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 َربربٔ املٗربربي ٚايتربربدزٜ  ايؿربربي ايتعًربربِٝ أُٖٝربرب١ تربربدلش

 ٚاالدتُاع١ٝ، االقتؿاد١ٜ اؿٝا٠ يف احملٛزٟ دٚزٙ

 تهربربربربربٜٛٔ يف ايس٥ٝطربربربربرب١ٝ األدٚات أسربربربربربد باعتبربربربربربازٙ

ِ  ايبػس١ٜ ايهٛادز  ملهاؾشرب١  املتبعرب١  اآليٝربات  ٚأٖرب

 ٖربربرا ٜٚتٓاضرب   املطربربتدا١َ، ايتُٓٝرب١  ٚؼكٝربربل ايؿكربس 

 تٛيربدٖا  اييت ايعٌُ ؾسف ٚطبٝع١ ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع

ـ  ايربيت  املختًؿرب١  االقتؿاد١ٜ ايكطاعات  َرب   تتهٝرب

 املعًَٛات، ٚثٛز٠ يًتك١ٝٓ ايطسٜع١ ايتشٛالت طبٝع١

 ايبػس يف االضتجُاز إٔ َؤداٖا سكٝك١ َٔ اْطالقا

 .اؿكازٟ ايٓٗٛض يعًُٝ٘ ٚٚض١ًٝ غا١ٜ ٖٛ

 بتػخٝـ تتُجٌ ايدزاض١ ٖرٙ أٖداف أِٖ ٚيعٌ

 ايربربُٝٔ يف ٚاملٗربربي ايربربتكي ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  ٚاقربرب 

 ؼًٝربربربٌ إىل إقربربرباؾ١ ٚٚظٝؿٝربربربا َٚؤضطربربربٝا تػربربربسٜعٝا

 ايربربتكي ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  َربربدتالت بربربن ايعالقربرب١

 ايكؿربربربربربٛز أٚدربربربربرب٘ ٚؼدٜربربربربربد ٚكسداتربربربربرب٘ ٚاملٗربربربربربي

ٞ  ايت٢ ٚاالتتالالت ٌ  َٓٗربا  ٜعرباْ  تالؾٝٗربا  عًرب٢  يًعُرب

 ايربربربربُٝٔ يف ايتعًُٝربربربربٞ ايٛقربربربرب  إٕ سٝربربربربح َطربربربربتكبال

ٔ  ٚتاؾ١ ـ  سٝربح  َرب ٍ  ال ايٓٛعٝرب١  أٚ ايهٝرب  يف ٜربصا

 تًبٝربربرب١  عًربربرب٢ قدزتربربرب٘ عربربربدّ ٜعربربربي َربربربا َتربربربدْٞ ٚقربربرب 

 ايجربربربربٛز٠ بؿعربربربربٌ اَجربربربربٌ يػربربربربهٌ ايتُٓٝربربربرب١ َتطًبربربربربات

 ٚايبشربربربح ايتعًربربربِٝ تطربربربٛز إٔ سٝربربربح ايتهٓٛيٛدٝربربرب١

ٔ  ٜتشكربربل ال ايعًُربربٞ  أعربربداد  شٜربرباد٠ شٜربرباد٠  تربربالٍ َربرب

ِ  َعٝرباز  عًرب٢  االعتُرباد  أ٣ ايتعًُٝٝرب١  املٓػات   ايهرب

ٕ  ٚإ ؾكط  شٜرباد٠  َرب   تاؾرب١  قربسٚزٜا،   ذيربو  نربا

ٔ  أٜكربا   ٚإمنا ايطهإ عدد ٍ  َرب ّ  تربال  بربن  ايربتالش

ٕ  ذيربو  عًرب٢  ٚتأضٝطا ايهٝـ أٚ ٚايٓٛع ايهِ   ؾربا

 ايتكسٜربربس عطربرب  ايربربُٝٔ يف ايبػربربس١ٜ ايتُٓٝربرب١ ٚاقربرب 

 ايتخطربربربربٝط ٚشاز٠ عربربربربٔ ايؿربربربربادز ايسابربربربرب  ايربربربربٛطي

 َعربربربربدالت ازتؿربربربرباع إىل ٜػربربربربرل ايربربربربدٚيٞ، ٚايتعربربربربإٚ

 ازتؿربربرباع  تربربربالٍ َربربربٔ ايػربربرببا  أٚضربربربا  يف ايبطايربربرب١

ٌ  عٔ ايباسجن ايػبا  أعداد  ٚعذربص  ضربٜٓٛا،  ايعُرب

 ؾربربربربٛزٟ بػربربربربهٌ اإلضربربربربٗاّ يف االقتؿربربربربادٟ ايُٓربربربربٛ

 اإلَهاْٝات ْٚدز٠ ايعٌُ، ؾسف تًل يف ٚتًكا٥ٞ

 املػربربازٜ  متٜٛربربٌ بربربساَر يتٓؿٝربربر ايالشَربرب١ ايتًُٜٛٝربرب١

ٞ  إىل باإلقرباؾ١  ٚاألؾػس، ايؿػرل٠  ايػربدٜد  ايتربدْ

ٛ  ع٢ً يًػبا  ٚاملٗي ايتكي ايتأٌٖٝ ع١ًُٝ يف  مرب

ٌ  ضربٛم  يف املُه١ٓ ايؿسف أؾكدِٖ  ٚتاؾرب١  ايعُرب

 بربربربربربن ايتٓطربربربربربٝل قربربربربربعـ إىل إقربربربربرباؾ١ اـازدٝربربربرب١، 

 ايتُٓٝربربربرب١ ٚبربربربربساَر ايتعًربربربربِٝ ٚكسدربربربربات َربربربربدتالت

 اجملتُربربرب  ٚإ تاؾربربرب٘  ٚاالقتؿربربرباد١ٜ  االدتُاعٝربربرب١

 ايكدّ َٓر إْتادٞ ٚسسيف َٗي فتُ  ٖٛ ايُٝي

ٌ  ْتا٥ر َٔ ايدزاض١ إيٝ٘ تٛؾًت َا أِٖ ٚيعٌ  ٜتُجرب

 ايربربتكي ايتعًربربِٝ َربربدتالت بربربن تربربٛاشٕ ٚدربربٛد بعربربدّ

ٔ  ايت١ُٝٓ َٚتطًبات  ٚاملٗي  إقرباؾ١  آتربس  داْرب   َرب

 اإلطربرباز بربربن نربرببرل٠ ؾذربرب٠ٛ ٖٓربرباى تربربصاٍ ال أْربرب٘ إىل

 األطربربربربس ٚبربربربربن ٚاملٗربربربربي ايربربربربتكي يًتعًربربربربِٝ ايكربربربرباْْٛٞ

ِ  عًرب٢  عٓ٘ ٚاملٓبجك١ ايكا١ُ٥ املؤضط١ٝ ٔ  ايربسغ  إٔ َرب

 إىل تعربربٛد  ايربربُٝٔ يف ٚاملٗربربي ايربربتكي  ايتعًربربِٝ ْػربربأ٠

ـ  ٕ  َٓتؿرب ٔ  ايكربس  ايٓربٛع  ٖربرا  إٔ إال تكسٜبربا  ايعػربسٜ

 ٔ ِ  َرب  بعربربد َربا  َسسًرب١  يف باالٖتُربرباّ ورب   مل ايتعًربٝ

ّ  عًرب٢  ايذلنٝربص  مت سٝربح  ايُٝٓٝرب١  ايجربٛز٠  قٝاّ  ْظربا

ٍ  ٖٛ ٚاشلدف ٚاؾاَعٞ ايعاّ ايتعًِٝ   عًرب٢  اؿؿربٛ

 ايٛظٝؿرب١  عًرب٢  ايذلنٝص غٝا  َ  اإلداز١ٜ ايٛظٝؿ١

 .امل١ٝٓٗ
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Abstract : 
 

The summary of the study: The 
importance of technical education 
and vocational training is reflected 
in its pivotal role in economic and 
social life as one of the main tools in 
the information of human resources 
and the most important mechanisms 
used to combat poverty and achieve 
sustainable development. This type 
of education is suited to the nature 
of employment generated by 
different economic sectors, and the 
information revolution, based on the 
fact that investment in human beings 
is an end and a means of the process 
of civilizational advancement. The 
most important objectives of this 
study are to diagnose the reality of 
training and technical and vocational 
education in Yemen in the terms of  
legislative, institutional and 
functional, as well as to analyze the 
relationship between the inputs of 
training and technical and vocational 
education and its outputs and 
identify the shortcomings and 
imbalances that it suffers to avoid in 
the future as the educational 
situation in Yemen especially in 
terms of quality that is still at a low 
level, which means that it is unable 
to meet the requirements of 
development optimally because of 
the technological revolution. As the 
development of education and 
scientific research cannot be 
achieved by increasing the number 
of educational facilities, by relying 
on the criterion of quantity only, and 
this is necessary, especially with the 
increase in the population numbers 
but also through the correlation 
between quantity and quality and 

based on this, the reality of human 
development In Yemen, according 
to the fourth national report issued 
by the Ministry of Planning and 
International Cooperation, indicates 
the high rates of unemployment 
among young people through high 
numbers The inability of economic 
growth to contribute immediately 
and automatically to 

job creation, the paucity of 
financing possibilities to implement 
microfinance and microenterprise 
programs, as well as the very low 
level of technical and vocational 
rehabilitation of young people, thus 
losing opportunities In addition to 
the weak coordination between the 
inputs and outputs of education and 
programs of social and economic 
development, especially since the 
Yemeni society is a professional and 
productive society since ancient 
times. Perhaps the most important 
finding of the study is the lack of 
balance between technical and 
vocational education inputs and 
development requirements. on the 
other hand, and in addition to that 
there is still a big gap between the 
legal framework of technical and 
vocational education in Yemen 
dating back to the mid-twentieth 
century almost, but this kind of 
education did not receive the 
attention at the stage after the 
revolution in Yemen, where the 
emphasis was placed on the general 
and university education system. 
The aim is to obtain administrative 
job with no focus on professional 
job. 
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 الذراسة هنهخية: األول الوبحث

 وأهميته املوضوع عو عامة مكدمة: أواًل

ٔ  ايُٝٔ يف ٚايتكي املٗي ٚايتعًِٝ ايتدزٜ  ع١ًُٝ تعاْٞ  ٚٚظٝؿٝرب١  بٜٓٝٛرب١  اتربتالالت  َرب

 ٚشازات تٓػربأ  ناْربت  سٝح ايطابك١ املساسٌ تالٍ ايهايف باالٖتُاّ ؼ  مل إذ عدٜد٠;

 ٖٚٝانربربٌ بربربأدٗص٠ دفٗربربا أٚ إيػاؤٖربربا ٜربربتِ َربربا ٚضربربسعإ ايػربربسض شلربربرا َؤضطربرب١ٝ ٚأدٗربربص٠

 عًُٝرب١  َٔ املٛقـ ؼدٜد يف ٚاإلزباى ايتخبط َٔ ْٛعا أٚدد ايرٟ األَس أتس٣ َؤضط١ٝ

٘  ٚاشلربدف  ٚايربتكي  املٗي ٚايتعًِٝ ايتدزٜ  ٛ  َٓرب ـ  إىل أد٣ َربا  ٖٚرب ٘  قربع ٞ  َدتالترب  ٚتالغرب

 َربربٔ ايٓربربٛع بٗربربرا يالٖتُربرباّ َٚالَربرب  بربربٛادز تتػربربهٌ بربربدأت األتربربرل٠ ايؿربربذل٠ ٚيف كسداتربرب٘

 ٚبربربدا ايتخؿؿربرب١ٝ ايؿٓٝربرب١ ٚاملسانربربص اجملتُربرب  نًٝربربات َربربٔ ايعدٜربربد أْػربرب٦ت سٝربربح ايتعًربربِٝ

 يف ٜربربصاٍ ال ذيربربو يهربربٔ املٗٓٝربرب١ ايتعًُٝٝربرب١ املؤضطربربات بٗربربرٙ ٚااليتشربربام باإلقبربرباٍ ايػربرببا 

 ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  عًُٝربرب١ عًربرب٢ املعربربٍٛ يًربربدٚز ٚاقربربش١ تازطربرب١ تتبًربربٛز ٚمل املتدْٝربرب١ اؿربربدٚد

ٌ  ٚضربربٛم ايتُٓٝرب١  عًُٝرب١  زؾربد  يف ٚايربتكي  املٗربي   ايعاًَربرب١ بربايك٣ٛ  ٚاـازدٝرب١  ايداتًٝرب١  ايعُرب

 ٖربدف  اإلْطإ باعتباز املطتدا١َ ايت١ُٝٓ بساَر إْعاؽ إىل ٜؤد٣ مبا ٚتكٓٝا َٗٓٝا ٚاملؤ١ًٖ

 ٚاإلْتاز ايعٌُ أضايٝ  يف َتطازع١ تػرلات سدٚخ ظٌ يف تؿٛؾا  - ٚٚضًٝتٗا ايت١ُٝٓ

ٔ  َٛادٗت٘ ٜتٛد  ايرٟ األضاع ايتشدٟ ايتأٌٖٝ ٚإعاد٠ ايتأٌٖٝ ع١ًُٝ َٔ ػعٌ اييت  َرب

 َربربٔ تطربربتٛدب٘ اَٚربرب املكبًربرب١ املسسًربرب١ إٔ نُربربا. ٚاالقتؿربرباد١ٜ االدتُاعٝربرب١، األْظُربرب١ ناؾربرب١

 َؤضطربربات إنطربربا  قربربسٚز٠ ٜؿربربسض ايعربرباملٞ باالقتؿربرباد ايربربٛطي اقتؿربربادْا دَربربر قربربسٚز٠

 االقتؿربرباد١ٜ ايٓذاعربرب١ بكربربٛابط ٚايتكٝربربد املٓاؾطربرب١ عًربرب٢ ايهاؾٝربرب١ ايكربربدز٠ ٚاإلْتربرباز ايعُربربٌ

ِ  ٜعتربدل  ٚايربيت  َطتًصَاتٗا، بهٌ ـ  َكربدَتٗا،  يف املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿربي،  ايتعًربٝ  ٜكرباع

 االضربربتجُازات تػربربذٝ  مربربٛ ٚاالػربرباٙ اقتؿربرباد١ٜ، ؼربربٛالت َربربٔ ايربربُٝٔ تػربربٗدٙ َربربا ذيربربو َربربٔ

ٞ  اقتؿاد ظٌ يف ٚاـازد١ٝ احمل١ًٝ، ٔ  ٜعرباْ ٍ  ٚازتؿرباع  ايبطايرب١  ْطربب١  ازتؿرباع  َرب ٛ  َعربد  ايُٓرب

 اقتؿرباد١ٜ  إَهاْٝربات  ميتًربو  ايٛقربت  ْؿربظ  ٚيف االقتؿرباد١ٜ،  اإلعايرب١  َٚعدٍ ايطهاْٞ،

ٔ  ػعٌ ايُٝٔ يف ايكا١ُ٥ األٚقاع إٔ َٚطؤٚيٕٛ تدلا٤ ٜؤند سٝح َٓاضب١،  ايٓٗربٛض  َرب

 ِ ٘  ٚتٛضربٝ   املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿربي  بربايتعًٝ ٘  ٚتطربٜٛس  قاعدترب  األُٖٝرب١،  غاٜرب١  يف أَربس  ْٛعٝترب

 ٖربربرا تعربربط مل ايػربربدٜد ٚيألضربربـ ايربربيت ايدٚيربرب١ اٖتُاَربربات ؾربربداز٠ يف ٜهربربٕٛ إٔ ٜٚؿربربذلض
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 ٚايتشربربربٛالت ايتطربربربٛزات ٜٛانربربرب  مبربربربا  املٓاضربربربب١ َهاْتربربرب٘ ٚايتربربربدزٜ  ايتعًربربربِٝ َربربربٔ ايٓربربربٛع

 إٔ أدزنربت  األتربرل٠  اآلْٚرب١  يف أْٗربا  إال ايربُٝٔ،  يف  سربدثت  ايربيت  ٚاالدتُاعٝرب١  االقتؿاد١ٜ

 ؼظ٢ إٔ ه  اييت االضذلاتٝذ١ٝ ايكطاعات بن َٔ ٜعد املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي، ايتعًِٝ

 ّ ٘  يًٓٗربٛض  ترباف  باٖتُربا ٌ  يف ٚتطربت  ٚتطربٜٛسٙ،  برب  َربربٔ بٗربا،  بربأع  ال تطربٛات  ذيربو  ضرببٝ

 .2001ّ ايعاّ يف  املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي، ايتعًِٝ ٚشاز٠ إْػا٤ أبسشٖا

 عًُٝرب١  زؤٜرب١  بًٛز٠ إىل تطع٢ نْٛٗا َٔ ايدزاض١ ٖرٙ أ١ُٖٝ تهُٔ املٓطًل ٖرا َٚٔ

 ٍ ٔ  يف ٚاملٗربربي ايربتكي  ٚايتعًربربِٝ ايتربدزٜ   ٚاقربرب  سربٛ  ال ٚايربربرٟ املطربربتكبًٞ تطربٛزٙ  ٚآؾربربام ايربُٝ

 أل١ُٖٝ ٚاإلدزاى االٖتُاّ عدّ تعهظ ٚٚظٝؿ١ٝ ب١ٜٛٝٓ ٚقؿٛز اتتالالت َٔ ٜعاْٞ ٜصاٍ

 ايتطربٛز  عًُٝرب١  ٜٛانرب   مبربا  املؤ١ًٖ بايهٛادز ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ زؾد يف ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع ٖرا

 إٔ إىل ٜعربربٛد ايتعًربربِٝ َربربٔ ايٓربربٛع ٖربربرا َربربدتالت قربربعـ إ ايكربربٍٛ ميهربربٔ ٚيربربريو اجملتُعربربٞ

 ضربٛقا  ػربد  ٚال َٓاض  عٌُ ع٢ً اؿؿٍٛ ؾسف تاَن يف باالٖتُاّ ؼظ٢ ال كسدات٘

 ٚيربربريو اـاؾربرب١ أٚ ايسزلٝربرب١ ايكطاعربربات يف ضربربٛا٤ ملٓتطربرببٝ٘ ايهربربسِٜ ايعربربٝؼ ٜربربؤَٔ داذبربرب١

 ايعربربربربايٞ ايتعًربربربربِٝ كسدربربربربات داْربربربرب  إىل ايبطايربربربرب١ يتٛيٝربربربربد إقربربربرباؾٝا َؿربربربربدزا ميجربربربربٌ ؾربربربرباز

ِ  إٔ َٔ ايسغِ عًٞ ٚاألنادميٞ، ٟ  دٚزٙ املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿربي  ايتعًربٝ  اؿٝربا٠  يف قربٛز

ٔ  يف ايس٥ٝط١ٝ األدٚات أسد باعتبازٙ ٚاالدتُاع١ٝ، االقتؿاد١ٜ  ايبػربس١ٜ  ايهربٛادز  تهربٜٛ

ٔ  ايٓٛع ٖرا ٜٚتٓاض . ٚايبطاي١ ايؿكس ملهاؾش١ املتبع١ اآليٝات ٚأِٖ ِ  َرب  طبٝعرب١  َرب   ايتعًربٝ

٘  املختًؿ١ االقتؿاد١ٜ ايكطاعات تٛيدٖا اييت ايعٌُ ؾسف ٔ  ايٓاػرب  ايطربسٜع١  ايتشربٛالت  عرب

 .ايعٌُ ضٛم استٝادات ٜٚٛان  املعًَٛات، ٚثٛز٠ يًتك١ٝٓ

 الدراسة شكاليةا: ثانيا

 ٌ ٞ  ايربربيت ايس٥ٝطرب١ٝ  اإلغربربهاي١ٝ تتُجرب ّ  ايربربُٝٔ َٓٗربربا تعرباْ  أٖربربداف بًربربٛؽ عًرب٢  ايكربربدز٠ بعربد

 عًرب٢  ايٓادشرب١  ايدٚي١ٝ ايتذاز  َٔ ايعدٜد يف اؿاٍ ٖٛ نُا ٚاملطتدا١َ ايػا١ًَ ايت١ُٝٓ

 ايػربربسض، شلربربرا تٛقربرب  ايربربيت ٚاالضربربذلاتٝذٝات اـطربربط َربربٔ ايعدٜربربد ٖٓربرباى إٔ َربربٔ ايربربسغِ

ٔ  يف املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿي ايتعًِٝ  يع١ًُٝ املػاٖد٠ ايٛقا٥  ٚتهػـ  ايٛقربت  سترب٢  ايربُٝ

 ايتُٓٝرب١  ٚتطربط  ايعٌُ ضٛم باستٝادات ايٛؾا٤ عٔ عادص ٚاآليٝات ايب١ٝٓ بٗرٙ أْ٘ ايسأٖ

 .ايُٝٔ يف ايتعًِٝ َٓظ١َٛ  يف قدٚد٠ ايتعًِٝ ٖرا ؾُطاس١. ٚاالدتُاع١ٝ االقتؿاد١ٜ
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ِ  يتخطربٝط  األعًرب٢  اجملًظ ٜٚسؾد ِ  يف التربتالالت  ايتعًربٝ ِ  ٦ٖٝربات  تٓظربٝ  ايؿربي  ايتعًربٝ

ـ  بربن  املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي ايتعًِٝ ـدَات ايتٛاشٕ اتتالٍ  َٚٓٗا  ٚبربن  ٚاؿكربس  ايسٜرب

 َربربٔ ايجربرباْٟٛ ٚايتعًربربِٝ املٗربربي ايتعًربربِٝ َربربدتالت بربربن ايتربربٛاشٕ ٚاتربربتالٍ ٚاإلْربرباخ، ايربربرنٛز

ٔ  اؾاَعٞ ٚايتعًِٝ ايتكي ٚايتعًِٝ ْاس١ٝ، ٔ  ؾكربال  ثاْٝرب١،،  ْاسٝرب١  َرب  ايدزاضربات  غًبرب١  عرب

ٔ  عدد ع٢ً ٚايذلنٝص ايتطبٝك١ٝ ع٢ً ايٓظس١ٜ  أتربس٣  ؽؿؿربات  ٚغٝربا   ايتخؿؿربات  َرب

 عًربرب٢ تربربٛشٜعِٗ عٓربربد يًطربربال  ٚاالضربربتعدادات املٝربربٍٛ َساعربربا٠ ٚعربربدّ ٚأٚيٜٛربرب١، أُٖٝربرب١ ذات

ِ  كسدات بن ايتٛاشٕ ٚاتتالٍ ايكبٍٛ، يف ايتخؿؿات ٞ  ايتعًربٝ ِ  اؾرباَع  ايؿربي  ٚايتعًربٝ

 . اؾاَعٞ ايتعًِٝ يؿاحل ايعا١ًَ ايك٣ٛ ٖسّ قً  إىل أد٣ ايرٟ ٚايتكي

 ايربربس٥ٝظ ايتطربرباؤٍ يف ٚؾربربٝاغتٗا ايدزاضربرب١ َػربربه١ً بًربربٛز٠ ميهربربٔ تكربربدّ َربربا عًربرب٢ تأضٝطربربا 

 :اآلتٞ

 كسدربات  َال١َ٤ َد٣ َا  ِ ٌ  ضربٛم  الستٝادربات  املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿربي  ايتعًربٝ  ايعُرب

  ؟ ايُٝٔ يف ايت١ُٝٓ ٚتطط

 : الدراسة أهداف: ثالجا

 بككربرباٜا املستبطربرب١ ٚايعًُٝربرب١ ايعًُٝربرب١ األٖربربداف َربربٔ ايعدٜربربد ؼكٝربربل إىل ايدزاضربرب١ تطربربع٢

 : ًٜٞ مبا إهاشٖا ٚميهٔ ايُٝٔ يف ٚاملٗي ايتكي ٚايتعًِٝ ايتدزٜ 

 .ٚٚظٝؿٝا َٚؤضطٝا تػسٜعٝا ايُٝٔ يف ٚاملٗي ايتكي ٚايتعًِٝ ايتدزٜ  ٚاق  تػخٝـ (1

 ضربربٛم يف ٚكسداتربرب٘ ٚاملٗربربي ايربربتكي ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  َربربدتالت بربربن ايعالقربرب١ ؼًٝربربٌ (2

 .عَُٛا ايت١ُٝٓ بساَر ٚيف ايعٌُ

 ٚايتطربربربٛز ايتُٓٝربربرب١  عًُٝربربرب١ زؾربربربد يف ٚاملٗربربربي ايربربربتكي ٚايتعًربربربِٝ ايتربربربدزٜ  أُٖٝربربرب١ إبربربربساش (3

 .اجملتُعٞ

ٔ  ايٓٛع ٖرا ع٢ً ايكا٥ُن اْتباٙ يؿت (4 ِ  َرب ٞ  ايترب٢  ٚاالتربتالالت  ايكؿربٛز  إىل ايتعًربٝ  ٜعرباْ

 .َطتكبال تالؾٝٗا ع٢ً يًعٌُ َٓٗا

 ايكطاعربربات ٚؼؿٝربربص ايتعًربربِٝ َربربٔ ايٓربربٛع ٖربربرا بأُٖٝربرب١ اجملتُعربربٞ ايربربٛعٞ َطربربت٣ٛ شٜربرباد٠ (5

 . ؾٝ٘ االنسا  ع٢ً ايػباب١ٝ

 . ايُٝٔ يف ٚاملٗي ايتكي ٚايتعًِٝ يًتدزٜ  املطتكبًٞ ايتطٛز آؾام اضتػساف (6
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 ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  عًُٝرب١  أَربرباّ املٓظربٛز٠  يًُػربربانٌ ايالشَربرب١ ٚاملعاؾربات  اؿًربربٍٛ ٚقرب   (7

  .ٚاملٗي ايتكي

 الدراسة مفاهيم:  رابعا

 إدسا٥ٝربا  يًدزاض١ املؿاُٖٝٞ ايٓطل ؼدٜد أ١ُٖٝ  تهُٔ ايدزاض١ َٛقٛع َ  اتطاقا

 ٚشاز٠ تطربرب١ُٝ تتخًربربٌ سٝربربح ايدزاضربرب١ مبٛقربربٛع عًُٝربرب١ ؾربرب١ً شلربربا املؿربرباِٖٝ ٖربربرٙ نربربٕٛ َربربٔ

ِ  َٔ ايٓٛع بٗرا املعي املؤضطٞ اإلطاز املٗي  ٚايتدزٜ  ٚايؿي ايتعًِٝ ٔ  ٚيربريو  ايتعًربٝ  َرب

 :ًٜٞ مبا  ؼدٜدٖا ٚميهٔ ايعًُٞ ايٛاق  َ  َٚكازبتٗا ايع١ًُٝ َديٛالتٗا َعسؾ١ املِٗ

 إعدادا  ٜتكُٔ ايرٟ ايٓظاَٞ ٚايتدزٜ  ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع ذيو ٖٛ :ٚايتكي املٗي ايتعًِٝ

ٟ  ضربًٛنٝا ،  ٚتٛدٝٗا  تسبٜٛا ، ّ  ٚايربر ٘  تكربٛ  املسسًرب١  مبطربت٣ٛ  ْظاَٝرب١  تعًُٝٝرب١  َؤضطربات  برب

 َربرباٖسٜٔ عُربرباٍ إعربربداد بٗربربدف ٚاؾاَعربرب١; ايجاْٜٛربرب١ بربربن ايٛاقربرب  ايتعًربربِٝ ٚمبطربربت٣ٛ ايجاْٜٛربرب١،

 ٚاإليهذلْٚٝربرب١ ٚايبٝطسٜربرب١ ٚايصزاعٝربرب١ ايؿربربٓاع١ٝ ايتخؿؿربربات كتًربربـ يف ٚتكٓربربٝن َٗٓربربٝن

ِ  ٚمٖٛربا،  ٚايتذازٜرب١  ٚاإلدازٜرب١  ٚايؿش١ٝ ٘  َٚربا  ٚاإلْترباز،  ايتٓؿٝربر  عًرب٢  ايكربدز٠  ٚشلرب  ٜتطًبرب

 .  ايٓظس١ٜ يًُعازف َؿاس  تدزٜ  َٔ تعًِٝاي ٖرا

ّ  املربؤمتس  اعتُربدٖا  ايربيت  ٚاملٗي ايتكي ايتعًِٝ اتؿاق١ٝ َٔ األٚىل املاد٠ ٚتكُٓت   ايعربا

 ٜعربي  ٚاملٗي ايتكي ايتعًِٝ إٔ( ايْٝٛطهٛ) ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١ يًذلب١ٝ املتشد٠ األَِ ملٓظ١ُ

 ربرب  ايعاَرب١  املعربازف  إىل باإلقرباؾ١  رب تتكُٔ اييت ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ َٚطتٜٛات أغهاٍ مجٝ 

 ٚاملٛاقربربـ ٚايربربدزاٜات ايعًُٝربرب١ املٗربربازات ٚانتطربربا  بٗربربا، املطربربتك١ً ٚايعًربربّٛ ايتكٓٝربرب١ دزاضربرب١

 ٜٚكرب  )(.  ٚاالدتُاعٝرب١  االقتؿرباد١ٜ  اؿٝربا٠  قطاعربات  يف امل١ٝٓٗ باملُازض١ املتؿ١ً ٚاملدازى

 .ايعسب١ٝ ايدٍٚ يف املطتخد١َ األضاض١ٝ املؿاِٖٝ املؿطً  ٖرا ؼت

ِ  بأغهاٍ ٜٚكؿد  ِ : ايبشربح  ٖربرا  يف املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿربي  ايتعًربٝ ٞ  ايتعًربٝ  ايٓظرباَ

 َٚطربربت٣ٛ املٗٓٝربرب١، ايجاْٜٛربرب١ َٚطربربت٣ٛ املٗربربي، ايتربربدزٜ  دبًربربّٛ َطربربت٣ٛ: اآلتٝربرب١ يًُطربربتٜٛات

 )(.  اؿه١َٝٛ ٚايتك١ٝٓ امل١ٝٓٗ املعاٖد تكدَٗا ٚاييت ايتكي، ايدبًّٛ

 ايتعًُٝٝربرب١ ايعًُٝربرب١ إىل ٜػربربرل غربرباٌَ اؾربربطال  ٚاملٗربربي ايربربتكي ايتعًربربِٝ ؾربرب ٕ ٖٚهربربرا  

ّ  ايٓظسٟ ايتعًِٝ إىل باإلقاؾ١ تتكُٔ اييت ايتدزٜب١ٝ ّ  ايتكٓٝرب١  دازضرب١  ايعربا  املتعًكرب١  ٚايعًربٛ

 .املٗازات النتطا  بٗا
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ٔ  يف ايسزلٞ االضتخداّ أَا ّ  ايربُٝ ِ " َؿربطً   ؾٝطربتخد ٘  سٝربح  ،"املٗربي  ايتعًربٝ  عسؾترب

ّ  يف ايؿربادز  املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿي ايتعًِٝ قإْٛ  َٔ( 2) املاد٠ ٘  2006 عربا  مجٝرب  : ")بأْرب

 دزاضربرب١ ايعاَربرب١ املعربربازف إىل باإلقربرباؾ١ تتكربربُٔ ايربربيت ايتعًُٝٝربرب١ ايعًُٝربرب١ َطربربتٜٛات أغربربهاٍ

 (" )(.االتتؿاؾات غت٢ يف امل١ٓٗ مبُازض١ املتعًك١ ٚايعًّٛ ايتهٓٛيٛدٝا

 امل١ٝٓٗ ايجا١ْٜٛ املعاٖد تكدَ٘ ايرٟ ايٓظاَٞ ٚايتدزِٜ  ايتعًِٝ ب٘ ٜٚكؿد : املٗي ايتعًِٝ

 ٚع٢ً ْظس١ٜ، َعًَٛات ع٢ً املعتُد يًطاي ، امل١ٝٓٗ ٚاملعًَٛات املٗازات يت١ُٝٓ املؿُِ

 ايعُاي١ إلعداد ٚذيو دزاض١ٝ، ضٓٛات ٚثالخ ضٓتن، بن َدت٘ ٚتبًؼ. َهجؿ١ تدزٜبات

 . املاٖس٠

ِ  ٜٚعد ٌ  سًكرب١  املٗربي  ايتعًربٝ ٍ  ايتكٓٝرب١،  ايعُايرب١  بربن  ٚؾرب ٔ  غربرل  ٚايعُربا ّ  يف املرباٖسٜ  ٖربس

 .  ايعا١ًَ ايك٣ٛ

 2006 عربرباّ يف ايؿربربادز املٗربربي ٚايتربربدزٜ  املٗربربي ايتعًربربِٝ قربربإْٛ  َربربٔ( 2) املربرباد٠ عسؾربربت

٘  املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايتعًِٝ ٍ  مجٝرب  :" )بأْرب  ايربيت  املٗٓٝرب١  ايتعًُٝٝرب١  ايعًُٝرب١  َطربتٜٛات  أغربها

 انتطربربربا ( ايتهٓٛيٛدٝربربربا) ٚايتكٓٝربربربات ٚايعًربربربّٛ ايعاَربربرب١ املعربربربازف إىل باإلقربربرباؾ١ تتكربربربُٔ

 (. املختًؿ١ اؿٝا٠ فاالت يف امل١ٓٗ مبُازض١ املتعًك١ ايع١ًُٝ ٚاملٛاقـ املٗازات

 يؿربربٓٛف َؿربرباسب١ عًُٝربرب١ ايتربربدزٜ  يؿربرب  إٔ ٖربربٛ تٛقربربٝش٘ ًٜربربصّ َربربا يعربربٌ :املٗربربي ايتربربدزٜ 

 عربربٔ أٚ ٚايتكٓٝربرب١، املٗٓٝربرب١ املعاٖربربد يف أٚ ايتعًُٝٝربرب١، املؤضطربربات يف تعتُربربٌ ٚايربربتعًِ ايتعًربربِٝ

ِ  ملطاعد٠ قسٚز٠ بٛؾؿ٘ االدتُاعٞ; ٚايتعًِ ايتعًِٝ طسٜل  إٔ نُربا   ايربتعًِ،  عًرب٢  املربتعً

 دٗربرب١ أٚ بؿ٦ربرب١ أٚ تربربدزٜ ، مبسنربربص أٚ تعًُٝٝربرب١، مبسسًربرب١ ٜربربستبط ال عاَربرب١ بؿربربؿ١ ايتربربدزٜ 

ٔ  َطتٗدؾ١ ٌ  قربد  أٜكربا   ٚإمنربا  ؾشطرب ،  اجملتُرب   َرب ٌ  َٛاقرب   يف تعتُرب  َربا  أٚ ٚاإلْترباز،  ايعُرب

 قربربددا ، َعٓربرب٢ ٜتكربربُٔ املٗربربي ايتعًربربِٝ ضربربٝام يف املٗربربي ايتربربدزٜ  َؿربربطً  إٔ بٝربربد. غربرباب٘

 . بٝاْ٘ ٜأتٞ سطبُا

ٔ  ٚتعًِ تعًِٝ ع١ًُٝ بأْ٘ ايتدزٜ  ٜعسف :ايتدزٜ  ٔ  ايؿربسد  متهرب ٕ  َرب ٘  إتكربا ٘  أٚ عًُرب  َٗٓترب

 ايٛظٝؿٝرب١  ٚاملعازف املعًَٛات األؾساد إنطا  ع١ًُٝ: ٖٛ أٚ دٗد، ٚبأقٌ ٚقت أقؿس يف

 ايتخؿؿ١ٝ
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٘  ٜٚكاع املتدز  يد٣ ٚاملٗازات ايكدزات شٜاد٠ ع٢ً ٜسنص ٖٓا ٚايتدزٜ   عٓربد  ؾاعًٝترب

٘  مبكداز األؾساد ٌ  يف تكدَرب ٔ  ٜعربسف  َربا  ٚيربٝظ  ايعُرب ٛ  يربريو  َعًَٛربات;  َرب  عًرب٢  ٜسنربص  ؾٗرب

 )(. ثاْٝا  ٚاملٛقٛع أٚال ايؿسد

 ايعًُٝربات  عًرب٢  ؾٝٓؿ  ؾكط، ايتٓؿٝرٟ املطت٣ٛ تػٌُ ع١ًُٝ ؾٗٛ املٗي ايتدزٜ  أَا

 بايٛظٝؿرب١  تاؾرب١  َعًَٛربات  تربٛؾرل  ٜطربتٗدف  نُربا  األعُرباٍ،  ٚأدا٤ باآلالت املتؿ١ً امل١ٝٓٗ

 )(. ايكؿرل املد٣ يف ٜتِ ٚأْ٘ ؾكط،

 املٗربي  اإلعربداد  عًرب٢  يًداليرب١  املٗربي  ايتربدزٜ   َؿطً  ايدٚي١ٝ ايعٌُ َٓظ١ُ ٚتطتخدّ

ٟ  األضاض١ٝ، ايعٌُ َطتٜٛات يف ايعُاي١ إلعداد املٛد٘ ِ  قربد  ايربر  تعًُٝٝرب١،  َؤضطرب١  يف ٜربت

 يتصٜٚد املطتُس ايٓػا : "بأْ٘ ايتدزٜ  ٜعسف ٚ. بُٝٓٗا املػازن١ أٚ ايعٌُ، َٛاق  يف أٚ

 بٗربربدف َربربا عُربربٌ َصاٚيربرب١ عًربرب٢ً قربربادزا  ػعًربرب٘ ايربربيت ٚاالػاٖربربات ٚاـربربدلات باملٗربربازات ايؿربربسد

   اإلْتاد١ٝ ايصٜاد٠

 ٚأٖربداؾٗا  َٚػربهًتٗا  ايدزاضرب١  ٖرٙ طبٝع١ ؾسقت :وأدواتها الدراســة مههــحية:  خامشا

 :ايتاي١ٝ املٓاٖر اضتخداّ

ٞ  املربربٓٗر  (1 ٞ  ايٛؾربربؿ  تػربربربخٝـ بػربربسض  ٚاملعًَٛربربات;  ايبٝاْربربات  ؾُربربرب  نأضربرباع  املطربربش

 ٚتؿطربربرلٖا املربربؤثس٠ أبعادٖربربا ٚؼًٝربربٌ املختًؿرب١،  َظاٖسٖربربا َربربٔ ايبشربربح َٛقربرب  ايظرباٖس٠ 

 ٚتربرببن ايبشربربح َػربربه١ً تؿطربربس ٚسكربربا٥ل تعُُٝربربات إىل ايٛؾربربٍٛ َربربٔ متهربربٔ بطسٜكربرب١

 .املٓظٛز٠ ٚغرل املٓظٛز٠ كاطسٖا

 َٚكازْربرب١ ايدزاضربرب١ ملٛقربربٛع ايتازىٝربرب١ اـًؿٝربرب١ إلبربربساش ٚذيربربو املكربربازٕ ايتربربازىٞ املربربٓٗر (2

 .ايسا١ٖٓ املسس١ً إىل ٚؾٛال يًُٛقٛع ايتازىٞ ايتطٛز َساسٌ

ٌ  يٓػربأ٠  ايٓاظُرب١  ايكاْْٛٝرب١  ٚايتػربسٜعات  يألطربس  املكُٕٛ ؼًٌٝ َٓٗر (3  َؤضطربات  ٚعُرب

ٔ  ايٓربٛع  ٖربرا  ملخسدربات  ايٓٛع١ٝ ٚايدالالت ايُٝٔ يف ٚاملٗي ايتكي ٚايتعًِٝ ايتدزٜ   َرب

 .ايتعًِٝ

 ايسزلٝربربرب١ ٚاإلسؿربربربا٤ات ٚايتكربربربازٜس بايٛثربربربا٥ل ايبٝاْربربربات ؾُربربرب  املٓٗذٝربربرب١ األدا٠ ٚتتُجربربربٌ

 ايربربربُٝٔ يف ٚاملٗربربربي ايربربربتكي ٚايتعًربربربِٝ ايتربربربدزٜ  ببٓٝربربرب١ املتعًكربربرب١ ايدٚيٝربربرب١ املٓظُربربربات ٚتكربربربازٜس

 .ايكا١ُ٥ ٚاجملتُع١ٝ ايدميػساؾ١ٝ ٚاملؤغسات
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 : ًٜٞ َا ٚتػٌُ: الدراسة جماالت: سادسا

 يف ٚاملٗربربي ايربربتكي ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  مبؤضطربربات ٜٚتُجربربٌ اؾػربربسايف املؤضطربربٞ اجملربرباٍ (1

 .ايُٝٔ

 َربربٔ ٚاملٗربربي ايربربتكي ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  ٚكسدربربات مبربربدتالت ٜٚتُجربربٌ ايبػربربسٟ اجملربرباٍ (2

 .ٚؽؿؿات٘ َطتٜٛات٘ ٚبهٌ ايبػس١ٜ ايهٛادز

 .1990/2014ّ ايعاّ َٓر ايص١َٝٓ بايؿذل٠ ٜٚتُجٌ ايصَي اجملاٍ (3

 اليون في والوهني التقني والتعلين التذريب واقع:  الثاني الوبحث

 والتطور الهشأة: أوال

 ٚايربربربرٟ 1895ّ ايعربربرباّ إىل ايربربربُٝٔ يف املٗربربربي ايتعًربربربِٝ يتأضربربربٝظ األٚىل ايبربربربداٜات تعربربربٛد

 عربربدٕ َدٜٓربرب١ يف تأضربربظ 1927ّ ايعربرباّ يف ٚ بؿربربٓعا٤، ؾربربٓاع١ٝ َدزضربرب١ أٍٚ ؾٝربرب٘ تأضطربربت

 . ايعدْٞ ايتذازٟ املعٗد

ّ  ٚيف ٞ  اؾٓربربٛ   َعٗربربد  أضربربظ  1952 عربربا ٟ  ايعسبربرب  عجُربربربإ، ايػربربٝ   َٓطكربرب١  يف ايتذربرباز

 املٗربي  يًتربدزٜ   َسنربص  ايعٌُ َهت  ٚاؾتت  ،1962عاّ يف ززل١ٝ بؿٛز٠ اؾتت  ٚيهٔ

ـ  يف ايعرباًَن  ايعُاٍ َٗاز٠ َطت٣ٛ يتشدٜد اتتبازات إدسا٤ تٛىل ايرٟ ايؿٓاعٞ،  كتًرب

 )(. فاالت عد٠ يف تدزٜب١ٝ دٚزات ٚتكدِٜ املساؾل،

 تًؿٗربربربا ايربربربيت املٗربربربي ٚايتعًربربربِٝ ايؿربربي  ايتربربربدزٜ  أغربربربهاٍ بعربربرب  اضربربربتُساز داْربرب   ٚإىل

 َدزضربرب١ اؾتتربربا : أُٖٗربربا األتربربس٣ األغربربهاٍ بعربرب  ظٗربربست ؾربربٓعا٤، َدٜٓربرب١ يف ايعجُربربإْٝٛ

 إىل اؾدٜربربد٠ ٚاملٗربربازات اـربربدلات إىل اؿادربرب١ ؾسقربربت ثربربِ ،1936 عربرباّ ؾربربٓعا٤ يف شزاعٝربرب١

ٕ  ٚايتذاز٠ ايٓطٝر ؾٓاع١ ع٢ً يًتدزٜ  َدزض١ إْػا٤ ّ  يف ٚايؿربابٛ ّ  ،1937 عربا  ٚاضربتكد

 )(. َٚؿس ضٛزٜا َٔ املدزبٕٛ شلا

 املدزضربتن  إٔ إال ٚايتربدزٜظ،  اإلغربساف  ع١ًُٝ ٚضٛز١ٜ َؿس١ٜ تع١ًُٝٝ بعج١ تٛيت ٚقد

 )(.  ٚاإلغساؾ١ٝ ايتع١ًُٝٝ ايبعجات يتًو املُٓٛس١ ايعكٛد باْتٗا٤ اْتٗت

 املٓصيٝربرب١ ٚايػربربؤٕٚ االبتدا٥ٝربرب١ ايعًربربّٛ يتربربدزٜظ يًبٓربربات َدزضربرب١ أْػربرب٦ت 1949 عربرباّ ٚيف

 َٓظُربرب١ َربرب  بايتعربربإٚ ؾربربشٞ َعٗربربد بؿربربٓعا٤ اؾتربربت  1957 عربرباّ ٚيف ٚايتطسٜربربص، ٚاـٝاطربرب١

 )(.  املطتػؿٝات داتٌ ٚاملُسقات املُسقن يتدزٜ  ايعامل١ٝ ايؿش١
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ِ  سظٞ ٚقد ٍ  يف 1962 ضرببتُدل  ثربٛز٠  بعربد  املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿربي  ايتعًربٝ  ايربُٝٔ،  سلربا

 ايتعًربربِٝ قٛاعربربد يتأضربربٝظ نربرببرل، باٖتُربرباّ 1967 عربرباّ يف ايربربُٝٔ دٓربربٛ  اضربربتكالٍ ٚبعربربد

 ٚايربربربتكي املٗربربربي ايتعًربربربِٝ تطربربربٛات أٚىل بربربربدأت سٝربربربح اؾدٜربربربد، اجملتُربربرب  ٚبٓربربربا٤ اؿربربربدٜح

 ؾربربٓـ سٝربربح ،1964 عربرباّ يف ايجربرباْٟٛ ايتعًربربِٝ قربربإْٛ بؿربربدٚز ايربربُٝٔ سلربرباٍ يف اؿربربدٜح

  ٚػازٟ ٚشزاعٞ، ٚؾٓاعٞ، عاّ،: إىل ايجاْٟٛ ايتعًِٝ َسس١ً  يف ايدزاض١

٘  يف متجًت املٗي ايتعًِٝ يف ؾسٜد٠ ػسب١ ظٗست1966/  65 ايدزاضٞ ايعاّ ٚيف  دفرب

 َربدازع  ثربالخ ( ضربابكا  ) ايطٛؾٝيت االؼاد اؾتت  عٓدَا ٚذيو ايتكًٝدٟ، ايٓظسٟ بايتعًِٝ

 األدٗربربص٠ مجٝربرب  َربربٛؾسا  ٚػٗٝربربصا ، ٚتٓؿٝربربرا  متربربٜٛال  ٚاؿدٜربربد٠، ٚتعربربص ؾربربٓعا٤ َربربٔ نربربٌ يف

 .ٚغرلٖا ٚاملٝهاْٝها ٚايهٗسبا٤ ٚاؿداد٠ ايٓذاز٠ يٛزؽ ايالش١َ ٚاألدٚات ٚاملعدات

ٟ  ايتعًِٝ أغهاٍ أٚىل 69/1970 ايدزاضٞ ايعاّ يف ُاؾتتشت االػاٙ ٖرا ٚيف  ايتذرباز

 ٚاؿدٜربد٠،  ٚتعص ؾٓعا٤ َٔ نٌ يف ايجا١ْٜٛ ايٓاؾس عبد مبدزض١ ًَشك١ نػع  يًبٓن

 ضربرباُٖت اؾٗربربٛد شلربربرٙ ٚدعُربربا . ٚذَربرباز ٚسذربرب١ إ  َربربٔ نربربٌ يف مماثًربرب١ غربربع  اْتػربربست ثربربِ

 ايعربربرباّ يف اؾتتاسٗربربربا ٚمت بؿربربربٓعا٤، ايؿربربربٓاع١ٝ املٗٓٝربربرب١ املدزضربربرب١ ٚػٗٝربربربص بٓربربربا٤ يف ايؿربربربن

ٌ  ٚاملعاَربٌ،  ايٛزؽ ظُٝ  ٚشٚدتٗا ،69/1970 ايدزاضٞ  ٚتعًُٝربا   إداز٠ عًٝٗربا  ٚأغربسؾت  برب

 األتربرل٠  اآلْٚرب١  يف ؾربازت  سترب٢  باـدلا٤، تدعُٗا تصاٍ ٚال تكسٜبا ، عاَا  17 ملد٠ ٚتدزٜبا 

 . ٚايتكي املٗي املطتٜٛٔ تكِ

ٍ  يف أقُٝربت  ايربيت  ايسا٥ربد٠  ايتذسبرب١  تعربد " األضاض١ٝ ايتدزٜ  َسانص" ٚيعٌ ٔ  سلربا  ايربُٝ

 ٕ ٞ  ٚايبٓربو  ايدٚيٝرب١  ايتُٓٝرب١  ٦ٖٝرب١  َرب   بايتعرباٚ ّ  ايربدٚي  ْطربل  إهرباد  يف ٚاملتُجًرب١  ّ،1973 عربا

ّ  األْػط١، ملُازض١ املتٓٛع١ ساداتِٗ ًٜ  ٚايػبا  يًهباز َٛد٘ تعًُٝٞ تدزٜ   ٚىربد

ٌ  بدأ ٚقد. ٚتُٓٝٗا احمل١ًٝ ٚايب٦ٝات ايسٜؿ١ٝ املٓاطل  َٓربر  ايتدزٜبٝرب١  املسانربص  ٖربرٙ  يف ايعُرب

 َسنربصا ،  12 إىل ايجُاْٝٓٝربات  ْٗاٜرب١  يف عربددٖا  ٚؾٌ  ست٢ ّ،1980/ 79 ايدزاضٞ ايعاّ

 األضاضربرب١ٝ، املسانربربص تًربربو يعُربربٌ املٓظُربرب١ ٚايًربربٛا٥  ايكربربسازات إؾربربداز َربربٔ ذيربربو زاؾربربل َٚربربا

ٔ  ايعدٜربد  ٚادٗت ٚيهٓٗا ِ  ٚقربد . تؿعًٝربٗا  دٕٚ سايربت  ايربيت  ايؿربعٛبات  َرب  إىل َعظُٗربا  قرب

 عربرباّ يف ايُٝٓٝربرب١ ايٛسربربد٠ قٝربرباّ بعربربد اضربربتشدثت ايربربيت ٚايربربتكي املٗربربي يًتربربدزٜ  ايعاَربرب١ اشل٦ٝرب١ 

 ايتعًربربِٝ غربربٗد أنجربربس ٜهربربٔ مل إٕ ايربربُٝٔ، سلربرباٍ يف ايطربربابل االٖتُربرباّ ٚبربربٓؿظ ّ،1993

 ٚتطربربٛزا  تٛضربربعا  1967ّ عربرباّ يف االضربربتكالٍ بعربربد ايربربُٝٔ دٓربربٛ  يف املٗربربي ٚايتربربدزٜ  ايؿربربي
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 ٚذيو ٚأضايٝب٘، َٓاٖذ٘ ٚيف ٚؽؿؿات٘، َؤضطات٘ ٚيف ٚتٓظُٝات٘، ْظُ٘ يف ًَشٛظا 

 يتطربٜٛس  ؾشٞ َعٗد 1970ّ عاّ يف أْػ٧ سٝح ٚادتُاع١ٝ، ٚضٝاض١ٝ اقتؿاد١ٜ يعٛاٌَ

 َعٗربربد أْػربرب٧ ًٜٝربرب٘ ايربربرٟ ايعربرباّ ٚيف. عربربدٕ مبدٜٓربرب١ ايؿربربش١ٝ ايٛسربربدات يف ايعاًَربرب١ األٜربربادٟ

 عاّ َٔ ايؿذل٠ تالٍ امل١ٝٓٗ ٚاملعاٖد املسانص تصاٜد يٝطتُس املٓؿٛز٠، يف املٗي يًتدزٜ 

ـ  ع٢ً تػتٌُ َسانص ضبع١ إىل 1977ّ ٚست٢ 1972 ٍ . املٗٓٝرب١  ايتخؿؿربات  كتًرب  ٚتربال

ِ  ايذلبٝرب١  ٚشاز٠ أْػربأتٗا  اييت امل١ٝٓٗ ٚاملعاٖد املسانص عدد ٚؾٌ ايجُاْٝٓٝات عكد  ٚايتعًربٝ

 املسانربربص إىل باإلقرباؾ١ )(.  َٗٓٝربربا  َٚعٗربدا   َسنربصا   11 إىل االدتُاعٝربرب١ اؾُعٝربات  ٚبعرب  

ٔ  استٝاداتٗربا  يتًبٝرب١  ايٛشازات; بع   أْػأتٗا اييت املتخؿؿ١ ٚاملعاٖد ٟ  َرب  ايعاًَرب١  األٜربد

 .ب١ٚاملدز املؤ١ًٖ

ِ  َطربرل  ٚيدعِ ٟ  اؾٗرباش " اؿهَٛرب١  غربهًت  املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايؿربي  ايتعًربٝ  املسنربص

 ايتابعربرب١ ضربربٛا٤ ٚايتكٓٝربرب١، املٗٓٝربرب١ ٚاملعاٖربربد املسانربربص عًربرب٢ اإلغربربساف بٗربربدف" املٗربربي يًتعًربربِٝ

 َٚربربا  االدتُاعٝربرب١،  اؾُعٝربربات أٚ ايربربٛشازات،  يربرببع   ايتابعربرب١ أٚ ٚايتعًربربِٝ،  ايذلبٝربرب١  يربربٛشاز٠

 يًتعًربربربِٝ املٓظُربربرب١ ٚايًربربربٛا٥  ٚايكربربربٛاْن ايكربربربسازات َربربربٔ ايعدٜربربربد إؾربربربداز َربربربٔ ذيربربربو ٜطربربربتًصَ٘

ِ  َٔ نإ ٚاييت ٚايتكي، املٗي ٚايتدزٜ  ِ  دَربر  ؾربٝػ١  إقربساز  ْتا٥ذٗربا  أٖرب  املٗربي  ايتعًربٝ

 يف 1975 عربرباّ يف املٓعكربربد يًتعًربربِٝ األٍٚ املربربؤمتس بٗربربا تربربسز ايربربيت ايٓظربربسٟ، ايعربرباّ بربربايتعًِٝ

ِ  زبربربربط زا٥ربربربد٠  ػسبربربرب١ ٟ  بربربربايتعًِٝ املٗربربربي  ايتعًربربربٝ ِ  َربربربسسًيت يف ايٓظربربربس ٞ  ايتعًربربربٝ  االبتربربربدا٥

ٌ  ٚإعاد٠ ضٓٛات، مثإ َٚدتٗا املٛسد٠، املدزض١ ؾٝػ١ ؼت ٚاإلعدادٟ، ِ  تهاَرب  ايتعًربٝ

 اؿربربدٚد عًربرب٢ بربربريو يٝككربربٞ ضربربٓٛات، أزبربرب  َٚدتربرب٘ ٚاملٗٓٝربرب١ ايٓظسٜربرب١ أْٛاعربرب٘ بربربن ايجربرباْٟٛ

 .1990ّ عاّ اي١ُٝٓٝ ايٛسد٠ ؼكٝل إعاد٠ ٚبعد ايتكًٝد١ٜ، ٚايؿٛاؾٌ

 َٚؤضطرب١  املٗربي  يًتربدزٜ   قطرباع  ؾٝٗربا  ٚاضتشدخ املٗي ٚايتدزٜ  ايعٌُ ٚشاز٠ أْػ٦ت

 . ٚايتكي املٗي ٚايتدزٜ  يًتعًِٝ عا١َ

ٍ  بربايٛشاز٠  املٗربي  ايتربدزٜ   قطرباع  ُأيػٞ 1992ّ ايعاّ ٚيف  ايعاَرب١  اشل٦ٝرب١  ب ْػربا٤  ٚاضربتبد

ّ  ٚيف املٗي، يًتدزٜ  ٌ  ٚشاز٠ دفربت  1993ّ عربا  ايتأَٝٓربات  بربٛشاز٠  املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايعُرب

 شلربا،ٚيف  ايتابع١ األدٗص٠ أسد املٗي يًتدزٜ  ايعا١َ اشل١٦ٝ ٚأؾبشت االدتُاع١ٝ ٚايػؤٕٚ

 ايعربرباّ يف ؾربربدز نُربربا ،(64) زقربربِ اؾُٗربربٛزٟ بربربايكساز اشل٦ٝربرب١ تٓظربربِٝ أعٝربربد 1995ّ عربرباّ

 املٗربربي ايتربربدزٜ  ؾربربٓدٚم ب ْػربربا٤ اـربرباف( 15) زقربربِ بايكربربإْٛ اؾُٗربربٛزٟ ايكربربساز 1995ّ
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ّ  ْؿربظ  يف( 67) زقِ ايٛشزا٤ فًظ قساز ٚؾدز ٚايتكي، ٌ  ٚاـرباف  أٜكربا   ايعربا  بتػربهٝ

 اإلْتربرباز أطربربساف كتًربربـ تسنٝبتربرب٘ يف يٝكربربِ ٚايربربتكي املٗربربي يًتربربدزٜ  ايربربٛطي اجملًربربظ

 ٚايتربربدزٜ  ايعُربربٌ ٚشاز٠ إْػربربا٤ مت 1997ّ ايعربرباّ ٚيف ايعالقربرب١، ٚذات املطربربتؿٝد٠ ٚاؾٗربربات

 َطربربؤٚي١ٝ يٝتربربٛىل املٗربربي يًتربربدزٜ  قطربرباع تػربربهٌٝ أعٝربربد نُربربا تٓظُٝٗربربا، ٚأعٝربربد املٗربربي

 املٗربربي يًتربربدزٜ  ايعاَربرب١ اشل٦ٝربرب١ عًربرب٢ ُٚأبكربربٞ ٚايربربتكي، املٗربربي ٚايتربربدزٜ  يًتعًربربِٝ ايتخطربربٝط

 عًربرب٢ ايتعًربربِٝ َربربٔ ايٓربربٛع شلربربرا اـاؾربرب١ ٚايربربدلاَر اـطربربط تٓؿٝربربر َطربربؤٚي١ٝ يتتربربٛىل ٚايربربتكي

 يتذُربرب  املٗربربي  ٚايتربربدزٜ ايؿربربي ايتعًربربِٝ ٚشاز٠ أْػربرب٦ت 2001ّ عربرباّ ٚيف. ايربربٛطي املطربربت٣ٛ

 . ٚاسد٠ ٚإداز٠ تٓظِٝ ؼت املؤضطات تًو غتات

ِ  يًتربدزٜ   ايكاْْٛٝرب١   احملربددات  إبربساش  ميهٔ ايطٝام ٖرا ٚيف  ٚاملٗربي  ايربتكي  ٚايتعًربٝ

 إٔ عًرب٢ ( 29) املرباد٠  يف اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ دضتٛز ع١ًٝ ْـ َا َ  ٚاتطاقا سٝح ايُٝٔ يف

ٌ  اجملتُرب   يتطربٜٛس  ٚقربسٚز٠  ٚغربسف  سربل  ايعٌُ) ٔ  ٚيهرب ٞ  اؿربل  َربٛاط ٌ  ممازضربرب١  ؾربرب  ايعُرب

 .(اخل... ايكإْٛ سدٚد يف يٓؿط٘ ىربتازٙ ايرٟ

ٔ  ايتعًِٝ إٔ) ع٢ً ايدضتٛز َٔ( 32) املاد٠ ْٚـ ٕ  َرب  اجملتُرب   يبٓربا٤  األضاضرب١ٝ  األزنربا

 (تٛؾرلٖربا ؾربٞ ايدٚيرب١ َ  اجملتُ  ٜطِٗ ٚتكدَ٘

 ايؿربربربي ايتعًربربربِٝ بػربربربإٔ 2006ّ يطربربرب١ٓ( 23) زقربربربِ ايكربربربإْٛ َربربربٔ( 4) املربربرباد٠ ْؿربربربت ؾكربربربد

 :ًٜٞ َا َٓٗا املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي يًتعًِٝ األٖداف َٔ عدد ع٢ً املٗي ٚايتدزٜ 

 (ايعٌُ ضٛم ٚاستٝادات ايػا١ًَ ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ َتطًبات تً  ؾ١ٝٓ نٛادز إعداد  ٔ  َرب

 .(ايٛط١ٝٓ ايعُاي١

 ( اؿدٜجربرب١ ايتكٓٝربات  َرب   ايتعاَربربٌ يف ايُٝٓٝرب١  يًعُايرب١  ٚاملٗٓٝربرب١ ايؿٓٝرب١  بايهؿربا٠٤  االزتكربا٤ 

 ٚاألؾربربربػس ايؿربربربػرل٠ الضربربربُٝا يًُٓػربربرب ت ٚاـدَٝربربرب١ اإلْتادٝربربرب١ ايكربربربدزات شٜربربرباد٠ بٗربربربدف

 .(ايٛطي باالقتؿاد ايٓٗٛض يف ٚاإلضٗاّ

 :إٔ ع٢ً ايكإْٛ َٔ( 6)املاد٠ ْؿت ٚاملٗي ايتكي ايتعًِٝ ع١ًُٝ ع٢ً اإلغساف ٚيتٛسٝد

 فاالتربرب٘ مبختًربربـ املٗربربي ٚايتربربدزٜ  ايؿربربي ايتعًربربِٝ ٚإداز٠ ٚؽطربربٝط زضربربِ ايربربٛشاز٠ تتربربٛىل)

 َٚتطًبربربات استٝادربربات ًٜربرب  مبربربا ٚكسداتربرب٘ َدتالتربرب٘ ٚتطربربٜٛس َٚطربربتٜٛات٘ ٚؽؿؿربربات٘
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ٌ  ٚضربربٛم  ايػربربا١ًَ  ايتُٓٝربرب١  ٔ  ٚتازدٝربربا   قًٝربربا   ايعُربرب  َربربرب  ٜتٛاؾربربل  ٚمبربربا  ايبػربربس١ٜ  املربربٛازد  َربرب

 ( يًدٚي١ ايعا١َ ايطٝاضات

ٔ ( 4) املربرباد٠ ْؿربربت نُربا   ايتربربدزٜ  ؾربربٓدٚم بػربربربإٔ 1995ّ يطرب١ٓ ( 15) زقربربِ ايكربربإْٛ َرب

ٔ  ٜطربتؿٝد )  إٔ عًرب٢  املٗربازات  ٚتطٜٛس ٚايتكي املٗي ٍ  يف ايؿربٓدٚم  َربٓ   َرب  ايتربدزٜ   فربا

 عٓربرب٘ ٜطربربدد ايربربرٟ اجملربرباٍ يف ايعُربربٌ ؾربرباس  يربربد٣ ٜعُربربٌ ميربربي عاَربربٌ أٚ َطربربتخدّ نربربٌ

 قٝربربد نربربإ َٚربربٔ ٚايٓطربربا٤ ايسدربرباٍ ذيربربو ٜٚػربربٌُ... إدازتربرب٘ ؼربربت ٜٚهربربٕٛ االغربربذلانات،

 .(ٚايتدزٜ  االتتباز

 َعظُربرب٘ ٜربربصاٍ ال  إْربرب٘  ايكربربٍٛ ميهربربٔ ٚايكربرباْْٛٞ ايتػربربسٜعٞ ايتٓؿربربٝـ ٖربربرا ٚتالؾربرب١

 ايتٓؿٝربر  عٛا٥ل ٖٞ َٚا  ٜٓؿر مل َٚا ١َٓ تٓؿر َا ملعسؾ١ َسادع١ إىل ٚعاد١ ْظسٜا إطازا

ٔ  أْ٘ ْٚعتكد ْظس١ٜ ْؿٛف فسد ٚيٝظ عًُٞ ٚاق  إىل يتشًٜٛ٘ املطًٛب١ ٚاإلَهاْات  َرب

 َرب   ٚغاؾرب١  تربدقٝكٗا  يف بعٓاٜرب١  ٚايٓظربس  ايتػربسٜعات  ٖربرٙ  َسادعرب١  ايعُاي١ٝ ايٓكابات َٗاّ

 ايربربٛطي اؿربربٛاز َربربؤمتس كسدربربات ظربربٌ يف يًدٚيربرب١ اؾدٜربربد ايدضربربتٛز ؾربربٝاغ١ مربربٛ ايتٛدربرب٘

ِ  إٔ ع٢ً ايدضتٛز ٜٓـ إٔ ٜؿذلض سٝح ايػاٌَ ٞ  سربل  ايتعًربٝ ٘  فرباْ  عًرب٢  ايدٚيرب١  تهؿًرب

   ادتُاع١ٝ تد١َ  ايتعًِٝ إٔ اعتباز

ّ  األتربر  مٛ ايتٛد٘ إٔ ع٢ً تؤند ايٓؿٛف ٖرٙ إٔ نُا ٟ  بايٓظربا  اؿربس  االقتؿرباد

ٞ  االقتؿرباد١ٜ  اإلؾربالسات  بساَر إطاز ٚيف ايدٚي١ ع٢ً ٜؿسض ٔ  ايتخًرب  ٚظا٥ؿٗربا  بعرب   عرب

 ٜعربربي َربربا اـربرباف ايكطربرباع يؿربرباحل االدتُربرباعٞ ٚايكربربُإ ٚايؿربربش١ نربربايتعًِٝ االدتُاعٝربرب١

 باملصٜربد  ايتشٍٛ ٖرا َٛاد١ٗ ست١ُٝ ٜؤند َا ٖٚٛ املٛاطٔ ناٌٖ ع٢ً األعبا٤ َٔ َصٜدا

 ٚاملٗربربي ايربربتكي ايتعًربربِٝ ٖربربٛ يربربريو اؿكٝكربربٞ ٚاملربربدتٌ يًُربربٛاطٔ ايعُربربٌ ؾربربسف تًربربل َربربٔ

 .َٓ٘ َٓاف ال اضذلاتٝذٞ نخٝاز

 اليمو يف واملهين التكين والتعليم للتدريب املؤسشية البهية: ثالجا

ٔ  كتًؿربرب١ أغربهاال   ايربربُٝٔ عسؾربت   ٚتٓظُٝربربات بربربٓظِ املٗربي  ٚايتربربدزٜ  ايؿربي  ايتعًربربِٝ َرب

 ؾهربربس دٕٚ ٖٚٓربرباى ٖٓربربا َربربٔ ػربرباز  ْكربربٌ ٚنجربربس٠ املٓػربربطس٠، ايتعًربربِٝ ْظربربِ عهربربِ عربربد٠;

 ايتٓظُٝٝربرب١ ايربربتػرلات ٚنجربربس٠ ٚايطبٝعٝربرب١، االدتُاعٝربرب١ يًب٦ٝربربات َٓاضربربب١ ٚتطبٝكربربات ٚاقربرب 

ّ  املطرباف  بٗا اضتكس ست٢ ٚغرلٖا، ٚايتدزٜ ، ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع ٖرا ع٢ً يًُػسؾن  بٓظربا
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ِ  ْٚظاّ ايٓظاَٞ، ٚايتدزٜ  ايتعًِٝ ٔ . املطربتُس  ٚايتربدزٜ   ايتعًربٝ ٌ  ٜٚتكربُ ّ  نرب  عربدد  ْظربا

 كتًربربـ يف ٚتدزٜبٝربرب١ تعًُٝٝربرب١ بربربساَر ؽؿربربـ نربربٌ ٜتكربربُٔ ٚ املٗٓٝربرب١، ايتخؿؿربربات َربربٔ

 َؤضطربربات َربربٔ املتخربربسز عًٝربرب٘ وؿربربٌ ايربربرٟ املؤٖربربٌ سطربرب  عسقربربٗا ٚميهربربٔ. اجملربرباالت

    :ًٜٞ نُا ٚاملٗي ايتكي ٚايتعًِٝ ايتدزٜ 

 )(:  ٖٞ ٚتدزٜب١ٝ تع١ًُٝٝ َطتٜٛات أزبع١ ٜٚػٌُ: ايٓظاَٞ ٚايتدزٜ  ايتعًِٝ •

ٌ  َطربت٣ٛ ) املٗي ايتدزٜ  َطت٣ٛ • ٛ (: َرباٖس  عاَرب ِ  ٖرب ـ  تعًربٝ  بعربد  ضربٓتن  ملربد٠  َتخؿرب

 ايؿربربٓاع١ٝ املعاٖربربد أٚ املٗربربي، ايتربربدزٜ  َعاٖربربد يف ضربربٛا٤ األضاضربربٞ، ايتعًربربِٝ َسسًربرب١

 املتؿرب١ً  املتهاًَرب١  ٚايعًُٝرب١  ايٓظسٜرب١  املٗازات َٔ فُٛع١ ت١ُٝٓ إىل  ٜٚٗدف امل١ٝٓٗ،

 ؽؿؿربربربات أسربربربد يف املربربرباٖس، املطربربربت٣ٛ يؿ٦ربربرب١ ايعربربرباًَن إعربربربداد بكؿربربربد َعٝٓربربرب١; مبٗٓربربرب١

 َتطًبات أ٢ْٗ ملٔ ٚول. ايتذاز٠ أٚ املٝهاْٝها، أٚ اإليهذلْٚٝات، أٚ ايهٗسبا٤،

 .ايجا١ْٜٛ امل١ٝٓٗ باملعاٖد االيتشام املطت٣ٛ ٖرا َٔ ايتخسز

ٛ : املٗٓٝرب١  ايجا١ْٜٛ َطت٣ٛ • ِ  ٖٚرب ـ  تعًربٝ ِ  َسسًرب١  بعربد  ضربٓٛات  ثربالخ  ملربد٠  َتخؿرب  ايتعًربٝ

 أسربربد يف ٚذيربربو املٗربربي، ايتربربدزٜ  دبًربربّٛ عًربرب٢ يًشاؾربربًن ٚاسربربد٠ ضربرب١ٓ أٚ األضاضربربٞ،

 إىل ٜٚٗدف. ايتذاز١ٜ أٚ ايبٝطس١ٜ، أٚ ايصزاع١ٝ، أٚ ايؿٓاع١ٝ، امل١ٝٓٗ ايجا١ْٜٛ املعاٖد

 ايعرباًَن  إعربداد  بػربسض  قربدد٠;  َٗٓرب١  يف املتهاًَرب١  ٚايعًُٝرب١  ايٓظسٜرب١  املٗربازات  ت١ُٝٓ

 أٚ ٚاإليهذلْٚٝربربربربربربات، اشلٓدضربربربربربرب١: ايتخؿؿربربربربربربات أسربربربربربربد يف املٗربربربربربربي املطربربربربربربت٣ٛ يؿ٦ربربربربربرب١

 اـٝاطربربرب١ سربربربسف أٚ ايبٝطسٜربربرب١، أٚ ايصزاعربربرب١، أٚ اؾًُٝربربرب١، ايؿٓربربربٕٛ أٚ املٝهاْٝهربربربا،

 .ٚايتؿؿٌٝ

ِ  ٖٛ(: ضٓتن ْظاّ تكي دبًّٛ) ضٓتن ْظاّ تكي َطت٣ٛ • ـ  تعًربٝ  ضربٓتن  ملربد٠  َتخؿرب

 اإلغربساؾ١ٝ،  ايعًُٝرب١  املٗربازات  تُٓٝرب١  إىل ٜٗربدف  ايعاَرب١  ايجاْٜٛرب١  أٚ امل١ٝٓٗ، ايجا١ْٜٛ بعد

 أسد يف  املاٖس املطت٣ٛ ؾ٦ات يف ايعاًَن إىل االتتؿاؾن أؾهاز ْكٌ ع٢ً ٚايكدز٠

 ايهٗسبربربربربربربا٤، املدْٝربربربربربرب١، اشلٓدضربربربربربرب١ املعُربربربربربربازٟ، ايربربربربربربداتًٞ ايتؿربربربربربربُِٝ: ؽؿؿربربربربربربات

 أْٗربرب٢ ملربربٔ ٚوربربل. ايصزاعربرب١ ايطربربٝاس١، املٝهاْٝهربربا، ٚايػربرباش، ايربربٓؿط اإليهذلْٚٝربربات،

 .ضٓٛات ثالخ ْظاّ ايتكي بايتعًِٝ االيتشام ايتخسز َتطًبات

ِ  ٖٚٛ(: اجملتُ  نًٝات – ضٓٛات ثالخ ْظاّ تكي دبًّٛ) ايتكي ايتعًِٝ َطت٣ٛ •  تعًربٝ

 تُٓٝربرب١ إىل ٜٚٗربربدف ضربربٓتن، ْظربرباّ ايربربتكي ايتعًربربِٝ بعربربد ضربربٓٛات ثربربالخ ملربربد٠ َتخؿربربـ
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ٌ  عًرب٢  ٚايكربدز٠  اإلغربساؾ١ٝ  ايع١ًُٝ املٗازات  يف ايعرباًَن  إىل االتتؿاؾربن  أؾهرباز  ْكرب

 اإلداز٠ ٚاؿاضربربٛ ، ايتؿربربُِٝ: ؽؿؿربربات أسربربد يف األدْربرب٢ املٗٓٝربرب١ املطربربتٜٛات ؾ٦ربربات

 املعُازٜربربربرب١، اشلٓدضربربربرب١ اإليهذلْٚٝربربربربات، ايؿربربربربش١، ٚايطربربربربٝاس١، ايؿٓدقربربربرب١ ٚايتذربربربرباز٠،

 .اؿسف املٝهاْٝها،

ٛ  :املشـتم   والتـدريب  التعلـيم  نظام ّ  ٖٚرب ٞ  ْظربا ِ  تربدزٜ   تعًُٝرب  ايتعًُٝٝرب١  يًُطربتٜٛات  داعرب

 إىل تٗدف قؿرل٠ دٚزات ١٦ٖٝ ع٢ً ٖٚٛ. براتٗا قا١ُ٥ أٚ إيٝٗا، ٜٚؤدٟ ذنسٖا، ايطايـ

 ضربربٛم ملتطًبربربات ٚٚؾكربربا  ايربربتكي، ايتطربربٛز قربرب٤ٛ يف ٚتُٓٝتٗربربا ٚاملٗٓٝربرب١ ايعاَربرب١ املعسؾربرب١ تُٓٝربرب١

ٔ  َطتٜٛن ايٓظاّ ٖرا ٜٚػٌُ َٚٗٓٝا  ادتُاعٝا  ايعاًَن ٚتسق١ٝ ايعٌُ، ِ  بربساَر  َرب  ايتعًربٝ

 :    ُٖا ٚايتدزٜ 

 ايتعًربربِٝ بسْربرباَر َطربربت٣ٛ ْؿربربظ ؼكربربل بسْربرباَر ٖٚربربٞ(: املربربٛاشٟ) املطربربتُس ايتعًربربِٝ بربربساَر •

 املٗربربي ايتعًربربِٝ قربربإْٛ عًٝٗربربا ْربربـ ايربربيت ٚاملعربرباٜرل ايػربربسٚ  يربربٓؿظ ٚؽكربرب  ايٓظربرباَٞ،

٘ . املٗربي  ٚايتدزٜ  ٔ  ايتربدزٜ   يف يًربساغبن  ايربدلاَر  ٖربرٙ  ٚتٛدرب ِ  تربت   مل ممرب  ؾسؾرب١  شلرب

ٌ  دربس٣  ٚقربد . ايٓظاَٞ ٚايتدزٜ  ايتعًِٝ بدلاَر االيتشام ّ  ايدلْرباَر  بٗربرا  ايعُرب  نٓظربا

ٔ  ػربسٜ   بػهٌ يًٛشاز٠ ايتابع١ اجملتُ  ٚنًٝات َعاٖد َٔ عدد يف َتا  تعًُٝٞ  َرب

 ؾسؾربرب١ شلربربِ تربربت  مل ملربربٔ املطربربا١ٝ٥، ايؿربربذل٠ تربربالٍ 2003/ 2002 ايدزاضربربٞ ايعربرباّ بداٜربرب١

 تأضٝطرب١ٝ،  دٚزات إىل ايٓظاَٝرب١  ايربدلاَر  ػص٥رب١  تالٍ َٔ ١ٝايٓظاَ بايدلاَر االيتشام

 ايتعًربربِٝ بربربساَر َربربد٠ ٚتتطربربا٣ٚ ايعُربربٌ ضربربٛم َتطًبربربات سطربرب  َربربدتٗا ؽتًربربـ َٚتكدَربرب١

ِ  بربساَر  َرب   ٚقتٛاٖربا  املطربتُس  ٞ  ايتعًربٝ  املسسًرب١  بعربد  ضربٓٛات  ثربالخ  أٚ يطربٓتن  ايٓظرباَ

ٕ . َٗربي  َطربت٣ٛ  أٚ َرباٖس  َطربت٣ٛ  يف ايعاًَن إلعداد األضاض١ٝ; ٔ  ٚتتهربٛ  ايربدلاَر  َرب

 : اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚؽؿؿاتٗا

 ٚايتدلٜربربد، ايتهٝٝربربـ: ؽؿؿربربات ٚتتكربربُٔ(: َربرباٖس َطربربت٣ٛ)املطربربتُس ايتعًربربِٝ بربربساَر •

ٞ  ؿاّ، ٞ  نٗسبا٥ٝرب١،  آالت ضربٝازات،  نٗسبربا٥ ٞ  َٓصيٝرب١،  أدٗربص٠  نٗسبربا٥  نٗسبربا٥

 لربربرباز٠، َسنبربربربات، َٝهاْٝهربربربا إيهذلْٚٝربربربات تساطربربرب١، نٗسبا٥ٝربربرب١، متدٜربربربدات

 . بٓا٤ ؾٓاعٞ، ؼهِ أْظ١ُ إيهذلْٚٞ

 ؿربربرباّ، تهٝٝربربربـ: ؽؿؿربربربات ٚتتكربربربُٔ(: املٗربربربي املطربربربت٣ٛ) املطربربربتُس ايتعًربربربِٝ بربربربساَر •

 نٗسبربربا٤ َٓصيٝربرب١، أدٗربربص٠ نٗسبربربا٤ نٗسبا٥ٝربرب١، آالت نٗسبربربا٤، ضربربٝازات نٗسبربربا٤
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 َسنبربربات، َٝهاْٝهربربا، زادٜربربٛ، أدٗربربص٠ ؾربربٝا١ْ إيهذلْٚربربٞ نٗسبا٥ٝربرب١، متدٜربربدات

 .َدلَر ؾٓاعٞ ؼهِ أْظ١ُ إيهذلْٚٞ، لاز٠،

 زؾربرب  إىل تٗربربدف تٓػربربٝط١ٝ تدزٜبٝربرب١ بربربساَر ٖٚربربٞ: ايكؿربربرل٠ ايتدزٜبٝربرب١ ايربربدٚزات بربربساَر •

 يًعرباطًن  أٚ تاؾرب١،  ْٛع١ٝ استٝادات تًب١ٝ تالٍ َٔ ايعٌُ ضٛم يف ايعاًَن نؿا١ٜ

 ٚاملٗربازات  املعربازف  تطربٜٛس  ٚنربرا  املٗٓٝرب١،  َطتٜٛاتِٗ زؾ  يف يًساغبن أٚ ايعٌُ، عٔ

ٞ  نؿربا٠٤  يسؾرب   تدزٜب١ٝ بساَر ٚتػٌُ.  ايتكي يًتطٛز املٛانب١  ٚتًبٝرب١  املٗٓٝرب١  ممازضرب

ٌ  ضربربٛم  يف ايعربرباًَن  ْٛعٝربرب١  استٝادربربات  ٔ  ايعربرباطًن  أٚ ايعُربرب ٌ  ايعُربربٌ،  عربرب  عربربربد٠ ٚتػربربُ

 ايطربربربٝاس١ٝ ٚاملٓػربربرب٦ات ايؿٓربربربادم إداز٠: ٖربربربٞ كتًؿربربرب١ ؽؿؿربربربات يف تدزٜبٝربربرب١ فربربرباالت

 ايطربربٝاسٞ، املسغربربد ٚتكٓٝربربات َٗربربازات األَربرباَٞ، املهتربرب  إداز٠ ٚاملتٛضربربط١، ايؿربربػرل٠

 ايؿٓدقربرب١ ؾربربٓاع١ يف ايتطربربٜٛل ٚايطربربؿس، ايطربربٝاس١ بٛنربرباالت ايطربربٝاس١ٝ ايربربدلاَر إعربداد 

 َٝهربرباْٝهٞ َطربرباعد ايطربربٝاس١ٝ، ٚايٛنربرباالت ايؿٓربربادم يف املايٝربرب١ اإلداز٠ ٚايطربربٝاس١،

 ايطربربُو سؿربرب  َساقربرب  َطربرباعد ٚاالؾربربطٝاد، املالسربرب١ يف أضربربظ َعًكربرب١، قسنربربات

 ٘ ٌ  تٝاطربربربرب١ ٜدٜٚربربرب١،  سربربربربسف عربربرباّ،  ٚتعًٝبربربرب  قاضربربربربب١، نربربربٛاؾرل،  تسٜهربربربربٛ، ٚتؿؿربربربٝ

 بربربا٥  ايٓباتربربات، إنجربرباز بٝطسٜربرب١، كتربربدلات أضربربظ نُبٝربربٛتس، َػربربػٌ ضربربهستاز١ٜ،

 املٓطًربربل ٖربربرا َٚربربٔ)(. قربربدد٠ َٗربربازات يف أتربربس٣ دٚزات مربربٌ، تسبٝربرب١ شٖربربٛز، َٚٓطربربل

 تربربؤطس إٔ البربربد ٚاملٗربربي ايربربتكي ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  كسدربربات مجٝربرب  إٕ ايكربربٍٛ ميهربربٔ

 َٚٗٓٝ٘ عُايٝ٘ ْكابات يف ْكابٝا ْؿطٗا

ٞ  ايعُاي١ٝ ؾايٓكابات ٚيريو ٞ  دربص٤  ٖرب ٔ  أضاضرب ٞ  اجملتُرب   َٓظُربات  َرب  ايػايرب   ٚيف املربدْ

 : ًٜٞ َا ايعُاي١ٝ ايٓكابات َٗاّ تػٌُ

 غربربسو١ انربربدل عكربربٜٛتٗا يف تػربربٌُ نْٛٗربربا ايربربٛطي االقتؿربرباد تُٓٝربرب١  يف املطربربا١ُٖ (1

   اؿكٝك١ٝ ايعٌُ ق٠ٛ متجٌ ادتُاع١ٝ

 ايبػربربربس١ٜ املربربربٛازد تُٓٝربربرب١  بٗربربربدف ايعُربربربٌ ضربربربٛم عربربربٔ  َٚعًَٛربربربات  بٝاْربربربات قاعربربربد٠ بٓربربربا٤ (2

 األَجٌ االضتخداّ ٚاضتخداَٗا

 املؤًٖرب١  ايٛطٓٝرب١  ايعا١ًَ ايك٣ٛ ب سالٍ املطايب١ ذيو َٚٔ أعكا٥ٗا َؿاحل عٔ ايدؾاع (3

 ياليتشربربام ايٛطٓٝربرب١ يًهربربٛادز ٚؼؿٝربربص تػربربذٝ  ٖربربرا ٚيف املٗربربادس٠ ايعاًَربرب١ ايكربرب٣ٛ قربربٌ

 ٚاملٗي ايتكي ايتعًِٝ مبؤضطات
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 ايعٌُ بطٛم املتاس١ ايعٌُ ؾسف َٔ يالضتؿاد٠ اـسهن َتابع١ (4

 ايؿسد١ٜ املبادزات زٚ  ٚت١ُٝٓ ٚتػذٝ  ٚضًٛنٝات٘، ايعٌُ بك١ُٝ ايتٛع١ٝ (5

ٌ  ٚيربربربٛا٥  ٚايتػربربسٜعات  ايكربربربٛاْن تٓؿٝربربر  َٚساقبربربرب١ َتابعربرب١  (6  ايسعاٜربربرب١ تربربٛؾرل  بٗربربربدف ايعُربرب

 . ايدٚي١ٝ يًُعاٜرل ٚٚؾكا املختؿ١ اؾٗات َ  بايتٓطٝل ايعا١ًَ يًك٣ٛ ايعُاي١ٝ

 .يًعاًَن ايٛظٝؿٞ األدا٤ مبطت٣ٛ ٚاالزتكا٤ ايعٌُ أضايٝ  يتطٜٛس اـطط إعداد (7

 ايعاًَرب١  ايكرب٣ٛ  مجٝرب   يتػٌُ  ٚايؿش١ٝ االدتُاع١ٝ ايتأَٝٓات َظ١ً تعُِٝ إىل ايطعٞ (8

 .االقتؿاد١ٜ ٚايكطاعات األْػط١ كتًـ يف

 ايؿرب١ً  ذات ٚايدٚيٝرب١  ٝرب١ ٚاإلقًُٝ احملًٝرب١  ٚايًكربا٤ات  ٚايٓربدٚات  املربؤمتسات  يف املػازن١ (9

 .  ايٛط١ٝٓ ايعا١ًَ ايك٣ٛ ٚتأٌٖٝ ٚتدزٜ  بتػػٌٝ

ّ  االؼاد  ؾإ ايطٝام ٖرا ٚيف ٍ  يٓكابربات  ايعربا ٔ  عُربا ّ  ايربُٝ  اؿهَٛرب١  مبطرباعد٠  ٜكربٛ

ِ  ايتربدزٜ   بساَر ٚق  يف ايعالق١ ذات ٚاؾٗات  ايٛقربت  ْؿربظ  ٚيف ٚاملٗربي  ايربتكي  ٚايتعًربٝ

 ايربيت  املٗربازات  ٚتطربٜٛس  زؾرب   ضبٌٝ يف ٚاملام١ ايدٚي١ٝ املٓظُات َ  عالقت٘ االؼاد ٜطخس

ّ  إٔ أدٌ َٔ َع١ٓٝ َٗازات انتطا  ايعا١ًَ ايك٣ٛ َٔ تتطً  ٌ  عًرب٢  مبٗاَٗربا  تكربٛ  أنُرب

 ايتٓؿٝرٜربرب١ ايطٝاضربربات ٚقربرب  يف ٚاملػربربازن١ ٚايتأٖٝربربٌ ٚايتربربدزٜ  ايتٛعٝربرب١ عًُٝربرب١ يف ٚدربرب٘

 .ايدٚي١ بٗا تكّٛ اييت ٚاـطط

  العول بسىق والوهني التقني والتعلين التذريب  عالقة:  الثالث ثحالوب

 تسنٝرب   يف تػربرلات  إىل َعربٛمل  َعسيف اقتؿاد  ظٌ يف ٚايتكي، املعسيف ايتكدّ ٜؤدٟ

 املطًٛبربرب١،، املٗربربازات َٚطربربت٣ٛ ايعُربربٌ، تٓظربربِٝ أضربربًٛ  ٚيف ٚتؿا٥ؿربربٗا، ايعاًَربرب١ ايكربرب٣ٛ

 يف ايبٜٓٝٛربرب١ ايربربتػرلات تصاٜربربد إىل ايربربس٥ٝظ، اإلْتربرباز عاَربربٌ إىل املعسؾربرب١ ؼربربٍٛ ٜربربؤدٟ سٝربربح

 عًربرب٢ ٜذلتربرب  َٚربربا َٗازاتٗربربا; َطربربتٟٛ ٚيف ٚفاالتربرب٘، ايعُربربٌ َؿٗربربّٛ ٚيف ايعُايربرب١، تسنٝربرب 

ٔ  اتتؿا٤ َٔ ذيو ٔ  ٚظٗربٛز  تكًٝدٜرب١،  َٗرب ٔ  مل ددٜربد٠  َٗرب ٔ  َعسٚؾرب١  تهرب  ٚتصاٜربد  دٗرب١،  َرب

 ايعاًَرب١  بربايك٣ٛ  تربدؾ   أَربٛز  ٖٚربرٙ  ،)( ثاْٝرب١;  دٗرب١  َٔ ٚاملاٖس٠ املؤ١ًٖ ايعُاي١ ع٢ً ايطً 

ـ  ع٢ً ِ  تُٓٝرب١  قربسٚز٠  إىل َطربتٜٛاتٗا  كتًرب ِ )( َٚٗربازاتِٗ،  َعربازؾٗ ـ  تػربرل  إٕ ثرب  تؿربا٥

ٌ  عًرب٢  ٜؿربسض  َطربتُس٠  بؿٛز٠ ايعا١ًَ ايك٣ٛ ٌ  نرب ِ  إٔ عاَرب ٘  ٜعًرب ٘  ْؿطرب  ايٛضربط  يف بٓؿطرب

 )(: ع٢ً قادزا  ٜهٕٛ ست٢ ؾٝ٘ ٜعٌُ ايرٟ
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 .ب٦ٝربرب١ أٟ يف ايعُربربٌ إداز٠ عًربرب٢ ٚايكربربدز٠ ٚاملهربربإ، ايصَربربإ سربربدٚد تربربازز ايعُربربٌ إتكربربإ

ِ  ٜربٓذ   إٔ ٚدربٛ   ٜعربي  ايعٌُ بطٛم ايتعًِٝ زبط قإ ٚبايتايٞ  اـربدلات  تسضربٝ   يف ايتعًربٝ

 كتًربربـ يف ايدزاضربرب١ٝ املكربربسزات تسادربرب  إٔ هربرب  ٚ املطربربتكبٌ إْطربربإ يف ٚدعُٗربربا األضاضربرب١ٝ

ٔ  بٗربا  عًربل  َربا  إلشاي١ ايتعًِٝ َساسٌ ٛ  َرب ٍ  ٚهرب  . ٚتهربساز  سػرب ٞ  ايبعربد  إدتربا  يف املطربتكبً

 .ايطٝام ٖرا ٚيف ايتعًِٝ أٖداف وكل مبا ايتع١ًُٝٝ، ايع١ًُٝ

 تبعربا   ٚتتعدٍ، تتػرل ٚاقش١ غرل ايُٝٔ يف املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي ايتعًِٝ أٖداف ظًت

ٕ  أقربسٙ  ملا طبكا  اضتكست ست٢ عًٝ٘، ايكا٥ُن يسؤ١ٜ ِ  قرباْٛ  املٗربي  ٚايتربدزٜ   املٗربي  ايتعًربٝ

 :إىل ٜٗدف نْٛ٘ يف

 ضربٛم  ٚاستٝادربات  ايػربا١ًَ  ايتُٓٝرب١  عًُٝرب١  َتطًبربات  تًرب  ( تكٓٝرب١ ) ؾٓٝرب١  نربٛادز  إعداد •

 .ايٛط١ٝٓ ايعا١ًَ ايك٣ٛ َٔ ايعٌُ

 اؿدٜجربرب١ ايتكٓٝربربات َربرب  ايتعاَربربٌ يف ايُٝٓٝربرب١ يًعُايربرب١ ٚاملٗٓٝربرب١ املٗٓٝربرب١ بايهؿربربا٠٤ االزتكربربا٤ •

 َٓٗربربا ٚاألؾربربػس ايؿربربػرل٠ الضربربُٝا يًُٓػربربأ٠ ٚاـدَٝربرب١ اإلْتادٝربرب١ ايكربربدزات شٜربرباد٠ بٗربربدف

 .ايٛطي باالقتؿاد ايٓٗٛض يف ٚاإلضٗاّ

 ٚاجملتُربرب ( كربربتًط تربرباف، عربرباّ،) االقتؿربرباد١ٜ ايكطاعربربات َػربربازن١ َبربربدأ تسضربربٝ  •

 . املٗي ٚايتدزٜ  ايتعًِٝ بساَر ٚتٓؿٝر ٚتطٜٛس ٚإداز٠ ٚمتٌٜٛ ؽطٝط يف املدْٞ

 ٚتٛضربربٝ  ايربربٛطي املطربربت٣ٛ عًربرب٢  املٗربربي  ٚايتربربدزٜ  ايتعًربربِٝ َؤضطربربات غربرببه١ تٛضربربٝ  •

ٌ  ؾسف َٔ ٜٚعصش  ايعا١ًَ ايك٣ٛ نؿا٠٤ َٔ ٜسؾ  مبا ٚأمناط٘ فاالت٘  ٚوربد  ايتػربػٝ

 .ٚايؿكس ايبطاي١ َٔ

 عًرب٢  ٚاحملاؾظرب١  املٗٓٝرب١  ٚايطربال١َ  ايؿش١ بكٛاعد بااليتصاّ ٚايٛعٞ ايعٌُ قِٝ تسضٝ  •

 .ٚاإلْتاز ايعٌُ َٚٛاق  ٚايتدزٜب١ٝ ايتع١ًُٝٝ املؤضطات يف ايب١٦ٝ

ٌ  َٚٛاقرب   ٚايتدزٜبٝرب١  ايتعًُٝٝرب١  املؤضطربات  بن ايعالق١ تعصٜص ع٢ً ايعٌُ •  ٚاإلْترباز  ايعُرب

 .ايعٌُ ع٢ً سؿٛشلِ ؾسف َٔ ٚتعصش ايع١ًُٝ يًشٝا٠ كسدات٘ ت١٦ٝٗ ىدّ مبا

ٞ  ٚتسضربٝ   املٗٓٝرب١،  اجملرباالت  كتًـ يف املٗي ٚايتدزٜ ( ايتكي) ايتعًِٝ تطٜٛس •  ايربٛع

 .ايعا١ًَ ايك٣ٛ غسا٥  كتًـ أٚضا  يف اؿٝا٠ َد٣ ايتعًِ مببدأ

 .املٗي ٚايتدزٜ  ايتكي  ايتعًِٝ فاٍ يف ٚاألًٖٞ اـاف ايكطاع دٚز تؿعٌٝ •
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 قربدزاتٗا  َرب   ٜتٓاضرب   مبربا  يًُربسأ٠،  املٗربي  ايتدزٜ  ٚؾسف ايتكي  ايتعًِٝ ؾسف تٛؾرل •

 .َٗازاتٗا ت١ُٝٓ يف ٜٚطِٗ

 ايتكي ٚايتعًِٝ ٚيًتدزٜ  عاّ بػهٌ يًتعًِٝ األضاض١ٝ ايػا١ٜ إٕ ايكٍٛ ْطتطٝ  ٖٚٓا

ٔ  ٚاملطتدا١َ ايػا١ًَ ايت١ُٝٓ ؼكٝل ٖٞ تاف بػهٌ ٚاملٗي ٍ  َرب  برباملٛازد  االزتكربا٤  تربال

ٌ  ضربٛم  َرب     ايتعًِٝ كسدات تتال٤ّ عٝح ايبػس١ٜ  إهابٝرب١  بعالقرب١   َعٗربا  ٚتربستبط  ايعُرب

ٌ  ٚاـطٛز٠ يإلْتاز ٚقؿص٠ داذب١ ٕ  عٓربدَا  تتُجرب  ٖٚربرا  طربازد٠  ضربًب١ٝ  ايعالقرب١  ٖربرٙ  تهربٛ

 ايربربُٝٔ بٗربربا َربربست ايربربيت ايطٝاضربرب١ٝ األٚقربرباع اْعهطربربت سٝربربح ايربربُٝٔ يف ايكربربا٥ِ ايٛقربرب  ٖربربٛ

ّ  ايُٝٓٝرب١  ايٛسربد٠  ؼكٝربل  إعرباد٠  َٓر ٚتاؾ١  االقتؿرباد١ٜ  األٚقرباع  عًرب٢  ضربًبا   1990ّ عربا

٘  َساسً٘ بهاؾ١ ايتعًِٝ ٚاق  ع٢ً ضًبا بدٚز٠ أثس املتأشّ ايٛق  ٖٚرا ٘  َٚطربتٜٛات  ٚأْٛاعرب

 ٜهربربٕٛ إٔ َربربٔ بربربدال ايطربربا٥د بربربايٛاق  ضربربًبا ٜتربربأثس ايربربرٟ ايتربرباب  املربربتػرل مبجابربرب١ أؾربربب  سٝربربح

ِ  نإ ٚإذا عاّ بػهٌ ايت١ُٜٛٓ ايع١ًُٝ يف إهابا ٜؤثس ايرٟ املطتكٌ املتػرل ّ  ايتعًربٝ  ايعربا

 ايطربربال  َربربٔ َدتالتربرب٘ عربربدد شٜربرباد٠ سٝربربح َربربٔ ايهُربربٞ ايتٛضربرب  باػربرباٙ ٜطربربرل ٚاؾربرباَعٞ

 ٜػربٗد  ال ٚاملٗربي  ايربتكي  ٚايتعًِٝ ايتدزٜ  ؾإ ايتع١ًُٝٝ املٓػ ت إعداد يف ايتٛض  ٚنرا

 املٓػرب ت  عربدد  إىل إقرباؾ١  ب٘ املًتشكن عدد َٔ ٚاق  ٖٛ نُا نٝؿٝا ٚال نُٝا تٛضعا

ٔ  ساال بأسطٔ ٜهٕٛ ئ ٚبايتأنٝد ٚايتدزٜب١ٝ ايتع١ًُٝٝ ِ  َرب ّ  ايتعًربٝ ٞ  ايعربا  ٚيف ٚاؾرباَع

ٞ  ايتشربربٍٛ عًُٝرب١  إٔ إىل ْػربربرل ايطربٝام  ٖربرا  ٛ  ايربربُٝٔ يف ايًٝدلايرب ّ  األتربربر مرب  ايتعددٜربرب١ بٓظربا

 ايتعربدد  سسٜرب١  عًرب٢  ايكا٥ُرب١  االقتؿرباد١ٜ  ايتعددٜرب١  بُٓٛذز األتر ؾسض ٚاؿصب١ٝ ايطٝاض١ٝ

 ضٝاض١ تسضِ مل ايرٟ ايٛقت يف االقتؿاد١ٜ باؿس١ٜ ٜط٢ُ َا أٚ االقتؿادٟ ايٓػا  يف

 ٚؾكربا  االقتؿرباد١ٜ  اإلؾربالسات  بربساَر  تطبٝل ٚتداعٝات آثاز َٛاد١ٗ ع٢ً قادز٠ اقتؿاد١ٜ

 األضاضربربرب١ٝ ايطربربربً  عربربربٔ ايربربربدعِ زؾربربرب  َٚٓٗربربربا املامربربرب١ ايدٚيٝربربرب١ املؤضطربربربات ٚغربربربسٚ  يسؤٜربربرب١

 أٚؾرب٢  ٚقربد  -اإلمجايٞ احملًٞ ايٓاتر َٔ% 8 ٜػهٌ ٜصاٍ ال ٚايرٟ ايٓؿط١ٝ ٚاملػتكات

 يف ايهؿربا٠٤  َطت٣ٛ يسؾ  ايدعِ ْظاّ ب ؾال  اي١ُٝٓٝ اؿه١َٛ ايدٚيٞ ايٓكد  ؾٓدٚم

 يطًطرب١ً  اؿه١َٛ تٓؿٝر أد٣ ٚقد االدتُاعٞ األَإ غبه١ ْطام ٚتٛضٝ  ايطاق١ قطاع

 ٔ ٔ  ايدٚيربرب١  ؽًربرب٢  إىل االقتؿربرباد١ٜ  اإلؾربربالسات  بربربساَر  َربرب ِ  عربرب  اجملربربرباٍ يف ٚظا٥ؿٗربربا  َعظربرب

 ادتُاعٝربرب١ َػربربانٌ بربربسٚش إىل أد٣ َربربا اـربرباف ايكطربرباع يؿربرباحل ٚاالدتُربرباعٞ االقتؿربربادٟ
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ٌ  ايترب٢  ايٛضربط٢  ايطبكرب١  ٚاْكربساض  ٚايبطايرب١  ايؿكربس  دا٥ربس٠  اتطرباع  َٓٗا عدٜد٠ ٌ  متجرب  اؿاَرب

 يًتطٛز االدتُاعٞ

 ايسابرب   ايربٛطي  ايتكسٜس عط  ايُٝٔ يف ايبػس١ٜ ايت١ُٝٓ ٚاق  ؾ ٕ ذيو ع٢ً ٚتأضٝطا

 يف ايبطايربرب١ َعربربدالت ازتؿربرباع إىل ٜػربربرل ايربربدٚيٞ، ٚايتعربربإٚ ايتخطربربٝط ٚشاز٠ عربربٔ ايؿربربادز

ٛ  ٚعذربص  ضٜٓٛا، ايعٌُ عٔ ايباسجن ايػبا  أعداد ازتؿاع تالٍ َٔ ايػبا  أٚضا   ايُٓرب

 ْٚربربدز٠ ٚغربربش١ ايعُربربٌ، ؾربربسف تًربربل يف ٚتًكربربا٥ٞ ؾربربٛزٟ بػربربهٌ اإلضربربٗاّ يف االقتؿربربادٟ

 ٚاألؾربربربػس، ايؿربربربػرل٠ املػربربربازٜ  متٜٛربربربٌ بربربربساَر يتٓؿٝربربربر ايالشَربربرب١ ايتًُٜٛٝربربرب١ اإلَهاْٝربربربات

ٛ  ع٢ً يًػبا  ٚاملٗي ايتكي ايتأٌٖٝ ع١ًُٝ يف ايػدٜد ايتدْٞ إىل باإلقاؾ١ ِ  مرب  أؾكربدٖ

 بربربن ايتٓطربربٝل قربربعـ إىل إقربرباؾ١ اـازدٝربرب١، ٚتاؾربرب١ ايعُربربٌ ضربربٛم يف املُهٓربرب١ ايؿربربسف

 ٚاالقتؿرباد١ٜ  االدتُاعٝرب١  ايت١ُٝٓ ٚبساَر اجملتُ  ٚاستٝادات ايتعًِٝ ٚكسدات َدتالت

ـ  ٚيريو. ايعا١ًَ ايك٣ٛ َٔ ٍ  تكرباع ٔ  ايػرببا   ؾربؿٛف  يف ايبطايرب١  َعربدل ٌ  بربايُٝ  إىل يٝؿرب

 .ايعا١ًَ ايك٣ٛ َٔ% 35  املكدز ايبطاي١ سذِ َٔ% .60

 ٚايربيت  االقتؿادٟ; ايٛق  يف ايكا١ُ٥  ايؿعٛبات َٔ بعدد اي١ُٝٓٝ اؿه١َٛ ٚتعذلف

ِ  ظٌ يف ،%3.5 يًٓاتر املتٛق  اؿكٝكٞ ايُٓٛ َعدٍ ػاٚش عدّ: أبسشٖا  َٔ ٘  تكربخ  ْطرببت

7 % ٛ ٕ  ٚمنرب ٔ  عربربدد إىل ٚاضربتٓادا  %. 3 بٓطربب١  ايطربها  أد٣ ؾكربربد اؿهَٛٝرب١،  ايتكربدٜسات  َرب

 ٚايطٝاضربربربرب١ٝ األَٓٝربربربرب١ األٚقربربربرباع اضربربربربتكساز عربربربربدّ بؿعربربربربٌ- احملًربربربربٞ ايٓربربربرباتر منربربربربٛ تربربربربدْٞ

ٌ  ممربا  اؾدٜد٠،، ايعٌُ ؾسف قدٚد١ٜ إىل -ٚاالقتؿاد١ٜ  املتٛقعرب١  ايبطايرب١  ْطربب١  هعرب

 يف األتربربر َربرب  تؿٛؾربربا  ايعُربربٌ، قربرب٠ٛ َربربٔ% 35ٚ 30 بربربن َربربا أٟ املستؿعربرب١ َطربربتٜٛاتٗا عٓربربد

 قربربسٚز٠ إىل ايتكربربازٜس ٚتػربربرل ،%4 مربربٛ إىل ايعُربربٌ قربرب٠ٛ عربربسض منربربٛ َعربربدٍ ازتؿربرباع االعتبربرباز

 عًربرب٢ ٚاؿؿربرباظ األعربربداد ٖربربرٙ الضربربتٝعا  ضربربٜٓٛا  عُربربٌ ؾسؾربرب١ أيربربـ 200 َربربٔ أنجربربس تربربٛؾرل

ٔ  ايعدد ٖرا تٛؾرل ٜؿع  اؿاي١ٝ األٚقاع ظٌ ٚيف. اؿايٞ َطتٛاٙ عٓد ايبطاي١ َعدلٍ  َرب

 .عاَا عػسٜٔ َد٣ ع٢ً ست٢ ايعٌُ ؾسف

ٔ   ايتكازٜس نػؿت ٚباملكابٌ ٔ  يف ايؿكربس  ْطربب١  ازتؿرباع  عرب ٔ % 54.5 إىل ايربُٝ  فُربٛع  َرب

 . ْط١ُ ًَٕٝٛ 24 ع٢ً عددِٖ ٜصٜد ايرٜٔ ايطهإ

 2014ّ/ 2005 املٗربربي ٚايتربربدزٜ  ايؿربربي يًتعًربربِٝ ايٛطٓٝربرب١ االضربربذلاتٝذ١ٝ تكربربُٓت ٚقربربد

ٌ  ضربٛم  زبربط  َٓٗربا  ز٥ٝطرب١ٝ  قرباٚز  عد٠ ع٢ً ٍ  قطرباع  ٚإغربساى  ايعُرب ِ  األعُربا  ايؿربي  بربايتعًٝ



 
 

 
 
 

29 
 

  للعلىم اإلنسانية واالحتواعية

 ISSN : 2410-1818 الشمسي سالم .د|    حتليلية سوسيولوجية دراسة اليمن يف واملهني التقني والتعليم التدريب

 م2017 يناير ( 15( الوخلذ )13العذد )

 عًرب٢  االضربذلاتٝذ١ٝ  استربٛت  سٝربح  املؤضطرب١ٝ،  ايكربدزات  تطربٜٛس  داْ  إىل املٗي ٚايتدزٜ 

 تكٓٝربربا ، َعٗربربدا ( 82)ٚ َٗٓٝربربا ، َعٗربربدا ( 137) بربربن ٜتٛشلعربربٕٛ َعٗربربدا ( 219) إلْػربربا٤ تؿربربٛز

 عًرب٢  ضتعٌُ اييت ايتٌُٜٛ َٚؤضطات املام١ ايدٍٚ َٔ ايتٌُٜٛ ضٝاضات إطاز إىل إقاؾ١

ٔ  ايتدزٜبٝرب١  باملؤضطربات  اـاؾرب١  ايكربدزات  تطربٜٛس  َرب   املتخؿؿرب١،  املعاٖد دعِ ٍ  َرب  تربال

 (.%15) إىل يتؿٌ االضتٝعاب١ٝ ايطاق١ زؾ 

 نًٝربات  ٚضربب   َعٗربدا   79 املٛدربٛد٠  املعاٖربد  عربدد  إ إىل ايسزلٝرب١  اإلسؿا٥ٝات ٚتػرل

ٌ  دازٜربا   ددٜربدا   َعٗدا  48 داْ  إىل ؽؿؿا  93 تكِ فتُ   12 ٚنربريو  ؾٝٗربا،  ايعُرب

 أيربربـ 90 إىل أيؿربربا  80 َربربٔ َطربربتكبال  ضتطربربتٛع  فًُربربٗا يف ٖٚربربرٙ ددٜربربد٠ فتُربرب  نًٝربرب١

 يعبربت  ؾكربد %( 15)بربربرب  االضربذلاتٝذ١ٝ  سربددتٗا  ٚايربيت  االضتٝعاب١ٝ ايطاق١ ىـ َا أَا طاي 

 غربربرل َطربرباز إسربربداخ يف املاقربربٝتن ايطربربٓتن تربربالٍ ايربرببالد بٗربربا َربربست ايربربيت ايظربربسٚف فُربربٌ

ّ  ايٓٛع ٖرا يف يًًُتشكن بايٓطب١ احملدد٠ األٖداف َ  َٓاض  ٔ  اشلربا ِ  َرب  مل ٚايربيت  ايتعًربٝ

 . االضذلاتٝذ١ٝ سددت٘ مما%( 3,4) إىل إال تؿٌ

ٔ  املٗي، ٚايتدزٜ  ايؿي ايتعًِٝ إٔ ٜٚبدٚ ٘  َٚرب ٞ  ٚاقعرب ٘  اؿرباي ٘  ال ٚقرب   يف أْرب  ميهٓرب

ٔ  ٚايتك١ٝٓ املاٖس٠ ايعُاي١ َٔ ايت١ُٝٓ ٚتطط ايعٌُ ضٛم الستٝادات ايؿاع١ً االضتذاب١  َرب

 .بٗا ٚايٛؾا٤ االستٝادات، ٖرٙ يف اؾدٜد َتابع١ ع٢ً قادز ٚغرل ٚايهٝـ، ايهِ سٝح

ٔ  ٜتك  أتس٣ د١ٗ َٚٔ ٘  َٚربد٣  تطربٛزٙ،  َٚطربازات  ايربُٝي،  االقتؿرباد  ب٦ٝرب١  َرب  سادترب

٘  ٚايتكٓٝرب١  املرباٖس٠  ايعا١ًَ يألٜدٟ ٘  ال ٚقربع١ٝ  يف أْرب  اضربتٝعا   عًرب٢  ػربدلٙ  أٚ نربجرلا   تدؾعرب

ّ  ٚنربرا . َٗازتِٗ ٚاضتجُاز ٚايتكي املٗي ايتعًِٝ كسدات نٌ ّ  عربد  اؿهَٛرب١  اٖتُربا

 َرب   باملكازْرب١  ايٛظا٥ـ تٛؾرل سٝح َٔ املٗي، ٚايتدزٜ  ٚايتكي ايؿي ايتعًِٝ مبخسدات

ٌ  املتصاٜربد  اـربسهن  عدد ّ  نرب ٌ  ؾربسف  تربٛؾرل  يف ٚنربريو  عربا  اـربسهن  الضربتٝعا   عُرب

 )(.  بِٝٓٗ ايبطاي١ ْطب١ ازتؿاع إىل أد٣ مما

 ايتٓطربٝل  ٚقسنربات  دٚاؾ  إٔ إىل تػرل ايٛاق  ملعطٝات املٓطك١ٝ ؾايٓتٝذ١ ذيو ٚع٢ً

ٍ  ٚدربدت  ٚإٕ سترب٢  قعٝؿ١، ايعٌُ ٚضٛم ٚايتكي املٗي ايتعًِٝ بن ٔ  أغربها  ايًكربا٤ات  َرب

٘  املػربذلى;  ٚايتٓطربٝل  ايتعإٚ أٚ اؾاْبن، بن ٞ  املطربت٣ٛ  ٜتعربد٣  ال ؾ ْرب ٞ  ايسزلرب  ايطٝاضرب

 . األسٛاٍ غاي  يف ٚايدعا٥ٞ
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 َ  ٚايتعإٚ يًتٓطٝل دباز٠ دٗٛدا  املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي ايتعًِٝ ٚشاز٠ تبرٍ ذيو َٚ 

 :عًٞ تكّٛ ايعٌُ ضٛم َ  ؾاع١ً غسان١ إلهاد ٚاأل١ًٖٝ ٚاـاؾ١ ايعا١َ ايكطاعات

 ٚايتربربدزٜ  ايؿربربي ايتعًربربِٝ َٓظَٛربرب١ تطربربٜٛس يف ايعُربربٌ ٚضربربٛم اـربرباف ايكطربرباع إغربربساى •

 .ايعٌُ ٚضٛم اـاف ايكطاع َ  ٚايتعإٚ ايػسان١ ملبدأ ػطٝدا  املٗي

 ٚايتربربدزٜ  ايؿربربي ايتعًربربِٝ كسدربربات تكٝربربِٝ يف ايعُربربٌ ٚضربربٛم اـربرباف ايكطربرباع إغربربساى •

 املخسدربربربات تًربربربو دربربربٛد٠ تكربربربُٔ َٚعربربرباٜرل آيٝربربربات ٚتسضربربربٝ  تطربربربٜٛس مربربربٛ ضربربربعٝا  املٗربربربي

 .ايٓٛع١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ الضُٝا ايعٌُ ضٛم استٝادات يتًب١ٝ َٚال٤َتٗا

 .ايعٌُ ٚضٛم ايتدزٜب١ٝ املؤضطات بن االزتبا  تٛثٝل •

 يًتعربسف  يًُٓػ ت ؾسؾ١ املػازن١ ع١ًُٝ تػهٌ سٝح يًخسهن عٌُ ؾسف تٛؾرل •

 .يتٛظٝؿِٗ األؾكٌ ٚاضتكطا  اـسهن ع٢ً

 ٚايتذازٜربرب١، ايؿربربٓاع١ٝ ايػربربسف َربرب  ًَُٛضربربا  تكربربدَا  ايربربٛشاز٠ سككربربت أتربربس٣ دٗربرب١ َٚربربٔ •

 )(: مت سٝح املٓؿس١َ ايجالخ ايطٓٛات تالٍ ٚامل١ٝٓٗ اؿسؾ١ٝ ٚاؾُعٝات

ٍ  َٔ ٚايؿٓاع١ٝ ايتذاز١ٜ ايػسف َ  ايتٓطٝل •  ٚمثربس٠  نشؿرب١ًٝ  ايربٛشاز٠  َهاترب   تربال

 .شلا ٚػطٝدا  ٚتعُٝكا  ايالَسنص١ٜ َبدأ تعصٜص بٗدف ايتٛاؾٌ َٔ ايطابك١ يًطٓٛات

 ايػربسف  َكربسات  يف اـاف ايكطاع َٔ يًُػازنن ايتُٗٝد١ٜ ايًكا٤ات بعكد االٖتُاّ •

 . ٚايؿٓاع١ٝ ايتذاز١ٜ

 تهربربٕٛ ٚإٔ املباغربربس، ٚاإلغربربساف املتابعربرب١ قربربسٚز٠ عًربرب٢ ايتذازٜربرب١ ايػربربسف قٝربربادات سربربح •

 .املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي ايتعًِٝ ٚٚشاز٠ اـاف ايكطاع بن ايٛؾٌ سًك١

 ايعدٜربد  إقاَرب١  يف املٗربازات  ٚتطربٜٛس  ٚايربتكي  املٗي ايتدزٜ  ؾٓدٚم ٜكّٛ ايطٝام ٖرا ٚيف

 ٖربربرٙ يف ايؿربربٓدٚم ؾربربسٚع تربربالٍ َربربٔ احملاؾظربربات َربربٔ ايعدٜربربد يف ايتدزٜبٝربرب١ ايربربدٚزات َربربٔ

 .احملاؾظات

  اليون في والوهني التقني والتعلين التذريب عىائق:  الرابع الوبحث

 يف ٜربربصاٍ ال ايٓٛعٝربرب١ أٚ ايهٝربربـ سٝربربح َربربٔ ؾٗربربٛ ايربربُٝٔ يف ايتعًُٝربربٞ بايٛقربرب  ٜتعًربربل َربربا

ٞ  ٚق  ّ  ٜعربي  َربا  َتربدْ ٘  عربد ٘  ايتُٓٝرب١،  َتطًبربات  تًبٝرب١   عًرب٢  قدزترب  تٛانرب   ال ٚكسداترب

 .ايتهٓٛيٛد١ٝ ايجٛز٠ بؿعٌ تطٛزات َٔ ٜؿسق٘ َٚا املطتكبٌ عٔ ؾكال اؿاقس
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 ًَٝربرباز 6 َربربٔ املٗربربي ٚايتربربدزٜ  ايؿربربي ايتعًربربِٝ ٚشاز٠ َٛاشْربرب١ ازتؿعربربت ايطربربٝام ٖربربرا ٚيف

 .2014ّ  عاّ َٛاش١ْ يف زٜاٍ ًَٕٝٛ 837ٚ ًَٝاز 14 إىل 2010ّ يعاّ  زٜاٍ ًَٕٝٛ 657ٚ

 َربرباشاٍ ايربربُٝٔ يف ٚاملٗربربي ايربربتكي ايتعًربربِٝ َربربٔ املؤضطربربٞ املطربربت٣ٛ ٖربربرا ؾربربإ ذيربربو َٚربرب 

 ٚقدٚدٜربرب١ َٓٗربربا، ايربرببع  ٚتكربربادّ ػٗٝصاتربرب٘، ٚتٛاقربرب  ايتشتٝربرب١  ايبٓٝربرب١ بكربربعـ ٜتؿربربـ

٘  ايتأٌٖٝ َطت٣ٛ ّ  َرب   ايتعًُٝٝرب١  شل٦ٝاترب ّ  عربد  اإللًٝصٜرب١،  ايًػرب١  بتربدزٜظ  ايهربايف  االٖتُربا

 . اؿاضٛ  َٗازات اضتخداّ قعـ داْ   إىل املتطًبات َٔ ٚاعتبازٖا

 :ًٜٞ مبا ايُٝٔ يف  ٚاملٗي ايتكي ٚايتعًِٝ  ايتدزٜ  عٛا٥ل أِٖ إهاش ٚميهٔ

 ؾاعًٝتٗربربا  ٚعربربدّ ايعُربربٌ ٚؾربربسف ايتُٓٝربرب١ الستٝادربربات ايتعًُٝٝربرب١ ايربربدلاَر َال٤َربرب١ عربربدّ (1

. ايتُٓٝرب١  ٚاستٝادربات  املٗي ٚايتدزٜ  ايتعًِٝ ع١ًُٝ كسدات بن تًٌ ٖٓاى إٕ سٝح

ٟ  اؾاْرب   إٔ َرب   ايٓظسٟ اؾاْ  ٚغًب١ ِ  طايرب   إلعربداد  َطًربٛ   ايٓظربس  ايربتكي  ايتعًربٝ

ٕ  إٔ ٜٚؿربذلض   دزاضرب١ٝ  نُتطًبات عا١َ ثكاؾ١ يٝهتط   ؾُٝربا % 20 سربدٚد  يف ٜهربٛ

 %.80 بٓطب١ ايتطبٝك١ٝ ايدزاض١ٝ املكسزات تهٕٛ

ٔ  ْاٖٝربو   يًطايرب   بايٓطربب١  األٍٚ اـٝرباز   املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايتعًِٝ ميجٌ ال (2 ٌ   عرب  ايؿؿرب

 .املٗي ٚايتعًِٝ األنادميٞ ايتعًِٝ بن ايكطسٟ

 ٚأٜكربا  األنربادميٞ،  ايتعًِٝ يف أقساِْٗ َ  باملكاز١ْ ايطال  يد٣ بايد١ْٝٚ اإلسطاع (3

 . ٚاملٗي ايتكي ايتعًِٝ َ  ايتعاٌَ يف ايدٚي١ قبٌ َٔ ايد١ْٝٚ ايٓظس٠

 .ٜتًكْٛ٘ ايرٟ ٚايتدزٜ  ايتعًِٝ عٔ بايسقا ايطال  غعٛز عدّ (4

 .ايعايٞ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتعًِٝ َطازات بن ٚايعُٛدٟ األؾكٞ االْتكاٍ يف ايؿعٛب١ (5

 .ايعٌُ  َٚؤضطات املٗي ٚايتدزٜ  ايتعًِٝ َؤضطات بن ايتعإٚ قعـ (6

ٞ  سٝربح  ايتٌُٜٛ  ع١ًُٝ قعـ (7 ِ  ٜعرباْ ٔ  املٗربي  ٚايتربدزٜ   ايتعًربٝ ـ  َرب  ٜٚعتربدل  املربٛازد  ْكرب

 .اـاف ايكطاع َٚؤضطات اؿه١َٛ ؾٝٗا تػذلى مجاع١ٝ َطؤٚي١ٝ متًٜٛ٘ َٛقٛع

 يًدزاضربرب١ ٚذيربربو املؤضطربربات ٖربربرٙ تسهربربٞ َربربٔ يًُتؿربربٛقن داتًٝربرب١ َربربٓ  ؽؿربربٝـ عربربدّ (8

 ايٓٛعٝربرب١ ايتخؿؿربربات ؾذربربٛٙ يطربربد اـربربازدٞ االبتعربرباخ داْربرب  إىل ايُٝٓٝربرب١ باؾاَعربربات

 . ايٓادز٠

 بربدٚزٖا  االزتكربا٤  إىل عادرب١   املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي ايتعًِٝ ٚشاز٠ إٔ ٖٞ  ايكٍٛ ٚتالؾ١

 األضاضربربربٞ ايربربربدٚز إىل األتربربربس٣ ايتعًربربربِٝ يربربربٛشازات املهُربربربٌ أٚ ايجربربرباْٟٛ ايربربربدٚز ٚقربربربع١ٝ َربربربٔ
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ٌ  فتُعٝرب١  ٚقربسٚز٠  نشاد١ ٚاحملٛزٟ ٕ  زمبربا  ايسآٖرب١  املسسًرب١  يف دٚزٖربا  إٕ برب ٛ  ٜهربٛ  ٖرب

 َربربٔ ٜعربرباْٞ ٚايربربرٟ ايعربرباّ ايعُربربٌ فربرباٍ يف  ايربربٛظٝؿٞ ايتربربٛاشٕ يتشكٝربربل املٛقربربٛعٞ املعربربادٍ

 ِ  عًربرب٢ أْربرب٘ اإلسؿربا٤ات  تؤنربربد سٝربربح ٚاملٗربي  ايربربتكي ايهربربادز غٝربا   َربرب  اإلدازٟ ايتكربخ

 َطربت٣ٛ  إٔ إال ٚايربتكي  املٗربي  املطتٜٛن يف املًتشكن إعداد يف املتٓا١َٝ ايصٜاد٠ َٔ ايسغِ

ٌ  ايتُجٌٝ ِ  يف برباملًتشكن  قٝاضربا   قربعٝؿا   شاٍ َربا  َُٓٗربا  يهرب ٟ  ايتعًربٝ ّ  ايجرباْٛ ِ  ايعربا  ٚايتعًربٝ

ٞ  ٚايتعًِٝ ايتكي ايتعًِٝ بن االيتشام ؾذ٠ٛ سذِ ٜٛق  ٖٚرا. اؾاَعٞ  ٚاؾٗربد  اؾرباَع

 .ايكاد١َ ايؿذل٠ يف َكبٍٛ تٛاشٕ ـًل تعب٦ت٘ املطًٛ 

ّ  ٜعهربظ  ٚايربتكي  املٗربي  ايتعًِٝ يف اإلْاخ متجٌٝ ق ي١ إٔ إىل إقاؾ١ ٕ  عربد  يف ايتربٛاش

 االزتكا٤ دٕٚ ؼٍٛ اييت االدتُاع١ٝ املعٛقات تريٌٝ ٜتطً  ايرٟ األَس االدتُاعٞ، ايٓٛع

ِ  بٗربربربرا اإلْربربرباخ  إدَربربرباز  مبطربربربت٣ٛ  يتهٜٛٓٗربربربا  املال٥ُربربرب١  ايتخؿؿربربربات يف ٚايتٛضربربرب   ايتعًربربربٝ

... ٚاؿاضربٛ   ٚاالتؿاالت املعًَٛات ٚتك١ٝٓ" االيهذل١ْٝٚ" ايؿٓاعات: َجٌ ٚـؿٛؾٝتٗا

ـ  ظرباٖس٠  َٚعاؾرب١  ايعٌُ،   قطاع  وتادٗا اييت اؿدٜج١ ايتخؿؿات َٔ ٚغرلٖا  ايربٓك

 .ايطا٥د٠ االدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ ايكِٝ ٚؾل ايػا١ًَ ايت١ُٝٓ يف املسأ٠ َػازن١ يف

ِ  ايؿٓاعٞ املٗي ايتعًِٝ يف املًتشكن أعداد تصاٜد ٜٚالس  ٟ  ٚايتعًربٝ ٟ  ايجرباْٛ  ايتذرباز

 ايؿربربربٓاعٞ ايٓػربربربا  ٜؿربربرباس  َربربربا غايبربربربا  ايربربربرٟ ايصزاعربربربٞ ايتعًربربربِٝ إٔ إال ايربربربتكي ٚايتعًربربربِٝ

٘  َاشايربت  أتربس٣،  ْػرباطات  َ  ٜٚتداتٌ ٘  أؾكربد  ممربا  ػدٜربد،  دٕٚ تكًٝدٜرب١  بسافرب  عالقترب

 .  ب٘ االيتشام  عٔ ايطال  ٚعصٚف ايعٌُ بطٛم

 : الذراسة نتائج

 ايكربربسٕ َٓتؿربربـ إىل تعربربٛد ايربربُٝٔ يف ٚاملٗربربي ايربربتكي ايتعًربربِٝ ْػربربأ٠ إٔ َربربٔ ايربربسغِ عًربرب٢ (1

ٔ  ايٓٛع ٖرا إٔ إال  تكسٜبا ايعػسٜٔ ِ  َرب ّ  وظرب٢  مل ايتعًربٝ  بعربد  َربا  َسسًرب١  يف باالٖتُربا

ِ  ْظاّ ع٢ً ايذلنٝص مت سٝح اي١ُٝٓٝ ايجٛز٠ قٝاّ ّ  ايتعًربٝ ٞ  ايعربا ٛ  ٚاشلربدف  ٚاؾرباَع  ٖرب

 . امل١ٝٓٗ ايٛظٝؿ١ ع٢ً ايذلنٝص غٝا  َ  اإلداز١ٜ ايٛظٝؿ١  ع٢ً اؿؿٍٛ

ٞ  اإلطرباز  بربن  نرببرل٠  ؾذرب٠ٛ  ٖٓاى تصاٍ ال (2 ِ  ايكرباْْٛ  األطربس  ٚبربن  ٚاملٗربي  ايربتكي  يًتعًربٝ

 . عٓ٘ ٚاملٓبجك١ عًٝ٘ ايكا١ُ٥ املؤضط١ٝ
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ٌ  ايتعًُٝٝرب١  ايعًُٝرب١  ٚكسدربات  َربدتالت  بن تٛاشٕ ٚدٛد عدّ (3 ّ  بػربه ٔ  عربا  داْرب   َرب

 . آتس داْ  َٔ ايت١ُٝٓ َٚتطًبات ٚاملٗي ايتكي ايتعًِٝ َدتالت ٚبن

 ايسؤٜربربرب١ غٝربربربا  تعهربربربظ بؿربربربٛز٠ ايربربربُٝٔ يف ٚاملٗربربربي ايربربربتكي ايتعًربربربِٝ عٛا٥ربربربل تتعربربربدد (4

ٞ  ايٛضط٢ ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع ٖرا أل١ُٖٝ االضذلاتٝذ١ٝ ٕ  ٚايعرباي ٟ  نػربسٜا  يعًُٝرب١  سٝربٛ

 . ايت١ُٝٓ

ٕ  املامٕٛ ٜسبط (5 ٕ  ٚايربداعُٛ ٕ  اإلقًُٝٝربٛ ٔ  ٚايربدٚيٝٛ  ايتُٓٝرب١  أٖربداف  ؼكٝربل  بربن   يًربُٝ

ِ  أُٖٝرب١  ٜؤنربد  َا ٚاملٗي ايتكي بايتعًِٝ ٚاالٖتُاّ ٔ  ٚاملٗربي  ايربتكي  ايتعًربٝ  داْرب   َرب

 ؾربربشٝش١ أضربربظ عًربرب٢ ايتُٓٝربرب١ يتشكٝربربل ٚتربربجُرلٙ ايربربدعِ ٖربربرا َربربٔ االضربربتؿاد٠ ٚستُٝربرب١

 .ٚزاضخ١

٘  ايربُٝي  اجملتُ  ميتاش (6 ٞ  ٚسربسيف  َٗربي  فتُرب   بأْرب ّ  َٓربر  إْترباد  ٜطربتطٝ   ٚيربريو  ايكربد

 ٕ  اـربربدل٠ ٚانتطربربا  االستهربرباى مبذربربسد ٚإتكاْٗربربا َٗٓربرب١ أٟ انتطربربا  ايربربُٝي اإلْطربا

 بؿربربٛزت٘ ٚاملٗربربي ايربربتكي ٚايتعًربربِٝ ايتربربدزٜ  عًُٝربرب١ يٓذربربا  ٚداعربربِ ٖربرباّ عٓؿربربس ٖٚربربرا

 . املعاؾس٠ ايع١ًُٝ

 : الوقترحات

 ٚاملٗربي   ايتكي ٚايتعًِٝ ايتدزٜ  تطٜٛس تاف ٚبػهٌ ايدزاض١ تكذل  ايطٝام ٖرا يف   

 ملطربربربتٜٛاتٗا  اؾربربربد٣ٚ دزاضربربرب١ بعربربربد ددٜربربربد٠ فتُربربرب  ٚنًٝربربربات َعاٖربربربد ب ْػربربربا٤ ايربربربُٝٔ يف

 َربرب  ٚاإلْربرباخ ايربربرنٛز ٚبربربن ٚايسٜربربـ، اؿكربس  بربربن ايتربربٛاشٕ إهربرباد عًربرب٢ ٚتعُربربٌ ٚأْٛاعٗربا، 

 ٚؾربت   ٚاـاؾ١ ٚاؾدٜد٠،ايعا١َ ايكدمي١ ٚايتدزٜب١ٝ ايتع١ًُٝٝ املؤضطات بن تٓاؾظ تًل

 إطربربرباز يف ٚاملٗربربربي ايربربربتكي ايتعًربربربِٝ َٚربربربدزبٞ ملدزضربربربٞ املطربربربتُس ٚايتأٖٝربربربٌ يإلعربربربداد بربربربساَر

ٔ  يًُتؿربٛقن  ٚتازدٝرب١  دات١ًٝ َٓ  ٚتٛؾرل اي١ُٝٓٝ اؾاَعات ٔ  اؿادرب١  يطربد  ايطربال   َرب  َرب

 ٜطربربربربتذٝ  املٗربربربربي ٚايتربربربربدزٜ  ايربربربربتكي ايتعًربربربربِٝ ٚدعربربربربٌ.. ٚايٓربربربربادز٠ ايٓٛعٝربربربرب١ ايتخؿؿربربربربات

ٔ  ٚاملتطربسبن  املسأ٠ الستٝادات ِ  َرب ّ  ايتعًربٝ  يف ٚايربساغبن  اـاؾرب١  االستٝادربات  ٚذٟٚ ايعربا

 ؼكربل  آيٝربات  ٚقرب   ٚنربريو  برباـدل٠،  املهتطربب١  اؿربسف  أؾشا  َٔ  َٗازاتِٗ تطٜٛس

ٔ  ٚاملٗٓٝرب١  ايتك١ٝٓ املعاٖد بن  األدا٤ يف ايتُٝص ٍ  َرب ِ  تربال  ٚاملعٜٓٛرب١،  املادٜرب١  اؿربٛاؾص  تكربدٜ

ٍ  ٚؼؿٝربص  تُٓٝرب١  ٚأٜكا  ٛ   اـربسهن  يربد٣  املٝربٛ ٌ  مرب  ٚاالبتهرباز  املبربادز٠  ٚزٚ  املٓربتر  ايعُرب

 ٚاملٗربربي ايربربتكي ايتعًربربِٝ  ٚٚقربرب  بٗربربِ، تاؾربرب١ َػربربسٚعات بتهربربٜٛٔ يربربدِٜٗ ايجكربرب١ ٚتعصٜربربص
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 َربرب  ايٓٛعٝربرب١ يكربربُإ َطربربتُس٠ بؿربربٛز٠ َٚتابعتربرب٘ دقٝربربل إغربربساف ؼربربت  اـربرباف أٚ األًٖربربٞ

 . قدد٠ َعاٜرل ق٤ٛ يف ايذلاتٝـ َٓ  آيٝات تؿعٌٝ

ٌ  بؿربسف  تاف َعًَٛات ْظاّ تأضٝظ قسٚز٠ اـدلا٤ ٜٚؤند     ايربسٚابط  ٚتطربٜٛس  ايعُرب

 اإلْتربرباز، ٚقطاعربربات ايتربربدزٜ  َؤضطربربات بربربن ايػربربسان١ ٚتعصٜربربص ايتٛظٝربربـ غربربسنات َربرب 

 ٚتطبٝربل  ٚاملطتكب١ًٝ اآل١ْٝ ايتطٛزات َ  تتال٤ّ نٞ اإلداز١ٜ ٚايٓظِ ايتػسٜعات َٚسادع١

 مبربا  ٚاملٗربي  ايتكي ٚايتعًِٝ ايتدزٜ  َؤضطات يف ٚاألنادميٞ ٚاالعتُاد اؾٛد٠ غسٚ 

 . املكد١َ اـدَات يٓٛع١ٝ َكبٛال  سدا  ٜكُٔ

ِ  يًتدزٜ  املطتكبًٞ ايتطٛز آؾام ؾ ٕ ذيو ق٤ٛ ٚع٢ً    ٔ  يف ٚاملٗربي  ايربتكي  ٚايتعًربٝ  ايربُٝ

ٔ  ضرببل  َربا  َرب   بايتٛاشٟ ٚاملٛقٛع١ٝ ايرات١ٝ اإلدسا٤ات َٔ مج١ً اؽاذ تتطً   أبسشٖربا  َٚرب

 : ًٜٞ َا

 .َٚؤضطات٘ ٚاملٗي ايتكي ايتعًِٝ َٓاٖر ٚؼدٜح تطٜٛس (1

  ٚتازدٝا داتًٝا ايعٌُ ضٛم َتطًبات تٛان  ددٜد٠ ؽؿؿات اضتشداخ (2

 ايٓظاّ َتطًبات َ  ٜتٛاؾل ٚمبا ٚاملٓاٖر ايتك١ٝٓ املعازف يف املتطازع١ ٚايتطٛزات

 .ايُٝي يًُذتُ  ٚايجكايف ٚاالقتؿادٟ االدتُاعٞ

 . اـاف ٚايكطاع امل١ٝٓٗ املعاٖد بن ايػسان١ تؿعٌٝ قسٚز٠ (3

 ايدزاض١ٝ املٓاٖر ٚزبط ايعٌُ ؾسف يف ايتػٝرلات ملساقب١ دٚز١ٜ بدزاضات ايكٝاّ (4

 . ايت١ُٝٓ َٚتطًبات ايعٌُ بٛاق 

 ٚتٛؾرل ايتهٓٛيٛدٞ ايتطٛز ملٛانب١ ٚايتك١ٝٓ ايؿ١ٝٓ ٚاملعدات األدٗص٠ ؼدٜح (5

 .امل١ٝٓٗ ٚايهًٝات املعاٖد تسهٞ وتادٗا اييت ايتدزٜب١ٝ ٚاملٛاد اـاَات

 . ٗيٚامل ايتكي ايتعًِٝ َؤضطات ناؾ١ بن ايدزاض١ٝ املٓاٖر َؿسدات تٛسٝد (6

 ٚايتك١ٝٓ امل١ٝٓٗ املعاٖد كسدات ٚتػذٝ  اـسهن ٚنؿا٤ات َٗازات تعصٜص (7

 . اؾاَع١ٝ ايدزاض١ ملٛاؾ١ً عاي١ٝ َعدالت ع٢ً اؿاؾًن ٚغاؾ١

 فاالت يف َػازنتٗٔ ٜعصش مبا يًؿتٝات تكًٝد١ٜ غرل َٚٗٔ ؽؿؿات اضتشداخ (8

 . اجملتُع١ٝ ايت١ُٝٓ

 اجملتُربربرب  تٛعٝربربرب١ يف ٚؽؿؿربربرباتٗا بأغربربربهاشلا اإلعربربربالّ ٚضربربربا٥ٌ دٚز ٚتؿعٝربربربٌ تٛضربربربٝ  (9

 .ٚاجملتُ  يألضس٠ االدتُاعٞ ايٛق  ؼطن يف ٚدٚزٙ ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع ٖرا بأ١ُٖٝ



 
 

 
 
 

35 
 

  للعلىم اإلنسانية واالحتواعية

 ISSN : 2410-1818 الشمسي سالم .د|    حتليلية سوسيولوجية دراسة اليمن يف واملهني التقني والتعليم التدريب

 م2017 يناير ( 15( الوخلذ )13العذد )

 .ايعايٞ ايتعًِٝ أٚ األنادمي١ٝ ٚايهًٝات ٚامل١ٝٓٗ ايتك١ٝٓ املعاٖد بن ايتذطرل (10

 ٚايبطايرب١  ايؿكربس  َٔ يًشد املعاٖد ملخسدات املٝطس٠ ايكسٚض يتكدِٜ بٓو اضتشداخ (11

 تعصٜربص  إىل إقرباؾ١  املٗربازات  ٚتطربٜٛس  املٗربي  ايتربدزٜ   ؾٓدٚم تؿعٌٝ ٚ اـسهن بن

 عًربرب٢ اـربربسهن ٚؼؿٝربربص دعربربِ يف املربربدْٞ اجملتُربرب  َٚٓظُربربات احملًٝربرب١ اجملربربايظ دٚز

ٌ  بطربٛم  ايؿرب١ً  تٛثٝربل  أُٖٝرب١  َ  ايتُٟٓٛ بدٚزِٖ ايكٝاّ  اإلْتادٝرب١  ٚايكطاعربات  ايعُرب

 . املختًؿ١ ٚاـد١َٝ

٘  ايتهربساز  إشاي١ (12 ٟ  ٚاملٗٓٝرب١  ايتكٓٝرب١  املعاٖربد  يف ايتخؿؿربات  يف ٚايتػرباب ٟ   ٚايربر  ٜربؤد

 .  أتس٣ ْٛع١ٝ ؽؿؿات ٚغٝا  كسداتٗا تهساز إىل

 :الوراحع

 : الكتب

 5 .  ؾربربٓعا٤.  ٚايٓػربربس يًطباعربرب١ األْربربديظ داز.  اؾُٗربربٛزٟ ايربربُٝٔ.  ايدلدْٚربربٞ عبربربداه (1

.1997 

ِ  أبعاد: ادٜػٝا مل َايهٛ (2 ٌ  ٚعالقرب١  املتاسرب١،  ٚايؿربسف  ايربدٚيٞ،  ايتعًربٝ  إطرباز  يف ايعُرب

 ايربربدٚيٞ ٚايٓظربرباّ ايعربربايٞ ايتعًربربِٝ ضربرباْٝاٍ، بٝهربرباع يف اؾدٜربربد االقتؿربربادٟ ايٓظربرباّ

 1987ّ ايسٜاض اـًٝر، يدٍٚ ايعسبٞ ايذلب١ٝ َهت  ْٚػس تسمج١ اؾدٜد،

 ٚايتٛشٜ ، يًٓػس املٓاٖر داز ايتدزٜ ، ٚأضايٝ  ٚاملتدزبٕٛ املدزبٕٛ ايؿرليف، قُد (3

 2009ّ األزدٕ

ِ  يف اػاٖربات  ناظِ إبساِٖٝ قُد (4 ٛ  داز ايكرباٖس٠،  ايػربع ،  ايتعًربٝ  املؿربس١ٜ  األلًرب

1986ّ 

 العلمية : والبحوث الدراسات

 دزاضربربربرب١ ايربربربربُٝٔ، يف ايبػربربربربس١ٜ املربربربربٛازد تُٓٝربربربرب١ آيٝربربربربات ايؿربربربربًٟٛ، قطربربربربٔ اْتتؿربربربرباز (5

 دنتربٛزا٠،  زضاي١ منٛذدا ، تعص ٚاملٗي ايتكي ايتعًِٝ َؤضطات يٛاق  ضٛضٛيٛد١ٝ

2007ّ 

 سٛيٝربرب١ ايربربُٝٔ، يف ايػربربٗادات سربرباًَٞ ٚبطايربرب١ ايتػربربػٌٝ أشَربرب١ ايربربدٜٔ، غربربسف محربربٛد (6

 2012ّ 2 ايعدد تعص، داَع١ اآلدا ، ن١ًٝ
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 يف ايػربربربا١ًَ ايتُٓٝربربرب١ استٝادربربربات ملكابًربربرب١ ايجربربرباْٟٛ ايتعًربربربِٝ تطربربربٜٛس ايطربربربٝاْٞ، محربربربٛد (7

 .1999دنتٛزاٙ زضاي١ اي١ُٝٓٝ، اؾُٗٛز١ٜ

 ايؿكربربس َربربٔ اؿربربد يف ٚاملٗربربي ايؿربربي ايتعًربربِٝ دٚز َربربصازم، قُربربد سطربربٔ املًربربو عبربربد (8

 َادطربربترل زضربرباي١/   اؿدٜربربد٠ قاؾظربرب١ عًربرب٢ تطبٝكٝربرب١ ؼًًٝٝربرب١ دزاضربرب١/  ٚايبطايربرب١

2012ّ 

 ايؿكربربس َربربٔ اؿربربد يف ٚاملٗربربي ايؿربربي ايتعًربربِٝ دٚز َربربصازم، قُربربد سطربربٔ املًربربو عبربربد (9

 َادطربربترل زضربرباي١/   اؿدٜربربد٠ قاؾظربرب١ عًربرب٢ تطبٝكٝربرب١ ؼًًٝٝربرب١ دزاضربرب١/  ٚايبطايربرب١

2012ّ    

ٞ  ٚايتُهن اإلدَاز اشلدٚاْٞ، ايسشام عبد (10  َكازبرب١  ٚايتكٓٝرب١  املٗٓٝرب١  املعاٖربد  ـسهرب

 . 2007َّادطترل زضاي١ تعص، َد١ْٝ يف َٝدا١ْٝ ضٛضٝٛيٛد١ٝ

 ٚايتربربدزٜ  ايربربتكي ايتعًربربِٝ قطربرباع عًربرب٢ االقتؿربرباد١ٜ اإلؾربربالسات آثربرباز َكبربربٌ َربرباشين (11

 .2007َّادطترل زضاي١.  2005-1995 اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ يف امل١ٝٓٗ

 : والتكاري  الدوريات

 ٚايتعربربربربإٚ ايتخطربربربربٝط ٚشاز٠ ايربربربربُٝٔ يف ايبػربربربربس١ٜ يًتُٓٝربربربرب١ ايسابربربربرب  ايربربربربٛطي ايتكسٜربربربربس (12

 2013ّايدٚيٞ

 ادتُاعٝربرب١، دزاضربربات فًربرب١ اؿدٜجربرب١، ايُٝٓٝربرب١ ايدٚيربرب١ يف املربربسأ٠ عُربربٌ: ذَربربسإ أؾربربسا  (13

 2009ّ األٚىل ايط١ٓ ايساب ، ايعدد

 بتهٓٛيٛدٝربربا ٚازتباطٗربربا املعسؾربرب١ عًربرب٢ املعتُربربد االقتؿربرباد(: 2002) غربربتٍُٝٓٛ إدٚازد (14

 2002َّازع ،171ايعدد االدتُاع١ٝ، يًعًّٛ ايدٚي١ٝ اجمل١ً املعًَٛات،

ّ  املؤمتس ٚاملٗي، ايتكي ايتعًِٝ اتؿاق١ٝ (15 ِ  ملٓظُرب١  ايعربا  ٚايجكاؾرب١  يًذلبٝرب١  املتشربد٠  األَرب

 (.ايْٝٛطهٛ) ٚايعًّٛ

 2006ّ يعاّ، ايطٟٓٛ ايتكسٜس املٗي ٚايتدزٜ  املٗي ايتعًِٝ ٚشاز٠ (16

 .2004ّايعٌُ بطٛم ٚعالقت٘ املٗي ٚايتدزٜ  ايتكي ايتعًِٝ  ايدٚيٞ ايبٓو تكسٜس (17

 ايتُٓٝربرب١ مربربٛ املٗربربي ٚايتربربدزٜ  ايربربتكي ايتعًربربِٝ تٛدٝربرب٘  ايْٝٛطربربهٛ َٓظُربرب١ تكسٜربربس (18

 .ّ(2006)ايدٚيٞ املسنص ايْٝٛٝؿٍٛ املطتدا١َ،
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 املٗربي  ٚايتدزٜ  ايؿي ايتعًِٝ ٚبساَر ضٝاضات تطٜٛس  ايدٚي١ٝ ايعٌُ َٓظ١ُ تكسٜس (19

 .2008ّاؿدٜج١ يًُطتذدا ت ٚؾكا  ايعٌُ ضٛم استٝادات ملٛانب١

 2013ّ يإلسؿا٤ املسنصٟ اؾٗاش تكسٜس (20

 ايُٝٓٝربرب١ اؾُٗٛزٜربرب١ يف ايتعًربربِٝ َؤغربربسات)  ايتعًربربِٝ يتخطربربٝط األعًربرب٢ اجملًربربظ تكسٜربربس (21

 2010/2011ّ املختًؿ١ ٚأْٛاع٘ - َساسً٘

 2012ّ اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ ايتعًِٝ يتخطٝط األع٢ً اجملًظ تكسٜس (22

 16038ايعدد اؾُٗٛز١ٜ ؾشٝؿ١ (23

 1662ايعدد ضبتُدل 26 ؾشٝؿ١ (24

ٛ  ايربتػرل  ضٝاضرب١  بطاْرب١،  بٛ اه عبد (25 ٍ  يف ٚايُٓرب ِ  فربا  ايعسبٝرب١  اجملًرب١  ايعربايٞ،  ايتعًربٝ

 األٍٚ، ايعربربدد تربربْٛظ، ٚايعًربربّٛ، ٚايجكاؾربرب١ يًذلبٝربرب١ ايعسبٝربرب١ املٓظُربرب١ ايعربربايٞ، يًتعًربربِٝ

1995ّ 

 بربن  ايكا٥ُرب١  ايؿذ٠ٛ تكٝٝل يف األعُاٍ أؾشا  َٓظُات دٚز عًٞ ضٝد أمحد عًٞ (26

 َٓظُربرب١ عكربدتٗا  ايربيت  ايكَٛٝرب١  ايٓربد٠ٚ  ايعُربربٌ، ضربٛم  ٚاستٝادربات  ايتربدزٜ   كسدربات 

 .2009 ايجاْٞ تػسٜٔ/ ْٛؾُدل11-9 َٔ ايكاٖس٠ يف ايعسب١ٝ ايعٌُ

 .2008ّ ايعسب١ٝ ايعٌُ َٓظ١ُ َٓػٛزات (27

 اإليهذل١ْٝٚ ايعبطٞ قُد ايؿشؿٞ  َد١ْٚ (28

 _2007يعاّ ايطٟٓٛ ايتكسٜس املٗي ايتعًِٝ ٚشاز٠ (29

 _ 2008ّ املٗي ٚايتدزٜ  ايؿي ايتعًِٝ ٚشاز٠ (30

ٕ  ايتخطربٝط  ٚشاز٠ (31 ٞ  ٚايتعرباٚ  يًتُٓٝربرب١ ايجايجرب١  اـُطرب١ٝ  اـطرب١  َػربسٚع ( 2006) ايربدٚي

  _2006/2010 ٚاالدتُاع١ٝ االقتؿاد١ٜ

 : وقوانني تش يعات

 .اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ دضتٛز (32

 .2006ّ يط١ٓ( 23) زقِ ٚايتكي ايؿي ايتعًِٝ قإْٛ (33

 .1995ّ يط١ٓ( 5)زقِ ايعٌُ قإْٛ (34

 .2001ّ يط١ٓ( 1)زقِ األ١ًٖٝ ٚاملٓظُات اؾُعٝات قإْٛ (35
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