
الثــــورة

ــنت •  ــة.. دكتور خالد .. دش بداي
ــبت  ــاذ الوطني الس ــة اإلنق حكوم
ــة  العملي ــارات  االختب ــايض  امل
ــة واملهنية  ــد التقني ــالب املعاه لط
يف  2017م  ـ   2016 ــدرايس  ال ــام  للع
ــات  محافظ ويف  ــة  العاصم ــة  أمان
ــري  تج ــف  كي يف  ــة  الجمهوري

االختبارات هذا العام؟
ــد  املعاه ــالب  لط ــة  العملي ــارات  االختب  -
ــة للعام الدرايس 2016ـ  2017م..  التقنية واملهني
ــو مخطط لها  ــاق وفق ما ه ــرى عىل قدم وس تج
ــم  ــه ث ــل الل ــل، بفض ــكالت أو عراقي دون أي مش
ــني الوزارة  ــود والتنسيق ب ــل تضافر الجه بفض
ــة  املحلي ــات  والسلط ــات  باملحافظ ــا  ومكاتبه
لتقديم التسهيالت الالزمة إلنجاح االختبارات 
ــة آالف و372 طالبا  ــدم لها ست ــة التي تق العملي
وطالبة، موزعني عىل 55 مركزا امتحانياً لطالب 
ــالب  ــاً لط ــزاً امتحاني ــي و30 مرك ــوم التقن الدبل
ــا لطالب  ــزا امتحاني ــة و24 مرك ــة املهني الثانوي
ــذه  ــة.. ه ــي يف 13 محافظ ــب املهن ــوم التدري دبل
ــد التقنية  ــالب املعاه ــة لط ــارات العملي االختب
واملهنية والتي تشمل 70 تخصصا مهنيا وتقنيا 
ستستمر أسبوعني تعقبها االختبارات النظرية 
ــا املحدد يف 29  ــدأ يف موعده ــة التي ستب النهائي
ــن نثمن جهود كل  ــو الجاري.. وحقيقة نح يولي
ــوادر التدريبية واإلدارية يف املعاهد واملكاتب  الك
ــرار الطالب  ــور يف سبيل استم ــذا أولياء األم وك
ــي وإكمال العام  ــات يف التحصيل العلم والطالب
ــروف الصعبة التي يمر  الدرايس بالرغم من الظ

بها الوطن جراء العدوان والحصار..
ــة •  البواب ــراً  مؤخ ــنتم  دش

ــوزارة التعليم الفني  اإللكرتونية ل
والتدريب املهني.. واملواقع التابع 

لها ماذا عن هذا اإلنجاز..؟!
ــني يأتي يف إطار الرتجمة الفعلية  - هذا التدش
ــام 2017م، الرامية إىل أتمتة  ــة الوزارة لـلع لخط
ــم الخدمات االلكرتونية  ــل يف الوزارة وتقدي العم
ــة بالتعليم  ــور وكل ملن له عالق ــالب والجمه للط
ــة  البواب أن  ــا  كم ــي..  املهن ــب  والتدري ــي  الفن
  www.mtevt-ye.net ــوزارة  لل ــة  اإللكرتوني
ــدم خدمات  ــع التي تق ــن املواق ــن عددا م تتضم
ــا  ــوزارة وقطاعاته ــن ال ــة ع ــة وتوثيقي تعريفي
كل  يف  ــا  ومكاتبه ــا  ومؤسساته ــة  املختلف
ــكل التنظيمي  ــات سواء من خالل الهي املحافظ
ــني واللوائح اإلدارية أو من  والترشيعات والقوان
ــا.. ومن هذه املواقع  ــطة التي تنفذه حيث األنش
ــع املناهج واملواد  ــع الرئييس للوزارة، وموق املوق
ــع  ــني، وموق ــل الخريج ــع دلي ــة، وموق الدراسي
ــني  ــح للراغب ــذي يتي ــي ال ــق اإللكرتون التنسي
ــاق بكليات املجتمع واملعاهد  التسجيل وااللتح
التدريبية والتقنية، باإلضافة إىل موقع الجمهور 
ــوزارة  بال ــا  وإجراءاته ــالت  باملعام ــاص  الخ
ــا التدريبية  ــا باملحافظات ومؤسساته ومكاتبه

والتقنية..
ــأت  ــا أنش ــوزارة بطالبه ــام ال ــار اهتم ويف إط
ــه املناهج  ــة الطالب يقدم ل ــا خاصا لخدم موقع
ــدات التدريبية، كما تم  ــة واملواد والوح الدراسي
ــات التعليم الفني  ــاء موقع خاص بمخرج إنش
واملهني عبارة عن دليل للخريجني يشتمل عىل 
ــذا بيانات خاصة  ــد وبيانات الخريجني وك قواع
ــل ومتابعة الخريجني يف مرحلة ما بعد  بالتواص
ــل.. إضافة إىل  ــوق العم ــرج وااللتحاق بس التخ
ــة بأسماء  ــد املواقع اإللكرتوني ــك سيتم تزوي ذل
ــة املرخصة من  ــد واملراكز التدريبي وعدد املعاه

قبل الوزارة والربامج التي تقدمها..
ــن •  م ــة  متتالي ــوام  أع ــة  ثالث

ــم  ورغ ــار..  والحص ــدوان  الع
ــم  التعلي ــات  مؤسس ــت  ظل ــذا  ه
ــي صامدة  ــب املهن ــي والتدري الفن
ــتمرة ..  ــريتها التعليمية مس ومس
ــذا.. ؟ وما هو  ــم ه ــي لك ــاذا يعن فم
ــي  ــم الفن ــات التعلي ــع مؤسس واق
ــا  ــا وفني ــي إداري ــب املهن والتدري

وتعليميا .. ؟
ــم الفني والتدريب  - صمود مؤسسات التعلي
ــا املختلفة  ــوزارة وقطاعاته ــة بال ــي ممثل املهن
ــب  ــي والتدري ــب الفن ــد التدري ــة يف معاه وممثل
ــروع مكاتب الوزارة  ــات املجتمع وف املهني وكلي

ــات الجمهورية اليمنية،  املنترشة يف كل محافظ
ــن دالالت  ــي الكثري م ــعب اليمن ــي لنا وللش يعن
ــري  ــدوان الربب ــذا الع ــىل ه ــري ع ــار الكب االنتص
الهمجي والحصار الجائر والظالم.. نحن اليوم 
ــث للعدوان عىل  ــهر الرابع من العام الثال يف الش
ــي مستمرة  ــم الفن ــات التعلي ــن.. ومؤسس اليم
ــة والوظيفية  ــع جوانبها اإلداري وصامدة بجمي
ــىل أعتاب تنفيذ  ــة والفنية.. ونحن ع والتعليمي
ــل  ــث يف ظ الثال ــام  ــة للع ــارات الوطني االختب

العدوان والحصار..
ــي والتدريب املهني يعكس  واقع التعليم الفن
ــال كثريا  ــح أن العدوان ط ــادره، صحي ــود ك صم
ــن ينال من  ــا لكنه لم ول ــا ودمره ــن مؤسساته م
ــالب.. فالكادر  ــة املجتمع والط ــا وعزيم عزيمتن
ــي والتعليمي والفني أكمل عاماً دارسياً  الوظيف
ــو  ــى ماي ــرب 2016م حت ــن سبتم ــب م ــدون رات ب
2017م.. والجميع صنع ويصنع صموداً تاريخياً 
ــعور باملسؤولية الوطنية  أسطورياً، يعكس الش
ــل القيادات  ــة.. من قب ــة واألخالقي واالجتماعي
ــف مستوياتهم وكذلك الكادر  واملوظفني بمختل
ــي والفني واملجتمع.. فنوجه لهم جزيل  التعليم
ــا بذلوه من جهود  ــكر والعرفان واالحرتام مل الش
وبذل وعطاء وصمود سواء يف مواجهة العدوان 
ــة أو يف  ــات احتجاجي ــدوات ووقف ــة ن ــن إقام م
مواصلة العملية التعليمية والوظيفية واإلدارية 

بروح شجاعة ومعنويات عالية..
ــات •  املؤسس ــري  تدم ــك  ذل ــىل  ع

التعليمية الفنية واملهنية.. حتى 
ــار..؟ وهل  ــو حجم الدم اآلن ما ه

ثمة أرقام جديدة..؟
ــي  ــم الفن ــادة وزارة التعلي ــع قي - ال تستطي
ــادات أجهزة  ــي أو غريها من قي ــب املهن والتدري
ــق  ــذي لح ــار ال ــم الدم ــة بحج ــة اإلحاط الدول
بمقدرات اليمن ككل ومنها ما لحق بمؤسساتنا 
ــة).. أوًال  ــة (الفنية واملهني ــة التطبيقي التعليمي
ــر بهمجية وبربرية لم يسبق  ألن العدوان مستم
ــرة وبني  ــاألرضار مستم ــايل ف ــل.. وبالت ــا مثي له
ــن قصف معهد  ــر تأتينا األخبار ع الحني واآلخ
ــة أو كلية مجتمع.. لتتصاعد  أو مؤسسة أو ورش
األرقام بشكل متواصل، فمن 20 - 30 - 50 - 57 إىل 
ــأة ما بني معهد وكلية  اآلن نحن يف الرقم 65 منش

ــة فنية ومكتب إداري وغريها من  مجتمع وورش
منشآت وزارة التعليم الفني والتدريب املهني يف 
ــآت تم تدمريها  ــة اليمنية.. هذه املنش الجمهوري

كليا أو جزئيا..
ــر من الصعوبة بمكان قياس حجم  األمر اآلخ
ــات  ــت القطاع ــي طال ــر الت ــار أو الخسائ الدم
ــك  ــاً تل ــة خصوص ــة واملهني ــة والفني التعليمي
الخسائر غري املبارشة التي تتصاعد وتتضاعف 
ــاذ جامعي  ــذا وأنا أست ــول ه ــد يوم، أق ــاً بع يوم
متخصص يف محاسبة التكاليف.. فاألثر املبارش 
ــة  ــع بسهول ــد أستطي ــأة ق ــال 65 منش ــذي ط ال
ــىل  ــت ع ــي ترتب ــر الت ــر الخسائ ــرصه وتقدي ح
ــا يتجاوز الـ(70) مليار  القصف املبارش لها وبم
ــر غري املبارشة تعني  ــال تقريباً.. لكن الخسائ ري
ــال وتعطيل الخطط  ــت والجهد وامل ــاع الوق ضي
ــارات الرياالت  ــا ملي ــي رصدت له ــة الت التنموي
ــىل  ــم ع ــال بخوفه ــل أجي ــل وتجهي ــل وتعطي ب
ــالب والكادر  ــم ونقل الط ــىل أنفسه ــم وع أبنائه
ــة  ــب ارضار نفسي ــرى وسب ــات اخ اىل مؤسس
ــات والتحديات  ــة، لكن رغم كل الصعوب ومعنوي
والتداعيات االقتصادية واملعيشية واإلنسانية 
ــي خلقها العدوان والحصار، تغلبنا عىل تلك  الت

التحديات بفضل من الله وبتعاون الجميع..
ــروف الصعبة .. •  يف ظل هذه الظ

ــوزارة مع الطالب  ــف تعاملت ال كي
ــال  ــن ط ــني أو الذي ــواء النازح س
العدوان مؤسساتهم التعليمية..؟

ــوارئ  ــط ط ــق خط ــوزارة وف ال ــت  -  تعامل
ــة  ــة والحال ــروف الصعب ــع الظ ــت واق استوعب
ــال  ــن ط ــالب الذي ــها الط ــي يعيش ــة الت النفسي
ــا يف الوزارة  ــد عملن ــم.. فق ــدوان مؤسساته الع
ــع الوحدات  ــر م ــل املستم ــز التواص ــىل تعزي ع
والفروع واملؤسسات التعليمية التابعة لها يف كل 

محافظة، وشكلنا أشبه بغرفة العمليات ملتابعة 
ــرض معهد أو  ــا بلغنا خرب تع ــات.. وكلم التداعي
ــة أو أي محافظة، نقلنا  ــة مجتمع يف العاصم كلي
ــد  ــواء معه ــوار س ــة ج ــرب مؤسس ــالب ألق الط
ــرية فمثًال  ــاك تجارب كث ــع.. وهن ــة مجتم أو كلي
ــالب يف بعض  ــاء، نقلنا الط ــع صنع ــة مجتم كلي
التخصصات إىل معهدي ذهبان وبغداد.. ونقلنا 
ــالب كلية املجتمع يف ذمار إىل املعهد التجاري  ط
ــع "يريم" إىل املعهد  بذمار... وطالب كلية مجتم
الفني برييم... ويف الضالع نقلنا الكلية إىل املعهد، 
ــة.. ناهيك عن  ــا املعهد إىل الكلي ويف عمران نقلن
ــن  ــرية م ــزوح ألرس كث ــة ن ــو 10 آالف حال أن نح
ــم التوجيه لكافة  ــات ومعها طالبها، فت املحافظ
ــات املجتمع يف الجمهورية، بتقديم  املعاهد وكلي
ــني،  ــالب النازح ــكل الط ــة ل ــالت الالزم التسهي
ــول السنة  ــال فص ــوى استكم ــواء عىل مست س
ــزح من عدن  ــث يحق لكل طالب ن ــة حي الدراسي
ــة  ــة مواصل ــدة إىل العاصم ــرى أو صع أو سقط
ــع.. أو عىل  ــة مجتم ــد أو كلي ــم يف أي معه التعلي
ــد أو كلية  ــق وااللتحاق بأي معه ــل التنسي سبي
مجتمع ويف أي مكان اليمن.. فالباب مفتوح لكل 
ــواء يف استكمال الدراسة أو  أبناء املحافظات س

االلتحاق بالعام الدرايس الجديد..
ــني بمنتهى  ــالب النازح ــا مع الط ــد تعاملن لق
ــىل كل مسؤول يمني وفقا  املسؤولية الواجبة ع
ــى ال يضيع حق أحد يف  ــون والدستور، حت للقان
ــرث من مركز  ــايض اعتمدنا أك ــام امل ــم.. الع التعلي
ــالب النازحني يف صنعاء  ــاري خاص بالط اختب
ــس) والدور التكمييل يف  ــو - أغسط يف دور (يوني
ــزاً امتحانياً  ــا قبل ايام مرك ــر .. كما اعتمدن يناي
ــة  ــروف وصعوب ــرا للظ ــاء تقدي ــالب البيض لط
ــام درايس  ــواب ع ــىل أب ــا ع ــا أنن ــل.... وبم التنق
ــد فأنا أدعو كل أبنائنا الطالب عرب صحيفة  جدي

ــج أو  ــدن أو لح ــاً يف ع ــم جميع ــورة" ادعوه "الث
ــة إىل  ــة يمني ــة أو أي محافظ ــرى أو حج سقط
ــد املهنية وكليات  ــل واإللتحاق باملعاه التسجي
ــة فنية مهنية  ــة تعليمي ــع، يف أي مؤسس املجتم
ــرب التنسيق  ــع يف الجمهورية، وع ــة مجتم أو كلي

اإللكرتوني الذي صار متاح للجميع..
ــول •  والقب ــيق  التنس ــر  ذك ــىل  ع

 -  2017 ــد  الجدي ــدرايس  ال ــام  للع
ــم يف هذا العام  ــا هو األه 2018م .. م
الذي يعد الثاني يف مسار التنسيق 
ــا مدى  ــد..؟ وم ــي املوح اإللكرتون
ــة  تقني ــز  ومرك ــم  بينك ــيق  التنس
ــات يف وزارة التعليم العايل  املعلوم

والبحث العلمي..؟
ــرية لإلعداد  ــات األخ ــوم يف اللمس ــن الي - نح
ــام  ــول للع ــق والقب ــة التنسي ــري ملرحل والتحض
الدرايس الجديد (2017 - 2018م).. بعد اجتماع 
ــق األسبوع املايض وأقرت  ــة العليا للتنسي اللجن
ــدرايس  ــام ال ــل للع ــول والتسجي ــة القب سياس
ــا اآلن بصدد إقامة  ــد.. األهم هذا العام أنن الجدي
ــايض..  ــام امل ــة الع ــم تجرب ــل لتقيي ــة عم ورش
ــاء وكل نقاط الضعف التي  لنتحاىش كل األخط
ــايض.. لتكون  ــق العام امل ــت عملية التنسي اكتنف

هذا العام أسهل إن شاء الله..
ــوزارة ومركز  ــق بني ال ــدى التنسي بالنسبة مل
تقنية املعلومات يف وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي.. ال زال مستمراً وفق اآللية األكرث تحديثا 
ــوداً تقنية  ــذل جه ــايض واملركز يب ــام امل ــن الع م
ــالب يف كل  ــة التنسيق  للط ــري عملي ــرية لتيس كب
محافظات الجمهورية عرب البوابة اإللكرتونية ما 
يتيح الفرصة للجميع .. وسيتم تزويد املركز بكل 

البيانات الالزمة عن املعاهد وكليات املجتمع..
ــع •  ــات املجتم ــع كلي ــو واق ــا ه م

ــاز  الجه ــن  ع ــاذا  وم ــوم..؟  الي
ــذي للمجلس االعىل لكليات  التنفي

املجتمع..؟
ــه،  ــأس ب ــوم ال ب ــع الي ــات املجتم ــع كلي - واق
ــا بالوزارة،  ــد أن صارت أكرث ارتباط خصوصا بع
كانت هناك فجوة وانقطاع بني الوزارة واملجلس 

األعىل لكليات املجتمع.. فخالل 2016م و2017م 
ــل  ــق كام ــال وتنسي ــاط واتص ــىل ارتب ــن ع ، نح
ــل بالجهاز  ــا يتص ــا م ــع.. أم ــات املجتم ــع كلي م
ــذي.. حقيقة لم يقم بدوره كما يجب.. ال يف  التنفي
ــي وال اإلرشايف..  ــب التخطيطي وال الرقاب الجان
ــا . ما  ــئ من أجله ــي أنش ــام الت ــذ امله وال يف تنفي
ــي.. فبدأت  ــكل قانون ــع بالوزارة للتدخل بش دف
ــاز تتدفق  ــر االنج ــات وتقاري ــات والبيان املعلوم
ــت ربعية أو  ــكل منتظم سواء كان ــوزارة بش إىل ال
ــرة يف كليات  ــة مستم ــة التعليم ــة والعملي نصفي
األرضار  ــوال  ل ــة  نوعي ــة  نقل ــاك  وهن ــع  املجتم
ــدوان والحصار..  ــىل الع ــات املرتتبة ع والتداعي
ــة العمل يف  ــرشوع أتمت ــدد مواصلة م ونحن بص
كليات املجتمع .. ولدينا اآلن نظام متكامل حيث 
ــة يف الوزارة  ــات التابع ــدة نظم املعلوم ــدى وح ل
ــؤون  ــول والكنرتول والش ــق والقب ــام للتنسي نظ
ــز خالل  ــة.. وسينج ــات الطالبي ــة والخدم املالي
ــاص بالتصديقات يف  ــرتة القادمة النظام الخ الف

كليات املجتمع..
ما هي آليات التواصل والتعامل • 

ــارات وبني  ــدوق تنمية امله بني صن
ــدم الصندوق  ــوزارة .. ؟ وماذا ق ال

..؟
ــدوق وفقا للقانون  ــوزارة تتعامل مع الصن - ال
ــام 2009م إذ لسنا راضني عن هذا القانون  29 للع
ألن أخذ الصندوق من الوزارة ادى اىل تخصيص 
ــات  ــدوق ملؤسس ــوارد الصن ــن م (10 - 15 %) م
ــب إىل القطاع  ــا 85 % تذه ــم الفني.. بينم التعلي
ــرى يف الدولة تذهب اىل  ــاص، وإىل جهات أخ الخ
ــت الوزارة ال  ــكل برامج تدريب.. يف املايض كان ش
ــن استحقاقاتها  ـــ 10 % م ــن ال ــد حتى م تستفي
ــة 2016م هناك تعاون  ــن منذ بداي ــة.. لك القانوني
ــا فيما  ــدوق خصوص ــوزارة والصن ــني ال ــد ب جي
يتعلق باالختبارات املهنية واألمور الطارئة مثل 
ــي تعاني  ــات الت ــض املحافظ ــات لبع االحتياج
كصعدة وتعز والحديدة.. كما أن الصندوق يقدم 
ــض التجهيزات  ــرياً بالنسبة لتوريد بع ــاً كب دعم
ــل يف نطاق عمل  ــاريع الداخ ــات واملش للمؤسس
ــي واملهني ويف نطاق عمل الصندوق  الوزارة الفن
ــام كهرباء يف أكرث من  ــث قام بتوريد 10 أقس .. حي
ــات للبلك  ــات او زراع ــد بياض ــة.. وتوري محافظ
ــع إصالحيات  ــم تفعيل أرب ـــ 9 إصالحيات.. وت ل
ــار – الحديدة) فيما يتعلق  (عمران- صعدة- ذم
ــدوق برنامج  ــدى الصن ــك.. كذلك ل ــاج البل بإنت
التدريب وتأهيل الجرحى ألكرث من (400) جريح 
يف مختلف املهارات، الحاسوب، التنمية البرشية 
ــدوق  ــايل.. الصن ــة.. وبالت ــب والسكرتاري واملكات

يقوم بدور وطني يف ظل هذه الظروف...
ــم •  التعلي ــاريع  مش ــت  ارتبط

ــم  ــي بدع ــب املهن ــي والتدري الفن
ــة املانحة لكن  ــات الخارجي املنظم
ــار  ــه عىل مس ــار عكس نفس الحص
ــن  ــى م ــن تبق ــاريع.. فم ــذه املش ه
ــا هو  ــة..؟ وم ــات الخارجي املنظم
ــاريع املرتبطة بتحديث  واقع املش
التعليم الفني والتدريب املهني..؟
ــات املانحة توقفت  ــات واملنظم - معظم الجه
منذ بداية العدوان.. ووجهت بقية املنظمات التي 
ال تزال تعمل يف اليمن كل دعمها باتجاه األوضاع 
ــة  ومواجه ــة  والتغذي ــني  والنازح ــة  اإلنساني
ــات  للمنظم ــاط  ارتب أي  ــق  يتب ــم  ول ــة..  األوبئ
ــب املهني إال يف  ــم الفني والتدري ــة للتعلي الداعم
ــود الريفي املقدم  ــاك مرشوع الصم ــا ندر.. فهن م
ــاد األوروبي ومن منظمات كثرية لألمم  من االتح
ــة والحديدة ولحج  ــدة ال زال يعمل يف حج املتح
ــي للتنمية يف  ــني.. ومن الصندوق االجتماع يف أب

مرشوع محو االمية القرائية واملهنية..
ــني الوزارة •  ــيق ب ــاذا عن التنس م

ومنظمة العمل الدولية..؟
ــة تعاون  ــق.. كان ثم ــد اآلن أي تنسي - ال يوج
ــرص  ــول ح ــة ح ــل الدولي ــة العم ــا ومنظم بينن
ــارس 2015م حتى ديسمرب  ــالل من م األرضار خ
ــع إىل عالقات أوسع  ــن نتطل ــط.. ونح 2015م فق
ــن بصدد عقد  ــع املانحني ونح ــع املنظمات، وم م
ــط ونريد تقديم  ــع وزارة التخطي ــاع م أول اجتم
وزارة  ــرب  ع ــني  للمانح ــاريعنا  ومش ــا  أولوياتن

التخطيط، الجهة املخولة بهذا الجانب..

05 تعار

االمتحانات العملية تمضي بالشكل 
املطلوب رغم الصعوبات املطلوب رغم الصعوبات ووكل التحديات

ــارات العملية للعام الدرايس 2016 ـ لألسبوع  ــة آالف و372 طالبا وطالبة، عىل قاعات املعاهد التقنية واملهنية االختب ــي عىل التوايل يؤدي ست الثان
2017م ..  موزعني عىل 55 مركزا امتحانيا لطالب الدبلوم التقني و30 مركزا امتحانيا لطالب الثانوية املهنية و 24 مركزا امتحانيا لطالب 

دبلوم التدريب املهني يف 13 محافظة..
وقال نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني الدكتور خالد حسني الحوايل يف حوار صحفي لـ "الثورة": إن االختبارات – التي تشمل 70 تخصصاً مهنياً 

ــكالت أو عراقيل، مؤكداً أن االختبارات النظرية النهائية التي ستبدأ يف موعدها املحدد  وتقنياً- تجرى عىل قدم وساق وفق ما هو مخطط لها دون أي مش
يف 29 يوليو الجاري..

ــنت املرحلة األوىل من  ــهده الوزارة من عمل تنفيذي يجتاز التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان والحصار، حيث دش وتطرق الحوار إىل ما تش
ــآت التعليم  ــاً أرضار العدوان التدمريية عىل منش ــوزارة واملؤسسات التابعة لها  والجمهور املستفيد من خدمات الوزارة، مناقش ــة يف ال ــرشوع األتمت م

الفني والتدريب املهني، وخطط الطوارئ التي اعتمدها الوزارة حفاظاً عىل مستقبل الطالب.. وغريها من القضايا........ إىل التفاصيل:

حاوره/
محمد محمد إبراهيم
mibrahim734777818@gmail.com

نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوايل لـ"ٹ":

ــة يؤدون االختبارات العملية يف ٧٠ تخصصًا مهنيًا وتقنيًا موزعني على ١٠٩ مراكز امتحانية يف ١٣ محافظة ــا وطالب ¶ ٦ آالف و٣٧٢ طالب

ما يقارب الـ"٧٠" مليار 
ريال خسائر مباشرة ناتجة 

عن قصف العدوان لنحو 
٦٥ معهدًا وكلية مجتمع 
ومؤسسة ومنشأة تابعة 

للتعليم الفني

سلسلة مواقع البوابة 
اإللكرتونية للوزارة تقّدم 

الخدمات ملنتسبيها وتربط 
مخرجات التعليم الفني 
والتدريب املهني بسوق 

العمل وتوفر قاعدة بيانات 
تسهم يف صناعة القرار

رايس 2016 ـ 
نيا لطالب 

صاً مهنياً 
ملحدد 

من 
يم 
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