العمل. عمليات انتقال الطحاب من التي تدعم 

 ألعمال.ريادة امهام والتشغيل التوجيه المهني وتشمل  اتوحدات إقليمية على مستوى المحافظولكن تم إنشاء ، بعدالمذكور 

، 2014ومن التطورات الملحوظة كذلك استحداث منصب نائب وزير التربية والتعليم وتكليفه بالتعليم الفني في ربيع عام 

حاحيات هذه ص وحيث أناعتبار ذلك خطوة أولى نحو إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني في المستقبل. و

 س الفنية.      في التنسيق الفعال لتحديث أداء المدارتتركز مهمة نائب وزير التربية والتعليم فإن ، لم تتضح بعد  الوزارة الجديدة

، وأصدرت وزارة الصناعة والتدريب المهنيعادة هيكلة شراكة مؤسسات التعليم الفني إلوقد تم إجراء بعض خطوات 

لتعزيز التنسيق مع شراكات مؤسسات  2014والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من القرارات في 

 .30التعليم

                                                      
افي والتنسيقي تجاه بهدف مواصلة أداء دورها اإلشر 2015تناولت هذه القرارات  التوسع في  دور وحدة إدارة مشروع التعليم الفني والتدريب المهني حتى يونيو  30 

 اكات المحليةر الشرشراكة المؤسسات و التعليم الفني والتدريب المهني  وتشكيل لجنة للتنسيق بين الشراكات في مؤسسات التعليم الصناعي. ربط قرار وزاري أخ
المهني  قد يرتبط نوع شراكات المؤسسات و التعليم الفني والتدريب . وفي هذا اإلطار،مؤسسات التعليمل القطاعية الفني والتدريب المهني  بالشراكات التعليمو  مؤسساتلل

  هني.      لفني والتدريب المبالطبيعة الصناعية الغالبة في المنطقة. باإلضافة إلى ذلك، تمت إعادة هيكلة مجلس إدارة  الشراكات القطاعية بين المؤسسات والتعليم ا
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 المؤسسية الترتيبات 5-1

( لجعله أكثر 2لحق رقم التدريب المهني )انظر الملتعليم الفني وا إدارة وحوكمةوهياكل المعقد إعادة تشكيل المشهد كانت 

ام ثورة منذ قي يالتعليمهذا النظام سياسة نحو إصحا  في  لحكوماتاألساسية  التي قامت بها امن أهم األمور فعالية وكفاءة 

هيئة إنشاء قتر  حيث ا ،2013في  عتمادالمن امنها نموذج واحد اقترب خيارات مختلفة و النظر في. تم هاوقبل 2011

التدريب ني وفليم اللتعتوحيد جميع الجهات التي تقدم اوضع السياسات والتنسيق وتتولى مهام المهني التدريب ني وفلتعليم الل

من المستوى األعلى  بدءً  المتتابعةنظام المجالس  وهو المهني تحت مظلة واحدة. اختارت الحكومة الجديدة نهج مختلف،

أحدهما ذية )من المجالس التنفيوالمكون من اثنين المجلس الوطني لتنمية الموارد البشرية )برئاسة رئيس الوزراء( ويأتي فيه 

وزير القوى ة ئاسرب تنمية المهاراتمعني ب واألخر، برئاسة وزير التربية والتعليم معني بالتعليم الفني والتدريب المهني

وزير القوى ووالتعليم لمجلس الوطني لتنمية الموارد البشرية وزير التربية لة األمانة الفني يتولى منصب رئيس العاملة(.

ن المقرر . وباإلضافة إلى ذلك، مالتي يشرف عليها مجالسالوالمجلس وينبغي ضمان التنسيق بين أنشطة بالتناوب، العاملة 

من المجلسين كل مجلس لمحافظ(.  27الموارد البشرية على مستوى المحافظات )برئاسة لتنمية مجالس إقليمية إنشاء 

أدناه( لمتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والتنسيق مع  11وحدات تنفيذية منفصلة )انظر الرسم البياني المذكورين 

( 707و 706و 705رقم  ات)القرار 2014مايو القرارات الوزارية الثحاثة الصادرة في  نصتالمجالس اإلقليمية. وقد 

 .لهذه المجالس القانوني األساسعلى 

 ( 2014نموذج الحوكمة الجديد للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر ) – 11الرسم البياني رقم 

 

ى جميع ة عن السياسات الوطنية واالستراتيجيات التنفيذية عليالمجلس الوطني لتنمية الموارد البشرية المسؤول يتولىفي حين 

ة تنفيذ يمسؤولن االتنفيذي انالمجلس يتولىالتدريب، بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية، المستويات وأنواع التعليم و

تحليل سوق العمل وتطوير الشراكات مع قطاع األعمال والمجتمع المدني وما ووتطوير نظم وإجراءات ومعايير الجودة 

لمهني لتحقيق التعليم الفني والتدريب اجهات المعنية باللتنسيق بين مهمة االتدريب التعليم الفني ومجلس  ويتولىشابه ذلك. 

مهارات تنمية ال مجلسولى التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية ومتابعة تطوير وتنفيذ اإلطار الوطني للمؤهحات. ويت

دوق ق صنينسيقوم بتمراكز التدريب المهني وقضايا تنمية الموارد البشرية على نطاق أوسع. كما مهمة اإلشراف على 

 التدريب فيما يتعلق بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج أو مراكز التدريب.

  

 

 الوحدة التنفيذية

 

 الوحدة التنفيذية

المجالس اإلقليمية لتنمية 
لبشرية على مستوى الموارد ا

 27المحافظات )برئاسة 
 محافظ(

التنفيذي للتعليم الفني لس المج
ر وزي)برئاسة والتدريب المهني 

 (التربية والتعليم

مجلس تنمية مهارات القوى 
العاملة التنفيذية )برئاسة وزير 

 القوى العاملة(

األمانة الفنية برئاسة كل من 
وزير القوى العاملة ووزير 

 والتعليم التربية

المجلس القومي لتنمية الموارد 
البشرية )برئاسة رئيس 

 الوزراء( 
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 توزيع المسؤوليات – 4الجدول 

 المتابعة الجهة المنفذة وضع الهدف 

ما هي الجهة التي 
 تتحمل المسؤولية؟ 

المجلس التنفيذي للتعليم الفني  المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية
 ب المهنيوالتدري

 المجلس التنفيذي للمهارات
  وزارة التربية والتعليم

 وزارة القوى العاملة والهجرة
 وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

يةانرعموزارة اإلسكان والتنمية ال  
 المجلس األعلى للكليات التكنولوجية

 مديريات التعليم الفني
 ةمديريات القوى العاملة والهجر

 مجلس أمناء الكليات
اإلدارة المركزية للتدريب 

 المهني
مصلحة الكفاية اإلنتاجية 

 والتدريب المهني
 

المجلس القومي لتنمية 
 الموارد البشرية
المجلس التنفيذي 

 للتعليم الفني والتدريب
 المهني

المجلس التنفيذي 
 للمهارات

 

ما هي الجهة التي 
ءلة؟اتتعرض للمس  

ليم، قطاع التعليم الفني وزارة التربية والتع  
 المجلس األعلى للكليات التكنولوجية
 وزارة القوى العاملة والهجرة

 وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
يةانرعموزارة اإلسكان والتنمية ال  
 وزارة الزراعة 
 وزارة الصحة

 مدارس التعليم الفني
 الكليات التكنولوجية

مهني والكفاية مراكز التدريب ال
 اإلنتاجية 

التدريب التابعة  هيئة مراكز
 لوزارة اإلسكان 

المجالس اإلقليمية 
 للتعليم الفني والتدريب

   المهني

ما هي الجهة التي 
 تتم استشارتها؟

 االتحادات الصناعية والغرف التجارية
 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

  

ما هي الجهة التي يتم 
 إخطارها فقط؟

 اإلدارة العامة للتعليم الفني )وزارة التربية والتعليم(
 اإلدارة المركزية للتدريب المهني )وزارة القوى العاملة والهجرة(

 مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهني
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة  

 مجلس التدريب الصناعي
 مجلس تطوير مهارات البناء

 التدريب التابعة لوزارة اإلسكان هيئة جلسم

  

 

 طريقة إت اذ اإلجراءات / صناعة القرارات لدى المسؤولين – 5الجدول 

 المتابعة الجهة المنفذة وضع الهدف 

استقحالية كاملة / 
 أحادية الجانب

 المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية

 وزارة التربية والتعليم
الهجرةوزارة القوى العاملة و  

 مجلس أمناء الكليات
 الوزراء التنفيذين

 

ما بعد المشاورة 
 1)اإللزامية( 

 

 وزارة التربية والتعليم
 لوزراء التنفيذين

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 وزارة التخطيط
 وزارة القوى العاملة والهجرة
 وزارة الشباب والرياضة

 وزارة المالية

  

في حالة التشاور، 
أية جهة؟  مع

 )يرجى التحديد(

   

 ض المساءلة  ايمكن أن يكون سبب التشاور االلتزام بالمشاركة أو ألغر (1)

 

 التمويل والالمركزية 5-2

من إجمالي الميزانية في حين أنها  %30يخصص الجزء األكبر من ميزانية التعليم في مصر للجامعات التي تحظى بنحو 

من إجمالي الميزانية المخصصة للتعليم ما قبل الجامعي )حوالي  %15توزع نسبة فقط من إجمالي عدد الطحاب.  %6تخدم 

ومع ذلك، هناك  على التعليم الثانوي العام.  %10مليار جنيه مصري( على التعليم الثانوي الفني والمهني وحوالي  30

 عام من التربية والتعليم تقريباً من وزارة  ية المخصصةالتعليم النفقاتإجمالي تضاعف تناقضات في البيانات المتاحة. 

سيناريو  يفترض. ٪50بنحو  2009/2010وزاد في الفترة المشمولة بالتقرير من  2012/2014إلى  2007/2008

تقريباً  ٪40ي( بنسبة نفتنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجية زيادة في الميزانية المخصصة لقطاع التعليم الثانوي )العام وال ةتكلف

استمرت إذا هذه الزيادة  تحقيقسهل الولن يكون من  ،2016/2017وحتى  2014/2015بين ما القصيرة  الفترةخحال 

 في الوقت الحاضر.والميزانية على نفس الوضع التي هي عليه الوضع االقتصادي القيود التي يعاني منها 

ة للخطساسية األز ائركأحد الشكلت  التعليم والتي قطاعالحامركزية المالية في من أهم القضايا التي ظهرت مؤخراً و

-2009)وكذلك  2009-2008ما بين في الفترة التي ُنفذت . في تجربة اإلنفاق الحامركزي ةالسابقاالستراتيجية القومية 

ألف  38وأكثر من إدارة تعليمية  267و الهيئة العامة لألبنية التعليميةمكاتب مكتب من  29مديرية و 29 ، شاركت(2010

محافظات  9في أجري تقييم  أشار. هذه الجهاتمعظم  ، وهي أمور لم تعتاد عليهاالميزانيةدراسة وضع الخطط و ة فيمدرس
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من الميزانية اإلجمالية  ٪70ما يقرب من فقد إنفاق  ،قصة نجا ُتعتبر الحامركزية المالية إلى أن  2010/2011في 

اق على اإلنف فيالحاجة إلى مزيد من الحرية باالستبيان في  مالمستطلع رأيه معظم تعليقاتارتبطت  .31بنجا  الحامركزية

 الهذه الحرية بشكل أفضل.  ةمارسمن ملمدارس امكن حتى تتف بعض القواعد واألنظمة يرس، وضرورة تخفامستوى المد

 التنفيذ.في مرحلة على جميع المدارس  تطبيق هذه التجربةالتوسع في  يزال 

انية قطاع ميزلالمباشر دعم للبرنامج االتحاد األوروبي    وذلك في اطار نفاق متوسط المدى إطار اإل قامت مصر بتنفيذ كما 

ني، كجزء من إصحاحات اإلدارة المالية العامة الشاملة واستراتيجية الحامركزية المالية. ومع فالتعليم الذلك  ويشملالتعليم، 

عداده الذي تم إكتيب ال باستثناء  ، 2010منذ عام  مسدود تقريباً إلى طريق وصلت و في النظامهذه العملية  لم يتم دمجذلك، 

ميزانية لر دعم المباشللبرنامج االتحاد األوروبي توصل تقييم توجيه وتدريب الموظفين على إطار اإلنفاق متوسط المدى. ول

ذا ه س هناك احتمال قوي لتحديث ولي، والتعليم في وزارة التربية هذا اإلطار ب هناك اهتمام محدود  إلى أن التعليم قطاع 

 (.ب 2013، مؤسسة التدريب األوروبية) 2015/2016حتى للفترة  قطاع التعليم في طار  اإل

مختلف  لىعبدء تحليل مخصصات الميزانية سمح لها بي المديريات وضع أن عتقدمن الموقد تم تنفيذ دورات تدريبية وكان 

لية للموظفين. مرحلة التخطيط والقدرات التحليبقصور فيما يتعلق تم اإلبحاغ عن أوجه يومستويات التعليم وكفاءتها وفعاليتها. 

 باستخدام هيكل البرنامج.كل محافظة ، لم تقدم المحافظات اقترا  الميزانية الخاصة ب2013عام  حتىومع ذلك، 

توفير حوافز تشجيع تدخل ل( 2011رئيس الوزراء لعام  قرار) تنفيذ القرارات والتشريعات الصادرةمحاولة  توقد فشل

 نيةلألبلهيئة العامة ا ترى. والخاصالشراكة بين القطاعين العام إطار نموذج في  وذلك القطاع الخاص في بناء المدارس

ية تعدد الجهات الحكومية المعنوجراءات تعقيد اإلعدم اهتمام القطاع الخاص بسبب لذلك هو  السبب الرئيسي أن يةالتعليم

 األراضي. إلىلمباني وصعوبة الوصول صغر حجم او

. 2001في عام صدر وزاري  بقرارالمعتمد "، جنتاواإلالتعليم مشروع رأسمال معلومات محدثة عن تنفيذ " ةأي لم تتوافر

على أساس  همإلى توفير مزيد من التدريبات العملية للطلبة وزيادة دخل المعلمين من خحال تعويض دائمالهدف هذا المشروع ي

دة في للتخصصات الموجو ر رأس المال المخصص للمشروع في اإلنتاج أو في تقديم الخدمات وفقاً استثمتعين انتاج. ياإل

المشروع، على لمشرفين لكتعويض  ٪55)أي محددة لصيغة  األربا  وفقاً صافي  يتم توزيع، المذكور للقرار إعماالالمدرسة. 

إلى  ٪20تضاف نسبة لخدمات االجتماعية للطحاب، ولاألربا  من صافي  ٪2وتخصص نسبة  لمدارس،صالح ال ٪15و

مدارس  التي تواجهبعض التحديات لتصدي لوهناك حاجة إلجراء تقييم شامل لهذا المشروع واستكشاف إمكاناته لرأس المال. 

 التعليم والتدريب المهني.

فرض هذا و ،2003لقانون العمل في عام  إعماالصندوق الوطني للتدريب الذي تم إنشاؤه الكانت هناك محاوالت إلحياء 

هذا الصندوق لم يتم تفعيل أو أكثر. ين موظف 10لى الشركات التي توظف عمن صافي األربا   ٪1 بقيمة ضريبةالصندوق 

دستوريته أمام المحاكم )أمين، على  تقدمت بالطعن حيث أن بعض الشركات قد  والهجرة الذي تديره وزارة القوى العاملة

مؤسسة  تدريب معوال التشغيلفي اآلونة األخيرة، وقعت وزيرة القوى العاملة والهجرة بروتوكول لتنفيذ برنامج  (.2014

دريب صندوق الوطني للتالشارك يالتي ساألربعة محافظات الالقطاع الخاص في اتحاد عمال وموظفي منتدى الليبرالي وال

 .٪50بنسبة  تمويلهفي 

 

 2010تقييم التقدم منذ  5-3

تطلبات معالجة المالحالية في إدارته  فعالية وكفاءة نظام التعليم والتدريب المهني وهياكلانخفاض مستوى لى الرغم من ع

من رة غيرات كبي، تم إتخاذ قرارات وإجراء تدماجاالمتطلبات و ةاالجتماعي اتطلبمتالعمل والمتطلبات سوق و يةقتصاداال

 .الذي يعاني من الركوداإلصحا  السابق  تحريكتغيير منهجي أو على األقل إحداث  شأنها

  ليات العماالستفادة من تحسين استمرت الحامركزية، وأشارت التقارير إلى نجاحها. في مرحلة تالية، قد يمكن

 الحامركزية.قد يتم التعرف على مزيد من إمكانات ودعيمها القدرات المحلية وتبناء مزيد من و

                                                      
 2013، القاهرة، برنامج دعم سياسات قطاع التعليم)الحامركزية( في إطار مشروع  2-3ي للهدف وزارة التربية والتعليم، التقييم الذات 31 
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  هامة وخطوات حقيقية في تغيير نموذج التعليم  مؤشرات ددت الحكومة الحاليةالحوكمة، حاالدارة و في مجال

ء ة المجزكمومن نموذج الحانتقاال مثل هذا . يالمتتابعةالفني والتدريب المهني عن طريق إدخال نظام المجالس 

نائب لجديدة لمحفظة الاموازية. باإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء الهياكل المتكامل، في محاولة للحد من إلى النموذج ال

ة مستقلإنشاء وزارة الحتمال  ( تمهيداً شاغراً الوزارة ال يزال لتعليم الفني )وإن كان منصب وكيل أول اوزير 

 .التدريب المهنيللتعليم الفني و

ي للتعليم ناالتحاد األوروبي الثابرنامج  باالضافة إلى الهياكل الجديدة وغيرها، يبدأ تنفيذ هذه في أن محتمل  أملوهناك 

مشكلة لا حدا  لضع هذيسوف ، و2015في عام  ةكموالحعلى  هتركيز ينصب محوري ذالالفني والتدريب المهني 

. لة للحوكمة""غير قاب على أنها أحياناً ينظر لها التي و ،التدريب المهني في مصرلتعليم الفني والخاصة بحوكمة ا المزمنة

 .تهالتنفيذ ال يزال في بدايابق ألوانه حيث أن أمر سفعالية التقييم يعتبر ومع ذلك، 

  بغي االستفادة ن، يتماماً  فعالةالعديد من المجالس التي لم تكن التي احتوت على وبالنظر إلى التجربة السابقة لمصر

 الفشل.من حاالت من التجارب السابقة، وكذلك 

  رية لتنمية الموارد البش المجلس الوطني المجالس اإلقليمية حيث تتبعبعض المخاطر هيكل ذاته عن اليسفر قد

 عدم  ةي حالفجزئة الذي قد يؤدي إلى مزيد من الت ، األمرالتدريب المهنيي للتعليم الفني والتنفيذمجلس الوليس 

امن وزارة التضل تابعمجلس مماثل ومهارات المجلس أن هناك بعض التداخل بين يبدو والتنسيق السليم. وجود 

 االجتماعي.

 من األمور وتعاون بدال من التنافس. ين باإلدارة والالتنفيذي ينالمجلسقيام ضمان تحديات التي قد تظهر، من الو

 وضع كما ينبغيجميع الجهات الفاعلة في هذا الصدد. لاألدوار والمسؤوليات والمساءلة  بالغة األهمية وضو 

 ين حتماً يالمجلسين التنفيذكحا حتاج يسوف و. هاوالموافقة عليوالتقييم متابعة آليات الووضع  واضحة لألداء أهداف

الحازمة للتعامل مع التحديات المتزايدة في م بناء قدراته ويجب أن   بشكل صحيحإلى اختيار فريق العمل بهما 

 .وقت قصير نسبياً 

  ًب العمل والقطاع الخاص اصحمشاركة أقوى من جانب أوآلية ل إطارمن الضروري وضع ، وليس آخراً  وأخيرا

ألف كل من ذلك حيث يت ناضميمكن قد ال لي، التدريب المهني. في الوقت الحاوتنفيذ التعليم الفني وفي تخطيط 

القليل من مع  أغلبيتهم من الوزراءعضوا،  20ين من التنفيذي ينوالمجلسالمجلس الوطني لتنمية المورد البشرية 

 والتجارة والسياحة والبناء(.ة عاتحادات الصنا مديريمشاركة القطاع الخاص )بصرف النظر عن 

  معنية ال والهيئاتالوزارات غيرها من والعاملة القوى والتعليم ووزارة  تعزيز قدرات وزارة التربيةمن الضروري

بالتعليم الفني والتدريب المهني، وال سيما فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي لهذا النظام التعليمي والقدرة على 

الهياكل ب اً جيد بطتيرو والتقييمشامل ومتكامل للمتابعة نظام بوضع  مصحوباً ذلك ينبغي أن يكون . التقييم الذاتي

 الحامركزية.

 ن معوذلك بالتعاو، الخاصة بهيجب أن يتم مراجعة كل البدائل ينبغي إعادة النظر في نموذج صندوق التدريب و  

 .نحوأفضل على  عديلهوتء هذا النموج كيفية إحياظر في نلل العمل،  أصحابمنظمات 
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 الملحقات

 (: هيكل نظام التعليم المصري1الملحق رقم )

 

 

 2011المصدر: وزارة التربية والتعليم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ": توزيع المسؤوليات عن معايير الجودة2الملحق رقم "

داالمسؤولية عن اإلعد   المتابعة والتقييم المساءلة عن االمتثال 

 يئة التعلمجودة: ب معايير 
هيئة القومية لضمان جودة التعليم ال

 واالعتماد
 وزارة القوى العاملة والهجرة

 مدارس التعليم الفني
 الكليات التكنولوجية
 مراكز التدريب المهني

 قسم ضمان الجودة
 وزارة التربية والتعليم 32
 الكليات التكنولوجية 

 المجلس األعلى للكليات التكنولوجية
ة القومية لضمان هيئمراجعون من ال

 جودة التعليم واالعتماد
 وزارة القوى العاملة والهجرة

 جودة: نتائج التعلم معايير 

 وزارة التربية والتعليم
 المجلس األعلى للكليات التكنولوجية
  وزارة القوى العاملة والهجرة

 الوزارء التنفيذيين
هيئة القومية لضمان جودة التعليم ال

 واالعتماد
 

 يم الفنيمدارس التعل
 الكليات التكنولوجية

 مراكز التدريب المهني 
 

 اإلدارة العامة لحامتحانات 
 وزارة التربية والتعليم

 المجلس األعلى للكليات التكنولوجية
 التراخيص التشغيلية

 (وزارة القوى العاملة والهجرة) 

 األكاديمية المهنية للمعلمين جودة: التدريس معايير 

ليموزارة التربية والتع  
 المجلس األعلى للكليات التكنولوجية

 مراكز التدريب المهني
 

 األكاديمية المهنية للمعلمين

  1معايير اعتماد مقدمي الخدمة
هيئة القومية لضمان جودة التعليم ال

 واالعتماد
  33وزارة القوى العاملة والهجرة

 وزارة التربية والتعليم
 المجلس األعلى للكليات التكنولوجية

 

هيئة القومية لضمان ن من المراجعو
 جودة التعليم واالعتماد

   

 ( يمكن أن يشير ذلك أيضاُ إلى البرامج الفردية1)

 

                                                      
، أقامت وزارة التربية والتعليم قسم ضمان الجودة على الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادلغرض دعم المؤسسات التعليمية لحامتثال إلطار معايير جودة  32 

 ي تقوم باإلشراف على العديد من المدارس( والمديريات )التي تقوم باإلشراف على العديد من اإلدارات(  مستوى اإلدارات )الت

 باعتماد مراكز التدريب المهني تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة 33 

فني الثانوي ال
 المهني

 

 مجتمع سوق العمل

 

 اإلبتدائي

 

 اإلعدادي

 

 مجتمع سوق العمل

 

 مجتمع سوق العمل

الثانوي 
 الصناعي

 العامالثانوي 

 

 اعيالزرالثانوي 

 

 تجاريالثانوي ال

 

 المهني اإلعدادي

 

الحضانة 
 تمهيديوال

 اإلعدادي االبتدائي

الثانوي الفني 
 المهني

 

البرنامج الجامعي 
 6، 5، 4نظام 

 سنوات 

المعاهد المتوسطة 
والعليا الغير 
جامعية، نظام 
السنتين واألربع 
 سنوات

 

ت العليا
سا
 الدرا

 السن والمستوى

ي(لزامالتعليم األساسي )اإل مرحلة ما قبل المدرسة التعليم العالي الثانوي  

 مجتمع سوق العمل
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