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 مقدمة:

كبيرة في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم العربي تواجه االقتصاديات العربية تحديات 

بسبب األحداث والتحوالت السياسية حيث يقدر حجم خسائر الدول العربية من جراء ثورات ما 

 22مليار دوالر وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو  800يسمى بالربيع العربي بنحو 

مليون  80إلى نحو  2025العاطلين عن العمل عام مليون عاطل عربي. وتوقع أن يصل عدد 

مليار دوالر لرفع معدالت النمو االقتصادي في الدول العربية  70عاطل ما يتطلب ضخ نحو 

 فرصة عمل سنويًا.  ماليين 5وذلك لتوفير ما ال يقل عن 

العربية  كما أدت االضطرابات االمنية والسياسية الى انخفاض التدفقات الرأسمالية الى المنطقة

 منطقةال المباشرة الخارجية االستثمارات تدفقات في المئة، كما شهدت 90بنسبة قدرت بنحو 

 مليار 22.7من  انخفضت حيث النصف من اكثر الى تراجعًا افريقيا وشمال االوسط الشرق

 دول من كل في االكبر التراجع ،وكان2011عام  دوالر مليار 8.6الى  2010العام  في دوالر

 وسوريا.واألردن   ومصر العربي المغرب

 

كماااا أن هباااور أساااعار الااانفط الاااذي سااايلون لاااه تاااداعياتها التنموياااة واالقتصاااادية علاااى كافاااة       

 دول المنطقة العربية. 

واالقتصااادية تحااتم علااى يجعاال ماان اصااال  من ومااة        واألمنيااةكاال تلااك ال ااروا السياسااية     

 التعلاااايم من ومااااة التاااادريب التقنااااي والمهنااااي ضاااارورة ملحااااة فااااي العااااالم العربااااي. ففشاااال       

 االساااباب مااان يعاااد العمااال ساااوق حاجاااة تناساااب التاااي العاملاااة اليااادي تاااوفيرا فاااي والتااادريب

 بعاا   فااي البطالااة نساابة  تصاال حيااث العربااي  الااوطن داخاال المرتفااع  البطالااة لحالااة الرئيسااة

 هاااذه ان العمااال.  كماااا  علاااى القاااادرين مجماااو  % مااان30مااان  اكثااار الاااى العربياااة البلااادان

 جاااادة خطاااوات العربياااة البلااادان تتخاااذ لااام اذا القادماااة السااانوات فاااي للزياااادة مرشاااحة النسااابة

 أكثاااار ان عرفنااااا اذا والتدريبيااااةا  خاصااااة التعليميااااة من ومتهااااا وتطااااوير إلصااااال  وسااااريعة

 هااااذه وجااااود ساااانة. أن 25ماااان  اقاااال الشااااباب فئااااة مماااان الساااالانه مجمااااو  % ماااان60ماااان 

 وتوقاااع العرباااي، الاااوطن فاااي العمااال عااان العااااطلين والفتياااات الشاااباب مااان اللبيااارة االعاااداد

 سااوق ومتطلبااات والتاادريب التعلاايم باارام  بااين التوافاا  عاادم علااى األعااداد يدكااد  هااذه زيااادة

 العمل.      
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 التعليم والتدريب التقني والمهني بالعالم العربي:

تأتي مسألة توفير اليد العاملة المدهلة كما ونوعا على رأس التحديات التي تواجه المجتمعات 

في مجال سوق العمل  الحديثة. فالتغيرات االقتصادية والسياسية والتحوالت السريعة و المستمرة

تفرض على اليد العاملة أن تلون على قدر كبير من المهارات المهنية و أن تتأقلم بسهولة مع 

ومنها الدول -التغيير المطرد. من هذا المن ور اتجهت الدول على مختلف مستوياتها االقتصادية 

والمعرفة  المهاراتإلى التدريب التقني و المهني سعيا للحصول على مخرجات تملك  -العربية

الضرورية للدخول الى سوق العمل باإلضافة إلى تميزها بالقدرات والسلوكيات الالزمة لمواكبة 

 التغيير و تحصيل مهارات جديدة.

وللن التحديات مازالت قائمة و من أهمها إعداد البرام  التعليمية والتدريبية و مراجعتها 

 سوق العمل من اللفاءات الفنية المدربةا بحيث باستمرار لتلون مسايرة لمتطلبات وحاجيات

يتناسب عدد الخريجين في كل تخصص مع عدد الفرص المتوفرة للتوظيفامع مراعاة 

التغيرات في نوعية المهارات التدريبية المطلوبة واللفاءات المتماشية مع تحوالت السوق. ومن 

لذي يتميز بالزيادة في تلك الدول على التحديات التي تواجه الدول العربية التطور الديموغرافي ا

علس الدول الغربيةا حيث ينبغي أن يلون االهتمام مركزا على التدريب التقني والمهني الذي 

 ينبغي أم يلون متاحا وفي متناول الجميع للمساهمة في تطوير مختلف جهات البلد.

 التدريب ويوفر ته،طبيع في أكاديمي غير األول المقام في يعد التدريب التقني والمهني

المدهلة لسوق العمل مباشرة في مهنة مختارة كما انها توهل مباشرة الى  العملية والمهارات

في كثير من االحيان لهذا النو  من  رسمية شهادة وجود عدم أدى العمل الريادي الحر.  وقد

التدريب التقني  شعبية تراجع للفقراء في إال يصلح ال المهني المسار بأن التعليم واالعتقاد

والمهني بالعالم العربي والى عزوا ابناء الطبقة الوسطى في كثير من البلدان العربية عن هذا 

النو  من التدريب والتوجه عوضا عن ذلك الى التعليم االكاديمي مما ادى الى تضخم كبير في 

 أعداد خريجي الجامعات..

 حاجة التغطي بحيث التدريب التقني والمهنيبمن ومة  االلتحاق نسب تدني خالل من ذلك ي هر

 نسبة اليتجاوز حيث الليف أو اللم صعيد على سواًء المدربة العاملة القوى من الفعلية السوق

 ينب الملتح  نسبة % من1عن  العربية الدول بع  في المهني بالتدريب الملتحقين عدد
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على حسب التدريب المهني ادى الى والتدريب. إن التوسع في التعليم العالي  التعليم من ومة

 ظهور بع  الممارسات السلبية في سوق العمل العربية منها ما يلي:

اجبار خريجي الجامعات على العمل في وظائف ال تتناسب او أقل من مدهالتهم  -1

فاصبحنا نسمع عن خري  بلالوريوس يعمل سائ  تاكسي او خريجي ماجستير يعمل 

لديهم مدهالت عالية في حين أن االقتصاد غير قادر موظف استقبال. وجود خريجين 

ى الى قبول على توليد وظائف تحتاج الى تأهيل عالي خاصة في قطا  الخدمات أد

 ائف تحتاج الى مهارات بسيطة أو دنيا.ظخريجي الجامعات الى و

ظهور ما يسمى باالعتمادية. حيث اصبح اصحاب العمل يشترطون حصول المرشح    -2

ديمي لتسهيل عملية االختيار بين المرشحين حتى لو كانت الوظيفة ال على مدهل اكا

تحتاج الى مدهل عالي. وهذا ال شك يمثل تللفة اقتصادية كبيرة تذهب في الصرا 

على تعليم عالي قد ال يحتاجه سوق العمل وفي وجود طاقة انتاجية معطلة نتيجة  بقاء 

 قيقي.الطالب سنوات طويلة في الدراسة بدون احتياج ح

استيراد العمالة غير العربية.  إن التوسع في التعليم العالي الذي يأتي دائما على حساب  -3

 المهارات التدريب التقني والمهني أدى الى نقص حاد وكبير في االيدي العاملة ذات

 مثل –االقتصادية  القوية القطاعات من . إن العديد المتوسط المستوى من التقنية

 -والصناعات التحويلية المختلفة والتلنولوجيا المتقدمة مية، التصنيعالرق التلنولوجيا

مستوى الدبلوم التقني المتوسط او  عادة يحملون من " الفنيين " الذين كبيرا عددا تتطلب

الشهادة المهنية . اللثير من الدول العربية تجد صعوبة في توفير تلك العاملة 

لدول الى استيراد تلك المواهب من دول المتخصصة والماهرة ادى الى لجوء تلك ا

 أخرى .

 أنواع التدريب التقني والمهني 

 التدريب المهني ما قبل التوظيف  -1

البلدان العربية هذا  مع م يدهل االفراد للدخول لسوق العمل ألول مرة.وفي

المدارس والمعاهد التقنية  تتم في تعليمية وتدريبية تقليدية برام  التدريب عبارة عن

والمهنية وتشرا عليها وزارت التربية والتعليم او هيئات حلومية متخصصة في 

 التدريب التقني والمهني.

 التقني والمهني التطويري المستمر على راس العمل:  التدريب -2
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بالفعل نتيجة للتغير في  يعملون الذين لألفراد اإلضافي التدريب حيث يتم توفر

 تعقيدا.  أكثر التلنولوجيا أوبيئة العمل تصبح وظائفهم  أو عندما

 التاهيل:  إعادة -3

الحصول على وظائف  من يتملنوا حتى وظائفهم فقدوا الذين لألفراد التدريب يقدم

كفاياتهم المهنية للعمل في مهن أخرى  يسعون لتطوير الذين جديدة،كما يقدم  لألفراد

 مختلفة.

االجتماعية  الن رة بسبب المهني العمل على الشباب إقبال عدم البطالة انتشار أسباب من ان

 األعمال إلى والميل الحرة األعمال في المخاطرة تحمل من والتخوا العمل لذلك الدونية

 على سواء العربي االقتصاد لتنمية الموجهة االستثمارات ونقص الثابت الدخل ذات المستقرة

 والمعلومات العربية البيانات قواعد وضعى األخر األسباب الداخلي. ومن أو الدولي المستوى

 الوطن في العمالة سوق حجم على غموضا يضفي الذي األمر هو و نعمل ينع الباحث حول

 العربي. 

 أهمية التدريب التقني والمهني 

لقد اثبتت التجارب الدولية أن االهتمام بالتدريب التقني والمهني يحق  فوائد كبيرة سواء لألفراد 

 الشخصي او على المستوى االقتصادي كلل منها ما يلي: على المستوى

 تخفي  نسب البطالة:  -1

م   2014عام  ينهاية تعاني مع م الدول العربية ارتفاعًا كبيرا في معدالت البطالة لتصلف

 العاطلين عدد يصل أن متوقعا عربي عاطل مليون 22وف  بع  التقديرات الى أكثر من 

 الوقت في تشهد العربية الدول عاطل. فغالبية مليون 80نحو  إلى 2025عام  العمل عن

اقتصادياتها وارتفاعًا كبيرا في نسب البطالة خاصة تلك الدول  أداء في تراجعا مخيفًا الراهن

 ، رسمية إحصاءات ووف  ، المثال سبيل التي تعاني من تحديات سياسية او عسلرية. فعلى

ليبيا  %،وفي16تونس  %،وفي17.3اليمن  %،وفي48سوريا  في بلغت البطالة

من ومة التدريب  %. إن تخفي  نسب البطالة تحتاج الى تطوير13.5مصر  %،وفي15

 التقني والمهني لمساعدة االفراد على الحصول على عمل مناسب..

 مواجهة التغييرات في سوق العمل -2
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على  التركيز تغيرات الهيللية في سوق العمل بالقرن الحادي والعشرين حيث يلونإن 

عمليات وخدمات جديدة تستلزم معارا ومهارات متخصصة ليست متاحة حاليا بسوق 

العمل. وأمام هذه التغيرات والتحديات تبرز أهمية تطوير من ومة التدريب التقني والمهني 

 في األقطار العربية.

 مواجهة النمو السلاني  -3

إضافيا أخر على اقتصاديات تلاك  يشلل ارتفا  معدل النمو السلاني في الدول العربية عبء 

% سنويًا. وال شك أن ارتفا  نسابة الاذين تقال    7ا3الدول حيث يصل في بع  األحيان إلى 

سنة والذين يشللون نسبة عالية كما هاو الحاال فاي الساعودية حياث تصال        15أعمارهم عن 

  % مان مجماو  السالان، األمار الاذي ياددي      56سانة إلاى    16نسبة من تقال أعماارهم عان    

رتفا  نسابة اإلعالاة و يضااعف األعبااء علاى كاهال القاوة العاملاة مماا يساتدعي أن تلاون            ال

تملنهاا مان العمال بأفضال كفااءة مم ا لنة لضامان إنتااج           العمالة على قدر كبير مان المهاارة  

أفضل وأوفر يلفي إلعالة األسارة و هاذا يتطلاب تاوفير من وماة تادريب تقناي ومهناي علاى          

 مستوى عال من المهارة.

 مواجهة التغيير في المهن -4

أن التغيرات التقنية اللبيرة في شتى المجاالت تددي إلى تقادم بع  المهن وظهور مهن  

مستمرة.  أن وجود ن ام تدريب مهني قوي   جديدة تستوجب مواكبتها ببرام  تعليم وتدريب

لجعلها يعد ايضا ضروريا للحفاظ على الحرا والمهن التقليدية من االندثار وتطويرها 

 مصدرا من مصادر الدخل القومي.

 زيادة الترابط االجتماعي: -5

 لفئات منا للعديد المالئم التأهيل و الشك ان هذا النو  من التدريب يساعد على تقديم

 من واألشخاص العمل كالنساء ىسوق إل الدخول في صعوبة تجد التي والفئات المهمشة

إدماج تلك الفئات في عملية التنمية الى تطوير الخاصة . وتحتم الرغبة في  االحتياجات ذوي

التدريب المهني الموجة لتلك الفئات لتزويدهم بالمهارات لرفع مستوى مشاركتهم في العملية 

التنموية حيث مازالت مشاركة الفئات الخاصة منخفضة نتيجة انخفاض مستوى تعليمها 

 وتدريبها.
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 لدول العربية:تطوير منظومة التدريب التقني والمهني با

إن استعراض التجارب الناجحة للدول التي اتجهت إلى االعتماد على التعليم الفني والتدريب 

التقني لتحسين وضعيتها االقتصادية و إيجاد حلول للبطالة وتوفير اليد العاملة المناسبة لما 

القطاعات  االستجابة للطلب المتنامي من مختلف يتطلبه السوق من مهاراتا يملن القول إن

واحتياجات السوق من العمالة الماهرة و الفنيين المدهلينا تستوجب من الدولة أن تعمل على 

تطوير التعاون بين أرباب العمل في القطا  الخاص والعام على مستوى أكبر في مجال التعليم و 

 ات األولوية.التدريب. مما سيددي إلى رفع اإلنتاجية و المبادالت التجارية و تطوير القطاعات ذ

من البديهي أن ن ام التدريب المهني والتقني الرائد يأخذ بعين االعتبار الوضعية االجتماعية 

واالقتصادية إضافة إلى احتياجات قطا  األعمال من المهن كمًا ونوعًا سواء في الحاضر أو 

 المستقبل.

لعمل على تحقي  عدة من أجل أن يلون ن ام التدريب المهني و التقني ناجحا و فعاال وجب ا

 مبادئ من أهمها:

 مواءمة متطلبات قطاع األعمال من خالل شراكة حقيقة مع سوق العمل: -1

من األهمية بملان خل  الشراكات و تقوية التعاون بين قطا  األعمال و المدسسات التدريبية. ألن 

حقيقية عن أوضا  سوق ذلك سيدفع إلى توفير ن ام تدريب تقني و مهني مبني أساسا على بيانات 

العمل واحتياجاته من المهارات و اللفاءات. التواصل مع قطا  األعمال يحدد االحتياجات 

التدريبية والتعليمية من أجل االستجابة للرغبات الغير محققة. ويسمح هذا التواصل أيضا بإبقاء 

ك بجمع المعلومات عن رابط وثي  بين التطور التلنولوجي وتجديد المهارات التدريبية. يلون ذل

سوق العمل التي تددي إلى تجديد البرام  التدريبية و تدريب الموظفين المحتاجين لتطوير 

 قدراتهم األدائية.

من األمثلة الناجحة في ما يتعل  بالتواصل و إقامة الشراكات مع قطا  األعمال هو ما قمت به 

بية السعودية من خالل  اقامة معاهد المدسسة العامة للتدريب التقني والمهني الممللة العر

معهدا تقنيا  22تدريبية بالشراكة االستراتيجية مع قطا  االعمال بالممللة حيث تم انشاء 
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مشتركا مع الشركات اللبرى. منها معهد خدمات البترول بالتعاون مع شركة اراملو ، ومعهد 

ات بالتعاون مع شركة سار صيانة الطائرات مع هيئة الطيران المدني، ومعهد صيانة القطار

 للقطارات ...

 

 (:Training Accessسهولة االلتحاق بالتدريب المهني و التقني )

سهولة التسجيل بالبرام  التدريبية و عدم ارتفا  التلاليف و سهولة التنقل بين المدسسات 

ن ام التدريب التدريبية و قربها من أماكن إقامة المتدربينا  أمر يساعد بشلل كبير على نجا  

و المهني. بحيث يلون اإلقبال على التدريب المهني كبيرا ويستوعب أكبر عدد مملن من  التقني

المتدربين. و في نفس السياق ينبغي أن يلون ملان التدريب قريبا من أماكن قطاعات العملا 

ة مما يساعد على تلثيف الزيارات الميدانية للمسدولين بالشركات و الوقوا على وضعي

 التدريب و التأكد من مواءمته و حداثة أجهزته و قدرته على استجابة حاجيات سوق العمل.

و من المعلوم أن ن ام التدريب التقني والمهني بالممللة العربية السعودية مبني على هذه األسس 

د لجعل التدريب في متناول الجميع. مدة التدريب في اللليات التقنية بالممللة سنتان والمعاه

الصناعية ثالث سنوات، يلتسب المتدرب في نهايتها تدريبا مهنيا وتقنيا. ويعد ن ام باللليات 

التقنية  مفتوحا على أكبر نطاق لجميع الفئات العمرية و متعدد البرام  التدريبية وإجراءات 

و القبول فيها أيسر من الجامعات. وتعتمد البرام  في إعدادها على احتياجات قطا  األعمال 

متطلباته من المهارات الفنية و التقنية. و أدت هذه السياسة التدريبية إلى نجا  اللليات التقنية و 

 الخريجين و رضا قطا  األعمال.

 جودة المخرجات: -2

جودة مخرجات الن ام التدريبي تحددها الشراكات الصناعية من خالل التعاون مع الفاعلين و 

التقني. ينبغي ربط التخرج و التأهيل لدى المتدربين  العاملين في قطا  التدريب المهني و

 باللفاءة و المهارات و ذلك من خالل إنشاء ن ام اعتماد للمهارات ومعايير التوظيف و الجودة.

قامت عدة دول متقدمة صناعيا بإنشاء ن ام التدريب المهني و التقني منذ عقود طويلة. و 

ة بحيث ادى ذلك إلى تطور كبير في الميدان اعتمدت بالدرجة األولى على إشراك الصناع

التلنولوجي المتمثل في الصناعة الثقيلة. و قد تم تطبي  هذا الن ام في أستراليا و الواليات 

المتحدة و ألمانيا و كندا التي عرفت بن ام تدريبي متطور جدا. و توجهت اليابان إلى تركيز 

ع إقامة روابط و شراكات مع قطا  األعمال التدريب المهني و التقني في المستوى الثانوي م
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لتوظيف المتميزين من الخريجين. واهتمت ماليزيا و كوريا الجنوبية و سنغافورةا بالتركيز على 

تطوير القوى العاملة والموارد البشرية بحيث أن جميع ملونات البلد من قطا  عام و خاص و 

من األهمية بملان اعتماد التأهيل من  من مات اجتماعية تساهم في تدريب و تشغيل األفراد.

طرا جهات صناعية بناء على اللفاءة والمعايير المشترطة لنيل الشهادات التدريبية. أما في 

أستراليا فإن الصناعة تمثل الدعامة في قيادة التدريب التقني و المهني عبر المجالس الوطنية 

مات اللفاءة و تعد مقررات للبرام  للمهاراتا و التي تضع معايير قطا  العمل و تحدد مقو

التدريبية. في واقع األمر تقوم الشركات الصناعية ببيع الحقائب التدريبية للمدسسات التدريبية 

. أما في الواليات المتحدة (National Skills Councilsعبر المجالس الوطنية للمهارات )

 سسات التدريبية.فإن كل شركة تقوم بتحضير مقررات خاصة بها و تبيعها للمد

 تحديد معايير التدريب التقني و المهني: -3

تحديد المعايير لن ام التدريب و تبنيها على المستوى الوطني و اإلقليمي يملن من اختصار 

الوقت ونقص التللفة إلعداد المدربين و المتدربين. و سيددي إلى تسوي  المخرجات بنفس 

نية و اإلقليمية. ن ام تحديد المعايير و توحيد قواعد القدر من التنافسية في جميع األسواق الوط

الجودة في التعليم و التدريب المهني يجعل المسدولين في قطا  األعمال متيقنين من أن خريجي 

 ن ام التدريب لهم نفس التدريب سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي.

( و الذي يربط EQFل األوروبي" )و هذا ما دفع باالتحاد األوروبي إلى إنشاء "ن ام التأهي

مختلف أن مة التأهيل الوطنيةا لجعل المدهالت مقبولة و مفهومة عبر البلدان و األن مة 

هو حرية التنقل للمدهلين داخل المن ومة األوروبية.  EQFاألوروبية. و الهدا األول لن ام 

اجتماعية تتضمن هيئة  و قد قامت بع  الدولا مثل إيرلندا الشمالية بتطوير برام  شراكات

محاسبة للتأكد من إتقان المتدربين وتملنهم من المهارات المطلوبة قبل االلتحاق بسوق العمل. و 

 يساهم القطا  الخاص في التحق  من المهارات قبل العمل.

 توفر الدعم المادي لنظام التدريب: -4

وضع الخطط و  يحتاج ن ام التدريب إلى دعم الدولة باستمرار. فهي تتحمل مسدولية

االستراتيجيات لدعم التعليم و التدريب التقني والمهني. و تلجأ الدول المتطورة إلى رسوم 

الدراسة و الضرائب و دعم قطا  األعمال من أجل توفير دعم مادي لن ام التعليم المهني و 

المتحدة و التدريب. و تعتمد الدول النامية على المن مات الدولية مثل البنك الدولي و األمم 

 Stateالمساعدات األمريلية. ففي الواليات المتحدة يوجد صندوق الوالية للتدريب )
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Training Fund: STF أما في أستراليا وفي الدول قليلة السلان فإن هذه الصنادي  تدار .)

من طرا الدولة. و رغم تطور كوريا الجنوبية اقتصاديا فإن الحلومة هي الداعم األول لن ام 

القطا  الخاص فإنه ال يساهم إال بشلل هامشي في  ريبا و رغم محاوالت الحلومة بإشراكالتد

 ن ام التدريب التقني والمهني. 

و خالصة األمر أن نجا  ن ام التدريب المهني و مساهمته في رفع حجم االستثمارا رهين بدعم 

و بنية تحتية تساعد على  الدولة من خالل سياساتها الداعمة ألن مة التعليم المهني و التدريب

توفير ن ام تدريبي قوي و فعال. باإلضافة إلى توفير ن ام تمويلي فعال للتعليم المهني و 

و تجهيزات. تحتاج الدولة كذلك إلى وضع إطار معايير  التدريب و كل ما يحتاجه من بنية تحتية

ية التدريب التقني و موحدة العتماد المهارات و تشجيع قطا  األعمال على االنخرار في عمل

 المهني.

 متطلبات بناء منظومة جيدة للتدريب التقني والمهني:

  ن امTVET  جاذب ذو قدرة كبيرة على االحتواء بواسطة معلمين ومدربين أكفاء

 وطرق تدريبية مبتلرة إضافة إلى بنية تحتية عالية الجودة.

 ( ن ام تدريب تقني ومهني أساسي عالي الجودةI-TVTمع إشر )ينو اك المتعلم 

المتدربين واآلباء حتى يلون هذا الن ام قادرا على تزويد المتدربين بمهارات مهنية 

 متميزة.

 ( ن ام تدريب تقني و مهني مستمرC-TVT في المتناول للجميع و ذو توجه وظيفي )

 يشترك في تصميمة وتنفيذه سوق العمل.

  ن امTVT ( مبني على مقاربة المخرجات التدريبيةTraining outcomes) والذي

من شأنه أن يدعم مرونة المسارات التدريبية ويسهل عملية التجسير بين مختلف 

األن مة التعليمية والتدريبية )التعليم االساسيا التدريب التقني و المهنيا التعليم 

الجامعيا التعليم والتدريب المستمر لللبار(و الذي سيمنح مصداقية للمدهالت 

 تسب بما في ذلك المهارات الملتسبة في ملان العمل.والتدريب المل

 وطني للتعليم والتدريب يحق  أن مة تأهيلية شفافة تسمح بتنقل المخرجات  ن ام

التدريبية واالعتراا بالمدهالت واللفاءات داخل الدولة. وهذا يتطلب وضع ن ام 

 مدهالت وطني موحد.
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  الفئات العمرية و التي تسمح لالفراد توفير خدمة المعلومات والتوجيه واإلرشاد لجميع

 باتخاذ القرارات السليمة في مجال تعليمهم أو مجالهم المهني والوظيفي.

 

 

 

  الهيكل العملي

 التخطيط

 

 التنفيذ

 

 االختبار

 و التقييم

 

 

 التغذية الراجعة

 و إجراءات التغيير

 

 

 المدشرات

تحديد أهداا 

واضحة و 

مناسبة وقابلة 

 للقياس

سياسات وضع 

للغايات وقوانين 

ومهام وموارد 

 بشرية

وضع إجراءات 

لضماٍن تحقي  

األهداا والغايات: 

تطوير الشراكاتا 

إشراك أصحاب 

العالقة  المشتركةا 

الدعم و تن يم 

 اإلجراءات العملية

 

تقييم الن ام 

التدريبي و اختبار 

النتائ  على 

مستوى الن ام 

واألفراد. وذلك 

بجمع البيانات 

تها ثم ومناقش

التقييم و االختبار 

 بناء على البيانات

تطب  على ما تم 

تطويره من أجل 

الوصول إلى النتائ  

المستهدفة و تحديد 

أهداا جديدة بعد 

المناقشة و التحليالت 

مع أصحاب العالقة 

 المشتركة

 وطني وتقني مهني تدريب نظام شكل يوضح

 


