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مهارات التعليم والتوظيف قراءة في بطارية :سبل التوظيف وستة عناصر للنجاح في أمريكا.

تقديم :
العمل والتعليم والتقدم ,ثالثية منظومة مهمة في حياة المجتمع قديمة و حديثة,
فال تقدم بدون تعليم  ...و التقدم مؤشر جيد ذو دالالت للتعليم و استمراريته وجودته ...
كما ينعكس واقع األداء المتميز في مؤسسات التعليم جميعها علي صور التقدم وسماته
ومظاهره المتعددة فى مجتمعات اليوم فالدولة المتقدمة هى دولة متعلمة تمكنت من
المعرفة والتعلم و المجتمع المتعلم هو مجتمع تقدم ,والمعرفة المتراكمة فى هذا المجتمع
نموها و صناعتها وعملها األساسي هو بناء التقدم ونشر تطبيقاتها مطلب أساسي
للمحافظة علي استمرارية هذا التقدم فى كل ربوع الكون الذى نعيشه .

 بطارية سبل التزظيف االمريكى ( : (Career Pathway Toolkit
قبللل قللراءة محتللوى المشللروع االمريكللى للللربط بللين مهللارات الللتعلم و التعللليم ونظللام
التوظيللو والمسللارات التللى تناولهللا المشللروع يمكللن القللول و الت كيللد علللي انلله ال تقللدم وال
تنمية بشرية حقيقية – ت كيدا -بدون عمل دؤوب ,وقوى بشلرية عامللة بكفلاءة وبمعلدالت
عاليلة بلين كافلة قلوى وطبقلات المجتمللع البشلرية ,فالعملل اللدؤوب مؤشلر أساسلي للنجللا
وتقللدم المجتمللع يمثللل واقعيللا تطبيقللا لتوظيللو مهللارات الللتعلم فللي ميللادين الحيللاة والعمللل
المتعددة.
فالمهارات التي يتطلبها سوق العمل أو كملا يطللق عليهلا المشلروع االمريكلى – اللذ
نقدم القراء الحاليلة لمحتلوى األداء فيله  :بطاريلة سلبل التوظيلو ( (Career Pathway
 ,Toolkitأو بللالمعنى األصللع لللبعس األساسلليات و المكونللات الرييسللية مللن حيل أهميللة
ذلللف فللى حقللل البحل المعرفلي والتطبيقللي حللو نظللم التعللليم فللى قللارة مللن قللارات دول العللالم
وهى قارة أمريكا الشمالية.
هنا يكون التساؤل الرييسي :
كيو تكون قضية التعليم والتقدم هلي المحلور الرييسلي فلى بلراما التعلليم ونظمله فلى
أ دولة من دول العالم .لذا محورت الجمعيلة المصلرية للتربيلة المقارنلة واإلدارة التعليميلة
جزءا من خطنها اإلستراتجية فى دراسة ذلف فى كل جزء من خطتها اإلستراتجية فى دراسلة
ذلف فى كل قارة من قارات العالم وهو أمر مهم فلى مجلال دراسلات التربيلة المقارنلة واإلدارة
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التعليميلللة ونظلللم التعلللليم وتطبيقاتهلللا والتربيلللة الدوليلللة ومشلللروعاتها البحثيلللة فلللى العلللالم
المعاصر.

 عنصر جناح املشروع او رقم ( )3من العناصر السته الرئيسية:
حيل يقللع تقريللر المشللروع المشللار إليهللا فللى  112صللفحة  .واختللار الباحل العنصللر
الثاللللل ( صللللفحات  ) 11 – 22مللللن هللللذا التقريللللر والعنصللللر الثاللللل ( Element
 ) threeمن المشروع أو عنصلر ملن عناصلر نجلا المشلروع رقلم ( )3هلو :تصلميم
بلراما التعللليم والتللدريب او كمللا ورد فللى التقريللر

Design Education And

 Training programsوكان قد تم تحديلد عناصلر نجلا المشلروع االمريكلى بسلتة
عناصلللر سلللماها المشلللاركون الخمسلللة فلللى إجلللراءات المشلللروع فلللى الواليلللات المتحلللدة
األمريكية ب نها ست عناصر لنجا مشلروع سلبل التوظيلو وقلدم المشلروع إلفلادة قلوة
العملل و تطويرهللا مللن اجللل التقللدم المجتمعللي فلى الواليللات المتحللدة وهللذه العناصللر تللم
فرزها كما يلي :
 -1بناء الشراكات .
 -2التعرو على قطاع الصناعة والملتحقين للعمل به.
 -3تصميم براما التعليم والتدريب.
 -1التعرو عل احتياجات التمويل والموارد المتاحة .
 -5سياسات التخطيط وقيمة تعزيزها للبراما ( التعليم والتدريب ).
 -6سبل قياس التغيرات الحادثة فى النظام ( سبل التوظيو ) و األداء الحاد .

 اإلعالن عن برنامج ومشروع سبل التوظيف ( :(Career Pathways
أعلنللت و ازرات التعللليم والعمللل والصللحة والخللدمات اإلنسللانية – اربعللة و ازرات –
أمريكيللة فللي شللهر ابريللل عللام  2112و فللي خطللاب رسللمي لهللا مجتمعللة عللن تقللديم
برناما للمشروع من اجل التنفيذ  .وحددت اللو ازرات فلى خطلاب رسلمي لهلا علن سلبل
التوظيلللو (Pathways

 ,(Careerكملللدخل واعلللد وريللليس فلللي تقلللديم الخطلللط

ومسلارات فاعلللة فللي تنفيللذ عمليللات اإلعلداد لتشللغيل العمللال ذوى المهللارات المتوسللطة
(فقيللرة أو منخفضللة )  - Low Skilled Workersكمرحلللة اولللي يليهللا تطللوير
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المهللارات حسللب المشللروع لتصللبع هللذه العمالللة عاليللة المهللارة للمشللاركة بفاعليللة فللى
مستقبل الصناعة واالقتصاد فى الواليات المتحدة وبناء التقدم .
وقراءة تقرير المشروع التحليليلة تبلين أن هنلاف خططلا إسلتراتجية قلد تلم اإلعلداد
لها بواسطة الواليات المشاركة فى إجراءا المشروع ( 2واليلات ) ,وتؤكلد عللى أهميلة
التعللاون بللين و ازرات العمللل والتعللليم و الصللحة والخللدمات اإلنسللانية ,كللل فللى نطللاق
عمله من اجل توفير فرص العمل والتشغيل ,وتمكلين عملل اسلتراتجيات نملو االقتصلاد
وازدهاره فى الواليات المتحدة األمريكية .

 مفهوم سبل التوظيف كما قدمته الوزارات االربعة :
يقللللوم هللللذا المفهللللوم الللللذ تبنتلللله الللللو ازرات المشللللار إليهللللا سلللللفا ,الللللي سلسللللة
اسلتراتجيات التعلليم والتلدريب ( ) Education And Trainingالمتصللة المترابطلة
مع بعضها والمتواصللة الحلقلات ملن اجلل تعزيلز الخلدمات ومسلاعدة اإلفلراد الملؤهلين
للعمل بااللتحاق بقطاع الصلناعة االمريكلى وبلذا تعلين فلى تزويلد وتل مين حاجلات هلذا
القطاع بالعاملين المزودين بمهارات محددة الزمة وضرورية للعمل.

 تنمية مهارات العمل الضعيفة :
ملللن االسلللتراتجيات التلللي تبناهلللا المشلللروع  :تشلللجيع اإلفلللراد عللللى االنتقلللال اللللى
مسللتوى أعلللي تعليميللا ( مؤهللل أعلللى ) يمكللنهم مللن االلتحللاق بوظيفللة تتطلللب مهللارة
بعينهلللا ( حسلللب كتلللالوا المهلللارات والوظلللايو الملللرتبط بالمشلللروع ) ,و تحقلللق هلللذه
المهللارات خللدمات رييسللية للمسللتفيدين (  (Stakeholdersوقللد قللدم مجتمللع التعللليم
إدارات التعلللللليم مبلللللادرة قايلللللدة فلللللي تزويلللللد بلللللراما التعلللللليم بالفصلللللول الدراسلللللية (
 ) Classroom-Basedحتللى تللتم المشللاركة االيجابيللة فللي تنميلة وبنللاء قللوة عمللل
ذات مهللارات مختلفللة أو متنوعللة تتللدرا مللن مسللتوى أقلل الللى مسللتوى أعلللي وتسللاعد
قطللاع اإلعمللال (  ) Business Sectorوالشللريف المهللم فللى التنميللة فللى تكللوين
وبنللاء سللوق عمللل (  ) Workplaceمؤسللس علللى فرصللة تعلللم يقابلهللا احتياجللات
الجيللل الحللالى مللن ذوى الخبللرة او المهللارات المتواضللعة بدايللة (

Short Term

 )Staffing Needsوالتلي تكلون نلواه أو أسلاس اوللى حسلب المشلروع فلى تقلديم
وتنمية الجيل التالي من العاملين المهرة ( .) Low Skilled Skilled
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 اخلدمات االنسانية والشراكات فى العمل :
فللللى مثللللل المشللللروع االمريكللللى الحللللالى ,ال يمكللللن إغفللللال الجوانللللب اإلنسللللانية
واالجتماعيلللة وحاجلللات اإلفلللراد ففلللى نفلللس الوقلللت تقلللوم وزارة الخلللدمات اإلنسلللانية (
 ) Human Serviceفى تعزيز حاجلات العلاملين نحلو بنلاء توازنلات بلين الشلهادات
الدراسية ( المؤهالت ) ومهنيتهم ومسيولياتهم األسرية ,خاصة عنلدما يكلون اسلتثمار
هذه المؤهالت في مستقبل حياتهم و معيشتهم .
مما يجعل كل نشاطات سبل التوظيو واقعا إنسانيا فى التعامل مع وكاالت العملل
وبناء الشراكات الوظيفية والمهنية فالسبيل المناسب يتحدد عن طريلق عالقلة إنسلانية
موطدة بين العامل وشريف أو صاحب العمل الذى تم اختياره.

 التزامااات العماال والشااراكة وبطارياة التوظيااف ( & Commitment
: ) Toolkits
االلتزاملللات او عملللل الشلللراكات حسلللب المهلللارات وحاجلللات العملللل و القطاعلللات
والمؤسسلللات المختلفلللة فلللي المجتملللع االمريكلللى ,تلللانى ملللن واقلللع الخبلللرات والحاجلللات
الفعليللة ,كمللا انهللا تحللدد السللبيل المناسللب للتوظيللو فللي المسللتقبل ,حي ل يالحللظ ان
االلت ازمللات المحللددة فللي الش لراكات يللتم وضللعها فللى االعتبللار علللى المسللتوى الفيللدرالى
(االمريكى ).

 مكونات كتالوج العمل :
حدد تقرير المشروع ضرورة إعالن الواليات عن فرص العملل والمهلارات المطلوبلة
لكللل قطللاع .ويقللوم علللي ذلللف جهللازين ( :االول) كليللات المجتمللع ( Community
 ) Collegesو الثلانى المجللس القلومى لتعلليم القلوى العامللة ( The National
) Council For Work Force Education
كما يسمع لجهلات أخلر وهييلات مثلل وزارة العملل قطلاع التوظيلو والتلدريب
بتقديم الخبرة او عمل بيت خبلرة يقلدم نموذجلا للكفايلات ( Competency Model
 )Clearinghouseحيلللل يمكللللن للللللو ازرات وقطاعللللات العمللللل االخللللر مللللن التللللزود
باألوليللات وكللذا التمثيللل المريللي لهللا .كمللا يعمللق مللن رؤيللة المسللتفيدين حللول حاجللات
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الشركاء (  ) Partnersوبناء فكر منظومي يتميز بالقدرة على التغيير( Systemic
.) Change

 وهناك امرين رئيسيني يشتمل عليهما الكتالوج :
 -1الملللادة (  ) Materialالتللللى تحتاجهلللا الهييللللات فلللى وضللللع وتصلللميم إرشللللادات
وتعليمات إدارة االلتزامات وتحويلها الى شكل واقعى .
 -2مللادة (  ) Plansخطللط تحتاجهللا الهييللات فللى بنللاء الش لراكات ولضللمان النجللا
المستقبلي فى تطبيق المشروع ( . ) career Pathways
كمللا يجللب ان يتضللمن االشللارة الللي سللبل الللربط بللين الشللركاء والعللاملين حسللب
خطلللط سلللبل التوظيلللو بلللالمفهوم السلللابق تناولللله ,كملللا يجلللب ان تتضلللمن البطاريلللات
( ) Toolkitsمعلومات وبيانلات وأسليلة متنوعلة حلول الحاجلات المتداوللة فلى تكلوين
وبناء النشاطات التى تؤثر فى قوة الربط بين العمل والمشاركين من طالب العمل.
ويعد الجزء السلابق ملن القلراءة الحاليلة التلى يقلوم بهلا الباحل حلول تقريلر
المشروع االمريكى وملا ورد بله علن كتلالوا المهلارات والعملل اللذى يعتملد عليله قطلاع
العمل االمريكى  .بمثابة تقديم لعنصلر ملن عناصلر النجلا السلتة المشلار إليهلا سللفا
والذى نتاوله فى الصفحات التالية من الورقة البحثية .

 قراءة فى تصميم برامج التعليم والتدريب :
تمثل عملية تصميم براما التعليم والتدريب عنص ار مرتبطا بنظام التعلليم االمريكلى
واألداء فيلله ,ويشللير تقريللر المشللروع الللى أهميللة تصللميم البلراما سلواء فللى التعللليم او
التللدريب فللى نجللا المشللروع حي ل تللزود ب لراما سللبل التوظيللو بسلسلللة متتابعللة مللن
المقررات الدراسية واألساسيات المنهجية التعليمية المعتمدة التلي تقابلل كلل مهلارة ملن
المهارات المتطلبة فى قطاع األعمال وبشكل يناسب الحاجات الصناعية مثال.
المهارات = حاجات الصناعة(تكافئ)
( فالمهارات يتم اكتسابها عن طريق البراما الدراسية واألساسليات التعليميلة المنهجيلة
تتيع للفرد عديد من الخبرات التى تتصل بالمهنة او العمل الذ يرغب القيام به ).
نالحلللظ إن التلللدرا فلللى تعللللم المهلللارات التلللي يقلللدمها مشلللروع سلللبل التوظيلللو(
 ) career Pathwaysاللللى طاللللب العملللل وذو المهلللارة المتواضلللعة فلللى البدايلللة (
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 ) Low - Skillوالمكتسللب لمعللارو محللدودة وقللدرات محللدودة أيضللا فللى التعللليم
والتدريب وتحويلها الى مستوى عال ملن ملن المهلارات (  ) High - Skillالمكتسلبة
مللع البرنللاما المصللمم خصيصللا مللن أجللل ذلللف وأثنللاء انللدماا العامللل فللى العمللل مللع
الشللريف ( صللاحب العمللل ) الللذ تخيللره .وهنللا مالحظللة اقتصللادية واجتماعيللة مهملله
مفادها ان العاملين ذوى المهارات المتواضعة هم ذوى دخلول منخفضلة ( ) Income
ومن ذوى المستويات التعليمية المتواضعة أيضا ولكن من ذوى الميلول الواضلحة نحلو
التعلم وتحسين أوضاعهم المهنية عن طريق التعليم والتدريب .
ومن هنا ي تى الدور المهم لمشرع وسبل التوظيو حي يلوفر المقلررات الدراسلية
الليليللة التللى تمكللن العامللل مللن الدراسللة فللى المجللال المهنللي الللذ يفضللله .كمللا ي خللذ
المشلروع بعللين االعتبللار الحاجللات التوعيللة لألفلراد فهللم طللالب غيللر تقليلديين ( كبللار),
حتلى ال يحلد التسلرب بمعلدالت عاليلة (  ) Drop _ Outفلالبراما المقدملة بلراما
ممكنللللة (  )Accommodateومحللللورة حللللول التعللللليم والتللللدريب (

Oriented

)Education And training Pathway

 النظاااام الشاااامل لسااابل التوظياااف والتااادريب ( Comprehensive
: )Pathways System Career
يزود النظام التعليمي االمريكى وبلراما التلدريب المختلارة لمشلروع سلبل التوظيلو
بمسللار تتللابعي محللدد واضللع لتعللليم المقللررات التللى تؤهللل وتعللد األفللراد دون اعتبللار
لمسللتوى مهللارتهم عنللد التوظللو وحيل ان كللل المشللاركين او أصللحاب العمللل ( All
 ) Partersالمرتبطين بنظام وبرناما سبل التوظيو يعملون سويا من أجلل ضلمان :
التعللليم المحلللي (  ) Local Educationوبللراما التللدريب تتناسللق فللى رشلللاقة (
 ) Alignمللع متطلبللات النمللو الصللناعى وفللى مقابللله او فهللم واضللع لحاجللات تعللليم
وتلدريب األفلراد علل تنلوعهم (  ) Diverse Populationوملن هنلا نلرى ان تصلميم
هللذه البلراما للليس عمللال ربحيللا ولكللن يمكللن القللول بللان أفضللل مقابللل هللو تناغملله مللع
حاجات العاملين وذلف علي النحو التالي :
أوال -الشللريف(  : ) Partnerيقللدم الشللريف احتياجللات عمللله مللن خصللايص ومتطلبللا
ومهارات للمهن  (.الكتالوا ).
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ثانيا -العامل  :مؤهالت ومهارات عمل وتدريب وتعليم مستمرين.
 Work-Based Larning Experienceوهلى تعنلي العملل القلايم ( المؤسلس)
على خبرة التعلم Warp – Around Support And Case Management .
مع مراعاة ومتابعة الحاالت الملتحقة بالعمل.
ثالثللا – تجديللد الوظللايو (  ) New Occupationوهنللا يحللد تفاعللل مللرن وبنللاء
أثنلاء العمللل بللين العامللل والشلريف المسللتثمر ,ممللا يولللد حاجلات جديللد وأنمللاط وظللايو
جديدة.
ومن هنا ت تى ضرورة النظر فى االسلتراتجيات الرييسلية ( )Key Strategies
للمشلللروع كضلللرورة فاعللللة لتنميلللة وتعمللليم سلللبل التوظيلللو وبلللراما التعلللليم والتلللدريب
والترابط فيما بينهما .ويمكن ذلف على النحو التالي :
 .1التعللللرو علللللى العينللللات (  ) Populationsالمسللللتهدفة ونقللللاط االلتحللللاق أ (
 ) Entry Pointsالتللى تضللع حديللة (  ) Thresholdاللتحللاق العامللل عنللدها
وتلللتم عمليلللة التنميلللة المهنيلللة أو تطلللوير البرنلللاما فلللى سلللبل التوظيلللو عنلللد هلللذه
النقطة.
 .2مراجعة واستقراء نماذا الكفايات .
 .3تنمية السلم الوظيفي (  ) Career Laddersوكذلف المتشابف منه Lattice
 .1السللع ( البحللل ) عللن مصلللداقي العاملللل فللي كفاياتللله المؤهلللله وسللبل تنميلللة هلللذه
الكفايات لديه.
 .5تصللميم اختبللارات تعليميللة تقدميللة منمذجللة ومسللرعة فللي سللياقات لهللا أ معللرو.
(.)Progressive, Modulized, Accelerated, Contextualized
 .6تعزيللز البللراما المؤديللة الللى التعللرو علللى مقومللات وحاجللات الصللناعة مللن ب لراما
التعليم الثانو ( .) Postsecondary
 .7التزويد ببراما وخدمات شاملة فى ( .) Wrap Around Support
 .8التعرو على البراما المرنة وطرق التزود بها.

خريطة طريق لسبل التوظيف :
-8-

مهارات التعليم والتوظيف قراءة في بطارية :سبل التوظيف وستة عناصر للنجاح في أمريكا.

يحلللدد مشلللروع سلللبل التوظيلللو ثالثلللة مسلللتويات وظيفيلللة ومهاريللله مرتبطلللة بلللالتعليم
والتدريب الذ يوفره نطام التعليم االمريكى على النحو التالي :
 المسلللتوى االول  :المتخلللرا ملللن المدرسلللة الثانويلللة العليلللا (

School

High

.)Gradution
 المسلتوى الثلانى  :برنلاما التعلليم االساسلى للكبلار ( Adult Basic Education
.) Program
 المسللتوى الثال ل  :العمللال الحللاليين الملتحقللين بالمشللروع والللذين يطمحللون فللى زيللادة
وتحسين مهارتهم او االلتحاق بوظايو ذات اجر اعلي من الحالي.
والمثال الذى تسلوقه الورقلة الحاليلة فلى القلراءة التحليليلة لخريطلة الطريلق ( Road
 ) Map For Career Pathwayهلو االلتحلاق بوكاللة ملن وكلاالت وزارة الصلحة فلى
وظيفلة تلرتبط بتكنولوجيلا معلوملات الصلحة)Health Information Technology( :
حي يمكن اعتبار نتايا تقدير حالة العامل الذى يلتحق بهذه الوكالة علي النحو التالي :
 .1حالة فردية ( أ ) تطلب هذه الحالة من العاملل تلوفر سلياق تعليملي أكلاديمي أساسلي
وتقليدى والى تدريب يسلبق بدايلة العملل أو فصلول دراسلية فلى مسلتوى فلوق الثلانوى
أو جامعى أو عالي ( .) Post- Secondary
 .2حاالت فرديلة ( ب) تطللب فصلليين دراسليين (  ) Tow -Termملن برنلاما التلدريب
فلللى مسلللتوى التعلللليم العلللالي ( Secondary

 ) Post-المسلللتوى  :شلللهادة فلللي

التامين الصحى ( حسب المثال الذ تسوقه الورقة الحالية )
 .3حالة فردية ( ا )  :وفي هذه الحالة تتم تقدير حاللة العاملل ولكلن فلى شلكل جاهزيتله
للعملل (  ) As ready To Beginففلي حاللة الفلرد اللذ تلقلي تلدريبا بعلد التعلليم
الثانوى لمدة  1سنوات دراسية  ,دراسة وتدريب فى مجال المرحللة التعليميلة األوللى (
البكللللالوريوس ) أو الماجسللللتير وفللللى تخصصللللات برنللللاما ادارة المعلومللللات الصللللحية
المشار اليها سلفا( ) Health Information Management program
ويمكن ايضا فى محاولة القراءة الحالية وضع الخطلوات التاليلة لعمليلة االلتحلاق بالعملل
بعد عملية التقدير السالفة.

 خطوات عملية االلتحاق بالعمل :
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أوال -االكتشاو  :وفيها يطلب من العامل أن يكتشو (  ) Exploreوفيها يظهلر مرحللة
ما عرو في مصر باسلم التلملذة الصلناعية ملدة التعلليم والتلدريب فيهلا .كاسلتراتجيه
لمقابلة الحاجات والمتطلبات التى يجب توافرها فى العمالة الماهرة .
ثانيللا -التشللاركية  :وهنللا يظهللر دور صللاحب العمللل او الشللريف (  ) Partnerوالالعللب
الرييسلي فللى هللذه الخطللوة هللو العامللل او صلاحب المصلللحة المشللارف فللى العمللل فللى
اإلقليم من اجل تنمية او توفير برناما تلمذة مهنية ( .) Apprenticeship
ثالثلللا -البنلللاء  :وفيهلللا يلللتم عملللل تكوينلللات محوريلللة لبرنلللاما التلملللذة المهنيلللة ( Core
 )Elementابن أو بمعنى (.)Build
رابعلللا -التسلللجيل  :وفيهلللا يلللتم تسلللجيل البرنلللاما اللللذ يؤهلللل لاللتحلللاق بشلللبكة التلملللذة
المهنية األمريكية (سجل) (.)Register
خامسللا -التشللغيل  :ابللدأ فللى تشللغيل البرنللاما المهنللي فللى سللبل التوظيللو الللذ سللجلته
( ) Launchفى تشغيل البرناما المسجل الجديد فى التلمذة المهنية .
ونالحلللللللللظ ان التلملللللللللذة المهنيلللللللللة فلللللللللى مشلللللللللروع سلللللللللبل التوظيلللللللللو االمريكلللللللللى
( ,)Apprenticeshipتتصو بالصفات التالية :
 التلمذه المهنيه محاوله حقيقة فى مدخله العداد العمال للوظايو ومقابلة حاجات قطاع
االعمال لقوة عمل ماهرة لها المقدرة على االختراع واالبداع والتبني لمقابلة حاجات
القرن الحالي ( الواحد والعشرون )
 األعمال والمهنى التى توظو برناما تلمذة مهنية ,تغير من ثقافة العامل وذلف بتسريع
اكبر فى الوفاء (  ) Loyaltyلصاحب العمل وزيادة االنتاجية ,وتحسين اداء الخط
االدنى للعمل.
 التلمذة المهنية تمكن العامل من ايجاد سبيل جديد ووظايو جديدة ب جور جيدة.
 يمكن لكليات المجتمع ومنظمات قوى العمل ومعاهد التعليم والتدريب االخر أن
تستخدم نظام التلمذة المهنية ,كاستراتجية توظيو وتدريب معتمدة.
ويمكلللن ان نرفلللق بالورقلللة الحاليلللة وفلللى الصلللفحتين التلللاليتين ( ص ص ) 15- 11
جلدوال لكتلالوا سلبل او بطاريلة سلبل التوظيلو المعنيلة Career Pathway Catalog
 Toolkits Ofوذلف من اجل التعرو عليها.
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ولكن  ......كيو يمكن اإلفادة من هذه القراءة الحالية .
هذا هو السؤال الرييسي فى هذه الورقة البحثية.
واإلجابللة يسلليرة هللى تكللوين فري لق بحثللي متخصللص يقللوم بمللا قللام بلله غيرنللا وب ليللات
تصلللع لنظامنللا التعليمللي فللي مصللر وأيضللا تصلللع لقللوى التغييللر فللى مصللر المعاصللرة التللى
تتبنى الفكر الرشيد والسديد والتي يتم تبنيها من أجل  :عملل جيلد وعماللة مدربلة جيلدة فلى
كافة مؤسسات الوطن.
وعلللى هللدى ممللا سللبق  .....نحللاول وعلللى هللدى تجاربنللا المصللرية وهللى كثيللر نحللاول
 ....أن نعد أفضل كتالوا وأفضل أطلس للربط بين مهارات وكفايات العمل ومجلاالت المهلن
في شتى قطاعات العمل فى مصر ونضع سبال عديدة للربط بين التعليم والتوظيو .
واهلل الموفق
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