
  فرص التدريب في مصر

إن كنت تبحث/تبحثي% عن وسيلة تساعدك لبناء قدراتك، أو للتدريب في تخصص ما، أو تعلم مهارة
 من أفضل الوسائل التي تساعدك علي تمكين مهاراتك و زيادةهيجديدة، دورات التدريب 

فرصك في الحصول  على  الوظائف في مجاالت متنوعة. وبالرغم من أن التعلم عبر األجهزة
 - إال أن هناك عدةUdemy أو edXاإللكترونية% و شبكات اإلنترنت% متاحاً بكثرة وسهولة ، مثل  

طرق للتدريب متوفرة في مصر، حيث توجد  دورات و خطط  للتدريب ،مثل التدريب العملي قبل
التوظيف، التدريبات في المجاالت الصناعية باإلضافة إلي الدورات التعليمية والتدريب التقني

. TVETوالمهني ))

إن اختيارك أحدى هذه الوسائل سيحسن من مهاراتك التقنية والمهنية% المطلوبة في عدة اعمال
لمهارات المطلوبة في سوق العمل ومن أصحاب األعمال مما يتيح%ا. تنمي الفرص التدريبية% مختلفة

فرص عمل أفضل بعد فترة التدريب  .

بعض     على ً معا نتعرف  تكلفةتختلف  والخاص.الحكوميمن  الفرص المتاحة من القطاعين سوف
هذه البرامج% بين المؤسسات و أنواع التدريبات ، كما أن بعض البنوك المصرية تقدم  قروض

 لتغطية التكاليف.للطالب

- نظام التعليم والتدريب التقني والمهني الحكومي� في مصر:1

أكبر خدمات التدريب المعروضة هي إلى حد بعيد تلك التي يقدمها نظام التعليم والتدريب التقني
 مؤسسة   مقدمة برامج تغطي سلسلة كبيرة من٣٠٠٠والمهني المصري ، مع ما يقرب من 

التخصصات في مرحلة ما قبل الجامعة ، والتعليم العالي ، والقطاعات الرسمية وغير الرسمية.

والمهني    للتقدم لدورة  التقني والتدريب التعليم بك   ،عليك  فتح ملف دورة  على الموقع اإللكتروني%خاص
  .  هنا الموجودلوزارة التعليم والتعليم الفني  

 إلى هذا،باإلضافةهناك امتحان دخول متعلق بالدورة التي تقوم باختيارها،ثم يتبعه مقابلة شخصية. 
 لكل دوره، مثالً أن بعض الدورات  ترتبط  بمحافظه معينه، أو تقبلمختلفةفإن هناك متطلبات 

تعيين  الرجال فقط، أو تختص بمن هم دون الثمانية% عشرة من العمر.

  .  هنا إضغطلمعلومات إضافية عن نظام التعليم والتدريب الفني و المهني الحكومي 

- القطاع الخاص وغير الحكومي للتعليم والتدريب التقني والمهني:2

باإلضافة إلى ما سبق، هناك مجموعة من القطاعات الخاصة ومقدمي خدمات التعليم والتدريب
الفني  والمهني غير الحكوميين   بعض منها مذكورة أدناه:

1.Don Bosco   
تقدم برامج التعليم الفني والمهني المصممة% وفقًا للمعايير اإليطالية في التعليم العالي

خاصة بمعاهد التدريب الفني.تختلف مدة البرامج ما بين ثالث وحتى خمس سنوات لكل
 دورة .

   العمالية     الجامعة.2
 فرعًا في جميع أنحاء مصر. تشمل البرامج التطوير التكنولوجي١١خاصة لها هي جامعة  

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
https://donboscocairo.org/
https://tvetegypt.org/
https://dualedu.moe.gov.eg/home


الكهربائي أو الميكانيكي% ، والعالقات الصناعية.  يتكون كل برنامج% من مجموعة دورات
 مدتها أربع سنوات.

3.IECD     %والتنمية للتعاون األوروبي    المعهد
 ويركز على مكافحة البطالة من خالل توفير المهارات٢٠١٣ يتواجد في مصر منذ 

والخدمات. يقدم المعهد األوروبي  دورات تدريبية مدتها ثالث سنوات في موضوعات
الطاقة الكهربائية والصيانة.

  NASS   ))  والمهارات     للعلوم     الوطنية     األكاديمية.4
NASSتوفر تدريبات مختصة في تزويد المهارات الفنية وغير الفنية ، مثل التكنولوجيا 

الصناعية والكهرباء وتكييف% الهواء وإدارة المرافق والمجوهرات% والسيارات والبناء. تتعاون
NASS مع City & Guilds%.هيئة% مانحة في المملكة% المتحدة البريطانية - 

   (  FEI   )  المصرية     الصناعات     اتحاد.5
أحد أكبر جمعيات أصحاب العمل في الدولة  ، وبالتالي فهو مؤثر رئيسي عندما يتعلق

األمر بجودة وأهمية قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني. يواصل االتحاد% الصناعات ي
تمثيل احتياجات صاحب العمل وكان له دور فعال في تحديد المرشحين% للتلمذة المهنية ،

والتدريب خالل  العمل، والوظائف الشاغرة والمزيد من خطط الشراكة بين القطاعين
العام والخاص للتعلم القائم على العمل.

   (  المهنية     GIZ  -   سيمنز     أكاديمية   )  األلمانية     المصرية     الفنية     األكاديمية.6
.GIZ من خالل تحالف بين شركة سيمنز وهيئة التعاون األلماني ٢٠١٩ في عام تأسست

لى تنمية مهارات المتدربين في مجال السالمة و التشغيل اآللي)االليات(إتسعى األكاديمية% 
في مكان العمل بما يتماشى مع متطلبات الصناعة المحلية.

   (  MTTI   )  التكنولوجي     والتدريب     العرب     المقاولون     إدارة     معهد.7
 برامج% تدريبية مصممة خصيًصا لصناعة البناء ، بما في ذلك الحجارة والنجارةMTTIيقدم 

والتجصيص والسقاالت واللحام والصندقة.

   للتمريض     الفني     الجونة     معهد.8
الذي أنشأته مؤسسة ساويرس للتنمية% االجتماعية ، يقدم المعهد خدماته لتعليم وتدريب

الممرضات بما في ذلك برامج% أسس التمريض ، وممارسات التمريض للبالغين ،
 والعافية ، وعلم األحياء% الدقيقة ، وعلم االجتماع ، واللغة اإلنجليزية.

   الجونة     الفندقية     األلمانية     المدرسة.9
تقع في الجونة، وتقدم المدرسة األلمانية% الفندقية% خمس سنوات من التدريب الفني
والتعليم المهني لقطاعي الفنادق والضيافة. تتماشى المدرسة مع إرشادات النظام

المزدوج األلماني ويتم إجراء الفحص والشهادة من قبل غرفة الصناعة والتجارة في
 اليبزيغ.%

https://ghs.edu.eg/
https://www.gtni.edu.eg/
https://www.arabcont.com/English/
https://www.egtacademy.com/
http://www.fei.org.eg/index.php/en/
http://www.nassacademy.com/
https://www.iecd.org/en/zones-dintervention/middle-east-north-africa/egypt/

