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 ملخــص

مفيـو الثورة الصناعية الرابعة والتعميـ الثانوي إلى التعرؼ عمى  ورقة العمؿىدفت 
والميارات الرقمية لمعممي التعميـ الثانوي الفني في مصر في ضوء الثورة الفني الصناعي ، 

الصناعية الرابعة ، وتوصيات ومقترحات لتفعيؿ تنمية الميارات الرقمية لمعممي التعميـ الثانوي 
الفني الصناعي في مصر في ضوء الثورة الصناعية الرابعة. وتضمنت محاور ورقة العمؿ ما 

 يمي:
 مفيوـ الثورة الصناعية الرابعة والتعميـ الثانوي الفني الصناعي في مصر المحور األوؿ :

المحور الثاني : الميارات الرقمية لمعممي التعميـ الثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء 
 الثورة الصناعية الرابعة

انوي المحور الثالث: توصيات ومقترحات لتفعيؿ تنمية الميارات الرقمية لمعممي التعميـ الث
 الفني الصناعي في مصر في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

 

التعمػػيـ الثػػانوي معممػػي ، الميػػارات الرقميػػة ، الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة : الكممػػات المفتاحيػػة
 .في مصر الفني الصناعي
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Abstract 
 The purpose of this working paper was to identify the concept of the 

fourth industrial revolution and industrial technical secondary education and the 
digital skills of technical secondary education teachers in Egypt in light of the 
fourth industrial revolution, and recommendations and proposals to activate the 
development of digital skills for teachers of industrial technical secondary 
education in Egypt in light of the fourth industrial revolution. The Cores topics 
of the working paper included the following: 

The first core: the concept of the fourth industrial revolution and 
industrial technical secondary education in Egypt 

The second Core: digital skills for teachers of industrial technical 
secondary education in Egypt in light of the fourth industrial revolution 

The third Core: recommendations and proposals to activate the 
development of digital skills for teachers of industrial technical secondary 
education in Egypt in light of the Fourth Industrial Revolution. 
  
Key words: The Fourth Industrial Revolution, Digital Skills, Technical 

Industrial Secondary Education Teachers. 
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 قدمـــــة:م

الميني أساس التنمية التكنولوجية واالقتصادية في يعتبر التعميـ الفني والتدريب 
المجتمعات الحديثة لذلؾ تولي معظـ الدوؿ اىتمامًا كبيرًا بالتعميـ الفني والتدريب الميني، كما 
يعد التعميـ الثانوي الفني الصناعي أحد أىـ أنواع التعميـ في مصر وذلؾ لدوره األساسي في 

، 9002ية مف العمالة الفنية الماىرة )رمضاف، تحقيؽ احتياجات ومتطمبات خطط التنم
4901) 

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 ” لدستور عمى ( مف ا90، حيث تنص المادة ) 9041انعكس في دستور 
بتشجيع التعميـ الفني والتقني والتدريب الميني وتطويره، والتوسع في أنواع التعميـ الفني 

، 9041( )البيطار ، 111-114،  9041)البيطار ، كافة، وفًقا لمعايير الجودة العالمية"
 ( 111-111،  9042( )البيطار ، 4،  9041( ) عبيد اهلل ،  124-140

 لمتنمية قاطرة ليصبح األمثؿ بالشكؿ استغاللو تـ إذا قومية ثروة الفني التعميـ تبرويع
 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 واألجنبية، العربية األسواؽ إلى العمالة تصدر التي األخرى الدوؿ فى نظيره

 العممي بالتدريب واالىتماـ الدراسية المناىج في عالية وتقنيات حديثة عموـ خالؿ إدخاؿ
 (11، 9041الفنية )عبدالعاؿ، مظمـو ،  والميارات

األساسي الكتساب  وترجع أىمية التعميـ الفني إلى أنو العنصر االستراتيجي والمكوف
الميارات والمعارؼ التي يحتاج إلييا الفنيوف في كافة القطاعات، كما أنو المصدر الرئيسي 
في توفير العمالة الفنية المدربة عمى أسس تكنولوجية عممية وعممية )صاروخ، 

9041،921) 

في ىي التسمية التي أطمقيا المنتدى االقتصادي العالمي  الثورة الصناعية الرابعةو 
وقاـ  ـ، عمى الحمقة األخيرة مف سمسمة الثورات الصناعية،9041دافوس، سويسرا، عاـ 

وتتميز الثورة  رئيس المنتدى " كالوس شواب" بنشر كتاب عف الثورة الصناعية الرابعة،
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الصناعية بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصمة بيف المجاالت المادية والرقمية 
ؿ اختراؽ التقنية الناشئة في عدد مف المجاالت، بما في ذلؾ الروبوتات، والبيولوجية، مف خال 

والتقنية الحيوية ،   ، وتقنية النانو ، Blockchain سمسمة الكتؿوالذكاء االصطناعي، و 
نترنت األشياء ، والطباعة ثالثية األبعاد ، والمركبات  )أبو لبياف ،  ، وغيرىاذاتية القيادةوا 

9042  ،112) 
ومف أىـ التحديات التي تواجو البشرية الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتبر مف أقوى 
واسرع وأعمؽ الثورات التي سوؼ تغيير شكؿ الحياة تغيرا جذريا، لذا يعد استخداـ الميارات 
الرقمية لمعممي التعميـ الثانوي الفني الصناعي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتيا 

ضروريا باعتبار أف التعميـ الثانوي الفني الصناعي ىو الوسيمة الميمة لتوفير العمالة أمرا 
الماىرة القادرة عمى التعامؿ مع التطورات التكنولوجية في ميف المستقبؿ . لذا جاءت ورقة 

مفيـو الثورة الصناعية الرابعة ، والميارات الرقمية  التعرؼ عمىالعمؿ الحالية لتيدؼ إلى 
الثورة الصناعية الرابعة والتعميـ الفني  في ضوءالتعميـ الثانوي الفني في مصر  لمعممي

الميارات الرقمية في ضوء توصيات ومقترحات لتفعيؿ تنمية تقديـ ، و  الصناعي في مصر
 التعميـ الثانوي الفني الصناعي في مصر. لمعممي الثورة الصناعية الرابعة

 والتعليه الفين الصياعي يف مصر ة الرابعةالجورة الصياعياحملور األول: مفهوو 

( أنو يمكف رصد أربع ثورات صناعية في تاريخ العالـ 9،  9042يشير الياللي ) 
المنظور، بدأت األولى منيا بثورة البخار التى ظيرت في النصؼ الثاني مف القرف الثامف 

ورة الكيرباء التى ظيرت عشر واعتمدت عمى الماء وقوة البخار في ميكنة اإلنتاج ، ثـ تمتيا ث
في القرف التاسع عشر واعتمدت عمى استغالؿ الطاقة الكيربية مف أجؿ اإلنتاج بكميات أكبر 
وعمى نطاؼ أوسع، ثـ جاءت ثورة اإللكترونيات وتكنولوجيا المعمومات التى ظيرت في القرف 

الصناعية الرابعة )  العشريف والتي ركزت عمى تحويؿ اإلنتاج ليتـ بصورة آلية ، وأخيرا الثورة
( والتي تعد امتدادا لمثورة الصناعية الثالثة حيث أنيا يثورة الروبوتات والذكاء االصطناع

جاءت بفضؿ تطور صناعة الكمبيوتر وظيور االنترنت واليواتؼ الذكية وصناعة الروبوتات 
 والذكاء االصطناعي، ويوضح الشكؿ التالي تطور الثورات الصناعية في العالـ.
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 ( رطٌس اىثٌساد اىظنبعْخ فِ اىعبى1ٌشنو )

والعصر الصناعي الرابع يتميز بدمج التقنيات ببعضيا، كما يتميز باختراؽ 
التكنولوجيا الناشئة في المجاالت المختمفة بما فييا الروبوتات والذكاء االصطناعي وتكنولوجيا 

العالمي في دافوس، سويسرا، ىي التسمية التي أطمقيا المنتدى االقتصادي النانو وغيرىا ، و 
 (111،  9090)المياحي وآخروف ،  ـ9041عاـ 

( إلى أف الثورة الصناعية الرابعة ىي بناء لممؤسسات 1،  9041وتضيؼ عمي ) 
الصناعية الرقمية ، وىي تستدعي تحميؿ كؿ دولة لكيفية تعامميا مع تكنولوجيا اإلنتاج 

إلى أف  9041قد أشار "كالوس شواب" عاـ وتطورىا مع نظرائيا وشركائيا التجارييف، و 
آثارىا تنبع مف الرقمنة والذكاء االصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وآثارىا 

 عمى أنظمة اإلنتاج
( مفاىيـ الثورة الصناعية الرابعة في 9090وقد حددت دراسة المياحي وآخروف )

البيانات  –الواقع المعزز  –ثالثية األبعاد  الطباعة –تسع مفاىيـ ىي ) الحوسبة السحابية 
 –انترنت األشياء  –األمف السيبراني  –تكنولوجيا النانو  –الذكاء االصطناعي  –الضخمة 
 البموكشيف(

إلى أنو يوجد   Oke & Fernandes (2018) وتشير كؿ مف أوؾ وفرنانديز  
 ( الروبوتات المستقمة4) ي لمتجديدات الرقمية لمثورة الصناعية الرابعة وىتسعة ركائز 

autonomous robots( ،9المحاكاة )  simulation( ،1تكامؿ النظاـ األفقي والرأسي ) 
horizontal and vertical system integration (،1 إنترنت األشياء )internet 

 الثورات الصناعية

الثورة الصناعية  
 الرابعة

ثورة الروبوتات 
والذكاء 

 عيااالصطن

الثورة الصناعية 
 الثالثة

ثورة 
اإللكترونيات 
وتكنولوجيا 
 المعلومات 

الثورة الصناعية  
 الثانية

 ثورة الكهرباء

اىثٌسح اىظنبعْخ 
 األًىَ

 ثورة البخار
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of things( ،1األمف السيبراني ) cybersecurity( ،1 )السحابة cloud  ( ،1 )
 بالحاسب اآللي ( الواقع المعزز1، )additive manufacturing ضافيالتصنيع اإل

ugmented reality( ،2البيانات الضخمة والتحميالت ) big data and analytics   
(Oke & Fernandes,2018, 3) 

( المجاالت التكنولوجية لمثورة الصناعية الرابعة  111،  9042وتحدد أبو لبياف ) 
فيزيائية أو الفيزيائية السيبرانية  –في اإلنتاج الصناعي في المجاالت التالية ) النظـ السيبرو 

المستقمة  ت، والذكاء االصطناعي ،  انترنت األشياء ، الحوسبة السحابية ، الروبوتا
، التصنيع المضاؼ ، والواقع المعزز ، وتحميؿ البيانات الضخمة ، والمصانع والتعاونية 
 الذكية (  

( عمى أف الثورة الصناعية الرابعة تفتح عدد المحدود مف 19، 9042ويؤكد مختار )
االختراقات الكبيرة لتكنولوجيات ناشئة في مجاؿ الذكاء االصطناعي والروبوتات وانترنت 

تية القيادة والطباعة ثالثية األبعاد والتكنولوجيا الحيوية وعمـ المواد األشياء والمركبات ذا
وتكنولوجيا النانو، ويوضح الشكؿ التالي  Blockchainوالحوسبة السحابية وسمسمة الكتؿ 

 المجاالت التكنولوجية لمثورة الصناعية الرابعة

 
 ( اىَجبالد اىزننٌىٌجْخ اىنبشئخ ىيثٌسح اىظنبعْخ اىشاثعخ2شنو )

( أف الثورة الصناعية الرابعة تتميز عف غيرىا 12، 9090ويذكر الدىشاف ) 
، والشموؿ Rapidity، والسرعة Complexityبخصائص ثالث، بالتعقيد 

Inclusiveness كما أنيا تتميز بأنيا تؤثر بصورة قوية عمى النظـ القائمة عمييا والتي ،
 الثورة الصناعية الرابعة.مف بينيا التعميـ، ويوضح الشكؿ التالي خصائص 

 ىيثٌسح اىظنبعْخ اىشاثعخاىنبشئخ اىَجبالد اىزننٌىٌجْخ 

رننٌىٌجْب 
 اىنبنٌ

عيغيخ 
 اىنزو 

اىحٌعجخ 
 اىغحبثْخ 

اىزننٌىٌجْب 
 اىحٌّْخ 

اىطجبعخ 
ثالثْخ 
 األثعبد 

اىَشمجبد 
رارْخ 
 اىقْبدح 

انزشنذ 
 األشْبء

 اىشًثٌربد
اىزمبء 

 االططنبعِ 
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 ( خظبئض اىثٌسح اىظنبعْخ اىشاثعخ3شنو )

ضفاء الطابع الشبكي عميوو   ترتبط الثورة الصناعية الرابعة بعممية رقمنة اإلنتاج وا 
سيؤدي ربط عممية اإلنتاج إلى زيادة الكفاءة ليس فقط في  ، كماوتوزيع السمع والخدمات

األنظمة الذكية ستحؿ محؿ اإلنساف بشكؿ ، و اإلنتاج ، ولكف أيًضا في تطوير المنتج والخدمة
ىذا يثير مخاوؼ جدية حوؿ مصير سوؽ العمؿ و العمؿ اليدوي عمى وجو الخصوص ، ، و فعاؿ

المنخفضة واألجور المنخفضة وظروؼ العمؿ  تميز بالوظائؼ ذات المؤىالتوالذي يالثانوي 
في الوظائؼ  انخفاضوقد يحدث عدد الموظفيف. دوراف زيادة  سوؼ يـالسيئة ، ونتيجة لذلؾ 

مف فرص العمؿ في ىذا المجاؿ عمى مدى فترة تتراوح بيف عشرة وخمسة % 10صؿ إلى ي
مينية في أغمب  خمؽ وظائؼ جديدة تتطمب مؤىالت ىذا التطورسيصاحب  ىذهو عشر عاًما. 

لمتعميـ  والمدخؿ الفرديفي مجاؿ تكنولوجيا المعمومات والمجاالت التقنية األخرى ،  األحياف
سيتـ زيادة عدد الوظائؼ في الميف المساعدة ، حيث  في نفس الوقتو كعممية مدى الحياة. 

المشاركيف  ورغبةإنيا مسألة مدى قدرة  .مفر منو مكاف ال إلى  يمكف لمناس والبشر الوصوؿ
 ,Janíková &  Kowaliková)ة في سوؽ العمؿ في التكيؼ مع الظروؼ الجديد

2017, 65-66)  
إلى أف  (Baygin, Yetis , Karakose, Akin , 2016)وقد توصمت دراسة 

الثورة الصناعية الرابعة تسيـ في االبتكار في قطاعي التعميـ والصناعة، وينبغي إعداد طالب 
 رة واستخداـ التكنولوجيا عمى نطاؽ واسع إلعداد المزيد مف العماؿ الميرةمؤىميف ليذه الثو 

( إلى الكشؼ عف أثر تقنيات الثورة الصناعية 9042كما ىدفت دراسة المزروعي ) 
الرابعة في تطوير التعميـ التقني والتدريب الميني وذلؾ لمواجية التحديات التي تواجو الشباب 

 خظبئض اىثٌسح اىظنبعْخ اىشاثعخ

 اىشٌَه

Inclusiveness 

 
 اىغشعخ

 Rapidity 

 

 اىزعقْذ

 Complexity   
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اقشت الدراسة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي يمكف أف العماني في سوؽ العمؿ، كما ن
تساىـ في  تطوير التعميـ التقني والتدريب الميني والمتمثمة في الواقع المعزز واالفتراضي 

 وانترنت األشياء والبموكشيف والطباعة ثالثية األبعاد
ي النيوض ( إلى أىمية انترنت األشياء الصناعية ف9042كما ىدفت دراسة فرجوف )

بالتعميـ الفني في ظؿ الثورة الصناعية الرابعة، كما ألقت الضوء عمى تطوير محتوى التعميـ 
الصناعي وتطوير منظومة تكنولوجيا التعميـ داخمو، والتركيز عمى الميارات الصناعية مثؿ 
ة التعامؿ مع المعدات الصناعية والتكنولوجيا، وربطيا بأجيزة االستشعار الذكية واألجيز 

بالغ البيانات القابمة لمتنفيذ  الذكية، وأنظمة التحكـ واالتصاالت والشبكات، وا 
يتضح مما سبؽ أنو يجب االستفادة مف استحداث التخصصات الجديدة المختمفة في 

الروبوتات، والذكاء التعميـ الفني في مصر في ضوء الثورة الصناعية الرابعة مثؿ تطبيقات 
نترنت   ، وتقنية النانو ، Blockchain سمسمة الكتؿاالصطناعي، و  والتقنية الحيوية ، وا 

في صناعة الميف في  ، وغيرىاذاتية القيادةاألشياء ، والطباعة ثالثية األبعاد ، والمركبات 
 المستقبؿ

كما يجب التركيز عمى تنمية ميارات ميف ووظائؼ المستقبؿ الجديدة وميارات القرف 
 Machineيـ الفني الصناعي في مصر مثؿ التعمـ اآللي الحادي والعشريف لدي طالب التعم

Learning وتطوير تطبيقات األجيزة النقالة ،Mobile Development  وتمثيؿ البيانات ،
Data Visualization  وتحسيف نتائج محركات البحث ،SEO Marketing وىندسة ،

السيبراني ، وتصميـ واجيات المستخدـ ، واألمف  Data Engineeringالبيانات 
، والتعامؿ  Cloud Computing، والحوسبة السحابية  Cyber-Securityوالمعموماتي 

، والسائؽ الحر  IOT، وانترنت األشياء  Blockchainمع سالسؿ الكتؿ الموزعة المتزايدة 
 لشركات النقؿ التشاركي ، ومطور ألعاب الواقع االفتراضي وغيرىا مف ميف المستقبؿ الجديدة

معممي التعميـ الفني الصناعي عمى الميارات الرقمية تدريب سبؽ يتطمب وكؿ ما 
توظيؼ تطبيقات الثورة التدريس والتدريب التقميدية بأساليب  واستراتيجيات تغيير أساليبو 

والمحاكاة والواقع االفتراضي والواقع مثؿ التعمـ القائـ عمى المشروعات  الصناعية الرابعة
والنظـ الخبيرة  والمتاحؼ االفتراضيةلمشكالت والتعميـ التفاعمي والتعمـ عبر حؿ االمعزز 



 ............................................................ الثانوي الفني الصناعي المهارات الرقمية لمعلمي التعليم

- 4191 - 

في التدريس  واستخداـ تكنولوجيا التعميـ والمعموماتوالذكية والتعمـ المتنقؿ واألجيزة الذكية 
 .لطالب التعميـ الثانوي الفني الصناعي في مصر

يف ضوء الجورة الصياعية التعليه الجاىوي الفين يف مصر  علنيمل املهارات الرقنيةاحملور الجاىي : 

 الرابعة

أف االستخداـ المتزايد لمتكنولوجيات الرقمية في القرف الحادي والعشريف أظير 
الحاجة لميارات جديدة لمطالب ومنيا ميارات التعمـ واالبداع وميارات المعمومات واالعالـ 

 (41-41،  9090مي ، والتقنية وميارات الحياة والمينة ) اليا
 Karunanayaka & Weerakoon ويشير كؿ مف كاروناناياكا و ويراكوف 

عمى تغيير ممارسات حياتنا اليومية سوؼ تعمؿ الرقمية  كنولوجياتالتإلى أف  (2020,61)
ألفراد في العصر الحالي لمرقمنة مف أجؿ ل الميارات الرقمية أمر ال مفر منووأف بشكؿ متزايد. 

وبالتالي  أصبح تعزيز التعميـ الرقمي حاجة  ،الرقمية سريعة التطورالتطورات استيعاب 
 .أساسية في العصر الحالي
ىي مجموعة مف الميارات والمعرفة واالتجاىات  Digital Skills والميارات الرقمية 

التي تمكف مف الثقة واالستخداـ االبداعي والنقدي لمتكنولوجيات واألنظمة، ومف الضروري 
متعمميف إذا أرادوا ذلؾ أف يكونوا عمى عمـ ومتمكنيف ولدييـ القدرة عمى النجاح في مجتمع لم

 (Welsh, 2016,2)اليـو 
القدرة و الميارات الالزمة لتشغيؿ الكمبيوتر ىي  Digital Skillsوالميارات الرقمية 

يتـ  مف المصادر عندما عمى فيـ واستخداـ المعمومات بتنسيقات متعددة مف نطاؽ واسع
 (Turner, 2012,1)تقديميا عبر أجيزة الكمبيوتر 

ىي أكثر مف  Digital Skills( أف الميارات الرقمية 11، 9090ويشير الدقف ) 
القدرة عمى تشغيؿ األجيزة الرقمية بشكؿ صحيح، إنيا تضـ مجموعة مف الميارات المعرفية 
التي تستخدـ في تنفيذ المياـ في البيئات الرقمية مثؿ التصفح عبر االنترنت، وفؾ رموز 

 واجيات المستخدـ ، والعمؿ عمى قواعد البيانات، والدردشة في غرؼ الدردشة
( كفايات جديدة لمحياة والعمؿ في العصر الرقمي 1،  9041)ويحدد الصالح 

وميارات القرف الحادي والعشريف وىي ) التفكير الناقد وحؿ المشكالت ، االبتكار واالبداع ، 
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التعاوف والعمؿ في فريؽ والقيادة ، فيـ الثقافات المتعددة ، ثقافة االتصاالت والمعمومات 
 المعمومات واالتصاالت ، المينة والتعمـ المعتمد عمى الذات( واإلعالـ ، ثقافة الحوسبة وتقنية

معمـ  إلعدادإلى تصميـ تصور مقترح ( 9041وقد ىدفت دراسة )أحمد ، فوده ، 
ضوء المعايير واألطر الدولية الحديثة لدمج تكنولوجيا  بطنطا فيبكميات التربية  الرقميالعصر 
تصميـ وقد توصؿ الباحثاف في نتائج الدراسة إلى . برامج إعداد المعمـ في اإللكترونيالتعمـ 

بكميات التربية يعكس المعايير واألطر الدولية  الرقميوتطوير تصور إلعداد معمـ العصر 
 .الحديثة إلعداد وتكويف المعمـ بكميات التربية

 Cantú-Ballesteros etكما ىدفت دراسة كانتو باليستيروس وآخروف  
al.(2017) مع  ت المستوى الرقمي لمعممي المدارس االبتدائية وعالقاتيـتحديد قدرا إلى

مثؿ العمر والنوع ووقت االستخداـ والتدريب مع  بعض العوامؿ االجتماعية والديموغرافية
. والقطاعي واستخداـ مجموعتيف أو أكثرالمسح الكمي تصميـ كاف التركيز عمى و . التابمت
مف مدف سي  مدرسة 19مس والسادس مف معمًما لمصفيف الخا 11 عينة الدراسة وضمت
3 مف المعمميف 11.2. وأظيرت النتائج أف بالمكسيؾ سونوراو أوبريغوف ونافوجوا ، دي 

 مستوى مياراتيـ الرقمية. مستواىـ متوسط في 
( إلى فحص فاعمية استخداـ تطبيقات جوجؿ 9041وقد ىدفت دراسة ابراىيـ )

الكفاءة الذاتية لدى الطالب المعمميف، وتوصمت نتائج التعميمية عمى تنمية الميارات الرقمية و 
الدراسة إلى فاعمية استخداـ تطبيقات جوجؿ التعميمية عمى تنمية الميارات الرقمية مثؿ ميارة 

لدى الطالب المعمميف بكمية التربية  Google Classroomفصوؿ جوجؿ الدراسية 
 النوعية.

ت استخداـ التعمـ النقاؿ لمعمـ تعرؼ ميارا ( إلى9041كما ىدفت دراسة عمي )
، مع تقديـ تصور مقترح لتنمية ميارات الرقميضوء متطمبات العصر  في األساسيالتعميـ 

 األساسي.التعمـ النقاؿ لمعمـ التعميـ 
مع تقدـ التعميـ في العصر الرقمي وفي إلى أنو  Ally (2019)وتشير دراسة عمي  

قابؿ لمتكيؼ وفردًيا لتمبية احتياجات المتعمميف  لتعمـالثورة الصناعية الرابعة ، سيكوف اضوء 
نترنت األشياء.  ىذا ممكف بسببو الفردييف.  وىدفت التكنولوجيا الناشئة والذكاء االصطناعي وا 

المساىمة في التعميـ في المستقبؿ مف خالؿ تحديد القوى التي تشكؿ التعميـ إلى ىذه الدراسة 
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مجموعات باستخداـ وتطوير ممؼ تعريؼ الكفاءة لمعمـ المستقبؿ الرقمي. أجرى البحث 
 مقابالت مع خبراء التعميـ مف ست دوؿ لتحديد القوى التي تشكؿ التعميـ في التركيز و

ممؼ يمكف استخداـ كما المستقبؿ والكفاءات المطموبة مف قبؿ المعمـ الرقمي ليعمؿ بفعالية. 
( لتدريب وتوجيو المعمـ الرقمي CPDTلممؼ الشخصي لممدرس الرقمي )او الكفاءة تعريؼ 
 .لممستقبؿ

المعمـ ومتطمبات "كمية التربية بسوىاج جامعة سوىاج بعنواف  وقد أوصى مؤتمر
بضرورة  9042نوفمبر  91-91في الفترة مف  "العصر الرقمي .. ممارسات وتحديات

تطوير المناىج الدراسية و كأحد معايير ممارسة مينة التدريس،  الرقميتضميف شيادة المعمـ 
تطوير و  ،الرقميبما يتناسب مع متطمبات العصر  والجامعي الجامعيالتعميـ قبؿ  بمرحمتي

 .وتدريب المعمميف عمييا الرقميمقررات كميات التربية لتتناسب مع العصر 
فايات التقنية الرقمية ( إلى وضع تصور مقترح لمك9090كما ىدفت دراسة بعطوط )

التدريبية،  فومتطمبات القرف الحادي والعشريف لمعممات التربية الفنية في ضوء احتياجاتي
وقد توصمت نتائج الدراسة إلى قائمة الكفايات التقنية والرقمية لمعممات التربية الفنية وىي ) 

لتطبيؽ في مجاؿ التطبيقات كفاية االستخداـ وا –كفاية االستخداـ والتطبيؽ لمتقنيات الرقمية 
 كفاية االستخداـ والتطبيؽ في مجاؿ أساسيات الحاسب اآللي والشبكة المعموماتية( -الرقمية 

 قياسإلى   León-Pérez et al.(2020)كما ىدفت دراسة ليوف بيرز وآخروف  
تصور الطالب الذاتي عف مياراتيـ الرقمية الخاصة بالقرف الحادي والعشريف المتعمقة 

( في التعميـ العالي. تـ عمؿ استبياف وتطبيقو ICT) باستخداـ تقنيات المعمومات واالتصاالت
تشير البيانات إلى أف الطالب و لعينات العشوائية. باستخداـ أسموب ا طالب وطالبة 111عمى 

عند  ويكونوا ماىريفالمشاريع األكاديمية  يستخدموف التكنولوجيا الرقمية بشكؿ أساسي في
تطوير التفكير النقدي وحؿ و  المعمومات،ـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلدارة استخدا

فإف تصورىـ الذاتي في استخداـ  ذلؾ،وكذلؾ إلدارة األجيزة المحمولة. ومع  المشكالت،
تشير النتائج إلى أف و منخفض.  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الفصوؿ التعميمية

استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الفصؿ الدراسي مفيد الطالب ال يعتقدوف أف 
يعتقدوف أف تنفيذ المشاريع  أخرى،ىذا النوع مف الميارات الرقمية الناشئة. مف ناحية  لتطوير
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اكتساب وتطوير ىذه الميارات فيما يتعمؽ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات  األكاديمية يقوي
 واالتصاالت.

ميمة لمطالب  Digital Skillsأنو إذا كانت الميارات الرقمية يتضح مما سبؽ 
بوجو عاـ وطالب التعميـ الثانوي الفني الصناعي بوجو خاص، فأنو يجب أف يتمكف معممي 

الفني الصناعي مف الميارات الرقمية في ضوء تطبيقات الثورة الصناعية  يالتعميـ الثانو 
الروبوتات، مجاالت تكنولوجية وصناعية مثؿ الرابعة والتي تفرض التعامؿ مع تطبيقات و 

، وتقنية النانو والعمالت االفتراضية  Blockchain سمسمة الكتؿوالذكاء االصطناعي، و 
نترنت األشياء ، والطباعة ثالثية األبعاد ، والمركبات   ، ذاتية القيادة، والتقنية الحيوية ، وا 

، وأجيزة االستشعار الذكية ، وتكنولوجيا وفالدر  المسّيرة أو اتالطائر والطيارات بدوف طيار و 
كشؼ المواقع، والتفاعؿ متعدد المستويات مع العمالء وجمع معمومات حوليـ، والتفاعؿ 

 المتقدـ بيف اإلنساف واآللة.
في  في مصر  الصناعي التعميـ الثانوي الفني معمميل الرقميةميارات ال تحديدويمكف 

( )المياحي 14 -44، 9090)اليامي ،  :الجدوؿ التاليفي ضوء الثورة الصناعية الرابعة 
،  9090( )بعطوط ،  20 - 11، 9090( )الدقف ، 111 -111،  9090وآخروف ، 

(  441 -11، 9041( )ابراىيـ ، 401 – 12،  9042( )فرجوف ، 911 -901
 (  12-11،  9044( )المصري ، محمود،  9041( )القايد، 41-4، 9041)الغامدي ، 
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 (1) جذًه

 اىَيبساد اىشقَْخ ىَعيَِ اىزعيٌْ اىثبنٌُ اىفنِ اىظنبعِ فِ ٍظش

 اىَيبساد اىشقَْخ ىَعيَِ اىزعيٌْ اىثبنٌُ اىفنِ اىظنبعِ فِ  ٍظش ً

  ًاىعشًع اىزقذَّْخ  Wordًخظًٌطب اىٌسد Microsoft اعزخذاً ثشاٍج األًفْظ  .1

PowerPoint    ًاىجذاًه االىنزشًنْخExcel  ًقٌاعذ اىجْبنبدdatabase  فِ رخظض

 اىزعيٌْ اىظنبعِ

 فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  اىفعبىخ اىعشًع اىزقذَّْخ إنشبء  .2

 اعزخذاً ٍحشمبد اىجحث عيَ شجنخ اإلنزشنذ ثظٌسح فعبىخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .3

 اىقذسح عيَ رحشّش ًعشع ٍحزٌٍ رعيَِْ/أمبدَِّ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .4

 اىشقَْخ ىالعزخذاً داخو اىفظٌه اىذساعْخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ اىظٌس ٌظْفر  .5

ٍشبسمخ ٍحزٌٍ اىٌعبئط اىَزعذدح ًاىَظبدس اىزعيَْْخ ثْنو ًثْن اىطالة ًاىضٍالء اىَعيَْن فِ   .6

 زعيٌْ اىظنبعِرخظض اى

 رظٌَْ ًعشع األدًاد اىَشئْخ ٍثو اىشعٌٍبد ًاىجذاًه ًغْشىب فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .7

 اعزخذاً جيبص اىَبعح اىضٌئِ  فِ ٍعبىجخ اىظٌس اىشقَْخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .8

 رنضّو ًرثجْذ اىجشاٍج اىزعيَْْخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .9

 ًرحشّش اىَيفبد اىظٌرْخ اىشقَْخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ إنشبء  .11

ىَشبسمخ اىَظبدس اىزعيَْْخ ٍع ًثْن اىَزعيَْن فِ  اىَشبسمخ االجزَبعْخ اعزخذاً ٌٍاقع  .11

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

اىٌّنِ إلنشبء اىَنظبد اإلىنزشًنْخ ىيَزعيَْن فِ رخظض اىزعيٌْ ً  اىَذًنبد اعزخذاً  .12

 اىظنبعِ

 اىقذسح عيَ رظٌَْ اىنزت اإلىنزشًنْخ اىزفبعيْخ  فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .13

 شاك اىطالة فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِإلش اىشقَِ  اىفْذٌّ اعزخذاً ٍحزٌٍ  .14

 اعزخذاً اىزظبٌٍْ اىجشافْنْخ ىزحفْض اىطالة ثظشّب فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .15

ىيزٌاطو ٍع صٍالء اىَينخ ٍن أجو اىزنَْخ اىَينْخ اىَغزَشح فِ  اىشجنبد االجزَبعْخ اعزخذاً  .16

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

 فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ e-portfolio إنشبء ٍيفبد اإلنجبص اإلىنزشًنْخ   .17

 اإلىَبً ثأعبعْبد األٍن عيَ االنزشنذ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .18

فِ أعَبه اىطالة فِ رخظض اىزعيٌْ  اىنظٌص اىَنغٌخخ ًاالنزحبه ٍن اإلنزشنذ اىنشف عن  .19

 اىظنبعِ

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ ثبىظٌد ًاىظٌسح فِ اىذسًط اىَغجيخ عيَ شبشخ اىحبعت إنشبء  .21

 رجَْع ًرظنْف ٍحزٌٍ اىٌّت العزخذاٍو داخو اىفظٌه اىذساعْخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .21

اعزخذاً ً رضًّذ اىطالة ثأدًاد إداسح اىَيبً ىزنظٌْ أعَبىيٌ حغت خطخ اىزعيٌ اىخبطخ ثيٌ فِ   .22

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

ِ األًقبد اىَنبعجخ ىيفظو اىذساعِ فِ رخظض اعزخذاً أدًاد اىزظٌّذ إلنشبء اعزطالعبد ف  .23

 اىزعيٌْ اىظنبعِ

فيٌ اىَغبئو اىَزعيقخ ثحقٌق اىَؤىف ًاىَينْخ ًاالعزخذاً اىقبنٌنِ ىيٌَاد عيَ اإلنزشنذ فِ   .24

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

 ألغشاع رشثٌّخ رعيَْْخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ أىعبة اىنَجٌْرش رٌظْف  .25

 فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ إلنشبء اخزجبساد إىنزشًنْخ اىزقٌْْ اىشقَِاعزخذاً أدًاد   .26

 ىجنبء اىَحزٌٍ ًرحشّشه فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ اىزعبًنْخ األدًاد اعزخذاً  .27

ٍثو اىالثزٌة ًاىزبثيذ ًاالّجبد ًاىيٌارف اىزمْخ ًغْشىب  األجيضح اىَحٌَىخ فِ اىزعيٌْ اعزخذاً  .28

 عِفِ رخظض اىزعيٌْ اىظنب

 اعزخذاً األدًاد اىشقَْخ ألغشاع إداسح اىٌقذ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .29

 اىٌْرٌْة فِ اىفظو اىذساعِ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ اعزخذاً  .31

https://www.new-educ.com/ressources-de-photos-didactiques
https://www.new-educ.com/ressources-de-photos-didactiques
https://www.new-educ.com/creer-un-blog-gratuit
https://www.new-educ.com/creer-un-blog-gratuit
https://www.new-educ.com/utiliser-la-video-en-classe
https://www.new-educ.com/utiliser-la-video-en-classe
https://www.new-educ.com/outils-creation-examens-gratuits
https://www.new-educ.com/outils-creation-examens-gratuits
https://www.new-educ.com/outil-gratuit-cooperation-en-ligne
https://www.new-educ.com/outil-gratuit-cooperation-en-ligne
https://www.new-educ.com/les-avantages-du-mobile-learning
https://www.new-educ.com/les-avantages-du-mobile-learning
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 اىَيبساد اىشقَْخ ىَعيَِ اىزعيٌْ اىثبنٌُ اىفنِ اىظنبعِ فِ  ٍظش ً

ىَشبسمخ اىَحزٌٍ ٍع اىطالة فِ  note taking tools اىَالحظبدرذًّن  اعزخذاً أدًاد  .31

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

ىَشبسمزيب ٍع اىطالة فِ رخظض اىزعيٌْ  اقزجبط نظٌصإنشبء ٍفضالد طفحبد ًّت ً  .32

 اىظنبعِ

 online graphic organizers and ًإنشبء اىَطجٌعبد أدًاد رنظٌْ اىشعٌٍبد اعزخذاً  .33

printables . ِفِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبع 

فِ  اىزفبعيْخ إلنشبء ًرجبده اىذسًط screen casting tools رظٌّش اىشبشخ اعزخذاً أدًاد  .34

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

ىيزٌاطو فِ   group text messaging tools أدًاد ٍجٌَعخ اىشعبئو اىنظْخ رٌظْف  .35

 اىَشبسّع اىزعبًنْخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

 إجشاء ثحث إىنزشًنِ فعبه فِ أقو ًقذ ٍَنن فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .36

بده اىَغزنذاد ًاىَيفبد ٍع اىطالة عيَ اإلنزشنذ فِ رخظض ىزج أدًاد رجبده اىَيفبد اعزخذاً  .37

 اىزعيٌْ اىظنبعِ

فِ رظٌَْ  Moodleًنظبً ٌٍده  Edmodoاعزخذاً اىَنظبد اىزعيَْْخ ٍثو األدًٌٍدً   .38

 اىَقشساد اإلىنزشًنْخ فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

اىطالة فِ رخظض اىزعيٌْ اعزخذاً أدًاد اىزٌاطو اىزضاٍنْخ ًاىالرضاٍنْخ فِ اىزٌاطو ٍع   .39

 اىظنبعِ

 فِ اىزذسّظ ىيطالة فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ 2، ًّت  1اعزخذاً رطجْقبد ًّت   .41

 اعزخذاً اىفظٌه االفزشاضْخ  فِ اىزذسّظ ىيطالة فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .41

 رٌظْف ٌٍاقع اىٌّت اإلىنزشًنْخ ىيزذسّظ ىيطالة فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .42

إنشبء طفحخ عيَ ٌٍاقع اىزٌاطو االجزَبعِ ّشبسك فْيب اىطالة ًاىضٍالء ًاىخجشاء فِ   .43

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

ىنقو اىَيفبد ًرجبده اىَعيٌٍبد اىنظْخ ًاىَظٌسح فِ رخظض  Wapاعزخذاً خذٍخ اىٌاة   .44

 اىزعيٌْ اىظنبعِ

األجيضح اىيٌحْخ ًاىزعيٌ اىَزنقو فِ رحٌّو اىٌَاد اىزعيَْْخ ًاىزذسّجْخ إىَ ٌٍاد سقَْخ رنبعت   .45

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

 فِ اىزذسّظ ىيطالة فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ Google Appsرٌظْف رطجْقبد جٌجو   .46

فِ اىزذسّظ ىيطالة فِ رخظض  Cloud Computingرٌظْف رطجْقبد اىحٌعجخ اىغحبثْخ   .47

 اىزعيٌْ اىظنبعِ

اعزخذاً رطجْقبد اىَحبمبح ًاىٌاقع اىَعضص ًاىٌاقع االفزشاضِ فِ اىزذسّظ ىيطالة فِ رخظض   .48

 اىزعيٌْ اىظنبعِ

ًغْشىب فِ اىزذسّظ  AutoCADاعزخذاً اىجشاٍج اىينذعْخ ًاىظنبعْخ ٍثو االًرٌمبد   .49

 ىيطالة فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

ًغْشىب فِ اىزذسّظ ىيطالة فِ  HTMLً  اعزخذاً ىغبد اىجشٍجخ ٍثو اىجْضّل اىَشئِ  .51

 رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ

رٌظْف رطجْقبد اىثٌسح اىظنبعْخ اىشاثعخ ٍثو اىزمبء االططنبعِ ًاىشًثٌربد ًانزشنذ األشْبء   .51

اىغْجشانْخ ًاىزعيٌْ اىزمِ فِ  -ًاىطجبعخ اىثالثْخ ًاىزننٌىٌجْب اىحٌّْخ ًاىنظٌ اىفْضّبئْخ

 اىظنبعِاىزذسّظ ىيطالة فِ رخظض اىزعيٌْ 

 رٌظْف أنظَخ اىزحنٌ ًاالرظبالد ًاىشجنبد فِ اىزذسّظ ىيطالة فِ رخظض اىزعيٌْ اىظنبعِ  .52

https://www.new-educ.com/applications-android-pour-la-prise-des-notes
https://www.new-educ.com/applications-android-pour-la-prise-des-notes
https://www.new-educ.com/outils-bibliographie-et-citations
https://www.new-educ.com/create-classroom-poster-using-google-drawing
https://www.new-educ.com/create-classroom-poster-using-google-drawing
https://www.new-educ.com/?s=%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9
https://www.new-educ.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%b3-hangouts
https://www.new-educ.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%b3-hangouts
https://www.new-educ.com/outils-de-stockage-et-de-partage-des-documents
https://www.new-educ.com/outils-de-stockage-et-de-partage-des-documents
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التعليه الجاىوي الفين  ملعلني املهارات الرقنيةاحملور الجالح: توصيات ومقرتحات لتفعيل تينية 

 يف ضوء الجورة الصياعية الرابعة الصياعي يف مصر

الثورة الصناعية الرابعة والتعميـ الفني الصناعي في مصر، بعد استعراض مفيـو 
،  في ضوء الثورة الصناعية الرابعة التعميـ الثانوي الفني في مصروالميارات الرقمية لمعممي 

الميارات الرقمية توصى ورقة العمؿ الحالية بمجموعة مف التوصيات والمقترحات لتفعيؿ تنمية 
: )أبو وىي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة في مصر الصناعي التعميـ الثانوي الفنيلمعممي 
،   9090( )المياحي وآخروف ، 1-4،  9042(، )الياللي ، 141 – 111،  9042لبياف ، 

111 – 111 )(Karunanayaka & Weerakoon,2020, 61-77) ، 9041)إيماف عمي  ،
-14، 9090الدىشاف ، ( )91-4، 9042( )البيطار ، 441 -12، 9042( ، )مختار ،1-14

12 )(Ally, 2019,302-318) (Oke & Fernandes,2018, 1-22) 
مناىج ومقررات التعميـ الثانوي الفني الصناعي في مصر بحيث تسمح بدمج  تطوير .4

الميارات الرقمية ضمف المناىج الدراسية بصورة تكاممية أكثر مف مجرد أنيا أنشطة 
 إضافية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

الميارات الرقمية بطريقة تكاممية داخؿ المواد الدراسية المختمفة في برامج إعداد  تنمية .9
الصناعية  الفنية المعمـ بكميات التربية وكميات التعميـ الصناعي والتكنولوجيا والمعاىد
 والتكنولوجية والجامعات التكنولوجية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

ي الفني الصناعي في مصر المنصات التعميمية االجتماعية مثؿ استخداـ معممي التعميـ الثانو  .1
والبالكبورد  Moodleوانظمة إدارة التعمـ مثؿ المودؿ  Edmodo األدومودومنصة 

Blackboard في التدريس والتواصؿ مع طالب التعميـ الثانوي الفني الصناعي في مصر 
إلعالـ في إعداد حمالت توعية التعاوف بيف المدارس الثانوية الفنية الصناعي ووسائؿ ا .1

مجتمعية بأىمية توظيؼ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودورىا في التنمية االقتصادية 
 وتحقيؽ متطمبات مجتمع واقتصاد المعرفة والتعميـ الذكي.

تدريب معممي التعميـ الثانوي الفني الصناعي عمى تغيير أساليب واستراتيجيات التدريس  .1
ميدية بأساليب توظيؼ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثؿ التعمـ القائـ والتدريب التق

والمحاكاة والواقع االفتراضي والواقع المعزز والتعمـ  البحثية التطبيقية عمى المشروعات
عبر حؿ المشكالت والتعميـ التفاعمي والمتاحؼ االفتراضية والنظـ الخبيرة والتعمـ المتنقؿ 

 ستخداـ تكنولوجيا التعميـ والمعموماتواألجيزة الذكية وا
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ضرورة تدريب معممي التعميـ الثانوي الفني الصناعي عمى كيفية توظيؼ تطبيقات  .1
مجاالت الثورة الصناعية الرابعة حتي يكونوا عمى دراية بتوجو سوؽ العمؿ وذلؾ 

 باالستناد إلى احتياجاتيـ التدريبية المستقبمية
تسمح بإنشاء شركات ومشروعات تابعة لمدارس التعميـ تعديؿ القوانيف والموائح بحيث  .1

الثانوي الفني الصناعي ، والتوسع في مشاريع الوحدات المنتجة ورأس الماؿ والسماح 
 بإنشاء حاضنات تكنولوجية لتوظيؼ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

يمية والبرامج دمج مفاىيـ ومجاالت وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المناىج التعم .1
 التدريبية المختمفة في التعميـ الثانوي الفني الصناعي في مصر

ايجاد تسييالت وقنوات تمويمية تساعد طالب التعميـ الثانوي الفني الصناعي في بدء مشاريعيـ  .2
 الصناعية والتجارية واالجتماعية الجديدة القائمة عمى توظيؼ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

الدراسات والمعمومات الفنية الالزمة لتأسيس وتوسيع المشروعات الصغيرة القائمة  توفير .40
عمى توظيؼ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثؿ الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء 

 والواقع المعزز والواقع االفتراضي والمحاكاة وقواعد البيانات الضخمة.
يدة المختمفة في التعميـ الفني في مصر والثورة االستفادة مف استحداث التخصصات الجد .44

 الصناعية الرابعة مثؿ تطبيقات الروبوتات، والذكاء االصطناعي، وسمسمة الكتؿ
Blockchain ، نترنت األشياء ، والطباعة ثالثية   ، وتقنية النانو والتقنية الحيوية ، وا 

 بؿاألبعاد ، والمركبات المستقمة، وغيرىا في صناعة ميف المستق
التركيز عمى تنمية ميارات ميف ووظائؼ المستقبؿ الجديدة لدي طالب التعميـ الفني في  .49

، وتطوير تطبيقات األجيزة النقالة Machine Learningمصر مثؿ التعمـ اآللي 
Mobile Development  وتمثيؿ البيانات ،Data Visualization  وتحسيف ،

،  Data Engineeringة البيانات ، وىندسSEO Marketingنتائج محركات البحث 
،  Cyber-Securityوتصميـ واجيات المستخدـ ، واألمف السيبراني والمعموماتي 

، والتعامؿ مع سالسؿ الكتؿ الموزعة  Cloud Computingوالحوسبة السحابية 
، والسائؽ الحر لشركات النقؿ  IOT، وانترنت األشياء  Blockchainالمتزايدة 

 ألعاب الواقع االفتراضي وغيرىا مف ميف المستقبؿ الجديدة. التشاركي ، ومطور
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 املراجع

 :املراجع العربيةأواًل: 

(. تصور مقترح لالنتقال بالجامعات المصرية 9116أبو لبيان، منة اهلل محمد لطفي محمود )  .1
ة ، كمية التربية جامعة إلى جامعات الجيل الرابع في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، مجمة التربي

 714 – 333، ( 3) 151األزىر ،
(. تصور مقترح إلعداد 9117أحمد، حمدي أحمد عبدالعزيز، فوده، فاتن عبدالمجيد السعودي ) .9

معمم العصر الرقمي بكميات التربية في ضوء المعايير واألطر الدولية الحديثة لدمج تكنولوجيا 
 53 جامعة المنصورة، -مجمة كمية التربية بالمنصورة  عمم،التعمم اإللكتروني في برامج إعداد الم

(1 ) ،373- 733  
(. فاعمية استخدام تطبيقات جوجل التعميمية عمى تنمية 9115ابراىيم، وائل سماح محمد ) .3

الميارات الرقمية والكفاءة الذاتية لدى الطالب المعممين، المجمة العربية لمتربية النوعية، المؤسسة 
 114 -47،  4ربية والعموم واآلداب ، العربية لمت

(. تطوير التعميم الفني الصناعي في مصر " الواقع 9114البيطار، حمدي محمد محمد ) .7
 السادس العممي والمشكالت والتجارب الناجحة وتصور مقترح لمتطوير" ورقة عمل مقدمة لممؤتمر

  9114مارس  17 -11 من  الفترة  )التطوير وسياسات التحديات - المعمم تكوين )منظومة
 733-771االقصر،  جورج سان سونستا بفندق 

(. تطوير مناىج التعميم الفني الصناعي باستخدام نظام 9115البيطار، حمدى محمد محمد ) .7
الجدارات المينية، ورقة عمل منشورة بالمؤتمر العممي السابع بكمية التربية جامعة أسيوط " التعميم 

، 9115اكتوبر  96-93وأفاق مستقبمية ، الغردقة في الفترة من  وتحديات األمن القومي :رؤى
361-711 

(. استخدام المعايير المينية والجدارات المينية في تطوير 9116البيطار، حمدى محمد محمد ) .3
التعميم الفني الصناعي، ورقة عمل مقدمة المؤتمر العممي الثاني لقسم المناىج وطرق التدريس 

م بالقاعة الثمانية 9116يناير  94الجديد : الواقع والتحديات" في الفترة  بعنوان "نظام التعميم
 773 -736، بجامعة أسيوط -بالمبني اإلداري 

(. استخدام مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تطوير التعميم 9116البيطار ،حمدي محمد محمد ) .4
سوىاج جامعة سوىاج بعنوان الفني الصناعي في مصر ، ورقة عمل منشورة بمؤتمر كمية التربية ب

، 9116نوفمبر  95-94في الفترة من  "المعمم ومتطمبات العصر الرقمي .. ممارسات وتحديات"
1  ،1-94 
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(. الحوكمة اإللكترونية كمدخل لمتطور الديمقراطي في ظل الثورة 9191الدقن، أحمد السيد محمد ) .5
لمبحوث العممية، كمية التجارة جامعة الصناعية الرابعة: نحو إطار شامل ، مجمة كمية التجارة 

 61 - 75، 35أسيوط ، 
(. المعضالت األخالقية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، 9191الدىشان، جمال عمي خميل )  .6

 – 71،  (3) 3المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية ، المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل ، 
56 

(. المعمم في عصر المعرفة الرقمي: تحديات وتحوالت، ورقة 9113)الصالح، بدر بن عبداهلل  .11
 77-1،  9113محرم  97 - 93عمل منشورة في الممتقى التربوي الثاني "معمم العصر الرقمي" 

(. ميارات المعمم الالزمة في توظيف تقنيات العصر 9113الغامدي، عمي بن عوض عمي ) .11
ة عمل منشورة في الممتقى التربوي الثاني "معمم العصر الرقمي واإلعالم الجديد في التدريس ، ورق

 14-1،  9113محرم  97 - 93الرقمي" 
، موقع تعميم  91(. الميارات التقنية التي ينبغي أن تتوفر في معمم القرن 9113القايد، مصطفى ) .19

 أخبار وافكار في تكنولوجيا التعميم، متاح عمى الرابط: –جديد 
-21e-enseignant-technique-competence-educ.com/33-https://www.new

siecle 
(. تطوير التعميم التقني والتدريب الميني 9116المزروعي، سامي بن خاطر بن محكوم )  .13

جية التحديات التي تواجو الشباب العماني في سوق الثورة الصناعية الرابعة لمواباستخدام تقنيات 
مركز تطوير التعميم  -العمل ، مجمة دراسات في التعميم الجامعي ، كمية التربية جامعة عين شمس

 137 -116الجامعي ،عدد خاص ، 
(. برنامج تدريبي مقترح 9111المصري، سموى فتحي محمود، محمود، غادة محمود نجيب ) .17

الزمة لمعممي الحاسب اآللي بالمرحمة الثانوية الصناعية ، المجمة الدولية لمتعميم لتنمية الكفايات ال
 46-73،   19، باإلنترنت ، جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية 

(. الثورة الصناعية الرابعة والتعميم الذكي ، المجمة الدولية 9116الياللي، الياللي الشربيني ) .17
 3-1لتنمية التكنولوجية والبشرية ،  لمتعميم باإلنترنت ، جمعية ا

(. برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات التدريس الرقمي لدى معممات 9191اليامي، ىدى يحي )  .13
 31 -11،  (9) 15التعميم العام بالمممكة العربية السعودية، مجمة كمية التربية ، جامعة األزىر ، 

نصر بن ناصر ، الجيوري ، عبداهلل بن عمي المياحي، لقمان بن خمفان بن أحمد ، الجابري ،  .14
(. أثر برنامج تدريبي في تمكين مفاىيم الثورة 9191عبداهلل، الخروصي، حسين بن عمي ) 

https://www.new-educ.com/33-competence-technique-enseignant-21e-siecle
https://www.new-educ.com/33-competence-technique-enseignant-21e-siecle
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الصناعية الرابعة لدى طمبة معيد العموم اإلسالمية بمسقط، المجمة الدولية لمدراسات التربوية 
 754 – 743، (3) 4والنفسية ، مركز رفاد لمدراسات واألبحاث ، 

(. تصور مقترح لمكفايات التقنية الرقمية ومتطمبات 9191بعطوط، صفاء عبدالوىاب بمقاسم ) .15
القرن الحادي والعشرين لمعممات التربية الفنية في ضوء احتياجتين التدريبية، مجمة الشمال لمعموم 

 937 -914 ( ،1) 7اإلنسانية، جامعة الحدود الشمالية ، المجمد 
(. التعميم الفني وعالقتو بالتنمية االجتماعية، فكر 9117بشير عبدالسالم )صاروخ، جالل ال .16

 315-964، 69وابداع، مصر، 
بحوث ودراسات ،  –(.التعميم الثانوي الفني، السكان 9117عبدالعال، أزىار؛ مظموم، نيمة كمال ) .91

 36-33،  56مصر، 
اء الصناعي وتحديات الثورة (. أثر جودة التعميم عمى تنافسية األد9115عمي، إيمان حسن )  .91

الصناعية الرابعة: دراسة مقارنة بين مصر وسنغافورة، مجمة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية 
 71-7  ( ،731) 11لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع ، 

تنمية ميارات استخدام التعمم النقال لمعمم التعميم األساسي فى  (.9115عمى، منال فتحي أحمد ) .99
جامعة القاىرة. كمية الدراسات  -متطمبات العصر الرقمي: تصور مقترح ،  رسالة ماجستير  ضوء

 العميا لمتربية. قسم التعميم العالي والتعميم المستمر.
(. برنامج مقترح لتطوير أداء قيادات المدرسة الثانوية 9115عبيداهلل، مرسي حسن مرسي ) .93

 دكتوراه، كمية البنات، جامعة عين شمسالصناعية في ريادة األعمال، رسالة 
انترنت األشياء الصناعية طريق جديد لمنيوض بالتعميم الفني في  (.9116فرجون، خالد محمد )  .97

مجمة دراسات في التعميم الجامعي ، كمية التربية جامعة عين  ، ظل الثورة الصناعية الرابعة
 115 - 36 ، مركز تطوير التعميم الجامعي ،عدد خاص -شمس

(. فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى تكنولوجيا النانو كمتطمب 9116مختار، إيياب أحمد محمد ) .97
لمتوجو نحو عصر الثورة الصناعية الرابعة في تنمية نزعات التفكير االبتكاري وميارات التفكير 

العممية ، مصر ،  عالي الرتبة في الفيزياء لدى طالب المرحمة الثانوية، المجمة المصرية لمتربية
99 (11)  ،76-114 

ممارسات  -المعمم ومتطمبات العصر الرقمي "مؤتمر كمية التربية بسوىاج جامعة سوىاج بعنوان  .93
 311-1، 1م، 9116نوفمبر  95-94في الفترة من  "وتحديات
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