
 
 

 مسارات التدریب المھني موجز عن 
 

"أي تحقیق المبدأ القائل:  –التدریب المھني من السبل العظیمة المتاحة للشباب من أجل اكتساب المھارات أثناء العمل 
 االكتساب أثناء التعلم". 

 
 جرت العادة باقتصار مسارات التدریب المھني على المھن التقلیدیة، لكن ھذا الواقع تغیر اآلن. 

 
تحظى مسارات التدریب المھني في اسكتلندا بدعم الحكومة االسكتلندیة، كما أنھا مرتبطة بسوق العمل بغیة رأب الفجوات 

 المھاریة وبناء رابط أقوى بین المؤسسات التعلیمیة وأصحاب األعمال. 
 

؛ علًما یقیًا في العمالة الماھرة المناسبةكما أن الكثیر منھا في قطاعات تعاني نقًصا حقثمة تنوع ھائل متاح في تلك المسارات، 
 بأن أصحاب األعمال یقدّرون المزایا المترتبة على وجود عمالة متنوعة لدیھم. 

 
بفرص مرنة وعملیة متاحة للشباب من أجل التعلم أثناء العمل الكتساب ما یلبي  االسكتلندیة ةتمتاز المسارات التدریبیة المھنی

 تمكینھم من تجربة أجواء العمل بصورة عملیة واقعیة. احتیاجاتھم ویحقق أھدافھم وتطلعاتھم، مع 
 ون مناسبًا لھ. وسواء أكان الشاب في مرحلة المدرسة أم یتطلع إلى خیارات یتمناھا، فلیعلَم أن التدریب المھني قد یك

 
إلى المسار الصحیح صوب یقدم لك ھذا الدلیل كل ما تود معرفتھ عن مسارات التدریب المھني حتى یتنسى لك إرشاد الشباب 

 مستقبل مشرق. 
 

 ثمة أنواع ثالثة للمسارات المھنیة: 
 یة. في مجال المواد الدراسیة المدرس: یجمع بین التعلم والتدریب التدریب المھني التأسیسي

 یجمع بین العمل مدفوع األجر والتدریب. : التدریب المھني الحدیث
 یجمع بین العمل مدفوع األجر والتعلم وصوال إلى مستوى التخصص (الماجستیر).  التدریب المھني للخریجین:

 
لھم لبناء مساراتھم األنواع الثالثة المذكورة بینھا قاسم مشترك: أال وھو إكساب الشباب المھارات والمعارف الالزمة 

؛ كما تتیح ألصحابھا . یتیح التدریب المھني نیل مؤھالت معترف بھا في تخصصاتھاالمھنیة في المجاالت التي یختارونھا
 متابعة الدراسة أو خوض مستویات تدریبیة أرقى، فضال عن شْغل وظائف ُمجزیة ذات أجور مرتفعة. 

 
 البدایة 

دراسات الحالة عن بشباب اتبعوا مسار عامر بالنصائح ومقاطع الفیدیو و apprenticeships.scotالموقع اإللكتروني 
 التدریب المھني، كما یعرض قائمة حدیثة بالفرص المتاحة في منطقة إقامتك. 

 
الذي یوضح كیفیة المقاربة بین نقاط القوة عند الشخص  My World of Workتوجد نقطة انطالق أخرى جیدة ھي موقع 

، كما یضم الموقع نصائح وأدوات لكتابة السیر الذاتیة ومجاالت اھتمامھ ومواد دراستھ والمسارات المھنیة المستقبلیة
 واستیفاء نماذج التقدیم والطلبات واالستعداد للمقابالت الشخصیة. 

 

 )Foundation Apprenticeship(التدریب المھني التأسیسي 
 لتالمیذ المدارس الثانویة ي مؤھل عمل

ة األرقى ویكون محل الدراسالسنة الخامسة التدریب المھني التأسیسي مخصص لتالمیذ المدارس، وعادة ما یبدأ في 
معتمدة في مجاالت العمل المتخصصة ضمن ونیل مؤھالت وھو وسیلة مثالیة للشباب الكتساب الخبرات وللمواطنین، 

 قطاعات رئیسة في اعتبارات النمو بالدولة. 



) ومؤسسة التأمین Scottish Waterبعض من كبرى الشركات االسكتلندیة، منھا شركة المیاه (یشارك في ھذا المسار 
 المحلیات. ) وNHSالصحي (

 یتیح ھذا المسار سبیال عظیًما للشباب لتجربة المسارات المھنیة المستقبلیة والتحقق من مدى مالءمتھا لھم. 

لدى صاحب عمل بغیة ویقضي المتدربون في ھذا المسار جزًءا من األسبوع المدرسي في كلیة (أو لدى مزود خدمة تعلیمیة) 
وھو مستوى  – SCQFمن  6وفق المستوى في التخصص التدریبي  اكتساب الخبرات العملیة الوظیفیة ونیل مؤھل معتمد

 التعلم نفسھ بالنسبة لطالب المرحلة العلیا. 

 وعادة ما یستغرق ھذا المسار عامین حتى یُستكمل. 

 طبیعة المسار 

یدخل الوقت المستقطع من الیوم المدرسي في جدول تدریب المتدرب المھني لیضاف بذلك إلى المواد الدراسیة المدرسیة. 
(أو لدى عادة ما یكون ھذا الوقت المستقطع في وقت الظھیرة لیومین في األسبوع بحیث یقضیھ المتدرب في كلیة محلیة 

ك على فرصة اكتساب مھارات الزمة للمجال الذي یتطلع إلیھ مزود خدمات تعلیمیة) ولدى صاحب عمل لیحصل ھنا
 التعرف على أشخاص في المجال، واكتساب الخبرة العملیة في محل العمل. المتدرب، و

وإذا اكتشف المتدرب أن ھذا المسار لیس بالمسار المرغوب عنده فإنھ مع ذلك سیكتسب مؤھال معتمدًا في التخصص التدریبي، 
وھي متطلبات یصر كل أصحاب  –ب مھارات عامة من قبیل تنظیم الوقت وحل المشكالت والعمل الجماعي عالوة على اكتسا

 توافرھا من راغبي العمل لدیھم. األعمال على 

 جھة التمویل 

 ال یتحمل المتدرب وال أسرتھ أیة تكالیف في ھذا الصدد. 

  ما مآل الحاصل على المسار التدریبي المھني التأسیسي؟

یكتسب المتدرب مھارات جدیدة وتزداد ثقتھ بنفسھ وینال مؤھال معتمدا في تخصصھ التدریبي وسجال مثبتا من الخبرات 
 وبذلك تتاح لھ خیارات ممتازة بعد االنتھاء من مساره التدریبي المھني التأسیسي. العملیة؛ 

مجالھ بمجال المسار یث حال اتحاد یضاف لما سبق إمكانیة االلتحاق السریع بالمسار المھني التدریبي الحد •
صاحب خبرة في التعلم أثناء العمل، وھو  -مع ذلك  –التأسیسي؛ فإذا اختلف موضوعا المسارین فسیكون المتدرب 

 حبھ أصحاب األعمال الساعین لتوظیف المتدربین المھنیین من المسار الحدیث. ما ی
فالجامعات والكلیات االسكتلندیة تنظر إلى یضاف لما سبق إمكانیة مواصلة الدراسة لنیل درجة عملیة أو دبلومة:  •

 المسار التدریبي المھني التأسیسي باعتبارھا معاِدال للدراسة المدرسیة العلیا. 
فھ لدى صاحب عمل أثناء شروع المتدرب في المسار التدریبي المھني للخریجین؛ مع توظییضاف لما سبق إمكانیة  •

 الدراسة لنیل الدرجة العلمیة. 
یضاف لما سبق إمكانیة دخول المدرب على سوق الوظائف: فما حازه من خبرات عملیة واستعداد للعمل ومھارات  •

 جدیدة ستجعل سیرتھ الذاتیة ممیزة وستتیح لھ التفوق على المرشحین اآلخرین. 

 ة متاحة في عدد من التخصصات المتعلقة بقطاعات تحقق معدالت نمو معروفة: المسارات التدریبیة المھنیة التأسیسی

o  :مھارات األعمال 
o الھندسة المدنیة 
o  اإلعالم اإلبداعي والرقمي 
o  الھندسة 
o  الخدمات المالیة 
o  صیانة األجھزة والنظم 
o  التقنیات العلمیة 
o  الخدمات االجتماعیة والرعایة الصحیة 
o  رعایة األطفال والشباب  –الخدمات االجتماعیة 
o  تطویر البرمجیات 
o  المحاسبة 
o  تقنیات األغذیة والمشروبات 



 )Modern Apprenticeship(المسار التدریبي المھني الحدیث 
 التعلم أثناء العمل مع نیل مؤھل ومقابل مالي 

 عاًما من العمل وترك المدرسة.  16المسار التدریبي المھني الحدیث مخصص لكل من تجاوز 

ھو موظف بطبیعة الحال، لذلك یبدأ الكسب المالي فور العمل. ومن خالل المزج بین العمل والتدریب المتدرب المھني الحدیث 
 أثناء العمل فإنھ یكتسب مھارات مھمة وخبرات عظیمة ضمن اجتھاده لنیل مؤھل معتمد وقوي في مجال تخصصھ. 

 یوصي معظم الملتحقین بالمسار التدریبي المھني الحدیث بھذا المسار. 

 المسار ة طبیع

تُنفَذ المسارات التدریبیة المھنیة الحدیثة في صورة شراكة بین صاحب عمل ومزود تدریب محلي ومؤسسة "تنمیة المھارات 
 وینطوي ھذا المسار على ثالثة مكونات رئیسة، ھي: ). Skills Development Scotlandفي اسكتلندا" (

o  مؤھل مناسب (مستوىSCQF  11إلى  5من ( 
o  المھارات الرئیسة 
o  المتخصص التدریب 

 مجال للتعلم خارج نطاق العمل في مركز تدریبي أو كلیة. ومع ذلك قد یوجد عادة ما یتم التدریب في محل العمل، 

 جھة التمویل 

في تغطیة تكلفة التدریب، فیما یدفع صاحب العمل أجًرا للمتدرب المھني  Skills Development Scotlandتسھم مؤسسة 
 الحدیث. 

 ما مآل الحاصل على المسار التدریبي المھني الحدیث؟

بعد استكمال التدریب ونیل مؤھل معتمد في التخصص، یحظى متدربو المسار المھني الحدیث بفرصة عظیمة لتحقیق تقدم 
 ممیز في مسارتھم الوظیفیة. 

 تبین أن من أنھوا المسار التدریبي:  Skills Development Scotlandأحدث اإلحصاءات الواردة من مؤسسة 

o 91 .منھم موظف بالفعل أو اتجھ إلى استكمال الدراسة % 
o  .ثالثة أرباعھم استبقاھم أصحاب أعمالھم منذ أیام التدریب 
o  شْغل وظیفة یة؛ مثل العمل بأجر أعلى أو شھدوا تقدما حقیقیا في مساراتھم الوظیفأربعة من كل خمسة

 ذات مسؤولیات أكبر. 

امتالك القدرة على االلتحاق بصورة أسرع ببرنامج التدریب المھني للخریجین في تخصص قد یُتاح لمدربي ھذا المسار أیًضا 
 مرتبط بتدریبھم المنتھي. 

كتساب المھارات ونقاط القوة وتلبیة االھتمامات ، وكلھا تتیح امختلفا من التدریب المھني الحدیثنوعا  80یوجد نحو 
 والطموحات والمعرفة التعلیمیة التي تعین الشاب على إیجاب مسار تدریبي مھني مناسب لھ؛ مثل: 

o  المحاسبة 
o رعایة الطفل 
o  الصناعات االبتكاریة 
o  األمن السیبراني 
o  التسویق اإللكتروني 
o الھندسة 
o التمویل 
o  الرعایة الصحیة 
o  تكنولوجیا المعلومات والعالم الرقمي 
o  الطاقة المتجددة 
o العلوم 
o الریاضة 



o  النسیج واألزیاء 

  )Graduate Apprenticeship( المسار التدریبي المھني للخریجین
 طریق جدید للعمل والتعلم والكسب 

یشغل المتدربون الخریجون وظائف مدفوعة األجر ویقضون معظم أوقاتھم في التعلم أثناء العمل، لكنھم یحملون أیضا صفة 
 طالب في جامعة أو كلیة. 

 یتیح ھذا المسار للشباب توظیف ما تعلموه في المجال العملي فوًرا، وحل المشكالت في مشاریع حقیقیة في العالم الواقعي. 

یتولى تصمیم ھذا المسار التدریبي المھني مؤسسات متخصصة بما یعود علیھا بالفائدة، وبذلك یثق المتدربون أنھم یتعلمون 
 أشیاء وثیقة الصلة بوظائفھم ومناسبة لھا. 

 (مستوى التخصص (الماجستیر)).  11) وحتى المستوى DipHEالثامن ( SCQFیتاح ھذا المسار حالیًا من مستوى 

 ھذا المسار أن یكون الخطوة التالیة بعد المسار التأسیسي أو الحدیث في مجال التخصص نفسھ. ویمكن ل

 طبیعة المسار 

یقضي المتدربون معظم أوقاتھم لدى أصحاب األعمال، والبقیة في الجامعة أو الكلیة. ویتاح لھم دخول المنشآت التعلیمیة 
 واالستفادة منھا كأي طالب آخرین.

یقرر صاحب العمل والجامعة ضوابط أوقات العمل والتعلم، وفي بعض األحیان ینتظم المتدربون في محاضرات لیوم واحد 
 دورات مستمرة لعدة أسابیع على مدار العام في أحیان أخرى. أسبوعیًا؛ فیما یتاح التعلم اإللكتروني أو 

 جھة التمویل 

 یحصل المتدربون (مثل الموظفین) على أجر. تحظى الكلیة أو الجامعة بتمویل كامل، فیما 

 ما مآل الحاصل على المسار التدریبي المھني للخریجین؟

تتولى المؤسسات المتخصصة إعداد الدورات والمؤھالت في ھذا المسار بما یعود بالنفع علیھا بإعداد موظفین ذوي تدریب 
 مسار وثیق الصلة بعملھ المستقبلي. ؛ إذ یكون كل ما یتعلمھ المتدرب في ھذا القوي ومھارات ممیزة

 مزید من المعلومات

لمطالعة كل األماكن الشاغرة وفق تصنیف حدیث، فضال عن اكتساب المشورة  apprenticeships.scotتفضل بزیارة 
 والمعلومات عن كیفیة البدء. 

یحیط مستشار المسارات المھنیة في المدرسة أو أخصائي التوجیھ في المدرسة بتفاصیل أوفى عن المسارات المھنیة التدریبیة 
 الثالثة. 

 إحدى عشرة دورة دراسیة في عدد من الكلیات والجامعات بأنحاء اسكتلندا لالختیار من بینھا:  -حتى اآلن  –توجد 

o  :كم (مستوى األدوات والقیاس والتحالھندسةSCQF  10رقم( 
o  إدارة األعمال: الخدمات المالیة (مستوىSCQF  10رقم( 
o  الھندسة المدنیة (مستوىSCQF  10رقم( 
o  البناء والتشیید: البیئة الصناعیة (مستوىSCQF  10رقم( 
o  تكنولوجیا المعلومات: األمن السیبراني (مستوىSCQF  10رقم( 
o مستوى  تكنولوجیا المعلومات: األمن السیبراني)SCQF  11رقم( 
o  إدارة األعمال (مستوىSCQF  10رقم ( 
o  تكنولوجیا المعلومات: تطویر البرمجیات 
o تكنولوجیا المعلومات: اإلدارة في مجال األعمال التجاریة 
o  الھندسة: التصمیم والتصنیع 
o  الھندسة المدنیة 



الشباب ذوو احتیاجات الدعم اإلضافیة 
اإلعاقة ممن یودون خوض التدریب المھني، وقد یكونون مؤھلین لمساندة إضافیة مثل منح تتاح المساعدة للشباب ذوي 

مناسب لذوي "بوصف . یوجد رمز عبارة عن إشارتي "صح" (یعرف اآلن )Access to Work"الوصول إلى العمل" (
، ومعناه أنھ من apprenticeships.scot)) على الوظائف الشاغرة على موقع Disability Confidentاإلعاقة" أو (

المعاییر الدنیا للوظیفة. المضمون للمرشحین إجراء مقابلة شخصیة إذا أفصحوا عن إعاقة لدیھم واستوفوا 

مواقع إلكترونیة مفیدة 
 www.apprenticeships.scotالرابط اإللكتروني:  - Apprenticeships.scotموقع 

 www.myworldofwork.co.ukالرابط اإللكتروني:  - My World of Workموقع 

 www.skillsdevelopmentscotland.co.ukالرابط اإللكتروني:  – Skills Development Scotlandموقع 


