
 

 

  بحث

 " الدولٌة والمقاٌٌس المعاٌٌر اطار فى الطاقة فى البشرٌة والتنمٌة تدرٌبوال التأهٌل" :  بعنوان

  الحكٌم على فاروق/    المهندس االستاذ:    من مقدم

 "  المصرٌة المهندسٌن بنقابة – الطاقة لجنة ورئٌس الكهربائٌة الهندسة شعبة رئٌس" 

 "  المصرٌة الكهربائٌٌن المهندسٌن جمعٌة رئٌس" 

 "العرب المهندسٌن اتحاد – االتحادٌة الطاقة لجنة عضو"

 :  مقدمة

 مدى على الدال الرئٌسى المحور تمثل وهى.  العالم دول فى التنمٌة مسٌرة تقود التى القاطرة هى الكهربائٌة الطاقة تعتبر    

 للكوادر والتدرٌب التاهٌل"   : هو العمل نظم فى والتحدٌث التطوٌر ٌواكب الذى المهمة العناصر واحد.  المجتمعات تقدم

  " . الكهربائٌة الطاقة مجال فى تعمل التى البشرٌة

  بالمجتمـع للنهوض تسعـى دولـة أي أولوٌــات رأس علً البشرٌـة الموارد تنمٌة استراتٌجٌة تعتبر كما       

 بهدؾ الفنٌة و التقنٌـة لتحدٌاتـه ٌرتقً و العصـر متطلبـات ٌواكـب عصـري تدرٌب و تعلٌـم خــالل من طاقاتـه إطالق و      

  .المستقبلٌة بالدها تنمٌة خطط و برامج فً فاعلة و  منتجة بشرٌة قوة قاعدة بناء

 المعاٌٌر تطبٌق خالل من الطاقة مجال فى العاملة البشرٌة الموارد تنمٌة فى والتدرٌب التاهٌل دور البحث هذا ٌتناول وسوؾ    

 . الدولٌة والمقاٌٌس

 الهامة المؤشرات من و التنمٌة خطط فً للمساهمة متزاٌدا طلبا العربٌة بالدنا فً الكهربائٌة الطاقة وتواجه

 طاقة على الحصول نبغً كنا إذا خاصة بصفة و عامة كطاقة ملحة ضرورة توفٌرها ٌصبح الشعوب لتقدم

 . فٌها نعٌش التً للبٌئة ملوثة غٌر نظٌفة

 . الكهرباء منظومة فً(التكنولوجٌات)التقنٌات احدث علً ومدربة مؤهلة بشرٌة كوادر بدون لٌتحقق لن وهذا

 عبء ٌمثل أصبح جدٌدة تولٌد محطات إلنشاء الباهظة االستثمارٌة التكالٌف ارتفاع أن ان الً باالضافة وهذا

 استٌرادها ٌتم و بالخارج تصنع المحطات مكونات معظم أن حٌث له استنزاف و القومً االقتصاد على

 . الغٌار قطع و الصٌانة و التركٌب أعمال إلى باإلضافة

 االقتصاد ٌخدم لما استخدامها حسن و المولدة الطاقة هذه على المحافظة علٌنا تحتم الضرورة فإن لذلك

 و المسموعة و المرئٌة اإلعالم وسائل على ٌستوجب مما األمه و بالوطن ٌنهض و ٌرتقً و القومً

 الصحٌحة مصادرها فً استخدامها لحسن الكهربائٌة الطاقة مستخدمً توعٌة تجاه بدورها تقوم أن المقروءة



 وسائل وعلً الهٌئات و الشركات و األفراد مهارات،وسلوكٌات رفع كٌفٌة البحث هذا ٌناقش سوف و

 . للطاقة األفضل االستخدام نحو جمٌعها الهٌئات هذه توعٌة على العمل اإلعالم

 المعنٌة والفنٌة الهندسٌة المنظمات عن الصادرة الدولٌة والمقاٌٌس والمواصفات العاٌٌر تطبٌق اطار فً

 .والطاقة والبٌئة الجودة بنظم

 المولدة الكهربائٌة الطاقة على الحفاظ فً المدنً المجتمع منظمات و الكٌانات و الهٌئات كافة مشاركة بغٌر و

 ..بعد فٌما ستوضح التً المتاحة المصادر مختلف من

 البرامج وضع خالل من االستراتٌجٌة الخطة رسم و تدرٌب و تأهٌل فً رئٌسً دور العربٌة الدول على و

 الطاقة بتقنٌات المعنٌة العلمٌة البحوث و الدراسات باالستعانة تنفٌذها و التقنٌة

 عن تغفل أن دون ، االبتكار و التقنٌة و للعلوم المستقبلٌة االتجاهات و العرٌضة الخطوط الخطة هذه تشمل و

 . السٌاق هذا فً المدنً المجتمع و الصناعً و الحكومً القطاع و الجامعات و المدٌنة دور

 :  البحث محتوٌات

 .  عامة مقدمة -

 .  والمتجددة الجدٌدة – التقلٌدٌة:  الكهرباء لتولٌد الطاقة ومصادر انواع -

 .  التدرٌب ومفهوم اهمٌة -

 . والتاهٌل التدرٌب اهداؾ  -

 . البشرٌة للكوادر والتقنى المهنى التدرٌب -

 . الكهربائٌة الطاقة لمجال التدرٌبٌة االحتٌاجات وتحدٌد تحلٌل -

 . والفنٌة الهندسٌة للكوادر والمهارات المهام -

 :  ومنها الدولٌة للمعاٌٌر طبقا  - والتدرٌبٌة التاهٌلٌة للبرامج والتصمٌم الدراسة -

 العملى التطبٌق  . 

 االوروبٌة للمواصفات طبقا والمنشئات للمبانى الطاقة مدٌر برامج  . 

 القٌاسٌة للمواصفات الطاقة نظم مراجعى برامج  (EnMS – Iso 50001    . ) 

 ( . Iso 50001 )  الدولٌة القٌاسٌة المواصفات عن مختصر شرح -

 .  الطاقة مجال فى العاملة للقٌادات التطبٌقى التدرٌب – القٌادة ومهارات معاٌٌر -

 . الطاقة كفاءة وتحسٌن ترشٌد مجال فى التدرٌب برامج -

 .  الكهربائٌة الطاقة منظومة مجال فى التاهٌلٌة المهنٌة الشهادات -

 .   والعلمٌة االوروبٌة الدول بعض فى ناجحة وتجارب امثلة -

 (  التوزٌع – النقل – االنتاج)  الكهربائٌة المنظومة عناصر فى التدرٌبٌة البرامج 



 العمل وتخصص لنوعٌة طبعا العناصر افضل اختٌار  . 

 الطاقة منظومة الدارة ممارسة افضل تحقٌق اجل من التدرٌب . 

 ( .  الطاقة – البٌئة – الجودة)  االٌزو مواصفات على التدرٌب -

 .  الطاقة ادارة نظام على والتدرٌب التاهٌل برامج تطبٌق عند المترتبة االثار -

 .   التوصٌات - الخاتمة  -

 

 

 

 :الجدٌدةوالمتجددة – التقلٌدٌة: الكهرباء لتولٌد الطاقة مصادر و انواع

 (:  المتجددة ؼٌر الطاقة) التقلٌدٌة الطاقة -1

 : األحفوري الوقود

 لتولٌد الرئٌسً الطاقة مصدر هو الـأحفوري الوقود و ، الفحم و الطبٌعً الغاز و النفط  فً وٌتمثل 

 و ، للنضوب قابل مصدر هو و ، الٌوم المستخدمة الطاقة من% 09 على ٌربو بما ٌسهم حٌث الكهرباء

 الطاقة من كبٌرة كمٌات على الحتوائها نظرا مهمة هً و. والمناخ البٌئة تلوث الى تؤدى مسببات عنه ٌنتج

 . حرارٌة طاقة إلى االحتراق عملٌة تحول التً و الكٌمٌائٌة

 : وهى رئٌسٌة انواع ثالثة الى االحفورى الوقود ٌقسم

 وهو اهمها ومن انتشارا المتجددة غٌر الطاقة مصادر اكثر من النفط ٌعد: الخام النفط، 

 و الهٌدروجٌن و الكربون عنصرا مكوناتها اهم ومن العضوٌة المركبات من ٌتكون سائل

 .الهٌدروكربون اسم علٌه ٌطلق

 والفحم النباتى الفحم نوعان وهو الكربونٌة المواد من خلٌط عن عبارة وهو: الفحم 

 . الحجرى

 تولٌد فً استخداما االحفورٌة المصادر اكثر من الطبٌعى الغاز ٌعد: الطبٌعى الغاز 

 . الكهرباء

 : المتجددة و الجدٌدة الطاقة  -2

 : الشمسٌة الطاقة



 التسخٌن عبر منها ٌستفاد كما الشمسٌة الخالٌا بواسطة كهربائٌة طاقة إلى مباشرة تحوٌلها ٌمكن 

 . الطهً و التدفئة و المٌاه تسخٌن عملٌات فً المباشر

 بنسبة العربٌة االمة وعلً علٌنا هللا انعم نعمة وهً والمتجددة الجدٌدة الطاقة انواع احدي   وهً

 . عالٌة للشمس سطوع

 :الرٌاح طاقة

 لتولٌد توربٌنات تشغٌل فى تستخدم حٌث الرٌاح شدة و سرعة على اساسى بشكل الطاقة هذه تعتمد

 .الكهربائٌة ثم المٌكانٌكٌة الطاقة

 :   النووٌة الطاقة

 منها التخلص مشكلة و ، المشعة النفاٌات سلبٌاتها أبرز و الكهربائٌة الطاقة لتولٌد المهمة المصادر احد

 . منه اإلشعاعات تسرب أو ، المفاعل انفجار لمنع العالٌة السالمة ضوابط و ،

 

 

 

 :الكهرومائٌة الطاقة

 الكهرباء تولٌد محطات انشاء وٌتم للبٌئه صدٌق و مصدرنظٌف هى و الكهرباء مولد تشغٌل على تعمل

 .والشالالت المٌاه ومساقط السدود عند

 : الجوفٌة الحرارٌة الطاقة

 الطاقة) هذه تكون المناطق بعض فً و ، األرض جوف فً الحرارة درجة ارتفاع من ٌستفاد حٌث

 هذه تنتشر – مثال -أٌسلندا ففً ، الحارة الٌنابٌع بالتالً فتوجد األرض سطح من قرٌبة(  الجوفٌة

 . التسخٌن و التدفئة ألغراض منها ٌستفاد و ، الٌنابٌع

 ( : البٌوماس) الحٌوٌة الكتل

 منها لٌتصاعد خاصة حفر فً تخمٌرها ٌتم التً الزراعٌة و الحٌوانٌة تشمل و الحٌوٌة المخلفات هً و

  لالشتعال قابل غاز هو و المٌثان غاز

 : الهٌدروجٌن ؼاز

 تأمٌن فً كبٌر دور له ٌكون ألن مرشح هو و ، للطاقة كمصدر الوقود أنواع من مهما نوعا ٌمثل

 االستفادة تطبٌقاته أبرز و ، الهٌدروجٌن غاز على تعمل سٌارات ظهرت قد و ، المستقبل فً الطاقة

 داخلها الكهرباء تولٌد ٌتم و ، المستقبل فً واسعة بتطبٌقات واعدة خالٌا وهً ،( الوقود خالٌا) فً منه

 طاقة على نحصل األكسجٌن و الهٌدروجٌن اتحاد عبر و ، بها الهواء و الهٌدروجٌن بتمرٌر مباشرة

 . كهربائٌة



 :الكٌمٌائٌة الطاقة

 نتٌجة الداخلى االحتراق محرك فى المتولدة الحرارة اعتبار ٌمكن و الكٌمٌائى التفاعل عملٌة عن تنتج

 .الكٌمٌائٌة الطاقة انواع من نوع االكسجٌن و الكٌروسٌن تفاعل

 :الجزر و المد طاقة

 الطاقة انواع من الطاقة هذه تعتبر و والجزر المد ظاهرتى على تعتمد القمرٌة الطاقة علٌها ٌطلق

 . الحركٌة

 و نظٌفة طاقة بأنها تمتاز و للنفاذ قابل غٌر و دائم بشكل الطاقة توفر التً المصادر تعتبرمن وهً 

 . للبٌئة صدٌقة

 

 

 

 

 

 : التدريب ومفهوم اهمية

 المرتبطة والفنية واليندسية االدارية واالنشطة الجيود" أنيما عمى والتطوير التدريب والخبراء الباحثون يعرف
 العناصر وسمات صفات فى وسموكى ومعرفى ميارى تغيير إجراء تستيدف,  لممنظمة الجيد االداء بحالة

 بشكل واليندسي الميني آداءه لتطوير أو,  بو المنوط العمل ومتطمبات بإلتزامات الوفاء من يتمكن لكى,  البشرية
.  واالرتقاء التميز في يرغبون الذين االفراد ولصالح,  العمل لصالح النياية فى ذلك ليصب عميو كان مما أفضل
 يعمل التى الشركة او المؤسسة او المنظمة قدرات عمى ينعكس مما والمعيشى الوظيفي وضعو تحسين ثم ومن
 . بيا

 وسموك نمط فى تغيير ألى لالستجابة العاممين لدى الوعى من نوع وخمق تنمية فى والتطوير التدريب ويساىم 
 عمى كالتدريب) العمل إلحتياجات وطبقا استجابة التدريب يكون ان ويجب, الروتينى العمل عن والبعد,  العمل
 عمى الطمب فى متميزة خدمة تقديم عمى التدريب أو.  توزيعيا او نقميا او الكيرباء انتاج وحدات وصيانة تشغيل
 (. بينيم الممل حدوث لمنع التغيير من وكنوع لمعاممين اآلداء مستوى لرفع وكذلك,  الكيربائية الطاقة



 وطريقا ذاتو حد في كبيرا ىدفا يعتبر وفعالياتو مجاالتو كل في اليندسي العمل في والممتزم الجيد األداء أن كما
 بالتأىيل مرتبط الجيد األداء أنو . ( والزمنية والكمية النوعية ) لممنشأة األساسية األىداف تحقيق الى مضمونا
 .المستمر والتدريب الكافي

فالتدريب والتطوير يعتبران الدعائم الرئيسية في استيعاب التكنولوجيا المتقدمة، ويؤديان الى حسن األداء ورفع 
الميارات، وبالتالي تحسين انتاجية العمل، وىذا ما تتطمبو كل المجاالت واالنشطة لمنظومة  الطاقة    الكيربائية 

 اء  ( . توزيع الكيرب –نقل الكيرباء  –) انتاج الكيرباء 
 تحقيق أجل من الكوادر تمك إلعداد وفاعمة ىامة أداة كونيا من ، اليندسية الكوادر وتدريب تأىيل أىمية تنبع
 واالقتصادية والفنية اليندسية بجوانبيا الفعاليات كل لتنفيذ أساسيا شرطا تمثل التي المذكورة، المتطمبات كل

 . المالئمة بالصورة وتحديثيا المنظومة بادارة لمقيام وكذلك والوقائية،

 الطاقة مجال فى خاصة وبصفة المجاالت كافة فى دلمفر بالنسبة والتطوير التدريب أىمية وسنوضح

 -:يمى كما( الدولة) كمو لممجتمع وبالنسبة( , الكيرباء قطاع)  لممنظمة وبالنسبة,  الكيربائية

 : ومنها محاور عدة من التدريب موضوع سنناقش كما

   ؟ تدريبيم المطموب االفراد اختيار كيفية التدريب مفيوم 

  ؟ التدريبى الدرس تصميم كيفية و المختمفة التدريب وطرق وسائل

 ؟ التدريب من القصوى االستفادة تتم كيف 

 بالتدريب االىتمام في التابعة والتوزيع والنقل االنتاج وشركات والطاقة الكيرباء قطاع دور البحث سيتناول كما
 :منو المتحقق العائد وماىو التدريب عمى سنويا انفاقو ومايتم  تخصصاتيا بكافة البشرية لمكوادر والتاىيل

 .لدييماألفعال  تنمية وتطوير نماذج التفكير وأنماط أجل من لآلخرين واكسابيا والخبرة المعمومات نقل: أوالً 

 .الحالية والمستقبمية يمأعمالآداء الفاعمية في  يمكسابلمعاممين ال التدريب عمى الميارات وصقل القدرات: ثانياً 

    بين الفجوة دلس عمل كل وطبيعة ظروف يالئم بما والقناعات واألفكار السموك وتغيير وتحديث تعديل: ثالثاً 
 . المطموب األداء الفعمي ومستوى األداء



 .لمفرد بالنسبة التدريب أهمية 

 ليست ومعارف فنية بميارات الجدد الصيانة أو التشغيل   واقسام ادارات في العاممين والفنيين الميندسين زودي 
 التى بالطريقة المعدات آداء عمى لممحافظة وصحيحة سميمة بطريقة عمميم آداء من تمكنيم لدييم متوفرة

 الميندسين تمكن كما,  ذلك أمكن إن زيادتو عمى العمل بل  التشغيمى عمرىا فترة طول أجميا من صممت
 .لمتكنولوجيا الجديدة التطورات مواكبة فى األقدم

 بيا يعمل التى العمل منظومة الى وانتمائو العامل حب زيادة عمى يعمل. 

 (.المنظمة,  المجموعة,  العمل,  الفرد) بين والتفاعل المواءمة تحقيق عمى يعمل 

 مستمرة بصفة منظمتيم نجاح عمى وحرصيم ووالئيم أعمال من الييم يوكل ما بأداء العاممين التزام زيادة. 

 يؤدييا التى األعمال وطبيعة يتناسب بما العامل سموكيات وتطوير تحسين عمى يعمل. 
 

 (.الكهرباء قطاع) العمل لجهة بالنسة التدريب أهمية

 الكيربائية لمطاقة المستيمكين إحتياجات مع يتالئم بما المولدة الطاقة فى المطموبة الجودة مستوى تحقيق. 

 
 
 

 مستخدمى عمى الكيرباء وتوزيع الكيربائية والشبكات والنقل اإلنتاج مراحل في الفقد/ اليدر من الحد 
 .االستيالك في السميمة الدولية والمقاييس بالمعايير وااللتزام  انواعيم بكافة الكيربائية الطاقة ومستيمكى

 فى طائل بال تدفع أمواال القطاع عمى يوفر بما والمعدات لؤلفراد واالصابات الحوادث من والحد التقميل 
 .لمعمل تعطيل وبالتالى طبى وعالج تأمينات صورة

 أو( ومتطمباتيما والصيانة التشغيل أعمال) الحالى اآلداء فى الضعف نقاط ومعالجة إزالة عمى التدريب يعمل 
دارة األنسب واإلختيار سميمة مواصفات وضع من جديدة معدات شراء عمى التعاقد عند) المستقبمى اآلداء  وا 
 .القطاع وتطوير اآلداء تحسين الى لتؤدى( ناجحة بطريقة المفاوضات أعمال

 (.الدولة) لممجتمع بالنسبة التدريب أهمية  

دارية وفنية ىندسية قيادات خمق -  .المجاالت كل فى ناجحة وا 

 . ككل الدولة إقتصاد تحسين وبالتالى النفقات  اوجو تقميل -

 معدات أو منزلية اجيزة كانت سواء المستيمكين الجيزة تحدث قد التى الخسائر من الحد أو التقميل -
 العالمية القياسية بالمواصفات لممستيمك وتوصيمو الكيربى التيار التغذية جودة بتحقيق وذلك مصانع
 (. لمدولة) لممجتمع قتصادالا تحسين عمى النياية فى يعمل بما المطموبة

 



 .للتدريب األساسية المبادئ

 : ٌلً كما التدرٌب مبادئ أهم استعراض ٌمكن       

              مع لممتدربين الفعمية لالحتياجات طبقا وواضح محدد التدريب من اليدف يكون أن يجب   :  ـــاليدف – 1
 .لمتطبيق وقابال وواقعيا موضوعيا يكون أن مراعاة

                            خطوة معو ويستمر. لمفرد الوظيفية الحياة ببداية التدريب يبدأ بأن المبدأ ىذا يتحقق:  اإلستمرارية – 2
 .  لمفرد الوظيفي التطوير متطمبات مع يتمشى بما وتنميتو لتطويره بخطوة

                   جميع ويشمل بالمنظمة الوظيفية المستويات كافة إلى التدريب يوجو أن يجب حيث:  الشمول – 3
 .الوظيفي اليرم في الفئات

                حتى وىكذا. صعوبة األكثر إلى يتدرج ثم البسيطة الموضوعات بمعالجة التدريب يبدأ:  التدرج – 4
 . وتعقيدا صعوبة المشكالت أكثر معالجة إلى يصل

 

                      جديد ىو ما بكل الجميع منو يتزود ينضب ال مصدرا التدريب يكون حتى:  التطور مواكبة – 5
 .التدريب وتكنولوجيا أساليب وبأحدث العمل مجاالت شتى في وحديث

 .   مستوياتيم مع ويتناسب لممتدربين الفعمية االحتياجات يمبي بأن وذلك:  الواقعية – 6

 .التدريب مجـاالت

 : ىي أساسية مجاالت خمسة في التدريب يعمل     

 .والمبادئ والمعمومات الحقائق وتذكر وفيم تعمم عمى المتدرب مساعدة:  ــةالمعرف – 1  

 مثل  معنوي عمل أو المعدات إصالح مثل المتدرب بو يقوم تصرف أي ىي الميارة:  الميارات – 2

 . Root Cause Analysis المشكالت وتحميل Brain Storming الذىني والعصف التفكير               

 . ما موقف في والميارات لممعرفة تطبيق عادة األسموب يتضمن:   األساليب – 3

 اتجاىات في تؤثر كثيرة عوامل فيناك تغييرىا أو تعديميا الممكن باالتجاىات يقصد:  االتجاىات – 4



 .األحوال من حال بأي تغييرىا يمكن وال ومعتقداتو الفرد                    

  التدرٌب قاعة داخل تعلمها ٌمكن ال حٌث السابقة المجـاالت عن المجال هـذا ٌختلف:  رةـــالخب –  5

 مواقف عدة فً واألسلوب والمهارة للمعرفة العملً والتطبٌق الممارسة نتاج هً وإنما                    

 . طوٌلة زمنٌة فترة خالل مختلفة                    

 : التدريب وتصنيف  أنواع         

 األٌام هذه فى أهمٌته ذادت وقد القدم منذ مستوٌاتها كافة على ائفالوظ كافة حٌاة فً أساسٌا ركنا التدرٌب ٌمثل

 . رهٌبة بصورة ٌتسارع الذى العلمى والتقدم التكنولوجى التطور بسبب

 . التدرٌبٌة المواقف حسب والهدف األسلوب فً تتباٌن مختلفة وأنواعا   صورا   ٌتخذ والتدرٌب 

 : كالتالى أنواع لعدة معٌنة معاٌٌر وفق التدرٌب تصنٌف و تقسٌم وٌمكن 

 

 

 

 : يةالزمن  المدة حيث من – 1

 : إلى المعٌار لهذا وفقا التدرٌب تقسٌم أو تصنٌف ٌتم             

 أو 4)  كبٌرا الجدد الموظفٌن عدد كان إذا تدرٌبٌة دورات بعقد إما ذلك وٌتم :بالعمل االلتحاق قبل التدرٌب -

 محددة لفترة بمتابعته لٌقوم خبرة ذو قدٌم موظف إشراف تحت للعمل حدٌثا المعٌن الموظف إسناد أو( أكثر
 المكلف العمل آداء على مقدرته مدى من للتأكد,  بعد فٌما إختباره ٌتم أن على, األساسى عمله بجانب وذلك

 .علٌه والمعٌن به
 إلكسابه أو الموظف لدى قصورما أو خلل لمعالجة إما ٌتم التدرٌب من النوع وهذا. :الخدمة أثناء التدرٌب -

 الترقى بغرض التدرٌب أو,  السٌئة السلوكٌات من ما سلوك لتعدٌل أو لدٌة المفقودة الخبرة من  بعض
 .   قبل من مزاولته ٌتم لم جدٌد عمل على التدرٌب أو,  األعلى للوظائف

       
 : التدريب مكان حيث من – 2 

 : إلى المعٌار لهذا وفقا التدرٌب وتقسٌم تصنٌف ٌتم          

 كبٌرة ومعدات أجهزة وعلى عملٌا كان إذا التدرٌب من النوع هذا ٌتم ما وغالبا: .المنشأة داخل التدرٌب -
 وتوزٌع ونقل تولٌد محطات فً كما مكانها من نقلها ٌمكن ال أى, عنابرها أو مكانها فى ثابتة وثقٌلة

 حاجة هناك ولٌس األقسام من معٌن قسم وٌخص ونظرى عملى شقٌن ذو التدرٌب هذا أن أو, الكهرباء
 .   والنفقات للوقت توفٌرا المنشأة خارج آلدائه

 ومجهزة بذاتها قائمة متخصصة مراكز أو معاهد فى( البالد داخل) إما ذلك وٌتم: المنشأة خارج التدرٌب -
( , البالد خارج) وإما,  والمصانع والجامعات كالمعاهد عالٌة وسمعة واسعة خبرة وذات,  الغرض لهذا



 أو دولة بها وتختص قبل من تطبٌقها ٌتم لم,  مستحدثة جدٌدة تكنولوجٌة نظم على التدرٌب بغرض
 الصٌانة و التشغٌل أعمال على للتدرٌب والفنٌٌن المهندسٌن من عدد إبتعاث أو, المعٌنة الدول من مجموعة

 تولٌد محطات مثل بالدنا فى مثٌالتها بتركٌب قامت عالمٌة شركات فى المعدات لبعض( المثال سبٌل على)
 .  الخ,,, الخارج من إستٌرادها تم  وانظمة واجهزة معدات أو الكهرباء وتوزٌع

 
 :  والتاهيل التدريب أهداف      

     إختالف على بها العاملٌن ألفرادا كفاءة مدى على تنم عمل منظومة أى كفاءة أن جمٌعا لنا المعلوم من  

 الهدف على ٌتحدد هنا التدرٌب نوع فإن وبذلك. عدمه من أجلها من العمل فى تفانٌهم ومدى مستوٌاتهم

 سنذكر أننا إال الهدف حٌث من التدرٌب أنواع من العدٌد وهناك,  إلٌه لوصولا المنظومة هذه تسعى الذي

 : بإٌجاز أهمها

 ولتنشددٌط,  الممددل والبٌروقراطددى الروتٌنددى العمددل نددوع علددى للتغلددب ذلددك وٌددتم .المعلومددات لتجدٌددد التدددرٌب -
 . بها ٌشعرون قد التى الملل حالة من وإخراجهم العاملٌن

 لتدددى,  قبدل مدن لددٌهم موجدودة تكدن لدم معٌندة مهدارة العداملٌن بعدض إكساب محاولة أى .المهارات تدرٌب -
 سددبٌل علددى) الجهددد تحددت الكهربائٌددة األبددراج عددوازل نظافددة كمهددارة, إنتاجٌتدده وزٌددادة بالعمددل اإلرتقدداء الددى

 مصدلحة فدى ٌصدب هدذا وكل,  اإلنتاجٌة والوحدات المصانع عن الكهربائى التٌار قطع ٌتم ال وحتى(, المثال
 .. الوطنى اإلقتصاد

 
 
 
 عدن ٌدتم بالدندا فدى الشدركات معظدم فدى األعلدى للوظائف الترقى فإن الشدٌد لآلسف .للترقٌة ٌهدف التدرٌب -

 والٌرٌددون أنفسدهم لتطدوٌر ٌسدعون ال المدوظفٌن معظم أن نجد وبالتالى,   التعٌٌن فى البحتة األقدمٌة طرٌق
 .جهد بدون علٌها  سٌحصل األقدمٌة فى الدور سٌصٌبه من بأن متعللٌن,  التغٌٌر أو التدرٌب

 .الهٌئة احتٌاجات تؽطً التً المتمٌزة التدرٌبٌة البرامج توفٌر -

 .الطالبة الجهات الحتٌاجـات وفقـا التدرٌب برامج و التدرٌبٌة االستشارٌة الخدمـات تقدٌـم -

  نـالعاملٌ تدرٌب أنـش فً اتـالتوصٌ و المشورة مـتقدٌ -

 .المختلفة الوظٌفً التدرج مراحل فً تطوٌرهم و 

 التدرٌب نظٌر مبالػ سداد مقابل اـخارجه من للعمالء  التدرٌبٌة اإلمكانات تسوٌق.  

 

 والتطوير بالتدريب اإللتزام

 يمكن حتى, والتطوير بالتدريب تام إلتزام لدييم يكون أن البد,  عدة عناصر والتطوير التدريب عممية فى يشترك
 -:التالى المخطط فى العناصر ىذه وتتمثل,  المرجوة ثماره جنى

 .بالتدريب اإلدارة إلتزام -1



 لكافة التدريب عن الناجمة والمنفعة واألىمية القيمة ويدركوا لمشركات العميا والقيادات الرؤساء يمتزم أن يجب
 منو المتحققة النتائج وقياس مالحظة عمى مستمرة بصفة يعمل وأن,  واألصعدة المستويات كافة عمى  العاممين

 وأن,  أعمال من بيم ينوط ما آداء فى والحرص بالتفانى الجميع إلتزام ومدى, العمل وسير آداء حسن عمى, 
 بالنزاىة األعمى الوظائف الى الترقى عمميات أثناء اإلعنبار فى ووضعو منيم المتميز مكافأة عمى يعمل

 عمى النفع ليعم,  مستوياتيم مختمف عمى العاممين جميع بين الشريفة المنافسة روح لخمق,  المطموبة والشفافية
 . ووئام حب فى الجميع

 أجيزة بكافة مجيزة متخصصة تدريب مراكز انشاء فى,  مال من التدريب مايحتاجو كل بذل فى يبخل ال وأن
 عن مستمرة بصفة التدريبية تطويرالمناىج عمى يعمل وأن, المحاكاة وأجيزة والفيديو الحديثة المعمومات عرض
 ليتدربوا الخارج الى التدريبية البعثات إيفاد عمى يعمل كما,  التدريبية بالعممية الخبراء باستمرارمع التشاور طريق
 اختبارىم بعد) تدريبيا تم التى العناصر أفضل بانتقاء يقوم ثم,  قبل من نطبيقو يتم ولم جديد ىو ما عمى

 فى ويستمر,  كمدربين( غيرىم الى إكتسبوىا معمومات من مالدييم توصيل عمى قدراتيم الى واإلطمئنان
 .غيرىم تدريب فى كفاءتيم الى يطمأن حتى متابعتيم

 

 :بالتدريب المتدربين إلتزام -2

 ىذا وأن,  تدريبو بأىمبة قويا ايمانا,  التدريب آلداء عميو اإلدارة إختيار وقع الذى لممتدرب يكون أن يجب
 من اليو يصبوا ما ليحقق عنيم متميزا حتى أو زمالءه مثل يكون حتى وطموحاتو آمالو كل سيحقق التدريب
 فيم فى جيده قصارى يبذل أن عميو يجب لذا,  الوظيفى وضعو تحسين والى األعمى الوظائف الى الترقى
  ذلك من يخجل ال وأن,  فيميا فى صعوبة يجد التى المسائل فى باستمرار المدرب يناقش وأن,  التدريبية المادة

 تشمل والتى التدريبية العممية تنفيذ تحسين فى وآرائو بأفكاره يشارك بأن فاعل عضو يكون أن عميو يجب كما, 
 (.العرض أجيزة – المدرب – التدريبية المادة)

 .يالتدريب المدربين/  المدرب إلتزام -3

 سموك لتغيير يسعى أنو يدرك وأن,  عممو وأىمية بقيمة عميقا ايمانا يؤمن أن لممدرب اليامة األمور من
 بشكل المتدربين وبين بينو والتناغم اإلنسجام تحقيق عمى يعمل أن فعميو وبالتالى,  مياراتيم ورفع األخرين
 حياتيم فى لمتطبيق وقابال فاعال ليكون التدريبى البرنامج لتنفيذ معيم جنب الى جنبا يعمل وان,  مستمر



 أن عميو يجب كما,  ومرات مرات فيو ويبدع باستمرار برنامجو يطور أن عميو يجب كما, والشخصية الوظيفية
 -:التالية التدريبية بالميارات يتحمى

 مبسطة سيمة بصورة وعرضيا المادة تبسيط. 

 وأرائو أفكاره طرح فى واضحا يكون أن. 

 كبرياء أو تعال دون ياسمو متدرب كل ويخاطب بمطف يتكمم أن. 

 إفراط أو مبالغة دون يطرحو الذى لمموضوع متحمسا يكون أن.. 

 بالحرج إشعارىم دون وآرائيم أفكارىم عن والتعبير المناقشة فى الحرية المتدربين يمنح أن. 

 
 .التدريبية العممية مراحل

 -: هما أساسيتين مرحمتين من التدريبية العممية تتحدد

 .التدريبى البرنامج وتصميم إختيار ، التدريبية اإلحتياجات وتحديد تحميل

 

 

 : الكهربائية الطاقة لمجال التدريبية اإلحتياجات وتحديد تحميل

 :التالية المعادلة فى الموجودة الفجوة التدريبية اإلحتياجات وتمثل

 .التدريب الى الحاجة=  الوظيفة لشاغل الفعمى اآلداء – العمل النجاز حتياجاتاإل

 -:ىامين عاممين عمى التدريبية اإلحتياجات تحديد عممية وترتكز

تجاىات ومعمومات معارف عن عبارة وىى,  العمل منظومة تقوية بو يراد قوة عامل:  األول العامل  تمكين يراد وا 
كسابو,  منيا المتدرب  .اإلنتاجية وزيادة اآلداء تحسين بيدف إياىا وا 

 تؤثر فييا مرغوب غير وسموكيات صفات وجود فى يتمثل العمل منظومة فى ضعف عامل: الثانى العامل
نتاجيتو العمل عمى بالسمب  تمك عمى والقضاء واإلصالح التطوير لحدوث فييا مرغوب بآخرى تغييرىا يراد وا 



 يمتمكيا التى وتمك العمل يتطمبيا التى واإلتجاىات والمعارف الميارات بين فجوة وجود بسبب أو,  السمبيات
 .العمل ىذا عمى القائمون

 -:األتى عمى التدريبية اإلحتياجات تحديد عممية تركز و

 (.التدريب عممية ستشمميم التى العاممين ونوعية عدد تحديد)تدريب الى حاجة فى الذين العاممين عمى التعرف 

 إياىا؟ إكسابيم المطموب الخبرات أو المجاالت أوما المناسب؟ التدريب نوع ما. 

 واإلتجاىات والعالقات السموك أنماط تطوير. 

 البيانات تحميل عمى القدرة)اإلدارية القيادات آداء تطوير ومنيا التدريب؟ عممية ستفرزىا التى المخرجات ما  ,
تخاذ صنع وعممية  (. القرار وا 

 

 .التدريبية اإلحتياجات تحديد أهداف

 لمطاقة الدولية والمقاييس النظم مع تتناسب وحديثة جيدة برامج ديمتق 

 الكيربائية الطاقة مجال فى القصور مشاكل معالجة . 

 العمل وأىداف العاممين أداء بين الربط. 

 والمستقبمى الحالى الوضع بين اإلختالف مدى تحديد. 

 المشكالت أسباب عن الكشف. 

 األولويات عن البحث. 

 التدريبية لمبرامج العميا اإلدارة دعم كسب. 

 وأىدافو التدريب لتقويم بيانات عمى الحصول. 

 التدريب من العائد تكمفة تحميل. 

                         

 .التدريبية اإلحتياجات أنواع

 :يمى فيما اإلحتياجات هذه وتتمثل

 ضعف بسبب غيرىا من أكثر التدريب الى تحتاج التى واألقسام اإلدارات تحديد: بالمنشأة خاصة إحتياجات 
 (.جديدة واجيزة معدات شراء أو تحديثيا أو والمعدات الميمات تغيير)التطوير أو التجديد بسبب أو,  اآلداء

 مستوى رفع بغرض, ما موظف الييا يحتاج التى والمعرفة الخبرة تحديد(: الفرد إحتياج)الفردية اإلحتياجات 
 .الكيرباء مجال فى التكنولوجيات احدث مع يتعامل وجعمو األمثل الوضع الى أدائو



 إلمكانية, الوظيفة ألداء الالزم والسموك والخبرة والميارة المعرفة تحديد وتعنى: بالوظيفة خاصة إحتياجات 
 . والميارة والخبرة السموكيات تمك عمى شاغميا تدريب أو, ليا المناسب الموظف إختيار

 

 .التدريبية اإلحتياجات معرفة مصادر

 من( بالوظيفة,  بالفرد,  بالمنشأة الخاصة) الثالثة بأنواعيا التدريبية اإلحتياجات واستخالص استنتاج يمكن    
 -: اآلتية المصادر بعض أو كل

 بالمنظمة العمل وشئون سير تنظم التى والقوانين – الموائح – النظم فى تتمثل والتى المنشأة سياسة. 

 (.عدمو من وشاغميا الوظيفة بين المطابقة مراعاة) وتحميميا الوظائف توصيف 

 الى تحتاج التى الجوانب ىى وما العاممين آداء مستوى يتبين ومنيا العاممين اداء لتقييم السنوية التقارير 
 .اخرى اسباب أو اآلداء ذلك لتحسين المطموب ىو التدريب كان إذا وما, تحسين

 وما( وجد إن) التكنولوجى التطور ظروف دراسة أو والمعدات اآلالت تغيير عمى المترتبة والنتائج اآلثار 
 .جديدة إدارية وقدرات كفاءات – جديدة وخبرات ميارات إستحداث من يتطمبو

 وأنشطة أعمال فى المخططة والتوسعات التطورات ودراسة وظروفو العمل نظام تغيير متطمبات دراسة 
جراءات األنظمة أوتعديل,  جديدة وظائف إستحداث أو,  إستراتيجيتيا تغيير أو,  المنظمة  . العمل وا 

 مثل اإلدارى التنظيمب الخاصة المشاكل عمى لموقوف مىالتنظي الهيكل وتحميل دراسة :- 

 .وتوزيعيا السمطة تفويض فعالية عدم -
 .اإلشراف نطاق فعالية عدم -

 .الرقابة أنظمة ضعف -

 .فعاليتيا وعدم القرار إتخاذ عممية بطء -

 .األخرى واألقسام واالدارات العميا اإلدارة بين التنسيق ضعف -

 (.األعمى الوظائف الى الترقى بسبب أو,  أخر الى قسم من اإلنتقال) وظروفو العمل نظام تغيير متطمبات 

 مثل بالمنظمة والسموك اآلداء حقيقة تعكس عامة بمؤشرات اإلستعانة:- 

 . اإلنتاج حالة و والتحكم والصيانة التشغيل عمميات عن الصادرة التقارير -

 . الكيربائية التغذية جودة عمي لمتأكيد والجودة الرقابة إدارة من الصادرة التقارير -

 عدم أو التيار انقطاع كثرة بسبب العمالء من) خارجو من أو العمل داخل كانت سواءا الشكاوى معدالت -
 (.الخ,,ضعفو أو جودتو

 .لمموظفين الغياب معدالت -

 (.الخ,, شحومات,  زيزت) المستيمكة والمواد الغيار قطع استيالك معدالت -



 .لالفراد والحوادث االصابات  معدالت -

 .األعطال معدالت -

 .التدريبية حتياجاتاال لتحديد المعمومات جمع طرق و  وسائل  

 -:التالية الطرق المثال سبيل عمى منيا نذكر,  لمتدريب الحاجة تحديد بيا يتم التى الطرق من العديد يوجد    

 (.الخ...الوظائف تحميل – األداء تقييم – التقارير) والمستندات الوثائق بتحميل 

 رآى استطالع أو استبيان عمل طريق عن . 

 لؤلفراد الشخصية المقابالت عمل طريق عن . 

 لو الوالء ومدى العمل موقع داخل وتصرفاتيم العاممين سموك  ومراقبة مالحظة. 

 : . ةالتدريبىو  التاهيمية مجامبر ل والتصميم الدراسة 

ختيار  والتصميم الدراسة العمال التطرق قبل     التى العناصر معرفة من البد, والتدريبى التاىيمى البرنامج وا 
 العناصر ىذه شرح وسيتم ، بعضيا عن فصميا يمكن ال واحدة حمقة في تنتظم والتى التدريب عممية منيا تتكون
 -:يمي كما

 :المتدرب  -1

 مستوي عمي وىم اليندسية المجموعة اوليا في ويأتي مختمفة وظيفية مجموعات من المتدرب يكون عادة 
 و التكيف عمى فتساعده,  الزمن مع عممو من الخبرة يكتسب أنو كما عممو، ميام أداء من تمكنو لدرجة  تأىيمي
  .المختمفة المتغيرات مع التأقمم

 ، حد عند والتتوقف باستمرار تدور  الالطاقة مجال في المستمر والتحديث والتقدم التطور عجمة أن إال
 أو الخبرة إلى الركون وعدم ومسايرتو بالجديد التزود ضرورة يتطمب وىذا أساليبيا و التقنية في تطور ويصاحبيا

 ويرون ، واسعة خبرة لدييم أن بغرض,  التدريب عن يتعالون الموظفين بعض أن يالحظ كما ، العممي المؤىل
 .نيائيا صحيح غير ذاتو حد فى وىذا,  لموقت مضيعة ليم بالنسبة أنو و إليو يحتاجون ال أنيم

ذا     الفائدة تحقيق عمى يؤثر و,  سمبيا يكون عنده اليو والدافع التدريب حافز فإن بذلك المتدرب شعر وا 
 عممت كما( , تدريب حافز) ماليا المتدرب بتحفيز المنظمات من العديد تقوم ىذا عمى ، التدريب من المرجوة
 .لممتفوقين مالية مكافآت خصصت و بالتدريب األعمى لممناصب الترقية ربط عمى

 ..إليو بحاجتو و ، التدريب بأىمية ومؤمن مقتنع متدرب وجود عمى كبير حد إلى يعتمد التدريب نجاح فإن لذا

 :المدرب -2 



 و المرشد بدور يقوم فالمدرب ، الدراسى الفصل فى المعمم دور عن دوره يختمف التدريب عممية في المدرب 
 الخبرة و العممي المؤىل بين يجمع الذي المناسب المدرب اختيار الميم من لذلك,  المالحظ و الناقد و الموجو
 و المتدربين مستوى مع يتفق بما المتنوعة التدريب وأساليب الوسائل استخدام عمى قادرا تجعمو التي العممية
 .أىدافو و التدريب طبيعة

 بداية في لممتدربين سموكية أىداف تحديد و المناسبة، العممية المادة اختيار و إعداد عن مسؤول والمدرب
 .النياية في ذاتي تقييم إلجراء توجيييم مع ذلك المتدربين من يطمب ولكنو بتحديدىا ىو يقوم وال التدريب،

 كالمية، مقدرة يتطمب الذي النوع من التدريب يكون ال فقد,  المناسب المدرب ىو من التدريب طبيعة وتحدد
نما  فى أو المنظمة) العمل بيئة نفس من المدرب بالتالي و ،( والفني اليندسي)  العممي التدريب عمى يركز وا 
 .(.المجال نفس

 -:المناسب المدرب اختيار في التالية المعايير الحسبان فى األخذ ويجب

 .التدريب في الرغبة لديو  يكون أن -أ

 .مختمفة ظروف وتحت الناس، من مختمفة أنماط مع التفاعل عمى القدرة لديو تكون أن -ب

 .المالحظة وقوة الفطرى بالذكاء يتمتع أن -ج

 . باستمرار عممو مجال في ِجدستي ما ومتابعة ذاتو لتطوير استعداد لديو يكون أن -د

 .األكمل الوجو عمى دوره بأداء ليقوم,  المتدربين وبين بينو حائال أو عازال يضع ال وأن إجتماعيا يكون أن -ه

  (.معيا يتعامل كيف ليعرف أمامو التى الشخصية تحميل) التحميل عمى القدرة لو يكون أن -و

 .كمدرب الكافية والحنكة الخبرة لديو يكون أن -ز

  :العممية المادة  -3

 إعطاء عدم يعني ال االختالف ىذا أن إال ، أساليبو و أىدافو في التعميم عن يختمف التدريب ان  من الرغمب
 .التطبيق عممية في المتدرب عمييا يستند - نظرية أسس أي - ومراجع مذكرات المتدرب

 بشرحيا المدرب يقوم وال,  ومبسطة مختصرة تكون لتدريببا الخاصة العممية المادة أن فى يكمن الفرق أن إال
نما ، المعمم يفعل كما تفصيلبال  .اإليي الحاجة عند المتدرب اإليي يرجع مرجع بمثابة لتكون معو تكون وا 

 التدريب قاعة في ياعرض يتم,   دراسية وحاالت وتمارين تطبيقات عمى تحتوي أن يجب العممية المادة أن كما
 و ، مجموعات إلى المتدربين تقسيم خالل من جماعي بشكل يؤدى وبعضيا ، بمفرده المتدرب يؤديو وبعضيا
 من مانع ال و ، بنفسو العممية لمادةا ووضع بإعداد التدريبي البرنامج تنفيذ سيتولى الذي المدرب يقوم أن يفضل



 شكل فى) التدريب بعد المتدربين قبل من تقيم أن يجب كما ، التدريب قبل مختصين قبل من وتقييميا مراجعتيا
 .( رأي استطالع – استبيان

  :التدريب بيئة -4

 والمختبرات والمعامل التدريب وفصول قاعات فى والمتمثل ، التدريب مكان,  التدريب بيئةب ىنا نعنى       
 واإلضاءة التيوية وسائل  مناسبة ومدى, عرض أجيزةو  وبصرية سمعية عرض وسائل من فييا فرايتو  وما
 ليدف مناسبا المتدربين عدد يكون وأن المجموعات، لعمل مساندة قاعات ووجود المريحة، المقاعد وجودو 

 .التدريب

 ويرى ، الغرض ليذا متعددة قاعات أو فسيح مكان إيجاد من بد فال الحركة تتطمب التدريب طبيعة كانت إذا و 
 نجاح عمى تساعد التي االيجابية الشروط أحد ىو مديره وعن عممو عن ونفسيا مكانيا المتدرب عزل أن البعض
 .التدريب مدير ىو أنو عمى الحالة ىذه في لممدرب ينظر و ، التدريب

 وفقا المتدربين توزيع و ترتيب و المقاعد لتحريك القاعة داخل مرونة وجود عممو أداء عمى المدرب يساعد ومما
 .المتبع التدريب ألسموب

 وجياز األفالم، و النماذج و السبورة مثل البصرية و السمعية الوسائل توفير ضرورة إلى اإلشارة البدييي ومن
 .التدريب قاعة داخل عممية تطبيقات إجراء عمى تساعد أخرى مواد أية و الشرائح عرض

  :التدريب أساليب -5

 أساليب وتختمف التدريبي البرنامج نجاح عمى تساعد التي األساسية العناصر أحد التدريب أساليب تعتبر 
 تستعمل التي تمك عن مختمفة أساليب تتطمب الميارات زيادة إلى اليادفة فالبرامج ، أىدافيا باختالف التدريب
 في قدرتيم ومستوى المتدربين عمل طبيعة باختالف التدريب أسموب يختمف كما ، واالتجاىات السموك لتغيير
 . فيملوظائ العطاء

 -:  هي األساليب تمك وأهم

 .المحاضرة  

 المـادة إعـداد فـي المحاضـر بـو يقـوم الـذي الـدور عمـى وتعتمـد ، المعمومـات نقل في الشائعة التقميدية الطريقة وىي
 مثـل المعمومـات لنقـل مسـاعدة وسـائل األسـموب ىـذا ويتطمـب. الشـفيي االتصـال بطريقـة وتفسيرىا وعرضيا العممية
 .  البيانية والرسوم الخرائط أو السبورة



 .: العمل وورش النقاش وحمقات والندوات لمؤتمراتا

 األفكـــار بعـــض حـــول مفتـــوح حـــوار فييـــا يـــتم حيـــث ، المحاضـــرة أســـموب مـــن فاعميـــة األكثـــر األســـاليب مـــن تعتبـــر
 .الموضوعات بعض حول الخبرات وتبادل المفاىيم بعض وعرض النظر وجيات وتبادل

 .   الدراسية الحاالت  

 يــتم حيـث المتـدربين، بـين الفاعمـة بالمشـاركة تتصـف التــي الجماعيـة التدريبيـة األسـاليب مـن ةيدراسـال الحالـة تعتبـر
 تـــم وكيــف كــامال شــرحا ليــم شـــرحياو  بتحميميــا المــدرب يقــوم ( متشــابية مشـــاكل لعــدة نموذجــا وتعــد ) حالــة تقــديم

 أساســاً  األسـموب ىـذا يسـتخدمو . لممـدربين العمميـة الحيـاة واقـع مـن الدراسـية الحالـة تكـون عـادةال وفـى فييـا التصـرف
 .  والتحميل الدراسة يتطمب عممي موقف المتدرب فييا يواجو أن يمكن موضوعات عمى التدريب في

 .األدوار تمثيل أسموب  

شـراك عمميـة مواقـف خمـق األسـموب ىـذا يتضـمن   اعطــال حـدوث او مشـاكل يواجـو فييـا مباشـر كطـرف المتـدرب وا 
 . لحظيا يواجيو كان لو كما الفعمي بالسموك الموقف عالج منو ويطمب ،  ةمعين

 .  المبرمجة التعميمات عمى القائم التدريب  

 المتـدرب تمكـن ، الفـردي التـدريب طـرق مـن طريقـة المبـرمج التعمـيم يعتبر حيث ، الذاتي التدريب وسائل أحد وىي
 وترتيبيــا صــغيرة أجــزاء إلــى المعمومــات بتقســيم يســمح خــاص بأســموب معــد برنــامج بواســطة بنفســو نفســو يــدرب أن

 .وسموكياً  منطقيا

 .   العمل ورش

 ورش في التدريب يقوم حيث ، العاممين تدريب مجال في الفاعمة األساليب أىم من العمل ورش أسموب يعتبر
 أو مشكمة بدراسة مجموعة كل تقوم بحيث تيادراس المراد موضوعاتال عمى المتدربين توزيع أساس عمى لعملا

 . والحمول والقرارات التوصيات بوضع وتقوم.معينة مشاكل عدة

 .الميدانية والزيارات البحوث إجراء أسموب

جراء خارجو أو القطر داخل سواء الميدانية الزيارات تعتبر  بزيارات المتدربون فييا يقوم تدريبية وسيمة البحوث وا 
 تعود فيما ومضمونيا شكميا فى تختمف العمل فى ومتطورة حديثة أساليب تطبق التى الناجحة لممؤسسات ميدانية



 من الخبرة الكتساب وذلك,  أيضا ميدانية تجارب ربماو  بحوث بعمل المتدربون فييا ويطالب,  العاممين عميو
 .األصمي موطنيا

 . الذهني العصف أسموب  

 طريـق عـن معينـة مشـكمة حـل عمـى المتدربين تعاون يتم وفيو المشكالت حل في التفكير عمى األسموب ىذا يعتمد
 أو أنفسـيم المتـدربين قبـل مـن المشـكمة تطـرح وقد وتتبمور، األفكار تصقل ثم ، قصير وقت في متعددة أفكار تقديم
 .  المدرب قبل من

  :تقييم التدريب

تقييم  يتم، و  المتدربين ومدى تأثيرىا عمى أداء و، ومعرفة نتائج قطف ثمار التدريبالدور اآلن عمى يأتي  و
 :مستويات التدريب عمى ثالث

 :فعالية التدريب -1

لدييم ومدى تغير السموك السمبى ,  النوعية واإلتقان عمى أداء المتدربين من حيث طرأوىي مدى التغيير الذي 
 يم الى السموك اإليجابى.وتحول

  :تأثير التدريب في المدى القصير -2

 .التدريب التغيرات السموكية لممتدربين قبل وبعديعتمد قياس التدريب عمى 

 

 

  :المدى الطويل تأثير التدريب عمى -3

قبل التدريب سابق عيدىم أن يعود المتدربون إلى من ،  متدريبأداء  العاممين  ل قمق بعدال اإلدارة ٌساور ما غالبا
،  آخر بعد فترة من ثالثة أشير إلى سنة، وعمل تقييم ذلك  ، لذا يجب تجنب  استخدام أساليبيم القديمةالى و 

عطاء حوافز تشجيعية لمن استفاد بالفعل من التدريب وترك أثره أسئمة تأثير تقييم المدى القصير بنفس , وا 
وبصماتو بو , ويتم ترقيتو الى الوظائف األعمى )اذا كانت متاحة( قبل نظيره الذى لم يترك التدريب آثره 

وح المنافسة الشريفة بين العاممين , وال يجب بأى حال من األحوال أن تدخل وبصماتو فيو , وذلك لخمق ر 
الواسطة والمحسوبية والذان ىما من أىم المعاول المستخدمة فى ىدم أى منظومة عمل فى ترقية العاممين 



دم لموظائف األعمى, ألنيا تعمل عمى زرع حالة من اإلحباط فى نفوس العاممين , وتدفعيم الى التكاسل وع
  الرغبة أو الجدية فى آداء عمميم

 التدرٌب تجوٌد

  المنافسة فً شرعت العالمٌة المؤسسات جمٌع فً فبرامجهما ، حتمً أمر التعلٌم و التدرٌب تجوٌد*

 .الخاص و العام القطاعٌن فً حتمٌا امرا تعد البشرٌة التنمٌة أن خاصة الجودة معاٌٌر لتحقٌق   

 

  التً األهــــداؾ أهم من الجماعً التعاونً العمل روح تنمٌة طرٌق عن العاملٌن جمٌع أداء تطوٌر* 

 .التعلٌم و التدرٌب مؤسسات فً تحقٌقها إلً الجودة نظام ٌـطمح   

 

 إلً بالمؤسسة العاملٌــن كافة من ممارستها تتم ثقافة إلً ٌتحول لكً ٌحتــاج المختــار الجودة نظام* 

  الجــــودة جهــــــود دعــم و المستمــر التطوٌـــــــر و التحسٌــــن بضــرورة العلٌــــــا اإلدارة قناعـــة   

 .الممكنة األسالٌب بمختلــؾ   

 

  مــن سلسلـــــــة تنظٌم خالل من الفنً و المهنً التدرٌب بجـــودة االرتقـــــــاء  ٌجــب* 

 الخبرة بٌوت مع بالتعاون العاملٌن لــدى ــارةالمهـــ مستـــوى و الفنً و اإلداري المستــوي لتحسٌن التدرٌبٌة البرامج   

 : التالٌة العوامل اإلعتبار فً األخذ ٌتم ان وٌجب. العالمٌة

 التدرٌب لبرامج القٌاسٌة المستوٌات. 

 المدربٌن تحفٌز و انتقاء معاٌٌر. 

 التدرٌب مشرفً و المتدربٌن تحفٌز و انتقاء معاٌٌر. 

 التدرٌبٌة العملٌة كفاءة لرفع الوظٌفً الدوران سٌاسة. 

 التدرٌب بسٌاسة االلتزام قواعد. 

 التدرٌب سٌاسة تطوٌر و مراجعة قواعد.  

. 

 

 الكهرباء والطاقة وزارة  دور 

 الهندسى والمهنى لمكوادر البشرية  التدريبلمجال  والشركات التابعة

تعتبر وزارة الكيرباء والطاقة أن العنصر البشرى لدييا من أىم العناصر ألنو بمثابة عنصر اإلنتاج الرئيسى , 
ولذا فأنو يجد الرعاية واإلىتمام بصفة مستمرة , وذلك إلكسابو كل ما ىو جديد من المعارف والمعمومات فى 

ا ومعاىدىا التدريبية بالداخل أو بالخارج فى مجال التشغيل والصيانة أو فى مجال اإلدارة سواءا فى مراكزى



الشركات العالمية المتقدمة , لصقل مياراتو ومساعدتو عمى إنجاز ما يوكل اليو من واجبات ومسئوليات , وعمى 
ىذا األساس تزايدت أىمية التدريب فى عالمنا المعاصر بإعتباره استثمار طويل األجل , يدر عائدا ومردودا 

الوزارة فى صورة إنتاجية أعمى وسموك أفضل لمعاممين , بالتالى فيى ال تألوا جيدا فى  واضحا ينعكس عمى
تدريب كافة العاممين لدييا وعمى كافة مستوياتيم الوظيفية إيمانا منيا بأن تدريب العنصر البشرى ىو خير 

نتيجة لما قامت بو الوزارة إستثمار , حتى أصبح لدييا قاعدة عريضة من المدربين والمتدربين المتميزين , وذلك 
من بناء واعداد عددا البأس بو من مراكز ومعاىد التدريب المتطورة والمجيزة بكافة المعامل واألجيزة التدريبية 
الحديثة  وفيما يمي ىذه المراكز والمعاىد ونوضح ما تقدمو من برامج تدريبية وتثقيفية لخدمة العاممين بقطاع 

إلسيام فى تدريب بعض العاممين من الدول العربية والدول األفريقية وبالتعاون مع  الكيرباء والطاقة وأيضا ا
 -بعض دول اإلتحاد األوروبى , وىذه المراكز ىى:

i. مراكز التدريب التابعة لشركات إنتاج الكهرباء 

 مركز تدريب المحطات بشمال القاىرة. .1

 مكز تدريب أبى قير باألسكندرية. .2

 باإلسماعيمية وىو منحة ألمانية .مركز تدريب فايد  .3

 مركز تدريب الكريمات بالكريمات. .4

 مركز تدريب أسوان بأسوان. .5

ii. .مراكز التدريب التابعة لمشركة المصرية لنقل الكهرباء 
 مركز تدريب الشبكات بجنوب القاىرة. .1

 مركز تدريب الصيانة لمخطوط تحت الجيد بطمخا. .2

 مركز التدريب الشامل بطمخا. .3

 المالى واإلدارى بشمال القاىرة. مركز التدريب .4

 

iii. .مراكز التدريب التابعة لشركات توزيع الكهرباء 
 مركز تدريب المقطم بالقاىرة. .1

 مركز تدريب الدقى بالقاىرة. .2

 مركز تدريب طنطا بطنطا. .3

 مركز تدريب الفردوس بالمنصورة. .4

 مركز تدريب الكوادر الفنية باإلسماعيمية. .5

 بالمنيا.مركز تدريب الكوادر الفنية  .6



 مركز تدريب محرم بك باألسكندرية. .7

 مركز تدريب أسوان بأسوان. .8

iv. .مركز أبحاث الجهد الفائق 
v. شركة القابضة لكهرباء مصر.لا ع الكهرباء بمقرمركز إعداد القادة لقطا 

 

 طبيعة األنشطة التى تقدمها هذه المراكز.

   -يقوم كل مركز من ىذه المراكز بتقديم أنشطتو طبقا لمغرض من إنشائو وجميعيا تقوم باآلتى:

o  .إعداد وتأىيل الميندسين والفنيين الجدد فى تشغيل وصيانة محطات التوليد 

o  اعمية.إعداد الكوادر اليندسية والفنية والكيميائية الالزمة لمواجية متطمبات آداء األعمال المختمفة بكفاءة وف 

o  .رفع كفاءة الميندسين والفنيين فى كل المجاالت والتخصصات كل فيما يخصو بالمركز المختص 

o   إعداد الكوادر الفنية المؤىمة بنظام التدريب الفنى الثنائى لمواجية المتطمبات الالزمة لمواقع العمل بمحطات
 التوليد والصيانة والتحكم.

o  .تقديم التدريب الصيفى لطمبة الكميات والمعاىد العميا اليندسية والمدارس الصناعية المتقدمة 

 المعدات والتجهيزات بهذه المراكز.

 معمل اإلىتزازات واألتزان الديناميكى. -

 معمل المعالجة الحرارية. -

 سيتيمين(.أوكسى أ –أرجون  –بالضغط العالى  –القوس الكيربى  -ورش لحام المعادن )بالغاز -

 . (plc)معمل الدوائر المنطقية والقابمة لمبرمجة  -

 معمل أجيزة الوقاية والقياس والتحكم. -

صالح المحركات والماكينات الكيربائية. -  ورش لف وا 

 معامل لمقياسات الكيربائية. -

 معمل الييدروليكا. -

 معمل الميكروبروسيسور. -

 . Boilers & Turbines Simulatorsمحاكى الغاليات والتربينات  -

 . Hydraulic systems simulatorsمعمل محاكى التدريب لمنظم الييدروليكية  -

 ورش لمتدريب عمى صيانة المحوالت والقواطع والمفاتيح الكيربائية -

 معامل الحاسبات اآللية . -

 معامل المغات األجنبية. -



 ورش صيانة البموف والمضخات. -

 ورش البرادة واألعمال اليدوية. -

 الصاج والعزل الحرارى.ورش أعمال  -

 معامل اإللكترونيات. -

 معمل أساسيات أجيزة الوقاية. -

 ألبراج خطوط الجيد العالى. (GIS)معمل كمبيوتر التوقيع الجغرافى  -

 . Electric Grid Operations Simulatorsمحاكى التدريب عمى تشغيل شبكات الكيرباء  -

 معامل تصميم وتطوير البرامج التدريبية. -

 عدات التدريب السمعية والبصرية.معامل مسا -

 وحدات إنتاج البرامج التدريبية. -
برامج التدريب فى عناصر المنظومة الكهربائية ) االنتاج ، النقل ، التوزيع (  وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة 

 :فى هذه المراكز هاميتقديتم التى 

 التشغيل والتحكم فى المحطات الغازية. -

 ات البخارية.التشغيل والتحكم فى المحط -

 معالجة مياه محطات التوليد الحرارية. -

 صيانة التربينات البخارية ومساعداتيا. -

 صيانة الغاليات ومساعداتيا. -

 صيانة المضخات والبموف. -

 تشغيل ومعايرة اجيزة القياس الييدروليكى والنيوماتيك. -

 االىتزازات واتزان الماكينات الدوارة. -

 واالختبارات الالاتالفيو .تكنولوجيا لحام المعادن  -

 صيانة وتشغيل شبكات الجيد المنخفض. -

 السالمة و الصحة المينية فى مجاالت الكيرباء . -

 اساسيات وتطبيق الميكروبروسسور. -

 االلكترونيات العمميو. -

 القواطع الكيربيو وصيانة المحوالت. -

 اجيزة القياس الميكانيكية واستخداماتيا. -

 واالسعافات االولية.اصابات العمل والحوادث  -

 النظرية والتطبيق فى تكنولوجيا التحكم فى االجيزة الكيربيو. -



 لف واصالح المحركات الكيربية. -

 كراسى المحور. -

 الطممبات بانواعيا المختمفة. -

 التبريد والتكييف. -

 البطاريات وطرق شحنيا وتفريغيا. -

 النظام المحاسبى الموحد. -

 مراقبة وتحميل المخزون. -

 مستوى(.12االنجميزية من المستوى االول حتى المستوى المتقدم )برامج لمغو  -

 برامج الحاسب االلى . -

 ماليزيا(. –اشير + شير تدريب عمى االدارة بالشركات )امريكا  9برنامج العداد القادة لمدة  -

دم العمل ومن ذلك نرى مدى إىتمام الوزارة بييئاتيا والشركات التابعة بالتدريب فى جميع المجاالت التى تخ
 وتؤدى الى اإلرتقاء بمنظومة العمل وتحسين الجودة المطموبة والمرغوبة من العمالء.

 -: االوروبٌة للمواصفات طبقا توالمنشئا للمبانى الطاقة مدٌرى  برامج

 الطاقة الدارة متخصصٌن لٌتأهو تدرٌب  . 

 الطاقة مجال فى  الخبراء من شبكة بناء . 

 والتكنولوجٌا المعرفة نقل تكثٌؾ  

 والخبرات المعلومات تبادل  

 للشركات التنافسٌة القدرة تحسٌن  

 التصدٌر وانشطة الطاقة كفاءة تكنولوجٌا دعم  

 العالم انحاء جمٌع فى المناخ وحماٌة البٌئة تعزٌز  

 

 

 

 

 :   البشرٌة الموارد لتنمٌة مشرق مستقبل اجل من

 شركات فى الجودة ومعاٌٌر الكفاءة ارتفاع من الرؼم على الشركة فى " الطاقة مدٌر " برنامج لتنفٌذ متعددة اسباب هناك   

 االلتزام على والحفاظ المناخ حماٌة فى بفعالٌة الشركة وتساهم.  الطاقة وتوفٌر التكالٌؾ خفض الممكن من ٌزال ال االنتاج



 ٌتعلق فٌما خاصة سعاراال فى الحاد االرتفاع تعوٌض مثل الحالٌة المتطلبات استخدام كٌفٌة ٌعرؾ الطاقة ومدٌر. البٌئى

 ادارة نظام وجود او  ISO 14001 او EMAS االوروبٌة للمعاٌٌر وفقا البٌئٌة االدارة نظام وتنفٌذ والؽاز والنفط بالكهرباء

 ومتمٌز مناسب بشكل مدربٌنال الخبراء مؤهالت مع وتنخفض ترتفع واهداؾ الخطط هذه كل  DIN  En 16001 ل وفقا الطاقة

. 

 المشاركة من االستفادة من الشركات فى العمل اصحاب ٌمكن كما  الطاقة لتوفٌر االٌجابٌة االثار بفضل مباشرة الشركات على االعتماد    

 الشخصٌة المنافسة على قدرته ٌعزز الذى الفرد شهادة على وحصولهم جدٌدة معرفة اكتساب عن النظر وبصرؾ الطاقة مدٌر تدرٌب فى

 مدٌر من مفٌدة جدٌدة وظٌفة انشاء تم   EUREM من المساواة قدم على والموظفٌن الشركات لتلك مستدامة وظٌفة تأمٌن على وٌساعدهم

 حول الشركات ضمن  ادراجها تم التى الجودة مدٌرى او البٌئة حماٌة ضباط وظٌفة مع للمقارنة قابلة هى والتى والمختصة الشاملة الطاقة

 .  1990s  اوائل فى العالم

 :  الطاقة مدٌر لبرنامج المستهدفة المجموعة

 الصٌانة ومهندسى الطاقة مسئولىو االنتاج ومدٌرى المثال سبٌل على التشؽٌل مدٌرى)  التنفٌذٌٌن نوالمسؤولٌ الخبراء  

 ( .  العملٌات ومهندس

 . الطاقة ومشروع الذاتى والتعلٌم ، النظرى التدرٌس التالٌة الثالثة العناصر من  التدرٌبى البرنامج وٌتضمن   

 مجال فى مفهوم وخلق ممارسة فى االولى للمرة ذلك بعد تستخدم قد التى النظرٌة المعارؾ اكتساب للمشاركٌن  وٌمكن   

  الطاقة

  . التدرٌب من جزء هو شركة فى  للطاقة نظام اٌجاد ان  اى واالدارة هندسةال:  هما اثنٌن مجالٌن  ٌشمل البرنامج موضوع   

 

 خالل من الطاقة نظم مراجعى وكذلك الطاقة مدٌر برنامج تنفٌذ فى ترؼب التى للشركة الحالى الوضع تقٌٌم

 :   التالٌة االسئلة على االجابة

 ؟ التحسٌن الى تحتاج والتى الشركة فى ضعؾ نقاط اى هناك هل  

 ؟ للطاقة كبٌر استهالك هناك هل  

 ؟ االجراءات بعض اتخاذ مع المجال هذا تحسٌن الممكن من هل  

  ؟ ممكنه% (  11)  الطاقة فى وفورات اى هناك هل منطقة من المثلى االستفادة .     

 ؟ التدرٌب ٌاتمحتو بسبب الضعؾ نقطة هل  

  -: (  ISO  50001 القٌاسٌة المواصفة)  الطاقة ادارة نظام معٌار

  50001    اٌزو المواصفة ونشر 2111 فى  ISO االٌزو منظمة واعالن العالم فى الطاقة اسعار ارتفاع خلفٌة على    

 وزٌادة ادائها تحسٌن على المؤسسات ٌساعد سوؾ   ISO  50001  خاصة المناسب الوقت فى الطاقة الدارة الدولٌة

 . المناخ تؽٌر ثأرا من والحد الطاقة استخدام كفاءة

 كاملة والمنظمات التجارٌة والمرافق الصناعٌة للمنشأت اطار تأسٌس على ٌساعد سوؾ   ISO  50001 المواصفة    

  الطاقة الدارة

 على الوثٌقة وتستند: . الطاقة ادارة نظام على والتدرٌب التأهٌل برامج تطبٌق عند المترتبة االثار 

 التوافق من عال مستوى وضمان االدارة نظام فى االٌزو معاٌٌر من كل فى وجدت التى المشتركة العناصر



 الفوائد ٌحقق سوؾ   ISO  50001 و(  البٌئٌة االدارة)  14111 واٌزو(  الجودة ادارة)  1111 مع

 :التالٌة

 االدارة ممارسات فى الطاقة استخدام كفاءة لدمج اطار وضع . 

 القائمة للطاقة المستهلكة لالصول فضلاال االستخدام تحقٌق . 

 ؼازات فى تخفٌضات على المتوقعة واثارها الطاقة كفاءة تحسٌنات واالبالغ وتوثٌق وقٌاس المرجعٌة المقارنة 

 . االنبعاثات من(  المولدة)  الحرارى االحتباس

 الطاقة موارد ادارة مجال فى والتواصل الشفافٌة . 

 الطاقة وادارة السلوك وحسن للطاقة افضل ادارة ممارسات . 

 الجدٌدة للطاقة الموفرة التكنولوجٌا تنفٌذ اولوٌات وتحدٌد تقٌٌم  . 

 االنشطة جمٌع فى الطاقة استخدام كفاءة تحسٌنل اطار وضع . 

 الحرارٌة االنبعاثات خفض مشارٌع سٌاق فى الطاقة ادارة تحسٌن . 

 الطاقة منظومة ونوعٌة جودة على تحافظ ان شأنها من التى والخدمة الكفاءة من مستوى اعلى تحقٌق هو الهدؾ    

 . الدولٌة والمقاٌٌس للمعاٌٌر طبقا  الكهربائٌة

 :  التالٌة االهداؾ ذلك على عالوة

 والفنٌة والهندسٌة االدارٌة الكوادر خلق . 

 المنطقة فى التدرٌبى الوعى تنمٌة . 

 العربٌة والدول مصر فى عدٌدة اسواق وتوسٌع اعداد  . 

 البشرٌة الموارد – والمحاسبة التموٌل – والمبٌعات التسوٌق – االدارة:  تنفٌذها ٌتم التى التدرٌبٌة الدورات ضمن من   

 . وؼٌرها

 . السوق دراسة على بناء تحدٌدها ٌتم المتطلبات وهذه السوق متطلبات على بناء مواضٌع اختٌار ٌتم ذلك على عالوة   

 : تطوٌره فى الدول بعض وتجارب والمهنى الفنى التعلٌم اهمٌة .   

 التعلٌم لقطاع أكادٌمٌة معاٌٌر وضع اهمٌة جاءت هنا ومن الحدٌثة المجتمعات فى التكنولوجٌة التنمٌة اساس هو الفنى التعلٌم

 العام التعلٌم الدول معظم تولى لذلك الراهن الوقت فى الدول لها تتعرض التى التحدٌات مواجهة تتم حتى بجودته لالرتقاء الفنى

 . المهنى التدرٌب و الفنى بالتعلٌم اهتمامها بكثٌر ٌفوق كبٌرا اهتماما

 العام التعلٌم فى االستمرار ٌستطٌع لم من معظم ٌلتحق و ومؤسساته المهنى والتدرٌب الفنى للتعلٌم سلبٌة نظرة توجد كما

 انظمة تطوٌر مجال فى العربٌة الدول معظم من المبذولة الجهود من الرؼم على المهنى التدرٌب ومراكز الفنٌة بالمدارس

 و والتدرٌب التعلٌم واسالٌب وطرق البرامج و المؤسسٌة البنٌة و االهداؾ و السٌاسات حٌث من المهنى والتدرٌب الفنى التعلٌم

 الدول معظم تزال ال انه اال المهنى التدرٌب ومراكز الفنٌة المدارس ومخرجات العمل اسواق متطلبات بٌن الفجوة لسد ؼٌرها

 المهنٌة المهارة مستوٌات و المهنى والتدرٌب الفنى التعلٌم مخرجات نوعٌة لتحسٌن الجهد من مزٌد بذل الى تحتاج العربٌة

 قابلٌة زٌادة فى تساهم و الجدٌده التخصصات و المهن من العمل سوق احتٌاجات تلبى و العالمٌة المستوٌات تواكب حتى



 من وٌزٌد الفئة هذه بٌن البطالة نسبة خفض الى ٌؤدى بما المهنى التدرٌب ومراكز الفنٌة والمدارس المعاهد لخرجى التشؽٌل

 الدول فى االجتماعٌة و قتصادٌةاال التنمٌة خطط لتنفٌذ المطلوبة االحتٌاجات تلبٌة فى دورها

 و استقرارها على المحافظة و الكاملة العماله تحقٌق الى ٌؤدى فكالهما التشؽٌل و التدرٌب عملٌتً بٌن الفصل الٌمكن و

 االنشطة فى العماله بمستوٌات االرتقاء و تفرقة دون المواطنٌن لجمٌع العمل حق تطبٌق و عمل فرص خلق فى المعاونة

 االفراد مساعدة و والمناسبة المطلوبة العماله على المنشأت وصول بتسهٌل للعمالة كفاءة اقصى تحقٌق و المختلفة االقتصادٌة

  البطالة ضد التامٌن نظام تطبٌق فى المعاونة و البطالة من الحد فى المشاركة و فٌها التكٌؾ و المهنٌة اختٌار فى

 :الفنىو  التعلٌمو المهنً التدرٌب مجال فى  الدول بعض فى ناجحة تجاربو امثلة

 :مالٌزٌا

 اجل من البشرٌة مواردها تنمٌة خالل من التعلٌمٌة سٌاساتها تطوٌر الى تتجه التى اسٌا شرق جنوب دول كاحد مالٌزٌا وتبرز

 مازالت مالٌزٌا فى الفنى و المهنى التعلٌم فى االجمالى القٌد معدالت ان ورؼم .2929 بحلول متقدمة كدولة مالٌزٌا صناعة

 الفنى التعلٌم و العام التعلٌم بٌن الدمج سٌاسة تتبع مالٌزٌا ان اال  الٌونسكو احصاءات حسب% 2.2 الى تصل حٌث منخفضة

 الحٌوٌة المهارات منهج ان حٌث مبكرة سن فى مهنى تدرٌب على تحتوى والتى المالٌزٌة المدارس مناهج خالل من المهنى و

living skills  منهج اما االبتدائٌة المدارس فى حتى ٌقدم و واالنتاج واالصالح الصٌانة و الحرفٌة المهنٌة ٌتضمن 

 المتكامل المنهج روح عن تبحث المالٌزٌة التعلٌمٌة السٌاسات فان  upper secondry العلٌا الثانوٌة المدرسة

curricula integrated المهنٌة للمدرسة . 

 لتقدٌم االساسٌة الفكرة المالٌزٌة الحالة فى االدبٌات فى جٌد بشكل موصل المدرسة منهج فى االختٌارٌة المجاالت استخدام ان

 المجاالت امكانٌتهم و كفائتهم و مصالحهم تطوٌر من الطالب تمكن ان الثانوٌة االكادٌمٌة المدارس فى االختٌارٌة المجاالت

 .العالى التعلٌم لمتابعة او العمل عالم لدخول للطالب كاؾ اساس تزوٌد تستهدؾ االختٌارٌة

 :الهند

 من والفنً المهنً والتعلٌم المهنً  التدرٌب طرٌق عن البطالة مواجهة فً رائدة خبرات لها التً الدول من فتعد الهند اما

 مستوٌاتها بكل المهنٌة الكورسات تقدٌم اهمها من والتً,  والفنً المهنً الثانوي التعلٌم لتحسٌن المستخدمة السٌاسات خالل

 والربط,  االتاحة فً البالؽة لرونته المفتوح التعلٌم نظام فً التوسع خالل من فقط المدارس فً المتاحة المهنٌة البرامج تجتوز,

 .العام والتعلٌم والتقنً والفنً المهنً التعلٌم بٌن

 فروع تطوٌر مع الالمركزٌة الً المركزٌة من الفرنسً التعلٌم تطور) حٌث الصناعً التعلٌم فً كبٌر تطوٌر حدث :فرنسا

 واستخدام التعلٌم تكنولوجٌا ادخال مع information المعلومات مثل العلمٌة الدراسات من مجموعة تطوٌر ثم الثانوٌة شهادة

 ( التعلٌم فً التلٌفزٌون

 المكانٌكا علً الفرنسٌة المدارس ركزت) حٌث العالمً الواقع مع تتفاعل ان علً الصناعٌة الفنٌة المدارس حاولت وقد ذلك

 (. التصنٌع وطرق االحتٌاجات و الموارد علً وتركز المعلومات ونظم  المٌكنة وادارة, االلٌة

 : االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 المرحلة فً المهنً التوجه ذوي الطالب اكتشاؾ ٌتم) حٌث المتحدة الوالٌات فً كبٌر دور والصناعً المهنً التعلٌم ٌاعب

 .الصناعً للتعلٌم برامج عدة المتحدة بالوالٌات ٌوجد لذلك(سنوات 3 االبتدائٌة

 : المتحدة بالوالٌات التكنولوجٌة تعلٌم برامج

  جوانب ثالث علً المهنٌة  التكنولوجٌة تعلٌم برامج ركزت
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 .         معها التعامل لسهولة االنجلٌزٌة باللؽة اقدمها ان ورأٌت

   

 

 

 

 



 

 

 


