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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مشروع التعليم الفني العالي

  تقرير مرحلة التدشين

  مقدمة 

اليمن في سيس نظام للتعليم الفني العالي في أم على تمويل مشروع لت2005وافقت الحكومة الهولندية في شهر ديسمبر 

الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم ؤسسة التي تمولها الم   NPTاطار مشاريع دعم قدرات التعليم والتدريب 

مليون يورو  2مليون يورو ، ستقدم الحكومة الهولندية منها  2.3وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع . NUFFIC العالي 

  .يل محليبينما سيتم تغطية بقية التكلفة بتمو

تطوير القدرة المؤسسية لوزارة إدخال نظام التعليم الفني العالي في منظومة التعليم الفني في اليمن ويهدف المشروع الى 

التعليم الفني والتدريب المهني للتعامل مع هذا النوع من التعليم الفني تخطيطا وإدارة وتنفيذا وكذلك إعداد وتطوير مناهج 

والمعهـد التقنـي   ) ثالثـة تخصصـات   ( صنعاء  -سيتم تقديمها في كل من كلية المجتمعدراسية لخمسة تخصصات 

وسيؤدي إدخال هذه البرامج فـي   .م 2008/ 2007إبتداءا من العام الدراسي  )تخصصين( ، عدن  المعال –الصناعي 

يتيح تنوعا في الخيارات المتاحـة  وبالتالي مواز للتعليم الجامعي نظام تعليم عالي جديد منظومة التعليم الفني الى ايجاد 

ويطمح المشروع بأن يؤسس البنى واألنظمة المؤسسية ويعد الكوادر المحلية التي تسمح . لطالبي التعليم العالي في اليمن

بالتوسع في برامج التعليم الفني العالي في المستقبل بعد انتهاء فترة المشروع وذلك  من جراء اكتساب الخبرات اثنـاء  

  .نجاح هذا النظامالعالي والذي يعتبر شرطا أساسيا لالفني لتعليم اشرافي ورقابي على االمشروع وتأسيس مجلس تنفيذ 

   : تحت بندين رئيسسين همامشروع المندرجة في إطار العمليات تصنيف األنشطة والويمكن  

نشطة صياغة وتحديـد  ه األهذتتضمن و. العاليفني لتعليم اقطاع اللوأطر تنظيمية وتنفيذ هياكل تطوير  -1

مجلـس   إنشاءباإلضافة إلى ، العاليفني قانوني للتعليم الوإطار ة قبولحددة ومف ماهدأوواضحة  رسالة

وهذه األنشطة تأتي من منطلق أن تطوير آلية اإلشراف  .ات الصالحيفني العالي محدد المهام وللتعليم ال

  .جل نجاح المشروعأجدا من ة مهمالعالي فني قطاع التعليم العلى والتنظيم 

اختيار نمـوذج  هذه األنشطة تتضمن و. التي تم اختيارها العاليفني لتعليم اللتخصصات امناهج تطوير  -2

وسوف يكـون  . طريقة كفايات الوحدات التدريبية  مبني علىللمناهج هيكل حديد العالي وتفني للتعليم ال
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وهيئـة  ) تقنيـين المنسـقين ال (التخصصية ج ومنسقي البرامية اإلدارالكوادر تدريب كبير بهناك اهتمام 

المجتمع فـي  في  كلية البرامج الجديدية  وتقييمة ومراقبة تجربوسوف يتم . في األقسام المعنيةالتدريس 

 .عدن ،المعال – الصناعيالتقني و المعهد صنعاء 

. شطة وفقا لوثيقة خطة المشـروع م تم تنفيذ عدد من األن2006منذ ان تم البدء في تنفيذ المشروع في نهاية شهر فبراير 

  :وفيما يلي استعراض موجز ألهم هذه األنشطة

  ورشة العمل االفتتاحية

 30بتاريخ " نحو استكمال بناء  منظومة التعليم الفني في اليمن " لتدشين المشروع تحت عنوان أقيمت ورشة عمل 

زير التعليم لي الدكتور علي منصور سفاع، وقد شارك في ورشة العمل معا، بكلية المجتمع  بصنعاء  م2006ابريل 

مجلسي النواب والشورى وعدد وممثلي ، التعليم الفني والمهني نائب وزير المهندس عبدالوهاب العاقل و، الفني والمهني

عمداء كليات شارك في  إضافة لذلك، الهيئات الدبلوماسية ، ووالجامعات وسوق العملمن الوزارات والمؤسسات 

كذلك شارك في الورشة الدكتور سعيد بن تركي . كوادر وزارة التعليم الفني والتدريب المهنيمعاهد الفنية والمجتمع وال

المله، مدير عام اإلشراف الفني بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة العربية السعودية، والذي 

امج التعليم الفني العالي حيث تعد المملكة العربية السعودية من استعرض تجربة بالده في مجال تخطيط وإدارة وتنفيذ بر

  . عاما 15الدول العربية السباقة في ادخال هذا النوع من التعليم في نظمها التعليمية منذ مايقارب 

إطـالع الجمهـور والمهتمـين باهـداف     وهو افتتاح المشروع رسـميا و تدشين المشروع الهدف من ورشة عمل كان 

  :وحددت أهداف الورشة على النحو التالي. المشروع

التعريف بالتعليم الفني العالي واهميته في إعداد الكوادر التقنية المؤهلة تأهيال عاليا في المجاالت التكنولوجية  .1

  .الحديثة التي تتطلب مهارات فنية اخصائية التوفرها برامج التعليم التقني المتوسط

  .ل الفني العالي وخاصة الدول العربيةاستعراض تجارب الدول األخرى في مجا .2

 .استطالع رأي المشاركين عن القضايا المتعلقة بإدخال التعليم الفني العالي في نظام التعليم في اليمن .3

والتقـارير  عدد من المقاالت الصـحفية  والتي نشرت ) الصحف والتلفزيون(هتمام وسائل اإلعالم وقد حظي المشروع بإ

  .اإلخبارية



  NPT/YEM178/ 2006يونيو /التدشين  مرحلة  تقرير/مشروع تطوير التعليم الفني العالي /والتدريب المهني وزارة التعليم الفني
  32من  4صفحة              

  اجات سوق العملتقييم احتي

والتعـرف علـى رؤى   تقييم سوق العمـل  ى المدير الدولي للمشروع دراسة لأجرم 2006مارس وابريل خالل شهري 

ـ تحديـد مبـررات   أجل لسوق العمل اليمينة، وكذلك من العالي فني لتعليم الوافكار اصحاب العمل بشان اهمية ا ة منطقي

المدراء العامين مع اصحاب العمل ووقد تم تطوير آلية إجراء  المقابالت . تخصصات التعليم الفني العالياختيار لعملية 

  .ومدراء التدريب في المؤسسات الحكومية باإلضافة إلى القطاع الخاص

  : القطاعات التاليةشملت الدراسة وقد  

  )النفط والغاز(قطاع التعدين  •

 تنمية المرأة الريفية قطاع القطاع الزراعي بما في ذلك  •

 ات المستشفي •

 )الصحف والتلفزيون(وسائل اإلعالم  •

 )تقنية المعلومات والكمبيوتر( الشركات الخاصة  •

 ) المحاسبي التدقيق(الرقابة والمراجعة  •

 االتصاالت •

ـ تعتمد كثيرا المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتبين من خالل الدراسة أن  ،  ةعلى التدريب أثناء الخدم

غير كافية ألداء وظيفـتهم  تكون في الغالب لمهارات التي يمتلكها الخريجون في بداية عملهم ويعود السبب في ذلك أن ا

  .أثناء الخدمةية تدريبدورات ولذلك يتم تنظيم . بالشكل الفعال في مكان العمل

 وبـرزت . على تطـوير المهـارات  ت هذه البرامج ما ركز إذابإدخال برامج التعليم الفني العالي رحب اصحاب العمل 

ـ ربما كان و. القطاع الخاص أكثر مما هي في المؤسسات الحكوميةاصحاب أكثر عند اهمية المهارات  عـن   اهذا ناجم

  .على األداء في المؤسسات الحكوميةية المبنالحوافز غياب نظام 

مرتبة (  وتوصلت الدراسة أن توصيات اصحاب العمل بخصوص التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم هي كالتالي

  :)ب األفضلية من األعلى إلى األدنىحس

  .تقنية المعلومات والكمبيوتر -1

 .نيكيةاكيالهندسة الم -2
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 .الهندسة الكهربائية -3

 )شركات أو مؤسسات( إدارة المشاريع -4

 االتصاالت -5

التطبيقـي  س ويالورالبكلبرامج الشركات الهندسية وشركات التصنيع إلى أن هنالك احتياج كبير اشارت على كل حال و

المدربين تدريبا مناسبا في هذا المجال ونتيجـة للتطـورات   تقنيين الهندسة الكهروميكانيكية نتيجة للنقص في ال في مجال

في المجاالت المذكورة أعاله ولكـن ذكـرت مجـاالت أخـرى مثـل      اإلحتياجات ال تنحصر و .في هذا المجال التقنية

  الخ...يض العمليلتمراالسكرتارية وتخصصات 

  :ة التي توصلت لها الدراسة مايليومن النتائج الهام

مثـل    األساسـية المهـارات  ضرورة احتواء مناهج التعليم الفني العالي على مقـررات  بشدة على التوصية  -

 ضـمن  التجاريـة إدخال المهارات وكذلك يجب . والكومبيوتر وتقنية المعلوماتمهارات التواصل و ةياإلنجليز

لكي يتمكنوا من البدء والمعرفة كافية يجين بالمهارات الد الخريزوتمن أجل البرامج على مستوى البكالوريوس 

 . في عملهم التجاري الخاص بهم

والتأهيـل  باحتياجات التـدريب  ولذلك يجب اعطاء اهتمام اكبر . ود المدربين المؤهلينوجالتوصية بضرورة  -

 . المدربين / للمعلمين 

وحتى أعلى من حـاملي درجـة   ألعالي رواتب مماثلة افني لمؤسسات الخاصة منح خريجي التعليم الاستعداد ا -

 .البكالوريوس

في تطوير المنـاهج فـي مجـاالت     ةالفعال للمشاركةأبدى الكثير من الذين أجريت معهم مقابالت استعدادهم  -

 . تخصصاتهم 

  العالي فني رسالة ومهمة التعليم ال

السائد تعريف الى تغيير في الليم الفني والتدريب المهني وزارة التعإشراف العالي تحت فني إنشاء قطاع التعليم السيؤدي 

لتعليم الفني والتدريب ا"لمفهوم التعريف الحالي تغيير في في اليمن باإلضافة إلى  " بعد الثانويالعالي ما التعليم "لمفهوم 

علـى الجهـات ذات    لذلك يتعين تحديد تعريف جديد وشامل لهذين المفهومين وترسيخ هذا التعريف وتعميمـه . "المهني

  . وسيكون ذلك أحد اهم االهداف التي يسعى هذا المشروع لتحقيقها. العالقة
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) ي موزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العل(أن وجود وزارتين للتعليم ما بعد الثانوي 

التنـوع  أهميـة  عترفـان ب تـان ت وكال الوزار. الثانويلتعليم ما بعد لهو في حد ذاته اعتراف بوجود قطاعين مختلفين 

لذلك يتوقـع أن  . ن القطاعينللربط بي وسائلانظمة أو  أيحتى اآلن التوجد في التعليم العالي بالرغم من انه  يالمؤسس

هذا التعريـف ضـروري لتطـوير رسـالة ورؤى     مثل واضح لكل قطاع الن رسمي ون إلى تعريف االوزارتتتوصل 

  .اع واضحة لكل قط

التصنيف الوظيفي لقطـاع   أنتم اإلفتراض العالي ، فني ر مهمة ورسالة التعليم اليتطويتم وفي هذا المشروع ، ولكي  

   -:على النحو التالي  تبنيهالتعليم لما بعد الثانوي يمكن 

 مجال ويكون" حث التدريس والب" هتم ب الذي يمكن تصنيف نشاطاته على إنها تهو القطاع و:  قطاع التعليم الجـامعي  

النظري التعليم على المرحلة المبنية ( لمراحل التعليم اليونسكو تصنيف حسب ب"أ  5" مجال المرحلة الرئيسي هوتركيزه 

   .)ذات متطلبات مهارية عالية أو التي تهيئ لمهارات المتقدمة العلمي برامج البحث والتي تهيئ للقبول في 

مثل التكنولوجيا، تركيز معين وفقاً لمجال  مصممةوهذه المرحلة ) :مع والمعاهد الفنية كليات المجت(  قطاع التعليم الفني

ة يالفنية والوظيفالعملية الخ والذي يكون مجاله الرئيسي هو المهارات .... األعمال واإلدارة ، الزراعة والعلوم الصحية 

   .)ب  5تصنيف اليونسكو ( للدخول المباشر في سوق العمل 

وتحليل الرسالة والمهمة الحالية لقطاع التعلـيم الفنـي   وصف هذه الفرضية ، جرت محاولة في هذا التقرير ل وبناء على

ويجب أن النعتقـد   .العاليفني البهدف الوصول إلى تعريف واضح لرسالة ومهمة قطاع التعليم وذلك والتدريب المهني 

من النتائج المتوخاة للمشروع ولكن  التعليم الفني  الةورس مالمهصياغة مقولة نحصر فقط في تسوف أن نتائج المشروع 

طار الزمني لالستراتيجية الوطنيـة  للتعلـيم الفنـي    وذلك في اإل في اليمنفني العالي استراتيجي للتعليم التطوير توجه 

قطاع التعلـيم  لوصفا االستراتيجي  التوجههذا وسوف يتناول  ) . 2006السنوات التسع التالية لعام ( والتدريب المهني  

 البرامجبنية ، والمؤسسات التعليميةأنواع ية، ووالهيكل اإلستراتيجية هدافاألو، رسالة ال، ومن حيث الرؤية العالي فني ال

ويجـب ايضـاً أن   . وغيرها من القضـايا  ستدامة والفاعليةإلوقضايا التقييم وا، الدراسية وارتباطها مع بعضها البعض

  .متصف بالشفافية والنزاهةو تالمسؤوليااشرافي محدد للقطاع أن يدار عبر إطار  كيف يمكنهذا التوجه  وضحي

  الحالية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهنيالرسالة تحليل 
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قانون منذ تاسيس وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وردت عدة صيغ لرسالة الوزارة كان آخرها التي ذكرت في 

  :وهذه الصيغة هي. في مجلس النوابالذي أجيز مؤخراً يب المهني والتدرالتعليم الفني 

مجاالته وتخصصـاته  بمختلف  التعليم الفني والتدريب المهنيرسم سياسة وتخطيط وإدارةوزارة التتولى" 

الشاملة وسوق العمـل  متطلبات التنميةاحتياجات و بما يلبيوتطوير مدخالته ومخرجاته ومستوياته

  " لموارد البشرية وبما يتوافق مع السياسات العمة للدولةمحليا وخارجيامن ا

  .لوزارةسوف يقتصر تحليلنا على هذه الصيغة بإعتبارها توضح رسميا رسالة او

وضـع سياسـة    هي الجهة المخولـة ب نص على أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الصيغة تبالرغم من أن  -

إطـار  فـي  ذلـك  بالنص بأن يـتم  خرى وذلك المعنية األجهات بمشاركة ال ا كذلك تشير بأن يتم ذلكالقطاع فإنه

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مشـاركة  ه يجب ان تكون لهذا يعني ضمناً أنأيضا  .السياسات العامة للدولة

 .قوية مع الجهات األخرى التي تضع السياسيات التعليمية مثل المجلس األعلى للجامعات

فاهيم المعدد تحتوي على الرسالة صيغة  ولكن.مكتوبةرسالة واضحة لك تيم الفني والتدريب المهني تموزارة التعل -

ومـدخالت  تعلـيم الفنـي   ومجاالت التعليم الفني،  مستويات المحدد وواضح لها مثل مفهوم  تعريفاليوجد  التي

صطلحات وجعلها معروفه للجمهـور  توضيح هذه المعلى  الى العمل  هناك حاجةلذلك فو. التعليم الفنيومخرجات 

  .وزارة والجهات التعليمية األخرىالوخاصة للموظفين في 

رسالة العامـة  تنسجم مع البها خاصة رسالة ومهام إدارات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لها كل إدارة من  -

لدوره وقادراً علـى االجابـه    لوزارة مدركاًشخص منتسب لمن المتوقع أن يكون كل وبناءا على ذلك ف. لوزارة ل

من نقوم بذلك ؟ ولماذا نقوم بذلك جل من نحن ؟ وماذا نفعل ؟ وأل: رسالة المؤسسة ، وهي على االسئله األساسية ل

  ؟

ومـن  ، ة الـوزارة رسالتحقيق إلى دور مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في صيغة رسالة الوزارة شر تلم  -

قـد  هذا غير صحيح تماما وو. مؤسسات الوزارة هي جزء من الوزارة ب اإلعتقاد بأن بسبالمحتمل أن يكون ذلك 

  .المؤسسات بأنها ليست معنية برسالة الوزارةهذه  يؤدي هذا إلى فهم خاطئ لدى

وتعمل كل منها فـي  الوزارة فيزيائيا عن مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني كيانات منفصلة الواقع، تعد في  -

بوضع التقني والفني بان تقوم كل مؤسسة من مؤسسات  التعليم وبالتالي يفضل  .بها ةخاصع وظروف ظل اوضا



  NPT/YEM178/ 2006يونيو /التدشين  مرحلة  تقرير/مشروع تطوير التعليم الفني العالي /والتدريب المهني وزارة التعليم الفني
  32من  8صفحة              

مكن مساءلة كل مؤسسـة عـن مسسـتوى التقيـد     فقط يذلك  وزارة وعندرسالة الخاصة بها على ضوء رسالة 

  .برسالتها

  عدنعال، الم -صناعيتقني الصنعاء والمعهد ال -جتمعالمتحليل الرسالة الحالية لكلية 

بموجـب   CIDبواسـطة خبـراء    1998مبدئيا عام رسالة وضعت هذه ال. مكتوبةرسالة صنعاء  -كلية المجتمع تمتك 

وقد وردت صيغة رسالة الكلية في الكتاب السنوي .المجتمع في اليمنات فنية لتأسيس نظام كليالمساعدة اتفاقية مشروع ال

  :على النحو التاليم  2005الصادر عام 

صنعاء في تحسين نوعية حياة أفراد المجتمع المحلي الذي تخدمـه مـن   –ص رسالة كلية المجتمعتتلخ" 

خالل تلبية احتياجاتهم التعليمية واإلنسانية المتوافقة مع احتياجات قطاعات الخدمات االجتماعية والصناعية 

المستهدفين واستغالل مـوارد   ولتحقيق هذه الرسالة تعمل الكلية على تحديد احتياجات  األفراد.  والتجارية

  "الكلية  المتاحة، وإزالة عوائق التأهيل، وتطوير المناهج التعليمية  وتنفيذ البرامج التدريبية المناسبة

المعهـد  عمـل  يان ومن المفترض . معهدرسالة مكتوبة للال توجد المعال، عدن ف -وفيما يخص المعهد التقني الصناعي

  .الفني والتدريب المهني سالة وزارة التعليموفقا لر

  العاليفني رسالة قطاع التعليم ال 

تم اقتراح اتجاهان لألخذ بأحـدهما   وقد. مجموعة العملالعالي في اجتماع فني قطاع التعليم المهام رسالة وتمت مناقشة 

  :عند تطوير رسالة ومهام هذا القطاع وهما

  .وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومهام رسالة في قطاع التعليم الفني العالي مهام رسالة ودمج 

في ضوء مهام وزارة التعلـيم الفنـي والتـدريب    ذلك وتطوير صيغة مستقلة لرسالة ومهام قطاع التعليم الفني العالي 

  .المهني

 :وهماوجيهان لألخذ باإلتجاه الثاني وهنالك سببان 

. مهنية عاليةمهارات التي تؤدي إلى تعليم الفني برامج المختلفة من نوعية بأنه يقدم العالي فني يتميز التعليم ال .1

ا األسلوب يعد وهذ. وهذه البرامج تقدم بأسلوب جديد في التعليم والتدريب الذي يقتضي دمج النظرية بالتطبيق

  .قالقضايا المرتبطة بهحتاج إلى تعامل خاص مع يبالنسبة إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  وا جديد
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وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  وذلك منظومة دور فريد في  العالي بأداء فني قطاع التعليم ال يقوموف س .2

مختلفة مثل التكنولوجيا والتجارة والصناعة والتعليم الفنـي  تقنية ريوس في مجاالت ولاتقديم برامج درجة البكب

ـ زارة الوضع يسوف ذا الدور وه. ساعدةوالعلوم الصحية الم ريوس بجانـب  ولاكمقدم جديد لبرامج درجة البك

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

العالي على انه قطاع جديد في التعليم الفنـي والتـدريب   فني وصى بان ينظر إلى التعليم الوفي ضوء هذه اإلعتبارات ي

وكيفية التعامل المستفيدين ته مع مسئوليات القطاع وعالقصيغة هذه الرسالة عكس تويجب أن . رسالة خاصةذو المهني 

 .في منظومة التعليم في اليمنالعالي فني التعليم العواقب تقديم مع 

" يجـب أن يتبـع أسـلوب    وعدة اشهر ستستغرق العالي فني لقطاع التعليم ال مالئمةالرسالة صياغة النعتقد بان نحن و

 ومهـام رسالة بخصوص  2006اغسطس في شهر  ورشة عملينوي المشروع تنظيم و. في صياغتها" التجربة والخطاء

  .ورشةالهذه الرسالة في صيغة المصادقة على ومن المتوقع أن تتم . قطاع التعليم الفني العالي

لجنة مجموعة ولى أعضاء القطاع وتم تقديم هذه الصيغة غ سالةلصيغة ر وفي هذا التقرير جرت محاولة لوضع مسودة

  :تسيير المشروع وهذه الصيغة هي

تقديم بـرامج تعليميـة و تدريبيـة    عن طريق العمل ة تطوير قدرات  قوفي ي العالي الفن رسالة قطاع التعليمتلخص ت

وتتقيد بافضل الممارسات والمعايير وسوق العمل  الموارد البشرية  تنميةتهدف الى   نوعية في جميع مجاالت الطلب

  "الدوليةالوطنية و

  العاليفني التعليم ال  مامهدور و

 التعليميةالبرامج   جودةو وعيةن )أ 

ـ التي والمؤسسات ه اإلشرافية ئاتهيمن خالل  ممثال  العاليالفني أن قطاع التعليم الى التأكد هذا المشروع يهدف  تقدم س

من قبل  اإلعتماد عليهاويمكن ، يةممراعية معايير الجودة العالبدقة تقوم بتأدية وظائفها سوف العالي فني برامج التعليم ال

سيعمل علـى  لذا فإن المشروع و. ة التعليم الفني والتدريب المهنيمع أهداف ورؤية وزارلمستفيدين ، وتعمل في توافق ا

البرامج والتقييم الصحيح لهذه ضمان جودة  ونوعية لمعايير السياسات ومجموعة من النظم واللوائح والقواعد وال تطوير

  .البرامج
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فنـي  ال التعليممجلس  قطاع التعليم المهني العالي ستكونعلى رقابية شرافية والة االوثيقة المشروع أن الهيئوقد اقترحت 

الـذي   دورطبيعة وشمولية الليس من الواضح ولكن حتى اآلن  .المجلسمسؤوليات وقد تم إعداد مقترح بمهام و .العالي

طاقم العمل المؤهـل، التكلفـة   ( رية سيتم دعمه بالمصادر الضروما عو ، العاليفني قطاع التعليم السيلعبه المجلس في 

مجلس التعليم من المفترض ان يلعب نوعية وجودة البرامج فإن المتعلقة بالمور الفيما يخص او ).لية والصالحياتيالتشغ

  :، التاليمن غير حصر، شملدورا محوريا يالعالي فني ال

  الدراسية مجاالبر عتمادإلتطوير إطار  -

 النموذجية  إعداد المعايير -

 تهاومراجعامج ييم البرتق -

 قطاعتعزيز وتحسين كفاءة ال -

  :هي األسئلةه هذو. هذه األدوارللعالي فني االتعليم الية أداء مجلس كيفحول هناك عدد من األسئلة 

 ؟االكاديمي اإلعتمادايير ومع ظمهأنمجلس التعليم المهني العالي  بتطوير ية قيام كيف -

 المراجعة؟عمليات التقييم وتغطيها التي ينبغي أن  التعليميةما هي مجاالت انشطة المؤسسة  -

 الجودة؟المستفيدين في عملية مراقبة  ماهو دور -

 تؤدى بشفافية؟مراقبة الجودة  ن عمليةأكيف يمكن التأكد من  -

 لألنظمة والمعايير؟وتقييم  راجعةمعملية ماهي الفترة بين كل  -

 ؟العاليفني مجلس التعليم القبل ماهي معايير الجودة الدولية التي يمكن استخدامها من  -

 ؟بررات التي يمكن تقديمها في حالة إستخدام بعض معايير الجودة اإلقليمية والدولية المماهي  -

على المستوى اإلقليمي والدولي ( العالي مع الهيئات المقترحة األخرى فني مجلس التعليم ال كيف ستكون عالقة -

  المعايير األكاديمية؟ وإتباع والتي تتحمل المسئولية عن ضمان الجودة) 

مؤسسات التعليم الفني في الجودة والنوعية ات البشرية في مجال القيام بعمليات مراقبة كيف يمكن تنمية القدر -

 والتدريب المهني؟

ا رسمي العاليفني مجلس التعليم العمل تجعل يجب اصدارها والتي لقانونية  التي والنظم اماهي اإلجراءات  -

  نية؟قوة قانوذو و
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  في الوزارة؟ األخرى داريةاإلوحدات وعمل الالعالي فني مجلس التعليم الالمحتملة بين عمل  لتداخالتاماهي  -

  .له أخرى مشابهة تحتاج إلى إجابة من قبل المشروع خالل مرحلة التنفيذئهذه األسئلة واسإن 

الدراسي هو تحقق المهارات المطلوبة برنامج على جودة الوفي جميع االحوال يمكن القول بأن المبدأ األساسي الذي يدل 

وسيتم تحديد هذه  .)البكالوريوسمستوى الدبلوم ومستوى ( التعليم الفني العالي ن كل مستويات لدى الخريجين م

  .المهارات أثناء المرحلة التحضيرية في عملية إعداد مناهج التعليم الفني العالي

  ئة التدريسمن أعضاء هيوالنوعية الكمية اإلحتياجات  )ب 

فنـي  بـرامج التعلـيم ال  ا في نجاح رئيسي المؤهلين عامالالمدربين يعتبر توفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس و

التقنـي   هدوالمعصنعاء  -كلية المجتمع  المتواجدين حاليا لدىالكادر األكاديمي  افراد أنالمشروع  هذاويفترض . العالي

تصـور  ال يوجد هنـاك أي  و. العاليفني برامج التعليم الالذين سيقومون بتنفيذ محتملين ال المدربينهم المعال -الصناعي

 –التقني الصـناعي  والمعهد  صنعاء-كلية المجتمعة في الحاليوتقوم هيئة التدريس . ةجديدهيئة تدريس خطط توظيف ل

ضاء هيئة التدريس ممن يحملـون  اعمن % 50صنعاء -في كلية المجتمع ويوجد . مستوى الدبلوم  برامجالمعال بتنفيذ 

% 12.5المعـال   -الصناعيالتقني المعهد في يوجد بينما . الماجستيردرجة  يحملون ن مم  %50درجة البكالوريوس و

  . درجة الماجستيرالهيئة التدريسية ممن يحملون من افراد فقط 

فيجب توفر اعـداد كافيـة مـن     وإقتدار بجدارة برامج مستوى البكالوريوس ولكي تتمكن اية مؤسسة تعليمية من تنفيذ 

ثمان منح لتأهيـل حـاملي   المشروع هناك هذا  في إطارو. على األقل درجة الماجستيراعضاء هيئة التدريس الحاملين ل

وهنا ينبغي التذكير بأن هناك احتياج لبرنامج تاهيل كبير . الماجستيرللحصول على درجة  هولندا فيدرجة البكالوريوس 

المعال حتى يتمكن المعهد من البدء في تقديم برامج البكـالوريوس   -التدريس في المعهد التقني الصناعي ألعضاء هيئة

  .بأسرع وقت

ه بشكل عام فإن هذ. اعضاء هيئة التدريسمن أجل تحديد العدد المطلوب من  المعاييرالمتفق عليها دوليايمكن اإلستعانة ب

هي  ) مدرب(  1) : طالب( 20 نسبةوتعد . اعضاء هيئة التدريس إلى على اساس نسبة عدد الطالبعتمد تتالمعايير 

ايضا البد من . الحد األقصى لعدد الطالب في البرنامج على مديعتالمدربين ن العدد المطلوب من لذا فإ. النسبة الشائعة

يد عدد المدربين قررات الدراسية والعبء التدريسي عند تحدالعوامل األخرى مثل عدد الماألخذ بعين اإلعتبار ب

  .المطلوبين
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مـؤهالت المـدربين الـذين    ل ، فسنفترض ان الحد األدنـى  المدربينمؤشر عن العدد المطلوب من ولكي يمكن إعطاء 

 بـين عـدد  إذن ، فإن النسـبة  . درجات البكالوريوس والماجستير على التوالي العملية والنظرية هيسينفذون الدروس 

الدروس تتشابه مع نسبة  أنالبد حاملي درجة الماجستير المدربين من وريوس إلى عدد املي درجة البكالحالمدربين من 

العدد المطلوب مـن  ويبين الجدول التالي  .2إلى  3واتي حددت بنسبة العالي، فني النظرية والعملية في برامج التعليم ال

  .العاليفني ختارة للتعليم الصات المتخصفي الالمعال -تقني الصناعيصنعاء والمعهد ال-ي كلية المجتمعالمدربين ف

  البرنامج

  اعداد المدربين المطلوبين

  المعال-المعهد التقني الصناعي  صنعاء-كلية المجتمع

  بكالوريوس  ماجستير  بكالوريوس  ماجستير

  -  -  6  4  تقنية المعلومات

  -  -  6  4 اإلدارة

  6  4  -  - هندسة اإلتصاالت

  6  4  -  - الهندسة الكهروميكانيكية

  -  -  6  4 التقني لمعلمإعداد ا

  

  في برامج التعليم الفني العالي قبولشروط ومتطلبات ال )ج 

. تلبي طلب سوق العملومعارف مهارات بكالوريوس سوف تؤهل مخرجات ذات وم واللكل برامج الدبيفترض أن  

في المراحل القبول واإللتحاق ولكن الطاقة االستيعابية للمؤسسات التعليمية ستكون العامل المقيد الذي يحكم عملية 

في برامج بالقبول دد محدود فقط من حاملي درجة الدبلوم ولذلك فسوف يسمح لع. هذه البرامجالمبكرة من تنفيذ 

  .وفقا لذلك لكال المستويين الدبلوم وشهادة البكالوريوسقبول متطلبات الوسيتم إعداد شروط و. البكالوريوس

  لكل برنامج دراسي العدد األقصى من الطالب تحديد  )د 

للبرامج الدراسـية، إال  لمعرفة الطاقة اإلستيعابية سوق العمل احتياجات عمل بحث حول بالرغم من أن هناك حاجة إلى 

الدراسات الموجـودة عـن   ولذلك ستتم اإلستعانة ب. بسبب عدم وجود التمويل الالزم لمثل هذا البحثغير ممكن أن ذلك 

   .لكل برنامج دراسيية االستيعابطاقة ه لتحديد السوق العمل ومؤشرات
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  :ةالتاليوفقا لألسس لكل برنامج دراسي   العاليفني حجم نظام التعليم ال من الممكن تحديدو

  .لمؤشرات طلب سوق العم -

 24-18العمرية بين   الفئةمثل ة سكانيات المؤشرأحد ال على أساسالعالي فني معدل المشاركة في التعليم ال -

  .)م 2015عند حلول العام  مكن تحقيقهيكهدف %  2 لعلى سبيل المثا(

المعامـل بحيـث    ستصـمم و. دراسـي  برنامج طالب لكل  50القصوى هي  االستيعابيةنفترض أن الطاقة نحن حاليا 

 لاللتحـاق طالبا  20مجموعة واحدة من سيتم قبول بينما خالل المرحلة التجريبية فإن .  طالبا كحد أقصى 50ستوعب ت

  .دراسي بكل برنامج

  . الجامعية في اليمن والمنطقة العربيةبالمؤهالت وارتباطها التعليم الفني العالي مؤهالت  )ه 

جدية وراقية لبرامج التعليم الفني العالي يعد وسيلة اإلثبات الرئيسية التي سـتمكن مخرجـات   هج امنإن التقيد واإللتزام ب

شروط ال أحد ولكن هذا فقط . والعالم العربية الجامعية في اليمن من المرور الى البرامج الدراسيالبرامج الدراسية  هذه 

بين بـرامج التعلـيم   للربط إلجراءات األخرى المطلوب إتخاذها وهناك عدد من ا. لحصول مثل هذا اإلرتباط ةساسياال

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي من قبلفني اإلعتراف بقطاع التعليم ال تشملبرامج الجامعية الالعالي وفني ال

نظمة النقـل فـي   ويتضمن هذا المشروع دراسة أل. وتطوير اتفاقيات النقل مع الجامعات , والهيئات المختصة األخرى

 إلى هولنـدا العمل لزيارات هداف الرئيسية عتبر من األلألستفادة من تجارب هذه البلدان وهذه الدراسة تالبلدان األخرى 

  .بوتسوانا/فريقياإوجنوب 

   وضبط الجودة المراقبة  )و 

وسيتم البدء في  .العاليفني مصداقية نظام التعليم الترسيخ أنظمة وإجراءات الرقابة على الجودة مهمة جدا من أجل تعد 

  .لتخصصات الدراسية المختلفةالمهارات المعيارية لتحديد تطوير هذه األنظمة بعد 

عـن   مسـتقلة مراقبة الجودة وبحيث تكون هذه المسـتويات  تويات تعدد مسسيتم التركيز عند تطوير هذه األنظمة على 

. يستند على إدارة أكاديمية جيدةالذي الداخلي  الذاتيالتقييم  عبارة عن نظامالمستوى األول هو سيكون . بعضها البعض

ية هيئة وطنيـة  أ او لعاليفني امجلس التعليم ال يمثلهلمؤسسة التعليمية على االمستوى الثاني هو عبارة عن نظام رقابي و

اصـحاب العمـل    أسـاس مالحظـات  ومبنيا على  مرتبطا بأصحاب العمل  يكونسالمستوى الثالث و. لضمان الجودة

  .ستبيانإلودراسات ا
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إعداد  وأيضا. وتاهيل كوادر وطنيةلهذه المستويات فمن المطلوب تدريب الدقيق ضمان األداء الوظيفي ولكي يتم 

  .متكاملة متطوير لوائح ومعايير ونظو

   التنفيذ التدريجي لبرامج التعليم الفني العالي )ز 

سترشاد اإليمكن اتباعها وهذه البرامج نماذج وستكون  .العالي فقطفني خمسة برامج للتعليم اليتضمن هذا المشروع تنفيذ 

فنـي  طاع التعليم الالمتوقع تطوير خطة للتوسع في قوحيث أنه من  .في المستقبل في حالة الرغبة في توسيع النظام بها

  :األمور التاليةمكن ان تشمل هذه الخطة ي، فالعالي

  العالي فنيمجاالت برامج التعليم ال -

 .للنظام االستيعابية القدرة -

 .العالي فنيبرامج التعليم ال لفتحمؤسسات التعليمية ايير الترخيص للمع -

 واالستقالليةوالرسوم المواد التجهيزات وريد المدربين وتوالتمويلية لتدريب  المواردفيها  المالية بما الجوانب -

 .المالية للمؤسسات التعليمية

مرحلـة  مخرجات إختيارها من يتم سمرحلة البكالوريوس مدخالت فإن الذي تم اقراره العالي فني طبقا لنموذج التعليم ال

قط يجب علينا أن ننتظر عامين حتى نحصل العالي لمرحلة الدبلوم ففني هذا يعني أنه إذا بدأنا في تنفيذ التعليم ال. الدبلوم

سيبدآن في نفس  وم والبكالوريوسلالمشروع  فإن مستوى الدبمدة نتيجة لمحدودية و. لمرحلة البكالوريوسمدخالت على 

من مرحلة البكالوريوس وستكون مدخالت . العاليالفني في المجاالت الخمسة المختارة للتعليم  2007/2008عام  الوقت

ولذلك سيتم إعداد مقترح لمقاصة المقررات الدراسية في مرحلة الدبلوم الحالية لنقلهـا  .  ةامج الدبلوم الحاليبرمخرجات 

  .العاليفني البكالوريوس للتعليم الالى للخطة التعليمية لمرحلة 

 لمعلـم إعداد اومات تقنية المعلواهج بالعمل على تطوير مناهج  مباشرة سيقوم خبراء المنبعد انتهاء المرحلة التددشينية 

هندسـة االتصـاالت ، والهندسـة    تباعا إعداد مناهج بقية البرامح الدراسية، وهي  سيتموبعد إعداد هذه المناهج . التقني

  .، واإلدارةالكهروميكانيكية

  مجلس التعليم المهني العالي

نوعين مـن  م انشاء 2006شهر مايو  فيمجلس النواب قبل والتدريب المهني الذي تم إقراره من قانون التعليم الفني اقر 

للتعليم الفني والتدريب وطني ال ستشارياإلهو المجلس النوع األول . للتعليم الفني والتدريب المهني ستشاريةاإلالمجالس 
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دور هذه المجـالس  وحدد . ة للتعليم الفني والتدريب المهني في المحافظاتستشارياإلالنوع الثاني هي المجالس المهني و

. التدريب المهنـي التعليم الفني ووالمقترحات لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني حول سياسات ستشارات ديم اإلتقفي 

م بشأن كليات المجتمع وهو المجلـس  1996لسنة  5يوجد مجلس خاص بكليات المجتمع منشا وفقا للقانون رقم وأيضا 

ولكن لم يتم تفعيـل  . وضع السياسات الخاصة بكليات المجتمعوالذي انيطت به مهام اإلشراف واألعلى لكليات المجتمع 

  .حتى اآلنهذا المجلس نشاط 

اإلشراف والمراقبة علـى  ط ويخطتقوم بمسؤليات التوجود هيئة تسيير المشروع ومجموعة العمل اهمية لجنة لقد رأت 

بـأن يضـطلع المجلـس    األول  الخيـار يـرى  . هيئةطبيعة هذه البخصوص خياران وتم إقتراح . العاليفني التعليم ال

الخيار الثاني إنشاء مجلس مستقل للتعليم اإلستشاري الوطني للتعليم الفني والتدريب المهني بهذه المسؤوليات بينما يرى 

  .كال الخياران يحتويان على مزايا وعيوبو. العاليفني ال

هذا المجلس ال ا فقط فإن استشاري ادور المجلس اإلستشاري الوطني للتعليم الفني والتدريب المهني يمارسأن نظرا 

فني نفس الوقت فإن إنشاء مجلس جديد للتعليم الفي و. مكنه القيام بممارسة اإلشراف والمراقبة على التعليم الفني العاليي

  .الخاصة بالتعليم المجالسالتي الترى مسوغا مقبوال لتعدد العالي سوف يثير معارضة من قبل الحكومة 

أو لجنة فرعية للمجلـس اإلستشـاري   مجلس فرعي عبارة العالي فني مجلس التعليم اليكون م اقتراح بأن تقديتم ولذلك 

ونرى ان هناك حاجة لوقت اكبر للتفكير في حل مالئم لهذه القضية وبحيث نرى . الوطني للتعليم الفني والتدريب المهني

لتعلـيم الفنـي والتـدريب    لوزارة االهيكل الحالي جام ضمن تعمل بإنسالعالي فني للتعليم ال في نهاية المطاف هيئة فعالة

  .شرافيةاإلالقرار النهائي قبل اللجنة وسيتم إتخاذ . المهني

يمكننا اإلشارة كذلك بأن هناك حاجة ألنشاء إدارات تنظيمية في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وظيفتهـا توجيـه   

من البد ولذلك . لسياساتتكفل بوضع االعالي الذي سيفني مجلس التعليم البجانب وذلك  وتنظيم قطاع التعليم الفني العالي

تتولى هذه المسؤوليات ويمكـن أن تكـون هـذه    ليم الفني والتدريب المهني إدارة منفصلة أو قسم في وزارة التعإنشاء 

  .الدائمة للمجلسية رسكرتااإلدارة ال

ونوقش هذا المقترح من قبل مجموعة العمـل ولجنـة    العاليفني ليم المجلس التعمسؤوليات مهام ولقد تم إعداد مقترح ب

ومهام المجلس مع المجالس االخـرى التابعـة    في مسئوليات زدواجيةأوصت لجنة التسيير بأن يتم تجنب اإلو. التسيير

  .للوزارة
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   العمل والورش التدريبية الخارجيةزيارات 

يام بزيارات عمل وورش تدريبية خارجية الى كل من هولندا وأحد بلدان تتضمن مكونات مشروع التعليم الفني العالي الق

وتهدف هذه الزيارات للتعرف على نظام التعليم الفني العالي في هذه البلدان واكتساب الخبرة في قضايا تخطيط . اإلقليم

مل الى هولندا خالل الفترة وقد تم تنفيذ زيارة الع. وادارة وتنفيــذ وتقييــم برامـــج التعليــم الفني العالــي

  :م وحددت اهدافها على النحو التالي 2006مايو  13 – 7من من 

  . التعرف على مراحل و أنظمة التعليم في هولندا والتعرف على خصائص نظام التعليم الفني العالي .1

  .التعرف على برامج التعليم الموازي والتعليم المستمر .2

  .ات ومدارس التعليم الفنيزيارة بعض األقسام التخصصية في كلي .3

  .التعرف على مهام ومسؤوليات مجلس التعليم الفني العالي .4

  التعرف على إدارة برامج التعليم الفني العالي وقواعد انتقال الطالب من مؤسسة الى أخرى .5

السبب في وكان . م 2006يوليو  23-16خالل الفترة من إلى جنوب افريقيا و بتسوانا ة عمل من المتوقع إجراء زيارو

نظـام   تفكيك وإنهاءبعد  التعليمي مؤخرا قامت بإجراء عملية إصالح لنظامها إفريقياجنوب  أنإختيار هاذين البلدين هو 

ونـرى بـأن    .لتعلـيم العـالي  اللمؤهالت ومجلس الوطني طار وتضمنت عملية الغصالح انشاء اإل. التمييز العنصري

 العـالي فنـي  مفيد للغاية فيما يخص تحقيق أهداف مشروع التعلـيم ال سوف يكون اإلطالع على تجربة جنوب أفريقيا 

  .والجامعاتالفني العالي التعليم مؤسسات العالقة بين وخاصة 

  العاليفني نموذج التعليم ال

وصادقت عليه وزارة التعليم الفني التسيير العمل ولجنة مجموعة قبل العالي من فني تم مناقشة نموذج للتعليم ال  

مستوى الدبلوم لمدة سنتين ومستوى  : من مستويينالعالي فني التعليم اليتكون في هذا النموذج . والتدريب المهني

في نخراط يؤهالن لألكال المستويين الدبلوم والبكالوريوس و. ا مستوى الدبلومسنتالبكلوريوس ومدته اربع سنوات منها 

  .سوق العمل

ونتوقع انه على . يما بعد الثانوالفني لمرحلة العالي يمثل قطاعا جديدا في التعليم فني مكن مالحظة أن قطاع التعليم الي

  .فقط اواحد ابعد الثانوية ليصبح قطاع يتطور التعليم الفني ماالمدى الطويل سوف 
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التقنـي  بينما المعهـد  تمهيدية سنوات بما فيها السنة ال 3لمدة ها برامج دبلوم كلية المجتمع صنعاء لدي أنتجدر اإلشارة 

ـ وتمت مناقشة تفاوت مدة الدراسة للدبلوم . لديه برامج دبلوم لمدة سنتينالصناعي المعال  تدشـين  ورشـة عمـل    يف

ي كلية المجتمـع صـنعاء   تضاف إلى البرامج ف أنينبغي تمهيدية مهمة للغاية والسنة ال أنشعر المشاركين يوالمشروع 

للطـالب   يمعلوالتحصيل الاألداء إيجابي على أثر لها تمهيدية السنة ال أنندرك ونحن . تقني الصناعي المعالوالمعهد ال

إذا تـم  و .االسـتنتاج قد يثبت أو ال يثبت هذا تمهيدية إن عمل دراسة حول أثر السنة ال. بقاء عليهااإلمفضل وانه من ال

نأمل علي سبيل المثال .للتحصيل العلميلمستوى الحالي المحافظة على ا ضمنيالبد من وجود بديل يدية تمهإلغاء السنة ال

  . التعليم الفني العالي الى ان يوفر بديال للسنة التمهيديةمج ادمج وتكامل المهارات األساسية في بريؤدي أن 

/ كـالوريوس العلـوم التطبيقيـة   عتمـاد تسـمية ب  نقترح االعالي فني لتعليم الامستوى ل لعلميا المؤهلبخصوص تسمية 

  .بكالوريوس التكنولوجيا

 االجتيـاز حاملي شهادة الدبلوم التطبيقي و حاملي شهادة البكالوريوسكذلك يوضح نموذج التعليم الفني العالي أن بإمكان 

  .وينبغي إعداد األنظمة المناسبة لذلك .إلى البرامج الجامعية

  ني العاليتخصصات التعليم الف اختيار

  :التالية سستمت عملية إختيار تخصصات التعليم الفني العالي وفقا لأل

 توصيات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني . أ

 تقني الصناعي المعالتوصيات كلية المجتمع صنعاء والمعهد ال . ب

 .سوق العملاحتياجات نتائج بحث  . ت

 الدآتوراة
  
 

  الماجستير
  
  

 البكالوريوس
 

  التعليم الثانوي
 )سنوات 3(

 )سنتين 2( أ  التدريب المهني

من  1+2(ب التدريب المهني
)المستوى أ

سوق العمل )سنتين 2(برنامج مستوى البكالوريوس 
 

 

 )سنتين 2(برنامج مستوى الدبلوم 
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  :التالية دراسيةالبرامج كانت الوثيقة األصلية للمشروع تضمنت إقتراح ال

  كلية المجتمع صنعاء –      تقنية المعلومات )1

  كلية المجتمع صنعاء –     المعدات الطبيةهندسة  )2

  كلية المجتمع صنعاء –      إدارة المشاريع )3

  المعهد الفني الصناعي -               التصاالتهندسة  )4

 المعهد الصناعي الفني -      الهندسة المدنية )5

مستوى البكالوريوس بالنسبة لهندسة احتياج لتخصصات بيوجد  عمل انه اللسوق ااجات تبين من خالل دراسة احتيلكن و

 ميكانيكيـة كهروالهندسة الخصص تعطى لت أناألولوية ينبغي  بأنوتوصلت الدراسة . والهندسة المدنية المعدات الطبية 

  .ؤسسات التدريبيةهذا التخصص من المهذا المجال وغياب الى تقنيين بمهارات عالية في حاجة البسبب 

يتم األخذ بعين اإلعتبار حاجة الوزارة الى معلمين تقنيين وطلبـت  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ان كذلك طلبت 

هنـاك عالقـة    أنحقيقـة  و الحاجة الوطنية ة لتلبيالتقني وذلك  المعلمتخصص إعداد لفنية إلى التخصصات اتغيير احد 

  .من جانب آخرفني من جانب وبين نوعية وجودة التعليم ال دربينمباشرة بين نوعية الم

  :البرامج الدراسية التاليةإختيار  تمواستنادا الى هذه المعطيات 

  كلية المجتمع ، صنعاء -      )ICT(تقنية المعلومات  )1

 كلية المجتمع ، صنعاء-      المعلوماتإدارة نظم  )2

 المعهد الصناعي الفني-        االتصاالتهندسة  )3

 المعهد الصناعي الفني-      ميكانيكيةكهرولالهندسة ا )4

 كلية المجتمع، صنعاء -أعالهاألربعة تخصصات في الإعداد المعلم التقني  )5

  .ويوضح الجدول التالي هذه البرامج
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)X    تقنية المعلومات *)x x  

     x نظم المعلومات إدارة

)x x  هندسة االتصاالت *)    

)x x الهندسة اإللكترونية  *) x   

)x x  الهندسة الميكانيكية *) x   

)x x ميكانيكيةالكهروالهندسة  *) x   

  خيار متاح: 

X   :خيار غير متاح 

  )في المستقبل(ممكن  خيار: *

ان يقـرر   دبلوم في تقنية المعلومات لديـه الخيـار إمـا   يحمل مؤهل الالطالب الذي  أنالجدول يمكن مالحظة هذا من 

طبـق علـى   ننفس الشيء ي. إعداد المعلم التقنيفي تقنية المعلومات أو االلتحاق ببرنامج ببرنامج البكالوريوس  االلتحاق

  .كهربائية والهندسة الميكانيكيةواالتصاالت والهندسة الخريجي الدبلوم في اإلدارة 

. اي من التخصصات المذكورة في الجـدول لحاملي الدبلوم في إدارة نظم المعلومات بكالوريوس  خياريمكن أيضا توفر 

  .ولكن هذا الخيار ليس من نطاق هذا المشروع ويمكن توفيره في المستقبل بسهولة
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  برامج الماجستير

إعتمادات لتأهيل ثمانية من أعضاء هيئة التدريس في كلية المجتمع صنعاء والمعهد التقني الصناعي لمشروع اتتوفر في 

عدد محدود إذا إن هذا ال . لدراسة الماجستير في هولنداالتخصصات التي تم إختيارها البكالوريوس في المعال من حملة 

  . المعالالصناعي تقني ال خاصة في المعهدقورن باإلحتياجات الفعلية، وكان  ما

وسيعمل المشروع  .فرص التأهيل الخارجيعدد زيادة لأخرى مصادر تمويل ولذلك فإن إدارة المشروع توصي بتوفير 

  .للبحث عن مصادر إضافية لهذا الغرض

  :بخصوص المنح المتوفرة حاليا نقترح توزيعها على التخصصات المقرة على النحو التالي

  .اجستير في تقنية المعلوماتمرشح واحد لبرنامج الم -

 )معرفة في الكمبيوتر وتقنية المعلومات ممن لديهميفضل ( المعلومات نظم مرشحين لبرنامج الماجستير في إدارة  -

 .مرشحين لبرنامج الماجستير في إعداد المعلم التقني -

هندسة الكهربائية واآلخر مرشحين لبرنامج الماجستير في الهندسة الكهروميكانيكية، أحدهم ممن يحمل مؤهل في ال -

 .في الهندسة الميكانيكية 

 . مرشح واحد لبرنامج الماجستير في هندسة االتصاالت -

ولغرض اختيار المرشحين المناسبين أجريت مقابالت مع جميع حاملي شهادة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة 

إجراء مقابالت مع حاملي شهادة البكالوريوس من كلية سيتم . م 2006في المعهد التقني الصناعي المعال في شهر إبريل 

وسيتم اختيار المرشحين بعد إجراء المقابالت والرفع بأسمائهم الى لجنـة التسـيير   .  2006المجتمع صنعاء في يونيو 

  .للمصادقة على ابتعاثهم

  عملية تطوير المناهج 

التفاق وذلك بحسب ماتم اهج اعملية تطوير المناثناء تنفيذ  التي سيتم التقيد بهاالمبادئ األساسية فيما يلي نورد عدد من 

  :هيوهذه المبادئ  ،علية مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

 .فيما يخص إعداد وتنسيق وتطوير المناهج على إدارة المشروعالمسؤولية النهائية تقع  -1
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وهذه الجهـات  . هجال عملية تطوير المنكل مراحة الجهات ذات العالقة في استشاريجب على إدارة المشروع  -2

ذات الصـلة  األخرى  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني واإلدارات في مناهج التطوير هي اإلدارة العامة ل

 .العمل وخبراء التعليم العالي ذوي العالقةالمعال واصحاب الصناعي التقني  وكلية المجتمع صنعاء والمعهد

. تخصصاركة الفاعلة من قبل سوق العمل سيتم إنشاء لجان استشارية للبرامج لكل من أجل تسهيل عملية المش -3

اللجـان  للمشاركة فـي عضـوية   المهتمين المرشحين وقد تكونت لدى إدارة المشروع معرفة جيدة بعدد من 

 .للمناهجاالستشارية 

المجتمع صنعاء والمعهـد  كلية تطوير المناهج لتدريب فريق من أعضاء هيئة التدريس من  سيتم تسخير عملية -4

المعال بحيث يصبح هذا الفريق مؤهال للقيام بتنفيذ التدريب في عملية إعـداد المنـاهج فـي    الصناعي التقني 

جامعـة  إلى هولندا من أجل العمل تحت إشراف خبراء المناهج مـن  اعضاء الفريق  سيتم إرسالو. المستقبل

 . المناهجفونتيز وللمساهمة بفاعلية في عملية وضع وتطوير 

معظـم  بينما  2006مراحل بدءا من ديسمبر سيتم تدريب جميع اعضاء هيئة التدريس في األقسام المعنية على  -5

 .2007التدريب سيكون خالل عام 

 . ا فنيا وتربوياتدريبسيتلقى اعضاء هيئة التدريس في األقسام المعنية م -6

ان تتكـون   عملية وضع وتطوير المناهج ن أجـل  بفاعلية في) أو المنسقين الفنيين( رؤساء البرامج سيشارك  -7

 .القيام بمهامهم اإلدارية واألكاديميةالمستقبل من الدراسية تمكنهم في  رؤية شاملة عن البرامجلديهم 

  :مرحليتينعلى عملية وضع المناهج ستنفذ 

  )2007مايو  -2006يوليو (  وبرنامج إعداد المعلم التقنيلمعلومات اقنية وضع مناهج برنامج ت: 1المرحلة 

  )2007أغسطس  -2006سبتمبر ( وضع مناهج بقية التخصصات : 2المرحلة 

 والدورات القصيرة برامج التعليم الموازي

التعلـيم   يسمح بمرونة في  تقديم برنامجة الذي سيتم إعتمادة في عملية تطوير المناهج سوف يإن نظام الوحدات التدريب

بشكل منفرد لوحدها حيث يمكن تدريس هذه الوحدات .  لتعليم النظامي او التعليم الموازيسواءا وفقا لنظام االفني العالي 

واألمر المهم هو الوصول الى تعريف محدد للتعليم الموازي ونظـام لكيفيـة احتسـاب    . الوحداتسلسلة من ضمن أو 
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ظام الوحدات التدريبيـة مسـتجيبا   كذلك البد من جعل ن. الساعات المعتمدة لكل وحدة تدريبية والربط بين هذه الوحدات

  .لإلحتياجات التدريبية لالفراد من مختلف الفئات العمرية

وضمها الى بـرامج   والخبرات السابقةوالتدريب  التعليملضمان اإلعتراف بعلى إعداد آلية المشروع كذلك ستعمل إدارة 

لذين ال يملكون أوراق مؤهالت رسمية في برامج فراد األنخراط اؤمن مرونة كبيرة إلتسأن هذه اآللية . التعليم الموازي

  .ومعارف متراكمة من سوق العملمهارات التعليم الموازي وخاصة الذين اكتسبوا 

كما سيتم تقديم االستشارة إلدارة المؤسسات  2006شهر ديسمبر وسيتم التطرق الى تفاصيل برامج التعليم الموازي في 

  .القصيرةالتدريبية والدورات وتنفيذ التعليم الموازي آليات تصميم التعليمية وتدريبها على 

  ة يداركوادر اإلتدريب ال

 -سيتطلب التعامل مع برامج التعليم الفني العالي إجراء بعض التعديالت في البنية اإلدارية الحالية لكل من كلية المجتمع

حيث . م2006ديسمبر خال تلك التعديالت في وسيتم البدء في عملية اقتراح وإد. صنعاء والمعهد التقني الصناعي المعال

المؤسسـات  ة إدارفـي  سيقوم خبيـر  ثم البيانات وتحليل الهيكل اإلداري الحالي جمع ستبدأ أوال إدارة المشروع عملية 

لمساعدة إدارة هذه المؤسسـات  المعال  صناعيالتقني الفونتيز بزيارة كلية المجتمع صنعاء والمعهد جامعة التعليمية من 

سـتمر  تمن المتوقع ان و. والتعليم الموازيالعالي إدخال تغييرات البنية اإلدارية المالئمة لتنفيذ برامج التعليم الفني في 

  . م2007أغسطس هذه العملية حتى شهر 

  في خطة المشروعالمقترحة عديالت الت

رة على خطة المشـروع وفقـا   اعطت وثيقة المشروع الحق للجهة المستفيدة وإدارة المشروع في إدخال تعديالت مستم

واستنادا الى نتائج المرحلـة التددشـينية تـرى إدارة    . المشروعق اهداف يتحقتخدم هذه التعديالت للمستجدات وبحيث 

  :المشروع إدخال التعديالت التالية على خطة المشروع

    للمشروع خطة فيما يتعلق بالنتائج المتوقعةالتعديالت 

 األولالدقيق الهدف 

وزارة التعليم الفني قبل المقدمة من الفني كأحد انماط التعليم العالي بشكل دقيق فني التعليم السالة ومهام تحديد ر

 التعليموعالقته مع وزارة الفني األخرى التي تقدمها الانماط التعليم مع ة هذا النمط وتحديد عالق والتدريب المهني

   .العالي الجامعي
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 .الوزارة ني العالي والمصادقة عليها من قبلرسالة التعليم الفإعداد صيغة  )أ 

قام المشروع بإجراء تحليل لرسالة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وكلية المجتمع صنعاء وتم إقتـراح صـيغة   

ولكن المصادقة على صيغة رسالة التعليم الفني العالي ستتطلب وقتا إضافيا يمتد الى مـا  . لرسالة التعليم الفني العالي

تبع ذلك عقد ورشة يوس 2006وسيتم رفع تقرير شامل بخصوص هذا الهدف في نهاية يوليو . بعد المرحلة التدشينية

بعـد  على صيغة الرسـالة  صادق وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تمن المتوقع أن و.  2006عمل في أغسطس 

  .ورشة العمل

  

مصادقة عليها من قبل وزارة التعليم الفنـي والتـدريب   لاالعالي وفني لتعليم التحديد مسؤوليات ومهام ا )ب 

سـيتم إختيـاره   نموذج الذي ، وذلك في ضوء الالمهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة

 :للعناصر التاليةيندرج تحت هذا الهدف تقديم توصيف مفصل و. لنظام التعليم الفني العالي

 يمهاالبرامج التي سيتم تقدجودة ونوعية  .1

 مؤهالتالكادر التدريبي من ناحية العدد والالبرامج من متطلبات  .2

 ي البرامجوالتسجيل فقبول المعايير  .3

 استنادا الى حاجة سوق العملالطاقة اإلستيعابية لكل برنامج  .4

وارتباطها مع الشهادات الجامعية في اليمن والمنطقة العربية ومع شهادات  شهادات التخرج  .5

 . المعاهد التقنية

 مراقبة الجودةضبط ونظام  .6

 .مع وصف العواقب والمترتبات المالية للنظامتنفيذ البرامج والتوسع التدريجي فيها خطة  .7

اختيارنموذج لنظام التعليم تمت و. العاليفني التعليم البتحديد مهام ومسؤوليات فيما يتعلق ملموس تم إحراز تقدم لقد 

  .ة التعليم الفني والتدريب المهنيوزاريه من قبل المصادقة علالفني العالي و
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ونتوقـع  . التعليم الفني العالي تحقيقها لـدى الخـريج  برامج يتم العمل حاليا في إعداد نطاق الكفايات التي تستهدف 

وسيتم الحقـا  . برنامج إعداد المعلم التقنيتقنية المعلومات وبرنامج بالنسبة لم 2006اإلنتهاء من ذلك في شهر يوليو 

  ). ميكانيكيةكهرواالتصاالت والهندسة الإدارة نظم المعلومات، هندسة (الكفايات بالنسبة بقية البرامج  إعداد نطاق

فني العالي بما في ذلك دور المجلس في مسئوليات مجلس التعليم المهام واألسئلة عن تم تحديد مجموعة من القضايا و

 .جودةالمعايير ضمان إعداد 

المعال، وذلك ألهميـة  الصناعي التقني كلية المجتمع صنعاء والمعهد ت التدريبية  في الوضع الحالي للقدراتم تحليل 

واتضح من التحليـل أن قلـة عـدد    . مدربين من حاملي المؤهالت العليا لتنفيذ البرامج بنجاحعدد كاف من ال توفر

عدد اكبر من فية لـتأهيل تأمين مصادر إضاالى الى نظرة جدية، وهناك حاجة المدربين من حملة الماجستير بحاجة 

  .المدربين المطلوب توفرهم لكل برنامج دراسيعدد وتم تحديد  .على األقل الماجستيرالمدربين لدرجة 

المـوارد  توفر معلومات أكثر حول التخصصـات و م بعد  2006في أكتوبر ة شروط القبول والتسجيل سيتم صياغ

 . المادية المتاحة

وإلعتبارات العالقة بين األداء األكديمي وعدد الطـالب تقتـرح  إدارة   العاملة  ىالقوالطلب على تقارير استنادا إلى 

يفضل في المرحلة التجريبية ولكن . طالبا 50عن المشروع بأن اليزيد عدد الطالب المقبولين في كل برنامج دراسي 

  .ا لهذه السعةوفقالمعامل وسيتم تصميم . مج دراسينابرلكل طالبا  20بأن اليزيد عدد الطالب عن 

التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تتطلب عملية ربط شهادة التعليم الفني العالي مع الشهادات الجامعية

وسيتم إعداد نظم وإجراءات لنقـل وتحويـل السـاعات    . العاليفني عتراف بقطاع التعليم  الباإلفيما يتعلق وخاصة 

وسـتكون  . ي العالي وبين البرامج الجامعية واإلتفاق على نظام معادلـة المـؤهالت  التعليم الفن المعتمدة بين برامج

سيتم البدء في تطـوير نظـام   . العمل محورية في هذا الشأنزيارات اإلستفادة من تجارب الدول األخرى من خالل 

ير اعتمـاده  وخالل هذه العملية سيتم إعداد توصيف لكل تخصص ومعـاي م  2006ضبط ومراقبة الجودة في يونيو 

  .األكديمي

تقنيـة المعلومـات   المرحلة األولى ستخصص لمناهج برنامج . سيتم تطوير مناهج البرامج الدراسية على مرحلتين

  . م2007يونيو وستمتد عملية تطوير المناهج حتى . التقني المعلمبرنامج إعداد و
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  دقيق الثانيالهدف ال

وتطوير خطة على قطاع التعليم الفني العالي التخطيط واإلشراف  يتولى مهام العاليفني تعليم الللتأسيس مجلس 

 :تتضمن مايليلعمل المجلس 

 مسؤوليات ووظائف المجلستحديد  –

 وطريقة إختيارهمتكوين المجلس مع التوصيف الوظيفي ألعضاء المجلس  –

ألخرى وكـذلك  عالقة المجلس مع وزارة التعليم الفني ، وزارة التعليم العالي ، والوزارات الرئيسية ا –

    .الجامعات والمعاهد التقنية المتوسطة والقطاع الخاص

هل : وتجرى حاليا نقاشات بخصوص طبيعة هذا المجلس . العاليفني مسئوليات مجلس التعليم الإعداد مقترح بمهام و تم

ورشة سيتم عقد . ي؟ التدريب المهنو الفني  لتعليمالوطني لمجلس تابع للأو مجلس فرعي ا مستقال مجلسيفضل أن يكون 

  . 2006العالي في اغسطس الفني مجلس التعليم مهام ومسؤوليات عمل حول 

. تدشين المشـروع خالل مرحلة بدرجة كبيرة بخصوص توقع انشاء المجلس وتشغيله وثيقة المشروع متفائلة لقد كانت 

  . تطلب وقتا أكثرلقد وجدنا أن هذه العملية ت

تختص إشرافية ورقابية إدارة لفني العالي على مهام التخطيط واإلستشارات فيجب إنشاء إذا اقتصر دور مجلس التعليم ا

  .وزارة التعليم الفني والتدريب المهنيفي إطار العالي فني لتعليم البا

  الدقيق الثالثالهدف 

التقني هد عنعاء والمصي كلية المجتمع فالعالي فني لتعليم التخصصية لإعداد وتنفيذ خطة إلدخال خمسة برامج 

والمالية أمع األخذ بعين اإلعتبار الموارد البشرية والمادية اإلدارية األكاديمية ونظم الشاملة الصناعي المعال  

  :إلى جانب أمور أخرى، العناصر التاليةالخطة، ستتضمن  .المتاحة حاليا في هذه المؤسسات

فنـي  التعليم الوتنفيذ برامج في تطوير المعال التقني الصناعي مهام ومسئوليات كلية المجتمع صنعاء والمعهد  •

 .العالي

طويرها الى برامج الصناعي وتتقني اختيار البرامج الدراسية الحالية في كلية المجتمع صنعاء والمعهد الكيفية  •

عـدد  و البنيـة التحتيـة الماديـة    ، مع األخذ بعين االعتبارعلى المدى القصير والمتوسطالعالي فني لتعليم الل

 .الت المدربينمؤهو
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 .لجامعاتالمناظرة التي تقدمها اة يالدراسالبرامج العالقة بين البرامج الدراسية التي تم اختيارها و •

 لمتوسطاالقصير ودربين على المدى المتطوير تحديث البرامج الدراسية ومتطلبات  •

 الصناعيالتقني نعاء والمعهد بين كلية المجتمع صالمختارة وكذلك الوحدات التدريبية برامج الدراسية توزيع ال •

  .المعال

 الملتحقين ببرامج التعليم الموازيللقطاع الخاص أو الموجهة الدورات القصيرة برنامج  •

 الدراسيةاإلعتماد األكاديمي والمصادقة للبرامج  •

ذات المعال والمؤسسات التدريبية األخـرى  الصناعي التقني كلية المجتمع صنعاء والمعهد بين التواصل نظام  •

 التعليم الفني العاليمجلس بين هذه الجهات والصلة وأيضا 

 .المترتبة عن إدخال البرامج الدراسية العواقب المالية واإلدارية والتنظيميةاآلثار و •

إعداد وتطوير خطة للتنظيم المالي واإلداري للتعليم الفني العالي في كلية المجتمع صنعاء والمعهد التقنـي  

هيكلية المؤسسات التعليميـة،  : ذه الخطة ستتشمل معالجة عدد من القضايا من بينها ه. الصناعي المعال 

تنظيم وإدارة البرامج الدراسية، عدد ومؤهالت المدربين، شروط قبول الطالب، العالقة بين برامج التعليم 

 . الفني العالي والبرامج الدراسية األخرى التي تقدمها المؤسستين

وتوزيعها بين كلية المجتمع صنعاء والمعد التقني الصـناعي المعـال    لية اختيار البرامج الدراسيةعماإلنتهاء من  تملقد 

جارية حاليا ترتيبات مع خبراء جامعة فونتيس لمباشرة العمل في إعداد . تنفيذ تدريجي لهذه البرامجباإلضافة إلى خطة 

  . م 2006س غبتداءا من شهر اغسط المالي واإلداريالتنظيم األكاديمي وخطط 

  دقيق الرابعالهدف ال

إعداد خطة إلعادة هيكلة كلية المجتمع صنعاء والمعهد التقني الصناعي المعال على ضوء مهام ومسـؤوليات   .1

  :ستتناول هذه الخطة معالجة القضايا التالية. العاليفني التعليم القطاع 

األقسـام األكاديميـة   بـين اإلدارة و يـة  الداخلالنظم اإلدارية والعالقات وة التنظيمية واإلدارية يالهيكل •

نزاهة فـي  الشفافية والكبير من مستوى المؤسستين مع الحرص أن تحقق هذه النظم بين ة خارجيالو

  . عمليات المؤسسة
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دور ووالمعهد التقني الصـناعي المعـال   كلية المجتمع صنعاء ادارة دور مهام ووصف تفصيلي عن  •

  .من الكادر اإلداريالحد األدنى  مع تحديد متطلباتية التدريب قساماأل

  . ةاإلداريكوادر والتوصيف الوظيفي للشاملة نطاق الكفايات  لموارد البشريةتطوير اخطة  •

  .ةالجديدية التنظيمية إعادة الهيكلة والتكاليف المستقبلية للهيكلاإلحتياجات التمويلية  الالزمة لتنفيذ خطة  •

يكمن مـن اإلسـتفادة مـن    معلومات اإلدارية للنظام تطوير أيضا و وتطبيقة عمليانظام مراقبة الجودة تطوير  .2

سـيتم وضـع وتنفيـذ خطـة تـدريب      وأيضـا  . ن المؤسستينخارجيا بيفي كل مؤسسة وداخليا المعلومات 

فـي   االستشاراتصنعاء والمعهد التقني الصناعي المعال تمكنهم من من تقديم  كلية المجتمعلالستشاريين من 

  . قطاع العام والخاصت للمجال نظم المعلوما

وسـتركز عمليـة   . صناعي المعالالتقني الكلية المجتمع صنعاء والمعهد الهيكلية التنظيمية لخطة تحديث تنفيذ  .3

حيـث سـيتم تطـوير البنـى     .  التحديث على األقسام األكاديمية التي ستتولى تقديم برامج التعليم الفني العالي

 .يتم عقد ورشة عمل بمشاركة كوادر الجهات المعنية لمناقشة الخطة وإثرائهاوس. الهيكلية والمالية لهذه البرامج

بعد ذلك سيتم إعداد جدول زمني تفصيلي لتنفيذ الخطة بمساعدة كودار كلية المجتمع صنعاء والمعهـد التقنـي   

 .الصناعي المعال

تمع صنعاء والمعهد التقني الصناعي القيام بتحديد اإلحتياجات التدريبية للكوادر اإلدارية العاملين في كلية المج .4

التوصـيف الـوظيفي   للوظائف الجديدة وكفايات توصيف الوظيفي الكفايات باإلضافة الى الموائمة بين  المعال 

  .للوظائف الحالية

عانة بفريق متنوع االستوالتدريب أثناء الخدمة تدريب الكوادر اإلدارية  باإلعتماد على فكرة وضع وتنفيذ خطة  .5

يهدف إلـى  لتدريب أثناء الخدمة لنظام مراقبة كذلك سيتم تطوير . األجانب والمحليين واإلقليميينربين من المد

اإلحتياج إلى برامج تدريبيـة إضـافية لتطـوير مهـارات      رفع التوصيات عنالتدريب وجودة خدمات قياس 

 . لعاملينا

هـذه  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني على دقت تم إعداد خطة لتنفيذ برامج التعليم الفني العالي بشكل تدريجي وصا

  .خطةال
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م حيث سيقوم الخبير بـإقتراح  2006في شهر ديسمبر فونتيز ة من جامعة إلداريفي النظم ازيارة خبير لتم تحديد موعد 

ورشة عمـل  ستعقد  ثم. الفنيالمعال  الصناعيالتقني الهياكل التنظيمية والمالية واإلدارية لكلية المجتمع صنعاء والمعهد 

وستؤدي هذه العملية فـي النهايـة   . اإلختصاص مناقشة توصيات الخبير مع ذوي م ل 2007في النصف الثاني من عام 

  .العاليفني لمؤسسات التعليم الوالمالي إلى وضع خطة شاملة للهيكل اإلداري 

  

  تعديل خطة العمل وميزانية المشروع

  المعامل تجهيزات

 )نوفيك(الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي ؤسسة لتمويل المعمول بها من من قبل المالتسمح قواعد ونظم ا

واستنادا الى هذه القاعـدة تـم   . جهيزاتمن تكلفة المشاريع التي تمولها المؤسسة لتوريد الت% 20بتخصيص اكثر من 

وم وزارة التعليم الفنـي والتـدريب المهنـي    الف يورو فقط لشراء تجهيزات المعامل، على أن تق 200تخصيص مبلغ 

يوجـد   إن إدارة المشروع ترى إن هذه المبالغ التزال غير كافيـة، إذ . الف يورو 200بالمساهمة بمبلغ إضافي وقدره 

المعال وترى إن هذا النقص إذا لم تتم معالجتـه  الصناعي التقني خاصة في المعهد ولمعامل افي تجهيزات  كبير نقص 

وزارة التعلـيم الفنـي والتـدريب    بزيادة مساهمة ولهذا فإلننا نوصي . لة أن يعرض نجاح المشروع للخطريمكن بسهو

  .  المهني بشكل ملحوظ من أجل تصحيح الوضع ومعالجته

في موازنة المشروع يشمل كذلك تكلفة تجهيزات مكاتب إدارة المشروع وقيمة سـيارة  لتجهيزات إن المبلغ المخصص ل

إن هذا المبلغ يمكن . الف يورو 140فبعد خصم هذه التكاليف سيكون المبلغ المتاح للتجهيزات حوالي  ولذلك. المشروع

أن يغطي فقط قيمة أحد معامل  هندسة اإلتصاالت أو معامل الهندسة الكهروميكانيكية المطلوبة للمعهد التقني الصـناعي  

  . المعال

  ةإلداريالكوادر اتدريب 

وفـي  . يومـا  30مدة ولعدد ستة أشخاص يذ دورة تدريبية في هولندا للكوادر اإلدارية لعدد إقترحت وثيقة المشروع تنف

 5عـدد  (الخطة المعدلة تم تعديل البرنامج التدريبي بحيث يتضمن تدريبا خارجيا لمنسقي برامج التعليم الفنـي العـالي   

تحسـين وتحـديث المهـارات    يهدف الى  وكذلك تدريبا داخليا لعدد اكبر من المشاركين. يوما 14ولمدة ) فقطأشخاص 

   .للمشاركين اإلدارية
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  تدريب المعلمين 

علـيم  إلى مؤهالت تربوية في التالمعال الصناعي التقني العاملين في كلية المجتمع صنعاء والمعهد يفتقد معظم المدربين 

هم فقـط  عن إرسال عدد محدد منعوضا مدربين في برنامج تدريب المدربين لهذا تقرر أن يتم استهداف جميع ال. التقني

لجميـع   2007يناير / 2006ديسمبر  ولذلك تم إقتراح عدد من الدورات التدريبية تبدأ من . لغرض التدريب إلى هولندا

  .دربينتحسين المهارات التربوية للموستركز هذه الدورات على . بالبرامج الدراسية الجديدةين لمعنيالمدربين ا

 4لفتـرة   التقني ورة تدريب المعلمدإلى هولندا من أجل المشاركة في اشخاص  10إرسال رح ت وثيقة المشروع تقتكان

ولكن نظرا لتبني فكرة مشاركة اكبر عدد ممكن من المعلمين في هذا النوع من التدريب وكـذلك إقـرار خطـة    . أشهر

كل برنامج من برامج التعلـيم   هيئة التدريس منمن أعضاء  2ل ارستطوير مناهج البرامج بشكل تدريجي فسيتم اآلن إ

في مجـاالت   ياتدريببرنامجا وتلقي  فونتيز في وضع وتطوير المناهججامعة خبراء الفني العالي الى هولندا للعمل مع 

ويمكن اعتبار هذا البرنامج بمثابة برنامج تدريب المدربين حيث ان المشاركين سوف يطلب منهم، بعـد  . التعليم التقني

من جامعة فونتيز بمشاركة الكوادر اليمنية بتنفيذ برنامج تـدريبي  خبير بعد ذلك سيقوم . بتدريب زمالئهمعودتهم، القيام 

  . واسع في اليمن للمعلمين

  حصة الجهة المستفيدة من المنحة

وفقا لقواعد ونظم تمويل مشروعات المنح المقدمة من المؤسسة الهولندية للتعاون الدولي فـي مجـال التعلـيم العـالي     

وذلك لتغطية رواتب بعـض العـاملين اليمنيـين فـي إدارة     من المنحة للجهة المستفيدة %  6تخصص نسبة ) نوفيك(

إدارة باإلضـافة الـى   فـي  العاملين رواتب جميع لقد تم إجراء تعديل في موازنة هذا اإلعتماد بحيث يغطي . المشروع

المعال لحضـور  الصناعي التقني المعهد يب المهني عدن وتكاليف تنقالت كوادر مكتب وزارة التعليم الفني والتدرتغطية 

  . في صنعاءوالدورات التدريبية جتماعات وورش العمل اإل

  بشأن التغلب عليها المشروع وتوصيات مدراء المشروعتواجه  يوقات التعمالو وباتالصع

ـ  التي يمكن أنالصعوبات والمعوقات من  اعددالمشروع يواجه التقرير أن يتضح من هذا  ه تؤثر تأثيرا جديا على نجاح

 اشـرط صعوبات والمعوقات يعـد  التغلب على هذه الولذلك فإن . مشروعبعض أهداف الأن  تعرض للخطر بل يمكن 

  . العالي في اليمنفني لتعليم الالمشروع ونجاح نظام التنفيذ ا مسبق

  :كالتالي هيإن الصعوبات والمعوقات الرئيسية التي تواجه المشروع 
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  .المعالالصناعي التقني المعهد  فيلمعامل عدم توفر تجهيزات اأو  نقص .1

مع رواتب زمالئهم مقارنة المعال بالالصناعي التقني لعاملين في المعهد اعضاء هيئة التدريس ارواتب ضعف  .2

 .المجتمعكليات في 

 .ؤهالتمشكلة اعضاء هيئة التدريس العاملين في المعهد التقني الصناعي المعال من حيث العدد والم .3

 .المعالالصناعي التقني المالية في المعهد اإلدارية واألكاديمية وستقاللية فقدان اإل .4

 .ومدة المشروع المذكورة أعالهة للتعامل مع الصعوبات المطلوبصعوبة المواءمة بين المدة  .5

   نقص أو عدم توفر تجهيزات المعامل في المعهد التقني الصناعي المعال :  1المعوق 

  مناقشة

مـن وزارة التعلـيم   ن اإلعتمادات المخصصة لتوريد تجهيزات المعامل والمدرجة في المشروع من الجانب الهولندي وإ

التـي تتطلبهـا     المعامل الضروريةتوريد يورو هي إلى حد ما غير كافية ل 400,000تبلغ والتدريب الفني والتي فني ال

 يورو 1,000,000اإلحتياج في حدود وقع ان يكون اننا نت. المعال عيالصناالتقني  العالي في المعهدفني لتعليم الابرامج 

  .لشراء جميع المعامل

  التوصية

التقنـي  المعامـل المطلوبـة للمعهـد    ريد ص أموال إضافية لتويتخصمهني والتدريب الفني وزارة التعليم اليطلب من 

  .م2007خالل عام المعال الصناعي 

تدريس العاملين في المعهد التقني الصناعي المعال بالمقارنة مـع رواتـب   ضعف رواتب اعضاء هيئة ال : 2المعوق 

  زمالئهم في كليات المجتمع

   مناقشة

مؤسسـات التعلـيم   والخريجين من الجامعات سيحصل للبرامج الجامعية وستصبح رديفا العالي فني التعليم البرامج ن إ

تكون رواتب أعضاء هيئة التدريس والمدربين العاملين في  ولذلك ينبغي أن. الرواتبعلى نفس المؤهالت والعالي فني ال

رواتب ضرورة زيادة يعني إن هذا . الجامعاتمؤسسات التعليم الفني العالي على مستوى واحد مع رواتب زمالئهم في 

ـ  واتب المعال لتكون مساوية لرالصناعي التقني في كلية المجتمع صنعاء والمعهد أعضاء هيئة التدريس  ة اعضـاء هيئ

  . الجامعاتالتدريس في
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وذلـك  . في كليات المجتمعالمعال مما هي الصناعي التقني حالة المعهد تعد اكثر تعقيدا في الرواتب  مستوى مشكلة إن 

لمقارنة مـع  تدنيه بابالرغم من عدم من هيكل رواتب المعاهد التقنية افضل رواتب هيكل حاليا ألن كليات المجتمع لديها 

  .لجامعاتهيكل الرواتب في ا

  التوصية

برامج التعليم الفني العالي في المعهد عاملين في أعضاء هيئة التدريس الرواتب يجب العمل بصورة عاجلة على مساواة 

ويجب كذلك العمل على مساواة رواتب اعضـاء هيئـة   . كليات المجتمعالتقني الصناعي المعال مع رواتب زمالئهم في 

  .في المستقبل القريب في الجامعاتاعضاء هيئة التدريس رواتب مع العالي  فنيفي مؤسسات التعليم الالتدريس 

  مشكلة اعضاء هيئة التدريس العاملين في المعهد التقني الصناعي المعال من حيث العدد والمؤهالت : 3وق عمال

  مناقشة

البرامج الدراسـية التـي    الماجستير فيالمعال اعضاء هيئة تدريس من حملة مؤهل الصناعي التقني المعهد اليوجد في 

وسـيقوم  . ميكانيكيـة كهرواالتصاالت والهندسـة ال هندسة العالي وهي فني سيتم تحسينها وتحديثها في مشروع التعليم ال

االتصـاالت، والهندسـة   هندسـة  البكـالوريوس فـي    ملة حثالثة فقط من أعضاء هيئة اتدريس من  بتأهيلمشروع ال

غير كاف أعضاء هيئة التدريس هذا العدد من إن . لماجستير في هولنداللحصول على ا الهندسة الميكانيكيةكهربائية، وال

الـذين   لألشخاص ال يمكن كذلك . المعالالصناعي التقني العالي في المعهد فني لتنفيذ البرامج الدراسية الجديدة للتعليم ال

تقديم البرامج الجديدة في سـبتمبر  بفيه البدء يتم سفي الوقت الذي هذا العام التواجد هولندا للماجستير إلى سيتم إرسالهم 

  .م، ألن فترة دراسة الماجستير ستكون سنتين على األكثر 2007

  التوصية

درجات ملة من حالمعال  الصناعيالتقني  في المعهدأشخاص  8ف يوزارة التعليم الفني والتدريب المهني توظيطلب من 

العـالي فـي   فني البرامج الدراسية للتعليم ال كهروميكانيكية حتى يمكن فتح لاالتصاالت والهندسة اهندسة الماجستير في 

  .م 2007شهر سبتمبر 

مـن حـاملي شـهادة     بـر لتأهيل عـدد أك إعتمادات عن البحث وزارة التعليم الفني والتدريب المهني يطلب من ايضا 

  . محلية أو من المانحينمن مصادر أن تكون هذه األموال يمكن و. الماجستيرللحصول على البكالوريوس 
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  فقدان اإلستقاللية اإلدارية واألكاديمية والمالية في المعهد التقني الصناعي المعال : 4وق عمال

  مناقشة 

. التعليم الفني العالي بنجـاح لتنفيذ برامج يعد شرط تحقيق اإلستقاللية اإلدارية واألكاديمية والمالية احد الشروط المهمة 

فـي  والعمليات التشغيلية إدارة حرية اكبر في تقاللية سيعطي قيادات مؤسسات التعليم الفني العالي وذلك ألن توفر اإلس

إن تحقيق اإلستقاللية يندرج في إطار مبـدأ ضـرورة تكـافؤ    . الموارد البشريةتطوير المناهج ووتحديث  مجال وضع

اء استقاللية أكبر للمعهـد التقنـي الصـناعي    لذلك ينبغي العمل على اعط. ع الجامعاتمؤسسات التعليم الفني العالي م

  .مع العلم بأن كلية المجتمع صنعاء تتمتع حاليا بهذه الميزة. المعال

. اإلدارية في المعهدوالممارسات يرات في الهياكل يتغالمعال  إدخال الصناعي التقني للمعهد  ستفالليةسيترتب إعطاء اإل

  .  ةاإلداريالقيادات األكاديمية ومؤهالت سؤوليات وممهام ووينبغي ايضا تحديد جديد ل

  التوصية

عن طريق إعطاء اسـتقاللية اكبـر فـي النـواحي     المعال الصناعي التقني  لمعهدل يإلداراتشغيل المستوى ينبغي رفع 

   .الماليةاإلدارية واألكاديمية و

  عاله ومدة المشروعصعوبة المواءمة بين المدة المطلوبة للتعامل مع الصعوبات المذكورة أ : 6لمعوق ا

  مناقشة

غير المحتمل أن من مواجهة هذه المعوقات فمن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في حالة تمكن المشروع بمساعدة 

إن . اإلفتتـاح العالي علـى وشـك    فني عندما تكون البرامج الدراسية للتعليم الم 2007يتم هذا األمر قبل شهر سبتمبر 

القيادات األكاديميـة واإلداريـة التـي    وتدريب  ،أعضاء هيئة التدريستوظيف و ،ريد التجهيزاتات توإجراءات مناقص

ومعالجة مشكلة رواتب أعضـاء هيئـة    ،العاليفني طار قانوني للتعليم الوإعداد وإقرار إ ،استيعاب التغييرات نكن ممتت

  .إلتمامها الوقتالكثير من طلب ، هي عمليات معقدة وتتالتدريس

  التوصية

. ينبغي على إدارة المشروع إعداد خطة للتغلب على هذه الصعوبات واقتراح الحلول البديلة بالتنسيق مع الجهات المعنية

 . تقديم مساندة قوية ومستمرة لتنفيذ هذه الخطةوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وينبغي على 


