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 الملخص

استهدفت الدراسة التعرف على األولويات التعليمية وكيفية إدارتها وتسييرها في مدارس التعليي     
الثييايوا الاييياعي ،ماييري قيييل يقعييً كلييا دعمييا  ك،يييرا  لؤهييود التقسيييو الم سسييي وتر يييد للمييوارد 

األمييور التيي لهيا السيي،ً واألكثير إلقاقييا  دااي  الميظمييات  ومقافظية عليى الو ييت التعليميي ،التعاميي  مي 
التعليميةي ويستلز  كلا الو وف على الوا   الفعلي لتلا الميدارس مي  توظييف يتا ؤي  فيي التواي  إليى 
أه  متطل،ات إدارة األولويات التعليميية وفعيا  لط،يعية ،ي تيهيا الدااليية والاارؤييةي ولعيد توايلت الدراسية 

متطل،ات إدارة األولويات التي تتعلً ،ال،ي ة الدااليةي وتتمث  في اآلتي: التمكييو اددارا  إلى ا تراح أه 
وتط،ييً يظي  متطيورة لتوزيي  الميوارد الماليية وال،قيل عيو للعامليوي والعم  وفً يظ  معلومات إدارييةي 

ت إدارة األولوييات ي إلى ؤايب تهي ة المياخ المدرسي اد،داعي. ،ييما تمثلت متطل،ياماادر تموي  كاتية
التييي تتعلييً ،ال،ي يية الاارؤييية فيمييا يلييي: إ ييراا الؤهييات المعيييية والمسييتفيديو فييي اتايياك العييرارات علييى 
المسييتوا المدرسيييي واألاييك ،فكييرة المييواد الدراسييية الم هليية للم سسييات التعلييي  العيياليي وتقوييي  أميياكو 

لم روعات الاغيرة ،م سسات التعلي  الثايوا التدريب العملي لتكوو داا  المااي ي وت،يى فكرة ريادة ا
 الفيي الاياعي. 

 

 التعلي  الفيي الاياعي -الكلمات المفتاقية: إدارة األولويات التعليمية
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Abstract 
  

     The study aimed to identify the educational priorities, and how to 

manage it  in the system of industrial technical secondary education in Egypt?, 

which will bring so much support to the efforts of organizational 

improvement, rationalization of resources, and preserve the educational time 

dealing with things that have pioneered the most pressing within educational 

organizations, this requires standing on actual reality of those schools, with 

using results in reaching  to the most important educational priorities and 

management requirements according to the nature of the internal and 

external environment. the study reached to propose the most important 

priorities related to the internal environment management requirements, and 

are as follows: administrative empowerment for workers, working according 

to information systems management,  the application of advanced systems for 

the distribution of financial resources, and  searching for self-financing 

sources, as well as school climate creative formatted. while consisted priorities 

related to the external environment management requirements are as  follows: 

the involvement of stakeholders and beneficiaries in decision-making at the 

school level, and the introduction of the idea of eligible subjects for higher 

education institutions, and transforming practical training places to be inside 

the factories, embracing the idea of entrepreneurship and small enterprises 

institutions of industrial technical secondary education.  

Keywords: Educational Priorities Management - Industrial Technical 

Education. 
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يوا ،مكايت  الؤيدة في السل  التعليمي فهو المرقلة الوسيطة ،يو مرقلة التعلي  يتميز التعلي  الثا
األساسي والتعلي  العاليي و،كلا يلعى اهتماما  ،الغا  وا  ،اال   ديدا  مو الدارسيو لما لي  ميو تيرثير م،ا ير 

 على مستع،له  األكاديمي والمهيي.
 إيي  ،ي  ال ياملةي التيميية ،يرام  لتقعييً لر يسيةا األدوات أقد مار في الفيي التعلي  الثايوا ويعد

 الماهرة العاملة العوا إعداد إلى الماتلفة ،يوعيات  يسعى قيل التعلي ؛ ميظومة دعامات مو هامة دعامة
 وتهدف العم ي سوً في ياب م،ا رة قيل للدولة واالؤتماعية اال تااديةي التيمية اطط لادمة الالزمة
 والتؤيارةي والزراعيةي الايياعةي في مؤياالت الدارسيو لدا الفيية العدرات تيمية إلى الفيي التعلي  ميظومة
 الدولية تلتز " على:  (20) المادة تيص قيل ي 2014 دستور في الكا ايعكس الدولة توؤ  م  تما يا  
 فع ياو  كافيةي الفييي التعليي  أييوا  فيي والتوسي  وتطيوير،ي المهييي والتعييي والتيدريب الفييى التعليي  ،ت يؤي 
،الت غي   والتدريب التعلي  ير،ط ما وهو يالعم  سوً اقتياؤات م  يتياسب العالميةي و،ما الؤودة لمعايير

 .(97ي ص2014)وزارة التر،ية والتعلي ي 
ويلعى التعلي  الفيي الاياعي اهتماما  ك،يرا  في معظ  دو  العال  المتعدمةي فعد قرات تلا 

لي  وكلا ،اتااك سياسات فعالةي ال تتقعً إال في مؤتمعات يتاف تقعيً الؤودة في التعالدو  على 
التعلي  الثايوا الاياعي فيها ،مواافات ؤيدة ،قيل يسعى يقو إعداد الفيييو الماهريو العادريو على 
التعام  م  ط،يعة العار القديلي الكا يتطلب توافر ،يية تقتية متطورة مو تكيولوؤيا المعلومات 

 راكة في أداء المها ي وي ر ثعافة التعلي  المستمر واستقدال المهو الؤديدةي مو واالتااالتي وال
 ,UNESCO) اال  التركيد على التط،يً واال،تكار وتقسيو اديتاج وتوفر ،ي ات تعليمية داعمة لكلا 

26/6/2016). 
وير التعليميي ولما كايت المستؤدات التر،وية متعددة ومتتالية ولك  ميها أهميتي  ال،الغية فيي التطي

واددارا ،المييدارس الفيييية ،اييفة عاميية والثايوييية الاييياعية ،اييفة ااايية فعييد ات،عييت كثييير مييو الييدو  
إؤراءات مكثفة لتقديد االقتياؤات الفعلية لتلا المدارس وترتي،ها قسب أولويتهياي وميو ثي  العمي  عليى 

 . إدارتها
دارتهييا مييو المييداا  الهاميية التييي تسييه  فييي تقسيييو الكفيياءة  إك يعييد تقديييد األولويييات التعليمييية وا 

الدااليية للم سسييات التعليميية؛ ،تقديييد الم ييكالت الملقية والعميي  عليى إيؤيياد القلييو  المياسي،ة لهيياي إلييى 
ؤاييييب سيييرعة التوؤييي  يقيييو تقعييييً معيييايير التيافسيييية فيييي التعليييي  عليييى المسيييتوييو المقليييى والعيييالمي 

(Naidoo& Olav,2013, p.12.) 
تعيدي  ( إليى 110ي ص2003اسات في هكا الاددي فعد توؤهيت دراسية )اطيابيولعد تعددت الدر 

ر ية مستع،لية للتعلي  الثايوا الفيي الاياعي لتل،ية اقتياؤات التيمية المتواالةي ولعد تضميت الر ية 
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التركيد على ترتييب يمياكج واييل التؤدييد والتطيوير ميو أؤي  تهي ية ،ي ية مياسي،ة تسياعد عليي التيميية 
 مة.المستدا

م  يتا   الدراسية السيا،عة فيي  ,p.38 (Clark, 2007)هكا و د اتفعت دراسة كالرا وزمال ها 
ضييرورة التاطيييط لتل،ييية اقتياؤييات المؤتميي  ليييس المقلييى فعييط ،يي  المؤتميي  الييدولي أيضييا  مييو العماليية 

 المهرة. 
دريب التييي أؤريييت علييى أقييد ،ييرام  التعلييي  والتيي (168ي ص2008)علييىي ولعييد ايتهييت دراسيية 

كيو ر؛ ،التركييد عليى ضيرورة وضي  يظيا  تيدري،ي معتيرح لتطيوير  –الميزدوج فيي ماير ر ،رييام  م،يارا 
العيادات التعليمية الم اركة في ال،ريام  وال،يرام  المماثليةي ودراسية األسياليب المياسي،ة لتعيوي  ،رييام  

 كو  في ضوء المتغيرات المؤتمعية. –م،ارا 
فييي إدارة م سسييات التعلييي  الثييايوا الفيييى الاييياعيي فعييد الاييت ووفعييا  للميظييور االسييتراتيؤي 

إدراا إدارة المييدارس الثايوييية الفيييية الاييياعية ( إلييى ضييرورة 267ي ص2010ع،ييد المعطييىيدراسيية )
للمعرفة الؤديدة قو  ما يؤرا لهك، المدارسي ومو ث  اي  العرارات الاااة ،التقسييو والتطيوير وفعيا  

  ضيماو تط،ييً ال يراكات التيي تيدع  ممارسيات االيفتياح عليى السيوً المقليية ألولوياتها وأهميتهاي م
 والعالمية. 

 ,Jacques&  Potemski, 2014) كميا  يد توايلت دراسية كي  ميو ؤياكويرز و،وتماسيكى
p.61)   إلى أو يظا  التعلي  المزدوج في ك  مو المدارس وورش العمي  يعيد األفضي  فيي العيال ي وميو

أو تهيت   ييادات التعليي  الفييي ،مداومية دراسية العيوا الثعافيية السيا دة والمتو عية  توايات هك، الدراسة
  والم ثرة في إدارة هكا اليو  مو التعلي .

تطييوير م سسييات التعلييي  الفيييي تركيييد علييى أو  Litow, 2015, p.115)وفييى دراسيية ليتييو )
التييدريب فييي التاااييات  إلييى ضييرورة مراؤعيية األهييداف والسياسيياتي ويظيي  التعلييي الاييياعي يقتيياج 

الماتلفةي إلى ؤاييب مراؤعية ط،يعية العال ية ،ييو التعليي  وسيوً العمي  ميو ؤهية و،ييو التعليي  الثيايوا 
الاياعي والتعلي  العالي مو ؤهة أاراي ومو ث  تقديد االقتياؤات وترتيب األولويات واألي طة والعم  

 على تيفيكها وفعا  لاطط زميية مقددة.
إلييى ات،ييا  سييا  علييى مييا تعييد  فيياو م سسييات التعلييي  الثييايوا الفيييى الاييياعي ،قاؤيية وترسي         

وفعييا  لمتطل،ييات التفاعيي  اديؤييا،ي ميي  المتغيييرات  اسييتراتيؤية إدارييية تقييدد أولويييات التؤديييد والتطييوير
افً العاريةي ارتكازا  على التوس  في عمليات دراسة الظروف والمتغيرات المقيطة؛ دقدال عمليات التو 

 داا  هك، الم سسات واارؤها.   
  مشكلة الدراسة:
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يتييرثر التعلييي  الفيييى الماييرا ،اييفة عاميية ،م ييكالت عديييدةي و،ااايية التعلييي  الثييايوا الفيييي 
الاييياعيي قيييل تظهيير تلييا الم ييكالت ، ييك  واضييت فييي ضييعف مارؤييات هييكا اليييو  مييو التعلييي ي أا 

ضعف ثعة المؤتم  فيه  وايتعاد م سسات   مما يعرضه  إلىي (67ي ص 2004)داوديضعف الاريؤيو
التي تيتظر ميه  أو يكويوا  د تزودوا على األ   ،القد األديى ميو المهيارات والكفاييات الالزمية لمسيها  
في تل،ية متطل،ات سوً العم  الؤديد وتقديات ي ولاليتفا  ،التعلي  العالي قيو االلتقياً ،ي ي وادسيها  

 . (75ي ص2006الق، ىي )في اطط التيمية وم اريعها 
ولع  كلا يرؤ  إلى ضعف مالقعة التطورات فيي يظي  التعليي  واليتعل  وممارسية األي يطة وعيالوة 
على الت،اطىء في مواك،ة التؤديدات في أساليب التدريب والمسيتقدثات فيي يظي  اددارة وميا يتعليً ،هيا 

ي (3ي ص2008)علييواوي ار  ييادات ميو عملييات التاطييط وايي  العيرار ويظيي  المتا،عية والتعيوي  وااتيي
)وزارة التر،ية والتعلي ي ولع  ما تعد  أسفر عو ضعف يظ  ادعداد المهيي والدراسي في تلا الم سسات 

 (.284ي ص 2008
ولعييد زاد علييى كلييا ضييعف العال يية ،يييو المييدارس الاييياعية والم سسييات الاييياعية الداعميية لهييا       

 .(127ي ص2008قسيوي )لدولي ،المؤتم  على المستوييو المقلى وا
ولعد ايعكس ؤمي  ما س،ً على تهميش دور م سسات التعلي  الفيى الاياعي في قياة طال،ها        

دارتهيييا  إليييى القيييد اليييكا ؤعييي  ،عضيييه  يسيييتغيوو عيهيييا وييفيييروو ميهيييا ويتعيييالوو عليييى معلميهيييا وا 
 (.266ي ص 2010توفيًي)

ظا  التعلي  الثايوا الفيى الايياعي لوؤيود الي  ومو هيا فهياا ضرورة ملقة داالح وتطوير ي 
في التيوازو ،ييو مكوييات اليظيا  والعال يات التيي تقكي  وا ي  م سسيات  ومايالت أفيراد، وف اتي  وفاعليية 
ؤراءات . وتعد اددارة مو أه  العياار القيويية والمي ثرة فيي تقعييً فعاليية اليظيا  ،م سسيات  وظا ف  وا 

تيي تسيتلز  ت،ييى ميداا  معاايرة فيهيا ميو أؤي  اليهيوم ،تليا الم سسيات التعلي  الثايوا الاياعي وال
 (.422ي ص 2008)ع،د الفتاحي  ،اورة متكاملة

ومو أؤ  مواك،ة المستؤدات والمتغيرات المتالقعة في ميداو التعلي  ،ايفة عامية والتعليي  الفييى 
اماتهيا والعمي  الؤياد يقيو يي،غي على الم سسات التعليمية ترتيب أولويات اهتم الاياعي ،افة اااة؛

إدارة تلا األولويات لرف  كفاءتها الداالية ميو ياقييةي وتل،يية االقتياؤيات المتؤيددة  لعطاعيات األعميا  
 واديتاج مو ياقية أارا.

يي،غييي إعييادة اليظيير فييي ال ييك  القييالي وددارة األولويييات التعليمييية ،م سسييات التعلييي  الاييياعي 
ها إلى م سسات  ادرة على إ،داء رد فع  تؤا، التغييرات القادثة في ،ي تها ددارة تلا الم سسات ،تقويل

 الداالية والاارؤية والتكيف معها واالستفادة ميها. 
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 تتمث  أس لة الدراسة فى مؤموعة التسا الت التالية:
 ياعية؟ما األطر الفكرية ددارة األولويات التعليمية ،المدارس الثايوية الفيية الا -1
 ما وا   ال،ي ة الداالية للمدارس الثايوية الفيية الاياعية في مار ؟ -2
 ما التقديات المعاارة المتعلعة ،المدارس الثايوية الاياعية فى مار؟ -3
 ما متطل،ات إدارة األولويات التعليمية ،المدارس الثايوية الفيية الاياعية في مار؟ -4
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األسيييلوب الميهؤيييي: تت،ييي  الدراسييية يميييط الدراسيييات الميداييييية كرقيييد أسييياليب المييييه  الوايييفي  -1

التقليلييي قيييل يسييتاد  هييكا األسيلوب لراييد وتعيييي  القاليية الراهيية للظييواهر المتيوعيية فييى كافيية 
ي وهييكا يييت  مييو (107ي ص2001)  ييقاتةي الم سسييات وميهييا الم سسييات التر،وييية والتعليمييية 

تفاعالت الداالية ،الم سسةي وتعيي  مواطو العوة ومواطو الضعف فيهاي ،ادضيافة اال  دراسة ال
إلى إمكايية تط،يً إقدا أدوات  والتيي تتمثي  هييا فيى االسيت،اية والتيي تسيه  فيى القايو  عليى 
المعلومات المياس،ة التى يمكو توظيفها في تقعيً أهداف الم سسة أو  د تد  على وؤود عع،ة 

 ها أو التعلي  ميها لتقعيً اليتا   المرؤوة.يؤب التغلب علي
القييدود والعيييية: تركييز الدراسيية علييى أقييد مييداا  التطييوير اددارا المعااييرةي وهييو مييدا  إدارة  -2

األولويييات التعليميييةي الييكا يسييتيد إلييى يتييا   الدراسيية الميدايييية وأداتهييا المط،عيية علييى عيييية مييو 
دارس التعلي  الفيى الايياعي يظيا  اليثالل سييوات الا،راء الممثليو مو مديرا ووكالء ومعلمي م

 ،مقافظات العياة )،ورسعيدي السويسي ادسماعيلية(.
 أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى الو وف على الوا   الميدايي ،مدارس التعلي  الثايوا الفيي الاياعي ومو ث         
ت التعليمييية وفعييا  لط،يعيية ،ي تييي  الداالييية توظيييف يتا ؤيي  فييي التوايي  إلييى أهيي  متطل،ييات إدارة األولويييا

 والاارؤية.
 
 

 أهمية الدراسة:

تي،يي  أهمييية الدراسيية مييو كويهييا تواكييب التوؤهييات المعااييرة علييى المسييتوا العييالمي والتييي ت كييد        
تاقيية القرييية ألعضييا ها ،اييي  العييرار واتايياك،  علييى ضييرورة دعيي  اسييتعاللية الم سسييات التعليمييية وا 

ت،اره  األكثر دراية ،  ويها ومتغيرات ،ي تيها الداالية والاارؤية هكا مو ياقيةي ومو ياقية ،داالها ،اع
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أاييرا تركييز الدراسيية علييى األولويييات التعليمييية وكيفييية إدارتهييا وتسييييرها ولعيي  فييي كلييا دعيي  لؤهييود 
ي لهيا السي،ً التقسيو الم سسي وتر يد للموارد ومقافظة على الو ت التعليمي ،التعام  م  األمور الت

 واألكثر إلقاقا  مو غيرها داا  الميظمة التعليمية.
 :مصطلحات الدراسة

 : Educational Priorities Managementإدارة األولويات التعليمية
مادر اياعّي  ،معيىي أس،عيَّةي أفضليَّةي أقعيَّة ،االهتما   اس  في معؤ  لساو العربي األولوية

  .(88ي ص 2000األيااراي) اتَأْوَلِويَّ والؤم   عو غيرها
،ريها العيار أو المكوو الكا يتاف ،األهمية عو غير، Oxford وتعرف األولوية في  اموس

 ي والعيار كو األولوية يرت،ط ،الو ت الراهو ارت،اطا  وثيعا  أكثر مو غير، مو العياارمو األ ياء
(Herry& Moon, 2001, p.226). 

لليياس المي ثريو(ي إو ميو  كتا،ي  ال يهير )العيادات السي، فيي .Covey  Sوييرا سيتيفيو كيوفي
العوام  التي تعود إلى اليؤاح لدا أغليب اليياؤقيوم ميا يتمثي  فيي العمي  الكيادحم تر ييد الميواردي وفيي 
العال ييات اديسييايية الؤيييدة....وغيرها. وعلييى الييرغ  مييو األهمييية الك،يييرة لهييك، األمييورم إال أو العاسيي  

تعاو إدارتهاي سواء كياو كليا الم ترا الكا يفوً  تلا العوام  ؤميعا  هو العدرة على تقديد األولويات وا 
 .(23ي ص2007)كوفىيعلى مستوا األفراد أو الم سسات 

إو تقديييد األولويييات مييو المهييارات القيوييية والتييي يؤييب علييى رؤيي  اددارة تعلمهييا مييو أؤيي  ،لييو  
،يسيي،ة ك،يييرة فييي أييية م ييروعات تعييد  عليهييا األهييداف المقييددة لم سسييت ي ومييو أؤيي  تقعيييً اليؤيياح 

 .(Lewis, 2008, p.134)الم سسة مستع،ال  
ويمكييو تعريييف مهييارة تقديييد األولويييات ،ريهييا تلييا المهييارة التييي يييت  عييو طريعهييا وضيي  األ ييياء أو     

األمييور فييي ترتيييب معيييو قسييب أهميتيي ي ومييو ،يييو الكلمييات أو المفيياهي  المرادفيية لهييا مفهييو  الترتيييب 
 .(Vernez& et. al., 2014, p.2)التيسيًو 

وعملية تقديد األولويات تيطوا على أ،عاد تقليلية ؤمة تعو  اددارة ،ردا هاي مثي : تقدييد ادطيار 
العيا  للهييدف وميدا أهميتيي  معارييية ،،عيية األهييداف األاييراي وميدا يسيي،ة اليؤيياح ،يياء علييى المعطيييات 

مكاييات مادية أو  . (The World Bank, 2015, p.29)يةكات المتوفرة مو موارد وا 
ومو هيا فاو تقدييد ادمكاييات المتاقية والو يوف عليى ميواطو العيوة والضيعفي واسيتعراء الفيرص 
 المتاقة والتهديدات المقتملةي مو أه  األسس التي يرتكز عليها ترتيب األولويات وال رو  في إدارتها.

دارة األولويات التعليمية على أيها: ميهؤية عمي  و،استعراء ما تعد  يمكو وض  مفهوما  إؤرا يا  د
مستع،لية تراعيى التؤدييدات والتطيورات ال،ي يية للم سسية التعليميية وتسيمت ،اتاياك العيرارات وفيً درؤية 
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أهميتها ،مراعاة العوام  الداالية والاارؤيةي ،ما يقعً مزيدا  مو توافً الم سسية التعليميية مي  ،ي تهيا 
يتاؤية. ويؤعلها أكثر فعالية   وا 

:اإلطار النظري للدراسة 
"األطرررر اليكريرررة إلدارة األولويرررات التعليميرررة بالمرحلرررة ال انويرررة الينيرررة                     

 الصناعية"

 ويتضمو المقاور والعياار التالية:
 أوال : ط،يعة التعلي  الثايوا الفيى الاياعي:

 :فلسفة التعلي  الثايوا الفيى الاياعيي وأهداف  -أ
تستيد فلسفة التعلي  الثايوا الفيى ،افة عامية والتعليي  الايياعي ،ايفة اااية عليى عدييد ميو       

 الم،ادئ القاكمةي ميها:
  القفياظ علييى رأس المييا  ال، ييرا واالؤتميياعي مييو ايال  تقوييي  المييدارس الثايوييية إلييى ماييادر

تعدمي  هيك، الميدارس يعيد   داعمة لتيمية الطا ات الؤماعية للمؤتمعات المقلية. فيالتعلي  اليكا
كي يياط اؤتميياعي ييمييى يسييً العييي  والمعييايير الم ييتركةي واالياييراط فييي العميي  الميييت  والييياف  

 .لؤمي  مؤاالت التيمية المؤتمعية ،ميظورها ال ام  والمستدا 
  التوافً م  سوً العم  ومتغيرات  والمهارات المطلو،ة ال تااد المعرفة وتكيولوؤييا المعلومياتي

اييال  التركيييز علييى المهييارات الالزميية لمؤيياالت الاييدمات واالتاييا  والمعلومييات والتؤييارة مييو 
 .(32ي ص2002)وزارة التر،ية والتعلي يادلكترويية 

  تعاو وتعاوو وقب للعم   في عال  أا،ت إرساء م،ادئ العم  الميت  وعادات  مو مثا،رة وؤد وا 
 يعو  على ؤودة األداء.

 ي  الثيايوا والتعليي  العياليي فياكا كاييت إقيدا أهي  وظيا ف التعليي  الثيايوا؛ تعوية الؤسيور ،ييو التعلي
تهي ة الطالب لاللتقاً ،م سسات التعلي  العالي فال ،د ميو تعويية الايلة ،ييو الميرقلتيو سيواء ميو 

 (203ي ص 2010)مالوفيقيل المياه  أو يظ  الع،و ..أو غيرها 
لتعلييي  الثييايوا الفيييى ،ريواعيي  الماتلفيية ومييو ضييمي  التعلييي  واسييتيادا  إلييى الم،ييادئ السييا،عةي فيياو ا     

الاياعيي يهدف إلى إرساء دعا   المؤتم  المديي ،اكساب طال،ي   يي  المواطيية الايالقة ميو ياقييةي 
عالوة على ادسها  في التيمية اال تاادية ميو ايال  إعيداد العيوا ال، يرية المياهرة للعمي  المييت  فيي 

 ة اديتاؤية العا مة على مواافات ومعاييس عالمية.عار العولمة والميافس
  أهدافا  عامة لمرقلة التعلي  الثيايوا فييص عليى 1981لسية  139ولعد قدد  ايوو التعلي  ر         

ما يليي: ر تهيدف مرقلية التعليي  الثيايوا إليي إعيداد الطل،ية للقيياة ؤي،يا  إليى ؤييب مي  إعيداده  للتعليي  
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)وزارة القيياة العاميةي والتركييد عليى ترسييي العيي  الديييية والسيلوكية والعومييةر  العاليي أو الم اركة فيي
 .(22ي مادة 1981التر،ية والتعلي ي

وعلى كلا يمكو العو  أو التعلي  الثايوا الفيى على وؤ  الااوصي يهيدف إليى تزوييد الطاليب        
ديتيياج والاييدماتي إكا ليي  يييتمكو مييو ،الؤوايييب التط،يعييية التييي تمكييي  مييو تقعيييً االياييراط فييي مؤييا  ا

مواالة تعليم  العاليي م  إداا  ،رام  ؤديدة تتطل،ها قاؤة المؤتم  والتطورات العلميية والتكيولوؤيية 
عطاء فرص أفض  للطالب في ال،رام  المال مة لعدراته .  وا 

والتعليي  فيي ماير ميو  والؤدير ،الككر أي  في ظ  اليه  االسيتراتيؤي اليكا ات،عتي  وزارة التر،يية       
أؤيي  إاييالح التعلييي   ،يي  الؤييامعي ،مييا فييي كلييا التعلييي  الثييايوا ،يوعييي ؛ ،وضيي  اطتيييو اسييتراتيؤييو 

 ي فعيد قرايت اليوزارة عليى تطيوير 2030 ي والثاييية تيتهيي عيا  2012متتاليتيو ايتهت األوليى عيا  
يؤيب التركييز عليى ، عيد المواطيية أهداف التعلي  الثايواي فمهما تعددت تاااات  أو ااتلفيت توؤهاتي  

في مؤتم  عالمي التوؤ ي م  االهتما  ،التعل  مدا القياةي وتقعيً إيتاؤيية تيافسيية عاليية للميتؤيات 
 والادمات. 

 هيكلة التعلي  الثايوا الفيى الاياعي: -ب
كا يفاي  تسود عديد مو األيماط والهياك  التيظيمية في التعلي  الثايوا ميها اليظيا  التعلييدا الي

،يو المدرسة الثايوية األكاديمية والمدرسة الثايوية الفيية في مساريو متمايزيوي واألولى تعيد اريؤيهيا 
للؤامعة ومواالة التعلي ي والثايية تعد اريؤيها لسوً العم ي وهو اليمط السيا د فيي ماير وعدييد ميو 

ألمايييا وغيرهيا ميو اليدو  الايياعيةي المط،يً فيي  Dualالدو  اليامية. وهياا التعلي  الثايوا المزدوج 
 .(128ي ص2005)فرغلىي قيل يت  التدريب المهيي ،موا   اديتاج 

وميك يهاية القيرب العالميية الثايييةي ،يدأ ايت يار ميا أطليً عليي  فيميا ،عيد اسي  المدرسية الثايويية 
  موقيدي تتفير  ال املة في أورو،ا والواليات المتقدةي وهيى ع،يارة عيو م سسية واقيدة تعيو  عليى مييه

مييي  موضييوعات ااتياريييةي قيييل يوؤييد ،المدرسيية أكثيير مييو مسييار يسييمت للطييالب ،االيتعييا  ،ييهييا وفعييا 
 لعدرات  واستعدادات .

و د قعً هكا اليمط كيوعا  ك،يرا  ،س،ب ؤوايب العاور في اليمط التعلييدا اليكا  ّاير فيي تزوييد 
تغييرات عاير المعرفية والتكيولوؤييا كاد،يدا  فيي اريؤي  ،عديد مو المهارات األساسيية التيي تتطل،هيا م

ق  الم كالت والمروية في تيفيك األي طة والعملياتي والتمكو مو ممارسة الم روعات الفيية الايغيرة 
 .(56ي ص2004)،يومي وآارووي

وتايف المدارس الثايوية الايياعية لييوعيو قسيب ميدة الدراسية فيهياي قييل يتمثي  الييو  األو  
  الدراسة لمدة ثالل سيواتي وهكا اليو  األكثير ايت يارا  ويعيو  ،اعيداد الفييييو فيي ماتليف ميها في يظا
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المؤيياالت والاييياعاتي قيييل ي ييم   ييعب الكهر،يياء والمعييادو واليؤييارة والميكاييكييا والزارفيية إلييى ؤايييب 
اليو  الثايي  ال عب ادلكتروييةي وال عب المعماريةي وال عب ال،قريةي و عب ال،ريد... وغيرها. ويتمث 

فييي يظييا  الدراسيية لمييدة امييس سيييواتي وهييكا اليييو  يعييو  ،اعييداد ف يية الفيييي األو  األكثيير تمكيييا  واتعايييا  
 لمهارات مهيت ؛ قيل يمكل في الدراسة لمدة أطو ي ويت  تدري،  ، ك  أعمً. 

ميو أيمياط ومو اال  العرم السا،ً لفلسفة التعلي  الثايوا الفيى الاياعي وأهداف ي وما يمثلي  
وهياكيي  تيظيميييةي تظهيير عديييد مييو وظا فيي  التييي ي ديهيياي تتمثيي  فييي إعييداد الفييرد العييادر علييى التفكييير 
السلي ي الكا يستطي  مواالة التعل  مدا القياةي م  االياراط واديتاؤية في سوً العم ي عالوة على 

      الم اركة الي طة في قياة المؤتم  المديي؛ مو أؤ  التيمية المستدامة.
أو تطيرأ عليى ويظرا  للتغييرات المتالقعية فيي ط،يعية العمي  واقتياؤيات السيوً فايي  ميو المقتمي  

،ي ة العم  تغيرات عميعية وسيريعة ايال  الععيود العليلية العادمية ،يركثر ميو كا  ،ي  و،ييميا يعييد  طيا  
  مييو يظييا  األعمييا  هيكلتيي  ، ييك  مسييتمري فيياو التييرا،ط وتكييويو ال يي،كات ،يييو ال ييركات سييوف توسيي

الفييرص أمييا  ال يي،ابي كمييا سييوف تزيييد ماتلييف أيييوا  تكيولوؤيييا المعلومييات مييو فييرص العميي  أمييامه ي 
وسوف يستمر سيياريو العم  على المستوا العالمي في التطور مما يستلز  ميو الم سسيات التعليميية 

العيدرات التيي تتمتي  العم  على تعلي  الفؤيوة ،ييو التطيورات المتسيارعة القتياؤيات السيوً والمهيارات و 
 .،ها مارؤاتها

وهكا يتطلب مو إدارة التعلي  الثايوا الفيى ،عامة والفيي الاياعي ،ااايةي العمي  الؤياد ميو أؤي       
 تقعيً أهداف  ووظا ف ؛ ،مراعاة ما يلي:

  .التقو  مو ثعافة التكرار إلى ثعافة اد،دا  واال،تكاري ومو االستهالا إلى اديتاج 
 ييياة مهيييية متغيييرة تتطلييب كفايييات عاميية  ا،ليية للتقييو  والتيعيي  مييو مؤييا  آلايير مييو التاطيييط لق

 . (9ي ص2006)الطوي  وآارووي  مؤاالت سوً العم 
  : مراعييياة التطيييور التكيوليييوؤي السيييري  وايعكاسيييات  عليييى ؤميييي  ؤواييييب العمليييية التعليمييييةي مثييي

 دارا ...... وغيرها.المقتوا ودور المعل  والا،رة التدريسيةي وأساليب التمكيو اد
  إعادة اليظر في ط،يعة المهارات الوظيفية في إطار اليظا  اال تاادا الؤديدي قييل أاي،ت هيياا

تقوال  سريعا  في اديتاج الاياعي مو استادا  العمالة الكثيفة إلى العليلية كات العيمية المضيافةي 
ى تعليي  يميده  ،المهيارات التيي ومو هيا فاو طالب التعلي  الثايوا الفييى الايياعي فيي قاؤية إلي

 يمكيه  استادامها في ماتلف الموا ف. 
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  المييزج ،يييو التعلييي  المدرسييي والتعلييي  العييا   علييى العميي  وتوسييي  يطيياً وأ،عيياد التعلييي  المهيييي
ومؤاالت  ،،ياء الؤسور ،يو التعلي  والتدريب المهيي في المرقلة الثايوية و،يو م سسات التعلي  

 .(335-334ي ص ص2005)هيوزي  العالي
إو االرتعاء ،التعلي  الثايوا الفيى ،ريواع  الماتلفة وفى معدمتها التعلي  الاياعي والسيعي الؤياد       

يقو تقعيً كلا في ضوء ما يستؤد مو أقدال مقلية وعالمية أا،ت اآلو اطوة هامة للر ي ،مستوا 
ير والعمي  عليى إدارة تليا األولوييات وتيسيير هكا الييو  ميو التعليي ي وهيكا يسيتلز  تقدييد أولوييات التطيو 

تط،يعها مو أؤ  تقعيً أك،ر استفادة ممكية ،معالؤة الم كالت األكثر أهمية ث  الهامة فاأل   أهمية.. 
 وهككا. 
 ماهية إدارة األولويات التعليمية ،مدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعي:  انياً:

م،ررات التي تدف  الم سسات التعليمية يقو ت،يى ،رام  ظهرت في السيوات األايرة عديد مو ال
واستراتيؤيات التقسيو والتطوير وزيادة الفاعلية والكفاءة والعم  ،اورة ا تااديةي مث : التوس  
المتتالي في التعلي  والتغيير المستمر في المهارات المطلوب توفرها في الاريؤيوي وتعدد متطل،ات 

ميافسة ،يو الم سسات التعليميةي والتعد  السري  في توظيف تكيولوؤيا سوً العم ي وزيادة قدة ال
ي و،كلا ل  تعد األساليب اددارية (28ي ص2004)السلطاوي المعلومات ،يظ  التعلي  والتدريب 

التعليدية االقة لمسايرة التغيرات القادثة في كافة المؤاالت التعليميةي وأا،ت مو الالز  توفير هياك  
دارية لمساعدة ومسايدة العملية التعليمية م  ت،يى فكر ؤديد وفلسفة ؤديدة  تسعى إلى تعليمية و  ا 

 .التقسيو المستمر
 العم  غير اليسير األولويات مو األمور القيوية ألية م سسة؛ يظرا  ألي  مو ولعد أا،ت تقديد        
تقدييد  يتطليب مميا معيا ي قيدوا ،ينو   تمي لمؤا فيي الموؤيودة والم يكالت االقتياؤيات ؤميي تل،يية  عليى

  .األولوية كات والم كالت االقتياؤات الهامة
 مؤاالت تعدير األولويات ،الم سسات التعليمية: -أ

تقتاج ؤمي  مؤاالت العم  الم سسي إلى تعدير األولوياتي وتتمث  أه  مؤاالت تقديد األولويات 
 وترتي،هاي فيما يلي:

 سسة للواو  إليهاي وهي التي يؤب أو تعطى األولوية فيي األهداف: وهي الغايات التي تسعى الم 
 اديؤاز.

  المس وليات واألدوار: وهي التيي تييعكس فيي المهيا  الماتلفية التيي ي ديهيا أعضياء التيظيي  اددارا
مو أؤ  تقعيً األهداف المي ودة والمقددة في اطة عمي  الم سسيةي وييت  أداء األدوار ميو  ،يي  

السييلطة تقييددها ط،يعيية األدوار ومسييتوا العييامليو فييي الهيكيي  التيظيمييي المسيي ولية فييي يطيياً مييو 
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)ؤياد اليربي  ،الم سسةي ويترتب على معيدالت أداء هيك، األدوار مسيتويات ايؤياز األهيداف وتقععهيا
 .(143ي ص2005

  التقييديات والمعو ييات: تتمثيي  التقييديات فييي ضييرورة التوؤيي  يقييو وضيي  ؤديييد والتقييو  االيؤييا،ي
  مواك،ة تغيرات فيي ال،ي ية الدااليية أو الاارؤيية للم سسية. وتع،ير المعو يات عيو المعاود مو أؤ

م كالت وأوضا  غير مرغو،ة في الم سسة ت دا إلى تراؤ  في مستويات إيتاؤيتها وتضيعف ميو 
معييدالت أداء العييامليو فيهيياي وتو ييف مسييارات التعييد  واليهييوم وتقعيييً األهييداف؛ وتسييتلز  تلييا 

ت ك  على قسب درؤة تععيد،؛ ال،قيل عيو قليو  لهيام قييل يؤيب أو تعطيي المعو ات أو الم كال
الم ييكالت األكثيير إلقاقييا  األولوييية األولييىم والم ييكالت األ يي  أهمييية تعطييى أولوييية ثايويييةي ويييرت،ط 

 ،الم كالت عملية اي  العراراتي واتااكها.
 يية للقفيياظ علييى وتيييرة األداءم المتا،عيية والر ا،يية: واألولوييية تعطييى هيييا إلييى مداوميية المتا،عيية والر ا،

 واتااك ادؤراءات التاقيقية الالزمة في الو ت المياسب.
   دارت : إك يؤب ادارا العيا ميو عليى اددارة التعليميية أولوييات التطيوير وترتي،هيا فيي ؤيدو الو ت وا 

 The World)زميييي اسييتيادا  إلييى معييايير تعييدير لهييك، األولوييياتي قتييى يسييه  إدارتهييا ،كفيياءة 
Bank, 2015, pp.91-92) 

،عديد مو مؤاالت العم ي والتي تتؤ  ، ك  للمدرسة الثايوية األولويات و،كلا فعد ارت،طت إدارة 
تكاملي يقو المارج التعليمي الؤيد ولو يتقعً كلا إال ،استثمار كافة العياار المتوافرة لدا الم سسة 

 التعليمية في ،ي تها الداالية والاارؤية.
 األولويات ،الم سسات التعليمية: عديرت معايير -ب

 م يكلة إليى وميو م سسيةي إليى م سسية مو الم كالت أولويات الاتيار الموضوعة المعايير تاتلف    
 اسيتادامها الواؤيب المعيايير تقدييد آاير. وهيكا يتطليب ميو الفرييً اددارا عم  إليى فريً ومو م كلةي
 ،الم سسةي استيادا  إلى ما يلي:القيوية  أولويات الم كالت والتوؤهات الاتيار

  األهمييية اليسيي،ية للموضييو : وتتمثيي  فييي ادؤا،يية علييى السيي ا  التييالي: مييا أهمييية الموضييو ي والييكا
 يمكو أو يتمث  في الهدفم أو ق  الم كلةم أو العرار... معارية ،غير،؟.

 لمها  واألعما  ،الهدف االرت،اط ،األهداف: وتتمث  في ادؤا،ة على الس ا  التالي: ما درؤة ارت،اط ا
 أو مؤموعة األهداف؟ي م  تت،  درؤة أهمية ك  أولوية إلى درؤة أهمية الهدف.

  درؤة القاؤة العاؤلة: وتتمث  في درؤية ادلقياح لتقعييً قاؤية معييية أو تقعييً هيدف معييوي أو
عيد  قي   ،هيا؛ اليتيا   المترت،ية عليى الواو  إلى توؤ  ،عيي  أو معالؤة م كلة  ا مةي كما يعاد

كات  أايرا م يكالت الم كلة العا مة أو ترؤي  اليظر فيهياي وتتمثي  تليا الماياطر فيي تو ي  قيدول
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عال ييييية وايييييلة ،الم يييييكلة األاييييي ي أو التيييييرثير عليييييى ؤواييييييب ايؤا،يييييية لييييي  تكيييييو متيييييرثرة فيييييي 
 .(UNESCO, 2010, p.71)السا،ً

   تاضيي  هييك، األولوييية إلييى ط،يعيية المو ييف المقتميي : وتتمثيي  فييي ادؤا،يية علييى السيي ا  التييالي: هيي
 معاييس الترز ؟ي وفى قالة الترؤي  ه  سي دا إلى ،وادر أزمة في العم  أو السلوا.

 تمي لمؤا و يادة ميو  ،ي  السيلطات ومتا،عة اهتما  موض  الم كلة فاكا كايت : ،و  الؤهات العليا 
في قلهاي و،كلا تكوو  تمعيةلمؤا والم اركة التداالت تيفيك اقتما  مو يزيد فاو كلا العال ةي كات

 Department of Education and  Early Childhood)الم كلة كات أولويية عيو غيرهيا
Development, 2012, p.13) 

 ال، يرية والكيوادر والتؤهييزات والما  مدا توافر الو ت تتمث  الموارد في :معلوماتالالموارد و  توفر 
 غيرهياي هيكا ميو ؤاييبي وميو ؤاييب آاير فياو ميدا لتيفيك أولوية ما دوو الفيية الالزمة والا،رات
تمث  يعطة إيؤا،ية في  ؛ رار ما دوو غير، في اتااك لل رو  الالزمة ال،يايات على القاو  إمكايية

 تقديد أولوية لها الس،ً على قساب أارا.
 وميا اآلثيار  اليتا   واآلثار: وتتمث  في ادؤا،ة على الس ا  التالي: ما اليتا   المتقععة لك  أولويةم

 ,The World Bank)الياؤمة عيها؟ي وه  يمكو السيطرة على اليتا  م وتعظي  اآلثار اديؤا،ية؟ 
2015, p.94) 

 المعيايير ميو مؤموعية وضي  يسيتلز ي م سسية ميا أولوييات تقدييد واسيتيادا  إليى ميا سي،ًي فياو
 هيك، تقدييد فيي العيرار وأايقاب تمي لمؤا وأفيراد  يادة األولوييةي وم ياركة ،قسيب الم يكالت لترتييب

 .األولويات ،مراعاة الظروف وادمكايات ال، رية والمادية المتاقة
 الميطلعات الفكرية ددارة األولويات التعليمية ،التعلي  الثايوا الفيى الاياعي: -ج

لعد أاق،ت الم سسات التعليمية في الو ت الراهو مطال،ة ،ردوار متيوعةي وت،ييى عليهيا تو عيات 
ها لةي إك أا،قت تلا الم سسات مطال،ة ،الاروج مو القيز الضيً في العمي  التعليميي إليى  مؤتمعية

آفيياً ؤديييدة مييو الييتفه  لمعتضيييات ومتطل،ييات األلفييية الثالثيية ،مييا تقمليي  مييو تقييديات ها ليية ومتغيييرات 
 ك،يرة. 

ولويييات ويرؤيي  اهتمييا  الم سسييات التعليمييية فييي عديييد مييو الييدو  المتعدميية واليامييية ،تقديييد األ 
دارتهييا؛ ألو المدرسيية تمثيي  الوقييدة األولييى للتقسييييات المسييتمرةي والمسيي و  األساسييي عييو  التعليمييية وا 
تقعيً المستوا األكاديمي والمهيي المرغوب في  لطال،هاي ويدعمها في كلا المؤتم  الاارؤيي كما أو 

ل،ييرام  التعليمييية والتدري،ييية إدارة المدرسيية لهييا سييلطة ك،يييرة تمكيهييا مييو الييتقك  فييي المييوارد وتيمييية ا
 والمهيية.
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وثمة ثالثة اتؤاهات متكاملة تدع  االضطال  ،ادارة األولويات التعليميية ،الميدارسي وفيى معيدمتها      
 مدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعيي هى:

تراتيؤيات التوؤ  يقو استعاللية الم سسات التعليمية: تظهر االستعاللية في تط،يً عديد مو االسي -1
المتداالة التي تضيمو ؤيودة العمي  التعليميي وادداراي واالسيتؤا،ة الك،ييرة القتياؤيات الم سسية وآميا  

 :وتو عات المستفيديوي قيل ساعد تط،يً هكا االتؤا، الم سسات التعليمية على ما يلي
  تع،ليي فيميا المسي تقدد اتؤاهها التي الاطط و،ياء ،رس  سياستها التعليميةيك  م سسة  أو تعو

 يعرف ،تط،يً التاطيط االستراتيؤي المدرسي.
 المستفيديو تو عات تقعً التي الادمة توفير على  درتها التعليمية ك  م سسة مدا أو تعيس 

 ميهاي فيما يسمى ،ادارة الؤودة التعليمية ،الم سسة.
 ايسيا،ية لضماو كلاو  العم  سوً التي يتطل،ها المهارات وفً والتعليمية الدراسية ال،رام  ،ياء 

الايدمات والمارؤيات  العم ي تط،يعيا  لم،يادئ تسيويً ،ي ة إلى الدراسة معاعد مو الطالب ايتعا 
  (Bower, 2006, pp.61-62) .التعليمية

 أداء عملهي  عليى  يادريو العيامليو ؤميي  يؤعي  ،ميا ال، يرية للموارد المستدا  التدريب ضماو 
يتاؤية ،فاعلية  عالية  وا 

  التعليميية الم سسية في والعامليو المتعلميو لؤمي  فرصال تكاف Pالرضيا ال يعور ،ميا يعيزز، 
 . اديتاؤية تقسيو و،التالي والوالء

  الدع  الكافي مو اددارة التعليمية للر ية الموضوعة والرسالة المي ود تقعيعهاي وتقوي  سيلطة
 ,Ryan & Joong)اييييةاييي  الميزايييية إلييى المدرسيية ميي  التييدريب الؤيييد علييى إعييداد الميز 

2005, p.10) 
 ضيرورة المطلو،ية وكليا األهيداف تقعييً تضيمو معاارة ومداا  وايل إدارية يظريات ت،يي، 

 . التعليمية العملية أطراف ،يو التواا 
 الدراسية ال،رام  ،ياء واؤتماعيا ي عالوة على ويفسيا   أكاديميا   اور،ي ، تى توفير الدع  الطال،ي 

 واقتياؤيات األي يطة عليى تركيز التيي المياسي،ة التيدريس طرا يً وااتييار ةالتعليميي والميواد
ي 2001)فسيا والدي العمي   سيوً متطل،يات ضيوء فيي اليتعل  ،قييل ت،ييى ييوات  المتعلمييو

 .( 969ص
و،كلا فاو اسيتعاللية الم سسيات التعليميية تتييت الفيرص المياسي،ة التاياك العيرارات القيوييةي وفعيا       

لييواقي التعليمييية وادداريية والمالييية لمواؤهية التقييديات القاليية والمسييتع،ليةي ،ميا يقعييً ألهميتهيا فييي ا
 التقسييات التعليمية والمستع،  األفض  للم سسة. 
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قييييل إو سيييعى  اتؤيييا، الم سسيييات التعليميييية يقيييو التوسييي  فيييي عملييييات التاطييييط االسيييتراتيؤي: -2
فعا  لر ية واضقة تعو  عليى أسيس ميهؤيية وعلمييةي الم سسة التعليمية لمواك،ة المستؤدات ،داالها و 

 : (Dyer& Pauline, 2005, pp.105-106)يتطلب العيا ي ،ما يلي
 إي اء وتكويو  اعدة مؤتمعية مو أؤ  تيمية الر ية الم تركة. -
 تيمية  راكة  وية ،يو  طا  األعما ي والقكومةي وم سسات التعلي . -
م سسة واالستؤا،ة لالقتياؤاتي وآميا  وتطلعيات أوليياء  تعزيز ؤوايب العوة التي تتميز ،ها ك  -

 األمور ،امداده  ،مزيد مو االاتيارات والتيو .
 تقسيو العال ات ،يو الم سسات التعليمية ومراكز التعلي  الفيي والمهيي والتعيي. -
ه  االتاا  الدا   م  الطالب لتل،ية اقتياؤاته ي وتعيدي  أفضي  ادمية تعليميية تيتالء  مي   يدرات -

 الفرديةي واهتماماته  واقتياؤاته  . 
عييداد الاطييط ادؤرا ييية  - ت ييكي  فييرً عميي  داايي  الم سسييات التعليميييةي تكييوو مهمتهييا وضيي  وا 

Action plans:ي وهي في س،ي  تقعيً كلا تعو  ،ما يلي 
(Lykins& Heyneman, 2008, p.8) 

 وير.عم  زيارات وؤلسات قوار وكلا لتقديد االقتياؤات المطلو،ة للتط 
  عميي  اتاييا  ميي  اددارة التعليميييةي والقاييو  علييى ترييييد ميهييا لالسييتراتيؤيات المعترقيية

 التي ترغب المدرسة في ت،ييها.
  التعيييي  الييدورا لالقتياؤييات وتقديييد ماييادر العييوة والضييعف الموؤييودة داايي  الم سسيية

 والتي تكوو أساس التقسييات المستمرة ،ها.
لتؤديدات التعليمية واددارية ي،ييى عليى ر يية واضيقة ومقيددةي و،كلا فاو األاك ،المستقدثات وا

تسعى الم سسات التعليميية ديؤاقهيا ميو ايال  المؤتمي  المدرسيي وؤميي  المعييييوي كميا أيي  يتطليب 
ككلا تكويو فرً داا  المدرسة ماااة لعم  ،قول إؤرا ية يمكو مو االلها وض  الاطة ادؤرا يية 

 .التي تقعً الر ية الموضوعة
اتؤا، الم سسات التعليمية يقو ،ياء مؤتمعات تعل  ،داالها: قيل تتؤ  عديد مو م سسات التعل   -3

 .Leslie & et) إلى ،ياء مؤتم  تعل  مهيي ،داالها وهيي فيي سيعيها؛ لتقعييً كليا اهتميت ،ميا يليي
al., 2013, p.356):  

 التدري،ية والفيية الموضوعة.توفير األساس التعيي الكا يساعد على تيفيك الاطط التعليمية و  -
 إمداد ؤمي  العامليو ،الدع  والتدريب الكافي لتيفيك تلا الاطط ،كفاءة. -
  (: 13ي ص2015ألكاديمية المهيية للمعل ي )ا   يادة م،ادرات التقسيو المدرسية مو اال -
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 . إ راا كافة األطراف المعيية ديؤاح هك، الم،ادرات 
 ،الم،ادرات. إعطاء الو ت الكافي لتيفيك هك 
 . إيؤاز العم  مو اال  الفرً المدرسية التي تتعاوو سويا  لتقعيً األهداف المرؤوة 
 .التيمية الكاتية لك  مو أعضاء اددارة المدرسية والمعلميو والطالب 

ويتضت مما س،ً أو اددارة المدرسية في سعيها لتقعيً و،ياء ميظمة التعل ي فاي  يلزمها تقديد 
العمي  عليى إدارتهيا ،فعالييةي قييل ت،يدأ اددارة ،تقفييز المعلمييو والطيالب عليى اسيتادا  أولويات عيدة و 

أساليب وطرً غير تعليدية للتعل  والتدريب تقعً له  التيمية الكاتيةي ث  تهيئ المياخ وال،ي ية الداعمية 
 لت،اد  األفكار وأساليب التعل  الؤديدة لتقعيً المعرفة الكاتية.

 ت التعليمية ،مدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعي:يماكج لألولويا -د
تتيو  األولويات والقاؤات التعليمية واددارية والمالية على قسب ط،يعية كي  م سسية ،ميا تملكي  
مو موارد دااليةي وما تقعع  مو تفاعالت م  مؤتمعها الاارؤيي وعلى كلا يمكيو التركييز عليى ثالثية 

لويية األوليى ميا ييرت،ط ،امكاييات الم سسية وميا ي هلهيا ألداء مهامهيا أولويات ر يسة؛ قيل تتضمو األو 
وأدوارهاي كما ؤاءت األولوية الثايية لتركز على الؤوايب التعليمية والتدري،ية والتفاعلية دااي  الم سسية 
التعليميييةي ولعييد تمثلييت األولوييية الثالثيية فييي االهتمييا  ،يوعييية المارؤييات التعليمييية ورضييا المسييتفيديو 

 ها.عي
و،هكا تتيو  األولويات الثالثية لت يم  الؤواييب ال،ييويية والهيكليية ميو ؤهيةي والؤواييب التعليميية 

 مو ؤهة ثاييةي والكفاءة الاارؤية للم سسة التعليمية مو ؤهة ثالثة.
 :دع  العدرة الم سسية للمدارس الثايوية الفيية الاياعية: األولوية األولى 

الم سسية على مدا امتالا الم سسة للمعومات التي ت هلها ليألداء ،كفياءة ييطوا مفهو  العدرة       
وكلييا لتقعيييً غاياتهييا وأهييدافها االسييتراتيؤية المعليييةي ميي  وؤييود هيكيي  تيظيمييي مال يي  ييطييوا علييى 
عال يييات واضيييقة للسيييلطة وتقدييييد د ييييً للمسييي وليات واالاتااايييات وفيييى ظييي   ييييادة واعيييية موؤهييي  

تتاييف ،الماييدا ية وال ييفافيةي إضييافة إلييى  ييدرة الم سسيية علييى التفاعيي  ميي  ،ييالتاطيط االسييتراتيؤي و 
ؤيراء التعيوي  المسيتمر ألدا هيا الكليي  )الهي ية العوميية المؤتم  وعلى إي اء يظ  داالية ددارة الؤودة وا 

 (.96ي ص 2008لضماو ؤودة التعلي  واالعتمادي 
 

 وتتضمو العدرة الم سسية أ،عاد ثالثةي هى:
 المستقبلي للمؤسسة: التوجه  -1



 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          336م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

تتمث  أه  ركا ز التوؤ  المستع،لي للم سسة في امتالكها الر يية والرسيالة واألهيداف التيي تقيدد 
وضييعها فييي المسييتع،  العريييب أو ال،عيييدي وهييكا يعيييى أو يكييوو للم سسيية ر ييية تع،يير ،هييا عييو يظرتهييا 

للدولة والمتغييرات العالمييةي ورسيالة المستع،لية في تل،ية متطل،ات المؤتم  المقلي والسياسة التعليمية 
 (.39ي ص 2005)عيداروسي تسعى مو االلها لتقعيً هك، الر يةي وأهداف تقعً تلا الرسالة 

وفى هكا السياً يكوو ميو الضيرورا وؤيود وثيعية واضيقة تع،ير عيو ر يية المدرسية ورسيالتهاي 
  المقليي والعيالميي مي  إ يراا على أو تعتمد تليا الوثيعية عليى دراسيات و،قيول ؤيادة لمتطل،يات الوا ي

 عددا  ك،يرا  مو األطراف المعيية في إعدادها.
ويستلز  ما تعد   يا  الم سسة ،عمليات ؤم  وتقلي  ال،يايات للتاطيط وادعداد ل،رام  التطيوير  

دارتهياي إك إيهيا المدرسي؛ مو اال  إيؤاد وامتالا  يظ  معلومات تسياعد عليى قييازة المعرفية وتازييهيا وا 
تساعد على الي ر وتفسير المعلومات ع،ر  ي،كة اديترييت و ي،كات العمي  وال،رييد ادلكترويييي ،ادضيافة 
إلى أيها ت دا دورا  في التقديل المستمر للمعلومات الموؤودة ،الكاكرة التيظيمية للم سسةي ،قيل تيتمكو 

سة فيي ضيوء يتيا   تقليي  ي ومو ث  وض  اطة لتطوير الم سالعيادة مو التي،  ،اقتياؤات سوً العم 
 ال،يايات وفي ضوء تقديد واضت ألهداف الم سسة.

 الموارد البشرية والمادية: -2

إو موارد الم سسة ،مثا،ة العيوا الدافعية والمقركية والعيادرة عليى تيوفير سي،  اليؤياح ومعوماتي ي 
 سسيةي ويعت،ير ميو وتايف الموارد إلى يوعيوي أولهما المورد ال، را ويتمثي  فيي ؤميي  العيامليو ،الم

أه  الموارد وأعالها  يمة قيل ييت  عي  وض  الر ا واألهدافي وتيفيك الاطط وتعييي  يتا ؤهياي و،عيدر 
العيايية ،رفي  كفيياءة هي الء العييامليوي وتقعييً العداليية ،يييه ؛ واسييتثمار طا ياته  وتوزيعهييا ، يك  ؤيييد؛ 

 عالية.،عدر التمكو مو تقعيً األهداف ،رعلى  در مو الكفاءة والف
ويتمث  الميورد الثيايي فيميا تملكي  الم سسية ميو إمكاييات مادييةي تتمثي  فيي التمويي  والتؤهييزات 
تما  الا،يرات  العيييةي كالمعام  وتوافر األؤهزة واألدوات والوسا   والاامات الالزمة للتدريب والتؤريب وا 

 (.76ي ص2006فريدماو وتريؤوي ) الم،ا رة في التعل 
 اخلية والخارجية:العالقات الد -3

تتقييدد العال ييات الداالييية فييي ؤمليية المعتعييدات والعييي  والتفيياعالت االؤتماعييية ،يييو ؤمييي  األفييراد 
داايي  الم سسييةي وتتو ييف ؤييودة هييك، العال ييات علييى مييا تييوفر، إدارة الم سسيية مييو مييياخ ،اعييل علييى 

وي وتتمثيي  العال ييات الاارؤييية االيؤيياز واديتيياجي وتييوفير ،ي يية تتسيي  ،يياألمو واألميياو للعييامليو والمتعلمييي
للم سسة في ؤمي  األطيراف كات العال ية والؤهيات المسيتفيدة ميو مارؤاتهياي مثي : اآل،ياء وم سسيات 

 (.35ي ص2006المومييي )األعما  واديتاج.... وغيرها 
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و،استعراء ما تعد  فاو العدرة الم سسية تع،ر عو مدا امتالا الم سسة لمعومات تقعيً متطل،ات 
اءة الدااليةي والتي تتمث  في العدرة على التعام  م  مواردها ،توزيعها التوزي  األمثي ي كيكلا أو تفيي الكف

الم سسة ،م  رات األ،يية والتؤهيزات المدرسيةي ،ما ي يمل  كليا ميو القالية الفييية للم،ييىي وياييب كي  
سييا   واألدوات الالزميية مييتعل  مييو مسيياقة غييرف التييدريس والييورش والمرافييًي ومييدا تييوفير األؤهييزة والو 

 لعمليات التعلي  والتدريب والي اط.
ويضاف إلى كلا مدا ارت،اط الم سسة ،اقتياؤات المؤتم  المقلي مو اال  اسيتثمار إمكاياتهيا 
فييي أي ييطة تعليميييةي وعلميييةي واؤتماعيييةي ومراعيياة المتغيييرات الدولييية ،االسييتؤا،ة السييريعة للتطيييور 

 يير العالمية لالعتماد التر،وا والمهيي.المعرفيي واألاك ،فكرة المعا
 التعل  التيظيمي:األولوية ال انية :  

يمكو مو االل  م اركة وي ير وت،ياد  المعرفية ،ييو التي هامة ال أقد ال،دا  يعد التعل  التيظيمي 
المعلميو ،عضه  ال،عم و،يو المعلميو والطالبي و،يو الطالب أيفسه  دااي  المدرسيةي و،يكلا يسياعد 

لتعل  التيظيمي الؤمي  على اكتساب طرً وأساليب عم  م،تكر، تقعيً التؤدييد المسيتمر فيي مهييته ي ا
وتتس  طرً وأسياليب اليتعل  التيظيميي لت يم  مسياعدة الطيالب عليى التط،ييً العمليي لمعلومياته  فيي 

المعرفية التيي  العال  الاارؤي وتمكيه  أو يراكوا أدوار فعلية كك،ار في مؤيتمعه  ،ادضيافة إليى اميتالا
 تسيييياعده  علييييى قيييي  الم ييييكالت ومواؤهيييية الكثييييير مييييو الموا ييييف فييييي قييييياته  ال ااييييية والعملييييية

 .(196ي ص2000)ها  ي
قيل يتيت التعل  التيظيمي عدد مو األي طة والطرً التي تساعد على ي ر المعرفة وت،ادلها داا   

 المؤتم  التعليميي ومو هك، الطرً واألساليب ما يلي:
 : E- learningل  االلكتروييالتع -1

الفعالية التيي تمكيو المعلمييو واددارة ميو ادطيال  عليى كي  ميا  ال،يدا  يعد التعل  ادلكترويي أقد 
هو ؤديد في مؤاله ي قييل يعيرف هيكا الييو  ميو اليتعل  ،ريي  اليتعل  المتمركيز قيو  التكيولوؤييا واليكا 

عليمية م تركة ي قيل تعطى الفراة م،ا رة للتعل  يساعد على تقعيً التيمية المهيية لديه  في ،ي ة ت
ر أو ،اورة غير متزامية قيل تكوو المادة العلميية متاقية عليى ال ي،كة Online،يو المدرب والمتدربر

 لك   اص كي يتعام  معها في الو ت الكا يال م .
قاييرها فييي  الم سسييات التعليميييةي والتييي يمكييو وتتعييدد اييور ويميياكج تط،يييً القاسييب اآللييي فييي     

 ال،عديو التالييو:
  ال،عد اددارا: ويتمث  في تقوي  الوظا ف والعمليات ادداريية ميو الييمط التعلييدا إليى االعتمياد

عليى التعيييية ليكيوو التاطيييط تاطيطيا  تكيولوؤيييا ي والتيظيي  داعمييا  للتكيولوؤييا ومسييتادما لهيياي 
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وتعيي  األداء والر ا،ة تكيولوؤييا ي إليى ؤاييب ويا،ت التوؤي  إلكتروييا ي واالتاا  اددارا تعييا ي 
التقو  في ؤمي  األعما  المكت،ية واألر يفية مو الطا،  الور ي إلى الطا،  ادلكتروييي عالوة 

للمعلمييو ،مسيتوا عيالي  Courses Onlineعلى إمكايية تعيدي  اليدورات التدري،يية الم،ا يرة 
رييية ليسييت فعييط فييي مدارسييه  ولكييو كييكلا فييي مييو الكفيياءة والتييي تمكيييه  مييو الييتعل  ،طريعيية م

 .(188ي ص2012)ع،د الغفاري ميازله 
  ال،عد التعليميي: ويتمثي  فيي دور الوسييط ادلكترويييي وهيو  ياص كو ا،يرة تعليميية ك،ييرة قييل

ي ويعمييي  ،يييدور الوسييييط ،ييييو E-Mailيعيييو  ،توؤيييي  الطيييالب عيييو ، عيييد ع،ييير ال،رييييد االلكتروييييي 
ه  ،كافيية المعلومييات التييي يقتاؤويهييا ممييا يعليي  العييبء الوا يي  علييى المعلميييو والطييالب قيييل يمييد

 .(Moses,15/4/2016المعلميو)
تيميية  يدرة المعلمييو وادداريييو عليى  هكا ويتطلب تط،يً التعل  ادلكترويي ،الم سسيات التعليميية     

تفاعيي  مييو  يي،كة لييي التييي تمكيييه  مييو الاسييتادا  التكيولوؤيييا القديثييةي وامييتالا مهييارات القاسييب اآل
اديتريييتي وكلييا ،تييدري،ه  فييي فييرً مييو اييال  ورش العميي  ،اسييتادا  األؤهييزة الموؤييودة فييي المعاميي  

ليي فيي كافية المتوافرة داا  المدرسةي عالوة على توفير ،يية تقتية و،ي ة داعمة السيتادا  القاسيب اآل
 مؤاالت العم  ،الم سسات التعليمية.

فيي إمييداد اددارة ،فييرص لتيمييية اسيتراتيؤيات الييتعل  ألفرادهييا مييو و،يكلا يسييه  الييتعل  ادلكترويييي 
ايال  تييدري،ه  علييى األسياليب التييي يمكييو ميو االلهييا تعيييي  عملييات التعلييي  والييتعل ي كميا يتيييت لييمدارة 
التعييرف علييى أسيياليب تعيييي  متيوعيية وماتلفيية لتط،يعهييا داايي  الم سسييةي والو ييوف علييى يعيياط العييوة 

دارتها.والضعف فيها والتي   تكوو أساس عملية ترتيب األولويات وا 
 :Training for Students within School  تدرب الطالب داا  المدرسة -2

الؤدييدة  األسياليبإي اء وقيدة تيدريب دااي  المدرسية للطيالب كرقيد الا،راء يقو توؤهت معترقات 
كسيا،ه  كافية المهيارات ال اايية وال مهييية واليؤياح فيي سيوً العمي  التي تساعد على يموه  المعرفيي وا 

والقياة وكلا ،عيد اليؤياح اليكا قععتي  وقيدة التيدريب دااي  المدرسية للمعلمييوي وتعيو  هيك، الوقيدة عليى 
فكييرة الييتعل  العييا   علييى المدرسييةي قيييل ت عييد  للطييالب ،ييرام  تدري،ييية ليكويييوا علييى  ييدر عييا  مييو المهييارة 

 .(Ferreir & et.al., 2007, p.27)ومواك،ة متطل،ات سوً العم  المتؤددة 
كما تكسب هك، الوقدة الطالب عديد مو المهيارات ميو ايال  ال،يرام  التيي تعيدها ؤهيات تدري،يية 

 متاااة ي ترا فيها ،عم رؤا  المهو واألعما ي والتي ميها:
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 ويييت  اكتسيياب هييك، المهييارات مييو اييال  إ ييراا أاييقاب المهييو  :مهييارات إدارة التوؤيي  الييوظيفي
ورات تدري،ية تيمى لدا الطالب  درات التوظيفي والوعي الكاتي في ايي  العيرارات واألعما  في د

 المهييةي والتعرف على الفرص المهيية التي تكوو متاقة لديه .
  مهارات  يادة الفريً: ويت  اكتسا،ها مو اال  المعلميو الكيو يعوموو ،تقفيز الطالب على  يادة

ي والييكا يسيييتدعى  ييييا  المعلميييو ، يييرح اليظرييييات الفريييً والعمييي  دااييي  فييرً لقييي  الم يييكالت
والممارسات العملية لمدا  التعل  المتمركز قيو  الم يكالتي واليكا يسياعد الطيالب عليى تقعييً 

 (.Center for Enhanced learning & Teaching, 25/5/2016)التيمية الكاتية له 
  م ياركة الطيالب فيي ورش العمي   مهارات االتاا  متعدد الوسا ط: والتي يت  اكتسا،ها مو ايال

،ادضيافة إليى اسيتادا  الوسيا   التكيولوؤييةي والتيي تعيزز مهيارات التفكيير  Webعلى  ،كة اليي 
مداده  ،الفرص للتعرف على ال،رمؤيات الماتلفة  .(Johnson,2013, p.9)اليعدا لديه ي وا 

الطاليب يسياعد عليى تيميية ويتضت مما س،ً أو تفعيي  وقيدة التيدريب دااي  المدرسية ميو أؤي         
 الؤوايب المعرفية والمهيية لدي  مما يؤعل  أكثر  ياعة ،عيمة ما يتعلم .

 : Learning – based Research التعلم القائم على البحث  -3
الفعاليية التييي تعييزز عملييية الييتعل  الؤميياعي لييدا  الطييرًيعييد الييتعل  ،ات،ييا  ميهؤييية ال،قييول إقييدا 

ر متؤيياوزة الكتييب الدراسيييةي وتعتمييد هييك، الطريعيية علييى تاطيييط الوقييدات الطييالبي وال،قييل عييو مايياد
التعليمييية مسييتيدة علييى موضييوعات مركزييية يتفييً عليهييا المعلمييوو سييويا  معتمييديو فيهييا علييى ا،ييرته  

 &Dymoke)و درته  فيي توؤيي  الطيالب يقيو مايادر ماتلفية و،عييدة عيو المايادر والميوارد القاليية 
Harrison, 2006, p.35) 

ويساعد هكا اليمط مو التعل  على ال،قل الكاتي ال القفظ والتلعيو كميا أيي  يتطليب ميو المعلمييو 
مميا يسياعد  يأو ي،كلوا المزيد مو الؤهد لتقديد الم كالت ال،قثية ويقفز الطالب على العمي  الؤمياعي

ل عو ماادر ،قثيية على ت،اد  المعلومات والمهارات ،يو الطالب وااليفتاح على العال  الاارؤيي وال،ق
 ,Shoraku, 2009) ماتلفة ومميزة كات الالة الوثيعة ،الموضو  ال،قثي الكا يسعوو يقو تغطيت 

p.24). 
هيكا ويتطلييب الييتعل  ال،قثييي مييو المقييددات والتييي يعيد توافرهييا أمييرا  ضييروريا  وقتميييا  ديؤيياح هييك، 

تعليميية مال مية لل،قيلي وتسيتطي  أو  والتي تتمث  في إدارة مدرسية م،دعية تعيو  ،تهي ية ،ي ية الطريعة
تعو  ،عم   راكات ياؤقة م  الميظمات الموؤودة ،ال،ي ة الاارؤية ،ادضافة إليى إعيادة هيكلية المييه  
ليكوو متداا  ومتكام ي مما يكوو ل  أثر، ومردود، اديؤا،ي على العملية التعليمية وتمكيو الطالب مو 

 (Texas Education Agency, 18/3/2016)والمهيية الواو  إلى أعلى المستويات المعرفية
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و،كلا فاو التعل  ال،قثي يتييت للطيالب فيرص الايروج ميو يطياً المدرسيةي وال،قيل عيو مايادر 
ؤديييدة ماتلفيية ومتيوعيية ممييا يكسيي،ه  المعرفيية المتميييزة والمتؤييددة والتييي تسيياعد علييى يمييوه  المهيييي 

 مما يقفزه  على التعد  واليمو.وت عره  ،ريه  م تركيو في العملية التعليمية 
و،عد عرم ثالثة مو أساليب ميدا  اليتعل  التيظيمييي وهيى اليتعل  ادلكترويييي وتيدريب الطيالب 
العييا   علييى المدرسييةي والييتعل  العييا   علييى ال،قييولي يتضييت أو مييدا  الييتعل  التيظيمييي مييو األولويييات 

المتعلعية ،يالطالب التيي ال األسياليب كما أي  ميو الهامة التي يؤب العياية ،ها و،ادارتها ،ال ك  األمث ي 
 الطيرًتيمي ليديه  الؤاييب المعرفيي فعيطي ولكيهيا تير،طه  ،سيوً العمي  أيضيا ي ،ادضيافة إليى أو هيك، 

تسياعد الطييالب عليى مواؤهيية تقييديات األلفيية الؤديييدةي ،ؤاييب تيمييية مهييارات التفكيير اليعييدا وتقعيييً 
 ال،قل ،افة مستمرة. التيمية الكاتية له  وتقفيزه  على 

ترهيي  مارؤيات الميدارس الثايويية الايياعية لسيوً العمي  أو لم سسيات التعليي  األولوية ال ال ة :
 العالي:

مو األهيداف القيويية للتعليي ؛ ر،يط المعرفية األكاديميية ،يالا،رة العمليية للعمي ي فيالطالب يعضيوو 
و لييديه  أا فكييرة عييو يييو  المهييية التييي اثيييي ع يير عامييا  أو يزيييد فييي التعلييي  المدرسييي دوو أو تكييو

يرغ،وو في االلتقاً ،ها أو كيف يقععوو أهدافه  المهييةي قيل إو معظي  الطيالب ال ييدركوو العال ية 
 ،يو التعلي  والتدريب المدرسي والقياة العملية.

للمهيو  الهامة التي تساعد على تيمية الطالب وفهمه الطرً ومو هيا ظهر التعل  الادمي كرقد       
المتاقة مو اال  تعاوو المدرسة م  ميظمات األعما  المقليية التيي تميده  ،يالفرص العمليية المتيوافرة 
لطالب المدارس الثايويةي قييل ي يترا الطيالب فيي ر،يرام  اليتعل  الايدمير والتيي يعيو  فيهيا المر يديو 

قالييية والمسييتع،لية التييي المعيمييوو داايي  المدرسيية ،توضيييت المهييا  المرت،طيية ،كيي  مهييية والمهييارات ال
ي ويسيياعد الييتعل  الاييدمي مييو ؤهيية أاييرا علييى ر،ييط المدرسيية (Harrity, 28/12/2015) تقتاؤهييا

الثايوييية ،م سسييات التعلييي  العييالي وا  يي،ا  الرغ،ييات التعليمييية لييدا ف ييات عديييدة مييو الطييالب ،اسييتكما  
سييية الم هليية للتعلييي  الؤييامعي الدراسيية مييا ،عييد الثايويييةي ويتقعييً كلييا مييو اييال  تط،يييً المييواد الدرا

 والعالي.
؛ ادعداد والتدريب الؤيد للمعلميو على كيفيية ر،يط الميياه  اليظريية األولويةويتطلب يؤاح هك،        

ي واستادا  طرً ؤديدة في التعلي  والتعل ي ولع  كلا يتطلب فتت  يوات اتاا  ي يطة العملية،الؤوايب 
ات المؤتميي  الماتلفيية ،مييا يسييمت ،ييالر،ط ،يييو الؤوايييب المعرفييية ميي  رؤييا  األعمييا  والعييامليو ،ميظميي

 & Bottery)والتدري،ات الميداييةي وتضميو المياه  المهارات األساسية للمهو الماتلفة في المؤتمي 
Nigel, 2002, p.58) . 
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وممييا سيي،ً يتضييت مييدا أهمييية الييتعل  الاييدميي قيييل إييي  يقعييً عديييد مييو الفوا ييد والتييي ميهييا       
عيً اتاا  مفتوح ،يو المدرسة وسوً العم  لمعا،لة اقتياؤات المؤتم ي ميو ايال  تيدريب الطيالب تق

كسييا،ه   عليى ط،يعيية المهييو والوظيا ف ،اتاقيية الفييرص أميامه  للتييدريب القعيعييي دااي  مو يي  اديتيياج وا 
ا الؤييدوا المهييارات الالزميية لهيياي هييكا إلييى ؤايييب ؤعيي  المدرسيية ،ي يية داعميية للييتعل  اليظييرا التط،يعييي ك

قيدال التيوا   ،ييو المرقلية الثايويية  والفعالية ،ما ي ه  لاللتقاً ،م سسيات التعليي  الؤيامعي والعيالي وا 
 وما ،عدها مو تعلي  عا .

الدراسة الميدانية : 
 "واقع المدارس  ال انوية الينية الصناعية في مصر"

الفيييية الاييياعية يظييا  الييثالل سيييواتي  اسييتهدفت الدراسيية الميدايييية تعاييى وا يي  المييدارس الثايوييية      
قااء ال،يايات والمعلومات الاااة ،مستويات أداء عملياتها الداالية ميو ؤهيةي إليى ؤاييب تقدييد أهي   وا 
التقييديات والمتغيييرات المتعلعيية ،،يييية اليظييا  التعليمييي ككيي  ومراقليي  الماتلفيية وميهييا المييدارس الثايوييية 

 الاياعية مو ؤهة أارا. 
 راءات الدراسة الميدايية ما يلي:وتتضمو إؤ

  تط،يييً أداة ؤميي  ال،يايييات وهييى اسييت،اية مقكميية تيي  التقعييً مييو تع،يرهييا عييو المعاييود ميهييا
واقة ع،اراتها وايتماء ك  ع،ارة الى المقور الكا تت،ع  )ادً المقكمييو( ي و يد تي  قسياب 

( وهى يتيؤة مع،ولية للث،يات تسيمت 0.86ي ولعد كايت  يمت  )SPSSالث،ات مو اال  ،ريام  
 ،تط،يً أداة الدراسة.

  تط،يً أداة الدراسة على عيية ميو الميديريو واليوكالء والمعلمييو ،الميدارس الثايويية الايياعية
 يظا  الثالل سيوات ،مدو العياةي وكاو توزيعه  كما يلي:

عدد  المقافظة  
 المدارس

  عدد العيية
ي إؤمال
 العيية

مدير/وك
 ي 

 معل 

 30 20 10 5 ،ورسعيد 1
 20 12 8 4 السويس 2
 48 28 20 8 ادسماعيلية 3

 98و =  60 38 17 ادؤمالي الكلى 
   مراؤعيية األد،يييات المتعلعيية ،مييدارس التعلييي  الثييايوا الفيييى الاييياعيي ومقاوليية إيؤيياد أوؤيي

 يو يتا   االست،ايةي وما ؤاء في األد،يات الاااة ،هكا ال رو.االتفاً ،
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استيادا  على ما تعد ي فاو يتا   تط،ييً الدراسية الميدايييةي تتمثي  فيى مقيوريو يع،ير األو  عيو        
التفاعالت الداالية ،الم سسةي ،ييما يع،ر الثايي عيو التقيديات التيى تي ثر عليهيا فيى المسيتع، ي وكليا 

 التالي:على اليقو 
 وا   ال،ي ة الداالية للمدارس الثايوية الفيية الاياعية في مار: المحور األول:

 ويتضمو ؤوايب العوة فى األداءي كما يتضمو أيضا  ؤوايب الضعف وكلا على اليقو التالي:
 ؤوايب العوة ،مدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعي في مار: -أ

 المترا،طة والمتفاعلة والتي ت ير إلى معدالت أداء مرتفعة.وتتمث  في مؤموعة العياار       
 وتتضت أوؤ  العوة ومواطيها مو اال  يتا   الؤدو  التالي:

 (:1ؤدو  ر   )
 ؤوايب العوة ،مدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعي في مار

  

 
                                                               

 قعًمستوا الت
 
  

 الع،ارات

متوسط عالية
 ضعيفة ة

زيى
ط و

وس
مت

 
يب 
ترت

 

 ا ا ا

% % % 

اططهيا وض  المدرسة الثايوية الفييية الايياعية  1
 على أساس ر يتها ورسالتها الت غيلية 

85 10 3 
2.8 1 

86.7 10.2 3.1 

إي اء مدارس ؤديدة متعدمةي ورف  كفاءة م،يايي  2
 المدارس العا مة

75 18 5 
2.71 4 

76.6 18.4 5.1 

مو االهتما  ،التيمية المهيية للمعلميو واددارييو  3
 اال  وقدة التدريب والؤودة ،المدارس 

83 8 7 
2.77 2 

84.7 8.2 7.1 

4 
تييدعي  م ييرو  رأس المييا  ،المييدارس الاييياعيةي 
وم روعات التعلي  الميزدوجي مثي  م يرو  م،يارا 

 ا،هة ل كو ي والم روعات الم 

63 26 9 
2.55 5 

64.3 26.5 9.2 

تزويييد المييدارس ،القواسييب اآللييية واال ييتراا فييي  5
 م رو  القكومة االلكترويية

78 13 7 
2.72 3 

79.6 13.3 7.1 
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و،استعراء استؤا،ات العييية ،الؤيدو  السيا،ًي وترتييب الع،يارات فيي ضيوء هيك، االسيتؤا،اتي و،عيد      
المتعلعية ،يكات المقيوري فياو ييواقي العيوة تتعيدد فيي يظيا  التعليي  الثيايوا الايياعيي مراؤعة األد،ييات 
 لت م  ما يلي: 

التوؤ  يقيو الالمركزييةي ميو ايال  ت،ييى وتط،ييً ،عيم االتؤاهيات ادداريية القديثيةي مثي : اتؤيا،  -1
قسييات المستمرة القك  الكاتي دعطاء المدرسة االستعاللية الالزمة لؤعلها هي المس و  األو  عو الت

،داالهاي ويلز  كلا إدارة عمليات التاطيط االستراتيؤي والتوؤي  يقيو المسيتع،  ،ايياغة ر يية ورسيالة 
 لك  مدرسةي والسعي يقو تقعيً المعايير األكاديمية والمهيية المي ودة.

د طييالب االهتميا  ،التيمييية المهييييةي للمعلميييو واددارييييو و،ااايية ميي  الزيييادة المضييطردة فييي أعييدا -2
ومعلمييي التعلييي  الثييايوا الفيييى؛ وكلييا مييو اييال  ،ييرام  التييدريب المتاقيية وفعييا  لمييا تطرقيي  األكاديمييية 

ي عييالوة علييى إي يياء وقييدات للتييدريب (27ي ص2014)األكاديمييية المهيييية للمعليي ي المهيييية للمعلميييو
 .والؤودة داا  المدارس؛ لتعدي  تدريب على رأس العم 

مدارس الاياعيةي عو طريً تزويد المدارس ،القاسي،ات والوسيا ط المتعيددة التطور التكيولوؤي ،ال -3
ي (189ي ص2012)ع،ييد الغفيياري اال ييتراا فييي ميظوميية القكوميية االلكترويييية والمعاميي  المتطييورةي و 

وتوفير أااا ي تكيولوؤي دااي  كي  مدرسية يسيتطي  ترسييس يظيا  معلوميات ؤييد عميا يتعليً ،رعيداد 
لمتغييرات عيدةي كيكلا تقدييد المسيتويات المهييية والوظيفيية للمعلمييوي وتقدييد  الطالب وتايييفه  ت،عيا  

 معدالت العيد وككلا معدالت التارج ويسب اليؤاح.. وغيرها. 
إي اء مدارس ؤديدةي ورف  كفاءة م،ايي المدارس العا مةي وتؤهيزها ،معدات قديثةي لتوفير فيرص  -4

عا إي ياء دة اليو  الدراسي الكام  في ،عم الميدارسي كيكلا التعلي  لك  طالب وتعلي  كثافة الفاو ي وا 
مدارس فيية متعدمةي ميها المدرسية الفييية المتعدمية لتكيولوؤييا الايياية ،مدييية يايري والمدرسية الفييية 
المتعدمة الاياعية لتكيولوؤيا المعلومات ادسماعيليةي والمدرسة الثايوية الفيية المتعدمية ،مدييية العا ير 

 (.22ي ص2008... وغيرها )قؤيي مو رمضاوي 
تدعي  م رو  رأس الما  ،المدارس الاياعيةي إلى ؤايب دع  تط،ييً م يروعات التعليي  الميزدوجي  -5

اهتميا  اددارات التعليميية والميديريات مث : م رو  م،يارا كيو ي وميا عليى  ياكلت ي هيكا ،ادضيافة إليى 
ا لتاي،ت أمياكو تعاوييية لليتعل ي سيواء كاييت ،تفعي  ال راكة م  الميدارس والتيي تسياعدها عليى تهي تهي

)وزارة التر،ييية   الؤامعيياتي أو رؤييا  األعمييا  وميظمييات المؤتميي ي أو أولييياء األمييوريهييك، ال ييراكات ميي
 .(98ي ص 2014والتعلي ي 
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 :ؤوايب الضعف ،مدارس التعلي  الثايوا الفيي الاياعي في مار )ال،ي ة الداالية( -ب
 ور واالقتياجي والتي ت ثر على معدالت األداء وتقعيً األهداف.وت ير إلى مواطو العا  

 وتتضت مواطو الضعف مو اال  يتا   الؤدو  التالي:
 (:2ؤدو  ر   )

 ؤوايب الضعف ،مدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعي في مار

  

 
                                                         

 مستوا التقعً
 
 راتالع،ا 

متوسط عالية
 ضعيفة ة

زيى
ط و

وس
مت

 
يب 
ترت

 

 ا ا ا

% % % 

غموم األهداف واياغتها ، ك  يظرا غيير  1
 إؤرا ي ياعب تقعيع 

88 7 3 
2.86 1 

89.8 7.1 3.1 

2 
ضييعف الميزايييية المااايية لهييكا اليييو  ميييو 
التعلي  م  تزايد أعيداد الطيالب وارتفيا  يفعيات 

 الم،ايي وتؤهيزاتها

83 15 - 
2.84 2 

84.7 15.3 - 

3 
ضييعف كفيياءة اددارة التعليميييةي يظييرا لسيييطرة 
المركزيييية عليييي اليظيييا  التعليميييي ،ركملييي  مميييا 

  يعوً عمليات التطوير واداالح

79 14 5 
2.75 3 

80.6 14.3 5.1 

4 
ضييعف اييلة التعلييي  الثييايوا الفيييي الاييياعي 
 ،سييوً العميي  ممييا ياييي،  ،ييالعؤز عييو تل،ييية

 المطالب االؤتماعية واال تاادية للتيمية 

71 24 3 
2.69 4 

72.4 24.5 3.1 

5 
ضعف المستويات المهييية للمعلمييوي و يكلية 

 ال،رام  التدري،ية المعدمة له  أثياء الادمة
64 27 7 

2.58 5 
65.3 27.6 7.1 

ع،ييارات فييي ضييوء هييك، االسييتؤا،اتي و،اسيتعراء اسييتؤا،ات العيييية ،الؤييدو  السييا،ًي وترتيييب ال          
ي فياو هيياا ،عيم ؤواييب الضيعف دااي  ميدارس التعليي  و،عد مراؤعية األد،ييات المتعلعية ،يكات المقيور

 الثايوا الاياعي في عديد مو المؤاالت مو أهمهاي ما يلي:
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غموم األهيداف وضيعف إؤرا يتهيا: قييل إو األهيداف غال،يا  ميا تايا  ، يك  يظيرا غيير إؤرا يي  -1
تعدد األهداف المعلية للتعلي  الثيايوا الفييي الايياعي والتيي ترميي إليى  عب تقعيع ي فعلى الرغ  مويا

تر،ية الطالب تر،ية متكاملةي لكو الوا   أو أكثر ما يتقعً ميهيا هيو  يقو األكهياو ،ي،عم المعلوميات 
،اسيتكما  الدراسية  م  إغفا  وظيفت  الفعلييةي وهيى ادعيداد للقيياة العامية وسيوً العمي  دوو االهتميا 

ممييا أدا إلييى ضييعف مارؤاتيي ي  غييير مواييلة للتعلييي  العييالياألعلييىي فهييو فييي الغالييب مرقليية ميتهييية 
 .(86ي ص2008)السكراوي  واليظر إلي  يظر، متديية

ضعف الميزاييية التعليميية: قييل يايعب الوفياء ،االقتياؤيات التعليميية لهيكا الييو  ميو التعليي  مي   -2
سيية( الملتقعية  17-15% مو اؤمالى يس،ة ال ريقة العمريية )28ب الكيو يمثلوو تزايد أعداد الطال

،التعلي  الثايوا كك ي و لة عدد المدارس إك ي،لل عدد المدارس الثايويية الفييية الايياعية عليى مسيتوا 
)وزارة التر،ييية % فعييط مييو إؤمييالي مييدارس التعلييي  الفيييي ككيي ( 20مدرسييةي ،يسيي،ة  947الؤمهورييية )

(. وهييكا العييدد ال يتياسييب ،ييرا قييا  مييو األقييوا  ميي  يسيي،ة اد ،ييا  السييا،عةي 45ي ص2014علييي ي والت
ي مميا أدا لعدييد ميو الم يكالتي فيي ظي  ضيعف ميا ياايص ميو ميزاييية الدوليةويزداد األمير ايعو،ة 

سة مث : ارتفا  الكثافة الطال،ية و ار اليو  الدراسيي ويت  عو كلا  لة ساعات التدريس وأو ات ممار 
 األي طةي مما أدا إلى تديي المستويات التقايلية للطالب.

ي مي   لية ايالقية ،عيم األ،ييية ويتزامو كلا م  ارتفا  كلفة الطاليب فيي مرقلية التعليي  الثيايوا      
المدرسييية وعييد  تييوافر الييورش والمعاميي  ،ييداالها واليييعص الواضييت لييزالت والمعييدات واألؤهييزة وتعطيي  

ود، وتاوف المس وليو عو هك، األؤهزة ميو تعرضيها للتليف وميو ثي  القيكر الزا يد الكثير ميها قالة وؤ
 في استادامها.

ورغ  التوؤ  يقو االستفادة مو دع  المؤتم  المقلى والهي يات المقليية والعالمييةي إال إيي  الزا         
ي  الفييييي هيييياا ضيييعف واضيييت فيييي معيييدالت الم ييياركة المؤتمعيييية ،الميييدارس الفييييية وميييو ،ييهيييا التعلييي

الاييياعيي قيييل تمثيي  كلييا فييي تعلييص مسييتوا الييدع  الاييارؤي ممييثال  فييي الميييت الدوليييةي ميي  ضييعف 
االتاا  ،يو المدرسة والهي ات المقلية والقكومية واديتاؤية على المستوا المقلى واد ليميي وضعف 

ي ص 2008قسييييوي ) مؤيييالس اآل،ييياء التيييي ت يييارا فيييي قييي  الم يييكالت الماليييية وادداريييية للميييدارس
 .(128-127ص
ضعف كفياءة اددارة التعليميية: قييل تسييطر المركزيية عليي اليظيا  التعليميي ،ركملي ي مميا يزييد ميو  -3

تعيايى الم سسيات التعليميية ،يالتعلي  الفييي وميو  اعو،ة عمليات التطيوير وادايالحي وميو ياقيية أايرا
 ميها ما يلي: ،ييها التعلي  الفيي الاياعي مو كثير مو الم كالت اددارية
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  االاتيار غير السلي  للعيادة المس ولة عو إدارة م سسات التعليي  أو تليا المسي ولة عيو تطيوير
العييواييو واللييوا ت التييي تقكيي  سييير العميي  ،هيياي عييالوة علييى تييداا  المسيي وليات والواؤ،ييات ممييا 

الهاميية فييي اتايياك العييرارات ييي دا إلييى يييو  مييو الاييرا  فييي األدوار والوظييا في هييكا إلييى ؤايييب 
 .  (21ي ص2008)علواوي  معز  عو المعلميو دوو معايير معروفة

  تييييا م ر ا العيييادة وادداريييييو قيييو  أسيييلوب التطيييوير والتؤدييييد وايييعو،ة التقييياور فيييي إطيييار
ي إلى ؤاييب ضيعف م ياركة الطيالب ،ياآلراء واألفكيار (422ي ص2008)ع،د الفتاحي ديمعراطي

يعكس عليى أفكياره  و يياعته  ،يرو التعليي  المعيد  لهي  ال والمعترقات في إدارة مدرسيته  مميا يي
 ي هله  إلى األعما  المرغوب فيها.

  ايييور يظييي  الر ا،ييية والمقاسييي،ية دااييي  الم سسيييات مميييا يييي دا إليييى تاليييي ،عيييم العيييامليو 
وايارافه  عو العييا  ،يرداء واؤ،ياته  ؤز ييا  أو كلييا  وعيد  ،يك  المفتيرم والمتو ي  مييه ي مميا 

لييى تييديي مسييتويات الكفيياءة التيظيمييية ييي دا إلييى عييد )وزارة التر،ييية والتعلييي ي   ايتظييا  العميي  وا 
 (.284ي ص2008

ضعف الكفاية الاارؤية للتعلي  الثايوا الفيي الاياعي: قيل  يعايي التعلي  الثايوا الاياعي ميو  -4
عييزوف أاييقاب ويظهيير كلييا فييي  عؤييز، عييو تل،ييية المطالييب االؤتماعييية واال تاييادية للتيمييية والتعييد 

األعمييا  عييو ت ييغي  ارؤييي  إك أيهيي  يطل،ييوو مهييارات أكثيير تاااييا ي عييالوة علييى االفتعييار إلييى را،طيية 
 واضقة ،يي  و،يو سياسة الع،و  في الؤامعات. 

ولع  كلا يرؤ  إلى افتعار تلا المدارس إليى ال،يرام  التيي تل،يى اقتياؤيات سيوً العمي ي لضيعف       
اديتاج فمضموو المياه  وممارسات التدريس يغلب عليها الطا،  اليظيرا  الترا،ط ،ييها و،يو م سسات
ي ويزيييد علييى كلييا ؤمييود يوعيييات التعلييي  (269ي ص2010)ع،ييد المعطييىي أكثيير مييو الطييا،  العملييي

مقدوديية مايادر اليتعل ؛ وتعلييص الثايوا الفيى وتااايات ي و،عيدها عيو التكيولوؤييا والمعلوماتييةي و 
ي ميي  يعييص إمكايييات الييورشي ولعييد ازداد األميير اطييورة ،ييرو أايي،ت اليؤيياح فييي سيياعات التييدريب العمليي

 االمتقاو هو الهدف الر يسي دوو االهتما  ،العا د التعليمي.
 لة أعيداد المعلمييو وايافيام المسيتويات المهييية ل،عضيه : قييل ي،ليل عيدد المعلمييو ،الميدارس  -5

ؤمييالي عييدد المعلميييو ،المرقليية الثايوييية ككيي ي % مييو إ8معلمييا ي ،يسيي،ة  13875الثايوييية الاييياعية )
وهييك، اليسيي،ة ال تتوافييً ميي  (ي 45ي ص2014)وزارة التر،ييية والتعلييي ي وأغلييب المعلميييو مييو الييككور( 

األعداد الكثيفة مو الطالب. هكا ،ادضافة إلى أو كثير مو المعلميو يعايى مو ضعف مستواه  العلميي 
ية العلمية وايافام مستوا ال،رام  المعدمة له  أثياء الدراسية في الغالبي ويرؤ  هكا إلى ضعف الالف

في الؤامعةي ويمطية ،رام  التدريب المعدمة له  أثياء الادمة و ار مدتهاي مي  غيياب لثعافية التيميية 
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المهييةي و،اااة ميها الكاتيةي مميا يؤعلهي  يمارسيوو العمي  ،طيرً تعليديية ويي ثر كليا ،السيلب عليى 
 على مستواه  األكاديمي.دافعية الطالب و 
 التقديات المتعلعة ،المدارس الثايوية الاياعية فى مار: المحور ال اني:

تتزايد القاؤة فى الو ت الراهو إلى دراسة التقديات والمتغيرات المتيوعة التى ت ثر على المدرسة 
ميو ايال  معرفية رد الثايوية الاياعية وعياارها الماتلفيةي و،اااية أو هيك، المتغييرات يظهير ترثيرهيا 

فعيي  المؤتميي  ،عطاعاتيي  وم سسييات  الماتلفيية قييو  الادميية التعليمييية التييي تعييدمها هييك، اليوعييية مييو 
 المدارس.

وفييى كلييا يعيييد تقديييد الفيييرص الداعميية للتطيييويري إلييى ؤاييييب راييد عوامييي  التهديييد والمتغييييرات 
يسيعى يقيو إدارتهيا اسيتيادا  الضاغطة ضرورة أساسية للتاطيط والعمي  المييظ  اليكا يقيدد األولوييات و 

 إلى أسس ميطعية وميهؤية.
 وتتمث  التقديات المتعلعة ،ادارة المدارس الثايوية الفيية الاياعيةي فيما يلي: 

 اليرص المتاحة لمدارس التعليم ال انوي اليني الصناعي في مصر -أ 
التقسييو المدرسييي  وت ير إلى ؤيود ؤهيات داعمية وم  يرات يميو مسيتع،لية يمكيو اسيتثمارها فيي    

 ودع  العمليات الداالية وااليفتاح على المؤتم . 
 ويمكو تقديد الفرص المتاقة مو اال  يتا   الؤدو  التالي:

 (:3ؤدو  ر   )
 الفرص المتاقة لمدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعي في مار

  

 
 مستوا التقعً

 
 الع،ارات

متوس عالية
 ضعيفة طة

زيى
ط و

وس
مت

 
يب 
ترت

 ا ا ا 
% % % 

1 
إي يياء هي يية  ومييية لضييماو ؤييودة التعلييي  واالعتميياد 
ايييدار وثيعييية لمعيييايير الؤيييودة فيييي التعليييي  الثيييايوا  وا 

 الفيى الاياعي

86 7 5 
2.82 1 

87.8 7.1 5.1 

2 
إي ييياء األكاديميييية المهييييية للمعلمييييوي لتيفييييك يظيييا  

التر ي   ام  للتيمية المهيية للمعلميوي وتقدد معايير
 الوظيفي.

80 18 - 
2.81 2 

81.6 18.4 - 

 4 2.64 9 17 72ات،ييييييييا  اليييييييييه  االسييييييييتراتيؤي واييييييييدور اطتيييييييييو  3
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استراتيؤيتيوي تضميتا تقديل ميظومة التعلي  الثيايوا 
 9.2 17.3 73.5 ، عي  العا  والفيي

4 
توؤييي  السياسييية التعليميييية يقيييو إي ييياء هي ييية  وميييية 

 ى في ماراااة ،التعلي  الفي
83 10 5 

2.79 3 
84.7 10.2 5.1 

5 
إ امة تقالفات و ركات م  م سسات أكاديميةي مثي : 
الؤامعييات والييروا،ط المهيييية والؤمعيييات األهلييية لييدع  

  ضايا التعلي  

59 32 7 
2.53 5 

60.2 32.7 7.1 

ات فييي ضييوء هييك، االسييتؤا،اتي و،اسيتعراء اسييتؤا،ات العيييية ،الؤييدو  السييا،ًي وترتيييب الع،ييار           
و،عد مراؤعة األد،يات المتعلعة ،كات المقوري فياو هيياا عدييد ميو الفيرص التيي يمكيو أو تيدع  عيالج 
م كالت التعلي  الثايوا الفيى الاياعي وتتالفى يعاط ضعف  وتعزز يواقي  وت  وتزيدهاي وتساعد على 

 التوؤ  يقو إاالح هكا التعلي ي ومو أه  هك، الفرص:
لسييية  82: فلعييد اييدر العييايوو ر يي  إنشرراه هيئررة قوميررة لوررمان جررودة التعلرريم وا عتمرراد -1

،اي يياء الهي يية العومييية لضييماو ؤييودة التعلييي  واالعتمييادي و ييد واكييب كلييا تيييامي ثعافيية  ييع،ية  2006
 للؤييودة وضييرورتها فييي القييياة الماييرية ا تاييادا  وتعليمييا  وثعافييةي و،ااايية ميي  إاييدار وثيعيية لمعييايير
الؤودة في ك  مرقلة وفى ك  يو  مو أيوا  التعلي   ،  الؤامعي والؤامعي على التوازاي ولعد تضيميت 
وثيعية المعيايير ؤميي  المؤياالت العميي  ،الم سسيات التعليميية تتضيمو ،ييدورها معيايير تقعيً ميو اييال  

 وؤود م  رات يستد  عليها ،ممارسات وآداءات عملية.
ي لتكوو مس ولة 2008فعد ت  إي اء هك، األكاديمية عا   للمعلمين: إنشاه األكاديمية المهنية -2

عو تيفيك يظيا   يام  للتيميية المهييية للمعلمييوي وميو ،ييو مسي ولياتها وضي  الاطية العوميية لتيدريب 
المعلميوي ،ما في كلا ،رام  التيدريب الم هلية لاللتقياً ،الادميةي عيالوة عليى ضيماو التيميية المهييية 

علميوي وتعوي  مليف إيؤيازات المعلمييو المتعيدميو للقايو  عليى  يهادة ايالقية العمي  المستدامة للم
)الرااة(ي أو للقاو  على تر ية أعلىي لتقديد الكيو استوفوا  روط القاو  على  هادة الاالقية 

 أو التر ية وفً يظ  التعوي  والمعايير المعررة.
فعيد ت،ييت وزارة التر،يية والتعليي  م يروعا  : التوجه نحو إنشاه هيئة متخصصة للتعلريم الينري -3

لتيفيييك هي يية متااايية فييي التعلييي  الفيييي وؤعليي  مسييتعال  عييو التعلييي  العييا ي وكلييا يسييتهدف تقسيييو 
 أوضا  كلا اليو  مو التعلي  على ااتالف مؤاالت  وفروع .

 :صدور خطتين إستراتيجيتين للتعليم قبل الجامعي في مصر -4
ى  يعار )يقيو يعلية يوعيية فيي التعليي ( دايالح التعليي   ،ي  الؤيامعي فيي فعد ت،يت الاطة األولي 

ي و د تضميت هك، الاطة تقليال  للوضي  اليراهو للتعليي ي 2011/2012إلى  2007/2008مار مو 
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تييياو  السييياً االؤتميياعي اال تاييادا السييكايي فييي ماييري والوضيي  الييراهو لعطييا  التعلييي ي والتو عييات 
طييية االسيييتراتيؤية واألسيييس الداعمييية لمايييالح واليتيييا   المتو عييية ميييو الاطييية المسيييتع،لية الكميييية للا

 االستراتيؤية.
كما تضميت الاطة اثيى ع ر ،ريامؤا  اعت،رتها ،يرام  كات أولويية للتيفييك فيي الميدا الزمييي وهيو  

ييام  امس سيواتي ميها ،ريام  لتطوير مرقلة التعلي  الثايوا الفيي في ماري و د تقدد هيدف عيا  لل،ر 
في تقديل ميظومة التعلي  الثايوا ، عي  العا  والفييي واثيي ع ر هدفا  إؤرا يا ي يمث  كي  ميهيا م يروعا  

طار، الزميي والمس ولية التيفيكية عي .  فرعيا  ل  مارؤات  وأي طت  وا 
-2014ولعييد ت،ييييت الاطيية االسيييتراتيؤية الثاييييية  ييعار)التعلي  الم يييرو  العييومي لماييير( ميييو       
ي ولعد تضيميت هيك، الاطية يفيس مقياور الاطية السيا،عة وؤياء التعليي  الفييي ميو ال،يرام  كات 2030

األولوييية فيهيياي وهييكا يع،يير عييو األهمييية الك،ييرا للتعلييي  الفيييي فييي توؤهييات السياسيية التعليمييية إلييى قييد 
 التوؤ  يقو إي اء هي ة  ومية اااة ،التعلي  الفيي في مار.

: وكليا ،ايؤياد  ييوات اتايا  وعمي   يراكات مي  ومؤسسراته المختليرةا نيتاح على المجتمع  -5
كافيية الم سسييات الداعمييةي مثيي : الؤامعيياتي والمايياي  وؤهييات اديتيياج والتوزييي ي والؤمعيييات األهلييية 
واليعا،ات التعليمية والمهييية. ويسيه  هيكا االيفتياح فيي توؤيي  الير ا وقي  الم يكالت ور،يط الميداالت 

ودة العلمييات الداالييةي ووضي  معيايير األداء الؤييد ،ميا يوافيً رغ،يات أايقاب ،المارؤات وتقسييو ؤي
 األعما  وم سسات المؤتم  الماتلفة.

 :التهديدات التي تواجه مدارس التعليم ال انوي الينى الصناعي في مصر -ب
قييدال  وتتمثيي  فييي كافيية المتغيييرات التييي  ييد تعييوً قركيية التعييد  ،المييدارس إو ليي  يييت  التكيييف معهيياي    وا 

 تغييرات مياس،ة ، ريها.
 ويمكو تقديد التهديدات المقتملةي وفعا  ليتا   الؤدو  التالي:

 (:4ؤدو  ر   )
 التهديدات التي تواؤ  مدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعي في مار

  

                                                        
 مستوا التقعً

 
 الع،ارات

متوسط عالية
 ضعيفة ة

زيى
ط و

وس
مت

 
يب 
ترت

 ا ا ا 
% % % 

التزايد في يمو السكاو م  سوء توزيعه ي مما يتطليب  1
 ،ياء فاو  ومدارس والتزويد ،المعلميو

79 11 8 
2.72 1 

80.6 11.2 8.2 
 2 2.70 7 15 76ارتفيييا  معيييدالت الفعييير وايافيييام مسيييتوا المعي يييةي  2
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يؤييييي مييييو ار وزيييييادة يسييييب ال،طاليييية ،اييييورة ك،يييييرة 
 7.1 15.3 77.6 المدارس الفيية الاياعية

3 
التؤديييييدات المتوالييييية للفكيييير اددارا وتط،يعاتيييي  فييييي 
 الم سسات التعليميةي ،زيادة عمليات تفويم السيلطة

 للم سسات التعليمية

60 20 18 
2.42 4 

61.2 20.4 18.4 

4 
،زيادة فرص  توؤهات اليظ  التر،وية والتعليمية عالميا  

التعل  الكاتيي وادكثار مو التدري،ات العملية واليواقي 
 التط،يعية

71 14 13 
2.59 3 

72.4 14.3 13.3 

5 
ي إاييدار موااييفات  ياسييية دولييية ليييظ  إدارة الؤييودة
 ويتضمو كلا التسويً الفورا للادمات التعليمية 

48 35 15 
2.33 5 

49 35.7 15.3 
استؤا،ات العييية ،الؤيدو  السيا،ًي وترتييب الع،يارات فيي ضيوء هيك، االسيتؤا،اتي و،عيد  و،استعراء     

مراؤعة األد،يات المتعلعة ،كات المقوري فاو تهديدات وتقديات ال،ي ة الاارؤية على المستوييو المقلى 
ااايةي  والعالميي والتي ت ثر على التعلي  ،افة عامة ومدارس التعلي  الثايوا الفييى الايياعي ،ايفة

 يمكو أو تتمث  فيما يلي:
 التغيرات ا قتصادية محلياً وعالمياً: -1

وتتمث  أه  تلا التغيرات في ارتفا  األسعار ،معد  أك،ر مو معد  اليداو  مميا يي دا إليى التضيا      
اال تااداي وكلا في ظ  معدالت مرتفعة للزيادة السكايية م  ارتفا  معيدالت الفعير وايافيام مسيتوا 

ي 2015)الؤهاز المركزا للتع، ية وادقاياءي ةي وزيادة يسب ال،طالة ،اورة ك،يرة عا  ،عد عا  المعي 
 (.43ص

ولعد تزامو كلا ،االتؤا، المتسار  يقو قريية السيوًي ويميو إسيها  العطيا  الاياص فيي مؤياالت       
 تايادية و ييو  مفهيو  اديتياج والايدماتي وميهيا التعليي ي وييزداد األمير تععييدا  مي  تييامي التكيتالت اال

تعيد  ميتؤيات ؤدييدة واسيعة االسيتادا  ييت   وتكاثر أعداد ال ركات المتعددة الؤيسيات والتيي التيافسية
إيتاؤهييا ،رقؤييا  ا تاييادية ك،يييرة ميي  اسييتقدال يظيي  تسييويعية فورييية و،ااايية ايت ييار يظيي  التؤييارة 

ايييييدار مواايييييفات  ياسيييييية دوليييييية لييييييظ  إدارة الؤيييييود )،رييييييام  األمييييي  المتقييييييدة ة ادلكترويييييييةي وا 
 (12ي ص2014اديما يي

 توجهات النظم التربوية والتعليمية عالمياً: -2
 ولعد تمثلت أه  تلا التوؤهاتي فيما يلي:   
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  تغير المفهو  التعليدا للتعلي ي والمستيد أساسا  إلى التركيز على المعيارف والايفوف الدراسييةي
لتفتييش والتوؤيي  والر ا،يةي إليى التركييز عليى آلييات وسلطة المعل ي والكتب واالمتقاييات ويظي  ا

 السوًي واالهتما  ،التعددية واالاتيار والقرية.
  التقو  في التعلي  إلى يموكج التركيز على المتعل ي والكا يتؤاوب م  اقتياؤات الميتعل ي وهيو

  عليى قيد ما يعتضي وؤود ؤهد ميظ  للتغيير يضي  الهي ية التدريسيية واددارة واألهي  والمؤتمي
سواءي وأو يقدل تغيير ميظ  في ؤمي  األي طة ،ما في كلا الدروس اليوميةي ووضوح ييوات  

ي العيياهرةي 2008)عييزازاي الييتعل  المطلو،ييةي والاطييوات ادؤرا ييية لتقعيعهييا علييى يقييو معيييو 
 .(78ص

  اطيية العم  على ادسرا  ،عمليات التقسيو واداالح التر،يواي وكليا ميو ايال  تقطيي  ال،يرو ر
فييي يظيي  التعلييي ي و يييادة عمليييات التغيييير فييي الميظمييات التعليميييةي ااايية فييي ظيي  التقييديات 

 .(102ي ص2008)الي،واي المتيوعة في األلفية الثالثة
 التجديدات المتوالية لليكر اإلداري وتطبيقاته في المؤسسات التعليمية: -3
 ولعد تمثلت أه  تلا التؤديدات في اآلتي:   

 للمسييتويات األديييىي وكلييا علييى مسييتوا كثييير مييو الم سسييات تفييويم السييلطة  زيييادة عمليييات
الر،قييية والادمييية فييي الكثييير مييو دو  العييال ي فييي ضييوء تقديييد د يييً للمسيي وليات والسييلطاتي 
ويمكو للمؤالس المدرسية ومو اال  أعضا ها تقديد السياسات ووض  االستراتيؤيات وتيوفير 

 (ي31ي ص2008)عييزبي ال،ييرام  التييي تعييو  ،هييا المدرسيية التموييي  الييالز  وتعييوي  ومراؤعيية 
المدرسيية الوقييدة الر يسيية المسيي ولة عييو إدارة التغييييرات التر،وييية مييو اييال  أطيير و،ييكلا تكييوو 

 وسياسات توؤي  ومسايدة مو المستويات األعلى. 
   تيوفيرمي   يتعظي  الم،ادرات اددارية الكاتية على يقو يعيود إليى اد،يدا  اددارا والتعليميي معيا 

أسييس موضييوعية الاتيييار العيييادات التعليميييةي وتطييوير يظيي  تعييمهيياي فييي إطييار توكيييد الؤييودة 
 ال املة.

   فييي كافيية الممارسييات اددارييية التعليميييةي ور،ييط هييك، الممارسييات  االسييتراتيؤيتعميييً التوؤيي
 .(69ي ص2007سيدي)،الر ية االستراتيؤية المستع،لية للتعلي  

  لاليضيي،اط ادداراي تتمركييز قييو  األداء المتميييزي ميي  التوظيييف األمثيي  ترسيييس  واعييد وأسييس
 للمواردي وتعظي  س،  استثمارها.
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  مو مهارات إدارة العم  ،روح الفريًي وزيادة  دراتها االتايالية دااي   التعليميةتمكيو العيادات
وتقعيييً واييارج الم سسيية التعليميييةي ،مييا ييسيير سيي،  التواايي  الفعييا  ميي  المؤتميي  المييدييي 

 ال راكة المؤتمعية الفعالة.
   التعليمييةي مميا يعيود  الم سسيةترسيي  ي  ال يفافية والمقاسي،ية والتيافسيية والالمركزيية دااي

 إلى تعميً االيتماء الم سسي لدا العامليو ،ها.
  التعليمية مو التعوي  الكاتي المستمر ألدا ها وأداء اآلايريوي مي  تقفيزهيا عليى  العياداتتمكيو

 .( Gertler& et.al., 2007, p. 30) تيمية اددارية المستمرةال
 المواصيات والمعايير الدولية للجودة: -4

وتتمثييي  هيييك، المواايييفات فيييي معييياييس وضيييعتها ميظميييات وهي يييات عالميييية العتمييياد الم سسيييات 
الم سسية  التعليمية ،ريواعها الماتلفةي قيل ت م  هك، المعاييس ك  ما يتعليً ،ميظومية العلمييات دااي 

و،نلييييات تسيييويً مارؤاتهييياي ولعييي  هيييكا يفيييرم ضيييرورة إقيييدال تؤدييييدات فيييي سياسيييات التعليييي  الفييييي 
 واستراتيؤيات  وأهداف  ومياهؤ  وأي طت  وطرا ع ي وغير كلا مما يتضمي  ،يية ومقتوا اليظا  التعليمي. 

لم سسيات التعليميية ويمكو مواؤهة هك، التغيرات والتقديات مو اال  تقسيو الكفياءة الدااليية ل
،زيييادة اديفيياً علييى التعلييي ي وترسيييي مفهييو  المسيياءلة والمقاسيي،ة لييدا  يياغلي الوظييا ف اددارييية 
التعليمييية فييي سييياً إطييار  ييومي لم  ييرات أداء واضييقة وموضييوعية ومعليييةي ميي  تعزيييز الم يياركة 

 المؤتمعية ،مفهومها ال ام . 
 :اإلطار المقترح 

 ت التعليمية ،مدارس التعلي  الثايوا الفيى الاياعي ،مارر: رمتطل،ات إدارة األولويا
تقتاج إدارة األولويات التعليمية ،المدرسة الثايوية إلى توافر العديد مو المتطل،ات سواء في ال،ي ة       

 الداالية أو الاارؤية للمدرسة الثايويةي وتتمث  هك، المتطل،ات فيما يلي:
 :  اخليةمتطلبات تتعلق بالبيئة الد -أ

يتو ف يؤاح إدارة األولويات التعليمية داا  المدرسة الثايويية الفييية الايياعية عليى ميدا تيوافر 
مؤموعة مو العياار ال، رية داا  المدرسة والتي تكوو م هلة ومدركة لألولويات التعليمية ،المدرسية 

تايا  ،ادضيافة إليى العيااير والعياار الماديةي والتيي تتمثي  فيي الميوارد الماليية ويظي  المعلوميات واال 
المعيوية والتي تتمث  في المياخ السا د داا  الميظمة ودور، في  يو  ؤو مو الثعة والتعاوو الم ترا 

 ،يو أفرادها. 
 وتتمث  أه  متطل،ات إدارة األولويات المتعلعة ،ال،ي ة الدااليةي فيما يلي:     

 : ( التمكين اإلداري للعاملين1)



 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          353م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

اددارة المدرسية لتقعيً ر يتها يتطلب ت،يى استراتيؤيات تعلي  وتيدريب متمييزة لتقعييً إو سعى       
المارؤات المرؤيوةي وكليا يتطليب تمكييو المعلمييو وؤميي  األطيراف المعييية للم ياركة فيي تقعييً هيك، 
 الر ييييةي فتمكييييو العيييامليو يعطيييى ال يييعور ،االسيييتعاللية و يييوة دااليييية تسييياعده  عليييى اتاييياك العيييرارات
المستمرة التي  يقتاؤويها ايال  العمي ي والتيي تكيوو مرت،طية ،يادارة الفاي ي وتطيوير المييه ي والتعييي  
المسييتمر القتياؤييات الطييالب و ييدراته  واهتماميياته  وغيرهييا مييو العييرارات التييي  تياييب قييو  اقتياؤييات 

 الطالب.
هيية مما يقفزه  عليى ت،ييى ككلا فاو تمكيو المعلميو يؤعله  أكثر رضا  واستعاللية في قياته  الم

طالً الطا ات والعيدرات اد،داعيية واال،تكاريية ليديه  والتيي يكيوو لهيا ميردود إيؤيا،ي  ممارسات ؤديدة وا 
 على الطالب.

 ( العمل وفق نظم معلومات إدارية: 2)

 تعد يظ  المعلومات اددارية أقد المتطل،ات األساسية في إيؤياح عمليية إدارة األولوييات التعليميية
،المدرسة الثايوية الفيية الاياعيةي لما تعو  ،  مو تازيو وتوزي  وي ر واسيترؤا  المعلوميات ،هيدف 
تييدعي  عملييية اييي  العييرار والر ا،يية داايي  الميظميية ومسيياعدة المييدير والعييامليو فييي تقلييي  الم ييكالت 

لتيظيي  وال،ي ية وتطوير الميتؤات المعدمة والً ميتؤات ؤديدة وكلا أليها تقتوا عليى معلوميات عيو ا
 المقيطة.

وت ييتم  يظيي  المعلومييات اددارييية علييى ميظومييات فرعييية متعييددةي ميهييا: يظيي  التعييارير اددارييية 
لتعيي  أداء العامليوي ويظ  المعرفة: وهى تهدف إلى دم  المعارف الؤديدة فيي األعميا  التيي يعيو  ،هيا 

مييداده  ،الييدع  المهيييي الييال  ز  لهيي  ي ويظيي  المعلومييات االسييتراتيؤية: األفييراد لتقسيييو ؤييودة أدا هيي ي وا 
وت م  معلومات عو المستفيديو وسوً العم ...الي ي ويظ  دع  العرارات: وهى يظ  تسياعد الميديريو 
على اتااك  يرارات غيير متكيررةي ،وضي  ال،يدا   لكي   يراري ويظي  معلوميات التمويي : والتيي تسياعد عليى 

وتعييييي  مايييادر التمويييي ي وتقعييييً الر ا،ييية المالييييةي ويظييي   التي،ييي  ،االقتياؤيييات الماليييية المسيييتع،ليةي
االتااالت: وتتمث  في  ،كة مفتوقية تير،ط وقيدات التيظيي  ،،عضيهاي عيالوة عليى ر،يط الم سسية ككي  

 ،الميظمات األارا ،المؤتم .
ك  هك، الييظ   تسياعد اددارة المدرسيية فيي التعيرف عليى ميواطو الضيعف والعيوة فيي الميظميةي  
مكايية االستفادة مو هك، الفيرص لمواؤهية وككلا ال فرص والتهديدات المتاقة لها في ال،ي ة الاارؤية وا 

التهدييدات ومعالؤيية يعيياط الضيعف فييي الميظميية و،التييالي تعيد أقييد الييدعامات الهامية فييي إيؤيياح الاطيية 
 االستراتيؤية التي تسعى الميظمة إلى تيفيكها.

 مالية والبحث عن مصادر تمويل ذاتية: ( تطبيق نظم متطورة لتوزيع الموارد ال3)
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إو إدارة األولويات التعليمية ،المدارس الاياعية غال،ا  ما يعا،ل  يعص ومقدودية الميوارد الماليية 
والتي تعوً إيؤاق ي ومو ث  دعت الضرورة إلى يع  سلطة إعداد الميزايية إلى المدرسة وهو ما يعيرف 

يل يعطى مؤلس اددارة المدرسي المزيد مو التقك  والمروية فيي ،يالميزايية المتمركزة قو  المدرسةي ق
اسييتادا  المييوارد المتاقيية وقسييو اسييتثمارها لتقسيييو مسييتوا أداء الطالييبي والتوايي  إلييى قلييو  فعاليية 
يما تعييى تقسييو إيتاؤيية المدرسية ميو ايال  ت،ياد   للم كالتي و،كلا فايها ال تعيى افم التكاليف وا 

الييواقي الماليية ،ييو أعضياء المؤتمي  المدرسييي وميا يترتيب عليي  ،يرو تكييوو  السيلطة والمسي ولية فيي
 المدرسة هي وقدة تقديد ،يود الميزايية وكيف يت  إيفا ها؟.

إو االستعاللية المالية تمكو اددارة مو إعادة توزي  ،يود الميزايية لر،ط األؤر والمكافنت ،األداءي 
يً التقسيو المستمر في مستوا إيؤاز الطالبي قيل يت  ر،يط ويستت،  كلا تغيير هيك  المكافنت لتقع

المكافنت ،اليتا   المقععيةي وميدا تقعييً المعيايير الموضيوعةي مميا يزييد ميو الفاعليية التيظيميية ميو 
 ياقية واديتاؤية للم سسة التعليمية مو ياقية أارا.

  ( تهيئة مناخ إداري إبداعي:4) 
 ميي ثرا  فييي تفيياعالت وعال ييات المعلميييو ،يياددارة و،عضييه  اليي،عم يعييد المييياخ المدرسييي عييامال         

و،ييالطالبي ومييدا م يياركة المؤتميي  وأولييياء األمييوري و،ييكلا فهييو يمثيي  أقييد مقييددات إدارة األولويييات 
 التعليمية ،المدرسة الثايوية الاياعية.

كسييا،ه  كييكلا فيياو المييياخ المدرسييي الؤيييد والمفتييوح يتيييت للمعلميييو وللطييالب تيمييية مهييا راته  وا 
اددارة المدرسييية تيمييية العميي   العييدرة علييى اال ييتراا فييي قيي  الم ييكالت المدرسيييةي وهييكا يتطلييب مييو

،داالها مو اال  فرً اغيرة توؤ  يقو تقعييً األهيداف االسيتراتيؤية الموضيوعةي هيك، الفيرً والتيي 
م سسييةي وقيي  الم ييكالت يطلييً الفييرً المييدارة كاتيييا ي قيييل تعييو  ،وضيي  مهييا  مسييتع،لية متكامليية لل

المرت،طييية ،العمييي  ،تايييمي  الكيفيييية التيييي ييييت  ،هيييا أداء األعميييا  ووضييي  ؤيييدو  زمييييي ،هييياي واسيييتاد  
 التكيولوؤيا القديثة ديؤاز العم  ،ؤودة عالية.

وتتفاع  هك، الفرً ،افة مستمرة م  العمالء الميافسيو اارج الميظمةي قييل إو ليديه  سيلطة 
  على المعلوميات االسيتراتيؤية التيي تسياعده  عليى وضي  ر يية مسيتع،لية اارؤية تمكيه  مو القاو

للميظمة وتيظي  وتقديد المها  واألعما  التي يعو  ،ها الفريً على ضوء هك، الر يةي ويسياعدها عليى 
أعضيياء مييو المؤتميي  الاييارؤي ورؤييا  –المعلميييو  –كلييا م يياركة ؤمييي  األطييراف المعيييية والطييالب 

 هك، الفرً لتهي ة المياخ المال   والمقفز للم اركة. األعما ي قيل تسعى



 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          355م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

ويتضييت ممييا سيي،ً أو تييوافر عياايير ال،ي يية الداالييية السييا،عة يتو ييف علييى مييدا ا تيييا  اددارة 
المدرسية ،هك، العيااير و،رهميتهياي وهيكا ال يمكيو تقعيعي  إال ،يادارة متمييزة ليديها العيدرة عليى الايروج 

 وتط،يً هك، العياار ،يؤاح.  عو التعليدية والمرلوف لتوفير
 متطلبات تتعلق بالبيئة الخارجية: -ب

يرتي دور ال،ي ة الاارؤية ومدا  درة العيادة اددارية مو االستفادة مو إمكايات ال،ي ة الاارؤية     
مييو اييال  فييتت  يييوات اتاييا  فعاليية ميي  المعيييييو ،ييالتعلي  الفيييى الاييياعي وؤمعيييات المؤتميي  المييديي 

ألمور وعم   راكات ملزمية مي  ؤميي  األطيراف المعييية لتقعييً أهيداف مقيددةي قييل إو هيكا وأولياء ا
التواايي  والتفاعيي  يسيياعد علييى ت،يياد  السييلطة والمسيي ولية ميي  المدرسييةي وي ييعر ؤمييي  هيي الء ،ييريه  

قيو مس وليو عو إيؤاح العملية التعليمية وأو له  دور إيؤا،ي في المدرسةي مما يعيد ثعته  المفعودة ي
 المدرسة ويغير مو اتؤاهاته  السل،ية إزا ها.

هييكا وتتعييدد متطل،ييات إدارة األولويييات التعليمييية ،المييدارس الثايوييية الاييياعية فييي ضييوء التفاعيي       
 الي ط م  معطيات ال،ي ة الاارؤيةي لت م  ما يلي:

 :  إشراك المستييدين في صنع القرارات واتخاذها( 1)
  العرارات واتااكها يساعد على تهي ية ،ي ية ؤييدة ددارة األولوييات التعليميية إو الم اركة في اي      

،المدرسة الثايوية الاياعية قيل ي عر ؤمي  أفراد المؤتم  المدرسي ،المس ولية الم تركة عو إيؤاح 
ت هك، ال،ي ةي قيل تت  الم اركة في اي  واتااك العرارات داا  المدرسة مو اال  ر لؤاو ايي  العيرارا

الم تركةري وهى لؤاو ي ترا فيها المعييييو سيواء كيايوا ؤهيات أو أعضياء ميو المؤتمي  الايارؤي مي  
اددارة المدرسية والمعلميو وأولياء األميوري ويكميو عمي  هيك، اللؤياو فيي اتاياك العيرارات الم يتركة ميو 

ألفكييار وتعييدي  داايي  تقسيييو مسييتوا إيؤيياز الطالييب مييو اييال  إتاقيية الفييرص أمييا  الم يياركيو لت،يياد  ا
المعترقيياتي وييي دا كلييا إلييى تقفيييز المعلميييو وؤمييي  العييامليو علييى تقسيييو مسييتوا األداء المدرسييي 

 ، ك  مستمر.
 :تطبيق المواد المؤهلة لمؤسسات التعليم العالي( 2)

 راكة م سسات التعلي  العالي وعلى رأسها الؤامعات أقد المتطل،ات الضرورية ديؤياح إدارة  تعد
التعيرف عليى الم يكالت التيي تيدور  تسيعى يقيوهيا إيات ،المدرسة الثايوية الاياعيةي ميو قييل األولوي

فييي الميييداو وتسييعى لقلهييا مييو ياقيييةي كمييا أيهييا تتيييت الفرايية لتعييدي  ال،ييرام  الؤامعييية لكييي تتواكييب 
 .وتتكيف م  اقتياؤات المدارس القالية والمستع،لية مو ياقية أارا

المواد الم هلة للكليات التط،يعيةي ،رو تعو  المدارس الفيية الاياعية  وفى هكا الادد تظهر فكرة
،تدريس معررات متطل،ية فيي ،عيم الكلييات الؤامعيية وكليا فيي ضيوء ال يراكة مي  هيك، الكليياتي قييل 
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تعت،يير دراسيية هييك، المييواد  ييرط مييو  ييروط االلتقيياً ،هييك، الكلييياتي ،عييد ععييد امتقايييات تتسيي  ،الؤدييية 
 واليؤاح فيها.  

 التدريب في مواقع اإلنتاج )مدارس داخل المصانع(:( 3) 
رؤييا  األعمييا  )المايياي  وم سسييات األعمييا ( فييي إتاقيية  تسييه  االتفا يييات وععييود ال ييراكة ميي 

الفييرص لتييدريب الطييالب علييى اليييواقي اليظرييية والعمليييةي وهييى ،ييكلا تكسييب الطالييب كافيية المهييارات 
ليسي،ة للوظيفية التيي يرغيب فيهياي ،ادضيافة إليى أيهيا تتييت الضرورية وتقعً لي  طموقاتي  وتو عاتي  ،ا

الم يياركة الفعلييية للا،ييراء فييي اليييواقي التعليمييية واددارييية والتييي تسيياعد علييى امييتالا الطييالب للمعرفيية 
 .والمهارات لاليدماج الفورا في سوً العم 

أماكو للدراسية دااي  الماياي ي ووفعا  ل،روتوكوالت التعاوو م  رؤا  األعما ي فهياا ضرورة لتواؤد       
عطيياء الطالييب ميقيية مالييية  ييهرية أثييياء  وي ييم  كلييا تييوفير التييدريب العملييي فييي الييورش الماتلفييةي وا 
التدريب تكفى يفعات  التعليمية وايتعاالت  وتغكيت .... وغيرهاي ومو ؤهة أارا تتضمو ال راكة فيتت ورش 

عميا  أو الماياي ي عليى أال تكتفيي هيك، اليورش داا  المدارس ي رف عليهيا مييدو،وو ميو م سسيات األ
يما تكوو وقدات ميتؤة داا  المدارس أيضا .  ،التدريب فعطي وا 

 ريادة المشروعات الصغيرة بمؤسسات التعليم اليني الصناعي:( 4)

يمث  التعلي  الثايوا مرقلة تقديد ماير ،اليس،ة لطال، ي مما يتطليب ترهيي  الطاليب الاتييار ميا        
ب ط،يعتيي  وتقديييد توؤهيي  المسييتع،ليي وأو يكييوو  ييادرا  علييى اكتسيياب العييدرات التييي ت هليي  وتعييد، يياسيي

 لالياراط في القياة العملية واالؤتماعية. 
التيي  فكرة ريادة الم يروعات الايغيرة ،الميدارس الثايويية الايياعيةي تليا الم يروعات وهيا تظهر      

ارات فتؤعلي   يادرا  عليى دايو  سيوً العمي  وااليايراط فيي ي وأو تزويد الطالب ،المعلومات والا،يرات والمهي
يهييىء ليفسيي  فرايية عميي  مياسيي،ة. ويييت  تط،يييً فكييرة ريييادة الم ييروعات الاييغيرة ،المييدارس الثايوييية 

 الاياعية ،توفير ما يلي:  
  إيؤييياد ،ي يييية  ايوييييية وتيظيمييييية مواتييييية لتيفييييك الم ييييروعات التعليمييييية الهادفيييةي ور،ييييط تلييييا

 ات ل،ي ات العم  ومؤاالت التوظيف ومستقدثاتها. الم روع
   الكام  لهكا المفهو  واعت،ار، عياير ميو زيادة الوعي و،ياء الثعافة قو  مفهو  الريادة ،الدم

 عياار الثعافة الم سسية المدرسية.
   إي اء روقدات ريادة أعما ر في المقافظات لتوفير  اعدة مو المعلومات واالست ارات لتعدي

فيما يتعلً ،،رام  التوظيف ومؤاالت العم  المتاقة  دع  وادمات متطورة للمدارس ،رام 
 والمستع،لية وفي أا  طا  مو  طاعات اديتاج ،ك  مقافظة.



 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          357م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

  التيسيً م  المدارس الاياعية ،رو تكوو ضمو  ،كة مراكز ريادة األعما  لت،يى األفكار
 الطموقة للطالب والمعلميو.

 ط األعما  الريادية في المدارس والؤامعات.دع  ورعاية مسا،عات اط 
  تطوير المسوقات المعيدة للم ياري  الايياعية الايغيرة والمتوسيطة لتقدييد االقتياؤيات التدري،يية

لهك، الم اري  ميو طيالب الميدارس الفييية الايياعية؛ مميا يسيتوؤب اسيتقدال تااايات وفيتت 
  عب مال مة لط،يعة الم روعات الؤديدة.

   ًطال ،وا،ة معلومات إلكترويية  املة للم اري  الاغيرة والمتوسطةي ور،طها ، ،كة تطوير وا 
 معلومات المدارس الفيية الاياعية في كافة األيقاء.

   تقسيو الواو  إلى ماادر الا،رات العلمية والتعييةي والر،ط م  مراكز ال،قولي ومراكز يع
 فيية الاياعية.التكيولوؤيا لدع  الم روعات التي تط،ً داا  المدارس ال



 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          358م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

 المصادر والمراجع
الوظا ف المتعددة للتعلي  الثايوا في مار: (. 2006الطوي ي ع،د العزيز ع،د الهادا وآاروو.) .1

.  ع،ة ،قول السياسات التر،وية. المركز العومي لل،قيول التر،ويية والتيميية. ال روط والمتطل،ات
 العاهرة. 

 . ،يروت: دار اادر.5. طلساو العرب(. 2000األيااراي ؤما  الديو ا،و ميظور.) .2
الم تمر العومي لتطوير التعلي  الثايوا (. تطوير التعلي  الثايوا في مار. 2008الي،واي أميو.) .3

. العييياهرة. فيييي الفتيييرة وسياسيييات الع،يييو  ،يييالتعلي  العييياليي الؤيييزء األو  )هيكلييية التعليييي  الثيييايوا(
 مايو. 12 –10مو

دارة الايييرا  فيييي الم سسيييات التر،وييييةالميييي(. 2006الميييومييي وااييي  ؤميييي .) .4 . اخ التيظيميييي وا 
 عماو: دار القامد للي ر والتوزي .

تطيوير التعليي  الفييى يظيا  اليثالل سييوات فيى ضيوء اقتياؤيات (. 2006ي مقمد قسو.)الق، ي .5
 . العاهر: المركز العومي لل،قول التر،وية والتيمية.سوً العم ) دراسة ميدايية(

(. المدرسييية وتقيييديات العولمييية التؤدييييد المعرفيييي والتكيوليييوؤي 2004السيييلطاوي فهيييد سيييلطاو.) .6
 . ؤامعة الملا سعود المملكة العر،ية السعودية.يدوة ،عيواو: العولمة وأولويات التر،يةيموكؤا. 

المي تمر العيومي لتطيوير (. ر يية قيو  هيكلية ميظومية التعليي  الثيايوا. 2008السكراوي مقمد.) .7
. العياهرة. لع،يو  ،يالتعلي  العيالي. الؤيزء األو  )هيكلية التعليي  الثيايوا(التعلي  الثايوا وسياسات ا

 مايو  12– 10في الفترة مو 
تاور معترح ددارة المدارس الثايوية الاياعية فى ضوء أسلوب (. 2010ي فتقي مقمد.)توفيً .8

 . رسالة ماؤستير. ؤامعة ،يي سويف.اددارة المفتوقة) دراسة ميدايية(
. الواليييات المتقييدة األمريكييية: تعرييير التيمييية ال، ييرية(. 2014اديمييا ي.) لمتقييدةا،ريييام  األميي   .9

 مكت،ة الكويؤرس.
تعيوي  التعليي  والتيدريب الميزدوج ،يالتعلي  الثيايوا الفييى فيي (. 2004،يوميي ع،د اهلل وآاروو.) .10

 . المركز العومي لل،قول التر،وية والتيمية.مار: دراسة قالة لم رو  م،ارا كو 
دارة ميظميات األعمييا : ميييه  متكامي  فييى إطييار (. 2005الييربي سيييد مقميد سيييد.) ؤياد .11 تيظييي  وا 

 . العاهرة: مط،عة الع را.الفكر االدارا المعاار
.العييياهرة: الهي يية العامييية ل يييوو الكتييياب السيييوا(. 2015للتع، يية وادقاييياء.) المركيييزاالؤهيياز  .12

 المطا،  األميرية.



 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          359م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

لتعليييي  الثيييايوا وسياسيييات الع،يييو  ،يييالتعلي  العيييالي. (. تطيييوير ا2008قؤييييي أقميييد إسيييماعي .) .13
الميي تمر العييومي لتطييوير التعلييي  الثييايوا وسياسييات الع،ييو  ،ييالتعلي  العييالي. الؤييزء األو  )هيكليية 

 مايو. 12 –10. العاهرة. في الفترة مو التعلي  الثايوا(
ي  الفييى فييي (. دراسية يعديية لم يرو  م،ييارا كيو  فيي مؤيا  التعلي2002قسييوي أسيامة مياهر.) .14

 . العاهرة.مؤلة مستع،  التر،ية العر،يةمار. 
تطييوير اددارة المدرسييية ،ييالتعلي  الفيييى ،مايير فييى ضييوء (. 2008قسيييوي ع،ييد الكييري  اقمييد.) .15

 رسالة دكتورا،. كلية التر،ية ؤامعة عيو  مس. ال راكة المؤتمعية المقلية والدولية.
. عميياو: دار القامييد ،وييية فييي العييرو الؤديييدالعيييادة التر (. 2006قميياداتي مقمييد قسييو مقمييد.) .16

 للي ر والتوزي .
تاور معتيرح للتعليي  الثيايوا الايياعي ،ماير فيي ضيوء (. 2003اطابي مقمد مقمود سعد.) .17

 . رسالة دكتورا،. كلية التر،يةي ؤامعة األزهر.    2017استراتيؤية التيمية قتى عا  

،عم يميياكج التعيياوو الييدولى والمعويييات دراسيية تقليلييية ليي(. 2004مقمييد مقمييد.) فاطمييةداودي  .18
. رسالة ماؤستير. كلية التر،ية ؤامعة األؤي،ية فى مؤا  تطوير التعلي  الفيى الاياعي في مار

 طيطا. 
. العاهرة: مكت،ية اليدار ال،قول العلمية والتر،وية ،يو اليظرية والتط،يً( . 2001 قاتةي قسو.) .19

 العر،ية للكتاب.
(. متطل،يات تط،ييً اددارة االلكتروييية ،ميدارس التعليي  الثيايوا 2012)ع،د الغفاري السيد اقميد. .20

 . 75( 19. )مؤلة مستع،  التر،ية العر،يةالفيى. 
مؤلييية دراسيييات فيييى التعليييي  (.التعليييي  الايييياعي وقتميييية التطيييوير. 2008ي رأفيييت.)الفتييياحع،يييد  .21

 ي ا،ري .17.  الؤامعي
لتطيوير التعليي  الفييى لتقعييً متطل،يات (. اطية اسيتراتيؤية 2010ي اقميد قسييو.)المعطيىع،د  .22

ي 1(26. )المؤليية العلمييية كلييية التر،ييية ؤامعيية أسيييوط. SWOTسييوً العميي  ،اسييتادا  تقلييي  
 يياير .

(. تطوير التعلي  الثايوا ،يو الوا   وتوؤهيات المسيتع، . 2008عزازاي فاتو مقمد ع،د الميع .) .23
الع،و  ،التعلي  العالي. الؤيزء الثاليل )سياسيات الم تمر العومي لتطوير التعلي  الثايوا وسياسات 

 12 –10. العياهرة. فيي الفتيرة ميو الع،و  ،التعلي  العالي وأوراً عم  عامة في التعلي  الثيايوا(
 مايو.



 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          360م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

مؤلييية ايييقيفة (. قيييو  الترايييي  الم سسيييي لالمركزيييية. 2008عيييزبي مقسيييو ع،يييد السيييتار.) .24
 . أكتو،ر.60. س 1. التر،ية

إستراتيؤية معترقة لالمركزية اددارة التعليمية في مار على (. 2007.)علىي أسامة مقمد سيد .25
. رسييالة دكتييورا،. معهييد ال،قييول والدراسييات العر،ييية. ضييوء ،عييم االتؤاهييات العالمييية المعااييرة

 ؤامعة الدو  العر،ية.
. العا ييد اال تاييادا مييو مييدارس م،ييارا كييو  )دراسيية تعويمييية((. 2008علييىي طييارً ماييطفى.) .26

 ستير. ؤامعة الفيو .رسالة ماؤ
تطوير إدارة المدرسة الثايوية الاياعية في مار في ضوء (. 2008اقمد مقمد.) سها علواوي  .27

 . رسالة ماؤستير. كلية التر،ية ؤامعة الز ازيً.إدارة الؤودة ال املة
تطوير التعلي  الثيايوا فيى ماير فيى ضيوء متطل،يات ،عيم (. 2005فرغلىي ؤمي  اقمد السيد.) .28

 . رسالة ماؤستير. كلية التر،يةي ؤامعة أسيوط.ت الدوليةاالتفا يا
(. إدارة عمليية التاطييط االسيتراتيؤي كميدا  لفاعليية اددارة المرتكيزة 2005ي اقميد. )عيداروس .29

مؤلية إلى المدرسة تاور معترح يقو تط،يً ،ييوية الفيدراليية ادداريية ،م سسيات التعليي  العيا . 
 . أكتو،ر. 4(11ة قلواو. ). ؤامعدراسات تر،وية واؤتماعية

. ترؤمية: ع،يد فيو ومييه  العييادة االسيتراتيؤية(. 2006فريدماوي مايا وتريؤيوي ،يييياميو ،يى.) .30
 الرقمو ،و أقمد هيؤاو. العاهرة: الميظمة العر،ية للتيمية اددارية.

دارة (. اسيتعاللية المييدارس والتعييي  : الميدارس كاتييية اد2001فسياي ادوارد ب والدي هيلييو ف.) .31
ي مكتييب 4(31.)120. مسييتع،لياتفييي ييوزيليييدا والمسيياءلة . ترؤميية: عثميياو ماييطفى عثميياو

 التر،ية الدوليي ؤييف. ديسم،ر.
. ،ريام  التيمية المهيية للعييادات المؤتمعات المهيية للتعل (. 2015للمعل .) المهييةاألكاديمية  .32

 المدرسية. العاهرة.
. 5. ترؤمييية: السييييد متيييولي قسيييو. طوييييات األهييي  أوال  إدارة األول(. 2007كيييوفيي سيييتيفيو ر.) .33

 المملكة العر،ية السعودية: مكت،ة ؤرير.
(. التعلي  الثايوا الفيى الايياعي وتقعييً متطل،يات سيوً 2010مالوفي سميقة على مقمد.) .34

 .30.  مؤلة عال  التر،يةالعم  ،مقافظة الفيو . 
اال  لتقويي  المدرسية المايرية إليى ميظمية ( التعل  التيظيمي مد2000ها  ي يهلة ع،د العادر ) .35

 . مارس.19ي  8. سمؤلة التر،ية والتيميةتعل . 



 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          361م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

وثيعة معيايير ضيماو الؤيودة واالعتمياد (. 2008لضماو ؤودة التعلي  واالعتماد.) العوميةالهي ة  .36
 . الدلي  األو .،م سسات التعلي   ،  الؤامعي

دريب والتعليييي  الفييييى والمهييييي للمؤتمييي  (. لمييياكا يعيييد الوايييو  إليييى التييي2005هييييوزي فيلييييب.) .37
 . العاهرة.135. مركز مط،وعات اليويسكو.  مؤلة مستع،لياتضروريا. ترؤمة: آما  الكياليى. 

 .العاهرة.22. مادة ر   1981لسية  139 ايوو التعلي  ر   (. 1981وزارة التر،ية والتعلي .) .38
. العياهرة: التعليي   ،ي  الؤيامعي فيى مايرتؤارب را دة فى مؤيا  (. 2002وزارة التر،ية والتعلي .) .39

 المركز العومي لل،قول التر،وية والتيمية.
الاطة االستراتيؤية العومية داالح التعلي   ،  الؤامعي فى مار (. 2008وزارة التر،ية والتعلي .) .40

 . العاهرة.2007/2008-2011/2012
: التعليي  2014/2030 ،ي  الؤيامعي  الاطية االسيتراتيؤية للتعليي (. 2014وزارة التر،ية والتعلي .) .41

 . العاهرة.الم رو  العومي لمار
42. Bottery, Mike& Nigel, Wright.(2002).Teacher Professionalism or 

Deprofessionalisation?             The Consequences of School- based 

Management on Domestic and International Contexts. British 

Educational Research Journal, (28)3. 

43. Bower, David F. (2006). Sustaining School 

Improvement. International Journal of Complexity  and Education, (3)1. 

44. Center for Enhanced learning & Teaching.( 25/5/2016).  School-Based-

Training For Student, Australia: Center For Enhanced Learning & 

Teaching. At: http://www.Celf.ust.hl/Steach/Steacho2.html.
 

45. Clark, Patricia& et.al. (2007). Can Combining Academic and Career-

Technical Education Improve High School Outcomes in California?. 

California Dropout Research Project. 

46. Department of Education and  Early Childhood Development.(2012). 

School Strategic, Planning Guidelines. Melbourne, State of Victoria. 

Australia.  

47. Dyer, Caroline & Pauline, Rose .(2005). Decentralization for 

Educational  Development? An Editorial Introduction" . Compare, 

(35)2 

48.     Dymoke, Sue & Harrison, K. Jennifer.(2006).Professional 

Development and the Beginning Teacher: issues of Teacher Autonomy 

and Institutional Conformity in the performance review process. 

Journal of Education for Teaching, (32)1 

49.    Ferreir, Jo-Annea & et.al.(2007). Mainstreaming Education for 

sustainable Development in Initial Teacher education in Australia: a 

http://www.celf.ust.hl/Steach/Steacho2.html


 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          362م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

review of existing professional Development models. Journal of 

Education for Teaching, (33)2. 

50. Gertler, Paul & et.al.(2007). Impact Evaluation for School- Based 

Management Reform. Working Paper No.10. The World Bank. 

Washington D.C. 

51. Harrity, Sheila M. (18/12/2015). Preparing Today’s Students for 

Tomorrow’s Jobs: A Discussion on Career and Technical Education and 

Training Programs, Testimony. U.S. House Subcommittee on Early 

Childhood, Elementary and Secondary Education. At:  

http://edworkforce.house.gov/uploadedfiles/harrity_testimony.pdf.  

52. Herry, Edmunt & Moon, Mike.(2001).Oxford :A Dictionary Of Human 

Resource Management . London : Oxford University press .  

53. Jacques, Catherine & Potemski, Amy.(2014).  21st Century Educators: 

Developing and Supporting Great Career and Technical Education 

Teachers. Center on Great Teachers & Leaders at American Institutes 

for Research. 

54. Johnson, Sue Clark.(2013). 21st Century Career and Technical 

Education Pathways on the rise: The Role of Career and Technical 

Education in Arizona’s Future. 
55. Kurt D. Moses. (15/4/2016). The Role Of E-Learning In Training And 

Development. At: http://www.ict.ead.org/infocenter/pdfs/therole .pdf.  

56. Leslie, Jones& et al.(2013). The Importance of Professional Learning 

Communities for School Improvement. Creative Education,4(5).  

57. Lewis, Joanne.(2008).Helping Students Succeed,  Vision, goals and 

priorities for Yukon First Nations education. Yukon First Nation 

Education Advisory Committee.  

58. Litow, Stanley S. (2015). Preparing Today’s Students for Tomorrow’s 

Jobs. U.S. House and Education Committee. 

59. Lykins, Chad R. & Heyneman, Stephen P.(2008).The Federal Role in 

Education: Lessons from Australia. Germany, and Canada. The Center 

on Education Policy. Washington D.C. 

60. Naidoo, Jordan & Olav, Seim.(2013). Making Education A Priority in 

The Post-2015 Development Agenda.  Report of the Global Thematic 

Consultation on Education in the Post-2015 Development Agenda. The 

world bank. 

61. Ryan, Thomas G. & Joong, Peter (2005).Teachers’ and Students’ 

Perceptions of the Nature and  Impact of Large-Scale Reforms. 

Canadian Journal of Educational Administration and Policy, No.38. 

62. Shoraku, Ai.(2009). Educational Movement toward School-based 

Management in East Asia: Cambodia, Indonesia and Thailand. 

http://edworkforce.house.gov/uploadedfiles/harrity_testimony.pdf
http://www.ict.ead.org/infocenter/pdfs/therole%20.pdf


 العربيةمصر في جمهورية  بالمدارس الثانوية الفنية الصناعيةإدارة األولويات التعليمية متطلبات 

 د/ محمد إبراهيم عبد العزيز خاطر                                                                               

                                          363م                                    2017يناير  –العدد الواحد والعشرون 
 امعة بورسعيدج –مجلة كلية التربية 

 
 

Background paper prepared for the Education for All Global 

Monitoring Report. UNESCO. 

63. Texas Education Agency.(18/3/2016). Thematic Learning. Dropout 

Prevention Newsletter Column, At:  

http://www.tea.state.tx.us/dpchse/docs/Newsletter0603pdf)  

64. UNESCO, International Institute for Educational Planning.(2010). 

Strategic planning: Concept and rationale .Education Sector Planning 

Working Papers No.1 

65. UNESCO. (26/6/2016). Technical And Vocational Education And 

Training For Sustainable Development, at: 

www.unevoc.unesco.org/publications.   

66. Vernez, Georges& et.al.(2014). Strategic Priorities for Improving Access 

to Quality Education in the Kurdistan Region. a report was sponsored 

by the Kurdistan Regional Government . Library of Congress 

Cataloging.Washington D.C. 

67. The World Bank ; The International Bank for Reconstruction and 

Development. (2015). Priorities and Strategies for Education :A World 

Bank Review. 3
rd

 ed. Library of Congress Cataloging. Washington D.C 

http://www.tea.state.tx.us/dpchse/docs/Newsletter0603
http://www.unevoc.unesco.org/publications

