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 مستخلص التقرير 

 

م بـالـعـديـد مـن االنـجـازات الـتـي                  2007حظي التعليم الفني والتدريب المهني خـالل الـعـام        
تحققت على كافة األصعدة خصوصاً ما يتصل بخارطة التعليم الفني والـتـدريـب الـمـهـنـي الـتـي                
توسعت كماً ونوعاً لتشمل مناطق جديدة في الجمهورية وأيضاً التخصصات التعليـمـيـة الـجـديـدة         
التي انضمت إلى عائالت التخصصات المهنية والتقنية وفي سطور هذا المستخلص سنوجز أهـم مـا     

 .م2007اشتمل عليه هذا التقرير من انجازات وأنشطة وفعاليات الوزارة خالل العام 

 إحصائيات الطالب
طالب وطالـبـة   )  12,509(التحق هذا العام  بمستويات وتخصصات التعليم النظامي المختلفة  

عن العام الماضي ، وبـذلـك فـقـد بـلـغ مـجـمـوع أعـداد الـطـالب فـي مـخـتـلـف                                  %)  12,7( بزيادة 
 .طالب وطالبة) 23,501(المستويات الدراسية 

أما بالنسبة لنظام التعليم المستمر  فقد بلغ مجموع أعداد طالبه فـي الـمـسـتـويـيـن الـمـاهـر               
طـالـب   )  3,906( طالب ، كما بلغ عدد الملتحقين ببـرامـج الـدورات الـقـصـيـرة              )  1,591(والمهني 

 .دورة تدريبية) 153(وطالبة التحقوا بـ 

طـالـب   )  5,820( م   2007/  2006وقد بلغ عدد خريجي التعليم الـنـظـامـي لـلـعـام الـدراسـي                  
من مجموع المتقدمين إلى االختبار ، فيما بلغ عدد خريجي التعـلـيـم    %)  76(وطالبة بلغت نسبتهم 

من مجموع المتقدمين لالختبـار ، كـمـا بـلـغ عـدد               %)  85( طالب وطالبة بنسبة )  342(المستمر 
من مجموع الطالب المـلـتـحـقـيـن       %)  82( طالب وطالبة نسبتهم )  3,209(خريجي الدورات القصيرة 

 .بهذه الدورات

من ناحية أخرى بلغ عدد الطالب المستفيدين من خدمات األقسام الداخلية فـي الـمـؤسـسـات       
 .طالب وطالبة ) 4,146) (السكن الداخلي والتغذية(التدريبية

 المؤسسات التدريبية والتخصصات الجديدة
انضمت إلى خارطة التعليم الفني والتدريب المهني ثالث مـؤسـسـات تـدريـبـيـة جـديـدة هـي                   

القاعدة،  كـمـا   /  السدة، ومعهد التدريب المهني/  سنحان ، معهد التدريب المهني/ كلية المجتمع



  ب

 

انضمت تخصصات جديدة إلى الخارطة التعليمية هي تخصــص كهروميكـانيك  بـكـالـوريـوس       
تـخـصـص فـي       )  17( وتخصص رياض األطفال في المستوى التقني، من ناحية أخرى تم تدشيــــــن         
مـؤسـسـة مـن       )  14( مستويات دبلوم التدريب المهني والثانوية المهـنـيـة والـدبـلـوم الـتـقـنـي فـي                    

المؤسسات التدريبية الجديدة وأيضاً في المؤسسات التي  لم تكن تلك التخصصات متاحة فـيـهـا    
 .من قبل

 المناهج
شهد هذا العام إعداد وإقرار عدد كبير من الـوحـدات الـتـدريـبـيـة والـكـتـب الـتـعـلـيـمـيـة                        
باإلضافة إلى تنفيذ الكثير من ورش العمل كما تركزت معظم األنشطة حول تـجـهـيـز الـمـواد           
التعليمية الجديدة لطباعتها وتوزيعها على المؤسسات التدريبية وإجماالً يمكن لـنـا حصـر أهـم           

وحـدة تـدريـبـيـة فـي تـخـصـصـات االلـكـتـرونـيـات                        )  68( تم إعـداد      :  األنشطة عددياً في التالي
والكهرباء وميكانيكا المركبات الخفيفـة والـلـحـام والـخـراطـة والـنـجـارة والـبـنـاء واآللـيـات                          

كتب تعليمية في مادة الرسـم الصـنـاعـي ، كـمـا تـم                ) 4(الزراعية، كما تم االنتهاء من إعداد 
نسخة في تخصصات الكـهـربـاء    )  450,000( وحدة تدريبية بعدد نسخ بلغ  )  40(تجهيز وطباعة 

ورش عـمـل هـدف مـنـهـا  تـطـويـر بـعـض                        )  8( وميكانيكا التبريد والتكييف، كما تم تنفيذ   
 .التخصصات وبعض المواد الدراسية باإلضافة إلى تقييم بعض الخطط الدراسية

 الشراكة مع سوق العمل 
شاركت قطاعات مختلفة من سوق العمل في اإلشراف عـلـى تـنـفـيـذ االخـتـبـارات الـعـمـلـيـة                       
النهائية المنفذة في المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة حيث بلغ عدد الـمـنـشـآت الـتـي دعـيـت             

منشأة  في عشرة محافظات هي  أمــــــانـة     )  185(منشأة، تجاوبت مع هذه الدعوة ) 201(للمشاركة 
العـــاصمة، عدن، تعز، الحديدة، ذمار، إب، حضرموت الساحل، حضرمـوت الـوادي، لـحـج، أبـيـن ،               

) 233( كـمـا شـارك        .  مشاركاً ومشـاركـة    )  198(ولقد بلـــغ عدد المشاركين من هذه المنشآت 
وأيضـاً  )  الـوحـدات الـتـدريـبـيـة         ( مختصاً من القطاع الخاص في إعداد ومراجعة المادة التعلـيـمـيـة       

من ناحية أخرى قـامـت الـوزارة بـتـزويـد           .  إعداد وإثراء وثيقة المنهاج ومراجعة وتوحيد المفردات
خـريـج وخـريـجـة عـبـر نـظـام                )  650(سوق العمل باأليدي العامة حيث قامت بالتنسيق  وتوظيف 

 .متابعة الخريجين في مؤسسات وجهات حكومية وخاصة من مؤسسات القطاع الخاص

 التدريب والتأهيل
وتتمثل أهم مجاالت التدريب والتأهيل في المجال الفني التخصصي حيث بـلـغ عـدد الـدورات           

) 248( دورة اسـتـفـاد مـنـهـا           )  12( التدريبية التخصصية التي تم تنفيذها على المستوى المحلي   



  ج

 

دورة وورشـة عـمـل        )  12( شخصاً، كما بلغ عدد الدورات التدريبية المنفذة في المـجـال اإلداري          
دورة تربوية اسـتـهـدفـت       )  14(شخصاً، أمـا فــي المجال التربوي فقد  تم تنفيذ ) 300(استفاد منها 

دورات فـنـيـة تـخـصـصـيـة             )  10( أما على المستوى الخارجي فقد تم تنفيـذ    .  مدرساً ومدرباً) 261(
شخصاً من كوادر الوزارة ، كما بلغ عدد  الدورات المنفذة في الـمـجـال اإلداري      )  33( استفاد منها 

) 3( شخصاً، أما في مجال المناهج فـقـد تـم تـنـفـيـذ                )  23(دورات وبلغ عدد المستفيدين منها ) 6(
من جهة أخرى بلغ عدد المنح الدراسيـة  الـتـي تـم االسـتـفـادة                . أشخاص)  5( فعاليات استفاد منها 

منحة دراسيـة مـن خـالل        ) 233(منهـا بمـوجب برامج التعـــاون الموقعـــة مع دول شقيقة وصديقة 
 .برنامج تعاون دولي) 16(

 المعايير والجودة
م ثالث لوائح تنظيمية هدفت إلى تنظيم العمل اإلداري والتعلـيـمـي    2007صدرت خالل العام 

الالئحة التنظيمية إلعداد وتطوير المناهج والـمـواد     :  في ديوان الوزارة ومؤسساتها التدريبية وهي
التعليمية واالختبارات المهنية والتقنية، الئحة أجور الكادر الفنـي واإلداري الـمـنـفـذ لـبـرامـج               

 .التعليم الموازي، الالئحة التنظيمية للتدريب التعاوني

 األنشطة الطالبية
مركزاً صيفياً في المؤسسات التدريبية التابعـة لـلـوزارة  والـتـي            )  20(قامت الوزارة بتدشين  

أثنـاء اإلجـازة الصـيـفـيـة، وقـد              )  األساسي والثانوي( هدف منها تنمية قدرات طالب التعليم العام 
 .برنامجاً تدريبياً) 77(طالب وطالبة من خالل  ) 3,972(اشترك واستفاد من هذه المراكز  

 التعاون الدولي 
عملت الوزارة على تدعيم وتطوير عالقات التعاون مع عدد من الـدول الشـقـيـقـة والصـديـقـة               

م ، حيث تم إعداد وصياغة اتفاقيات ومـذكـرات تـفـاهـم وبـرامـج تـنـفـيـذيـة                     2007خالل العام 
وخطط عمل  مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة  وتتمثل أهم النشاطات التي تم تـنـفـيـذهـا      
مع هذه الدول في التوقيع على االتـفـاقـيـات ومـذكـرات الـتـفـاهـم ومـحـاضـر  الـلـجـان الـفـنـيـة                                   
المشتركة وقيام قيادة الوزارة بعدد من الزيارات االستطالعية إلى عدد من البلـدان الـمـتـقـدمـة         

 .في المجال

مشـاريـع تـعـاون دولـي تـابـعـة               )  5( وعلى نفس الصعيد فمشاريع التعاون الفني والبالغ عددها    
للوزارة تهدف إلى  تطوير مجال التعليم الفني والتدريب المهني باإلضافة إلى مشروعـيـن يـخـطـوان        

 :بخطوات سريعة  نحو توقيع االتفاقيات الرسمية إلقرارهما وهذه المشاريع هي
 ).المرحلة الثانية(مشروع تطوير التدريب المهني  .1



 

 

 .مشروع قرض صندوق التنمية السعودي .2
 .مشروع إنشاء المعهد  التقني بأمانة العاصمة .3
مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة ا لتعليم الفني والمهني وكـلـيـة الـمـجـتـمـع صـنـعـاء                 .4

 .المعال/ والمعهد التقني الصناعي
 .مشروع توأمة المؤسسات التدريبية الزراعية اليمنية الفرنسية .5
 ).تحت اإلعداد. (مشروع إنشاء المعهد اليمني الكوري التقني العالي .6
 ) تحت اإلعداد(المشروع الياباني  .7

 اإلنشاءات
 المشاريع الحكومية

على صعيد المشاريع اإلنشائية الممولة حكومياً فقد تم االنتهاء من الدراسة والتـصـمـيـم لـ       
مشروعاً فـي عـدة مـحـافـظـات،  مـن نـاحـيـة                     )  50( مشاريع كما تم اإلعالن والتعاقد لتنفيذ )  8( 

مشاريع استالماً نهائياً بلغ إجمالي الـمـنـصـرف عـلـيـهـا           )  2( مشاريع ابتدائياً و )  7(أخرى  تم استالم 
مشروعاً ِأُنـفـق     )  40( ريال، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ )  206,919,423(خالل هذا العام  

 .ريال يمني) 3,863,762,929(عليها خالل هذا العام 

 مشاريع التمويل الخارجي

بلغت نسبــة االنجــاز في مختلـــف إنشاءات مشروع قرض الصندوق السعودي للتنمية والبـالـغـة    
فيما بلغ إجمالي المنصــرف عليهــا خـالل هـذا الـعـام         %) 51.3(بلغـــت  -مؤسســـة تدريبيـــة ) 18(
ريال، وفيما يتصل بمشروع المعهد التقني بأمانة العاصمة والمـمـول مـن قـبـل          )  2,497,277,620(

كـمـا بـلـغ مـجـمـوع            %)  63( البنك االسالمي، فقد بلغت نسبة االنجاز فـي األعـمـال اإلنشـائـيـة             
ريـال  )  147,252,439( ريـال تـمـويـل مـحـلـي و                )  61,413,000( المنصرف عليه خالل هذا العـام    

 .تمويل خارجي

 التجهيزات
صنفاً من اآلالت والمعدات  إلـى      )  499(م، توريد تجهيزات  اشتملت على 2007تم خالل العام 

مؤسسات تدريبية وقد بلغ إجمالي المبالغ المـنـصـرفـة     )  9( عدد من األقسام والمعامل  والورش في 
كما تم تجهيز وتـأثـيـث أقسـام السـكـن الـداخـلـي                  .  ريال) 343,219,855(على هذه التجهيزات 

مؤسسة تدريـبـيـة بـ      )  42( مؤسسة تدريبية وأيضاً تأثيث مكتبي لـ )  21(والفصول الدراسية في  
مؤسسة تدريبيـة بـوسـائـل       )  14(صنفاً من األثاث والتجهيز المكتبي ، باإلضافة إلى تزويد ) 23(

 .  ريال) 195,671,850(نقل جماعي والتي بلغت قيمتها جميعاً 

... 
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  فهرس التقرير 

 ص المحتويات

 ط الوزير/ تقديم معالي  األخ 
 ي نائب الوزير/ تقديم األخ

 1 الوزارة/ الباب األول

 3 أهداف ومهام الوزارة
 4 الهيكل التنظيمي للوزارة

 5 اإلستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني

 9 التعليم والتدريب/ الباب الثاني

 11 أنظمة وتخصصات التعليم والتدريب/ أوالً
 11 التعليم والتدريب النظامي –
 13 التعليم والتدريب المستمر –

 15 أنشطة وإحصائيات التعليم والتدريب/ ثانياً
 15 )المتقدمون، المقيدون، الخريجون(التعليم والتدريب النظامي  –
 17 )المتقدمون، المقيدون، الخريجون(التعليم والتدريب المستمر  –

 18 اإليواء في األقسام الداخلية/ ثالثاً
 20 المؤسسات التدريبية والتخصصات الجديدة/ رابعاً

 21 الشراكة مع سوق العمل والقطاع الخاص/الباب الثالث 

 23 صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات/ أوالً
 23 الفعاليات التعليمية المشتركة مع سوق العمل/ ثانياً

 24 اإلشراف على االختبارات العملية والنظرية –
 24 إعداد المناهج –

 25 دراسة احتياجات سوق العمل / ثالثاً
 25 )دليل الخريجين(نظام متابعة الخريجين / رابعاً

 26 ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة/  خامساً
 26 شهادات تحقيق المهنة/  سادساً
 26 التدريب التعاوني/  سابعاً
 26 الدورات التدريبية المنفذة لقطاعات العمل واإلنتاج/  ثامناً
 26 المجلس االستشاري العام للتعليم الفني والتدريب المهني /  تاسعاً
 27 دليل الخدمات /  عاشراً

 29 األنشطة والفعاليات/ الباب الرابع

 31 المناهج / أوالً
 34 التشريعات/ ثانياً
 34 المعايير والجودة/ ثالثاً
 35 الموارد البشرية/ رابعاً

 35 المرأة والتدريب النوعي/ خامساً



  و

 

 ص المحتويات

 36 المكتبات/ سادساً
 36 اإلحصاء والمعلومات / سابعاً
 37 البحث العلمي والدراسات/ ثامناً

 39 اإلعالم/ عاشراً
 40 ميزانية الوزارة / أحد عشر

 41 ) البرنامج االستثماري(التوسع اإلنشائي والتجهيز / الباب الخامس 

 43 الميزانية االستثمارية 
 43 )التوسع اإلنشائي(اإلنشاءات 

 43     المشاريع ذات التمويل الحكومي –
 44 مشروع  قرض صندوق التنمية السعودي –
 44  مشروع المعهد التقني بأمانة العاصمة –

 44 التجهيزات 

 45 التعاون الدولي/الباب السادس

 47 التعاون الدولي
 48 مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني

 48  )المرحلة الثانية(مشروع تطوير التدريب المهني . 1
 49 مشروع قرض صندوق التنمية السعودي. 2
 49  مشروع إنشاء المعهد التقني بأمانة العاصمة. 3
صنعاء والمعهد التقني /مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التعليم الفني المهني وكلية المجتمع . 4

 المعال/الصناعي
49 

 50 مشروع توأمة المؤسسات التدريبية  الزراعية اليمنية والفرنسية. 5

 50  المشروع الياباني. 7

 ... 
 50 مشروع إنشاء المعهد اليمني الكوري التقني العالي. 6

 38 األنشطة الطالبية/ تاسعاً



  ز

 

  فهرس الملحق االحصائي

 ص المحتويات
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 الوزير / معالي األخ تقديم

 
و يتمثل العـنـصـر الـبـشـري         ،  يتميز العصر الراهن بالمستجدات والتطورات العلمية والتقنية والمعلوماتية المتسارعة

كمتطلب رئيس ال يمكن إغفاله في تحقيق التنمية الشاملة وضمان إستمراريتها، ويـبـرز الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب                      
المهني كعنصر أساسي ضمن المنظومة االقتصادية ألي بلد من خالل تلبية احتياجات سوق العمل واإلنتـاج بـالـكـوادر       

حيث تعتمد التنمية على مدى الخبرة المكتسبة وصـنـاعـة الـمـعـرفـة والـمـهـارات الـتـقـنـيـة الـتـي                          . البشرية المؤهلة،
يمتلكها رأس المال البشري ومن هنا تتالزم العالقة بين التنمية الشاملة و التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره أهـم  
الروافد التي تصب في مشاريع التنمية وسوق العمل من خالل سد احتياجـاتـه بـالـمـخـرجـات الـمـؤهـلـة ذات الـكـفـايـات                        

 .المهنية التي تمكنها من التعامل مع كافة المتغيرات والتطورات التكنولوجية

كما تعمل الوزارة وفقاً لما ورد في خططها إلى تحقيق هدف التنمية الشاملة والذي أتى انعكاساً مبـاشـراً وطـبـيـعـيـاً          
لما ورد في برنامج فخامة رئيس الجمهورية االنتخابي المتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني والذي قطعت فيـه الـوزارة     
شوطاً كبيراً خالل هذا العام من خالل التوسع الجغرافي للخارطة التعليمية والـتـدريـبـيـة وأيضـاً مـن خـالل الـتـفـعـيـل                        
المتزايد لدور أصحاب العمل وتوسيع مشاركتهم في رسم السياسات التدريبية والتحسين النوعـي لـلـبـرامـج الـتـدريـبـيـة               

األمر الذي عزز العالقات القائمة بين مؤسسات التعليم الفنـي والـتـدريـب       .  وتقييمها في النطاق الجغرافي للمجلس المحلي
 .المهني وقطاعات العمل بشكل خاص والمجتمع بشكل عام

ومن خالل تصفح  هذا الكتاب،  سيالحظ القارئ الكريم ما  وصلت إليه الوزارة في تنفيذ أنشطتـهـا عـلـى مـخـتـلـف             
م، إال أنه ال يزال هـنـاك الـكـثـيـر مـن              2007األصعدة والمجاالت، ومع كل اإلنجازات  والنجاح الذي تحقق خالل العام 

المهام التي ينبغي القيام بها والتي تتطلب تضافر الجهود من كافة األطراف ذات العالقة بمجال عمل الوزارة كالـجـهـات    
 .الحكومية و القطاع الخاص وحتى مؤسسات المجتمع المدني

م منحنا طاقة ال تنضب وقوة أكبر  لالسـتـمـرار فـي بـنـاء صـرح الـتـعـلـيـم                     2007إن النجاح الذي تحقق خالل العام 
 .الفني والتدريب المهني وبنيته التحتية، وتحقيق دور وأهداف الوزارة تجاه التنمية والنهضة الشاملة لبالدنا

وفي ختام  هذه الكلمة أوجه تحياتي  وتقديري لكافة منتسبي  وزارة التعليم الفني والتدريب الـمـهـنـي الـذيـن ال           
يألون جهداً في شحذ طاقاتهم،  وخاصة أولئك العاملين في المؤسسات التدريبية والذين تقع على عـاتـقـهـم مسـئـولـيـة             

 .إعداد وتأهيل مخرجات  التعليم الفني والتدريب المهني

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

 إبراهيم عمر حجري. د. أ
 وزير التعليم الفين و املهين
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 نائب الوزير/ األخ تقديم

 

إن ما بدأته الوزارة خالل السنوات القليلة الماضية كان سلسلة متـواصـلـة مـن األحـداث والـتـطـورات فـي مـخـتـلـف                        

مكونات وعناصر منظومة التعليم الفني والتدريب المهني انطالقاً  من واقع حرصها على متابـعـة احـتـيـاجـات قـطـاعـات              
سوق العمل المتغيرة والمستجدة يوماً بعد اليوم ، وعكسها بجالء على البرامج التدريبية المقررة والـتـجـهـيـزات الـمـعـدة           

الخ في مؤسساتنا التدريبية، وذلك بشكل متوازٍ مع متابعة التطورات التكنولوجية التي يشـهـدهـا    ...  للتطبيق العملي 
العالم  بهدف تحقيق مزيداً من الموائمة والتوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم الفني والمهـنـي وكـفـايـتـهـا الـمـهـنـيـة                  

 .وبين فرص العمل المتاحة في مختلف قطاعات سوق العمل 

علي عبد اهللا صالح حفظه اهللا بـهـذا الـمـجـال            /  وإيماناً من القيادة السياسية ممثلة بفخامة  رئيس الجمهورية األخ
فقد أولى فخامته  اهتماماً بالغاً بتعزيز وتطوير هذا النوع من التعليم وبشكل مستمر فـي دعـم هـذه الـوزارة مـن خـالل                   

توجيهاته بالتوسع  النوعي والكمي لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وبما يـتـواكـب مـع الـخـطـط الـوطـنـيـة                  
لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفقر والحد من البطالة، ولقد كان  في رعايته وحضوره لحفل تـكـريـم خـريـجـي         

 .مؤسسات الوزارة هذا العام داللة معنوية عظيمة وإشارة واضحة في دعمه الال متناهي للوزارة وأبنائها الخريجين

كما تعمل الوزارة على  تفعيل الدور المتزايد لألنشطة التي أثبتت نجاحاً كبيراً خالل السنوات الـمـاضـيـة وعـززت          

العالقات القائمة بين الوزارة ومؤسساتها التدريبية  وقطاعات العمل بشكل خاص والمجـتـمـع بشـكـل عـام، مـن خـالل                 
تشجيع ودعم الدور المتزايد ألصحاب العمل وتوسيع مشاركتهم في رسم السياسات التعليمية والتـدريـبـيـة وتـقـيـيـمـهـا،             

إيماناً منا بأن هذه الشراكة ستوثق الخطى في بناء نظام تعليم فني وتدريب مهني مرن يلبي احتـيـاجـات الـتـنـمـيـة فـي              
بالدنا من خالل المخرجات التعليمية القادرة على المنافسة في تلبية مـتـطـلـبـات سـوق الـعـمـل الـمـحـلـي واإلقـلـيـمـي و                              

 .  باالستفادة من تجارب وخبرات ودعم الدول والمنظمات الشقيقة والصديقة في هذا المجال

وختاما أتقدم بالشكر الجزيل  لكافة العاملين في الوزارة ومكاتبها ومؤسساتها التدريبية الذين يـعـمـلـون بصـمـت          

 .وبجهد دءوب نحو االرتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

 

 عبد الوهاب حممد العاقل.م
 �ائب وزير التعليم الفين واملهين
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 أهداف ومهام الوزارة/ أوالً

/ 4/   4و تـاريـخ       )   46( بموجـب القــرار الـجـــمـهـــــوري رقــــــــم                
م،  أنشـئـت ولـلـمـرة األولـى فـي تـاريـخ الـبـالد وزارة خـاصـة                                2001

بالتعليم الفني والتدريب المهني ضمن التشكـيـل الـوزاري بـرئـاسـة           
عبد القادر عبد الرحمن باجمال وقد نص الـقـرار عـلـى أن           / األستاذ 

تنشأ وزارة تسمى وزارة التعليـم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي  تـنـفـذ                         
سياسة وتوجهات الدولـة فـي تـطـويـر الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب                           

 .المهني

مـحـمـد عـبـد اهللا الـبـطـانـي مـهـام هـذه                       /  وقد تولى  األسـتـاذ  
الوزارة كأول وزير للتعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي فـي الـيـمـن، و                  

عبد الـوهـاب مـحـمـد الـعـاقـل، رئـيـس الـهـيـئـة الـعـامـة                            /  المهندس
للتدريب المهني والتقني سابقاً  نائبـاً لـلـوزيـر، وصـدرت بـعـد ذلـك                 
قـرارات جــمـهــوريـة أخـرى بـتــعـيـيــن وكــالء، ووكــالء مســاعـديــن                     

) 105( وفـي الـقـرار الـجـمـهـوري رقـم                 .  للقطاعات األربعة في الوزارة
/ م تم تشكيل الحكومة و تعيين األسـتـاذ الـدكـتـور         2003لسنة 

علي منصور سفاع ضمن التشكيلة الوزارية كثاني وزيـر لـلـتـعـلـيـم          
وخالل هذا العام، صدر الـقـرار الـجـمـهـوري           .  الفني والتدريب المهني 

م  ، والـذي تضـمـن  تشـكـيـل الـحـكـومـة                     2007لسنة )  50( رقم 
الـجــديــدة  و تــعــيــيــن الـدكــتــور  إبـراهــيــم عــمــر حــجــري ضــمــن                        
التشكيلة الوزارية كثالث وزير للتعليم الفني والـتـدريـب الـمـهـنـي          

 .في اليمن

هذا وتهدف الـوزارة ضـمـن الئـحـتـهـا الـتـنـظـيـمـيـة إلـى رسـم                             
سياسات وتخطيط و إدارة وتنفيذ وتقييم التعليـم الـفـنـي والـتـدريـب            

بـمـخـتـلـف      )  قـبـل وأثـنـاء الـخـدمـة           ( المهني النـظـامـي، والـمـسـتـمـر             
مجاالته وتخصصاته ومستوياته وتطوير مدخـالتـه ومـخـرجـاتـه بـمـا             
يلبي احتياجات ومتطلبات التنميـة الشـامـلـة وسـوق الـعـمـل مـحـلـيـاً                     
وخارجياً من الموارد البشـريـة ، اسـتـنـاداً إلـى دسـتـور الـجـمـهـوريـة                        

 .اليمنية وبما يتوافق والسياسات العامة للدولة

 :وتتولى  الوزارة على وجه الخصوص المهام اآلتية  

والبحوث الالزمة للنهوض بـالـتـعـلـيـم الـفـنـي             القيام بالدراسات –
والتدريب المهني بمخـتـلـف مسـتـويـاتـه وتـحـديـث السـيـاسـات                    

 .والبرامج بما يتواكب والمتغيرات في سوق العمل

والتشريعات الخاصة بالتعلـيـم الـفـنـي          تصميم وإعداد النظم ، –
والتدريب المهني طبقاً للتحوالت االقتصاديـة واالجـتـمـاعـيـة         

 .والثقافية في الجمهورية اليمنية

التنمية الهادفة إلى محاربـة الـفـقـر وزيـادة            اإلسهام في برامج –
 .نسبة قوة العمل بين الرجل و المرأة

نـظـام إدارة  الـجـودة الشـامـلـة فـي                     العمل على تطبيق معاييـر  –
التعليم الفني والتدريب المهني وإرساء نـظـام وآلـيـات مـتـطـورة            

 .للتقييم الشامل فيها

الفني والتدريب المـهـنـي كـمـاً ونـوعـاً              توسيع وتطوير التعليم –
وإدخال برامج لتدريب المرأة وذوي االحتـيـاجـات الـخـاصـة مـع            

 .االهتمام بالحرف والصناعات التقليدية

قـبـل     إعداد خطط ومناهج التعليم الفني والـتـدريـب الـمـهـنـي           –
مـخـتـلـف الـقـطـاعـات              مـع وأثناء الخدمة بالتعاون  والتنـسـيـق      

 .)مختلط –خاص  –حكومي(االقتصادية 

للتدريب والتأهـيـل الـمـسـتـمـر لـلـكـوادر                 إعداد وتنفيذ برامج –
الفنية واإلدارية العاملة في المعاهد بما يواكب الـمـتـغـيـرات        

 .التكنولوجية

والتوصيف الـمـهـنـي الـوطـنـي، وإعـداد               تطوير نظام التصنيف –
نظام المعايير الوطنية للمهن في ضوء متغـيـرات سـوق الـعـمـل           

 .واإلشراف على تنفيذها

العلمية والفنية المنظـمـة لـمـؤسـسـات           وضع المعايير والشروط –
ــمــؤســســات األخــرى، ومــنــح                ) شــهــادات اعــتــمــاد     ( الــوزارة وال

والموافقة على إنشاء وتشغيـل الـمـؤسـسـات األخـرى واإلشـراف              
 .عليها

 تطويـر نـظـام لـالخـتـبـارات بـمـخـتـلـف أنـواعـه ومسـتـويـاتـه                              –
 .واإلشراف على تنفيذه

الفني والتدريـب الـمـهـنـي  وفـقـاً                منح ومعادلة شهادات التعليم –
 .للمعايير والمستويات الوطنية المعتمدة

لتنفـيـذ بـرامـج الـتـوجـيـه واإلرشـاد                  وضع السياسات، والخطط –
المهني والتربية المهنية، ونشر الوعي بيـن أوسـاط الـمـجـتـمـع            
بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مـع الـجـهـات       

 .ذات العالقة

الـوطـنـي والـمـجـالـس الـمـحـلـيـة ولـجـان                       تفعيل دور الـمـجـلـس     –
 .المناهج

الـقـطـاع الـخـاص فـي إنشـاء وإدارة                  تنمية وتفـعـيـل مشـاركـة        –
 وتمويل وتقييم مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني

على االستثمار في مجال التعلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب                التشجيع –
المهني وتعزيـز عـالقـة الـوزارة بصـنـدوق الـتـدريـب الـمـهـنـي                        
والقطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق األهـداف الـمـشـتـركـة         

 .وفقاً للتشريعات واألنظمة النافذة

المعـنـيـة بـالـنـظـام الـتـعـلـيـمـي الـوطـنـي                         التنسيق مع الجهات –
وبتنمية الموارد البشرية بما يـكـفـل تـعـزيـز الـتـرابـط بـيـن                  
نظام التعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي والـنـظـام الـتـعـلـيـمـي                     

 العام والجامعي ؛ لخلق التوازن المطلوب الحتياجات التنمية

للمعلومات خاص بالتعليـم الـفـنـي والـتـدريـب              بناء نظام وطني –
المهني لتسهيل ضبط وتدفق المعلومات بـمـا يـخـدم تـنـمـيـتـه                
وتطويره ، ويحقق المواءمة بين مخرجاتـه واحـتـيـاجـات سـوق           

 العمل ومتطلبات التنمية ، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

آلي حديث للمكتبات والـتـوثـيـق فـي            العمل على تطوير نظام –
 .الوزارة والمؤسسات التابعة لها

التقنيات والتكنـولـوجـيـا الـحـديـثـة             العمل على نقل وتوطين –
 واالستفادة منها في مجال التعليم الفني والتدريب المهني

الــدول والــمــنــظــمــات والــهــيــئــات         تــنــمــيــة أوجــه الــتــعــاون مــع         –
اإلقليمية والعربية والدولية ذات العالقة بمـا يـحـقـق أهـداف          

 .الوزارة

أية مهام أخرى تقـتـضـيـهـا طـبـيـعـة وظـيـفـتـهـا أو بـمـقـتـضـى                            
 .القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من مجلس الوزراء

... 
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اإلستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريـب  /  ثانياً
 المهني 

 القدرة على االستجابة وتكافؤ الفرص: المحور االستراتيجي األول

عـلـى الـرغــم مـن زيـادة  أعــداد الـطــالب الــمـسـجــلـيــن خــالل                          
الســنــوات الــمــاضــيــة إال أن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــلــمــؤســســات                 
التدريبية أقل من أعداد الطالب المتقدمين لاللتـحـاق بـهـا، إضـافـة           

إلى أن اإلطار البرامجي الحـالـي ال يـفـي سـوى بـاحـتـيـاجـات أعـداد                       
محدودة من الطالب وعـدد مـحـدود مـن االخـتـصـاصـات، وكـذلـك                   
فإن على منظومة التعليم الفني والتدريب المهنـي أن تـكـون قـادرة           
على استيـعـاب جـمـيـع الـمـتـقـدمـيـن وأن تسـتـجـيـب لـالحـتـيـاجـات                               
التدريبية الخاصة بالمرأة وذوي االحتياجات الخاصة والـمـتـسـربـيـن       
من التعليم والراغبين في تأسيس مشـاريـع صـغـيـرة، بـاإلضـافـة إلـى                  
رفع مستوى كفاءة العاملين لتتناسب مـع الـتـغـيـرات الـحـاصـلـة فـي                   

 .مواقع أعمالهم أو لالنتقال من عمل إلى آخر

 : الهدف األساسي  األول

تطوير وتنويع برامج ومناهج التعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي        
استجابة لتطـويـر احـتـيـاجـات سـوق الـعـمـل مـن الـكـفـاءات عـلـى                             

 .المستويين االجتماعي واالقتصادي

 :األهداف الفرعية

 المتسربون من التعليم): 1(الهدف 

إعداد بـرامـج خـاصـة لـلـمـتـسـربـيـن مـن الـتـعـلـيـم األسـاسـي                                
 .إلكسابهم المهارات التي تتيح لهم الحصول على فرص العمل

 .المرأة والعمل): 2(الهدف 

تطوير شراكات مع الجهات المعنية بـتـدريـب وتـأهـيـل الـمـرأة             
بما يوفر مشاركتـهـا فـي الـعـمـل واألنشـطـة االقـتـصـاديـة الـمـدرة                         

 . للدخل

الشباب الراغبون بالعمـل فـي الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة                 ):  3(الهدف 
 :التقليدية

توفير برامج تدريبية تـمـكـن الشـبـاب مـن الـحـصـول عـلـى                        
 .فرص عمل في القطاعات االقتصادية التقليدية

 : العاملون في القطاعات االقتصادية التقليدية): 4(الهدف 

توفير البرامج التي تفي بمتطلبات تنمـيـة وتـطـويـر الـمـهـارات             
 . الخاصة بالعاملين في القطاعات االقتصادية التقليدية

الشباب الراغبون بالعمـل فـي الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة                 ):  5(الهدف 
 :الحديثة

توفير البرامج التدريبية للشباب الذين يرغبون فـي الـحـصـول         
 . على فرص عمل في القطاعات االقتصادية الحديثة

 : العاملون في القطاعات االقتصادية الحديثة) : 6(الهدف  

تطوير مهارات وكفاءات العاملين في القطـاعـات االقـتـصـاديـة         
 .الحديثة بالتنسيق مع أصحاب العمل

 .المهارات والمعارف المطلوبة إلدارة المشاريع الصغيرة): 7(الهدف 

 :برامج التدريب لذوي االحتياجات الخاصة): 8(الهدف 

إعداد برامج تدريـبـيـة لـتـأهـيـل وتـدريـب ذوي االحـتـيـاجـات                      
 .الخاصة

ربط سوق الـعـمـل وإشـراك قـطـاع األعـمـال               :  المحور االستراتيجي الثاني
 بالتعليم الفني والتدريب المهني

الحـتـيـاجـات سـوق الـعـمـل وفـقـاً لـمـعـايـيـر االرتـبـاط                               تلبيـةً 
بمتطلباته وجودة الكفاءات التشغيـلـيـة واسـتـجـابـة لـلـمـتـطـلـبـات                   
الكيفية والكمية وألهمية الربط مع سوق العمل، يـتـعـيـن إقـامـة           
عالقة متينة بين منـظـومـة الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي                           

 .ومواقع اإلنتاج على كافة األصعدة

ويمثل هذا تحدياً كبيراً لليمن حيث إن المحيـط االقـتـصـادي       
غـيـر   يشمل عدداً كبيراً من المنشآت الصغيرة التي تعمل بـالـقـطـاع       

جنباً إلى جنب مع شركات متوسطـة شـرعـت فـي تـوظـيـف               المنظم
تكنولوجيـا حـديـثـة وأخـرى مـرتـبـطـة بـعـالقـات تـجـاريـة عـلـى                              
المستوى الدولي مما يتطلب مستوى عالٍ من الـكـفـايـات فـي الـقـوى            

 .العاملة  تواكب احتياجات السوق المحلية واإلقليمية والدولية

هناك أيضـاً حـاجـة واضـحـة لـتـأمـيـن بـيـانـات عـن الـعـرض                              
مستوى وكفاءة وفاعلية القوى العـامـلـة عـبـر مـكـاتـب              عنوالطلب 

العمل المحلية، وقد شرعت وزارة الشئون االجتمـاعـيـة والـعـمـل فـي            
تنفيذ خطة عمل نموذجية تهدف إلـى تـعـديـل االخـتـالل الـحـالـي                

أن هـذه الـنـوعـيـة مـن                رغـم الكمي والنوعي بين العرض والـطـلـب،     
 .البرامج تعطي ثمارها على المدى البعيد 

يبقى خلق مزيد من الفرص لليمنييـن لـلـحـصـول عـلـى الـعـمـل                 
أكـان ذلـك فـي األنشـطـة االقـتـصـاديـة                  سـواءً       وتحسين دخلهـم    

وتـمـكـيـنـهـم مـن الـكـفـايـات الـالزمـة                       غير المنظمةأم  المنظمة
لتحقيق ذلك مكوناً أسـاسـيـاً لـمـهـام مـنـظـومـة الـتـعـلـيـم الـفـنـي                           

 .والتدريب المهني

لذا يجب وضع وتفعيل اآلليـات الـمـنـاسـبـة لـلـتـقـويـم الـدائـم                    
 .الحتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي  ومتطلباته

وينبغي على الـمـسـتـوى االقـتـصـادي أو السـيـاسـة الـتـنـمـويـة                        
اإللمام بهيكلة سوق العمل ومعرفة ديـنـامـيـكـيـتـه، والـهـدف مـن                 
ذلك تطوير إطار شامل لبرامج التدريب التي من شأنـهـا أن تـعـكـس          

العامة لالقـتـصـاد مـن جـهـة، وتـوزيـع مـواطـن الـعـمـل وفـقـا                             البنية
ويـنـطـبـق     .  لمتطلبات مختلف القطاعات االقتصادية من جهـة أخـرى    

هذا المبدأ على سياسة االستثمار في الـخـطـة الـتـنـمـويـة لـلـمـوارد                  
وسـتـتـوفـر هـذه        .  البشرية التي تحتاجها الـقـطـاعـات الـمـسـتـحـدثـة            

حول سوق الـعـمـل مصـدرهـا         معلوماتيةالمعلومات عن طريق منظومة 
الدراسات والتحاليل التي تم إعدادها بالتعاون الـوثـيـق مـع الـوزارات            
األخرى مثل وزارة التخطيط، ووزارة الصناعة ووزارة الـمـالـيـة و وزارة         

 . العمل، و وزارة الخدمة المدنية

حـول سـوق الـعـمـل فـي              معلوماتيةيعد حالياً تركيز منظومة 
األولى، إذ تم مبدئيا تركيز آليات عـدة لـمـتـابـعـة السـوق،             مرحلته

على أنها ال تزال محدودة الـتـوظـيـف سـواء عـلـى مسـتـوى السـيـاسـة                     
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التنموية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني أو عـلـى مسـتـوى           
لذلك يبـدو مـن الضـروري إرسـاء عـالقـة               .  برمجة أهداف التخطيط

عمل وثيقة بين وزارة التعليم الفني والـتـدريـب الـمـهـنـي مـن جـهـة                   
حول سوق الـعـمـل مـن جـهـة أخـرى إلدراج                المعلوماتية  والمنظومة 

كل المعطيات حول اهتمامات ومـتـطـلـبـات جـهـاز الـتـعـلـيـم الـفـنـي                      
الـمـعـلـومـاتـيـة         والتدريب المهني في كل مراحل تطوير المـنـظـومـة       

 .الخاصة بسوق العمل

ينبغي على مستوى التخطيط واإلنجاز اإللمام بمعـطـيـات سـوق       
القرارات التنـفـيـذيـة الـمـالئـمـة والـتـوظـيـف                  اتخاذالعمل بما يتيح 

الناجع للموارد التي ستخصص لكل مـؤسـسـة حـتـى تـتـمـكـن مـن                   
بلوغ أهدافها على مستوى تشغيل الفئات المنتفـعـة وتـوفـيـر الـدخـل            
لها خالفا لما يتم حاليا من اتـخـاذ لـلـقـرارات بـنـاء عـلـى مـعـلـومـات                        

جـغـرافـيـة        عامة حول هيكلة المجاالت االقتصادية فـي مـنـطـقـة       
وتوظيفها مـن طـرف كـل مـؤسـسـة تـدريـب                   )   وحدة إدارية معينة(

 .على حدة

وتبقى المبادرات هدفـا مـنـشـودا لـدعـم اإللـمـام بـتـركـيـبـة                      
 .احتياجات التشغيل وميزات القطاعات االقتصادية

أما على مستوى البرامج، فإن الحفـاظ عـلـى الـروابـط مـع سـوق                
العمل ضرورية لتأمين ربـط الـكـفـايـات مـع مـتـطـلـبـات الـمـهـنـة و                          

وتسهل هذه الروابط لتطويـر عـمـلـيـات        .  تطوير الكفايات التشغيلية
التدريب بالتداول وأساليب التدريب الـمـخـتـلـفـة األخـرى والـتـلـمـذة                

وكنتاج لعمليات المسـاعـدة الـفـنـيـة الـواردة فـي مشـروع                  .  المهنية
البنك الدولي لدعم التعليم الفني والتدريب المهني ، تـم تـطـويـر           
القدرات في مجال إعداد مناهج بناء على الممارسة عـنـد األداء فـي          

الـدعـم حـتـى       مـن    المنشأة، وتحتاج هذه المساعدة الفنية إلى مزيد   
 .يتم توظيفها أيضا لتأهيل كوادر التدريب

وعلى المستوى المؤسسي، فإن اإللمام بمعـطـيـات سـوق الـعـمـل            
واالتصال المستمر والمنتظم مع ممثلي القطاعات العامـلـة مـن شـأنـه          
تبسيط إجـراءات انـتـقـاء الـطـلـبـة، مـع إشـراك أصـحـاب الـمـعـامـل                             
والورش في تطوير الكـفـاءات ودعـم الـتـدريـب عـن طـريـق عـقـود                      
التدريـب إضـافـة إلـى تـبـسـيـط مـتـابـعـة الـمـخـرجـات واإلجـراءات                               

 .المساعدة على البحث عن فرص العمل

ويالحظ في الوقت الحالي أن مديري الـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة              
وكوادر التدريب فيها يركزون على المسائل الداخليـة الـمـتـعـلـقـة          
بهذه المؤسسـات فـي حـيـن أن الـمـنـطـق يـفـتـرض اتـخـاذ إجـراءات                             
لتأمين التركيز على سوق العمل وأهل المهنة مـع السـعـي إلـى مـنـح               
المراكز صالحيات أكبر على مستوى االسـتـقـاللـيـة فـي الـتـصـرف              
حتى يكون بمقدورها تلبيـة حـاجـات سـوق الـعـمـل والـتـعـامـل مـع                       

 .المحيط االقتصادي كطرف فاعل

 :الهدف األساسي الثاني
تطوير وتعزيز العالقات مع سوق العمل فـي عـدة مسـتـويـات و              ( 

تأمين تسيير كل عملـيـات مـنـظـومـة الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب                          
المهني تلبية الحتياجات أصحاب العمل من الـكـفـاءات والـمـؤهـالت         

 ).و متطلبات العمل

 :األهداف الفرعية

 :تعريف أصحاب العمل بتنمية الموارد البشرية): 1(الهدف 

العمل على تعريف أصحاب العمل بقضايا الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة              
وتوسيع التعاون بـيـن نـظـام الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي                                
وقطاعات اإلنتاج للقيام بـالـتـطـبـيـقـات الـتـدريـبـيـة فـي مـؤسـسـات                       
اإلنتاج والتعرف على االحتياجات التدريبية  من المهـن الـمـطـلـوبـة         

 .في مختلف القطاعات االقتصادية

 :نظام معلومات سوق العمل): 2(الهدف 

بنى نظام التعليم الفني والتدريب المهني عالقات وثـيـقـة مـع         
مشــروع نــظــام مــعــلــومــات ســوق الــعــمــل الــتــابــع لــوزارة الشــئــون                          
االجتماعية والعمل؛ لتوظيف مـخـرجـاتـه وفـق سـيـاسـات الـتـنـمـيـة                    
البشرية لنظام معـلـومـات سـوق الـعـمـل فـي وضـع اإلرشـادات ورسـم                        
الخطط والبرامج لتطوير فاعلـيـة الـنـظـام وتـوسـيـع الشـراكـة مـع                    

 .الجهات المعنية من سوق العمل

 :مراقبة أسواق العمل المحلية واإلقليمية والدولية): 3(الهدف 

قيام نظام التعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي بـتـطـويـر نـظـام                  
للمعلومات واالتصال يكون قادرا على تبادل المعلـومـات واالسـتـفـادة        
من أنظمة المعلومات في الدول الشقيقة والصديقـة الـتـي تسـتـقـبـل            
العمالة أو المنتجات اليمنية ،إضافة إلى تتبع ما تـفـرزه ا لـتـطـورات            
الحالية في مجال العولمة وتوظيف هذه المعلومات فـي رفـع مسـتـوى         
الكفاءة لطالبنا، إضافة إلى وضع آليـات عـلـى الـمـسـتـوى الـمـحـلـي                  
واإلقليـمـي والـدولـي إلقـامـة عـالقـات ثـنـائـيـة دائـمـة مـع قـطـاع                                
األعــمــال وتــوظــيــف هــذه اآللــيــات لــلــقــيــام بــمــهــام رصــد ودراســة                 

 .احتياجات التوظيف والتحليل المهني محلياً وإقليميا ودولياً

 :دراسات المتابعة): 4(الهدف 

قيام نظـام الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي بـمـتـابـعـة                                
ومراجعة مستوى أداء الـداخـلـيـن إلـى سـوق الـعـمـل والـتـعـرف عـلـى                         
المهارات المطلوبة ومدى رضا أصحـاب الـعـمـل عـن مسـتـوى كـفـاءة                  

 .الخريجين

االهتمام بالتدريب المهني والتقني للحـرف الـتـقـلـيـديـة          ):  5(الهدف 
 : بالتعاون مع أصحاب العمل

اهتمام نظام التعليم الفني والتـدريـب الـمـهـنـي بـالـتـعـاون مـع                  
قطاع األعمال للقيام بتحليل للمهن التي يمكن أن يسـتـخـدم فـيـهـا         
نظام الوحدات التدريبيـة الـتـعـاونـيـة وتـنـفـيـذهـا فـي الـمـؤسـسـة                         
التدريبية التابعـة لـنـظـام الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي،                              
وتشارك المنشآت الخاصة واألهلية في وضـع السـيـاسـات والـبـرامـج              

 .واألنشطة

 : منح الشهادات والمعادالت): 6(الهدف 

قيام نظام التعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي بـتـطـويـر نـظـام                  
تأهيل وطني يتم منح الشهـادات بـمـوجـبـه عـنـد إثـبـات الـمـتـقـدم                      

. امتالكه لمستويات عالية من الـمـهـارات والـمـعـرفـة فـي مـهـنـة مـا                    
كما تتيح أطر البرامج الخاصة بنظام التـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب               

 .المهني إجراء معادالت للشهادات لمختلف البرامج التدريبية
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 تطوير القدرات المؤسسية: المحور االستراتيجي الثالث 

من الواضح أنه سيكون هنالـك ضـرورة لـمـعـالـجـة الـقـضـايـا                  
المتصلة بـاإلدارة والـهـيـاكـل الـتـنـظـيـمـيـة والـنـظـم واإلجـراءات                           
التشغيلية وتطوير الكوادر؛ ليتسنى تحويل نظام الـتـعـلـيـم الـفـنـي           
والتدريب المهني من نمطه الحـالـي الـمـوجـه بـالـنـشـاط إلـى قـطـاع                     
كفؤ وفاعل وموجه لالستجابـة لـمـتـطـلـبـات سـوق الـعـمـل ويـتـسـم                       
بالمرونة والقدرة العـالـيـة عـلـى الـتـكـيـف مـع مـتـغـيـرات الـطـلـب                            

 .والمعايير القياسية لألداء

فعلـى مسـتـوى رسـم السـيـاسـات فـإن نـظـام الـتـعـلـيـم الـفـنـي                                 
والتدريب المهني موجه حاليا للوفاء بالمتطلبات الـوطـنـيـة الـعـامـة            
المتمثلة في خلق فـرص الـعـمـل، وتـحـقـيـق تـكـافـؤ الـفـرص بـيـن                          
الشرائح االجتماعية المختلفة وتمكينها من الـحـصـول عـلـى هـذا             
النوع من التعليم، لكن الـحـاجـة مـلـحـة لـتـطـويـر سـيـاسـات سـوق                         
الــعــمــل وتشــجــيــع االســتــثــمــار الــخــارجــي، ويــظــهــر هــذا مــن خــالل                 
المراجعة المستمرة لقانون العمل والتوسع فـي  مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم                
الفني والتدريب المهنــي وزيــادة انتـشارها جغرافيــاً، بـاإلضـافـة إلـى          
إعالن اإلجراءات الخاصـة بـالسـيـاسـات الـمـتـعـلـقـة بـرفـع مـعـدالت                        

مـن  %)  15إلـى    %  2( االلتحاق في التعليم الفني والتدريب المهني مـن    
إجمالي الملتحقين بمختلف أنـواع الـتـعـلـيـم، ويـرافـق هـذا الـوضـع                      
حاجة لتقليص إمكانية االخـتـالف بـيـن األهـداف االجـتـمـاعـيـة                   
والسياسية، وهذه المسائل بحاجة لمزيد من الوضـوح عـلـى مسـتـوى          
سلطات اتخاذ القرار ومن ثم تـرجـمـتـهـا إلـى حـلـول بـرامـجـيـة وفـق                      

وعلى مستوى تصميم وتـطـويـر الـبـرامـج تـم              . أهداف واضحة المعالم
االستثمار في تطوير القدرات الخاصة بتصميم البرامج الـتـدريـبـيـة        
على أساس تطوير الكفاءة وفق احتيـاجـات سـوق الـعـمـل، وإدراكـاً              
ألهمية الحاجة لتنوع اإلطار البـرامـجـي وتسـويـة نـطـاقـه يـنـبـغـي                   
تنمية هـذه الـقـدرات وتـوزيـعـهـا إلـى الـمـسـتـوى األدنـى وبشـكـل                               

وعلى المستوى المؤسسي فإن منـح االسـتـقـاللـيـة سـيـتـطـلـب                . كبير
أيضاً ضرورة تحديد وتطوير سلسلة جـديـدة مـن الـمـهـارات والـنـظـم                
واإلجراءات التشغيلية لضمـان تـحـقـق الـمـعـايـيـر الـخـاصـة بـاألداء                      

 .والوفاء بالمسؤوليات

 :الهدف األساسي الثالث

تطوير الهياكل التـنـظـيـمـيـة واإلداريـة لـلـوزارة لـتـعـكـس                    ( 
 ).بشكل أفضل المتطلبات المتغيرة لسوق العمل

 األهداف الفرعية

 :المراجعة التنظيمية): 1(الهدف 

تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وفق المـهـام واالخـتـصـاصـات         
 .المناطة بها

 :مراجعة األنظمة): 2(الهدف 

قيام الوزارة بمراجعة كـافـة الـنـظـم والـلـوائـح بـمـا يـتـالءم                     
 .وتحقيق األهداف المرجوة من تنفيذ اإلستراتيجية

 : نظام إدارة المعلومات): 3(الهدف 

تقويم المتطلبات والمواصفـات الـخـاصـة بـنـظـام الـمـعـلـومـات                   
 .اإلدارية

 :إدارة نظام التعليم الفني والتدريب المهني) 4(الهدف

تطويـر الـمـهـارات اإلداريـة والـقـيـاديـة لـجـمـيـع الـمـؤسـسـات                             
 .التابعة للوزارة

 :تطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني) 5(الهدف 

تطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية بـمـا يـتـواكـب        
 .والمتغيرات في سوق العمل

تـطـويـر الـقـدرات الـخـاصـة بـالـمـؤسـسـات                    :  المحور االستراتيجي الرابع 
 التدريبية

هـا نـظـام الـتـعـلـيـم الـفـنـي                  هـ إن إحدى التحديات الـتـي يـواجـ       
والتدريب المهني تـتـمـثـل فـي كـيـفـيـة االسـتـفـادة الـقـصـوى مـن                             
القدرات الحالية والمستقبليـة مـن خـالل  السـيـاسـات والـمـمـارسـات                     
التي تتيح مـرونـة أكـبـر لـتـقـديـم الـتـدريـب، وتـنـويـع الـخـدمـات                              
التدريبية إذ ينبغي أن تسـهـم عـمـلـيـة تـطـويـر وبـنـاء الـمـؤسـسـات                          
التدريبية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني بشـكـل عـام فـي           

طوير منظومة جديدة تشتمل عـلـى الـجـوانـب اإلداريـة والـمـالـيـة                 ت
والتـعـلـيـمـيـة وعـمـلـيـة تـقـديـم الـتـدريـب والـتـأهـيـل واالتصـاالت                                
والتنسيق وضبط الجودة، ويمكن دعم تحـسـيـن الـجـودة مـن خـالل              
تقوية العالقات بين المؤسسات التدريبية والـمـؤسـسـات اإلنـتـاجـيـة           
في الجوانب المتعلقة بـالـمـعـلـومـات والـتـنـظـيـم والـتـنـفـيـذ والـتـي                           
ستؤدي بدورها إلى تحسين وسائل وأساليب تقـويـم الـتـدريـب والـرفـع            

 .من كفاءته وفاعليته

ويرتبط عـنـصـر الـجـودة بـالـبـنـيـة األسـاسـيـة والـتـجـهـيـزات                             
والمشاكل الناجمة عن القيام بعمليات الصـيـانـة وعـدم اسـتـغـالل              
المباني بالشكل المطلوب، وسـيـتـم ربـط هـذه الـجـوانـب بـعـمـلـيـة                      
تطبيق المناهج التي تعتمد على مبدأ الـكـفـاءة، وسـتـشـتـمـل هـذه                
الخطوة على االستفـادة مـن الـمـنـشـآت وجـرد الـتـجـهـيـزات والشـراء                        
والصيانة وإدخال أنظمة تبادل الـمـعـلـومـات، وعـلـى الـجـانـب اآلخـر                    
توخي عملية تحليل المتطلبات الخـاصـة بـالـمـنـشـآت والـتـجـهـيـزات                 
وذلك بـتـخـصـيـص عـدد مـن الـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة لـلـتـدريـب                                 
المتقدم وأخرى لتقديم البرامج التدريبيـة الـمـخـتـلـفـة، وسـتـأخـذ               
بـعــيـن االعـتــبـار إمـكــانـيــة قــيـام تـعــاون مــع مــؤسـســات األعــمــال                         

 .اإلنتاجية في البيئة المحيطة بالمؤسسة التدريبية

 : الهدف األساسي الرابع

قيام وزارة التعليم الفني والتدريب الـمـهـنـي بـإعـادة تـوجـيـه              ( 
شبكتها من المؤسسات الـتـدريـبـيـة وتـأهـيـلـهـا؛ لـتـمـتـلـك الـقـدرة                        
والمرونة لـالـسـتـجـابـة مـع مـجـمـوعـة عـريضـة مـن االحـتـيـاجـات                               
التدريبية لقطاع األعمال والمـجـتـمـع، وامـتـالكـهـا خـطـة خـاصـة                   
بشراء وتحديث التجهيزات وصـيـانـتـهـا بـمـا يـمـكـنـهـا مـن تـنـفـيـذ                          

 ).كافة البرامج التدريبية

 :األهداف الفرعية

 :خطة تطوير المؤسسات التدريبية): 1(الهدف 

وضع خطة لتطوير المؤسسات التدريـبـيـة وإعـدادهـا بشـكـل            
يمكنها من معالجة الجوانب المتعلقـة بـالـقـدرة عـلـى االسـتـجـابـة                 

وتشـمـل خـطـة الـتـطـويـر             .  لالحتياجات التدريبية وتكافؤ الفرص 
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تحديداً لألهداف اإلستراتيجية واألهداف التشـغـيـلـيـة والـتـحـسـيـن             
 .المستمر لألداء الفردي للمدربين

تأهيل الكوادر الـعـامـلـة فـي الـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة                       ):  2( الهدف 
 :الخاصــة بالتعلـــيم الفــني والتــدريب المهني 

القيام بتنفيـذ بـرامـج تـأهـيـل لـلـمـوظـفـيـن تـهـتـم بـتـطـويـر                              
الجوانب المتـعـلـقـة بـمـهـارات اإلدارة والـتـدريـب والـتـأهـيـل الـفـنـي                            
الضروري لتحقيق أهداف خطط التطوير المـؤسـسـي لـكـل مـؤسـسـة             

 .تدريبية والعمل بنظام خاص لتقويم الموظفين سنوياً

 :خطة إدارة التجهيزات والمنشآت): 3(الهدف 

استكمال عمليات الجرد للـمـنـشـآت والـتـجـهـيـزات فـي الـورش                  
التابعة لنظام التعليم الفني والتدريب المهني مـع تـحـديـد سـنـوات             
الخدمة ومستويات االستـخـدام، ووضـع مـتـطـلـبـات الصـيـانـة لـهـذه                      

 .التجهيزات وعملية ربطها ببرامج التدريب

 :صيانة وسالمة ورش العمل): 4(الهدف 

إعداد نظام إلجراءات الصيانة ووسائل السـالمـة لـلـتـجـهـيـزات             
في الورش، وتوثيق إجـراءات الصـيـانـة فـي تـقـاريـر دوريـة لضـمـان                      

 .سالمة العاملين والتجهيزات

إدخال أنـظـمـة تـكـنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات فـي بـرامـج                            ): 5(الهدف 
 :التعليم الفني والتدريب المهني

تقويم متطلبات الوزارة والمؤسسـات الـتـدريـبـيـة لـلـتـجـهـيـزات                 
الخاصة بأنظمة تكنولوجيا نقل المعلومات المـتـعـلـقـة بـالـتـعـلـيـم              

 .الفني والتدريب المهني

 :تأهيل ورفع كفاءة المدرسين والمدربين): 6(الهدف 

استقطاب المدرسين والمدربين ورفـع كـفـاءاتـهـم ومـهـاراتـهـم                
 .بما يتواكب واحتياجات القطاعات اإلنتاجية ومتطلبات التنمية

 تمويل القطاع: المحور االستراتيجي الخامس

حجم التوسع المقترح لنظام التعليم الـفـنـي والـتـدريـب           نظراً ل
المهني والتكاليف المتزايدة التي سـيـفـرضـهـا هـذا الـتـوسـع عـلـى                    

لـلـمـوارد       من الضروري القيام بعملية تـحـلـيـل شـامـل           فإنهالحكومة 
والتكاليف الجاريـة لـعـمـلـيـات الـتـحـديـث الـتـي يـجـرى                        المطلوبة

العمل على تنـفـيـذهـا بـهـدف وضـع خـطـة عـمـل طـويـلـة الـمـدى،                             
وسيشمل ذلك القيام بالبحث عن آليـات لـتـمـويـل قـطـاع الـتـعـلـيـم                   
الفني والتدريب المهني وعالقاتها بالبيئة والـمـنـشـآت االقـتـصـاديـة           

ومن بـيـن اآللـيـات الـتـي تـم الـعـمـل بـهـا فـي الـفـتـرة                               .  داخل البالد
السابقة بهدف تنويع المصادر التمويليـة لـقـطـاع الـتـعـلـيـم الـفـنـي                   
والتدريب المهـنـي هـو إنشـاء صـنـدوق الـتـدريـب الـمـهـنـي وتـطـويـر                             
الـمـهـارات، وعــلـى الـرغــم مـن أن األهـداف الـتــي أنشـئ مــن أجـلـهــا                              
الصندوق ما تزال قائمة، فهناك حاجة للـقـيـام بـمـراجـعـة وإعـادة             

مصـادر جـديـدة      هيكلة عملياته، وهناك حاجة أيضاً للبحـث عـن       
مصادر التمويل ومـن بـيـنـهـا تشـجـيـع دور الـمـؤسـسـات                       أخرى لتنويع 

التدريبية التابعة للقطاع الخاص مع الـحـفـاظ عـلـى تـكـامـل هـذا                  
وينبغي أن تأخذ الخطة التدريـبـيـة بـعـيـن         .  الدور مع دور الحكومة

 .االعتبار تعزيز التعاون مع المانحين والحصول على دعمهم

 

 :الهدف األساسي الخامس

قيام الحكومة اليـمـنـيـة بـوضـع سـيـاسـات لـتـنـويـع مصـادر                       (
تمويل التـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي بـاتـجـاه الـمـشـاركـة                                
والمساهمة المتساوية مع المستـفـيـديـن فـي تـكـالـيـف ذلـك مـن                    
خالل وضع خطة مالية طويـلـة األجـل؛ لـتـمـويـل قـطـاع الـتـعـلـيـم                       
الفني والتدريب المهني مع التأكيد على تـحـفـيـز الـقـطـاع الـخـاص              

 ).في تمويل التدريب

 : األهداف الفرعية

 :تمويل الدراسة و اإلستراتيجية): 1(الهدف 

قيام وزارة التعليم الفني والتدريب المـهـنـي بـتـنـفـيـذ أنشـطـة               
الدعم الفني وتحديد المبالغ ونفقات الـتـشـغـيـل لـنـظـام الـتـعـلـيـم                    
الفني والتدريب المهني وفقاً لإلستراتيجية ولمدة عشـر سـنـوات فـي           

 .سبيل توزيع التكاليف بالتساوي بين المستفيدين

 :صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات): 2(الهدف 

إعادة هيكلة صندوق التدريب المهنـي وفـقـاً لـلـنـتـائـج الـتـي                 
توصلت إليـهـا دراسـة تـمـويـل االسـتـراتـيـجـيـة، ويـتـم الـعـمـل بـهـا                                

 .كإحدى اآلليات لتعزيز االرتباط بسوق العمل

 :تنمية القطاع الخاص): 3(الهدف 

تشجيع المؤسسات التدريبـيـة الـخـاصـة فـي تـنـويـع وتـوسـيـع                     
 .وتطوير وتسهيل إجراءات اعتمادها

 :التنسيق مع المانحين): 4(الهدف 

التنسـيـق مـع الـمـانـحـيـن والـجـهـات ذات الـعـالقـة، وتـحـديـد                              
 .مجاالت اهتماماتهم التمويلية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية

... 
 
 
 
 
 
 
  



 

 



 

 



11 

 

 الثانوية المهنية . 2 

هو تعليم متخصص  يهدف إلى إعداد العاملين لفئة الـمـسـتـوى       
الشــهـادة الــثــانـويــة الـمــهــنـيــة الصــنـاعــيــة، الــزراعــيــة،               ( الـمــهــنـي     

والتي تبلغ مدة الـدراسـة فـيـه ثـالث سـنـوات                )   البيطرية، التجارية
بعد التعـلـيـم األسـاسـي أو سـنـة واحـدة لـلـحـاصـلـيـن عـلـى دبـلـوم                                 

ويكـتـسـب الـخـريـج  مـهـارات مـتـكـامـلـة ضـمـن                          ( التدريب المهني 
، ويمنـح خريجو هذه المــعاهد المـهـنـيـة شـهـــــادة           ) المهنة المحددة 

الثانـوية المهنية ، ويمكن لخريجي الـتـعـلـيـم األسـاسـي االلـتـحـاق               
بالمعاهد المهنيـة فـي أحـد الـمـجـاالت  والـتـخـصـصـات الـمـتـاحـة                            

 :التالية

في مجال الهندسة المدنية و الذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـص                 ■
 :التالي

 .مساحة وطرقات –
 :في مجال الكهرباء والذي يشتمل على التخصصات التالية ■
 .كهرباء تمديدات كهربائية عام –
 .كهرباء لف آالت كهربائية عام –
 .كهرباء أجهزة منزلية عام –
 .كهرباء مركبات عام –
في مجال اإللكترونيـات والـذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـصـات                      ■

 :التالية
 .إلكترونيات صيانة راديو وتلفزيون عام –
 .إلكترونيات أنظمة تحكم صناعي عام –
في مجال الميكانـيـكـا والـذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـصـات                        ■

 :التالية
 .ميكانيكا تبريد وتكييف عام –
 .ميكانيكا مركبات عام –
 .ميكانيكا خراطة عام –
 .مياه وصرف صحي –

 .ميكانيكا آليات زراعية  عام –
في مجال الفنون الجمـيـلـة والـذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـص                        ■

 :التالي

 .فنون جميلة –
 :في مجال النجارة والذي يشتمل على التخصص التالي ■

 .نجارة أثاث عام –
 :في المجال التجاري والذي يشتمل على التخصص التالي  ■
 .تجاري عام –
 حاسوب –
 :في المجال الزراعي والذي يشتمل على التخصصات التالية ■
 .إنتاج نباتي –
 .إنتاج حيواني –
 .صناعات غذائية –
  :في المجال البيطري والذي يشتمل على التخصص التالي ■
 .بيطري عام –
 :في مجال الحرف والذي يشتمل على التخصص التالي ■
 خياطة وتفصيل عام –

تنحصر أنظمة التعليم المتاحة فـي الـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة                 
في نظامين رئيسين هما الـتـعـلـيـم والـتـدريـب الـنـظـامـي والـتـعـلـيـم                          
والتدريب الـمـسـتـمـر والـلـذان يـنـقـسـمـان بـدورهـمـا إلـى مسـتـويـات                              
وتخصصات وبرامج  مختلفة تلبـي وتـحـقـق أهـداف نـظـام الـتـعـلـيـم                     
الفني والتدريب المهني من جهة واحتياجات المجتمع وسـوق الـعـمـل         

 ..من جهة أخرى

 أنظمة وتخصصات  التعليم والتدريب / أوالً

 التعليم والتدريب النظامي. أ 

 :مستويات هي  أربعة والذي ينقسم إلى 

 دبلوم التدريب المهني  . 1

وهو تعـلـيـم مـتـخـصـص يـهـدف إلـى إعـداد الـعـامـلـيـن لـفـئـة                                
والـتـي تـبـلـغ مـدة           )  شهادة دبلوم التدريـب الـمـهـنـي       ( المستوى الماهر

ويـكـتـسـب الـخـريـج          ( الدراسة فيه سنتان بعد الـتـعـلـيـم األسـاسـي            
مجموعة من الـمـهـارات تـتـعـلـق بـجـزء مـتـكـامـل مـن الـمـهـنـة مـن                                

، ويـمـكـن لـلـحـاصـلـيـن عـلـى هـذه                     ) الناحيتين النظرية والعمـلـيـة   
الشــهــادة االلــتــحــاق ومــواصــلــة الــدراســة فــي الــمــعــاهــد الــمــهــنــيــة               

لمن تنـطـبـق عـلـيـه الـمـعـايـيـر                )  شهادة الثانوية المهنية( الصناعية 
وتتولى المتدربين فـي هـذا الـمـسـتـوى           .  المطلوبة لمواصلة الدراسة

معاهد التدريب المهني في الـمـجـال الصـنـاعـي ويـمـكـن لـخـريـجـي                    
التعليم األساسي االلتحاق بمعاهد التدريـب الـمـهـنـي ، أو الـمـعـاهـد                  

بـأحـد   )  مسـتـوى دبـلـوم الـتـدريـب الـمـهـنـي                 ( المهنـيـة الصـنـاعـيـة           
 -:المجاالت و التخصصات  المتاحة التالية

 :في مجال الكهرباء والذي يشتمل على التخصصات التالية ■
 .كهرباء تمديدات كهربائية –
 .كهرباء لف آالت كهربائية –
 .كهرباء أجهزة منزلية –
 .كهرباء مركبات –
في مجـال اإللـكـتـرونـيـات والـذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـص                            ■

 :التالي
 .إلكترونيات صيانة راديو وتلفزيون –
في مجال الميكانيـكـا والـذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـصـات                        ■

 :التالية
 . ميكانيكا تمديدات صحية –
 .ميكانيكا تكييف وتبريد –
 .ميكانيكا مركبات  –
 ).سمكرة(حداد هياكل   –
 .ميكانيكا آليات زراعية –
 .خراطة –
 .  لحام –
 :في مجال النجارة والذي يشتمل على  التخصص التالي  ■
 .نجارة أثاث –
 :في مجال الحرف  والذي يشتمل على التخصصات التالية  ■
 .خياطة وتفصيل –
 .التجميل وتصفيف الشعر –
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 .تبريد وتكييف –
 .مالحة واصطياد –
فــي مــجــال الــفــنــدقــة  والســيــاحــة والــذي يشــتــمــل عــلــى                         ■

 :التخصصات التالية
 .فندقة عام –
 .فندقة –
 .سياحة –
فــي الــمــجــال الــزراعــي والــبــيــطــري والــذي يشــتــمــل عــلــى                        ■

 :التخصصات التالية
 .بستنة –
 .محاصيل حقلية –
 .وقاية نبات –
 .صحة حيوان –
في المجال الـتـجـاري  ومـجـاالت أخـرى والـتـي تشـتـمـل عـلـى                             ■

 :التخصصات التالية
 .محاسبة –
 .إدارة أعمال –
 .تسويق –
 .سكرتارية تنفيذية –
 .نشر مكتبي –
 .تصوير فوتوغرافي –
 .رياض األطفال –

 )ثالث سنوات(  -التعليم التقني . 4
وهو تعـلـيـم مـتـخـصـص يـهـدف إلـى إعـداد الـعـامـلـيـن لـفـئـة                                

شـهـادة   ( المستوى التقني المحددة في التصنيف والتوصيف الـمـهـنـي       
والـتـي تـبـلـغ مـدة الـدراسـة فـيـه  ثـالث سـنـوات                             )  الدبلوم التقني 

وتكتسب مخرجات التعليم الفني مهارات علمية وإشـرافـيـة وقـدرة         ( 
على نقل أفكار  االختصاصين إلى العاملين فـي فـئـات الـمـسـتـويـات             

ويمنح خـريـجـو هـذه الـمـعـاهـد شـهـادة الـدبـلـوم                      ).   المهنية األدنى
ويمكن لخريجي الـثـانـويـة أو مـا يـعـادلـهـا                  )  فني( التقني  بمستوى 

 -:االلتحاق بكليات المجتمع  في أحد المجاالت المتاحة  التالية

فــي مــجــال الــتــصــمــيــم و الــحــاســوب والــذي يشــتــمــل عــلــى                       ■
 :التخصصات التالي

 .برمجة الحاسوب –
 .هندسة الحاسوب –
 .تكنولوجيا المعلومات –
 .تكنولوجيا تصميم الجرافيكس والوسائط اإلعالنية –
 .تكنولوجيا هندسة الكمبيوتر واإللكترونيات –
 .تكنولوجيا اإلنترنت –
في مجال اإلدارة  والتجارة واللذان يشتمالن علـى الـتـخـصـصـات          ■

 :التالية
 .محاسبة –
 .إدارة أعمال –
 .إدارة المكاتب والسكرتارية –
 .تسويق وإعالن –
 .إدارة المشروعات الصغيرة –

 )سنتان( التعليم التقني  . 3

وهو تعلـيـم مـتـخـصـص يـهـدف إلـى إعـداد الـعـامـلـيـن لـفـئـة                                
شـهـادة   ( المستوى التقني المحددة في التصنيف والتوصيف الـمـهـنـي       

والـتـي تـبـلـــغ مـدة الـدراسـة فـيـه سـنـتـان بـعـد                             )  الدبلوم الـتـقـنـي    
المرحلة الثانوية ، أو شهـادة الـثـانـويـة الـعـامـة أو الـمـهـنـيـة أو مـا                           

وتكتسب مخرجات التعليم الفنـــــي  مـهـارات عـلـمـيـــــــــة               ( يعادلهما 
وإشرافية وقدرة على نقل أفكار  االختصاصيـن إلـى الـعـامـلـيـن فـي               

ويمنـح خـريـجـو هـذه الـمـعـاهـد                ).   فئات المستويات المهنية األدنى
ويمكن لخـريـجـي الـثـانـويـة          )  فني(شهادة الدبلوم التقني  بمستوى 

أو ما يعادلها االلتحـاق بـالـمـعـاهـد الـتـقـنـيـة  فـي أحـد الـمـجـاالت                             
 -:المتاحة  التالية

في مجال التصميم الداخلي والمـعـمـاري والـذي يشـتـمـل عـلـى                 ■
 :التخصصات التالية

 ).ديكور(تصميم داخلي  –
 .رسم معماري –
في مجال الهندسة المدنية والذي يشتمل عـلـى الـتـخـصـصـات             ■

 :التالية
 .إنشاء وأبنية –
 .مساحة وطرقات –
 :في مجال الكهرباء  والذي يشتمل على التخصص التالي ■
 .كهرباء عام –
 .كهروميكانيك –
 .كهرباء مركبات –
في مجال  اإللكترونيات والـذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـصـات                     ■

 :التالية
 .راديو وتلفزيون –
 .تحكم إلكتروني صناعي –
 .إلكترونيات و اتصاالت –
 .صيانة األجهزة االلكترونية –
 .برمجة حاسوب –
 .صيانة حاسوب –
 :في مجال النفط والغاز والذي يشتمل على التخصص التالي ■
 .صيانة معدات نفطية –
في مجال الميكانـيـكـا والـذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـصـات                        ■

 :التالية
 .ميكانيكا إنتاج –
 .لحام وتشكيل معادن –
 .ميكانيكا تبريد و تكييف –
 .ميكانيكا مركبات –
 .تحكم ميكانيكي –
 .إمدادات مياه –
 أنظمة هيدروليك ونيوماتيك –
 :في المجال البحري والذي يشتمل على التخصصات التالية ■
 .ميكانيكا بحرية –
 .كهرباء بحرية –
 .تكنولوجيا منتجات بحرية –
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 .نظم معلومات –
في مجال الفندقة والسياحة والذي يشتـمـل عـلـى الـتـخـصـص              ■

 :التالي
 .فندقة وسياحة –
 :في مجال الهندسة والذي يشتمل على التخصص التالي ■
 .هندسة إنشائية –
 :في المجال الصحي والذي يشتمل على التخصصات التالية ■
 .مختبرات –
 .تخدير –
 .تمريض –
 . معدات طبية –
في مجال الميكانـيـكـا والـذي يشـتـمـل عـلـى الـتـخـصـصـات                        ■

 :التالية
 .تبريد وتكييف وتدفئة –
 .هندسة سيارات –
 :في مجال  الحرف والذي يشتمل على التخصص التالي ■
 .تصميم أزياء –

 

 التعليم والتدريب المستمر. ب

يعتبر التعليم  والتدريب الـمـسـتـمـر جـزءً ثـابـتـا مـن أنـظـمـة                         
التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يـهـدف إلـى دعـم الـمـعـرفـة               
العامة والمهنـيـة الـمـكـتـسـبـة وتـنـمـيـتـهـا  مـالئـمـتـهـا مـع تـطـور                                   
التكنولوجيا وظروف العصر ومتطلبات سوق الـعـمـل، وإلـى إكسـاب            
كفاءات ومهارات مهنية أخرى لممـارسـتـهـا لـنـشـاط مـهـنـي جـديـد،                   
كما يهدف إلى ترقية العاملين اجتماعيا ومهنيا، وينـفـذ مـن خـالل         
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة أو مــواقــع الــعــمــل واإلنــتــاج                
أوكليهما معا، وكذا الجمعيـات األهـلـيـة والـمـهـنـيـة والـمـنـظـمـات                     

 .الحكومية

وتنقسم برامج الـتـعـلـيـم والـتـدريـب الـمـسـتـمـر إلـى قسـمـيـن                            
رئيسين هما برامج التعليم الـمـسـتـمـر وبـرامـج الـدورات الـقـصـيـرة،                     

 :ويمكن لنا تفصيلهما كالتالي

 المستمربرامج التعليم . 1

هي  برامج توافق المستويات المهنيـة الـوطـنـيـة الـمـعـتـمـدة،                 
وتحقق المستويات الـمـهـنـيـة لـلـبـرامـج الـنـظـامـيـة، وهـذه تـخـضـع                           
للشروط والمواصفات والـمـعـايـيـر الـخـاصـة بـالـبـرامـج الـتـدريـبـيـة                          
واالختبارات والشهادات المنصوص عليها في قانون الـتـعـلـيـم الـفـنـي             
والتدريب المهنـي ،  و هـي نـمـط مـن أنـمـاط الـتـعـلـيـم والـتـدريـب                                  
المتوسط موجه للراغبين في التدريب ولـمـن لـم تـتـح لـهـم فـرصـة                    
االلتحاق بالبرامج النـظـامـيـة فـي أي مـن الـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة                          
التابعة للوزارة من خـالل تـجـزئـة الـبـرامـج الـنـظـامـيـة إلـى دورات                          
تأسيسية ومتقدمة تختلف مدتها بحـسـب مـتـطـلـبـات سـوق الـعـمـل،                  
وعلى هذا األساس تمت عمليـة  تـجـزئـة الـبـرامـج الـنـظـامـيـة إلـى                        
برامج تعليم مسـتـمـر يـلـتـحـق بـهـا الـطـالب ابـتـداء مـن الـبـرنـامـج                                 
التأسيسي ثم الذي يليه وهكذا حتى ينـتـهـي، عـنـدهـا إذا أكـمـل               
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 .ساعة) 406(رفع كفاءة مهنة  –
 .ساعة) 453(كهربائي أجهزة منزلية بسيطة  –
 .ساعة) 379(كهربائي أجهزة منزلية مركبة  –
تخصص كهـربـائـي تـمـديـدات كـهـربـائـيـة ويشـتـمـل عـلـى                          ■

 :الدورات التالية
 .ساعة) 539( ةلتمديدات الكهربائيا أساسيات  –
 .ساعة) 385(تمديدات كهربائية منزلية  –
 .ساعة) 635(تمديدات كهربائية صناعية  –
 .ساعة) 453(تجميع وتركيب طبلونات منزلية وصناعية  –
 :تخصص خراطة ويشتمل على الدورات التالية ■
 .ساعة) 525(التأسيسية خراطة أولية  –
 .ساعة) 559(خراطة متقدمة  –
 .ساعة) 517) (فرازة+ كشط (تسوية آلية أولية  –
 .ساعة) 478) (فرازة+ كشط ( متقدمةتسوية  –
تخصص الكتروني صيانة أجهـزة راديـو وتـلـفـزيـون ويشـتـمـل                 ■

 :على الدورات التالية
 .ساعة) 636(التأسيسية في االلكترونيات  –
 .ساعة) 551(الكتروني راديو ومسجل  –
 .ساعة) 802(الكتروني صيانة تلفزيون  –
تـخـصــص مـيــكـانــيـكـا مـركــبـات ويشــتـمــل عـلــى الــدورات                      ■

 .التالية
 .ساعة) 498(التأسيسية ميكانيكي خدمة سريعة  –
 .ساعة) 512(ميكانيكي محركات  –
 .ساعة) 198(ميكانيكي مضخات ديزل  –
 .ساعة) 157(الكتروميكانيك  –
 :تخصص النجارة ويشتمل على الدورات التالية ■
 .ساعة) 555(التأسيسية مساعد نجار  –
 .ساعة) 502(نجار أثاث بسيط  –
 .ساعة) 479(نجار أثاث  –
تخصص الكتروني أنطمة تـحـكـم صـنـاعـي ويشـتـمـل عـلـى                   ■

 :الدورات التالية
 .ساعة) 636( أساسيات الكترونيات –
 .ساعة) 427(مشغل أجهزة تحكم صناعي  –
 .ساعة) 641(مراقب أجهزة تحكم صناعي  –
 :في مجال البناء والذي يشتمل على التخصصات التالية  ■
 .بناء عام –
 .تشطيب أبنية عام –
 .بناء هياكل –

 برامج مستوى مهني

 :تكييف وتبريد ويشتمل على الدورات التالية تخصص ■
 .ساعة) 646) (اختياري(ميكانيكي تكييف عام  –
 .ساعة) 712) (اختياري(ميكانيكي تبريد عام  –
 :لحام ويشتمل على الدورات التالية تخصص ■
 .ساعة) 420(اللحام بالميج ماج  –
 .ساعة) 438(لحام التيج  –
 :كهربائي سيارات ويشتمل على الدورات  التالية تخصص ■
 .ساعة) 440(كهربائي سيارات عام  –

الطالب في برنامج التعليم المسـتـمـر الـذي يسـاوي مـدتـه ومـحـتـواه                   
البرنامج النظامي سنتين أو ثالث سنوات بـعـد الـمـرحـلـة األسـاسـيـة              
يحصل الطالب عـلـى مسـتـوى مـاهـر أو مسـتـوى مـهـنـي وهـي تسـاوي                            
البرامج النظامية من الجانب الفني والعـمـلـي أمـا بـالـنـسـبـة لشـهـادة                  
دبلوم التدريب المهني أو الثانوية المـهـنـيـة  فـإذا كـان الـمـتـقـدم                   
حاصال على شهادة التعليم األساسي وحصـل عـلـى شـهـادة الـمـسـتـوى                
الماهر أو المهني فيجوز لـه دخـول االخـتـبـارات لـلـمـواد الـثـقـافـيـة                        
واألساسية وإذا نجح فيها حصل على نفس شهادة البرنامـج الـنـظـامـي        

، ويـعـفـى مـن هـذا          ) دبلوم التدريب المهني، شهادة الثانوية المهنية( 
المتطلب الحاصلين على شهادة الثـانـويـة الـعـامـة عـنـد الـتـحـاقـهـم                    
ببرامج الـتـعـلـيـم الـمـسـتـمـر حـيـث تـعـكـس لـهـم درجـات الـمـواد                                 

 .الثقافية الموجودة في استمارة الثانوية العامة

وقد تم اعتماد التعليم والتدريب المستمر كـنـظـام تـعـلـيـمـي           
متاح في المؤسسات التابعة لـلـوزارة، ابـتـداءً مـن الـعـام الـتـعـلـيـمـي                      

م في بـعـض الـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة خـالل الـفـتـرة                          2003/ 2002
المسائية بهدف استيعاب التدفق الكبير علـى مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم              
الفني والتدريب المهني وتنفيذاً للبرنامج الـتـنـفـيـذي لـلـوزارة لـرفـع                

من مخرجات التـعـلـيـم الـعـام وتـتـوزع             %    15الطاقة االستيعابية إلى 
برامج ودورات التعليم والتدريب المستمر على الـمـسـتـويـيـن الـمـاهـر              

 :والمهني  كالتالي

 برامج مستوى ماهر

 :تخصص تكييف وتبريد ويشتمل على الدورات التالية ■
 .ساعة) 377(التأسيسية للتكييف والتبريد  –
 .ساعة) 590(ميكانيكي أجهزة تكييف وتبريد منزلية  –
 .ساعة) 455(ميكانيكي تكييف وتبريد صناعي  –
 .ساعة) 264(ميكانيكي تكييف مركبات   –
 :تخصص لحام ويشتمل على الدورات التالية ■
 .ساعة) 415(اللحام باألكسي استيلين  –
 .ساعة) 336(اللحام بالقوس الكهربائي  –
 .ساعة) 372(متقدمة في اللحام باألكسي استيلين  –
 .ساعة) 195(تشكيل ولحام  –
 :تخصص كهربائي سيارات ويشتمل على الدورات  التالية ■
 .ساعة) 328(سيارات  كهربائي أساسيات –
 .ساعة) 512(كهربائي سيارات  –
 .ساعة) 443(كهربائي سيارات  –
 .ساعة) 407(كهربائي سيارات  –
تخصص كهربائي آالت كهربـائـيـة ويشـتـمـل عـلـى الـدورات                 ■

 :التالية
 .ساعة) 371(لف المحوالت الكهربائية  أساسيات –
 .ساعة) 472(لف محركات التيار المتردد  –
 .ساعة) 406(لف محركات التيار المستمر وتشغيلها  –
 .ساعة) 293(التحكم بتشغيل المحركات الكهربائية  –
تخصص كهربائي أجـهـزة مـنـزلـيـة ويشـتـمـل عـلـى الـدورات                        ■

 :التالية
 .ساعة) 392(أجهزة منزلية  أساسيات كهربائي –
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 .ساعة) 377(كهربائي سيارات عام  –
كهربائي آالت كهربـائـيـة ويشـتـمـل عـلـى الـدورات                 تخصص ■

 :التالية
 .ساعة) 218(المولدات الكهربائية وطرق تشغيلها  دراسة –
 .ساعة) 252(صيانة المولدات الكهربائية  –
كهربائي أجـهـزة مـنـزلـيـة ويشـتـمـل عـلـى الـدورات                        تخصص ■

 :التالية
 .ساعة) 446(أجهزة منزلية  كهربائي –
 .ساعة) 428(كهربائي أجهزة منزلية عام  –
كهربائي تمديدات كهربائية ويشتمل عـلـى الـدورة         تخصص ■

 :التالية
 .ساعة) 448(تمديدات كهربائية منشآت خاصة  –
 :خراطة ويشتمل على الدورة التالية تخصص ■
 .ساعة) 472(الجلخ  –
الكتروني صيانة أجهـزة راديـو وتـلـفـزيـون ويشـتـمـل                 تخصص ■

 :على الدورات التالية
 .ساعة) 272(الكتروني أجهزة االستقبال الفضائي  –
 .ساعة) 292(الكتروني صيانة أجهزة رقمية  –
مـيــكـانــيـكـا مـركــبـات ويشــتـمــل عـلــى الــدورات                    تـخـصــص   ■

 :التالية
 .ساعة) 416(ميكانيكي أجهزة نقل الحركة  –
 .ساعة) 309(ميكانيكي مجموعة التعليق  –
 :النجارة ويشتمل على الدورات التالية تخصص ■
 .ساعة) 458) (أبواب ونوافذ(نجار أبنية  –
 .ساعة) 577(نجار أثاث وأبنية عام  –
الكتروني أنظمة تـحـكـم صـنـاعـي ويشـتـمـل عـلـى                   تخصص ■

 :الدورات التالية
 .ساعة) 389(صيانة أنظمة تحكم صناعي مبرمج  –
 .ساعة) 328(الكتروني صيانة أنظمة الحماية واإلنذار  –

 
 برامج الدورات القصيرة. 2

هي برامج تدريبية تنشيطية ورفع كفـاءة مـمـارسـي الـمـهـنـة             
لتلبية احتياجـات نـوعـيـة خـاصـة لـطـالـبـيـهـا ، حـيـث يسـتـهـدف                              
التعليم والتدريب المستمر العاملين في سوق العمـل والـعـاطـلـيـن عـن            
العمل، وكذا الراغبين في رفع مسـتـويـاتـهـم الـمـهـنـيـة أو تـجـديـد                    
وتطوير المعارف والمعلومات لمواكـبـة الـتـطـور الـتـكـنـولـوجـي أو                  

 .اكتساب معارف ومهارات في مهن جديدة

وتشتمل برامج الدورات القصيرة عـلـى دورات مـخـتـلـفـة مـنـهـا                   
 :الدورات التالية

 .إدارة الفنادق والمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة –
 .إدارة المكتب األمامي –
 . مهارات وتقنيات المرشد السياحي –
 .إعداد البرامج السياحية بوكاالت السياحة والسفر –
 .التسويق في صناعة الفندقة والسياحة –
 .اإلدارة المالية في الفنادق والوكاالت السياحية –
 .         مساعد ميكانيكي محركات معلقة –
 .       أسس في المالحة و االصطياد –

 .مساعد مراقب حفظ السمك و تعليبه عام  –
 .حرف يدوية –
 .خياطة وتفصيل –
 .تريكو –
 .كوافير –
 .محاسبة –
 .سكرتارية –
 .مشغل كمبيوتر –
 .أسس مختبرات بيطرية –
 .  إكثار النباتات خضريا –
 .                           بائع و منسق زهور –
 .تربية نحل –
 ... .دورات أخرى في مهارات محددة –

 أنشطة التعليم والتدريب/ ثانياً 

 التعليم النظامي   -1
 التسجيل والقبول  -أ 

أُعلن عن فتح بـاب الـتـسـجـيـل وااللـتـحـاق بـبـرامـج الـتـعـلـيـم                          
م 2007/8/8م، يـوم السـبـت          2008/  2007النظامي للعام الدراسي 

ــارات             2007/8/30وحــتــى الــخــمــيــس      ــيــة االخــتــب م وبــدأت عــمــل
   –للمتقدمين والمفاضلة طبقاً للشروط والمعايير الـمـحـددة لـذلـك            

م، 2007/9/3م وحـتـى يـوم االثـنـيـن                  2007/   9/  1يوم السبـت       
أُعلنت بعد ذلك  أسماء الطـالب الـمـقـبـولـيـن فـي  يـوم الـخـمـيـس                         

 .م2007/9/6

ويالحظ من األرقام المتصـلـة بـأعـداد الـمـتـقـدمـيـن اإلقـبـال                   
على معاهد التعليم الفني والتدريب المهني وكـلـيـات الـمـجـتـمـع، و             

إلى جـانـب الـتـعـلـيـم            )   المسائي( بالرغم من تطبيق التعليم الموازي 
الصباحي فـي الـمـعـاهـد الـتـقـنـيـة نـظـراً لـلـطـاقـة االسـتـيـعـابـيـة                                 
المحدودة،   إال أن ذلك لم يمكن الـمـعـاهـد وكـلـيـات الـمـجـتـمـع                 

فقط من المتقدمين مـن االلـتـحـاق بـالـمـؤسـسـات              %)  58(سوى  قبول 
 :التدريبية التابعة للوزارة موزعين على المعاهد كالتالي

): كـلـيـات الـمـجـتـمـع          ( مستوى الدبلوم التقني ثـالث سـنـوات         –
) 2,072( طالب وطالبة،قبـل مـنـهـم         )  2,723(تقدم للتسجيل 

 %).76(طالب وطالبة نسبتهم 
) 10,488( تقـدم لـلـتـسـجـيـل            :   مستوى الدبلوم التقني سنتان –

طالب وطالـبـة نسـبـتـهـم         )  5,732(طالب وطالـــــبة، قبل منهم 
)55.(% 

طـالـب   )  1,522( تقـــــــدم للتسجـيـل     :  مستوى الثانوية المهنية –
 %).58(طالب وطالبة نسبتهم ) 877(وطالبة، قبل منهم 

) 6,867( تـقـدم لـلـتـسـجـيـل             :  مستوى دبلوم التدريب المـهـنـي    –
طـالـب وطـالـبـة        )  3,828( طــــــالـب وطــــــالـبـة، قـبـل مـنـهـم                    

 %).56(نسبتهم 
 )6، 5، 4، 3، 2جدول رقم   –انظر التفاصيل في الملحق (
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صــيــانــة حــاســوب ، أنــظــمــة هــيــدرولــيــك ونــيــومــاتــيــك ،                  
/ وميكانيكا مركـبـات  فـي الـمـعـهـد الـتـقـنـي الصـنـاعـي                           

الحوبان ، وكذا فتح باب القبول في تخصص فنون جـمـيـلـة ،         
وزيادة أعداد المقبولين في تخصصات ميكانيـكـا تـكـيـيـف         
وتبريد ، رسم معماري ، ومساحة وطرقات في المعـهـد الـتـقـنـي         

الحصب ، أيضا ترجع الزيادة إلى فتح بـاب الـقـبـول         /  الصناعي 
في تخصص مساحة وطرقات ، وزيادة أعـداد الـمـقـبـولـيـن فـي               
تــخــصــصــات بــرمــجــة حــاســوب ، رســم مــعــمــاري ، كــهــربــاء                   
تمديدات كهربائية ، ميكانيكا تمديدات صحيـة ، لـحـام        
، ومــيــكــانــيــكــا مــركــبــات فــي مــعــهــد الســعــيــد الــتــقــنــي                 

الخطوة ، وكذا زيادة أعـداد الـطـالب الـمـقـبـولـيـن              / الصناعي 
في تخصصات مساحة وطرقات في المعهد الـتـقـنـي الصـنـاعـي            

 .الخيامي/ المهني الزراعي 
أرتفع أعداد الطالب المقبولين فـي مـحـافـظـة        :  محافظة حجة  –

، حـيـث     %)  23.8( حجة هذا العام عن العام الماضي بـنـسـبـة         
طـالـب وطـالـبـة عـن           )  184( طالب وطالبة بزيادة )  957( قبل 

العام الـمـاضـي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى زيـادة أعـداد الـطـالب                             
المـقـبـولـيـن فـي تـخـصـصـات كـهـربـاء عـام ومـيـكـانـيـكـا                               
مركبات وكهرباء لف آالت كهربائية في الـمـعـهـد الـتـقـنـي           

عبس ، وكذا زيادة أعداد الطالب المـقـبـولـيـن فـي         /  الصناعي
حـجـة ،     /  تخصص محاسبة في معهد الثورة التقنـي الـتـجـاري         
 .حجة/ وتخصص إدارة أعمال في معهد أروى التقني التجاري 

أرتـفـع أعـداد الـطـالب الـمـقـبـولـيـن فـي                     :  محافظة الحـديـدة      –
محافظة الحديـدة هـذا الـعـام عـن الـعـام الـمـاضـي بـنـسـبـة                                   

) 76( طـالـب وطـالـبـة بـزيـادة              )  490( ، حيث قـبـل       %)  18.4(
طالب وطالبة عن العام الماضـي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى زيـادة                  
أعداد المقبولين في تخصص تجاري عـام فـي مـعـهـد بـلـقـيـس                
الــمــهــنــي الــتــجــاري، وكــذا زيــادة أعــداد الــمــقــبــولــيــن فــي                   
تخصصات كهرباء تـمـديـدات كـهـربـائـيـة ، الـكـتـرونـيـات                    
صيانة راديو وتلفزيون ، و ميكانيـكـا مـركـبـات فـي مـعـهـد                

الــدريــهــمــي ، أيضــا لــلــزيــادة فــي أعــداد            /  الـتــدريــب الــمــهــنــي   
المقبولين في تخصصات ميـكـانـيـكـا تـكـيـيـف وتـبـريـد ،                   

/ لحام ، وميكانيكا مركبات في معهـد الـتـدريـب الـمـهـنـي               
 .حي العمال

أرتفع أعداد الطالب الـمـقـبـولـيـن       :  محافظة حضرموت الساحل  –
في محافظة حضرموت الساحل هذا العام عـن الـعـام الـمـاضـي           

طـالـب وطـالـبـة بـزيـادة                )  539( ، حيـث قـبـل        %)  1.3( بنسبة 
طـالــب وطــالـبــة عــن الــعـام الـمــاضـي ، وتــرجـع الـزيــادة                       )  7( 

 إلى ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِزيادة أعداد الطالب المقبولين في تخـصـص مـحـاسـبـة فـي           
فوه ، وكـذا زيـادة أعـداد الـطـالب                / المعهد التقني الصناعي 

المقبولين في تخصصات ميكانيكـا مـركـبـات ، خـراطـة ،               
 . خلف المكال/ ولحام في المعهد المهني الصناعي 

أرتفع أعداد الـطـالب الـمـقـبـولـيـن           :  محافظة حضرموت الوادي  –
في محافظة حضرموت الوادي هذا الـعـام عـن الـعـام الـمـاضـي               

طـالـب وطـالـبـة بـزيـادة                )  308( ، حيـث قـبـل        %)  8.2( بنسبة 
طالب وطالبة عن العام المـاضـي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى                )  24(

زيادة أعداد الـطـالب الـمـقـبـولـيـن فـي تـخـصـصـات كـهـربـاء                           
تمديدات كهربائية ، والكترونيات صيانة راديـو وتـلـفـزيـون        

 .سيئون/ في المعهد المهني الصناعي 
أرتفع أعداد الطالب المقبولـيـن فـي مـحـافـظـة            :  محافظة ذمار  –

، حـيـث     %)  19.2( ذمار هذا العام عن العام الـمـاضـي بـنـسـبـة            
طـالـب وطـالـبـة عـن           )  110( طالب وطالبة بزيادة )  683( قبل 

وقد بلغ عدد المتقدمين للتسجيل علـى مسـتـوى الـجـمـهـوريـة             
طــالــب وطــالــبــة    )  21,600( م   2008/   2007فــي الــعــام الــدراســي        

عن العام الماضي، حيـث كـان عـدد الـمـتـقـدمـيـن                %)  6,1( بزيادة  
طالب وطالبة،  و بعد إجـراء عـمـلـيـة اخـتـبـارات             ) 20,353(آنذاك 

القبول  والمفاضلة طبقاً لشروط التسـجـيـل والـقـبـول فـي الـمـعـاهـد                  
عـن  %)   12.5( طالب وطالـبـة أي بـزيـادة        )  12,509(  والكليات قُبل 

 . طالب وطالبة) 11,152(العام السابق والذي قُبل فيه 

ويرجع ارتفاع أعداد الطالب المقبولين إلى مـجـمـوعـة مـن األسـبـاب            
 :نسردها توالياً بحسب كل محافظة كالتالي

أرتفع أعداد الطالب المقبولين في مـحـافـظـة إب       :  محافظة إب  –
، حـيـث قـبـل            %)  27.3( هذا العام عن العام الماضي بـنـسـبـة         

طالب وطالـبـة عـن الـعـام          )  118(طالب وطالبة بزيادة ) 550(
الماضي ، وترجع الـزيـادة إلـى فـتـح بـاب الـقـبـول فـي مـعـهـد                            

الـقـاعـدة    /  القفر ومعهد الـتـدريـب الـمـهـنـي            / التدريب المهني 
في تخصصات كهرباء تمديدات كهربائيـة ، مـيـكـانـيـكـا            
مركبات ، ونجارة أثاث ، وكذا زيادة أعـداد الـمـقـبـولـيـن فـي             
تخصص محاسبة في المعهد التقني التجاري ، وكـذا الـزيـادة          
في تخصصات كهرباء لف آالت كهر بائـيـة ، مـيـكـانـيـكـا             

 .دار الشرف  / مركبات في معهد التدريب المهني 
أرتفع أعداد الطالب المقبوليـن فـي مـحـافـظـة           :  محافظة أبين  –

، حـيـث     %)  3.3( أبين هذا العام عن الـعـام الـمـاضـي بـنـسـبـة                
طـالـب وطـالـبـة عـن           )  9( طالب وطـالـبـة بـزيـادة            ) 285(قبل 

العام الماضـي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى اسـتـحـداث تـخـصـصـات                          
/ محاصيل حقلية ، إنتاج نباتي في المعهد الـتـقـنـي الـزراعـي             

جعار ، وكذا لزيادة أعداد الـمـقـبـولـيـن فـي تـخـصـص نـجـارة                   
الـكـود ومـعـهـد األوراس          /  أثاث في المعهد المهني الصـنـاعـي      

 .زنجبار/ للتدريب المهني
أرتفع أعداد الـطـالب الـمـقـبـولـيـن فـي أمـانـة                  :  أمانة العاصمة  –

، %)  14.5( العاصمة هذا العام عـن الـعـام الـمـاضـي بـنـسـبـة                   
طـالـب   )  304( طـالـب وطـالـبـة بـزيـادة              )  2,406( حيـث قـبـل        

وطالبة عن العام الـمـاضـي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى فـتـح بـاب                          
القبول في المعهد التقني الصناعـي لـأليـتـام فـي تـخـصـصـات                
برمجة حاسوب ، ومساحة وطرقات ، وكذا فتح بـاب الـقـبـول         
فــي تــخــصــص تصــمــيــم داخــلــي وديــكــور  وزيــادة أعــداد                       
المقبولين في تخصـصـات كـهـربـاء لـف آالت كـهـربـائـيـة ،                      
خراطة ، ميكانيكا تكييف وتبريد فـي الـمـعـهـد الـتـقـنـي              

حدة ، وزيادة أعداد المقبولين في تـخـصـص إنشـاء         /  الصناعي 
بغداد، وكذا فـتـح بـاب        /  وأبنية في المعهد التقني الصناعي 

القبول في تخصص أنظمة هيدروليك ونيـومـاتـيـك ، وزيـادة          
أعداد المقبولين فـي تـخـصـصـات كـهـربـاء عـام ، تـحـكـم                         
الكترونـي صـنـاعـي ، مسـاحـة وطـرقـات ، و مـيـكـانـيـكـا                             

ذهـبـان ، أيضـا فـتـح            /  مركبات في المعهد التقني الصنـاعـي     
بـاب الـقـبــول فـي تــخـصـص ريــاض األطـفـال ، وزيـادة أعــداد                          
المقبولين في تخصص خياطة وتـفـصـيـل فـي مـعـهـد تـدريـب                   

 .نقم/ وتأهيل المرأة 
أرتفع أعداد الطالب المقبـولـيـن فـي مـحـافـظـة             :  محافظة تعز  –

، حـيـث     %)  41.2( تعز هذا العام عن العام الـمـاضـي بـنـسـبـة              
طالب وطـالـبـة عـن         ) 914(طالب وطالبة بزيادة ) 3130(قبل 

العام الماضي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى فـتـح بـاب الـقـبـول فـي                             
تخصص كـهـربـاء سـيـارات ، وزيـادة أعـداد الـمـقـبـولـيـن فـي                           
تخصصات كهربـاء عـام ، تـحـكـم الـكـتـرونـي صـنـاعـي ،                         
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العام الماضي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى فـتـح بـاب الـقـبـول فـي                             
ذمـار ، وكـذا       /  تخصص تسويق في المعهد التقـنـي الـتـجـاري          

لزيادة أعداد الطالب المقبولين في تخصصات إنشاء وأبـنـيـة ،        
كهرباء مركبات ، ميكانيكا مركـبـات، ونـجـارة أثـاث فـي             

ذمار ، أيضـا لـزيـادة أعـداد الـطـالب               /  المعهد التقني الصناعي
المقبولين في تخصص كهربـاء تـمـديـدات كـهـربـائـيـة فـي                 

 .وصاب العالي/ المعهد المهني الصناعي
أرتفع أعداد الطالب المقبولين فـي مـحـافـظـة          :  محافظة ريمة  –

، حـيـث     %)  211.8( ريمة هذا العام عن العام الماضي بنسـبـة     
طـالـب وطـالـبـة عـن           )  36( طالب وطـالـبـة بـزيـادة          )  53( قبل 

العام الـمـاضـي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى زيـادة أعـداد الـطـالب                             
المقبولين في تخصص كهربـاء تـمـديـدات كـهـربـائـيـة فـي                 

 .كسمة/ المعهد المهني الصناعي
أرتـفـع أعـداد الــطـالب الـمــقـبـولــيـن فــي                 :  مـحـافـظــة عـمــران          –

%) 9.6( محافظة عمران هذا العام عن العام الماضي بـنـسـبـة         
طــالــب )  12( طــالــب وطــالــبــة بــزيــادة        )  137( ، حــيــث قــبــل        

وطالبة عن العام الـمـاضـي ، وتـرجـع الـزيـادة إلـى فـتـح بـاب                          
القبول في  تخـصـص كـهـربـاء عـام فـي الـمـسـتـوى الـتـقـنـي                          

خـمـر ، وكـذا إلـى           / سنتان في الـمـعـهـد الـتـقـنـي الصـنـاعـي                  
الزيادة في أعداد المقبولين في تخصص نجارة أثاث فـي نـفـس        

 .المعهد
أرتفع أعداد الطالب المقبوليـن فـي مـحـافـظـة           :  محافظة لحج  –

، حـيـث قـبـل         %)  38( لحج هذا العام عن العام الماضي بنسبة 
طالـب وطـالـبـة عـن الـعـام              )  30( طالب وطالبة بزيادة )  109(

الماضي ، وترجع الزيادة إلى فتـح بـاب الـقـبـول فـي تـخـصـص                  
صـبـر ، وكـذا        /  محاصيل حقلية في المعهد التقني الـزراعـي     

الزيادة في أعداد الطالب المقبـولـيـن فـي تـخـصـص كـهـربـاء                 
/ تمديدات كهربائية في معهد بومديـن لـلـتـدريـب الـمـهـنـي                

 .صبر 
فتح باب القبول للطالب  فـي مـحـافـظـة مـأرب             :  محافظة مأرب  –

هذا العام في تـخـصـصـات كـهـربـاء تـمـديـدات كـهـربـائـيـة                      
مأرب، حيـث تـم قـبـول         / ونجارة أثاث في معهد التدريب المهني 

 . طالب ) 57(
 المقيدون في المراحل الدراسية  -ب 

ــعــام الــدراســي                        ــمــقــيــديــن خــالل ال بــلــغ مــجــمــوع أعــداد ال
طالب وطالبـة  فـي مـخـتـلـف الـمـراحـل                  )  23,501(م، 2008/2007

 :الدراسية كاآلتي

بلغ إجمالي المـقـيـديـن فـي الـدبـلـوم الـتـقـنـي ثـالث سـنـوات                           –
طالب وطالبة منهــم فـي الصـــف         )  4,430)  (كليات المجتمع(

) 1,366( الـب وطالبـة وفـي الصـف الـثـــانـي             ـط)  2,309(األول 
 .طالب وطالبة) 755(طالب وطالبة وفي الصف الثالث 

ــ    الي المقيـــــــغ إجمــــــــبل – ديـن  مسـتـوى الـدبـلـوم الـتـقـنـي                   ـــــــ
طــالــب وطــالــبــة مــنــهــم فــي الصــف األول                         )  9,530( ســنــتــان    

طـالـب   )  3,885(   البـة وفي الصـف الـثـــانـي       ـطالـب وط)  5,645( 
 .وطالبة

بلغ إجـمــالي المقـيديـن  في مستـوى الثانـــويـــة المـهـــــــنـــــيـة           –
طـالـب   )  943(   البة منـهـم فـي الصـف األول      ـطالب وط)  3,192(

طالب وطـالـبـة، وفـي الصـف          )  658(وطالبة وفي الصف الثاني 
 .طالب وطالبة) 1,591(الثالث 

ــ    بلـغ إجـمـ  – الـي الـمـقـيـديـن  فـي مسـتـوى دبـلـوم الـتـدريـب                           ــــــ
مـنـهـم فـي الصـف األول                   طـالـبـة      طـالــب و    )  6,349( المهــــنـي     

طـالـب   )  2,422( الب وطالبة، وفي الصــف الـثـانـي         ـط)  3,927( 
 .وطالبة

 )12، 11، 10، 9، 8جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق ( 

 الخريجون  -ج 

بلغت أعداد مخرجات التعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي خـالل           
طـالـب وطـالـبـة بـنـسـبـة                   )  5,820( م   2007/2006العام الـدراسـي     

وهو أعلى عدد خريجين وصلت إليه الوزارة حـتـى اآلن، وقـد          %)  76( 
 :كانت محصلة االختبارات كالتالي

): كـلـيـات الـمـجـتـمـع          ( مستوى الدبلوم التقني ثـالث سـنـوات           –
طـالـب و     )  628( طالب و طالبة،  نـجـح       )  778 (تقدم لالختبار 

من إجمالي المتقدمـيـن لـالخـتـبـار،         %)  80.7 (نسبتهم ، طالبة
 .طالب وطالبة) 150(وبلــغ  إجــمالي الـــرســـوب 

دم لالخـــــتـبـــــــــار         ـــتق:  ي سنتــــان ـــنــــــمســـــتوى الدبلوم التق –
طــــــالـب     )  2,406( طـــــــالـب و طـالـبـــــــة،  نـجـــــــح                          )  2,927(

مــن إجــمــالــي الــمــتــقــدمــيــن       %)  82.2   ( نســبــتــهــم    ،  وطــالــبــة
 .طالب وطالبة) 521(لالختبار، وبلغ  إجمالي الرسوب 

طـالـب   )  1,700( تقــدم لـالخـتـبـار          :  مستوى الثانـــوية المهنية –
نسـبـتـهـم                ،  طــــــــالــب و طــــــــالـبـة               )  1,196( وطالـبـة،  نـجـح           

من إجمـــالـي الـمـتـــقـــدمــيـــن لـالخــتـبـــار، وبــلـــغ                          %)  70.4 (
 .طالب وطالبة) 504(إجـمالي الرسوب 

) 2,269( تقــــــدم لـالخــــتـبـار             :  مستوى دبلوم التدريب المهني –
نسـبـتـهـم              ،  طـالـب وطـالـبـة       )  1,590( طـالـب وطـالـبـة،  نـجـح                

من إجمالي المتقدمين لـالخـتـبـار، وبـلـغ  إجـمـالـي                  %)  70.1 (
 .طالب وطالبة) 679(الرسوب 

 ).18، 17، 16، 15، 14(جدول رقم –انظر التفاصيل في الملحق(

 التعليم والتدريب المستمر .  2

 برامج التعليم والتدريب المستمر  -أ 

 التسجيل والقبول. 1

بلغ إجمالي المتقدمين لاللتحاق ببـرامـج الـتـعـلـيـم والـتـدريـب                
طـالـب ، قـبـلـوا          )    801( م   2008/2007المستمر  لـلـعـام الـدراسـي          

 .جميعهم

 ).7جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (

 المقيدون في المراحل الدراسية. 2

بــلــغ إجــمــالــي أعــداد الــمــقــيــديــن خــالل الــعــام الــدراســي                       
م  في مختلف الـمـراحـل الـدراسـيـة فـي هـذا الـنـظـام                    2008/2007

 :كالتالي

طـالـب فــــــي        )  26( بلغ إجـمــالي المقـيديـن  في مستـوى مهـنـي      –
 .الصـــف الثالث

طـالـب   )  1,565(   بلـغ إجـمالـي الـمـقـيـديـن فـي مسـتـوى مـاهـر                    –
طـالـب فـي      )  764( طالــــــب  في الصـــــف األول و          )  801(   منهم

 .الصـف الثاني
 ).13جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (
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ولقد بـلـغ إجـمـالـي طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                                
طــالــب وطــالــبــة مــن مــخــتــلــف        )  4,146( الــمــؤســســات الــتــدريــبــيــة      

محافظات الجمـهـوريـة ، وتـالـيـاً نسـتـعـرض أعـداد طـالب السـكـن                          
 :الداخلي بحسب  محافظاتهم القادمون منها كالتالي

بلغ مجموع أعـداد الـطـالب مـن مـحـافـظـة                 :  أبناء محافظة تعز –
تعز والمستفيدون من أقسام السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                 

طـالـب ،     )  1054( المؤسســـــــــات الـتـدريـبـيـة بـالـجـمـهـوريـة                     
من مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي                   %)  25,4(نسبتهم 

الــجــمــهــوريــة ، ويشــكــلــون الــنــســبــة األكــبــر إلــى أبــنــاء                    
 .المحافظات األخرى

جـاءت بـعـد مـحـافـظـة تـعـز مـن حـيـث أعـداد                          :  محافظة إب      –
الطالب المستفيدون من أقسام السكن الداخلـي ، حـيـث بـلـغ            

طــالــب ، نســبــتــهــم               )  427( عـدد طــالب أبــنــاء مــحــافــظــة إب             
من مجموع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                    %)  10,3(

 .المؤسسات التدريبية 
بلغ أعداد أبناء محافظة حجة المـسـتـفـيـدون      :  محافظة حجة  –

طـالـب ، بـلـغـت نسـبـتـهـم                    )  300( من أقسام السكن الداخلي   
من مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                         %) 7,2(

 .المؤسسات التدريبية
بلغ أعداد أبناء محافظـة لـحـج الـمـسـتـفـيـدون              : محافظة لحج  –

طـالـب ، بـلـغـت          )  296( من أقســـــام الســــــكـــــــــن الـداخـلـي                
مـن مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي                      %)  7,1( نسبتهم   

 .مختلف المؤسسات التدريبية
بـلـغ أعـداد أبـنـاء مـحـافـظـة الـحـديـدة                     :  محافظة الـحـديـدة       –

طـالـب ،     )  270( المستفيدون مـن أقسـام السـكـن الـداخـلـي                  
من مجموع طالب السكن الـداخـلـي فـي       %)  6,5(بلغت نسبتهم 

 .مختلف المؤسسات التدريبية
بلغ أعداد أبناء محافظـة أبـيـن الـمـسـتـفـيـدون              :  محافظة أبين  –

طالب وطـالـبـة، بـلـغـت         )  252(من أقسام الســـــكــــن الداخلي 
مـن مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي                      %)  6,1( نسبتهم   

 .مختلف المؤسسات التدريبية
بــلــغ أعــداد أبــنــاء مــحــافــظــة صــنــعــاء            :  مــحــافــظــة صــنــعــاء        –

طـالـب،   )  218( المستـفـيـدون مـن أقسـام السـكـن الـداخـلـي                     
من مجموع طالب السكن الـداخـلـي فـي       %)  5,3(بلغت نسبتهم 

 .مختلف المؤسسات التدريبية
بلغ أعداد أبناء محـافـظـة ذمـار الـمـسـتـفـيـدون               :  محافظة ذمار  –

طـالـب، بـلـغـت نسـبـتـهـم                   )  217( من أقسام السكن الـداخـلـي      
من مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                         %) 5,2(

 .المؤسسات التدريبية
بــلــغ عــدد أبــنــاء مــحــافــظــة        :  مــحــافــظــة حضــرمــوت الســاحــل      –

حضرموت الساحل المستفيدون من أقسـام السـكـن الـداخـلـي           
مـن مـجـمـوع       %)  4,6( طالب و طالبة ، بلـغـت نسـبـتـهـم           )  191(

 .طالب السكن الداخلي في مختلف المؤسسات التدريبية 
بــلــغ عــدد أبــنــاء مــحــافــظــة          :  مــحــافــظــة حضــرمــوت الــوادي       –

حضرموت الوادي المستفيدون مـن أقسـام السـكـن الـداخـلـي                   
مــن مـجــمـوع طــالب       %)  4,4( طـالـب، بـلـغـت نسـبـتــهـم               )  184( 

 .السكن الداخلي في مختلف المؤسسات التدريبية
بــلــغ أعــداد أبــنــاء مــحــافــظــة عــمــران              :  مــحــافــظــة عــمــران        –

طـالـب ،     )  166( المستفيدون مـن أقسـام السـكـن الـداخـلـي                  

 الخريجون . 3

بلغت أعداد مخرجات التعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي خـالل           
 :م كالتالي2007/2006العام الدراسي 

 طـالـب،  نـجـح         (397) تـقـدم لـالخـتـبـار         :المستوى الماهـر 
مــن إجــمــالــي الــمــتــقــدمــيــن         (%85) طــالــب، نســبــتــهــم    (338)

 . طالب (59) لالختبار، وبلــغ  إجــمالي الـــرســـوب

) 4( طـالـب،  نـجـح           )  4( تـقـدم لـالخـتـبـار           :  المستوى الـمـهـنـي       –
من إجمالي الـمـتـقـدمـيـن لـالخـتـبـار،               %)  100(طالب، نسبتهم 

 .ولم يكن هناك رسوب
 ).20، 19جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (

 برامج الدورات القصيرة -ب 

 التسجيل والقبول. 1

فيما يخص هذا النوع الخاص من التعليم بمختلف برامـجـه والـفـئـات        
م، فـقـد بـلـغ عـدد              2007المستهـدفـة مـن تـنـفـيـــذه طــوال الـعـام                   

الطالب  الذين  تـقـدمـوا بـطـلـبـات االلـتـحـاق بـالـدورات الـقـصـيـرة                                   
 .طالب و طالبة) 4,330(

 المقبولين. 2 

بلغ إجمالي المقبولين في الدورات التـدريـبـيـة الـقـصـيـرة الـتـي تـم                  
دورة )  153( طــالــب وطــالــبــة ، الــتــحــقــوا بـــ             )  3,906( تــنــفــيــذهــا    
عنوان برنامج تدريبي، ونفذت هـذه الـدورات  فــي          )  36( تدريبية لـ 

محـافـظـة مـن مـحـافـظـات             )  13( مؤسسة تدريبية موزعة على )  33(
 .الجمهورية 

 الخريجون. 3

طـالـب    )  3,209( بلغ إجمالي الخريجين من الـدورات الـمـنـفـذة          
وبلغـت  نسبة الخريجين من هذه الدورات إلى الـمـلـتـحـقـيـن        ،  و طالبة

ممن يحملون المؤهـالت الـجـامـعـيـــة، و            )   464( ، منهم %) 82,2(بها  
مـن خـريـجـي       )   1,207( مـن خـريـجـي الـثـانـويـة الـعـامـة، و                   )  951(

 .بمؤهالت أدنى أو بدون) 587(التعليم األساسي، و 

 ) 21جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق ( 

... 
 اإليواء في األقسام الداخلية

إن اإلقبال المتزايد على االلتـحـاق بـالـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة                 
على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، ينعكس بشـكـل مـبـاشـر        
على زيادة طالب السكن الداخلـي فـي الـكـثـيـر مـن  الـمـؤسـسـات                      
التدريبية التي تقدم هذه الخدمة ألبناء الـجـمـهـوريـة ، وبـالـرغـم               
مما ترتب عليه ذلك مـن زيـادة أعـبـاء الـوزارة ومسـئـولـيـتـهـا تـجـاه                          
طالبها في السكن الداخلي مـن حـيـث زيـادة تـكـلـفـة الـتـغـذيـة،                     

الخ، فإن هذا لـم يـثـنـي الـوزارة فـي             ...  التجهيز، النظافة ، اإلشراف 
مـواصــلــة جـهــودهــا فــي اســتــقــبــال أبــنــائــهــا الــطــالب مــن مــخــتــلــف                   

المحافظات في أقسام السـكـن الـداخـلـيـة سـعـيـاً مـنـهـا لـتـسـهـيـل                             
ومساعدة الطالب في االلتحاق بتخصصات ومجاالت التـعـلـيـم الـفـنـي          
والتدريب المهني، خصوصاً لطالب المناطـق الـتـي لـم تـوجـد فـيـهـا                  

 .مؤسسات تدريبية حتى اآلن
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من مجموع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي              %)  4( بلغت نسبتهم 
 .مختلف المؤسسات التدريبية

بلغ أعداد أبناء محافظة ريمة الـمـسـتـفـيـدون         :  محافظة ريمة  –
طـالـب ، بـلـغـت          )  165( من أقـــســـــام الســـــكـــــــن الـداخـلـي            

من مجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي               %)  43.5(نســـبتــــهــــم 
 .في مختلف المؤسسات التدريبية

بــلــغ أعــداد أبــنــاء مــحــافــظــة الضــالــع             :  مــحــافــظــة الضــالــع        –
طـالـب ، بـلـغـت          )  81(المستفيدون من أقسام السكن الداخلي 

من مجموع طالب السكن الداخلي في مـخـتـلـف       %)  2(نسبتهم 
 .المؤسسات التدريبية

بلغ أعداد أبناء محافظة مـأرب الـمـسـتـفـيـدون            :  محافظة مأرب  –
طالب، بـلـغـت نسـبـتـهـم          )  78(من أقــــــسام الســـــكن الداخلي 

من مجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                        %)  1.9( 
 .المؤسسات التدريبية

بــلــغ أعــداد أبــنــاء مــحــافــظــة الــجــوف             :  مــحــافــظــة الــجــوف        –
طـالـب ، بـلـغـت          )  59(المستفيدون من أقسام السكن الداخلي 

مـن مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي                      %)  1.4( نسبتهم   
 .مختلف المؤسسات التدريبية

بـلـغ أعـداد أبـنـاء مـحـافـظـة الـمـحـويـت                      :  محافظة المحويـت     –
طـالـب، بـلـغـت        )  57( المستفيدون من أقسام السكن الداخلـي    

مـن مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي                      %)  1,4( نسبتهم   
 .مختلف المؤسسات التدريبية

بــلــغ أعــداد أبــنــاء مــحــافــظــة صــعــدة               :  مــحــافــظــة صــعــدة         –
طــالــب )  46( الــمــســتــفــيــدون مــن أقســام الســكــن الــداخــلــي             

مـن مـجـمـوع طـالب السـكـن              %)  1.1( وطالبة، بلغت نسبتـهـم     
 .الداخلي في مختلف المؤسسات التدريبية

بلغ أعداد أبناء محافظة شبـوة الـمـسـتـفـيـدون          :  محافظة شبوة  –
طالب، بــــــلغت نســـــــــبـتـهـم           )  43(من أقسام السكن الداخلي 

من مجموع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                    %)  1,03(
 .المؤسسات التدريبية

بـلـغ أعـداد أبـنـاء مـحـافـظـة الـبـيـضـاء                      :  محافظـة الـبـيـضـاء           –
طـالـب، بـلـغـت        )  17( المستفيدون من أقسام السكن الداخلـي    

من مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي                   %)  0,41(نسبتهم 
 .مختلف المؤسسات التدريبية

بـلـغ مـجـمـوع أعـداد الـطـالب مـن أمـانـة                      :  أمانـة الـعـاصـمـة              –
) 16( العاصمة المستـفـيـدون مـن أقسـام السـكـن الـداخـلـي                     

مـن مـجـمـوع طـالب          %)  0,39( طالب وطالبة، بلـغـت نسـبـتـهـم           
 .السكن الداخلي في مختلف المؤسسات التدريبية

بلغ أعداد أبناء محافظة عـدن الـمـسـتـفـيـدون          :  محافظة عدن  –
طالب، بـــــلغـــــت نســـــــــبـتـهـم         )  5(من أقسام السكن الداخلي 

من مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                         %) 0,1(
 .المؤسسات التدريبية

بلغ أعـداد الـطـالب الـوافـديـن الـمـسـتـفـيـدون مـن                        :  الوافدون  –
طالب، بـــــلغـــــــــــت نســـــــــبـتـهـم                     )  3( أقسام السكن الداخلي 

من مجموع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي مـخـتـلـف                    %)  0,07(
 .المؤسسات التدريبية

بــلــغ أعــداد أبــنــاء مــحــافــظــة الــمــهــرة             :  مــحــافــظــة الــمــهــرة        –
المستفيدون من أقسام السكن الداخلي طـالـب واحـد، بـلـغـت           

مـن مـجـمـوع طـالب السـكـن الـداخـلـي فـي                      %)  0.02( نسبته 
 .مختلف المؤسسات التدريبية 
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كـهـربـاء تـمـديـدات         ( تخـصـصـات      تم استحداث :  محافظة إب  –
فـي مسـتـوى      )  كهربائية ، ميكانيكا مركبات ، نجارة اثـاث 

الـقـاعـدة ،      /  دبلوم التدريب المهني في معهد التدريب المهني   
فـي مسـتـوى      )  كهرباء تمديدات كهـربـائـيـة    (وكذا تخصص 

 .القفر/ دبلوم التدريب المهني في معهد التدريب المهني
فـي  )  مساحـة وطـرقـات     ( تم استحداث تخصص :    عدنمحافظة  –

الـمـعـهـد الـوطـنـي لـلـتـقـنـيـيـن                   المستوى التقنـي سـنـتـان فـي            
 . دار سعد/ والمدربين 

فـي الـمـسـتـوى        )  تسـويـق  ( تم استحداث تخصص :  محافظة ذمار –
 .ذمار/ التقني التجاري سنتان، في المعهد التقني التجاري

فـي  )  محاصيل حقـلـيـة      ( تم استحداث تخصص :   أبينمحافظة  –
 .جعار/ المستوى التقني سنتان في المعهد التقني الزراعي

فـي  )    عـام كـهـربـاء      ( تم استحداث تخصص   :    عمرانمحافظة  –
 .خمر/ تقني سنتان ، في المعهد التقني الصناعيالمستوى ال

فـي  )    محاصيل حـقـلـيـة    ( تم استحداث تخصص :    لحجمحافظة  –
 . صبر/ المستوى التقني سنتان في المعهد التقني الزراعي

الــنــشــر  ( تــم اســتــحــداث تــخــصــص          :    الــمــحــويــت مــحــافــظــة     –
تقني سنتـان فـي الـمـعـهـد الـتـقـنـي                 في المستوى ال)  المكتبي

 الخبت / التجاري المهني الصناعي 
 ).23جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (

... 

 المؤسسات التدريبية والتخصصات  الجديدة

 المؤسسات التدريبية الجديدة. أ
تنفيذاً إلستراتيجيـة الـوزارة فـي تـوسـيـع خـارطـة الـتـعـلـيـم                        
الفني والتدريب المهني  لـتـشـمـل كـافـة مـحـافـظـات الـجـمـهـوريـة                        

فـقـد تـم      ..   وأيضاً رفع الطاقة االستيعابية للمؤسـسـات الـتـدريـبـيـة         
 :م،  افتتاح وتشغيل ثالث مؤسسات تدريبية هي 2007خالل العام 

 .سنحان/ كلية المجتمع –
 .السدة/ المعهد المهني الصناعي  –
 . القاعدة/ المعهد المهني الصناعي  –

 التخصصات الجديدة في الخارطة التعليمية. ب

تم فتح العديد من الـتـخـصـصـات الـجـديـدة الـتـي لـم تـكـن                      
موجودة مسبقاً ضمن الخارطة الـتـعـلـيـمـيـة والـتـي جـاء افـتـتـاحـهـا                      
بشكل متوازٍ مع مـتـطـلـبـات واحـتـيـاجـات الـمـجـتـمـعـات الـمـحـلـيـة                           

وهـذه  .  والمحافظات وبما يخدم التنـمـيـة عـلـى الـمـسـتـوى الـوطـنـي                  
 :التخصصات هي

 -تخصص رياض االطفال، في مـعـهـد تـدريـب وتـأهـيـل الـمـرأة                    –
 .تقني سنتان

تخصص كهروميكانيـك فـي الـمـعـهـد الـتـقـنـي الصـنـاعـي                       –
 .بكالوريوس -المعال 

 ).22جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (

 : التخصصات المستحدثة في المؤسسات التدريبية.  ج
كما تم خالل هذا العام تدشين العديد من الـتـخـصـصـات              

في بعض المؤسسات التدريبية التي استكملت معايير افـتـتـاح هـذه         
التخصصات، وقد بلغ عدد التخصصات الـتـي تـم اسـتـحـداثـهـا هـذا                  

مؤسسة تدريـبـيـة مـوزعـة        )  14( تخصص اُستحدثت  في )  17(العام 
محافظات من محافظات الجمهورية ، وكـان إجـمـالـي هـذه            )  9( على 

تـخـصـص ، و        )  12( التخصــــصــــات فـي الـدبـلـوم الـتـقـنـي سـنـتـان                    
تخصص واحد في الثانوية المهنية ، أما تخصصات دبـلـوم الـتـدريـب        

تخصصات ، ولقد اُفـتـتـحـت  هـذه الـتـخـصـصـات                 )  4( المهني  فبلغت 
 : بحسب المحافظات كالتالي

تـخـصـصـات مـنـهـا          )  4( تـم اسـتـحـداث عـدد            :  أمانة العاصمـة     –
فـي الـمـسـتـوى        )  مساحة وطـرقـات  ،   برمجة حاسوب(تخصصات 

وكـذا    المعهد الـتـقـنـي الصـنـاعـي لـأليـتـام              التقني سنتان في 
فـي الـمـسـتـوى الـتـقـنـي              )  تصميم داخـلـي وديـكـور      ( تخصص 

ــاعــي      ــخــصــص           /  الصــن ــيــك        ( حــدة ، وت ــدرول ــظــمــة هــي أن
فـي الـمـسـتـوى الـتـقـنـي فـي الـمـعـهـد الـتـقـنـي                             )  ونيوماتيـك 

 .ذهبان/ الصناعي 
تـخـصـصـات مـنـهـا          )  3( تـم اسـتـحـداث عـدد            :  محافـظـة تـعـز          –

في المستوى الـتـقـنـي سـنـتـان فـي             )  كهرباء سيارات (تخصص 
الــحـوبــان ، وكــذا تــخـصــص         /  الـمـعــهـد الـتـقــنـي الصـنـاعــي               

في المستوى الـتـقـنـي فـي مـعـهـد السـعـيـد                  )  مساحة وطرقات( 
فـي  )  فـنـون جـمـيـلـة           ( الخطوة ، وتخصـص    /  التقني الصناعي 

/ المستوى التقني سـنـتـان فـي الـمـعـهـد الـتـقـنـي الصـنـاعـي                            
 . الحصب
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صندوق التدريب الـمـهـنـي والـتـقـنـي وتـطـويـر                  /  أوالً
 المهارات

م، بتنفيذ العديد مـن الـبـرامـج الـتـدريـبـيـة               2007تميز العام 
في مختلف المجاالت ذات العالقة بـمـؤسـسـات سـوق الـعـمـل وذلـك                  
من خالل اإلدارة العامة لصندوق التدريب المهني والتـقـنـي وتـطـويـر         
المهارات  و فروعه في محافظات الجمهورية، ويـأتـي ذلـك فـي إطـار            
سعي الوزارة  من خالل الصندوق إلى تأكيـد الشـراكـة والـمـنـفـعـة             
المتبادلة مع سوق العمل بمختلف مؤسـسـاتـه ولـعـل األنشـطـة الـتـي                
ينفذها الصندوق خير دلـيـل  عـلـى مـا تـبـذـلـه الـوزارة فـي سـبـيـل                             
تحسين وتطوير المهارات الـمـخـتـلـفـة لـكـوادر  الـقـطـاع الـخـاص،                        

بـرنـامـجـاً تـدريـبـيـاً عـبـر               )  1,541( وعموماً فقد تم إجماالً تـنـفـيـذ       
اإلدارة العامة للصندوق وفروعه في كالً من حضـرمـوت، الـحـديـدة،        

مـتـدرب ومـتـدربـة        )  11,481( عدن، تعز، واستفاد من هذه البرامج      
منشأة إداريــــــة وإنتـــــــاجـيـة ، وقـد بـلـــــغـــــــــت                    )  858(يعملون في 

ريـال، نـفـــــــــــذت            )  349,470,391( تكلفة هذه البرامج إجمـاالً          
بـرنـامـجـاً تـدريـبـيـاً، شـارك              )  542( اإلدارة العامـــــة للصندوق منها  

) 233( مــتــدرب ومــتــدربــة يــنــتــمـــــــــــــــــون إلــــــــــــى             )  5,615( فــيــهــا   
) 214,253,241( مــــؤســـســـــة ومـــنشــــــــأة، بـتـــــــــكـلـفـة بـلـغـت                     

) 212( ريال، بينما نفذ فـرع الصـنـدوق فـي مـحـافـظـة الـحـديـدة                         
مـتـدرب ومـتـدربـة يـنـتـمـون              )  1,651( برنامج تدريبي، شارك فيها   

ريـال،  )  40,928,570( مؤسسة ومنشأة، بتكلفة بـلـغـت        )  111( إلى 
بـرنـامـج    )  203( كما نفـذ  فـرع الصـنـدوق فـي مـحـافـظـة عـدن                            

) 78( متدرب ومتدربة ينـتـمـون إلـى         )  1,637(تدريبي ، شارك فيها 
ريـال،  )  50,108,656( مؤسســـة ومنشــأة، بـتـــــكـــــلـــــفـــــة بـلـغـت                     

بـرنـامـجـاً     )  562( ونفـــذ  فـــــرع الصـنـــــــدوق فـي مـحـافـظـة تـعـز                            
(متـدرب ومـتـدربـة يـنـتـمـون إلـى                  )  2,464(تدريبياً، شارك فيــــها 

وأخــــــــــيـراً       .  ريــــال)  42,368,464(مؤسسة ومنشأة، بتكلفة ) 418
بـرنـامـجـاً تـدريـبـيـاً،           )  22( نفــــذ فــــــرع الصندوق فـي حضـرمـوت             

) 18( متـــــدرب ومتـــــدربة يـنـتـــــــــمـــــــــون إلـى                  )  114(شارك فيها 
 ريال) 1,811,460(مؤســـسات،  بتكلفة بلغت 

 ) . 32جدول رقم  –أنظر التفاصيل في الملحق ( 

 

 الفعاليات التعليمية المشتركة مع سوق العمل/ثانياً

 اإلشراف على االختبارات  العملية والنظرية.  أ
يتعاظم شأن القطاع الخاص كالعب أسـاسـي فـي دفـع عـجـلـة              
التنمية نحو األمام وأصبح هذا القطاع يستأثر بالجـزء األكـبـر مـن         
قطاعات التنمية، وإذا كانت الجودة في أهم مبادئـهـا تـعـنـى اإلدارة          

أو الـعـمـل عـلـى تـطـويـر وتـطـويـع                    )  الـعـمـالء   ( برغبات المستفيدين   
لـذا كـان     .  المنتج بحسب تطلعات ورغبـات الـمـسـتـفـيـد أو الـعـمـيـل                 

لزاماً وجود شراكة بين المنتج مـمـثـالً فـي وزارة الـتـعـلـيـم الـفـنـي                       
والتدريب المهني كطرف يتولى مـهـام تـنـمـيـة الـمـوارد الـبـشـريـة                     
وتدريـبـهـا وتـأهـيـلـهـا، وسـوق الـعـمـل كـطـرف مسـتـفـيـد مـن هـذه                                   

 ). المنتـَج(الكوادر المتخرجة 

وكبذرة على الطريق الصحيح بذرتهـا وزارة الـتـعـلـيـم الـفـنـي                
اسـتـدعـت الـوزارة مـمـثـلـيـن مـن                 ..  والتدريب المهني في هذا الـحـقـل     
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يعتبر الدور الذي تلعبه الغرف التجارية و الصناعـيـة وغـيـرهـا        
) كالـجـمـعـيـات الـحـرفـيـة والـمـهـنـيـة                  ( من مؤسسات القطاع الخاص 

دوراً أساسياً يتمثل في  العمل على ضمان جودة التـدريـب وبـمـا يصـب          
نحو رفع كفاءة القوى العاملة ، والبد أن يـتـرسـخ الـوعـي بـأهـمـيـة                

وقـد تـم مـن خـالل هـذا الـنـشـاط ولـلـثـالث السـنـوات                            .  ذلك األمر
 :الماضية تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب تمثل في التالي

تم التنـسـيـق مـع الـغـرف الـتـجـاريـة والصـنـاعـيـة مـن خـالل                              –
مكاتب الوزارة كـحـصـيـلـة وثـمـرة لـلـسـنـوات السـابـقـة مـن                        
التواصل بهدف تعزيز مبدأ الالمركزية وتـعـمـيـقـاً وتـجـسـيـداً            

 .لها
االهتمام بعقد اللقاءات التمهيدية للمشـاركـيـن مـن الـقـطـاع             –

الخاص في مقرات الغرف التجارية والصـنـاعـيـة حـتـى يصـبـح             
 . تقليداً

حث قيادات الغرف التجارية على ضرورة الـمـتـابـعـة واإلشـراف          –
المباشر، وأن تكون حلقة الوصل بين الـقـطـاع الـخـاص ووزارة          

 .التعليم الفني والتدريب المهني

 إشراك سوق العمل في إعداد االختبارات 

تأتي هذه الخطوة تواصالً لما تم في العـام السـابـق وثـمـرة مـن             
ثمار تجربة إشراك سـوق الـعـمـل فـي اإلشـراف عـلـى االخـتـبـارات                        
وتنفيذاً إلحدى توصيـات الـمـشـاركـيـن، وتـجـدر اإلشـارة هـنـا إلـى                       
وجود اهتمام واضح من قبل منشآت سوق العمل في اخـتـيـار وتـفـريـغ           
كوادرها خالل تلك الفترة، مـمـا يـعـكـس الـجـديـة فـي الـتـعـاون                     
والتعامل مع هذه التجربة من قبل سـوق الـعـمـل، وخـالل هـذا الـعـام                 

مختصاً مـن سـوق الـعـمـل فـي إعـداد اخـتـبـارات                           )  15(فقد اشترك 
تخصصـاً هـي اإللـكـتـرونـيـات، مـيـكـانـيـكـا الـمـركـبـات،                          )  13(

كــهــربــاء لــف، كــهــربــاء تــمــديــدات عــام، كــهــربــاء مــركــبــات،               
كهرباء أجهزة منـزلـيـة، تـبـريـد، تـكـيـيـف وتـبـريـد، سـمـكـرة،                         
ميكانيكا خـراطـة، مـيـكـانـيـكـا لـحـام، نـجـارة، مـيـاه وصـرف                            

 .صحي

 إعداد المناهج.  ب

في إطار توجه الوزارة بـإشـراك الـقـطـاع الـخـاص بـالـعـمـلـيـة                      
التعليمية كون القطاع الـخـاص هـو السـوق الـمـسـتـوعـب لـمـعـظـم                        
المخرجات من المؤسسات والتخصصات المخـتـلـفـة الـتـابـعـة لـلـوزارة               
ومن هنا فقد اكتسبت قضية التدريب المـوجـه نـحـو السـوق خـالل             
السنوات الخمس الماضية أهمية كبيـرة بـرزت مـن خـالل تـبـنـيـهـا                  
كتوجه وسياسة رئيسية في إطار تطوير منظومة الـتـعـلـيـم الـفـنـي           
والتدريب المهني سعياً نحو  إحـداث  تـغـيـيـر  نـوعـي وكـمـي فـي                           
تلك المنظومة ، وهو ما أصبح أحـد أولـويـات الـوزارة الـهـادفـة إلـى                 
تلبية احتياجات سوق العمل من خـالل رفـده بـالـكـوادر الـيـمـنـيـة                   
المؤهلة فـي الـمـجـاالت والـمـسـتـويـات الـمـطـلـوبـة وبـمـا يـنـسـجـم                                 

 . والتغيرات المختلفة

وقد تمثلت مشاركة القطاع الخاص في إعـداد الـمـنـاهـج فـي             
 : الفعاليات التالية

سوق العمل لإلشراف على االختبارات الـعـمـلـيـة ثـم تـلـتـهـا بـخـطـوة                    
أخرى وهي المشاركة في إعداد األسئـلـة وكـانـت الـخـطـوة األبـرز               
هي مشاركة سوق الـعـمـل فـي صـيـاغـة مـنـاهـج الـتـعـلـيـم الـفـنـي                               
والتدريب المهني بحيث تصبح هذه المناهج مواكـبـة الحـتـيـاجـات         

 . هذا السوق

وألن هذه التجربة تدخل عامها الخامس بكل مـا تـحـملـه مـن          
مكاشفة حقيقية بيـن الـوزارة وسـوق الـعـمـل حـيـث أبـدت الـوزارة                       
مبدأ كشف كل ما لديها من إمكانـيـات، وأبـدى الـقـطـاع الـخـاص               
تجاوبه وكانت آلراء المشاركين األثر الجيد في تقيـيـم الـعـمـلـيـة          

وبغض النظر عن أي سلبيات قد رافـقـت هـذه الـتـجـربـة              .   التدريبية
إال أن النتائج اإليجابيـة الـمـتـرتـبـة عـلـى هـذه الـفـعـالـيـات جـمـة                           

 .ويمكن للقارئ لهذا التقرير االطالع عليها عند تصفحه

وأخيراً يمكن القول أن هذه البذرة التي أصبحت شـجـرة تـثـمـر        
كل عام خطوة تحسب لوزارة التعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي                    
حيث أنها تعبر عن إحساس عالٍ بالمسئولية تـجـاه الـمـهـام الـمـلـقـاة                
على عاتقها وأن عمـلـيـة إعـداد األجـيـال عـمـلـيـة تـكـامـلـيـة أوالً                          

 . وأخيراً

 األهداف
تمثلت أهداف المشاركة التي رسمت مـنـذ االنـطـالقـة األولـى           

 :للتجربة في التالي

إشراك القطاع الخاص وسـوق الـعـمـل فـي تـطـويـر مـنـظـومـة                        .1
التعليم الفني والتدريب المهنـي تـجـسـيـدا لـمـبـدأ الشـراكـة                 

 .والتعاون مع القطاع الخاص وسوق العمل
إشراك القطاع الخاص وسـوق الـعـمـل فـي تـقـيـيـم مـخـرجـات                      .2

التعليم الفني والتدريب المهني سعـيـا نـحـو تـطـويـر وتـرسـيـخ                 
آليات ومعاييـر تضـمـن جـودة تـلـك الـمـخـرجـات ومـالئـمـتـهـا                          

 . لتلبية احتياجات سوق العمل السيما من الناحية النوعية
 .توثيق االرتباط بين المؤسسات التدريبية وسوق العمل .3
تــوفــيــر فــرص عــمــل لــلــخــريــجــيــن حــيــث تشــكــل عــمــلــيــة                  .4

الـمـشـاركـة فـرصـة لـلـمـنـشـآت لـلـتـعـرف عـلـى الـخـريـجـيــن                                
 .واستقطاب األفضل لتوظيفهم

وتميزت مشاركة هذا العـام بـالـعـدد الـمـتـنـامـي لـلـشـركـات                    
الــكــبــيــرة عــلــى حســاب الــمــنــشــآت الصــغــيــرة مــقــارنــة بــاألعــوام                

حيث بلغ حجم الـمـشـاركـة وتـجـاوب مـنـشـآت سـوق                  السابقة، 
 :العمل كاآلتي

 .منشأة ) 201(عدد المنشآت التي دعيت للمشاركة  –
 .منشأة) 185(عدد المنشآت التي تجاوبت للمشاركة  –
 .مشارك) 198(عدد األفراد المشاركين  –

وقــد تــوزعــت مشــاركــات الــقــطــاع الــخــاص عــلــى عشــرٍ مــن                    
: محافظات الجمهورية  بحسب النسب التالية ألعـداد الـمـشـاركـيـن          

، الـحـديـدة            %) 18( ، تـعـز       %) 19( ، عـدن   %) 19( أمـــانة الـعـــــــاصـمـة       
، حضـرمـوت     %) 5( ، حضـرمـوت السـاحـل         %) 6( ، إب%) 7( ، ذمار%) 18(

 .، %)3(، أبين%)3(، لحج %)4(الوادي 
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 دراسة احتياجات سوق العمل / ثالثاً

وهي دراسة نفذتها الوزارة بهدف معرفة مـدى اسـتـيـعـاب سـوق             
العمل والمنشآت الصناعية واالقتصادية لمخرجات التعـلـيـم الـفـنـي         
والتدريب المهني باإلضافـة  إلـى الـتـعـرف عـلـى احـتـيـاجـات سـوق                         
العمل من الكادر والتخصصات المختلـفـة خـالل الـخـمـس السـنـوات               
القادمة،  وتأمل الوزارة من الدراسة إلى إنشاء قاعدة مـعـلـومـات حـول        
حجم المخرجات التي تم استيعابها في سوق العـمـل خـالل السـنـوات          
الماضية، باإلضافة إلى تحـديـد احـتـيـاجـات مـخـتـلـف الـقـطـاعـات                     
االقتصادية واإلنتاجية مـن األيـدي الـعـامـلـة لـلـسـنـوات الـقـادمـة،                      

ولقـد تـم تـنـفـيـذ اسـتـبـيـان الـكـتـرونـي بـغـرض الـحـصـول عـلـى                                     
ــوزارة                           ــهــذه الــدراســة عــلــى مــوقــع ال ــوبــة ل ــمــطــل الــمــعــلــومــات ال

ques/org.mtevt.www 

وقد دعت الوزارة  كافة المنشآت  الصـنـاعـيـة واالقـتـصـاديـة           
والقطاعات اإلنتاجية في سـوق الـعـمـل لـلـمـسـاهـمـة الـفـاعـلـة فـي                          
إعداد الدراسة من خالل اإلعالنات والـريـبـورتـاجـات الـتـلـفـزيـونـيـة                 
والصحفية، كما يهدف مـن هـذه الـدراسـة مـعـرفـة أداء خـريـجـي                       
الوزارة  فضال عن معرفة مدى استفـادة تـلـك الـمـنـشـآت مـن تـلـك                   

وتأتي هذه الـدراسـة فـي إطـار تـطـويـر نـظـام مـتـابـعـة                        .  المخرجات
الخريجين الذي أوجدته الوزارة كإحدى اآللـيـات الـتـي تسـعـى مـن                
خالله إلى تطوير التصورات والوسائل المناسبة الهادفة إلـى مـعـرفـة         
مدى تقبل سـوق الـعـمـل والـقـطـاع الـخـاص لـمـخـرجـات الـوزارة مـن                            

 .الناحية الكمية والنوعية 

  )دليل الخريجين(نظام متابعة الخريجين  / رابعاً

م، تحـديـث قـاعـدة بـيـانـات دلـيـل                2007كما تم خالل العام 
وهـو  .  م2007/  2006الخريجين ببيانات خـريـجـي الـعـام الـدراسـي              

ــتــرنــت تــحــت عــنــوان                            ــوزارة عــلــى االن ــيــل الــذي نشــرتــه ال الــدل
guide/org.mtevt.www 

ولقد تم إطالق الموقع   خالل العام الـمـاضـي بـهـدف تسـهـيـل               
حصول الخريجين على وظائف من خالل عـرض بـيـانـاتـهـم بشـكـل               
إعالني على اإلنترنت، وألجـل ذلـك تـم تصـمـيـم الـمـوقـع بـحـيـث                       
يسهل الوصول إلى بيانات أي مجموعة مختارة مـن الـخـريـجـيـن  وفـق              

مــخــتــصـاً مــن  الـقــطــاع الــخـاص فــي إعــداد                 )  47( مشـاركــة     ■
ومراجعة المواد التعليمية لـلـوحـدات الـتـدريـبـيـة الـمـسـتـوى                 

 :  المهني في التخصصات الصناعية وهي 
 .الكهرباء −
 .اإللكترونيات −
 .الخراطة −
 .كهرباء السيارات −
 .ميكانيكا المركبات −
 .التبريد والتكييف −
 .نجارة −
 .بناء −
 .الكترونيات راديو وتلفزيون −
 .ميكانيكا تمديدات صحية −
 .ميكانيكا لحام −
 ).سمكرة(حداد هياكل  −

مختصاً من الـقـطـاع الـخـاص كـأعضـاء لـجـان                )  58(مشاركة  ■
المراجعة  في عملية إعداد وإثراء ومراجعة وثـائـق الـمـنـهـاج           
وإعداد المادة الـتـعـلـيـمـيـة لـتـخـصـصـات الـمـسـتـوى الـمـهـنـي                           

 .الزراعي 
مختصاً من الـقـطـاع الـخـاص كـأعضـاء لـجـان                )  73(مشاركة  ■

المراجعة  في عملية إعداد وإثراء ومراجعة وثـائـق الـمـنـهـاج           
وإعداد المادة الـتـعـلـيـمـيـة لـتـخـصـصـات الـمـسـتـوى الـمـهـنـي                           

 ) .المعلوماتي(التجاري 
مختصاً من الـقـطـاع الـخـاص كـأعضـاء لـجـان                )  55(مشاركة  ■

المراجعة  في عملية إعداد وإثراء وثائق الـمـنـهـاج ومـراجـعـة          
وتوحيد المفردات وإعداد المادة التعلـيـمـيـة لـعـدة مسـتـويـات              

 :وتخصصات هي
 .المستوى التقني التجاري –
 .الصناعات الغذائية –
 .إنتاج حيواني –
 .التخصصات البحرية –
 .رسم معماري ومساحة وطرقات –
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 التدريب التعاوني /سابعاً

يهدف هذا النوع من التدريب إلى توجيه برامج التـدريـب نـحـو       
احتياجات سوق العمل كما يهدف إلى  إيجاد عالقة بـيـن مـؤسـسـات        

وقـطـاع الـعـمـل        ) كـجـهـة حـكـومـيـة         ( التدريب المهـنـي والـتـقـنـي           
و إكســاب   ) كـجــهـة مسـتــفـيــدة مــن مــخـرجـات الـتــعـلــيـم الـفــنـي                      ( 

المتدربين المهارات العملية في مجال الـتـخـصـص وتـعـويـدهـم عـلـى               
شروط وطبيعة وبيئة العمل الحقيقية باإلضافة إلـى تـوفـيـر فـرص            
عمل لخريجي مؤسسات التدريب المهني والـتـقـنـي كـأيـدي عـامـلـة                
مدربة بكفاءة تلبي احتياجات قطاعات اإلنتاج المـخـتـلـفـة حسـب         

م، تـم تـنـفـيـذ الـعـديـد               2007النشاطات اإلنتاجية،  و خالل العام   
)577( طـالـب و       )  3,422( من برامج التدريب التعاوني  شارك فيهـا    

 .موقع إنتاجي وصناعي وإداري وزراعي) 890(طالبة ، وزعوا  على 
 ) 25جدول رقم   –انظر التفاصيل في الملحق ( 

 

الدورات التدريبية المنفذة لقـطـاعـات الـعـمـل           / ثامناً
 واإلنتاج

نـظـامـاً    )  الدورات الـقـصـيـرة      ( يعتبر التعليم والتدريب  المستمر 
أساسياً من أنظمة  التعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي، والـذي يـهـدف               
إلى دعم المعرفة العامة والمهنية المكتسبة وتنميتها ومـالئـمـتـهـا        
مع تطور التكنولوجيا وظروف العصر ومتطلبات سـوق الـعـمـل، وقـد          
استفاد من برامج الدورات القصيرة التي تم تـنـفـيـذهـا خـالل الـعـام               

جــهــة ومــؤســســة مــن       )  28( م فــي الــمــؤســســات الــتــدريــبــيــة          2007
) 769( قطاعـات سوق العمل واإلنتاج المخـتـلـفـة وقـد الـتـحـق بـهـا                   

) 29( متدرب ومتدربة من العاملين فـي تـلـك الـجـهـات، مـن خـالل                     
 .    عنوان برنامج تدريبي) 19(دورة تدريبية لـ  

 ). 24جدول رقم  –أنظر التفاصيل في الملحق (

 

المجلس االستشاري العام لـلـتـعـلـيـم الـفـنـي              / تاسعاً
 والتدريب المهني 

وفي إطار تفعيل عمل الـمـجـلـس االسـتـشـاري تـم عـقـد ورشـة                       
تفعيل المجلس االستشاري العام للتعـلـيـم الـفـنـي         (العمل المعنونة بـ 

م، وقـد    2007/7/25والـتـي عـقـدت بـتـاريـخ              )   والتدريـب الـمـهـنـي       
شارك فيها مـمـثـلـيـن عـن الـقـطـاع الـخـاص فـي أمـانـة الـعـاصـمـة                                 
والمحافظات ومخـتـصـيـن مـن الـوزارة ومـديـرو مـكـاتـب الـوزارة فـي                          
المحافظات، وهدف من هذه الورشة التعريف بدور مجالـس الـتـعـلـيـم         
الفني والتدريب المهني وأطراف الشراكة والـدور الـذي يـمـكـن أن            
يناط بالقطاع الخاص لدعم تلك الـمـجـالـس لـلـقـيـام بـدورهـا فـي                    
تطوير العملية   التدريبية من جهة وتـطـويـر عـمـل الـمـجـالـس مـن                 
جهة أخرى، و إيجاد الشراكة العمليـة واإليـجـابـيـة بـيـن مـجـالـس                 
التعليم والقطاع الخاص من خالل التعريف  بـمـخـتـلـف األدوار الـتـي            
تــخــدم ذلــك الــغــرض ، كــمــا هــدف مــنــهــا مــنــاقشــة الــالئــحــة                      
التنظيمية لمهام المجالس االستشارية المحـلـيـة لـلـتـعـلـيـم الـفـنـي                 
والتدريب المهني والخروج برؤية مشتركة لالئـحـة تـخـدم جـمـيـع            
أطــراف الشــراكــة، ولــقــد خــرجــت الــورشــة بــعــدد مــن الــنــتــائــج                   
والتوصيات من أهمها  وجوب استكمال الالئحة بصورتهـا الـنـهـائـيـة         
بـعـد مــنـاقشـتــهـا واألخــذ بـالــمـالحـظــات و تــفـعـيــل دور الــمـجـلــس                           

خصائص معينة، كما تميز الموقع بسهولة االستـعـراض والـبـحـث ،          
حيث يمكن ألي باحث عن كادر مهني أو تـقـنـي مـن الـبـحـث عـن                   
الــكــادر الــمــطــلــوب بــحــســب الــمــســتــوى، الــتــخــصــص، الــمــؤســســة              
التدريبيـة، الـجـنـس،  الـتـقـديـر الـعـام لـلـتـخـرج، اسـم الـخـريـج،                                 

الخ كما يمكـن الـربـط بـيـن أكـثـر              ..  المحافظة التي ينتمي إليها
من عنصر للحصول على مجـمـوعـة مـن الـخـريـجـيـن وفـق خصـائـص                     

 .معينة

وفي نفس اإلطار وضـمـن جـهـود الـوزارة لـتـوظـيـف مـخـرجـات                       
مؤسساتها التدريبية،  تم توفير عـدد مـن فـرص الـعـمـل لـعـدد مـن                      

 :الخريجين في عدة مؤسسات حكومية وخاصة كالتالي
خريج من عدة تخصصات في الـقـوات الـجـويـة        ) 300(توظيف  –

 .والدفاع الجوي
خــريــج مــن عــدة تــخــصــصــات فــي قــاعــدة               )  200( تــوظــيــف    –

 .اإلصالح  المركزية 
خـريـج مـن عـدة تـخـصـصـات فـي شـركـات                      )  150( توظـيـف      –

 .خاصة في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة عدن

 

 ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة/ خامساً
في إطار تنفيذ الـمـهـام والـمـسـؤولـيـات الـوطـنـيـة الـمـوكـلـة                       
للوزارة فيما يـتـعـلـق بـمـمـارسـة دورهـا فـي الـتـنـظـيـم والـتـخـطـيـط                               
واإلشراف على مختلف أنـواع الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي                         
بحكم الصالحـيـات لـهـا، فـقـد تـم هـذا الـعـام إصـدار تـراخـيـص                             

مؤسسة تدريبية في مـخـتـلـف        )  219( جديدة وتجديد التراخيص لـ 
ومعظم هذه الـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة تـعـقـد                 .   محافظات الجمهورية

دورات قصيرة في مجـاالت مـخـتـلـفـة، إلـى جـانـب  شـهـادة الـدبـلـوم                        
التقني سنتان الذي تمنحه بعض المؤسسات،  و حـتـى نـهـايـة الـعـام              

طـالـبـاً وطـالـبـة مـن طـالب                )  13,328( م، تم تعميد شهـادات    2007
الــمــؤســســات الــتــدريــبــيــة الــخــاصــة، وقــد تــراوحــت مــدة الــبــرامــج               
التدريبية المـنـفـذة لـهـم مـا بـيـن الشـهـر الـواحـد والسـنـتـان، فـي                               
ــحــاســب،                             ــوم ال ــدســة، الصــحــة، عــل ــن ــه ــال ــة ب ــصــل ــت ــجــاالت م م
اإللكترونيات، اإلدارة، المحاسبة، النجارة، الكـوافـيـر، الـهـنـدسـة          

 . الخ... المدنية 
 ).30، 29انظر التفاصيل في الملحق ، جدول رقم (
 

 شهادات تحقيق المهنة /سادساً
قامت الوزارة بتنفيذ عدد من األنشـطـة واألعـمـال الـمـوجـهـة               
لتطوير اإلجراءات وتبسيطها وتنظيمها بما يخـدم مسـاعـدة األيـدي         
العاملة التي تمـلـك الـخـبـرة الـعـمـلـيـة والـكـفـاءة الـمـهـنـيـة فـي                              
الحصول على فرص عمل من خالل شهـادات تـحـقـيـق الـمـهـنـة الـتـي                  
تمنح لهم بناءاً على المهارات التي يجيدونها، ويأتي ذلـك  تـواصـالً          
مع ما أُنجز فـي السـنـوات السـابـقـة فـي هـذا الصـدد ، وقـد بـلـغـت                              

محصلة ما تم إصداره مـن شـهـادات تـحـقـيـق الـمـهـنـة خـالل الـعـام                            
شــهــادة، مــوزعــة عــلــى مــهــن كــهــربــاء الســيــارات،             )  631( م   2007

ميكانيكا السيـارات، كـهـربـاء الـتـمـديـدات، الـنـجـارة، الـلـحـام،                       
الـخ، أُصـدرت مـن        ....  ميكانيكا خراطة معادن، سمكرة، خياطة   

 .ديوان الوزارة ومكاتبها بالمحافظات 
 ). 31انظر التفاصيل في الملحق ، جدول رقم  (
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والخارجي وتوضيح لمختلف اإلجراءات بحسـب نـوع الـتـدريـب          
 .والتأهيل المطلوب

الخدمات الـمـشـتـركـة مـع سـوق الـعـمـل والـذي                    :  الباب الرابع –
تضـمــن إجــراءات وشــروط وآلــيـات عـمــل الــتـدريــب الــتـعــاونــي                   
ومـتـابـعــة الـخـريــجـيـن ودعــم الـمـشــروعـات الصـغــيـرة ودعــم                       

 .الجمعيات الخيرية
الخدمات العامة ولقد اشـتـمـل عـلـى الـخـدمـات             :  الباب الخامس –

غير الـمـوجـهـة الـتـي تـقـدمـهـا الـوزارة ومـنـهـا خـدمـة دلـيـل                               
الخريجين وإصدار النتائج علـى االنـتـرنـت وشـهـادات تـحـقـيـق                 

 .المهنة وخدمة السكن الداخلي
ولقد اشتمل عـلـى دلـيـل       :  مواقع توزيع الخدمات:  الباب السادس –

بالمؤسسات  التدريبية التي تقدم الـخـدمـات الـمـذكـورة فـي            
األبواب السابقة،  بـاإلضـافـة إلـى عـنـاويـن هـذه الـمـؤسـسـات                     

 .الخ... وأرقام هواتفها

ولقد تمت طباعة الدليل وتوزيعه على طـالـبـي الـخـدمـات مـن            
الوزارة كما  نشر الدليل  في االنترنت  على  موقـع الـوزارة الـفـرعـي          

service/org.mtevt.www ... 

االستشاري العام للتعليم الفني والتدريب المهـنـي لـكـي يـلـعـب دور              
فعال للقيام بالمهام التـي أنشـأ مـن اجـلـهـا، وإيـجـاد  آلـيـة مـحـددة                           
وواضـحــة إلشــراك الــقــطــاع الـخــاص فــي الــعــمــلــيـة الــتــعــلــيــمــيــة                  

والتدريبية من خالل مجالس التعليم الفني والتدريـب الـمـهـنـي بـمـا             
 .يؤدي إلى تحسين كفاءة المخرجات واستيعاب القطاع الخاص لها

 

 دليل الخدمات / عاشراً
م بإعداد  دليل تضـمـن كـافـة       2007قامت الوزارة خالل العام 

الخدمات التي تقدمـهـا الـوزارة لـلـمـجـتـمـع وقـطـاعـات سـوق الـعـمـل                           
المختلفة، وهدف من هذا الدليل تسهيـل عـمـلـيـة تـقـديـم وتـوفـيـر                  
الخدمات لطالبيها من مختلف الفئات وشرائـح الـمـجـتـمـع ومـؤسـسـات              

 :قطاع العمل، ولقد تضمن الدليل  ستة أبواب رئيسة هي

البرامج التعلـيـمـيـة والـتـدريـبـيـة والـذي تضـمـن                    :  الباب األول –
إجراءات التسجيل في مخـتـلـف أنـظـمـة ومسـتـويـات الـتـعـلـيـم                     

 .والتدريب المتاحة في المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة
الخدمات الـمـؤسـسـيـة والـذي تضـمـن الـخـدمـات                  :  الباب الثاني –

االسـتـشـاريـة والـتـدريـبــيـة واإلنـتـاجـيـة الــمـقـدمـة لـلـغـيــر،                           
باإلضافة إلى إجراءات وشروط مـنـح الـتـراخـيـص لـلـمـؤسـسـات                
التدريبية األهـلـيـة والـخـاصـة واعـتـمـاد الشـهـادات الصـادرة                       

 .عنها
والــذي تضــمــن إجــراءات وشــروط اإلبــتــعــاث            :  الــبــاب الــثــالــث    –

والحصول على المنح الدراسية والتدريب والـتـأهـيـل الـداخـلـي          
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 المناهج/ أوالً

 الوحدات التدريبية
م بإنجاز العديـد مـن الـمـواد الـتـعـلـيـمـيـة ،                    2007حفل العام 

وحـدة تـدريـبـيـة        )  68( فعلى صعيد الوحدات التدريبية تم إعـداد      
 :في عدد من التخصصات هي

 .اإللكترونيات ■
 .صيانة قسم الصورة في جهاز التلفزيون –
 .دراسة أنظمة التحكم المنطقي المبرمج  –
 . صيانة منظومة التحكم بالمستوى –
 . صيانة دارات القدرة في أجهزة االستقبال –
 . تركيب وصيانة أجهزة الراديو والمسجل في السيارة –
 . صيانة أجهزة اإلنذار والحماية الخاصة باآلالت –
 . صيانة قسم الصوت في التلفزيون –
 . تجميع وتركيب الهوائي الطبقي –
 .في جهاز التلفزيون) المؤلف(صيانة الناخب  –
 . صيانة منظومة التحكم بالتدفق –
 . توصيل وتركيب نظام التحكم المنطقي المبرمج –
 . استعمال جهاز مولد النماذج في التلفزيون –
 . تركيب وصيانة أجهزة إنذار الحريق –
 . صيانة دارات التحكم عن بعد –
 . فحص الميكرفونات والسماعات –
 الكهرباء ■
 .صيانة الغساالت الكهربائية  –
  .صيانة أجهزة الطهي الكهربائية المنزلية –
  .تدهيز دارات مصابيح وفر الطاقة وتوصيلها –
  .استعمال أجهزة التحكم بشدة اإلضاءة –
  .تشغيل المحركات الكهربائية بالتتابع –
  .تشغيل المحركات الكهربائية بالطريقة الغيرة المباشرة –
  .سحب أسالك التمديدات الكهربائية في المواسير –
  .صيانة الجاليات الكهربائية المنزلية –
  .صيانة مجففات الشعر الكهربائية المنزلية –
 .صيانة منظومة الرافعة الكهربائية –
  .صيانة جهاز شحن البطارية الكهربائية –
  .صيانة مضخات المياه الكهربائية المنزلية وتشغيلها –
  .صيانة المكانس الكهربائية المنزلية –
 .صيانة محوالت اللحام الكهربائية –
  .صيانة خازن اإلضاءة االحتياطية –
  .صيانة المراوح الكهربائية المنزلية –
  .تجهيز نوافير المياه بوسائل العروض وتشغيلها –
  .تنفيذ دارات إشارات المرور وتشغيلها –
  .فرملة المحركات الكهربائية –
 .ميكانيكا المركبات  ■
 .ةصيانة مجموعة القيادة والتوجيه الهيدروليكي –
 .ميكانيكا لحام ■
 .لحام الحديد الزهر بالقوس الكهربائي –
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 .سنة ثالثة  -اإللكترونيات  –
 .سنة ثانية -) لحام+ سمكرة (التركيبات المعدنية  –
 .سنة ثانية -الخراط والتسوية   –

كما تم إنجاز العديد من األنشطة فـي إطـار اإلعـداد واالعـتـمـاد             
واإلقرار للمواد التعليمية والمناهج بشـكـل عـام ومـن أهـم هـذه                 

 : األنشطة التالي
تشكيل لجان اإلعداد لكتب السنة األولى في الـتـخـصـصـات         –

كـتـب وهـي اآلن قـيـد الـمـراحـل                 )  6( التجارية المهـنـيـة لــ         
 .النهائية لإلعداد

تشكيل لجان اإلعداد لـكـتـب السـنـة األولـى فـي تـخـصـص                    –
) 5( مـواد نـظـريـة و           )    6( اإلنتاج النباتي للمستوى المهني لــ      

مواد عملية وهـي اآلن قـيـد الـمـراحـل الـنـهـائـيـة لـإلعـداد،                          
باإلضافة إلى عقد ورشة لتدريب المختـصـيـن إلعـداد كـتـب           

 .مواد) 5(المستوى الثاني في تخصص اإلنتاج النباتي لعدد 
) 11( اعتماد وثيقة المنهاج لـتـخـصـص الصـرف الصـحـي لــ                       –

 .مقرراً دراسياً بقسميه النظري والعملي
) 89( تشكيل لجان اإلعداد والمـراجـعـة إلعـداد ومـراجـعـة               –

 –اإللكـتـرونـيـات         –الكهرباء ( وحدة تدريبية في تخصصات 
 –كهـربـاء السـيـارات           –اآلليات الزراعية   –اللحام  –الخراطة 

فـي  )  الـتـمـديـدات الصـحـيـة           –التبريد والتكيـيـف       –النجارة 
 –ذمـار      –أبـيـن       –تعـز     –الحديدة  –عدن  –األمانة (محافظات 
 ).حضرموت

إعداد قائمة المفاهيم الـبـيـئـيـة وكـذا تـم إعـداد خـارطـة                    –
المدى لدمج الـمـفـاهـيـم الـبـيـئـيـة فـي مـنـاهـج الـتـكـيـيـف                            

 .والتبريد
وحدة تدريبـيـة فـي مـجـال الـكـهـربـاء                )  40( تجهيز وطباعة  –

 .والتكييف والتبريد
 . إعداد واعتماد برنامج صيانة الهاتف الجوال –
إعداد واعتماد الخطة الدراسية ووثيقة الـمـنـهـاج لـتـخـصـص              –

 . مادة) 16(مختبرات طبية مستوى تقني لـ 
ــلــف              )  34( إعــداد ومــراجــعــة         – ــيــة فــي مــخــت ــدريــب وحــدة ت

 . التخصصات المهنية الصناعية
كـتـب لـلــرسـم الصـنـاعـي لـلـمـسـتــوى                  )  3( إعـداد ومـراجـعـة          –

تـبـريـد وتـكـيـيـف وخـراطـة              ( المهني الصناعي للتخصصـات    
 ).وتمديدات صحية

 الوسائل التعليمية
قامت الوزارة بإعداد وتجهـيـز الـعـديـد مـن الـوسـائـل واألدوات                  
التعلـيـمـيـة الـداعـمـة لـتـنـفـيـذ الـوحـدات الـتـدريـبـيـة ومـن أهـم                                  

 .االنشطة المنفذة في هذا المجال

شفافية من الشفافيات المنهجية المـسـانـدة فـي       )  989( تجهيز  –
 .تنفيذ الوحدات التدريبية في تخصصات مختلفة

قاعة عـرض بـالـوسـائـل الـتـعـلـيـمـيـة واألجـهـزة                       )  33(تجهيز  –
المشغلة والعارضة  للمعلومات والـبـيـانـات فـي عـدة مـؤسـسـات                  

) 200( تدريبية وقد اشتملت هذه الوسائل والتجـهـيـزات عـلـى          
) 33( تـلـفـزيـون مـلـون،           )  29( جهاز  وطاولة عرض فـوق رأس،      

) 15( شـاشـة حـائـطـيـة سـحـاب،               )  33( جهاز عرض معلومـات،    
 . لوحة الكترونية سبورات) 5(جهاز العارض المرئي، 

 . ملم 3لحام الصاج باألكسي استيلين أكبر من  –
 . قص الصاج والمعادن باستخدام المقصات اآللية –
 .لحام األنابيب بالقوس الكهربائية بالوضع المتحرك  –
 كهرباء سيارات ■
  .جترونيك –إل ) البخ(خدمة نظام الحقن  –
 الخراطة ■
فرز الجريـدة الـمـسـنـنـة والـتـروس االسـطـوانـيـة مسـتـقـيـمـة                           –

 .األسنان وتروس السالسل
قطع التـروس االسـطـوانـيـة الـداخـلـيـة مسـتـقـيـمـة األسـنـان                          –

 .بالرأس الترددي
كشــط الشــقــوق والــتــروس الــمــســتــقــيــمــة الــداخــلــيــة بــآلــة              –

 . الكشط الرأسية
ثــقــب الــمــشــغــوالت الــكــبــيــرة بــآالت الــثــقــب ذات الــرأس                      –

 . المتحرك
 . إجراء عملية الخراطة الالمركزية –
 . اللوالب الالنهائية على المخرطة) خراطة(قطع  –
 . فرز التروس المائلة –
  .إجراء عملية الصقل الميكانيكي –
 . إجراء عملية المعالجة الحرارية للمشغوالت –
 نجارة ■
 .نشر الخشب آلياً  –
 البناء ■
 .بناء جدران الطوب المتعامدة باستخدام الرباط اإلنجليزي –
 .قولبة الساللم الخرسانية المسلحة البسيطة خشبياً  –
  .تسليح البالطات الخرسانية المصمتة –
 .بالطوب) الفرنسي(بناء العقد المستقيم  –
 .بناء األساسات بحجر الجعم  –
 .تسليح الساللم الخرسانية البسيطة  –
 .تسليح الجدران الخرسانية المستوية  –
 .قولبة الخزانات الخرسانية المربعة والمستطيلة خشبياً –
 آليات زراعية ■
 . آلة النثر والسماد الكيماوي صيانة –
 . صيانة المحاريث القالبة المطرحية والقرصية وضبطها –
 . وتشغيلها) الدريل(صيانة معدات عمل الحفر بالتربة  –
 ). الكمباين(صيانة آالت الضم والدراس  –
 . صيانة عربة النقل وتشغيلها –
 . صيانة معدات تسوية التربة الزراعية –
 . صيانة معدات شق القنوات في التربة الزراعية –
 . صيانة آالت زراعة شتالت الخضار –
 . صيانة آلة الرش الهيدروليكية –
 . صيانة معدات تنعيم التربة وتشغيلها –

 الكتب التعليمية

) 4( أما بالنسبة للكتب فقد تم االنتهاء مـن إعـداد وتـجـهـيـز             
كتب تعليميـة فـي مـادة الـرسـم الصـنـاعـي لـتـخـصـصـات مـهـنـيـة                              

 :صناعية هي 
 .سنة ثانية -ميكانيكا مركبات وآليات زراعية  –
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وإثراء وثيقة المنهاج الـمـقـتـرحـة لـتـخـصـص الـتـسـويـق فـي                       
المعاهد التقنية التجارية وقد اشتملت الورشـة عـلـى خـمـسـة           
محاور اتصلت بمنـاقشـة الـتـكـرار والـتـشـابـه بـيـن مسـمـيـات                       
المقررات الدراسية ومحتوياتـهـا فـي تـخـصـص السـكـرتـاريـة                 
التنفيذية وإدارة المكاتـب الـمـنـفـذة فـي بـقـيـة الـمـعـاهـد،                      
مناقشة المالحظات والمـقـتـرحـات عـلـى الـخـطـط الـدراسـيـة                   
ومقرراتها وتوزيـع هـذه الـمـقـررات عـلـى الـفـصـول الـدراسـيـة                        
للسنتين األولى والثانـيـة بـمـا يضـمـن االنسـجـام والـتـسـلـسـل                      
المنطقي والعملي بينها ، مناقشة الـمـالحـظـات والـمـقـتـرحـات            
المتعلقة بمسميات المقررات وأهدافها ومحتـويـاتـهـا الـنـظـريـة           
والعملية والزمن الـمـخـصـص لـهـا ، مـنـاقشـة وإثـراء  وثـيـقـة                          
المنهاج لتخصص التسـويـق ، مـنـاقشـة الـمـالحـظـات األخـرى                   
المتعلقة بمتطلبات التنفيذ وتلخيص نـتـائـج هـذه الـنـقـاشـات             
وعـكـسـهــا عـلــى الـخـطــة الـدراســيـة والـمــقـررات بشــكـلـهــا                       

 . النهائي
الــورشــة الــتــقــيــيــمــيــة لــلــخــطــط الــدراســيــة والــمــقــررات فــي              –

التخصصات التقنية الصناعية، الـمـنـفـذة خـالل الـفـتـرة مـن                  
م، والــتــي شــارك فــيــهــا رؤســاء األقســام            2007/   8/   30  -  25

التخصصيـة فـي الـمـعـاهـد الـتـقـنـيـة الصـنـاعـيـة ، الـنـواب                               
األكـاديـمـيـيـن لـعـمـداء الــمـعـاهـد الــتـقـنـيـة الصـنـاعـيـة ،                              
اختصاصيون من اإلدارة العامة للمناهج والوسائل الـتـعـلـيـمـيـة          
واإلدارة العامة للتفـتـيـش والـجـودة بـالـوزارة، وقـد هـدف مـن                     
الـورشــة مــراجـعــة وتــقـيــيــم الـخــطــط الـدراســيــة لـمــخــتــلــف                  
التخصصات مـن خـالل مسـمـيـات الـمـقـررات والـزمـن الـمـحـدد                        
لتنفيذها، وكذلك توزيعـهـا عـلـى الـفـصـول الـدراسـيـة فـي                    
السنتين األولى والثانية، و مراجعة وتقييم أهـداف الـمـقـررات         
المختلفة ومحتوياتهـا مـن مـعـارف نـظـريـة ومـهـارات عـمـلـيـة                        
لتحقيق األهداف، و مناقشة المشاكل والصـعـوبـات الـتـي قـد           
تواجه منفذي هذه المقررات فـي الـمـعـاهـد أثـنـاء الـتـنـفـيـذ،                   
وتبادل الخبرات بـيـن الـمـشـاركـيـن ومـنـاقشـة الـمـشـكـالت                       
والصعوبات التي تواجههم والخروج بـمـقـتـرحـات وحـلـول لـهـا،              

مـنـاقشـة الـمـالحـظـات          :   وقد تضمنت الورشة عدة مـحـاور هـي     
والمقترحات المتعلقة بالخطة الدراسية ومقرراتـهـا، مـنـاقشـة        
المالحظات والمـقـتـرحـات الـمـتـعـلـقـة بـمـسـمـيـات الـمـقـررات                         
وأهدافها ومحتوياتها النظرية والـعـمـلـيـة والـزمـن الـمـخـصـص                  
لها، مناقشـة الـمـالحـظـات األخـرى الـمـتـعـلـقـة بـمـتـطـلـبـات                           
التنفيذ، تلخيص نتائج الـنـقـاشـات وعـكـسـهـا عـلـى الـخـطـة                    

 . الدراسية والمقررات بشكلها النهائي
ورشة عمل تقييم وتطوير كتب المواد الثقافـيـة واألسـاسـيـة         –

م، 2007/  11/   8  –  7والمساعدة، المنفذة خـالل الـفـتـرة مـن            
والتي شارك فيها اختصاصيو المواد العامـة والـمـسـاعـدة ذوي          
الخبرة في المعاهـد والـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة، اخـتـصـاصـيـو                      
المواد العامة والمساعدة من أساتذة الجـامـعـة، اخـتـصـاصـيـون           
من المناهج والـمـوجـهـيـن بـالـوزارة، وقـد هـدف مـن  الـورشـة                         
تحقيق االتجاهات التربـويـة الـحـديـثـة والـتـوجـهـات الـعـامـة                    
للسياسة التعليمية فـي تـطـويـر وتـحـديـث الـتـعـلـيـم الـفـنـي                          
والمهني، ومراجعة وتقييم الكتب لتحديد جـوانـب الـقـصـور،        
وتحديد طريقة دمـج الـمـفـاهـيـم السـكـانـيـة فـي الـكـتـب                       
الدراسية ومناقشـة وإقـرار آلـيـة وأسـالـيـب الـدمـج، وتصـويـب                      

 ورش العمل
نفذت العديد من ورش العمـل خـالل هـذا الـعـام كـفـعـالـيـات                   
داعمة ومكملة لعملية إعداد المناهج والوسائـل الـتـعـلـيـمـيـة ومـن              

 :أهم الورش التي تم تنفيذها الورش التالية

ورشة تدريب المـدربـيـن لـمـادة إدارة الـمـشـروعـات الصـغـيـرة،                      –
م والـتـي     2007/   3/   5  -  2/  24المنـفـذة خـالل الـفـتـرة  مـن                  

من مدرسي مادة إدارة المشروعـات الصـغـيـرة       )  35( شارك فيها  
من مختلف المعاهد وعدد مـن الـخـبـراء وأسـاتـذة مـن جـامـعـة                   
صنعاء ، وهدف من الـورشـة تـزويـد الـمـشـاركـيـن بـالـمـعـارف                    
والــمــهــارات الــتــي تــمــكــنــهــم مــن إعــداد خــطــط لــتــطــويــر                   
مؤسساتهم وخاصة ما يتـصـل بـرفـع قـدراتـهـم عـلـى تـحـديـد                     
األهداف، والتعريف بدراسة جدوى المشاريع والـمـراحـل الـتـي        
تمر بها هذه الدراسة وتطبيقها على المشاريع الصـغـيـرة، وقـد         

تـخـطـيـط األعـمـال         :  تضمنت الورشـة عـدد مـن الـمـحـاور هـي               
وتحديد األهداف، ماهية المشروعـات الصـغـيـرة، الـريـادة فـي              
األعمال، مراحل دراسة المشروع ودراسة الـجـدوى لـلـمـشـاريـع،          
تقييم المشروعات االستثمارية، التخـطـيـط الـمـالـي وتـحـلـيـل               

 . التعادل
ثالث ورش عمل لرفع كفاءة وتأهيل العـامـلـيـن فـي الـمـنـشـآت               –

السياحية في مـحـافـظـة إب فـي مـجـال الـمـكـتـب األمـامـي،                          
والتـدبـيـر الـفـنـدقـي، وخـدمـات الـمـأكـوالت والـمـشـروبـات،                         

م، والـتـي     2007/   4/   20   -  4/   14المنفذة خالل الـفـتـرة مـن         
شارك فيها عدد من الـمـنـشـآت الـفـنـدقـيـة والسـيـاحـيـة فـي                     
مدينة إب، خـبـراء مـن أسـاتـذة الـجـامـعـة والـهـيـئـة الـعـامـة                             

للسياحة وهدف من الورشة  رفع كفاءة المدراء التـنـفـيـذيـيـن        
والعامليـن فـي الـمـنـشـآت الـفـنـدقـيـة فـي مـحـافـظـة إب فـي                                
الــمــجــاالت الــمــذكــورة، وتــزويــد الــمــشــاركــيــن بــالــمــعــارف             
والمهارات الالزمة بمـا يـمـكـنـهـم مـن أداء عـمـلـهـم بشـكـل                        
أفضل يليق بمـسـتـوى الـمـحـافـظـة السـيـاحـي، وقـد تضـمـنـت                        
الــورشــة مــحــوريــن تــمــثــل االول فــي مــحــاضــرات لــتــزويــد                       
المشاركين بالمعارف النظرية الـخـاصـة بـالـعـمـل فـي مـجـال                   
المكتب األمامي، والتدبير الفندقي، وخـدمـات الـمـأكـوالت          
والــمــشــروبــات، امــا الــمــحــور الــثــانــي فــقــد ارتــبــط بــإكســاب               
المشاركـيـن مـجـمـوعـة مـن الـمـهـارات الـعـمـلـيـة الـمـتـصـلـة                               

 . بمجاالت عملهم
ورشــة عــمــل مــراجــعــة وتــقــيــيــم تــخــصــصــي الســكــرتــاريــة               –

التنفيذية وإدارة المكاتب واستحـداث تـخـصـص تسـويـق فـي              
 -9/   5المعاهد التقنية التجارية، المنفذة خـالل الـفـتـرة مـن            

م، والتي شارك فيها أساتذة أكـاديـمـيـيـن  مـن           2007/ 9/ 13
الجامعـات ومـخـتـصـيـن مـن الـقـطـاع الـخـاص، نـواب الـعـمـداء                             
األكاديميين ورؤساء أقسـام اإلدارة فـي الـمـعـاهـد الـتـقـنـيـة                      
التجارية ، مدرسو ومدرسات السـكـرتـاريـة الـتـنـفـيـذيـة فـي                  

خـورمـكـسـر ومـعـهـد أروى الـتـقـنـي                  /  المعهد الفنـي الـتـجـاري      
التجـاري، بـاإلضـافـة إلـى اخـتـصـاصـيـون مـن اإلدارة الـعـامـة                           

للمـنـاهـج والـوسـائـل الـتـعـلـيـمـيـة، وقـد هـدف مـن  الـورشـة                                  
مراجعة وتقييـم الـخـطـط الـدراسـيـة والـمـفـردات لـتـخـصـص                       
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب لالطـالع عـلـى مـدى         
التكرار والتشابه بيـنـهـمـا والـخـروج بـمـقـتـرحـات، مـنـاقشـة                     
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الئحة أجور الكادر الفني واإلداري المنفذ لـبـرامـج الـتـعـلـيـم            ■
 الموازي

م بشـأن الئـحـة أجـور         2007لسنة ) 112(صدر القرار الوزاري رقم 
الكادر الفني واإلداري المنفذ لبرامج التعليم الـمـسـتـمـر وبـرامـج            
الدورات القصيرة وهدف من هذه الالئحة تحديد مسـمـيـات بـرامـج        
التعليم الـمـسـتـمـر وبـرامـج الـدورات الـقـصـيـرة، وتـحـديـد أجـور                              
الكادر اإلداري والـفـنـي الـمـنـفـذ لـبـرامـج الـتـعـلـيـم الـمـسـتـمـر                                 
والدورات القصيرة ، وتحـديـد سـاعـات الـعـمـل األسـبـوعـيـة عـنـد                      
تنفيذ هذه الـبـرامـج وربـط األجـر بسـاعـات الـعـمـل وفـقـا لـكـل                           

 . برنامج ومدته

 الالئحة التنظيمية للتدريب التعاوني ■

م بشـأن الـالئـحـة         2007لسـنـة     )  120( صدر القرار الـوزاري رقـم         
التنظيمية للتدريب التعاوني والتي تهدف إلى تنـفـيـذ الـتـدريـبـات          
العملية التي تتـنـاسـب مـع بـرامـج الـتـعـلـيـم والـتـدريـب الـنـظـري                            
والعملي لمختلف المستويات الفنـيـة والـمـهـنـيـة بـمـا يـتـواءم مـع                     
تكنولوجيا سوق العمل، وتبادل الخبرات العمليـة والـفـنـيـة بـيـن            
المؤسسات التعليمية والتدريبية  وسوق العمل لتـعـزيـز الـتـكـامـل          
بين الجوانب النظرية والعملية الخاصة ببرامـج الـتـعـلـيـم الـفـنـي              
والمهني،  ووزعت الالئحة المهام والـواجـبـات عـلـى ديـوان الـوزارة                
ومكاتب فروع الوزارة والمؤسسات التعليمية والتدريبيـة ومـنـشـآت       
سوق العمل والمجالس االسـتـشـاريـة لـلـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب                       

، وحـددت    ) الـمـتـدربـون    ( المهني وتـحـديـد الـفـئـة الـمـسـتـهـدفـة                   
الالئحة الفترة الزمنيـة لـتـنـفـيـذ الـتـدريـب الـتـعـاونـي والشـروط                       

 .المتصلة بوقت تنفيذه

) 268( وعلى نفس السياق فقد تم خـالل هـذا الـعـام  إصـدار                  
تكليفاً إدارياً ، تتصل في مـعـظـمـهـا بـتـنـظـيـم             )  547( قراراً وزارياً و 

 . وتسيير العمل اإلداري في الوزارة ومؤسساتها التدريبية

 

 المعايير والجودة/ ثالثاً
تم عقـد دورة تـدريـبـيـة الخـتـبـارات الـقـبـول الـجـديـدة لـلـعـام                              

م، والتي هدف مـنـهـا وضـع آلـيـة جـديـدة                 2008/  2007الدراسي 
الختبارات القبول بـمـا يضـمـن الـحـصـول عـلـى مـدخـالت جـيـدة                        
ومخرجات متوائمة مع احتياجات سـوق الـعـمـل، ولـقـد تـم خـالل                   
هذه الدورة استعراض نتائج دراسة المقارنة التي تـم مـن خـاللـهـا            
قياس الفارق في المستوى الدراسي لـلـطـالب الـذيـن تـم قـبـولـهـم                 
وفق االختبارات الجديدة والطالب الذين لم تـنـفـذ عـلـيـهـم هـذه               
االختبارات، ولقد اشـتـمـلـت الـدورة عـلـى عـدد مـن الـمـكـونـات                          

 :التدريبية هي
أهمية اعتماد نظام الـجـودة فـي تـنـفـيـذ اخـتـبـارات الـقـبـول                       –

 .والتدريب وضرورة التخطيط الذي يحقق األهداف المطلوبة
آلية تنفيذ المقابلة الشخصية باألسلوب الجـديـد وكـيـفـيـة          –

 .وضع الدرجات المستحقة للطالب
 .آلية تنفيذ اختبارات الميول المهنية  –
 .آلية تنفيذ اختبار القدرات واالستعدادات –
 .آلية تنفيذ اختبار التحصيل الدراسي –

 

األخطاء الطباعية والفنية والعلمية في هذه الكـتـب، ولـقـد       
الـمـتـعـلـق      :  المحـور األول   :  تضمنت الورشة عدد من المحاور هي

بالمفاهيم وطرق دمجها وكـيـفـيـة تـنـفـيـذ الـدمـج، الـمـحـور                    
مسح وتقويم المادة العلمية للكتب الدراسيـة لـلـمـواد       :  الثاني

تصــويــب :  الـثــقـافــيــة الــعــامـة والــمـســاعــدة، الــمــحـور الــثـالــث               
: األخطاء التي وردت في الكتب المـذكـورة، الـمـحـور الـرابـع           

اسـتـيـعـاب الـمـالحـظـات وإجــراء الـتـعـديـالت واإلضـافـات فــي                         
محتوى الكتاب بهدف إثراء المعلومات والمفاهيم بـمـا يـخـدم       

 .  التخصصات
الدورات الخاصة بتأهيل مدرسي ومدرسات المعاهـد الـتـجـاريـة         –

على أنظمة المحاسـبـة بـاسـتـخـدام الـحـاسـوب والـتـي نـفـذت                      
بالتعـاون مـع شـركـة يـمـن سـوفـت لـألنـظـمـة واالسـتـشـارات                            

م    2007/   11/   25المحدودة، والتي نفذت خالل الـفـتـرة مـن           
م، والتي شارك فيها واستفاد مـنـهـا مـدرسـو          2007/ 12/ 9إلى 

المواد المحاسبية في المعاهد التجارية المهنية والـتـقـنـيـة ،          
ولقد تضمنت الورشة عدد من الـمـحـاور  مـنـهـا الـتـعـرف عـلـى                    
األنظمة المحاسبية المحوسبة والتطبـيـقـات عـلـى اسـتـخـدام             
هذه األنظمة وتقييم الـمـشـاركـيـن، ولـقـد هـدف مـن  هـذه                       
الدورات إكساب جميع الـمـدرسـيـن فـي الـمـعـاهـد الـتـجـاريـة                    
التقنية والمهنية المهـارات الـعـمـلـيـة والـقـدرة عـلـى تشـغـيـل                      
واستخدام الكمبيوتر بكفاءة تمكنهم من تـدريـب الـطـالب       
عليها، وإكساب مدرسـي الـمـعـاهـد الـتـقـنـيـة الـتـجـاريـة فـي                        
تخصص المحاسبة المحوسبة الـمـهـارات الـعـمـلـيـة والـمـعـارف                  
حول استخدام الحاسوب لـتـطـبـيـقـات الـبـرامـج الـمـحـاسـبـيـة                      

 . بكفاءة وقدرة ليتمكنوا من نقل تلك المهارات للطالب

 

 التشريعات/ ثانياً
م تـم إنـجـاز وإعـداد وإقـرار عـدداً مـن                    2007على مدى العـام    

القوانين واللوائح المنظمـة لسـيـر الـعـمـل فـي الـوزارة والـمـؤسـسـات                       
 :التدريبية  وهي

الالئـحـة الـتـنـظـيـمـيـة إلعـداد وتـطـويـر الـمـنـاهـج والـمـواد                               ■
 التعليمية واالختبارات المهنية والتقنية

م بشـأن الـالئـحـة         2007لسـنـة     )  16( صـدر الـقـرار الـوزاري رقـم              
التنظـيـمـيـة إلعـداد وتـطـويـر الـمـنـاهـج والـمـوارد الـتـعـلـيـمـيـة                                 

واالختبارات المهنية للمعاهد المهنية والتقنية  وهـدف مـن هـذه             
الالئحة تنظيم وتـرتـيـب األعـمـال الـمـتـعـلـقـة بـإعـداد وتـطـويـر                         
المناهج والمواد التعليمية ، وأقرت الـالئـحـة لـهـذا الـغـرض انشـاء               

 : عدد من اللجان في ديوان الوزارة وهي

 .اللجنة العليا للمناهج –
 .اللجنة الفنية  –
 .اللجنة المالية  –
 . لجنة الخدمات المساعدة –

وتختص كل لجنة من هذه اللجان بمهام تسـنـد إلـيـهـا وتـمـارسـهـا                
طبقا لما هو منصوص عليه في الالئحة والـمـهـام الـخـاصـة بـكـل             

 . لجنة 
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 تدريب وتأهيل الكادر

وفيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكادر فيأتي تـنـفـيـذ األنشـطـة           
يأتـي ذلـك اسـتـمـراراًَ فـي                -التدريبية والتأهيلية وأيضاً اإلبتعاث  

تنفيذ سياسة الوزارة  المتصلة بتأهيل وتدريـب كـوادرهـا الـفـنـيـة            
واإلدارية لمواكبـة الـتـطـورات الـحـاصـلـة فـي كـافـة الـمـجـاالت                         
المتصلة بالتعليم الفني والتدريب المهني، وأيضاً  مع الـتـوسـع الـذي         
تشهده خارطة التعليم الفني والتدريب المهنـي مـن ازديـاد مضـطـرد            
ومستمر في عدد المؤسسات التدريبية الـمـفـتـتـحـة، وتـتـمـثـل أهـم                  
مجاالت التدريب والتأهيل  في المجال الفني التخصـصـي حـيـث بـلـغ           
عدد الدورات التدريبيـة الـتـخـصـصـيـة الـتـي تـم تـنـفـيـذهـا عـلـى                            

شخصـاً، كـمـا بـلـغ          )  248( دورة استفاد منها ) 12(المستوى المحلي  
دورة )  12( عدد الدورات التدريبية المنـفـذة فـي الـمـجـال اإلداري                  

شخـصـاً، أمـا فـي الـمـجـال الـتـربـوي                   )  300(وورشة عمل استفاد منها 
مـدرسـاً   )  261( دورة تـربـويـة اسـتـهـدفـت              )  14( فقد  تـم تـنـفـيـذ              

 .ومدرباً

دورات فـنـيـة      )  10( أما على المستوى الخارجي فقد تم تنفيـذ    
شخصاً من كوادر الـوزارة ، كـمـا بـلـغ              )  33(تخصصية استفاد منها 

دورات وبـلـغ عـدد        )  6( عدد  الدورات المنفذة فـي الـمـجـال اإلداري             
شخصاً، أمـا فـي مـجـال الـمـنـاهـج فـقـد تـم                        )  23( المستفيدين منها 

 .أشخاص) 5(فعاليات استفاد منها ) 3(تنفيذ 

 البعثات الدراسية

من جهة أخرى بلغ عدد المنح الدراسية  التـي تـم االسـتـفـادة          
منها بموجب برامج التعاون الـمـوقـعـة مـع دول شـقـيـقـة وصـديـقـة                             

 .برنامج تعاون دولي) 16(منحة دراسية من خالل ) 233(

 )26أنظر التفاصيل في الملحق ، جدول رقم (

 

 المرأة والتدريب النوعي/ خامساً
وضمن أنشطة الوزارة الموجه نحو الـمـرأة والـتـدريـب الـنـوعـي               

كـيـف تـؤسـس مشـروعـا خـاصـا               ( تم عقد ورشة عمل  تحت عنـوان    
) بك وإجراء العمليات المحاسبية المـبـسـطـة لـلـمـشـاريـع الصـغـيـرة                

م، والـتـي شـارك        2007/    2/   20  –  3التي نفذت خالل الفـتـرة مـن        
فــيــهــا عــدد مــن الــمــدربــات والــمــدرســات فــي بــعــض الــمــؤســســات                      
التدريبية، و مدربات فـي بـعـض الـجـمـعـيـات الـنـشـطـة فـي مـجـال                            
تدريب المرأة، وبعض خريجات معهد أروى التـقـنـي الـتـجـاري ومـعـهـد              
تدريب وتأهيل المرأة، وهدف من هذه الورشة تعـريـف الـمـشـاركـيـن          
بكيفية اإلعداد لـلـمـشـروع الصـغـيـر ، و وضـع خـطـط الـمـشـروع                            

لـتـنـفـيـذ      )  التسويقية ، الفنية، اإلنتاجية، التنظيمية، الـمـالـيـة      (  
دراسة الجدوى للمشروع، و التوجه للجهات االقراضية والـتـعـامـل مـع        
إجراءات مـنـح الـقـرض، بـاإلضـافـة إلـى االسـتـمـراريـة والـتـقـيـيـم                              

 .والتطوير للمشروع 

كما تم  تنفيذ عدد من األنشـطـة الـهـادفـة إلـى تـعـزيـز دور                  

مـن الـوكـالء الـتـربـويـيـن             )  43( ولقـد شـارك فـي هـذه الـدورة                
واختصاصيي شئون الطالب بـالـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة مـن أمـانـة                      

 .العاصمة ومحافظتي عدن وتعز

الـورشـة اإلقـلـيـمـيـة          ( كما عقدت ورشة العمل المـعـنـونـة بــ          
م بـكـلـيـة       2007/  3/  21—17خالل الفتـرة مـن       )  لتحسين الجودة

صنعاء، وقد هدف من هذه الـورشـة تـحـسـيـن الـجـودة مـن                /  المجتمع
خالل إجراءات وعمليات التفتيش، ولـقـد شـارك فـي هـذه الـورشـة                  
عدد مـن  االخـتـصـاصـيـيـن مـن الـوزارة والـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة                                 
والتعليمية مـن مـخـتـلـف مـحـافـظـات الـجـمـهـوريـة بـاإلضـافـة إلـى                               
اختصاصييـن مـن السـعـوديـة واإلمـارات وعـمـان والـبـحـريـن وقـطـر                            
والمغرب وسوريا واألردن كما شارك في الورشة عـدد مـن الـخـبـراء            

، ولـقـد تضـمـنـت          )   ALI( من مؤسسة تعليم الكبار فـي بـريـطـانـيـا           
الـحـاجـة إلـى الـتـطـويـر، مـوقـع                 :  الورشة ثمانية محاور نقاشية هـي   

التطوير، ضمان الجودة في  التعليم والتعلم، تقديم تـقـيـيـم فـعـال،           
تقييم اإلدارة في المؤسسات، اإلدارة الفعالة لـلـمـعـلـومـات، تـحـسـيـن               
الجودة، التغذيـة الـراجـعـة، ولـقـد خـرج الـمـجـتـمـعـون بـعـدد مـن                             

تطوير مـفـاهـيـم الـتـفـتـيـش فـي إطـار                    : التوصيات والنتائج من أهمها
تحسين جودة التفتيش ، التفتيش يتم بناءً على إطار مـوحـد مـتـفـق          
علـيـه، ضـرورة تـطـويـر مـهـارات الـمـفـتـشـيـن لـتـواكـب الـتـطـورات                                 

 .المطلوب إحداثها في عملية التفتيش

 

 الموارد البشرية/ رابعاً
بلغت  الدرجات الوظيفية الجديدة التي منحـت لـلـوزارة خـالل         

درجة وظيفية، وبذلـك فـقـد بـلـغ إجـمـالـي               ) 114(م، 2007العام 
بـاسـتـثـنـاء      ( م2007الموظفين المنتسبـيـن إلـى الـوزارة خـالل الـعـام               

موظف وموظفة  مـنـهـم فـي           )  4,567) (موظفي الوحدات اإلنتاجية
موظفة، بـيـنـمـا بـلـغ عـدد              )  68(موظف و ) 408(ديوان عام الوزارة 

) 60( مـوظـف و       ) 400( موظفـــي مكــــاتب الوزارة بالمحـــــــــافـظـات          
(مـوظـف و       )  2,985( موظفة،  و المؤسسات التدريبية المختـلـفـة         

 .  موظفة) 646

وفيما يتصل بالمؤهل العلمي الـخـاص بـالـمـوظـفـيـن فـقـد بـلـغ                    
) 29( عدد الحاصليـن عـلـى مـؤهـالت عـالـيـة مـن مـوظـفـي الـوزارة                            

مـوظـف ومـوظـفـة        )  149( ن على درجة الدكتوراه ، ووموظف حاصل
مـوظـف ومـوظـفـة        )  2,029( حاصلين على درجة الماجستير، بينمـا    

) 1,081( حاصلين عــلى درجــة البكالوريوس أو الليســـــانــــــس، و             
مـوظـف   )  261( موظف وموظفة حاصلين علـى الـدبـلـوم الـتـقـنـي، و              
مـوظـف   )  263( وموظفة حاصلين على شهادة الـثـانـويـة الـمـهـنـيـة،و             
مـوظـف   )  317( وموظفة  حاصلين على شهـادة الـثـانـويـة الـعـامـة، و              
مـوظـف   )  119( وموظفة  حاصلين على دبلوم التـدريـب الـمـهـنـي، و             
مـوظـف   )  102( وموظفة  حـاصـلـيـن عـلـى الشـهـادة اإلعـداديـة، و                       
مـوظـف   )  217( وموظفة  حـاصـلـيـن عـلـى الشـهـادة االبـتـدائـيـة و                         

 . وموظفة  بدون مؤهالت

 )28، 27جدول رقم –انظر التفاصيل في الملحق(
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 اإلحصاء والمعلومات/ سابعاً
وفي إطـار األنشـطـة السـنـويـة الـمـتـصـلـة بـاإلحصـاء ونـظـم                            

 :م، تنفيذ األنشطة التالية2007المعلومات فقد تم خالل العام 

تنفيذ عمـلـيـة جـمـع الـبـيـانـات السـنـويـة وتـحـلـيـل وإدخـال                             ■
البيانات الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني عـلـى نـظـام         

م والـعـــــام الـدراسـي           2006المعلومـــات اإلحصـــــائـي لـلـــــعـام              
 :م والمتضمنة على2007/ 2006

الـبـيـانــات الـتـعــريـفـيـة الـخـاصـة بـالـمـؤســسـات الـتــدريـبـيــة                            –
 .الخ.. وعمدائها ووكالئها

البيانات  التعليمية وتشـمـل األنـظـمـة والـبـرامـج والـمـجـاالت                     –
والمستويات والصفوف واألقسام والتخصصات الـتـعـلـيـمـيـة فـي           

 .منظومة التعليم الفني والتدريب المهني
بيانات الطالب المختلفة وتشمل بيـانـات الـتـسـجـيـل والـقـبـول                –

وأعداد المقيدين والخريجين في أنظـمـة الـتـعـلـيـم الـنـظـامـي                
 .والموازي

أعداد ومـؤهـالت الـكـادر والـهـيـئـات اإلداريـة والـتـعـلـيـمـيـة                            –
 .وتوزيعها بحسب األقسام

بيانات الطالب المتـقـدمـون والـمـقـبـولـون والـخـريـجـون ضـمـن                      –
 .برامج الدورات القصيرة

تسميات مؤسـسـات الـقـطـاع الـخـاص الـمـشـاركـة فـي بـرامـج                          –
 .التعليم المستمر والتدريب التعاوني

بيانات المؤسسات الخاصة المستفيدة من خـدمـات الـوزارة مـن            –
 .خالل برامج الدورات القصيرة

 .بيانات التدريب اإلنتاجي النوعية والمالية –
تهدف خارطة التعليم الفني والتدريب الـمـهـنـي الـمـحـوسـبـة                ■

إلى دعم عملية اتخاذ القرار السليم مـن خـالل تـوافـر اكـبـر               
قدر ممكن من المعلومات يتم استخراجها بمعالـجـة وتـحـلـيـل         
كميات ضخمة من البيانات ، ومن هنا تـنـبـع أهـمـيـة خـارطـة             
التعليم الفني كوسـيـلـة مسـاعـدة فـي الـتـخـطـيـط لـتـلـبـيـة                         
االحتياجات المستقبلية للتعليم الـفـنـي والـتـدريـب الـمـهـنـي                 
وفقا لإلمكانيات المتاحة ، ولذلك تتـم االسـتـعـانـة بـنـظـم             

لـمـعـالـجـة الـبـيـانـات              GISالمعلومات الجغرافية المتـطـورة        
الخاصة بالـتـعـلـيـم والسـكـان والـنـشـاط االقـتـصـادي وسـوق                       
العمل إضافة إلـى الـطـبـيـعـة الـجـغـرافـيـة وتـوزيـعـات الـبـنـى                          
التحتية في الجمهورية اليمنـيـة بـغـرض تـوفـيـر الـمـعـلـومـات                   

وفي إطار السعي لتـحـقـيـق ذلـك فـقـد تـم خـالل                  .  المطلوبة 
هذا العام  تحميل قاعدة البيانات السـكـانـيـة الـمـتـكـامـلـة               
على أجهزة الـوزارة والـتـي تـم الـحـصـول عـلـيـهـا مـن الـجـهـاز                              

م، 2004المركزي لإلحصاء وفقا لنتائج التعـداد السـكـانـي         
وتطوير طبـقـة بـيـانـات مشـاريـع مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـفـنـي                             

، كما تم في نفـس اإلطـار     ArcGIS)  تحت اإلنشاء(الجديدة 
اإلعداد للمسح الشامل لشبكـة الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب                   

الذي يستهدف منشئات التعـلـيـم الـفـنـي          2008/ 2007المهني 

 :المرأة في التعليم الفني والتدريب المهني من أهمها التالي

فـي سـوق       طـالـبـة         )  102(تنفيذ برنامج التدريب التطبيقي لـ  –
موقع في مجـاالت الـتـعـلـيـم الـتـجـاري والـمـهـن                   )  15(العمل في 
 )الخياطة والتفصيل والتجميل والكوافير(النسوية 

دورة تدريبيـة قصـيـرة لـلـفـتـيـات فـي مـخـتـلـف                      )     66(  إدراج  –
محافظات الجمهورية ضمن خطـة الـدورات الـقـصـيـرة لـلـوزارة               

 م2008للعام 

دورات تدريبية قصيرة لـمـركـز تـدريـب وتـنـمـيـة              )  10( إدراج  –
ــمــرأة فــي                                 ــة لــل ــي عــدن مــوجــه ــيــرة ف ــمــنــشــآت الصــغ ال

الــتــجــمــيــل والــكــوافــيــر،الــمــشــغــوالت الــيــدويــة ،          : مــجــاالت   
الخياطة والتفـصـيـل، الـحـيـاكـة، الـكـمـبـيـوتـر، الـتـدبـيـر                        
المنزلي، صيانـة الـكـمـبـيـوتـر، صـيـانـة الـتـلـفـون السـيـار ،                           

 .كيفية إنشاء مشروع صغير، صناعة البخور والعطور 

تنفيذ برنامج تدريـب تـطـبـيـقـي فـي سـوق الـعـمـل لـطـالـبـات                           –
المعهد الـتـجـاري أروى ومـعـهـد تـدريـب وتـأهـيـل الـمـرأة نـقـم                            

) مجال الـتـدريـب الـمـسـتـهـدف             (  تطوير المهنة :  وذلك بهدف

من خالل االرتباط بـمـا هـو مـطـبـق فـي سـوق الـعـمـل، إيـجـاد                          
عـالقـات مسـتــمـرة مـع أصــحـاب الـعـمــل مـن خـالل الـتـعـريــف                            
بمدخالت ومـخـرجـات الـتـعـلـيـم الـفـنـي وكـذا الـبـحـث عـن                             
إمكانية الحصـول عـلـى فـرص عـمـل لـلـطـالـبـات،  تـطـبـيـق                            
الطالبات للمهارات والمعـارف الـتـي أكـتـسـبـنـهـا خـالل الـعـام                     
الدراسي،  إكساب الـطـالـبـات الـمـهـارات الـتـطـبـيـقـيـة الـتـي                         

 .تؤهلهن لإللتحاق بسوق العمل في مجال التخصص

 

 المكتبات/ سادساً
ضمن أنشطة المكتـبـة الـمـركـزيـة بـالـوزارة والـمـكـتـبـات                    
الفرعية بالمؤسسات التدريبية، تم البـدء بـتـنـفـيـذ خـطـة الـوزارة                
فــي مــجــال الــمــكــتــبــات والــهــادفــة إلــى الــتــزود بــالــكــتــب ومــواد                  
المعلومات األخـرى  بشـكـل مـتـواز مـع تـوسـعـات الـوزارة الـنـوعـي                              
والكمي والمتصل بـافـتـتـاح تـخـصـصـات جـديـدة فـي الـمـؤسـسـات                          
التدريبية باإلضافة إلى استحداث تخصصات جديدة فـي الـخـارطـة       

 .التعليمية وكذلك افتتاح مؤسسات تدريبية جديدة
ولقد تركزت  أنشطة المكتـبـة الـمـركـزيـة والـمـكـتـبـات                
الفرعية للوزارة  على عمليتي التزويد والتوزيـع لـلـمـواد والـمـراجـع،            

) 10,000( حيث تم تزويـد المكتبـة الـمـركـزيـة بــأكـثـر مـن                     
كتاب من عدة معارض دولية إقليمية هي مـعـرض الـقـاهـرة الـدولـي            
ومعرض دمشق الدولي ومعرض صنعاء الدولي، ومـــــــن نـاحـيـة أخـرى            
فقد تم توزيع عدد من الكتب ومصـادر الـمـعـلـومـات األخـرى عـلـى                  

مادة وكـتـاب وزعـت عـلـى            )  9,125(المكتــبــات الفــرعيــة بلغت   
أما في مـجـال خـدمـات الـمـسـتـفـيـديـن فـقـد                    .  مكتبة فرعية)  51(

استفاد من خدمات المكتبة المئات مـن الـمـسـتـفـيـديـن مـن داخـل                   
الوزارة ومن الباحثين من خارج الوزارة، كـمـا اسـتـفـادة مـن عـمـلـيـة                 

مسـتـفـيـداً ، كـمـا           )  364( االستعارة الخارجية لـلـمـواد والـمـراجـع             
 .مادة وكتاب) 3,287(بلغت عدد المواد المعارة خارجياً 
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والتدريب المهني بمحافظات الجمهورية ، و يـتـوقـع تـنـفـيـذه                
 .2008خالل النصف األول من العام 

إدخـال وتــفـريـغ بـيـانــات وتــرمـيـز مسـح الصــنـاعـات والـحــرف                          ■
مـحـافـظـات، ولـقـد هـدف هـذا               ) 9( التقليديـة والـتـي شـمـلـت             

 : المسح إلى 
 .التعرف على المهن التقليدية والحرفية ذات االنتشار –
 .التعرف على الحرف والمهن المهددة باالنقراض –
حصــر الــمــشــروعــات الصــغــيــرة واألصــغــر فــي مــجــال الــحــرف                 –

 .التقليدية
تحديد البرامج التدريبية التي ستساعد عـلـى الـحـفـاظ عـلـى             –

المـهـن الـتـقـلـيـديـة والـحـرفـيـة الـمـطـلـوبـة وذات االنـتـشـار                               
لتنفيـذهـا ضـمـن بـرامـج الـدورات الـقـصـيـرة أو اسـتـحـداثـهـا                             

 .كتخصصات جديدة ضمن برامج التعليم النظامي

ويتوقع اإلعالن عن النتيجة النـهـائـيـة لـلـمـسـح خـالل الـربـع                  
 .م2008األول من العام 

إعــداد دلــيــل الــمــؤســســات الــتــدريــبــيــة والــذي تــم إعــداده                    ■
وطباعتـه وتـوزيـعـه عـلـى  الـطـالب الـمـتـقـدمـيـن لـاللـتـحـاق                               

بـهـدف تـعـريـفـهـم            -بالمؤسسات التدريبية الـتـابـعـة لـلـوزارة             
بالتخصصـات والـمـسـتـويـات الـتـعـلـيـمـيـة الـمـتـاحـة أمـامـهـم                             
لاللتحاق بها، ولقد اشتمل الدليل على مـعـلـومـات حـول شـروط           
االلتحاق والقبول وكيفيـة الـتـجـسـيـر مـا بـيـن الـمـسـتـويـات                       
المختلفة في التعليم الفني والتدريب المـهـنـي، كـمـا تضـمـن            
الدلـيـل بـيـانـات حـول الـمـؤسـسـات الـتـدريـبـيـة وعـنـاويـنـهـا                               
وهواتـفـهـم وأمـاكـن تـوافـر خـدمـة السـكـن الـداخـلـي فـي                            

 . الخ.... المؤسسات التدريبية 
ــانـــات                    ■ ــيـ ــدة بـ ــديـــث قـــاعـ ــيـــن      ( تـــحـ ــجـ ــريـ ــيـــل الـــخـ ) دلـ

guide/org.mtevt.www             على شبكة االنـتـرنـت ، والـذي
تم تدشينه بـغـرض الـتـعـريـف بـخـريـجـي  الـتـعـلـيـم الـفـنـي                             

كـمـا تـم عـلـى نـفـس              والتدريب المهني لدى أصحاب العمل،      
السياق إعالن نتيجة االختبارات النهائية على االنتـرنـت عـلـى       
مــوقــع إعــالن الــنــتــائــج ضــمــن مــوقــع الــوزارة والــمــعــنــون بـ                     

result/org.mtevt.www        كما تم من خالل الـمـوقـع ومـن ،
خالل نظام متابعة الخريجين إرسال النتائج إلى الـطـالب عـلـى       

 عناوين بريدهم اإللكتروني، 
وفي مجـال الـحـاسـوب والشـبـكـات  قـامـت الـوزارة بـاإلعـداد                          ■

والـتـنـفـيـذ لـدورة تـدريـبـيـة لــفـنـيـي مـعـامـل الـحـاسـوب فــي                                
المؤسسات التدريبية التابعة للـوزارة فـي جـمـهـوريـة كـوريـا               

،    ICTالجنوبية في مجال الكمبيوتر وتـقـنـيـات الـمـعـلـومـات           
كما قامت الوزارة بتنـفـيـذ عـدد مـن الـدورات الـتـخـصـصـيـة                     
محلياً  الختصاصيي الحاسوب في المؤسسات التدريـبـيـة، وفـي       
نفس اإلطار فقد تم االنتهاء من إعداد مواصفـات الـتـجـهـيـزات         
المطـلـوبـة إلنشـاء مـعـامـل حـاسـوب خـاصـة بـمـنـح الشـهـادة                             

 . ICDLالدولية 
 

 البحث العلمي والدراسات/ ثامناً
تـواصـالً ألنشــطـة الـعــام السـابــق والـذي اشــتـمـل عــلـى إقــرار                        
الالئحة التنظيميـة  لـمـشـاريـع الـتـخـرج عـقـدت هـذا الـعـام دورة                            

م تـحـت عـنـوان         2007/  12/  9تدريبية لمدة عشرة أيام ابتداءً مـن    
تطور قدرات المدرسين في جـانـب اإلشـراف عـلـى مشـاريـع الـتـخـرج                   

اختصاصي مـن ديـوان الـوزارة ومـؤسـسـاتـهـا               )  42( والتي شارك فيها  
التدريبية، ولقد هدف من الدورة تطوير قـدرات الـمـدرسـيـن الـذيـن            
يقومون بمهام اإلشراف عـلـى مشـاريـع تـخـرج الـطـلـبـة فـي جـوانـب                        
متعددة، ولقد احتوت الـدورة الـتـدريـبـيـة عـلـى ثـالثـة مـكـونـات                        

طريقـة اخـتـيـار وتـحـديـد مشـاريـع الـتـخـرج، واخـتـيـار                          : رئيسة هي
مشكلة المشروع، وربـط مشـاريـع الـتـخـرج بسـوق الـعـمـل، وإعـداد                      

 .وكتابة تقارير أبحاث مشاريع التخرج

 دراسات الجدوى
وفي هذا المجال عقـدت حـلـقـة نـقـاش لـمـراجـعـة مـنـهـجـيـة                        
دراسة الجدوى شارك في هذه الحلقة العديد من الـمـخـتـصـيـن فـي            
الوزارة ، ولقد تضمـن الـنـقـاش مـنـهـجـيـة تـنـفـيـذ دراسـة الـجـدوى                           
ومراجعة استمارات المسح والشروط  المرجعية ومنهجية الـتـنـفـيـذ،        
ولقد خرج النقاش بتصور مـوحـد لـعـمـلـيـة اعـداد دراسـات جـدوى                     

وعلى نفس الصعيـد فـقـد أعـدت خـالل            .  إنشاء المؤسسات التدريبية
دراسة جدوى أولـيـة إلنشـاء عـدد مـن الـمـؤسـسـات                    )  25(هذا العام 

 :التدريبة وكليات المجتمع في العديد من المحافظات هي
 .صعدة  -دراسة كلية مجتمع  –
 .البيضاء -دراسة كلية مجتمع  –
 .عمران -دراسة كلية مجتمع  –
 .الجوف -دراسة كلية مجتمع  –
 .لحج -القبيطة /دراسة كلية مجتمع –
 .شبوة -عتق /دراسة كلية مجتمع  –
 .الضالع -دراسة كلية مجتمع  –
 .ذمار -دراسة كلية مجتمع  –
 .إب -دراسة كلية مجتمع  –
 .تعز -دراسة كلية مجتمع  –
 .الحديدة -الزيدية / دراسة كلية مجتمع –
 .الحديدة-بيت الفقية/دراسة المعهد التقني الفندقي السياحي –
 .الحديدة -الخوخة / دراسة المعهد الفندقي السياحي –
 .صنعاء  -سنحان / دراسة المعهد المهني الصناعي –
 .أمانة العاصمة -دراسة المعهد الحرفي  –
 .تعز -الزكيرة / دراسة المعهد المهني الصناعي –
 .تعز -المواسط / دراسة المعهد المهني الصناعي –
 .تعز -شرعب الرونة / دراسة المعهد المهني الصناعي –
 .تعز -ماوية / دراسة المعهد المهني الصناعي –
 .تعز -صبر الموادم / دراسة المعهد الفندقي السياحي –
 .تعز -اجشوب / دراسة المعهد المهني الصناعي –
 .شبوة -ميفعة / دراسة المعهد المهني الصناعي –
 .الضالع -دمت / دراسة المعهد الفندقي السياحي –
 .ذمار -مغرب عنس / دراسة معهد التدريب المهني –
 .ذمار -دراسة المعهد المهني الصناعي  –
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 .طالبة ) 8(طالب  و  ) 95(الكترونيات،استفاد منها   –
 .طالبة ) 119(طالب  و  ) 163(حاسوب،استفاد منها   –
 .طالبه ) 119(طالب  و  ) 72(فنون جميلة،استفاد منها   –
 .طالبه )  57(طالب و  ) 137(لغة إنجليزية،استفاد منها   –

مراكز صيفيـة  اشـتـلـمـت          )  2( محافظة الحديدة، تم تدشين  ■
 :برامج تدريبية هي) 8(على 

 .طالب ) 100(كهرباء تمديدات،استفاد منها   –
 .طالب ) 70(ميكانيك سيارات،استفاد منها    –
 .طالب ) 40(تبريد وتكييف،استفاد منها    –
 .طالب ) 40(صيانة األجهزة المنزلية،استفاد منها   –
 .طالب  ) 40(نجارة،استفاد منها   –
 .طالبة ) 12(طالب  و  ) 12(لحام،استفاد منها   –
 .طالب ) 30(الكترونيات،استفاد منها   –
 .طالب  ) 100(حاسوب،استفاد منها   –

محافظة حضرموت الساحل، تم تدشين مركز صـيـفـي واحـد           ■
 :برامج تدريبية هي) 5(اشتمل على 

 .طالب ) 30(كهرباء تمديدات،استفاد منها   –
 .طالب ) 30(ميكانيكا سيارات، استفاد منها   –
 .طالب ) 30(خراطة،استفاد منها    –
 .طالب ) 30(لحام،استفاد منها   –
 .طالب ) 30(نجارة،استفاد منها     –

محافظة حضرموت الوادي، تم تدشين مـركـز صـيـفـي واحـد              ■
 .برامج تدريبية ) 4(اشتمل على 

مراكز صيفيـة  اشـتـمـلـت عـلـى               )  3( محافظة اب، تم تدشين  ■
 :برامج تدريبية هي) 8(

 .طالب ) 62(كهرباء تمديدات، استفاد منها   –
 .طالب ) 58(ميكانيكا سيارات، استفاد منها   –
 .طالب ) 35(صيانة أجهزة الكترونية،استفاد منها    –
 .طالب ) 10(حداده،استفاد منها   –
 .طالب ) 12(تمديدات صحية، استفاد منها   –
 .طالب ) 8(طالء ،استفاد منها   –
 .طالب ) 50(نجارة،استفاد منها    –
 .طالب ) 30(حاسوب،استفاد منها   –
محافظة مارب، تم تدشين مركز صيفي واحد  اشـتـمـل عـلـى                ■

 :برامج تدريبية هي) 2(
 .طالب ) 60(الحاسوب، استفاد منها   –
 .طالب ) 145(اللغة اإلنجليزية، استفاد منها   –
محافظة حجه، تم تدشيـن مـركــــز صـيـفـي  واحـد اشـتـمـل                       ■

 :برامج تدريبية هي) 3(على 
 .طالب ) 87(كهرباء تمديدات،استفاد منها   –
 . طالب  ) 65(ميكانيك سيارات،استفاد منها   –
 . طالب ) 100(حاسوب،استفاد منها   –

محافظة لحج، تم تدشين مركز صيفي واحـد  اشـتـمـل عـلـى              ■
 :برامج تدريبية هي) 4(

 .طالب ) 70(استفاد منها  :كهرباء تمديدات –
 طالب ) 60(ميكانيك سيارات،استفاد منها   –
 .طالب ) 60(صيانة اجهزة منزلية،استفاد منها   –

 األنشطة الطالبية/ تاسعاً
مركـزاً صـيـفـيـاً فـي الـمـؤسـسـات                 ) 20(قامت الوزارة بتدشين  

التدريبية التابعة للوزارة  والتي هدف منـهـا تـنـمـيـة قـدرات طـالب               
أثـنـاء اإلجـازة الصـيـفـيـة، وقـد               )  األساسي والـثـانـوي   ( التعليم العام 

طـالـب وطـالـبـة مـن           )  3,972( اشترك واستفاد من هذه الـمـراكـز         
برنامجاً تدريبياً في مـخـتـلـف مـحـافـظـات الـجـمـهـوريـة                  )  77( خالل  

بـروشـور ودلـيـل تـم          )  60,000( كما قامت الوزارة بطباعة وتـوزيـع       
توزيعها على مختلف المراكـز الصـيـفـيـة، وتـالـيـاً نـوجـز نشـاطـات                     

 : المراكز الصيفية بحسب المحافظات  في التالي

مراكز صيفية اشتمـلـت عـلـى        )  2( أمانة العاصمة، تم تدشين  ■
 :برامج تدريبية هي) 8(

 .طالب ) 60(كهرباء تمديدات كهربائية، استفاد منها   –
 . طالب ) 60(ميكانك سيارات،  استفاد منها  –
 . طالب ) 60(تبريد وتكييف، استفاد منها   –
 . طالب ) 60(خراطة ، استفاد منها  –
 . طالب ) 60(تمديدات صحية ، استفاد منها  –
 . طالب ) 30(نجارة ، استفاد منها  –
 .طالب ) 60(حاسوب،  استفاد منها  –
 .طالب ) 30(فنون جميلة، استفاد منها   –

مـراكـز صـيـفـيـة اشـتـمـلـت               )    3( محافظة  عدن، تم تدشين   ■
 :برنامجاً تدريبياً هي) 15(على  

 .طالب ) 61(كهرباء تمديدات، استفاد منها   –
 .طالب ) 25(ميكانيك سيارات، استفاد منها    –
 .طالب ) 28(كهرباء سيارات، استفاد منها    –
 .طالب ) 33(تبريد وتكييف، استفاد منها    –
 .طالب ) 20(صيانة األجهزة المنزلية، استفاد منها   –
 .طالب ) 25(خراطه، استفاد منها   –
 .طالب ) 41(لحام، استفاد منها   –
 .طالب وطالبه ) 65(حاسوب، استفاد منها   –
 .طالب وطالبه ) 72(صيانة جوال، استفاد منها   –
 .طالبه ) 40(الخياطة والتفصيل، استفاد منها   –
 .طالبه ) 40(اشغال يدوية، استفاد منها   –
 .طالبه ) 40(مختبرات، استفاد منها   –
 .طالبه ) 40(اسعافات اولية، استفاد منها   –
 .طالبه ) 40(نقش، استفاد منها   –
 .طالبه ) 40(كوافير، استفاد منها   –

مراكز صيفـيـة اشـتـمـلـت عـلـى               ) 3(محافظة تعز، تم تدشين  ■
 : برامج تدريبية هي) 10(

)27( طـالـب و          )  106( كهرباء تـمـديـدات، اسـتـفـاد مـنـهـا                    –
 .طالبه 

)55( طـالـب و          )  30( ميكانيك سـيـارات، اسـتـفـاد مـنـهـا                      –
 .طالبة 

 .طالب) 25(كهرباء سيارات،استفاد منها    –
 .طالب ) 73(صيانة األجهزة المنزلية،استفاد منها   –
 .طالبة ) 13(طالب  و  ) 13(خراطه،استفاد منها   –
 .طالبة ) 12(طالب  و  ) 12(لحام،استفاد منها   –
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 .طالب ) 40(نجارة،   استفاد منها   –

محافظة البيضاء، تم تدشين مركز صـيـفـي واحـد اشـتـمـل               ■
 :برامج تدريبية هي) 5(على 

 .طالب ) 46(كهرباء تمديدات، استفاد منها   –
 .طالب ) 40(ميكانيك سيارات،استفاد منها   –
 .طالب ) 40(كهرباء سيارات،استفاد منها   –

 .طالب ) 40(صيانة أجهزة منزلية،استفاد منها  

 .طالب ) 40(نجارة،استفاد منها   –

محافظة عمران، تم تدشين مـركـز صـيـفـي واحـد اشـتـمـل                   ■
 :برامج تدريبية هي) 5(على 

 .طالب ) 32(كهرباء تمديدات، استفاد منها   –
 .طالب ) 32(ميكانيك سيارات،استفاد منها   –
 .طالب ) 30(لحام،استفاد منها   –
 .طالب ) 30(تمديدات صحية،استفاد منها   –
 .طالب ) 30(نجارة،استفاد منها   –

 معرض ابتكارات الطالب
ضـمـن فـعـالـيـات         )  معرض ابـتـكـارات الـطـالب         ( يأتي تدشين 

الوزارة  في دعم وتشجيع األنشطة الطالبية، حيـث نـفـذت الـوزارة         
مــعــرضــاً خــاصــاً البــتــكــارات واخــتــراعــات طــالب الــمــؤســســات                   
التدريبية التابعة للوزارة، والذي جاء تزامناً مـع تـكـريـم الـوزارة            
ألوائل خريجيها في الحفل الذي حضره فخامة رئيس الـجـمـهـوريـة        

علي عبد اهللا صالح، ولقد اشتمل المعرض عـلـى أكـثـر مـن            /  األخ
مشروعاً  شاركت بها ثـمـان مـؤسـسـات تـدريـبـيـة مـن أمـانـة                     )  80(

 .العاصمة وعدن وتعز وحجة

 

 اإلعالم والعالقات/ عاشراً
سعت الوزارة لالستفادة مـن وسـائـل اإلعـالم الـمـخـتـلـفـة فـي                    
خلق ثقافية مهنـيـة لـدى كـافـة شـرائـح الـمـجـتـمـع وتـعـريـفـهـا                            
بالبرامج واألنشـطـة والـفـعـالـيـات الـمـخـتـلـفـة لـلـتـعـلـيـم الـفـنـي                                 
والتدريب المهني، وكون التلفـزيـون إحـدى الـوسـائـل اإلعـالمـيـة                
الهامة فقد عملت الوزارة على التعاون والـتـواصـل مـع عـدة قـنـوات              
تلفزيونية وفضائية محـلـيـة لـتـغـطـيـة فـعـالـيـات وأخـبـار الـوزارة                        
والمشاركة في إنجاز برامج تلفزيـونـيـة مـخـتـلـفـة عـن الـتـعـلـيـم                     
الفني والمهني في القناة الفضائية اليمنية وقناة سبأ الـتـعـلـيـمـيـة        
والترتيب والتنسيق في إجراء العديد من المقابالت الـتـلـفـزيـونـيـة          
مع قيادة الوزارة والمعنيين بهـا، كـمـا تـم إعـداد بـرامـج إذاعـيـة                    
مختلفة عن التعليم الفني والمهـنـي تـوزعـت بـيـن بـرامـج خـاصـة                   
بالطالب والفتيات ولقاءات مع المختصين بالوزارة لمـنـاقشـة بـعـض        
قضايا التعليم الفني والمهني وتعريف المجتمع بأهـمـيـة الـتـعـلـيـم           
الفني و التدريب المهني والتوجيه والتوعية للملـتـحـقـيـن بـبـرامـج           

وفي نفـس اإلطـار قـامـت الـوزارة بـإصـدار نشـرة                   .  الوزارة التعليمية
صـحـيـفـة الـتـعـلـيـم الـفـنـي                 ( خاصة تعنى بـالـمـجـال عـنـونـت بــ                 

والتي هدف منـهـا نشـر الـوعـي الـمـهـنـي والـتـقـنـي بـيـن                          )  والمهني
أوساط المجتمع ومناقشـة الـقـضـايـا الـتـي تـهـم الـتـعـلـيـم الـفـنـي                            

 .والمهني
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 نفـــــقـــات البحوث والتطوير بمـبلغ وقدره ) 7(بند .  7
 .ريال ) 186,500,000(

 نفقات سلعية وخدمية أخرى بمبلغ ) 8(بند .  8
 .ريال) 123،585،000(

و توزعت نفقات الفصل الثاني من البـاب الـثـانـي فـي الـبـنـود               
 : التالية

صيــانـة البنـــــــيـــــة األســـــــاســـــيـة بــــمـبـــــــلـغ                            )  1( بـــنــد  .1
 .ريال )  1,500,000(وقـــــدره 

صيـانـة الـمـركـبـات والـمـعـدات و األثـاث بـمـبـلـغ                         )  2( بند  .2
 .ريال) 8,530,000( وقدره 

إيـجـارات   )  1( وقد توزعت نفقات الفصل الـخـامـس عـلـى الـبـنـد                 
 .ريال) 7،679،000(األصول غير المنتجة 

 اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية بمبلغ / الباب الثالث 
 .ريال) 163،905،000(

 .ريال ) 4،187،000(المنح بمبلغ : الفصل الثاني  .1
 .ريال) 718،000(المنافع االجتماعية : الفصل الثالث  .2
تــحــويــالت وإعــانــات مــالــيــة أخــرى مــبــلــغ                        :  الـفــصــل الــرابــع       .3

 .ريال) 159،000،000(
مـنــح  )  2( وقـد تــوزعـت نـفـقــات الــفـصــل الـثــانـي عـلـى الـبــنـد                          

 .ريال) 4،187،000(لمنظمات دولية بمبلغ 
 : وتوزعت نفقات الفصل الثالث في البنود التالية 

المساعدات االجتماعية  لغير الـمـوظـفـيـن بـمـبـلـغ                )  2(بند   .1
 .ريال ) 18،000(
الــمــنــافــع االجــتــمــاعــيــة لــلــمــوظــفــيــن بــمــبــلــغ                           )   3( بــنــد    .2

 .ريال ) 700،000(
تـحـويـالت وإعـانـات        )   6( وتوزعت نفقات الفصل الرابع على بنـد    

 .ريال) 159،000،000(مالية أخرى بمبلغ 
وهـي تـمـثـل       :  اكتـسـاب األصـول غـيـر الـمـالـيـة                  /  الباب الرابع 

ــثـــمـــاري بـــمـــبـــلـــغ                                                   إجـــمـــالـــي  مـــوازنـــة الـــبـــرنـــامـــج االســـتـ
 :ريال وموزعة كالتالي) 18،276،355،000(
 .ريال) 11,952,998,000(التمويل الحكومي مبلغ   .1
) قـــــروض ومســــاعدات(التمويــــل الـــــخـــــارجـــــي  .2

ريال،  وقد توزعت هذه ) 6,323,357,000(بمبــلــغ 
المبالغ في بنود أساسية ملبية للبرنامج التنفيذي لرفـع 

من مخرجات التعليم العام %) 15(الطاقة االستيعابية إلى 
 ).األساسي والثانوي(

 :  م كالتالي 2007وتتوزع موازنة عام 

) 14,428,228,000( اكتساب المـبـانـي واإلنشـاءات مـبـلـغ               .1
 .ريال

) 2,935,648,000( اكتساب الماكينات والـمـعـدات مـبـلـغ            .2
 .ريال تمويل خارجي )1,257,536,000(ريال ، منها 

 .ريال) 262,479,000(النفقات العامة مبلغ  .3
مبلغ وقدره )   اكتساب أراضي( تعويضــــات األراضـــي  .4

 .ريال) 650,000,000(
 ... 

 العالقات العامة  
أما في مجال العـالقـات فـقـد تـم تـنـفـيـذ بـرنـامـج تـدريـبـي                          
الختصاصيي العـالقـات الـعـامـة بـديـوان الـوزارة ومـكـاتـبـهـا فـي                         

م، والـتـي هـدف مـنـهـا           2007/ 11/  8 - 3المحافظات خالل الفترة 
تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية الـعـالقـات الـعـامـة، وتـنـمـيـة                 
مهارات وقـدرات الـقـائـمـيـن بـوظـائـف وأعـمـال الـعـالقـات الـعـامـة                            
باإلضافة إلى تـزويـد الـمـشـاركـيـن بـاالتـجـاهـات الـحـديـثـة فـي                         

  .ممارسات العالقات العامة المعاصرة

 موازنة الوزارة/ عاشراً
 م 2007بـــلـــغ إجـمالي عام االستخدامات في العـام 

 : ريـال موزعة على األبواب التالية ) 19،463،187،00(

)263,625,000( أجور وتعـويضـات الـعـامـلـيـن مـبـلـغ                 /  الباب األول
 .ريال

المــــــــرتبـــــــــات واألجـور ومـا فـي حـكـمـهـــا                   : الفصل األول  .1
 .ريال) 252,600,000(مبلغ 

ــغ                                 :  الــفــصــل الــثــانــي         .2 ـــ الــمــســاهــمــات االجــتــمــاعــيــة مــبــلـــ
 .ريال )  11,025,000(

وتـوزعــت نــفــقــات الــفــصــل األول مــن الــبــاب األول فــي الــبــنــود                   
 :التالية 

 المـرتبـات األساسية مـبلـغ وقـدره ) 1(بنـد  –
 .ريال) 156،795،000(

الـمـرتــبـــــــــــات و األجـور الـتـعـــــــــــــاقــــــــــــــديــة                                  )  2(بنـد  –
 .ريال ) 78،258،000(المؤقـــــتة 

 المكافئات وأجــور العمـل اإلضافي ) 3(بنـد  –
 .ريال ) 17،000،000( 

 .ريال ) 547،000(البدالت  ) 4(بند  –
نفقـــــات عـلـى السـلـع والـخـدمـات والـمـمـتـلـكـات                        / الباب الثاني

 .ريال) 759,302,000(مبلـــغ 
) 741,593,000( الـسلـع و الخدمــات مبلـــغ          :  الفصل األول  .1

 .ريال 
 .ريال) 10,030,000(الصيانة مبلغ : الفصل الثاني   .2
نفقات على الممتلكـات بـخـالف الـفـوائـد           :  الفصل الخامس   .3

 .ريال) 7،679،000(مبلغ 

 :  وقد توزعت نفقات الفصل األول في البنود التالية 

) 6,900,000( خدمات الـمـرافـق بـمـبـلـغ وقــــــدره                   )  1( بند  .1
 .ريال

مســـتــــلــــزمات المكـــــــــــــاتــــــب بــمـــــبـــــــلـــــــــــغ                          )  2( بنـد  .2
ريــال، بــمــا فــيــهــا الــمــنــاهــج                    )  335,000,000( وقــــــــــــــــــدره    

 .ريال) 300,000,000( 
 .ريال) 12,000,000(اتصاالت بمبلغ وقدره )3(بند  .3
 .ريال) 16,500,000(الضيافة بمبلغ وقدره ) 4(بند  .4
نـــقــل وانــتــقــــاالت عــــــــــامــة بـمـبـــــــــــلـــــــــــــغ                            )  5( بــنــد  .5

 .ريال )  59,500,000(وقـــــدره 
 إيجارات األصول المنتجة بمبلغ وقدره ) 6(بند  .6

 .ريال) 1,608,000( 
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 الميزانية االستثمارية 
تقدمت الوزارة بطلب تمـويـل عـدد مـن الـمـشـاريـع  الـجـديـدة                      
باإلضافة إلى االعتمادات المالية لـلـمـشـاريـع قـيـد الـتـنـفـيـذ، بـمـا                     
يلبي األهداف والمهام المتصلة بخطط الوزارة المتصـلـة بـالـمـوازنـة         
االستثمارية، ومقارنة بما تم اعتماده فـي الـمـوازنـة االسـتـثـمـاريـة                

ريـال ، فـقـد تـم           )  7,608,887,000( م والـتـي بـلـغـت             2006للعام 
م، 2007ريال فـقـط لـمـيـزانـيـة الـعـام                ) 18,276,355,000(اعتماد 

عن ميـزانـيـة الـعـام األسـبـق وقـد كـان                  %)  140.2(بزيادة مقدارها 
المطلوب لتلبية احتـــــياجــــــــات الــــــــــــــــــــوزارة مـن الـمـشـــــــــاريـع                             

ريـال أي أن أنـه قـد            )    32,000,000,000(  االسـتـثـمـــارية مبلـــــغ    
 ..من الميزانية المطلوبة%) 57.1(تم اعتمـاد فقط  

و يبلغ  التمويل الحكومي  في الميزانية االستثـمـاريـة لـلـعـام         
ريــال  )  6,323,357,000( ريــال، و     )  11,952,998,000( م      2007

 . تمويل خارجي من قروض ومساعدات

وتركز الميزانية المطلـوبـة والـتـي اُعـتـمـدت عـلـى تـنـفـيـذ                      
العديد من المشاريع قيـد الـتـنـفـيـذ والـمـشـاريـع الـجـديـدة ويـأخـذ                        
جانب البناء والتـشـيـيـد  الـجـانـب األكـبـر فـي الـمـيـزانـيـة حـيـث                              

 .ريال) 14,428,228,000(خصص له مبلغ 

ريـال تـمـويـل       )  2,935,648,000( كما بلغ نصيب التجهيـزات    
 .حكومي وخارجي

 ) التوسع اإلنشائي(اإلنشاءات 
م فـي هـذا       2007ونستعرض تالياً أهـم  مـا أنـجـز خـالل عـام                   

 :اإلطار

 استالم األراضي
تـم خــالل هــذا الــعـام اسـتــالم الـمــواقـع الـتــي ســيـتــم إنشــاء                         

) 6( مـواقـع فـي        )  7( مؤسسات تدريبية عليها والـتـي بـلـغـت إجـمـاالً              
 :محافظات مختلفة هي كالتالي

 .محافظة تعز -القحيم شرعب الرونة /موقع المعهد المهني  –
 .محافظة المهرة -كلية المجتمع  –
 .محافظة أبين -صدم / المعهد المهني الصناعي –
 .محافظة ذمار -الشمامي / المعهد المهني الصناعي –
 .محافظة ذمار -وصابين / كلية المجتمع  –
 .محافظة ريمة -الجبين / كلية المجتمع  –
 .محافظة مأرب/ المعهد المهني الصناعي –

 المشاريع ذات التمويل الحكومي :أوال 

 : الدراسات والتصميم لمشاريع جديدة. أ

مشـاريـع لـتـسـويـر وتـأهـيـل               )  8( أُعدت الدراسات والتصميـم لــ       
مؤسسات تدريبية جديدة سـيـتـم تـنـفـيـذهـا بـتـمـويـل حـكـومـي،                        
موزعة على كالً من محافظة تعز وحـجـة والـحـديـدة وذمـار ولـحـج                 

 . وريمة

 ).33جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (
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 مشروع المعهد التقني بأمانة العاصمة : ثالثاً
م تـم فـي إطـار هـذا الـمـشـروع                   2007بحلول نهاية  الـعـام            

مـن بـنـيـتـه اإلنشـائـيـة والـمـمـول مـن قـرض الـبـنـك                             %     63إنجاز   
اإلسالمي للتنمية ، والعمل مستمر في المشروع الستكـمـال تـنـفـيـذ         
أعمال البناء والتشييد، وقد بلغ إجمالي المبالغ الـمـنـصـرفـة عـلـيـه             

ــعــام         ــي و                          )  61,413,000( م   2007خــالل ال ــمــويــل مــحــل ــال ت ري
 . ريال تمويل خارجي) 147,252,439(

 ).38جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (

... 
 

 التجهيزات 
م، توريد التجهيزات  التي اشتمـلـت عـلـى       2007تم خالل العام 

صنفاً من اآلالت والمعدات  إلى عدد مـن األقسـام والـمـعـامـل              )  499(
مؤسسات تدريبية واشتـمـلـت األقسـام عـلـى تـأهـيـل                )  9( والورش في 

وإعادة تأهيل كالً من مـعـامـل الـكـمـبـيـوتـر فـي مـعـهـد الـتـدريـب                           
سـنـحـان، تـجـهـيـز ورشـة             /  اللحية ، معامل كلية المجـتـمـع   /  المهني

حـدة، وتـجـهـيـز        /  التبريد والتكييف بالمعـهـد الـتـقـنـي الصـنـاعـي             
أقسام النجارة في كالً من معهد األوراس للتدريب المهـنـي، الـمـعـهـد         

حـي الـعـمـال،       /  التربة، معهـد الـتـدريـب الـمـهـنـي            /  التقني الصناعي
حـي الـعـمـال، الـمـعـهـد الـمـهـنـي الصـنـاعـي                        /  معهد التدريب المهني

الخبت،  كما جهزت ورشـة الـكـهـرومـيـكـانـيـك            /  التقني التجاري
الـمـعـال، وقـد بـلـغـت            /  وهندسة االتصاالت بالمعهد التقني الصناعي

) 343,219,855( إجمالي المبالغ المنصرفة على هذه الـتـجـهـيـزات          
 .ريال 

كما تم تجهيز وتأثيث أقسـام السـكـن الـداخـلـي والـفـصـول                  
مؤسسـة تـدريـبـيـة وأيضـاً أثـاث مـكـتـبـي فـي                            )  21(الدراسية في  

صـنــفـاً مــن األثـاث والـتـجــهـيــز             )  23( مـؤسـســة تـدريــبـيــة بــ            )  42( 
مؤسسـة تـدريـبـيـة بـوسـائـل             )  14( المكتبي ، باإلضافة إلى تزويد 

 .  ريال) 195,671,850(نقل جماعي والتي بلغت قيمتها جميعاً 

 ).39جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (

... 

 المشاريع المعلن عنها .  ب

) 50( م، اإلعالن للتعـاقد علـى تـنـفـيـــذ           2007تم خالل العام 
مشروعاً جديداً تـوسـعـت بـيـن إنشـاء مـؤسـسـات تـدريـبـيـة جـديـدة                          
وتسوير مواقع البعض وتأهيل وتوسعة وتـحـسـيـن بـعـض الـمـؤسـسـات                 

 . التدريبية القائمة

 ) 33جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق ( 

 :المشاريع قيد التنفيذ. ج

وتشمل أعمال اإلنشاء لمؤسسات تدريبـيـة جـديـدة بـاإلضـافـة            
إلى  التحسين والتوسعة للمؤسسـات الـتـدريـبـيـة الـقـائـمـة وتسـويـر                   
بعض األراضي الخاصة بالمؤسسات الـتـدريـبـيـة الـجـديـدة ، ويـبـلـغ                  

) 40( م،2007عدد المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ خـالل الـعـام       
مشــــــروعــــــاً  وبلغ حجم المنصرف علـــيــهــا خـــالل نـفـــس الـعـــــــام         

 . ريال) 3,863,762,929(

 ) 34جدول رقم   –انظر التفاصيل في الملحق (

 )  المكتملة(المشاريع المنجزة . د

مشـاريـع    )  9( تم خالل هذا العام االنتهـاء مـن تـنـفـيـذ وإنـجـاز                 
سـبق التعاقد عـلـيـهـــا تشـتـمـل عـلـى تـوسـعـة وتـحـسـيـن مـؤسـسـات                               
تدريبية قائـمـة وتسـويـر مـؤسـسـات تـدريـبـيـة جـديـدة، مـن هـذه                            

مشاريع تم اســــتــــالمــــهـــــــا اســـتـــــالمــا ابــتـــدائـيـــــا                      )  7( المشاريع 
ريـال، وبـلـغ حـجـم          )  517,441,758( تـبـلـغ تـكـلـفـتهــــــا كــاملـة    
) 2( ريـال، و   )  194,553,670( م   2007المنصرف عليها خالل العـام    

مشاريع تم استـالمـهـا بشـكـل نـهـائـي، تـبـلـغ تـكـلـفـتـهـا كـامـلـة                                          
ريال، وبلغ حجم المـنـصـرف عـلـيـهـا خـالل الـعـام                 )  123,657,524(

 ريال ) 12,365,753(م 2007

 ).    36، 35جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق (

... 
 مشروع  قرض صندوق التنمية السعودي: ثانياً

مؤسسة تدريبيـة والـتـعـاقـد عـلـى            )  18(إعالن مناقصات  إنشاء
) 46,698,131( تنفيذها بإجمالي قيمة تعاقـديـة لـإلنشـاء بـلـغـت              

دوالر ، كما بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة عـلـيـهـا خــــــــــالل الـعـام                
ريــال،  كــنــفــقــات ألعــمــال الــبــنــاء           )  2,497,277,620( م،   2007

وأعمال اإلشـراف عـلـيـهـا، وقـد وصـلـت نسـب اإلنـجـاز فـي األعـمـال                             
م إلـى     2007اإلنشائية الخاصة بهذه المشـاريـع حـتـى نـهـايـة عـام                 

في المعهد التقني التجاري بمحافظة الـحـديـدة كـحـد أعـلـى            %  86
كحد أدنى في المعهـد الـتـجـاري وتـقـنـيـة الـمـعـلـومـات                    %  25.87و  

 .والحاسوب بأمانة العاصمة 
 ).37جدول رقم  –انظر التفاصيل في الملحق ( 

 

فـقـد تـم صـرف مسـتـحـقـات                 -وعلى صعيد الوضع المالي للـمـشـروع      
شركات المقاوالت واالستشاريـيـن عـن األعـمـال الـفـنـيـة وقـد تـم                      

دوالر، نسـبـتـهـا       )  12,741,212( طلب سحب، قيمتـهـا     )  112( تحرير 
 .من قيمة القرض% 25.48

... 
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 التعاون الدولي/ أوالً

عملت الوزارة على تدعيم وتطوير عـالقـات الـتـعـاون مـع عـدد              
م ، حـيـث تـم          2007من الدول الشقيقـة والصـديـقـة خـالل الـعـام                

إعداد وصياغة اتفـاقـيـات ومـذكـرات تـفـاهـم وبـرامـج تـنـفـيـذيـة                        
وخطط عمل  مع العديد من الدول الشـقـيـقـة والصـديـقـة وقـد تـم                  
التوقيع على بعض هذه االتـفـاقـيـات ومـذكـرات الـتـفـاهـم وبـرامـج                   
التنفيذ، وتتمثل أهم هذه النشاطات الـتـي تـم تـنـفـيـذهـا مـع هـذه                     

الدول في التوقيع على االتفاقيـات ومـذكـرات الـتـفـاهـم ومـحـاضـر                  
 :اللجان الفنية المشتركة التالية

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب                 –
الـمــهـنــي والــتـقــنـي بـيــن حــكـومــة الــجـمــهـوريــة الــيـمــنـيــة                      

ــة                         ــيــة الســوري ــهــوريــة الــعــرب دمشــق ( وحــكــومــة الــجــم
 ).م2007/1/28

األردنــيــة / مــحــضــر اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــيــمــنــيــة                 –
 ).م 2007/ 8/ 8-5صنعاء (المشتركة  

مذكرة اتفاق بشأن منـحـة مشـروع تـجـهـيـز مـعـاهـد تـقـنـيـة                        –
ومراكز تدريب مهنية بين الجمهورية اليمـنـيـة والـمـمـلـكـة           

 ) .م  2007/ 11/ 13الرياض (العربية السعودية 
األردنــيــة / مــحــضــر اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــيــمــنــيــة                 –

 ).م 2007/ 11/ 27-23األردن (المشتركة  
نقم ــ بـالـجـمـهـوريـة            /  مذكرة توأمة بين معهد تدريب المرأة  –

أبـونصـيـرــ  بـالـمـمـلـكـة               / اليمنية ومركز التدريب المـهـنـي      
 ) .م 2007/ 11/ 27عمان (األردنية الهاشمية 

اتفاقية توأمة بين المعهد الـتـقـنـي الـبـحـري بـمـديـنـة عـدن                    –
بالجمهورية اليمنية والمدرسة الوطـنـيـة لـلـتـعـلـيـم الـبـحـري                 
والصيد بانـواذيـبـو بـالـجـمـهـوريـة اإلسـالمـيـة الـمـوريـتـانـيـة                         

 ).  م 2007/ 12/ 3صنعاء (
السـودانــيــة  / مـحــضـر اجـتــمـاع الـلــجـنــة الــفـنــيـة الـيــمـنــيـة                        –

 ). م 2007/ 12/ 18-14صنعاء (المشتركة 
 :انعقاد لجان فنية مشتركة واستقبال وفود وخبراء  ■

األردنـيـة ،     /  تم عقد اجتماعين للجنة الفـنـيـة الـيـمـنـيـة                
السـودانـيـة ، واسـتـقـبـال وفـود               / واجتماع للجنة الفـنـيـة الـيـمـنـيـة          

مـن وزارة الـعـمـل والـمـوارد             ( وخبراء من جمهورية كوريا الجنوبية    
، وجـمـهـوريـة       )  البشرية وبنك االسـتـيـراد والـتـصـديـر الـكـوري                  

مـن  (  وجمهورية جـيـبـوتـي       )  من معهد نيم ومعهد كارميجان( فرنسا 
مـن وزارة    (  والـيـابـان         )   وزار التربية الوطنية والتعليم الـجـيـبـوتـي        

مـن كـلـيـة       ( ومـمـلـكـة مـالـيـزيـا             )  الخارجية ومنظمة الـجـايـكـا       
مـن مـجـلـس الشـيـوخ           ( وجـمـهـوريـة تشـيـكـيـا             )  تقنـيـة السـيـارات         

نـائـب وزيـر الـتـعـاون الـدولــي              (  وجــمـهـوريـة كـوبــا         )  الـتـشـيـكـي        
وذلك في إطار تنفيذ بنود االتفاقـيـات الـمـوقـعـة مـع            )   واالستثمار 
 هذه الدول 

 الزيارات االستطالعية 
تم تنظيم زيارات استطالعية لـقـيـادات الـوزارة إلـى كـل مـن                
الواليات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة وجـمـهـوريـة فـرنسـا وجـمـهـوريـة                           
كوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية  والـجـمـهـوريـة الـعـربـيـة              
السورية والمملكة الـمـتـحـدة والـمـمـلـكـة الـعـربـيـة السـعـوديـة                         
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ضــمــن الــمـســتــوى الــتـقــنــي فــي            الســعــوديـة إلــى     ةمــنـحــ )  25(  –
تـبـريـد وتـكـيـيـف، مـركـبـات، كـهـربـاء آالت،                      : تخصـصـات  

لحام، ميكانيكا إنتاج، الكترونيـات صـنـاعـيـة وتـحـكـم،             
تصنيع غذائي، حاسوب، برمجـيـات حـاسـوب، ومـنـحـة واحـدة               

 .ضمن مستوى الماجستير في تخصص وقاية النبات
ــبــنــان إلــى      ةمــنــحــ )  36(  – ــتــقــنــي فــي                ل ــمــســتــوى ال ضــمــن ال

المعلوماتية اإلداريـة، أنـظـمـة تـحـكـم صـنـاعـي،                  :تخصصات
الهندسة الداخلية، البناء واألشـغـال الـعـامـة، مـيـكـانـيـكـا                  
مركبات خفيفة، كهرباء تـمـديـدات، الـفـنـون والـزخـرفـة،                
ميكانيكا صناعية، الـكـتـرونـيـات،  تـجـاري عـام، قـيـادة                     

وتنفيذ األشغال، هندسة اتصـاالت، الـكـتـرونـيـات اتصـاالت،             
 ... .هندسة حاسوب، إدارة،  برمجة كمبيوتر 

 مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني /ثانياً

 )المرحلة الثانية(مشروع تطوير التدريب المهني .  1
م إلـى    2004يهدف المشروع الذي بدأ اإلعداد له فـي عـام             

المساعدة في تـوجـيـه نـظـام الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـمـهـنـي لـخـدمـة                               
االحتياجات التدريبية الفعلية ألصحاب العـمـل ومـتـطـلـبـات السـوق             
من المهارات المطلوبة وذلك من خالل إيجاد عالقـة شـراكـة بـيـن          
كل من القطاع الـعـام والـخـاص لـتـطـويـر الـمـهـارات فـي قـطـاعـات                          

 :اقتصادية نامية وتحديداَ يهدف المشروع إلى 
تطوير القدرات المؤسسية للوزارة في التخطيط الـمـبـنـي عـلـى          .1

 .احتياج سوق العمل، والمتابعة والتقييم 
تأسيس برامج تقنية جديدة للتدريب قـبـل وأثـنـاء الـخـدمـة،             .2

يتم تـحـديـدهـا بـمـشـاركـة أصـحـاب الـعـمـل ورفـع  قـدرات                               
 .المعلمين 

رفع قـدرات أصـحـاب الـعـمـل مـن الـقـطـاع الـخـاص لـتـحـديـد                                .3
احتياجاتهم من مهارات، وتفعيل دورهم فـي تـمـويـل وتـنـمـيـة               
تلك المهـارات، وذلـك مـن خـالل إعـادة هـيـكـلـة صـنـدوق                        

 .التدريب المهني 
م األنشـطـة     2007و في إطار هذا المشروع نفذت  خالل الـعـام     

 :التالية 
التعاقد مع خبير استشاري للقيام بخدمات استشارية لـتـعـمـيـق       –

فهم األطراف المعنية للمشروع من حيث الغرض والـمـكـونـات       
 .والتحضير للجاهزية الالزمة للتنفيذ

التعاقد مع خبير دولي لمساعـدة صـنـدوق الـتـدريـب الـمـهـنـي                  –
 .إلعداد اللوائح التنظيمية وأدلة التشغيل

عقد جلسة مفاوضات في القاهرة والتـوقـيـع بـاألحـرف األولـى            –
على مشروع القـرض مـن قـبـل الـجـانـب الـحـكـومـي ومـمـثـلـي                          
البنك الدولي، تاله التوقيــــــع على اتفاقـيـة الـقـرض رقــــــم            

 .بواشنطن) 4279(
تم اختيار وتعيين مدير المشروع والـمـديـر الـمـالـي والـمـنـسـق                –

الفني ومسئول التعاقدات والتوريدات وفقاً لمعايـيـر تـنـافسـيـة         
 .باالتفاق مع البنك الدولي ووزارة التخطيط ووزارة المالية

موافقة مجلس الوزراء على مشـروع اتـفـاقـيـة تـمـويـل الـقـرض                  –
وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، والـذي يـرجـح االنـتـهـاء             

 .م2008من تداوله ومناقشته خالل الربع األول من العام 

والمملكة األردنية لإلطالع على تجارب تلـك الـبـلـدان فـي مـجـال              
 :التعليم الفني و المهني وبحث مجاالت التعاون المتمثلة في

 .توفير منح دراسية لخريجي المؤسسات التدريبية –
 .تأهيل المدرسين والمدربين اليمنيين في تلك البلدان –
 .استقدام خبراء لتدريب المدربين والمدرسين اليمنيين –
 .تأهيل المؤسسات التدريبية وتجهيز الجديد منها –

 البعثات الدراسية
إبتعاث  الحاصلين على منح دراسية من الطالب الـمـتـخـرجـيـن           ■

من المؤسسات التدريـبـيـة وكـلـيـات الـمـجـتـمـع خـالل الـعـام                       
 :م كالتالي2007

مــنــحــة إلــى الــجــزائــر ضــمــن الــمــســتــوى الــتــقــنــي فــي                 )  17(  –
فنون مطبعية ، تبريد وتكييف ، مـعـدات طـبـيـة          :  تخصصات

، صناعات غذائية ، ميكانيكا مـركـبـات خـفـيـفـة ، بـنـاء                
هياكل  ، صحة حيوان ، إنتاج نباتي ، مـيـكـانـيـكـا آلـيـات               
زراعية ،  إنتاج حـيـوانـي ، الصـنـاعـات الـمـيـكـانـيـكـيـة ،                         
الكتروني أنظمة التحكم ، ميكانـيـكـا تـكـيـيـف عـام ،               

 .التكييف والتبريد المركزي
: فـي تـخـصـصـات       المستوى الـتـقـنـي       ضمن   تونسمنح إلى )  10(  –

كهرباء تمديدات، ميكانيكا تبريد، الكترونـيـات أنـظـمـة        
تــحــكــم، مــيــكــانــيــكــا تــكــيــيــف، صــنــاعــات غــذائــيــة،             

 .ميكانيكا مركبات،  كهرباء، نجارة 
: ضمن المستوى التقنـي فـي تـخـصـصـات            المغربمنح إلى )  10(  –

صيانة سيارات، هندسة ميكانيكية، صيانة الـكـرتـونـيـة،      
 .كهرباء ميكانيك ، هندسة كهربائية

فــي   مســتــوى الــبــكــالــوريــوس    ضــمــن      الصــيــنمــنــح إلــى      )  8(  –
الكتروني أنظمة تحكم صناعـي، كـهـربـاء لـف          :  تخصصات

مـنـح ضـمـن مسـتـوى           )  4( آالت كهربائية، تكييف وتبريد و   
الماجستير في تخصصات هندسـة الـكـتـرونـيـات ومـعـلـومـات،               

 .هندسة إنشائية
ضـمـن مسـتـوى بـكـالـوريـوس فـي                  مـالـيـزيـا    إلـى      مـنـحـة   )  12( –

تـبـريـد وتـكـيـف، مـحـاصـيـل حـقـلـيـة،كـهـربـاء                        : تخصصات
 .بحرية، تمديدات كهربائية، مالحة واصطياد

 :فـي تـخـصـصـات         المستوى التقـنـي  ضمن   سورياإلى  ةمنح) 30( –
الكتروني صيانـة راديـو وتـلـفـزيـون،  كـهـربـاء تـمـديـدات،                       
كهرباء لـف،  تـجـاري، بـيـطـري،   مـيـكـانـيـكـا تـبـريـد،                                 
ميكانيكا تكيـيـف، كـمـبـيـوتـر، إنـتـاج نـبـتـاتـي، زراعـي                       

  .عام، بناء هياكل، تحكم صناعي
ــى        )  9(  – ــح إل ــن ــي                   الســودانم ــنــي ف ــق ــت ــوى ال ــســت ــم ــن ال ضــم

الـكـتـرونـيـات، كـهـربـاء، خـدمـة اجـتـمـاعـيـة،                       : تخصـصـات  
 .ميكانيك 

فــي   مســتــوى بــكــالــوريــوس     ضــمــن      الــمــانــيــا مــنــح إلــى       )  6(  –
ــاء عــام،                  : تــخــصــصــات   ــرب ــيــكــي، كــه ــيــكــان ــحــكــم م ت

تكنولوجيا التصميم الجـرافـيـكـي والـوسـائـط اإلعـالمـيـة،               
ميكانـيـكـا مـركـبـات، مـالحـة واصـطـيـاد، مـيـكـانـيـكـا                          

 .بحرية  
ــنــح إلــى        )  6(  – ــد  م ــن ــه ــوريــوس      ضــمــن      ال فــي   مســتــوى بــكــال

وقـايــة ونــبــات، مــيــكــانـيــكــا إنــتـاج، فــنــدقــة،             : تـخــصــصــات 
 .سياحة، صناعات غذائية، صحة حيوان  
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 مشروع قرض صندوق التنمية السعودي . 2
يهدف هذا المشروع إلى تـوسـيـع وتـطـويـر الـتـدريـب الـمـهـنـي                      

) 18( والتقني في مختلف محافظات الـجـمـهـوريـة، مـن خـالل إنشـاء                 
مؤسسة تدريـــبـية بقــرض من صندوق التنميــة السـعـودي بـمـبـلـــــغ           

إعــالن مــلــيــون دوالر،  وفــي إطــار هــذا الــمــشــروع فــقــد تــم                       )  50( 
مؤسسة تدريبيـة والـتـعـاقـد عـلـى تـنـفـيـذهـا                   )  18( مناقصات  إنشاء

دوالر  وبـإجـمـــــالــي           )  46,698,131( بإجمالي قيمة تعاقدية بلغت 
دوالر ألعـمـال اإلشـراف عـلـى الـمـشـاريـع، وقـد بـلـغ                       )  1,886,860(

إجـــمـــالـــي المبـــالغ المـــنـــــصـــــــرفـة عـلـيـهـا حـتـى نـهـايـة الـعـام                           
ريال كنفقات ألعمال الـبـنـاء وأعـمـال        )  2,497,277,620(م، 2007

اإلشراف عليها، وقد وصلت نسـب اإلنـجـاز فـي األعـمـال اإلنشـائـيـة                    
%  86م لـتـصـل إلـى              2007الخاصة بهذه المشاريع حتى نهاية عـام    

في المعهد التقني التجـاري بـمـحـافـظـة الـحـديـدة كـحـد أعـلـى و                         
كحد أدنى فـي الـمـعـهـد الـتـجـاري وتـقـنـيـة الـمـعـلـومـات                            %  25.87

 .والحاسوب بأمانة العاصمة 

 مشروع إنشاء المعهد التقني بأمانة العاصمة   . 3
يهدف المشروع إلى إنشاء معهد تقني  فـي أمـانـة الـعـاصـمـة ،                  
والذي تم التوقـيـع عـلـى اتـفـاقـيـة قـرضـه مـع الـبـنـك اإلسـالمـي                             

ديـنـار إسـالمـي أي         )   6,840,000(م  بمبلغ 2001/ 8/ 4للتنمية في 
، وبلغت إجمالي الـمـبـالـغ الـمـنـصـرفـة            ) دوالر  9,240,000(ما يعادل 

ريـال  )  61,413,000( م   2007على إنشاءات المـشـروع خـالل الـعـام            
 .ريال تمويل خارجي) 147,252,439(تمويل محلي و 

م 2007كما أنجز في إطار هذا المشروع حتى نهايـة الـعـام           
 :إنجاز ما يلي

ف اشـر بـا من أعمال البناء والتشـيـيـد لـلـمـعـهـد ،               %  63تنفيذ   –
  .شركة أردنية على أعمال البناء والتشييد

إعــداد الــمــواصــفــات الــفــنــيــة ووثــائــق مــنــاقصــة الــمــعــدات                 –
والتجهيزات التي سـتـمـول مـن الـبـنـك اإلسـالمـي، ولـقـد تـم                       
إرسال نسخة من هذه الوثائق إلى الـبـنـك إلصـدار الـمـوافـقـة             
للبدء في إجراءات إنزال المناقصة وسيتم اسـتـكـمـال أعـمـال           

 .م2008التقييم والعقود والتوريد والتركيب خالل العام 
إعداد الشروط المرجـعـيـة لـتـصـمـيـم وإعـداد الـمـنـاهـج وتـم                       
استدعاء هيئات ومكاتب استشارية بناءً على موافقة الـبـنـك وتـم         
االنتهـاء مـن عـمـلـيـة فـتـح الـعـروض الـفـنـيـة والـمـالـيـة، وسـيـتـم                                    
استكمال أعمال التحليل المالي والتعاقد والبدء بـالـتـنـفـيـذ خـالل            

 .م2008الربع األول من العام 

مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التعليم الفني والمهني وكلـيـة   .  4
 المعال  / صنعاء والمعهد التقني الصناعي /المجتمع

م عـلـى     2005وافقت الحكومة الهولندية في شـهـر ديسـمـبـر          
تنفيذ مشروع لتأسيس نظام للتعليم الفنـي الـعـالـي فـي الـيـمـن فـي                  

 الـمـمـول مـن قـبـل              NPTإطار مشاريع دعم قدرات التعليم والتدريب 
المؤسسة الهولندية للتـعـاون الـدولـي فـي مـجـال الـتـعـلـيـم الـعـالـي                           

NUFFIC . 

م 2006وقد بدأ المشروع نشاطاته في شهر فبـرايـر مـن الـعـام            
و تستمر مدته ثالث سنوات ، وتبلغ التكلفة اإلجمـالـيـة لـلـمـشـروع          

مـلـيـون يـورو       )  2( مليون يورو ، تقدم الحكومة الهولندية منها    2.4
 .بينما تغطى  بقية التكلفة من تمويل محلي

 :يهدف المشروع إلى  
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م تنفيذ العديد من النشاطات ضمن هذا الـمـشـروع  مـن           2007العام 
 :أبرزها

/ زيارة بعثة من معهد نيم الفرنسي للمـعـهـد الـمـهـنـي الـزراعـي              –
 .م2007/ 11/ 5 - 10/ 22سردود خالل الفترة 

إعداد اإلستراتيجية الـوطـنـيـة لـلـتـعـلـيـم الـزراعـي بـحـضـور                       –
 .م2007/يوليو-خبراء فرنسيين خالل الفترة يونيو

إنهاء تركيب الـمـضـخـة وشـبـكـة الـري بـمـزرعـة الـمـعـهـد                           –
 .سردود/ المهني الزراعي

طالب فرنسـيـيـن إلجـراء الـتـطـبـيـق فـي الـمـعـهـد                       )  3(حضور  –
 .م2007/ 9/ 3 - 6/ 8سردود خالل الفترة / المهني الزراعي

االنتهاء من المرحلة األخيرة لدمج التدريـب الـتـطـبـيـقـي فـي              –
/ منهج اإلنتاج الحيواني بالمعهد التقنـي الـزراعـي والـبـيـطـري           

 . الحصبة

 مشروع إنشاء المعهد اليمني الكوري التقني العالي. 6
يهدف هذا الـمـشـروع إلـى إنشـاء مـعـهـد تـقـنـي عـالـي، يـمـول                            
الجانب اإلنشائي في المشـروع مـحـلـيـاً ، بـيـنـمـا يـتـكـفـل الـجـانـب                           

الكوري فيه بتوفير التجهيزات وإعداد المناهـج وتـدريـب الـكـادر،           
ولقد تم االتفاق بين كالً من الـوزارة و وزارة الـتـخـطـيـط والـتـعـاون                  
الــدولــي وبــنــك االســتــيــراد والــتــصــديــر فــي جــمــهــوريــة كــوريــا                
الجنوبية بشـأن إعـداد دراسـة جـدوى حـول إنشـاء الـمـعـهـد، وقـد                          
نفذت الدراسة فعلياً من خـالل زيـارة رسـمـيـة لـفـريـق مـخـتـص مـن                         

م و أسفرت نتـائـجـهـا تـالـيـاً          2007/ 7/ 26-7الكوريين خالل الفترة 
عن تعهد صندوق التعاون الكوري للتنمية االقـتـصـاديـة بـتـقـديـم             

دوالر ، وقد تمت الموافقـة عـلـى نـتـائـج           )  15,380,287(قرض مبلغ 
 .هذه الدراسة وتم تقديم طلب القرض

 المشروع الياباني. 7
يهدف من هذا المشروع  اختيار مـؤسـسـتـيـن تـدريـبـيـتـيـن مـن                   

 :أجل اآلتي

تحسين نوعية وجودة خـريـجـي الـتـعـلـيـم الـفـنـي والـتـدريـب                        –
 .المهني وتأهيلهم للحصول على فرص عمل

 .تحسين أداء المدرسين والمدربين –
 .تدريب المدربين –
 .تحسين وتطوير المناهج –
 .توفير بعض التجهيزات –

ولقد تم تنفيذ بعض الخطوات مـع الـجـانـب الـيـابـانـي مـمـثـالً                    
بمنظمة الـجـايـكـا فـي إطـار هـذا الـمـشـروع،  حـيـث قـامـت                             
منظمة الجايـكـا بـإرسـال فـريـق فـنـي فـي زيـارة إلـى الـوزارة                           

م، إلجراء دراسة حول وضع الـتـعـلـيـم        2007خالل شهر فبراير 
الفني والتدريب المهني في الـيـمـن، وبـنـاءً عـلـى نـتـائـج هـذه                      
الزيارة وبعد التنسيق مع مـكـتـب الـجـايـكـا فـي الـيـمـن تـم                       
إعداد استمارة مشروع تعاون فني يـابـانـي فـي مـجـال الـتـعـلـيـم                  
الفني والتدريب المهني، وإعداد استمارة طـلـب خـبـيـر يـابـانـي             

 .في المجال

... 

رسم وتحديـد رؤيـة ومـهـام مـحـددة لـوزارة الـتـعـلـيـم الـفـنـي                             –
والتدريب المهني فيما يتعلق بتخطيط وإدارة وتـقـيـيـم بـرامـج             
التعليم التقني العالي واستيعاب هـذه الـبـرامـج فـي مـنـظـومـة                

 .التعليم الفني التابعة للوزارة
بناء القدرة التأهيلية للمؤسسات التدريبـيـة الـتـابـعـة لـلـوزارة              –

بـحـيـث تـتـمـكـن مـن تـزويـد سـوق الـعـمـل بـكـوادر فـنـيـة                                  
اختصاصية عالية الكفاءة من خالل برامج التعليـم الـتـقـنـي        

 .العالي
إعداد آليات ونظم للربط بين برامج التعليـم الـتـقـنـي الـعـالـي              –

وبرامج التعليم الجـامـعـي تـنـظـم وتـحـكـم عـمـلـيـة انـتـقـال                         
 .الطالب بين هذه البرامج

و في إطار هذا المشروع نفـذت الـعـديـد مـن األنشـطـة  خـالل                   
 :م من أهمها2007العام 

من كوادر الوزارة في هـولـنـدا فـي مـجـال اإلدارة               )  9( تدريب   –
 .لمدة أسبوعين

 .عقد ورشة عمل لمراجعة مناهج التعليم التقني العالي –
إعداد مقترح الخطط الدراسية لبرامج إدارة نظـم الـمـعـلـومـات          –

 .وهندسة االتصاالت والهندسة الكهروميكانيكية
إعداد وثائق مواصفات تجهيـزات مـعـامـل هـنـدسـة االتصـاالت                –

 .والهندسة الكهروميكانيكية
 .إعداد هيكلية برامج التعليم التقني العالي –
تصميم نظام مراقبة الجودة، حيث تم االستعانة بـخـبـيـر فـي         –

ضمان الجودة لتـقـديـم اسـتـشـارات وتـدريـب لـكـوادر الـوزارة                    
 .المعال/ صنعاء والمعهد التقني الصناعي/ وكلية المجتمع

البدء بإعداد قواعد وأنظمة التجسير بين مستويات الـتـعـلـيـم         –
 .التقني العالي وبين التعليم التقني العالي والتعليم الجامعي

االستعانة بخـبـيـر لـعـمـل خـطـة إعـادة الـهـيـكـلـة اإلداريـة                           –
الـمـعـال،     /  لكلية المجتمع صنعاء والمعهد التـقـنـي الصـنـاعـي        

وإعداد مـقـتـرح أولـي لـنـظـام إدارة الـمـعـلـومـات فـي كـلـيـة                               
 .المعال/ صنعاء والمعهد التقني الصناعي/ المجتمع

إعداد تـوصـيـف الـوحـدات الـتـدريـبـيـة لـبـرامـج إدارة نـظـم                             –
الــــمــــعــــلــــومــــات وهــــنــــدســــة االتصــــاالت والــــهــــنــــدســــة              
الكهروميكانيكيـة مـن قـبـل خـبـراء بـجـامـعـة فـونـتـيـس                         

 .ومراجعتها من قبل خبراء محليين في ورش العمل
توريد تجهيزات لمعمل الحاسوب ومـعـمـل هـنـدسـة االتصـاالت             –

والهـنـدسـة الـكـهـرومـيـكـانـيـكـيـة فـي الـمـعـهـد الـتـقـنـي                               
 .المعال/ الصناعي

 مشروع توأمة المؤسسات التدريبية الزراعية اليمنية والفرنسية. 5
يهدف هذا المشروع  الممول من قبل جمهوريـة فـرنسـا بصـفـة          

 :  رئيسة إلى

إدراج أسس الري التي تتوافق مع احتياجـات االسـتـثـمـارات فـي            –
تـهـامـة فـي أنـظـمـة الـمـراجـع                 /  القطاع الزراعـي فـي الـيـمـن            

 .التدريبية 
تحسين التعـلـيـم الـفـنـي فـي الـمـعـهـد الـزراعـي و الـبـيـطـري                               –

 .باألمانة

) 188,345( وتصل قيمة المنحة الفرنسية للمـشـروعـيـن إلـى          
، وقـد تـم خـالل          ) م   2007  -2005( يورو  ومدتهما ثـالث سـنـوات             


