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 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

 رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر

 في ضوء خبرتي كندا والواليات المتحدة األمريكية
 

 هشام حسنين محمد علي الرشيدي .دكتور *                                            
 والتكنولوحيامركز ضمان الجودة جامعة مصر للعلوم                              
 مراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد                             

 بالهيئة عضو المكتب الفني                                          
 ملخص البحث:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهدافها من خالل طرح مجموعة من األسئلة واإلجابةة 

 األسئلة التالية:   يضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث ف يعنها، وف

 السؤال الرئيس:

في مصةر فةي ضةوء افسةتفان  مةن خبرتةي  التعليم الفني والمهنيكيف يمكن تطوير 

 ؟   الوفيات المتحد  األمريكيةكندا و

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 ؟ والمهني رة لتطوير التعليم الفنيالعالمية المعاص افتجاهاتما   -1

في مصةر فةي ضةوء القةول والعوامةق الةقافيةة  والمهني التعليييم الفنيييما واقع   -2

 المؤثر  فيها؟ 

فةي كنةدا فةي ضةوء القةول والعوامةق الةقافيةة  والمهنةي التعليييم الفنيييما واقع   -3

 المؤثر  فيها؟  

ضوء القةول في  المتحد  األمريكيةالوفيات في  والمهني التعليم الفنيييما واقع   -4

 والعوامق الةقافية المؤثر  فيها؟  

الوفيةات كنةدا و كةق مةن  فةي والمهنةي التعليم الفنيييواقع ل ما التحليق المقارن  -5

 مصر؟ لأوجه افستفان  المتحد  األمريكية و
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في مصر في ضوء خبرتي  والمهني لتطوير التعليييم الفنيييالرؤية المستقبلية ما   -6

 ؟  الوفيات المتحد  األمريكيةكندا و

 منهج الدراسة  

لتطييوير التعليييم  ألن طبيعة الدراسة ضمن نطاق الدراسات المقارنة التي تتنةاول انظر  
 التعليييم الفنيييى واقةع فإن الباحث يستخدم المنهج المقةارن للتعةرع علة  والمهني الفنييي

 الوفيات المتحد  األمريكية.كندا وومصر  كق من في والمهني

 خطوات الدراسة  

 :اآلتيةا لعدن من الخطوات سارت الدراسة وفق  

 .  والمهني العالمية المعاصرة لتطوير التعليم الفني افتجاهات :ىلالخطوة األو

فةةي مصةةر فةةي ضةةوء القةةول  والمهنةةي التعليييم الفنيييوصةةف واقةةع  :الخطوووة النية ووة

 والعوامق الةقافية المؤثر  فيها.

فةةي كنةةدا فةةي ضةةوء القةةول  والمهنةةي التعليييم الفنيييوصةةف واقةةع  :الخطوووة النيلنووة

 .والعوامق الةقافية المؤثر  فيها

 الوفيةات المتحةد  األمريكيةةفةي  والمهني التعليم الفنيوصف واقع  :الخطوة الرابعة

 .ضوء القول والعوامق الةقافية المؤثر  فيها

 التعليييم الفنيييواقةع ل تحليق مقارن لبيةان أوجةه التشةابه وافخةتالع :الخطوة الخيمسة

أوجةه افسةتفان  منهةا فةي الوفيةات المتحةد  األمريكيةة وكنةدا وكق مةن  في والمهني

 .مصر

في مصر في ضةوء  والمهني لتطوير التعليييم الفنيييرؤية مستقبلية  :ةالسيدس الخطوة 

 .الوفيات المتحد  األمريكيةخبرتي كندا و
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A Futuristic Vision for Developing Technical and 

Vocational Education in Egypt in the Light of the 

Experiences of Canada and the United States of America 

Dr. Hesham Hassanein Mohamed Ali Al-Rashidi 

 

This study aims at achieving its objectives by asking a set of 

questions and answering them. In light of this, the research 

problem can be formulated in the following questions: 

The main question: 

How could technical and vocational education be developed in 

Egypt in light of the experiences of Canada and the United 

States of America? 

The following sub-questions stem from the above question: 

1. What are the contemporary global trends for the 

development of technical and vocational education? 

2. What is the reality of technical and vocational education in 

Egypt in light of the forces and cultural factors affecting 

them? 

3. What is the reality of technical and vocational education in 

Canada in light of the forces and cultural factors affecting 

them? 

4. What is the reality of technical and vocational education in 

the United States of America, the light of the forces and the 

cultural factors that influence them? 

5. What is the comparative analysis of the reality of technical 

and vocational education in Canada and the United States of 

America and how to benefit from them in Egypt? 

6. What is the futuristic vision for the development of 

technical and vocational education in Egypt in the light of 

the experiences of Canada and the United States of 

America? 

Methodology of the Study  
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Due to the fact that the nature of the study is within the scope of 

comparative studies dealing with the development of technical 

and vocational education, therefore the researcher uses the 

comparative method to identify the reality of technical and 

vocational education in Egypt, Canada and the United States of 

America. 

Study Procedures 

The study went through a number of steps as follows: 

The first step: contemporary global trends for the development 

of technical and vocational education. 

The second step: description of the reality of technical and 

vocational education in Egypt in light of the forces and cultural 

factors affecting them. 

The third step: description of the reality of technical and 

vocational education in Canada in light of the forces and 

cultural factors affecting them. 

The fourth step: description of the reality of technical and 

vocational education in the United States of America the light of 

the forces and cultural factors affecting them. 

The fifth step: a comparative analysis to show the similarities 

and differences in the reality of technical and vocational 

education in Canada and the United States of America and how 

to benefit from them in Egypt. 

 The sixth step: a futuristic vision for the development of 

technical and vocational education in Egypt in the light of the 

experiences of Canada and the United States of America. 
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 رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر

 في ضوء خبرتي كندا والواليات المتحدة األمريكية
 

 هشام حسنين محمد علي الرشيدي .دكتور *                                            
 مركز ضمان الجودة جامعة مصر للعلوم والتكنولوحيا                             
 مراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد                             

 بالهيئة عضو المكتب الفني                                          
 :  ةمقدم

الفنييي لالمينييي جدييف  ييمم  ييي ةل جيي؛ فلم العييالم   الت ييا    لييم دعييم ة مييية التعليييم 
 للشييأ ةب اما يية التاييمي الداياييية  ييي العييالم المللييية المعاصييرة ة بتييال يمييا ا  ييم  ج ييااً 

الييملم التييي داييمجال يمييا  ييييا النمييو  ادميييوية  ييم داييمجال جيي؛  ييي التعليييمن لةب يالبييية 
اواييية التعلييييم  ليييلا د يييت الييملم المتامجييية التعلييييم انماميييين لالتعليييم الفنيييي  لييي  ل ييي  
الخصييييوى  ليييي   ةب  اجميييية اراج يييييا لمياميييياديا التعليمييييية لتداييييي  ة ييييما  التنمييييية 

 .(1)الشاجلةن لجوا ية جتطلبات المستابف

دمثيييف جشييا  ة الاطييا  الخيياى جييت    ليي التعليييم الفنييي  ييي  نييما   عتمييم د ييماف  ييري 
 ,المنييا   التعليميييةالبييراج  ةل  ييي دخطييي   لالتانيييالمينييي  لالتييم ي  ,جؤمسات التعليم 

لجتايعيية دنفيييل  , ميياملان ,لددم ييم ة ييما يا يمييا  ييتتطي جييت جتطلبييات المييي؛ ,لالتم يبييية
ا  خلييو ج لييا دفا ة جم ميية ل  . ييياجم طتالداييويلالتم يبييية, جختلييا انطشييطة التعليمييية 

جشيييرل   لنل ,جينيييية ةل جر يييب ديييم ي  ةل  ييييية امتشيييا ية   يييماف ارطييياج  ةل جنيييا  
 ..(2)ذات الصلةللاطا ات الخاصة  يافل  ي التعليم لالتم ي  الميني ج؛ جمثلي؛ 
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لالمينييي يتييي دوا يي  لداييوي الوا ييات المتدييمة انجريطييية اتطييوير جنييا   التعليييم الفنييي 
التطو  السريت  ي العييالمن لديييتم يال اطيي  التطبياييي لالتانييي ييييا  ييتم دييم ي  الطييت  

 ..(3) لي  فا ف المما ب لجوا ت العمف
 التنمييية اييراج  لتداييي  الرجيسيية انفلات ةيييم  ييو جصيير  ييي الفنييي لالمينييي التعليييم 

 التعليييم  جنظوجيية ف اجييات جيي؛ يمييةج لف اجيية التنميييةن  عتبيير  ييا رة  اييف دطيي  الشيياجلةن
  طيي  لخمجيية التزجيية المييا رة  العاجلة د ماف الاوى  دل  المختلفة انو ياد   سع  ييا

 لديم . العمف موق   ي  ص  جباشرة  ييا للمللة لاا تما ية اا تصاف ةن التنمية
 الصيينا ةن  ييي ج يياات الما مييي؛ لمى الفنية الام ات دنمية دل  الفني التعليم  جنظوجة
 .(4)السيايية لالخمجات لا فا ة  لالت ا ةن لالب ا ةن

لطظرا لت تميياي العييالمي يييالتعليم الفنييين لالمينييين  ييتم  ييي  ييلا الم اميية دنييالم المتجيي  
ا  يييي  ا جلموميييً الرجيسييية لعيييمف جييي؛ طظيييم التعلييييم الفنيييي ليييبعح اليييملم التيييي ياايييال ط اييييً

 ليي  دداييي  التنا سييية اايترا ييية  ييي ةمييواق ج ام د ماف العمالة الفنية المم بيية الايياف ة 
العمف المدلية لا  ليمية لالعالميةن لبياب جمى ا  افة جنيا  ي اناط الرؤييية المسييتابلية 

 لتطوير  لا التعليم  ي جصر لددم ا طظم  لةفاطاد .

   -مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الم امييات السيياياة لجييا  مجتيي  المييؤدمرات اطبثاال جشييطلة الم اميية جيي؛ امييتاراط ة ييم طتيياج  

   -ةل   الاصو  التالية:  لالتي ة مت  ل ج؛ دوصياتن

لسيييوق العميييف  يييو ر  وا يييم البياطيييات  ييي؛ اايتيا يييات  ييييييا  ل يييوف جرصيييم  يييوج •
 لالتغيرات الداف ة لالمتو عة ي .

  مي امتكمام دوصيا المي؛ المطلوبة  باا ايتيا ات موق العمف. •

 .(5)عليم لالتم ي  المستمر ل اصة يالنسبة للدر يي؛ لالمينيي؛ييا   اا ة الت •
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عييييمفة لكييييف جنيييييا ميامييييتيا لطظميييييا جتدبعييييية جؤمسييييات التعليييييم لالتييييم ي  ل يييييات  •
 لة ما يا.

ةيل  التتجيل الملتداي؛ يالتعليم الفني طظيياي الييثتو ميينوات جيي؛ ةصييدا  الييم  ات  •
 انمامي.المطيا  ي شيافة ددماي جريلة التعليم 

 صييو  يعييح المنييا   لةميييالي  التييم يا لالتييم ي   ييي التعلييييم الفنييي  يي؛ جسيييا رة  •
 .(6)ااد ا ات الدم ثة

 ا.ا ةل  يفً طاص المعمات لد ييبات الو ش لالمعاجف مواط  م   •

 .(7)  ب الموازطة للتعليم الفني التزجة لموا ية جتطلباد  •

علييييم الفنيييي دلييي  التب ييييف التربيييول ا تايييا  د يييماف العم يييم جييي؛ العييياجلي؛  يييي ج يييام الت •
 لا فا ل.  

ل يييوف جسيييايات لتجطاطيييات  ا يييية لجتجميييية  يضيييعا انطشيييطة التربويييية الطتايييية لتييييمط •
 .(8)لمباللتيا

طسييتنت  جمييا مييب  ةب  نيياا يا يية جاميية دليي  يييف دلييأ المشييطتت  يي؛  رييي  دطييوير 
لضييماب  ييوفة جصيير لددسييي؛ ةفاط دلييأ المؤمسييات   ييي الفنييي لالمينييي التعليييم 

 ييي يعييح الييملم المتامجيية  الفنييي لالمينييي انجر اللل  تطليي  ف اميية التعليييم  ن ري ييا
  ي  لا الم ام.

 -السؤام الرجيا التالي: ؛ُاناًط  ل  ذلأ دسع  الم امة دل  ا  اية  
 يييا  مطيي؛ دطييوير التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي جصيير  ييي ضييوط اامييتفافة جيي؛  بردييي 

 تدمة انجريطية؟    نما لالوا ات الم
   -ليتفر  ج؛  لا السؤام الرجيا انميلة الفر ية اددية:

 جا ااد ا ات العالمية المعاصرة لتطوير التعليم الفني لالميني؟  -1
ضيييوط الايييوى  يييي جيييا لا يييت التعلييييم الفنيييي لالمينيييي  يييي الوا يييات المتديييمة انجريطيييية -2

 لالعواجف الثاا ية المؤ رة  ييا؟ 
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لتعليييم الفنييي لالمينييي  ييي  نييما  ييي ضييوط الاييوى لالعواجييف الثاا ييية المييؤ رة جا لا ت ا -3
  ييا؟  

جا لا ت التعليم الفني لالميني  ي جصر  ي ضوط الاوى لالعواجييف الثاا ييية المييؤ رة  -4
  ييا؟ 

جيييا التدليييييف الماييييا ب لوا ييييت التعلييييم الفنييييي لالمينييييي  ييييي  يييف جيييي؛   نييييما لالوا ييييات -5
   اامتفافة لمصر؟ المتدمة انجريطية لةل 

جييا الرؤييية المسييتابلية لتطييوير التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي جصيير  ييي ضييوط  بردييي  -6
  نما لالوا ات المتدمة انجريطية؟ 

 أهداف الدراسة:  
   - م ال الم امة الدالية دل  جا  لي:

 الو و   ل  ااد ا ات العالمية المعاصرة لتطوير التعليم الفني لالميني.   -
التعر    ل  لا ت ال يوف المصرية  ي ج ام دطوير التعليييم الفنييي لالمينييي  -

  ي ضوط الاوى لالعواجف الثاا ية المؤ رة  ييا.  
التعر   ليي  لا ييت التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي  نييما  ييي ضييوط الاييوى لالعواجييف  -

 الثاا ية المؤ رة  ييا.  
مة انجريطييية  ييي ضييوط التعر   ل  التعليم الفني لالميني  ي الوا ات المتديي  -

 الاوى لالعواجف الثاا ية المؤ رة  ييا .
لضييت  ؤييية جسييتابلية لتطييوير التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي جصيير يمييا  تناميي   -

جيييييت لا يييييت التعلييييييم  بيييييف ال ييييياجعي المصيييييرل لجعطيادييييي  الثاا يييييية لاليييييم لب 
 0ة المستفاف
 أهمية الدراسة:

وير التعلييييم الفنيييي لالمينيييي  يييي دتبليييو  ة ميييية الم امييية  ييي  لضيييت  ؤيييية جسيييتابلية لتطييي 
لخبرديي   نييما ل الوا ييات المتدييمة انجريطييية  فيييم يعييح ال يييات المعنييية  اجصيير ل اييً 

 جثف:  
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اليييييييية الاوجيييييية ل يييييماب  يييييوفة التعلييييييم لاا تمييييياف  يييييي دطيييييويرالتعليم الفنيييييي  -
 .  رلالميني  ي جص

بييف صيينا  الاييرا  لالميتمييي؛ يالسياميية التعليمييية  ييي جصيير ل اصيية التعليييم   -
 ال اجعي لتطوير التعليم الفني لالميني.  

 الميتمي؛ يالتعليم الفني لالميني لتطويرا. -
 برديييي   نيييما   الما ميييي؛ ييييالمرا ب العلميييية لالم اميييية المختلفييية للتعييير   لييي  -

 لالوا ات المتدمة انجريطية  ي ج ام التعليم الفني لالميني.
 حدود الدراسة:

الفنييي لالمينييي  ييي  ييف جيي؛  جصيير  نييما لالوا ييات ا تصرت الم امة  ل  لا ييت التعليييم 
 المتدمة انجريطية.

 لألمبا  اددية:  لدم ا تيا   نما لالوا ات المتدمة انجريطية
دتمتت  نما لالوا ات المتدييمة انجريطييية  يخبييرة  ويليية  ييي ج ييام دطييوير التعليييم   -ة  

 الفني لالميني.  
دعم  نما لالوا ات المتدمة انجريطية ج؛ الملم الراجييمة  ييي ج ييام دطييوير التعليييم  –  

 الفني لالميني لالمليف  ل  ذلأ ةطيما ج؛ ة بر الملم الصنا ية.  
للتي؛ ةيمو انمالي  لالبراج  الدم ثة المستخمجة لتطييوير التعليييم دمتلأ  لتا الم - ي 

 الفني لالميني.
 منهج الدراسة  

ا نب  بيعيية الم اميية ضييم؛ ططيياق الم امييات الماا طيية التييي دتنييالم التعليييم الفنييي طظييرً 
 اييم ا تمييمت الم اميية  لييي المييني  الماييا ب للتعيير   ليي  التعليييم  رلالمينييي  ييي جصيي 
لذلييأ جيي؛  ييتم  طييوات  الوا ييات المتدييمة انجريطيييةجصر ل نييما ل  الفني لالميني  ي

 -:(9) يل  لالمني  الماا ب  ما لضعيا  و ج ايرفا
 
 



 هشام حسنني حممد               رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفين واملهين يف مصر د/ 

514 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

 Description الوصف -1
الييم لايييم ةل ة ثييرن  يلتعليييم الفنييي لالمينييي  يي لدعتبيير  ييلا الخطييوة يمثاييية  ملييية  صييم 

دت م؛ د ميييت البياطييات لالمعلوجييات التربوييية الوصييفية لا يصيياجية جيي؛ المرا ييت  يل 
لالنشيييرات لالتشيييريعات لالليييواج  ليير يييا جييي؛ المصييياف  ل يييللأ البييييا ات العلميييية ليييبتف 

  الفنييي لالمينيييلتعليييم ا ملييية  صييم  يالم يية لالموضييو ية  يي  ل اييم جيي؛ دديير  الم اميية. لا
 ةل لصف   نب ذلأ  اوف البايا دل  لضت  رلض ةللية ةل دعميمات جؤ تة.

   Interpretationالتفسير  -2
 ييف الييم جيي؛ اييتف الم اميية لبييياب  يلتعليم الفني لالمينييي  يي ل دت م؛  لا الخطوة ددليًت 

الاييييوى لالعواجييييف الثاا ييييية المييييؤ رة  ييييي ن جثييييف الاييييوى لالعواجييييف ال غرا ييييية لاا تصيييياف ة 
دليي   يييم ة ميي  لنظيياي التعليييم الفنييي لالمينييي  للالتا يخية لالنفسية لالتربوية. ل ييلا  ييؤف

 آلية  مل   ل  طدو ة  ف.  ضوط اييت  المديطة لالتعر   ل ي 
  Juxtapositionة أو المقابلة المناظر -3

شييطف  سييم   ي اصييم ايييلا الخطييوة لضييت المييافة العلمييية  يي؛ التعليييم الفنييي لالمينييي  يي 
 ييمالم  ةمييية ةل ة اييية. لبعبييا ة ة ييرى  ييةب  ييلا الخطييوة  ييماا طتيييان مييواط دييم ذلييأ  يي 

اييتف الم اميية لالعواجييف المييؤ رة  ييييان  يي؛  ي يي  يدت م؛ جاااليية  ناصيير النظيياي التعليميي 
  وا  يعح.  دل  ري  لضت يع يا  

 يلبنيياًط  ليي  جاااليية  ناصيير طظيياي التعليييم الفنييي لالمينييي  يي  اييتف الم امييةن ل ييللأ  يي 
ضييوط الفييرلض انللييية ةل التعميمييات المؤ تيية  توصييف البايييا دليي  الفييرلض الداياييية 

 للم امة.  
 Comparisonالمقارنة   -4

دخيييتص  يييلا الخطيييوة يالتب ييييم جييي؛ صيييدة الفيييرلض الدايايييية للم اميييةن لالوصيييوم دلييي  
 دداي  ان ما  المر وة ج؛ البدا الماا ب.  

 مصطلحات الدراسة  
  يما  لي: دتدمف جصطلدات الم امة
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 vocational educationالتعليم المهني                         
  .(10) عر  التعليم الميني  افة يامم ةل دم ي  يير جدمفة لمينة ةل ير ة جعينة

 Technical Educationالتعليم الفني                             

طظيياي  عيير  يبطيي  ذلييأ النييو  جيي؛ التعليييم الييلل  يييم  دليي  د ييماف  ييية  الفنييي  يالنسييبة 
الخييمجاتن لدنمييية ل ا فا ةن ل  الت ييا ةن ي ج يياات الصيينا ة لالب ا يية ل السنوات الثتو 

ن لييييتم الابيييوم  يييي  يعيييم الدصيييوم  لييي  شييييافة ددميييياي الملكيييات الفنيييية ليييمى الما ميييي؛
طظاي السنوات الخمييا  ييييم  دليي  د ييماف  ييية  جاةالم امة  ي جريلة التعليم انمامين 

 .(11) ذات الم اات الساياة. يالفن  انلم  

طسييتنت  جيي؛ ذلييأ ةب التعليييم الفنييي  عيير   ليي  ةطيي  ذلييأ التعليييم الييلل  ييبلف الطييت  
 ال رل ية لتلتداق يالوظاجا  ي الم اات المختلفة. يالميا ات لالمعا  

لج؛  تم  رض التعريفات الساياة للتعليييم الفنييي لالمينييي  مطيي؛ للبايييا الل ييوط دليي  
 التعريف ا  راجي التالي:

الييلل  ييييف الفييرف  ةل الخمييا ميينوات  التعليم الفني  ييو ذلييأ التعليييم ذل الييثتو ميينوات
لتطخييراف  ييي مييوق العمييف لذلييأ  يي؛  رييي  دنمييية  م اديي  العالييية لالو ماطييية لت ييماف م 

ا لت ساايم جيا ات  ملية  نية دييم ت يع ليية التنمييية  ييي ا لملو ي  ا لجيني  د ماًفا دخصصي  
 الم تمت .

   -الدراسات السابقة:
دييم التوصييف دليي   ة الداليييةنجيي؛  ييتم امييتاراط انفايييات ذات الصييلة يموضييو  الم اميي 

جييي؛ الم اميييات العربيييية لان نبيييية ل يميييا  ليييي يعيييح جييي؛  يييلا الم اميييات ديييم  ةج مو ييي 
 درديبيا ل اا لترديبيا البجني ج؛ ان مي لأليمو:  
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دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة للتعلةةيم الصةةانوي الصةةناعي نوةةام الةةص   سةةنوات فةةي  -1
 (12)كل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وإمكانية اإلفادة منها في مصر 

اميييتيم ال  يييلا الم اميييية ااميييتفافة جيييي؛  بيييرات  ييييف جييي؛ الوا ييييات المتديييمة انجريطييييية 
الييثتو ميينوات  ييي دطييوير التعليييم الثيياطول لالياييياب  ييي ج ييام التعليييم الصيينا ي طظيياي 

الصنا ي طظاي الثتو منوات  ي  ميو ية جصر العربية  ي ضوط ظرل  الم تمييت 
 . المصرل لتجطاطاد

ل ييييم اميييييتخمجال  يييييلا الم امييييية الميييييني  الماييييا ب لذليييييأ للو يييييو   لييييي  ةل ييييي  التشييييياي  
لالياييياب ايييم  لاا ييتت  اييي؛ طظيياي التعليييم  ييي  ييف جيي؛ الوا ييات المتدييمة انجريطييية 

 الصيينا ي الوصوم دل  يعح  واط  ا  ييافة التييي  مطيي؛ ةب دسيييم  ييي دطييوير التعليييم 
  ي جصر.

ل ييم دوصييلال الم اميية دليي  العم ييم جيي؛ النتيياج  جنيييا:  نيياا يعييح ال واطيي  التييي  مطيي؛ 
ا  ييييافة جنيييييا  ييييي جصيييير جيييي؛  ييييتم الماا طيييية اييييي؛ فلم الماا طيييية لذلييييأ  ييييي ج ييييام 

تفا ة التعليييم الصيينا ين لدمويييف التعليييم الثيياطول ل المنييا  ن ل ن ميامة الابييومل ان ما ن 
 الصنا ي.

 :(13)إص ح التعليم الصانوي الفني في ضوء معايير الجودة )دراسة ميدانية( -2

 ييم ال  ييلا الم اميية دليي  جدالليية التوصييف دليي  جعييا ير ال ييوفة العاجيية التييي  مطيي؛ ةب 
 التعليم الفني.دسيم  ي دداي  جستوى انفاط  ي جما ب 

ا تمييمت الم اميية الدالييية  ليي  المييني  الوصييفي ل ييم امييتخمي  ييي ذلييأ ةفاة اامييتبياب 
ا لجسيييواً 600ل م دم دطبيا   ل   ينة  واجيييا ) ا لجعلمييً  يي؛ التعليييم الفنييي  ييي  (  البييً

 جدا ظة الغربية.

تايعيية ل م دوصلال  لا الم اميية دليي  العم ييم جيي؛ النتيياج  جنيييا: ضييرل ة دفعيييف جعيييا  الم
العصييييرية للتكنولو يييييا لالمعلوجيييياتن جيييي؛  ييييتم د ييييافة  يطليييية التعليييييم الثيييياطول الفنييييين 

ضييرل ة دفعيييف جعيييا  ا  ييماف لسييوق العمييف جيي؛  ييتم التومييت  ييي جرا ييب التييم ي ن ل 
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دفعييييف الشيييرا ة ايييي؛ لزا ة التربيييية لالتعلييييم لةصيييدا  العميييف لذليييأ جييي؛  يييتم ديييو ير ل 
 العمف.  ا مة اياطات دوض  ايتيا ات موق 

التمهةةين أو ال تمهةةينا مشةةاهدات علةةت اتجاهةةات ولضةةايا التعلةةيم الفنةةي  -3
 :(14)والتدريب في إفريقيا 

اميييتيم ال  يييلا الم امييية التر ييييب  لييي  ااد ا يييات لالا يييا ا الداليييية التيييي ديييؤ ر  لييي  
 ميامة التعليم الفني  ي د ريايا للللأ  ام ا تممت  ل  ج مو ة ج؛ انميلة:

 لثاطول لالفني لجا  و جستواا الرممي؟ جا  و التعليم ا -1

جييا اليييم  جيي؛ التعليييم الفنييي؟ ل ييف دغيييير اليييم   ليي  جييما  العشييري؛ ميينة  -2
 الماضية؟ 

 جا جصاف  دمويف التعليم الفني  ي د ريايا؟  -3

( فلم د رياييييةن ل يييم اميييتخمجال الميييني  7ل يييم  اجيييال  يييلا الم امييية  لييي   ينييية جييي؛ )
 .امتعاطال يانمالي  ا يصاجية لتدليف البياطاتالوصفي لةملو  ددليف النظمن ل م 

ل م دوصلال الم امة دل  العم م ج؛ النتاج  جنيا:  شير جصطل  التعليم الثيياطول الفنييي 
لالتييم ي  دليي  الخبييرات التعليمييية المردبطيية يالعمييف ليييتم  ييي جؤمسييات دعليمييية  اصيية 

ا دعليمييي   ا لايييلا الغييرضن  شييطف التعليييم الفنييي طظاجييً نظيياي التعليييم العيياين لييم  ليي  ا جوازيييً
  رياية للك؛ ام  ات جتفالدة.التعليم الفني اا تماي المطلو  ج؛ يطوجات الملم ا 

 :(15)التعليم الصانوي الفني في اسكتلندا: هل يتناسب مع الغرض منها  -4

امييتيم ال  ييلا الم اميية الكشييا  يي؛ الوا ييت الدييالي للتعليييم الثيياطول الفنييي  ييي امييطتلنما 
ا التداييي  جييي؛ جتطلبيييات جييي؛   يييتم التدلييييف لالم امييية المسيييديةن ل يييم اميييتيم ال ة  يييً

 ف وم العاجلي؛  ي التم يبات العملية  ي الصنا ات الينممية لا طشاجية.

ل ييم ا تمييمت الم اميية  ليي  المييني  الوصييفي التدليلييين ل ييم امييتخمجال ةفاة اامييتبياب 
 مواف العلمية.( جعلًما ج؛ جعلمي ال95ييا  ب   ل   ينة  واجيا )
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ل م دوصلال الم امة دل  العم م ج؛ النتيياج  جنيييا: ةشييا ت طتيياج  الم اميية المسييدية دليي  
ا جيي؛  بييف المعلمييي؛  ييي الخمجيية للكنيييا دلاييي  ةب التغييييرات  ييي المنييا   ا دلايي  ا ديايييً
ال وط  ل  جمى دب ير صاطعي الارا   ي ف ت لدب يم دغيييير المنييا  ن ا دو ييم  ت يية 

 جواف التعليم الفني لاالتداق يالتم يبات المينية. وية اي؛ 

 :(16)إطار عمل مستديم للتعليم الصانوي الفني في ماليزيا  -5

امتيم ال  لا الم امة ددم م  ناصر التنمية المستماجة  ييي جييواف التعليييم الثيياطول الفنييي 
 ج؛ ة ف دطوير د ا   مف التنمية المستماجة  ي جاليبيا.

 بيييًرا دييم  12اميية المييني  الوصييفي لةمييلو  فلفييي جييت دشييراا ل ييم امييتخمجال  ييلا الم  
 ا تيا  م ل ًاا لتخصصاديم.

 نصييييًرا   يييي  دوا ر يييا  ييييي جنييييا   التعليييييم  16ل يييم دوصييييلال الم اميييية دلييي  ةب  نيييياا 
الثيياطول لالفنييي ليسيييم  ييي دكييوي؛ د ييا  العمييف لتداييي  التنمييية المسييتماجة  ييي جاليبيييا 

بييراج  ل المشييا  ةن ل العمييف جيي؛  ييتم  ييرق العمييفن ل  ا اما نل ل ي  ما  لي: اااتكا ن 
دنمييية الميييا ات الفرف ييةن ل  ييرق دييم يا جتطييو ةن ل المعر ييةن ل ا ف اان ل دنمييية جينيييةن 

ا فا ةن ل االتييباين ل التشييال ن ل المنا سييةن ل الميا ات التكنولو يةن ل العت ات الصنا يةن ل 
 االتباي.ل التم ي  المستمرن ل 

التعلةةيم الصةةانوي الزراعةةي الحتياجةةات أصةةحا  المصةةانع مةةدت تلبيةةة منةةاهج  -6
 (17)والشركات الذين يقومون بتوظيف خريجي برامج التعليم الزراعي

امتيم ال التعر   ل  جمى دلبية جنا   التعليم الثاطول الب ا ي ايتيا ييات ةصييدا  
  المصاطت لالشر ات الل ؛  اوجوب اتوظيا  ري ي اراج  التعليييم الب ا ييي جيي؛ جنطليي 

 ييوب ةب التعليييم الب ا ييي  عييم الطييت  ا تسييا  الكفا ييات ال ييرل ية للدصييوم  ليي  
 لظيفة.

 بيييًرا  مثلييوب الصيينا ات الديواطييية  ييي  42امييتخمجال الم اميية ةمييلو  فلفييي يمشييا  ة 
 ( لدوصلال الم امة دل  النتاج  اددية:OKlakomaةل ت وجا )
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الرياضيييات انمامييية لجما ميية د ييراطات  ناا د ما   ل  ضرل ة امييتخماي  -1
 انجاب  ي المب  ة ل يم ايتيا ات الديواب.

 ضرل ة د مي؛ الميا ات الساياة  ي المني  الخاى يالصنا ات الديواطية. -2

مراكةةز مصةةادر التعلةةيم والتةةدريب والمشةةروعات اإلنتاجيةةة وال دميةةة كمةةدخل  -7
 :(81)استط عية" لتطوير مناهج التعليم التعليم الفني في مصدر "دراسة

امتيم ال دطوير جنا   التعليم الفني  ييي ضييوط الو ييو   ليي  جييياي لجسيييوليات الييمل  
المتو يييت لكيييف جييي؛ لييييمات جرا يييب جصييياف  اليييتعلم لالتيييم ي  لالمشيييرل اتن لالمم مييية 

 الفنية.

 امتخمي المني  الوصفي التدليلي الااجم  ل  الوصا لالتدليف.

 وصيات جنيا:دوصلال الم امة دل  العم م ج؛ الت

  ب  التعليم الفني ياايتيا ات الفعلية للم تمت لجتطلبات موق العمف. -1

التر ييييب  لييي  د يييماف  يييت  التعلييييم الفنيييي  يييي المرا يييب الماتريييية لمصيييياف   -2
 التعليم لالتم ي .

دطشاط صنملق لتمويف لف م  مجات دطوير التعليييم الفنييي لددسييي؛ جخر اديي   -3
  ري ي .لاا دااط ي وفة ةفاط 

موجهةةةةات تطةةةةوير منةةةةاهج التعلةةةةيم الفنةةةةي فةةةةي ضةةةةوء متطلبةةةةات التنميةةةةة  -8
 : (19)االلتصادية واالجتماعية والتحول الديمقراطي في مصر 

امتيم  التصيير   ليي  جو يييات دطييوير جنييا   التعليييم الفنييي لامييتخمي الييم ؛ المييني  
لاميييتطت  آ اط الوصيييفي الاييياجم  لييي  المسييي  لددلييييف جدتيييوى ايييراج  يعيييح انييييبا  

 ينيييات جييي؛ المشيييتغلي؛ ييييالتعليم الفنيييي جييي؛ جعلميييي؛ ل ييييافات  نيييية ييييوم لا يييت التعلييييم 
 الفني.
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لدوصلال الم امة دل  ج مو ة جيي؛ جبييافو لجو يييات لتطييوير التعليييم الفنييي لدوصييلال 
 دل  يعح التوصيات ج؛ ة ميا:

 ي.االتباي يالتخطي  ا مترادي ي  ي اناط لدطوير جنا   التعليم الفن -1

 دنمية الو ي يب مية دداي  دنمية ا تصاف ة لا تما ية لبييية. -2

دنميييية اليييو ي ي يييرل ة ان يييل يالمسييييولية المشيييتر ة  يييي انييياط جنيييا   التعلييييم  -3
 جت جؤمسات  طا  المام لان مام.  االفني لدنفيل

تقةةةويم البةةةرامج التدريبيةةةة لمعلمةةةي التعلةةةيم الفنةةةي فةةةي مصةةةر علةةةت ضةةةوء   -9
 :(20)االتجاهات العالمية المعاصرة 

امييتيم ال التعيير   ليي  لا ييت اييراج  دييم ي  جعلمييي التعليييم الفنييي  ييي جصيير لامييتخمي 
المييييني  الوصييييفي التدليلييييي لوصييييا لا ييييت البييييراج  التم يبييييية لجخر اديييييا  ليييي  ضييييوط 

 معاصرة.ااد ا ات العالمية ال

 دوصلال دل  لضت دصو  جاترح لبرطاج  دم يبي لمعلمي التعليم الفني  ي جصر.

 تعقيب علت الدراسات السابقة:

 ييمجال الم امييات السيياياة العربييية لان نبييية جييا  سييتفاف جنيي   ثيييرا  ييي ا  ييا  النظييرل 
الدبشيييي  ةشييير   بييم المطليي   لف امييية   جدمييم  ل   جثييف ف اميية   بيييم الو ييا   اجييف

  سيييرل  ييي   لجنييييا جيييا  عيييرض لا يييت التعلييييم الفنيييي لالمينيييي  يييي جصييير جثيييف   لف امييية
لجنييييا جيييا  عيييرض ااد ا يييات العالميييية   سيييرل  ييي   جدميييم الدبشيييي  لف امييية   ف امييية

المعاصييييييرة لتطييييييوير التعليييييييم الفنييييييي لالمينييييييي ل بييييييرات يعييييييح الييييييملم جثييييييف ف اميييييية    
 Wendy Slausher et, al  طبيييف مييعم  ليييف                لف اميية  لف اميية   سييرل  يي 

  Oketch Moses   لف اميية  Canavan Brain  &Doherty Robertلف امة   
   Minghat Asnul Dahar  &Yasin Ruhizanلف امة   
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ف اميية   بييم الو ييا  مةةق  وقد استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي -
, الدبشييي  لف اميية   سييرل  يي   ةشيير   بييم المطليي   لف اميية   جدمييم ل    اجييف

,  والمقةةابالت  طبييييف ميييعم  لييييف  ف اميييةمةةةق باإلضةةافة إلةةي المةةنهج المقةةارن 

ةشيير   بييم  ل   ف اميية   بييم الو ييا   اجييفمةةةق  الشخصةةية فةةي الةةبع  اآلخةةر
 Minghat Asnulلف امة    Wendy Slausher et, alف امة     ل  المطل  
Dahar  &Yasin Ruhizan   . 

 تطةةويربعةة  النتةةائج والتوصةةيات مةةن أهمهةةا  ىوتوصةةلت الدراسةةات السةةابقة إلةة   -
دفعيييف ل . فنييين لدمويييف التعليييم الثيياطول الفنيييتفا ة التعليييم الل المنييا  ن ل مياميية الابييومن 

دفعيييف الشييرا ة ل جعيييا  ا  ييماف لسييوق العمييف جيي؛  ييتم التومييت  ييي جرا ييب التييم ي ن 
لعمف لذلأ ج؛  تم دو ير  ا مة اياطييات دوضيي  اي؛ لزا ة التربية لالتعليم لةصدا  ا

التر يييييب  ليييي  د ييييماف  ييييت  التعليييييم الفنييييي  ييييي المرا ييييب ل ايتيا ييييات مييييوق العمييييف. 
االتييباي يييالتخطي  ا مييترادي ي  ييي انيياط جنييا   ل  الماترييية لمصيياف  التعليييم لالتييم ي .

 . االتعليم الفني لدطوير 
الدراسةةات السةةابقة العربيةةة واألجنبيةةة فةةي وقةةد اسةةتفانت الدراسةةة الحاليةةة مةةن  -

تحديد مشكلة الدراسة ومنهجها واإلطةار النظةرل لهةا , مةن خةالل  ىالتعرع عل

 في الدول المختلفة. التعليم الفني لالمينيعلى واقع التعرع 

دتشييياي  الم اميييات السييياياة جيييت  يييلا الم امييية  يييي ا تماجييييا اتطيييوير التعلييييم الفنيييي  -
ي ةب  ييلا الم اميية داييمي  ؤييية جسييتابلية لتطييوير التعليييم لالمينييي لدختلييا جعيييا  يي 
 الفني لالميني  ي جصر.  

 خطوات الدراسة: 
 جدال : ةمت  دناسم الم امة دل
ليييتم  ييي ااد ا ات العالمية المعاصرة لتطوير التعليم الفني لالمينييي.  المحور األول:

 صييياجص التعليييم الفنيييي لالمينيييي ل  ة يييما  التعليييم الفنيييي لالمينييي  ييلا المديييو  دنييالم
 العم يييم جييي؛ فلم العيييالم   ييييالمسيييا  المينيييي ل  ت يييماف  ري يييي التعلييييم الفنيييي لالمينييييل 

            .اتطوير التعليم الفني لالمينيالميتمة 
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 ييي  لصا لا ت التعليم الفني لالميني  ي الوا ات المتدييمة انجريطييية: المحور الصاني
الاييوى ليييتم  ييي  ييلا المدييو  التعيير   ليي   ضوط الاييوى لالعواجييف الثاا ييية المييؤ رة  ييييا.

 صيياجص ل  ة ييما  التعليييم الفنييي لالمينييي ييي التعليييم الفنييي ل  لالعواجييف الثاا ييية المييؤ رة 
  ييييالمسيييا  المينيييي ل  ت يييماف  ري يييي التعلييييم الفنيييي لالمينييييل التعلييييم الفنيييي لالمينيييي 

 .جريطيةالوا ات المتدمة ان
لصا لا ت التعليم الفني لالميني  ي  نييما  ييي ضييوط الاييوى لالعواجييف  المحور الصالث:

الايييوى لالعواجيييف الثاا يييية لييييتم  يييي  يييلا المديييو  التعييير   لييي   الثاا يييية الميييؤ رة  يييييا.
 صييياجص التعلييييم الفنيييي ل  ة يييما  التعلييييم الفنيييي لالمينيييي يييي التعلييييم الفنيييي ل  الميييؤ رة 

  نما.  يالمسا  الميني ل  التعليم الفني لالميني ت ماف  ري يل لالميني 
لصييييا لا ييييت التعليييييم الفنيييي لالمينييييي  ييييي جصيييير  ييييي ضييييوط الاييييوى  المحةةةور الرابةةةع:

الايييوى لالعواجيييف لييييتم  يييي  يييلا المديييو  التعييير   لييي   لالعواجيييف الثاا يييية الميييؤ رة  يييييا.
اجص التعلييييم  صييي ل  ة يييما  التعلييييم الفنيييي لالمينيييي يييي التعلييييم الفنيييي ل  الثاا يييية الميييؤ رة 
 جصر.  يالمسا  الميني ل  ت ماف  ري ي التعليم الفني لالمينيل الفني لالميني 

ددليييف جاييا ب لبييياب ةل يي  التشيياي  لاا ييتت  لوا ييت التعليييم الفنييي  المحةةور ال ةةام : 
لالمينيييي  يييي  يييف جييي؛   نيييما لالوا يييات المتديييمة انجريطيييية لةل ييي  ااميييتفافة جنييييا  يييي 

 جصر.
 ؤية جستابلية لتطوير التعليم الفني لالمينييي  ييي جصيير  ييي ضييوط  المحور السادس: 

  بردي  نما لالوا ات المتدمة انجريطية.
  يما  لي  رض ليلا المدال :ل 

 .  االتجاهات العالمية المعاصرة لتطوير التعليم الفني والمهني المحور األول:
  تم العم م ج؛ فلم العالم اتطوير التعليم الفني لالميني ليت   ذلأ جما  بدي:ا 
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 The objectives of technicalأهةداف التعلةيم الفنةي والمهنةي      .1
and vocational education        

ا ةب  صيييييب  الطالييييي   نيييييي   يييييي  دتديييييمف ة يييييما  التعلييييييم الفنيييييي لالمينيييييي  يييييي اميييييطتلنما
ا لموا ييية ميا ة  ي ير يية جعينييةن لبديييا  طييوب جيييييً  اٍم ج؛ الا ذا جستوى جتخصًص 

دش يت التعليم المستمرن يديا  ييتمط؛ الطييت  جيي؛ ل موق العمف يصو ة شب  جباشرةن 
 .(12)امتخماي جيا اديم لجعا  يم للتنا ا يفا لية  ي  الم العمف المتغير

 ييي ديييماو دناميي  اييي؛ جنييا    ييييا تتدييمف ة ييما  التعليييم الفنييي لالمينييي   جاليبيييا أمةةا
التعليييييم العيييياي لالفنييييي  ييييي ضييييوط المتطلبييييات المتغيييييرة لسييييوق العمييييفن جييييت ز   الييييواط 

دناييييية المنييييا   الم امييييية ل  ،لالتييييم ي  الفنييييي للطييييت لا  ييييتى  ييييي انفاط المينييييي 
جيي؛ ل ييال د يير لتيييماو الييرب  لالمواطجيية المسييتمرة لالم يايية لالتفصيييلية اييي؛   ييالدطوير 

 .(22)جخر ات التعليم لموق العمف لايتيا اد  المتغير

الاييم  ان بيير ل دتدمف ة ما  التعليم الفني لالميني  ييي الياييياب يبطيييا اجييتتا الطاليي   
 .(23)ت ماف  واف  يشرية جم بةل  ،ج؛ الام ة  ل  ا اما  لاااتكا 

ا ا  نييي  ا لدييم يبً ا  اجيي  لالميني يبلماطيا دتمثف  ي جن  الطاليي  دعليمييً  يلة ما  التعليم الفن
ت ييماف الطاليي  للم امييات ل  ،الطال   ل  دنمية جيا اد ن لف ييم  م اديي جسا مة ل  ،اجتامجً 

المنييا    ي ؛  ري  دداييي  التكاجييف  يي  ي   المستوى ان ل  يالتعليم العال  لال اجع
 ا لوجييً  يج؛  تم د مي؛ جنا   التعليييم الفنيي  يالم امية اي؛ التعليم العاي لالتعليم الفن

 .(24)طظرية جت التطبياات العملية
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 Technical education andالتعلةيم الفنةي والمهنةي       ئصخصةا .2
vocational properties 

   :امطتلنما يالخصاجص اددية ي  لالميني ي تميب التعليم الفن

 نييتي  التعليييم الفنييي  ييي امييطتلنما طظيياي دمطييي؛ الييما ب جيي؛ الم اميية الفنييية المينييية  -
لتلتديييياق يالتييييم ي  الفنييييي لالمينييييين  ل يعييييم المريليييية انلليييي  جيييي؛ التعليييييم الثيييياطو 

لالتييييم ي   ييييي ةيييييم المصيييياطت ةل الشيييير ات   ييييبط جييييتمم ليييييلا المريليييية  يييييماو 
 المواطجة اي؛ جخر ات التعليم لموق العمف.  

 .(25)ا يسوق العمفا ل ياً امطتلنما ا دبا ً  يا دباف الخط  لالمنا   الم امية  ل  -
 ستنم التعليم الفني لالميني  ي جاليبيا دل  ج مو ة جيي؛ الخصيياجص دتمثييف  يمييا      
 : لي
دداييي  المييبي  الواضيي  اييي؛ المينيييي؛ لالفنيييي؛ن لت  يياف التييوازب الصييدي  اييي؛ ذلل  -

   .اا تصاى  ي ج اات العلوي لالتكنولو يا لالفنوب لالعلوي اا تما ية
الاطييا  الخيياى ل ييمف ل  ن  الميييا ات التانيييةاطتشا  جرا ييب التميييب  ييي التييم ي   ليي  -

 بير ج؛ ا فا ات لالو اات الدطوجية ان رى ذات المصييال   ييي دعليييم الطييت  
 .(26) يم لدم يب

دييييو ير  :جنيييييا ليو ييييم العم ييييم جيييي؛ الخصيييياجص للتعليييييم الفنييييي لالمينييييي  ييييي الياييييياب
تداييية التديياق الطييت  يييالتعليم ل ن لدخفيييح المنييا   الم امييية نانطشييطة التصييفية

 .(27)التكاجف اي؛ المر بية لالتجر بيةل الثاطول يشطف جتفرغ ةل يالمراملةن 

دميب التعليم الفنييي لالمينييي  ييي ةلماطيييا شييرا ة الملليية  ييي  مييم  يج؛ الخصاجص الت
ؤمسييييات العمييييف مياميييية التعليييييم لجنا  يييي  لدخطييييي  اراج يييي  لدنفيييييل ا جييييت  ييييياي ج

لا طتاج  ي موق العمف اتييو ير المؤشييرات التييي يمو بيييا ددييمف العت يية الكمييية اييي؛ 
 بيعييية اايتيا يييات جييي؛  يييية لالتعلييييم لالتيييم ي  جييي؛  يييية ة يييرىن لتدايييية  رصييية 
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ا التيييم ي  الفنيييي ايييو ش دم يبيييية  اصييية  شييير   ليييييا جيييم رلب جتخصصيييوب  لميييي  
التعليييم المختلفيية: اييي؛ التعليييم العيياي لالفنييين لبييي؛ الم اميية التكاجف اييي؛ ةطييوا  ل ان ل ني  

 .(28)النظرية لالتم ي  العملي

 التعليم الفني والمهني   إعداد خريجي -3

Preparation of graduates of vocational and technical 
education 
 ييييا الم اميية  تاييمي الطلبيية للتعليييم الثيياطول يالمريليية انلليي ن لالتييي دكييوب  فةي اسةةتكلندا

 –العلييوي  –الرياضيات  – ل   يية جار ات  ي  ماطية جوضو ات  جيسة  ي: اللغة 
 –المعر يية لدنمييية الاييم ات اااتكا ييية  –التكنولو يييات  – تما ية لالبييية الم امات اا

الم ؛.  لا دضا ة دل  جوضو ات ا تيا ية دييبفاف طسييبتيا لتصييف  -التم يبات الرياضية
 .(29)% ج؛  مف المواف التي دم ب30يوالي دل  

دمييياجيم د؛  لتدييي  اييييا الطيييت  يعيييم يدمتيييم المريلييية الثاطويييية العلييييا مييينتفةةةي ماليزيةةةا 
للمريليية الثاطوييية الييمطيا التييي دبلييث جييمديا  ييتو ميينواتن ييييا  ييتم دوزيييت الطييت   ليي  

 :  (30)جسا ات يس  ةفاجيم  ي ا تبا  الثاطوية المطيا ل ي ة ت 
لي م  لا  ر ي العلوي ادفا ن  اييمي الطييت   ييي طيا تيييا ا تبييا  ر األكاديمي: المسا

 (.MCEشيافة التعليم الماليبية )

ا جييت در يييب المييني   ليي  انمييا الفنيييةن  اجيي   ا اييمي  ييلا المسييا  دعليمييً  المسار الفنةي:
 .ا تبا  شيافة التعليم الماليبية اليامي الطت   ي طيا ت  ة ً  

:  ؤ ييف  ييلا المسييا  الطلبيية للدصييوم  ليي  الشيييافة الماليبييية للتعليييم المسةةار المهنةةي
 الميني.
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 :(31) تيظ ةب المم مة الفنية دعمف يبيم ةملوبي؛  ما ففي ألمانيا

 ييوجي؛  ييوام  طظاي التعليم المبفلجن لدكوب الم امة النظرية  ييي  لمييمة  ييوي ةل •
المييواف التخصصييية  ا   ييتعلم  ييييا الطاليي  جييواف الثاا يية العاجيية لة  ييً انمييبو 

 ي المينةن ةجا ال اط  العملي  يييتم  ييي ياييية ة يياي انمييبو   ييي جطيياب العمييف 
% جيي؛ 60النييو  الغاليي   ييي ةلماطيييا ييييا  لتديي  ييي  ة ثيير جيي؛  جباشرةن ل و

 350لالبييالث  ييمف ا ا الطلبة ليتعلموب لايمة ج؛ المي؛ المعتيير  ايييا  مييمي  
 جينة.

المم ميييية  المم ميييية الرجيسيييية ةل طظيييياي التعليييييم الثنيييياجي ليلتديييي  ييييي   ري ييييو •
المتومطة. ليتيظ ةب  يناا الكثير ج؛ يمليية شيييافة الثاطوييية العاجيية الييل ؛ 
ييينة جعينييية. ليو يييم  يييي ةلماطييييا يالنسيييبة للتعلييييم المينيييي جيييا   اييير لب دعليييم جيي

للييييتعلم المينييييين ليييييتم ددم ييييم المييييي؛ التييييي  تعلميييييا  سييييم  يالنظيييياي الثنيييياجي 
الشييييبا  لالشييييايات يسيييي  يا يييية السييييوق لبالتعييييالب الو ييييي  اييييي؛ ااددييييياف 
لالوا ييات لاددييافات ة بييا  العمييف لطاايييات العمييامن لدتييرالح  تييرة  ييلا التعليييم 

 اي؛  اجي؛ ل ت ة ة واي لطصا العاي يس  طو  المينة.

 Career path           المسار المهني -4

طيا ييية الصيييا الراييييت جييي؛ التعلييييم الثييياطوى )المريلييية الثاطيييية(  مييين   ي ييي  فةةةي اسةةةتكلندا
 Socttish Certificate of Seotish Certificate ofالطاليي  شيييافة )

Education Standard Grade - SCE شييييافة دايييمي ل مييييت الطلبييية  ي(ن ل ييي
 يجوف ييوات جيي؛ المايير ات التيي  لدنظم يمعر ة المم مة. ليمط؛ للطاليي  ةب  اييوي ام اميية

 Scottish Vocational Education يلالمينييي  يدعيييم ا  ييييية التيييم ي  الفنييي 
Council - SCOTVEC ليية للدصييوم  ليي  الشيييافة الو نييية ((ن لدصييب   ييلا جؤ ل
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 Advanced Vocational-National Certificate onللتيييم ي  الفنيييي )
Qualification.) 

اامييتمرا   يالصا الخاجا ج؛ المريلة الثاطية للثاطوىن  من  الطلبة الرايبييوب  يي  يل 
الم اميية  ي ييييا شيييافة دعليييم الم  يية العاليييةن ل ييللأ يالنسييبة للطلبيية الييل ؛  سييتمرلب  يي 

 Certificate ofيتيي  السيينة السافمييةن  يمندييوب الشيييافة الخاصيية يالسيينة السافميية )
Six Year Studies - CSYSا جييي؛ اليييييية مييي تيييا الشييييافدي؛  يييتم جندي(ن ل ل
(ن ليمطيي؛ Scottish Examination Board - SEBاامييطتلنم ة لتجتداطييات )

ا تيييا   للطلبيية  ييي  ييادي؛ السيينتي؛ ف اميية جايير ات طظرييية د ييعيا  يييية الممتدنييي؛ن ةل
(. ليتيي  طيا يية  ييلا المريليية   ييةب انللوييية انلليي  SCOTVECجوف ييوات د ييعيا )

ادسيييا  ج ييياات  يدخصيييص جعيييي؛ن للكييي؛  ييي  يا  ييي   الطالييي   مايييً ليسيييال  يييي د سيييا
 .(23)جعر ت 

دوظيا الخري ي؛ الل ؛ لييم يم  بييرة  ييي  - افة  - ف ف ة با  العمف أما في ماليزيا
العمييفن للييم يم الاييم ة العالييية  ليي  العمييف اييرلح الفرييي ن ل يييم جطاليي  ة بييا  العمييفن 
لالام ة  ليي  العمييف يشييطف جسييتاف لددييال دشييرا  ة ييفن لالييل ؛  ييم  ليي  ف ا يية لاجييتتا 

دصيييامن لالتفكيييير لجييييا ة لالتخطيييي  المييييا ات الفنيييية لجييييا ات اا)للمييييا ات المتعيييمفة 
لالميا ات ا فا يةن لالميا ة  ييي دكنولو يييا المعلوجييات لاادصيياات(ن  صيياي  العمييف 

الميييا ات المتطيييو ة جييي؛ ة ييف الباييياط  ييي ييييملف اييييية  ل فاجييم البديييا  يي؛ الخيييري ي؛ ذل 
 .(33) ت العمف لدنا سي

دو ييم ةشييطام  ثيييرة جيي؛ المييما ب المينيييةن لكييف  جنيييا  في ألمانيةاا لمسا ات التعليم لل اً 
فة. يعييم ااطتييياط جيي؛ جريليية التمييم ب ا لباجييية  نييام  لثييا الما ميي  ؛  تييايعوب يجيمة جدييم 
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( لمييمة دتييرالح اييي؛ ميينتي؛ Dual سم  يالتعليم الثنيياجي ) لا يالتنال  ةل اللا جيني  دعليمً 
لنظيياي جييواف التخصييص النظييرل دليي   ييتو ميينوات لطصييا. ليتلايي  الييما ب ل يي   ييلا ا

الييييو ش  التطبياييييي  ييييي جطيييياب العمييييف ةل  ييييي المييييما ب المينييييية لالتييييم ي  العملييييي ةل
صة للتم ي . ليسع   لا الن ظاي اللل دمتبج  ي  النظرية يالتطبي   دب يييف دليي  المخص 

ل ييي   ا ؛  ليي  جسيييتوى  يياٍم. لدتدييمف جيييي؛ التكييوي؛  ييي النظييياي الثنيياجي لجييوافيالما ميي 
 .(34)العمفيا ات موق 

: وصف والع التعلةيم الفنةي والمهنةي فةي الواليةات المتحةدة األمريكيةة صانيالمحور ال
 ضوء القوت والعوامل الصقافية المؤثرة فيها.

: القوت والعوامل الصقافية المؤثرة فت تطوير التعلةيم الفنةي والمهنةي فةي الواليةات أوالً 
 المتحدة األمريكية

 يج مو يية جيي؛ الاييوى لالعواجييف الثاا ييية المييؤ رة  ييي ن لالتيي  ي اييا ل اط  ييف طظيياي دعليميي 
ذادييي ن لدعميييف  لييي  ددايييي  ة يييما   يييف طظييياين  ي ييي  ا رييييمً  اد عيييف جييي؛  يييف طظييياي طسييياً 

 لددالم الوصوم دل  يا اد  لة ما   المنشوفة.  
 العوامل التاري ية   -1

ةطيييا اييتف )اييت دييا ي (  ليييا  يدختلا الوا ات المتدمةن  ؛ يير ا ج؛ اتف العييالمن  يي 
 متييم ايييا دليي  ة ميياق التييا ي  لتخليي  لنفسيييا  ييافات لدااليييم  لالييل ل ليا التراو الد ا  

لي ييييا ة جبف ييييرةن للتخليييي  لنفسيييييا شخصييييية  ويييييية دتميييييب  يييي؛ يير ييييا جيييي؛ اليييييبتفن 
 الوا ييات المتدييمة  مييرة جيي؛  مييرات  صيير ا صييتح. للاييم لعبييال الفلسييفة البر مادييية 

 ييي؛  ريييي   لييييلا الخليييي  الغريييي  جييي؛ المييييا ري؛ يفل  يييا   يييافة الشيييطف ان يييمللو 
ةب الييملم  ياوداة لايييمةن ل ييم ةف ا الشييع  انجريطيي  يالتربية لصير  واجا الشع   

 .(35)دعتمم  ل  التربية دستطيت ةب دعيشن للللأ  اطال التربية للموا نة يالت
 العوامل الجغرافية   -2

التعلةةيم الفنةةي  ج يييام يدايييمجيا  ييي  يلمو يييت الوا يييات المتديييمة انجريطيييية ديييب ير  بيييير  ييي 
نطيا  با ة  يي؛ لا ييات لظرل يييا ال غرا ييية جتنو ييةن يسييب  ااجتييماف الشامييت  يوالمهن
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عييمفة جيي؛ الاييا ة جتلييا دااليم ل اا ييات دة ض الميا ري؛ الل ؛ طالوا  ي  ين اضييا الت
ةل  يلييأ التااليييم  ليي  الدطييم الييلاددانل بية يصفة  اجة لاط لترا يصفة  اصةن لداييوي 

 لكف ج؛ الوا ييات انجريطييية جطتبيييا  ناجدلي    ن ل ل  دفا ة شيوب التعليم لدمويليالمدل
 لجييي؛  تلييي   و يييم جطتييي  ن شييير   لييي  التعلييييم فا يييف الوا ييية لالخييياى ييييالتعليم اليييل

فا ييف الوا ييةن  التعلةيم الفنةي والمهنةي شيير  اييمل ا  ليي   لالل لفني والمهنيالتعليم ا
 التعلةيم الفنةي والمهنةي ن  تنو ييال اييراج التعليم الفنةي والمهنةيل م اطعطا ذلأ  ل  

ا للكييي؛  يييلا التنيييو  ا  نطبييي   لييي   مييييت الوا يييات انجريطيييية نطييي   و يييم ا  بييييرً دنو يييً 
ت انجريطييية طتي يية لظرل يييا ال غرا ييية ل اصيية الغنيي  لالثييرلة اييي؛ الوا ييا يدفييالت  يي 

 (36) يجو عيا ال غرا 

 العوامل االلتصادية   -3
جمييييييا ا شييييييأ  ييييييي  ةب  نيييييياا  ت يييييية ل يايييييية دييييييرب  اييييييي؛ الدرييييييية السيامييييييية لالدرييييييية 

 لا المعن   اييوم جيلتييوب  ريييمجاب  ي تصاف ةن لدوا ر انلل   دتم دوا ر الثاطيةن ل اا
 1978 تصيياف ميينة اا يالمعييرل  لالديياجب  ليي   يياجبة طوبييف  يي  يانجريطيي  ل تصييافاا

 تصييياف ل ليييم السياميييةن لجييي؛  يييم  مطييي؛ الميييبج ايييي؛   نييياا  ت ييية ة ييييمة ايييي؛  ليييم اا
 يج تمييت جييا لتدايي  الم مارا ييية الصييديدةن ل يي  ي تصيياف ة  يي ا  ييراطات السيامييية لاا

 تصيياف  صع  دداي   لا المييبجن ل نمجييل  ييةب  ييلا اا ي تصاف الشمولاا ي ط  ديي؛ 
ب الدرييية د ريييمجاب   ا  ييً ةالدرييية الفرف يية  لياييوم  يا  دميي ان ييير ا  عتبيير ف مارا ييي  

 يميية لا ينيي   نيييا لتداييي  الدرييية السياميييةنج ييييم ذاديي  ل يي  ي تصيياف ة  ييم   يي اا
المعاصيييرن  ي تصييياف انجريطييي  تمتيييت ايييا اا ي تصييياف ة التييي لبنيياط  ليييي   يييةب الدرييية اا

لتداييييي   ةن لا ينيييي   نيييييا يالنسييييبيجيييي؛  ناصيييير الم تمييييت انجريطيييي  ي نصيييير ةماميييي 
 (. 37) الدرية السيامية

 العوامل السياسية   -4
 ييييا  تلبالنسييبة للعواجييف السياميييةن  ييةب الوا ييات المتدييمةن  يياب للتااليييم لا  ييم ولو يا

ن  ب يمييال التجر بيييةن لةصييب  لكييف لا يية جيي؛ الوا ييات انجريطييية طظاجيييا ل مييلطاب  ييو 
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الخييياى اييييان يتييي  فا يييف الوا ييية طفسييييا ط يييم ةب اا يييتت  لاضييي ن ايييي؛  يالتعليمييي 
يمختلييا  ييياديم ل ييللأ  يم ةطظمتيا التعليمييية لالتربوييية الخاصيية اتربييية المعييا ي؛ لدعليييم

ةفى دليي   ييلا  لفا ة التجر بييية للوا ييات المتدييمة  ييو الييلد ييماف جعلمييييمن دب طظيياي ا 
الكيييم الياجيييف جييي؛ البيييراج  التعليميييية لالبديييوو الميماطييييةن ايييف  سيييا م  يييللأ  لييي   ايييم 

التعليييم الفنييي لالمينييي  ييتم  ييييا دبييافم اد اط  الكثييير جيي؛ اا تما ييات السيينوية الخاصيية
 .(38) لا الميماب يلالخبرات لالبدوو  

 تماعية  العوامل االج -5
مييتو نيا شييع  ةطسيي  جييا  طييوب لميميية )الييرلاف( لدبمسييال االوا ات المتدمة انجريطية 

 ييمف السييطاب  ي ايرة   ييالموا ف الطبيعية يام  جا   ة يا ة شامعية يني يدلأ المللة  
انصليي؛ )الينوف الدمر(ن يا ضا ة دليي  ذلييأ ااتعييمت  يي؛ الصييرا ات المللييية يف ييف 

ن ياشيييتماف المنا سييية ايييي؛ اليييملم الكبيييرى ل طيييلا اميييتطا ال ةب دواصيييف دايييمجيا الب ا ييي 
 .  (39)يت  طيا ة الارب التامت  شر ل الت ا  ل ن يالصنا ل 
 ات المتحدة األمريكيةا: والع التعليم الفني والمهني في الواليثانيً    

جعظييم الوا ييات  يميينةن ليبييمة ميي؛ ا لييباي  يي  ة  نتييا  شيير اةجريطييا  يجمة التعليم العاي  يي 
المتديييمة انجريطيييية جييي؛ السافمييية يتييي  الثاجنييية  شيييرةن لدعتبييير دفا دييي  لدمويلييي  جييي؛ 

 ا تصاصات الوا ات لليا الدطوجة الفيم الية.
 The objectives of technicalأهةداف التعلةيم الفنةي والمهنةي:       -1

and vocational education        
 :(40)يني  يدتدمف ة ما  التعليم الفني لالم

ا تسييا  الطييت  المعييا   انمامييية  ييي الم يياات التالييية: اللغيياتن لالرياضييياتن  -
 لالم امات ا طساطيةن لالصدةن لالفنوب ال ميلةن لالتماير المنبلي.

 ولياديم للا باديم.ي؛  م  وب ياو يم لجسي؛  اف  يدييية جوا ن -
 .تياا تسا  الايم الرليية لان ت ية لدنمي -
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 دنمية الشعو  السليم يالواط لمبافو الم مارا ية لا  ماب ايا. -
 دعليم الطت   يفية الاياي يالعمف المنت  لت ماف م لمينة جفيمة. -
 جسا مة الطت   ل  ا تشا  جوا بيم ل م اديم.   -
ا تسييييا  الطييييت  الاييييم ة  ليييي  التميييييب لا ييييتتط  ميييية المنا سيييية  ييييي ةمييييواق العمييييف  -

   .المللية

 Technical education andخصةةائص التعلةةيم الفنةةي والمهنةةي:     -2
vocational properties 

 :  (41)يما  لي  ستنم  التعليم الفني لالميني دل  ج مو ة ج؛ الخصاجص دتمثف      
 التب ر الواض  يالثاا ة انل بية.  -
 البر مادية  نظاي للدياة.العلماطية المستنمة دل  جعطيات الفلسفة الماف ةن لميافة   -
التنو  ييا  ختلا التعليم ج؛ لا يية ن ييرىن طتي يية المرلطيية لالتجر بييية  ييي دفا ة   -

 التعليم.  
 التفوق العلمي التكنولو ي.  -
 دعمف الفرى التعليمية المتاية للطت .    -
 المشا  ة النشطة ج؛  اط  المؤمسات لة با  العمف.    -
فجييي  التعلييييم ان ييياف مي ل ي جيييت التعلييييم الاييياجم  لييي  العميييفن فجييي  التعلييييم المم مييي   -

ا فج  الييرلاي  اييي؛ جؤمسييات التعليييم الثيياطول لجؤمسييات التعليييم لالتعليم الميني  لة ً  
  ي المريلة التياة.  

 جن  شيافة جعتر  ايا ددمف جستوى الميا ات المينية للخري .  -
ان اف ميييية لالتنميييية المينيييية للمييييا اتن لبيييي؛ التعلييييم لضيييوح اليييرلاي  ايييي؛ التنميييية   -

 الثاطول لال اجعين لبي؛ التعليم ل طا ات العمف الميني.
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 التعليم الفني والمهني:   إعداد خريجي -3

Preparation of graduates of vocational and technical education 
 ييتم ال مييت اييي؛ المنييا    ييتم د ييماف الطييت  لكييف جيي؛ الكليييات لالوظيياجا جيي؛      

ان اف مييية جييت جييا  دييمو جيي؛ دطييوير جيييا ات المعر يية الخاصيية يالعمييف. لذلييأ ايييم  
  ليييي  در يبيييية  م ييييمة للدفيييياال  ليييي   يييييا ات الطييييت  جفتوييييية يعييييم المم ميييية الثاطوييييية

ااطتاييام للعمييف اييملاي  اجييف  ييم العييوفة للكليييةن  )الييل ا  دلييي الكلييية لمييمة  ييم العمييفن ةل
 ييي العمييف المييم و  ان يير لجبيييم جيي؛ التعليييم  ييي ذات الو ييال(ن  مييا  ييتم  ةل ااطخييراف

ا  ييماف جيي؛  ييتم ا تيييا  طمييوذج جيي؛ اييي؛  ماطييية طميياذج جختلفيية ددايي  التكاجييف اييي؛ 
المنيييا   ان اف مييييية لالمنيييا   المينييييية المردبطيييية يالمسيييا ات الوظيفييييية لالتخصصييييات 

لالمتمثليية  ييي: دفا ة المطاديي  لان مييام  ا المردبطيية يييالتعليم الفنيييالمينييية ان ثيير شيييو ً 
الديييرة  ة ميييام الت يييا ة لالصييينا ة )السييييا اتن الن يييا ةن الكمبييييودرن اليييتدطم العيييمفل(  
الميييييي؛ الصيييييدية )التميييييريحن  ييييي  انميييييناب(  الب ا ييييية )الغيييييلاط لانلييييييا ن ا طتييييياج 

نميييرة الب ا يييي لان ميييام الب ا يييية(   ليييوي انميييرة لالمسيييتيلأ ) نيييوب الطييييين لتفا ة ا
لجيييييييييييا ات الدييييييييييياة(  ة مييييييييييام التسييييييييييوي  لد ييييييييييا ة الت بجييييييييييةن ان مييييييييييام المردبطيييييييييية 

 .   (42)يالتكنولو ي

 Career path           المسار المهني -4
دايييمي ايييراج  التعلييييم الفنيييين ملسيييلة جييي؛ اليييمل ات التيييي دكملييييا الت يييا   الااجمييية        

 ليييي  العمييييفن جثييييف التييييم ي  الييييما لي ةل التلمييييلة الصيييينا ية. لا دييييبام  ييييلا الت ييييا   
العملية ممة جميبة لإل ماف الوظيفي لطت  التعليم التانييي يمواصييلة الم اميية ال اجعييية 

 .(43)لبم وم موق العمف
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وصةةف والةةع التعلةةيم الفنةةي والمهنةةي فةةي كنةةدا فةةي ضةةوء القةةوت  محةةور الصالةةث:ال

 والعوامل الصقافية المؤثرة فيها .
 تطوير التعليم الفني والمهني في كندا   ي: القوت والعوامل الصقافية المؤثرة فأوالً  

جيي؛ التعليم الفني لالميني لم  ط؛ ج؛  بيف الصم ة ةل الفراغ لتطما  ييو  ييبط  دب دطوير
 ييلا السييياق د ييم  ا شييا ة دليي  ةب  ميية ج مو يية  يالم تمييت  تييب ر ييي ن ليييؤ ر  ييي . ل يي 

جيي؛ الاييوى لالعواجييف الثاا ييية المييؤ رة  ييي دطييوير التعليييم الفنييي لالمينييي لجيي؛ ة ميييا جييا 
   - بدي:

 العوامل التاري ية   .1
مييلطة   يياجية  اصيية يالماا عييات  يمييا  تعليي  يييالتعليم فا ييف  1867يييمف الممييتو  

 و الماا عييات لالمسييتعمرات اتطييوير جؤمسيياديم التربوييية لدييتم لف ا ييييا  يياي ُجشيير ل يييم
جما ميية المسيييوليات الخاصيية يييالتعليم جيي؛  ييتم لزا ة ةل ة ثيير للتعليييم يا ضييا ة دليي  
 يييمف جييي؛ الو ييياات العاجييية لالخاصييية التيييي دسييييم  يييي ف يييم ادخييياذ الايييرا   ميييا دخيييوم 

جيييين  ف  ييييات ة اف ميييية جيييي؛  ييييتم دشييييريت  لمؤمسيييات التعليييييم العييييالي الكنم ييية مييييلطة
 .(44)يطوجي   م؛ آليات ال وفة المؤمسية

 ييي؛ التعلييييم ليعايييم ج ليييا لز اط التعلييييم جنتيييمى  جسييييواً  الدت يييم؛  يييف جاا عييية لزييييرً 
لكا يييية الييييوز اط لمنا شيييية الا ييييا ا العاجيييية جدييييف اا تميييياي لةمييييالي  التعييييالب لدنسييييي  

ا  ي يييي؛ داييوي ان سيياي الفيم الييية اييمل  يييير جباشيير  ليي  مييبيف انطشطة التربوية فللي  
موييييف التعلييييم المثيييام  خيييتص  سيييم التموييييف اتدوييييف جيييم و ات  يم اليييية للماا عيييات لت

 .(45)العالي
ل طييييلا  خييييوم التشييييريت للماا عييييات مييييلطات دطييييوير التعليييييم الفنييييي لالمينييييي لدنييييالم 
الا ا ا لانجو  الخاصة ايا جيي؛  ييتم لز اط التعليييم  ييي  ييف جاا عيية يا ضييا ة دليي  
دمتت المؤمسات يالدرية لاامتاتلية المؤمسية التي دتي  ليا دنييالم ةطشييطتيا التربوييية 

 د ا  طظم ال وفة لالمدامبية. يدااط يالم  ات ان اف مية التي دمنديا  لاا  
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 العوامل الجغرافية   .2
الاسييم الشييمالي جيي؛ ةجريطييا الشييماليةن لدمثييف  يياطي ة بيير فلم العييالم جيي؛  يداييت  نييما  يي 

 يييمر جربيييت لدتكيييوب جييي؛  شييير  9.984.670يييييا المسيييايةن يييييا دبليييث جسيييايتيا 
 يثرلاديييا الطبيعيييةن  مييا  اتيير  الم تمييت الكنييمل  يي جاا عييات ل ت يية ة يياليمن لدتسييم ا

لالتكنولييو ي جيي؛ الوا ييات انجريطييية دا ةطيي   وا يي  ددييم ات  لجستوى دطو ا اا تصيياف
ميامية  اصة يموا بة اايتيا ات العاجة لتدسييي؛  ييوفة الر ا يية الصييدية لالخييمجات 

 .  (46)التعليمية
 يل يييي   يييييةفا ة التعليييييم لدمويليييي  ت يييي  لنييييا جمييييا مييييب  ةب  ييييف جاا عيييية داييييوي  

المسيييولة  يي؛ دفا ة شيييوب التعليييم الفنييي لالمينييي ةل ةطيييا دعتمييم  ليي  التجر بييية  ييي 
 .  (47)دفا ة شيوطيا التعليمية

 العوامل االلتصادية   -3
دتمثف  نييما  ييي ة ض لامييعة ينييية يييالموا ف الطبيعيييةن لدتبييت  ييي ازف ا  ييا اا تصييافل 

ا  ليي  صيينا ي   الكييوب  نييما ج تمعييً  ام ا جيي؛ ال نييو ن لطظييرً الوا ييات المتدييمة التييي دديي 
ف  ييية  اليييية جييي؛ التكنولو ييييان  ةطييييا دشيييب  الوا يييات المتديييمة  يييي طظاجييييا اا تصيييافل 
اللل دو ي  انمييواقن ل ييم ةفت ادفا ييية الت ييا ة الدييرة اييي؛  نييما لالوا ييات المتدييمة  يياي 

دكاجييف الت ييا ة لاا تصيياف جييت  دليي  ف ييم  1994ن لادفا ييية ةجريطييا الشييمالية  يياي 1989
% جيي؛ الصيياف ات 80الوا ييات المتدييمة التييي دمثييف الشييريأ انمامييي ليييا ييييا دتلايي  

ان لدعيييم  نيييما ة بييير جميييوم ة نبيييي للطا ييية انجريطيييية جت يييمنة البتيييرلمن الكنم ييية مييينوي  
لطمو ا تصافل  اميي  جيي؛  ل لالغازن لالطا ة الكيربية. لبالتالي دتمتت  نما يا تصاف  و 

 ييتم جوا ف ييا الطبيعييية لالاييوى العاجليية المييا رةن ل ةب المييام الب ا ييي جمييا طييت   نيي  
ر للكيي؛ يييمو اطييييا  ييياف  ييي النمييو  2007-1997دييوازب جيباطياديييا  ييي الفتييرة جيي؛ 

طتي ييية انزجييية اا تصييياف ة العالمييييةن جميييا طيييت   نييي   2008اا تصيييافل الكنيييمل  ييياي 
اليييييريم جييييي؛  ليييي  دعيييييوق ان مييييام لااميييييتثما  العاييييا ل. لذليييييأ  لضييييت  ييييييوف يازجيييية

 .  (48)جما مات ا  راض المتدفظة التي  علال البنوا الكنم ة ج؛ ة وى انوا العالم 
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 ي اداييمييا دخييري  جييوا ني؛  ليي  ل يي   لبالتييالي  ييةب التعليييم الفنييي لالمينييي  اييت  ليي 
تبا  يييييا المسيييييتابف يمتطلبيييييات السيييييوق العيييييالمي ال م يييييم ددتييييياج دلييييي  ةب دب يييييل  يييييي ا 

اا تصافل ل بيعة انمواق الصدية الااجمة  ليي  المدامييبية  مييا دظييير الدا يية دليي  
جبييييم جيييي؛ الييييرلاي  اييييي؛ ال اجعيييية لالم تميييت لانمييييواق يديييييا  ييييتم امييييتدماو البييييراج  

ياميييييتمرا  لذليييييأ طتي ييييية التغيييييير المسيييييتمر  يم ال اجعيييييية لجعيييييا   الخيييييري ي؛ لجييييييا اد
 .(94)لألمواق ل مي امتارا  ا 

 العوامل السياسية  -4
ظيييف  يدتمثيييف  نيييما  يييي اددييياف  ييييم الي  تكيييوب جييي؛  شييير جاا عيييات ل ت ييية ة ييياليم ل ييي 

الممتو  الكنمل دتدمف يطوجات الماا عة جسيوليات جستويات التعليم  ا ة  ييت دو ييم 
الماا عييييات  ا ييييةن ييييييا داييييمي الدطوجيييية ليييييلا لزا ة للتعليييييم  ليييي  المسييييتوى الفيييييم الي 

ايي  الييم م يييير المباشيير للتعليييم ال يياجعي جيي؛  ييتم دمويييف التعليييم لف ييم الفيم الييية  
دليي   ل  ييلا المييم ف التجر ييب  لالطت   ؛  ري  يطوجات الماا عات لان اليم ليؤف

 يييرلق  يييي دنظيميييات ميامييية التعلييييم الفنيييي لالمينيييي لالبنيييية المؤمسيييية الخاصييية يطيييف 
جاا عييييةن  مييييا داييييوي الماا عيييية اييييمل  ةمامييييي  ييييي مياميييية التعليييييم لالتمويييييف المباشيييير 
للمؤمسييات الدطوجييية ليظييير فل  الدطوجيية الفيم الييية  ييي التعليييم جيي؛  ييتم  ييمف جيي؛ 

مسيييييييا مة  يييييييي دموييييييييف الطالييييييي  لالم امييييييية المبييييييياف ات جنييييييييا: ديييييييم ي  العييييييياجلي؛ن لال
 .  (50)لالتطوير

لديييم م  نيييما التعيييالب اليييمللي جييي؛  يييتم اطيييمجا يا  يييي جداف يييات جيييت اليييملم المتامجييية 
لجؤمسات التمويف المللية لت دااط اتطوير مياماديا الرمييميةن  مييا  ييمجال  نييما الييم م 

لض لجيي؛  ييم لييبعح الييملم المتامجيية  ييي   ييا ا ذات ة مييية  المييية جيي؛  ييتم التفييا
 .  (51)دعمف  نما جت شر اط فللتي؛ لت دااط يالتنمية العالمية

يا تبيييا  ةب النظييياي السياميييي الكنيييمل  ييييم الي  ةطييييا دعتميييم  لييي  التجر بيييية  يييي دفا ة 
لفكيير  انب انطشطة الم تمعية لاا تصاف ة  ا ة دمثف اطعطامييً  اشيوطيا السيامية لطظرً 
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جر ييبل يييييا  ب التعليييم الفنيييي لالمينييي دييتم يشيييطف ا يييةب دفا ة شيييو  تياالملليية لمياميي 
 .        دتدمف الدطوجات الفيم الية جسيولية دفا ة التعليم لدمويل

 العوامل االجتماعية   -5
 2011لتاييم ر  وليييو  اجليييوب طسييمة ل اييً  742.759.33 بلييث  ييمف السييطاب  ييي  نييما 

لجعيييمم الو ييييات  يييو  10.29% لجعيييمم الموالييييم  يييو  0.804لبمعيييمم طميييو ميييطاطي 
 جليوب طسمة. 7.87

% جييي؛ 18 اطيييال طسيييبة  2001ا طتي ييية الي يييرة  فيييي  ييياي ا  اا يييي   ميييا ةب ليييم يا دنو يييً 
السييطاب الكنييم ي؛ جيي؛  ييا ج الييبتف لييلا  ييةب الملليية لييم يا ج مو تيياب لغويتيياب ةماميييتاب 

رطسيييية لبالتيييالي  ت يييم؛ الم تميييت الكنيييمل و تييياب  ميييميتاب  ميييا: ا ط ليبيييية لالف  لج م
ميامييية  وجيييية للتعمف ييية الثاا يييية دشييي ت دنميييية البيييراج  التربويييية التيييي دعطيييا التعمف ييية 

 .  (52)لالتنو  الثاا ي للبتف
ةجييا يالنسييبة للاييوى العاجليية  ييةب  نييما لييم يا طسييبة  ماليية  بيييرة  يياف ة  ليي  ف ييم   ا ييية 

لر ا يييية  امييينة لالتيييي دمثيييف جؤشيييرً  64-15اليييبتف يييييا  اطيييال طسيييبة العمالييية جيييا ايييي؛ 
%  يييي 67.1 يييي ييييي؛  اطيييال دليييأ النسيييبة  يييي  2005%  يييي  ييياي 69اليييبتف  يييي 

الوا ييات المتدييمة انجريطييية.  مييا  تميييب الشييع  الكنييمل يشييغف  ل يبتيي   ييي العمييف لييلا 
%  يييياي 11.4 يييياب  يعييييم ةب 2005%  ييييي  يييياي 1.5اطخفييييح جعييييمم البطاليييية دليييي  

% جيي؛ 7.9للكيي؛ دردفييت جعييمات الغيييا   يي؛ مييا ات العمييف  ييي  نييما دليي   1993
 . (53)العمام نمبو   اجف

 ر ييب الكنييم وب  ليي  دطييوير الايييم الم تمعييية لموا بيية الاييرب الدييافل لالعشييري؛ لددم ييم 
 ييتم جيية المر ييو  ييي الم تمييت جييت التب يييم  ليي  فل  التعليييم لالم اميية جيي؛ و فل  الدط

 التكاجف اي؛ التنو  لالايم التاليم ة.
للمييا  اطييال للايييم الكنم يية جييرفلف د  ييااي لييلا  تطلييت الموا نييوب دليي    ييح دعبييير  الايييم 

لييييلا دييييم التوصييييف دليييي   اجميييية  الايييييم الكنم يييية  اطمطييييي   االتاليم يييية  نطيييي   ت ييييم؛ ج تمعييييً 
   -المدو ية  لد منال:
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الييريم جيي؛ الفييرلق  ليي  كنييم ي؛ المشييا  ة الم تمعييية ييييا  و ييم  اييي  اييي؛ ال -
 اينيم.

 المسالاة لالعمالة: ةل ايتراي لدام ر  ف  رف لجعاجلة الكف يعمالة لجسالاة. -
 ايتراي التنو : دام ر دمياجات ل اا ات لدااليم  نما.   -
 المسيولية المشتر ة: الموازطة اي؛ الداوق لالمسيوليات. -
ة ماليي  لةب دكييوب ان مييام ة ثيير المدامبية: دشييير دليي  ددمييف الفييرف جسيييولية  -

 شفا ية.
ل يييييوف يطوجييييية دردكيييييب  لييييي  الميييييوا ؛ لجيييييوا ني؛  متلكيييييوب  الم مو را يييييية: -

 .(54)الدطوجة 
 ا: والع التعليم الفني والمهني في كنداثانيً    

م الييية ةل ل نييية للتعليييمن  الماا عييات لان يياليم  ييي المسيييولة يا  و ييم  ييي  نييما لزا ة  
 ؛  ف جستويات التعليمن ليطوب لكف جاا عيية ةل د ليييم النظيياي التعليمييي الخيياى ايييا. 
ل نييم دفكييير الفييرف المييتعلم  ييي  يا اديي  الوظيفيييةن  ييم  رييي   ييي االتديياق يالمبيييم جيي؛ 

اتماجييية ةل الثاطوييية لالم اميية المينييية  ييي المل ات التعليمية ةل التم يبييية يعييم المم ميية اا
 عييم المتعلمييي؛ لالمتييم بي؛ للوظيياجا التييي الييلل  نما ةل جا  طل   لييا يييالتعليم التانييي 

انطشطة العملية, لاليملييية لدكييوب  ييلا انطشييطة داليم يية, لليسييال ة اف مييية,   دعتمم  ل
ب, لييييتم دطيييوير و علمييي ا يالوظييياجا التيييي ميييو   شيييغليا المتلديييردب   يييلا انطشيييطة  ليييي  

 بييرات المتعلمييي؛  ييتم ج مو يية جيي؛ التانيييات التكنولو ييية التييي دسييا م يشييطف  بييير 
دعليييميم لدطييوير م. ليطييوب التعليييم المينييي  ييافة  ييي المريليية الثاطوييية ةل جييا يعييم    ليي 

 .(55)الثاطوية
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The objectives of technical and vocational education 1- 
أهةةداف التعلةةيم الفنةةي والمهنةةي:           دتدييمف ة ييما  التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي 
:)56( 

دداية  رى دعليمية  الية ال وفة للكف يغح النظر  يي؛ ةصييليم العر ييي لال يينا   -
 اا تصاف ة. لالمنبلة اا تما ية ةل

المتاييية  ييي مييوق دبليييم الطييت  يييالخبرات لالمعييا    يي؛  ميييت الفييرى المينييية   -
 العمف. يما  سا م م ذلأ  ي ادخاذ  را ات جستابلية دتعل  يا تيا  م.

لدنمييية الميييا ات الكتااييية ليييف   ييادشيي يت جيييا ات الطييت  انمامييية لدطوير  -     
 المشطتت لت راط البدوو لالتواصف جت اد ري؛.

ج يياات التنمييية  وليات الموا نيية جيي؛  ييتم ددسييي؛ ةفاجيييم  ييييد ماف الطت  لمس  -
 الثاا ية لالمينية لاا تما ية لالعت ات ا طساطية.

 التب يم  ل  ة مية انمرة لفل  ا  ي اناط الشخصية لالم تمت السليم.  -
 زيافة الو ي يب مية العمف لفل ا  ي اناط الم تمت المتامي لالرا ي.  -
 لمخر ات العملية التعليمية.دداي  ال وفة لالفا لية لالكفاطة العالية   -
دبليم الطلبة يالميا ات الُمرضية لالمنت يية  ييي الاييرب الدييافل لالعشييري؛ن لت ييماف م   -

لمواصيييلة اليييتعلم لااطيييمجاج  يييي ميييوق العميييف لدمطيييينيم جييي؛ الديييياة ياميييتاتلية لددميييف 
 .المسيولية الم تمعية

 Technical education and خصةةائص التعلةةيم الفنةةي والمهنةةي: -2
vocational properties                    

 :  (57)يما  لي  ستنم التعليم الفني لالميني دل  ج مو ة ج؛ الخصاجص دتمثف    
 التو ية المينية المبطرة لأل راف.  -
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التب يييم   ليي  ا تسييا  الميييا ات التييي  دتا يييا ان ييراف  ليي  جختلييا جسييتوياديمن   -
 نظر  ؛ ة ما  من ل نسيمن لطو يمن لجطاطتيم اا تصاف ة لاا تما ية.لبغح ال

الدييرى  ليي  دنمييية الايييم لااد ا ييات لالمعييا   لالميييا ات ال ييرل يةن لت تيييا    -
 لا  ماف لالمتايعة المينية النا دة.

دمتييييت الماا عييييات يالسيييييطرة لالسيييييافة التاجيييية  ليييي  المسيييياجف المردبطيييية يالتدييييم ا   -
  .ا  ؛ جعو ات البيرل را ية المر بيةلالتطوير يعيمً 

دايييم م الييييييات الدطوجيييية  يييي الماا عيييات اليييم م الميييالي لالسياميييي اليييتزي لتسييييير   -
 النظاي التربول.

اا تماف  ل  البدييا العلمييي   لييية لبنيياط التو يييات ا صييتييةن لددم ييم ةللويييات   -
 مسات البدا الكنمل.التغيير ج؛  تم التعالب جت ال اجعات لجؤ 

(  بمييلو  للتكاجييف Credit Systemاا تميياف  ليي   طظيياي الويييمات الم امييية )  -
 .ان اي فا ف النظاي التعليمين  تي  للتتجيل ااطتاام ج؛ طو  دل  آ ر ج؛ التعليم 

دمم ييم جييمة الم اميية يسيي  الظييرل  الخاصيية  التدييوم دليي  الم اميية اييملاي  بجييي ةل  -
 للطال .  

ة الفرصيية لخري ييي المريليية الثاطوييية يمختلييا  رل يييا د مييام ف امييتيم العالييية دداييي   -
ضيييم؛ شيييرلف جديييمفة دتعلييي  اتلبيييية المتطلبيييات التزجييية لتلتدييياق يالمسيييتوى ان لييي  

 المطلو .

 التعليم الفني والمهني: إعداد خريجي -3

 Preparation of graduates of vocational and technical 
education 
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   ايييوي التعلييييم التانيييي ية يييماف المتعلميييي؛ لالمتيييم بي؛ للوظييياجا التيييي دعتميييم  لييي        
انطشطة العمليةن لاليملية لدكوب  لا انطشطة داليم ةن لليسال ة اف ميةن لدييردب   ييلا 

بن ليييتم دطييوير  بييرات المتعلمييي؛ و ا يالوظاجا التي مو   شغليا المتعلمانطشطة  لي  
دعليييييميم    يييتم ج مو ييية جييي؛ التانيييييات التكنولو يييية التيييي دسيييا م يشييييطف  بيييير  لييي 

 ييي  جييا يعييم الثاطوييية نييي  ييافة  ييي المريليية الثاطوييية ةللدطييوير م. ليطييوب التعليييم المي
 ليات جتومطة لجعا م  نية  ا تيا ات دعليمية ييا دامي اراج  جينية دمتييم جيي؛ ميينة 

ا جيييا دت يييم؛  صيييًت   يييلا  مللعميييف(ن لدعييي  اجخصصيييً  اف اميييي   دلييي   يييتو مييينوات )يالبيييً
م اييراج  للتدويييف البييراج  جتجميية لسييوق العمييف. لداييوي يعييح الكليييات المتومييطة اتاييم 

جؤ ييف  لمييي  دليي  ال اجعييات دسييم  للطييت  الييل ؛  عتبجييوب الدصييوم  ليي  ف  يية ةل
جيييي؛ ديييييمى ال اجعييييات  مطيييينيم ةب  نيييييوا السيييينتي؛ انلليييييي؛ جيييي؛ ف امييييتيم  ييييي ديييييمى 

)جيييواف جعتميييمة(  Creditsالكلييييات ال اجعيييية لالدصيييوم  لييي   الكلييييات المتوميييطة ةل
 .(58)اللأ

 Career path           المسار المهني -4
 ييتم دييم يم المسييا  المينييي للخييري   ليي  ةميياب  مييت المعلوجييات  يي؛ جختلييا  واطيي  
 البييراج  التم يبييية التييي يصييف  لييييا يمييا  ييييان جييمى  ضييا الخييري   يي؛ التييم ي  )ةل
 التعليييم( الييلل دلايياان جييت امييتطت  آ اط ة بييا  العمييف )ةصييدا  المشييا يت الصييغيرة ةل

ال ييخمة( لمعر يية آ اجيييم  يي؛  تايييا الييل ؛ التداييوا للعمييف جعيييمن ل مييا دذا الشيير ات 
ا يييالمرافن ةلا  ييي  يياب التييم ي  الييلل دلاييوا  ييي البرطيياج  الييلل دخر ييو  ةب ييي      يياب لا يييً

دطييوير. ليييتم اامترشيياف يامييت ايات ة بييا  العمييف  ةل يي   صييو  ددتيياج امييتم اا ةل
  لتكييوب ة  ييف  ييي دب يييف الملتداييي؛ ايييا  ييؤاط  ييي  ملييية دطييوير جنييا   دلييأ البييراج

 .(59)لسوق العمف
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وصةةف والةةع التعلةةيم الفنةةي والمهنةةي فةةي مصةةر فةةي ضةةوء القةةوت  :رابةةعالمحةةور ال
 والعوامل الصقافية المؤثرة فيها.

 
 القوت والعوامل الصقافية المؤثرة في تطوير التعليم الفني والمهني في مصر   :الً أو 
 

دطييوير  يييم   ييلا المدييو  دليي  التعيير   ليي  ة ييم الاييوى لالعواجييف الثاا ييية المييؤ رة  ييي 
ن لالتييي داييا  لفيييان لذلييأ  ليي  ا تبييا  ةب دطييوير التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي جصيير

فراغ لتطما  و  بط ج؛ الم تمت  تب ر ييي ن ليييؤ ر التعليم الفني لالميني ا  تشطف  ي ال
  .   ي
جيي؛ الاييوى لالعواجييف الثاا ييية  ة ييلا السييياق د ييم  ا شييا ة دليي  ةب  نيياا ج مو يي  يل يي 

 التعليم الفني لالمينين ج؛ ة ميا جا  بدي: المؤ رة  ي دطوير
 العوامل التاري ية     -1

 يييف  يةب دايييمي المللييية  ييي  – نيييمجا فاب لييي  يطيييم جصييير  – ي ةى جدميييم  لييي  •
الب ا ة لالصنا ةن لييلا ييياف   يا  ل  النيوض ياطا الم اات  عتمم ةمامً 

جصييرن  بطشيييب جم ميييتي؛  يجنييل السييينوات انلليي  لدطمييي  يةطشييياط المييما ب  ييي 
طبييرلا ميينة  يي( لالثاطييية  يي 1833ميينة ) يللب ا ييةن ةلا مييا يشييبرا الخيميية  يي 

دعلييييييم التتجيييييييل ز ا يييييية  ييييييمف جيييييي؛ المداصيييييييف الشييييييتوية  ي( ل ييييييييا1836)
لالصيفيةن لامتدماو ةصنا   م مة ج؛ ز ا ات داليم ة  الاط؛. ةجييا ةلليي  

يمفيوجيييي  الدييييم ا  كاطييييال جم ميييية )العمليييييات(  يجييييما ب التعليييييم الصيييينا 
ين لة يييم  ييت  1833الخاصيية اتعليييم الصيينا ات المختلفييةن ل ييم ةطشيييال  يياي 

ا ييييالتعليم ين  ميييا ا يييتم ة  يييً 1868 ييياي  يم يييم  ييي جم مييية )العملييييات( جييي؛  
 .(06)ل البدر  يالصنا 

جصييييرن  بطشييييبت  ي يييي  ي ييييياي ال معيييييات ان لييييية انشيييير التعليييييم الصيييينا              
ين لةطشيييبت  معيييية 1904 معيييية العيييرلة اليييو ا  جم مييية صييينا ية يا ميييطنم ية  ييياي 
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التو ي  الابطية جم مة التو ييي  الصيينا ية لتعليييم الن ييا ة لالدييمافة لالتصييوير يالف الييةن 
دسيييت اي 1923ي ابيييواق. لجنيييل  ييياي 1909 ميييا ةطشيييبت جم مييية صييينا ية ة يييرى  ييياي 

المييييما ب  يم جييييان  ااجييييال ف امييييات جسيييياجية لخري يييي دليييي  ييييي  يج ييييام التعليييييم الصيييينا 
الصييينا ية لتيييم ي  العميييام لجيييمديا  يييتو مييينوات  دصيييلوب يعيييم ا  لييي  فاليييوي  ليييية 

 .(16)يلال جدف جم مة الفنوب لالصنا ت يالصنا ات الت
ي  يييرةت  لييي  ميامييية التعلييييم دغييييرات دتفييي  جيييت 1952 ولييييو 23جيييت  يييو ة          

تمييا   الشيياجفن لامييتيم ال مياميية التعليييم  بيي  التعليييم  لسييفة الثييو ة  يي  التغيييير اا 
زف يياف الطليي   ليي  ايسييب   ييايتيا ييات الم تمييتن  تصييا م ا  بييام  ليي  التعليييم الفنيي 

شييير ال المللييية  ييي  دطشييياجيان ل يييللأ  يالعمالييية الميييا رة لتلبيييية ايتيا يييات المصييياطت التييي 
دطشيياط المييما ب  ي يي  ن جما درد   لي  التومييتيايتياج المشرل ات الكبرى  السم العال

 .(62)المدا ظات المختلفة يالفنية  
 العوامل الجغرافية   -2

 رياييييا د ميو يييية جصييير العربيييية  يييي الييير ؛ الشيييمالي الشييير ي جييي؛  يييا ة  يدايييت ة اضييي 
لة ص  ير  آميا يسيناطن ليدم ا ج؛ الشمام البديير انايييح المتوميي  يسييايف  بلييث 

 ييمن ليدييم ا جيي؛ 1941انيمر يسايف  بلث  وليي  ا البدر  م ليدم ا شر ً 995 ول  
 ييم ليدييم ا جيي؛ الغيير  الدييملف 26الشمام الشر ي الدييملف المللييية جييت  لسييطي؛ يطييوم 

الدييملف المللييية  ا ييم ليدييم ا  نوبييً 1115المللية جت فلليية ليبيييا  ليي  اجتييماف  يي   ييوم 
 ييي ن ل ييم ة ييافت جصيير جيي؛ جو عيييا ال غرا(63)  ييم 1280جت  ميو ية السييوفاب يطييوم 

الممتييياز  يييي جعظيييم ةفلا  دا يخييييا  تدطميييال  يييي  يييرق الت يييا ة  يييي العصيييو  الام مييية 
ا ل اصييية يعيييم شييي   نييياة لالوميييطي لا  يييبام لمو عييييا ة ميييية  يييي يا ييية التيييب ير  الميييي  

 .  (64)السويا التي ييرت العت ات المطاطية  ي العالم 
الم تمييت  لجيي؛  ييم ط ييم ةب طييير النيييف انظاجيي  الخيياى جيي؛ الفي يياب  ييم  ييرض  ليي 

المصيييرل الب ا يييي الوييييمة لالنظييياي ل ييياب الشيييرياب انماميييي لتدصيييام ايييي؛ جختليييا 
 يييات اليييوافل لالييملتا  سيييا م  ليي   بييي  ةطديياط اليييبتف لطشييب ايييي؛ المصييريي؛ طيييو  جييي؛ 



 هشام حسنني حممد               رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفين واملهين يف مصر د/ 

543 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

التعالب  اب طواة لاياي يطوجة جنظمة دسير  ل  ةج؛ البتف ل  ا يتيا لد ييم؛ يسيي؛ 
 .(56)دوزيت المياا 

دبميسيييًا  لييي  ذليييأن  مطييي؛ الايييوم دب العاجيييف ال غرا يييي  ييياب لييي  ييييالث ان ييير  يييي اد ييياا 
جصر دليي  المر بييية  ييي دفا ة لدصييريف  ا يية شيييوب لجظييا ر الدييياةن  الملليية دسيييطر 

ان يا تبييا ا جسيييولية ا لجالييي   ليي  التعليييم الفنييي لالمينييي ميييطرة دكيياف دكييوب داجييةن دفا ييي  
 المللة  ي انماب.  

 امل االلتصادية  العو  -3
 اديييؤ ر ميييلبً  ا ل طييياطً دعيييم العت ييية ايييي؛ التعلييييم لاا تصييياف  ت ييية يتميييية لدبافليييية ة يييلً 

 يييلا التفا يييف ةب  ديييرى  يييافة التعلييييم  لييي   ي ييي ت يييي  يييف جييي؛ الاطيييا ي؛ ليا الت  اييييً 
دطوير جنا    لددرير طظم  لةماليب  ج؛  ا ة المعو ات يما  بيم جيي؛  ييم ة جخر اديي  

 .  (66)فعام  ي دنمية اا تصاف المصرل  ل  ا مياي ال
ا يا ضييا ة دليي   طيياف  طييوب  لييي   الدمويف التعليم  ي جصر  عتمم  ليي  الدطوجيية ا تمييافً 

فل  الاطا  الخاى ج؛  بييات لدبر ييات لامييتثما ات  ييتلة  ليي  المعوطييات الخا  ييية 
التييييي دشييييتمف  ليييي  انجييييوام المامجيييية جيييي؛  يييييات ة نبييييية مييييواط ة اطييييال يطوجييييات ةل 
صناف   دنمية د ليمية ةل  المية ةل البنأ المللي ةل يير ذلييأ لبعييح  ييلا المعوطييات 
 بييا ة  يي؛ جيين  ا دييرف للكيي؛ جعظميييا  بييا ة  يي؛  ييرلض يشييرلف جيسييرة للييللأ  ةطيييا 

 .(67)ددمف امم جعوطات
لدو يييي   ييييلا المعوطييييات دليييي  دطشيييياط المؤمسييييات التعليمييييية ال م ييييمة ل ييييللأ دييييم يميا  

لالت ييييبات لانفلات لر ييت  فيياطة العملييية التعليمييية.  ل ليي  الييريم لدبليييم ا يالمعاجييف 
ج؛ ييوية المعوطات الخا  ية دا ةطيا دمثف طسبة ضييلة ج؛ ا طفاق  ليي  التعليييم  ييي 

 .      (86) ل  التمويف الدطوجي يجصر ليظف اا تماف شب  الكل
 العوامل السياسية     -4

ا  ليي  ا لاضييدً ج تمت جيي؛ الم تمعييات اطعطامييً   نعطا النظاي السيامي اللل  تبناا ةل
 اصة  ل  انمييلو  التنظيمييي الييلل دتخييلا الدطوجيية  ةطظم  ا فا ية المختلفة لبصف
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دومييعيا للكنيي   ييي النيا يية  تجييا ةب ي دفا ة جؤمساديا  ةجييا ةب د ييي  اا تصاصييات ل 
 (96) دتر ب  ي  م الدطوجة ل و اد اا ما   ي  النظاي ا فا ل المصرل 

طاطييية  ا  ييية  يييي ييييياة الم تميييت المصيييرل السيامييييةن  ايييم  1952 ولييييو  23دعيييم  يييو ة 
 اجال الثو ة  ل  متة جبافو ةماميةن جنيا جا  تصييف يييالنوايي السيامييية لدتمثييف  ييلا 

التدييوم جيي؛ ل  ليي  اامييتعما  لة واطيي  جيي؛ الخوطيية المصييريي؛ن المبييافو  ييي: الا يياط 
السيامة اا تصاف ة الرةممالية التي  اطال ماجمة  تم الدطييم الملكييي دليي  ااشييترا يةن 

ب الميييام  لييي  الدطيييمن لت اجييية ييييياة ف مارا يييية ةالا ييياط  لييي  اايتكيييا  لمييييطرة   ل 
 .  (70)لسياميمليمة ج؛  تم الا اط  ل  اامتبماف لجوا ية التبييا ا

ليت يي  جيي؛ ذلييأ ةب  ييو ة  وليييو ة ييمت  ليي  الم مارا ييية لااشييترا ية ضييم؛ جبافجيييا 
الرجيسييةن ييييا ةشييا ت الو يياج  الرمييمية دليي   ةب الم مارا ييية  ييي التر ميية الصييديدة 
لرلح الثو ة .. لةب الم مارا ية  ي دو يم السيييافة للشييع  .. للضييت السييلطة  ليييا  ييي 

ة ما ييي   لةب ااشيييترا ية  يييي التر مييية الصيييديدة لكيييوب الثيييو ة  يييما لدكريسييييا لتدايييي  
ج تميييت العمييف لدكيييا ؤ ن ان  ااشيييترا ية  ييي د اجييية ج تمييت الكفا ييية لالعييممداييمجي    مييًت 

ج تميييت ا طتييياج لج تميييت الخيييمجات . لجييي؛  يييم  يييةب الم مارا يييية لااشيييترا ية ن الفيييرى
 ييية  ييي الدرييية السيامييية ل ييياب لعمليية لايييمة  ييي العمييف الثييو لن ييييا دب  الم مارا

طيميييا  ناييييا نلااشيييترا ية  يييي الدريييية اا تما ييييةن لا  مطييي؛ الفصيييف ايييي؛ اا نيييي؛. 
 .  (71)الدرية الداياية

ا  ييي يييياة الم تمييت المصييرل داييوي دمثف صفدة  م مة ة  ييً  2011 ما ةب  و ة  نا ر 
ن لدسييع  دليي   ليي  انيياط فلليية جمطييية دعتيير  يايييم الموا نيية لميييافة الممييتو  لالايياطوب 

دداييي  العماليية اا تما ييية لضييماب الديي   ييي الدرييية لالعيييش يطراجيية فلب ةل دميييبن 
ييييييا   عييييال  ييييلا الثييييو ة شييييعا  ) يييييشر يريييييةر  ماليييية ا تما ييييية(ن طتي يييية ا دفييييا  
انصوات المطالبة اتداي  المبيم ج؛ ا صتيات السيامية لت تق الدرياتن لتلغيياط 

انلضييا  اا تصيياف ة لالتييي دمثلييال  ل ا يم  ل  درف اطوب الطوا ون دضا ة دل  ايت
 يييي التفيييالت الر يييي  ايييي؛  بايييات الشيييع ن لاطتشيييا  الفايييرن لدبا يييم جعيييمات البطاليييةن 
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 يييييتلة  لييييي  جطيييييالبتيم اتدايييييي  العمالييييية اا تما يييييية لت ميييييام جعييييييا  الكفييييياطة ايييييي؛ 
 .(72)االموا ني؛  ميعً 

 العوامل االجتماعية   -5
دمثييييف طاطيييية  ا  يييية  ييييي يييييياة الم تمييييت المصييييرل  1952 وليييييو  23دذا  اطييييال  ييييو ة 

السيامية لاا تصاف ة لاا تما يةن  يي  للأ ج؛ طايييية التعليييم  اجيية لالتعليييم الفنييي 
لالمينيييي  اصيييةن  ايييم اطعطسيييال انلضيييا  السياميييية لاا تصييياف ة لاا تما يييية  لييي  

داييييي  العماليييية اا تما ييييية لف مارا ييييية دطييييوير التعليييييم الفنييييي لالمينييييي جتمثليييية  ييييي د
التعليييمن ييييا شيييم التعليييم الفنييي لالمينييي يعييم الثييو ة دطييو ات  ثيييرةن دمثلييال  ييي دبنيي  

 .  (73)ميامة ج اطية التعليم الفني لالميني جت اما ة التو يات ااشترا ية 
 ا: والع التعليم الفني والمهني في مصرثانيً 

فنييي لالتعليييم المينييي لالتييم ي  المينييي  نظيياي جتكاجييفن  نتشيير امييتخماي  بييا ة التعليييم ال
لييلا لييبي ا شييا ة دليي  ةب التعليييم الفنييين لالتعليييم المينييين لطظيياي التييم ي  المينييين طظييم 
 تو لتب يف الما مي؛ لتطخراف  ي موق العمف لا طتاجن للكف جيينيم مييماد  لةميياليب  

العاجليييييةن لاميييييتمرا  دعلمييييييا لة ما ييييي ن دتكاجيييييف  يييييلا الييييينظم لدتنيييييا ا   يييييماف الايييييوى 
 .(74)لدم يبيا

 للتعلييييم ا جطميييًت ا  يييي ةب  طيييوب طظيياي التيييم ي  المينيييي طشيييا ً ل ييم ظيييير التفكيييير جيييؤ رً 
الفنين لةب  لد   ري و التعليم الفني يمرا ب التم ي  الميني المتميييبة لالمعتمييمة التييي 

لايتيا ييييييات مييييييوق العمييييييف  مطيييييي؛ ا تسييييييا   بييييييرات لجيييييييا ات  ملييييييية ايييييييان دتفيييييي  
 .(57)لا طتاج

التعليييييم الفنييييي لالتييييم ي  المينييييي  تبعيييياب  يييييات  ثيييييرةن لا  و ييييم ةل  اييييي  اينيمييييان  
ب التييم ي  المينييي  تبييت ة ثيير جيي؛ د التعليم الفنييي  تبييت لزا ة التربييية لالتعليييمن  ييي يييي؛ 
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ا ة التربييية  ت ي؛  يةن املب  اي  جدمف  رب   لا ال يات ابع يييا ةل  ربطيييا جييت لز 
 .  (76)لالتعليم 

 التعليم الفني والمهني: أهداف -1
 :(77)  ي جصر دل  يم  التعليم الفني لالميني 

دداييي  ان ييما  اامييترادي ية جيي؛ انيياط الشخصييية المصييرية لت اجيية الم تمييت  -
 المنت ن لدداي  التنمية الشاجلةن لت ماف  يف جتفوق.

   .التنميةد ماف  مالة جم بة لجا رة لتداي   ط   -
 ى يالمسييتو  انا لجيا ييي   لمييي    ييوفة جخر ييات التعليييم لالتييم ي  الفنييي لالمينييين -

 ق العمف المدلية لالمللية.امو ةاللل ددتا   
ض   وة العمف ل يي  المتطلبييات لااد ا ييات الفنييية لسييوق العمييفن يمسييتويات  -

 جيا ة دعافم المستويات المللية.
جستويات الميييا ة المللييية لتدسييي؛ ةلضييا     وة العمف الدالية دل ى   ت جستو  -

 ا طتاج.      
 ي يييم  التعليييم الثيياطول الفنييي طظيياي السيينوات الييثتو دليي  د ييماف  ييية الفنييي  يي  -

ا فا ةن لالخييمجاتن لدنمييية الملكييات ل الت ييا ةن ل الب ا ييةن ل ج يياات الصيينا ةن 
 الفنية لمى الما مي؛.  

اطول الفنييين طظيياي السيينوات الخمييان دليي  د ييماف  ييية الفنييي انلم  يييم  التعليييم الثيي   -
 .(87)ذات الم اات الساياة  ي 

 التعليم الفني والمهني:   خصائص -2
 :(97) ستنم التعليم الفني دل  ج مو ة ج؛ الخصاجص دتمثف  يما  لي     

 التعليم ي  لأل راف للا   دتكفف ي  المللة -
 التعليم ج اطي  ي  ميت جرايل . -     
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التب يم   ل  ا تسا  الميا ات التي  دتا يييا ان ييراف  ليي  جختلييا جسييتوياديمن  -    
 لبغح  النظر  ؛ ة ما  من ل نسيمن لطو يمن لجطاطتيم اا تصاف ة لاا تما ية.

 دو ير التم ي  لدطوير الموا ف البشرية. -
  بمة التو ي  الميني جنل جريلة التعليم ا  مافل.   -
 ا تلا  جعلمي؛  يمل التب يف لجم بي؛ للم يم الريبة  ي دعليم اد ري؛ -
د اجة انية ددتية  بيعية لدانية: لذلييأ ات ييييب المييما ب يب يييييبة يامييو  للتييم ي ن  -

 لشبطات دشمف المم مة  ليا. 
يييي  المناميييي  لر ييييت التعييييالب جييييت العمييييام لالناايييييات لة - صييييدا  العمييييف لتييييو ير التم يي

 الكفاطة.
جشا  ة الاطا  الخاى ل مف  بييير جيي؛ ا فا ات لالو يياات الدطوجييية ان ييرى  -    

 ذات المصال   ي دعليم لدم ي  الطت .

 التعليم الفني والمهني:   إعداد خريجي -3
ن ل ييمي دطبييي  يالفنيي  دنسييي  الابييوم يييالتعليم  يدسييببال مياميية ا داييية المطبايية ياليييا  يي 

 يجسيييييتوى جم تدييييي  اتخصصييييياد  المختلفيييييةن  ييييي  يالمواصيييييفات الاياميييييية المطلوبييييية  ييييي 
 تفيييي  جيييييت  امييييتيعا  ة ييييماف  بيييييرة جيييي؛ الطلبيييية فلب ةب  اااييييف ذلييييأ امييييتعماف ياياييييي  

جتطلبيييات التعلييييم لالتيييم ي  للدصيييوم  لييي  جخر يييات  نيييية جيييا رة لجثافييية يمسيييتويات 
ج ييام التنمييية البشييرية المينييية  ين ييما  الاوجييية  يي  اليةن جما طييت   نيي   ييمي دداييي  ا

 .(08)ا داية  ل  يسا  ال وفة  يطتي ة للتومت   ييالتعليم الفن
 :(81) ل  ةملوبي؛ ي عتمم طظاي الابوم يالتعليم الفن

 عتمييم  ليي  طظيياي الو  يية الوايييمة  لاجتديياب الشيييافة ا  ماف يية الييل يداييم الطال   يي  -
ددييمفا  ييف  لالشيياجف ن ل ليي  الدييملف الييمطيا للم مييو  الييل يدبييا  التاييييم الترا ميي ا فلب 
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العيياي(.  مييا  ل جم رية دعليمية )ل   ايتيا ات ا داية يالمما ب الفنييية لجييما ب الثيياطو 
ب  ييتم دوزيييت الطييت   ليي  التخصصييات المختلفيية ل يي  ج مييو  الييم  ات فلب ةب  طييو 

 ا تيا  التخصص ل   جيول  ل م اد  لجيا اد  العملية. يللطال  يرية  
ج مييو   لم؛ن لبييب لة ي اجفن ل  ل تي  ن لالابوم ج؛  تم طظاي العمام لالل -

 يالفنيي  ل جتديياب يمييما ب التعليييم الثيياطو الشيييافة ا  ماف يية ةب  تاييمي لت ييصييف  لييي   يي 
جيي؛ الخييا ج لي ييوز ليي  ي ييو  التييم يبات المينييية لج مو ييات التاوييية للمييواف الم امييية 
ايييان جمييا  لييبي جعيي  السيييطرة  ليي   وا ييم لشييرلف التاييمي لطظاجيي  يتيي  ا دخييرج  يي؛ 

 المسا  الصدي .
ة يييماف الداصيييلي؛  يجييي؛ د ميييال يالتعلييييم الفنييي  ي ايييم الغيييال النسيييبة الميويييية للمابيييولي؛  ييي 

 ي% ية ميييال42 يي ييييوال1975ر1974 يالعييياي الم امييي  ي لييي  الشييييافة ا  ماف ييية  ييي 
ي ازفافت  يييلا النسيييبة لتصيييف 1983ر1982 يالعييياي الم امييي  يان ل ييي  البيييً  115.344

ي 2008ر2007 يالعيياي الم اميي  يا ل يي  البييً  224.827 ييييوال ي% ية مال54.1دل  
 ي ييي  –ي 2014ر2013 يالعييياي الم امييي  ي% ةجيييا  ييي 66زافت  يييلا النسيييبة لتصيييف دلييي  

 لييال  ييي  الدا يية دليي   ل صيير التدييوم جيي؛ الصيينا ة دليي  المعر يية لالمعلوجييات لالييل
% 60 ي اييم الغييال النسييبة يييوال – يالعماليية يسييوق ا طتيياج طتي يية التطييو  التكنولييو 

% يييالتعليم 8ن ي% يييالتعليم الصيينا 28  اليي ن جنيييا 1.430.000 ييييوال يية مييال
 .(82)ل التعليم الت ا  % ي24ن يالب ا 

 :(38)جم مة جنيا 1584 ي بلث د مالي  مف المما ب يالتعليم الفن
جم ميية  نييية طظيياي  مييا  31:  ييمف يجم ميية صيينا يةن جاسييمة  التييال 862 •

 8جم ميييية  نييييية طظيييياي  ييييتو ميييينوات يطوجيييييةن ل ييييمف  528ميييينواتن ل ييييمف 
انظييياي التعلييييم جم مييية  40ن ل يييمف يجيييما ب طظييياي  يييتو مييينوات دعلييييم جينييي 

 .يجم مة جلداة لة ساي د ماف جين 255 وم(ن ل مف  –المبفلج )جبا ا 
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:  ييييتو جييييما ب  نييييية طظيييياي  مييييا يجم ميييية ز ا يييييةن جاسييييمة  التييييال 177 •
جم ميية  62جم ميية ز ا ييية طظيياي الييثتو ميينواتن ل ييمف  112منواتن ل ييمف 

 .يجلداة لة ساي د ماف جين
جم مة طظاي  مييا ميينواتن  46مف :  يجم مة د ا يةن جاسمة  التال 545 •

جم مييية  اصييية د ا يييية  47جم مييية طظييياي  يييتو ميينواتن ل يييمف  452ل ييمف 
جم ميييية طظيييياي  ييييتو ميييينوات ل ييييمف مييييال جييييما ب طظيييياي  مييييا  41)جنيييييا 

 منوات(.

 :يلواعد القبول بالتعليم المهن

 :(48)يالمهن يلواعد القبول بمدارس وفصول اإلعداد -أ

 الحاالت اآلتية: يمهنال يعداداإليلحق بالصف األول  -
 انجر . ي اناط  ل  جوا اة لل ياتماجالنا   يالصا السافب اا  -     

 .ياتماج اجي؛ جتتاليي؛ يالصا السافب اا الرام   اي ةل -
 انجر . ي اناط  ل  جوا اة لل ل مافا الرام   اي لايم يالصا انلم  -
 .يدعليم ةمام ل مافا الرام   اجي؛ جتتالي؛ يالصا انلم  -

 الحاالت اآلتية: يمهنال يعداداإل ييلحق بالصف الصان -
 انيياط  ليي  جوا ايية  يدعليم ةماميي  ل مافا  يالرام  منة لايمة يالصا الثاط -

 انجر . يلل
 .يدعليم ةمام ل مافا  يالرام  منتي؛ جتتاليتي؛ يالصا الثاط -
ن ليلديي  يالصييا يدعليييم ةماميي  ل ييمافا الرام  منة لايمة يالصا الثالييا  -

 انجر . ي اناط  ل  جوا اة لل يمينال ل مافا  يالثاط
 لديييي   يدعليييييم ةماميييي  ل ييييمافا الراميييي  ميييينتي؛ جتتيييياليتي؛ يالصييييا الثالييييا  -

 .يمينال ل مافا  ييالصا الثاط
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 :(58) يالمهن ي لواعد القبول بمدارس وفصول الصانو  - 
المريلييية ا  ماف ييية دعلييييم  ييياي لليييم  دصيييف  لييي  ج ميييو   ؤ لييي   يالنيييا    ييي  -

 انييياط  لييي  جوا اييية  يالفنيي  ل التعلييييم الثييياطو  العيياي ةل ل لتديياق ييييالتعليم الثييياطو لت
 ةجر الطال  . يلل

 .يالمريلة ا  ماف ة دعليم جين يالنا     -
 ةل يج يييام ز ا ييي  ةل يج يييام صييينا  يالمينييي  ل  لدييي  البنيييي؛ يفصيييوم الثييياطو  -

 لالمتيا ال ا بة. ي تصاف المنبلج ام  نم ين لدلد  الفتيات يم ام اا
 لتداق.ةلم ة توبر ج؛  اي اا ا اجً  17ا  بيم الس؛  ؛  -
ا  تم التصم   يالموا اة  ل   ت   صوم جينية دا دذا ا تملال الكثا يية لكييف  -

  صف  راف  تد .

 التعليم الفني والمهني: المسار المهني -4

يتيي   –ن للكييف جنيمييا يلالتعليييم المينيي  يزا ة التربييية لالتعليييم  ليي  التعليييم الفنيي دشيير  ل 
 ي: جسييتوى التعليييم الفنيي ل ليي  جسييا  التعليييم الثيياطو  يجسييا  جسييتافن  ييالتعليم الفنيي  –ادب 
 ي ن لجسييييتوى التعليييييم الفنيييي يطظيييياي الييييثتو ميييينواتن لييييييم  دليييي  د ييييماف  الفنيييي  ل الثيييياطو 
 متييم  ييي  التعليييم لالتييم ي  لسيينتي؛ دضييا يتي؛ يعييم  لطظيياي الخمييا ميينوات لالييل ل الثيياطو 

جييما ب طو ييية جتامجييةن ديييم  دليي   يالمريليية الثاطوييية طظيياي الييثتو ميينواتن لذلييأ  يي 
 عييافم  ييري  المعا ييم الفنييية  ييوق المتومييطة لالتايعيية لييوزا ة  لانلم  الييل يد ييماف  الفنيي 
 .(86)يالتعليم العال

طظيياي الييثتو ميينواتن  اصيية  يالتعليييم الفنيي  ييايايية جسييتوى  ري يي  يلدختلا اد اط  
الميييما ب الفنييييةن لطظييياي  يالمطبييي   ييي  للةطييي   نفيييل طظميييا جختلفيييةن جنييييا النظييياي التالييييم

المطبيي  يمشييا  ة يعييح الشيير ات  ي ييوم ن لالنظيياي التبييافل –التعليييم المييبفلج  جبييا ا 
دطوير ييا جييت لزا ة  ل ال ييا  المييما ب  ي طب   يي  لالل Dacumالصنا يةن لطظاي فا م 
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ن ليييير ذلييأ يلالتييم ي  المينيي  يالت ا ة لالصنا ةن يمعر ة جشرل  دصتح التعليم الفنيي 
 .(87)ج؛ النظم 

 ييمف جيي؛  ي ا تسييا  المعر يية لالخبييرة العملييية  يي ج ييااً  يالمينيي  ل ليعتبيير التعليييم الثيياطو 
ا لمسييتوى المنييا   التعليميييةن لالبييراج  التم يبييية الم يياات المينييية لالدر يييةن لذلييأ ل اييً 

م  يييلا عيييل طظييياي اليييثتو مييينوات ليُ  ل المعيييمة لطتيييي . للييي  جسيييا اب انلم التعلييييم الثييياطو 
 يلتديياق يسيييوق العميييفن ل يي   بيعييية دخصصييي ن لجييمى ة ميتييي   ييي النظيياي المتيييم   لت

 .(88)ات ا طتاج لالخمجاتج ام التشغيف     طا 

ية ييماف المتعلمييي؛ لالمتييم بي؛ يييالخبرة العمليييةن لدييب يليم لأل مييام  يلييتم التعليييم المينيي 
ليييا  ت يية ل يايية يمينيية  يةماميا  ل  انطشييطة اليملييية لالعمليييةن لالتيي  يدعتمم   يالت

التييم ي   ةب  تفا ف جييت طظيياي  يةل ير ة جعينة  لتد  ايا الما ب ليمط؛ للتعليم المين
ان لةصييبدال اليينظم  ليي  طدييو جتبا ييمن نب مييوق العمييف ةصييب  ة ثيير دخصصييً  يالمينيي 

 اا تصاف ة دتطل  جستويات جيا ة  الية.

 تختص ييي  لزا ة الاييوى العاجليية لالي ييرةن لتب  اطييال  يةجا يالنسبة لنظاي التم ي  المين
ا ديييم يبي   اطشيييا ً العم يييم جييي؛ اليييوزا ات لالييييييات لالشييير ات لال معييييات ان ليييية دباشييير 

جوا ييييت العميييفن للكييييف  يييلا المرا ييييب جافدييي  التم يبييييية  ي ييي  ةل ييمرا يييب التيييم ي  المينيييي 
ا جييي؛ يييييا المسيييتوى ا اينيييً الخاصييية لجيييمة التيييم ي  يييي ن لدختليييا  يييلا المرا يييب ا تت يييً 

 .(89)لالكفاطة لالفا لية لجستوى  واف  التم ي 
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التشابه واالخةت ف لوالةع التعلةيم الفنةي تحليل مقارن لبيان أوجه  المحور ال ام :
والمهنةةي فةةي كةةل مةةن كنةةدا والواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة وأوجةةه االسةةتفادة منهةةا فةةي 

 مصر.
تحليل مقارن لبيان أوجه التشابه واالخت ف لوالةع التعلةيم الفنةي والمهنةي فةي  :أوالً 

 كل من كندا والواليات المتحدة األمريكية
 التعليم الفني والمهنيأهداف  -1
د ييي  جييي؛ اميييتعراض ة يييما  التعلييييم الفنيييي لالمينيييي   يييي  يييف جييي؛  نيييما لالوا يييات ا

الييريم جيي؛ اا ييتت  اييي؛ الييمللتي؛  ييي ددم ييم ان ييما    المتدييمة انجريطييية ةطيي   ليي 
التييي دتفيي  جييت دطييوير التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي  ييف جنيمييا دا ةب  ميية ادفيياق اينيمييا 

ان ييما  جييت التو يييات العالمييية المعاصييرة ييييا طلميي  ةب ة ييما  ج ييموب دلييأ    ليي 
التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي  لتييا الييمللتي؛  ييم ة ييمت دداييي  ج مو يية جيي؛ انجييو  جنيييا: 

دعليييم الطييت   يفييية ل دنمية الشعو  السييليم  يييالواط لمبييافو الم مارا ييية لا  ميياب ايييان 
جسييا مة الطييت   ليي  ا تشييا  جييوا بيم ل  الاياي يالعمف المنت  لت ماف م لمينيية جفيييمةن

ا تسا  الطت  الام ة  ل  التميب لا تتط  مة المنا سة  ي ةمييواق العمييف ل  ل م اديمن
 رييي  الم مارا يييةن للاييم  ابسييلك المللييية. ليمطيي؛ دفسييير  ييلا التشيياي   ييي ضييوط ةطيمييا 

ييييا دييوز   المللييةن ياطعطسال  لا الفلسفة الم مارا ية  ل  جما مة السلطة العاجيية  يي 
الوظيييياجا ا فا ييييية اييييي؛ الدطوجيييية الفيم الييييية ليطوجييييات الوا ييييات جيييي؛ طايييييية ل ييييييات 

ن يةل  يييوج يلجنظميييات دفا يييية ة يييرى دكيييوب جسيييتالة لجتخصصييية  لييي  ةمييياب د ليمييي 
لدباشيير  ييلا اليييييات لالمنظميييات مييلطاديا يدطييم الايياطوب المرميييوي ليييا ددييال دشيييرا  

للمنظميييات لالييييييات ييييير الدطوجييييةن لتدايييية  اا لاميييعً الملليييةن لجييي؛  يييم ل يييمطا اطتشيييا ً 
ديييم المصييلدة العاجيية  يالا ييا ا التيي  يالفرصيية ةجاجيييا لتضييطت  لالمشييا  ة جعيييا  يي 

 .للمللةن لجنيا الا ا ا المتعلاة يالتعليم الفني لالميني
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 خصائص التعليم الفني والمهني -2
 نييما لالوا ييات المتدييمة د   ج؛ جاا طة  صاجص التعليم الفني لالميني  ي  ف جيي؛ ا

التييييب ر الواضيييي  يالثاا يييية  :انجريطييييية ةب  نيييياا ةل يييي  دشيييياي   مطيييي؛  ؤيتيييييا  يمييييا  لييييي
دعييييمف الفييييرى التعليمييييية المتاييييية للطييييت ن ل التفييييوق العلمييييي التكنولييييو ين ل انل بيييييةن 

دمتت الماا عات  ي  نما لالوا ات  ي الوا ات المتدمة انجريطييية يالسيييطرة لالسيييافة ل 
ا  ييي؛ جعو يييات البيرل را يييية تاجيية  لييي  المسييياجف المردبطييية يالتديييم ا لالتطيييوير يعييييمً ال

ليمط؛ دفسير  لا التشاي  المردب  اتطوير التعليييم الفنييي لالمينييي  ييي فللتييي  المر بية.
الدرييية  ييي  يالماا طيية  ييي ضييوط اامييتاتلية المؤمسييية لالدرييية ان اف مييية التييي دعنيي 

التعليييييم لالبدييييا العلمييييي يديييييا  ييييتم البدييييا ل اط الدايايييية ل يييي؛ المعر يييية فلب  ييييو  
 .ل للأ الدرية  ي دصميم المنا   الم امية ل رق داويم الطت 

 إعداد خريجي التعليم الفني والمهني -3
د يييييماف المتعلميييييي؛  تشييييياي  د يييييماف الخيييييري ي؛  يييييي فللتيييييي الماا طييييية لالتيييييي دتمثيييييف  يييييي 

لدكييوب  ييلا انطشييطة  نانطشييطة العملييية لاليملييية  لوظاجا التي دعتمم  للالمتم بي؛ ل
ا يالوظيياجا التييي مييو   شييغليا داليم ييةن لليسييال ة اف ميييةن لدييردب   ييلا انطشييطة  لييي  

مييطة يعييم ددميياي المريليية الثاطوييية جييت و يييتم د ييماف الطييت   ييي  ليييات جتل  بنو المتعلميي 
دطبي  جا  ييتم دم يسيي   ييي ال اجعييات يمؤمسييات العمييف المختلفيية لااطخييراف  ييي العمييف 

 المم و  ان ر.  
 طييوب التعليييم المينييي  ييافة ليختلا االتداق يييالتعليم المينييي يطلتييا الييمللتي؛  فييي  نييما 

 ييي  ليييات جتومييطة لجعا ييم  نييية  ا تيييا ات   ييي المريليية الثاطوييية ةل جييا يعييم الثاطوييية
ةجييا  ييي الوا ييات  ندعليمييية ييييا داييمي اييراج  جينييية دمتييم جيي؛ ميينة دليي   ييتو ميينوات

يتم ا  ماف ج؛  تم ا تيا  طموذج ج؛ اي؛  ماطية طميياذج جختلفيية  المتدمة انجريطية 
مسييا ات الوظيفييية ددا  التكاجف اي؛ المنا   ان اف مية لالمنييا   المينييية المردبطيية يال
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ا المردبطيييية يييييالتعليم الفنييييي لالمتمثليييية  ييييي: دفا ة لالتخصصييييات المينييييية ان ثيييير شيييييو ً 
ة مييام الت ييا ة لالصيينا ة )السيييا اتن الن ييا ةن الكمبيييودرن ل المطاديي  لان مييام الدييرة  

الب ا يييية )الغييييلاط ل المييييي؛ الصييييدية )التمييييريحن  يييي  انمييييناب(  ل الييييتدطم العييييمفل(  
 لييييوي انمييييرة لالمسييييتيلأ ) نييييوب ل لانليييييا ن ا طتيييياج الب ا ييييي لان مييييام الب ا ييييية(  

ة ميييام التسيييوي  لد يييا ة الت بجيييةن ان ميييام ل الطييييين لتفا ة انميييرة لجييييا ات الديييياة(  
 المردبطة يالتكنولو يا.   

 المسار المهني -4
اراج  التعليييم الفنييي  ييي الوا ييات  تشاي  د ماف الخري ي؛  ي فللتي الماا طة ييا دامي 

المتدمة انجريطيةن ملسلة ج؛ المل ات التي دكمليا الت ا   الااجمة  ليي  العمييفن جثييف 
التييم ي  الييما لي ةل التلمييلة الصييينا ية ل ييي  نييما  ييتم ديييم يم المسييا  المينييي للخيييري  

 نا ل  ةماب  مت المعلوجات  ؛ جختلا  واط  البراج  التم يبية التي يصييف  ليييي 
يما  ييا جمى  ضا الخري   يي؛ التييم ي . ليمطيي؛ دفسييير  ييلا التشيياي  المييردب  اتطييوير 

تداييي   ييوفة التعليييم الفنييي لضييرل ة ةطيي  التعليم الفني لالميني  ي فللتي الماا طة  ليي  
لالميني يعمجا ة انال ةب جوضو   دطوير التعليم الفنييي لالمينييي ةصييب   طتسيي  ة مييية 

الو ييال الييرا ؛ لةب التعليييم الفنييي لالمينييي ال يييم  ييو  ي يي  ي بيييرة  ليي  المسييتوى الاييوج
لميييلتيا لتداييي  جييا درطييو دلييي  لبالتييالي اد يييال يطوجييات دلييأ الييملم ل ييرل ة دطييوير 
التعليييم الفنييي لالمينييي لدداييي  ايتيا ييات مييوق العمييف جيي؛ الكفيياطات البشييرية العالييية 

 دمطنيا ج؛ دداي   ؤيتيا لدامجيا التكنولو ي.   يالت
 لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر: ةا: الدروس المستفادثانيً 

 ييرى  علييية لتطبييي  المعيييا     دمطييي؛  ييت  التعليييم الفنييي جيي؛ الدصييوم  ليي  -1
 النظرية  ي ميا ات دفا لية دطتا ية.
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ااد اا لتاصير يييياة المعر يية التزجيية للطييت  للدصييوم  ليي  المؤ ييف الفنييي جييت  -2
 العنا ة يالتم يبات لالتطبياات العملية.  

دبا م الطل   ل  العمام الميرة  ي الم يياات المينييية  ييي  لييوي الكمبيييودرن لالطيييين  -3
 مريح.لجصممي ال را يأن لالميطاطيطان لالمي؛ المردبطة يان مام الينمميةن لالت

  يي؛ التييم ي  الايياجم  ليي  دوظيييا ج مو يية التر يب ة ثر  ليي  التييم ي  للتوظيييا اييماً  -4
جتنو يية جيي؛ اامييترادي يات لالتانيييات لتعليييم الميييا ات المتخصصيية لالعاجيية  ليي  يييم 

 )التعليم الااجم  ل  المعر ة النموذ ية(.   مواط
 ييييام ا المييييا ات ل  عالتغيييير السيييريت لعيييالم العميييف  بيييرز يا ييية ان يييراف المسيييتمرة لتدييي  -5

 لت افة التم ي .  
در ييييب اا تمييياي يطفا ييية المييييا ات العاجييية التزجييية لليييم وم  يييي العميييف لالتيييي  نبغييييي  -6

لدشيييمف  يييلا المييييا ات العاجييية لمديييو انجيييية لالدسيييا ن  جعال تييييا  يييي التعلييييم الفنيييي.
دييو لجيييا ات اادصييام لالتعاجييف جييت اد ييري؛ن لالاييم ة  ليي  العمييف  ييي  ييرق لالايييم لج

 انجية التكنولو ية.  
ييييوف الخمجيييية ل ييييماب  ييييوفة المتاييييمي لشيييييغف   الضييييت جعييييا ير انفاط ل صييييم -7  ييييي  ايييي

 الوظيفة.  
 تم التر يب  ي التعلم  ل  دوظيا الميا ات العاجة لاجتتا الام ة  ليي  التكيييا التييي  -8

  جدمفة.ا  طتفي يالتم ي   ل  الميا ات المينية لمي؛ ل دنطب   ل   ميت المي؛ن 
ل ييماب ال ييوفة  ييي التعليييم الفنييي  تييبد  يييالتر يب  ليي  طتيياج  المييتعلم لالييتعلمن لليييا  -9

  ل  جم تت التعلم.  
در ييب اييراج  د ييماف  ييت  التعليييم الفنييي  ليي  اجييتتا الميييا ات ان اف مييية   يعيية  -10

عليييم الطيييت   يفيييية دطبياييييا  لييي  جختليييا الموا يييا انفاجيييية للعميييف المسيييتوى التيييي دُ 
لالميييا ات الاااليية للناييف الوامييعة النطيياق التييي دنطبيي   ليي  العم ييم جيي؛ المييي؛ن  الفنييين

لالميا ات الفنية المطلوبة للمشا  ة  ي  اا تصاف المعر ي ال م م ن ييا الاييم ة  ليي  
 التكيا  ي جفتاح ا دياف ان مام المينية.  
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تر ييييب  لييي  دعليييم ال  ااد ييياا المينيييي العييياي لالتانيييي  يييي التعلييييم الفنيييي  ايييوي  لييي  -11
 جيي؛ دعلييم  يفييية دشييغيليان  مييا الميييا ات لالمفييا يم لاليينظم التييي دييم م التكنولو يييا اييماً 

ةب لضوح الام ة  ل  دطبييي  المعر يية  ييي الموا ييا العملييية دعييم لميييلة  عاليية لتدسييي؛ 
 انفاط ان اف مي.

ي المحةةور السةةادس: رؤيةةة مسةةتقبلية لتطةةوير التعلةةيم الفنةةي والمهنةةي فةةي مصةةر فةة  
 ضوء خبرتي كندا والواليات المتحدة األمريكية.

 يييي ضيييوط جيييا د يييمنت  الخطييية ا ميييترادي ية للتعلييييم  بيييف ال ييياجعي  يييي جصييير       
  يياف  جييا ر ي نيي  ( جيي؛ ددم ييم لليييم  العيياي للتعليييم الفنييي  ييي: د ييماف2014-2030)

 يلُ  يي ل  داييمي   ييي ية  اايييةليشييا ا  لالعالميييةن ا  ليمييية  المدلية يالسوق  المنا سة  ل 
 اييراج  لتداييي  الرجيسيية انفلات ةيييم  ييو جصيير  ييي الفنييي . لةب التعليييم (09)الييو ؛
 جنظوجيية ف اجييات جيي؛ يمييةج لف اجيية التنميييةن  عتبيير  ييا رة  اييف دطيي  الشيياجلةن التنمييية
 لخمجة التزجة الما رة  العاجلة د ماف الاوى  دل  المختلفة انو ياد   سع  ييا التعليم 
 ي يي  الييلل اطعطييا الملليية دو يي  جييت لجتماشييًيا لاا تما ييية اا تصيياف ة التنمييية  طيي 
 الفنييي التعليييم  اتشيي يت الملليية دلتييبي "ةطيي    ليي  20 المييافة  ديينص ييييا ن2014 فمتو 

ا  ا ةن الفني التعليم  ةطوا   ي لالتومت لدطويران الميني لالتاني لالتم ي   لمعييا ير ل اييً
 التعليييم  جييا  ييرب  ل ييو  العمييف مييوق  ايتيا ييات جييت  تناميي  لبمييا العالميييةن ال ييوفة 

 يالتشغيف. لالتم ي 
 توجهات بناء الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم الفني:     
يييات  ميو ييييية      ديييبدي الرؤيييية المسيييتابلية لتطييييوير التعلييييم الفنيييي لتييييتتطي جيييت دطلعييييي

جصييير العربيييية  يييي د يييماف  واف  يييا الفنيييية, لدمليطييييا المعيييا   لالمييييا ات  يييي جختليييا 
الم يياات الفنييية يمييا  مطنيييا جيي؛ امييتمرا ية الاييياي اييمل  ا المييبجوم  ييي التنمييية لدطييوير 

لالت ا ييية لالخييمجات السيييايية لالفنم ييية يييالبتف. لداييوي انطشييطة الصيينا ية لالب ا ييية 
لالمعطيات الناشية  ؛ ددليييف الاييوى اا تصيياف ة  عدد من التوجهاتدلأ الرؤية  ل  
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لاا تما يييية الما عييية للتغييييير لالميييؤ رة  لييي  انييياط لدصيييو  الرؤيييية المسيييتابلية لتطيييوير 
 التعليم الفني ج؛ ة ميا:

 لالمصدو  يالمنا سة الشم مة.النمو  ي انمواق العالمية,  -
اطعطاميييات دانييييات المعلوجيييات لاادصييياات  لييي  الم تميييت يصيييفة  اجييية, ل لييي   -

 جؤمسات موق العمف  ل  ل   الخصوى.
التغييييييرات السيييييطاطية المتمثلييييية  يييييي النميييييو السييييطاطي, لازف ييييياف ة يييييماف  يييييية الشيييييبا   -

 المعطلي؛ لالمتطلعي؛ دل  جي؛ ة  ف.
المسييييتوى لتخييييري  الفنييييي المبييييم   يم ي   نييييي  ييييالالدا يييية دليييي  د  يييياف دعليييييم لديييي  -

الخييييتق ا  اييييف  ييييي جسييييتواا  يييي؛ طظيييييرا  ييييي فلم العييييالم المتامجيييية,  يييياف   ليييي  
 امتيعا  التكنولو يا الااجمةن اف ددسينيا لدطوير ا لا ضا ة دلييا.

 أهميةة الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم الفني والمهني:     
دتدمف ة مية الرؤية المستابلية لتطييوير التعليييم الفنييي  ييي دب يييم التباجيييا اتداييي  جييا     
  لي:
جرا عة التخصصات الدالية لامتدماو التخصصات الرجيسة لالفر ييية لالمطلوبيية  -

 اناط  ل  ف امات ايتيا ات موق العمف.  
اجييي  جرا عييية البيييراج  لالخطييي  الم اميييية جييي؛ يييييا المنيييا   ل يييمف السيييا ات ل ر  -

 التم يا لالتم ي  لالتر يب  ل  ال واط  العملية لالتطبياية.
ا ل يي  المعييا ير العالمييية  ييي  سييتطيت المنا سيية ا ل لمي  التب يف ال يم للخري ي؛  ني   -

 جت العمالة ان نبية لالوا مة  ي د ا  المنا سة الدرة  ل  المي؛.
و ييية لالعمف يية, لة ييل ذلييأ داوية العت يية جييت الاطييا  الخيياى, لدلبييية ايتيا اديي  الن -

  ي اا تبا   نم دصميم البراج  الم امية لالتم يبية.  
دمطي؛ الاطا  الخاى ج؛ المشا  ة  ي دو ر  رى التم ي  العملي, ل ي دييو ير  -

البياطات   راط البدوو لالم اماتن لالمشا  ية  ي انطشييطة الطتايييية يالمعييا ض 
 لالنملات لالم م الماليي.
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دمطييي؛ جؤمسييات التعليييم الفنييي جيي؛ الاييم ة  ليي  اامييت اية لتيتيا ييات المتغيييرة  -
الب ا يييةن لالت ا ييية لالخييمجات السيييايية لالفنم يييةن ل لكا يية الاطا ييات الصيينا ية, 

 لاايتيا ات المتغيرة لأل راف المستفيم ؛ ج؛  مجاديا التعليمية.
ي جصر لجتطلبات ةمييواق العمييف جيي؛ دب الف وة الااجمة اي؛ لا ت التعليم الفني        

التخصصييات المسييتابلية جيي؛  اطيي  لااد ا ييات الدم ثيية  ييي ج ييام التعليييم الفنييي جيي؛ 
 اط  آ ر دعبز ة مية  لا الرؤية المستابلية لت سيم ا, لالوصوم يييالتعليم الفنييي دليي  

ات دلبييية جتطلبييات ةمييواق العمييف المدلييية لا  ليمييية لالعالمييية, لالتماشييي جييت ااد ا يي 
 العالمية الدم ثة.

 أهداف الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم الفني والمهني:
 دتدمف  لا ان ما   يما  لي:

د ييماف  ييواف   نييية لسييوق  مييف مييريت التغييير, لبمسييتوى  يياف   ليي  المنا سيية  -1
 يييييي السيييييوق العيييييالمين جييييي؛  يييييتم ايييييراج  دسيييييتاط  الشيييييبا  لدلبيييييي ايتيا يييييات 

لالب ا يية, لالت ييا ة لالخييمجات السيييايية لالفنم ييية , ادطييية لالمسييتابلية,  الصيينا ة, 
 لدلبي ايتيا ات المستفيم ؛ ج؛ الخمجات التي دامجيا جما ب التعليم الفني.

دمطيييييي؛ الخيييييري ي؛ جييييي؛ اجيييييتتا الايييييم ات الرجيسييييية المطلوبييييية لسيييييوق العميييييف  -2
ولة التدييرا  ييي مييوق ا لبمييا  تييي  ليييم مييييمستوى جعا ير  م ات جعتر  ييي  فللييي  

العمييييييف لالتناييييييف اييييييي؛ المؤمسييييييات لالاطا ييييييات الصيييييينا يةر الب ا يييييييةر الت ا ييييييية 
 .لالفنم ية, لالمي؛ المختلفة لبما  تتطي جت دطلعاديم ل موياديم 

جييما ب التعليييم  ود  اف طظاي جويم لت ترا  يييالمؤ تت التييي  دمليييا  ري يي  -3
الطت  ج؛ جم مة  نية  ييي الفني  ي جصر,  بدي جرافً ا ل  امتطا ة دناف 

فلم جا دليي  جم ميية دعليمييية  نييية  ييي فلليية ة ييرى يسيييولة, لفلب ةل  واجيي  
 ة اف مية.

دداية الفرصة لكا ة الرايبي؛  ي االتداق يييالتعليم الفنييي, لتزاليية  ييف العواجيي   -4
جيي؛  ييتم دبنييي طظييم  داالتي  م دمنت البعح جيي؛ دداييي   يبيياديم  ييي ذلييأ 
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فافة ج؛ الوماجف التانييية المتاييية لتوصيييف التعليييم الفنييي جرطة داوي  ل  اامت
 دل  المنا   الناجية.

  يييييت  فييييياطة جيييييما ب التعلييييييم الفنيييييي الكميييييية لالنو يييييية لالعميييييف  لييييي   يييييوفة  -5
الييية جييت التب يييم  ليي  االتييباي  جخر اديا لدطوير ا لامتخماي البن  التدتية يفع 

 يمبمة الدو مة الرشيمة.
 للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم الفني والمهني: الرئيسة الركائز
داوي الرؤييية المسييتابلية لتطييوير التعليييم الفنييي  ليي  جييا دبنتيي  الخطيية ا مييترادي ية       

 لالتدسييي؛ لإلصييتح ( جيي؛ ميامييات2030-2014للتعليم  بف ال اجعي  ي جصيير )
 المستابلي لالمت منييية لما  لي:

التعليييم  لت مييام لتلتديياق  ري ييي المريليية ا  ماف يية ل ميييت جتكا ييية  ييرى دداية -1
 .لالفني العاي   ر ي  جستوى   ل 

 جعاصييرن جييني  دييو ير  ييتم جيي؛ التعليميييةن الخمجيية  عالييية  ييوفة  ددسييي؛ -2
  صييفن  ييف  ييي  يياط ل عييام لجعلم  ن دربول  لةطشطة يطفاطةن لدكنولو يا جوظفة

 لكييف الما لييية لالخا  ييية المينييية للتنمييية ل ييرى جم مييةن  ييف  ييي  عاليية ل يييافة 
 .ليتميب ليتامي  لتفا ل  جعلم 

يييالتعليم الفنييي  العيياجلي؛  ييم ة  لبنيياط الفنيييةن المييما ب  ييي المؤمسييية البنييية دييم يم  -3
 الرشيمة. للدو مة   م؛ دوا ر ل    ل  التجر بية دطبي   ل 

 بدائل مقترحة لتطوير التعليم الفني والمهني:
ا لميييا د يييمنت  دميييترادي ية دطيييوير التعلييييم  يييي جصييير )      ( جييي؛ 2030ر2014ل ايييً

ا دكييوب جصييير فلليية جتامجييية ا تصييياف    2030 ؤييية جديييمفة ديينص  لييي :  يدلييوم  ييياي 
ا   دسييع   ييف جيي؛ البييماجف المسييتابلية الماترييية لتطييوير ا ل ا ليية د ليمييي  لا تما ي   ا لفللييي 

 تم دلأ الرؤية  تمثف  ي د  اف دعليم  نييي  ا ييي التعليم الفني لتداي   م   اي ج؛ 
 النو ية  عمف  ل  دمطي؛  تي  ج؛ اجتتا   م ات  الية المستوى.

 لدتمثف  لا البماجف  يما  لي: 
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 البديل األول:
ا يايياط  ليي  الييطليية الدالييية لمنظوجيية التعليييم الفنييي جيي؛ ييييا النو ييية لا  ييماف جييت 

ا لمييا ل ف يةمييترادي ية دطييوير التعليييم د راط  مليييات التدسييي؛ لا صييت ح لالتطييوير ل اييً
 ( لتداي  ان ما  المر وة  2030ر2014)
 

 (1 ملم )

 النو ية النو 
 ا  ماف

 منوات 5 منوات 3

 المما ب الفنية
 )التعليم الفني(

  ني ةلم  ني صنا ي
  ني ةلم  ني ز ا ي

د ا لر دفا ة ل مجات  نم ية 
 لميايية

 ةلم ني   ني

 المما ب المينية
 )التعليم الميني(

 جيني صنا ي
 جيني ز ا ي
 د ا ل 

) مجات طاف لدسييتت ل مجات  
 ميايية ل نم ية ن..(

 جيني

 
 البديل الصاني:

ا ياييياط  لييي  التعلييييم الثييياطول العييياي اوضيييع  الديييالي جيييت د يييراط دصيييتح  بجيييي      
للتعلييييم الفنيييي اتدوييييف جيييما ب  يييف طو يييية لتصييي   يييي جم مييية لاييييمة طظييياي الخميييا 

 ني ةلم ن لالمسيييييييا ات  دعليييم   نير جينير  نير منوات جتعمفة المستويات   ني ةلمر
   . نير دعليم جيني 
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 (:2) ملم 

 طو ية المم مة: صنا يةر ز ا يةر د ا يةن دفا ة ل مجات ميايية ل نم ية

 

 جستوى الثتو منوات

المستوى 
لتدصيلي ا

 للخري  ) ني(

الم مو  الكلي 
للم  ات )طظرل 

 ل ملي(

جستوى الخما 
 منوات

 الصا انلم

 

الصا 
 الثاطي

 

الصا 
 الثالا

امتكمام الم امة 
يالصفي؛ الرايت 

 لالخاجا

 ميت 
 المتامجي؛

المستوى 
لتدصيلي  ي ا

طيا ة العاي 
)الم مو  الكلي 
للم  ات: طظرل 

 ل ملي(

  ال   ني %  ب ثر60
 ال  
  ني

  ال   ني ةلم %  ب ثر70

ط اح يب ف ج؛ 
60% 

 ال  
 جيني

 ال  
 جيني

       



 هشام حسنني حممد               رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفين واملهين يف مصر د/ 

562 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

ليستلبي  لا البم ف جرا عة ف يايية ايتيا ييات ةمييواق العمييفن لجتطلبييات  طيي  التنمييية 
 المستماجة  ي الم اات المختلفة لتدم م دخصصات لشع  جما ب  ف طو ية.  

لدظييف دشييطالية الوضييت الييرا ؛ للتعليييم الفنييي  اجميية جيي؛ ييييا  ييمي دماشييي جطييوب      
جتكا يييية لتدايييي  العمالييية ايييي؛  اصيييً التيييي دتيييي   ر  2014جييي؛  يطلييي  جيييت جيييواف فميييتو  

ا ة بيير جيي؛ ميينوات الم اميية الم اطييية المييوا ني؛  ييي ميي؛ التعليييم اتوا ييم  ييية دب ييل يظيي  
بً    لغير ييا جيي؛ الفيييات ان ييرى لمنظييوجتي التعليييم العيياي لالفنييي ا ا  تييبد  ددايي  ليييا دمييي 

 )جما ب الخما منوات(.

 البديل الصالث:  

فج  التعليم الفني جت التعليم العاي  ل  ةب  تم التشعي  دليي  ة بييت شييع :  لمييي      
   . لوين  لمي  ياضياتن انفاين الفني

 (3) ملم: 

 الصا الثاطي الصا انلم
 الصا الثالا الثاطول 

  لمي  لوي 
 لميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  ياضيات
  ني ةفاي

( جواف ال ل  1)
 المشترا

( جواف 2)
ا تيا ية ) نوب ي 
 دربية دكنولو ية(

( دربية 3)
  ياضية

( جواف ال ل  1)
 المشترا

( جواف 2)
ا تيا ية ) نوب ي 
 دربية دكنولو ية(

( دربية 3)
  ياضية

( جواف 1)
ال ل  
 المشترا

( جواف 2)
ا تيا ية ) نوب 

ي دربية 
 دكنولو ية(

( جواف 1)
ال ل  
 المشترا

جواف ( 2)
ا تيا ية ) نوب 

ي دربية 
 دكنولو ية(

( جواف 1)
ال ل  
 المشترا

( جواف 2)
ا تيا ية ) نوب 

ي دربية 
 دكنولو ية(

( جواف ال ل  1)
 المشترا

( جواف 2)
ا تيا ية ) نوب ي 
 دربية دكنولو ية(

ف ( جوا3)
 دخصصية جؤ لة
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( جواف 3)
دخصصية 

 جؤ لة 

( دربية 4)
  ياضية

( جواف 3)
دخصصية 

 جؤ لة 

( دربية 4)
  ياضية

( جواف 3)
دخصصية 

 جؤ لة 

( دربية 4)
  ياضية

( دربية 4)
  ياضية

 

 ليستلبي  لا البم ف جا  لي:
 ي  دفعيف طظم ا  شاف لالتو ي  التربول لالميني للطت .

 ي  دطوير ف امة الم اات  ي المريلتي؛ اااتماجية لا  ماف ة.  
 ي  ددويف جما ب الخما منوات دل   ليات  نية دتبت لزا ة التعليم العالي.  

 ي  اا تماف  ل   لسفة التعلم النش  لالتاويم الشاجف يما  دا  ان ما  المر وة.  
 ي   عف دنسي  الابوم يال اجعات دل  ة بعة  طا ات  جيسة  ي: 

لالدامييييباتن  طييييا  دفا ة   طييييا  العلييييوي الطبييييية لانماميييييةن  طييييا  العلييييوي الينممييييية
 طييييا  ادفا  لالفنييييوبن جييييت ددم ييييم المييييواف التخصصييييية المؤ ليييية ن ان مييييام لالايييياطوب 

 للابوم يال اجعات لالمعا م العليا.  

 البديل الرابع:  

دعلييييم  ييياطول  ييياي جوييييم ل مييييت الطيييت  يم يييام جينيييي )دكنولو ييييا المعلوجيييات      
يييية ةل جؤمسييية للتعلييييم الفنيييي لالتيييم ي  ل ييييافة المشيييرل ات(  لييي  ةب دنشيييب  ييييية  وج

المينيييي دتيييول  د يييماف لدب ييييف  ري يييي التعلييييم الثييياطول اليييرايبي؛  يييي شيييغف الوظييياجا 
 المينية لالفنية يالاطا ات المختلفة للنشاف اا تصافل ل ًاا لمستويات دخر يم.  

 ليستلبي  لا البم ف جا  لي:
 لالميني للطت .ي  دفعيف طظم ا  شاف لالتو ي  التربول 

 ي  دطوير ف امة الم اات  ي المريلتي؛ اااتماجية لا  ماف ة.  
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 يييؤاف يسييييوطي جتيييولي: ج ميييف ديييا ي  التعلييييم ف امييية لتيييا ي  التعلييييم  -60
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 .280ن ى 1998ال اجعيةن ا مطنم يةن 

 .281المر ت الساا ن ى  -61
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 .  85ن ى2007لل ميت: جطتبة انمرةن الاا رةن الييية المصرية العاجة للكتا  
 جامة ال ميو ية الم الا الاوجييية المتخصصييةن دارييير الم لييا الاييوجي للتعليييم  -66

)الاييا رة: الم ييالا  1991-1990 لالم امة العلمي لالتكنولييو ين الييمل ة الثاجنيية  شيير
 .    59( ى 2000الاوجية المتخصصةن 

ف اميية  لييم دعليييم   ن التعليييم ال يياجعي المفتييوح جييم ف دليي يةيمييم دمييما يف ي يي  -67
 .  16ن ى 1993الاا رةن فا  الني ة العربيةن  الراشم ؛ الماا بن

جدمم جدرلب دمما يفن ا تصاف ات التعليم: ف اميية  اصيية  يي؛ التعليييم الفتييوح  -68
 .  128ن ى1990لالسيامة التعليمية ال م مةن ا مطنم ية فا  ال اجعات المصريةن 

ن المشييرل  ل الشيييال  ي ييواب  تشيير  يين ن جع ييم دييا ي  جصييرن در ميية  نيياب  ليي  -69
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 .  41المر ت الساا ن ى  -71



 هشام حسنني حممد               رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفين واملهين يف مصر د/ 

570 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                                العدد السادس  – ديسمب   2016م 

 نييا ر:  ييو ة شييع ن الاييا رةن الييييية  25ةيمم مييعيم ديياج الييم ؛ )د ييماف لددرييير(ن  -72
 .4ن ى 2011العاجة لتمتعتجاتن 

ل اق  مييف ة ن جيي؛ يياجم  ما ن  السيامات التعليمية  تم طصا  رب الماضيي  -73
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 23-20الفتيييرة  يللبديييوو اا تما يييية لال ناجيييية المنعايييم  ييي  يالخييياجا للمر يييب الايييوج

للبدييوو اا تما ييية لال ناايييةن  ين الم لييم انلمن الاييا رةن المر ييب الاييوج2003ةاريييف 
 .  380ن 379ن ى 2003
لزا ة التربيييييية لالتعلييييييم: جبيييييا ا لالتعلييييييم السيامييييية المسيييييتابليةن  طيييييا  الكتييييي ن   -74

 .25ن ى 2006الاا رةن 
طتايييية جييي؛ جنظيييو   يييالمين ميييعيم جدميييم اليييم ميرل: التعلييييم الفنيييي ل مجادييي  ال -75

 .22 – 21ن ى 2007العلم لا  ماب للنشر لالتوزيتن  فر الشي ن 
مييعاف ةيمييم شييا ي؛: دوظيييا جعلييم التعليييم الفنييي الصيينا ي لتكنولو يييا التعليييمن  -76

المؤدمر العلمي العاشر التعليم الفني لالتم ي  الوا ييت لالمسييتابفن  لييية التربيييةن  اجعيية 
 .358ن ى 2005جا ون  11-10الفترة ج؛  نطان  ي 

  ا ت  ي ذلأ: -77

 ي جاميية ال ميو ييية: الم ييالا الاوجييية المتخصصييةن جسييتابف جرا ييب التييم ي  المينيي  -
ضيييوط المتغييييرات اا تصييياف ة ال م يييمة ن داريييير الم ليييا الايييوجي للتعلييييم لالبديييا  ي ييي 

 .97ن ى 2004(ن 31العلمي لالتكنولو يان الاا رةن المل ة )

ن دارييير يجاميية ال ميو ييية: الم ييالا الاوجييية المتخصصييةن  ريطيية التييم ي  المينيي    -
ن 2008(ن 35الم لييا الاييوجي للتعليييم لالبدييا العلمييي لالتكنولو يييان الاييا رةن الييمل ة )

 .29ى 

 يلالتييم ي  المينيي  ي جاميية ال ميو ييية: الم ييالا الاوجييية المتخصصييةن التعليييم الفنيي  -
لالتكنولو يييان  يللتعليييم لالبدييا العلميي  يالم لييا الاييوج اييي؛ التكاجييف لالتنييا ا. دارييير

 78ن ى 2010المل ة السايعة لالثت وب 
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 123المعييمم يالايياطوب   ييم  1981لسيينة  139 جاميية ال ميو ييية:  يياطوب التعليييم  -78
 30ن المافة 1988لسنة 

  ا ت  ي ذلأ: -79

لسيينة  123طوب   ييم المعمم يالاا 1981لسنة  139 جامة ال ميو ية:  اطوب التعليم  -
 .13جر ت ماا  ى  ن1988

اايتيا يييات الملديييية لتطييييوير   جامييية ال ميو ييييية: الم يييالا الاوجييييية المتخصصييييةن -
لالتيييم ي ن دارييير الم ليييا الاييوجي للتعلييييم لالبديييا  يميامييات لجخر يييات التعليييم الفنييي 

(ن ى 2013-2012العلميييي لالتكنولو ييييان الايييا رةن الكتيييا  السييينول )جوميييو ة  ييياي 
78. 
 لييي  ليييف داييرا يم التميمييي: فل  جنظمييات ةصييدا  ان مييام  ييي د يييي  الف ييوة  -

الااجميية اييي؛ جخر ييات التييم ي  لايتيا ييات مييوق العمييفن  ؤييية جسييتابلية لييمل  الاطييا  
الخيييياى  يييييي جؤمسييييات التيييييم ي  العربيييييية. الاييييا رة: النيييييملة الاوجييييية )جنظمييييية العميييييف 

 179ين ى 2009طو مبر  10 -8العربية(ن 
لالتيييييم ي   يامييييية ال ميو يييييية: الم يييييالا الاوجيييييية المتخصصيييييةن التعلييييييم الفنييييي  ج -80

 يللتعلييييييم لالبديييييا العلمييييي  يايييييي؛ التكاجيييييف لالتنيييييا ا. داريييييير الم ليييييا الايييييوج يالمينييييي 
 .80جر ت ماا ن ى  لالتكنولو يان

يشييبب  وا ييم  1986ر1ر1اتييا ي   1  ييم  ل لزا ة التربية لالتعليييم: الاييرا  الييوزا    - -81
 9ن ى يا  وا م الابوم يالتعليم الفنلتداق يمما ب لزا ة التربية لالتعليمن جت منً اا
لزا ة التربييية لالتعليييم:  طييا  الكتيي ن ا فا ة العاجيية للمعلوجييات لالداميي  ادلييين  -82

 29ن ى 2015 – 2014 تا  ا يصاط السنول 
 35المر ت الساا ن ى  -83
يةطشييييياط  1987ر9ر1اتيييييا ي   209  يييييم  ل لزا ة التربيييييية لالتعلييييييم: الايييييرا  اليييييوزا   -84

 2ن ى يالدلاة الثاطية ج؛ التعليم انمام يجما ب د ماف ة جينية  
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يشيييييبب  1990ر6ر24اتيييييا ي   205  يييييم  ل لزا ة التربيييييية لالتعلييييييم: الايييييرا  اليييييوزا   -85
صييييلوب  ليييي  فالييييوي المييييما ب دطشيييياط جييييما ب  اطوييييية د ريبييييية جينييييية  لديييي  ايييييا الدا

 ا  ماف ة المينية.

السيييم ةيمييم  بييم الغفييا  يسيياطي؛: دخطييي  التعليييم الثيياطول الفنييي طظيياي الخمييا  -86
ميييينوات  ييييي ضييييوط الطليييي  اا تمييييا ي يمدا ظيييية الم يليييييةن  مييييالة جا سييييتيرن  لييييية 

 .76ن ى 2003التربيةن  اجعة المنصو ةن 

 يييوم  فا يييف جدا ظييية  –  جبيييا ا لييي جدميييمل  ليييي  يييياطمن جيييما ب جشيييرل   -87
الغربيييية )ف امييية يالييية(ن  ميييالة جا سيييتير ييييير جنشيييو ةن  ليييية التربيييية  اجعييية  نطيييان 

 .43ن ى 2010

ممير  بم الو ا  الخويييال: التخطييي  ا مييترادي ي للتعليييم الفنييي لدنمييية المييوا ف  -88
مسييتابفن  لييية التعليييم الفنييي لالتييم ي ... اييي؛ الوا ييت لال البشييرية جييؤدمر العملييي العاشيير
 .307ن ى 2005جا و  11 – 10التربية  اجعة  نطان الفترة ج؛ 

 اجيييف ياجيييم  ييياف: التعلييييم الثييياطول الفنيييي  يييي جصييير  يييي جطليييت الايييرب الديييافل  -89
 .113ن ى 2002لالعشري؛ن فا   باط للطبا ة لالنشر لالتوزيتن الاا رةن 

ا ميييترادي ية للتعلييييم  بييف ال ييياجعي  يييي جصييير لزا ة التربيييية لالتعليييم: الخطييية    -90
 . 97( ن ى 2014-2030)
 

 
 


