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 امللدص:

 دول بعض عقج مقارنة بيؽ طبيعة التعميؼ التقشي والسيشي فيلى إىجفت ىحه الجراسة     
السكديػ(، ورصج واقع خبخات ىحه الجول في -األرجشتيؽ-)البخازيلالالتيشية وتحجيجًا  أمخيكا

ىحا السجال في ضؾء أىؼ القؾى والعؾامل الثقاؼية السؤثخة ؼيو، وذلػ سعيًا لمؾصؾل إلى وضع 
 ترؾر مقتخح يسكؽ اإلفادة مشو في تظؾيخ التعميؼ التقشي والسيشي في مرخ.

السقارن، وقج انتيت  الجراسة السشيج بعتاتفي ضؾء طبيعة مذكمة الجراسة وأىجافيا و      
خظؾتيؽ  في إلى وضع ترؾر مقتخح لتحديؽ وتظؾيخ التعميؼ التقشي والسيشي في مرخ يتسثل

 :وىسا أساسيتيؽ،
 والرشاعية التقشية السجني السجتسع ومؤسدات الخاص القظاع لذخكات أفخع إنذاء .ٔ

 .الفشية الثانؾية السجارس داخل
 دورات عقج عؽ مدئؾلً  يكؾن  السرخية بسختمف الجامعات خاصاً  بخنامجاً  إعجاد .ٕ

 الكمسات السفتاحية: )التعميؼ التقشي والسيشي(. ويسشح واليشجسية، الفشية لمسيؽ
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Abstract: 

      The aim of this study was to compare among systems of technical and 

vocational education in some Latin American countries, namely; Brazil-

Argentina-Mexico. In addition, this study sought to explore the field 

experiences of these countries in concern to the most influential cultural forces 

and factors in order to submit a proposed vision that provide proposals to 

benefit from these experiences in developing the Egyptian technical and 

vocational education. 

    In the light of its problem and objectives, this study used the comparative 

approach and provided a proposed founded vision for the development of the 

Egyptian technical and vocational education, including two main steps: 

1- Establishing branches for private sector companies and technical and 

industrial civil institutions within the borders of Egyptian technical 

secondary schools. 

2- Preparing a specialized program suitable to various Egyptian 

universities for holding courses for technical and engineering 

profession, which grant accredited certificates equivalent to those of the 

bachelor degree. 

Key Words: Comparative study, Technical and Vocational Education 
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 مكدمة:

 شيج العالؼ بكافة أقظاره في اآلونة األخيخة اىتسامًا متدايجًا بالتعميؼ التقشي والسيشي وعمى    
األخص في العقؾد الثالثة األخيخة ضسؽ السحاولت التي تبحليا كافة الجول الرشاعية لسؾاكبة 
التظؾر الدخيع لمتقجم التكشؾلؾجي في العالؼ مؽ أجل الستغالل األمثل لمسؾارد الظبيعية 
الستاحة وتدخيخىا في إعادة البشاء الحزاري وتحقيق الحياة األفزل لمسؾاطؽ ، ويأتي 

بالتعميؼ التقشي بسختمف مدتؾياتو وأنساطو في التحؾلت التي يذيجىا السجتسع  الىتسام
الجولي انظالقًا مؽ الذعؾر والقشاعة الستدايجة بأن إعجاد القؾى البذخية السجربة والسقتجرة عمى 

ىؾ مفتاح                  التعامل مع التكشؾلؾجيا السعاصخة وفي مختمف مدتؾيات التخرص
 اممة في كافة القظاعات القترادية والجتساعية.الشيزة الذ

حجثت تظؾرات تقشية تأثخ التظؾر التقشي بالحخوب العالسية األولى والثانية؛ حيث ولقج       
س السال البذخي السعخفي دول امتمكت رأبخوز ة الثانية نتج عشيا  بعج الحخب العالسي ىائمة

الرشاعية، وىحه السيدات أكدبتيا الديظخة عمى مكشيا مؽ حل األسخار والسيشي والتقشي 
% مؽ  ٓٛاألسؾاق العالسية لمدمع والخجمات، وسسيت الجول التي تدتحؾذ عمى أكثخ مؽ 

وبحلػ أصبح التعميؼ السيشي حجخ األساس الحي ساىؼ  اإلنتاج الرشاعي العالسي بالستقجمة،
أما الجول  ،ابان وبخيظانيا وألسانيا: اليأبخزىا في بشاء عجة دول انتكدت في الحخوب العالسية 

التي انذغمت بالشداعات الجاخمية واإلقميسية نججىا األخخى والتي سسيت بالجول الشامية 
ولؼ تدتظيع  ،استشدفت مؾاردىا وأدت إلى ضعف نسؾىا القترادي مع تدايج نسؾىا الدكاني

ؾلت إلى دول مدتيمكة فتح ،س مال بذخي رأ مؽ تكؾيؽ بخامجيا التعميسية السسؾلة حكؾمياً 
لمدمع والخجمات ومرجرة لثخواتيا الظبيعية برؾرتيا الخام ومشيا الجول العخبية )السؤتسخ 

 (.ٖم،صٜٕٓٓالعخبى األول لتذغيل الذباب،
مؽ ىحا السشظمق تدايج اعتخاف الحكؾمات في العالؼ بأىسية التعميؼ والتجريب في السجال و       

 أقخ ولحا  التشسية الجتساعية والقترادية لمسؾاطشيؽ ومجتسعاتيؼ،التقشي والسيشي في تحقيق 
والتجريب في  ، السعتسج في مؤتسخ مشظقة البحخ الكاريبي بذأن التعميؼإعالن مؾنتيغؾ باي

 ل يتجدأ مؽ جدءاً أصبح ُيعج ىحا الشؾع مؽ التعميؼ والتجريب بأن اليؽ التقشي والسيشي لمجا
مؽ التؾصيات لمسداعجة في تدخيخ ويتزسؽ اإلعالن مجسؾعة ياة، عسمية التعمؼ مجى الح

اليؽ التقشي والسيشي مؽ أجل بشاء مدتقبل مدتجام لمجوإمكانات التعميؼ والتجريب في ا ى قؾ 
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لمجسيع في مشظقة البحخ الكاريبي، والحفاظ عمى ىحا السدتقبل )جامعة جدر اليشج الغخبية 
 (.ٛم، الفقخةٕٕٔٓ/اليؾندكؾ،

ـى تظؾيــخ مدــاىسة سـؾق العسـل فى مجراســات لشــساذج تعســل عـالعجيج مؽ ال ــتوضحأكسا     
ىسيـة تدـييل تظبيـق أبدـؾق العسـل عـؽ  والتقشي التجريـب وربـط التعميؼ والتجريـب السيشي

والتجريـب فى  ،والتجريــب السـددوج ،مثــل التمســحة السيشيــة "ى العســلمالتعمـؼ القائــؼ عــ"نسـاذج 
وغيخىـا مـؽ أنسـاط، لسا لحلـػ مـؽ أىسيـة فى رفـع فعاليـة الشغـام وربـط مخخجاتـو  ،مؾقـع العسـل

نــو يدــيؼ فى مذــاركة القظـاع الخـاص فى التجريـب وتحسـل ــا أباحتياجــات ســؾق العســل، كس
تؾفـخ  يدــيل السذــاركة بالشفقــات )مثـل طــار قانــؾنيإلن ذلــػ يحتــاج أعبائـو ونفقاتـو، كسـا أ

شدـب معيشـة لسؽ يدـيؼ فى التجريــب مــؽ الــذخكات وفــخض رســؾم تجريــب يبـي بخ ضإعفـاء 
  (ٓ٘.ETF,ٕٕٓٔ,p) )عـمـى مــؽ ل يذــارك يكــؾن جــدء مــؽ صشــجوق وطشــي لمتجريــب

بحلػ الشؾع مؽ التعميؼ والتجريب في جسيع مشاطق وفي ىحا الدياق، يتجمى تدايج الىتسام      
لسا يشظؾي عميو مؽ إمكانات اإلسيام في تشسية قجرات األفخاد وتأىيميؼ لمحرؾل  العالؼ، تقجيخاً 

السؤتسخ العام لسشغسة العسل عؽ تحفيد التشسية القترادية والجتساعية ) عمى عسل، فزالً 
اليؽ لمجم بتحجيث مشاىج التعميؼ والتجريب في اتعديد الىتسا لحا وجب، و (مٕٗٓٓالجولية، 

م بيؽ التجارب الجولية أن التكيف مع التشؾع تُ  حيث ،التقشي والسيشي وبجؾدة التعميؼ السقجَّ
تسع الظالب يدتجعي تؾفيخ مدارات شتى لمتعمُّؼ، بسا في ذلػ السؾاضيع التقشية لمجالستدايج 

 ة.والسيشي
التعميؼ التقشي  عؽ طخق مبتكخة لتدخيخ إمكانيات الالتيشيةشظقة أمخيكا م تذلػ بحثكل ل    

التعميؼ التقشي  في ميجان لتقييؼ تؼ إجخاؤه بذأن التجاىات السخصؾدة مؤخخاً  ووفقاً  بيا، والسيشي
 أحج التحجيات الكبخى التي تؾاجو التجريب السيشي وإحجاثأوضح أن  الالتيشية،بجول أمخيكا 

تمبية مظالب سؾق العسل والتشسية السحمية  السشظقة يتسثل فيحؾل في مجال التعميؼ في ت
تشغيؼ دوائخ لمتعميؼ والتجريب تفتح أمام الذباب مدارات الحرؾل عمى فخص  مع، والؾطشية

اتفاق عمى نظاق واسع في السشظقة عمى دور التعميؼ الثانؾي في تظؾيخ  وىشاك العسل.
  (ٙٔ-ٕٔ .C. Jacinto, ٕٓٔٓ, pp)الكفاءات والسعارف العامة 

نتيجة لعجد مؽ السبادرات عمى الرعيج التحادي التي البخازيل، و ىحه الجول  أبخزولعل مؽ     
مؽ خالل نغام اتحادى لمتعميؼ التقشى والسيشى  أنذأتوعمى صعيجي الؾليات والبمجيات 
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 بخنامجًا وطشيًا لمحرؾل عمىوالخاص بإنذاء  ،مٕٔٔٓلعام ( ٕٜٛ)القانؾن رقؼ  إصجار
م ٖٕٓٓلعام  (ٖٔ٘) القانؾن رقؼ  صجرت سابقاً أوذلػ بعج أن ، التعميؼ التقشى وفخص العسل

ويشغؼ البخنامج الجعؼ التحادي لتؾسيع ، يزاً ألمحرؾل عمى التعميؼ التقشي وفخص العسل 
والسجارس التقشية ، ثانؾية والعسالالسجارس التقشية وإتاحة السشح الجراسية لظالب السخحمة ال

مجمجة في بؿية الشغام التعميسي، ويقجم فييا التعميؼ الثانؾي إلى جانب التجريب لمعامميؽ مؽ 
إتاحة الفخص القترادية العتبار  األخح فيميؼ بزخورة ومع التد مدتؾيات تأىيل متشؾعة،

 لفي البخازيلمتعميؼ التقشي تكاممة وثيقة تؾجييية لؾضع سياسة م (ٚٗ)تزسؽتحيث لمظالب، 
ة بسجخد التأكيج عمى أىسية الحيمؾلة دون أن تكؾن الستثسارات في مجال التعميؼ مجفؾع

إلى وجؾب أن يجسع التعميؼ التقشي بيؽ  وتذيخ الؾثيقة أيزاً  الستظمبات الفؾرية لمدؾق،
ية عسميات الجيسقخاطتشسية السيارات الخاصة واألىجاف التعميسية العامة، بظخق مشيا تعديد ال

 (٘ٔ.Ministério da Educação ,ٕٓٓٚ,p) السجارسداخل 
يقجم التعميؼ السيشي في السؤسدات الفشية السيشية بعج إتسام السخحمة  وفى السكديػ     

وتتؾلى أمانة التعميؼ التقشي والبحث العمسي إدارة  ،اإلعجادية )إدوكاسيؾن سيكؾنجاريا باسيكا(
و شيادة الثانؾى أ بذيادة التعميؼ التقشى والسيشىخخج الظالب يت ، حيثنغام البكالؾريا التقشية

 ما يتكؾن التعميؼ التقشيوعادة  -عمى حدب السؤسدة التى تخخج مشيا -التعميؼ الفشى العالى
ب الشاجحؾن عمى يحرل الظالحيث مؽ بخامج أكاديسية وميشية مددوجة، في السخحمة الثانؾية 

 ن، فإوقج يدعؾن لمحرؾل عمى القبؾل الجامعي في مجال مشاسب مؽ الجراسة ،مؤىل تقشي
جامعة متعجدة الفشؾن  ٜٖمؤسدات التعميؼ والتكشؾلؾجيا القائسة عمى البحؾث وتذسل 

، قجم شيادات جامعية في اليشجسة والعمؾم التظبيؿيةًا تكشؾلؾجيًا يمعاىج ٕٛٔالتظبيؿية و 
في عجد قميل مؽ مجالت   اً ، وتقجم بخامجإلى أن تكؾن متخررة ججاً  وتسيل ىحه السؤسدات 

يسكؽ الطالع عمى الخابط  ،مٜٕٔٓ/ أغدظذ /  ٚاألربعاء  )الجراسة فى السكديػ،الجراسة 
:التالى

D23B.3D13A.3D03B.3AF%D.3D23.33D13A.3http://tooolab.com/%D

-2A.3  -A23.D23.03%D

/.223A%D23.D23B.3D23.23D23.43D23.33D13A.3%D     
شبكة مؽ السجارس السيشية في جسيع أنحاء البالد وكثيخ مشيا  فإنيا تستمػ رجشتيؽاأل  وأما    

وىي تؾفخ بجائل قابمة لمتظبيق لشغام السجارس  ،يختبط مع الجامعة التكشؾلؾجية الؾطشية

http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%20%20%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%20%20%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%20%20%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%20%20%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83/
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 ٙٔاألربعاء  رجشتيؽ،الجراسة فى األ  الثانؾية، لمذباب الخاغبيؽ في دخؾل ميؽ أكثخ عسمية )
يسكؽ الطالع عمى الخابط  ،مٜٕٔٓ/ أكتؾبخ / 

:التالى http://tooolab.com/%D.3A13D23.33D.3AF%D.3B03D.3A13D.3

B23D.3A2-%D23.03D23.A-

%D.3A13D23.33D.3A13D.3B03D.3AC%D23.53D.3AA%D23.A%

D23.5/  
 ونغخًا لتدايج أىسية التعميؼ في مرخ واعتباره أمخًا حيؾيًا ل يقل في أىسيتو عؽ اإلستخاتيجية   

الحجيث، ضحى التعميؼ السيشي ضخورة اجتساعية وحزارية خالل العرخ لقج أ ،العدكخية
ل بج مؽ خمق نغام تعميسي كان يؤدي التعميؼ السيشي دوره في تحقيق خظط التشسية  ولكي

ميشي كفء وفعال ومخن ومختبط باحتياجات سؾق العسل ومتيدخ لمجسيع ومدتجام قادر عمى 
 .(ٖٛٗم، صٖٕٔٓالؾفاء بالتداماتو العامة نحؾ السجتسع )أحسج،

حاليًا أحج األدوات الخئيدة لتحقيق بخامج التشسية  في مرخ والتقشي ُيعج التعميؼ الفشيىحا و     
الذاممة، باعتباره عرب القتراد وقاطخة التشسية، فيؾ دعامة ىامة مؽ دعامات مشغؾمة 

حيث يدتفيج مشو نحؾ مميؾني طالب، مؾزعيؽ عمى أربعة أنؾاع مؽ السجارس الثانؾية  التعميؼ،
 ٚٔالثالثاء،  هللا،)عبج  والفشجقي والدراعى والرشاعى                   الفشية ىى: التجارى 

 ( /lang=arٖٖٖٖٔٗhttp://sis.gov.eg/Story?،مٜٕ:ٕٓ- ٕٚٔٓيشايخ 
التعميؼ الفشي في مرخ وبخغؼ مؽ كل الجيؾد التي بحلت إل أن استقخاء الؾاقع يبيؽ أن      

ونقص ىيئات  ،العجيج مؽ السذكالت يأتي عمى رأسيا ضعف التسؾيل واإلمكانيات يعاني
وشعؾر الظمبة بالتيجيج وعجم األمان )أحسج  ،والجخيسة وتدايج العشف السجرسي ،التجريذ

 الخئيدي لزعف العؾائج ولعل الدبب(، ٖٓٚم، صٕ٘ٔٓحديؽ عبج السعظى وآخخون،
، في نؾعية نغام التعميؼ الفشي والتجريب السيشي نفدول يتسث السخجؾة مؽ ىحا الشؾع مؽ التعميؼ

وأن مشاىج التعميؼ الفشي والتجريب السيشي ل تدتجيب الستجابة الكاؼية لحتياجات سؾق 
العسل. فالتسؾيل يخرص لمتعميؼ الفشي والتجريب السيشي بظخيقة ل تخاعي الحتياجات الشاشئة 

لتقييؼ أداء مؤسدات التعميؼ الفشي والتجريب  واضحةل تؾجج معاييخ ، كسا أو أداء السؤسدات
، مع استثشاءات بديظة تتسثل في الؾزارات األكثخ تقجمًا مثل وزارة عمى نظاق الشغام السيشي

)مشغسة التعاون والتشسية فى السيجان القترادى والبشػ  التجارة الخارجية والرشاعة
 (.٘ٚٔم، صٕٓٔٓالجولى،

http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://sis.gov.eg/Story/133433?lang=ar
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 السيشي بفخوعو السختمفةالتقشي و التعميؼ خبخات واقع لحلػ جاءت دراسة الباحثة لتذسل      
فى بعض دول أمخيكا الالتيشية والستسثمة في البخازيل والسكديػ واألرجشتيؽ لسحاولة الستفادة 

يتشاسب مع ثقافة مجتسعشا السرخى لستخداد  مؽ خبخاتيؼ في تظؾيخ ىحا الشؾع مؽ التعميؼ بسا
وبالتالى  ،مثل لمسؾارد البذخية الساىخةالسيشى بدؾق العسل والستثساراألربط التعميؼ التقشى و 

 .يختفع الشغام القترادى
  The problem of the study and its questionsمػهلة الدزاضة وأضئلتَا:

خالل العام الجراسي  لؾزارة التخبية والتعميؼ، بمغ إجسالي عجد تالميح الثانؾي الفشي وفقاً       
ألف تمسيح  ٙ٘ٛألف تمسيح مؾزعيؽ كالتالي:  ٙٛٙأكثخ مؽ مميؾن وم ٖٕٔٓ -م ٕٕٔٓ

 ،ألف تمسيح بالثانؾي التجاري  ٔ٘ٙألف تمسيح بالثانؾي الدراعي،  ٜٚٔبالثانؾي الرشاعي، 
ألف تمسيح، وذلػ مؽ  ٜٖٓد التالميح بالثانؾي العام أكثخ مؽ مميؾن وبيشسا يبمغ إجسالي عج

مميؾن تمسيح في التعميؼ قبل الجامعي بسخاحمو السختمفة باستثشاء التعميؼ  ٖ.ٛٔإجسالي حؾالي 
ن التعميؼ الفشى أالجراسات الكثيخ مؽ وضحت نتائج ومع ذلػ أ ،م(ٕٗٔٓاألزىخي )عالم،

 م،ٕٙٔٓالؾفاء باحتياجات سؾق العسل )شخارة، الرشاعى فى مرخ غيخ قادر عمى
 (.ٕ٘ٙص
م                 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓفي العام الجامعي  ارتفاع ىحا العجد أشارت اإلحراءات، إلىفي حيؽ   
                              % مؽ إجسالي السخاحل التعميسية  ٚ.ٛمميؾن تمسيح بالتعميؼ الثانؾي الفشي بشدبة   ٜ.ٔ  إلى

ألف تمسيح   ٖ.ٔ٘ٚ% بالتعميؼ الرشاعي، و ٕ.ٛٗألف تمسيح بشدبة   ٜ.ٜٚٛ مشيؼ  )
%  ٙ.ٔٔألف تمسيح بشدبة  ٙ.ٕ٘ٔ% بالتعميؼ التجاري ) عام ــ فشجقي (، و ٖ.ٓٗبشدبة 

ألف  ٚٛٙونحؾ ،  مٕٛٔٓ/ٕٚٔٓعام  بالتعميؼ الدراعي مؽ إجسالي التعميؼ الثانؾي الفشي 
 ٙ.ٛألف تمسيح بالتعميؼ الفشجقي بشدبة  ٖ.ٗٙ%، وٗ.ٜٔعام بشدبة لتعميؼ التجاري التمسيح با

أكتؾبخ  ٙٔاإلحراء، األربعاء و  الجياز السخكدي لمتعبئة العامة ) % مؽ إجسالي التعميؼ التجاري 
                               مٜٕ:ٖ،ٜٕٔٓ

https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=ٗ٘ٛ
ٓ.) 

ألف  ٕ.ٔألف مجرسة التعميؼ الفشي )مشيؼ  ٖ.ٕأن ىشاك ، اإلحراءات أيزاً  تؤكجكسا   
بالتعميؼ الدراعي  مجرسة ٖٕٗبالتعميؼ التجاري، و مجرسة ٙٙٛومجرسة بالتعميؼ الرشاعي، 

https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=4580
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=4580
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- ٕٛٔٓديدسبخ  ٙٔألحج، ام )أسامة حسجي، بؾابة أخبار اليؾم، ٕٛٔٓ /ٕٚٔٓعام 
 م،  ٖٔ:ٕٔ

 ).     https://akhbarelyom.com/news/newdetails/ٕٖٖٕٚٚٙ/ٔ/ 
وعمى الخغؼ مؽ ىحه الديادة إل أنيا بالشدبة لرتفاع عجد الظالب وبسقارنتيا بالتجاه       

مميؾن تمسيح بسخحمة ٔ.ٕتذيخ اإلحراءات إلى أن حيث ، والثانؾي                لمتعميؼ العام
م ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ% مؽ إجسالي السخاحل التعميسية لمعام الجامعي ٜالثانؾية العامة بشدبة 

 :ٖ م، ٜٕٔٓكتؾبخ أ ٙٔربعاء األ  والحراء، لسخكدي لمتعبئة العامة)الجياز ا
ٗ٘ٛhttps://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=

ٓ،  
ن التعميؼ أ -الطالع عمييا  مباحثةتسكؽ لالتي  - الجراساتالعجيج مؽ أوضحت كسا      

 ؛الؾفاء بستظمبات سؾق العسل واحتياجاتوغيخ قادر عمى ليدال التقشى والسيشى فى مرخ 
 (:ٕ٘ٙص ،ٕٙٔٓ)شخارة، مايمى األسباب مؽ أىسياالعجيج مؽ لى إ ويعؾد ذلػ

سشغؾمة التعميسية مؽ الفمدفة، وقرؾر محتؾى ومكؾنات الضعف البيشية التحتية  .ٔ
، وعسميات التجريب ،والسشاىج ،عجاد السعمسيؽوالتخظيط، والتسؾيل، وإدارة، واألىجاف، واإل
 ساليب التقؾيؼ التى تؿيذ الحفع والستغيار.، وأدواتوالتجييدات واأل

وانفرال مشغؾمة  ،ميارات الخخيجيؽ وتجنى تؾافقيا مع متظمبات سؾق العسلضعف  .ٕ
وغياب صيغة تشغيسية تزع  ،التعميؼ التقشى عؽ الؾاقع التكشؾلؾجى الخاىؽ فى سؾق العسل

 عسال فى مرخ.العام لجوائخ األتعميؼ فى الدياق ىحا ال
ىجاف الفعمية لخظط التشسية فى جسيؾرية ضعف ارتباط أىجاف التعميؼ الثانؾى الفشى باأل .ٖ

 العخبية.مرخ 
مؽ خخيجى السجارس والسعاىج الفشية والرشاعية وطمب غياب التؾازن بيؽ العخض والظمب  .ٗ

التى اىتست بالتعميؼ  ليو البحؾث والجراساتما أشارت إ ، مسا يؤكجسؾق العسل عمييؼ
داء دوره ػيو العسل عمى تظؾيخه ليتسكؽ مؽ أالرشاعى ومحاولة التعخف عمى مذكالتو ب

 (٘ص ،ٕٗٔٓالسكمف بو )مذخف والجخايجة،
نتاجية الدخيعة لتجريب طالب التعميؼ الفشى )خميل عجم استجابة معغؼ السؤسدات اإل  .٘

 .(ٜٜٕص  ،ٕٔٓٓوالدىيخى،
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باعتباره أحج أىؼ األعسجة الخئيدية  الفشي،تسام الجولى الكبيخ بالتعميؼ عمى الخغؼ مؽ الىو      
التى ساىست فى نيزة أكثخ مؽ دولة متقجمة صشاعيًا وتكشؾلؾجيًا مثل ألسانيا والريؽ 

سازال التعميؼ ، فحتى اآلن أن مرخ لؼ تعى ما وصمت إليو ىحه الجول وغيخىؼ، إلواليابان 
 م(.ٕ٘ٔٓ)تسخاز، فى السشغؾمة التعميسية السرخية يعانيالفشى 

عجد طالب التعميؼ الثانؾي الفشي عؽ رتفاع بخغؼ الديادة الظؽيفة التي تؼ مالحغتيا ل و     
حيث  تذيخ اإلحراءات إلى  م ،ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓلمعام الجامعي  ،طالب التعميؼ الثانؾني العام

يؼ الثانؾى العام بالعام الجامعي مميؾن تمسيح بسخحمة التعم ٕٜٖٔ٘ٚ.ٔأن ىشاك نحؾ 
% مؽ إجسالى عجد التالميح السقيجيؽ فى ٔٛ.ٚبــــ        م بشدبة تقجر ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ

تمسيح فى التعميؼ الفشى بسختمف أنؾاعو  ٕٕٜٛ٘ٗٔالسخاحل التعميسية السختمفة، في مقابل 
لتعميسية السختمفة % مؽ إجسالي عجد التالميح السقيجيؽ فى السخاحل اٚ٘.ٛبشدبة تقجر بشحؾ 

                      م، ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ)كتاب اإلحراء الدشؾى، 
http://emis.gov.eg/SiteٕٝٓContent/book/ٓٔٛ-

ٜٓٔ/main_bookٕٜٓٔ.html  إلى  –في رأي الباحثة  –(، حيث قج تخجع ىحه الديادة
تؾارد األنباء الخاصة بقخب افتتاح السجارس الثانؾية التكشؾلؾجية في مقتبل العام الجامعي 

فشية السجارس المجارس التكشؾلؾجيا التظبيؿية إلنذاء وتذغيل  حيث تيجفم، ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ
ع الخاص، مع التخكيد عمى جؾدة العسمية التعميسية بالذخاكة بيؽ وزارة التخبية والتعميؼ والقظا

والتجريبية بكل مؽ السجرسة والسرشع مشح بجاية الجراسة، لتشتيي باعتساد محمي ودولي لمخخيج 
 لمسجرسة بعج النتياء مؽ دراستو، وبعجىا سيجج فخصة عسل في القظاع الخاص الستبشي

 م،ٜٕٔٓسبتسبخٗ)سعيج،
 .     ٕٖٓٛ٘ٗٗ/https://www.elwatannews.com/news/details)مٖ٘:ٕ

مؽ خالل  في مرخالسيشى و تظؾيخ التعميؼ التقشى تدعى الجراسة الحالية آممة في لحلػ و      
مخيكا الالتيشية خبخات بعض دول أى والسيشى فى ضؾء وضع ترؾر مقتخح لتظؾيخ التعميؼ التقش

 .في ىحا السجال (السكديػ-األرجشتيؽ-البخازيل)
 وتأسيًدا عمى ما سبق يسكؽ وضع أسئمة الجراسة في التداؤلت اآلتية:      

  والسيشى؟ما السشغؾر الفمدفى لمتعميؼ التقشى  .ٔ
 السكديػ(؟-األرجشتيؽ-)البخازيلعميؼ التقشى والسيشى فى كل مؽ ما واقع نغؼ الت .ٕ

http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/018-019/main_book2019.html
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/018-019/main_book2019.html
https://www.elwatannews.com/news/details/4324580
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مخيكا عميؼ التقشى والسيشى فى بعض دول أبو والختالف بيؽ مخحمة التاذتوجو الما أ .ٖ
ضؾء القؾى والعؾامل الثقاؼية التى تؤثخ  فىالسكديػ( -األرجشتيؽ-)البخازيلالالتيشية 

 مشيؼ؟فى كل 
ة مرخ العخبية فى ؾريالتقشى والسيشى فى جسي ما الترؾر السقتخح لتظؾيخ التعميؼ .ٗ

 ؟ضؾء خبخات دول السقارنة
 The study objectives :أٍداف الدزاضة

 تيجف ىحه الجراسة إلى ما يمي:          
لمتعميؼ التقشى والسيشى ودوره بالشيؾض فى السجتسع  طار الفمدفىعمى اإل التعخف .ٔ

 اقتراديًا.
بعض دول امخيكا  التعخف عمى خبخات وتجارب ورواد التعميؼ التقشى والسيشى فى .ٕ

 الالتيشية.
ى والعؾامل الثقاؼية فى دول التعخف عمى واقع التعميؼ التقشى والسيشى وعالقتو بالقؾ  .ٖ

 السقارنة. 
 العخبية.لتعميؼ التقشى والسيشى فى جسيؾرية مرخ اإلقاء الزؾء عمى واقع  .ٗ
 عخض وتحميل الشساذج العالسية وبيان نقاط القؾة والزعف فييا ومحاولة الؾصؾل .٘

 الى انسؾذج مقتخح لالفادة مشيا فى مرخ.
  The study Significance الدزاضة:أٍنية 

 - يمي:تتزح أىسية الجراسة ؼيسا   
والتي اىتست  تأتى ىحه الجراسة تمبية لتؾصية العجيج مؽ الجراسات والبحؾث العمسية .ٔ

 العسل.بخبط التعميؼ التقشى والسيشى بدؾق 
دارة التخبؾية ة لمسديج مؽ الجراسات فى مجال اإلججيج تديؼ ىحه الجراسة فى فتح آفاق .ٕ

 .تظؾيخ التعميؼ التقشى والسيشىوالتى تدتيجف 
عميؼ التقشى والسيشى فى بعض دول أمخيكا الالتيشية التتقجيؼ محتؾى عمسى عؽ  .ٖ

 .خفادة مشيا فى مرومحاولة اإل
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عجاد قؾة عسل مؤىمة لمتعامل م بو التعميؼ التقشى والسيشى فى إيقؾ  الحيىسية الجور أ .ٗ
قادرة عمى مؾاجية التغيخات الستدارعة وانعكاساتيا عمى طبيعة و مع الثقافة الحجيثة 

 احتياجات سؾق العسل مؽ السيؽ والسيارات السختمفة.
و ميارة ؾل ندب عالية مؽ مخخجات التعميؼ إلى سؾق العسل دون خبخة أمؾاجية دخ .٘

الى انخفاض ندبى لقجرة التشافذ فى القتراد دى مشاسبة، األمخ الحي أميشية 
 العالسى.

خمق نغام تعميسى ميشى فى جسيؾرية مرخ العخبية كفء وفعال ومخن مختبط  .ٙ
باحتياجات الدؾق ومتيدخ لمجسيع ومدتجام وقادر عمى الؾفاء بالتداماتو العامة تجاه 

 السجتسع السرخى.
 The Study Methodology ميَخ الدزاضة :

وفقًا  ،السقارن في ضؾء طبيعة مذكمة الجراسة وأىجافيا تتبع الجراسة الحالية السشيج      
 :  (ٕٚ-Landman,ٕٓٓٛ,p.pٕٙ)لخظؾاتو التالية 

دبيات الباحثة بالطالع عمى العجيج مؽ األ تقؾم ث: حي)التجخيج( الجراسةمذكمة تحجيج  -ٔ
بعض فى والتعخف عمى واقعو  وطبيعتو، لجسع معمؾمات حؾل التعميؼ التقشى والسيشى

يسكؽ وبالتالى  ،السكديػ(-األرجشتيؽ-)البخازيلدول أمخيكا الالتيشية والستسثمة في 
 سئمتيا.لمباحثة تحجيج أىجافيا وصياغة أ

 ل الؾقؾف عمىال ويتؼ ذلػ مؽ خ يحيط بالسذكمة: الحيطار الثقافى التعخف عمى اإل -ٕ
دول أمخيكا الالتيشية فى بعض تعميؼ التقشى والسيشى بؾجو عام طار الشغخى لماإل

القؾى والعؾامل أىؼ عمى  ، والتعخف(السكديػ-األرجشتيؽ-)البخازيلفي  والستسثمة
 ،قتراديةالو ، جتساعيةلوا، كالعؾامل الدياسية، بجول السقارنةالثقاؼية السحيظة 

 .والجغخاؼية
التعميؼ التقشى والسيشى فى دول وفى ىحه الخظؾة يتؼ الخبط بيؽ  الغؾاىخ:تفديخ  -ٖ

قؾى والعؾامل الثقاؼية التى أدت التؾضيح و السكديػ( -األرجشتيؽ-)البخازيل السقارنة
 لييا.إ
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وجو التذابو في ىحه الخظؾة عقج مشاعخة لمتعخف عمى أ يتؼحيث  :)الستجلل(السقارنة -ٗ
 ى التعميؼ التقشى والسيشى فى كل  ثخت عمالثقاؼية التى أى القؾى والعؾامل والختالف ف

 .السكديػ(-األرجشتيؽ-)البخازيل مؽ
واكتذاف مؾاطؽ الذبو ومؾاطؽ  ،بعج إجخاء عسميات السقارنة :)بشاء الشغخية( تعسيؼال -٘

 خبخة دول سحاولة الستفادة مؽ دوللليات ترؾر مقتخح الختالف، يتؼ وضع آ
 السقارنة فى تحديؽ وتظؾيخ التعميؼ التقشى والسيشى فى مرخ.

لييا مؽ خالل البحث مجى نجاح الحمؾل التى تؼ التؾصل إوالسقرؾد بو  التشبؤ: -ٙ
 السقارن.

 The limits of the study :ذدود الدزاضة
 بعض  ىف والتقشــي سيشــيلـى مؤسدــات التعميــؼ امـخت الجراســة عـرسكانيــة: اقتـلا الحجود

مخيكا الالتيشية ، حيث أن عجد دول أالسكديػ(-األرجشتيؽ-)البخازيلمخيكا الالتيشية دول أ
رجشتيؽ )البخازيل واأل  الباحثة عمى وقع اختيار، وقج ةابع( تٖٔو)دولة مدتقمة  (ٕٓ)

تظؾيخ التعميؼ  السمسؾس في ىحه الجول لشجاح اً كشسؾذج لمسقارنة نغخ  والسكديػ( تحجيجاً 
لتقشى ميخة فاىتست بتحديؽ وتظؾيخ التعميؼ ا لحتياجيا لعسالالتقشى والسيشى بيا 

 فزل استثسار.والسيشى لستثسار ثخواتيا أ
 سرظمحـاتلوا جخائيـة لمسفاىيـؼإلخت الجراسـة عـى التعخيفـات ارسفاـيسيـة: اقتـالحـجود ال 

 الجراسـة. ىالخئيدـة ف
  Terminology of study:مصطلرات الدزاضة

  :يميسا يؼ وتتبمؾر مرظمحات الجراسة الحالية
 Technical and Vocational Education: والسيشى التقشى التعميؼ -ٔ
: رجل مختص ِبِتقالتعميؼ التقشي:  - أ  ةْو حخفشة أيات فؽ أو ميشِتقشّي: )اسؼ(: رجل ِتْقِشيٌّ

 .(ٖٔم، صٕٗٓٓ)السعجؼ الؾسيط، 
الدمؾكي  عجاد التخبؾي والتؾجيوالتعميؼ الشغامي الحي يتزسؽ اإلؽ ىؾ ذلػ الشؾع مو  -

 ضافة إلى اكتداب السيارات اليجوية، والسقجرة التقشية التي تقؾم بو مؤسداتباإل
تعميسية نغامية لسجة ل تقل عؽ سشتيؽ بعج الجراسة الثانؾية ودون مدتؾى الجراسة 

 ،نتاجؾلية التذغيل واإل ئعمييا مدد قؾى عاممة متخررة تقع عجاإلغخض  الجامعية
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بيؽ السخظظيؽ والختراصيؽ مؽ خخيجي الجامعات مؽ جية وبيؽ  ة وصلوتكؾن حمق
نتاجية والعسل عمى وليا القجرة عمى تؾجيو الخظط اإل  ،جية أخخى  العسال الساىخيؽ مؽ

 (.ٕٗ،ٜٜٗٔالساىخة )فالتة،  تشفيحىا مع األيجي العاممة
  والسرسؼ عجادًا تخبؾيًا وتؾجييًا سمؾكياً كحلػ ىؾ: التعميؼ الستزسؽ إ التعميؼ التقشىو ،

عجاد السيارات الؾسظى مؽ العسال التقشييؽ فى مؤسدات تعميسية بيؽ سشتيؽ وثالث إل
مشيج التعميؼ  الجامعية، ويتزسؽسشؾات بعج الجراسة الثانؾية ودون مدتؾى الجراسة 

سمية وتقشية والتجريب عمى السيارات ذات العالقة التقشى تعميسًا عامًا ودراسة نغخية وع
وتتفاوت مكؾنات ىحا الشيج تبعًا لشؾع العسالة والسدتؾى الحى  ،فى مجال تقشى معيؽ

و الفشى فى ىحا التعميؼ فى السدتؾى التقشى أ ويرشف خخيجؾ ،تييئة لو تمػ السشاىج
 (.ٖٖم،ٕ٘ٓٓ،عمىىخم العسالة )

  اكتداب السيارات العسمية والتظبيؿية  الحي يؤدي إلىىؾ التعميؼ  :أيزاً  التقشىلتعميؼ او
  (Okoh, E.C,ٕٓٓٓ,pٕٛ). األساسيةلسعخفة العمسية اوكحلػ 

  سشيجية لتقشيات صشع وفعل األشياءالجراسة ال: كحلػ بأنو التعميؼ التقشىكسا يعخف               
.(David Seyi, op.cit,pٜٔٔ) 

   الخامدة اتجريب التقشي في دورتيلالتعميؼ وا اً مفيؾموقج اعتسجت مشغسة اليؾندكؾ 
مؽ قبل السشغسات  أيزاً قج اعتسج ىحا السفيؾم و م ، ٜٜٛٔعام السشعقج  والعذخون 

التجريب التعميؼ و والحي حجد مفيؾم  العخبية والجولية ومشيا التحاد العخبي لمتعميؼ التقشي
 "جسيع أشكال ومدتؾيات العسمية التعميسية التي تتزسؽ فزالً التقشي باعتباره يسثل: 

التقشيات والعمؾم الشغخية والعسمية السترمة بيا واكتداب  عؽ السعارف العامة دراسة
لسيشة في شتى الختراصات، الستعمقة بسسارسة ا السيارات العسمية والجرايات والجؾانب

اد التقشييؽ ليكؾنؾا حمقة وصل بيؽ الختراصييؽ والعسال الساىخيؽ، عجإلى إوييجف 
ويتؼ ذلػ في معاىج التعميؼ ( سشؾات ٖ-ٕ) جراسة الثانؾية ولسجةكسا بعج مخحمة ال

 .(ٕٙم،ٖٕٓٓ)الدوبعي، الجشابي،  التقشي
  ىؾ أحج األدوات الخئيدة لتحقيق بخامج التشسية الذاممة، بل  :التعميؼ الفشي في مرخو

ودعامة ىامة مؽ دعامات مشغؾمة التعميؼ؛ حيث يدعى  التشسية،قاطخة  أنو يعتبخ
مجالت الرشاعة والدراعة والتجارة واإلدارة والخجمات وتشسية السختمفة في بشؾعياتو 
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القؾى العاممة الساىخة الالزمة  إعجاد الجارسيؽ، والتي تيجف إلىالسيارات الفشية لجى 
مباشخة في سؾق  لخجمة خظط التشسية القترادية، والجتساعية لمجولة حيث يرب

-ٕٗٔٓالجامعى الستخاتيجية لمتعميؼ قبل  ةوالتعميؼ، الخظ)وزارة التخبية  العسل
 .(ٚٚصم، ٖٕٓٓ

فهو ماهن، والمفعول  يمهن، مهًنا ومهنًة ومهنةً، : مهنمَهَن: )فعل( التعميؼ السيشى: - ب

م، ص 1002مهن الشخص: عمل في صنعته اتّخذ حرفة )المعجم الوجيز،  ممهون
314). 

 التعميؼ السيشي ل يسكؽ تجدئتو عؽ الشغام التعميسي في شكمو الكبيخ عمى اإلطالق،و  -
فالتعميؼ السيشي في صؾرتو الؾاسعة ىؾ ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ الحي يجعل فخًدا ما قابال 

مجسؾعة مؽ السيؽ أفزل مؽ قابميتو لمعسل في مجسؾعة أخخى، وىؾ بيحا  لمعسل في
لمعسل  العام الحي يؾازيو في األىسية رغؼ كؾنو ل يعج األفخاد أىالً  يختمف عؽ التعميؼ

 .(ٔ٘،ٜٜ٘ٔ)الخظيب، 
مرسسة لمستعمسيؽ لكتداب  عمى أنو بخامج تعميسية أيزاً  عخف التعميؼ السيشيي كسا -

 الدراعة، أوالرشاعة، حيثسحجدة لسيشة معيشة، التجارة، ال والسيارات والكفاءات السعخفة
التمسحة الرشاعية، وبخامج  تحتؾي ىحه البخامج عمى مكؾنات قائسة عمى العسل )مثل

 يتؼ تؾعيف الخخيجيؽ فىالنتياء مؽ ىحه البخامج (، وعقب التعميؼ نغام مددوج ناجح
 UNESCO Institute for) ريؼبسجال تخرسؾق العسل ذات الرمة 

Statistics, ٕٕٓٔ,p. ٔٗ)   
في مدتؾيات أدنى مؽ  السيخةالسؾعفيؽ السرسؼ إلعجاد  السيشى: ىؾ التعميؼ التعميؼ -

      .(ٜٔٔ.David Seyi,ٕٓٔٗ,p) السيؽ و مجسؾعة مؽ لسيشة واحجة أالتأىيل 
، التقشيات والعمؾم ذات الرمةدراسة  عّخف مجمذ التشسية التعميؼ السيشي عمى أنوكسا  -

 السؾاؾف والسيارات الستعمقة بالسيؽ السختمفةوفيؼ واكتداب السعخفة العسمية 
(Nigerian Education Research and Development 

Council,ٕٓٓٛ,pٔٔ٘.) 
 السختمفة مؽ  التعميؼ الحي يعشي بالجؾانب " فيؾ: أما تعخيف اليؾندكؾ لمتعميؼ السيشي

التقشية وما  التعميسية التي تتزسؽ باإلضافة إلى التعميؼ العام دراسة العمؾمالعسمية 
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الستعمقة بالسيؽ  شابييا والحرؾل عمى السيارات العسمية والتجاىات والؿيؼ والسعخفة
 (.ٕ ص، ٜٜٛٔ، في قظاعات الحياة القترادية والجتساعية السختمفة" )الحيمة

 لخال  ؽم ىؼيخ ؾ تظو د، اخ يعشي بإعجاد األف الحي ؼالشذاط السشغ ػ" ذل:شييالتجريب الس 
كية التي مؾ الدو  الفشيةو  ايالجدسية اإلدارية مشو ت الفكخية، ار ايالسو  ،فبالسعار  ىؼيجو تد 

يحقق  الحيالنتاجية بالذكل و األداء،  ؾى مدت ، لخفععسلا اليبميتظو ا الفخد، ييحتاج
 (.ٓٗٔصم، ٕٔٔٓعباس،" )ايإدارت لآماو ح السشغسة، ؾ طس

  تجريب يدتيجف اكداب الفخاد ميارات وكفايات يسكؽ أيزاً  التجريب السيشىو :
  (ٖٕٔٓ ,UNESCO)استخجاميا فى سؾق العسل 

  مات، مؾ السعو  ت،اار ييج الفخد بالسو تد ؽ: شي عبارة عيالتجريب الس نأ خون آخ ى يخ و
جدئي خاص  وى أداء عسل متكامل، أمع اً قادر  ويربح ؼي الحي والتجاىات بالذكل

 (.ٜٔص م،ٕٔٓٓداولة تمػ السيشة )عظؾان،لس الً ىيربح مؤ ومؽ ثؼ شة معيشة، يبس
يعشي "جسيع أشكال ومدتؾيات العسمية التعميسية التي والحي  ،التعميؼ التقشي والسيشي - ج

يا، تتزسؽ )باإلضافة إلى السعارف العامة( دراسة التكشؾلؾجيا، والعمؾم السترمة ب
السترمة بالسسارسات السيشية في  اؾف،ؾ كالجرايات، كالسواكتداب السيارات العسمية، 

 (.ٜٕصم، ٕٔٓٓوالجتساعية" )مرظفى، قترادية،قظاعات الحياة ال
أحج أركان  مانيالتقشي والسيشي عمى أ اليؽلمجُيشغخ إلى التعميؼ والتجريب في اكسا  -

 (ٗٔ.Tang ,ٕٓٔٔ,pعسمية التحؾل في ميجان التعميؼ والتجريب )

 الطابكة: الدزاضات
ظؾيخه، سؾاء وسبل ت التقشي والسيشياىتؼ العجيج مؽ الجراسات بتشاول واقع التعميؼ       

والالفت والستؾقع في الؾقت نفدو أنو عمى الخغؼ مؽ السجى  ،دولية وأجختيا جيات محمية أ
سؾاء بالشدبة لمسذكالت التي  ،بيشيا كبيخاً  الدمشي الحي يفرل بيؽ ىحه الجراسات نجج تذابياً 
 رصجتيا أم السقتخحات والتؾصيات التي خخجت بيا.

 :محؾريؽ كالتاليويسكؽ تقديؼ الجراسات الدابقة طبقًا لظبيعة الجراسة عمى      
 .احملوز األول: ويتضنً الدزاضات والبروث العسبية 

 .احملوز الجاىى: ويتضنً الدزاضات والبروث األجيبية 

 .لى األحجثإ يتؼ تشاول الجراسات الدابقة فى ىحه الجراسة مؽ األقجمىحا وسؾف    
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 واًل: الدزاضات العسبية:أ

"التعميؼ الفشي ودوره في تحقيق  م( بعشؾان:ٕٓٓٓدراسة عبج العديد عبج الرسج) -ٔ
ىجفت الجراسة إلى وضع ترؾر ، متظمبات سؾق العسل في جسيؾرية مرخ العخبية"

إلى السزسؾن والسبخرات  مؽ البعج الفمدفي كفاءتو بجءاً لتقجيخ التعميؼ الفشي لخفع 
قج و  ،سؾق العسل وصؾًل إلى ما يشبغي أن يكؾن عميو التعميؼ الفشي ليتؾاءم مع متظمبات

ومؽ أىؼ ما تؾصمت إليو الجراسة أن التعميؼ ، السشيج السيجاني ليحا استخجم الباحث
 الفشي يعاني مؽ العجيج مؽ السذكالت أىسيا:

 .عجم التداق مع متظمبات سؾق العسل 
 .وجؾد عجد مؽ السيؽ السدتحجثة التي ل تجج مؽ يذغميا 
  عجم وجؾد خظة حالية أو مدتقبمية يعؾل عمييا مخظظؾ التعميؼ في تحجيج

 مؽ ميؽ وتخررات في سؾق العسل. ما ىؾ مظمؾب
العسمي في "التجريب  م( بعشؾان:ٕٗٓٓ) الذؾيخعاطف حسجان و دراسة عبج الخحيؼ  -ٕ

واقع التجريب عمى  لتعخفا الجراسة إلىىحه ىجفت و "، الكميات التقشية في فمدظيؽ
في فمدظيؽ، وكحلػ التعخف إلى  العسمي بشؾعيو الجاخمي والسيجاني، في الكميات التقشية

ت الكميات، وتؼ استخجام لالرتقاء بسدتؾاه في تمػ وتقجيؼ السقتخحاتمذكالت التجريب 
 /مجرساً ( ٖ٘السشيج الؾصفي التحميمي، حيث اشتسمت عيشة الجراسة عمى ) ىحه الجراسة

 ، اختيخت بظخيقة عذؾائية مؽ أربع كميات تقشية، وكانت الستبانة( طالباً ٗٓٔو ) مجرباً 
 ومؽ أىؼ ما تؾصمت إليو الجراسة:، أداة لجسع السعمؾمات

 عمى اإلبجاع  أن أساليب التجريب العسمي تديؼ في إعجاد كؾادر تقشية قادرة
 والبتكار.

  نقص في السختبخات والسذاغل وفي األجيدة والسعجات والسؾاد الخام الالزمة
 .العسمية؛ بدبب ضعف اإلمكانات السادية السخررة لبشج التجريب لمتظبيقات

عجاد السذاغل والسختبخات بالتجييدات الالزمة والكاؼية لمتظبيق إوقج أوصت الجراسة ب     
 التخررات.حدب  العسمي

م( بعشؾان: مذكالت التعميؼ السيشي في السجارس ٕ٘ٓٓدراسة مي فتحي حديؽ ) -ٖ
حيث  الثانؾية السيشية الفمدظيشية مؽ وجية نغخ السعمسيؽ السيشييؽ والظمبة،
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متعخف عمى مذكالت التعميؼ السيشي في السجارس الثانؾية السيشية لىجفت ىحه الجراسة 
السشيج  استخجم الباحثوقج يؽ السيشييؽ والظمبة، الفمدظيشية مؽ وجية نغخ السعمس

وقج تؼ جسع البيانات باستخجام استبانتيؽ، األولى تتعمق بالسعمسيؽ السيشييؽ  الؾصفي،
( فقخة مؾزعة عمى ستة مجالت لؿياس السذكالت الستؾافخة السيشي(، ٕٙمكؾنة مؽ )

( فقخة مؾزعة ٘ٗأما الستبانة الثانية فتتعمق بالظمبة في السجارس السيشية مكؾنة مؽ)
 تائج ىحه الجراسة فى:عمى خسدة مجالت، وتسثمت أىؼ ن

ن الجرجة الكمية لمسذكالت التي تؾاجو التعميؼ السيشي في السجارس السيشية إ -
مؽ وجية نغخ السعمسيؽ السيشييؽ كانت كبيخة حيث وصمت الشدبة السئؾية 

%(، وكان مجال تسؾيل قظاع التعميؼ السيشي في السختبة األولى لمسذكالت ٕٚ)
%(، بيشسا كان  ٔٛسئؾية لالستجابة ليا إلى )الستؾافخة، حيث وصمت الشدبة ال

مجال الشسؾ السيشي لمسعمسيؽ في السختبة األخيخة حيث وصمت الشدبة السئؾية 
 %(.ٔٙلالستجابة إلى )

ن الجرجة الكمية لمسذكالت التي تؾاجو التعميؼ السيشي في السجارس السيشية إ -
%(، ٛ٘ية )مؽ وجية نغخ الظمبة كانت متؾسظة حيث وصمت الشدبة السئؾ 

وكان مجال اإلمكانات والتجييدات في السختبة األولى لمسذكالت الستؾافخة، حيث 
%( في حيؽ كان مجال الشسؾ  ٙٙوصمت الشدبة السئؾية لالستجابة ليا ) 

السيشي لمسعمسيؽ في السختبة األخيخة حيث وصمت الشدبة السئؾية لالستجابة إلى 
(ٜٗ.)% 

 :وفي ضؾء أىجاف الجراسة ونتائجيا أوصت الباحثة بعجة تؾصيات أىسيا 

ضخورة تظؾيخ نغام التعميؼ السيشي مؽ خالل خظط وطشية تتبشى سياسات  -
 تظؾيخية مؽ قبل كافة الجيات السعشية تذسل اإلدارة والسشاىج والسعمسيؽ.

ضخورة اعتساد معاييخ ميشية تعكذ متظمبات الدؾق السحمي مؽ جية،  -
وتظؾيخ آليات تزسؽ وتزبط الجؾدة في  جية،تؾافق والسعاييخ الجولية مؽ وت

 التعميؼ السيشي.
دورية كاؼية لدؾق العسل وحاجاتو مؽ السيارات في  بحؾثضخورة إجخاء   -

 السيشية السختمفة، ومتابعة الخخيجيؽ. التخررات والسجالت
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"إمكانية تظبيق إدارة الجؾدة الذاممة  :بعشؾانم( ٜٕٓٓ) السقخميعرام سة ادر  -ٗ
سة إلى بحث االجر ىحه ىجفت ، "والتجريب السيشي في اليسؽ عمج قظاع التعميؼ الفشي

ومجى مداعجة  إمكانية تظبيق إدارة الجؾدة الذاممة في التعميؼ الفشي والتجريب السيشي،
 لحجاثة السظمؾبةىحا الشغام لمشيؾض بيحه الفئة السيسة في السجتسع وبسا يتؾاكب مع ا

سشيج العتسج الباحث او  ،والقجرة عمى السشافدة في سؾق العسل السحمي واإلقميسي
ستخجم أسمؾب السدح كسا اسة، استبانة كأداة لمجر مدتخجمًا ال الؾصفي التحميمي،

ت ورؤساء األقدام في التعميؼ الفشي ااإلدار  الذامل لعسجاء السعاىج ووكالئيؼ ومجيخي 
مؽ السجربيؽ في  %ٓ٘مؽ والتجريب السيشي في عجن، اوختيار عيشة عذؾائية تتكؾن 

وقج تؾصمت ، ٚٗ٘سة البالغ ار جمفخدة بسا مؽ مجتسع ال ٛٔٔالسعاىج السيشية بمغت 
ا يؾجج إلى عجم مؾاكبة السشاىج الحالية لمتظؾر العمسي والتكشؾلؾجي الحجيث، كس سةاالجر 
الذخح اإللكتخونية وقمة السعجات العسمي لمسجربيؽ، وقمة تؾافخ وسائل  في التأىيل فضع

 والسعامل، ، وعجم خزؾع السعاىج لذخوط الدالمة السيشية، مة في الؾرشز ألدوات الال او 
 .السيشية م بتظبيق شخوط الدالمة والرحةدالتسة بأىسية العسل عمى ال اوصت الجر وأ

م( بعشؾان: دور التجريب التقشي والسيشي في خمق ٜٕٓٓالديخ)دراسة عال عسخ  -٘
لى التعخف عمى دور التجريب التقشي إىجفت ىحه الجراسة  فخص عسل لمستجربيؽ،

ومحاولة  ا،األونخو  –يؽ في كمية تجريب غدة والسيشي في خمق فخص عسل لمستجرب
وذلػ مؽ خالل  ،الخخوج بتؾصيات تعسل عمى تحديؽ وتظؾيخ التجريب التقشي والسيشي

ي الح الباحثة السشيج الؾصفي التحميميدراسة محاور التجريب التقشي والسيشي، واعتسجت 
وقج تؼ استخجام  ،حرائي لتحميل البياناتعمى جسع البيانات عؽ الغاىخة اإل يعتسج

والسكؾنة مؽ  م بخنامج لستظالع عيشة الجراسةوتفديخىا، وتؼ استخجا SPSSالستبانة 
، والتي بمغ مٕٙٓٓحتى عام م ٖٕٓٓاألونخوا مؽ عام  –ة تجريب غدةخخيجي كمي

أى  ،استبانة ٖٓٓوتؼ استخداد  ٕٙٙٔ( خخيج مؽ مجتسع الجراسة البالغ ٖٔٔعجدىا )
ج الجراسة وجؾد عالقة ذات دللة %، وقج أعيخت نتائٜٙأن ندبة الستخداد حؾالي 

التقشيات والسدتمدمات، التجريب حرائية بيؽ كل مؽ: التخررات، السشياج، السجربيؽ، إ
 –ريب غدةعسل لمستجربيؽ في كمية تج وخمق فخصالسيجاني، خجمات ما بعج التجريب 

وقج تبيؽ أن محاور التجريب التقشي والسيشي م ، ٕٙٓٓحتى م ٖٕٓٓاألونخوا مؽ العام 
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 التي اعتسجت في الجراسة كانت ذات مدتؾيات مختفعة ؼيسا عجا خجمات ما بعج التجريب
بعض لى إتؾصمت الجراسة أخيخًا التي حرمت عمى أقل استجابات مؽ السبحؾثيؽ، و 

لى مدتؾى أعمى إالتجريب التقشي والسيشي لمؾصؾل  يؽ وتظؾيختحدل تيجفالتؾصيات 
يث حاجتو لألعجاد مؽ ح مؽ خالل دراسة التخررات السظخوحة، ودراسة الدؾق جيجاً 

ج سؾاء بتقميص تخررات معيشة وتؾسيع لمشتائ عادة الشغخ تبعاً إمؽ التخررات، و 
 أخخى أوتظؾيخ أقدام ججيجة حدب الحاجة.

 شييالس يؼ، والتجريبميل واقع التعمتحم( بعشؾان: ٕٚٔٓدراسة ـبة جيتاوى) -ٙ
يل مرسة إلى تحاحه الجىجفت ىو ، دظيؽ مؽ مشغؾر الشؾع الجتساعيموالتقشي في ف

مؤسدات  ع الجتساعي فيؾ ر الشؾ مشغ ؽالتقشي مو  شييالتجريب السو ، ؼيماقع التعو 
ج يالباحث السش ماستخجقج و  كقظاع غدة، شي في الزفة الغخبيةيالتجريب السو ، ؼيمالتع

ي وىكسية، و ، ةعيؾ ات نو أد لخال  ؽحه الجارسة، مىلظبيعة  وي لسشاسبتميمالتح صفيؾ ال
مية، ؾ شية الحكيبة السجارس السمرسة جسيع طاالج مجتسع شسلو  ،الستبانةو ة مالسقاب

الغخبية، كقظاع غدة  الزفة مية فيؾ يات التقشية الحكمالكو شي، يكد التجريب الساخ وم
 ؼيماقع التعن و : أالجراسة إلى نتائجوتؾصمت م، ٕ٘ٔٓلمعام  (ٕٙٓٛىؼ)البالغ عجدو 
 ع الجتساعي في مؤسداتؾ ر الشؾ مشغ ؽم ؽدظيمالتقشي في فو  شييالتجريب السو 

سط ؾ الستن بيؽ كا ،رسةابة لسجالت الجمة نغخ الظيجو  ؽشي ميالتجريب السو ، ؼيمالتع
ج، ىيخ السشاؾ تظالتي انتيت إلييا ىحه الجراسة ضخورة  ؼ التؾصياتىأكان مؽ و ، الكبيخو 

ع ؾ عية في الشؾ ت تار و عقج دو ، ع الجتساعيؾ شممشاسبة ل ؾن مج التجريبية لتكاخ بكال
 مػى نقل تمع يؼتذجيعو شية، يالس السؤسدات عسجاءو  تامجيخ  ى الجتساعي لسجيخ 

 بة.مظمل عية أيزاً ؾ الت
  ثاىيًا: الدزاضات األجيبية:

مخاؾبة جؾدة التعميؼ العالي السيشي م( بعشؾان: ٕٗٓٓ) Irene Zaparolliدراسة  -ٔ
ات السؤسد و وزارة التخبية والتعميؼ والتجريب في البخازيل:العالقة بيؽ الجامعات،

العالقة بيؽ الجامعات،  ضعفمشاقذة  إلى جراسةجف ىحه الوقج ى، السيشية وسؾق العسل
مخاجعة  خالل البيانات مؽ وقج تؼ جسع ،وسؾق العسل السؤسدات السيشيةو وزارة التخبية، و 

مع  وتحميل وثائق التذخيعات البخازيمية والؾثائق السؤسدية والسقابالت ةبميؾغخاؼيال القائسة
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 ج اترالؾجي ل ونأإلى  نتائج ىحه الجراسةتؾصمت قج ، و السعشية السدؤوليؽ عؽ السؤسدات
السيشي  التعميؼ وـيكممدئؾلة عؽ تكؾن بيؽ القظاعات األربعة التي يشبغي أن قؾى 

 عمى صعؾبة كسا أكجت الجراسة كحلػ ، تومخاقبو  عميو والشخاف والتجريب في البخازيل
، بذكل متدمدل ومدتسخالجورات ؼ يتقجفي الجامعات و  وزارة التعميؼؾيام  نالتعخف عمى أ

كفاءة مخاؾبة  ضعف والسؤسدات السيشية وسؾق العسل التي تؤدي إلى التحاداتكحلػ و 
 جؾدة التعميؼ السيشي.

م( ٜٕٓٓ) Viktória Kis, Kathrin Hoeckel, Paulo Santiagoدراسة  -ٕ
دراسة سياسة مشغسة التعاون القترادى  جل الؾعائف:بعشؾان:التعميؼ مؽ أ

الجراسة إلى مداعجة ىجفت ىحه قج و  لمتعميؼ والتجريب السيشى )السكديػ(،والتشسية 
 ،ستظمبات الدؾق ول البمجان عمى زيادة استجابة أنغسة التعميؼ والتجريب السيشي لمعسل

 ، حيثدوات لتقييؼ مبادرات سياسة التعميؼ والتجريب السيشياألوىؾ ييجف إلى تظؾيخ 
أدلة مؽ جسيع بمجان مشغسة التعاون القترادي يعتسج بخنامج العسل التحميمي عمى 

استبيان دولي حؾل أنغسة التعميؼ والتجريب السيشي، ىحه الجراسة عمى  سلتذتو  ،والتشسية
 :حؾل مؾضؾعات مثل واستعخاض الجراسات الدابقة لسشغسة التعاون القترادي والتشسية

 القؾى العاممة ارةوز تحميل نتائج سؾق العسل عمى أساس البيانات اإلحرائية مؽ 
 ،و)بخنامج مشغسة التعاون والتشسية في السيجان القترادي حؾل تقييؼ الظالب الجولييؽ(

تجسيع السعمؾمات حؾل خرائص التعميؼ ىسيا: إلى عجة نتائج مؽ أوتؾصمت الجراسة 
 .التي تؾاجيو التحجيات الدياسية الخئيديةأىؼ والتجريب السيشي في السكديػ، وتحجيج 

م( بعشؾان: ٕٓٔٓ) Masdonat, Jonas & Et  ماسجوناتي وآخخون  دراسة -ٖ
سة إلى اىجفت الجر حيث ، التيخب مؽ التعميؼ والتجريب السيشى والنتقال إلى العسل

التيخب مؽ  التجريب السيشي وأسباب نتقال مؽ التعميؼ إلىعمى صعؾبات ال  فالتعخ 
السشيج الؾصفي التحميمي وكانت ستيؼ ااستخجم الباحثؾن في در قج و  ،التجريب السيشي

طالبًا تيخبؾا مؽ  (ٙٗ)سة البالغ عجدىا العيشة الجر  السقششةالسقابالت  سةار جأداة ال
عمى السقابالت مدتذاريؽ مختريؽ في  فحيث أشخ  التجريب السيشي في الدشة األولى،

نتقال مؽ سة إلى وجؾد صعؾبات في التأقمؼ نتيجة ال اوقج تؾصمت الجر ، التجريب السيشي
قج و ،  لسيشي، باإلضافة لؾجؾد مذاكل في التعمؼ أو بيئة العسلا التعميؼ إلى التجريب
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وصت الجارسة بزخورة نذخ الؾعي بيؽ الظمبة عؽ طبيعة التجريب السيشي مؽ خالل أ
ر حالة استقخ االسجرسية، نقل الظمبة إلى التجريب السيشي في حالة التأكج مؽ  الحرص

 نتقالية.اط في مخحمة انخخ بال  ئتيؼالظمبة نفديًا وتيي
شي لفئة ييؼ والتجريب السمالتعم( بعشؾان: ٕٓٔٓ) Poleselدراسة بؾلديل  -ٗ

، ميؼالتع وعبمي الحير و معخفة الج إلىسة االجر  تجفى ،"ليا ابؾرن استخ مم الذباب
ج يالباحث السش ماستخجن، رؾ بمشي في مشاحي حياة فئة الذباب في ميكالتجريب الس

والتجريب ميؼ التع ؽحراءات رسسية عوإيل أبحاث، مالباحث بتح محيث قا ،تكاممىال
 ي:مي سال وتؾصمت دراستون، رؾ بمفي م السيشي
  أصحاب السعجلت  أوء، االذباب الفقخ  ؽشي ميبالتجريب الس السمتحقيؽ يةبمأغإن

 .الستجنية
 ؼ ميتعمل يؼى عكذ نغختمشي عينغخة فئة الذباب إلى التجريب الس بيةمس

 .األكاديسي
  أخيخًا باآلتيسة اوأوصت الجر: 

 ية.ماألكاديسي تكامو شي، يالتجريب الس ؽالعالقة بي ؾن تك نيشرح بأ 
 السجرسة ؽم يؼبعج تخخجو  شي قبليتجريب السمفة لمفئات الذباب السخت وجيؾ ت. 

وجية مؽ  التعميؼ التقشي السيشي في البخازيل:م( بعشؾان: ٖٕٔٓ) Sanpinدراسة  -٘
إلى معالجة تشسية السيارات التقشية  بذكل عام ىحه الجراسة تىجفوقج ، الستعاقجيؽنغخ 

تؼ إجخاء البحث السيجاني مؽ أكتؾبخ حيث ، الستشؾعة في تمبية احتياجات سؾق العسل
مؽ السيشييؽ الحيؽ تخخجؾا مؽ  ٗٔتست مقابمة و  م،ٕٔٔٓإلى يؾنيؾ م ٕٓٔٓ

 باإلضافة إلى ذلػ ،بالبخازيل دي جانيخوالسجارس الفشية في مؾاقع مختمفة في ريؾ 
 كل مؽ: أجخيت مقابالت مع

 التى تؾاجييؼ رعؾباتالالحيؽ تحجثؾا عؽ تؾقعاتيؼ و  أربعة قادة لمفخق السيشية - أ
 .في مؾاجية السظالب في األعسال اليؾمية السدتسخسيشي التظؾيخ الفي 

مؽ خبخاء السؾارد البذخية الحيؽ كذفؾا عؽ صعؾبات جحب ىؤلء  ثالثة - ب
 .نغخىؼ مؽ وجيةالسحتخفيؽ والحتفاظ بيؼ 
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أتاح ىحا  ، حيثعؽ السقابالت وتفديخىا وتجسيعيا قج تؼ تحميل الترخيحات الرادرةو        
لحيؽ السيشييؽ ا السختمفة، وىسا: لشؾعيؽ مؽ وجيات الشغخفخاد السيشيؽ األ ترشيفاإلجخاء 

أو مجيخي أولئػ الحيؽ  ،تؾعيفاللسيشييؽ السدؤوليؽ عؽ وا ،تخخجؾا مؽ السجارس الفشية
أن السقاوليؽ يخون  في نتائج ىحه الجراسة مؽ ثؼ تسثمت، و تخخجؾا مؽ السجارس الفشية

 مؽ ناحية أخخى ، السجرسة بعيجة عؽ الدؾق السيشية مؽ الشاحيتيؽ السادية والسفاـيسية
الظخف الستعاقج أن اللتحاق بالسجارس إلضفاء الظابع الحتخافي عمى التعميؼ لو ما  يكذف

 يبخره بقجر ما يتعمق األمخ بالتجريب السيشي الدخيع.
نغخة عامة عمى التعميؼ السيشي والتقشي م( بعشؾان: ٕٗٔٓ) David Seyiدراسة  -ٙ

لى ىحه الجراسة إوىجفت ، في نيجيخيا بسؾجب نغام التعميؼ في السجارس الثانؾية
( في نيجيخيا بسؾجب نغام التعميؼ في VTEمفيؾم التعميؼ السيشي والتقشي )خف عمى التع

نؾقذت معاني التعميؼ السيشي والتعميؼ الفشي والتعميؼ السيشي حيث  ،السجارس الثانؾية
تؼ تدميط الزؾء عمى أىجاف التعميؼ السيشي والتقشي في التعميؼ بالسجارس و  ،والتقشي

 ، ومؽ خاللتؼ تحجيج نظاق/ ـيكل التعميؼ السيشي والتقشي في التعميؼ الثانؾي و انؾية الث
تؾصمت  تاريخي لمتعميؼ السيشي والتقشي عمى مدتؾى السجارس الثانؾيةالتظؾر التتبع 

لتعميؼ السيشي والتقشي بذكل عام ا التي تؾاجومؽ التحجيات لى مجسؾعة الجراسة إ
تؼ تحجيج بعزيا وتؼ تؾفيخ حمؾل لمتحجيات حيث والتعميؼ السحاسبي بذكل خاص، 

تؾصيات لتحديؽ بخنامج التعميؼ ال وقج انتيؽ ىحه الجراسة بتقجيؼ مجسؾعة مؽ ، السحجدة
عمى زيادة تسؾيل التعميؼ  وضخورة ، تحديؽ السشاىج :السيشي والتقشي في نيجيخيا مثل

 جسيع السدتؾيات.
 لتشسية الفشى التعميؼ أىسية: بعشؾان م(ٕ٘ٔٓ) Tomas Kozik دراسة  -ٚ

 الظبيعية العمؾم عمى يخكد الحي التعميؼ تحديؽ لىإ الجراسة ىحه ىجفتوقج  ،السجتسع
 ، حيثالثانؾية السيشية السجارس في لمجراسة الظالب بإعجاد يتعمق وؼيسا ،ةيواليشجس

 مختمفة مدتؾيات عمى تعميسية بخامج ابتكار في الخئيدية السدبقة الذخوط أحج يتسثل
 الحالية الحتياجات مع وتسذياً  التخبؾية السسارسة لستظمبات اً وفق التعميسي الشغام مؽ

 لتالميح الؾعيؽية السيارات تظؾيخ إلى يؤدي الحي التعميؼ جعؼت لحلػ العسل، لدؾق 
 السيشية السجارس في وخاصة لمظالب، السيشي التؾجيو لزسان البتجائية السجارس
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 كدتيخ  الحى التعميؼ لتحديؽ السقتخحة لياتاآل بعض لىإ الجراسة ىحه وتؾصمت الثانؾية،
 تؾجيوالو  الفشى بالتعميؼ بالىتسام الجراسة وصتأو  ة،يواليشجس الظبيعية العمؾم عمى

 .ساسىاأل التعميؼمخحمة  مؽ بجاية لمظالب السيشى
 بعشؾان( مٕٙٔٓ) Wheelahan، Leesa and Moodie، Gavin دراسة  -ٛ

وقج  ،الجتساعية لمعجالة إطار: والتقشي السيشي والتجريب التعميؼ في الجولى التعميؼ
 والظخق  البمجان، مؽ العجيج في السيشي ومكانة التعميؼ وضع فيؼ لىإ الجراسة ىحه تىجف

ياكل السيشي التعميؼ بيؽ العالقة بيا تتؾسط التي السختمفة  الشتائج في العسل سؾق  ـو
 السداواة عجم ، وقج أوضحت نتائج الجراسةالسيشي التعميؼ خخيجي يحققيا التي الستغيخة

 الجخل، ومشخفزة ومتؾسظة عاليةبجرجات  البمجان في السيشي التعميؼ عمى الحرؾل في
 فى الخئيدية السؤسدات قؾى أ ىي الحكؾمية السيشية التعميؼ مؤسدات أن أكجتو 

 التشسية في السداىسة في السيشي التعميؼ معمسي دعؼ يسكشيا التيالسجتسع، و 
 اقتخحب وقج انتيت الجراسة  الجراسة وتؾصمت السحمية، والثقاؼية والقترادية الجتساعية

 ولجعؼ مختمفة، سياقات في السيشي لمتعميؼ أفزل فيؼ جلأ مؽ الجولي لمتعميؼ بخنامج
 ومتدامحة شاممة مجتسعات تظؾيخ فيه دور  لتعديد الذخكاء مع العسل في الجولي التعميؼ

 .اجتساعياً  ومدتجامة عادلة واجتساعية اقترادية تشسية عمى تقؾم
 التعكيب على الدزاضات الطابكة: 

 يسكؽ مالحغة مايمى: لعخبية واألجشبيةمجراسات ال الدابق عخضال ومؽ
  الدابقة:أوجو الستفادة مؽ تمػ الجراسات 

مسا يؾضح  السيشىو مجال التعميؼ التقشى جخيت فى أتعجدت الجراسات الدابقة التى  - أ
 .بزخورة تظؾيخ بخامجوجسيع ىحه الجراسات ونادت  وحيؾيتو، أىسية ذلػ السؾضؾع

ن ىشاك أعمى  التعميؼ التقشى والسيشىتشاولت التى معغؼ الجراسات الدابقة كجت أ - ب
 بخغؼالظمبة لمتعميؼ التقشى والسيشى  بعض تجحبقج ل التى  مجسؾعة مؽ السعؾقات

ه والتذجيع ضخورة تظؾيخ مسا يؤكج  بدؾق العسل وربظىحا الشؾع مؽ التعميؼ و أىسية 
 .عمى اللتحاق بو

 وجو التفاق بيؽ الجراسات الدابقة وتمػ الجراسةأ: 
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بالتعميؼ التقشى تتذابو ىحه الجراسو مع الجراسات الدابقة فى عجد مؽ السحاور الستعمقة   
 والسيشى:

  :عمى الىتسام  (الجشبية-العخبيةالدابقة بذقييا )جراسات الأجسعت مؽ حيث اليجف
ومجى تأثيخه عمى العائج  بتظؾيخ التعميؼ التقشى والسيشى وأىسية ربظو بدؾق العسل

 القترادى.

  تظؾيخ وتحديؽ التعميؼ في التأكيج عمى مجى  الدابقةجراسات التسثمت أبخز نتائج
مسا دفع معغؼ ىحه  ،قاتنتيجة لسا يعانيو مؽ مذكالت ومعؾ  التقشى والسيشى

ة تغيخ ضخور الجراسات بعخض مجسؾعة مؽ التؾصيات والسقتخحات التي مؽ شأنيا 
ريل عجم جعل درجات التحو والسيشى، ىالى لمتعميؼ التقشى نغخة السجتسع والظمبة واأل
 .الشؾع مؽ التعميؼ لاللتحاق بيحالمظمبة ىى السعيار الؾحيج 

 وجة الختالف بيؽ الجراسات الدابقة وتمػ الجراسة:أ 
السشيج تختمف ىحه الجراسة مع بعض الجراسات الدابقة فى بعض الجؾانب مشيا  -

 ؛أىجاف وأىسية الجراسةومجى مشاسبتو لظبيعو الجراسة الحالية السدتخجم فى 
 بالسشيج السدتخجم فىنة دراسة مقار كل  لسشيجويتزح ىحا مؽ العخض الدابق 

 سئمتيا وبالتالى فى نتائجيا.أو فى دول السقارنة يزًا كسا أختمفت أ ،الجراسةه ىح
ليات ترؾر مقتخح لالستفادة مؽ بعض ضع آلؾ ض الجراسات الدابقة لؼ تتعخ  -

 .دول السقارنة (السكديػ-األرجشتيؽ-البخازيل)وخاصة دول أمخيكا الالتيشية 
ن ىحه الجراسة أ مؽ حيث ىحه الجراسات  بعضمع بيشسا اختمفت ىحه الجراسة  -

وضع ترؾر مقتخح لتحقيق الستفادة مؽ ركدت عمى تحقيق ىجفيا الستسثل فى 
خبخات دول السقارنة في تظؾيخ وتحديؽ التعميؼ التقشى والسيشى فى جسيؾرية 

 العخبية. مرخ
 ىسيا:أمؽ الجؾانب مؽ  فى العجيج ةوحققت الجراسات الدابقة استفادة لمباحث 

والتعخف عمى  لمجراسة الحالية، طار الشغخى()اإل مادتيا العمسيةبشاء  فى ةستفادال -
الستفادة و  أىؼ السذكالت التي تؾاجو التعميؼ التقشي والسيشي خاصة في مرخ،

  .تمػ الجراسات ليياإالشتائج التى تؾصمت مؽ 
 اليظسى للدزاضة اإلطاز
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  :للتعليه التكيى واملَيىامليظوز الفلطفى  ول:احملوز األ

 متَيد:

السيؽ،  وأنؾاع العسل سؾقِ  طبيعة تظؾرمؽ  ووما تبعج السست ن الغدو التكشؾلؾجيإ      
 شيقوالتجريب الت يؼإلى قظاع التعم يشجحبالىتسام  ومؾاصفاِت العسالة السظمؾبة فييا؛ جعمت

لمسدتججات السعخؼية والتقشية  بةاستجا الحي يجعمو أكثخ تظؾيخه عمى الشحؾ والسيشي بقرج
ىحا القظاع  أنالجولية  فقج جاء في وثيقة لميؾندكؾ ومشغسة العسل ،لمتشسيةة وأكثخ خجم

مؽ السيؽ واسعة  بتذكيمةمق والتكشؾلؾجية، ؼيسا يتعة األفخاد العمسيفى تشسية معارف  يدِيؼ
 (.UNESCO,(ٖٕٔٓ محجودة وميارات خاصة بسيؽ وميشية ةب كفاءات تقشيمالتي تتظ

عسمية التعميؼ التقشي والتجريب السيشي لحل  لؼ تعج الحاجة مقترخة عمى التؾسع فيكسا       
ىؾ العسل عمى تظؾيِخ نغؼ التعميؼ  األىؼ مؽ ذلػ، البظالة وانخفاض إنتاجية القتراد قزية
والستجامة  والكفاءة السيشي لتكؾن عمى درجة عالية مؽ الفعالية والسخونة والتجريب التقشي

 ذات كفاءة عالية، قابمة لمتكيف بدخعة مع الغخوف قؾى عاممة خمقبحيث تديؼ في 
 م،ٕ٘ٔٓ،والتجريب السيشي شيقمؤشخ التعميؼ الت) الستغيخة ومع احتياجات سؾق العسل

 (.ٔٗص
 واملَين:التكين  ىػأة التعليه 

نغخة  - الحزارة السرخية وعمى رأسيا -في الحزارات القجيسة كانت الشغخة السجتسعية       
لى العامل والحخف اليجوية عمى عكذ العسل الفكخى، ولكؽ عشجما نست السجتسعات دونية إ

ت الجول فى تعميؼ أبدبب اتداع تدؾيق السشتجات اليجوية ومشافدتيا دوليًا بجوتؾسعت 
وتعشى تقميج السؾاطشيؽ ، السؾاطشيؽ وتجريبيؼ لكدابيؼ ميارة معيشة عؽ طخيق التمسحة التقميجية

 ، ومؽ ثؼ اىتست مختمف الجول(٘ٓٗ-ٗٓٗم،ص ص ٕٕٔٓ)حمبى، لراحب صشعة معيشة
ابتأ، ولكؽ مع الغدو بالسشغؾمة التعميسية ؼيسا عجا التعميؼ التقشى والسيشى الحى عل ث

قجم البالد ىسيتو فى تي بالتعميؼ التقشى والسيشى عشجما أدركت أىتسام الجولالتكشؾلؾجى بجأ ال
عميسية وعسمت عمى تشسية عادة ـيكمة مشغؾمتيا التورقى السجتسع فقامت معغؼ الجول بإ

كل ميشة فخاد العمسية والتكشؾلؾجية والتعخف عمى احتياجات سؾق العسل ومتظمبات معخفة األ
 (.ٔٗ،صمخجع سابق تجريب السيشى،)مؤشخ التعميؼ التقشى وال

 مفَوو التعليه التكين واملَين:
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يعج التعميؼ التقشي أو السيشي نؾع مؽ أنؾاع التعميؼ الشغامي، الحي ييتؼ بالسقام األول      
يقؾم بو عجة مؤسدات تعميسية و السيارات والسعخفة السيشية،  يؼباإلعجاد التخبؾي لمظالب وإكداب

لرشاعية جيل مؽ العسال السيخة في شتى التخررات التجارية وانغامية مؽ أجل إعجاد 
 .ةوالرحية والفشية والدراع

 الذاممة،التشسية  بخامج لتحقيقأحج األدوات الخئيدة  ىحا الشؾع مؽ التعميؼعج ي وليحا    
التعميؼ في فيؾ دعامة ىامة مؽ دعامات مشغؾمة  التشسية،عرب القتراد وقاطخة  باعتباره
 الجول، ومؽ بيؽ السرظمحات السعبخة عؽ شظخيو التقشي والسيشي ما يمي:مختمف 

 عـجاد التخبـؾي والتؾجيـوالتعميؼ التقشي: ىؾ ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ الشغامي الحي يتزـسؽ اإل
 إلى اكتداب السيارات اليجوية، والسقجرة التقشية التي تقؾم بـو مؤسدـاتباإلضافة  ،الدمؾكي

 لسجة ل تقل عؽ سشتيؽ بعج الجراسة الثانؾية ودون مدتؾى الجراسة الجامعيـةتعميسية نغامية 
 نتاج وتكؾن حمقة وصلؾلية التذغيل واإل ئد قؾى عاممة متخررة تقع عمييا مدعجاإلغخض 

 بيؽ السخظظيؽ والختراصيؽ مؽ خخيجي الجامعات مؽ جية وبيؽ العسال السـاىخيؽ مـؽ
 نتاجية والعسل عمى تشفيحىا مع األيجي العاممـةالخظط اإل جية أخخى وليا القجرة عمى تؾجيو 

 . (ٕٗص ،مخجع سابقالساىخة )فالتة، 
يتؼ بعج السخحمة الثانؾية مؽ الجراسة أي  وىؾ أيزًا يعشي: ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ الحي -

ختبط بيياكل التعميؼ يتعميؼ نغامي  ، وىؾ( سشة  ٕٓ – ٛٔلمفئات العسخية بحجود ) 
عظاء السعارف إوالحي يتؼ ؼيو اكداب السيارات العسمية و  ،أو غيخ مباشخة ةبرؾرة مباشخ 

كسال بخنامج إبحيث يدتظيع التقشي بعج  ،الشغخية برؾرة تتشاسب مع متظمبات العسل
لى سؾق العسل السشتج ضسؽ إعجاد السقخر في الفتخة الدمشية السحجدة النتقال اإل

مدتؾيات مياراتيا ومعارفيا باختالف األعسال مجسؾعات القؾى العاممة التي تختمف 
والسيام التي تتؾفخ في الرشاعة والدراعة والخجمات السختمفة، وتذكل مجسؾعة التقشييؽ 

شخاف والتأكج مؽ حمقة الؾصل األساسية بسا يزسؽ تشاسق العسل واندياب التؾجيو واإل
ل بسا يؤثخ عمى كفاءة الجقة والتؾافق بيؽ فعاليات كافة العامميؽ ضسؽ مجسؾعات العس

التعميؼ التقشي في الؾطؽ  ،ىاشؼ دمحم سعيج عبج الؾىاب) نؾاعوأاألداء في النتاج بكافة 
 ٕٛٔٓمارس,  ٛ العخبي، دراسات تخبؾية في التخبية والثقافة،

http://alٖloom.com/?p=ٕٕٕٜ٘.) 

http://al3loom.com/?p=22259
http://al3loom.com/?p=22259
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 ،عجاد التخبؾي والتؾجيو الدمؾكيالتعميؼ الشغامي الحي يتزسؽ اإل ذلػىؾ التعميؼ السيشي: 
اكتداب السيارات والقجرات السيشية التي تقؾم بو مؤسدات نغاميـة بسدـتؾى  إلىباإلضافة 

مسـا  ،ىخة مؽ مختمف السجالت والتخررات السيشيةام ةالثانؾية لغخض إعجاد عسال الجراسـة
نتاج الفخدي والجساعي، السيام التي تؾكل إلييؼ، بالسداىسة في اإل قادريؽ عمى تشفيح  يجعميـؼ
حمقة وصل بيؽ السيارات التقشية )خخيجؾ معاىج التعميؼ التقشـي( والعسـال غيـخ  ويكؾنان

سشؾات عادة ويكـؾن ( ٖ-ٕعجاد في مثل ىحا الشؾع مؽ التعميؼ مجة مؽ )ويدتغخق اإل، السيـخة
 ،مخجع سابقسشة فأكثخ )فالتة،  ٘ٔوالفئات العسخية التي بمغت مخحمة التعميؼ األساسية  بعـج
 .( ٖٕص

 تخبؾياً  عجاداً إنؾع مؽ التعميؼ الشغامي في مدتؾى التعميؼ الثانؾي، يتزسؽ  أيزاً  ىؾو  -
واكداب معارف وميارات وقجرات ميشية، ويدتيجف تخخيج عسال فشييؽ في مختمف 

 (.ٕٔص م،ٕ٘ٔٓالسجالت والتخررات الفشية والسيشية )عامخ خالج مداد،
يؾ الشذاط الستدؼ بالربغة العسمية باكتداب الستجرب ميارات فالتجريب السيشي: أما عؽ    

دارة، وقج يخزع لسدتؾى ذغيل أو الريانة أو اإلمؽ عسميات النتاج أو الت محجدة في عسمية
 (.ٕٗصسابق، مخجع عسخية محجدة، أو لقجرة زمشية معيشة )فالتة،  أو لفئة تعميؼ معيؽ

بأنو أحج مدارات التعميؼ الستاحة بعج  التقشي السيشيفت مشغسة العسل العخبية التعميؼ عخّ كسا  -
سشؾات ويدتيجف  ٖ – ٕ ؽما بي، وتتخاوح مجة الجراسة ؼيو  األساسيإنياء مخحمة التعميؼ 

لسدتؾى العامل السيشي بحدب  واإلقميسي الؾطشيعجاد العسالة وفقًا لحتياجات سؾق العسل إ
مدتؾيات السيارة في الترشيف العخبي السعياري لمسيؽ وتسكيؽ السمتحقيؽ ؼيو مؽ مؾاصمة 

بأنو تعميؼ  "التعميؼ التقشي" وعخفت، السيشيوالجامعي في مجال التخرص التعميؼ التقشي 
ومجة الجراسة ؼيو سشتان  العامةجامعي متؾسط، يمتحق بو الحاصمؾن عمى شيادة الثانؾية 

مدتؾى العامل التقشي بحدب الترشيف العخبي  فيبالستؾسط، ويدتيجف إعجاد الخخيج 
ة تعميسيؼ الجامعي في السعياري لفئات مدتؾى السيارة لمسيؽ وتسكيؽ السمتحقيؽ مؽ مؾاصم

التعميؼ السيشي والتقشي : قيؾد الحاضخ وتحجيات ، عجنان الجادري ) مجال التخرص التقشي
                                        ، ٜٕٔٓسبتسبخ  ٗ،جامعة عسان العخبية، السدتقبل

- http://aaunews.net/%D.3A13D23.33D.3AA%D.3B23D23.33D23.A

%D23.4-%D.3A13D23.33D23.43D23.13D23.53D23.A-

%D23..3D.3A13D23.33D.3AA%D23.13D23.53D23.A-

http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
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%D23.13D23.A%D23..3D.3AF-

%D.3A13D23.33D.3AD%D.3A13D.3B53D.3B0-%D23..3D.3AA/ 
 أٍنية التعليه التكيى واملَيى:

 ع مؽ التعميؼ ؼيسا يمي:وتتسثل أىسية ىحا الشؾ            
نو مؽ مرادر ل التقجم الجتساعى والقترادى أل عج مؽ الجعامات اليامة فى مجايُ  .ٔ

يدؾد العالؼ يجعل  الحين التظؾر التكشؾلؾجى ىيل لمقؾى البذخية العاممة، كسا أالتأ
جيال عجاد األمؽ التعميؼ باعتباره السدئؾل عؽ إن يدايخىا ىحا الشؾع مؽ السحتؼ أ

 (.ٕص ،ٕ٘ٔٓخخون،وآالعسالية السدتقبمية )ربيع 
ًا اجتساعيًا عسال وخجمات ذات مدتؾى تشافدى تحقق مخدودداء أيديؼ فى أ .ٕ

فخاد فى ستسخارية التعميؼ والتجريب يؤدى إلى تشسية مدتؾى األن اواقتراديًا، وأ
وبالتالى تعغيؼ النتساء لمعسل والسجتسع والجولة  ،السجالت الثقاؼية والعسمية والفشية

 (ٕٓ-ٜٔص م،ٕٚٓٓ)الجقسيخى،
حيث يختبط التعميؼ التقشى  ،ساسية فى تحقيق التشسية القتراديةعج أحج الخكائد األيُ  .ٖ

 اً مسا يجعمو مختبظ ،والسيشى بالؾاقع القترادى لمسجتسع والتظؾر التكشؾلؾجى العالسى
 (.ٜص ،ٕ٘ٔٓؾق العسل )دنيؾر واخخون،بالحتياجات الستغيخة لد

 أٍداف التعليه والتدزيب التكين واملَيى 

 ويسكؽ تحجيج أىؼ أىجاف ىحا الشؾع مؽ التعميؼ عمى الشحؾ التالي:     
 على مطتوى اجملتنع:أواًل: 

إعجاد األطخ القشية التي تحتاجيا مذاريع التشسية القترادية والتي بسقجورىا تذغيل  .ٔ
مخجع  ،عبج الؾىابخجمية )ىحه السذاريع سؾاء كانت صشاعية أو زراعة أو وصيانة 

 (. ٜٕٕٕ٘=http://alٖloom.com/?p سابق
 تدويج السجتسع بالقؾى العاممة الساىخة وبالفشييؽ والتقشييؽ السؤىميؽ.  .ٕ
مؾاكبة التظؾرات العمسية والتكشؾلؾجية الحجيثة ومخاؾبة تأثيخىا عمى القظاعات  .ٖ

 القترادية السختمفة والدعي إلى التعامل مع تأثيخىا عمى سؾق العسل.
مؾاجية التغيخات الحاصمة في سؾق العسل والشاتجة عؽ التقمبات القترادية وذلػ  .ٗ

السدتسخ التي تديج مؽ فخص  مؽ خالل بخامج التجريب الخاصة وبخامج التعميؼ

http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://al3loom.com/?p=22259
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األشخاص في الحرؾل عمى عسل بذكل دائؼ )معيج أبحاث الدياسات القترادية 
 (.ٚٔ-ٙٔم، ص ص ٕ٘ٓٓس،ر ما-الفمدظيشي 

إنتاجية القؾى العاممة مؽ خالل رفع مدتؾى أداء ومؤىالت القؾى العاممة  زيادة .٘
باستسخار لتؾاكب التظؾرات العمسية والتكشؾلؾجية واحتياجات سؾق العسل وإدخال 

 ميارات وتقشيات ججيجة إلى القظاعات القترادية السختمفة.
يكؾن القاعجة  ربط التعميؼ التقشي ومعاىجه بالقظاعات القترادية السدتفيجة كي .ٙ

 األخخى  لمتعميؼ والتظؾيخ السدتسخ لألطخ العاممة في الرشاعة والدراعة والخجمات
(Christian F. Lettmayr ,ٕٓٔٔ,pٖٔ) 

 مطتوى األفساد: علىثاىيًا: 

األفخاد السعخفة والسيارات التي يتظمبيا تخرريؼ السيشي وفق األسذ  اكداب .ٔ
 .العسلوالسعاييخ السقبؾلة في سؾق 

أشخاص مؤىميؽ لمحياة في مجتسع ديسقخاطي بحيث يكؾنؾا قادريؽ عمى  إعجاد .ٕ
 .التفكيخ والتحميل السشظقي

أن يتعخض الظالب لؾاقع العسل وعخوفو قبل التخخج مؽ خالل التجريب العسمي والسيجاني  .ٖ
ضسؽ السشاىج السقخرة لكي يتعخف عمى طبيعة العسل ويكتدب الخبخة السيجانية بسا يجعمو 

 م،ٕٛٔٓمارس,  ٛ، مخجع سابق )عبج الؾىاب، استعجاداً  أكثخ
http://alٖloom.com/?p=ٕٕٕٜ٘.) 

 مسات ىظاو التعليه التكين واملَين:

 (:ٖٖص م،ٜٜٙٔويسكؽ رصج أىؼ ىحه الدسات ؼيسا يمي :)أبؾ نحمة،     
 تجني السدتؾى األكاديسي والتعميسي لسجسؾع الظمبة الحيؽ يدتقبميؼ. .ٔ
 الدياسات والتخظيط. القخارات ورسؼ السدؤولة عؽ اتخاذتذتت الجيات  .ٕ
 تؾفخىا مؤسداتو. خامج والخجمات التيبضعف مدتؾى ونؾعية ال .ٖ
 ضعف ارتباط التعميؼ التقشي لحتياجات التشسية وسؾق العسل. .ٗ
 صغخ حجسو مؽ ناحية العامميؽ في مؤسداتو. .٘
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تؾفخ األمؽ والدالمة ؼيسا يتعمق ببيئة التعمؼ فيى بيئة تعميسية مشزبظة وىادئة  .ٙ
 Placklé et) لمستعمسيؽ وتديج مؽ طسؾحيؼ ورغبتيؼ فى اتقان ميارة معيشة

al.’s,ٕٓٔٗ,pٕٔٔ).           
يجب تؾافخىا فى العسال التي صفات سؾاالدسات و مؽ ال مجسؾعة أيزاً كسا أن ىشاك      

 (:ٚ٘ٙص  ،مخجع سابق ) شخارة، مشيا أن لدج احتياجات سؾق العسل والظالب
 مانو ؼيو.خالص واألالية، يجرك ؾيسة اتقان العسل واإلعيستمػ ميارة  .ٔ
 مان فى التعامل مع مشتجاتو.الدالمو السيشية فى السسارسة واألسذ يخاعى أ .ٕ
 بدخعو مع حاجات الدؾق. اق بدؾق العسل مباشخة والتأقمؼيتسكؽ مؽ اللتح .ٖ
وثقاؼية تؤىمو لستابعة التظؾرات فى الرتقاء بسدتؾاه الفشى حتى يستمػ قاعجة عمسية  .ٗ

 مجال ميشتو.
   

مؤىمة تكشؾلؾجيًا  ان تخخيج كؾادرسإن متظمبات كميات التعميؼ التقشي اليؾم تتظمب في ض    
ًا لخظط التشسية، وإليجاد سمخخجاتو دع تداىؼ في سج العجد القائؼ في سؾق العسل، وتظؾيخ

وتظؾيخ البخامج السعجة لحلػ، فإن الحاجة إلعادة ـيكمية الجراسية  قشاة تداىؼ في تؾحيج الخظط
ي والعالسي مالسح ؽ التكشؾلؾجي لمظمبة عى مدتؾى التشافذيان التسكسالعالي التقشي وض التعميؼ

إعجاد الحجيثة، ذلػ مؽ شأنو أن يزسؽ  أصبح أمخًا ضخوريًا في ضؾء السدتحجثات التكشؾلؾجية
الكفاءة السظمؾبة، والؿيام بؾاجباتيؼ في السخافق التي يعسمؾن ى مع طمبة كميات التعميؼ التقشي

 .(ٙ٘ص م،ٕٔٓٓي، مالعقي)بسدتؾى عالي مؽ الجؾدة  فييا
 أىواع التعليه التكين:

 (:ٜٚص م،ٖٕٔٓ)الجنف،يديان فى التعميؼ التقشى ىسا يؾجج نؾعان رئ
ــخ مشــو ثأك الجانـب الشغـخي سيـة: وىـؾ الـحي يخكـد عـى يالتعميـؼ التقشـي بأغمبيـة أكاد .ٔ

والجامعـات  الكميـات ىف سى، ويتسثــل ىــحا الشــؾع مــؽ بالتعميـؼ اليشـجالجانــب العسمــي
 ـؽ، ليخاء أو مرسسبيـؽ كخـيـؽ ميشيويؤىـل خخيج( بكالؾريـؾس-دبمـؾم)مدـتؾى فى 

 .ىسيشـي أو الحـخفلا سجـاللا ىيتؾقـع أن يعسمـؾا ف
مشــو عــى  خثـي أكـمالتقشـي بأغمبيـة ميشيـة: والـحي يخكـد عـى الجانـب العسالتعميـؼ  .ٕ

مخاكــد  ىسيشــي فلبالتعميــؼ ا سثــل ىــحا الشــؾع مــؽ التعميــؼيالجانــب الشغــخي، و 
سدــار لســجراس الرشاعيــة ضســؽ الاى سيشــي فلسيشــي، وحجيثــًا التعميــؼ الالتجريــب ا
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 ىسجــال الحــخفلا ىســؾق العســل ف ىالتعميــؼ ف قــي، حيــث يعســل خخيجــؾ ىــحاالتظبي
 .خسبــاشلا
 املَين وضوم العنل: بیخمسجات التدز ٌیاملوائنة ب

سؾق  دوديالسيشي أحج أىؼ حمقات الؾصل مع سؾق العسل، فيؾ الحي  بيالتجر  ذكليو     
 مؽ أجل السدتقبل اً استثسار  عجيالسيشي  بيفإن الستثسار بالتجر  ويالسيخة، وعم ؽييبالفش العسل

 ثيح العسل حالة خاصة في كل دولة مؽ دول العالؼ، ويسثل سؾق (، ٖص م،ٕٙٓٓ)مخشج، 
مؽ العؾامل  خةيفي معغؼ حالتو عمى مجسؾعة كب عتسجي ويأن عخض العسل والظمب عم

 (.ٙص م،ٕٙٓٓا )سالؼ،تييالجول خرؾصمؽ  والتي تعظي لكل دولة ةيوالخارج ةيالجاخم
مؽ بيشيؼ  ةيبجأت مجسؾعة مؽ الجول العخبم ٕ٘ٓٓمؽ عام  وابتجاءً  خةيوفي اآلونة األخ    

 European Training (ETF)األوروبية بيمرخ وبجعؼ مؽ مؤسدة التجر 
Foundation   التقشي والسيشي وٕانذاء مخاصج  بيوالتجر  ؼيمؤشخات التعم ةيبقزبالىتسام

وعمى الخغؼ مؽ ذلػ تبقى ندبة أكبخ بظالة فى الؾطؽ العخبى حيث  ،لسعمؾمات سؾق العسل
 ةيمسا حفد بعض الجول العخب% ٕ٘% ثؼ ارتفعت ىحه الشدب الى ٗٔكان معجل البظالة فييا 

لتكؾن  اساتويوس توايجياستخات خيوتظؾ  والسيشي التقشي بيوالتجر  ؼيإلى مخاجعة مشغؾمة التعم
 (.ٗم،صٜٕٓٓكثخ مؾائسة مع سؾق العسل )عمى،مخخجاتو أ

 متطلبات حتكيل املوائنة بني الطالب وضوم العنل:

الستعمسة ومؽ يكؾن  يجى العاممةالجراسات عمى زيادة الظمب عمى األتجل العجيج مؽ      
(، ولكى ٖٗص م،ٕٔٔٓن ىحا سيؤثخ عمى ـيكمو سؾق العسل )دمحم مخياتى، لجييا خبخة أل 

يكؾن الظالب الخخيجيؽ قادريؽ عمى سج احتياجات سؾق العسل لبج مؽ تؾفيخ العجيج مؽ 
 :(ٔٗٔ - ٓٗٔص م،صٕ٘ٓٓ)فؾزية البكخ،                             الستظمبات مشيا

فخاد مؽ الشاحية السيشية لعسال تتظمب مدئؾليات متغيخة عمى الجوام مؽ األعجاد إ .ٔ
 عمؾمات والستخاتيجيات السعتسجة فى مجال العسل.حيث الس

ميام لؼ يكؾنؾا معجيؽ ليا مؽ  داءيداعج التعميؼ عمى جعل األفخاد مدتعجيؽ أل .ٕ
 عجادىؼ لسيؽ غيخ ثابتو ودائسة فى سؾق العسل.األساس وذلػ إل

 يداعج التعميؼ عمى تحديؽ ميارات العسل الجساعى فى بيئة عسالية مشافدة. .ٖ
 :إصالح وتطويس التعليه والتدزيب التكين واملَين
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صالح وتظؾيخ التعميؼ التقشي والسيشي ت الجولية برؾرة جادة وفعالة في إتدعى السشغسا     
عقج ، حيث رأس ىحه السداعي مشغسة اليؾندكؾ ، وجاء عمىلتجريب الستعمقة بووبخامج ا

 حؾل إصالح اً شبو إقميسي مؤتسخاً  UNESCO-UNEVOC)) يؾنيفؾك الجولي د اليؾندكؾكمخ 
لمسؤتسخات في  يؼ شيدانؾن كد يؾاكوتظؾيخ التعميؼ التعميؼ والتجريب التقشي والسيشي في مخ 

حيث تؼ تدميط الزؾء بذكل م ٜٕٓٓشيخ يؾليؾ مؽ ٚٔو ٘ٔمؾزمبيق، وذلػ ما بيؽ 
السخكد الجولى لمتعميؼ والتجريب التقشى -)اليؾندكؾ خاص عمى السؾاضيع التالية

 (:ٜص م،ٜٕٓٓوالسيشى،
 إصالح وتظؾيخ سياسة ومشيح التعميؼ والتجريب السيشي والتقشي. 
 تحديؽ الشفاذ إلى السداواة والشؾعية في التعميؼ والتجريب السيشي والتقشي. 
  السيشي والتقشيالبتكار وأفزل السسارسات في إصالح وتظؾيخ التعميؼ والتجريب. 
 تجريب السعمسيؽ التقشييؽ والسيشييؽ. 
 التعميؼ والتجريب السيشي والتقشي عؽ بعج. 
 التعميؼ السجمج. 
 استخاتيجيات التعاون والتذارك الجولي. 

 :جيبية ىاجرة فى تطويس التعليه التكيى )الفيى( واملَيىمناذد أ

واحتياجات سؾق العسل السدتسخة ووجؾد عالقة نتيجة تؾافخ العجيج مؽ التغييخات التخبؾية      
ضخورة ممحة وجؾد لى مسا أدى إ ،قؾية بيؽ التعميؼ وضخورة التجريب عمى السيارات السختمفة

كاآلتى ، وىسا فغيخ نؾعان مؽ السجارس ،ؽلؾجؾد مجارس تجسع بيؽ الذقي
 :(ٗٔص م،ٜٕٔٓالدىيخى،)

  :School-to work (STW) املدزضة للعنل -1
ديمكؾن، مجارس البالستيػ، )مثل مجارس الرسغ، مجارس الدجاج، مجارس ال      

السجارس فى  قج انتذخ ىحا الشؾع مؽعسال الرغيخة، السجارس الخيؽية(، و مجارس إدارة األ
 لسانيا والشسدا.والتي عمى رأسيا الؾليات الستحجة األمخيكية وأجشبية العجيج مؽ الجول األ

 :  (TVET)والتدزيبالتعليه الفيى واملَيى  -2
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كاديسى وفى ذات تداج بيؽ تمقى الظالب التعميؼ األ الم يقرج بيحا الشؾع مؽ التعميؼو       
جشبية التى ارات السختمفة، ومؽ بيؽ الجول األالؾقت يتمقى تجريب ميجانى لمحخف والسي

 ىؾلشجا، واليشج.نجج اىتست بيحا الشؾع مؽ التعميؼ 
عجاد ، حيث قامت بإوالتجريب السيشىما فى فشمشجا فكان ليا الدبق فى الىتسام بالتعميؼ أ

 بخامج ميشية مشيا مايمى:
لتجريب عمى ويؤكج ا : p training  Apprenticeshiسحة الرشاعيةمتجريب الت - أ

ولكى تتسكؽ السؤسدات مؽ  ،دماج التعميؼ العسمى والشغخى التعمؼ اثشاء العسل وإ
نتاج إل أنذظة ا ك فىتذار  نأ يجب شاعية رسحة المالت فى التجريب عمى السذاركة 

، كسا ن تتؾفخ معجات العسل الالزمة لمستجربيؽ، ويجب أوالخجمات ذات الحجؼ الكافى
 ؽ كسجربيؽ مدئؾليؽ عؽ الستجربيؽ ،السؾعفيؽ الالزمي يجب تؾفخ العجد الالزم مؽ

صحاب العسل يج مؽ فخص الذخاكة بيؽ أعجال حتيتشاعية رسحة المالت يبتجر  ننغخًا أل 
  (ٓٗ.Aapo Koukku, Matti Kyrö,ٕٓٔٗ,p)والظالب والسجارس السيشية

القترادية وتتزسؽ ىحه السجارس القظاعات السجارس الثانؾية السيشية العميا:  - ب
ساسية التالية: القظاع الخئيدى والخجمات: السؾارد الظمبيعية والبيئية، الترشيع: األ

عسال ت والشقل وتكشؾلؾجيا البشاء، األعسال والخجمات األخخى: األالتكشؾلؾجيا والترال
 ٖعسال الجتساعية وتدتسخ الجراسة بيحه السجارس التجارية واألعسال الظبيعية واأل

  (ٖ٘.Aapo Koukku, et al,ٕٓٔٓ,p) .سشؾات
-األزجيتني-الرباشيلأمسيها الالتييية )التعليه التكيى واملَيى فى بعض دول واقع  احملوز الجاىى:

 (: املهطيو

 متَيد:

ة ستمكـو مجتسعاتيـا مـؽ ثـخوة ميشيتسقـجار مـا بيقـاس تقـجم البمـجان وتظؾرىـا عادة ما     
سيشــي لســا أن التعميــؼ والتجريــب التقشــي وابو  ،ضى عاتقيـا ميسـة البشـاء والشيـؾ متحسـل عـ
، الفقـخ ةالبذخيــة، مكافحـتكؾيــؽ الكــؾادر  ىف سدــتجامةلا دعــؼ جيــؾد التشسيــة ىيدــاىؼ ف

 غيخ أن ،عيذـة لمسؾاطـؽسلودخـل الفـخد ومدـتؾى ا خات التذـغيليمتغـ ىـخه فيتأث ىلإضافـة إ
مجــال التكشؾلؾجيــا يتظمــب تؾفــخ مؤسدــات  ىــخ مدــبؾق الحاصــل فيوالغ خيـعدالتظـؾر ال
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سـؾق العسـل بكـؾادر تقشيـة وفشيـة مؤىمـة لدـج  ضخ ـىمتعميــؼ وتجريــب تقشــي وميشــي قــادرة عـ
 (٘ٓٔ،صٕ٘ٔٓ، سيشيللمتعميؼ والتجريب التقشي وا )السؤتسخ الخابع ات ىـحا الدـؾق احتياجـ

رات الفشية التى عجاد السيابخامج التعميؼ التقشى والسيشى إلبعادة تيتؼ الجول الستقجمة لحا      
نتاج الدمع والخجمات لسدتؾى التظؾرات التقشية فى إ عجاد مخخجاتيا وفقاً تتأثخ نؾعيتيا وإ

 مخيكاعخض عجد مؽ تجارب بعض دول أ يميا وؼيس ،وتأىيل العامميؽ لسيارات فشية ججيجة
نيا قامت ختيار ىحه الجول أل تؼ ا حيث (السكديػ-شتيؽاألرج-البخازيل) الالتيشية وخاصة

 بيا لتظؾيخ مشغؾمة التعميؼ التقشى والسيشى السبتكخة والفاعمةجخاءات لعجيج مؽ اإلبا
 (.ٚ٘ص م،ٕٔٔٓ)جؾيمذ،

 مسيها الالتييية:دول أحملة عً  

أمخيكا الالتيشية ىي مجسؾعة مؽ الجول والتبعات التي تقع في نرف الكخة األرضية      
 ،بعية )دول ليدت ذات سيادة(ات ٖٔعجدىا عذخيؽ دولة وو الغخبي؛ دول أمخيكا الالتيشية 

% مؽ إجسالي مداحة ٖٔكيمؾمتخ مخبع، أي حؾالي  ٓٓٓ,ٜٚٔ,ٜٔإجسالي مداحتيا 
ندسة  ٜٖٙ,ٛٗٓ,ٜٖٙسكانيا والبالغ عجدىؼ حؾالي  اليابدة عمى الكخة األرضية، يتحجث

 ٖٔ( اإلسبانية والبختغالية والفخندية بسعّجل كثافة سكانية مٕٙٔٓ)حدب إحرائيات عام 
أمخيكا الالتيشية" لمسخة األولى في مؤتسخ ُعقج "اسُتخجم اسؼ وقج ندسة في الكيمؾمتخ السخبع، 

مباو إلى يفخانديدكؾ ب Francisco Bilbao ، حيث دعا الدياسي التذيميمٙ٘ٛٔعام 
لتعديد الجفاع السذتخك وتحقيق الزدىار والتقجيؼ  فجرالية مؽ دول أمخيكا الالتيشيةتأسيذ كؾن

-José Antonio Ocampo,ٕٓٔ٘,p.pٖ). لمذعؾب دون حؾاجد سياسية أو اقترادية
ٗ).  

 أكثخخميط بيؽ عجة دول تتكمؼ  كسا أرجع البعض سبب ىحه التدسية لعتبار ىحه الجول      
وروبا ومؽ أتت مؽ وسط أوىي لغة  الالتيشية،لى المغة إصؾليا أمؽ لغة واحجة جسيعيا تعؾد 

وربية القخيبة عمى البحخ الستؾسط ثؼ بجأ بالنتذار بفعل الفتؾحات وحخكات السشاطق األ 
الحي تؼ  ، Michel  Chevalierغمب عمى يج ، وجاءت ىحه التدسية عمى األالستعسار

لجراسة الشسؾذج الرشاعي والسالي م ٕٖٛٔإرسالو إلى الؾليات الستحجة والسكديػ في عام 
 (ٕٛٔٓ,Andrei Saito Ramalho) لى ىحا السرظمحوتؾصل خالل رحمتو إ لألمخيكتيؽ

https://www.quora.com/How-did-Latin-America-get-its-name    ،
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الثشيؽ  ،) جسيؾرية مرخ العخبية، وزارة الخارجيةىي مشاطق أربع إلى الالتيشية أمخيكا وتقدؼ
 م،ٜٕٔٓسبتسبخ ٕ

https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/TravelGuide/trav
elguide_regions/Pages/Latin-American-countries.aspx: 

وبؾرتؾريكؾ(،                     الجومانيكان، )كؾبا، وتزؼ: السكديػ، والكاريبي وتزؼ: الذسالية أمخيكا
بشسا(،                   نيكاراغؾا، ىشجوراس، غؾاتيسال، الدمفادور، )كؾستاريكا، وتزؼ: الؾسظى وأمخيكا
 اإلكؾادور، كؾلؾمبيا، تذيمي، البخازيل، بؾليؽيا، وتزؼ )األرجشتيؽ،: الجشؾبية وأمخيكا

 . فشدويال( األوروغؾاي، بيخو، الباراغؾاي،
 يتؼ تشاول ىحا الشؾع مؽ التعميؼ ؼيسا يمي:و  التعليه التكيى واملَيى فى الرباشيل:: أواًل

 :الرباشيلالتعليه التكيى واملَيى فى  ىػأة
التعميؼ )تحت مدسذ  في البخازيل التعميؼيحا الشؾع مؽ لالىتسام بسبادرات ال ىأول عيخت     

الجورة ) عيؾر الجورة الحىبية في ولية ميشاس جيخايذ ، معٚٔ الـ في أواخخ القخن  (السيشى
ومع إنذاء مخاكد تعميسية مخررة لمحخف (، الفشية الحتخاؼية كذكل مؽ أشكال التؾعيف

 ٜٕٔٓ Doing Business) .البخازيميةتعمق عمى تخسانات البحخية  اليجوية
Indicators,ٕٜٓٔ,p٘) 

 جؾاو الدادس)السمػ  كمية السرانع مؽ قبل تؼ إنذاء في أوائل القخن الثامؽ عذخو       

João ،) مجالت مثل الظباعة تؼ استخجام نسؾذج لتجريب األطفال والذباب فيحيث ،
 Nellor رالديج نيمؾ  أطمق في أوائل القخن العذخيؽ، و وصشاعة األححية الشجارة، الخياطة،

في  كسرظمح مدتقل مباشخ التعميؼ التقشي في البخازيل رئيذ ولية ريؾ دي جانيخو
أربع مجارس ميشية:  ىحا السخسؾم خمق، و (ٚٛٚ)لسخسؾم رقؼ بسؾجب ام، ٜٙٓٔسبتسبخ ٔٔ

 الخابعةسة ر السج اليجوية، في حيؽ أنذئت تعميؼ الحخفل مشيا تؼ إنذاء السجارس الثالث األولى
 . (Alexandre Fonseca D'Andrea,ٕٓٔ٘,pٕ) لتعميؼ الدراعة

 والتدزيب التكيى واملَيى فى الرباشيل:تعسيف التعليه 
الجورات التعميسية والتقشية و البخامج فى البخازيل ل يذسل  التعميؼ والتجريب التقشي والسيشي     

سجة قريخة أو متؾسظة أو لكان  سؾاءً أي عسل تجريبي  أيزاً يذسل ، ولكؽ فقط والتكشؾلؾجية
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ضسؽ التعميؼ والتجريب شجوات والجتساعات والسحاضخات ن تكؾن الفسؽ السسكؽ أ طؾيمة،
السؾاؾف فيؼ  أو فخاداأل قادرة عمى السداىسة في تظؾيخ وتحديؽ قجرات نياأل التقشى والسيشى 

السجتسعات  نغار، لحلػ لفتت اىتسام وأأو فيؼ متظمبات الحياة والعسلليا التى قج يتعخضؾن 
  (ٕٔٚٔ E.M. Leite et al,ٕٜٓٓ,p).                                         الحجيثة

 أٍداف التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى الرباشيل :

،  أطمق التحاد الفيجرالي السبادرة الخئيدية الستعمقة بالتعميؼ والتجريب السيشي في البخازيل     
 بيجفتؾسيع الؾصؾل إلى التعميؼ والتجريب السيشي في البخازيل  إلى والتي سعت مؽ خالليا

عجد مؤسدات التعميؼ  فقج تؼ زيادة مؽ أجل الؿيام بحلػ و  ،فخص سؾق العسل لمدكانتعديد 
 الساليةالسداعجات تقجيؼ كحلػ و ،  التى تقجميا التحادية والتجريب السيشي ، وعجد الجورات

تقجم  أصبحت الحكؾمة ف ،السيتسيؽ بالتدجيل ماديًا وغيخ القادريؽ مداعجة الظالب بيجف 
 ٕٕٓو  ،(PRONATEC)   مؽ دورات التأىيل القريخة نؾعاً  ٙٗٙنحؾ في الؾقت الخاىؽ

  (ٗ.André Portela Souza et al,ٕٓٔ٘,p)تجعؼ ىحا التجاه  دورة فشية
 :  فى الرباشيل ىظاو التعليه والتدزيب املَين والتكين السمسي

فشية عمى مدتؾى الجورات العجيج مؽ الالبخازيل تقجم عمى مدتؾى التعميؼ قبل الجامعي،      
 مجةوتكؾن  ،السدتؾى الثالثب حيث ترشف ىحه الجورات عالسياً  ،التعميؼ الثانؾي العالي

 حرؾلو الظالب في ىحه الجورات قبؾلشخط ويكؾن ، سشؾات كحج أقرى (ٗ-ٖ مؽ ) الجورات
السعاىج فى  عادةً  ىحه الجوراتتجرس و قل مؽ التعميؼ الثانؾى، أى أ ساسىعمى التعميؼ األ

س الحكؾمية العامة التابعة لؾزارة التخبية والتعميؼ، ر والسجا مخاكد التعميؼ التكشؾلؾجيو  الفيجرالية
 UNESCO-UNEVOC) مدارات عمى الشحؾ التاليتعسل ىحه الجورات في ثالث و 

International Centre for Technical and Vocational Education and 
Training,ٕٓٔٛ,p.p ٙ-ٛ): 

 السيشيالتجريب تقجم لمظالب الحيؽ يخغبؾن في حزؾر حيث : تكامميالالسدار  .ٔ
 وقت واحج. السؤسدة فيودورات التعميؼ العام في نفذ  )الجدء التظبيقى(

 في غبؾن خ يولكؽ  ما مؤسدةفي  مظالب السدجميؽ في دورة التعميؼ العاملتقجم  .ٕ
 التدجيل في دورة تقشية في مؤسدة أخخى.
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مع شيادة  يتؼ تقجيسو فقط ألولئػ الحيؽ أتسؾا السخحمة الثانؾيةو  التتابعي:السدار  .ٖ
تقشية، يسكؽ لمخخيجيؽ حزؾر بخامج التعميؼ والتجريب الفشي والسيشي في التعميؼ 

 .العالي
 .بدؾق العسل واحتياجاتوذات الرمة فخاد األميارات تظؾيخ  بيجفىحه البخامج حيث تقجم   

دورات البكالؾريؾس لمسيؽ دورات تقجم عمى مدتؾى التعميؼ العالى ومشيا: أيزًا وىشاك      
ذيادة الساجدتيخ والجكتؾراه السيشيةلتقجيؼ ال ويسكؽالفشية واليشجسية والسعمسيؽ، 

 (Alexandre de Freitas Barbosa et al,ٕٓٔ٘,p ٜٔ).                  
إلى أن سؾق التعميؼ والتجريب التقشي والسيشي في حرائات واإلتذيخ التقجيخات ىحا و          

مميؾن  ٕٖنحؾ  ويؾجج بيؼومخكد تجريب،  ميشية مجرسة ٖٓٓٓ٘حؾالي حاليًا  البخازيل يزؼ
مميار  ٖٔحؾالي بسيدانية سشؾية تبمغ ويتؼ تسؾيميؼ  السيشىالتقشى و فى التعميؼ  طالب مدجل

 ,E.M. Leite et al)مؽ الجيات الحكؾمية ومذاركة مؽ القظاع الخاص  اً أمخيكي اً دولر 

op.cit ,p ٕٖٔٚ).  
 والتكيى:ٍتناو الدولة بالتعليه والتدزيب املَيى ا

بعض تقجيؼ بجاية اىتسام الجولة بالتعميؼ والتجريب السيشى والتقشى مؽ خالل  تسثمت    
ت لترل أن تذخف عمى تشغيسيا وإعجادىا ظؾر توالتي  الجامعات الحكؾمية،فى جورات ال

، ومؽ (IFETمعاىج التعميؼ التكشؾلؾجي )في إيجاد  اليؾم ، حيث ساىؼ ذلػالتحاديةالحكؾمة 
نحؾ تظؾيخ التعميؼ والتجريب التى قامت بيا الحكؾمة التحادية العجيج مؽ الجيؾد اليامة خالل 

 وتختمف ،حتى اآلنم و ٜٜٙٔعام  حفي البخازيل مشالتعميؼ الفشى نغام تقجم ساىؼ فى السيشي 
وضع و  ،لمتحديؽ والتقجم السبادراتيا أىس مؽ السبحولة مؽ قبل الحكؾمة والتيالجيؾد ىحه 

 وتسؾيل بخامج التعميؼ ،ىحه البخامج والجورات تشغيؼ والسبادئ التؾجييية لييكللمقؾانيؽ 
، وكحلػ  ممحؾعةزيادة بيحه البخامج اد عجد السمتحقيؽ ديز لى اأدى إ، مسا والتجريب السيشي

ٝ مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي  ٗٓ.ٓمؽ ما يعادل -اإلنفاق الفيجرالي عمى التعميؼ السيشي 
 André Portela)م ٖٕٔٓٝ مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي في عام  ٕ.ٓ و ٖٕٓٓفي عام 

Souza et al.,ٕٓٔ٘,p.ٖ).                                                   ُعج مؽ وت
طالق البخنامج ؾى العاممة السؤىمة في البخازيل إأىؼ السبادرات السعشية بتؾسع الق

(Pronatecوالحي يسثل بخنامجًا تؼ إ ،) م لسخحمة التعميؼ الثانؾي الفشي و ٕٔٔٓطالقو عام



 ............................................ مقارنة لنظم التعليم التقىن واملهىن ىف بعض دول أمريكا الالتينيةدراسة 

- 39 - 

مميؾن شخص استفادوا  ٛنجج أن ما يديج عمى  التقشي والسيشي، ووفقًا لمبيانات الحكؾمية
 )اليونسكو، بالفعل مؽ ىحا البخنامج

&213https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA

D%7A%7D%7%17D%7%67D57A%7D%7%47D%7A%7&dq=%D213lpg=PA

D%7A%7D17B%7AF%D%7A%D%7%D%7%17D%7%47D%7A%7+%D%7%2

AA%%7D%7%47D%7A%7+%D%7%%D%7%47D%7B%7A+%D%7%D%7%47

%7%%7D%7%57D%7%47D%7A%7+%D%7%5A%D%7%%D%7%4D%7B%7D

1B%7D%7A%7D%7%47D%7A%7A+%D%7%D%7%17A+%D%7%D%7%67D

&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig%7%4A%D%7%D27B%7D%7A%7%D

-ik2U3=ACfU

ne%ahUKEwj2g&hl=ar&sa=X&ved=1NOI%aEBFYrBhIDWB5nOMfU

AEwAHoECAkQAQ6lAhV_URUIHSgMABkQ3WLmO 213،ص). 
  :التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى الرباشيلمتويل 

تؼ تؾسيع نغام التجريب مؽ قبل  اندحبت وزارة العسل مؽ تسؾيل بخامج التجريب،عشجما       
حيث تؼ  ،والجامعيةأالسجارس الثانؾية  سؾاء الحكؾمية وزارة التخبية والتعميؼ لمسجارس الفشية

حجد السؾارد لجعل التعميؼ السيشى بالسجان، و  Sتؾؾيع اتفاؾية بيؽ الحكؾمة الفيجرالية ونغام 
تغظية قامت الحكؾمة الفيجرالية بسحاولة م ٜٕٓٓالسشاىج التظبيؿية، فى عام  فى لستخجاميا

 Alexandre de Freitas) السشخفضذوي الجخل والظالب تكاليف التجريب لمعسال 
Barbosa et al,  op.cit,pٕٗ) . 

 و:2000جناشات املَازات التى متهً ميَا العنال والطالب والوظائف فى الرباشيل مير عاو إ      

أسؾاق  التؾعيف فى وقابمية األرباحتقجم ممحؾظ في متؾسط م حجث ٕٓٓٓمشح عام     
العسل العالسية سؾاق ًا فى األرباح والسذاركة فى أمتدايج اً ىشاك نسؾ  فأصبح ،العسل البخازيمية

 ى انخفض بسعجلم، إٔٗٔٓو مٕٕٓٓانخفزت البظالة في البخازيل بذكل مظخد بيؽ عامي و 
ألشخاص معجل اارتفع وفى نفذ الؾقت م ٕٗٔٓعام  % ٜ.ٗإلى م ٕٕٓٓعام  %ٜ.ٕٔ

 Joana Silva, Rita Almeida, and Victoria Strokova,ٕٓٔ٘,p) .العامميؽ
التعميؼ التقميجي عمى مع  والتجريب السيشي والتقشي في البخازيلؼ دمج التعميؼ ت، حيث   (ٜٕ

مؽ قبل مقجمي الخجمات  مشفرالً  اً يقجم بخنامجحيث ، سدتؾى العالىالسدتؾييؽ الثانؾي وال
أدى ىحا التعقيج و  ،مدارات التعميؼ التقميجية الحيؽ ىؼ بالفعل خارج التعميسية العامة والخاصة

إلنذاء البخنامج  التعميؼ والتجريب السيشى والفشى الفيجرالية بتؾسيع نظاقإلى قخار الحكؾمة 

https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
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بالتشديق مع وزارة م ٕٔٔٓفي عام وذلػ  الؾطشي لمحرؾل عمى التعميؼ الفشي والتؾعيف
  (ٚٛٗ.Kirya Mateeke Moses,ٕٓٔٙ,p) .التعميؼالتخبية و 

عامة تجسع بيؽ مجسؾعة  سياسةتبشت الحكؾمة الفيجرالية وحتى اآلن م ٕٔٔٓومشح عام      
اإلدماج  تعديد التعميؼ والتجريب السيشي في البخازيل وتعديد ياواسعة مؽ السبادرات اليجف مش

شخائح و  السثسخ لمفئات الجتساعية السدتيجفة، مثل الذباب والعسال العاطميؽ عؽ العسل
 (João Paulo Candia Veiga et al,ٕٓٔٙ,pٔ٘) الدكان األكثخ فقخًا واألكثخ ضعفاً 

 التعليه التكيى واملَيى فى املهطيو :ثاىيًا

ؼيسا يتعمق بشغام التعميؼ والتجريب السيشي  صالحاتقامت السكديػ بالعجيج مؽ اإل      
تظؾيخ وتشفيح الشغام السكديكي السددوج بجعؼ مؽ السعيج التحادي  يجخي  والتقشي، حيث

 Federal Institute for Vocational Education األلساني لمتعميؼ والتجريب السيشي
and Training  , BIBB  ، عمى الخغؼ مؽ أنو يذاطخ بعض السيدات السذتخكة مع الشغام

السددوج األلساني، إل أن الشسؾذج السظبق في السكديػ يتؼ تكييفو بالكامل مع الحتياجات 
 UNESCO-UNEVOC International Centre for)لمجولة  والغخوف السحمية

Technical and Vocational Education and Training, op.cit,p12). 
 تعسيف التعليه والتدزيب املَيى فى املهطيو: 

تؾفيخ خجمات تعميسية جيجة مؽ أجل إعجاد  إلى دعىىؾ ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ الحي ي    
جييؼ إحداس كبيخ يكؾن لول العسل،األفخاد ذوي السيارات لمسذاركة بذكل مشتج في سؾق 

 . (Ministry of Public Education, 1104) السجنيةبالسدؤولية الجتساعية والؿيؼ 
 فى املهطيو: والتدزيب التكين واملَينأٍداف التعليه 

 متسيدةتؾفيخ خجمات تعميسية  عام إلىبذكل  ييجف التعميؼ التقشي والسيشي في السكديػ      
في سؾق  اإليجابية التي تسكشيؼ مؽ السذاركة والكفاءات السياراتبمؽ أجل تدويج األفخاد 

 International Centre) السجنيةبالسدؤولية الجتساعية والؿيؼ  الدائج والذعؾر العسل،

for Technical and Vocational Education and Training UN Campus 
,ٕٓٔٛ,Pٛ) تداعج قخىا القانؾن العام لمتعميؼ ى أىجاف التن ىشاك مجسؾعة مؽ األ، كسا أ

 و عمى رأس ىحه األىجاف في تؾجيو تظؾيخ التعميؼ والتجريب التقشي والسيشي في السكديػ
(Ley General de Educación, 1115)  : 
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 .التجريب لجسيع فئات الدكان ضسان جؾدة التعمؼ في التعميؼ األساسي وشامل .ٔ
التعميؼ العالي والتجريب السيشي مؽ أجل و ، ليعديد جؾدة وأىسية التعميؼ الثانؾي العات .ٕ

 السكديػ. السداىسة في تظؾيخ
لتحؾيل السكديػ إلى مجتسع  عديد التعميؼ العمسي والتكشؾلؾجي كعشرخ أساسيت .ٖ

 .السعخفة
 فى املهطيو:والتكيى أىظنة التعليه والتدزيب املَيى 

 ىسا: ،ويسكؽ ترشيف ىحه األنغسة إلى نؾعيؽ             
 ةالعامزمسية و الغريىظنة التعليه التكيى واملَيى أ-1

إلى تجريب الكبار مؽ ن تتكؾن مؽ دورات تيجف إلى أ حيث تسيل البخامج غيخ الخسسية     
ومؽ  ،ول يتظمب اللتحاق بيحه البخامج خمؽية تعميسية سابقة ،دائيؼ فى العسلأجل تحديؽ أ
 UNESCO-UNEVOC International Centre for) البخامجبيؽ ىحه 

Technical and Vocational Education and Training UN Campus 
,ٕٓٔٛ,P.Pٙ-ٚ) : 

 بخامج تجريبية تؾفخىا معاىج التجريب الرشاعى. -
قميسية بجعؼ مؽ الحكؾمة الفيجرالية خامج تجريبية تقجميا الحكؾمات اإلب -

(ODE). 
 نغام التعميؼ الثانؾى التقشى. -
 تعميؼ التكشؾلؾجيا الدراعية. بخامج -

  ىشاك نؾعان رئيديان لبخامج التجريب السيشى فى السكديػ و(Ayeni, Abiodun 
Olumide,ٕٓٔ٘,pٔٓٙ): 

السدتؾى الثاني مؽ  وترشف ىحه الجورات فى :دورات "التجريب مؽ أجل العسل -
 ٙإلى  ٖما بيؽ  ؼيو التجريب دتسخي ىي تجريب قريخو  ،الترشيف الجولي

مؽ  ٝٓ٘وٝ مؽ الشاحية الشغخية ٓ٘ فييايذسل السشيج الجراسي  أشيخ
قج يحىب الظالب إلى سؾق البخنامج، بعج النتياء مؽ و  ةالشاحية التظبيؿيا

 العسل.
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"فشي محتخف" يتؼ  بعشؾان : وىيالتكشؾلؾجية" ثانؾيةالبخنامج الحي يسشح "ال -
 ٝ مؽ ٓٙلجراسية تقجيسو مؽ قبل العجيج مؽ الشغؼ الفخعية. ويذسل السشاىج ا

 .(Gavin Moodie, op.cit,pٕٕ) ٝ مؽ السؾاد السيشيةٓٗالسؾاد العامة و 
 :ىظنة التعليه التكيى واملَيى السمسيةأ-2

 UNESCO-UNEVOC International) وىى بجورىا تشقدؼ إلى ثالثة أنؾاع كالتالي    
Centre: for Technical and Vocational Education and 

Training,ٕٓٔٛ,p.pٙ-ٚ) : 
 :(األدنى سخحمة الثانؾيةال)  الثانؾى  بخنامج التعميؼ السيشى - أ

سشؾات وتجرس فى السجارس الثانؾية لمفشؾن  ٖحيث تكؾن مجة الجراسة بيا    
في متشؾعة  نذظةعمى أ البخنامج إلى تجريب الستخرريؽ ييجفو التظبيؿية، 

ؾن ىحا يتسيحرل الظالب الحيؽ و  ،مجالت الرشاعة والتجارة والخجمات الدراعية
تؼ ترسيؼ ىحا السدار )شيادة مداولة السيشة( و  السدار عمى الثانؾية العميا السيشية

لتقجم إلى بخنامج امظالب ل، ويسكؽ إلعجاد الظالب لمجخؾل السباشخ إلى سؾق العسل
 .قبل ذلػ اجتيازه امتحانبعج ولكؽ  التجريب السيشي العالي السكافئ لمبكالؾريؾس

 :(مخحمة الثانؾية العميانامج التعميؼ العام والسيشى )بخ  - ب
 ،وتجرس فى السجارس الثانؾية لمفشؾن التظبيؿية ،سشؾات ٖوتكؾن مجة الجراسة بيا   

ىحا الشؾع مؽ دنى، و حرؾل عمى التعميؼ الثانؾى األولكؽ شخط القبؾل بيحه البخامج ال
مشاىج مؽ  %(ٓٙ) فيجرس الظالب ،مديج بيؽ التعميؼ العام والتعميؼ السيشى البخامج ىؾ

 .مشاىج التعميؼ السيشى%( مؽ ٓٗتعميؼ العامفي مقابل )ال
 التعميؼ العالى(: )مدتؾى  بخامج لمتعميؼ السيشى تقجم فى الجامعات - ج

وتجرس فى مؤسدات الفشؾن التظبيؿية شؾات، س ٖ-ٕمؽ  تكؾن مجة الجراسة بياو    
تيجف إلى تجريب السيشييؽ حيث  ؛ىي تجريب ميشي مكافئ لجرجة البكالؾريؾسو العميا، 

% مؽ ٓٚؼيحغى بشدبة  ،أكثخيتؼ بالتجريب العسمى فى نفذ الؾقت ولكؽ ي اً وعسمي اً نغخي
تجريذ ىحه يتؼ و ، سؾق العسل فىاستيعابيا شؾا مؽ سكيتلالظمبة  االسشاىج التى يجرسي

مخكد البكالؾريا مشيا  السجالت السيشية السختمفة البخامج في مخاكد متخررة في
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سختبط باإلدارة العامة لمتعميؼ التكشؾلؾجي ال (CEBTISالرشاعية والخجمات الرشاعية )
 .(DGETI / SEPالرشاعي )

 :متويل التعليه التكيى واملَيى فى املهطيو

والتجريب الفشي والسيشي بذكل أساسي مؽ الحكؾمات الفيجرالية يأتي التسؾيل لمتعميؼ      
وزارة  تكؾن و  ،وزارة العسل والخعاية الجتساعية مؽ وحكؾمات الؾليات ، وعمى وجو التحجيج

أصبحت  مٕٓٔٓسشح عام ف ،ميدانية القظاع العام عؽ إعجادولى األ ؾلة ئالسد ىى القتراد
السجارس العامة فى إلدامية مجانية و ( TVETبخامج التعميؼ والتجريب الفشي والسيشي )

مؽ ذاتيًا  اأنفدي تسؾل فيىمؤسدات التعميؼ والتجريب الفشي والسيشي الخاصة  أما ،الحكؾمية
 International Centre for Technical and Vocational)خالل رسؾم الظالب

Education and Training UN Campus,op.cit,P.Pٔٓ-ٔٔ). 
تتحسل الذخكات التي  السددوج،في جسيع الؾليات السكديكية التي تذارك في الشغام و      

تجريب و  وتذسل ىحه التكاليف تجابيخ التجريب بيؽ الذخكات، تكاليف الستجربيؽ تقجم التجريب
، ولديادة رغبة السكديػ فى السذاركة فى مكان العسل والسعجات ذات الرمةوتحجيج السؾعفيؽ، 

"بخنامج السشح الجراسية لمتعميؼ والتجريب  السكديػ (استادو دي)أطمقت حكؾمة الشغام السددوج 
عبخ وكالة التسؾيل  التعميؼ التقشي مخكد متعجد التخررات لمبحث والتجريذ ،السيشي السددوج"

تحسل الجولة الفيجرالية بعض حيث ت والتكشؾلؾجيا""السجمذ السكديكي لمعمؾم  ليا التابع
 )UNEVOC International -UNESCOالتكاليف وتقمل مؽ العبء عمى الذخكات.

. )11Centre for Technical and Vocational Education and Training, op.cit,p

                                                  
 واملَيى:صالذات املهطيو فى التعليه التكيى إ

فى  التعميؼ صالحإفى  ىؾ البخنامج الخئيديم ٕٛٔٓ-ٖٕٔٓيعج بخنامج قظاع التعميؼ      
ومؽ التظؾرات اليامة إدخال  ،ؼيسا يتعمق بشغام التعميؼ والتجريب السيشي والتقشيالسكديػ 

التعميؼ الثانؾي والتعميؼ العالي فى أىسية التجريب السيشي  السددوج لتعديدالشغام السكديكي 
 ويحتؾي الشغام الثشائي السكديكي عمى عجد مؽ الخرائص ،احتياجات سؾق العسللدج 

 :(Moodie, Gavin,ٕٓٔٙ,pٙٙ)أىسيا ما يمي 
 لتدتسخ بخامج التجريب السددوج ثالث سشؾات عمى األق. 
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 عاماً  ٙٔأن يكؾن سشو ويجب في مؤسدة تقجم الشغام السددوج  عمى مؽ يخغب التقجيؼ 
  .عمى األقل

 لسختمف  يتؾافق السشاىج الجراسية مع معاييخ الكفاءة السجرجة في القائسة الؾطشية
 الختراصات.

 جرس في ت العسمية التىوالسعخفة  ،عخفة الشغخية التي يجرسيا أستاذيشقدؼ البخنامج إلى الس
 .السذخف مكان العسل مؽ قبل

 مؽ  ىحا التقييؼ ويتؼالتي يتؼ تجريبيؼ فييا قبل السجرسة والذخكة  يتؼ تقييؼ الظالب مؽ
 التى تشص عمييا الذخكة.خالل مجسؾعة مؽ السبادئ 

 :زجيتنياألالتعليه التكيى واملَيى فى  : ثالجًا

 :األزجيتنيتازيذ التعليه التكيى واملَيى فى   
األرجشتيؽ واحجة مؽ أغشى عذخ دول في العالؼ مثل  جتُأع العذخيؽفي بجاية القخن      

مالييؽ  ٚبشحؾ يقجر  رجشتيؽ مايجو ليحا الخخاء القترادى ىاجخ إلى األ ونت، فخندا أو ألسانيا
الحيؽ مشح ذلػ و ، سبانياأمعغسيؼ مؽ إيظاليا و كان و  ،مٖٜٓٔو ٓٚٛٔبيؽ عامي  شخص

م ٕٛٔٓفى عام  احتمت حيث ،القترادي بتاريخ طؾيل مؽ الشسؾتتستع األرجشتيؽ أصبحت 
دولة حؾل العالؼ مؽ حيث الشاتج السحمي خمف دول أمخيكا الالتيشية  ٜٔٔبيؽ  ٛ٘السختبة 

 .(ٕٛٔٓ,Carlos Monroy) والبخازيل األخخى مثل بشسا وأوروغؾاي
ر القانؾن رقؼ اصجم بإٜٜ٘ٔعميؼ التقشي والسيشي مشح عام م الجولة بالتوقج بجأ اىتسا     

، وحجد نغامو، وأىجافو «السجمذ الؾطشي لمتخبية والتقشية»بإنذاء  الخاص( ٕٓٗ٘ٔ)
العامة، واشتخاطات تذكيل إدارتو، وكيؽية عسمو، مؽ حيث الترّخف بالسخررات السالية 

 وتخقيتيؼ، أو إبعادىؼ مؽ الخجمة...إلخ                  السخصؾدة لو، وتعييؽ مؾعؽيو، 
              م،1104عبد الحافظ،حسنى )

&Model=M431http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=

&ShowAll=On2351&ID=15%&SubModel= ) . 
 التعليه املَين والتكين يف األزجيتني: تعسيف

يعخف ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ في األرجشتيؽ بأنو التعميؼ الشغامى الحى يتزسؽ اإلعجاد      
التخبؾى وإكداب السيارات والسعارف السيشية التى تقجميا مؤسدات التعميؼ الشغامية مؽ أجل 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=431&Model=M&SubModel=157&ID=2351&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=431&Model=M&SubModel=157&ID=2351&ShowAll=On
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إعجاد عسال ميخة فى مختمف التخررات الرشاعية والدراعية والرحية والتجارية، لتكؾن 
لجييؼ القجرة عمى التشفيح واإلنتاج، بحيث يسثل ىحا التعميؼ السكتدب حمقة وصل ميسة بيؽ 

لساىخة في مجال األعسال الكؾادر الفشية االتعميؼ السجرسي والتعميؼ الجامعي الحي يدعي إلعجاد 
 .(ٕ٘ٓ.Robert Ronchi,ٕٓٓٙ,p)جية السختمفة اإلنتا

 أٍداف التعليه والتدزيب املَيى والتكيى فى األزجيتني:
)الدراعية والرشاعية والرحة العامة  في األرجشتيؽ سؾاء مختمف السقاطعات تحجدعادة ما   

وعمؾم الكسبيؾتخ والدياحة وغيخىا( كيؽية عخض التؾجيات السختمفة والتخررات الفشية 
، مع مخاعاة الحتياجات السحمية والسجرسة القجرات تشؾعة التي تيتؼ بيا بذكل خاصالس

 Clementina)السؤسدية حيث تيجف ىحه القظاعات إلى مايمى 
Acedo,ٕٕٓٓ,p.pٕٚ-ٕٛ): 

 تجريب الظالب بظخيقة تسكشيؼ مؽ العثؾر عمى وعيفة مشاسبة لقجراتيؼ وإمكانياتيؼ.  .ٔ
 تؾفيخ العسال السيخة لمتكيف مع سؾق العسل الستغيخ السدتسخ. .ٕ
إيجاد تؾازن بيؽ التعميؼ العام الحي يسكؽ الظالب لمتقجم إلى مدتؾيات أعمى مؽ  .ٖ

 عج لؾعائف محجدة.التعميؼ والتجريب التقشي السيشي الحي ي
 .اإلنتاجيالستجابة لحتياجات القظاع  .ٗ

 :زجيتني بطوم العنله والتدزيب املَيى والتكيى فى األزبط التعلي 
يذسل نغام التعميؼ األرجشتيشي السجالت التالية: التعميؼ الخاص، التجريب التقشي       

كخجمة  بخنامج تجريب الشدلء ،الذباب والكبار التعميؼ السدتسخ والسيشي، التعميؼ الفشي،
 Arab Knowledge Indicator ). والسدتذؽيات )لمظالب السخضى( التجريذ في السشازل

,ٕٓٔ٘ ,p.p ٖ-ٗ) 
ي ل يخمقان وعائف بأنفديؼ، بل يتؼ إنذاؤىا بؾاسظة تقشالتعميؼ والتجريب السيشي والن إ     

تعج السذاركة الشذظة لمقظاع الخاص في نغام التعميؼ والتجريب و  عادة، القظاع الخاص
لمتشسية  فعالً  اً ميؼ والتجريب الفشي والسيشي محخكالتع ن، فإالحكؾمة والتقشي وبيؽالسيشي 

جسيع ل جخاءاتاإلجيؾد و اليحتاج إلى تزافخ ولكشو ،  ى بمجألالقترادية والجتساعية 
 ؾياداتعمى اإلدارة يذتسل  جيجفيؾ يتظمب إطار عسل  ،السؤسدات التعميسية والقظاع الخاص

قادرة عمى التعخف عمى ميارات وقجرات العسال والظمبة ومحاولة تحديؽ وتؾعيف ىحه 
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 Ambassador Sadek's speech at the)السيارات فى سؾق العسل وسج احتياجاتو 

rch Ma 2%launch of the "Making TVET cool" communication campaign, 

)211% 
 زجيتني بالتعليه والتدزيب املَيى والتكيى:اٍتناو األ

ديادة دافعية الخواتب للى باإلضافة إ مادية ومعشؾية حؾافد رجشتيؽاأل في  تقجم معغؼ الذخكات     
التقشية السؤسدات  معالتعاون بوذلػ  ،تجريبيةالجورات مؾعفييا لمحرؾل عمى السديج مؽ ال

نغام  عمى السيشية التعميؼ واألعسال الرشاعية وغيخىا مؽ السؤسداتيدتشج  ، حيثوالسيشية
في تخظيط السشاىج الجراسية  العسالية السختمفة شقاباتالمسثمي  فيتؼ استذارة ،مددوج لمتجريب

شاممة عؽ أحجث التقشيات فخ قاعجة بيانات اتؾ السظمؾبة، ومؽ ثؼ يتؼ  بالرشاعات الخاصة
 Dyankovالعاممة والسجربة )عجاد القؾى البذخية ؽ أجل إالحجيثة مجيدة والسعجات واأل

,ٜٜٔٙ,p ٗٔ). 
إلى تخكيد اىتسام ذلػ أدى  في معغؼ دول العالؼ، البظالة والفقخونغخًا لنتذار عاىخة     

فخص لتشسية السيارات التي تدتجيب لمتظؾر العجيج مؽ اللتؾفيخ  العجيج مؽ صانعي القخار
فى ( TVETأصبح التعميؼ والتجريب الفشي والسيشي )، فالسجتسعالجتساعي والقترادي فى 

في الدشؾات العالؼ، مسؽ دفع مشغسة اليؾندكؾ الحكؾمات في جسيع أنحاء عسال ججول أ
فى كتيخ مؽ  استخاتيجيات لمتعميؼ والتجريب التقشي والسيشيالعجيج مؽ  اداعتسإلى األخيخة 

غيخ لى التحديؽ والتظؾر باستسخار نتيجو توالتي بجورىا تدعي إ ،الجول ومشيا األرجشتيؽ
 . (ٙ Kenneth King,ٕٓٔٔ,p) خخى احتياجات سؾق العسل مؽ فتخة إلى أ

 :األزجيتنيمتويل التعليه التكيى واملَيى فى 

عمى الخغؼ مؽ أنو ليذ مؽ  كامالً  مجانيرجشتيؽ غيخ إن التعميؼ التقشى والسيشى فى األ    
تكاليف التعميؼ ىشاك ، إل أن التقشية والتكشؾلؾجيوالسظمؾب دفع أي رسؾم في الجامعات 

 و يجعل مؽ الرعب عمى الظالبمسا  والخامات السدتخجمة، الشقل والسؾاد الستسثمة فىالخؽية 
لكل ثسانية طالب مؽ  ولحا نجج ،بسثل ىحه الجامعاتاألسخ ذات الجخل السشخفض اللتحاق 

 Science and Education) طالب مؽ فئة الجخل السشخفض ٕٓيؾجج  فئة الجخل األعمى
in Argentina Archived June ٔٚ, ٕٓٓٛ). 

طالب الجامعة الججد عمى النزسام إلى بعض الزغط السالي خ يجب ذلػ،باإلضافة إلى و      
 ثابتو وىؼأن يحرل الظالب الرغار عمى وعائف  ؼيسكؽقؾة العسل قبل التخخج، وبالتالي 
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لجييؼ  يكؾن  يعتبخ ىحا مفيًجا ألنو عشجما يتخخج الظالب فى نفذ الؾقت يجرسؾن في الجامعة
 واسعة. عسميةخبخة 
 :زجيتنيه والتدزيب املَيى والتكيى فى األالتعلي ىظاو

 نغامان فخعيانولو (: SESنغام التعميؼ العالي األرجشتيشي )ويتسثل ذلػ الشغام في    
(Andrés Santos Sharpe,ٕٓٔ٘,p.p ٜٔٗٗ-ٜٔٗ٘) :                      

( ، والتي تخكد عمى تجريب السيشييؽ SEUزؼ الجامعات والسعاىج الجامعية )ي :األول  
 .العمساء واألكاديسييؽمثل  الستخرريؽ

مكخسة لمتجريب التقشي والسيشي والتي تكؾن (، SIESتزؼ معاىج التعميؼ العالي ) والثاني: 
 وتجريب السعمسيؽ.

إل  األرجشتيؽ،عمى الخغؼ مؽ أن كال الشغاميؽ الفخعييؽ جدء مؽ مجال التعميؼ العالي في و     
عالقة كل نغام  ولحلػ تختمف ،أنيسا ل يذتخكان في ؼيسا يتعمق بالتاريخ وعخوف اإلنتاج

  بـالجولة.فخعي 
عليه التكيى بُ واالختالف بني مسذلة التاػت( أوجُ الاملياظسة- )املكازىة احملوز السابع:

 :مسيها الالتيييةواملَيى فى بعض دول أ
 متَيد:

-رجشتيؽاأل -البخازيل) في كل مؽ متقشى والسيشىالتعميؼ لمؽ خالل العخض الدابق     
بالجول  التعميؼ التقشى والسيشىإبخاز أوجو التذابو والختالف في  تاتى مخحمة( السكديػ

، ويمي ذلػ تؾضيح ألىؼ القؾى والعؾامل الثقاؼية التي تؿف وراء تمػ مؾضؾع السقارنة
ومؽ ثؼ تحاول الجراسة  السقارن،لمسشيج  التحميل وفقاً  ويأتي ىحاالتذابيات والختالفات، 

في مرخ بسا  التقشى والسيشىالحالية الؾصؾل إلى وضع آليات ترؾر مقتخح لتظؾيخ التعميؼ 
 السقارنة.  دول اتمع واقعيا الثقافي والستفادة مؽ خبخ يتفق 

-)البخازيلالتعميؼ التقشى والسيشى فى كل مؽ وعمى ضؾء ما تؼ مؽ وصف وتحميل لظبيعة     
 حيث تحجيجتقؾم الجراسة ؼيسا يمي بعقج مقارنة مؽ ، في السحؾر الدابق (السكديػ-األرجشتيؽ

 دولة،أوجو التذابو والختالف ؼيسا بيشيسا في ضؾء القؾى والعؾامل الثقاؼية الخاصة بكل 
 التالية:وتحجيج أسباب التذابو والختالف وذلػ مؽ خالل عخض السحاور 
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-الرباشيل) التكيى واملَيى فى نل مًالكوى والعوامل الجكافية املؤثسة على ميظومة التعليه  :أوالً 

 : (املهطيو-األزجيتني

 الكوى والعوامل اجلغسافية: .1
 ؛ مؽ حيث السداحة العالؼدول وخامذ أكبخ بمج في أمخيكا الالتيشية  ُتعج فى البخازيل:

 سداحتيا اإلجساليةاألمخيكية، ف تجاوزتو فقط روسيا وكشجا والريؽ والؾليات الستحجةحيث 
ٝ مؽ كتمة األرض في  ٖ.ٚٗ تقخيباً  وىي تسثل مميؾن كيمؾمتخ مخبع ، ٘.ٛحؾالي ب تقجر

وىي  وحجة ٕٙ تذسل وحجة اتحادية ، ٕٚإلى إداريًا البخازيل و تشقدؼ  ،أمخيكا الجشؾبية
 وواحجة ىي السقاطعة الفيجرالية ، ويتؼ تجسيعيا في خسذ مشاطق: الذسال ، ،ولياتد

تجسع ىحه السجسؾعة مع حالت  ،شسال شخق ، وسط غخب ، جشؾب شخق وجشؾب
قجرات  البخازيل تستمػو  ،الخرائص السادية والبذخية والقترادية والجتساعية ساثمةم

ومشاخ جعل مشيا  ،نيار وأمظار بؾفخة كبيخةأطبيعية ضخسة مؽ أراضى زراعية شاسعة و 
البؽ  :مشتجة لسحاصيل زراعية متسيدة عمييا طمب عالسي وغيخ متؾفخة في بالد أخخى مثل

وقج اعتسجت ، ثخوات معجنية ونفظية ىائمةتستمػ  وكحلػ أيزاً  ، أنؾاع مؽ الفؾاكوبعض و 
 Luiz Inácio البخازيل عمى ترجيخ ىحه السشتجات الخام في الدشؾات األولى في حكؼ "

Lula da Silva  واستفادت مؽ م، ٕٛٓٓ" وقبل األزمة العالسية في ديدمفا  لؾللؾيذ
وىؾ األمخ الحي أدى بالتبعية إلى سج ارتفاع أسعار السؾاد الخام في األسؾاق العالسية 

م، ٖٕٓٓالعجد في ميدان السجفؾعات الحي كان يعانى مشو القتراد البخازيمي قبيل عام 
مسا انعكذ بجوره عمى تذجيع الىتسام بالتعميؼ التقشي والسيشى فداد اإلؾبال عمى مجارس 

لية لمقجرة عمى استثسار التعميؼ والتجريب التقشى والسيشى لكتداب ميارة ميشية وفشية عا
السؾاد الخام والثخوات الظبيعية أفزل استثسار وزيادة األرباح لإلنتاج السحمى، فيشاك 

مشاطق يختفع بيا األرباح لإلنتاج السحمى ومشاطق تشخفض بيا األرباح حدب السؾقع  
(Paulo Renato Souza ,ٕٓٓ٘, p.pٗٗ-ٗ٘) . 

، مسا يجعميا الجولة الخابعة عذخ بيؽ ٕكؼ ٓ٘٘,ٕٜٚ,ٔ والتي تبمغ مداحتيافى السكديػ: 
مؽ الجدر في  ٕكؼ ٓٓٓ,ٙدول العالؼ مؽ حيث السداحة الكمية، كسا تزؼ ما يقخب مؽ 

السحيط اليادئ )بسا في ذلػ جديخة غؾادالؾبي الشائية وجدر ريؽياغيغيجو وخميج السكديػ 
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كؼ بيؽ  ٜٕٔ,ٖالسكديػ عمى طؾل  حجودتستج و  ،ومشظقة البحخ الكاريبي وخميج كاليفؾرنيا
 (.ٖٖٕص ،ٕٛٔٓ)كتيب اإلحراءات العالسية، أقرى نقظتيؽ شساًل وجشؾًبا

تحجد ، حيث كؼ مع الؾليات الستحجة ٔٗٔ,ٖتذتخك السكديػ في شساليا بحجود طؾليا و      
مؽ  تعخجات نيخ بخافؾ ديل نؾرت )السعخوف باسؼ الشيخ الكبيخ في الؾليات الستحجة( الحجود

تحجد سمدمة مؽ العالمات الظبيعية  ، كساسيؾداد خؾاريد إلى الذخق إلى خميج السكديػ
 ،والصظشاعية الحجود األمخيكية السكديكية إلى الغخب مؽ سيؾداد خؾاريد إلى السحيط اليادئ

كؼ مؽ الحجود مع  ٕٔ٘كؼ مؽ الحجود مع غؾاتيسال و ٔٚٛأما مؽ الجشؾب فتستمػ السكديػ 
 ،    يسكؽ الطالع عمى الخابط التالى م،ٜٕٔٓسبتسبخ  ٖٔديػ، الجسعة السك)بميد

ٖBٛٝDٜٖٝٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D
ٚٝAٛٝDٔٝBٛٝBA%DٛٝAC%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝDٜٖٝٛ%ٝA%Dٜٝٛ%D

ٚAٛٝA%DٜٝٛDٜٝٛٔٝD ،) 
يذق السكديػ مؽ الذسال إلى الجشؾب سمدمتان جبميتان تعخفان باسؼ سييخا مادري و 

أما في  ،مؽ شسال أمخيكا الذسالية الذخؾية وسييخا مادري الغخبية وىسا امتجاد لجبال روكي
باسؼ  اً بخكاني عبخ السكديكي السعخوف أيزمخكد التجاه الذخقي الغخبي ؼيعبخ البالد الحدام ال

بيشسا تستج سمدمة جبال رابعة ىي سييخا مادري الجشؾبية مؽ ميتذؾاكان إلى  ،سييخا نيفادا
 .(Mexico tops U.S,(واىاكا

سكديػ أو في تقع العجيج مؽ كبخيات السجن السكديكية في وادي الف أما بالشدبة لمسشاخ:    
عمى مجار العام  معتجلً  اً يعظييا ىحا الؾضع مشاخل، اً متخ عسؾم ٕٓٓٓ ىالؾديان الستاخسة عم

درجة مئؾية( ودرجات حخارة باردة لياًل  ٛٔإلى  ٙٔمع متؾسط درجات حخارة سشؾية )بيؽ 
      يسكؽ الطالع عمى الخابط التالي،م، ٜٕٔٓسبتسبخ  ٘ٔحج، السكديػ، األ)  طؾال الدشة

BٛٝDٜٖٝٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝwikipedia.org/wiki/%Dhttps://ar.
ٖٔٔ-ٔnationsencyclopedia-cite_noteٜٖٝٛ%A%DٜٝٛDٖٝ ) ، مسا جعل

لجييا وافخ مؽ السؾاد الخام إلدخاليا بالرشاعة، فتظمبت ذلػ وجؾد عسالة ماىخة لمؾصؾل إلى 
عالى، األمخ الحي دعؼ  الرشاعات الجمجية السستازة لتشافذ بيا عالسيًا وتحقق عائج اقترادى

 إلقاء السديج مؽ الىتسام بالتعميؼ التقشي والسيشي في مخاحل التعميؼ بيا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#cite_note-nationsencyclopedia1-113
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#cite_note-nationsencyclopedia1-113
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 مع البخ الخئيدى ،قع األرجشتيؽ في الجدء الجشؾبي مؽ القارة األمخيكيةت فى األرجشتيؽ:
بعج -واألرجشتيؽ ىي ثاني أكبخ دولة في أمخيكا الجشؾبية  مخبع،قجم  ٓٔٛ.ٜٔٚ.ٕأراضي 

مع تذيمي مؽ الغخب  تذتخك جسيؾرية األرجشتيؽ في الحجودو  ،عالسياً  ةالبخازيل، والثامش
 Ministerio de)الذخق  وبؾليؽيا وباراغؾاي مؽ الذسال وأوروغؾاي والبخازيل إلى

Industria,ٕٓٔٗ,P.ٖ) الثخوات الظبيعية التي تؾجج بيا، ، مسا جعميا تتستع بالعجيج مؽ
وذلػ أيزًا يحتاج دائسًا لمعسال السؤىميؽ الحيؽ يسكشيؼ التعامل مؽ ىحه الثخوات ليحققؾا مشيا 

لمفخد، مسا أدى بجوره  معجل الجخل القؾميتداعج عمى تقجم مجتسعيؼ وارتفاع لأكبخ استفادة 
 والسيشي في الجولة ليحتخفؾا ميارة إلى زيادة اإلؾبال عمى مجارس التعميؼ والتجريب التقشي

 بسا يتشاسب مع احتياجات سؾق العسل الرشاعية والدراعية.معيشة وفق قجراتيؼ وإمكانياتيؼ 
  الكوى والعوامل االقتصادية: .2

انخفاض الظمب إلى  فى أمخيكا الالتيشية النخفاض الحاد في أسعار السؾاد الخام أدى    
أسؾأ فتخة  مٕ٘ٔٓو  مٖٕٔٓالدشؾات بيؽ لحا ُتعج التي تشتجيا السشظقة،  الجولي عمى الدمع

لالزدىار اقتراديًا قامت معغؼ دول أمخيكا مؽ أجل العؾدة ، و في ثسانية عقؾد لمرادرات
تحديؽ عسميات اإلنتاج وتشسية و  الستثسار في التقشيات والبشى التحتية الججيجة،الالتيشية ب

ٝ  ٛٗمؽ  دول أمخيكا الالتيشية معجل الفقخ في ى إلى انخفاضمسا أد، رأس السال البذخي 
عامي  بيؽلالزدىار القترادى  لمدياسات السشفحةاتباعيا نتيجة  ٝ، ٖٓإلى أقل مؽ 

 .(CEPAL,ٕٓٔ٘,pٕٛ)م، ٕ٘ٔٓو م ٜٜٓٔ
 :في دول السقارنة عمى الشحؾ التالى قتراديامل اليغيخ تأثيخ الع ذلػوفي ضؾء      

حيث ترشف الثالث عذخ  ،في أمخيكا الجشؾبية اً اقترادالجول أكبخ  والتي ُتعج مؽ فى البخازيل:
مشح  (IMFألرقام صشجوق الشقج الجولي ) مؽ حيث الشاتج السحمي وفقاً عمى العالؼ قتراد ال فى

ٝ تأتي مؽ  ٚ.ٜ، مع اً أمخيكي اً مميار دولر  ٘ٙٙ ليا إجسالي الشاتج السحميفكان  ،مٕٗٓٓعام 
 و مٕٗٓٓعام  ، وبجأً األخخى  الخجمات مؽ ٝ ٕٔ.ٖ٘وٝ مؽ الرشاعة  ٕ.ٖٚالدراعة، 

 كان الجافعو ، سشؾياً  ٝٗ.ٕنسؾ بمغ القتراد  ىنسل اقتراديًا حيث البخازيالدشؾات التالية ازدىخت 
بيشسا نست  ،سشؾياً  ٝ في الستؾسطٕ.ٖالحي نسا بسعجل  وراء التشسية ىؾ القظاع الدراعي

لخظة القترادية مع الحفاظ عمى تشفيح ا ٝ ٜ.ٔٝ سشؾيا والخجمات  ٙ.ٔالرشاعة بشدبة 
  .(٘ٗ-Paulo Renato Souza , op.cit , p.pٗٗ)لتحقيق الستقخار في العسمة 
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الشاتج السحمي إجسالي ٝ مؽ  ٕ.٘يعادل ما عمى التعميؼ في البخازيل وتشفق الحكؾمة     
(GDP) قميمة لتسؾيل التعميؼ والتجريب السيشى فى البخازيل مؽ أجل تؾفيخ األجيدة ، وىى ندبة

واألدوات الالزمة لمجورات التجريبية في السجارس الثانؾية وتؾفيخ السيدانية السشاسبة القادرة عمى 
عادة تؾزيع السال والسدؤوليات بيؽ الؾليات صيانة ىحه األجيدة، لحلػ قامت الحكؾمة بإ

% مؽ الشاتج السحمى لتسؾيل التعميؼ بؾجو عام، ٘ٔيث أقخت بأن يخرص ، حوبمجياتيا
، مسا انعكذ بجوره باإليجاب عمى  لجفع رواتب السعمسيؽ %ٓٙويخرص مؽ ىحه الشدبة 

 شي ومجارسو.ازدىار التعميؼ التقشي والسي
بمغ إجسالي الشاتج السحمي ، مٕٛٔٓوفًقا لمشتائج الخسسية لمبشػ الجولي لعام و : رجشتيؽفى األ 

، وبالتالى فكان دخل الفخد كبيخ نتيجة ارتفاع اً سشغافؾري اً دولر  ٕ٘ٗٔٔنحؾ لمفخد في األرجشتيؽ 
(، لحلػ كان ٖٖٕص  م،ٕٛٔٓالعسالة فى السجال الفشى والسيشى )كتيب اإلحراءات العالسية،

 الى.ىشاك إؾبال عمى السجارس السيشية سؾاء الثانؾية أو التعميؼ الع
كان متؾسط الجخل في مشظقة حزخية  مٕٛٓٓألمؼ الستحجة عام اوفًقا لتقخيخ و  فى السكديػ:

، وىؾ معجل أعمى مؽ دول متقجمة مثل كؾريا دولرًا أمخيكياً ٗ٘ٙ,ٕٙنسؾذجية مؽ السكديػ 
الجشؾبية أو تايؾان، في حيؽ أن متؾسط الجخل في السشاطق الخيؽية عمى بعج أميال فقط لؼ يتعج 

، لحلػ كان ىشاك العجيج مؽ وىؾ معجل مساثل لمجول الشامية مثل روسيا أو تخكيا دولرًا، ٖٓٗ,ٛ
اليجخات مؽ السشاطق الخيؽية إلى السشاطق الحزخية حيث التسجن والرشاعة وتؾافخ الخجمات 
وتؾافخ السجارس بجسيع مخاحميا، ومؽ ثؼ انتعذت مجارس التعميؼ التقشي والسيشي للتحاق معغؼ 

 أبشاء السشاطق الخيؽية الشازحة لمسجن. 
 والعوامل الطياضية: الكوى-3

 تغييخاً  دور الحكؾمة البخازيمية في التعميؼ الساضية تغيخ ٜٔ لـعمى مجى الدشؾات ا في البخازيل:
 Lei de Diretrizes e Bases da) ن عمى قانؾ مٜٜٙٔعام  حتى السؾافقة ؛عسيقاً 

Educação Brasileira LDB)  ، التعميؼ في  السبادئ التؾجييية األساسيةالحى يشص عمى و
الحكؾمات البمجية وحكؾمات الؾليات ب جسيع السدتؾيات: التعميؼ األساسي والثانؾي والتقشي في

 ،مٜٜٙٔفي عام  LDBبعج مؾافقة ، و والجامعات الحكؾمية والتعميؼ العالي مؽ قبل الفيجرالية
مؤسدة فى  ٕٕٜكان ىشاك التعميسية، حيث  ؤسداتزيادة كبيخة في عجد الس إلى أدى ذلػ

ٝ كانؾا مؽ القظاع ٚٛمشيا ٜٖٕٔ عجد ىحه السؤسداتبمغ م ٖٕٔٓبحمؾل عام و  ،البخازيل
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إلى  اً تقجم تقخيخ ( السؤسدات العامة التحاديةالحكؾمية )الجامعات والكميات ، حيث أن الخاص
والسخاكد  الجامعات الخاصةو إلى أمانات الجولة تقجم تقخيخًا  أمانة التعميؼ العالي، ومؤسدات الجولة

 السعاىج الفيجرالية لمتعميؼ والعمؾم والتكشؾلؾجيا، وتكؾن ومالياً  مدتقمة إدارياً تكؾن الجامعية 
 ،التعميؼ الفشية والتكشؾلؾجية MECمدؤولية أمانة  والسخاكد التحادية لمتعميؼ التكشؾلؾجي ىي

الرشاعة، التجارة ، مشيا اتحاد كل طبقة عاممة ات السختمفة )تقاريخ إلى التحاد Sويقجم نغام 
ليا إل أنيا جدء الجورات الفشية بغض الشغخ عؽ الترشيف اإلداري (، الشقل والتعاونيات الدراعة ،

الفيجرالية لمؾحجات  ٕٚ مـيذخف عمييا مجالذ التخبية والتعميؼ لمؽ الشغام التعميسي 
 (Greice Tomasi,Israel Gottschalk,Rolando Vargas Vallejos, 

ٕٓٔ٘ ,p.pٔٛ-ٕٓ)  بسؾجب القانؾن مؽ ء مؤسدات التعميؼ السيشى الحكؾمية تؼ إنذا، لحا
ترشف عمى التذخيعية، حيث تكؾن فى ممكية الحكؾمة و قبل الدمظة التشفيحية واعتسجتو الييئة 

عؽ طخيق  ئياتؼ إنذاية الخاصة ، أما السؤسدات التعميسية السيشأنيا التحادية والؾلئية والبمجية
 Paulo Renato) وتجار مؽ قبل األفخاد أو الكيانات القانؾنية العتساد مؽ وزارة التعميؼ
Souza, op.cit ,p ٕٙ)  

الشغام الفخعي إلدماج  بإنذاء (CONETالسجمذ الؾطشي لمتعميؼ الفشي )قام  رجشتيؽ:فى األ 
)وفي بعض  فى السجارس الرشاعة لمتجريب السيشيإنذاء مخاكد وتقؾم الحكؾمة بالعسال، 

وقامت أيزًا الحكؾمة ( وليذ عمى مخاكد التجريب الحالت تعتسج عمى السجارس الفشية نفديا
تحؾيل جامعة العسال إلى جامعة تكشؾلؾجية بالتحالف مع وزارة التخبية والتعميؼ ووزارة العسل ب

بعالؼ  اً قوثي لثانؾية ، والتي تختبط ارتباطاً وطشية لتقجيؼ وعائف ىشجسية لخخيجي السجارس ا
 حيث لعبت جسيع الشقابات دوراً  بالشدبة لمجور الحي لعبتو الشقابات، و اإلدارة واإلنتاج الرشاعي

-Ministerio de Industria,op.cit,P.Pٗ) .في التجريب السيشي وتأثيخىا ندبياً  قميالً 
٘) 
مؽ حيث حجسيا ولكؽ مؽ خالل  )ليذمؽ العشاصخ السيسة التي تتسيد بيا ىحه الفتخة و     

في مجال السؤسدات الرشاعية أو  بيا،آثارىا الشسؾذجية( إنذاء السجارس الفشية السختبظة 
أنذأت مجارس تجريب الفشييؽ عمى  حيث ىاما   لعبت دورا   فقج الشقاباتأما  ،الكبخى الخجمية 

وفخت الذخكات السعجات والسداحات الالزمة لمتجريب العسمي و           لسختمظةنسؾذج اإلدارة ا
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 Martín Spinosa et Julio). الفشيةمذكمة شائكة في السجارس  )والتي كانت دائسا  
Testa,ٕٜٓٓ,p ٔٚ)  

األرجشتيؽ  التؾعيف "خظة استخاتيجية لمتجريب السدتسخ: االبتكار و التعميؼ وزارة كسا أعجت     
تتزسؽ الخظة قظاعات كسا  لمعامل الساىخ،"، والتي تيجف إلى تحديؽ القجرة التشافدية مٕٕٓٓ

اليجف الخئيدي الحي تدعى  السشغسات، وكان مختمفة مؽ السجتسع مثل رواد األعسال واتحاد
التجريب السدتسخ مع  بيؽ ربط ىؾ أن تربح الخظة أداة مؽ خالل ىحه الخظة الؾزارة إلى تحقيقو 

، وكان مؽ أىؼ األنذظة التي قامت (ٕٕٓٓ PEI)م ٕٕٓٓالرشاعية االستخاتيجية لعام  الخظة
 : (ٕٕٔٓ,Organización Internacional del Trabajo (OIT)) الخظةبيا ىحه 

متظمبات  لدجالتجريب السيشي: التجريب السدتسخ السسشؾح مؽ قبل السعاييخ الفشية و  دورات - أ
  سؾق العسل.

  .شيادة خبخة لمعسالالسيارات الؾعيفية الستقجمة. بشيادة رسسية  - ب
عج أمانة التعميؼ العام التابعة لؾزارة التعميؼ والدكختيخ فى السدتؾى الفيجرالى تُ   فى السكديػ:

 نغامو الفخعى لمتعميؼ العام ىؾ السدئؾل األول عؽ التعميؼ التقشى والسيشى فى السكديػ، 
والييئات  السدؤولية مع مختمف السؾاطشيؽ SEPغيخ مخكدي وتتقاسؼ التعميؼ فى السكديػ 

 مجارسنغام تعميؼ و و  عمى سبيل السثال كل ولية ليا أمانة التعميؼ الخاصة بياف، اإلقميسية
مخاكد الجراسات العمسية والتكشؾلؾجية و  لة عؽ إدارة الجولةئؾ حكؾمات الؾليات مدو مختمفة، 

(CECyTE)، ومعاىج التجريب ل(معسلICAT)خجمات تعميسية عمى  اً تؾفخ البمجيات أيز ، كسا
 UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical)جسيع السدتؾيات

and Vocational Education and Training, op.cit ,pٜ) 
 Dirección General de السجيخية العامة لمتعميؼ التكشؾلؾجي العاليوتكؾن      

Educación Superior Tecnológica)  ىي السدؤولة عؽ الشغام الؾطشي لمسعاىج
معيًجا تكشؾلؾجًيا  ٖٔٔ ،معيج تكشؾلؾجي فيجرالي ٕٙٔمؤسدة: ٖٕٙالتي تتألف مؽ  الفشية

ل مخكدًيا ، وأربعة مخاكد إقميسية لمتحديؽ والتظؾيخ، ومخكد متعجد التخررات لمبحث العمسي 
ييجف إلى تحديؽ خجمات التعميؼ ، ث والتظؾيخ التكشؾلؾجيوالتعميؼ الفشي، ومخكد وطشي لمبح

والتجريب الفشي والسيشي، وتعديد الؾصؾل إلى بخامج التجريب والتعميؼ والتجريب التقشي 
والسيشي، وتذجيع استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات والترالت في بخامج التعميؼ والتجريب 
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كمية الؾطشية لمتعميؼ الفشي مل ية والسؤسديةالفشي والسيشي، وتحديؽ ـياكل اإلدارة السجرس
، Colegio Nacional de Educación Profesional Técnicaالسيشي )

CONALEP ىي واحجة مؽ السؤسدات الخائجة لمتعميؼ والتجريب الفشي والسيشي وتؾفخ بخامج )
 CONALEP أىسيا: التعميؼ والتجريب الفشي والسيشي وفًقا لمشغام السددوج السكديكي أىجاف

UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and 
Vocational Education and Training, op.cit ,p.pٜ-ٔٓ) 

 تظؾيخ بخامج ججيجة وفًقا لستظمبات سؾق العسل. 
 .تحجيث السشاىج والسعجات التعميسية 
 خفض معجل التدخب السجرسي. 
 راسية لمظالبتشفيح استخاتيجيات لتظؾيخ بخامج السشح الج. 
 تعديد التعاون الجولي في مجال التعميؼ والتجريب التقشي والسيشي. 
 تعديد الخوابط مع القظاع الرشاعي لخفض معجل البظالة. 

 الكوى والعوامل االجتناعية:-4

في عام  مميؾن ندسة ٜٚٔحؾالي فكان البخازيل في دكان العجد لبالشدبة : فى البخازيل
 ندسة مؽ مختمف األعخاق، ٓٓٓ.ٖٔٚ.ٕ٘ٓنحؾ م ٕٙٔٓ عام ، وبمغ ىحا العجدمٕٗٓٓ

 و تحتل البخازيل السختبة األولى مؽ حيث التعجاد الدكاني بيؽ دول قارة أمخيكا الجشؾبية حيث
ومع  ،العالؼمدتؾى  عمى دكانيةالكثافة ال فىخامذ ترشف فى التختيب ال ياذلػ ألن ،أىميا
يتخكد معغؼ الدكان في فإن ىحه الكثافة قميمة ججًا بالشدبة لسداحتيا اإلقميسية، حيث ذلػ 

 ,Paulo Renato Souza) مؽ إجسالى سكانيا ٝ(ٕ.ٔٛالسشاطق الحزخية )

op.cit,pٗ٘). 
ثالثة أرباع مجسؾع الدكان في سؽ العسل وكان  سؾى ، لؼ يتمق م  ٕٚٓٓ عام  ومشح     

مشيؼ يحرمؾن عمى التجريب  % ٕٕمؽ الدكان يتمقؾن التجريب بيشسا كان %  ٗحؾالي 
لفئة فقج تخكدوا بذكل غيخ مفاجئ في ا ،مؽ التجريب اً سيشي الخسسي أما السدتفيجون حاليال

 Alexandre de Freitas)%  ٘.ٙ، حيث بمغت الشدبة عاًما ٜٕإلى  ٘ٔالعسخية مؽ 
Barbosa ,ٕٓٔ٘,pٔٗ) النفتاح والتظؾرات ، ولكؽ زادت ىحه الشدبة بذكل كبيخ بعج

سؾق العسل حيث تظمب  ،التكشؾلؾجية التي تسيدت بيا الدشؾات األخيخة مؽ القخن العذخيؽ
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تظمبيا إدخال يمع الرؾرة الججيجة التي وذلػ لتتالءم ذوي التعميؼ العالي، العسال السيخة مؽ 
 Brazil- Education and)عسل الستغيخة باستسخارواحتياجات سؾق ال التقشيات الججيجة

Training  يسكؽ الطالع عمى السؾقع التالي
Education-https://www.export.gov/article?id=Brazil  

ات واألربعيشيات مؽ الثالثيشيفى فتخة تتيح تحميالت سؾق العسل  الدكان:رجشتيؽ: في األ 
، حيث كانت قؾة العسل أقل مؽ خسدة مالييؽ شخص، ىشاك زيادة قجرىا القخن الساضي

في الرشاعة، كسا  القؾى العاممة الستاحة ٘/ٔويذارك ، مميؾن عامل في القظاع الرشاعي
شاعة إلى العسل في الر والسشاطق الخيؽية أن عجد األشخاص الحيؽ يياجخون مؽ السقاطعات

، مسا أدى إلى تدايج أعجاد الظمبة فى مجارس التعميؼ السيشى لكدابيؼ السيارات فى تدايج دائؼ
  (Martín Spinosa et Julio Testa, op.cit,pٔ٘)الالزمة لمعسل فى مجال الرشاعة 

 : الترليل املكازٌ:ثاىيًا

وبعج إجخاء عسميات السقارنة بيؽ نغؼ التعميؼ التقشي والسيشي في دول السقارنة، تأتي      
مخحمة التعسيؼ في ىحا الجدء  لمحجيث عؽ أوجو التذابو والختالف بيؽ ىحه الجول؛ حيث 

السؾقع  مؽ حيثرجشتيؽ( األ  -السكديػ-البخازيل)الثالث  التذابو بيؽ دول السقارنة يبخز 
مدتؾى  بيشيا مخيكا الالتيشية، ويجسعأقع تحت مدسى دول فالجول الثالث ت ؛حجالؾا الجغخافي

مسا ، و متقارب بدبب تستعيؼ بالعجيج مؽ الثخوات الظبيعية والسؾاد الخامأاقترادى واحج 
انعكذ بجوره عمى تذجيع الىتسام بالتعميؼ التقشي والسيشي، فداد اإلؾبال عمى مجارس التعميؼ 

العسالة الساىخة لتتسكؽ  والسيشى لكتداب ميارة ميشية وفشية عالية الكفاءةوالتجريب التقشى 
 تقجم وارتقاء مجتسعيؼ.بجوره إلى دى ، مسا أمثل ليحه الثخواتمؽ الستثسار األ

بكل  والسيشي التقشيمؤسدات التعميؼ  في طبيعةبيؽ ىحه الجول  الختالف في حيؽ يبخز    
التعميؼ  وىيئات مؤسداتالعسل عمى تظؾيخ والسكديػ ب البخازيلاىتست كل مؽ حيث  مشيا؛

مدتؾييؽ ىسا: مدتؾى التعميؼ الثانؾي والتعميؼ الجامعي معًا، مؽ خالل  التقشى والسيشى عمى
شسل الجامعي، أي التعميؼ  عمى مدتؾى وتقجيؼ دورات  ،السخحمة الثانؾية بخامج عسل فى إعجاد

 .ج الجامعيمخاحل التعميؼ قبل وبعالىتسام 
 عمى مدتؾى والسيشى  التقشيالتعميؼ الىتسام ببرجشتيؽ األ  في حيؽ اقترخ اىتسام دولة     

: ييتؼ فخعان: األول العالي والجامعي دون التعميؼ قبل الجامعي، بحيث يكؾن مؤسدات التعميؼ 

https://www.export.gov/article?id=Brazil-Education
https://www.export.gov/article?id=Brazil-Education
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تجريب عمى  اقترخ اىتساموالثانى: و بتجريب السيشييؽ الستخرريؽ مثل العمساء واألكاديسييؽ، 
  .السعمسيؽ

 كيى واملَيى فى مصس:واقع التعليه الت

فييا تحت مدسي  التعميؼىحا الشؾع مؽ  تعؾد نذأةحيث  استقخاء واقع الحال في مرخ،ب     
بيحا القظاع  تدايج الىتسام، ثؼ عذخ ل مؽ القخن التاسعاألو إلى الثمث الفشي والسيشيالتعميؼ 

دياد الظمب عمى بدبب از  الفشي إلى الفتخة الحالية، حيث تؾسع التعميؼ الدمؽ وصؾلً  مع مخور
السددوج بيؽ  السيشي التعميؼ ت التجخبة السيشية، اعتساد نغاماومؽ أىؼ خاصي ،العسالة الساىخة

 مخجع سابق، شي،التقشي والتجريب السي عميؼاإلنتاج )مؤشخ الت وقظاعاتدات التجريب مؤس
 (.ٗٗص

بزخورة تغييخ سياسة القبؾل في التعميؼ الثانؾي الفشي الحي  دائساً  الباحثؾن يؾصي ليحا و     
لاللتحاق، وكحلػ لختيار التخرص في ما بعج، دون  وحيجاً  يجعل مؽ مجسؾع الظالب معياراً 

تو، حيث يمتحق الظالب بالذعبة التي أوصمو إلييا مجسؾعو مؽ دون أن ااعتبار لسيؾلو ورغب
لحلػ مؽ السيؼ أن ، التي ُتعجه لمعسل بيا بعج التخخجتيا أو السيؽ أو أىسي يعخف طبيعتيا

يكؾن ىشاك تحجيج وتؾصيف لمسيؽ التي ُيعج ليا كل قدؼ أو شعبة، مع ضخورة إدخال جؾانب 
فشية وميشية ضسؽ خظة الجراسة في مخحمة التعميؼ األساسي لسداعجة التالميح عمى اكتذاف 

ار الجراسي السشاسب في السخاحل التعميسية الالحقة. وىؾ ميؾليؼ ومياراتيؼ وتؾجيييؼ لالختي
ما يعشي أن إصالح التعميؼ الفشي وتظؾيخه مختبظان بإصالح وتظؾيخ السشغؾمة التعميسية 

 (.ٕٗٔٓعالم، )بأكسميا 
 :يف مصس متويل التعليه الفيى والربامخ التدزيبية

متابعــة وتقييــؼ الشغــام  خصمــؽ أىــؼ عشــاسيشــي والتقشــي لسؾيــل التعميــؼ اتــخ بيعت      
نؾعيتـو  ـؽيسيشــي وتحدـلــخه لتظؾيــخ التعميــؼ والتجريــب ايتؾف الــحي يجــبى ســاسألسرــجر الوا

صالح التعميؼ التقشى ، وليحا جاءت محاولة إومخخجاتـو وارتباطـو مـع احتياجـات سـؾق العسـل
"الحكؾمة  تبجألحكؾمة السرخية والتحاد األوروبى، حيث بيؽ اوالسيشى بتسؾيل مذتخك 

السرخية مع التحاد األوروبي في تشفيح بخنامج اإلصالح الثاني لمتعميؼ الفشي و التجريب 
، إصالح السجارس الثانؾية الفشية الحى انرب كل تخكيده عمىم ، و ٖٕٔٓعام  السيشي في

مؽ القظاعيؽ الخسسي وغيخ  تزؼ كالً لت في مرخ واسعة االسيار  السظالب لتشسية فجاءت



 ............................................ مقارنة لنظم التعليم التقىن واملهىن ىف بعض دول أمريكا الالتينيةدراسة 

- 57 - 

، ليذ فقط الذباب في فخادلجسيع األ الخسسي مؽ القتراد والتعميؼ والحتياجات التجريبية
ت االسيار  بغخض بشاء ة تعشي باإلصالح الذامل والسشيجيتيجياو الستخ  –التعميؼ الشغامي 

لي الزدىار إظمعؾن خص مشاسبة ليؤلء الحيؽ يتفجسيع القظاعات القترادية وخمق ف
تيجية بخنامج إصالح التعميؼ الفشى والتجريب السيشى فى ااستخ )مرخ والتساسػ الجتساعي في

سبادرات لتحديؽ العجيج مؽ الوروبى باأل التحاد  ومؽ ثؼ قام، (ٙمخجع سابق،ص ،مرخ
إصالح التعميؼ  الخوابط بيؽ سؾق العسل والتعميؼ التقشى والسيشى فى مرخ مؽ خالل بخنامج

عمى التخكيد حيث زاد تحاد األوروبى يل مذتخك مؽ الحكؾمة السرخية وال بتسؾ  التقشي والسيشي
مجسؾعة مؽ  مخيكيةجامعة األوقج قجمت ال، قامة السذاريع الخاصةإالتجريب في مجال 

الستاحة دت السداعجات از م ٜٕٓٓوبعج زيارة الخئيذ أوباما إلى القاىخة في عام  ،تاالسبادر 
و بيؽ مخصج ريادة األعسال العالسي أن مرخ بيا واحج مؽ أعمى  ،السذاريع الخاصة لتعديد

 م(ٕٓٔٓب )تقخيخ تشسية السؾارد البذخية السرخية،الذبا معجلت رجال األعسال
 الترديات املؤثسة فى التعليه الجاىوى الفيى فى مجَوزية مصس العسبية :

العجيج مؽ التحجيات العالسية  في الؾقت الخاىؽسرخ بالفشي اجو التعميؼ الثانؾى يؾ     
 :نغخًا لسا يتسيد بو العرخ الحالى مؽ سخعة التغيخ فى مجالت الحياة كافة ،والسحمية

وماتفخضو ىحه  ،والتقشية والتكشؾلؾجية ،والعمسية ،والجتساعية ،الدياسية، القترادية
الثانؾى الفشى مؽ مظالب ججيجة يشبغى الؾفاء بيا التحجيات الدخيعة والستالحقة عمى التعميؼ 

 :(٘٘ٙ، صٕٙٔٓيا ؼيسا يمي )شخارة، ويتؼ تؾضيح
وما تفخضو العؾلسة مؽ متظمبات ججيجة يدتمدم  ،العؾلسة القترادية وانعكاساتيا .ٔ

 بيشيا:مؽ التي عمى التعميؼ الفشى الؾفاء بيا 
جية التغييخات السختمفة فى تكدبيؼ القجرة عمى مؾا تدويج الظالب بالسيارات التى -

 يجابية.ل والتعامل مع العؾلسة برؾرة إقظاع الرشاعة وسؾق العس
مشيا و  ،تدويج الظالب بالسيارات التى تداعجىؼ عمى الشجاح فى سؾق العسل -

 السيارات الفشية والسيشية.
تدويج الظالب بسيارات التؾاصل مع اآلخخيؽ وتظؾيخ الحات وتشسية قجراتيؼ بسا  -

 التغيخات الحجيثة.يؾاكب 
 الشغامي:الشغامي وغيخ  نغؼ التجريب السيشي والتقشي .ٕ
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ما تدال دورات التجريب الخاصة بالتعميؼ والتجريب التقشي والسيشي قائسة إلى حيث   
في حيث  ،إلى احتياجات سؾق العسل تست برمة ل وتكاد ،حج بعيج عمى السؤسدات

عمى تظؾيخ أنغسة التعميؼ والتجريب  خيخة تؼ تدميط الزؾء بذكل أكبخألعؾام األا
د الذخاكة بيؽ الرشاعة يعد تمسا مؽ شأنو  ،والسيشي السترمة بالرشاعات التقشي

ئل بجيمة السسارسات إلى تظؾيخ وسا يفتخض أن تيجف ىحه، وحيث ومخاكد التجريب
 كسا سؾف يكؾن ليا أثخ واضح عمى إصالح ،ارات العسميةيلتؾفيخ التجريب عمى الس

 ج. السشاى
ل السخفقات في الؾقت الخاىؽ، يتزسؽ التجريب غيخ الشغامي التجريب مؽ خال و    

والتمسحة الرشاعية، والتجريب أثشاء الخجمة، وإعادة  الرشاعية مثل الشغام السددوج
  .(ٚص ،ٕٕٔٓ،مخكد اليؾندكؾ) تجريب العسال

التعميؼ الفشى ججل حؾل دور  ويؤكج بعض السعشييؽ بذأن التعميؼ في مرخ وجؾد      
داة تقميجية لسعالجة الفذل فى التعميؼ العام ولتذجيع النجماج الجتساعى والتجريب السيشى كأ

حؾل التعميؼ الفشى والتجريب السيشى كبخنامج ديشاميكى لتعديد الترال القائؼ عمى السعخفة 
شى والتجريب السيشى عجاد استخاتيجية لمتعميؼ الفية وكفاءة السؤسدات وإوتحديؽ القجرة التشافد

 .(ٓٔ-ٜص ص  م،ٕٛٔٓ،حدانيؽلى تخظى ىحا النقدام )إ م تدعىٜٕٓٓمشح عام 
 :   و2030ذتى عاو  تيحية إصالح التعليه الفيى والتدزيب املَيىاأٍداف اضرت

-ٓ٘ٔ.Ministry of Education,ٕٓٔٚ,p.p) يميوالتي تبمؾرت أىسيا ؼيسا        
ٔ٘ٔ) : 

  تظؾيخ : والتى تتظمب سيةلالشغؼ العا الفشي والتجريب ما يؾافق التعميؼتحدؽ جؾدة نغام
حتياجات خظط التشسية لمشغؾمة تعميؼ ميشي وفشي وتجريب، متكاممة ومتظؾرة، وفقًا 

 وسؾق العسل، وضخورة تعخيف الستعمؼ والستجرب لسيارات العسل السظمؾبة فى سؾق العسل.
  السجارس الفشية  بيؽ قيق الترالتحتسييد: والتى تتزسؽ  إتاحة التعميؼ لمجسيع دون

نغخة تحدؽ ى شخص فى السجتسع يخيج اللتحاق بالتعميؼ الفشى، ومخاكد التخيب وأ
 السجتسع لمتعميؼ التقشى والسيشى وتجنى السكانة الجتساعية ليؼ.
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 القة : بسعشى أن يكؾن ىشاك عوالتجريب ومخخجات التعميؼ الفشي تحدؽ تشافدية نغؼ
ديشاميكية بيؽ الظالب الخخيجيؽ وسؾق العسل، وتحديؽ وضع مرخ بيؽ السؤشخات 

  .التعميؼىحا الشؾع مؽ العالسية فى 
 احملوز اخلامظ: التصوز املكرتح 

ة سفرل لتجخبالعخض الضؾء ما تؼ عخضو مؽ أدبيات في اإلطار الشغخي، وكحلػ  عمى     
 سحؾريأتي ىحا المجال التعميؼ التقشى والسيشى، في كل  مؽ البخازيل والسكديػ واألرجشتيؽ 

في تظؾيخ التعميؼ إيجابية ليعخض مجسؾعة مؽ اآلليات السقتخحة التي يخجى أن تسثل خظؾة 
في ىحا  األرجشتيؽ(-السكديػ-)البخازيلفي ضؾء خبخة دول السقارنة التقشى والسيشى فى مرخ 

 السجال.
يتبيؽ لشا مجى الججية التي تدعى خالليا اإلدارة السرخية في مؾاكبة التظؾر  ومسا سبق    

ات التعميؼ التقشى معؾقرصج بعض  حيث تؼ، مجال التعميؼ التقشى والسيشىالحادث عالسيًا في 
 رؾرًا مقتخحاً وليحا يأتي السحؾر التالي والحي مؽ خاللو تقتخح الجراسة ت والسيشى فى مرخ،

تحديؽ وتظؾيخ التعميؼ التقشى والسيشى فى مرخ والتغمب عمى السعؾقات  يداىؼ فيمل أن آ
مؽ  لسا ليؼ الرجشتيؽ-السكديػ-البخازيلعمى ضؾء الستفادة مؽ خبخة كل التى تؼ رصجىا 

 السجال.خبخة في ىحا 
 يمي:ؼيسا  سحؾروعمى ذلػ تتحجد محاور ىحا ال        

 .لترؾر السقتخحاأوًل: أىجاف 
 .السقتخح الترؾرمشظمقات ثانيًا: 
 بسرخ.التعميؼ الجامعي  طبيعة الترؾر السقتخح لتظؾيخثالثـًا: 

 رابعـًا: متظمبات تشفيح اآلليات السقتخحة.
 خامدًا: بعض الرعؾبات/السعؾقات الستؾقعة أمام تشفيح ىحه اآلليات.

  الستؾقعة.مقتخحات التغمب عمى السعؾقات سادسًا: 
 ليحه السحاور تفرياًل: وؼيسا يمي عخض 

 أٍداف التصوز املكرتح: أواًل:

التي تتدؼ  ةالسحجد ةىجاف الؾاقعيمجسؾعو مؽ األ عمىيذتسل الترؾر السقتخح و        
 :       والتي مؽ أىسيا ما يمي ،لمتعجيل ةيقابموال ةبالسخون
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 فى مرخ. تؾفيخ القؾى العاممة الساىخة .ٔ
 مؽ خالل التجريب السدتسخ. تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة .ٕ
لسعاييخ الجؾدة العالسية لتؾفيخ احتياجات السذاريع  تؾفيخ العسالة الفشية السجربة وفقاً  .ٖ

 ا.الرشاعية، والدراعية بسرخ وخارجيالتجارية، و القؾمية الكبخى والستثسارات 
تجريب الستخرريؽ عمى أنذظة متشؾعة في مجالت الرشاعة والتجارة والخجمات  .ٗ

ليتسكشؾا مؽ تجريب الظالب فى مخاكد التجريب لسجارس التعميؼ التقشى والسيشى،  اعيةالدر 
 والكميات التكشؾلؾجية.

 .العسمى أكثخ بالتجريبمع الىتسام  الؾقت،تجريب السيشييؽ نغخيًا وعسميًا فى نفذ  .٘
 .تعديد التعميؼ العمسي والتكشؾلؾجي كعشرخ أساسي لتحؾيل مرخ إلى مجتسع السعخفة .ٙ
تؾفيخ خجمات تعميسية متسيدة مؽ أجل تدويج األفخاد بالسيارات والكفاءات التي تسكشيؼ مؽ  .ٚ

 .السذاركة اإليجابية في سؾق العسل
 :  املكرتح التصوزًا : ميطلكات ثاىي

لتحديؽ وتظؾيخ التعميؼ التقشى والسيشى فى يسكؽ ترشيف مشظمقات اآلليات السقتخحة     
مدتسجة مؽ واقع الـجراسة الشغخية، ومشظمقات محمية تتـؾاءم مع ، إلى مشظمقات نغخية مرخ
 : كسا يمي وىي، التقشى والسيشى فى مرخالتعميؼ واقع السـرخية ومدتسجة مؽ  البيئة

 اليظسية: امليطلكات-1

 يمي: السقتخح ؼيسا رؾ مترالسشظمقات الشغخية ل وتتبمؾر أىؼ     
  والسؤسدات والسخافق بيؽ الفئات الجتساعية السيشي التقشي و تؾزيع فخص التعميؼ

 السختمفة بحيث يخاعي تؾزيعيا بيؽ السشاطق الجغخاؼية.
  اقع العسل السيشي في مؾ التقشي و اعتساد نغام لستابعة الخخيجيؽ مؽ مؤسدات التعميؼ

يفاء السشاىج الجراسية والبخامج التجريبية لمتعميؼ السيشي لحتياجات إلمؾقؾف عمى مجى 
 .لعسلحقل ا

  التعاون والتشديق بيؽ السجارس السيشية والقظاع الخاص لتجريب الخخيجيؽ في
 السرانع والؾرش.

  إرساء شخاكة فاعمة بيؽ مؤسدات التعميؼ والتجريب وسؾق العسل والجيات األخخى ذات
 التقشي العالقة لتذسل رسؼ سياسات والتخظيط والتشفيح والتقييؼ لبخامج ونذاطات التعمؼ
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تدييالت لتفعيل استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات والترالت في  وتؾفيخ والسيشي
 مؤسدات التعميؼ والتجريب السيشي.

  السيشي التقشي و اعتساد مشيجية الجراسات والبحؾث التظؾيخية ألنغسة وبخامج التعميؼ
والتجريب السيشي التي مؽ شأنيا أن تداعج استقظاب نؾعية جيجة مؽ مخخجات 

 سية.السخحمة األسا
 السيشي التقشي و  التعميؼ تظؾيخ التذخيعات الالزمة والبحؾث التظؾيخية ألنغسة وبخامج

بسا يتؾافق مع متظمبات الجؾدة الذاممة، وتتيح لخخيجيو اللتحاق بسؤسدات التعميؼ 
 العالي والجامعي.

  اعتساد معاييخ ميشية لمتجريب تعكذ متظمبات سؾق العسل السحمي مؽ جية وتتؾافق
والسعاييخ الجولية مؽ جية أخخى، وتظؾيخ اآلليات لزبط وضسان الجؾدة في أنغسة 

 وبخامج التعميؼ السيشي لتذسل السجخالت والعسميات والسخخجات.
  تظؾيخ نغؼ صيانة األجيدة والسعجات ومدتمدمات الرحة والدالمة السيشية والتأميؽ

 ضج الحؾادث في الؾرش الخظخة.
 لمظمبة مؽ  تتيح- والستشاوبالسؾازي  كالتعميؼ-تعميؼ السيشي اعتساد مدارات ججيجة لم

 خخيجي السخحمة األساسية العميا مؾاصمة دراستيؼ السيشية والجسع بيؽ العسل والجراسة.
  اعتساد مبجأ التجريب السيجاني لمظمبة أثشاء الجراسة وخالل العظل الريؽية تعخيض

بؾاقع  اً قتعميسيؼ( ليتعخف الظالب مدبتخة الظالب لتجخبة العسل الحؿيقي خالل ف
لمحياة العسمية  التكشؾلؾجيا السحمية وواقع العسل وعخوفو ليكؾن أكثخ استعجاًدا وتؿبالً 

 بعج تخخجو.
  إعجاد خظط وبخامج لمتؾعية السيشية وآلية تشفيحىا بسختمف الؾسائل اإلعالمية

األساسية لمثانؾيات السيشية والسخشجيؽ السيشييؽ وغيخىؼ وتشغيؼ زيارات لظمبة السجارس 
لتعديد مفيؾم التعميؼ والتجريب السيشي في السجتسع ولتحديؽ الشغخة السجتسعية لمتعميؼ 

 السيشي مؽ خالل بيان أىسيتو في التشسية القترادية والجتساعية.
 سيشي مؽ تقجيؼ خجمات تقشي والسؽ التذخيعات والقؾانيؽ التي تسكؽ مجارس التعميؼ ال

 جفؾعة لمسجتسع السحيط.إنتاجية م
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  تحديؽ طخق التعميؼ الستبعة واستخجام الؾسائل واألساليب الستشؾعة التي مؽ شأنيا
 تدييل عسمية التعمؼ وغمبة الجانب العسمي عمى الشغخي مع مخاعاة طبيعة التخرص.

  دعؾة القظاع الخاص مؽ مذاركة فاعمة لتسؾيل قظاع التعميؼ السيشي لجعل التسؾيل
تخكة بيؽ الحكؾمة والجيات السدتفيجة مؽ مخخجات التعميؼ التقشي مدئؾلية مذ

 والتجريب السيشي.
  تؾفيخ اإلقامة الجاخمية وما يتعمق مؽ خجمات كتؾفيخ وجبات وغيخىا، خاصة في حالة

عجم إمكانية نذخ السجارس في كل محافغة كسا ىؾ الحال في السجارس الدراعية 
 ليحا الشؾع مؽ التخررات.استقظابيؼ و الظالب  تحفيدوالفشجؾية ل

  اعتساد مادة التخبية السيشية والتكشؾلؾجيا كسادة أساسية ضسؽ الخظة الجراسية في
كخظؾة تيجف إلى تكؾيؽ اتجاىات نحؾ العسل اليجوي واحتخام  ،مخحمة التعمؼ األساسي

 رىؼختياميؾليؼ وقجراتيؼ السيشية، وتديل اكتذاف ل تتيح الفخصة لمظمبة و العامميؽ، 
 سيشة السدتقبل.ل

 امليطلكات احمللية: -2

ظؾيخ التعميؼ وت السقتخحة لتحديؽتتحجد أىؼ ىحه السشظمقات التي تحكؼ بشاء اآلليات     
في ىحا السجال  البخازيل والسكديػ والرجشتيؽبسرخ في ضؾء خبخة كل مؽ التقشى والسيشى 

 :مؽ خالل الشقاط اآلتية
  السيشي لالستجابة لمتغيخات العالسية.تظؾيخ قجرة نغام التعميؼ 
 متقجمة في  اً والجول الستقجمة التي قظعت أشؾاط جشبيةالستفادة مؽ تجارب الجول األ

 أعجاد كبيخة مؽ مخخجات السخحمة األساسية نحؾ قشؾات التعميؼ السيشي. تؾجيو
 مؤسدات التعميؼ العالي )الجامعات( إلى تبشي بخامج تقشية مبشية عمى احتياجات  دعؾة

العسل بحيث تدسح لخخيجي السجارس السيشية اللتحاق بيحه البخامج وفق  سؾق 
 تخرراتيؼ.

 دعؾة إدارة السشاىج العامة إلنتاج مشاىج مخنة تتجاوب مع التغيخات الدخيعة والجائسة في 
ي سؾق العسل أو مؽ خالل تججيج السشاىج برؾرة دورية بشاء التقشيات السدتخجمة ف

 عمى التغحية الخاجعة مؽ سؾق العسل ومتابعة الخخيجيؽ.
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  إتاحة الفخصة لسؤسدات القظاع الخاص وأصحاب العسل في السداىسة في إعجاد
 السشاىج الستعمقة بالتعميؼ السيشي لشقل احتياجات الدؾق إلى ىحه السشاىج.

 مبصس: يه التكيى واملَيىلعالتطويس رطني وتلتالتصوز املكرتح  طبيعةًا: لجثا  

 البخازيلمؽ خالل الستفادة مؽ تجخبة كل مؽ لسقتخح ا وتشظمق طبيعة ىحا الترؾر      
فى ىحا مؽ خبخة طؾيمة  لسا ليؼ مجال التعميؼ التقشى والسيشىفي رجشتيؽ والسكديػ واأل 

 ىسا: خظؾتيؽفي  ، ويتسثل ىحا الترؾرالذأن
التعميؼ  سيشى داخل مجارسالتجريب ملكسخاكد ذخكات القظاع الخاص لنذاء أفخع إ .ٔ

 .التقشى والسيشى الثانؾى 
دورات لمسيؽ  عقجبالجامعات السرخية تكؾن مدئؾلة عؽ  خاصاً  اً امجنعجاد بخ إ .ٕ

 تعادل درجة البكالؾريؾس.جتيازىا شيادات معتسجة وتسشح بسؾجب االفشية واليشجسية 
  التفريل:يسكؽ تؾضيح الخظؾتيؽ الدابقتيؽ بذئ مؽ وؼيسا يمي 
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 َيى داخل مدازع التعليه التكيى واملَيى الجاىوى:املتدزيب مسانص الاخلطوة األوىل: 

داخل  إنذائيا السقتخح ةلسخكد التجريبليحه اوؼيسا يمي تؾضيح لمييكل التشغيسي        
 مجارس التعميؼ السيشي الثانؾي:

 
 (*ٔ)شكل رقؼ                               

فخع س السيشية الثانؾية السمتحق بيا ألمسجار اإلداري السخظط ضؾء الذكل الدابق يتبيؽ وعمى 
 يسكؽ إيزاحو عمى الشحؾ التالي: الحيالسقتخح لمذخكات الرشاعية 

دارة الذخكة الخئيدية: وىؾ السسثل الخسسى لمفخع العزؾ السشتجب مؽ مجمذ السسثل إل  -ٔ
الفخع فى السجرسة ويقؾم بخفعيا إلى  تقاريخ عؽ عسل إعجاديقؾم بوالحي الخئيدى لمذخكة، 

ودوره فى  ىسية ىحا التجريبوىؾ السدئؾل األول عؽ جحب اىتسام الظمبة ألدارة، مجمذ اإل
امة لمتجريب السيشى وفق خظة تشفيح الدياسة العو تسكشيؼ مؽ التخررات السختمفة، 

محاولة تدؾيق و الذخكة، القجرة عمى تدؾيق السشتجات التى تشتجيا السجرسة السيشية، 

                                                           
 * الشكل من تصميم الباحثة.
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تؾفيخ الحافد السادى والسعشؾى لمسيشجسيؽ والعسال فى الذخكة و الخجمات والسشتجات دوليًا، 
عمى  ةر األفخاد قجؼ دافع فى تعميؼ وتجريب الظالب، وىؾ يفتخض أن يكؾن أكثخ ليكؾن لجيي

ص عسل لمظالب الخخيجيؽ بعج تؾفخ فخ و التعخف عمى احتياجات سؾق العسل ومتظمباتو، 
 .السشاسبة مؽ اكتداب السيارة تسكشيؼ

جيدة التى وى الخبخة: وىؼ السدئؾليؽ عؽ اإلشخاف عمى صيانة األالسيشجسيؽ والعسال ذ -ٕ
لية عسل وشخح آلتجريب السيشى، يتجرب عمييا الظالب، ويقجمؾن العؾن لمظالب الججد فى ا

دويجىؼ بقاعجة بيانات ىامة توكحلػ شة لمظالب وفق السيارة الستخرص بيا، يككل جياز وم
عؽ الظالب الستسيديؽ ولجييؼ ممكة فى  محاولة الكذفو نتاج اليؾمى لكل جياز، عؽ اإل 

كة وتقييؼ رفع التقاريخ عؽ الظالب لمعزؾ السشتجب مؽ الذخ و تقانيا، اكتداب السياره وإ
الظالب فى التجريب السيشى وفق معاييخ محجدة )النتغام فى الحزؾر، تقبل التغحية الخاجعة 

 .السعاييخ(ى الخبخة، اللتدام بو مؽ ذ
نذخ ثقافة التجريب السيشى داخل األول عؽ  وىؾ السدئؾلمجيخ السجرسة السيشية:  -ٖ

والتظبيق العسمى لمسؾاد  سيارةىسية التجريذ لكتداب الوتؾعية الظالب بأالسجارس، 
، حيث يحتل كاديسية والىتسام بالتجريب السيشىوتبديط السشاىج األ كاديسية والشغخية، األ 

تييئة السشاخ والغخوف السحيظة ويقؾك كحلػ بجسالى السشاىج، % مؽ إٓٙعمى األقل 
 لسيارةجيدة وفيؼ التجريب لكتداب امسا يديل مؽ عسمية التعامل مع اآللت واألبالظالب 
  السظمؾبة.

يكؾنؾا مداعجيؽ لمسيشجسيؽ  وىؼ في العادةيؽ: يكاديسؽ واأل يأعزاء ىيئة التجريذ السيشي -ٗ
يذاركؾن فى تحجيج السشاىج التظبيؿية ومحاولة حيث والعسال فى تجريب الظالب السيجانى، 

فى قل ؼيكؾن دورىؼ أيؽ يكاديسأما اعزاء ىيئة التجريذ األ  تبديظيا بالتظبيق العسمى،
 شخح السؾاد الشغخية. 
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ؼ واتقانيؼ ميارة البج مؽ اكتدابيف العسمية التعميسية فى ىحه السجارس،مخخج  وىؼ الظالب: -٘
 ؼتياجاتيسل قادر عمى سج احلى سؾق العمعيشة فى أى مؽ التخررات السختمفة ليخخج إ

 ؼ، ومتظمباتي
ً الفيية مطئولة عً عكد دوزات للنَإعداد بسامخ خاصة باجلامعات املصسية تهوٌ  اخلطوة الجاىية:

 جتياشٍا غَادات معتندة تعادل دزجة البهالوزيوع.اواهليدضية ومتيح مبوجب 

 :عمى الشحؾ التاليويتؼ تحقيق ىحا السقتخح     
 البكالؾريؾس لمسيؽ الفشية واليشجسية جوراتمؽ حيث األسذ القائؼ عمييا العسل ب - أ

 :السيشى(التقشي و )دورات التعميؼ والتجريب  السقتخحة
مجسؾعة مؽ األسذ واآلليات التي تخى أن يدتشج عمييا العسل  الحالية ىشا تقتخح الجراسةو    

 يمي:والتي مؽ أىسيا ما  السقارنة،في ضؾء خبخة دول  والسيشية الجورات التكشؾلؾجيةبيحه 
  الفخص التي تتيح ليؼ استكسال دراستيؼ  يئةتيحؾافد لمظالب عؽ طخيق تؾفيخ

 .بالنتقال إلى التعميؼ العالي
 مدارات ججيجة تؤدي إلى اللتحاق بالتعميؼ  يجادإل تحؾيل وتبديط لشغام التعميؼ السيشي

 .العالى
  اتخاذ جسيع اإلجخاءات التذخيعية أوغيخىا مؽ التجابيخ الالزمة لؾضع السبادئ

مؾضع  فى مرخ والتقشية لبكالؾريؾس لمسيؽ الفشيةلتظبيق دورات االسشرؾص عمييا 
 .التشفيح

 التقشي والسيشي ومدار  اليؽلمجوتيديخ سبل التشقل بيؽ مدار التعميؼ والتجريب في ا
مخنة  وذلػ مؽ خالل جعل مؤسدات التعميؼ العالي تتيح شخوطاً  التعميؼ العالي،

وتحديؽ جؾدة مؾاد ، امج لكتداب درجات التخرص الفشيوتقجم بخ  ،ابيلاللتحاق 
والتؾسع في إتاحة فخص التعميؼ والتجريب ، التجريذ وإجخاء إصالحات لمسشاىج الجراسية

 .التقشي والسيشي داخل الشغام التعميسي أو في أماكؽ العسل اليؽلمجفي ا
  عؽ طخيق ليحه الجورات لتقييؼ مدتسخ  دولياً  ابيأن تخزع السعاييخ والقؾاعج السؾصى

 .ل في فعالية تظبيقيا في كل بمج ورصج فعالية ذلػ التظبيقالبحث الستؾاص
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  السيشي وتقؾم عمى أساس التقشي و تظؾيخ سياسات القبؾل لتتسذى مع أىجاف التعميؼ
 مقششة.قجرات وميؾل الظمبة في اللتحاق بفخوع التعميؼ السيشي واعتساد اختبارات 

  ًعمى قجر  التعميؼ العالي متاحاً ، ويكؾن جسيعحا لمأن يكؾن التعميؼ الفشي والسيشي متا
 السيشية. متيلكفاء السداواة لمجسيع تبعاً 

تشفيح ىحه الجورات:مسدئؾليؽ عؽ ل اإلداري السقتخح ييكلالمؽ حيث   

 
 ٔ (*ٕ)شكل رقؼ 

جيات شخاف الالسقتخحة تكؾن تحت إ ن ىحه الجوراتالسخظط الدابق يتبيؽ أوعمى ضؾء    
التخبية والتعميؼ والتعميؼ  ووزارة-التكشؾلؾجيةمشاء الكميات السدئؾلة عؽ التعميؼ )مجمذ أ

ن الذيادات التى سؾف يحرل عمييا يجل عمى أ مسا ،العسل والقؾى العاممة( ووزارة-الفشى
 شيادات عمى لمجامعات وتكؾن مثلات سؾف تكؾن معتسجة مؽ السجمذ األخخيجيؽ ىحه الجور 

 .البكالؾريؾس فى الكميات العميا
  

                                                           
 * الشكل من تصميم الباحثة.
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بجورات البكالؾريؾس لمسيؽ الفشية واليشجسية )دورات التعميؼ  حيث الييكل اإلداري مؽ  
 السيشى(:والتجريب 

 
 ٔ (*ٖ)شكل رقؼ                               

اإلداري بجورات البكالؾريؾس لمسيؽ الفشية السخظط وعمى ضؾء الذكل الدابق يتبيؽ  
 إيزاحو عمى الشحؾ التالي: والحي يسكؽالسقتخح، واليشجسية 

وىؾ السذخف العام ليحه الجورات  ميؽ العام )مجيخ وحجة التجريب(:األ السجيخ العام/ -ٔ
 قدام،العسل والسدئؾليات عمى مختمف األ ويخسؼ الدياسة العامة لمجورات ويقؾم بتقدؼ

بة نائ ليو التقاريخ مؽكسا تخفع إد العالقات بيشيؼ، ويحجد  الرالحيات لمسدئؾليؽ ويحج
عزاء ويقؾم بتقجيؼ دورات باستسخار ألقدام السختمفة، لمتعخف عمى سيخ العسل داخل األ

كسا يحخص دائسًا عمى ىيئة التجريذ ليكؾنؾا عمى دراية بالتغيخات فى ىحا السجال، 
تؾثيق العالقات بيؽ السجارس الثانؾية السيشية والتقشية وبيؽ الجامعات التكشؾلؾجية 

كسا  مى اللتحاق بسثل ىحه الجورات لتديج مؽ كفاءتيؼ ومياراتيؼ،لتذجيع الظالب ع
                                                           

 * الشكل من تصميم الباحثة.
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دورات لمظمبة حؾل طبيعة نجوات تعخيؽية فى السجارس الثانؾية السيشية  يتؾلى عقج
نذخ ثقافة التعميؼ السيشى كسا يحخص عمى البكالؾريؾس لمسيؽ الفشية واليشجسية، 

مدتؾى السعيذة  رفعودوره في لقتراد ىسيتو فى رفع اويبيؽ مكانتو السختفعة وأقشى والت
 مؽ ميارة معيشة. ؼعشج تسكشي ؼنفديأ لألفخاد

ليو جسيع والحي تفؾض إنائب السجيخ العام )السجيخ التشفيحى لمؾحجة(:  مداعج/ -ٕ
جسيع التعميسات التى صجرت مؽ اإلدارة العميا  صالحيات السجيخ العام ويقؾم بتشفيح

مع  ،قدام فى الؾحجات التجريبيةالسقخرات التى تجرس داخل األتؾزيع ويكؾن مدئؾًل عؽ 
محاولة استقظاب و لجى الظالب فى ىحا السجال، مجى الخبخات الدابقة  مخاعاة ما

التخكيد عمى الشاحية العسمية كسا ييتؼ بعزاء ىيئة التجريذ الكفء والسيخة، أ
 كاديسية.كثخ مؽ الشاحية األ أوالتظبيؿية 

ن ويجب أ :فى جسيع التخررات السيشية )السجربيؽ السؤىميؽ( التجريذعزاء ىيئة أ -ٖ
يكؾن لجييؼ الحافد القؾى لمتجريذ فى مثل ىحه الجورات ومخاعاتيؼ مؽ الشاحية السادية 

يكؾن  لكيقاعجة معمؾمات قؾية كاًل فى مجال تخررو وأن يكؾن لجييؼ والسعشؾية، 
مؽ الشاحية السيشية  عجاد الظمبةيتؼ إبحيث ، ن يديج مؽ ميارة الظمبةًا عمى أقادر 

تتظمب مدئؾليات متغيخة عمى الجوام مؽ حيث السعمؾمات والستخاتيجيات  التي عسالألل
لتأكجىؼ مؽ تحقيق  يقؾمؾا بتقييؼ الظالب خالل الجوراتكسا ، السعتسجة فى مجال العسل

 ىجاف الجورة.أ
يتؼ قبؾليؼ حيث ، الحياةدورىؼ فى  ن يؤمشؾا بأىسيةويجب عمييؼ أ :)الظالب( الستجربيؽ -ٗ

فى ىحه الجورات بشاء عمى امتحان اجتياز لمقجرات لمتعخف عمى السيارة التى تسيد كل 
 .طالب لتؾجيو نحؾ التخرص الدميؼ

 :املكرتحالتصوز آليات ًا: متطلبات تيفير زابع

الترؾر  ابيحل األخح بيا عشج بجاية العسل تذيخ الجراسة إلى بعض الجؾانب التي يفز     
بعج الستفادة مؽ خبخات تحديؽ وتظؾيخ التعميؼ التقشى والسيشى إلى يجف يبذكل  السقتخح

 وتتسثل ىحه الستظمبات التي يجب األخح بيا ؼيسا يمي:، دول السقارنة في ىحا السجال
  بشاء ثقافة جساىيخية عخيزة داعسة ليحا الشؾع مؽ التعميؼ، مؽ خالل مذاركة الؿيادة

بيؽ مختمف التقشي والسيشي الدياسية والتعميسية واإلعالمية في نذخ ثقافة التعميؼ 
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يخ فئات السجتسع مؽ خالل وضع الستخاتيجيات اإلعالمية الالزمة إلحجاث التغ
الب لاللتحاق بو سؾاء عمى مدتؾى التعميؼ قبل ى يتؼ تذجيع الظحت هالسظمؾب نحؾ 

 .الجامعي الجامعي والتعميؼ
 الجورات الجراسية السقجمة سؾاء بسخاكد التجريب السجرسية أو  السشاىجن تكؾن ليحه أ

خاصة بيا ومختمفة عسا يحرل عميو الظالب فى التعميؼ الفشى الجامعية السقتخحة 
العالي  والتعميؼ التعميؼتي ار واإلشخاف عمييا وز ويكمف بإدارتيا  التقميجي،والسيشى 

 .والسكديػ بخازيلعمى نحؾ نغيختيا بال
 لجورات لبخامج السجرسية واتظبيق ىحه افي  اً ىام اً يعج العتخاف األكاديسي متظمب

دارة ىحه الجورات تعكذ جؾدة الخجمات والسشتجات جؾدة مشاىج وإ، إذ أن بالجامعة
الجورات ويكؾنؾا قادريؽ عمى التشافذ العالسى بيحه التى يقجميا خخيجيؽ ىحه 

 .السشتجات
  البخامج                  بيحهإقخار نغام اعتساد مؾحج ومعاييخ واضحة معتخف بيا لتقييؼ أداء الظالب

ه مساجدتيخ والجكتؾرااستسخار الجراسة بيا لمؾصؾل للمحرؾل عمى  والجورات تحفدىؼ
صجار شيادات خاصو تكؾن معتسجة مثل مجمذ وإ فى الجورات السيشية والتقشية،

تؾحيج الكفاءات والذيادات فى السكديػ، والييئة الؾطشية لمتجريب الرشاعى فى 
 البخازيل.

 والعتخاف بالتحريل التعميسي الدابق، مع إيجاد آليات  وضع أطخ وطشية لمسؤىالت
عؽ مكافأة  ا، فزالً التعمؼ التجخيبية وإقخار ؾيستي لالعتخاف بعسميات وإتاحة الفخص

 الحياة. وتحفيد جسيع العامميؽ في سياق التعمؼ مجى
 البخامج عجاد مثل ىحه التقشي والسيشي لتكؾن قادرة عمى إ تؾسيع قاعجة تسؾيل التعميؼ

 لت ومعجات خاصة.لتكمفتيا العالية لسا تحتاجو مؽ آالجورات نغخًا و 
  الؾزارات السدؤولة عؽ التعميؼ أو العسل أو )يشبغي أن يكؾن لجسيع الؾزارات واإلدارات

 اليؽلمجفي حذج السؾارد الالزمة لمتعميؼ والتجريب في اكبيخة ومدؤولية  اً دور ( العمؾم
 دراكًا لحتياجات سؾق العسل.ألنيا أكثخ الؾزارات إ التقشي والسيشي
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 التقشى والسيشىومؽ خالل ما تقجم يسكؽ تؾضيح أىؼ متظمبات آليات تظؾيخ التعميؼ       
لسا تقتخحو الجراسة عمى ضؾء الستفادة مؽ خبخة  وفقاً -تؼ عخضيا ؼيسا سبق  التي-بسرخ

 :( مؽ خاللاألرجشتيؽ-السكديػ-البخازيلدول السقارنة )
 القترادية والجتساعية لمجولة. بأىسية التعميؼ التقشي والسيشي فى الشؾاحي الؾعي 
 ن فإ يسيو فى السجال التقشي والسيشي،التعمكسال مديختيؼ تذجيع الظالب عمى إ

 التعميؼ فى ىحا السجال يكؾن مجى الحياة.
 دارة وتخظيط جيج لتظبيق ىحه الجورات فى الجامعات التكشؾلؾجية.ؽ وجؾد إلبج م 
  العسل(  ووزارة-العمسى البحث-العالىوجؾد دعؼ مؽ جسيع الؾزارات )وزارة التعميؼ

 دوليًا. قادرة ىحه الجامعات عمى السشافدة لتظبيق ىحه الجورات لتكؾن 
  فى ىحه الجورات لمتعخف  التى تقجم لمظمبة وقاعجة السعمؾماتالتقؾيؼ السدتسخ لسشاىج

يخات التى تحجث باستسخار بيا وتجعيسيا، والتعخف عمى الستغعمى نقاط القؾة 
 لسؾاكبتيا.

 :التصوز املكرتحالصعوبات/املعوقات املتوقعة أماو تيفير  ًا: بعضخامط

تتؾقع الجراسة الحالية أن يكؾن ىشاك العجيج مؽ الرعؾبات أو السعؾقات التي قج تحؾل دون    
، حجيثة الشذأة الجامعية السقتخحة الجوراتالبخامج السجرسية و تحقيق الحج األقرى مؽ أىجاف ىحه 

وترشف أىؼ السعؾقات ، في مرخ التقشى والسيشىوبالتالي قج تؿف حجخ عثخة أمام تظؾيخ التعميؼ 
 -يمي: ؼيسا الترؾر السقتخح التي قج تؤثخ عمى تشفيح 

 .معؾقات خاصة بظبيعة الشغام وإدارتو 
 .معؾقات خاصة بظبيعة السجتسع 
 ادية.الية وممعؾقات م 

 ذلػ:وؼيسا يمي تفريل                              
 تتنجل يف األتي: وٍياملعوقات اخلاصة بطبيعة اليظاو وإدازتُ:  .1

  الشؾع مؽقج تخجع ىحه السعؾقات إلى فكخة عجم وضؾح اليجف والخؤية مؽ تظبيق ىحا 
 .جامعيالتعميؼ القظاعي التعميؼ قبل الجامعي و فى التعميؼ 

  أقدــام الفشجقــة،  مثــل:نقرــًا فى السجربـيـؽ السؤىمـيـؽ فى بعــض التخررــات الفشيــة
والفشـؾن التظبيقيـة، والتخبيـة السؾسـيؿية، فزاًل عـؽ افتقـار عـجد غيـخ قميـل مــؽ السجربيــؽ 
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إلى التأىيــل التخبــؾي ومعخفــة األســاليب الحجيثــة فى التجريــذ والتجريـب والظخائـق العمسيـة 
 .فى عسميـة التجريـذ والقيـاس والتقؾيـؼ

 السعاييخ السعتسجة مؽ أكثخ عؾائق ىحا الشؾع مؽ التعميؼ نغخًا لمتظؾيخ الدخيع  تعج قزية
 والسدتسخ ليحه السعاييخ مسا يرعب معو سخعة مؾاكبتيا.

 البخامج والجورات لمسجربيؽ السؤىميؽ مسا يعيق تظؾر العسل بيحه السشاسبة غياب الحؾافد ،
 ثل ىحا الشؾع مؽ التعميؼ.تحاق بسؼ يكؽ لجييؼ الجافع لتذجيع الظالب الخخيجيؽ لاللل
 ول تتكيـف مــع ــات التقشيــة مشاىـج تقميجيـةتعتبــخ بعــض السشاىــج التــي تــجرس فى الكمي ،

ــخات والسدــتججات التكشؾلؾجيــة فى السجــالت السيشيــة والتقشيــة، إلى جانــب كؾنيــا يالستغ
 .باحتياجــات ســؾق العســل ومتظمباتــوغــيخ مدــتقخة، وغـيـخ مختبظــة 

 قرـؾر واضـح فى تحجيـج الحتياجـات التجريبيـة والدياسـات الستبعـة فى تجريــب العامميؽ. 
 اجملتنع:املعوقات اخلاصة بطبيعة  .2
 الجتساعية. ؼلى خخيجى التعميؼ التقشى والسيشى ولسكانتينغخة السجتسع الجونية إ 
 سع ساس فى الرتقاء بالسجتألىسية ىحا الشؾع مؽ التعميؼ وأنو األراك السجتسع عجم إد

 وتقجمو مؽ الشاحية القترادية ومشافدتو عالسيًا.
  البخامج والجورات وإن كانت معتسجة مؽ وزارتي بذيادة ىحه صعؾبة اعتخاف السجتسع

 التعميؼ والتعميؼ العالي.
 املعوقات املالية واملادية: .3

  تجريـب السيشيـؽ والتقشيـؽ يحتـاج عـادة لتكمفـة عاليـة ل تقـل عـؽ تكمفـة الختراصـات
لزديـاد ندـبة الستظمبـات العسميـة لمتجريـب مـؽ  وفى بعـض األحيـان تديـج عمييـاالعميـا، 

 معـجات وأخرائييـؽ ذوي خبـخة عسميـة ونغخية.
 قــجرة السذــاغل  ضعفوالـؾرش والسختبـخات والسكتبات، و  يكفايـة السبـان قمة

مــؽ الظـالب؛ األمـخ الـحي يجعميـا ســتيعاب األعــجاد الستشاميــة والسختــبخات عــمى ا
 .عاجـدة عـؽ الؾفـاء بحاجـة الظالب إلى تجريـب عسمــي فاعــل داخــل الكميــة

 ت قجيســة، وفى حاجــة إلى تظؾيــخ وتحجيــث أصبحــ أن بعــض األجيــدة والسعــجات قــج
 .لتتشاســب مــع التظــؾرات التكشؾلؾجيــة الستدــارعة
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 ضًا: مكرتذات خاصة بالتغلب على املعوقات املتوقعة:ضاد

تباع اإلجخاءات التالية التغمب عمى بعض السعؾقات التي قج تعتخض اسكؽ مؽ خالل ي     
والتحاق  في مرخ عمى أرض الؾاقع تقشى والسيشىلتظؾيخ التعميؼ ال الترؾر السقتخحتظبيق 

عمى الشحؾ  وىي ،خخيجيؽ ىحه السخحمة بالتعميؼ العالى لمحرؾل عمى دورات تكشؾلؾجية
 التالي:

 ما يتصل بطبيعة اليظاو وإدازتُ:

  دارة ىحهخة وذو الكفاءة ليكؾنؾا مؤىميؽ إلالسجربيؽ السيأعزاء ىيئة التجريذ و تؾفيخ 
 .والجوراتالبخامج 

 ماىؾ ججيج فى  ثشاء الخجمة لمتعخف عمى كلبذكل مشتغؼ لمسعمسيؽ أ تجريبية عجاد دوراتإ
 مجال عسميؼ )مؾاكبة التغيخات التكشؾلؾجية( ولخفع مدتؾى مياراتيؼ.

  مؽ خالل التمسحة الرشاعية.  معغؼ الحخفييؽلشا مخاؾبة وتشغيؼ القظاع غيخ الخسسي الحي يشتج 
  مظالب سؾق العسل السشاىج التي تجرس في مؤسدات التعميؼ السيشي لجيشا لتمبيةمخاجعة 

 ما يتعلل بطبيعة اجملتنع:

 مساثمة ليا بالخارج ىحه السجارس والجامعات ومؤسداتقامة عالقات وروابط بيؽ إ. 
 حيث تسكؽ  والسرانع، والذخكات يكؾن ىشاك تعاون بيؽ السؤسدات الفشية والرشاعاتن أ

 مسجتسع.لفؾائج جيؼ اجاتيؼ وتقمؽ تقجيخ وفيؼ احتي فخاداأل العالقةىحه 
 مايتعلل بالياذية املادية واملالية:

 تؤثخ  كاؼيةالمؾال غيخ ن األ؛ فإي والسيشيتقشجب تخريص مؾارد كاؼية لمتعميؼ الي
وكتيبات  عمى تؾفيخ األساسيات مثل السختبخات وورش العسل السجيدة تجييدًا جيًجا

 التجريب.
 مؾاليؼ فى مجال التعميؼ التقشى والسيشى.خاص لستثسار أتذجيع القظاع ال 
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 املساجع:

 املساجع العسبية :واًل: أ

إبخاهيؼ عباس الدىيخى، متظمبات تظؾيخ نغام التعميؼ الفشى والتجريب السيشى بسرخ فى ضؾء  -ٔ
العمسى فى مرخ فى  تظؾيخ التعميؼ والبحثبعض الخبخات األجشبية، السؤتسخ العخبى الخابع "

يؾنيؾ  ٕٚ-ٕٙ، كمية التخبية بالغخدقة، جامعة جشؾب الؾادى، م"ٖٕٓٓضؾء رؤية مرخ 
 م.ٜٕٔٓ

 ٕٚٔٓيشايخ  ٚٔأحالم عبج هللا، لتعميؼ الفشى ..ودور محؾرى فى دفع مديخة التشسية، الثالثاء،  -ٕ
 /lang=arٖٖٖٖٔٗhttp://sis.gov.eg/Story?م  ٜٕ:ٕٓ -

أحسج حديؽ عبج السعظى واخخون، السجرسة اآلمشة كسجخل لإلصالح التخبؾى لمتعميؼ الفشى فى  -ٖ
، السجمة العمسية لكمية التخبيةمرخ فى ضؾء خبخات بعض الجول الستقجمة : دراسة مقارنة، 

 م.ٕ٘ٔٓجامعة اسيؾط،  -(، كمية التخبيةٕع)-(ٖٔمج)
سيج خميل، ابخاهيؼ عباس الدىيخي، السجرسة لمعسل نسؾذج لتظؾيخ التعميؼ الفشي في أحسج  -ٗ

 م.ٕٔٓٓ، مرخ،ٔ،ع ٚٔمرخ، مج– مجمة كمية التخبية بأسيؾطمرخ، 
معيج  تجريب السجربيؽ: فمدظيؽ،  مجخل إلى التجريب السيشي والتقشي"،أحسج عظؾان،" -٘

 م.ٕٔٓٓ
في تزييق الفجؾة القائسة بيؽ مخخجات  " دور مشغسات أصحاب األعسالأحسج عمى عمي،  -ٙ

 م.ٜٕٓٓ، مشغسة العسل العخبية، القاىخة،التجريب واحتياجات سؾق العسل "
"، السخكد العخبي ،"مخخجات التجريب السيشي وسؾق العسل في األقظار العخبيةأحسج مرظفى -ٚ

 م.ٕٔٓٓلمتجريب السيشي كاعجاد السجربيؽ، ليبيا، 
"،السخكد تظؾيخ مشاىج التعميؼ والتجريب السيشي والتقشي، "أديب الدوبعي، محفؾظ الجشابي -ٛ

 م.ٖٕٓٓالعخبي لتشسية السؾارد البذخية، ليبيا، 
م،  ٖٔ:ٕٔ - ٕٛٔٓديدسبخ  ٙٔأسامة حسجي، بؾابة أخبار اليؾم، األحج،  -ٜ

ٕٖٖٕٚٚٙ/ٔws/newdetails/https://akhbarelyom.com/ne / 

م(، اقتخاح ٕٚٔٓ-ٕٕٔٓاستخاتيجية بخنامج إصالح التعميؼ الفشى والتجريب السيشى فى مرخ ) -ٓٔ
 الحكؾمة مؽ مذتخك بتسؾيل مرخ في نيھاولى،بخنامج إصالح التعميؼ الفشي والتجريب الؼ

 عاممة مؤىمة.، التشسية السدتجامة والتؾعيف مؽ خالل قؾى األوروبى واإلتحاد السرخية

http://sis.gov.eg/Story/133433?lang=ar
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2773632/1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2773632/1


 ............................................ مقارنة لنظم التعليم التقىن واملهىن ىف بعض دول أمريكا الالتينيةدراسة 

- 75 - 

الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واالحراء،  -ٔٔ
ٗ٘ٛٓhttps://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id= 

التالى، ، مؾقع الظمبة، يسكؽ االطالع عمى الخابط الجراسة فى الرجشتيؽ -ٕٔ
ٖٝBٛٝDٚٝAٛٝDٔٝBٛٝAF%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝhttp://tooolab.com/%D
-AٜٝٛDٜٝٛٔٝ%D-ٜAٛٝD

A%ٜٝٛAA%DٛٝDٜٝٛٙٝAC%DٛٝDٔٝBٛٝDٚٝAٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D
ٜٝٛٙD/ ) 

، يسكؽ االطالع عمى الخابط التالى الجراسة فى السكديػ -ٖٔ
ٖٝBٛٝDٜٖٝٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D
DٚٝAٛٝDٔٝBٛٝBA%DٛٝAC%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝDٜٖٝٛ%ٝA%DٜٝٛD
ٚAٛٝA%DٜٝٛDٜٝٛٔٝ 

، مؾقع طالب، يسكؽ االطالع عمى الخابط التالى الجراسة فى السكديػ -ٗٔ
ٖٝBٛٝDٚٝAٛٝDٔٝBٛٝAF%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝhttp://tooolab.com/%D
-AٜٝٛDٜٝٛٔٝ%D-ٜAٛٝD

ٜٖٝٛA%DٜٝٛDٖٝBٛٝDٜٖٝٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D/ 
تؾصية بذأن - ٜ٘السؤتسخ العام لسشغسة العسل الجولية، دورتو الثانية والتدعيؽ، التؾصية  -٘ٔ

 م، جشيفٕٗٓٓيؾنيؾٔ، تشسية السؾارد البذخية: التعميؼ والتجريب والتعمؼ الستؾاصل
وزارة العسل والتذغيل والزسان السؤتسخ العخبى األول لتذغيل الذباب، مشغسة العسل العخبية،  -ٙٔ

 م، الجدائخٜٕٓٓنؾفسبخ  ٚٔ -٘ٔ، الجتساعى
عميؼ الثانؾى الرشاعى بسرخ فى ضؾء خبخة كؾريا اميخة عبج الحكيؼ مشرؾر شخارة، تظؾيخ الت -ٚٔ

 م.ٕٙٔٓ(، جامعة عيؽ شسذ، القاىخة ،ٚٔ، ع)، مجمة البحث العمسى فى التخبيةالجشؾبية
واقع إدارة أمؽ نغؼ السعمؾمات فى الكميات التقشية بقظاع غدة وسبل تظؾيخة أميؽ الجنف،  -ٛٔ

 م.ٖٕٔٓ، الجامعة إالسالمية، غدة، )رسالة ماجدتيخ غيخمشذؾرة(
، دار السديخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة، عسان، " تخظيط و تشسية القؾى العاممة"أنذ عباس،  -ٜٔ

 م.ٕٔٔٓاالردن،

https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=4580
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=4580
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83/
http://tooolab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83/
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ايسان ذكى احسج رزق سالؼ، تظؾيخ التعميؼ الفشى الرشاعى فى ضؾء الستظمبات الستججدة  -ٕٓ
،جامعة عيؽ شسذ، ٛٔ،عمجمة البحث العمسى فى التخبيةلعرخ اقتراد السعخفة، 

 م.ٕٚٔٓالقاىخة،
م ، يرجره بخنامج األمؼ الستحجة اإلمشائي، عجد ٕٓٔٓتقخيخ تشسية السؾارد البذخية السرخية  -ٕٔ

 خاص يف الحكخى العذخيؽ.
م، تؼ االطالع ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٚٔ، مجمة السعخفةرجشتيؽ، حدشى عبج الحافع، التعميؼ فى األ -ٕٕ

م، ٜٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔ
&Modelٖٗٔhttp://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=

&ShowAll=Onٕٖ٘ٔ&ID=ٔ٘ٚ=M&SubModel= 
ن التعميؼ والتجريب في إعالن مؾنتيغؾ باي بذأجامعة جدر اليشج الغخبية /اليؾندكؾ،  -ٖٕ

 م.ٕٕٔٓ، الجيباجة، اليؽ التقشي والسيشي في مشظقة البحخ الكاريبيلمجا
 ،مجمة التسؾيل والتشسيةخؾسيو أنظؾنيؾ أوكامبؾ، امخيكا الالتيشية العؾدة الى سابق عيجىا  -ٕٗ

 م.ٕ٘ٔٓ(،ٕ٘،مجمة فرمية ترجر عؽ صشجوق الشقج الجولي، ع)
 تعميؼ والتجريبال،السحؾر الدابع ٖٕٓٓرؤية مرخ  -ٕ٘
،"أنسؾذج مقتخح لبشاء شخاكة بيؽ مؤسدات التعميؼ السيشى والتقشى وسؾق العسل زياد جؾيمذ -ٕٙ

،جامعة عسان فى ضؾء الؾاقع والتجارب العالسية السعاصخة"، رسالة دكتؾراة غيخ مشذؾرة
 م.ٕٔٔٓالعخبية، االردن،

الشيزة الرشاعية وترجيخ العسالة عاطف عبج الدتار، التعميؼ الفشى والتجريب االحتخافى بؾابة  -ٕٚ
  /http://etufegypt.com/archivesٖٖٙٔٓ لمخارج، يسكؽ االطالع عمى الخابط التالى

عامخ خالج مداد، ورقة عسل بعشؾان السذكالت التى تؾاجو التعميؼ السيشى والتقشى فى فمدظيؽ  -ٕٛ
السؤتسخ الؾطشى الخابع لمتعميؼ والتجريب السيشى والتقشى، كمية ىذام ب عمييا، وكيفية التغم

 م.ٕ٘ٔٓ، فمدظيؽ، حجاوى التكشؾلؾجية
مجمة عبج الخحيؼ حسجان،وعاطف الذؾيخ، "التجريب العسمي في الكميات التقشية في فمدظيؽ"،  -ٜٕ

 م.ٕٗٓٓ، العجد األول، فمدظيؽ،  ٕٔغدة، السجمج  – الجامعة اإلسالمية
التعميؼ الفشي ودوره في تحقيق متظمبات سؾق العسل في جسيؾرية عبج العديد عبج الرسج، " -ٖٓ

جامعة اإلسكشجرية، مرخ،  -، كمية التخبيةة(خبية " )رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾر مرخ الع
 م.ٕٓٓٓ

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=431&Model=M&SubModel=157&ID=2351&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=431&Model=M&SubModel=157&ID=2351&ShowAll=On
http://etufegypt.com/archives/33016
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األمانة العامة لمسجمذ األعمى لتخظيط  واقع التعميؼ الفشي والتجريب السيشي"،عبج هللا مخشج، " -ٖٔ
 م.ٕٙٓٓالتعميؼ، الجسيؾرية اليسشية،

"إمكانية تظبيق نغام إدارة الجؾدة الذاممة في التعميؼ الفشي والتجريب عرام السقخمي،  -ٕٖ
السيشي دراسة ميجانية لعيشة مؽ العامميؽ في السعاىج التقشية والسيشية بسحافغة عجن") 

 م.ٜٕٓٓ، جامعة عجن: الجسيؾرية اليسشية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة(
دور التجريب التقشي والسيشي في خمق فخص عسل لمستجربيؽ حالة دراسية: عال عسخ الديخ،  -ٖٖ

الجامعة  -، كمية التجارةاألونخوا )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة( –كمية مجتسع غدة 
 م.ٜٕٓٓاالسالمية، غدة، 

وااليسان لمشذخ ، العمؼ التعميؼ الفشى وخجماتو الظالبية مؽ مشغؾر عالسىسعج الجقسيخى،  -ٖٗ
 م.ٕٚٓٓوالتؾزيع، سؾريا، 

، تقييؼ عسمية التجريب لمعامميؽ بالكميات التقشية فى محافغات غدة سعجية مشرؾر دمحم عمى -ٖ٘
الجامعة االسالمية، غدة،  مؽ وجية نغخ الستجربيؽ )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة(،

 م.ٕ٘ٓٓ
ؾطؽ العخبى دراسة حالة )الجسيؾرية شادى حمبى، واقع التعميؼ السيشى والتقشى ومذكالتو فى ال -ٖٙ

، فمدظيؽ، ٕٛ، عمجمة جامعة القجس السفتؾحة لالبحاث والجراسات العخبية الدؾرية(،
 م.ٕٕٔٓ

أثخ مجخالت الشغام التجريبي عمى مخخجات العسمية التجريبية في مخاكد شادى حمذ، " -ٖٚ
لجامعة اإلسالمية: ا التجريب السيشي التابعة لؾرة العسل") رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة(،

 م.ٕٔٔٓغدة، 
استخاتيجية مقتخحة لمتعميؼ الفشي الرشاعي في شيخيؽ عيج مخسى مذخف، دالل دمحم الجخايجة،  -ٖٛ

 م.ٕٗٔٓ، السشيل، جشؾب الؾادى،مرخ لتمبية احتياجات سؾق العسل
، جامعة عسان التعميؼ السيشي والتقشي : قيؾد الحاضخ وتحجيات السدتقبلعجنان الجادري،  -ٜٖ

 .ٜٕٔٓسبتسبخ  ٗالعخبية،
التعميؼ والتجريب السيشى والتقشى فى فمدظيؽ مؽ مشغؾر تخظيط ودمج لسيذ ابؾ نحمة،  -ٓٗ

 م.ٜٜٙٔ، مخكد الجراسات الشدؾية، القجس، فمدظيؽ، الشؾع الجتساعى
أزمة تعخقل "التعميؼ الفشى"..أبخزىا: قمة اإلؾبال عمى السجارس..وضعف  ٚٔ ماجج تسخاز، -ٔٗ

ميدانية التظؾيخ.. وانحخاف مذخوع رأس السال عؽ مداره الخجمى وتحقيخ نغخة السجتسع 
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 ٕ٘ٔٓأبخيل  ٕ٘،الدبت، لمظالب..وخبخاء: القؾانيؽ واضحة واألزمة فى عجم تظبيقيا
com/story/ٚhttps://www.youm.ٚٔ/ٕ٘/ٗ/ٕ٘ٔٓ-ص  ٜٓ:ٗٓ

-ٜAٛٝDٜٝٛ٘ٝDٕٝBٛٝDٖٝAٛٝ%D
-ٜٝٛٗDٜٕٝٛٝDٔٝBٛٝDٜٝBٛٝAA%Dٛٝ%D
-ٜٝٛ٘A%DٜٝٛDٜٝٛٗٝDٜٝBٛٝAA%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D
-ٜٜٝٛDٜٝٛٙٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D
-ٚAٛٝDٜٝٛٚٝDٕٝBٛٝDٔٝBٛٝDٛٝAٛٝDٖٝAٛٝ%D
-ٜAٛٝDٜٝٛٗٝDٜٕٝٛٝ%D
-ٜٝٛٗDٚٝAٛٝDٛٝAٛٝDٜٕٝٛٝD٘ٝAٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D
-ٜٜٝٛDٜٝٛٗٝDٜٝBٛٝ%D

ٖ/ٕٜٔ٘٘ٓٛBٛٝDٔٝBٛٝDٚٝAٛٝAF%DٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D 
، مجارس تكشؾلؾجية ومدابقات تحفيدية وطخيق لمجامعة، ٕٕٓٓماريان سعيج، التعميؼ الفشي  -ٕٗ

م، ٜٕٔٓأكتؾبخ  ٕٓم، تؼ االطالع ٜٕٔٓسبتسبخ  ٗٓ| األربعاء  م ٚٓ:ٕٔاخخ تحجيث 
https://www.elwatannews.com/news/details/ٖٕٗٗ٘ٛٓ      . 

 م.ٕٔٓٓ، الييئة العامة لذئؾن السظابع األميخية، القاىخة، السعجؼ الؾجيدمجسع المغة العخبية،  -ٖٗ
مكتبة الذخوق الجولية، القاىخة، ، الظبعة الخابعة، السعجؼ الؾسيطمجسع المغة العخبية،  -ٗٗ

                                    م.ٕٗٓٓ
دور التجريب السيشي في تحديؽ جؾدة السذاريع اإلنذائية بقظاع غدة دمحم ابخاهيؼ الخظيب،  -٘ٗ

جامعة األقرى،  -، اكاديسية االدارة والدياسة لمجراسات العميا)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة(
 م.ٕٚٔٓغدة،

دراسة في استخاتيجيات التعميؼ الفشي األصؾل العامة لمتعميؼ الفشي والسيشي"، الخظيب،" دمحم -ٙٗ
، األصؾل الفمدفية واالجتساعية وأصؾل السشاىج، مكتب التخبية ٔوالسيشي ومذكالتو، ج 

 م.ٜٜ٘ٔ، الخياض، الدعؾديةالعخبي لجول الخميج، 
تجريب التقشي والسيشي الثانؾي في مرخ دمحم حدؽ إسساعيل حدانيؽ،" دراسة مقارنة لمتعميؼ وال -ٚٗ

 م.ٕٛٔٓكمية التخبية،  -، جامعة حمؾان")رسالة دكتؾراة غيخ مشذؾرة(وفشمشجا 
 م.ٜٜٛٔدار السيدخة، عسان،  التخبية السيشية وأساليب تجريديا،دمحم محسؾد الحيمة،  -ٛٗ
مارس  ٕٔمؽ مذكالت التعميؼ الفشي فى مرخ ) السعمؼ (،دمحم مرظفى عبج الغشى،  -ٜٗ

Dٜٝٛ٘ٝ/%Dٖٕٕ٘ٗtps://www.egymoe.com/htٜٙٛٝ-م، ٕٙٔٓ

https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.youm7.com/story/2015/4/25/17-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2155098
https://www.egymoe.com/35242/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.egymoe.com/35242/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/
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-AAٛٝDٚٝAٛٝDٜٝٛٗٝDٜٖٝٛٝDٗٝBٛٝDٜٝٛ٘ٝ%D
-ٜٝٛ٘A%DٜٝٛDٜٝٛٗٝDٜٝBٛٝAA%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D
-ٜٜٝٛDٜٝٛٔٝ%D-AٜٝٛDٜٝٛٙٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D
-ٔBٛٝD٘ٝBٛٝDٜٝٛ٘ٝ%D

ٜٝٛ٘DٜٝٛٗٝDٜٝBٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D/ 

قاعجة البيانات العالسية حؾل ؼ والتجريب التقشي والسيشي، يؾنيفؾك الجولي لمتعمي-مخكد اليؾندكؾ -ٓ٘
 م .ٕٕٔٓ، ألسانيا، اغدظذ التعميؼ والتجريب التقشى والسيشى مرخ

قاعجة البيانات  والسيشي،يؾنيفؾك الجولي لمتعميؼ والتجريب في السجاليؽ التقشي -يؾندكؾمخكدال -ٔ٘
 م.ٖٕٔٓ،ألسانيا، العالسية حؾل التعميؼ والتجريب التقشى والسيشى مرخ

،مكتب التخبية إعجاد معمؼ التعميؼ التقشي والسيشي في دول الخميج العخبية"مرظفى فالتو،" -ٕ٘
 م.ٜٜٗٔالعخبي لجول الخميج، الخياض، الدعؾدية، 

 -ٕ -٘ ، التعميؼ الفشي في مرخ: بيؽ إىسال الجولة ونغخة السجتسع الستعاليةمشى عالم،  -ٖ٘
م. ٕٗٔٓ

AAٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ/%Dٕٛٗٓ/ٕٓٔٗ/ٕٓ/ٓ٘rabi.com/ar/http://assafira
-ٜٝٛ٘A%DٜٝٛDٜٝٛٗٝDٜٝBٛٝ%D
-AٜٝٛDٜٝٛٔٝ%D-AٜٝٛDٜٝٛٙٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D
-ٜٝٛٙA%DٜٝٛDٛٝAٛٝ%D-ٔBٛٝD٘ٝBٛٝDٜٝٛ٘ٝ%D
-ٜٝٛٗDٚٝAٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٚٝD٘ٝAٛٝ%D

ٜٝٛٛ%D-ٜAٛٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٛٝAF%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D  /  
، اخخ تحجيث فى مارس مٕٓٔٓفى السيجان االقترادى والبشػ الجولى،مشغسة التعاون والتشسية  -ٗ٘

 مٖٕٔٓ
A%ٜٛDٜٝٛٗٝDٜٝBٛٝAA%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝhttp://aaunews.net/%D

-AٜٝٛDٜٝٛٙٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D-ٜٝٛ٘D
-AٜٝٛDٜٝٛٙٝDٜٕٝٛٝAA%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝDٜٝٛٛٝ%D
-AFٛٝDٜٝٛٛٝA%DٜٝٛDٜٕٝٛٝ%D

AA/ٛٝDٜٝٛٛٝ%D-ٔBٛٝDٙٝBٛٝDٚٝAٛٝAD%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D 

https://www.egymoe.com/35242/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.egymoe.com/35242/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.egymoe.com/35242/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.egymoe.com/35242/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/
https://www.egymoe.com/35242/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/
http://assafirarabi.com/ar/2840/2014/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%20%20/
http://assafirarabi.com/ar/2840/2014/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%20%20/
http://assafirarabi.com/ar/2840/2014/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%20%20/
http://assafirarabi.com/ar/2840/2014/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%20%20/
http://assafirarabi.com/ar/2840/2014/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%20%20/
http://assafirarabi.com/ar/2840/2014/02/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%20%20/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D98A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D98A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D98A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D98A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D98A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
http://aaunews.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D98A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%AA/
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إصالح وتظؾيخ التعميؼ والتجريب يؾنيفؾك شبو إقميسية، في مابؾتؾ، السؾزمبيق،  نجوة-مؤتسخ -٘٘
 ( ٙٔيؾليؾ، اليؾندكؾ يؾنيفؾرك العجد ) ٚٔ -٘ٔالتقشي والسيشي، 

 م.ٕ٘ٔٓمؤّشخ الّتعميِؼ التِّْقشي والتجريب السْيشي، مؤشخ السعخفة العخبى، -ٙ٘
السيشي في السجارس الثانؾية السيشية  مذكالت التعميؼمي فتحي حديؽ أبؾ عربة،  -ٚ٘

، كمية الفمدظيشية مؽ وجية نغخ السعمسيؽ السيشييؽ والظمبة )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة(
 م.ٕ٘ٓٓجامعة الشجاح الؾطشية، فمدظيؽ،  -الجراسات العميا

، واقع التعميؼ السيشي في محافغة ديالى مؽ وجية نغخ الييأة التجريدية، احسج ابھنؾرا ش -ٛ٘
 م.ٖٕٔٓجامعة ديالى، العخق،  -، كمية التخبية االساسيةٖ٘،  عنيدان–مجمة الفتح 

، دراسات تخبؾية في التخبية التعميؼ التقشي في الؾطؽ العخبيىاشؼ دمحم سعيج عبج الؾىاب،  -ٜ٘
 (. loom.com/?p=ٖhttp://alٕٕٕٜ٘     ٕٛٔٓمارس,  ٛوالثقافة، 

هبة جيتاوى، تحميل واقع التعميؼ، والتجريب السيشي، والتقشي في فمدظيؽ مؽ مشغؾر الشؾع  -ٓٙ
االردن  -، عسان ٔ،العجدٙ، السجمج السجمة الجولية التخبؾية الستخررةاالجتساعي، 

 م.ٕٚٔٓ،
خخيظة التعميؼ الفشي في مرخ..خمل تكذفو األرقام.. مجخالت بال دراسات وسام عبج العميؼ،  -ٔٙ

 ٓٓ:ٜٓ|  ٕٚٔٓ-ٔٔ-ٕٗ، بؾابة االىخام، وى لحتياجات سؾق العسل والسحرمة صفخجج
.aspxٜٕٔٙٗ٘ٚhttp://gate.ahram.org.eg/News/  

أكاديسية البحث العمسى ، ٖٕٓٓاليؾندكؾ، تقخيخ اليؾندكؾ لمتعميؼ نحؾ عام  -ٕٙ
م، ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔتاريخ االطالع والتكشؾلؾجى، 

&ٕٖٔks.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PAhttps://boo
ٜDٚٝAٛٝDٜٝٛٔٝDٜٝٛٙٝD٘ٝAٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ&dq=%Dٕٖٔlpg=PA

ٜٝDٚٝAٛٝDٔٝBٛٝAF%DٛٝA%DٜٝٛDٜٝٛٔٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ+%Dٕٝٛ
ٛٝAA%DٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ+%DٜٜٝٛDٜٝٛٗٝDٜٝBٛٝA+%DٜٝٛDٛٗٝ

ٜٝٛٙDٜٝٛٚٝDٜٝٛ٘ٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ+%Dٜٝٛ٘A%DٜٝٛDٜٝٛٗٝDٜٝB
ٚAٛٝDٔٝBٛٝDٛٝAٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝA+%DٜٝٛDٜٝٛٔٝA+%Dٜٝٛ%D
iٕUٖ&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfUٜٝٛٗA%DٜٝٛDٕٝBٛٝ%D

-k

http://al3loom.com/?p=22259
http://gate.ahram.org.eg/News/1645972.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1645972.aspx
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=nPaGDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84&source=bl&ots=QcNupQQjht&sig=ACfU3U2ik-nOMfU5aEBFYrBhIDWB7NOI1g&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj7neWLmO3lAhV_URUIHSgMABkQ6AEwAHoECAkQAQ
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neWLmٚahUKEwjٕg&hl=ar&sa=X&ved=ٔNOIٚaEBFYrBhIDWB٘nOMfU
AEwAHoECAkQAQٙlAhV_URUIHSgMABkQٖO .) 

يسكؽ االطالع عمى الخابط التالى،  -63
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