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  :الــمــقــدمــة
التعلیم اهللا، اھتمام بالغ ب حفظھرئیس ألجمھوریھ علي عبد اهللا صالح  األخالقیادة السیاسیة ممثلھ بفخامة  أولت

وضع ، المھني ریبوالتدممثلة بوزارة التعلیم الفني ، الذي توجب علي الحكومة مرالفني والتدریب المھني األ

لتطویر منظومة التعلیم الفني و المھني لتلبي احتجاجات التنمیة من الموارد البشریة الماھرة و تغذي  إستراتجیة

  .سوق العمل بالكوادر الفنیة والمھنیة المواكبة للتطور التكنولوجي

معاھد عام  ٦تھ من حیث توسعت منشائ، ذلك فقد شھد التعلیم الفني و المھني تطورا ملحوظا أطاروفي 

جمیعھا ، كلیات مجتمع ٦منھا ، منشاة تعلیمیة و تدریبیة ٧٨ أليلتصل ، محافظات ٦وعلي مستوي ، م١٩٩٠

الكادر التدریسي  تأھیلتطور نسبیا في ، كما رافق ھذا التوسع.  منتشرة علي مستوى محافظات الجمھوریة

  .ي التخصصات النوعیةوالتوسع ف والتدریبي وتحدیث التجھیزات وتحدیث المناھج

معالجة االختالل بین احتیاجات سوق  بھدفلتوسع، في منظومة التعلیم الفني والتدریب المھني، ا لھذاخطط وقد 

العمل ومتطلبات خطط التنمیة من مھارات فنیة ومھنیة من ناحیة، وما ھو متوفر من عمالة بمھارات محدودة 

یكون ھذا التوسع متوافقا ومتماشیا مع برامج وخطط  طط بانكما خ .في سوق العمل الحالي من ناحیة أخرى

التنمیة الشاملة للدولة وفق الرؤیة اإلستراتجیة والخطط الخمسیة للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وبرامج مكافحة 

راء البنك لتعلیم الفني والتدریب المھني المعدة باالشتراك مع خبوثیقة اإلستراتجیة الوطنیة لالفقر للدولة وضمن 

  .الدولي والمفوضیة األوروبیة

  :اإلستراتجیة خطط التوسع لمنظومة التعلیم الفني و التدریب المھني باإلجراءات التالیة وقد حددت

التوسع في إنشاء مراكز ومعاھد للتدریب الفني والمھني جدیدة.

 وبما یتناسب معتجھیز مراكز ومعاھد التدریب الفني والمھني الجدیدة بأحدث معدات التدریب 
.التطور التكنولوجي

إعادة تأھیل مراكز و معاھد التدریب الفني القائمة.

إعادة تجھیز مراكز ومعاھد التدریب الفني والمھني القائمة بما یتناسب مع التطور التكنولوجي.

من  تطویر أداء الكوادر اإلداریة و مدرسي ومدربي مراكز ومعاھد التدریب الفني والمھني الحالیة
.خالل برامج تدریبیة في المجال التخصصي واإلداري والتربوي داخلیا وخارجیا

تأھیل كوادر ومدرسین ومدربین لمراكز و معاھد التدریب الفني و المھني الجدیدة.

توفیر العدد الكافي من الكوادر والمدربین.

والجدیدة، وبما یتناسب مع  القائمة والتقني دعم تطویر إعداد و طباعة مناھج معاھد التدریب الفني
.التطور التكنولوجي وذلك من خالل االستعانة بالخبرات األجنبیة

 التكنولوجیا معطیات دعم وتطویر البرامج التدریبیة للھیئة التدریسیة والتدریبیة على استخدام
. الحدیثة من خالل الدورات التدریبیة الداخلیة والخارجیة

  

  :راءاتـــــاإلج: أوًال



قصر المدة م ونتیجة لعدد من اإلجراءات التنظیمیة واإلداریة المتخذة بالوزارة، وعلى رغم من ٢٠٠٧عام  منذ

انجاز العدید من النجاحات في ضوء تحقیق أھداف اإلستراتجیة وتحسین مخرجات  إال أن الوزارة استطاعت

  -:النحو التالي عليالتعلیم الفني وتنمیة العالقة مع القطاع الخاص وذلك 

  :في مجال التشریعات والبناء المؤسسي -أ
  

اللوائح التنفیذیة ومشاریع قرارات الستكمال تشكیل المجالس االستشاریة  أعدادعملت الوزارة علي استكمال 

  -:التشریعات والقرارات التالیة بإصداروالذي تتوج  ٢٠٠٧خالل الفترة منذ عام 

ذ لبرامج التعلیم الموازي وبرامج التعلیم المستمر إصدار الئحة أجور الكادر الفني واإلداري المنف
م٢٠٠٧لعام ) ١٢(بقرار وزاري رقم 

 م٢٠٠٧لعام ) ١٦(إصدار الالئحة التنظیمیة إلعداد وتطویر المناھج بقرار وزاري رقم.
م٢٠٠٧لعام ) ١٢٠(التنظیمیة للتدریب التعاوني بقرار وزاري رقم  ةإصدار الالئح.
 م٢٠٠٧لعام  )٤٨٨(بقرار مجلس الوزراء رقم  لكلیات المجتمعإنشاء الجھاز التنفیذي.
م٢٠٠٧لعام  )٢٣٢(بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  المجلس األعلى لكلیات المجتمع تشكیل.
 م٢٠٠٨لعام ) ٢٠(قرار وزاري رقم بإصدار الئحة شروط ومعاییر إنشاء كلیة المجتمع الخاصة. 
قرار وزاري رقم بفي كلیات المجتمع الخاصة والحكومیة  إصدار الالئحة الخاصة بنظام الدراسة

م٢٠٠٨لعام ) ٧٢(
 م٢٠٠٨لعام ) ٢٩٩(صدور الالئحة التنفیذیة لقانون التعلیم الفني بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم.
م٢٠٠٨لعام  )٣٨٦(بقرار مجلس الوزراء رقم  المجلس االستشاري العام للتعلیم الفني تشكیل.
م٢٠٠٨ لعام )٤٤٠(صندوق تنمیة المھارات بقراره رقم راء لمشروع قانون مجلس الوز أقرار ،

.مجلس النواب للتصویت علیھ ألي إرسالھو
وزارة الخدمة المدنیة لم ٢٠٠٩عام ببدایة ، للوزارة المعدلة وتقدیم مشروع الالئحة التنظیمیة عدادإ

.إقرارهالرفع لمجلس الوزراء لمناقشتھ وللمراجعة و
  

.القائمة تأھیلكلیات مجتمع جدیدة ومن خالل التوسع ببناء معاھد و طاقة االستیعابیة لمنظومة التعلیم الفني والتدریب المھنيرفع ال - ب
في عدد  الحالیة أصبحت ال تواكب معدالت النموالمجتمع إن الطاقة االستیعابیة للمعاھد المھنیة والتقنیة وكلیات )١

من إجمالي % ٥٨كلیات المجتمع، حیث تستوعب تلك المؤسسات ما نسبتھ المتقدمین للدراسة في تلك المعاھد و
:المتقدمین للدراسة فیھا كما ھو موضح في الجدول التالي

  



  م٢٠٠٨ - ٢٠٠٦خالل األعوام یوضح إجمالي المقیدین في المؤسسات التدریبیة التابعة للوزارة) ١(رقم جدول 

السنةم

  الدبلوم التقني   
)كلیات المجتمع(

إجمالي المقیدیندبلوم التدریب المھنيالثانویة المھنیةالدبلوم التقني
المجموع

سنة 
أولى

سنة 
ثانیة

سنة 
ثالثة

المجموع
سنة 
أولى

سنة 
ثانیة

المجموع
سنة 
أولى

سنة 
ثانیة

سنة 
ثالثة

المجموع
سنة 
أولى

سنة 
ثانیة

المجموع
سنة 
أولى

سنة 
ثانیة

سنة 
ثالثة

1200620911053713686522332058428105968618023547367926556334120527599251522166

2200723091366755443056453885953094365815913192392724226349128248331234623501

320082178152710314736374455629235734506168429243766277765431042210372271523509

  

لزم على الوزارة وضع خططھا اإلنشائیة للتوسع في الطاقة ) ١(وعلى ضوء ما ورد في الجدول أعاله رقم 
االستیعابیة ومواكبة النمو في أعداد الطالب المتقدمین وذلك من خالل القیام بإنشاء المعاھد الجدیدة المھنیة 

  .والتقنیة وكلیات المجتمع وعلى كافة المحافظات في الجمھوریة
  .ي مجال اإلنشاءاتف)٢

 ألعمالو جمیع العراقیل التي واجھاتھا الوزارة  األھدافوعلي الرغم من محدودیة التمویل مقابل ضخامة 
توسعھ للقائمة و التي تمثلت بشكل رئیسي بمشاكل  أعمالبناء معاھد وكلیات مجتمع جدیدة و بأعمالالتوسع 
المؤسسي لشركات  األداءالبناء وضعف  أعمال قتأعا أھلیھالمشاریع وبتدخالت قبلیھ و بأرضیةتتعلق 

الوزارة استطاعة تنفیذ عدد من مشاریع الجدیدة  أن أال التعاقد، إجراءاتوالتطویل في  المقاوالت المحلیة،
خدمات التعلیم الفني والمھني  إیصالومشاریع توسعة للقائمة، توزعت علي جمیع محافظات الجمھوریة نحو 

  -:أدناهحو المبین للجمیع، وذلك علي الن
  یبین عدد المعاھد الجدیدة والتوسع في المعاھد القائمة) ٢(جدول رقم 

  

  إنشاء معاھد جدیدة  العـــــام
إنشاء كلیة مجتمع 

  جدیدة
  مالحظات  تسویر معاھد جدیدة  توسعة معاھد قائمة

٧  ١١  ١  ٢٤  ٢٠٠٦    

٩  ٩  ٥  ٦  ٢٠٠٧    
١٥  ٤  ٣  ٤  ٢٠٠٨    

١٣  ٥  ١  ٩  ٢٠٠٩    

  



، م٢٠٠٧و منذ عام ، التي واجھت مشاریع الوزارة خالل الفترات السابقة، قامت الوزارة الصعوباتلتذلیل و 
من المتخذة  اإلجراءاتتلك وقد أدت  . التعثر و معالجتھا أسبابالمبنیة علي دراسة  اإلجراءاتباتخاذ العدید من 

لرغم من استمرار تكرر معظم تلك ، علي االمتعثرة قبل الوزارة إلى رفع نسب االنجاز لعدد من المشاریع
  :على النحو التالي ، وذلكوقاتعمال

  یبین نسب االنجاز لمشاریع المعاھد قید اإلنشاء في الوزارة ) ٣(جدول رقم 

  اسم المــشــــــروع  م
تاریخ بدء 

  العمل

نسبة االنجاز 
 عام لنھایة

  م٢٠٠٦

نسبة االنجاز 
 عام لنھایة

  م٢٠٠٧

نسبة االنجاز 
 عام لنھایة

  م٢٠٠٨
  مالحظـات

    %١٠٠  %٩٠  %٢٠  م٢٠٠٦  استكمال ترمیم المعھد الصناعي بالدریھمي  ١

    %١٠٠  %١٠٠  %٩٠  ٢٠٠٣  إنشاء سور وبوابات المعھد التقني البحري الحدیدة  ٢
    %١٠٠  %٩٠  %٧٠  ٢٠٠٤  إنشاء سور وبوابات المعھد الصناعي بالمقاطرة  ٣
    %١٠٠  %١٠٠  %٥٠  ٢٠٠٥  الضالع/توسعة المعھد المھني الصناعي م  ٤
    %١٠٠  %١٠٠  %٨٥  ٢٠٠٤  توسعة المعھد المھني الصناعي بأبین  ٥
    %١٠٠  %١٠٠  %٦٠  ٢٠٠٤  ابین/توسعة محطة اآللیات الزراعیة م  ٦
    %١٠٠  %٩٠  %٢٠  ٢٠٠٦  عمران/توسعة المعھد الصناعي بثالء  ٧
    %١٠٠  %١٠٠  %٧٣  ٢٠٠٦  ابین/ ترمیم المعھد المھني   ٨
    %٩٢  %٥٦  %١٨  ٢٠٠٦  الحدیدة/عي باجلإنشاء المعھد الصنا  ٩

    %٨٠  %٥٢  %١٨  ٢٠٠٦  ذمار/إنشاء المعھد المھني الصناعي  ١٠
    %٩٢  %٧٠  %١٥  ٢٠٠٦  اب/إنشاء المعھد المھني الصناعي السدة  ١١
    %٨٧  %٥٠  %٨  ٢٠٠٦  صنعاء/المعھد الصناعي جحانة  ١٢
    %١٠٠  %٩٠  %٢٠  ٢٠٠٦  البیضاء/المعھد المھني الصناعي ذي ناعم  ١٣
    %٧٣  %٤٠  %١٥  ٢٠٠٦  مارب/المعھد المھني الصناعي المحجزة  ١٤
    %٧٩  %٦٥  %١٦  ٢٠٠٥  حجة/المعھد التقني الصناعي عبس  ١٥
    %٨٩  %٧٠  %٢٥  ٢٠٠٦  )مرحلة ثانیة(عمران / المعھد المھني الصناعي خمر  ١٦
    %٧٨  %٦٣  %٢٨  ٢٠٠٥  اب/المعھد الصناعي بعدان  ١٧
    %١٠٠  %٥٥  %٥  ٢٠٠٦  ذمار/المعھد الصناعي ذي سحار  ١٨
    %٤٢  %٢٥  %٢  ٢٠٠٥  صنعاء/كلیة المجتمع بالد الروس  ١٩
    %٤٥  %٢٠  %٠  ٢٠٠٦  )توسعة(ذمار /المعھد المھني الصناعي  ٢٠
    %١٠٠  %١٠٠  %٠  ٢٠٠٣  حضرموت/أعمال أولیة للمعھد التقني بالشحر  ٢١
    %١٠٠  %١٠٠  %٨٥  ٢٠٠٤  البیضاء/المعھد الصناعي القرشیة   ٢٢
    %٨٠  %٥٠  %١٦  ٢٠٠٦  عمران/المھني الصناعي مدینةالمعھد   ٢٣

  

  
  

 قدیمة ،  وبالنسبة إلعمال رفع الطاقة االستیعابیة عن طریق إعمال إنشاء معاھدة جدیدة بمنح وقروض خارجیة
قات التي أدت إلى تعثر وحل جمیع المع أليم، بشكل مسئول ھدف ٢٠٠٧منذ عام  الوزارة معھا تفلقد تعامل

الفترات السابقة ورفع نسب االنجاز واالستفادة من مخصصات المنح والقروض وذلك على النحو تلك المشاریع ب
  :التالي

  )القرض السعودي(ھد التقنیة والمھنیة انسب االنجاز في مشاریع المع) ٤(جدول رقم 



  المحافظة  اســـم المشــــــــــــروع  م
المقاول المنفذ 

  للمشروع

القیمة التعاقدیة 
  إشراف+بناء

)$(  

نسب االنجاز 
 حتىالتراكمیة 

  ٢٠٠٦دیسمبر 
(%)  

نسب االنجاز 
التراكمیة 

دیسمبر  حتى
٢٠٠٧  
(%)  

نسب االنجاز 
التراكمیة 

دیسمبر  حتى
٢٠٠٨  
(%)  

نسب االنجاز 
التراكمیة 

فبرایر  حتى
٢٠٠٩  
(%)  

  الحدیدة  المعھد التقني التجاري  ١
شركة السعید لتصنیع 

  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠,٨٦  ٢٨,٩٧  ٢.٠٦٥.٢٢٠  الخرسانة

  ٩٩  ٩٩  ٧٢,٩٤  ٢٣,٣٠  ٣.٠٩٨.٧٧٠  احمد مقبل المقطري  الحدیدة  معھد المركبات الثقیلة  ٢

  البیضاء  المعھد المھني الصناعي  ٣
مؤسسة االتحاد 

  ٩٦  ٩٥,٧٨  ٦٣,٦٢  ٢٤,٦٠  ٢.٤٧١.٨٤٤  للمقاوالت

  بني مطر  المعھد المھني الصناعي  ٤
مؤسسة الواقدي 

  ٩٥.٥  ٨٨,٨  ٥٥,٥٥  ١٨.٢  ١.٤٧٠.٧٦١  للمقاوالت

  حضرموت  القطن/المعھد الزراعي البیطري  ٥
مؤسسة الواقدي 

  ٩٣.٠٤  ٩٣,٠٤  ٦٤,٥  ٣٥.٥  ٣.٦٨١.٦٨٨  للمقاوالت

  المحویت  المعھد المھني الصناعي  ٦
مكتب احمد مقبل 

  ٩٠.٤٢  ٨٧,١٧  ٤٨,٥٤  ٢٧,٤٤  ٢.٦٨٠.٣٤٣  المقطري

  لحج  المعھد المھني الصناعي  ٧
شركة السعید لتصنیع 

  ٨٥.٠٢  ٨٥,٠٢  ٤٨,٦٧  ٢١  ٢.١٧٠.٢٣٨  الخرسانة

  المھرة  المعھد المھني الصناعي  ٨
مؤسسة الواقدي 

  ٨٣.٠٥  ٨٣,٠٥  ٤٧,٤٧  ٢٣.١  ٣.٢٩٠.٤٤٩  للمقاوالت

  شبوة  المعھد المھني الصناعي  ٩
مؤسسة النھضة 

  ٨٣  ٨١,٢  ٥٧,٢٤  ٢٥  ٢.٩٣٥٢٩٦  للمقاوالت

  حضرموت  المكال/المعھد الصناعي  ١٠
مؤسسة العرامي 

  ٨١.٣٦  ٨٠  ٥٣,٨٨  ١٣,١٠  ٢.٩١٢.٢٤٨  للمقاوالت

  أبین  معھد ھندسة الري  ١١
مؤسسة النھضة 

  ٧٩.٥  ٧٦,٢٥  ٥١,٦٥  ٢٥  ٢.٥٠٣.٦١٤  للمقاوالت

  حجة  المعھد المھني الصناعي  ١٢
النعماني للھندسة 

  ٧٦.٣٦  ٦٦  ٤٧,٦٠  ٢٥  ٣.٢٢٩.٤١١  والمقاوالت

  ٦٠.٤٩  ٦٠  ٤٠,٩٨  ٦,٣٢  ٢.٤٨٧.٤٧٥  الصانع للمقاوالت العامة  األمانة  المعھد التقني الصناعي  ١٣

  عدن  معھد الھندسة المدنیة  ١٤
مكتب عبد الباري 

  ٥٥  ٥٥  ٥٢,٤٧  ٢٥,٦١  ١.٨٣٦.٤٩٥  الخامري

  صعدة  المعھد المھني الصناعي  ١٥
مؤسسة العرامي 

  ٥٠.٥٠  ٤٧.٦٩  ٣٢,٤١  ١٣,٢٩  ٣.٥٩٩.٤٠٦  للمفاوالت

  األمانة  المعھد التقني التجاري  ١٦
مكتب قصر غمدان 

  ٥٢.١٤  ٥٢.١٤  ٢٣,٥٧  ٥,٠٥  ٣.٨٢٢.٧٠٦  للمقاوالت

  عدن  معھد األتمتة الصناعیة  ١٧
مكتب عبد الباري 

  ٤٧  ٤٦.٧٣  ٤٣,٥١  ١٢,١٧  ٣.٠٢٠.٠١٦  الخامري

  نعز  المعھد التقني التجاري  ١٨
مؤسسة غالب 

٣٢.٤٦  ٣٢.٤٦  ٢٨,١١  ١١,٧٧  ١.٣٠٩٠١١  للمقاوالت

  :)للتنمیة اإلسالميتمویل البنك (  باألمانةمشروع المعھد التقني 
م ٢٠٠١تم توقیع اتفاقیة القرض لھ عام مشروع المعھد التقني األمانة تمویل البنك اإلسالمي للتنمیة فقد ل بالنسبة

م، اتخذت الوزارة عدد من ٢٠٠٧م، و منذ عام ٢٠٠٥البناء حتى عام  أعمالالتعاقد و  أعمالبداء  تأخرتو 
باقي مكونات القرض، و ارتفعت نسب االنجاز  استھدفت تسریع نسب االنجاز بالمشروع و استكمال اإلجراءات

  -:كالتالي
  یبین مشروع المعھد التقني باألمانة) ٥(جدول رقم 

  المحافظة  اســـم المشروع  م
المقاول المنفذ 

  للمشروع

القیمة التعاقدیة 
  إشراف+بناء

)$(  

نسب االنجاز 
 حتىالتراكمیة 

  ٢٠٠٦ نھایة
%  

نسب االنجاز 
  حتىالتراكمیة 

  ٢٠٠٧نھایة 
%  

نسب االنجاز 
 حتىالتراكمیة 

٢٠٠٨  
%  

  األمانة  )كیبولیتكن(المعھد التقني األمانة   ١
مؤسسة التویتي 

  للمقاوالت
١٠٠  ٧٦  ٣٧  ٧,٨٦٦,٧١٦  



):تمویل حكومي( :في مجال التجھیزات)١
ن والذي تعاني الوزارة مم، ٢٠٠٧منذ عام  ھیزاتیوضح الجدول المرفق التوسع في عملیة التمویل المحلي للتج

  :فقد كانت كتالي ،على الرغم من المتابعة المستمرة من قبل الوزارة قلتھ
  م٢٠٠٦/٢٠٠٩التجھیزات المقدمة للمعاھد لألعوام ) ٦(جدول رقم 

  المالحظات  ، ریالالقیمة اإلجمالیة  عدد المعاھد  األعـــــوام  م

  معمل كمبیوتر  ٦٧,٢٦٤,٢٤٦  ٧  ٢٠٠٦  ١

٢  

  م٢٠٠٧    
  
  

  م٢٠٠٨

  أثاث سكن  ٥٣,٥٩٥,٢٥٠  ٥٤
  أثاث مكتبي  ٢٦,٦٤٠,٦٠٠  ٥٤
  تورید معامل كمبیوتر  ٢٠,٤١٥,٣٤٨  ١
  النجارة  ١٠٦,٤٠٠,٠٠٠  ٥
  كھرباء  ١٤٧,١٩٦,٤٠٠  ٣
  التكییف والتبرید  ٩٤٧,١٧٤,٧٩٩  ١
  میكانیكا وھندسة اتصاالت  ٥٣,٢٧٢,٩٤٤  ١
  معامل  ٦٨,٩٥٦,٧٦٤  ١

  وسائل نقل   ١١٥,٤٣٦,٠٠٠  ٥٤
  اإللكترونیات  ٢٤٥,٦٣٠,٠٠٠  ٢

  أجھزة مساحیة  ٥٤,١٦١,٥٧٧  ١١

  م٢٠٠٩  ٣

١٠٥,٠٠٠  ١  

تم إعداد القوائم وجاري 
  استكمال إنزال المناقصة

١٠٠,٠٠٠  ١  
٢٠٠,٠٠٠  ١  
١٠٠,٠٠٠  ١  
١٠٠,٤٦٨  ١  
١١٠,٠٠٠  ١  
١٠٥,٠٠٠  ١  
٨٠,٢٠٠  ١  
١١٠,٠٠٠  ١  

  



  ):منح وقروض(التمویل الخارجي : ثانیًا
  :التمویل الخارجي في لمشاریع تطویر منظومة التعلیم الفني والمھني-أ

أبرمت الوزارة عدة اتفاقیات ثنائیة لتطویر منظومة التعلیم الفني والمھني في مجاالت متخصصة وقد أنشأت لھا 
بھذا الشأن ومن م ٢٠٠٨ة لسن) ٢٤٥(وفقًا لقرار مجلس الوزراء  رقم تنفیذیة تم اختیارھا عبر المنافسة وحدات 

  :المشاریع القائمة منھا
)البولیتكنیك(مشروع المعھد التقني باألمانة .١
.الوحدة التنفیذیة للمشروع التقني العالي الھولندي.٢
الوحدة التنفیذیة لمشروع قرض صندوق التنمیة السعودي إلنشاء وتوسیع وتطویر المؤسسات التدریبیة والمھنیة  .٣

.والتقنیة
).المرحلة الثانیة(ویر التدریب المھني للبنك الدولي مشروع تط.٤
.مشروع توأمة المؤسسات التدریبیة الزراعیة والفرنسیة.٥
  .المشروع الیاباني لتحسین منظومة التعلیم في مجال صیانة السیارات.٦

  

  منحة تجھیز معاھد القرض السعودي- ب
ودي على تمویل التجھیزات لمشاریع تم إبالغ الوزارة من قبل وزارة التخطیط بموافقة الجانب السع-

بإجمالي  بمنحة ،م٢٦/٢/٢٠٠٨معھد، بناء على نتائج مؤتمر المانحین في ) ١٨(معاھد القرض السعودي وھي 
  .ملیون دوالر ٥٠وقدرھا 

شكلت الوزارة فریق عمل من كادرھا العامل إلعداد الدراسات وقوائم التجھیزات وقامت بمخاطبة -
.م١٥/٣/٢٠٠٨ وزارة التخطیط بذلك في

بناء على طلب وزارة التخطیط بضرورة االستعانة بمكتب استشاري خارجي إلعداد الدراسات وقوائم -
ومواصفات استشاري إعمال مناقصة شروط  تم اعدد ومراجعة م، ٤/٥/٢٠٠٨التجھیزات برسالة بتاریخ 

وإرسال نسخھ لالعتماد لكًال من  التجھیزات من قبل الوزارة بناًء على طلب وزارة التخطیط والتعاوني الدولي
  ).م٢٠٠٨/ ٢١/٩( بتاریخ )اللجنة العلیا للمناقصات( الجانب السعودي،وزارة التخطیط

  ).م٢٠٠٨/ ٣/١٢( تم اعتماد الشروط المرجعیة من اللجنة العلیا للمناقصات بتاریخ-
 م وأفاد١٥/١٢/٢٠٠٨في تم مخاطبة الجانب السعودي للتنسیق إلعالن مناقصة استشاري التجھیزات -

الجانب السعودي بضرورة تمویل تكلفة استشاري التجھیزات محلیًا ووافقھ وزارة التخطیط على ذلك بمحضر 
  ).م١٩/١/٢٠٠٩( بتاریخ

تم مخاطبة وزارة التخطیط للمساعدة في توفیر المخصص الستشاري التجھیزات والتنسیق إلعالن -
 إلعالنوزارة تتابع وزارة التخطیط للحصول علي موافقتھا و التزال ال  ).م٢٠٠٩/  ٢/ ٧( المناقصة بتاریخ

  .الرغبة بخدمات استشاریة لتجھیزات معاھد القرض السعودي
  : تجھیز مشروع معھد البولیتكنیك األمانة قرض البنك اإلسالمي - ج

  

التعثر المناسبة لمواجھة  اإلجراءاتاتخاذ جمیع على  م،٢٠٠٧، منذ عام عملت الوزارةسابقا، ناأوضحكما 
و قد آخذت تلك .  التأخیر في البدء بمكونات المشروع األخرى ومن بینھا مكون التجھیزاتالمشروع و  بأعمال

م ٧/٥/٢٠٠٨إعالن المناقصة في اإلجراءات بتسریع االنتھاء من مراجعة متطلبات التجھیزات ومواصفاتھا تم 
م إلى ٢٠٠٩إرسال نتائج التحلیل في بدایة عام ، و من ثم م٢٠٠٨وتم التحلیل وإرساء المناقصة في نھایة عام 

  .البنك اإلسالمي ویتم المتابعة بصورة مستمرة إلقرارھا
  :تطویر مؤسسات التعلیم الفني والمھني على مستوى التوسع في المعاھد والتخصصات وجودة األداء: ثالثًا

د عدد من التخصصات المطلوبة من قبل سوق عدد من الدراسات و الورش لتحدی بأجراءقامت الوزارة        
عدد من التخصصات الجدیدة بمعاھدھا تلبي حاجة  إلضافةالالزمة  اإلجراءاتالعمل، و من ثم اتخاذ جمیع 

  -:ومن تلك التخصصات الجدیدة التالي.  سوق العمل لخریجیھا
  .السكرتاریة التنفیذیة-١



.تدبیر منزلي-٢
.خیاطة وتطریز-٣
.الجـــرافیك-٤
.التصویر-٥
.النفط والغاز-٦
.ریاض األطفال-٧
.میاه وصرف صحي-٨
).دیكور(تصمیم داخلي -٩

  

  .تنمیة متوازنة إحداثبغرض  تغطیة جمیع محافظات الجمھوریة الیمنیة بالمعاھد والمراكز التدریبیة -أ
  یبین توزیع المؤسسات التدریبیة على مستوى محافظات الجمھوریة) ٧(جدول رقم 

  

  مالحظات  عدد المؤسسات التدریبیة  عدد المحافظات  العــــام

٦٤  ١٦  ٢٠٠٦    
٦٧  ١٧  ٢٠٠٧    
٧٨  ١٩  ٢٠٠٨    

  

في مجال تحسین وضمان جودة البرامج التدریبیة والمناھج لمعاھد الوزارة تم عقد ورش عمل ودورات  - ب
  .خارجیة

  

  :ورش عمل ودورات تدریبیة على النحو التالي أربععقدت  ٢٠٠٧في عام 
 تاریة التنفیذیة وإدارة المكاتب الستحداثبمراجعة وتقییم تخصصي السكرورشة العمل الخاصة 

  .تخصص تسویق في المعاھد التقنیة التجاریة
 ورشة تقییمیة للخطط الدراسیة والمقررات في التخصصات التقنیة الصناعیة.  
 ورشة تقییم وتطویر كتب المواد الثقافیة واألساسیة والمساعدة.  
سین ومدرسات المعاھد التجاریة على أنظمة المحاسبة باستخدام الحاسوب دورات خاصة لتأھیل مدر

.بالتعاون مع شركة یمن سوفت لألنظمة واالستشارات المحدودة
  



  :م عقدت ثالث ورش ودورات خاصة على النحو التالي٢٠٠٨في عام 
ورشة إثراء مناھج تخصص مربیات ریاض األطفال.  
 وتطویرھا للكادر التدریسي والتدریبي للمعھد الفني للقوات ورشة تدریبیة خاصة بأعداد المناھج

  .المسلحة ومدرسة الشئون الفنیة التابعة لدائرة التأمین الفني بوزارة الدفاع
 دورة تدریبیة خاصة بتدریب مادة إدارة المشروعات الصغیرة بالمعاھد الفنیة والمھنیة.  
١٥م وحتى  ٢٠٠٨مایو ١٠ات وتطویرھا في تم عقد ورشة عمل بغرض مراجعة آلیة تنظیم االختبار 

حیث یتم إشراك القطاع الخاص في عملیة وضع   .م والخروج برؤیة نھائیة لالئحة تنظیم االختبارات٢٠٠٨مایو
. االختبارات العملیة واإلشراف على تنفیذھا في المستویین الدبلوم والثانویة المھنیة

ھلي المعتمدة من قبل الوزارة ضمن االختبارات العامة تم تنفیذ االختبارات في مؤسسات التعلیم األ
  م٢٠٠٧/٢٠٠٦لمؤسسات الوزارة اعتبارًا من العام 

نھایة عام  م وحتى٢٠٠٧في مجال إعداد وتطویر وطباعة المادة التعلیمة للتخصصات المھینة الصناعیة من منتصف عام  - ج
   :م٢٠٠٨

 كھرباء، خراطة، (خصصات المھنیة الصناعیة وحدة تدریبیة في مختلف الت ١٤٧تم إعداد واعتماد
  ).تكییف، نجارة، میكانیكا، سباكة، آلیات زراعیة، تمدیدات وبناءوتبرید 

 كتاب للرسم الصناعي للمعاھد المھنیة الصناعیة والمواد الثقافیة للمستوي  )١٥(كما تم اعتماد عدد
.التقني

 رولیك والنیوماتیكلتخصص الھید) وسائل تعلیمیة(شفافیة ) ١٧٤(إعداد تم.  
 لتخصص النجارة) وسیلة تعلیمیة ( شفافیة   )٨٥(تم إعداد.
 تم إدماج المفاھیم البیئیة في مناھج التكییف والتبرید من خالل إعداد قائمة المفاھیم البیئیة وخارطة

.المدى
ة في التعلیم المھنيفي مناھج المواد الثقافیة واألساسیة والمساعد تم إعداد دلیل دمج المفاھیم السكانیة.  

  .في مجال تأھیل الكادر التدریبي والتدریسي ورفع مستواه في المعاھد والمراكز التدریبیة للوزارة- د
  :  في مجال المنح الخارجیة.١

  -:بلغت أعداد المنح الخارجیة الممنوحة للوزارة خالل الفترة السابقة كاآلتي
  نوحة للوزارةیبین أعداد المنح الخارجیة المم) ٨(جدول رقم 

  

  العــــــــــــــام
 عـدد المنـح

  الدراسیة
  مالحظـــات

٧٨  ٢٠٠٦    
١٩١  ٢٠٠٧    

١٦٦  ٢٠٠٨  
نقص المنح المقدمة من وزارة النقص نتج من 

  )الدراسات العلیا(التعلیم العالي 

١٦٩  ٢٠٠٩  
یتم توفیر االعتمادات  حتىلم یتم البت بھا 

  المالیة

  



  م٢٠٠٩المتوقع تخرجھم عام الموفدین و الطالب یبین) ٩(جدول رقم 

  البكالوریوس  التقني  التخصصات
  دراســـــات عـــلـــیا

  دكـــتوراه  ماجستیر

    ٠  ٠  ١  بنــــــــاء
    ٠  ٠  ٢  اتصاالت
    ٠  ٠  ١  حاسوب
    ١  ٠  ٢  زراعة

    ١  ٠  ٧  إلكترونیات
    ٠  ٠  ١  بیطــــرة

    ٢  ٠  ٢  تجارة ومحاسبة
    ١  ٠  ٥  كھرباء
    ١  ٠  ٠  كیمیاء

    ١  ١  ٦  میكانیكا
    ٠  ١  ٢  ھندسة مدنیة

    ٦  ٢  ٢٤  اإلجمالي

  
  :م٢٠١٠تخرجھم في العام الطالب الموفدین والمتوقع  یبین) ١٠(جدول رقم 

  دراسات علـــیا  البكالوریوس  التقني  التخصصات
  دكتوراه  ماجستیر

      ١  ١  بناء
    ١      اتصاالت
    ٣  ٢  ٢٢  حاسوب
  ١      ٩  زراعة
        ١١  نیاتإلكترو
        ٦  بیطرة

    ١  ١  ٣  تجارة ومحاسبة
      ١  ١٢  كھرباء
    ٣      لغــــات
        ١  فــــنون
    ٢  ٢  ٢٨  میكانیكا

      ١  ١  ھندسة مدنیة
    ١  ١    إدارة

    ١      تمریض
  ١        مناھج

  ٢  ١٢  ٩  ٩٤  اإلجمالي

  .في مجال التدریب والتأھیل الداخلي.٢
  م٢٠٠٩مایو  –م ٢٠٠٧خالل الفترة مایو  المنفذة داخلیة الدورات التدریبیة یبین) ١١(جدول رقم 



  الھدف منھا  األنشطة
الفئات 

  المستھدفة

   لمتدربینعدد ا
  ٢٠٠٧في عام 

   المتدربینعدد 
  ٢٠٠٨في عام 

المتوقع المتدربین عدد 
مایو  حتىاستفادتھم 

٢٠٠٩  

للفترة من  المتدربینعدد 
  (*) ٢٠٠٩مایو -٢٠٠٧

  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور

  تدریب تخصصي
إصالح نظام التعلیم 
الفني بما یكفل اعدد 
العمالة الفنیة 
الماھرة التي تخدم 
أھداف التنمیة 
وتلبي احتیاجات 

  سوق العمل

المدرسین 
والمدربین 
واإلداریین 

العاملین في 
دیوان الوزارة 

  ومؤسساتھا

٢٥١  ١٤  ٢٣٧  ١٣  ٣  ١٠  ١٠١  ٤  ٩٧  ١٣٧  ٧  ١٣٠  

  ٤٩٦  ٧٥  ٤٢١  ٤١  ١  ٤٠  ١٩٢  ٢٦  ١٦٦  ٢٦٣  ٤٨  ٢١٥  تدریب تربوي

  ٥١٦  ٩٧  ٤١٩  ٣٢  ٠  ٣٢  ١٦٥  ٢٦  ١٣٩  ٣١٩  ٧١  ٢٤٨  تدریب إداري

  ١٣٧  ٢٦  ١١١  ١٠  ٠  ١٠  ٥٠  ٦  ٤٤  ٧٧  ٢٠  ٥٧  تدریب حاسوب

  ٤٦  ٤  ٤٢  ٤  ٢  ٢  ١٦  ١  ١٥  ٢٦  ١  ٢٥  دراسة لغات
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  قید اإلعدادھذه الدورات التدریبیة (*) 
  

:في مجال تنمیة عالقات التعاون الفني الخارجي مع الدول الشقیقة والصدیقة.٣
  

  یة بین الوزارة والغیر من خارج الجمھوریةیبین عدد اتفاقیات التعاون الفني ومذكرات التعاون والبرامج التنفیذ) ١٢(جدول رقم 
  

  مالحظات  برامج تنفیذیة  مذكرة تعاون  اتفاقیة تعاون  السنة

٢  ٢٠٠٦        

١  ٣  ٢  ٢٠٠٧    

٤    ٢  ٢٠٠٨    

١  ١  ٢٠٠٩      

  ١٦  ٥  ٤  ٧  اإلجمالــي

  



  ومذكـــــــــــرات التفـــــــــــــاھم  یاتــــاتفاقیبین ) ١٣(جدول رقم 
  

الدولة التي وقعت معھا االتفاقیةــــــــــیةاالتفاق ماس  امـــــالعم

١  

  م٢٠٠٦

الصین الشعبیةجمھوریة م٢٠٠٨ـ٢٠٠٦اتفاقیة التعاون التربوي والتعلیمي لألعوام 

٢  
اتفاقیة التوأمة بین المعھد البیطري بأمانة العاصمة 
بالجمھوریة الیمنیة والمعھد الوطني المتخصص بالتكوین 

  .تلمسان بالجمھوریة الجزائریة  المھني بوالیة

جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  الشعبیة

٣  

٢٠٠٧  

ةسوریالجمھوریة العربیة المذكرة تفاھم للتعاون في مجال التعلیم المھني والتقني 

  اتفاقیة تعاون أكادیمیة مع أكادیمیة الدلتا للعلوم  ٤
  جمھوریة مصر العربیة

  )أكادیمیة  الدلتا للعلوم(

٥  
مذكرة اتفاق بشأن منحة مشروع تجھیز معاھد تقنیة 

  ومراكز تدریب مھنیة 
  المملكة العربیة السعودیة

  )لصندوق السعودي للتنمیةا(

٦  
نقم ـ بالجمھوریة / مذكرة توأمة بین معھد تدریب المرأة 

أبونصیرـ  بالمملكة /الیمنیة ومركز التدریب المھني 
  األردنیة الھاشمیة

  نیة الھاشمیةالمملكة األرد

 المملكة األردنیة الھاشمیةبرنامج تنفیذي في مجال التعلیم الفني والتدریب المھني ٧

٨  
اتفاقیة توأمة بین المعھد التقني البحري بمدینة عدن 
بالجمھوریة الیمنیة والمدرسة الوطنیة للتعلیم البحري 

  والصید  بالجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
  موریتانیةسالمیة الالجمھوریة اإل

٩  

  م٢٠٠٨

مملكة أسبانیامذكرة تفاھم للتعاون في مجال التعلیم المھني والتقني 

الجمھوریة التونسیةبرنامج تنفیذي في مجال التعلیم الفني والتدریب المھني  ١٠

المملكة األردنیة الھاشمیةبرنامج تنفیذي في مجال التعلیم الفني والتدریب المھني ١١

التعلیم الفني والتدریب المھنيمجال برنامج تنفیذي في ١٢
جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

الشعبیة

مصر العربیةجمھوریة التعلیم الفني والتدریب المھنيمجال برنامج تنفیذي في ١٣

مصر العربیةجمھوریة التعلیم الفني والتدریب المھنيمجال في  مذكرة تفاھم١٤

١٥  
  

  م٢٠٠٩

  سلطنة عمانالتعلیم الفني والتدریب المھنيمجال في  مذكرة تفاھم

  الجمھوریة اللبنانیة  اتفاقیة تعاون في مجال التعلیم الفني و المھني  ١٦



  :في مجال تحسین مدخالت التعلیم الفني- ھـ
  :اختبارات القبول

قابلین واختبار دراسي لكل التخصصات ال تتم وفق إلیة غیر مقننة تخضع لذاتیة الم كانت اختبارات القبول سابقًا
من درجة التقییم على معدل الشھادة % ٥٠یراعي التخصصات التي یتقد لھا الطالب المتقدمین وكانت تعتمد 

العقلیة للمتقدمین ولم تراعي  والتقدیراتالمھنیة  اختبارات القبول السابقة المیولاألساسیة أو الثانویة ولم تراعي 
  . ثم التأثیر على مخرجاتھالتعلیم الفني ومن  مداخالتصات مما أدي إلى ضعف تنوع التخص أیضا

م بإعادة النظر في معاییر القبول واعدد اختبارات قبول جدیدة تأخذ بعین ٢٠٠٧الوزارة منذ عام وقد قامت 
ھذه االختبارات  جدیدة للتعلیم  الفني والمھني وامتازت مداخالتاالعتبار كل الجوانب التي ینبغي قیاسھا لقبول 

فیھ االختبار وإنما یتعداه إلى كشف  م في مجال ما في الوقت الذي اجريفقط مستوى قدرة المتقدتطھر  بأن ال
ھذا النوع من  ما نال التدریب المناسب كما أن إذاقدرتھ في ھذا المجال  تبلغھ أنالمستوي الذي یمكن 

  :تتلخص االختبارات في التالي أجماالات ومیول الطالب واالختبارات تعطي التعلیم والتدریب فھم حقیقي لرغب
إخضاع الطالب المتقدمین لاللتحاق بالمؤسسات التعلیمیة لمستوي مناسب من القیاس وذلك -١

  .من اجل تحدید المیول المھنیة والقدرات العقلیة
.قیاس قدرة الفرد على التعلیم والتدریب -٢
.توقع األداء مستقبًال-٣
.یب وفاعلیتھالتدر كفائھتحدید -٤
.المخرجات أفضلالتعلیم الفني من اجل الحصول على  مداخالتتحسین -٥
حل المشكالت المتوقعة في تنفیذ الخطط والبرامج الخاصة لتنمیة القوى البشریة وفقًا -٦

.لمتطلبات سوق العمل والتنمیة المستدامة
  :إلىتنقسم االختبارات 

  .اختبار المقابلة الشخصیة:االختبار األول-
.اختبار القدرات العقلیة:ختبار الثانياال-
.اختبار المیول المھنیة للطالب المتقدم:االختبار الثالث-
.اختبار التحصیل الدراسي: االختبار الرابع-



  :العمل والعالقة مع القطاع الخاص في مجال البرامج الخاصة بسوق - و
  

العملیة التعلیمیة في الفترة المسائیة وإعداد  الوزارة بأعداد عددًا من البرامج التدریبیة بھدف توسعة عملت
برامج دورات قصیرة لمواجھة البطالة وذلك بمنح الشباب برامج تدریبیة قصیرة لتنمیة مھارات مطلوبة في 
سوق العمل كما عملة الوزارة على تطویر عالقتھا لسوق العمل عن طریق إشراك ممثلي القطاع الخاص بكافة 

على االختبارات العملیة والمشاركة في لجان  األشرافلفة كشركاء ومن تلك الفعالیات فعالیات الوزارة المخت
  :إعداد المناھج وكذلك التمثیل في المجلس االستشاري للوزارة وذلك كالتالي

  یبین البرامج الخاصة بسوق العمل والتعلیم الموازي والمستمر) ١٥(جدول رقم 

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  النشـــــــاط  م

  ٦٥٤  ٧٥١  ١٠١  برامج التعلیم الموازي خریجینإعداد   ١

  ١٥٩٥  ٧٥٥  برامج التعلیم المستمر خریجینإعداد   ٢
لم یتم التنفیذ  لعدم 

  وجود موازنة

  ٩١٣  ٨٦٥  برامج الدورات القصیرة خریجین أعداد  ٣
لم یتم التنفیذ لعدم 

  وجود موازنة

 األشرافالتنسیق مع القطاع الخاص في   ٤
  لى االختبارات العملیةع

  تم التنفیذ
ولم یستكمل  التنفیذتم 

  بسبب عدم وجود تمویل
لعدم  التنفیذلم یتم 

  وجود موازنة

المشاركة في تنفیذا المسح المیداني للحرف   ٥
  التقلیدیة

بدأت الوزارة ولم 
  یستكمل

  بسبب عدم وجود تمویل

لم یتم التنفیذ لعدم وجود 
  موازنة

لعدم  التنفیذلم یتم 
  وجود موازنة

تطویر التشریعات مجالس التعلیم الفني   ٦
  والمھني

    تم التنفیذ  تم التنفیذ

٧  

استالم إعمال التوسعة للمعاھد التالیة 
المعھد التقني التجاري خور مكسر :

عدن،المعھد الوطني للتقنیین والمدربین دار 
سعد،المعھد المھني المنصورة عدن،استالم 

  مایتین تعزأرضیة المعھد النسوي الش

  

تم االنتھاء من إعمال 
البناء ولم یتم التشغیل 
للمعاھد نظرًا لعدم 
تجھیزھا وإعداد البرامج 

  .الخاصة بالمرأة

  

إصدار دلیل الخریجین للعام التدریبي   ٨
٢٠٠٦/٢٠٠٧  

 --   --   --  

تنفیذ نظام متابعة الخریجین عبر البرید   ٩
  االلكتروني

 --   --   --  

لملتحقین في السلك تنفیذ جولة تتبعیھ ل  ١٠
  العسكري

 --   --   --  

  



  :ةـــالخـــــــــــــــالص
وبإلقاء نظرة علي مدى نجاح وزارة التعلیم الفني والتدریب المھني بتنفیذ خططھا للتوسع بمنظومة التعلیم لدیھا بما        

خفاقات خالل تلك الفترة، تجلت نشیر إلي عدد من المعوقات واإل أنیتوافق مع أھداف التنمیة للدولة، فإننا نستطیع 
  -:بالتالي

ضعف الدعم الستیعاب مفھوم التوسیع بالطاقة االستیعابیة للتعلیم الفني والمھني واقتصاره علي التوسع بإعمال البناء 
-:وذلك من خالل ضعف الدعم في الجوانب التالیة.  للمراكز ومعاھد التدریب الفني والمھني فقط

ألعمال التجھیزات للمعاھد الجدیدة و القائمة،  مما أعاق العملیة التدریبیة بتلك  ضعف المخصصات المالیة
.المعاھد وانخفاض مستواھا

 ،ضعف مخصصات برامج التدریب و التأھیل للكادر التعلیمي و التدریبي بالمراكز والمعاھد الجدیدة والقائمة
.مما اضعف من المستوي التعلیمي المقدم

یة السنویة المخصصة للوزارة بما یتعارض مع خطط الوزارة لتوفیر الكادر اإلداري قلة الدرجات الوظیف
.والتدریسي والمدربین للمعاھد الجدیدة و القائمة

 القیود المفروضة علي الوزارة الختیار وتعیین كوادرھا اإلداریة والتدریسیة والتدریبیة من خالل اقتصار
مة المدنیة وعدم اشتمال المبعوثین من الخدمة علي المھارات والتأھیل التوظیف علي االختیار مما یرسل من الخد

.المطلوب و بما یتناسب مع طبیعة عمل الوزارة
 قلة عدد المنح الممنوحة للوزارة لتأھیل الكادر التدریسي والتدریبي بما یتناسب مع إعداد المعاھد الجدیدة و بما

.یلبي النقص بالمعاھد القائمة
تدریب محلیًا وخارجیًا لكوادر الوزارة، مما یشكل عائق رئیسي لتطویر أداء الكوادرضعف المخصص لل.
 ضعف المخصص ألعمال التعلیم الموازي و الدورات القصیرة و الناتج من عدم استیعاب أھدافھم كحل سریع

دم توفر مھارات مطلوبة من لزیادة الطاقة االستیعابیة لمؤسسات الوزارة التعلیمیة وكحل لمشاكل البطالة الناتجة من ع
السوق المحلیة وال تتوفر لدي الشباب العاطلین ویتم توفیرھا من خالل تنظیم الدورات الدراسیة والتدریبیة بالفترات 

.المسائیة 
 ضعف المخصص لتطویر عملیة إعداد المناھج بشكل یلبي التغییر بالبرامج التدریبیة و بما یتناسب مع التغیر

.عمالبتكنولوجیة األ
 ضعف وانعدام المخصصات لبرامج التعلیم المستمر لتأھیل الكادر في الدولة مون التعلیم الفني ھو المشرف

.على تأھیل الكادر الوظیفي والفني أثناء الخدمة
 ضعف المخصص وانعدام البحث العلمي ودراسات التطویر للتعلیم الفني.
في معاھد التعلیم الفني والمھني غیاب المخصصات الخاصة بتطویر التدریب اإلنتاجي.



  :ترحاتــــول والمقــــالحل
ولتالفي تلك المعیقات نحو تحقیق جمیع أھداف خطط التوسع بمنظومة التعلیم الفني والتدریب المھني ومن أجل تنفیذ برنامج فخامة 

رورة اتخاذ عدد من اإلجراءات رئیس الجمھوریة، ركزت معظم نتائج المراجعات، التي قامت بھا الوزارة، علي ض/ األخ

  -:السریعة، ومن أھمھا

 تعزیز إمكانیات وزارة التعلیم الفني والتدریب المھني من خالل تعزیز مصادر قوتھا وذلك بتطویر وإعادة تنظیم وبناء

اتخاذ القرارات بشكل إداراتھا علي جمیع المستویات العلیا والدنیا من خالل أنظمة معلومات إداریة حدیثة وأنظمة إسناد لعملیات 

.مستمر مع التجدید بخطط تأھیل العاملین فیھا لتطویر مھاراتھم

 توفیر الدعم الكافي وبحسب الدراسات للتجھیزات المطلوبة لمعاھد ومراكز التعلیم الفني والمھني، القائمة منھا والجدیدة

التجھیزات، وحتى یحقق التوسع بأعمال البناء ھدفھ من بحسب العرض المرفوع من الوزارة لمجلس الوزراء بالحاجة الفعلیة لتلك 

.زیادة القدرة االستیعابیة للمعاھد والمراكز التدریبیة

 زیادة المنح الدراسیة الممنوحة للوزارة وبما یتناسب من أعداد الكوادر التدریسیة والتدریبیة المطلوبة بخطط الوزارة

.والجدیدة وزیادة مخصصات التدریب محلیًا وخارجیًا بما یلبي االحتیاجوبما یلبي األعداد المطلوبة للمعاھد القائمة 

 دعم برامج التدریب المحلیة والخارجیة للكوادر التدریسیة والمدربین والكادر اإلداري وبما یتناسب مع إعداد المعاھد

.والمراكز التدریبیة القائمة والجدیدة

اف تطویر األداء المؤسسي للوزارة، وذلك من خالل زیادة برامج الدعم توفیر الدعم الفني والمؤسسي بما یتناسب مع أھد

.الفني والمؤسسي المقدم من الداعمین

 زیادة حصة التوظیف الممنوحة للوزارة وإعطائھا حریة التوظیف حسب المؤھالت المطلوبة وبحسب األعداد المؤھلة

ن المؤھلین عبر الوزارات وبما یلبي احتجاجاتھا للكوادر من الوزارة لمنح خارجیة والعمل على توظیف العائدین بنجاح م

خالل  للوزارةمنحھ  مأتممع  بالوزارةمرفق جداول متطلبات التوظیف ( التدریسیة والمدربین واإلداریة للمعاھد القائمة والجدیدة

.))٢٠٠٩/م٢٠٠٦/٢٠٠٧/٢٠٠٨(  األعوام

 الوزارة بما یلبي تطویر المھارات الجدیدة المطلوبة من السوق االستمرار بالتطویر والتجدید بمناھج التدریب لمؤسسات

 ةلخریجي معاھد التدریب للوزارة، مع إعداد بنك للمعلومات عن تطور متطلبات السوق ألعداد خریجي مؤسسات الوزارة التدریبی

.وأنواع المھارات الفنیة والتقنیة المطلوبة، ورصد االعتمادات الكافیة لذلك

 التعلیم الموازي و الدورات القصیرة بما یلبي حاجة السوق لھا و بما یحقق كامل أھدافھا مع زیادة زیادة مخصصات

.مخصصات التعلیم المستمر الخاص بقطاع المناھج والتعلیم المستمر

 دعم وتشجیع التحاق الفتیات بمؤسسات ومعاھد الوزارة التدریبیة، وذلك من خالل تطویر مناھج التدریب بما یتناسب

.متطلباتھم من برامج تدریب تتیح لھم فتح العدید من مجاالت العمل بما یتناسب مع طبیعة المرأة الیمنیة

 توافق مخرجات منظومة التعلیم بالوزارة مع حاجة السوق والعمل نحو بزیادة أعداد العاملین بجمیع المجاالت االقتصادیة

مین العالقة مع القطاع الخاص وذلك من خالل تبنى برامج التدریب بالسوق من خریجي مؤسسات ومعاھد الوزارة، من خالل تث

.لمؤسسات ومعاھد الوزارة لحاجات السوق الفعلیة


