
أُعيــد  تشــكيل المجلــس التنفيــذي بقرار وزاري 
كاستشــاري  ويعــد   .2017 لســنة   )304( رقــم 
الفنــي  والتعليــم  والتعليــم  الرتي�بــة  لوزيــ�ر 
ويت�ألــف مــن ممثلــي القطــاع العــام والخــاص 
علــى المســتوى الوطنــي. يرأســه نائــب وزيــ�ر 

الرتب�يــة والتعليــم للتعليــم الفنــي.

المهام الرئيسية 

يقــدم المشــورة لوزيــ�ر الرتب�يــة والتعليــم 	 
التعليــم  بخصــوص  الفنــي  والتعليــم 
والتدريــب المــزدوج، وقرارتــه ملزمــة بعد 

اعتمادها من الوزي�ر .

The Executive Council has been re-
established by ministerial decree 
304/2017. It is a statutory advisory body 
to the Minister of Education and Technical 
Education. Chaired by the Deputy 
Minister of Education and Technical 
Education, it is composed of all relevant, 
national-level public and private sector 
actors.

Main Responsibilities
• Advise the Minister of Education and 

Technical Education regarding the 
Dual System. Its decisions are binding, 
after being approved by the Minister.

Governorates’ Technical Amanas deliver 
their recommendations to the national 
level based on their (on-the-ground) 
experiences. A decree will be issued to 
formlize the Governorates’ Technical 
Amanas.

Main Responsibilities
• Enhance the collaboration and resolve 

the challenges that do not require in-
tervention from the national level.

• Deliver proposals and success stories 
to the Central Technical Amana to en-
hance the implementation processes 
of the legal Dual System ordinances.

تقـــوم األمانات الفنيـــة الفرعية برفـــع التوصيات 
المبنيـــة على الخربات الميدانية إلى المســـتوى 
الوطنـــي. جـــارى العمـــل علـــى اســـتصدار القـــرار 
الوزاي ومايلحقه من اإلجراءات الالزمة للتشكيل 

الرســـمي لألمانات الفنية الفرعية بالمحافظات.

المهام الرئيسية 

تحســن ُســبل التعاون، وتســوية الخالفات 	 
التــي ال تحتــاج إلــى تدخــل مــن المســتوى 

الوطني. 

تقديم الُمقرتحــات، وقصص النجاح لألمانة 	 
الفنيــة المركزيــة مــن أجل تحســن اللوائح 
التعليــم  لعمليــات  الُمنفــذة  والقوانــن 

والتدريب المزدوج..

The Central Technical Amana links the 
Executive Council and Governorates’ 
Technical Amanas. A decree will be 
issued to formalize the Central Technical 
Amana.

Main Responsibilities
• Prepare regular meetings of Executive 

Council.

• Review and analyze recommendations 
and proposals received from Governor-
ates’ Technical Amanas.

• Draft legal ordinances required for 
decisions in the Executive Council for 
Dual System. 

األمانــة الفنيــة المركزيــة تعــد بمثابــة حلقــة 
واألمانــات  التنفيــذي  المجلــس  بــن  وصــل 
جــاري   بالمحافظــات.  الفرعيــة  الفنيــة 
العمــل علــى اســتصدار القــرار الــوزارى ومــا 
للتشــكيل  الالزمــة  اإلجــراءات  مــن  يلحقــه 

المركزيــة. الفنيــة  لألمانــة  الرســمى 

المهام الرئيسية 

التنفيــذي 	  المجلــس  اجتماعــات  تحضــر 
الدورية.

والمقرتحــات 	  التوصيــات  وتحليــل  مراجعــة 
الفرعيــة  الفنيــة  األمانــات  مــن  الــواردة 

بالمحافظات. 

إعــداد اللوائــح القانونيــة الالزمــة، التخــاذ 	 
المجلــس  فــي  الصلــة  ذات  القــرارت 

التنفيــذي للتعليم والتدريب المزدوج.

المجلس التنفيذي
 للتعليم والتدريب

 المزدوج

األمانة الفنية 
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بالمحافظات

The Central
 Technical 

Amana

Governorates
 Technical 
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The Executive 
Council of the 
Dual System

رؤية نظام التعليم والتدريب المزدوج المصري

التعـــاون الفعال والنشـــيط بن األطراف المعنيـــة الذي يحقق اســـرتاتيجية التعليم والتدريب 
المـــزدوج وفًقـــا لخطةمصر2030 للتنمية المســـتدامة ، إلعداد كوادر فنيـــة ماهرة  متنوعة  

ومهن جديدة تواكب ســـوق العمل طبًقا إلى احتياجات سوق العمل.

Vision of the Egyptian Dual System 

Effective and dynamic multi-stakeholder collaboration that fulfills the Dual System 
strategy within Egypt’s 2030 Sustainable Development Plan, preparing skilled and 
qualified technical workers in diverse and new trades according to labor market 
needs.

رسالة نظام التعليم والتدريب المزدوج المصري

اإلســـهام فـــي بناء وتوّســـع نظـــام تعليم وتدريـــب مزدوج حيـــوي وعالي الجـــودة من خالل 
تعاون األطراف المعنية المتعددة على جميع المســـتويات لتوفر فرص تدريب آمنة وثرية، 
وجاذبـــة لجيل جديد مـــن الطلبة مما يزيد من قابليتهم للتشـــغيل، ويعـــود بالنفع على مصر 

اقتصاديا واجتماعيا.

Mission of the Egyptian Dual System

To contribute to building and expanding a high quality and dynamic Dual System 
through close multi-stakeholder collaboration at all levels that provides attractive, 
safe, and meaningful training opportunities for a new generation of students, 
increasing employability and benefiting the Egyptian economy and society.
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