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 تمهيـد -4
ــيج العربيــة علــى وجــود  ســتراتيجية ترصــد الغايــات اتعتمــد عمليــات تطــوير مســارات التعلــيم التقنــي لــدول الخل

 .في دول المجلس لتعزيز العمليات التنموية األخرى التفصيلية والسياسات والعناصر التوجيهية  ألهدافوا
سـتراتيجية لتطـوير التعلـيم اوضـع اون ـالكليات التقنيـة بـدول مجلـس التعـومديري ة عمداء ـلجن تولتولقد 

في إعـداد  فريق عمل لإلسراعشكلت اللجنة  إذالتقني في دول الخليج العربية وذلك تعزيزًا للتعاون بين هذه الدول 
 .حقة التطورات والمستجدات التقنية اإلستراتيجية حتى يتمكن التعليم التقني بدول الخليج العربي من مال

ق العمل إعداد وثيقة عمل االستراتيجية وتم تداول ـاء على طلب لجنة عمداء الكليات التقنية تولي فريـوبن
 .ذه العناصرـى هـعناصرها في عدة إجتماعات كما تمت االستعانة بذوي الخبرة للمساهمة في التعليق عل

 :ي ـالتال ـة هم على النحواالستراتيجيذه ـداد هـذين ساهموا في إعـوال
 عيسى بن حسن االنصاري / الدكتور  -

 ات التقنية بدول الخليج العربية أمين لجنة عمداء الكلي –عميد الكلية التقنية بالدمام      
 فيصل محمد مندني/ الدكتور  -

 دولة الكويت –كنولوجية تعميد كليةالدراسات ال
 شوبحسن بن سعيد ك/ الدكتور  -

 سلطنة عمان –عميد الكلية التقنية بإبراء 
 إبراهيم عبداهلل القالف/ الدكتور  -

 بمملكة البحرين  جامعة البحرين –كلية الهندسة 
 خليفه سباع الخالدي / الدكتور  -

 ملكة العربية السعوديةمال -كلية الجبيل الصناعية 
 رين كأحـد المرتكـزات لهـذه االسـتراتيجيةولقد اتخذ فريق العمل من الندوة التـي عقـدت فـي مملكـة البحـ

اللجنة بشأن وثيقـة عمـل االسـتراتيجية من أعضاء  التي وردت إليهالمالحظات والتعليقات كافة كما تم تدارس 
ووفقًا لـذلك  .م4002اكتوبر للعام  42 - 40 منفي الفترة  سلطنة عمان – بمسقطاالخير  في إجتماعهوذلك 

تطــوير التعلــيم التقنــي بــدول الخلــيج العربيــة فــي صــيغتها النهائيــة مــن خــالل  قــام الفريــق بوضــع اســتراتيجية
 .حالية ال الوثيقة

 واقع التعليم التقني في دول مجلس التعاون -4



 4 

اجـات سـوق العمـل ومتطلبـات التنميـة نظـرًة تيحافـي تلبيـة  التقنـي ومـدى نجاحـهتستدعي دراسة واقـع التعلـيم 
ن وتنطلق من واقع العالقات المتبادلة بين أسواق العمل فـي هـذه الـدول شمولية تضم كافة دول مجلس التعاو

ن والفنيــة ن والســكانية ن واالجتماعيــة ن والجغرافيــة  واالقتصــاديةمــن جانــب ن ومــن تشــابه الجوانــب الماليــة ن 
 .والوظيفية والتاريخية بين هذه الدول من جانب آخر 

تعـدد وتماثـل المؤسسـات ل مجلـس التعـاون فإننـا نجـد وبنظره سـريعة إلـى واقـع التعلـيم التقنـي فـي دو 
إذ تقـوم كـل دولـة بإنشـاء مؤسسـاتها التعليميـة التقنيـة دون التقيـد . فـي دول الخلـيج العربيـةالتعليمية التقنية 

هــذا التعــدد يجعــل الجهــود  .الــدول الخليجيــة العربيــة المجــاورةبمنــاهج وبــرامج وأســاليب التعلــيم والتــدريب فــي 
وتتبــاين المخرجــات  األهـداففتتعــدد ن والبـرامج  واألســاليبفــي الطـرق  اخــتالفمتنــافرة مـع د تكـون قــمتنـاثرة و 

 .  وتتفاوت القدرات والكفاءات
وعلى الرغم مما تبذله حكومات دول الخليج العربية من جهد في مجال التعلـيم التقنـي ن إال أن التعلـيم  

ولقد ترتب على ذلك أن القـوى العاملـة المحليـة ليسـت . ةعاني من جوانب قصور نتيجة لمشاكل متعدديالتقني 
فمعظـم أبنـاء دول الخلـيج ينخرطـون . لة بكفـاءة وفاعليـةغمؤهلة التأهيل المطلوب ن إضافة إلى أنها غير مست

 .في الوظائف الحكومية والتي تعد أساسًا من قطاع الخدمات مما يشكل هدرًا كبيرًا في الطاقات الفنية التقنية 
أهم المشـاكل وأوجـه القصـور التـي يعـاني منهـا التعلـيم التقنـي والتـي تشـترك فيهـا دول المجلـس ومن  

 :ما يلي  متفاوتةبدرجات 
ويرجـع ذلـك أساسـًا إلـى عـدم وضـوح العالقـة بـين التعلـيم الفنـي  الفنيـةغياب النظم الفعالة في إعداد الكـوادر  -4
موجودة بين التعلـيم األكـاديمي والمهنـي مـن جانـب آخـر وغيـاب ال واالزدواجيةالتقني والتدريب المهني من جانب و 

لقادر من أبنـاء الشـعب فلسفة واضحة تحدد صيغة التكامل فيما بينهما وتفسح مجال التعليم التقني أمام الراغب وا
 .القوى العاملة والتدريب واألجور إلى التخطيط المحكم لسياسات واالفتقار. مدى الحياة

 
ـــات  -4 ـــق قصـــور محتوي ـــا يتعل ـــي خاصـــة فيم ـــيم التقن ـــاطالتعل ـــة  بارتب ـــات باالحتياجـــات االجتماعي هـــذه المحتوي

التـدريب العربيـة ومـا تتسـم بـه مـن تعـدد المسـميات وتفـاوت  ألنظمـةواالقتصادية مع عدم وجود إطـار عـام موحـد 
ت المتغيـرة والمتزايـدة وعجزهـا عـن االسـتجابة للمتطلبـا.  اإلعـدادالتدريب والبرامج وفترات  أساليبالمستويات وفي 

أو في محتويات وتقنيات التدريب ذاته ن أو في الطلب االجتماعي علـى التـدريب وعـدم  اإلنتاجسواء في  باستمرار
التعليم التقنـي وعـدم االهتمـام تنفيـذًا وتقييمـًا ن وعـدم  أنشطةوعدم مشاركتهم جديًا في  اإلنتاجوضوح دور أطراف 

حصاءات وت يـؤدي فـي النهايـة إلـى التبـاين بـين المؤشـرات  التعلـيمبادل معلومات هذا النوع مـن االهتمام ببيانات وا 
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علـى المسـتوى القطـري للتعلـيم  خليجيـةفي دول الخليج العربية ويقلـل مـن جـدوى التنسـيق ولعـل صـياغة سياسـة 
 .مستوى التنفيذ إلىالتقني لدول الخليج العربية يكفل تحويل الشعار الخاص بالتكامل وينقله 

 

العاملـة  األيـدي لسـد الفجـوة الناشـئة عـن تـراكم عجـز للتعلـيم التقنـيالحاجة إلى سياسـة واضـحة المعـالم  -2
الوطنيــة المدربــة لتلبيــة الطلــب لمختلــف النشــاطات االقتصــادية ن مــع التركيــز علــى الجهــود الخاصــة بالتوجــه 

والتنظــيم والمســئولية بــدءًا مــن داخــل  ارةداإل وأســلوبالمهنــي والعمــل علــى توحيــد التشــريعات والــنظم واللــوائح 
 .القطر الواحد ثم على المستوى الخليجي العربي 

 

ة التدريبيــة ومواكبــة التوســع فــي الطاقــ عزيــز االســتغالل االمثــل للفــرص التدريبيــة المتاحــةالحاجــة إلــى ت -1
عاملـة فـي هـذا النـوع ال األطروتشجيع االطر الوطنية على المشاركة في هيئات التدريس والتدريب ورفع كفاءة 

من التعليم والتوسع فـي رفـع المهـارات والتنسـيق بـين مختلـف البـرامج والـدورات وتبنـي سياسـة التعلـيم التقنـي 
عــدادالمســتمر وتوحيــد سياســات وشــروط القبــول وااللتحــاق ن  دليــل توصــيف وتصــنيف مهنــي يعتمــد علــى  وا 
 .الملتحقين بهذه البرامج ردية بين محتوى البرامج ويحدد مستويات التخرج ويراعي الفروق الف

 

والمراجــع وبــرامج  فــي التعلــيم التقنــي مــن حيــ  الكتــب العمليــة التعليميــةتــوفير مســتلزمات الحاجــة إلــى  -5
التدريب الميداني والتطبيق العملي التي تشكل عنصرًا هاما من عناصر هذا النوع مـن التعلـيم وتنويـع الوسـائط 

 .الخ ......رنت ومذياع وتلفاز وصحافة ومراسلة و التعليمية والتدريبية من انت
 

المرأة في دول الخليج العربية  إلسهامإفساح المجال والحاجة إلى مشاركة المرأة في التعليم التقني  ضعف -6
 واإلسـالميةفي بناء وتطوير المجتمع ن خاصة في المهن التي تالئم طبيعتها وتتفق وعاداتنا وتقاليدنا العربيـة 

ي ظــروف العولمــة وفــتح بــاب المنافســة العالميــة علــى مصــراعيه وحريــة التجــارة وتبــادل المعلومــات خاصــة فــ
 .والبضائع والخدمات ما رفع من ضراوة المنافسة  األفرادوسهولة انتقال 

 

عـداد  األجهـزةدعـم الحاجـة إلـى  -7  بــالتعليموبخاصـة تلـك الخاصـة  اإلحصـاءاتالمعنيـة بتبـادل المعلومــات وا 
 . حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية التقني و 

 

 متطلبات سوق العمل الخليجي المستقبلية من التخصصات التقنية -2
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لمسـتقبل فيمـا يخـص بمتطلبـات ا لإليفـاءنظرًا لما توفره الكليات من روافد تعليميـة قـادرة علـى التحـرك السـريع 
ية مـن التخصصـات التقنيـة للعشـر سـنوات ولتسـليط الضـوء فيمـا يخـص االحتياجـات المسـتقبل ن التعليم التقني

ــه ال بــد مــن األخــذ بعــين االعتبــار المتغيــرات  ـــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة ن فإن القادم
ى آليـات التـدريب المتسارعة التي يمر بها العالم ن خاصـة فيمـا يتعلـق بتقنيـة المعلومـات وتأثيرهـا المباشـر علـ

ن الضرورة بمكان دراسة ما قد يصاحب ذلك من معوقات قد تحـول دون دقـة تحديـد كما أنه م .والتعليم التقني
 .تلك االحتياجات للفترة المشار إليها 

 

 أهمية تحديد االحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية  2-4

عيةن أهميـة قصـوى لـدعم التنميـة الصـنا التقنيـةتكتسب عملية تحديد االحتياجات المستقبلية من التخصصـات 
و . وذلك انطالقا من سياسة وضع الضوابط والمعايير التي ترتكز عليها الخطط العامة لمشاريع التعلـيم التقنـي

تبـين  أهميـة تحديـد االحتياجـات المسـتقبلية مـن التخصصـات التقنيـة علـى النحـو  التيأهم العناصر  ييل فيما
 :التالي

ي وفقـا لـوفرة المعلومـات المتعلقـة بالعمالـة المتدربـة أن عملية تحديد االحتياجـات المسـتقبلية يجـب أن تـأت -أ 
 (.وطنية أم وافدةن مستوى التحصيل العلمين إلخ)تقنيا وماهيتها 

أهمية تحديد الجوانب المكملة للعملية التعليمية في المجال التقني مثل البرامج والمناهج التعليمية والطـاقم  -ب 
 .التدريبي المؤهل والميزانيات المرصودة

 . االحتياجات من المنظور اإلداري والمنظور التنظيميتحديد  -ج 

 .لرصد الميزانيات المناسبة باالحتياجاتتحديد التكاليف المرتبطة  -د 

لحاقهـا بالسياسـات التنمويـة واالقتصـادية لهـذه  االحتياجاتربط  -ه  بين الدول األعضاء في مجلس التعـاون وا 
 ".فوضى التخصصات"ومنع  االزدواجيةالدولن لتفادي 

 

  معوقات تحديد االحتياجات المستقبلية 2-4
عندما مناقشة االحتياجات المستقبليةن البد من الحدي  كذلك عن المعوقات التي قد تحول دون بلورة هذه 

 :االحتياجاتن ونذكر منها ما يلـي
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عدم وجود شبكة معلوماتية متخصصة يمكن الرجوع إليها للحصول على األرقام الفعلية التي توضح  -أ 
 .الفعلي لأليدي العاملة الفنية والتقنية بدول مجلس التعاونن وتخصصاتها الدقيقة الحجم

عدم وجود خطة استراتيجية متكاملة على مستوى دول المجلس تتضح من خاللها الرؤى المستقبلية من  -ب 
 .التخصصات الملحة

الخليجيةن والتي تحول المهني المنتشرة في المجتمعات " العيب"النمو الديموغرافي لدول المجلس وثقافة  -ج 
 .دون دخول الكثير من أبناء الخليج في الوظائف التي قد توصف بالعيب المهني

ما لدي هو "عدم وجود التكامل في كثير من التخصصات التقنية بين دول المجلس والرضوخ إلى حالة  -د 
 ".األفضل وربما ما عندك قد يكون غير مناسب

ت الفنية والتصقت بهان مما أدى إلى حجوب الرؤى حول طبيعة العمالة الوافدة التي امتهنت التخصصا -ه 
 .هذه التخصصات الفنية والتقنية في دول المجلس

القدرة الفائقة عند العمالة الوافدة على تغيير التخصص حسب حاجة سوق العمل لضمان استمرارية  -و 
 . بقائها في المنطقة

المتعلقة بتقنية المعلومات وااللكترونيات عدم وجود الصناعات الحديثة في دول المجلس وخاصة تلك  -ز 
 .التي تشهد نموًا كبيرا على مستوى العالم

 .اختالف الحاجة الفعلية لبعض التخصصات بين صناع القرار في كثير من المؤسسات -ح 

 

  لركائز األساسية لتحديد اإلحتياجات المستقبليةا 2-2

كليـا علـى  اعتمـادااملـة في التخصصـات التقنيـة تعتمـد الع األيديالمستقبلية من  االحتياجاتإن عمليـة تحديد 
التوجهــات المســتقبلية لســوق العمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــين مــن خــالل دراســة وتحليــل السياســات 
المستقبلية للقطاع الصناعي في هذه الـدولن مـن خـالل ربطهـا بالتقـدم الصـناعي والتقنـي الـذي يشـهده العـالم 

خــالل العقــد الماضــي بمرحلــة مــن التقــدم العلمــي والتطــور التقنــي تطــورت فيهــا الــدول  فقــد مــر العــالم.  حاليــا
وال شك بأن نتائج هذه المرحلة قـد أثـررت فـي العـالم .  والمجتمعات بصورة لم يشهد لهما التاريخ مثيل من قبل

 االحتياجــاتديــد أهــم الركــائز األساســية لتح ييلــ فيمــاو .  التــي صــاحبت الثــورة الصــناعية أكثــر بكثيــر مــن تلــك
- :المستقبلية
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  الثورة المعلوماتية (أ
تعتبر ثورة تكنولوجيـا المعلومـات ومـا صـاحبها مـن صـناعات متقدمـة إلـى تغييـر التركيبـة األساسـية لإلقتصـاد 
العالمي من حي  المؤثراتن حتى صـار مصـطلح اإلقتصـاد الرقمـي أفضـل مـا يعبـر عـن أهميـة هـذه الثـورة فـي 

ويمكن مالحظة بعض مالمح هذا التـأثير مـن خـالل مقارنـة اجمـالي النـاتج المحلـي للـدول .  اقتصاديات الدول
 .المتقدمة والدول النامية 

لقد خلقت ثورة تكنولوجيا المعلومات فـي الـدول المتقدمـة فرصـا جديـدة علـى جميـع األصـعدة وفـي كـل 
وقـد أدى هـذا إلـى .  وتبادلهـااإلتجاهاتن كما وساهمت بشـكل كبيـر جـدا فـي تسـهيل الوصـول إلـى المعلومـات 

قيــام مشــاريع صــناعية عالميــة متخصصــة فــي هــذا المجــالن تــدر أرباحــا ســنوية تقــدر بعشــرات المليــارات مــن 
امـا فـي الـدول الناميـةن فقـد أدت . الدوالراتن وتوفر فرصا مهنيـة جديـدة فالف العـاطلين والبـاحثين عـن العمـل

حيـ  تعتبـر ن  بين هذه المجتمعـات ومثيالتهـا فـي الـدول المتقدمـة ثورة تكنولوجيا المعلومات إلى اتساع الهوة
ن بسبب اقتصار استخدامها على الطبقـة الغنيـة والمتعلمـينن بسـبب غـالء األجهـزة الالزمـة  هذه الثورة نخبوية

 .وارتفاع تكلفة الخدمات التي توفرها الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات بالنسبة لدخل الفرد

ا تبــدو أهميــة تبنــي دول مجلــس التعــاون لسياســات واضــحة لتســهيل نشــر الــوعي الــالزم فــي مــن هنــ
المجتمعــات الخليجيــة لمســاعدة شــعوب المنطقــة فــي اســتيعاب التكنولوجيــا الحديثــة ومواكبــة التغيــرات التقنيــة 

 .العالميةن ليصبحوا فاعلين في المجتمعن بدال من مجرد مستهلكين
 

 رجات التعليم تنمية الصناعية ومخال (ب
إن من أهم العوامل التي تساهم في زيادة أعداد العاطلين عـن العمـل واتسـاع الرغبـة لجلـب العمـال الوافـدين تكمـن 
في عدم وجود عالقـة واضـحة بـين مخرجـات التعلـيمن بشـقيه األساسـي والجـامعين وبـين خطـط التنميـة الصـناعية 

مـن ذلـك علـى الزيـادة  أدلاون الكثير في هذا الجانبن وليس وقد عانت دول مجلس التع.  التي تتبناها الحكومات
الرهيبة التي يمكن مالحظتها في أعداد العمال الوافدين إلى دول مجلس التعاون خـالل السـنوات القليلـة الماضـيةن 

 . خصوصا لشغل الوظائف المهنية والفنية

هـذه العمالـة علـى مواكبـة التغيـرات  مشكلة ضعف مشاركة العمالة الوطنية بشكل أساسي إلى عدم قدرةتقود و 
مؤسسـاتي لــدى الحكومــات  يعطـي داللــة واضـحة علــى وجـود قصــور وبــالطبع فـإن ذلــك. المتسـارعة لســوق العمـل

هـذه الحكومـات فـي المستقبلية للتنمية الصناعية التـي يجـب أن تتبناهـا  باالتجاهاتالخليجية في األمور المتعلقة 
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ود خطــط ومشــاريع محــددة لهــذا الغــرضن أو لعــدم تــوفر اإلمكانــات الماديــة إمــا بســبب عــدم وجــكــل حقبــة زمنيــةن 
 . الالزمة للتنفيذ

 

 وقوانين منظمة التجارة العالمية العولمة  (ج
لقد ساهمت الثورة المعلوماتية بشكل كبير في تثبيت دعائم العولمة بجميـع مفاهيمهـا وقيمهـان فـأدى ذلـك إلـى 

وممــا زاد فــي تعقيــد هــذا الوضــع اســتحدا  .  اســية للمجتمعــات الناميــةحــدو  تخلخــل كبيــر فــي التركيبــة األس
القوانين التي سنتها منظمـة التجـارة العالميـة كالجـات وملحقاتهـان والمتمثلـة فـي تحريـر األسـواق التجاريـة فـي 

زالة الحدود الجغرافية للتعامالت التجارية بينهان وزيادة الرقعة  .  ات العالميـةللشرك" المحلية"جميع دول العالم وا 
لذلك ال يمكن للدول النامية بصور عامةن ودول مجلس التعاون بصورة خاصةن العمل بمعزل عن هذا التحول 

حيــ  أنــه مــع مــرور الوقــتن ســتقوم الشــركات العالميــة باإلســتثمار فــي األســواق الخليجيــة وانشــاء .  العــالمي
المهنية والفنيةن القادرة على تلبيـة احتياجـات  صناعات حديثة تستدعي وجود قاعدة وطنية من األيدي العاملة

 .هذه المشاريع
 

  المستقبلية من التخصصات التقنية االحتياجات 2-1
المستقبلية في التخصصات التقنية لدول مجلس التعاون تعتمد  االحتياجاتيتضح مما سبق بأن عملية تحديد 

لـبعضن بـدءا مـن سياسـات التنميـة الصـناعية على عدة عناصـرن منهـا المتداخلـةن ومنهـا مـا يـرتبط ببعضـها ا
التــي تتبناهــا دول المجلــسن إلــى البــرامج والمنــاهج التــي تحــدد مخرجــات التعلــيمن مــرورا بــالقوانين التــي تضــع 

ة البــد أن تتــأثرن ليالمســتقب لالحتياجــاتومــع ذلــكن فــإن الخطــوط العامــة .  الهيكليــة العامــة لألســواق التجاريــة
ومـن هـذا المنطلـقن . أسـواق العمـل العالميـة مـن حيـ  التخصـص أو النمـو العـدديبشكل أو بآخرن بتوجهات 
 :المستقبلية لدول المجلس في التخصصات التقنية التالية االحتياجاتفإنه يمكن تلخيص أهم 

 

 ظائف المتعلقة بتقنية المعلومات الو  (أ
هـذه الحكومـات لمواكبـة المتغيـرات ن المتتبع للتوجهات الحكومية لدول مجلس التعـاون يالحـظ بكـل وضـوح سـعي 

والشـك بـأن عمليــة . التقنيـة العالميـة المتسـارعة مـن خـالل اإلعـالن عـن الرغبــة بـالتحول إلـى حكومـات إلكترونيـة
مـن الخبـرات التـي اكتسـبتها  لالسـتفادةالتحول هذه تحتاج إلى سياسات وخطط متكاملة بين دول المجلـسن وذلـك 
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وعلى الجانـب افخـرن فـإن . متحدةبقةن كحكومة إمارة دبي في اإلمارات العربية البعض الحكومات خالل الفترة السا
 أمـا. على مستوى األفراد أو الحكومـاتالنتائج المترتبة من جراء هذا التحول ستكون إيجابية بصورة عامةن سواء 

لتـي تحتـاج إلـى مهـارات فرادن فإنه من المتوقع أن يخلق هذا التحول العديـد مـن الوظـائف الجديـدة اعلى صعيد األ
يـزداد الطلـب علـى هـذه  أنلذلك فإنـه مـن المتوقـع . باشرة باستخدامات الحاسب افليفنية وتقنية معينةن تتعلق م

 .افلي الحاسب الستخدامواألشخاص الذين لديه المهارات العامة النوعية من التخصصات 
 

 الحاسب افلي في الوظائف الفنية تطبيقات  (ب
النوعية من الوظائف تلك التي يتم فيها استخدام الحاسب افلي إلنجاز المعامالت الفنيةن كالرسم ويقصد بهذه 

الهندسي واإلنشائين والتصميم الفنـي للدعايـة واإلعـالنن وتصـميم صـفحات اإلنترنـت وصـيانتهان ومـا شـابهها 
تمـر بهـا دول المجلـس سـواء وهذه بالطبع سيزداد الطلب عليها بسبب التحوالت الجذريـة التـي .  من تطبيقات

حيــ  يمكــن حاليــا مشــاهدة بعــض المؤشــرات فــي هــذا الجانــب .  مــن ناحيــة النمــو الــديموغرافي أو المســلكي
 .كالزيادة الكبيرة التي طرأت على حجم اإلعالن في دول المجلس خالل السنوات القليلة الماضية

 

 االقتصادي والتجارة اإللكترونية النشاط  (ج
طائلة التي يتم جنيها سنويا من خالل التجارة اإللكترونيةن كما تم بيانه سـابقان سـوف تجـذب بـال إن األرباح ال

وبمـا أن البنيـة األساسـية التـي .  شك العديد مـن المسـتثمرين الخليجيـين للـدخول فـي هـذا القطـاع الـديناميكي
لــق فرصــا جديــدة للشــباب يقــوم عليهــا هــذا القطــاع تختلــف نســبيا عــن األســواق التقليديــةن فــإن ذلــك ســوف يخ

وبــالطبع فــإن الحاجــة أليــدي عاملــة .  الخليجــي لإلنخــراط فــي هــذا القطــاع مــن خــالل اإلســتثمار أو العمــل فيــه
مدربة وقادرة على التعامـل مـع األجهـزة اإللكترونيـة التـي تتطلبهـا التجـارة اإللكترونيـة سـوف يسـاهم فـي خلـق 

 .نوعية جديدة من الوظائف في المستقبل القريب
 

 التصال اإللكترونية اأجهزة  ( د
األجهـزة اإللكترونيـة الحديثـة كالهـاتف النقـال والحاسـب افلـي وأجهـزة اســتقبال  السـتخدامالمتزايـد  االنتشـارإن 

ومـع مـرور . والصيانة االستثمارالقنوات الفضائيةن قد فتح بابا جديدا يعتبر قطاعا قائما بذاته من حي  حجم 
ع إلـى أيـدي عاملـة وطنيـة تمتلـك حـد معـين مـن المهـارات التقنيـة لكـي تسـتطيع الوقتن فإن حاجـة هـذا القطـا

 .التعامل مع األجهزة والخدمات التي توفرها سيزداد بصورة مستمرة
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 استراتيجية التعليم التقني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -1
 

 تقديم االستراتيجية 1-4
العربية ألن تمتلك القـوى العاملـة بهـا المهـارات التـي يمكـن أن تـدعم  تسعـى دول مجلس التعاون لدول الخليج

 .أنشطتها التجارية والصناعية في السوق العالمي شديد التنافس 
وتـأتي . والتعليم التقني هو أحد الوسائل المناط بها إعـداد القـوى العاملـة وتمليكهـا المهـارات المناسـبة 

عـات دول مجلـس التعـاون فـي إعـداد كوادرهـا الفنيـة وتمليكهـا المعـارف اسـتراتيجية التعلـيم التقنـي لتحقيـق تطل
والمهارات في مختلف المجاالت التقنيـة بمـا يمكنهـا مـن القيـام بـدورها فـي التنميـة وتطـوير األنشـطة التجاريـة 

لدافعـة وتقوم االستراتيجية على معطيات تحليل القوى االقتصادية والصناعية واالجتماعيـة ا. والصناعية بالبالد
 .للتغيير وما يترتب عليها في مجال التعليم التقني خالل السنوات القادمة

 

 قوى التغيير المؤثرة على التعليم التقني 1-4
 :ما يلي  القوى الرئيسية الدافعة للتغير والتي ستؤثر على التعليم التقنيمن 

 .النمو في األسواق العالمية والمصحوب بالمنافسة الشديدة  -أ 
 .دمات والصناعات القائمة على المعرفة ظهور الخ -ب 

انعكاسات تقنيات المعلومات واالتصـاالت علـى المجتمـع بصـفة عامـة وعلـى مؤسسـات سـوق العمـل علـى  -ج 
 .وجه الخصوص 

التغييرات في طرق تنظيم العمل داخل المؤسسات على سبيل المثـال إعـادة ترتيـب الهياكـل اإلداريـة بزيـادة  -د 
 .كفريق وتعدد مهارات الفرد الواحدلى العمل د عيتفويض الصالحيات والتأك

 .التغييرات السكانية المتمثلة في النمو السكاني وازدياد أعداد فئة الشباب المتطلعين إلى وظائف أفضل  -ه 

 .التغييرات االجتماعية الناتجة عن التغييرات في مستويات وأساليب المعيشة  -و 

 .الخدمات وعند مستويات جودة عاليةي تنوع فمالطلب المتزايد للمستهلكين على مدى واسع  -ز 

عوامل مؤثرة على التعليم التقني في المستقبل على أن هناك و كل التغييرات المذكورة أعاله تشكل قوى 
فالعولمـة سـتؤثر علـى الطـرق . عامل يشكل أهمية خاصة أال وهو العولمة المرتكزة علـى ثـورة تقنيـة متسـارعة

ففــي كــل القطاعــات الصــناعية يــتم إدخــال تقنيــات حديثــة . تــي نعــيا بهــاالتــي نــؤدي بهــا أعمالنــا والكيفيــة ال
وجميــع . ومتطـورة وبصــفة مسـتمرة لرفــع اإلنتاجيـة األمــر الــذي يترتـب عليــه الحاجـة لمهــارات جديـدة ومختلفــة
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ين لـديها فـي إحـدا  لمؤسسات سوق العمل أصبحت تعتمد بصفة أساسـية علـى المهـارات المتـوفرة لـدى العـام
يجــاد قيمـة مضــافة للمـواد الخــام المسـتهلكة وتــوفير منتجـات وخــدمات عاليـة الجــودة  نقلـة نوعيــة لمنتجاتهـا وا 

العاملين الـذين يملكـون المعـارف والمهـارات المطلوبـة والقـادرين علـى مواكبـة المسـتجدات فقط . للمستفيدين منها
لقد تـم . الحدي  رص التي ينتجها سوق العملدرين على استغالل الففي التقنية وتطوير وتحدي  مهاراتهم هم القا

األخـــذ فـــي االعتبـــار هـــذه التغييـــرات إضـــافة إلـــى متطلبـــات ســـوق العمـــل الخليجـــي فـــي االعتبـــار عنـــد إعـــداد 
 .استراتيجية التعليم التقني 

 

 أهمية االستراتيجية  1-2
ي تحــد  بشــكل متســارع فــي مختلــف المجــاالت تحــتم النظـرة المســتقبلية التــي تأخــذ فــي االعتبــار التغييــرات التــ

 .إحدا  تحول أساسي في الطرق المستخدمة لتمليك القوى العاملة المهارات التقنية المطلوبة 
إن التحدي هم إيجاد تعليم تقني مبدع وأخالق ال تقل في مستواها عـن التعلـيم التقنـي فـي دول العـالم  

إن الفجوة القائمة بين واقع . لقائمة ن بل وتطويرها واإلضافة إليها أيضاً المتقدمة وقادر على استيعاب التقنية ا
التعليم التقني في دول الخليج العربية ومتطلبات سوق العمل الخليجي من التخصصات المسـتقبلية مـن جانـب 

والوصـول واالتجاهات الحديثة في مجال التعليم التقني من جانب آخر تعزز أهمية هذه االستراتيجية لتجسيرها 
 .ي مع االتجاهات العالمية الحديثةبالتعليم التقني إلى تلبية متطلبات سوق العمل الخليجي والتماش

- :وتنبع أهميـة إستراتيجيـة تطوير التعليم التقني في التالـي  
أهميـــة مراجعـــة التخصصـــات الحاليـــة واســـتحدا  التخصصـــات الرئيســـية والفرعيـــة والمطلوبـــة بنـــاء علـــى  .4

 . اسات احتياجات سوق العملمسوحات ودر 

ضرورة مراجعة البرامج والخطط الدراسية من حي  المناهج وعدد الساعات وطرق التـدريس والتركيـز علـى  .4
 .الجوانب العملية والتطبيقية 

تقوية المهارات األساسية والضرورية للتعامل مـع األسـواق العالميـة المنفتحـة علـى بعضـها الـبعض والمتمثلـة  .2
جادة مهارات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وتغيير السلوك الوظيفي في مهارات اال  تصال باللغة اإلنجليزية وا 

 .وزيادة المرونة من حي  إجادة خليط من المهارات الفنية واإلدارية 

ة والوافدة في بيتأهيل الخريجين فنيا وعلميا وفق المعايير العالمية كي يستطيع المنافسة مع العمالة األجن .1
 .ار المنافسة الحرة على الوظائف إط
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تقوية العالقة مع القطاع الخاص وتقييم احتياجاتـه الفرعيـة والعدديـة وأخـذ ذلـك فـي االعتبـار عنـد تصـميم  .5
كما تمتد مشاركة القطاع . البرامج الدراسية وتحديد أعداد المقبولين وتوزيعهم على التخصصات المختلفة 

ملــي وتــوفير البيانــات إلجــراء البحــو  والدراســات المشاركـــة فــي الخــاص لتشــمل تــوفير فــرص التــدريب الع
 .ياألنشطة الطالبيـة بالمعارض والندوات والدعم المالـ

 المستقبلية للتعليم الفنيالرؤية  1-1
 : للتعليم التقني في دول الخليج هي  الرؤية المستقبليةإن 
لتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية فــي دول مؤسســات التعلــيم التقنــي تعمــل علــى القيــام بــدورها فــي عمليــة ا -

 .مجلس التعاون الخليجي 

المجتمع الخليجي يعطي اهتمامًا أكثر بالتعليم التقني ويضعه في المكانة الالئقة بـه نظـرًا للـدور األساسـي  -
 .الذي يلعبه في التقدم االجتماعي واالقتصادي 

التعلـيم التقنـي ن وتعتبـر أن األنفـاق فـي مجـال الصناعة بدول مجلس التعاون تلعب دورًا قياديًا فـي مجـال  -
ــي هــو المــدخل للتطــوير وتعزيــز القــدرة التنافســية  ــده ن وأن التعلــيم التقن ــه عائ ــي اســتثمار ل ــيم التقن التعل

 .للصناعات الخليجية في السوق العالمي الحدي  

عـارفهم ومهـاراتهم وامـتالك م مدى الحياة وتطوير مالت التقنية لهم الرغبة في التعلالعاملين في كافة المجا -
 .مهارات جديدة 

كــذلك للكبـار عــن طريــق و الفـرص التعليميــة للشـباب الــراغبين فـي الحصــول علـى تعلــيم تقنـي عــال متاحـة  -
 .التعليم المستمر 

مؤسســات التعلــيم التقنــي قــادرة علــى االســتجابة لالحتياجــات المتغيــرة لكافــة القطاعــات الصــناعية وكــذلك  -
 .من خدماتها التعليمية  لألفراد المستفيدين
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 رسالة االستراتيجية  1-5
مـــن واقـــع كونهـــا المؤسســـات المنـــاط بهـــا تقـــديم التعلـــيم التقنـــي والعمـــل علـــى تحقيـــق أهدافـــه فـــإن رســـالتها 
االستراتيجية هي المسـاهمة بفاعليـة فـي إعـادة التـوازن لعمليـة التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية بوجـه عـام ن 

عادة التوا  . زن لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجية على وجه الخصوص وا 
 
 خصائـص وقيم االستراتيجية 1-6

 :تسترشد االستراتيجية بخصائص ومجموعة قيم في تحقيق أهدافها وهـي 
 .الخليجي بين الشبـاب الخليجـي  تأكيـد االنتماء والوالء الوطني لدول مجلس التعاون –4
 .لعطـاء لـدى الناشئة في دول مجلس التعـاون الخليجـي غـرس حب العمل وا -4
 .زرع القيم اإلسالمية وتثبيتها لدى الشبـاب في دول مجلس التعـاون الخليجـي  -2
 .تأكيد خصوصية المجتمعات في دول مجلس التعـاون الخليجـي  -1
 األهداف العامة لالستراتيجية  1-7

 :هي عامة ن طريق استراتيجية تقوم على عدة أهداف التعليم التقني سيكون ع رسالةإن تحقيق 
 
 الهــدف األول -

فـي السـوق  ةإعداد كوادر فنية لسوق عمـل سـريع التغييـر وتمليكهـا مهـارات ذات مسـتوى قـادر علـى المنافسـ
ــي احتياجــات الصــناعة اف ــي تســتقطب الشــباب وتلب ــيم تقن ــك عــن طريــق إيجــاد بــرامج تعل ــالمي ن وذل ــة الع ني

تباع فلسفة مرنة في التعليم التقني قادرة علـى االسـتجابة الحتياجـات المسـتفيدين مـن الخـدمات و والمستقبلية  ا 
 .التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم التقني 

 

 الهدف الثاني  -
وأن مسـتوى . أن يكون للخريجين إمكانيـة للتحـرك والتوظيـف فـي سـوق العمـل فـي كافـة دول مجلـس التعـاون

 .يجين معترف به في كافة دول الخليج معايير قدرات الخر 
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إن هذا يقتضي أن يكـون هنـاك نظـام موحـد لالعتـراف بـالمؤهالت التـي يحملهـا خريجـي مؤسسـات التعلـيم 
التقني في دول مجلس التعاون ويأتي مرادفًا لهذا استطاعة تنقل الطـالب مـن مؤسسـة تقنيـة فـي دول مـا إلـى 

 .أكاديمية ة ودون أي عوائقى بسهولأخر مؤسسة تعليمية تقنية في دولة 
 

 الهدف الثال    -
بمــا يتــيح أن تعمــل البــرامج الدراســية فــي التعلــيم التقنــي علــى تمليــك الطــالب القــدرات الرئيســية لســوق العمــل 

للخريجين سهولة التحرك في سوق العمل والتنقل بين المؤسسات والقطاعات الصناعية والمهـن المختلفـة بمـا 
 :هي هذه القدرات . وحاتهميتالءم مع تطلعاتهم وطم

  جمع وتحليل وتنظيم المعلومات. 
  االتصال وتبادل األفكار والمعلومات. 

  تخطيط وتنظيم أنشطة العمل. 

  عمل مع افخرين وضمن فريق العمل. 

  استخدام األفكار واألساليب الرياضية. 

  حل المشكالت. 

  استخدام التقنية. 

 
 الهدف الرابع  -

زالة كل العوائق التي قـد تمنـع الـبعض مـن تحقيـق إتاحة الفرصة لكافة  الراغبين في االلتحاق بالتعليم التقني وا 
يتنسـى لهـم المـدن قـد ال فالذين يعيشـون فـي المنـاطق البعيـدة عـن . رغباتهم في الحصول على التعليم التقني

قـد يقتضـي تبنـي نظـم هـذا الوضـع . بسهولة االلتحاق بمؤسسات التعليم التقني والتي تتواجد عـادة فـي المـدن
 .تعليم تقني مرنة مع االستفادة من الوسائل التقنية الحديثة لتوصيل التعليم التقني إلى المناطق النائية 

 
 الهدف الخامس  -

زيـادة االسـتثمار فـي التعلـيم التقنـي بصـفة عامـة يتوقـع أن تتزايـد حاجـة الصـناعة لخريجـي مؤسسـات التعلـيم 
ــه يمكــن مســاعدة المؤسســات الصــناعية مــن تعزيــز موقفهــا التنافســي فــي  التقنــي ن وتلبيــة هــذه الحاجــة فإن
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لهذا البد من العمل على إقناع مؤسسات القطـاع الخـاص مـن االسـتثمار فـي إعـداد الكـوادر . األسواق العالمية
 .يس وتشغيل مؤسسات التعليم التقنيالفنية في مؤسسات التعليم التقني ن بل وجذبها نحو االستثمار في تأس

 

 الهدف السادس  -
ر على مؤسسات التعليم التقني في دول مجلس يرفع كفاءة مؤسسات التعليم التقني إن هناك إنفاق حكومي كب

ذلك فإن مؤسسـات التعلـيم التقنـي عليهـا . التعاون وينبغي معرفة مردود هذا اإلنفاق من حي  الكمية والنوعية
وتعمـل علـى تطـوير  وقت الذي تحافظ فيه على جودة مخرجاتهااالستمرار في تحسين كفاءتها وفعالياتها في ال
 .التأكيد على مبدأ المحاسبة هذه الجودة واستخدام البنى التحتية بفعرالية مع 

 : األهداف التفصيلية وآليات تنفيذها 1-8
يلية وهـي األهداف العامة لإلستراتيجية المذكورة أعاله ينتج تحقيقها عن طريق تنفيذ عدد من األهـداف التفصـ

: 
 
سـوق  احتياجـاتإعادة هيكلة مؤسسات التعليم التقني وبرامجه وتطويرها بصور مستمرة بما يلبي   -4

 .العمل الخليجـي 
 

 :آليات التنفيذ 

لتطـوير  آليـاتوكـذلك  واإلعـدادمناسـبة للكشـف عـن احتياجـات سـوق العمـل مـن التخصصـات  آلياترصد  -
 .ذلك بصورة مستمرة 

 .يمية بين المعاهد الصناعية والكليات التقنية فتح القنوات التعل -

 .ربط عمليات التعليم والتدريب بالتوظيف  -

 .إدخال مسارات تدريبية وتعليمية عن بعد في الكليات التقنية بدول المجلس  -

مراجعة برامج التعليم التقني القائمة وتطويرها بما يلبي احتياجات سوق العمل والعمل على معالجة التكـرار  -
 .تداخل بين تخصصاتها ومستوياتها وال

ــة  اســتحدا  - ــة الالزمــة لعملي ــواقص فــي المجــاالت المهني ــدة الســتكمال الن ــة جدي ــرامج تعليمي مؤسســات وب
 . التنمية 
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 .تطوير نظام شامل إلدارة قطـاع التعليم التقني بشقيه العام والخـاص  -4
 

 :آليات التنفيذ 

 .المهني  واإلرشادوضع إطار عام لعمليات التوجيه  -
يجاد برامج مساندة  -  .تبني نظام للحد من التسرب من التعليم وا 

 .التقني الكليات بالتعليم في ربط التعليم النظامي -

 .تدريب المعلمين والمدربين وفقًا لالتجاهات الحديثة  -

يـة تنمية وتطوير أجهزة التخطيط والرقابة المشـرفة علـى مؤسسـات التعلـيم التقنـي الحكوميـة وغيـر الحكوم -
 .للتعلم التقني 

 .تطوير نظم التقويم المستمر لفئات الموارد البشرية العاملة في برامج التعليم التقني  -

تطــوير نظــم التوظيــف والتطــوير الــوظيفي المعمــول بهــا فــي مؤسســات التعلــيم التقنــي بمــا تناســب مــع  -
 .الطموحات الجديدة للتعليم التقني 

وقواعـــد البيانـــات الخاصـــة بـــالتعليم التقنـــي وربطهـــا بقواعـــد تطـــوير نظـــام المعلومـــات وشـــبكات االتصـــال  -
 .المعلومات بدول مجلس التعاون 

ــة المســتويات  - ــى كاف ــرارات عل ــدعم اتخــاذ الق ــة ل ــه الحديث ــرارات واســتخدام تقنيات ــاء نظــام دعــم اتخــاذ الق بن
 .والمجاالت 

ئمـة علـى اسـتخدام التقنيـات في مؤسسات التعلـيم التقنـي فـي إطـار اسـتراتيجية قا اإلعالميتطوير النشاط  -
 .الحديثة في االتصال والتواصل الجماهيري لدعم أهداف التعليم التقني 

 

إعداد برامج تعليمية تقنية متكاملة وفق معايير عالميـة بما يحقــق الجــودة النوعيــة للتعلـيم   -2
 .التقـني ومخرجاتـه

 

 :آليات التنفيذ 

 .ول مجلس الخليج العربي وضع وتوحيد مقاييس للقدرات المهنية بد -
 .في العمليات التدريبية  افلي تطبيقات الحاسب استخدام -

 .التأكيد على المستوى العلمي والتطبيقي لدى الطالب  -
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 .إنشاء مجلس نوعية لوضع أطر عامة للبرامج التدريبية والتقنية  -

 .توثيق العالقة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل  -

ن كانت مختلفة بين دول المجلس و علومات للمعاييرإنشاء مركز م -  .القدرات حتى وا 

 .تكوين هيئة خليجية للمؤهالت التقنية والمهنية  -

االستمرار في التواصل واالتصال بالنظم العالمية المماثلة لإلطـالع علـى التطـورات الحديثـة فـي هـذه الـنظم  -
 .الدروس المستفادة منها  واستخالص

 

م برامج التعليم التقني بدول مجلـس التعـاون بمـا يحقـق أهـداف تلك البرامـج العمل على تناغ -1
. 
 

 :آليات التنفيذ 

إيجاد نظام تعليمي وتدريبي تقني متكامل يقوم على أساس خصائص سوق العمل الخليجي ويلبي حاجاته  -
 .ويتماشى مع االتجاهات الحديثة 

 .صصات المتوفرة في الكليات التنسيق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بالتخ -

 .سوق العمل في دول الخليج العربيةإدخال بعض السياسات التي من شأنها أن تفعل من دور  -

إيجـاد مســار تعليمــي واحــد فــي كافــة الكليــات التقنيـة بالــدول الخليجيــة تلبــي حاجــة ســوق العمــل الخليجــي  -
 .لتعطي الفرصة لمخرجاته للعمل في هذه الدول مجتمعة 

 .لخبرات بين الكليات التقنية بالدول الخليجية تبادل ا -

 .الطالب بين الكليات  انتقالحرية  -

 .االستفادة من التوصيات المهنية المتاحة على مستوى دول الخليج العربية وغيرها -

 .بين دول المجلس توحيد المفاهيم واألهداف المتعلقة بالتعليم التقني  -

 .نيفي للطالب وضع معايير لقياس المستوى العلمي والتص -

 

تطــوير البحــ  العلمــي فــي المجــاالت التطبيقيــة والفنيـــة بمــا يشــكل األســاس لعمليــات تنميــة  -5
 .وتطوير برامـج التعليم التقــني 
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 :آليات التنفيذ 

 .تأسيس مراكز البحو  التطبيقية المتخصصة ومراكز نقل وتطويع التقنية بمؤسسات التعليم التقني  -
لبحو  التطبيقية نحو المساهمة في تطوير العناصر البشـرية العاملـة فـي مؤسسـات توجيه أنشطة مراكز ا -

 .التعليم التقني 

 .ومؤسساته االقتصادية واالجتماعيةتوجيه أنشطة وبحو  هذه المراكز بما يخدم المجتمع  -
 

ة تحقيق تكافؤ الفرص أمام الراغبين في التعلـيم التقــني فـي مختلــف مراحــل حيـاتهم الدراسيــ -6
 .والعمليـة 

 :آليات التنفيذ 

 .تطوير أسس ومعايير وخطط ونظم القبول في مؤسسات التعليم التقني  -
 .تطوير نظام اختبارات القبول والتسجيل واالمتحانات والشهادات في برامج التعليم التقني  -

 . واألفرادتطوير نظم تقدير االحتياجات التدريبية للمؤسسات  -

 .التدريب أثناء الخدمة وبرامج التدريب التحويلي وبرامج خدمة المجتمع  تنمية وتطوير نظم وبرامج -
 

الفنية والنشـاط الحر والعمل فـي القطـاع الخـاص  التقنية توجيه الشباب الخليجي نحو المهن -7
 .ن بما يساعد على إعادة التوازن لسـوق العمـل 

 :آليات التنفيذ 

  .رفع الوعي بالتعليم التقنيبح  أساليب ل  -

 . تفعيل دور الكليات في خدمة المجتمع  -

ــنفس فــي كســب العــيا وحشــد جهــود مؤسســات  - العمــل علــى نشــر ثقافــة العمــل الحــر واالعتمــاد علــى ال
 .المجتمع للدعوة لهذه القيم 

 .حرة  اقتصاديةالتقية على أسس  األعمالتقديم الدعم لمبادرات حاضنات  -

روعات الخاصـة الصـغيرة والتعـاون مـع الجهـات الحكوميـة إنشاء نظام الدعم الفنـي لمبـادري تأسـيس المشـ -
 .وغير الحكومية المهتمة بهذا المجال 

إنشــاء بــرامج وتخصصــات تعليميــة وتدريبيــة جديــدة تشــجع الخــريجين علــى الــدخول إلــى أنشــطة إنتاجيــة  -
 .وخدمية جديدة 
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 .ــني تنويع مصادر تمويل المؤسسات الحكومية العاملـة في مجـال التعليم التق -8
 :آليات التنفيذ 

 .برامج وخدمات مقابل رسوم محددة تنمية الموارد المالية الذاتية لمؤسسات التعليم التقني عن طريق تقديم -
تكثيف االتصاالت والتواصل والتعاون مع مؤسسات القطاع الخـاص واجتـذاب مسـاهماتهم العينيـة والماليـة  -

 .خريجيه  في مشروعات تنمية وتطوير التعليم التقني ودعم

 .اختصاصاتهالالستثمار في دعم مؤسسات التعليم التقني الحكومية في مجاالت  يةباألجنح  الشركات  -

 .الدولية واإلقليميةتها على المستويات المحلية انجاز ا  تسويق خبرات مؤسسات التقنية و  -

مـي مواردهـا الماليـة الذاتيـة البحثية والعلمية التابعة لمؤسسات التعليم التقني بأسـاليب بمـا ين المراكز إدارة -
 .على الميزانية العامة للدولة  اعتمادهاويخفض نسبة 

والدولية التـي تسـهم الدولـة فـي ميزانيتهـا السـتثمار هـذه المؤسسـات  اإلقليميةتكثيف التعاون مع الهيئات  -
 . في صالح تنمية وتطوير أنشطة التعليم التقني 

 

 صصـة لمـؤسسـات التعليم التقــنيالمخالموارد  استخدامرفع مستويات كفاءة  -9
 

 :آليات التنفيذ 

حكام اإلنفاقترشيد  -  .نظم تقدير وتنفيذ الميزانيات والتكاليف وا 
 .توسيع الطاقة االستيعابية لمرافق التعليم التقني  -

تنفيــذه  آليــاتتطــوير نظــام صــيانة المبــاني ومرافــق ومعــدات وتجهيــزات مؤسســات التعلــيم التقنــي وتصــميم  -
 .بعته ومتا

حصـــر الـــورا والمختبـــرات والمـــوارد الماديـــة المتاحـــة بمؤسســـات التعلـــيم التقنـــي وتكـــوين قواعـــد بيانـــات  -
 .بإمكاناتها وبمسويات كفاءة تشغيلها 

المـوارد البشـرية والماليـة  باسـتخدامذات العالقـة  األنشـطةوالمشـرفة علـى  المنفـذة اإلداريـة األجهزةتطوير  -
 .ة والمرافق والتجهيزات المتاح

التعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الســتخدام مواردهــا الماديــة والبشــرية فــي دعــم وتنفيــذ  -
 .برامج التعليم التقني وتصميم النظم الخاصة بذلك 
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ـــي فـــي إطـــار  -40 ـــيم التقن تشـــجيع ودعـــم القطـــاع الخـــاص لتأســـيس وتطـــوير مؤسســـات التعل
 .  المعتمدة لهذا القطـاع  االستراتيجية

 

 :آليات التنفيذ 

 .تفعيل التعليم التعاوني بكافة أنماطه  -
 .لبات تنفيذ االستراتيجية الجديدةتطوير وتنظيم جهاز إدارة مؤسسات التعليم التقني بما يتناسب مع  متط -

 .عليها  واإلشرافإنشاء نظام التصريح للقطاع الخاص بتأسيس مؤسسات لتعليم التقني والتدريب  -

 .في إنشاء مؤسسات التعليم التقني  لالستثمارم والخاص دعوة القطاعين العا -

 .وضع وتشغيل نظام لتقديم الدعم الفني لمؤسسات التعليم التقني في القطاع الخاص  -

التواصل مع المؤسسات العالمية ذات الشهرة والخبرة في مجـال التعلـيم التقنـي ن وتشـجيعها علـى مشـاركة  -
 .الحكومية على تطوير برامجها وأنظمتها  مؤسسات التعليم التقني الحكومية وغير

 .زيادة قناعة مؤسسات المجتمع بتحمل الجهات المستفيدة من العمالة الفنية تكلفة إعدادها  -

 

 قيـاس األداء  1-9
لـى مؤشـرات نجـاح تسـتند ععبـر سيتم مراقبة تنفيذ االستراتيجية بواسطة عدة طرق ن من بينهـا قيـاس األداء 

 .الجــدول التـالي يوضـح األهـداف ومؤشـرات النجـاح تراتيجية و األهداف العامة لالس
 

 جــدول يوضـح األهـداف ومؤشـرات النجـاح
 ماذا يتم قياسه مؤشـرات النجـاح الهدف

إعــــــداد الكــــــوادر الفنيــــــة 
للعمــــــل فــــــي المجــــــاالت 

 .التقنية 

مستويات المهارات للتعليم التقني تماثل المسـتويات التـي  -
ــي المــدى القصــير وكــذلك مســتويات تطلبهــا الصــناعة  ف

 مية القياسية في المدى البعيد المهارات العال
وجهــــة نظــــر أربــــاب العمــــل حــــول مالءمــــة المهــــارات  -

  .المكتسبة للخريجين لمتطلبات سوق العمل إيجابية

الفــــرص الوظيفيــــة للخــــريج وقابليتــــه للتوظيــــف التقنــــي  -
 .أصبحت أفضل بعد التحاقه بالتعليم التقني 

حجــم المهــارات المتــوفرة ومــدى مســتوى و  -
 .مالءمتها لمتطلبات سوق العمل 

الفـــرص الوظيفيــــة للخـــريجين وقــــابليتهم  -
 .للتوظيف 

األنظمــة األكاديميــة للتعلــيم التقنــي بــدول  -لهـــا يوجـــد نظـــام موحـــد لالعتـــراف بـــالمؤهالت التـــي يحم -الخريجــون يمكــنهم التحــرك 



 22 

والتوظيف في سوق العمـل 
فـــــي كافـــــة دول المجلـــــس 
ـــــدرات  بمســـــتوى معـــــايير ق
الخــــريجين فــــي كافــــة دول 

 الخليج

 .خريجي مؤسسات التعليم التقني 
 تماثل البرامج الدراسية  -

 .مجلس التعاون 
 .المناهج ومستوى القدرات  -

 
 

 تابع جــدول يوضـح األهـداف ومؤشـرات النجـاح

 ماذا يتم قياسه مؤشـرات النجـاح الهدف
تمليــــــك الطــــــالب القــــــدرات 

ـــــل  الرئيســـــية لســـــوق العم
مكانية توظيف الخـريجين و  ا 

فــــــي مجــــــال واســــــع مــــــن 
القطاعــــــــــات الصــــــــــناعية 
ــــــي  وتحــــــركهم بســــــهولة ف

 سوق العمل 

البرامج الدراسية تكسب الخـريجين مهـارات عامـة مشـتركة 
بــين مــدى واســع مــن القطاعــات الصــناعية إضــافة إلــى 
المهــارات التخصصــية وبــاألخص تلــك المتعلقــة بالقــدرات 

 . ا كافة القطاعات الصناعية األساسية التي تتطلبه

إسـهام مؤسسات التعليم التقني في تطـوير قـدرات 
الكــوادر الفنيــة األساســية وتملــيكهم القــدرة علــى 

 .التحرك في سوق العمل 

تكـــــافؤ الفـــــرص وتوفرهـــــا 
للجميــع فــي مجــال التعلــيم 

 .التقني 

ال توجد عوائق تمنـع التحـاق الـراغبين فـي التعلـيم التقنـي 
بمؤسســــاته واســــتخدام الوســــائل التقنيــــة مــــن االلتحــــاق 

 .الحديثة إليصال التعليم التقني للراغبين 

مــــدى تــــوفر مؤسســــات التعلــــيم التقنــــي فــــي كافــــة 
المنــاطق ومالءمــة شــروط االلتحــاق بهــا لمخرجــات 
التعلـــيم الثـــانوي ومرونـــة البـــرامج التعليميـــة ومـــدى 
اســـتخدام التقنيـــة الحديثـــة واألنمـــاط الجديـــدة مثـــل 

 .ن بعد في العملية التعليمية التعليم ع
زيــــــادة االســــــتثمار فــــــي 

 التعليم التقني 
هناك إقبال علـى االسـتثمار فـي مجـال التعلـيم التقنـي مـن 

 .مؤسسات القطاع الخاص 
يم مدى الزيادة أو التوسع في مؤسسات التعل -

 التقني المملوكة للقطاع الخاص
مــدى إقبــال مؤسســات القطــاع الخــاص علــى  -

راســــة فــــي مجــــال التعلــــيم تبنـــي الطــــالب للد
 .التقني

 مــدى إســهام مؤسســات القطــاع الخــاص فــي -
 . تطوير إمكانات المؤسسات القائمة
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رفـــــع كفـــــاءة مؤسســـــات 
 .التعليم التقني 

ــــة االســــتيعابية  - ــــتم اســــتغالل الحــــد األقصــــى للطاق ي
 .لمؤسسات التعليم التقني 

 .كفاءة وفعالية العملية التعليمية  -

ـــــي إم - ـــــع الهـــــدر والخســـــارة ف ـــــزات من ـــــات وتجهي كان
 .مؤسسات التعليم العالي 

إدارة مؤسسـات التعلــيم التقنـي بكفــاءة وفعاليـة وتطبيــق  -
 .ممارسات أفضل في استغالل كافة اإلمكانات المتاحة 

مخرجـــــات مؤسســـــات التعلـــــيم التقنـــــي مـــــن  -
 .الناحية الكمية والنوعية 

إكســـاب مـــدى نجـــاح العمليـــة التعليميـــة فـــي  -
  دفةالخريجين المهارات المسته

مدى تطبيق النظم اإلدارية الحديثـة فـي إدارة  -
مؤسســــات التعلــــيم العــــالي ومــــدى التزامهــــا 

 .بمعايير الجودة الشاملة 

 أساليب قياس مؤشرات النجاح  1-40
المسوحـات واإلحصائيات ألعداد المقبولين من الطالب والمتدربـين والخريجـين في مؤسسات التعليم التقـني  .4

. 

 .اس الجودة النوعية لبرامج ومخرجات مؤسسات التعليم التقني إنشاء مراكز لقي .4

 .وضع نظم لقياس مستوى كفاءة األداء للعاملين في مؤسسات التعليم التقني  .2

 .إجراء الدراسات الخاصة بقياس مستوى رضا أرباب العمل عن مخرجات مؤسسات التعليم التقنـي  .1

 .خريجـين إجـراء الدراسات لقياس مسـتوى الرضا الوظيفي لل .5

 .الوقوف على مستوى التدرج الوظيفي لمخرجات التعليم التقنـي  .6

 .دراسـة تحديـد نسبة العمالة الوطنية العاملة في سوق العمل في دول المجلـس  .7

قياس مدى مواكبة التخصصات والبرامج في مؤسسات التعليم التقني مـع التقنيـات المسـتخدمة فـي ســوق  .8
 . العمل 

 

 خاتمة -5
وضع اسـتراتيجية التعلـيم التقنـي لـدول الخلـيج مـع األخـذ فـي االعتبـار متطلبـات سـوق العمـل الخليجـي لقد تم 

المســتقبلية وتفاعــل هــذا الســوق مــع المتغيــرات فــي المجــاالت التقنيــة وتأثيراتهــا علــى إيقــاع العمــل وأنماطــه ن 
 .اإلتقان والجودة في العمل ه العولمة وظروف التجارة العالمية من منافسة شديدة تستدعي ضوكذلك ما تفر 

ونظرًا لدينامية المتغيرات فمن المؤمل أن تتم مراجعة االستراتيجية وتقييم نتائجهـا مـن وقـت فخـر مـن  
 .أجل التطوير وتعديل المسار الذي يقود إلى تحقيق النجاحات المطلوبة 


