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 جامعة مطروح. -كمية السياحة والفنادق –استاذ مساعد بقسم االدارة السياحية والتراث الحضاري 

 
 

 ممخص البحث
يعػػا تعلعمػػػيـ تع وػػػاً  نتقػػػات  لػػػف ًطلفػػػلل تعلعمػػػيـ تع وػػػ  تعلػػ  للػػػ ـ بورػػػال نتبػػػ  بػػػ  إفػػػاتا تع ػػػن  تع  ػػػ    تعلا  ػػػ   

تع غـ لف ذعؾ ب طلع تعلعميـ تع واً  كلف يعلو  لف أنج   نتع لا ة فم  تعلعللل لع للطم لل تعلنؽ تعليلق ، نفم 
ًرن  تعل  لؤث  فم  جناله نفاـ لللا له عللطم لل تعلنؽ تعقلعي ،  عذت كلف لف تعض ن   لطن   لولهج تعلعمػيـ 

 تع واً  علضااق تع جنة باف لللنيلل تعخ  جااف ن  نط تععلل تعلللق   لعلنؽ.
ػػػا بػػػاأ ًطػػػلع تعلعمػػػيـ تع وػػػ    نتعجػػػات تل بػػػنلت ة تعل  يػػػ  نتعلعمػػػيـ بلطباػػػق وظػػػلـ تعلعمػػػيـ تع وػػػ  تعلبوػػػ  فمػػػ  لوظنلػػػ  ًن

تعجػػات تل، لػػف خػػيؿ لطػػن    ػػللل عهلبػػ  تعلوػػلهج تعا تلػػي  ب ػػاؼ إفػػاتا كػػنتا    ػػ    لا  ػػ  ًػػلا ة فمػػ  لنتج ػػ  
لػػـ أخليػػل    2019/2020لقػػايلل نللراػػ تل لػػنؽ تععلػػل تعلقمػػ  نتعػػانع  نتيًميلػػ ، ن اتيػػ  لػػف تععػػلـ تعا تلػػ  

( لا لػ  بواًيػ  فمػ  للػلن  تعجل ن  ػ  عاػلـ  15وظلـ تعثيث لونتل ضػلف    –تعلا ل  تعثلوني  تع واًي   لط نح 
 لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي  ب ل.

ػا أفللػػال  تعا تلػػ  فمػػ  تعلػػو ج تعنرػ   ب ػػاؼ نرػػ  نل لػػا  تعنضػػع فمػ  أ ض تعنتًػػع نكػػذعؾ تعلعػػ ؼ فمػػ   ًن
هلػػػػلل تعلعػػػػل ؼ نتعل ػػػػل تل نتعلعمنلػػػػلل  تإلثػػػػل  تعلل ل ػػػػ  فمػػػػ  لطباػػػػق لوظنلػػػػ  تعجػػػػات تل تعل ويػػػػ  فمػػػػ  لطػػػػن   نت 

لطباػػق إع ػػل  تعضػػن  فمػػ  تثػػ  نكػػذعؾ  نتعلػػمنكيلل تعيللػػ  عمطػػيل عهػػ  اػػؤانت ل ػػلـ نظػػلد  ـ  ك ػػل ة  عػػا لخػػ ج ـ ،
ا لنرمل تعا تل  تع   عض تعوللدج لف أهل ل  لوظنل  تعجات تل تعل وي  فم  تفاتا كنتا        لا    نلؤهم  ، ًن

إوعكػػل   لطباػػق لوظنلػػ  تعجػػات تل تعل ويػػ   لعلا لػػ  تع واًيػػ  فمػػ  لػػ ف  تول ػػلؿ تعطػػيل تعػػ  لػػنؽ تععلػػل، نتيضػػل  
فػاا تهبػ  لػف  تعلعملػاف تع ػلدلاف فمػ  لطباػق  لػنبا ضػ ن ة تععااػا لػف تعلنرػيلل لػف أهل ػل لنرمل تعا تل  تع  

 تعلوظنل  نخلر  تعللخرراف  لعلعميـ تع واً .
 (.لط نح  – تعلا ل  تع واًي  – تعلعميـ تع واً  – تعجات تل تعل وي   تعهمللل تعاتع 

 مقدمة:
طلع تعلعميـ تع واً  بنج  خلص        ال ًطلفلل تعلعميـ تع و  ب  لر  خيؿ تعلونتل تعلل     بنج  فلـ ًن

، نذعؾ Competenciesلطباق لوظنللل لعميلي  ل وي  جاااة نه  لل للل   لوظنل  تعجات تل تن تعه ليلل 
      تعلا    خلر  ب  ًطلع تعليلق  نتعضيلب ، تيللول  لف تعللدنعاف فف تعلعميـ  لعانع   أهلي  إفاتا تعلنت ا تع

و ل   نذعؾ علنتج   تلجلهلل تيلنتؽ تعليلقي  تععلعلي  نتعل  للا  بخط  لللل ف  وقن تعلهللل نتيواللج نت 
نظ ن  تع  كلل تعللعااة تعجوليلل ، عذت تر ح لف تعض ن   خمق نتبلهل  نللدل نط ؽ باام  عخمق لالة لولبلي  

  http://fany.moe.gov.egLast Accessed-نتج   تعلقايلل نتعللرا تل تعجاااة.  يلكف ب ل ل
15/10/2020 )/ 

http://fany.moe.gov.eg-/
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نيعا تعلعميـ تع و  ب  لر  فور ت  تلل تلاجيل  هللل  نلكنول  تللليل  عمليلل  تعلعميلي  تعل  ل اؼ تع  إهللل     
عل  يقللج ل لنؽ تععلل ب  كلب  تع طلفلل تيًلرلاي ، كلل امعل تعلعميـ تع و  ان ت  كبا ت  ب  تعل ل تل نتعلعل ؼ ت

تعلجللع بإفل ل ه لف تانتل تعليلل  تيجلللفي   لعانع  نضن نة علقلاف تيوللجي  نتعلالة تعلولبلي    لميـ نأخ نف 
 ،2005  ) 
يهلللـ بلطن   نلطباق تعلوظنللل تعلعميلي  تعقااث  ، عذعؾ كلف لف تعض ن   خيؿ تععللااف تعللضااف ت   

 قاث لم   لولهج تعلعميـ تع واً  ًبني فم  لللن  تععلعـ ، نللعا  بك ة تعلعميـ تع واً  لف لج ا ق ظ نلذكا  
ا تل تعطلعل تعل  للنتبق لع للطم لل نتقليلجلل لنؽ تععلل تعل  الـ للهامه  عملعمنللل  تع  لولي  ل ل تل ًن

 (  2018تعا ل، قاث تفللا هذت تعلطن   فم  لل يلل   لوظنل  تعجات تل تعل وي  تن تع وي  .  فبا تع ن  ، 
 

باولل لللثل أهلي  تعا تل  ب  تع لئ وظ ة فلل  فم  تعلعميـ تع واً  ب  لر ، نكذعؾ تعلع ؼ فم  ل  ـن تعجات تل 
تعجات تل تع لدل  فم  تعلا  ل، نتع ل  تعضن  فم  يدق  نتهلاله نتهاتب  نخرلدر  نلللنيلله، نللالتل لوظنل  

تعل ايـ نتعلق ق عب تلج تعلعميـ تع و  تع لدل  فم  لوظنل  تعجا تل تعل وي ،  نان  لوظنل  تعجات تل ب  لطن   
 تعلعميـ تع و    كل فلـ نتعلعميـ تع واً    كل خلص.

 
 

تيهلي  تيًلرلاي  نتيجلللفي  تعهبا ة عملعميـ تع واً  ب  لر   نلللثل تع جنة تع قثي   ب  توه فم  تع غـ لف     
عللل امع ه لف ان  ب  لنتج   ل كم  تع طلع  نتع ضل  فم  ل كم  فاـ لنتب  تياا  تععللم  تعلله ة نتعلا   ، 

طلع فلو  تنج  بضي  فف تعان  تعهبا  ب  إفاتا خ  جااف لؤهماف عألعلقلؽ  لنؽ تععلل تع واً ، إي توه هذت تع 
ًرن   اااة خيؿ تعلونتل تعلل    ولاج  فاـ لطن   تعلولهج نفاـ لللا تل ل عللطم لل لنؽ تععلل تع واً ، للل 
ل لل فميه تلللع تع جنة باف لخ جلل تعلعميـ تع واً    تعخ  جااف ( نتعنظلد  تعلللق  يلنؽ تععلل، تيل  تعذ  

يلي  قااث  عملعميـ تع و ، قاث   ا ًطلع تعلعميـ تع واً  لطن ت  هلدي  ل لل فمي  ض ن ة تللقاتث لوظنللل لعم
لع لطباق لوظنل  تعلعميـ تع و  تعلبو  فم  تعجات تل تعل وي  نتعل  لـ لطبي  ل  لعلا ل  تعثلوني  تع واًي   لط نح   

ذعؾ لف خيؿ لطن   تي  تؼ تعاتخم (، ن  –تعلطبخ  –وظلـ تعثيث لونتل( ، ب  لخررلل   خال  تعلطلفـ 
تعلولهج تعا تلي  ب اؼ لق اق تفم  لللنيلل تعجناة تعلعميلي  نتعلا  با   تعلطمن   عمنظلد  تعلللق   لنؽ تععلل. 

 (2006  تعق    نأخ نف ، 
عذت لطمل تيل  ا تل  للثا  لطباق وظلـ تعلعميـ تع و  تعجااا تعلبو  فم  لوظنل  تعجات تل نان هل ب        
ًطلع تعلعميـ تع واً    كل فلـ ن لعلا ل  تعثلوني  تع واًي   لط نح   كل خلص، نكذعؾ تعلع ؼ فم   لطن  

 تعرعن لل نتعلقايلل تعل  لنتج   لطباق تعلوظنل  عملللهل  ب  ل ايـ قمنؿ نل ل قلل نط ؽ ععيج ل,
 

عل ويػ  تعجااػاة فمػ  لطػن   ًطػلع باولل ل ػاؼ تعا تلػ  بنجػ  فػلـ تعػ  تعلعػ ؼ فمػ  تثػ  لطباػق لوظنلػ  تعجػات تل ت
ان  تعلعػػ ؼ فمػػ  تعلعمػػيـ تع وػػاً  بػػ  لرػػ   رػػ   فللػػ  ن لا لػػ  لطػػ نح تعثلونيػػ  تع واًيػػ   رػػ   خلرػػ ، نكػػذعؾ 

ع ل  تعضن  فم  تث  لوظنل  تعجات تل تعل وي  ب  لطن   تعلعميـ تع واً ، ,ن  لطباق لوظنل  تعجات تل تعل ويػ  فمػ  ت 
نلؤهمػػ ، بضػػي  فػػف إثػػل ة تول ػػله تعللػػدنعاف تعػػ  ضػػ ن ة لطػػن   نلقػػااث لوػػلهج تعلعمػػيـ  تفػػاتا كػػنتا    ػػ    لا  ػػ 
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قمػػػنؿ نلنرػػػيلل عقػػػل تعل ػػػكيل نتعلقػػػايلل تعلػػػ  لنتج ػػػ  لطباػػػق لوظنلػػػ  نضػػػع تع وػػػاً   رػػػ   للػػػلل ة، نتيضػػػل  
 تعجات تل تعل وي ، نذعؾ خال  لجللعي  عملعميـ تع واً   لقلبظ  لط نح.

 

 تل  ب  :ن للثل لجللع تعا  
 تعلا ل  تعثلوني  تع واًي   لط نح   وظلـ تعثيث لونتل( : -
إات ة لطػػػ نح  –لأللػػػل تعلا لػػػ  تعثلونيػػػ  تع واًيػػػ    وظػػػلـ تعػػػثيث لػػػونتل ( تعلل عػػػ  علاا  ػػػ  تعل  يػػػ  نتعلعمػػػيـ      

 –تعلطػػبخ  –، نكلوػػل لضػػـ ت  عػػ  لخررػػلل  ديلػػي  هػػ     تعخػػاللل تعلػػيلقي   1992/  24/8تعلعميليػػ   بػػ  
لػػػف خػػػيؿ بػػػ تلج تعلنفيػػػ  طلعػػػل، ن  250 – 225تإل ػػػ تؼ تعػػػاتخم  (، ن لػػػ تنح فػػػاا تعطػػػيل لػػػل بػػػاف  –تعلطعػػػـ 

ن اتيػػػ  لػػػف تععػػػلـ تعا تلػػػ   تعل ػػػف تعلػػػيلقي  ن تع واًيػػػ ،وقػػػن  تعوظػػػ ة لجػػػلنل ع نتعلث اػػػ  تعلػػػ  ًللػػػل ب ػػػل تعلا لػػػ 
ي  علطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي   لعلخررلل ( لا ل  بواً 15، لـ تخليل  تعللا ل  ضلف    2019/2020

 بو  ل  ؼ غ ؼ(. –بو  لضا   –تعللعي    بو  طله  
 

 وقد أعتمدت منهجية البحث عمي المنهج الوصفي من خالل :
نلعللا فم  تعهلل نتعل تجع تععملي  تعع  ي  نتألجوبي ، نكذعؾ تعو  تل تعان   ، نتعل ليل،  الدراسة المكتبية: -

 ، نتعلنتًع تيعهل نوي  تع للي .نتعا تللل، نكذعؾ فم  تأل قلث تععملي  تعلو ن ة نغا  تعلو ن ة

تعللدنعاف فف لطباق  نلعللا فم  تعل ل تل تعلااتوي  نلرليـ نلنل ع تلللل ة تلل رل  فم  الدراسة الميدانية: -
، ثـ لـ لقمال تعبيلولل  تعخب ت  تعليلقااف عض ن لوظنل  تعجات تل تعل وي    طلع تعلعميـ تع واً   لط نح  

 .ا تل    إعا ل تعتعنت اة ب ل عمنرنؿ إع  وللدج تع قث نتعل  لللفا فم  نضع تعلنريلل تعل  اول
 

 اإلطار النظري لمدراسة :  -

 نظرة عامة عمي التعميم الفندقي في مصر : 
 

يعا تعلعميـ تع و   ر   فلل  فورػ ت  هللػل  لػف فولرػ  لق اػق تعلوليػ  تيًلرػلاي  بػ  تعانعػ  لػف لػل اػنب ه عملػنت ا  
ػا أال  عػض تعليللػلل تعلعميليػ  تعلػل    تعػ  خمػق بجػنة بػاف لخ جػلل تعلعمػيـ تع وػ   تع      تععللم  ب  تعلػنؽ، ًن

ل لعميليػػ  لللػػق لػػع تعليللػػ  تيًلرػػلاي  نللطم لل ػػل كػػ  نللطم ػػلل تعلػػنؽ ، للػػل اػػؤا  تعػػ  ضػػ ن ة تاجػػلا ليللػػل
 (2000ير ح تعلعميـ تع و  ًلا ت  فم  لق اق لمؾ تعللطم لل تعل  يقللج تعا ل لنؽ تععلل.  لعا ، 

نليػل    رػا إفػػاتا تعن  تعلرػ   نللن ػػاه  طلعػل  ػاؼ تعلعمػيـ ًبػل تعجػػللع  إعػ  لهػن ف تعػػات   لهن وػل ث لبيػل  نفمليػػل  ًن
ا له فمػ  لق اػق  لع ا   تعلوللل لف تعا تللل تعوظ    نتعلطبي ي  نتععلمي  نتعل نللل تعل  لق ق إوللواله نك تلله ًن

 ذتله نتإلل لـ  ك ل ة ب  فلميلل نأو ط  تإلولػلج نتعخػاللل لػف أجػل لوليػ  تعلجللػع نلق اػق  خلدػه نل الػه ، نذعػؾ 
عػا  تعات لػاف ن ػلـ تع بػنؿ  نتعل ويػ  نلوليػ  تعلمهػلل تع ويػ  ًػ تعلػيلق  نتع وافاتا بد  " تع و  " بػ  لجػلؿ لف خيؿ إ 

 عػا تعقرػنؿ فمػ   ػ لاة إللػلـ تعا تلػ   ل قمػه تعلعمػيـ تأللللػ  ننب ػل  عم ػ نط  اً ب  ونفيلل تعلعمػيـ تعثػلون  تع وػ
ػا لػـ إو ػل  تعلػات   تع ويػ   لنترػ لل بويػ   ع واًيػ ت نتع نتفا تعرلا ة  لع  ت تل تعنلت    تعلوظلػ  عموػنتق  تعلعميليػ  ًن
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ذتل رػػػػم  بلخررػػػػ ل نعخالػػػػ  تعبادػػػػ   خاليػػػػ ل ػػػػـن  ل ػػػػ نفلل  اًيػػػػ  كلػػػػل أف تعلػػػػات   تع و، نخطػػػػع عمعلػػػػل ب ػػػػل 
 ( . last Accessed 21/10/2020http://fany.moe.gov.eg/Info/16 ,. نتعلجللع اتخل كل لقلبظ 

ن رػػػ   فللػػػ  يعػػػا تعلعمػػػيـ تع وػػػاً  جػػػل أ  ي الجػػػل ت لػػػف تعلعمػػػيـ تع وػػػ  تعػػػذ  ا ػػػاؼ تعػػػ  إهلػػػلل تعطلعػػػل ًػػػا ت  لػػػف 
تعلعمنلػػلل نتعل ػػل تل تععلميػػ  تعلػػ  للكوػػه لػػف غل ػػلف وات  تعنظي ػػ ، نلو اػػذه فمػػ  أهلػػل نجػػ ، كلػػل يلكػػف تعوظػػ  تعػػ  

عليللػػلل تيًلرػػلاي  نتيجلللفيػػ  عمانعػػ ، بلػػف تعل ػػـ تعلعمػػيـ تع وػػ   رػػ   فللػػ  فمػػ  توػػه تاتة لػػف تانتل لق اػػق ت
لقلػػاف تيوللجيػػ  نتع ػػا ة فمػػ  تعلوػػلب  ، بلقػػايلل تيًلرػػلا تععػػلعل  خػػيؿ تعلػػونتل تعللضػػي  ل ػػا  تعػػ  ضػػ ن ة 
تع قق فف تبكل  لبله ة نجاااة يوللج تعلمع نتعخاللل تعل  ل  ع تقليلجلل ن غ لل تع  ا ب  ظػل تععنعلػ ، بلع ػا ة 

ا لػه فم   تيبلهل  نتيباتع ب  خمق تيبكل  تعجاااة هن تعلؤ ػ  تعػذ  يلكػف تف ي ػل   ػه لػا  ل ػاـ تعلجللعػلل، ًن
 ( 2016ل ف تعااف نوخ نف ، .فم  تعلها  لع كلب  تعلللجاتل تععلعلي  تعقااث .  

ل   تل تعوظ  ػ  نتعلطبي يػ  ن ر   فلل  يلكف لع    تعلعميـ تع و  فم  أوه" تعلعميـ تعذ  يعللا فم  لجلنف  لف تع
لع تعل كال فم  تعجنتول تعلطبي ي  تعل  لجعل تعطيل يللمهنف تعل ػل تل تععلميػ  تعلػ  يقلػلجنف تعا ػل فوػا لخػ ج ـ 

 (2020نتعلقلً ـ  لنؽ تععلل.  فبا تع لا  نوخ نف ، 
تيًميلػػ  نتعػػانع ، نلق اػػق   ػػاؼ تعلعمػػيـ تع وػػاً  بنجػػ  إفػػاتا ل وػػ  لػػله  ًػػلا  فمػػ  تعلولبلػػ   لعلػػنؽ تعلقمػػ  ن ن 

تعػػنطف ، بػػلعلعميـ تع وػػاً  بػػ  لرػػ  هػػن أقػػا تألانتل تيلللػػي  علق اػػق بػػ تلج  نُ ً ِّػػ تعل ػػل ك  تياجلبيػػ  بػػ  ل ػػاـ 
تعلوليػػ  تيًلرػػلاي  تع ػػللم  ، بػػل يعػػا ًػػلط ة تعلوليػػ  تعلػػ  للػػع  ع ػػل تعانعػػ ، نتقػػا افػػلدـ لوظنلػػ  تعلعمػػيـ تع وػػ  بػػ  

  لخررػػلله تعػػ  إفػػاتا تع ػػن  تع  ػػ    تعلا  ػػ  نتعلػػله ة تعميللػػ  عخالػػ  خطػػع تعلوليػػ  لرػػ  ، قاػػث يلػػع   لخلمػػ
وعكػل  ذعػؾ فمػ  لق اػق خطػع تعلوليػ  تيًلرػلاي  نتيجلللفيػ  ، للػل يرػل بػ  تعو ليػ  بػ   تعليلقي  بػ  تعانعػ  نت 

طػػػػيل بػػػػ  لخلمػػػػ  تع عػػػػا ل ويػػػػ  تع تع ػػػػا تل لوليػػػػ  إعػػػػ  اً تع وػػػػ تعلعمػػػػيـ لوظنلػػػػ  نل ػػػػاؼلرػػػػمق  لػػػػنؽ تععلػػػػل، 
نلللل ػيل  لػع لنجػ   تعخػاللل تعلػيلقي  (  –تعلطػبخ  –خالػ  تعلطػلفـ  –تعلخررلل تع واًي    تي  تؼ تعػاتخم  

( فمػػػ   " لملػػـل تعانعػػػ  بل ػػجيع تعلعمػػػيـ تع وػػ  نتعل وػػػ   20،قاػػث لػػػوص تعلػػلاة    2014تعػػذ  توعكػػػ  بػػ  الػػػلن  
لعمػػػػػػػػيـ تع وػػػػػػػػ  كلبػػػػػػػػ  ، نب ػػػػػػػػل  علعػػػػػػػػلاا  تعجػػػػػػػػناة تععلعليػػػػػػػػ . نتعلػػػػػػػػا  ل تعل وػػػػػػػػ   نلطػػػػػػػػن  ه، نتعلنلػػػػػػػػع بػػػػػػػػ  أوػػػػػػػػنتع تع

 http://fany.moe.gov.eg/Info/19, Lastaccessed 21/10/2020  ) 
 : Competenciesتعريف  الجدارة  -
 ب ،ن  تألات  عقلبل كوظ    1959 ب  نتال ابمان أ  عمهللل تإلوجمال    لعمر  ل لؿ ب  ل ة أنؿ ظ  ل جات ة كمل 

 تعلرطمح لللهأ 1973نب  فلـ  ." تعلو اذ  تعلطن   عب وللج تعلخطيع" بػ تعوظ    يوابا غ ك  جف ؼ   1970
 "تعذكل  ألجل نعي  تع ا ة ألجل تإلخل ل " فونتو ل  قثي  نً   للهمييوا اي اا تعاكلن  كلل فوالل فلعي  جلذبي 
ل ؾذع نلوذ ا لنلعل  عاهل تعا تللل نتع قنث تعل  لطباق وللذج تعجات ة ب  إات ة تعلنت ا  تعلرطمح فلـ تعًن ، ًن

. ، نغا هـ لف تععملل  نتع لقثاف1992، لكيجلف1985، ن وب ج 1982،  يوؾ 1980تع      نلو ل ج نا بنع  
  Soare,2014 ) 

http://fany.moe.gov.eg/Info/16
http://fany.moe.gov.eg/Info/19,%20Last
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ات ة ُا    ، ؿ جُا    / ل جُا    لرا  ؛ ) تلـ (: ج  ات  عا جُا ، جُا    / ل جُا    ؛ ) بعل (: ج   ب ن جاا ، ، ة   ج 
 نتعل ل تل تعلع ب  تلليؾ فم  تع خص ًا ة  ه ، نيلكف لع    تعجات ة فم  أو ل" ه  ل ْجان  نتعل عنؿ
 .(2013نل نو .   قبال ،  للل يعي  لطمنل هن كلل تعنظلد  أات  أجل لف نتع ا تل 

 تعر لل لجلنف  للضلف لقااة ل وي  إلوجللتل فم  تعنرنؿ تع خص تعجات ة فم  تو ل" ًا ةكلل ف ؼ تع عض 
 نلوظيـ نتعنجاتوي  نتعل لفمي  تعلع ب  نتع يكل تألات  وقن تعلنج   تع ا تل ل لل   ك  تعل  تعللهللم  تع خري 
 لف عمطيل تع وااف ب ص اخمق للل بعلؿ،   كل ل كيل ل نقل تعجات ة ل لـ علو اذ الطم ه نهذت لل ، تعلنتً 
 (Bakhru,2017تع عمي .   نتعللل ل  تعلعو  ذتل تعلعميلي  تعباد  ب  تعل ل  ة تعخب ة خيؿ

 :والمهارة الجدارة بين الفرق  ما -
 نتعلعل ؼ تع خري  نتععلاتل تعللللن  ل ل تلتع ف ل ة فف ه  ةتعجات   أف ب  يلكف تعل ً   باف تعجات ة نتعل ل ة 

 إلوجلل تعيلل  تعانلي  تعل ل تل للجلنل تعل  تعل ل تل لف كلجلنف  إعا ل ُاوظ  تعجات ة أف كلل ،  اتع يللمه ل تعل 
 تعنر  نكلف تعل لـ، لف نلقاا  ثلبل  عاا ل ل ط  تعنظلد  كلول تعللض  ب    لععلل، تعل ل ط  تعل لـ

 أر قل قاث ، تعاـن تععلل باد   عك   ضاق،   كل نتعللؤنعيلل نتعنتج لل تعل لـ لقااا فم  ا كل تعنظي  
، ألل أنلع للؤنعيلل نللضلف ل نو  أهث  تعلطمن   تعل ل تل لجلنف  لهنف  أف ن جل نااولليكي  ل نو  أهث 

لجلنف  لف تعلعل ؼ نتعخب تل نتع ا تل تع خري  تعل  اجل لنب هل فوا  خص لل عه  تعل ل ة ب   ف ل ة فف 
 (Morton,2013.    لعافاللكف لف إوجلل فلل 

 : TVET Competenciesمفهوم الجدارات المهنية   -
يلكف لع    تعجات تل تعل وي  فم  أو ل " لجلنف  للهللم  لف تعلعل ؼ نتعل ل تل نتيلجلهلل نتعلمنكيلل 

قلل  تعلطمن   علجلؿ لعاف أن عمعلل بنظي   لقااة، أن ل و  لقااة ، نتعل  اجل تف يللمه ل تع  ا نيط   ل
 (  TVET,2018لعلاا  تيات  تعلقااة ب  هذت تعلجلؿ أن تعنظي   تن تعل و ".   

 التعميم الفني المبني عمي الجدارات المهنية: -
هن لجلنف  لف تعخب تل تعل ل    نتعل  ني  نتعل  يل  ب ل تعطيل اتخل تعلا ل  نخل ج ل  ر ض أهلللل جات تل 

 تلجلهلل لمنكي ( لهنف لؤهم  عيعلقلؽ  لنؽ تععلل. –لعل ؼ  –لقااة  ل ل تل 
باولل تعلعميـ تع و  تعلبو  فم  تعلقلن  تعا تل  ف ل ة فف " لجلنف  لف تعلعمنللل نتعل ل تل نتعلعل ؼ تعل  

 اا ل ل تعطيل اتخل تعلا ل  ن لـ ل ايل ل  أللقلف ل ماا  عملأها لف ق ظ تعطلعل عملعل ؼ.
 ( 2020عميـ ،   نلت ة تعل  ي  نتعل

  Competency based curriculum المنهج القائم عمي الجدارات  -
ػع لػو ـ لع بلػه،  ػع لػف تعللعملػاف تع يػلـ  ػه بػاي  لػف تعل كاػل   ػكل تلللػ  فمػ  لػل الًن هن لو ج ا كل فم  لل الًن

لنتًػػػ  تعقيػػػله نتععلػػػل أ  أوػػػه اؤكػػػا فمػػػ  تهليػػػ  لوليػػػ  تعل ػػػل تل نتعلعػػػل ؼ نتعجنتوػػػل تعنجاتويػػػ  لعػػػل  نلطبي  ػػػل بػػػ  
تعق ي ي . عذت ب ن لو ج ا كل فم  تعللعمـ ن لها  لع تيقليلجلل تعللرا ة عمطػيل نتعلعملػاف نتعلجللػع، نيلػل اؼ 
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تعلعمػػػيـ تعلػػػو ج تع ػػػلدـ فمػػػ  تعجػػػات تل جعػػػل تعطلعػػػل تهثػػػ  جػػػات ة لػػػف خػػػيؿ لوليػػػ  تعل ػػػل تل نتعلعػػػل ؼ نتيلجلهػػػلل 
 (Katawneh,2014ت ل لل ـ تعنظي ي   ك ل ة  عا لخ ج ـ.   نتعلمنكيلل تعيلل  ع ـ عه  اؤان 

 أهمية المنهج المبني عمي الجدارات المهنية :  -
 يعلل تعلو ج تعلبو  فم  تعجات ة فم  تعللع :

لنطاػػػا تععيًػػػ  بػػػاف لخ جػػػلل تعلعمػػػيـ نللطم ػػػلل تععلػػػل عػػػا  تعخػػػ  جااف ، للػػػل ال لػػػل فميػػػ  ل ػػػلاة بػػػ ص  -
 لعاؿ تع طلع  باو ـ.تعلقلً ـ  لعنظلد  نتوخ لض 

لقااػػا تلػػ  ل اػػيـ تعطػػيل لوػػذ باتيػػ  إفػػاتاة قاػػث اػػلـ تلػػلخاتـ لوظنلػػ  تعجػػات تل كللػػل  نتًعػػ  عل اػػيـ  -
 تعطيل أثول  بل ة ا تلل ـ.

لأهاػػػػل تعطػػػػيل علػػػػنؽ تععلػػػػل يفللػػػػلاة فمػػػػ  وػػػػنفاف لػػػػف تعجػػػػات تل هػػػػ  تعجػػػػات تل تععللػػػػ  أن تععػػػػػلب ة  -
 .Technical Competenciesنتعجات تل تع وي    Key Competenciesعملخررلل 

تعػػ  ع بػػاف تعلعػػل ؼ نتعل ػػل تل نتعجنتوػػل تعنجاتويػػ  ن لعلػػلع  لق اػػق تعلهللػػل بػػاف تعجلوػػل تعوظػػ   نتعجلوػػل  -
 تععلم  أن تعلطبي  .

 يق ق تعلعمـ ذن تعلعو  نتعلعمـ عإلل لف. -
 ب  تعلعػل ؼ نتعلػمنكيلل نتعل ػل تل لللفاة تعطيل نتعلعملاف نترقلل تألفللؿ نللخذ  تع  ت  فم  لع -

تعلػػػ  اجػػػل أف الللػػػع ب ػػػل تعطػػػيل بػػػ  جليػػػع لخررػػػلل تعلعمػػػيـ تع وػػػ  ف ػػػل تيول ػػػل  لػػػف تعلػػػو ج.   
Bristow, 2014 ) 

 األسس الرئيسية لمنظومة الجدارت المهنية: -
ـ      ( تألل  تع ديلي  علوظنل  تعجات تل تعل وي :  1ن نضح تع كل تعللع  ً 

 ( األسس الرئيسية لمنظومة الجدارات المهنية. 1شكل رقم )  
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 ( 2018تعلرا   نلت ة تعل  ي  نتعلعميـ ، 
 مراحل إعداد المنهج المبني عمي الجدارات المهنية: -

 لل  فلمي  إفاتا تعلو ج تعلبو  فم  تعجا تل تعل وي   عاة ل تقل لخلم   ه :
تعلبوػ  فمػ  تعجػات تل قاػث اػلـ جلػع تعلعمنلػلل تعخلرػ  نلعا لف أهـ ل تقػل إفػاتا تعلػو ج المرحمة األولي:  -1

 لػػػنؽ تععلػػػل نللطم للػػػه قلػػػ  اػػػلـ   ط ػػػل  ػػػلعلو ج، كطبيعػػػ  تعل وػػػ  نلنترػػػ لل ل ن ػػػ نط ل، نيلكػػػف بػػػ  هػػػذه 
تعل قمػػ  تيفللػػػلا فمػػ  فػػػاة لرػػلا  عمقرػػػنؿ فمػػ  تعلعمنلػػػلل كخبػػ ت  تعلػػػنؽ نتعل واػػاف  نذعػػػؾ لػػف خػػػيؿ 

 ة تيلل رل  ، نغا هل لف تيللعال نتيانتل.تعل ل يل تع خري  تن تلللل  
 
 

اػػلـ بػػ  هػػذه تعل قمػػ  لرػػليـ ولػػنذج تعلػػو ج ، بوػػل  فمػػ  لػػل لػػـ جلعػػه بػػ  تعل قمػػ  تعلػػل     المرحمةةة الثانيةةة : -2
 ن جل أف يقلن  تعولنذج فم  فاا لف تععولر  تيلللي  تعللعي :

لعلو ج نتع طػػلع تن تعنظي ػػ  تعلػػ  اػػلـ إفػػػاتا نهػػ  ف ػػل ة فػػف لعمنلػػلل خلرػػ   ػػ ) أ ( الوصةةف والسةةياق المهنةةي:
 تعطلعل ع ل لف خيؿ تعلو ج نتعلللن  تعلطمنل ع ذه تعل و  .

ن لضػػلف لوظػػيـ لقػػاا نلوط ػػ  عمنتج ػػلل تعل ل طػػ   لعنظي ػػ  نتعلػػ  للكػػف تعطلعػػل لػػف  ) ب( نسةةق الجةةدارات:      
 وػ ، نل ػكل بػ  تعو ليػ  لخ جػلل تعلعمػيـ نتعل ػل تل تع يلـ  ليو ط  تيلللي  عمنظي   تعل  لـ لقاااهل ب  ليلؽ تعل

 تعلطمن   تعل  ل كل ب  لضلنو ل تعجات تل نت ل لط ل  لعلاا  تات  لخ جلل تعلعميـ.
نللثل تعل   تل نتعنقاتل تيلللػي  تعلػ  للثػل تعب وػللج تعػذ  اا لػه تعطلعػل ، ن ػلـ بوػل   )ج(هيكل المنهج :      

    (Katawneh, 2014  ) تعنظي   نولق تعجات تل نتهاتب ل . هذت تع يكل فم  تلل  تعليلؽ
نل ػلل تعل ػل تل تععللػ  تعلػ  يلكػف لولال ػل عػا  تعطػيل لػف خػيؿ تعلػو ج  )د (مصفوفة مهةارات التوظيةف:      

 لع لقااا تعل ل تل تعل  يلكف لولال ل أثول  لا    نقاتل تعل   تل.
 

نه  ل قم  إفاتا نقاتل تعلو ج تعلبوي  فم  تعجػات تل ، قاػث ي ػـن لعػا  تعلػو ج  للػلخاتـ  المرحمة الثالثة: -3
 ولنذج لرليـ تعلو ج تعذ  لـ إفاتاه ب  تعل قم  تعثلوي ، نللضلف فور  ف تلللااف هلل:

لعػػػػل ن لضػػػػلف كلبػػػػ  تعلعمنلػػػػلل نتعلػػػػنتا تيلللػػػػي  تعلػػػػ  للػػػػلفا فمػػػػ  ًيللػػػػه  لعلػػػػا    عمط ) أ ( دليةةةةل المعمةةةةم :
 كلعلعمنللل تععلل  فف تعنقاة ، لنتر لل تعنقاة، لرلا  تعلعميـ ، ليقظلل تعافـ.

ن لضلف تعللاة تععملي  تعخلر   لعنقاة نتعل  يبا أف لرطػ  لخ جػلل تعػلعمـ نلعػلاا  تعػات  ،  )ب ( كتيب الطالب:
  ط  تعلا  بي .فم  أف لهنف ل ل   نلوط ي  نلنضح تعلهللل باف تعجل  تعوظ   نتععلم  ،نتيو

 

 نه  للثل تعل قم  تيخا ة لف ل تقل ض ع نقاتل تعلو ج نلعللا فم  خطنلاف هلل:المرحمة الرابعة :  -4
نذعؾ لف خيؿ تعل تجع  تعلبادي  عمنقاتل   كل جاا عملأهػا لػف  مراجعة الوحدات لمتأكد من صالحيتها: ( أ 

 ريقال ل نذعؾ لف خيؿ ف ض ل فم  تعخب ت  تعللخرراف ، نفلل تعلعاييل تعلطمن  .
فػػػف ط  ػػػق فاوػػػه للثمػػػ  عملػػػات   تع ويػػػ ، نفلػػػل تعلعػػػاييل التطبيةةةق االسةةةتطالعي لوحةةةدات المةةةنهج:  ( ل 

 (2018خيؼ نوخ نف ،  نتعلأها لف جلهل له عملطباق.  تعلطمن   ب  ضن  تعلج    تيللطيفي ،
 

 البرنامج الدراسي طبقًا لمنظومة الجدارات المهنية : -
ـ     ( انضح تعب وللج تعا تل  ط  ل  علوظنل  تعجات تل تعل وي  : 2 كل ً 
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 ( البرنامج الدراسي طبقًا لمنظومة الجدارات المهنية .  2شكل رقم )  

 
 (2020تعلعميـ تععلع  ، تعلرا  :   نلت ة 

 منهجيات تحديد وتطوير المعايير المهنية والحصول عمي الجدارات المهنية:     -     
 هولؾ ثيث  لو جيلل يلكف لو ل تعقرنؿ لطن   تعلعلاا  تعل وي  نتعقرنؿ فم  تعجات تل تعل وي  نه :

  Functional Analysisتعلقمال تعنظي   –.                              DACUMلطن   تعلولهج  -
 (Job Analysis   .Ruse,2015لقمال تعل لـ / تعنظي    -                        

 مبادئ الجدارات المهنية لتطوير برنامج إعداد المهني المدرب: -
ـ    -  تعلا ل:( ل لائ تعجات تل تعل وي  علطن   ب وللج إفاتا تعل و   3ن نضح تع كل تعللع  ً 

 ( مبادئ الجدارات المهنية لتطوير برنامج إعداد المهني المدرب. 3شكل رقم )  -

 
 ( 2013تعلرا :   تع يل  ،                                                     

 خصائص الجدارات المهنية: -
 لو لـ خرلدص تعجات تل تعل وي  تع  ثيث فولر   ديلي  ه :

 لعوػػ  أف تعجػػات تل تعل ويػػ  فلي ػػ  نللأرػػم  بػػ   خرػػي  تع ػػ ا  رػػن ة كلبيػػ ، عػػذت الخاصةةية الضةةمنية:  -1
بلعجات تل تعل وي  خنتص ضلوي  يو ل ل ا  تع  طػ ؽ تعلرػ ؼ أن تعل كاػ  فبػ  لخلمػ  تعلنتًػ  بضػي  

.  فف ث لل ل ع ل تل للوي  طن م ، كلل أو ل لللال  عاة لللل لو ل تعانتبع، تعر لل، تعل  ـن

 مبادئ الجدارات المهنية

/كفاءة المعممين  

 المدربين

 

 بيئة التعمم
 تكامل البرامج الدراسية المهارات الحياتية متطمبات سوق العمل تطوير البرامج الدراسية ربط النظرية بالممارسة
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قاػػث يلكػػف عمجػػات تل تعل ويػػ  أف ل ػػـن  علميػػ  تعلوبػػؤ  لعلػػمنكيلل نتألات  ، قاػػث تو ػػل ت النسةةبية: العمالقةةا -2
 لبو  فم  تعانتبع نتعر لل نتعل  ـن تعذتل  فف كلب  تفللؿ تعلمنؾ نتعل ل ة .

 ػلع  ا يلكف عمجات تل تعل وي  تف للو ػأ  يعا تعل جع تعلعيل   أل ت  ب  غلي  تيهلي  قاثالمرجع المعياري:  -3
 ( 2018) عبد القوي ، .تعذ  اجاا تن ي اجاا تع يلـ  ل لـ تعنظي    ك ل ة 

 :والتعميم التربية مجال في دارةتطبيقات الج -

 قاث تعلعميلي ، تععلمي  ك ل ة لقلاف إلل اؼ نتعل 1948  بنلطف تعو   ععملل  تألل  كي  تعجلعي  لؤلل  ف ل
 با  ًبل لمػنكي  لخ جلل رن ة ب  تعلعميلي  تألهاتؼ عريلغ  تعلللاػلة تألهلي  لأهاا فف تعج نا لمؾ أل  ل
  Jeonghyun, K.(2015)فم  تعوقن تعللع :    تعلعميلي  تععلمي  ك ػل ة فم  أثػػ  لف عذعػؾ علل تعلعميلي  تععلماػ 

        ) 
 :التعميمية المناهج وتخطيط الجدارة -أ

 و  ل قاث ، تع      تعلنت ا لف تع نلي  تإلقليلجلل ن اف تعلعميلي  تعلولهج باف تع  ع إع  تعلل ال  تعانؿ للع 
  قثل   تعل     عخص قاث ," لكلو   "ل      للـ ف ؼ ل    ت   1991 فلـ ب  تعللقاة  لعنييلل تععلل نلت ة

 فم  عملع ؼ لنتعطي نتععللؿ تعل  ن نف  نكذعؾ تعو ل لل لوان   تععلـ، تع طلع فللؿ تألفللؿ، أرقلل إلل اؼ
 عػ جات ة وللذج  لع قث تع لدل  تعمجو  نطن ل تعللل بل ب  تألفللؿ ألات  تعلطمن   نتعجات تل نتعل ل تل تعلعمنللل

 تع لبم  تع للم  تعجات ة لجلنفلل علقااا تعوللذج هذه فم  لقمييل إج ت  لـ ثـ  نظي ي  فلديل 5 ب  نظي   15
 .تعنظلد  لف تععااا فب  ف  ض  ًلفاة فم  عملطباق
 (2000  لعا ، 

 :التعميمية الخدمات وتطوير الجدارة -ب
 : نتعقيلة تععلل ب  تعوجلح فف اوبئ تعجات تل لف ولبيل   ًميي   فاات   أف تعا تللل  ل ا 
 .تألات  نلقلاف تعلللن   لف نتع بع تعل نؽ  ب  تع غ   :لإلنجاز التوجه -
 .ُل  ض أف ًبل تعل كيل لجول أن نقل تألهاتؼ لق اق فم  تععلل :المبادرة -
 .تعلعمنللل فف  قثل   تألفللؽ ب  تعرنص :المعمومات عن البحث -
للخاتـ تعبيلولل لعو  إا تؾ :اإلدراكي التفكير -  .تعل لهل عقل خنت  لللل نت 
 .نل لف هـ تعلخلم اف تآلخ  ف انتبع إع  تإلللللع :اآلخرين تفهم -
 .تألهاتؼ لق اق فم  ًا له أن ك ل له ب  تعل   إفل لا :بالنفس الثقة -
 .وظ ه بنج   تآلخ  ف إًولع فم  تع خص ل ا ة :واإلقناع التأثير -
 (  Bartram,2005  .ل ل ك  أهاتؼ علق اق  ك ل ة تآلخ  ف لع تععلل :التعاون  -

 :الجدارات تدريس رق ط -ج

  :ام  لل تأللثم  نل لل تعجات تل علا    نلنث   لج    ؽ ط   لنجا -
ذت  خريل   ع ـ لعا لعميـ ع ـ ًُاـ إذت     أ  العملنت أف  ل ان هـ تألب تا أغمل أف أ  :التفةوق  تعميم -1  ُللح نت 
 .تعخلص نول  ـ عخطنتل ـ نب ل    لعل اـ ع ـ
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 فف تعللعملاف  قث با ل اله   تعل  تع قثي  تعل ل  ع لف تععااا تعلعميل  تعلاخل هذت ي  ؾ :اإلكتشاف تعميم -2
 . لولهجتع نُلعمِّـ للوللجللتإل إلهل لؼ تعبيلولل ل لهيـ نتللخ تج تعلعمنللل

 ًلبم  كل ل ة تآلخ  ف ل  ـ جات تل بنضنح تعط     هذه لعمـ :اآلخرين مع التعامل مهارات عمى التدريب -3
 .تعل لاة تعلرذي  فم  قرنؿمع تعجات ة فم  تعلبوي  تعلرر ة تعجمللل لف لدلل تألب تا الم   ،قاث  عم يل 

 كي ي  العملنف  أن ب ؽ  ب  لعميلي  نتج لل  أات  تعللعملنف  ي ـن تعلعميل  تعلاخل هذت ب  :التعاوني التعميم -4
 (2017خمال ،  (ب  تععلل. تعق ي ي  تعانلي  تعقيلة لعك  تعل  تألفللؿ أغمل نل لل تآلخ  ف لا   

 تع لدا، فايل  نتعلجلنفلل تألانت  للثال نلو ل تعللل  ف تع تعط     هذه لقللج :الكبار وتدريب تعميم -5
 (6002) الحبشي،  .تععلل أللهف جات تل لف تععااا إللخاتـ إع  تألفللؿ، أععلل نلقلهيلل

  هولؾ فاة تلل تلاجيلل عملعميـ نتعلعمـ تع و  لو ل:استراتيجيات التعميم والتعمم  لمتعميم الفني:  -
 * تعلعمـ فف ط  ق تألععلل.                                             تعلعمـ  لعل لهاة.     *  

 * تعلعمـ لف خيؿ تعللل ل    تعلقلنع  نتعخطأ (.             * تعلعمـ لف خيؿ تع قيل تعلااتوي .
 ل.* تعلعمـ فف ط  ق تعلعميـ نتعلللفاة.                         * تعلعمـ تع لدـ فم  قل تعل كي

 * تعلعمـ فف ط  ق تععر  تعذهو .                          * تعلعمـ فف ط  ق تيللللع نتعلذك .
 ( 2018* تعلعمـ فف ط  ق تعلقلهله نععل تألانت .               * تعلعمـ  لعل ماا.   نلت ة تعل  ي  نتعلعميـ ، 

 مقومات نجاح التعميم المبني عمي الجدارات: -
 تعجات تل عللطم لل نلقايلل تععر  كلععنعل  نتعلطن  تععمل  تع لدل نتيلجلهلل تععلعلي .لنته    -
 تعل لا  تعلقاا عمجات تل ،  لل با ل لف إطل  عمعلل نللل للل تعو لط . -
 الج تعلعميـ تعلبو  فم  تعجات تل ب  تعلولهج نلطن   نافـ تعلنتا  تعلا  لي  . -
لػػػع تعل كاػػػل فمػػػ  تعلوػػػلهج تعللػػػللاة لػػػف تعل ػػػ نفلل ب ػػػاؼ للن ػػػا لرااػػػ  طػػػ ؽ تعلػػػا     رػػػ   للػػػلل ة  -

 تعطلعل  ل ل تل نك ل تل للنتبق نللطم لل لنؽ تععلل.
 تعل ايـ تعللونع عمجات تل نلعل لهل ، نتفلاة تعوظ  ب  ط ؽ تعل ايـ  ر   ان   . -
لعيػػ  عملعملػػاف بػػ  تلله ػػلؼ للػػل تل لطػػن   ل ويػػ  نجعػػل بػػ تلج تعلػػا  ل تع لدلػػ  فمػػ  تعجػػات تل تهثػػ  بع -

 ( Lorez,2015جليع تعل تقل نفم  كلب  تعلللنيلل .  
 التدريب القائم عمي  الجدارات: -

يلكػػػػف لع  ػػػػ  تعلػػػػا  ل تعلبوػػػػ  فمػػػػ  تعجػػػػات تل فمػػػػػ  توػػػػه" فلميػػػػ  لخططػػػػ  نلوظلػػػػ  نللػػػػلل ة ل ل طػػػػ   لعلنجػػػػػ  
تل نتيلجلهػػلل يقػػاتث لرااػػ تل تيلػػلل لاج ، نل ػػاؼ تعػػ  لوليػػ  جػػات تل تعطػػيل فبػػ  للن ػػاه  لعلعػػل ؼ نتعل ػػل  

 لمنكي  نبوي  نذهوي  لؤا  تع  لقلاف أات  تعطلعل ، نلق ق  لالله.
ن معل تعلا  ل تع لدـ فم  تعجات تل ان تص كبا تص ب  تللثلل  طلًلل تع  ا، نهن لل يق ق عمطلعل تعنرنؿ تع  

علنته ػ  لطػن تل تععرػ ، نهػن تعػذ  اػنتل  بػاف ا ج  تيلػلق لؽ ، نتعللاػل بػ  تع ػا تل، نتعل ػلف عمل ػل تل تعلطمن ػ  
تقليلجلل تعلؤلل  تعلعميلي  نتهلللللل نقلجلل تعطيل، نيللا  تيلجلهلل تععلعلي  ب  لجلؿ تعلا  ل ، عذت برػف 
لولي  جا تل تعطيل  لعػا  كاػلة تلللػي  بػ  لوليػ  ًػا تل ـ ، للػل يلػلهـ بػ  إلػاتاهـ  لػللل ونفيػ  للطػن ة للػنت ـ 

  (.Boahen,2014 تل تعلذهم  تعل  ي  اهل تععلعـ  لعلعميـ تع و .  لع تعلطن 
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 مميزات الجدارات القائمة عمي التدريب: -
 هولؾ تععااا لف تعللالتل تعل  يلكف لق ي  ل لف خيؿ تعجات تل تع لدل  فم  تعلا  ل لو ل:

 ة ، قاػث اػلـ لقن ػل تعلعيػل  تعػ  تعل نو  ب  لرػليـ تعلوػلهج تعا تلػي  نبػق تعػو ج تععملػ  نألػل  لعػلاا  تعه ػل-1
 نقاة تعلعمـ.

ل كللل.-2  تهللل ل ل تل تهث  بلفمي  لمب   غ لل تع وااف تعذاف عي  عاا ـ بل ة طن م  عملعمـ بًن
 قرنؿ تعطلعل فم    لاة للتنع  تعل وه نبق لللن  تعل ايـ تعقلرل فميه، نتعل  للكوه لف تعلنظ -3
 نتعلقايلل نللطم لل لنؽ تععلل تعلقم  نتيًميل . له   تعجا تل  كلب  تعللرا تل-4
تلتع  تعقنتجل باف جليع تعل   تل تعا تلػي ، قاػث لجلػع تعجػات ة كلبػ  تعل ػل تل نتعل ػلهيـ نتعلعمنلػلل نتعل ػل تل -5

   كل للهللل نتعلعوي   لنضنع تعجات ة.
 ل تفله تقليلجلل نتهلللللل ن غ لل تعطلعل   كل نتًع .-6
 % لف تعلا  تعللو  عمب وللج ، ل اـ   كل فمل  للا ج.70  ل تععلم  ول   يلثل تعلا-7
 إهللل تعطيل ل ل تل قل تعل كيل تعل  لنتج  ـ خيؿ للل ل  تعنظي   أن تععلل.-8
ا تلػه -9 لنب  تعجات تل تعل نو  تعهلبي  نتعل  لللح عمطلعل  ق    تعاخنؿ تن تعخ نج لف تعب وػللج قلػل ظ نبػه ًن

 ه تع خري .نل ل تل
اف. -10  (2018خيؼ نوخ نف ، تيهلللـ  لعطيل لف ذن  تع ا تل تعخلر ، بلنبا  ب وللج عملل ًن

 تغيير مفهوم التوظيف وربطة بالجدارات: -
ا لطن ل  للطمل أغمل تعنظلد  ب  تعوظلـ تيًلرلا  تعل ماا  لعمـ تعلنظ اف كي ي  تع يلـ  ليفللؿ تع نلاوي ، ًن
تععيً  باف تعلعميـ ن ول  تعلجللع تعذ  ي رل بيه تيب تا لف ذن  تعلؤهيل تع وي  نتعخب تل نتعه ليلل أ    ا تل ـ 

خ  ، بلجللع تعجات ة  لو لح للقاا بيه لكلوه كل ب ا   ا تله نتللعاتاتل ـ نج ناهـ نعي   لبل تلليللتل ت
نج ناه ، ن لعللع  لعللا توظل  تععلل بيه لنت   لع طلع تععلـ تن تعخلص فم  لباأ تعجات ة كلعيل  ع رل تعنظي   

ي  نتعقرنؿ فم  كلب  تيلليللتل.     (           Sanchez,2009نتعلً 
 : الجدارة عمى المعتمد التوظيف -

لف  جات ة نجنا فم  كاعال لللخاـ أف يلكف نتعل  تعل وي  خب تل ـ فف تعقااث فم   تغباف ب  تععلل تع ًا ةه  ت 
 ب  للل  نتعل  تعل لبم  ب  ذعؾ ن عا تعل ايـ ولنذج ب  يلمهنو ل تعل  تعل ل تلقاث ي ـن تيب تا  ع ض فاله 
 فلميلل لف فاتع  أهث  تعنرنؿ تع  ا ج  لف ذعؾ  تع اؼ، إف  تعجات ة فم  تعلعللاة تعل لبم  تعقلع  هذه

ظِّ   لجعل  ط     تعل  ح ب  نجناهل لف نتعلأها نتضح   كل تعلطمن   تعجات تل  ل ا تألخ    تعلنظا   تعلن 
 ) Blahna, 2005    .وخ  قللل فم  عل  ح ييلال
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 : الدراسة الميدانية
( لف تع لدلاف  لعلا     لعلا ل  تع واًي   22لنلف  فم  فاا   ( تلللل ة تللبيلف 22فاا  إجللع  لـ لنل ع 

( لف تعللدنعاف فف لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي    طلع تعلعميـ تع واً   لط نح ، نفاا  4 لط نح ، نفاا   
، نأ للمل تلللل ة تيللبيلف  ا تل علع ب  و تد ـ بيلل العمق  لنضنع تعتعللخرراف  تعخب ت  تعليلقااف( لف  6  

( لؤتؿ ع يل  لا  لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي  فم  لطن   ًطلع تعلعميـ تع واً  ب  لر   21فم  فاا   
 ر   فلل  نب  لقلبظ  لط نح  ر   خلر  ، قاث لـ جلع تعلعمنللل نتعبيلولل تعنت اة  ليلللل ة فف ط  ق 

 Statisticalلللل ة  لللخاتـ  ب وللج  إللقمال تعبيلولل تعنت اة ب  ت لـتعل لبم  تع خري  أن تعلنل ع، ثـ 

Package for Social Sciences (SPSS). 
 
لنتب  لعمنللل نخب تل لل     فف لوظنل  تعجات تل تعل وي  نتيللعال  :  اباولف لا السؤال األول والثاني -

   ل  لعلا ل  تعثلوني  تع واًي   لط نح.تعلا  بي  تعلؤهم   نتعل  لـ تعقرنؿ فما ل ًبل لطبي
 

ـ    تيللعال تعلا  بي  تعلؤهم   نتعل  لـ تعقرنؿ فما ل ًبل لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي .( 1جانؿ ً 
 Frequency Percent Cumulative Percent تيللعال تعلا  بي  تعل  لـ تعقرنؿ فما ل

Valid لؤلل تل 
 وانتل  للخرر 

 نلولً لللقلض تل 
 ن ش فلل 
 تخ   

7 
5 
9 
22 
7 

14.0 
10.0 
18.0 
44.0 
14.0 

14.0 
10.0 
18.0 
44.0 
14.0 

 * ألكلوي  تخليل  أهث  لف إجل  .        
 

ـ   نوللخمص  ه عـ لهف  عاا ـ أ  لعمنللل لل    فف أل  نت فم  أوتعل قنثاف أف جليع  ( 1لف تعجانؿ تعللبق ً 
% ن  جع ذعؾ تع  وظلـ تعجات تل تعل وي  يعا 100لوظنل  تعجات تل تعل وي  ًبل لطبي  ل  لعلا ل  بول   بمرل 

وظللل  قااثل   لعلات   تع وي   ر   فلل  فم  لللن  تعجل ن    ن لات   لط نح تع وي   ر   خلر ، عذت عـ لللح 
كلل تل ق فاا كبا  بل ب  تعلع ؼ فم  ت  لعمنللل تن خب تل لل    بوظلـ تعجات تل تعل وي   ، ع ـ تع  ر  لف ً

% فم  تف ن ش تععلل كلول لف تهث  تيللعال تعلللخال  عملا  ل فم  لطباق لوظنل  44لو لؾ بول   بمرل 
%، باولل 18 لل بول   بمرل تعجات تل تعل وي   لعلا ل  ، باولكل ا   فاا لو ـ أف تلمنل تعلقلض تل نتعلولً

ا   فاا أخ  أف تعلؤلل تل لعا لف أهث  تيللعال تعلللخال  عملا  ل نتعللهال علطباق لوظلنل  تعجات تل تعل وي  
%. 14( بول   بمرل Zoom%، باولل ا   فاا أخ  أف تألللعال تألخ    ع ل تل فب  لور  14بول   بمرل 

 %.10نتعوانتل تعللخرر  بول   بمرل 
 

انضقلف ان  تعان تل تعلا  بي  ب  تعللـ تعللدنعاف فف لطباق لوظنل  تعجات تل :  رابعوال ثالثالسؤال ال -
 تعل وي    كل كللل ، نو تد ـ ب  ً ت  لطباق تعلوظنل  تعجاااة فم  تعلا ل  تعثلوني  تع واًي   لط نح. 
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ـ    لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي    كل كللل.ان  تعان تل تعلا  بي  ب  تعللـ تعللدنعاف فف ( 2جانؿ ً 
 Frequency Percent Cumulative Percent ان  تعان تل تعلا  بي  

Valid لنتبق للللل 
 لنتبق
 لقلاا
 غا  لنتبق

 غا  لنتبق للللل

14 
8 
0 
0 
0 

64.0 
36.0 
00.0 
00.0 
00.0 

64.0 
36.0 
00.0 
00.0 
00.0 

ـ   فاا كبا  لف تعل قنثاف لنتب نف للللل فم   أوه ف ل قضن هـ تعان تل ( أف  2ن لضح لف تعجانؿ تعللبق ً 
%، باولل نتبق فاا أخ  64تعلا  با    تر ح عاا ـ تألعللـ تعهللل بلطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي  بول   بمرل 

لل أجلع %، فم  تو ـ تر ح عاا ـ تعللـ كللل بلطباق تعلوظنل  نعهف عي   لع كل تعهللل، ك36بول   بمرل 
 %.100جليع تعل قنثاف فم  تف ً ت  لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي   لعلا ل  يعا هلـ جات  بول   

 

 .اب ل تعان  تعذ  لمع ه تعلا ل  علق اق لطباق ألثل علوظنل  تعجات ل تعل وي  تعجاااة:  الخامسالسؤال  -
ـ    .تعجات ل تعل وي  تعجاااةان  تعلا ل   ب  لق اق لطباق ألثل علوظنل  ( 3جانؿ ً 

 Frequency Percent Cumulative Percent ان  تعلا ل  ب  لطباق لوظنل  تعجات تل 

Valid لنبا  باد  لعميلي  لق لة 
 لنبا  تعنللدل لا  بي  نلهونعنجي 
 ل جيع قضن  تعان تل تعلا  بي 
لنبا  لرلا  تيطيع تعلع ب  
 تعلنترل لع تعخب ت  تعلعوااف

 أخ   
 جليع لل لبق

5 
12 
10 
7 
6 
0 
10 

10.0 
24.0 
20.0 
14.0 
12.0 
00.0 
20.0 

10.0 
24.0 
20.0 
14.0 
12.0 
00.0 
20.0 

 * ألكلوي  تخليل  أهث  لف إجل  .

ػػـ    تف فػػاا كباػػ  لػػف تعل قػػنثاف اػػ نت أف تعنلػػلدل تعلا  بيػػ  نتعلهونعنجيػػل يعػػا لػػف (  3ن لبػػاف لػػف تعجػػانؿ تعلػػلبق ً 
%، باولػػل اػػ   24لمعب ػػل تعلا لػػ  علق اػػق لطباػػق تلثػػل علوظنلػػ  تعجػػات تل تعل ويػػ  بولػػ   بمرػػل أهثػػ  تيانت  تعلػػ  

%، باولػل اػ   فػاا أخػ  أف تعلا لػػ  20فػاا أخػ  تف تعلا لػ  ل ػجع فمػ  قضػن  تعػان تل تعلا  بيػ  بولػ   بمرػل 
%، كلػػل 10لق ػػلة بولػ    %، باولػػل اػ   فػػاا أخػ  تف تعلا لػػ  لػنب  بادػػ  لعميليػ 20ععبػل ان  كباػ  بولػػ   بمرػل 
 %، فم  تف تعلا ل  عاا ل تيللعاتال تعهلبي  علطباق تعلوظنل .100أجلع جليع تعل قنثاف بول   

 

 انضقلف تللعاتاتل تعلا ل  علطباق لوظنل  تعجات تل نطبيع  تيللعاتاتل. :السادس والسابعالسؤال -
ـ    تع واًي   لط نح علطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي .طبيع  تللعاتاتل تعلا ل  تعثلوني  ( 4جانؿ ً 
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 Frequency Percent Cumulative Percent طبيع  تيللعاتاتل علطباق لوظنل  تعجات تل 
Valid    ك ل تل لا  لي 

 ب تلج لا  بي    
 تللهف عملا  ل 

 أخ   
 جليع لل لبق

0 
0 
0 
0 
22 

00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
100.0 

00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
100.0 

ـ    ( أف جليع تعل قػنثاف اػ نت تف تعلا لػ  تلػلعال علطباػق لوظنلػ  تعجػات تل  4نوللخمص لف تعجانؿ تعللبق ً 
 غ ب  بواًي  (. –لطبخ  –فف ط  ق لنبا  تعه ل تل تعلا  لي  ن  تلج نأللهف تعلا  ل لف   لطعـ 

 

تعجات تل تعل وي    كل كللل ن ك ل ة فلعي  انضح ت ت  تعللدنعاف ب  لا  لطباق لوظنل  :  ثامنالسؤال ال -
  لعلا ل  تعثلوني  تع واًي   لط نح.

ـ    و ت  تعللدنعاف فف لا  لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي    كل كللل ن ك ل ة فلعي   لعلا ل .( 5جانؿ ً 
 Frequency Percent Cumulative Percent و ت  تعللدنعاف فف لا  لطباق لوظنل   تعجات تل

Valid لنتبق للللل 
 لنتبق
 لقلاا
 غا  لنتبق

 غا  لنتبق للللل

0 
6 
16 
0 
0 

00.0 
27.0 
73.0 
00.0 
00.0 

00.0 
27.0 
73.0 
00.0 
00.0 

ـ   ن لضح لف تعجانؿ تعللبق  ( تف فاا كباػ  لػف تعل قػنثاف لقلاػانف فمػ  تف تعلوظنلػ  اػلـ لطبي  ػل   ػكل  5ً 
 % فم  ك ل ة تعلطباق .27باولل نتبق فاا تخ  بول   بمرل %، 73كللل ن ك ل ة فلعي  بول   بمرل 

 

 انضح و ت  تعللدنعاف علا   ضل  تعطيل نتلليعلب ـ علطباق لوظنل  تعجات تل تعجاااة:  تاسع السؤال ال -
ـ   و ت  تعللدنعاف علا   ضل  تعطيل نتلليعلب ـ علطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي  تعجاااة. (6 جانؿ ً 

 Frequency Percent Cumulative Percent تعطيل نتلليعلب ـ علطباق لوظنل  تعجات ت ضل  
Valid للللل 

 جاا
 ل بنؿ
 ضعا 

5 
12 
5 
0 

23.0 
54.0 
23.0 
00.0 

23.0 
54.0 
23.0 
00.0 
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ػػػـ    أف فػػػاا لػػػف تعل قػػػنثاف اػػػ نت تف لػػػا   ضػػػل  نتلػػػليعلل تعطػػػيل علطباػػػق (  6ن لبػػػاف لػػػف تعجػػػانؿ تعلػػػلبق ً 
%، 23%، باولل ا   فاا تخ  تف  ضل  تعطيل نتلػليعلب ـ يعػا لللػلل بولػ   بمرػل 54تعلوظنل  يعا جاا بول   

 %.23باولل ا   فاا تخ  تف تلليعلل ن ضل  تعطيل فف لوظنل  تعجات تل يعا ل بنؿ بول   بمرل 
فم  ل ل تل نلعل ؼ نلعمنللل انضقلف لأثا  لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي  :العاشر والحادي عشر السؤال -

 تعطيل ، نفم  ت  لع قلجلل ن غ لل تعطيل تعل وي .
ـ   ( لأثا  لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي  فم  ل ل تل نلعل ؼ نلعمنللل تعطيل تعل وي .7 جانؿ ً 

 Frequency Percent Cumulative Percent للثا  لطباق لوظنل  تعجات تل فم  تعطيل
Valid     لقلاف تعل ل تل تعل وي 

 تهلللل ل ل تل ل وي  جاااة  
 تع ا ة فم  تعلخطيع عمللل بل تعل و 

 تلخلذ تع  ت تعل و  تعلوللل
 تعلعللل لع تعلنتً  تعل وي  تعرع  

 جليع لل لبق 

13 
13 
7 
5 
6 
7 

25.0 
25.0 
14.0 
10.0 
12.0 
14.0 

25.0 
25.0 
14.0 
10.0 
12.0 
14.0 

 أهث  لف إجل  .* ألكلوي  تخليل  

ـ    جليع تعل قنثاف أجلعنت فم  تف لطباػق تعلوظنلػ  لػاؤا  تعػ  ت ػ لع ( تف  7نوللخمص لف تعجانؿ تعللبق ً 
%، كلػل أهػا فػاا كباػ  لػو ـ فمػ  أف لقلػاف تعل ػل تل تعل ويػ  100قلجلل ن غ لل تعطيل تعل ويػ  بولػ   بمرػل 

%، باولػل اػ   فػاا 25عطلعػل لػف لطباػق تعلوظنلػ  بولػ   بمرػل يعا لف أهث  تعلخ جلل تعلعميلي  تعل  ليكللب ل ت
%، باولل ا   فػاا أف تع ػا ة فمػ  تعلخطػيع عمللػل بل تعل وػ  بولػ   25أف تهلللل تعل ل تل تعل وي  تعجاااة بول   

  %.12%، باولل ا   فاا  تف تعلعللل لع تعلنتً  تعل وي  تعرع   بول   بمرل 14بمرل 
 

انضقلف لا  لللهل  لطباق تعجات تل تعل وي  عمطيل فم  ل ف  تول لؿ :الثاني عشر والثالث عشر ال ؤ الس-
علل تعللدنعاف فف لأثا  ذعؾ فم  لخ جلل تعلعميـ عمطيل   تعخ  جااف (.  تعطيل علنؽ تععلل، نلًن

ـ    تعخ  جااف (.لأثا  لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي  فم  لخ جلل تعلعميـ عمطيل   ( 8جانؿ ً 
 Frequency Percent Cumulative Percent للثا  لطباق لوظنل  تعجات تل فم  تعخ  جااف

Valid  لنبا  للطم لل لنؽ تععلل 
تعث    لعو   فوا تيعلقلؽ  لععلل لق اق 
 تيهاتؼ تعل وي  خيؿ لونتل تعا تل 
 لولي  ل ل تل تعل اـ عمعلل  
 تع ا ة فم  تعلولبل  لع تيخ  ف

 جليع لل لبق 

0 
0 
0 
0 
0 
22 

00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
100.0 

00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
100.0 
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ـ    ( فم  أف جليع تعل قنثاف ا نت أف لطباق تعلوظنل   ليللهـ فم  ل ف  8نوللخمص لف تعجانؿ تعللبق ً 
لوظنل  تعجات تل لاؤا  تع  %، نتل ق تعجليع فم  أف لأثا  لطباق 100تول لؿ تعطيل علنؽ تععلل بول   

 %ٌ.100لنبا  للطم لل لنؽ تععلل، تعث    لعو   ،لق اق تيهاتؼ تعل وي ، تعلولبل   بول    بمرل
 

لل تعل  لنتج   لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي   لعلا ل :  رابع عشرالسؤال ال -  انضح و ت  تعللدنعاف عملعًن
 تعثلوني  تع واًي   لط نح.
ـ   لل لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي   لعلا ل (  9جانؿ ً   تعثلوني  تع واًي   لط نح. لعًن

لل لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي   لعلا ل   Frequency Percent Cumulative Percent لعًن
Valid    لل إات  لعًن

لل لوظيلي   لعًن
لل إات     لعًن
لل للعي    لعًن

 أخ   

5 
5 
6 
4 
2 

23.0 
23.0 
27.0 
18.0 
09.0 

23.0 
23.0 
27.0 
18.0 
09.0 

ـ    ػلل (  9ن لباف لف تعجانؿ تعللبق ً  لل تيات  ػ  لعػا لػف تهثػ  لعًن أف فاا كبا  لف تعل قنثاف ا نت أف تعلعًن
ػػلل تعلوظيليػػ  بولػػ   بمرػػل 27لطباػػق تعلوظنلػػ  بولػػ   بمرػػل  %، باولػػل اػػ   23%، باولػػل اػػ   فػػاا تخػػ  تف تعلعًن

لل لل تعللعي  بول   23تيات    بول    فاا تخ  تف تعلعًن  .% 18%، باولل ا   فاا تخ  تف تعلعًن
تعثلوني  تع واًي   انضح ل ل قلل تعللدنعاف علطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي   لعلا ل :  خامس عشرالسؤال ال -

  لط نح  لع كل تأللثل .
ـ   تعثلوني  تع واًي   لط نح  لع كل  تعل وي   لعلا ل ل ل قلل تعللدنعاف علطباق لوظنل  تعجات تل ( 10جانؿ ً 

 تأللثل .
 أهـ تعل ل قلل

 لنبا  لل ا لف تعلعللل تعلا  بي  يلليعلل تيفاتا تعللنتااة لف تعطيل لونيل   -1
 ل لاة فاا تعلات   تع واًي  تعل  لطبق وظلـ تعجات تل تعل وي  للل  ي . -2
 ض ن ة تللهللؿ لوظنل  تعلنتا تعا تلي  عجليع تعر نؼ نلنبا هل ًبل با  تععلـ تعات ل . -3
 نضع خطع لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي  عمثيث ر نؼ ًبل تعبا  ب  تعلطباق. -4
 ل لاة فاا تع لدلاف فم  تعلا     لعلا ل  نخلر  تعللخرراف ب  لا    تعلنتا تع واًي .-5
ن تل تعلا  بي  عم لدلاف فم  تعلا      كل ان   نخلر  خػيؿ بلػ ة تيجػللتل قلػ  ي اػلـ لهثا  تعا -6

 لعطال تععلل  لعلا ل  ولاج  لوظيل ل لولر  تيلبنع.
ل تعهلب  علطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي ، ي لػلتؿ هوػلؾ قلجػ  عهلػل لل ػا لػف تعخبػ تل  -7 تللق  تعًن
. 

 :نتائج الدراسة -
 :تعللع إع  تعلنرل إع  لجلنف  لف تعوللدج تع لل ، نتعل  يلكف إجللع ل ب   نتعلااتو ًا أول   تع قث تعلكلب  
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نتعلقلضػػ تل نتعلولً ػػلل لػػف تهػػـ تيلػػلعال تعلا  بيػػ  تعلػػ  تفللػػا فما ػػل علػػا  ل تع ػػلدلاف فمػػ   لعػا ن ش تععلػػل -1
 .عاا ـ تيعللـ تعهللل  لوظنل  تعجات تل فوا لطبي  ل  لعلا ل   نعي لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي ، 

 هولؾ ًولف  للل  عا  تع لدلاف فف لطباق تعلوظنل   أهلي  تلخلذ ً ت  تعلطباق  لعلا ل  تع واًي   لط نح. -2
ل تعلهونعنجيػ  لمعل تعلا ل  ان ت  كبا ت  علق اػق لطباػق ألثػل علوظنلػ  تعجػات تل تعل ويػ  لػف خػيؿ لػنبا  تعنلػلد -3

 ، بضي  فف تعل جيع فم  قضن  تعان تل تعلا  بي . TVET Egyptنتعلا  بي   لعلعلنف لع 
لعلبػػ  تلػػلعاتاتل تعلا لػػ  علطباػػق لوظنلػػ  تعجػػات تل تعل ويػػ  عمطػػيل كلبيػػ  نذعػػؾ بلػػنبا  تعه ػػل تل تعلا  لػػي   -4

 غ ب  بواًي  (. –لطعـ  –لا  بي    لطبخ  تعلا    نكذعؾ ب تلج نتللهف تعلا  ل تعلؤهم  لف وللذج لعميلي 
ولفػ   ػلف لطباػق تعلوظنلػ   -5 هولؾ  ضل  نتلػليعلل  عمطػيل فوػا لطباػق لوظنلػ  تعجػات تل تعل ويػ  تعجااػاة، ًن

 تعل وي   لعلا ل  تع واًي  ليللهـ ب  لق اق ت  لع عقلجلل ن غ لل تعطيل تعل وي .
ع تعخب ت  تعلخلرراف أف لطباق  -6 لوظنل  تعجا تل تعل وي   لعلا ل  تع واًي   لط نح لػاؤث  فمػ  لعػل ؼ الًن

 نل ل تل نخب تل تعطيل خلر  بيلل العمق بلقلاف ل ل تل ـ تعل وي  نتهللب ـ تعجااا لو ل.
 إوعكل   لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي   لعلا ل  تع واًي  فم  ل ف  تول لؿ تعطيل تع  لنؽ تععلل. -7
  للطم ػلل لػنؽ تععلػل ، تعث ػ   ػلعو   فوػا تيعلقػلؽ  لععلػل ، لق اػق تيهػاتؼ تعل ويػ  خػيؿ لػونتل يعا لنبا -8

ع  فوا لطباق تعلوظنل  .  تعا تل ، تع ا ة فم  تعلولبل  لع تيخ  ف ، تهـ تعلخ جلل تعلعميـ تعللًن
لل تعل  لنتج -9 لل تعلوظيلي  نتيات    نتعلخطيطي  لف أهث  تعلعًن     لطباق تعلوظنل   لعلا ل .لعا تعلعًن

يقللج لطباق تعلوظنلػ  تعجااػاة تعػ  لػنبا  لل ػا لػف تعلعللػل نتلػلهف تعلػا  ل يلػليعلل تيفػاتا تعلللتاػاة لػف -10
 تعطيل لونيل  ، لع تععلل فم  لنبا  لل ا لف تعللخرراف تع لدلاف فم  لا    تعلنتا تع واًي .

 توصيات الدراسة:
لا لػػ  ب ػػع( ب ػػاؼ  15علػػات   تع واًيػػ  تعلػػ  لطبػػق لوظنلػػ  تعجػػات تل تعل ويػػ    قلعيػػل  ضػػ ن ة ل ػػلاة فػػاا ت -1

  لنليع ًلفاة و ل نل لاؿ تعخب تل باف تع لدلاف فم  لطباق تعلوظنل  نتللق  تع  ر  عهلل لل ا لف تعل ل تل.
 علعميـ تع واً .فاا تهب  لف  تعلعملاف تع لدلاف فم  لطباق تعلوظنل  نخلر  تعللخرراف  ل لنبا  -2
لهثاػػ  تعبػػ تلج تعلا  با ػػ  عم ػػلدلاف فمػػ  لطباػػق تعلوظنلػػ ، قلػػ  اػػلـ تلػػليعلل تعلوظنلػػ    ػػكل للهللػػل ، للػػل  -3

 اؤث    كل تاجلب  ب  فلمي  لطباق لوظنل  تعجات تل تعل وي   لعلات   تعلواًي  فم  تعنج  تيهلل.
عجػػات تل تعل ويػػ  ، نت لػػلؿ لل ػػا لػػف تع ػػلدلاف فمػػ  لطباػػق تعلعػػلنف نتعلنترػػل لػػع تعػػانؿ تعلل الػػ  بػػ  لطباػػق ت -4

 تعلوظنل   لعلات   تع واًي  ب اؼ تعلع ؼ فم  لجل   ـ نتيلل لاة لف خب تل ـ تعلل   .
إثل ة تول له تعللدنعاف فف ًطلع تعلعميـ تع و  نتعجات تل تع  ض ن ة لنبا  خط  تععلل عمثيث ر نؼ  لعلات   -5

 لف تيفلللا فم  ت للؿ تعخط  لونيل  عهل ر  ا تل .تع واًي  ، باي  
للقلل ل -6 إو ل  ًلفاة بيلولل نلعمنللل فف تعطيل خ  جا  تعلات   تع واًي  بوظلـ تعجات تل تعل وي ، نت 

 يرقلل تععلل، ب اؼ لنبا  نلام  تلرلؿ ل  ع  نبعلع  عل نع  إوليلل نرنؿ تعخ  جااف تع  لنؽ تععلل.
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 تعلعللل نتللهف تعلا  ل  لعلات   تع واًي  علنتج   تيفاتا تعلللتااة لف تعطيل لونيل . إو ل  لل ا لف-7
ل عيطيع نتعا تل  -8 ل كلؼ، يللق  لل ا لف تعًن  لنبا  تعلنتا تعا تلي  عمطيل ًبل با  تععلـ تعا تل  بًن
ل عم لدلاف فم  لطباق تعلوظنل  ًبل ل ايـ تعلوظنل -9    تعجاااة نتعقكـ فما ل.إللق  لل ا لف تعًن
( عملنترل باف جليع تع لدلاف فم  لطباق تعلوظنل   لخلم  تعلات   تع واًي ،  Platformإو ل  لور     -10

نعل نع  نل ف  و   تعلعميللل نتعلنجا لل تعجاااة لف تعللدنعاف تع  تع لدلاف فم  لطباق لوظنل  تعجات تل 
 تعل وي  عملا ت  تع واًي .
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Abstract 
 

Hotel education is a branch of the technical education that participates with a large share 

in preparing graduates of hotel education and it deals with requirements of the market 

However, the hotel education sector sufferedfrom some of deficiencies that affected on 

its quality and it did not keep pace with the requirements of the current market, so it was 

necessary to develop hotel education curricula to narrow the gap between the levels of 

graduates and the conditions of work available in the market. 
 

It is in that spirit that the importance of hotel education, the technical education sector 

began, at the Ministry of Education, to apply the technical education system based on 

the competency system through extensive development of all school curricula aiming at 

preparing trained human stuff who are capable of facing challenges and changes of the 

local, international and regional labor market.Starting from the academic year 2019 

/2020, the Hotel Secondary School in Matrouh–a school of three-year system -has been 

chosen within the fifteen hotel schools through Egypt, in order to apply the professional 

competency system in. 

  

The study relied on the descriptive approach in order to describe and explain the 

situation on the ground, As well of the professional competency system on developing 

and acquiring knowledge, skills, information and behaviors which are necessary for 

students to perform their tasks efficiently after their graduation, As well as shedding 

light on the effect of applying the system of professional competencies on preparing 

trained and qualified human cadres, and the study reached some results, the most 

important of which is the reflection of the application of the professional competencies 

system in the hotel school on the speed of students ’transition to the labor market, and 

the study also reached many recommendations, the most important of which is the 

necessity to provide A larger number of teachers who implement the system, especially 

those who specialize in hotel education. 
 

 

Key words:( professional competencies - hotel education - hotel school – Matrouh). 
 


