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 اهلدف مً ورقة العنل:

مدارس التكنولوجيا التطبيقية مفيوـ  تيدؼ ورقة العمؿ الحالية إلى التعرؼ عمى
 في لتفعيؿ استخداـ مدارس التكنولوجيا التطبيقيةتوصيات ومقترحات و  ،وأىدافيا ومناىجيا

 في مصر.التعميـ الفني الصناعي  تطوير
 حماور ورقة العنل

في  التعميـ الفني الصناعي فيمدارس التكنولوجيا التطبيقية مفيوـ  : وؿالمحور ال  -1
 مصر

في التعميـ الفني ىداؼ ومناىج مدارس التكنولوجيا التطبيقية أ:  ثانيالمحور ال -2
 في مصر الصناعي

في لتفعيؿ استخداـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية  توصيات ومقترحاتالمحور الثالث:  -3
 في مصرالتعميـ الفني الصناعي 

 مكدمة

في واالقتصادية  أساس التنمية التكنولوجية والتدريب الميني التعميـ الفنيتبر عي
كما المجتمعات الحديثة لذلؾ تولي معظـ الدوؿ اىتمامًا كبيرًا بالتعميـ الفني والتدريب الميني، 

الساسي في يعد التعميـ الثانوي الفني الصناعي أحد أىـ أنواع التعميـ في مصر وذلؾ لدوره 
، 2009، تحقيؽ احتياجات ومتطمبات خطط التنمية مف العمالة الفنية الماىرة )رمضاف

1205) 
وتيدؼ منظومة التعميـ الفني إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسيف في مجاالت 
الصناعة، والزراعة، والتجارة، واإلدارة والخدمات السياحية ومتماشًيا مع توجو الدولة الذي 

تمتـز الدولة ” عمى مف الدستور ( 20، حيث تنص المادة ) 2014عكس في دستور ان
بتشجيع التعميـ الفني والتقني والتدريب الميني وتطويره، والتوسع في أنواع التعميـ الفني 

، 2018( )البيطار ، 466-441،  2017)البيطار ، كافة، وفًقا لمعايير الجودة العالمية"
 (456-454،  2019( )البيطار ،  391-410
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 لمتنمية قاطرة ليصبح المثؿ بالشكؿ استغاللو تـ إذا قومية ثروة الفني التعميـ ويعتبر
 ليكوف جيدة بصورة الطالب إعداد الفني لمتعميـ اليدؼ الرئيسي ويمثؿ مصر، في البشرية
 منافسة عمى قادرا ليكوف.والخارجي الداخمي العمؿ سوؽ في نادرة حرفة أو مينة صاحب
 مف ذلؾ ويتـ والجنبية، العربية السواؽ إلى العمالة تصدر التي الخرى الدوؿ فى نظيره

 العممي بالتدريب واالىتماـ الدراسية المناىج في عالية وتقنيات حديثة عموـ خالؿ إدخاؿ
 (33، 2015الفنية )عبدالعاؿ، مظمـو ،  والميارات
االستراتيجي والمكوف الساسي الكتساب ترجع أىمية التعميـ الفني إلى أنو العنصر و 

الميارات والمعارؼ التي يحتاج إلييا الفنيوف في كافة القطاعات، كما أنو المصدر الرئيسي 
في توفير العمالة الفنية المدربة عمى أسس تكنولوجية عممية وعممية )صاروخ، 

2015،298) 
مجاؿ تطوير أنظمة وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة مف معظـ الدوؿ العربية في 

التعميـ الفني والتدريب الميني مف حيث السياسات والىداؼ والبنية المؤسسية والبرامج 
وطرؽ وأساليب التعميـ والتدريب وغيرىا وذلؾ لسد الفجوة بيف متطمبات أسواؽ العمؿ 

تحتاج ومخرجات المدارس الفنية ومراكز التدريب الميني، إال أنو ال تزاؿ معظـ الدوؿ العربية 
إلى بذؿ مزيد مف الجيد لتحسيف نوعية مخرجات التعميـ الفني والتدريب الميني ومستويات 
الميارة المينية حتى تواكب المستويات العالمية وتمبي احتياجات سوؽ العمؿ مف الميف 
والتخصصات الجديدة وتساىـ في زيادة قابمية التشغيؿ لخريجي المدارس الفنية والمعاىد 

اكز التدريب الميني بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بيف ىذه الفئة ويزيد مف الفنية ومر 
دورىا في تمبية االحتياجات المطموبة لتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدوؿ ، 
وكذا المنافسة في سوؽ العمؿ الخارجي، كما أف العممية التعميمية في التعميـ الفني تحتاج 

عادة صياغة حسب احتياجات سوؽ العمؿ مف خالؿ سياسة تعميمية مخططو  تطوير وا 
 (3، 2010)عبدالرحمف، 

مثؿ نظاـ التعميـ  في مصر ويوجد العديد مف نماذج تطوير التعميـ الفني الصناعي
، والمجمعات التكنولوجية، ومدارس الدوف بوسكو اإليطاليةاللماني،  والتدريب المزدوج

التعميـ الفني والتدريب  مناىج تطوير أىميو مف وانطالقاً بيقية ، ومدارس التكنولوجيا التط
مدارس التكنولوجيا التطبيقية فإف ورقة العمؿ الحالية تمقى الضوء عمى  الميني في مصر
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وأىدافيا ومناىجيا، وتوصيات ومقترحات لتفعيؿ استخداـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية في 
كأحد النماذج الجديدة لتطوير التعميـ الفني التي تتبناىا وزارة تطوير التعميـ الفني الصناعي 
 في مصر. التربية والتعميـ والتعميـ الفني

 يف مصزالصياعٌ  التعلًه الفين يف مدارس التليىلىجًا التطبًكًة مفَىو احملىر األول: 

عموما وبصفة الدراسية المناىج نظاـ التعميـ في مصر و تتجو الدولة إلى تطوير 
وتشير جيياف كماؿ محمد و مصطفى عبدالسميع  ،خاصة مناىج التعميـ الفني الصناعي

( إلى أف التطوير في مجاؿ التعميـ الفني يتطمب إعادة النظر فيما ىو قائـ 2008محمد )
وتقييمو في ضوء معطيات جديدة، ويخضع التطوير العتبارات نوعية تتصؿ بحاضر المجتمع 

تتصؿ بالمعرفة العممية والتطوير التكنولوجي وطبيعة التعمـ ) محمد ومستقبمو واعتبارات عامة 
 (11،  2008محمد ،  ؛

( إلى ضرورة تطوير مناىج التعميـ الفني الصناعي 2015نجيب ) قد اشارت دراسةو 
وصت الدراسة بضرورة أف تعيد مدارس التعميـ ألتمبية احتياجات ومتطمبات سوؽ العمؿ، كما 

في ضوء تغيير ميمات الطالب مف المعرفة إلى ومناىجيا الفني الصناعي صياغة برامجيا 
 (259،  2015والميارة التي يحتاجيا سوؽ العمؿ )نجيب ،  ،الميارة

( إلى ضرورة إعادة النظر في المناىج 2005عاجو وآخروف )وصت دراسة أكما 
لمتعميـ الفني بحيث يتـ تصميـ موديوالت تدريسية مرتبطة بنظريات تحميؿ العمؿ الدراسية 

 (484،  2005وتوصيؼ المياـ وتنمية الميارات وحؿ المشكالت )عاجو وآخروف ، 
( إلى أىمية تطوير مناىج التعميـ الفني الصناعي 2007كما  أوصت دراسة محمد )

مناىج وفقا الحتياجات العمؿ وطبيعة المياـ في ضوء معايير الجودة الشاممة بحيث تصاغ ال
المطموبة مف الخريجيف في المؤسسات اإلنتاجية، وأف تساعد المناىج عمى إلماـ طالب 
التعميـ الثانوي الصناعي بالميارات الساسية المرتبطة بالمتطمبات التكنولوجية المعاصرة، 

مف مينة إلى مينة أخرى ) محمد ، وبما يسيـ في اختيار الميف المستقبمية وتيسير انتقاليـ 
2007  ،976 – 977) 

( إلى ضرورة تحديث وتطوير مناىج التعميـ الفني 2008وصت دراسة حسيف )وقد أ
الصناعي، ووضع مواصفات تقييمية لمخريج مف قبؿ رجاؿ وأصحاب العماؿ ووزارة التربية 
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توفير البرامج التدريبية والتعميـ لمحكـ عمى صالحية الخريج لمعمؿ بالمينة مف عدمو مع 
 (426،  2008الالزمة ) حسيف ، 

الدعاية واإلعالف بالمدارس  تطوير منيج ( إلى2016) عميوصت دراسة أكما  
، ودراسة متطمبات وحاجات السوؽ عند الثانوية الفنية التجارية في ضوء االحتياجات المينية

 (425-391،  2016تطوير مناىج التعميـ الفني ) عمي ، 
مقترحة لمتعميـ  ( إلى وضع استراتيجية2014)الجرايدة  ؛ مرسيوصت دراسة أكما 

، ص ص 2014)مرسي؛ الجرايدة،  الفني الصناعي في مصر لتمبية احتياجات سوؽ العمؿ
249-286) 

برئاسة الدكتور طارؽ  في مصر وافؽ المجمس العمى لمتعميـ قبؿ الجامعي وقد
شوقي وزير التربية والتعميـ والتعميـ الفني، عمى تطوير مناىج التعميـ الفني وفؽ منظومة 
الجدارات المينية، وىي المنيجية المعتمدة دوليا اآلف لسد الفجوة بيف ميارات الخريجيف 

طار العاـ ومتطمبات سوؽ العمؿ لمتخصصات التي تتوفر ليا إمكانيات التطبيؽ، ووفؽ اإل
، "TVET2" الذي تـ تطويره بالتعاوف مع مشروع دعـ إصالح التعميـ الفني والتدريب الميني

، وبدء التطبيؽ مف العاـ 2017لسنة  46والذي اعتمدتو المجنة المشكمة بالقرار الوزاري رقـ 
 2017فكري ، ) .في التخصصات التي تتوافر ليا متطمبات التطبيؽ 2018/2019الدراسي 

 (442، 2019البيطار ، ) (

  (8103)الدمرداش ،  (1:-93، 8102 محمود ،) : ٌٍ الفين يف مصزالتعلًه  وأىىاع

  سنواتثالث مدارس التعميـ الفني نظاـ  .1
  مدارس التعميـ الفني المتقدمة نظاـ الخمس سنوات .2
 مدارس التعميـ والتدريب والمزدوج .3
 المجمعات التكنولوجية المتخصصة .4
  التكنولوجيا التطبيقية مدارس .5

ولربط مناىج التعميـ الفني الصناعي بسوؽ العمؿ استحدثت وزارة التربية والتعميـ، 
نظاًما جديًدا بمجاؿ التعميـ الفني، يستيدؼ ثقؿ الخريج بميارات سوؽ العمؿ، في إطار 
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ثؿ ىذا خطوات تصحيح مسار ىذا النوع مف التعميـ؛ ليمبي احتياجات الصناعة والتنمية، وتم
، وىي Applied Technology Schoolsالنظاـ في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

مدارس تعتمد عمى اتفاؽ ثالثي بيف وزارة التربية والتعميـ، والقطاع الخاص، باإلضافة إلى 
وزارة التربية والتعميـ  شريؾ أجنبي يعتمد وسائؿ تقييـ الطالب وتقديـ الشيادات، وبدأت

، بثالث مدارس ىي: ـ2018/2019التجربة منذ العاـ الدراسي الماضي 
لمتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، ومدرسة متولي الشعراوي بالقاىرة الجديدة،  العربي مدرسة

ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية لمميكاترونيات بمدينة بدر، وتدخؿ مدرسة اإلنتاج الحربي 
ـ )محمد ، 2020/ 2019لمتكنولوجيا التطبيقية حيز العمؿ اعتبارًا مف العاـ الدراسي المقبؿ 

2019) 

يوليو  7قبؿ الجامعي باجتماعو يـو السبت  وقد وافؽ المجمس العمى لمتعميـ
ـ عمى تغيير اسـ مدارس التعميـ الفني الجديدة نظاـ التعميـ المزدوج لتصبح مدارس  2018

التكنولوجيا التطبيقية يحصؿ فييا الطالب عمى شيادة التكنولوجيا التطبيقية نظاـ الثالث 
 ( 2018)الحفناوي، عبدالحميد ،سنوات 

ة التعميـ الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ليست تحديث لمنظاـ الحالي لمنظوم
بؿ ىي عالمة تجارية جديدة تستند إلى نظاـ جديد بالكامؿ ييدؼ إلى اصدار شيادات 

 .لممدارس القادرة عمى تقديـ تعميـ وتدريب متميز ذو معايير دولية لمجودة والكفاءة

ومدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت في شيور قميمة "عالمة مميزة" لمتعميـ الفني 
مطور الذى يتسابؽ الطالب المتميزيف مف الحاصميف عمى الشيادة اإلعدادية عمى المصري ال

وأف ىذه المدارس تمثؿ أسموب استجابة وزارة التربية والتعميـ الفني لربط  .االلتحاؽ بيا
خريجي التعميـ الفني بمتطمبات سوؽ العمؿ، كما ينص الدستور المصري، وذلؾ عف طريؽ 

تخداـ نظاـ الجدارات، وتغيير نظاـ التقييـ وتحويؿ عممية التعميـ بناء المناىج الجديدة باس
 .والتعمـ لتصبح متمحورة حوؿ الطالب ليصبح فاعاًل في العممية التعميمية

https://www.masrawy.com/news/Tag/17557/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/17557/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85#bodykeywords
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كما أف مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد استجابة مف وزارة التربية والتعميـ لتحسيف 
العالمية عف طريؽ المتابعة الدقيقة جودة برامج التعميـ الفني لتحقيؽ معايير الجودة 

والمستمرة مف جانب الوزارة لجودة العممية التعميمية بيذه المدارس؛ حيث ستكوف البرامج 
 .الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية جاىزة لالعتماد فور تخرج الدفعات الولى منيا

مية مع الصناعة في وتعمؿ مدارس التكنولوجيا التطبيقية عمى ربط المنظومة التعمي
جانب التدريب العممي والتوظيؼ؛ مف خالؿ شراكات تبرميا وزارة التربية و التعميـ والتعميـ 
الفني مع الشركاء الصناعيوف وىيئات اعتماد دولية، كما اف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

تباعيا نظاـ تقييـ تطبؽ نظاـ الجدارات في المناىج الدراسية المقررة بيا، ذلؾ باإلضافة إلى ا
جديد يولي اىتماما كبيرا بالمعمـ والطالب عمى حًدا سواء؛ لضماف جودة العممية التعميمية 
ولتييئة طالب التعميـ الفني بشكؿ كامؿ لمواكب احتياجات سوؽ العمؿ المحمي والقومي 

 .واإلقميمي والدولي

يف التعلًه الفين ٍداف ومياٍج مدارس التليىلىجًا التطبًكًة أ:  جاىٌاحملىر ال

 الصياعٌ يف مصز

 :إىل يف مصز تَدف مدارس التليىلىجًا التطبًكًة

 التركيز عمى الجودة مف خالؿ الشراكة مع ىيئات االعتماد الدولية .1
 الحفاظ عمى معادلة متوازنة بيف التعمـ القائـ عمى العمؿ والتعمـ الصفي .2
 إشراؾ الييئات الصناعية لضماف تمبية احتياجات السوؽ المحمية والعالمية .3
بناء الشراكات بيدؼ توفير قوى عاممة متطورة لتحويؿ مصر إلى وجية تصنيع  .4

 عالمية

وتعتمد المناىج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عمى المناىج الدراسية 
وتتكوف المناىج الدراسية مف ثالث مكونات ىي: العمـو القائمة عمى الجدارات المينية ،

الساسية والثقافية ، العمـو الفنية في مجاؿ التخصص ، التدريب العممي في الشركات 
والمصانع ، كما أف ىناؾ مميزات لمطالب بالمدرسة مثؿ مكافآت مالية لمطالب أثناء 
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في الشركات بعد التخرج.  التدريب العممي ، منح دراسية لمطالب المتفوقيف ، تعييف
 والشكؿ التالي يوضح مكونات المناىج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 

  يكوَاث انًُاهح انذراصيت في يذارس انتكُونوخيا انتطبيقيت( 1)شكم 

 ةومف مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدرسو العربي التكنولوجيا التطبيقية التابعة لشرك
 ةالعربي بالمنوفية بقويسنا المنطقة الصناعية، ومدرسو شركو امريكانا الفندقية ومدرسو شرك

السويدي التكنولوجيا التطبيقية ،ومدرسو لمميكاترونيكس بمدينة بدر وكؿ ذلؾ يندرج تحت 
مبادرة التي شيد تدشينيا الميندس محمب مستشار الرئيس المشروعات القومية التوسع في 

داخؿ مصنع وتوفير فرص تدريب وبعدىا يتـ تشغيؿ خريجي ىذه المدارس في  نظاـ مدرسة
 ةدولمالمصانع والشركات التابعة ليا ولكف يبقى الحؿ لربط التعميـ الفني بالخطة االستثمارية ل

يكوَاث انًُاهح انذراصيت في يذارس 
 انتكُونوخيا انتطبيقيت

انتذريب انعًهي في 
 انشركاث وانًصاَع 

انتذريب انعًهي في 
ورط انًصاَع 
وانشركاث عهى 

اندواَب انعًهيت في 
 انتخصص

انعهوو انفُيت في يدال 
 انتخصص

 تكُونوخيا انتخصص

 رصى فُي

 رصى هُذصي

 تخطيط وإدارة اإلَتاج

 أيٍ صُاعي

 وغيرها

 

انعهوو األصاصيت 
 وانثقافيت 

 انهغت عربيت

 انعهوو

 انرياضياث

 انهغت اإلَدهيزيت

 انهغت انفرَضيت

 دراصاث احتًاعيت

 انتربيت انذيُيت

 انتربيت انرياضيت

 وغيرها
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ويمكف استعراض مدارس التكنولوجيا التطبيقية  بالتوسع فى نظاـ التعميـ والتدريب المزدوج.
  (2019)محمد ،  (2018)الحفناوي، عبدالحميد ، (2019)شريؼ ،  في مصر في التالي:

 للتليىلىجًا التطبًكًة العزبٌمدرسة أوال: 

أوؿ مدرسة لمتكنولوجيا التطبيقية تتبع المعايير العالمية، وتمتع بمزايا ُتقدـ لوؿ مرة 
 (2019)سالـ،  .، ووزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفنيالعربيمف خالؿ مجموعة 

بالتعاوف مع وكالة "جايكا" اليابانية، وتعمؿ بنظاـ مدارس انشئت ف المدرسة كما أ
بدأ تدريب وقد  .بمحافظة المنوفية، وبدعـ مف صندوؽ تطوير التعميـ التكنولوجيا التطبيقية

معمميف مف مدرسة العربي لمتكنولوجيا التطبيقية بصحبة ممثميف مف  خمسوفد يتكوف مف 
وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني بالياباف، في إطار الشراكة التعميمية بيف حكومتي مصر 

بدأت منذ عاميف سابقيف، والتي تيدؼ إلي تطوير العديد مف مجاالت التعميـ،  التيوالياباف 
  (2018الميني )خيري، فني والتدريب وعمى رأسيا التعميـ ال

 :مدرسة العزبٌ للتليىلىجًا التطبًكًة ومً مزايا

 ولوية تعييف المتميزيف بمجموعة العربيأ - 
 .نظاـ تعميمي جديد طبًقا لممعايير الدولية - 
 شيادة خبرة عاميف معتمدة مف مجموعة مصانع العربي  -

 .تدريب الطالب فى مصانع العربي - 
 مصرفية باسـ الطالب لصرؼ مكافآت دورية بطاقة - 
 .تدريب الطالب مف قبؿ مستشاريف يابانييف  -
 .أنشطة رياضية وفنية، وتوفير الرعاية الصحية الالزمة-

ومف مميزات المدرسة توفير بيئة تعميمية مميزة وفقا لممعايير الدولية، وتوفير وجبة 
غذائية يومية متكاممة لمطالب، وتدريبيـ في مصانع العربي، كما سيحصؿ الطالب عمى 
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شيادة خبرة عاميف معتمدة مف مجموعة مصانع العربي، وحصولو عمى مكافأة تدريب شيرية 
 .مصرفية باسمو لصرؼ مكافآتو الشيرية بناًء عمى أدائو، وبطاقة

ودعـ وتدريب الطالب مف قبؿ مستشاريف يابانييف؛ لتحسيف أدائيـ مما سيجعؿ 
خريج ىذه المدرسة يتمتع بمستوى ميارى يطابؽ المعايير الدولية، وتكوف الولوية فى 

 .التعييف بعد التخرج بشركة العربي أكبر شركات الصناعات اليندسية بمصر

المدرسة التكنولوجية الطالب فرصة االلتحاؽ بالكمية التكنولوجية المتوسطة وتمنح 
ويحصؿ منيا عمى الدبموـ العالي بعد عاميف، والحصوؿ عمى درجة البكالوريوس فى 
التكنولوجيا التطبيقية بعد عاميف دراسييف آخريف، وتوفير المشورة الفنية لخريج المدرسة في 

ألؼ جنيو سنوًيا  15كما أف تكمفة التعميـ ال تقؿ عف .حالة رغبتو بدء مشروعو الخاص
لمطالب، تتحمميا وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني ومجموعة العربي كمنحة لممقبوليف 

 .بمسابقة االلتحاؽ بالمدرسة

 ثاىًا: مدرسة الشىيدٍ للتليىلىجًا التطبًكًة، يف مديية العاشز مً رمضاٌ

لمتكنولوجيا التطبيقية، في مدينة العاشر مف رمضاف، تـ افتتاح مدرسة السويدي 
داخؿ أكاديمية السويدي لمعمـو والتدريب، بحضور السفير الروسي ومحافظ الشرقية وعدد مف 

فصاًل،  (11) وتفقد الدكتور طارؽ شوقي المدرسة التي تضـ .مسئولي شركة السويدي
ب سعادتيـ بااللتحاؽ وناقش الطالب عف مستوى رضاىـ عف المدرسة حيث أكد الطال

بالمدرسة لنيا توفر ليـ التدريب العممي وتؤىميـ لدخوؿ الجامعات كما أنيا تتيح ليـ فرص 
كما وقع الدكتور طارؽ شوقي برتوكوؿ تعاوف بيف الوزارة والشركة الستمرار التعاوف  .العمؿ

 .السخنة والسادات وغيرىامع الوزارة لفتح مدارس جديدة لمعاـ القادـ بمدف أخرى مثؿ العيف 

 ثالجا: مدرسة متىلٌ الصعزاوٍ للتليىلىجًا التطبًكًة

تعتبر مدرسة متولي الشعراوي مف ضمف أوائؿ المدارس لتطبيؽ نظاـ التكنولوجيا 
والتعميـ الفني ومجموعة شركات   وزارة التربية والتعميـ والمدرسة ىي شراكة بيف .التطبيقية
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مدرسة محمد متولي الشعراوي ضمف مدارس التكنولوجيا  وقد تـ إدراج .طمعت مصطفى
؛ لتعمؿ وفؽ معايير دولية إلعداد ـ 2019/ 2018التطبيقية بالعاـ الدراسي الماضي 

 .خريجيف مؤىميف لمعمؿ بالسوؽ المحمي والدولي

وتقدـ مدرسة متولى الشعراوي لمتكنولوجيا لسوؽ العمؿ تخصصات في مجاؿ جديد 
وىو مجاؿ "إدارة المرافؽ والخدمات"، وتأتي في إطار بروتوكوؿ التعاوف الموقع بيف وزارة 
التربية والتعميـ والتعميـ الفني، ومجموعة شركات طمعت مصطفى، والخاص بتطوير مدرسة 

اعية التابعة إلدارة القاىرة الجديدة بمحافظة القاىرة، وذلؾ ضمف محمد متولى الشعراوي الصن
آليات تنفيذ برنامج تطوير التعميـ الفني، والذي يشمؿ إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية 
بمعايير عالمية، إلعداد خريجيف مؤىميف لمعمؿ بالسوؽ المحمى، والعالمي بدًءا مف العاـ 

 ـ 2019/ 2018الدراسي 

 مدرسة الصًَد اليكًب أمحد تعلب الفيدقًة للتليىلىجًا التطبًكًة  رابعا:

الخير، فتح باب  مصر ومؤسسة أمريكانا ةشرك أعمنت وزارة التربية والتعميـ، بالتعاوف مع
مدارس  بنظاـمدرسة فندقية  التقديـ لفريؽ المعمميف واإلدارييف المتميزيف؛ لاللتحاؽ بأوؿ

التكنولوجيا التطبيقية. وتعد مدرسة الشييد النقيب أحمد تعمب الفندقية لمتكنولوجيا التطبيقية، 
 العالمية في ىذا التخصص الجودة أوؿ مدرسة بمصر تطبؽ معايير

 خامشا : مدرسة التليىلىجًا التطبًكًة للنًلاتزوىًات مبديية بدر

يات بمدينة بدر، ىي نتاج تعاوف بيف وزارة التربية إف مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لمميكاترون
والتعميـ والتعميـ الفني وشركتي الماكو وايجيترافو وفؽ بروتوكوؿ تـ توقيعو في بداية العاـ 

إلدراج المدرسة تحت مظمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية  ـ2019 /2018 الدراسي الحالي
 .المطبقة لممعايير الدولية

التكنولوجيا التطبيقية لمميكاترونيات بمدينة بدر ىي الولى في ىذا التخصص وتعد مدرسة 
الذي يتطمب بناء قدرات ومعارؼ في ثالث تخصصات وىي الكيرباء والميكانيكا واإللكترونيات، 
كما انيا تؤىؿ الخريجيف المتخصصيف في مجاؿ التحكـ اآللي لجميع خطوط اإلنتاج الحديثة 

 مة الوتوماتيكية وتفتح ليـ المجاؿ في برمجة نظـ التحكـ اآللي.ومعدات اإلنتاج الثقي

https://www.masrawy.com/news/Tag/495796/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/331136/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9#bodykeywords


 "استخدام مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تطوير التعليم الفنى الصناعى في مصر "

-02- 
 

أما فيما يتعمؽ بأعضاء فريؽ عمؿ مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لمميكاترونيات بمدينة بدر، 
فتـ توفير العديد مف المميزات ليـ، كبيئة العمؿ الممتازة، والتدريب التقني المستمر والمعتمد، 

ير حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالداء، حيث أف الوزارة تعمؿ عمى ذلؾ باإلضافة إلي توف
توفير كؿ سبؿ الراحة والتطوير لمعممي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لنيـ أحد أىـ الدعائـ 
الرئيسية لنجاح تمؾ المنظومة التي بصددىا سيكوف خريجي التعميـ الفني قادريف عمى قيادة 

 .ةالصناعة المصرية لمعالمي
ويذكر أنو يتـ تشكيؿ فريؽ عمؿ مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لمميكاترونيات بمدينة بدر مف 
العامميف بمديرية التربية والتعميـ بمحافظة القاىرة، ويتاح التقدـ لوظائؼ معممي المواد 

القاىرة، الثقافية مف معممي التعميـ العاـ والفني مف العامميف بمديرية التربية والتعميـ بمحافظة 
 .لمعممي التعميـ الفني فقط  أما الوظائؼ المتخصصة الفنية فتتاح

 مبديية الشالو سادسا : مدرسة اإلىتاج احلزبٌ للتليىلىجًا التطبًكًة

سيتـ فتح باب التقديـ لطالب الصؼ الثالث اإلعدادي لاللتحاؽ بالمدرسة لمعاـ 
عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية  ـ2019 الوؿ مف يوليو  ـ،2020/ 2019 الدراسي 

والتعميـ والتعميـ الفني، في تخصصات تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكيرباء 
 .واإللكترونيات

 ( 2019)محمد ،  ومف مزايا ىذه المدرسة :
اوؿ مدرسة إنتاج حربي بمصر تتبع نظاـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة لممعاير  *

 .الدولية
 ىذه المدرسة تصنؼ ضمف المدارس الحكومية *
 مكاف المدرسة : مدينة السالـ *
 ـ2019سيتـ فتح باب التقديـ لطالب الصؼ الثالث اإلعدادي في الوؿ مف يوليو  *
 التقديـ سيكوف عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني *
 تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكيرباء ، واإللكترونيات التخصصات المتاحة : *
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المدرسة حاصمة عمى االعتماد دولًيا مف مؤسسة بيرسوف البريطانية إلى جانب اعتمادىا  *
 مف وزارة التربية والتعميـ

 BTEC) تمنح الطالب شيادة دبمـو فى التكنولوجيا مف وزارة التربية والتعميـ وشيادة *
Level 2 & 3)  المعتمدة دوليا وشيادة دبمـو عالي فى التكنولوجيا مف وزارة التعميـ العالي

 المعتمدة دولًيا  (BTEC Level 5) وشيادة
تمنح الطالب العديد مف المميزات كالبيئة التعميمية المميزة، والتدريب الفني، وتنمية العديد  *

الصيفي بمصانع وشركات اإلنتاج  مف الميارات التي تمكنيـ مف المنافسة الدولية والتدريب
 .الحربي

 مدرسة اإلىتاج احلزبٌ للتليىلىجًا التطبًكًة حبلىاٌسابعا: 

 سنوات. 3السنوات الدراسية: 
التخصص: تشغيؿ ماكينات وتركيبات ميكانيكية، صيانة ميكانيكية، السباكة والمعالجات 

كيربائية، معدات كيربائية، الحرارية، المحاـ وتشكيؿ المعادف، بتروكيماويات، تركيبات 
صالح ميكانيكا  إلكترونيات، حاسبات، تبريد وتكييؼ اليواء، نجارة الثاث، وصيانة وا 

 السيارات.
 شزوط التكديه:

  درجة. 220المجموع ال يقؿ عف 
  ـ.2019عاما أوؿ أكتوبر  18أال يزيد السف عف 
  مصر.يقبؿ الطمبات مف البنيف مف اإلدارات التعميمية بجميع أنحاء 
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 شزوط الكبىل:

  أّف يجتاز المتقدـ اختبارات في المغة اإلنجميزية والمغة العربية والرياضيات التي
 تضعيا وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني.

 .أّف يجتاز المقابمة الشخصية والكشؼ الطبي 
  ويجب عمى المتقدـ الحضور بممؼ خاص يضـ صورة استمارة النجاح، وشيادة إتماـ

، بياف نجاح معتمد مف ـ2018/2019مرحمة التعميـ الساسي )اإلعدادية العامة( 
اإلدارة التعميمية التابع ليا، صورة شيادة الميالد، شيادة طبية معتمدة مف التأميف 

صورة شخصية حديثة لمطالب المتقدـ، طمب التحاؽ بالمدرسة  2الصحي لمطالب، 
وحافظة مستندات، وتسميمو بمقر المدرسة بعد استيفائو، صورة بطاقة ولي المر، 

صباًحا  9يوليو مف الشير ذاتو، مف الساعة  15يوليو وحتى  1في الفترة مف اليوـ 
 (2019ظيرًا عدا أياـ الجمعة والسبت. )سعيد ،  12وحتى الساعة 

 مدرسة العبىر للتليىلىجًا التطبًكًة ثاميا : 

بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة وتقاـ مدرسة العبور لمتكنولوجيا التطبيقية 
الفرنسية، والمعيد الوروبي لمتعاوف والتنمية، والتي تعد أوؿ مدرسة بمحافظة القميوبية تتبع 
نظاـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تضمف لطالبيا فرص تدريب عممي خالؿ سنوات 

ورية لحصوليـ عمى الدراسة عمى أعمى مستوى، والذي بدوره يكسبيـ جدارات فنية ضر 
 .شيادة مصرية ذات جودة عالمية

كما أف مدرسة العبور لمتكنولوجيا التطبيقية تتخصص في مجاؿ الصيانة الكيربائية 
باعتباره مف المجاالت الفنية اليامة بمصر ويركز عميو سوؽ العمؿ بشكؿ أساسي، مما جعمو 
يتطمب الكثير مف العمالة المؤىمة لتطوير وتنمية الصناعة المصرية، كما أف المدرسة سوؼ 

ية قائمة عمى نظاـ الجدارات ومعتمدة دولًيا، وسيتـ توفير الجانب العممي تستخدـ مناىج دراس
 .مف المنيج مف خالؿ توفير تدريب عممي لمطالب بمصانع وشركات الشريؾ الصناعي

 (2019)معوض ،
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، بالصزاكة I – Tech school for Applied Technology مدرسة :تاسعا

رسة مبجال تليىلىجًا املعلىمات وتعنل ومؤسشة األلفٌ، وتتخصص املد IBM مع شزكة

ًًا .P-TECH ٍذه املدرسة بيظاو   .املعزوف عامل

، بروتوكوؿ تعاوف مع شركة  IBM وقعت وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني، اليـو
الرائدة في مجاؿ التكنولوجيا الرقمية إلطالؽ أوؿ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في 

الذي يتـ تطبيقو بمختمؼ أنحاء  P-Tech المعمومات تعمؿ بنظاـ نموذجمجاؿ تكنولوجيا 
 .العالـ

كما أف الطالب خريجي ىذا النوع مف المدارس سوؼ يدرسوف مجاالت مختمفة منيا 
أمف المعمومات، الحوسبة السحابية، الذكاء االصطناعي، والمف الصناعي ويتـ تأىيميـ 

كسابيـ الميارات الخاصة بالعموـ ال تكنولوجية في خالؿ الخمس سنوات ليصبحوا جاىزيف وا 
لسوؽ العمؿ، مشيرًا إلى أف ىذا التخصص يدرس لوؿ مرة في مصر وىو مف أقوى 

 .التخصصات عمى مستوى العالـ
 –ف المدرسة ستعمؿ بموجب ىذا البروتوكوؿ بالشراكة مع شركة أي بي إـأكما 

وات، وستضاىي المدارس التي أنشأتيا سن 5مصر العالمية سيكوف نظاـ الدراسة بيا لمدة 
شركة أي بي إـ في العديد مف دوؿ العالـ منيا "الواليات المريكية، وفرنسا، وأستراليا، 

وسيتـ تشغيؿ المدرسة في مقر مدرسة الشروؽ الفنية المتقدمة وىي  ."والمغرب، وسنغافورة
طالب في  60المدرسة عدد إحدى مدارس وزارة التربية والتعميـ في مدينة الشروؽ، وستقبؿ 

الدفعة الولى مف الطالب الحاصميف عمى الشيادة اإلعدادية مف محافظة القاىرة لمعاـ 
، عمى أف يجتاز الطالب اختبارات التقدـ التي ستضعيا وزارة التربية ـ2018/2019الدراسي 

 (2019)زيداف ،  .والتعميـ والتعميـ الفني
ا التطبًكًة بالصزاكة مع شزكة الصاحلًة عاشزا: مدرسة الصاحلًة للتليىلىجً

ومصزوع تطىيز الكىى العاملة وتعزيز املَارات ) ممىل مً الىكالة األمزيلًة للتينًة 

 الدولًة(
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، فتح باب التقدـ عمى مدرسة الصالحية الفنيأعمنت وزارة التربية والتعميـ والتعميـ 
أغسطس  5بمحافظة الشرقية مف لمتكنولوجيا التطبيقية لطالب الصؼ الثالث اإلعدادي 

 . مف نفس الشير 22ـ وحتى 2019
أف مدرة الدراسة  الرسمي، عبر موقعيا الفنيوأكدت وزارة التربية والتعميـ والتعميـ 

 والداجنىالحيواني وتكنولوجيا اإلنتاج  والري،ثالث سنوات وتشمؿ تخصص تكنولوجيا الزراعة 
ـ عمى أف تقبؿ طمبات البنيف  2019أوؿ أكتوبر عاما فى  18عمى أال يزيد سف الطالب عف 

، الفنيوأوضحت وزارة التربية والتعميـ والتعميـ  .مف محافظة الشرقية وال تقبؿ طمبات الزىر
عمى الطالب أف يجتاز اختبارات المغة االنجميزية والمغة العربية والرياضيات التي تضعيا وزارة 

 .والمقابمة الشخصية الطبيؼ التربية والتعميـ والتعميـ الفني والكش
حادٍ عصز: مدرسة الصًَد أمحد حمند عبد اهلل اللفزاوٍ للتليىلىجًا التطبًكًة 

 حمافظة الصزقًة -بديزب جنه

لقد تـ توقيع بروتوكوؿ تعاوف مشترؾ بشأف إدراج مدرسة الشييد أحمد محمد 
لممعايير الدولية، بيف  عبداهلل الكفراوي، تحت مظمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة

 ."وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني، ومؤسسة "آؿ سويدي لمتنمية
كما أف مدرسة أحمد محمد عبداهلل الكفراوي لمتكنولوجيا التطبيقية ىي أكبر مدارس 
محافظة الشرقية، وستتخصص المدرسة بمجالي الكيرباء والميكانيكا، وستكوف بمثابة مركز 

أف إطالؽ تمؾ المدرسة بمحافظة الشرقية يؤكد  ـ معتمد يفتح أبوابو لمجميع، حيثتدريب وتعمي
عمى خطى الوزارة وسعييا نحو التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتضـ جميع أنحاء 
مصر؛ إلتاحة الفرصة لجميع الطالب لاللتحاؽ بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتمتع 

يـ كالبيئة التعميمية ممتازة، والتدريبات العممية بمصانع وشركات بالمميزات التي تقدميا ل
الشريؾ الصناعي، وأولوية تعينيـ بيا، وتعد ىذه المدرسة، ىي الثانية خارج القاىرة، بعد 

 .مدرسة أخرى بالمنوفية
الشيادة اإلعدادية مف محافظة  وسيتـ فتح باب التقديـ لمطالب الحاصميف عمى

ـ، لاللتحاؽ بمدرسة الشييد أحمد محمد عبداهلل 2018/2019الشرقية لمعاـ الدراسي 
الكفراوي لمتكنولوجيا التطبيقية، الواقعة بمدينة ديرب نجـ بمنطقة طحا المرج، بشير يوليو 
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لوزارة التربية والتعميـ والتعميـ القادـ، عبر الموقع الرسمي 
ويجب عمى المتقدميف أف يجتازوا اختبارات التقدـ التي (./http://emis.gov.eg) الفني

 .ستضعيا وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني في المغة العربية والمغة اإلنجميزية والرياضيات
 (2019)حسف ، 

 مدرسة بىرسعًد للتليىلىجًا التطبًكًةٌ عصز: ثاى

ـ ، وسوؼ يتاتفتتح مدرسة بورسعيد لمتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد قريبوسوؼ 
 .اليابانية« شومو تومو»تعمؿ بالتعاوف مع شركة و  تخصيصيا لمفتيات فقط

 و2020-2012أماكً عياويً مدارس التليىلىجًا التطبًكًة الفيًة الصياعًة يف مصز 

 (2012)شزيف ،

المنطقة الصناعية –عنواف مدرسة العربي لمتكنولوجيا التطبيقية )بمحافظة المنوفية  –
 بجوار مصنع العربي( –بقويسنا 

 –عنواف مدرسة اإلماـ محمد متولي الشعراوي لمتكنولوجيا التطبيقية )بالقاىرة الجديدة  –
 بجوار قسـ القطامية( –التجمع الثالث 

 –مدينة بدر  –عنواف مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لمميكاترونيات بمدينة بدر )القاىرة  –
 بجوار جياز المدينة(

 –مكاف عنواف مدرسة الشييد النقيب أحمد تعمب الفندقية لمتكنولوجيا التطبيقية )القاىرة  –
 شارع بف حوكؿ( –رابعة العدوية  –مدينة نصر 

بمحافظة ) App. Tech school For information Technology عنواف مدرسة –
 الحي الثامف( –مدينة الشروؽ  –القاىرة 

مدينة العبور الحي  –عنواف موقع مدرسة العبور لمتكنولوجيا التطبيقية )محافظة الشرقية  –
 (1السابع المنطقة الصناعية رقـ 

 –الجديدة في حمواف )محافظة القاىرة  عنواف مدرسة اإلنتاج الحربي لمتكنولوجيا التطبيقية–
 الحربي( 99عيف حمواف داخؿ مصنع 

مدينة  –عنواف مدرسة اإلنتاج الحربي لمتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السالـ )محافظة القاىرة –
 السالـ بجوار استاد السالـ الدولي(

http://emis.gov.eg/
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كبىل لطالب شزوط التكديه يف مدرسة العزبٌ للتليىلىجًا التطبًكًة ودرجات جمنىع ال 

 (2012و )شزيف ، 2012اإلعدادية 

درجة في الشيادة اإلعدادية لمتقديـ في مدرسة  220يحب إال يقؿ مجموع الطالب عف  –
سنوات ، يحصؿ بعدىا  3العربي لمتكنولوجيا التطبيقية ، أما عف عدد سنوات دراسية: 

تركيبات  -ة :الطالب عمى شيادة الدبمـو الفني الصناعي في احد التخصصات التالي
 .كيربائية، تبريد وتكييؼ اليواء، تصنيع ميكانيكي

، كما  ـ2019عاـ في أوؿ أكتوبر  18مع العمـ أنو ال يجب أف يزيد سف الطالب عف عمى  –
تقبؿ المدرسة البنيف مف اإلدارات التعميمية التالية )إدارة قويسنا التعميمية بمحافظة 

 إدارة بنيا التعميمية بمحافظة القميوبية( –المنوفية 
 امتخاىات الكبىل يف مدرسة العزبٌ للتليىلىجًا التطبًكًة 

اإلنجميزية والمغة العربية تشمؿ المقابمة الشخصية والكشؼ الطبي ، ثـ اختبارات في المغة  – 
 .والرياضيات التي تضعيا وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني

 شزوط التكديه يف مدرسة اإلماو حمند متىلٌ الصعزاوٍ للتليىلىجًا التطبًكًة

درجة ، ويوجد عدة  220يجب إال يقؿ مجموع الطالب في الشيادة اإلعدادية عف 
خصص: تشطيبات معمارية، تبريد وتكييؼ اليواء، كيرباء، تخصصات في المدرسة منيا ، الت

شبكات صحية، نجارة عمارة ، كما أوضحنا معكـ في موقع خمس خطوات تقبؿ المدرسة جميع 
الطالب مف سكاف محافظة القاىرة ، وتشمؿ االختبارات كؿ مف المغة اإلنجميزية والمغة العربية 

 .الطبي والرياضيات وكذلؾ المقابمة الشخصية والكشؼ
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 درجات جمنىع الكبىل يف مدرسة التليىلىجًا التطبًكًة للنًلاتزوىًات مبديية بدر 

درجة ، لمقبوؿ في  200يجب إال يقؿ مجموع الطالب في الشيادة اإلعدادية عف 
 3مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لمميكاترونيات بمدينة بدر ، حيث أف عدد السنوات الدراسية: 

ميكانيكا( ، وتقبؿ المدرسة  التخصص: ميكاترونيات )كيرباء، إلكترونيات،سنوات ، وتشمؿ 
جميع طالب محافظة القاىرة والجيزة القميوبية والمدف الجديدة ، مع العمـ أنو يتـ عمؿ كشؼ 

 .طبي واختبارات في المغة االنجميزية والرياضيات وكذلؾ مقابمة شخصية لمطالب
 اليكًب أمحد تعلب الفيدقًة للتليىلىجًا التطبًكًةشزوط التكديه يف مدرسة الصًَد  

 18درجة ، والسف ال يزيد عف  220يجب إال يقؿ المجموع في الشياد اإلعدادية عف  
، تقبؿ المدرسة الطالب سكاف القاىرة ، مع ضرورة اجتياز  2019سنة في أوؿ اكتوبر 

عيا وزارة التربية والتعميـ الفني ، امتحاف المغة اإلنجميزية والمغة العربية والرياضيات التي تض
سنوات وتخصص  3والكشؼ الطبي والمقابمة الشخصية ، مع العمـ أف عدد سنوات الدراسة 

 .المدرسة في إدارة وتشغيؿ المطاعـ والفندقة
 و2012مىاعًد التكديه يف املدارس التليىلىجًا التطبًكًة املتخصصة  

يونيو  23التطبيقية في جميع المحافظات بداية مف يبدأ التقدـ في مدارس التكنولوجيا  
 .2019يوليو  15ويستمر التقديـ حتي 

 يف مصز أٍه ممًزات الدراسة يف مدارس التليىلىجًا التطبًكًة الفيًة الصياعًة 

يذكر أف مدارس التكنولوجيا ىي ثمرة تعاوف بيف وزارة التعميـ وشركات القطاع الخاص  
مكانية توظيؼ  ربي ، حيث تقدـ التدريب العممي بمكافأة مالية وكذلؾ وزارة اإلنتاج الح ، وا 

الطالب في الشركات مباشرة بعد التخرج ، كذلؾ يحصؿ الطالب عمى شيادة معتمدة محميا 
 .ودوليا وتوفر العديد مف فرص التعييف بشركات القطاع الخاص بعد التخرج
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 التطبًكًة ضنً ملف التكديهاألوراق املطلىبة تكدميَا يف مدارس التليىلىجًا  

مع ضرورة تقديـ ممؼ الطالب والذي يحتوي عمى كؿ مف صورة استمارة النجاح في 
الشياد اإلعدادية وبياف نجاح مف اإلدارية التعميمية التابع ليا الطالب ، كذلؾ صورة شيادة 

مفية صورة شخصية بخ 2الميالد وصورة طبية معتمدة مف التأميف الصحي ، مع تقديـ عدد 
بيضاء، ويمكف الحصوؿ عمى طمب االلتحاؽ بالمدرسة في مقر المدرسة كما أوضحنا معكـ 
في موقع خمس خطوات ، كذلؾ صورة بطاقة ولى المر وحافظة مستندات وتستقبؿ المدرسة 

صباحا يوميا عدا أياـ اإلجازة السبوعية الجمعة والسبت ، حيث  9الطالب مف تماـ الساعة 
 .ـ2019يوليو  15لمتقديـ يوـ  سيكوف آخر موعد

يف  لتفعًل استخداو مدارس التليىلىجًا التطبًكًةاحملىر الجالح: تىصًات ومكرتحات 

 يف مصز تطىيز التعلًه الفين الصياعٌ

واستخداميا  مدارس لتكنولوجيا التطبيقية وأىدافيا ومناىجيابعد استعراض مفيـو   
في تطوير التعميـ الفني الصناعي، توصى ورقة العمؿ الحالية بمجموعة مف التوصيات 

في التعميـ الفني الصناعي في  لتفعيؿ استخداـ مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوالمقترحات 
(  410-391، 2018( )البيطار ، 466-441،  2017)البيطار ،  مصر وىي:
 (82،  2018)محمود،  (456-454،  2019)البيطار ، 

في إنشاء المزيد  والشركاء الدولييف التوسع والشراكة مع مؤسسات سوؽ العمؿ المصرية .1
لمبيئة التعميمية  المناسبتي في جميع المحافظات مف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 المصرية في مجاؿ التعميـ الفني الصناعي
وضع قاعدة بيانات ونظاـ معمومات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وربطيا عمى الموقع  .2

 اإللكتروني لوزارة التربية والتعميـ
 إنشاء الييئة المصرية لمتعميـ الفني والتدريب الميني بحيث تحتوى عمى الوحدات .3

البحث والتطوير و التنمية المينية والبشرية، و التالية: )وحدات تطوير المناىج ،  اإلدارية
التعاوف المحمي والدولي والعالقات العامة ، و ، والتسويؽ التنمية اإلنتاجيةو المستمر، 
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وترخيص الجودة واالعتماد و المتابعة وتقييـ الداء، و نظـ المعمومات والدعـ الفني، و 
 )المينة

مستقمة عف الييئة  إنشاء ىيئة لضماف جودة مناىج وبرامج التعميـ الفني في مصر .4
 القومية لضماف الجودة واالعتماد

بالتعاوف مع وزارة  إنشاء أكاديمية لتدريب معممي التعميـ الفني طبقا لممعايير العالمية .5
لتخريج معممي التعميـ الفني المينية لممعمميف  ةالتربية والتعميـ وكميات التربية والكاديمي

 وما يعادليا.لممدارس الثانوية الفنية 
تبنى المعايير المينية وتحديدىا وصياغتيا عند تطوير مناىج التعميـ الفني  ضرورة .6

 في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الصناعي
تعديؿ القوانيف والموائح بحيث تسمح بإنشاء شركات ومشروعات تابعة لمدارس  .7

التكنولوجيا التطبيقية ومجالس إدارتيا، والتوسع في مشاريع الوحدات المنتجة ورأس 
 الماؿ والسماح بإنشاء حاضنات تكنولوجية
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المجمعات التكنولوجية والتعميـ الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية و  الصناعي مثؿ

 .وأودية التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية التدريب المزدوجميـ و التعو 
تطوير مناىج التعميـ الفني بما يتناسب مع احتياجات ومتطمبات سوؽ العمؿ عمى  .12

اإلقميمي والعالمي، وفتح تخصصات جديدة تمبي حاجات المجتمع و المستوى المحمى 
 -مساعد صيدلي  -فني وسائؿ إعالمية  –ومتطمباتو وأنشطتو مثؿ )فني التجميؿ 



 "استخدام مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تطوير التعليم الفنى الصناعى في مصر "

-22- 
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 ) ف التخصصاتوغيرىا م صيانة الجيزة الطبية -تكنولوجيا المعمومات -ميكاترونيات
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دارة المشروعات وريادة العماؿ واالبتكار  .والميارات الحياتية وا 
وتدريبيـ بسوؽ العمؿ بالبيئة المحيطة بيـ عف طريؽ  ربط طالب التعميـ الفني .14

عادة تدوير المخمفات المساىمة في تجميؿ وتزييف البيئة المحمية وعمؿ معارض  وا 
 مف خالؿ منتجاتيـ في الورش بالمدارس الفنية.تسويقية 

تراخيص مزاولة المينة  ضرورة تبنى االختبارات المينية وفقا لممعايير المينية لمنح .15
 .لجميع العامميف في الميف المختمفة عف طريؽ مراكز تعميمية وتدريبية معتمدة
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طالب المدرسة الصناعية في ضوء نظرية تريز، مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية، 
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