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º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh QƒàcódG PÉà°SC’G áª∏c

تتلخص رؤية وزارة التربية والتعليم في توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة واألخالقيات المهنية، 

من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم واقتصاد يقوم على المعرفة. ولتحقيق هذه الرؤية تضطلع الوزارة برسالة قيادة وإدارة وتنمية قطاع التعليم 

العالمية.  االتجاهات  عن  تنفصل  ال  وطنية  بُهوية  المصري  للمجتمع  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  لالحتياجات  ليستجيب  الجامعي  قبل 

وبذلك أصبح الهدف البعيد للقطاع  هو التنمية الشاملة للنشء،  مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة 

من حقوق وواجبات و شعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين. 

أما  الهدف المباشر فيتمثل في التأكيد على اإللتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع 

المعايير العالمية، بما يسمح له باإلسهام الفعال في التنمية االجتماعية واالقتصادية لبلده، وبالمنافسة إقليمًيا وعالمًيا. 

ولتحقيق ما سبق تم تبنى ثالث سياسات لإلصالح والتحسين تتفق وميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، من خالل:

المناطق  ■ استهداف  مع  والفنى  العام  فرعيه  مستوى  على  التعليم  إكمال  و  لاللتحاق  التعليم  سن  في  السكان  لجميع  متكافئة  فرص  إتاحة 

الفقيرة كأولوية أولى.

تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، من خالل توفير منهج معاصر،وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، وأنشطة تربوية رياضية وغير رياضية،  ■

ومعلم فعال لكل طفل في كل فصل، وقيادة فعالة في كل مدرسة، وفرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية لكل معلم وإداري ليتقدم 

ويتميز.

تدعيم البنية المؤسسية وخاصة في المدارس الفنية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق الالمركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة. ■

اتساًقا مع توجه الحكومة الحالية قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة مرحلية مدتها ثالث سنوات تبدأ في العام ٢٠١٥/٢٠١٤ كتأسيس 

االستراتيجية  الخطة  تقويم  منها:  متعددة  معطيات  تحليل  على  بناء  المرحلية  الخطة  صممت  وقد   .٢٠٣٠ العام  في  تنتهي  استراتيجية  لخطة 

السابقة، ومشاركات أصحاب المصلحة ، واالستفادة من التقارير الدولية و األدبيات ذات العالقة، وآراء المتخصصين من خارج وداخل قطاع 

التعليم، كما تم االسترشاد بخطط بعٍض من الدول األخرى.
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وقد قام بإعداد الخطة االنتقالية فريق ذو خبرة من كوادر وزارة التربية والتعليم، سبق تدريبه محلًيا ودولًيا، وتم تدعيم الفريق بخبراء 

وطنيين من ذوي الخبرات الدولية في التخطيط التربوي، باإلضافة إلى االستعانة بخبراء في التخصصات التربوية المختلفة من مراكز البحوث 

وكليات التربية بالجامعات المصرية، وكذلك المعهد القومي للتخطيط، وخبراء وزارة التخطيط والهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، 

المجتمع  ومؤسسات  المستويات  مختلف  على  التربوية  والكوادر  والمعلمين،  الطالبي  المجتمع  مع  مستمرة  تشاركية  عملية  إطار  في  وذلك 

المدني، وبدعٍم فني ومادي من منظمة اليونيسف، ومنظمة اليونسكو، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، وكذلك بتعاون من 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والمجلس الثقافي البريطاني، والبنك الدولى.

المادية  الحوافز  من  بمصفوفة  البنيوية  المدخالت  ومزج  العوائد،  مستوى  على  النتائج  على  التركيز  الخطة  برامج  تصميم  في  روعي  وقد 

والمعنوية في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، وبما يضمن الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة ، والتشارك 

مع القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، واالنفتاح على المؤسسات العالمية ودول العالم التى ترغب في 

السياسات  تربط  كمنهجية  البرامج  وموازنة  المدى،  متوسط  اإلنفاق  إطار  تطبيق  في  االستمرار  وكذلك  الخبرات،  وتبادل  التربوي  التعاون 

بالخطط واإلنفاق، مع االستفادة من البراح المالي الممكن، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم تبوأت موقع الريادة في هذا الخصوص؛ حيث 

كانت من أولى القطاعات التي اختبرت فيها هذه المنهجية والسير قدًما في تطبيق الالمركزية، وذلك للحاق باالتجاهات العالمية لتنمية القطاع 

وتطويره.

وبالتسليم بأن التعليم مسؤولية قومية تضامنية؛ فإن نجاح االستراتيجية يعتمد بشكل رئيس على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية 

بمختلف مستوياتها من جانب، واألسرة المصرية كصاحب أصيل للمصلحة من جانب آخر، مدعومة بإرادة  سياسية تتبنى التعليم كمشروع 

وطني ذي أولوية متقدمة.

“ mπØW πμd G kó«L É kª«∏©J Ωó≤f ¿CG ™«£à°ùf É k©ªa”

أ.د/ محمود أبو النصر   

وزير التربية والتعليم  
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∫ÉØWC’G ¢VÉjQ á∏Môe ôjƒ£J èeÉfôH

ΩÉ©dG ±ó¡dG:  التوسع في مرحلة رياض األطفال كًما وكيًفا لضمان تقديم تعليم عالي الجودة لتنمية الطاقات اإلبداعية والمعرفية والبدنية 
لألطفال في الشريحة العمرية ٤-٥ سنوات، خاصة في المناطق المحرومة.

áeó≤e
مرحلة رياض األطفال هى بداية الخروج من بوتقة األسرة إلى التفاعل مع أقرانهم في المدرسة والتعامل مع المعلمات ، في هذه المرحلة 

يجب  تنمية مهارات الطفل اإلبداعية والوجدانية والتعلم واالكتشاف المبكر لقدراتهم وتوجيههم للتعلم من خالل اللعب. 

ومن الجدير بالذكر أن مرحلة رياض األطفال ليست بالجديدة فإن الكتاتيب في مصر كانت الشعلة التي أنارت الطريق لهؤالء العلماء 

والمفكرين واألدباء 

á∏MôªdG øY ¢üî∏e
بلغ عدد الفصول في مرحلة رياض األطفال ٣٠١٣١ فصل عام ٢٠١٣/٢٠١٢ كان توزيعها كالتالي: ٢٠١٤٩ فصل في التعليم الحكومي 

٨٣٧٤ فصل في التعليم الخاص و١٦٠٨ فصل في التعليم األزهري، بمتوسط كثافة ٣٤٫٣ طفل/فصل، كما بلغ عدد المدارس التي تحتوى 

فصول رياض األطفال٩٦٣٤مدرسة (٧٤٤٦ مدرسة حكومية، ٤٢٥ مدرسة أزهرية، ١٧٦٣ مدرسة خاصة)، ويبلغ عدد المعلمات في رياض 

األطفال ٤٧١٩٩ معلمة حكومي وخاص وأزهر الغالبية العظمى منهم معلمات (٣٤٦٣٩ معلمة دائمة، ٨٦٨٨ معلمة متعاقدة، ٣٨٧٢ بالتعليم 

األزهري).

:äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG
تواجه عملية تطوير التعليم في رياض األطفال في مصر العديد من القضايا والتحديات التي تتعلق باإلتاحة والجودة وإدارة النظام والتي 

يمكن سردها في النقاط التالي:.
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:áMÉJE’G k’hCG
في •  والمتخصصات  عالًيا،  تأهيًال  والمؤهالت  المتخصصات  المعلمات  وأعداد  الفصول  أعداد  في  عجز  وجود  إلى  اإلحصاءات  تشير 

مجال رياض األطفال في هذه المرحلة الهامة من عمر أطفالنا،  كما يوجد تباين في معدل القيد اإلجمالي بين المحافظات.

ضعف الوعى عند أولياء األمور بأهمية مرحلة رياض األطفال ألنها ليست في السلم التعليمي.• 

قلة الوعى عند المجتمع المدني بالمشاركة بتوفير فصول ومعلمات متخصصات لرفع معدالت االلتحاق في مرحلة رياض األطفال.• 

عدم توافر برامج التغذية بالقدر الكافي في المناطق الفقيرة والعشوائية والنائية والتي تعتبر من العوامل الجاذبة ألولياء األمور إللحاق • 

أطفالهم برياض األطفال، وكذلك توفير الرعاية الصحية لهم.

:IOƒédG É k«fÉK
نسبة كبيرة من هيئات التدريس في هذه المرحلة من غير المتخصصات وكذلك الموجهين والموجهات.• 

نقص فى عدد المعلمات والموجهين وضعف برامج التدريب التي تنفذ لرفع كفاءاتهم.• 

الحاجة إلى تطوير المنهج واألنشطة وفق المعاير القومية لمرحلة رياض األطفال.• 

نقص التكنولوجيا في الروضات.• 

:º¶ædG É kãdÉK
 ضرورة وجود إطار مؤسسي واضح لهذه المرحلة، وتحديث الهيكل اإلداري لمرحلة رياض األطفال لدعم استقاللية إدارات رياض • 

األطفال على مستوى المحافظة.

ضعف نظم اإلشراف والمتابعة والتقويم وضعف بناء قدرات العاملين بها والحاجة إلنشاء قاعدة بيانات إلدارة هذه المرحلة.• 
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:èeÉfôÑdG á«é¡æeh äÉ°SÉ«°ù∏d ΩÉ©dG QÉWE’G
مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة:مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة: يعد مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مشروعاً قومياً لرعاية وتنمية 

الطفولة المبكرة في مصر ويمول من (البنك الدولي، برنامج الغذاء العالمي)، وسوف يستمر حتى يونيو ٢٠١٤،  والوصول إلى الهدف المراد 

تحقيقه. 

التعاون بين اإلدارة العامة لرياض األطفال ومنظمة اليونيسيف:التعاون بين اإلدارة العامة لرياض األطفال ومنظمة اليونيسيف:  في دعم خطة التوسع لزيادة نسبة االستيعاب ألطفال الشريحة العمرية 

من (٤- ٥ سنوات)  للوصول الي نسبة ٨٠٪  وذلك بتفعيل البرتوكول الموقع بين وزراتي التربية والتعليم والتضامن االجتماعي بشأن ترخيص 

قاعات رياض األطفال الملحقة بالجمعيات األهلية التابعة لوزارة التضامن االجتماعي وذلك في عدد ٦ محافظات (القاهرة – الجيزة – 

اإلسكندرية – أسوان – الشرقية – الغربية)، وتنمية مهنية للمعلمات والميسرات.

التعاون مع المجلس القومي لألمومة والطفولة في زيادة نسبة االستيعاب من خالل ما يلي: التعاون مع المجلس القومي لألمومة والطفولة في زيادة نسبة االستيعاب من خالل ما يلي:  تشجيع الجمعيات األهلية للتقدم للترخيص 

بمحافظة ( بورسعيد – اإلسماعيلية – الدقهلية – شمال سيناء) لفتح قاعات  رياض أطفال مجتمعية ضمن مدارس التعليم المجتمعي في المناطق 

الفقيرة والمهمشة واألكثر احتياجاً ، وقد عقد تدريب تحويلي لميسرات الجمعيات األهلية التي سيتم ترخيصها وإعداد دليل للتوعية بحقوق 

الطفل للمعلمات، والموجهات، وأولياء األمور.

:á«dÉëdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG
يعد تطوير مرحلة رياض األطفال أحد أهم أولويات سياسة وزارة التربية والتعليم ، ويهدف توفير تعليم منظم ورعاية شاملة في هذه 

المرحلة  اعتماًدا على توفير بيئة تربوية غنية بالنشاط لتحقيق تنمية متكاملة لطاقات األطفال اإلبداعية، والمعرفية، والبدنية. 

وأن معدل القيد المنخفض في هذه المرحلة اآلن يحث على التوسع في توفير الفصول الالزمة للنهوض بالمجتمعات الفقيرة والمناطق 

المحرومة .
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ومن ثم تشتمل اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه السياسات على مايلي:

المصروفات •  من  المناطق  هذه  في  األطفال  هذه  وإعفاء  المنخفضة  القيد  معدالت  ذات  والفقيرة  النائية  المناطق  في  الفصول  توفير 

وتوفير وجبات غذائية لهما. 

الفصول •  هذه  وتزويد  الفصول  لتوفير  جهودهم  وزيادة  الوزارة  دعم  على  األعمال  ورجال  والهيئات،  المدني،  المجتمع  تشجيع 

بالتجهيزات والتكنولوجيا الالزمة.

رفع الوعى العام بأهمية هذه المرحلة التعليمية في حياة الطفل بين اآلباء واألمهات، خاصة في المناطق الفقيرة. • 

اإلعداد المميز لكادر متخصص من المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات الذين يتم تعيينهم في هذه المرحلة، وذلك من خالل • 

التدريب المستمر والعمل على رفع قدرات جميع العاملين بهذه المرحلة التعليمية الهامة.

تطبيق المعايير القومية للتعليم في هذه المرحلة، وتصميم أنشطة تربوية في ضوء تلك المعايير، مع األخذ في الحسبان الدور التربوي • 

للتكنولوجيا في عمليات التعليم والتعلم لمرحلة رياض األطفال، لتكون المناهج قائمة على النشاط ومبهجة وممتعة لألطفال.

إعادة تشغيل قاعات رياض األطفال المستخدمة في أغراض غير العملية التعليمية بما يسهم في رفع معدل القيد.• 

وضع إطار عمل مؤسسي منتظم لهذه المرحلة لتحقيق الجودة والفعالية.• 

توفير عن التمويل الالزم من الحكومة والجهات المانحة والمجتمع المدني والجمعيات األهلية للنهوض بمرحلة رياض األطفال .• 

:èeÉfôÑdG á«é«JGôà°SG
 • ٣٢٠٠ بناء  في  األعمال  رجال  يساهم  وسوف   ٪٤٥ نسبة  إلى  ليصل  اإلجمالي  القيد  معدل  لزيادة   ،  ٢٠١٧ سنة  حتى  فصل   ٢٧٣٣٨ بناء 

مدرسة في المناطق ذات االحتياج .

معدل •  زيادة  في  تساهم  فصل   ٦٠٠٠ عدد  لبناء  المانحة  والجهات  الخاص  القطاع  األهلية،  الجمعيات  المجتمعية،  المشاركة  تشجيع 
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إجمالي القيد بنسبة ٥٫٤٪ بنهاية الخطة.

تشجيع المستثمرين في عمل مشروعات في المناطق الفقيرة والمحرومة لرفع مستوى األسر وتوفير فصول رياض األطفال مما يجعلهم • 

يرسلون أطفالهم إلى مدارس رياض األطفال، وذلك يرفع نسبة االستيعاب األطفال في الشريحة العمرية (٤-٥) سنوات .

تحقيق •  يضمن  بما  للتعليم  القومية  المعايير  على  ترتكز  وتقويم  متابعة  ونظم  معايير،  وضع  خالل  من  التعليمية  العملية  جودة  تحسين 

الجودة وتقديم نموذج تربوى جديد.

تنمية مهنية مستدامة للمعلمين والمعلمات والقيادات التربوية لتطوير األداء وسد العجز في أعداد المعلمات سنوًيا.• 

القيد •  معدل  لرفع  اإلعالم)  اإلدارية,  التنمية  المالية,  االجتماعى,  (التضامن  المعنية  الوزارات  مع  وشراكات  تعاون  اتفاقيات  إبرام 

اإلجمالى في مرحلة رياض األطفال.
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∫ÉØWC’G ¢VÉjQ èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
ΩÉ©dG ±ó¡dG :    التوسع في مرحلة رياض األطفال كما وكيفا لضمان تقديم تعليم عالي الجودة لتنمية الطاقات اإلبداعية والمعرفية والبدنية لألطفال في الشريحة العمرية 

٤-٥ سنوات، خاصة في المناطق المحرومة.
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وضع البدائل المختلفة لجانبي العرض . ١

والطلب التي تضمن رفع معدالت القيد 

اإلجمالي بنسبة ٥٪ سنوًيا بمرحلة 

رياض األطفال.

األبنية التعليميةالمباني المدرسية ٣ سنواتبناء ٩٢٧٧ فصًال سنوًيا من ٢٠١٥/٢٠١٤ الى ٢٠١٧/٢٠١٦.. ١٫١

عقد اتفاقية مع األزهر الستخدام القاعات التابعة للمدارس . ١٫٢

األزهرية كقاعات رياض أطفال.
المباني المدرسية٣ سنوات

األزهر الشريف 

ووزارة التربية 

والتعليم

وضع دليل/قواعد االستغالل األمثل للفراغات المتاحة بمدارس . ١٫٣

التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي بنات للعمل كقاعات 

لرياض األطفال .

العام األول

المتابعة والتقويم

قطاع التعليم 

العام والمديريات 

التعليمية وفروع هيئة 

األبنية التعليمية إعادة تشغيل ٥٠٪ من قاعات رياض األطفال المستخدمة في . ١٫٤

أغراض غير العملية التعليمية بما يسهم في رفع معدل القيد.
٣  سنوات

وضع وتطبيق آلية لزيادة مشاركة المجتمع . ٢

المدني والقطاع الخاص في توفير 

فصول لرياض األطفال

توفير ٢٠٠٠ فصل بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات . ٢٫١

األهلية والقطاع الخاص والجهات المانحة كل سنة .

العمل على زيادة مساهمة المجتمع المدني لرفع الوعي بأهمية . ٢٫٢

مرحلة رياض األطفال .

المباني المدرسية٣ سنوات
اإلدارة العامة لرياض 

األطفال



١٢

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

العمل على زيادة القيد بالمرحلة بجميع . ٣

المناطق النائية والفقيرة ذات معدالت 

االلتحاق المنخفضة (أقل من ٢٠٪)، 

وإعفاء أولئك األطفال في هذه المناطق  

من المصروفات 

 أولوية البناء في المناطق الفقيرة والمحرومة .١٫٣. 

أعفاء األطفال في هذه المناطق من المصروفات .. ٣٫٢
٣ سنوات

المبانى المدرسية

واإلدارة والنظم  

هيئة األبنية التعليمية

المديريات التعليمية
قطاع التعليم العام

توفير التغذية، والرعاية الصحية لجميع . ٤

األطفال المقيدين برياض األطفال 

توفير التغذية طول السنة لجميع األطفال (١٠٠٠٠٠٠ طفل) . ٤٫١

تقريًبا ، وتوفير الرعاية الصحية لألطفال مع مساهمة المجتمع 

المدنى

التغذية المدرسية٣  سنوات
المديريات التعليمية

قطاع التعليم العام

وضع وتطبيق آلية للتحديث الدوري لمعايير . ٥

ومناهج وأنشطة رياض األطفال كل 

خمس سنوات

تشكيل لجان للمراجعة الدورية لمعايير ومناهج وأنشطة . ٥٫١

رياض األطفال لمتابعة المستحدثات العالمية في مجال رياض 

األطفال.

مركز تطوير المناهجتطوير المناهجالعام األول

رفع معدل معلمة / فصل ليصبح ٢ معلمة . ٦

/ فصل ألى فصل تزيد كثافته عن 

٣٠ طفل / فصل لضمان جودة العملية 

التعليمية.

التعاقد مع ٦٢٦٢ معلمة متخصصة ذات مؤهل عالى متخصص . ٦٫١

في تعليم مرحلة رياض األطفال كل سنة .

وضع خطة تعاقدات واضحة ومعلنة بالنسبة للتعاقدات مع . ٦٫٢

معلمات رياض األطفال، وإدراج مرحلة رياض األطفال ضمن 

خطة التعاقدات بالمديريات .

االستعانة بخريجات رياض األطفال في أثناء تأديتهم الخدمة . ٦٫٣

العامة.

النظم واإلدارة٣ سنوات

المديريات التعليمية

قطاع التعليم العام 

وزارة التضامن 

االجتماعى
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 تدريب جميع المعلمات المستجدات في ٧. 

أثناء الخدمة الخدمة.

تدريب ١٠٠٪ من المعلمات المستجدات في أثناء الخدمة . ٧٫١

الخدمة.
٣ سنوات

التنمية المهنية 

األكاديمية المهنية والموارد البشرية

للمعلمين

مراكز وإدارات 

التدريب

وضع وتطبيق برنامج التدريب أثناء الخدمة . ٨

لجميع معلمات رياض األطفال على 
المناهج المطورة 

تدريب ٢٠٪ (حوالى ٦٧٠٠ معلمة) من المعلمات أثناء الخدمة . ٨٫١

تدريًبا تنشيطًيا على المناهج الجديدة واألنشطة وفق المعايير .
٣ سنوات

التنمية المهنية 

والموارد البشرية

إعداد البيئة الفيزيقية المناسبة لألطفال . ٩
المدمجين وفًقا للقرار الوزاري ٢٦٤ 

لسنة ٢٠١١

تشكيل لجان متخصصة لتشخيص وتصنيف نوع اإلعاقة . ٩٫١
ونسبتها.

توفير األجهزة التكنولوجية الداعمة  لألنشطة واألدوات في كل . ٩٫٢
قاعة من قاعات رياض األطفال

٣ سنوات

برنامج ذوى 

االحتياجات 

الخاصة
إدارة التربية الخاصة 

بالوزارة – المديريات 

التعليمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية تعليم ذوي . ١٠

اإلعاقات البسيطة،  وكذا بأهمية تقديم 

الخدمات التعليمية في مرحلة رياض 

األطفال.

رفع الوعي المجتمعي بأهمية إلحاق األطفال ذوي اإلعاقة . ١٠٫١

بالمؤسسات التعليمية

توفير حجرات المصادر للفئات التي تم دمجها.. ١٠٫٢

تقديم التنمية المهنية لجميع المتعاملين مع حاالت الدمج داخل . ١٠٫٣

المؤسسة التعليمية

٣ سنوات

برنامج ذوى 

االحتياجات 

الخاصة

تعزيز القدرة المؤسسية لمرحلة رياض . ١١

األطفال بما يحقق المرونة واالستقاللية 

في إطار اإلصالح المتمركز على 

المدرسة والالمركزية بنهاية الخطة .

تعديل قانون الكادر رقم ١٥٥ وتعديالته بقانون ٩٣ ليشمل . ١١٫١

مرحلة رياض األطفال  .

إصدار قرار بهيكلة إدارة رياض األطفال باإلدارات . ١١٫٢

والمديريات وفًقا لهيكلتها بالوزارة

السنة األولى
التقويم والمتابعة

اإلدارة والنظم

أ.م للتخطيط 

والجودة

استكمال منظومة االتصال على مستوى رياض األطفال وتشبيك . ١١٫٣

الجهات ذات الصلة .
٣ سنوات

التقويم والمتابعة

اإلدارة والنظم
قطاع التعليم العام

تفعيل نظم المتابعة والتقويم بمرحلة . ١٢

رياض األطفال.

وضع نظام فعال للمتابعة والتقويم بمرحلة رياض األطفال . ١٢٫١

وتفعيله بحلول ٢٠١٦/٢٠١٥
٣ سنوات

التقويم والمتابعة

اإلدارة والنظم

إدارة رياض 

األطفال -المديريات
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وضع البدائل املختلفة جلانبي العرض . ١

والطلب التي تضمن رفع معدالت القيد 

اإلمجايل بنسبة ٥٪ سنوًيا مبرحلة رياض 

األطفال.

معدل القيد اإلمجايل • 
عدد الفصول احلديثة • 

التي تم إنشاؤها.

١٥٪ زيادة يف القيد• 

٢٧٣٣٨ حجرة جديدة• 

تقارير املتابعة والتقويم • 
احصاءات املدارس، اإلدارات • 

واملديريات.

توفري التمويل الالزم لتحقيق • 

هذا اهلدف.

وضع وتطبيق آلية لزيادة مشاركة املجتمع . ٢

املدين والقطاع اخلاص يف توفري فصول 

لرياض األطفال

وثيقة تعاون• 

الفصول املتاحة ملعرفة • 
رشكاء التنمية واملجتمع

توقيع وثيقة خاصة بإلية املشاركة • 

مع املجتمع املدين والقطاع اخلاص

٦٠٠٠ فصل جديد• 

زيارات ميدانية • 

وثيقة معتمدة من االطراف • 

املعنية

اإلحصاءات• 

توعية القطاع اخلاص واملجتمع • 

املدين بأهمية وآليات املشاركة يف 
تنمية مرحلة رياض األطفال

العمل عىل زيادة القيد باملرحلة بجميع . ٣

املناطق النائية والفقرية ذات معدالت 
االلتحاق املنخفضة (أقل من ٢٠٪)، 

وإعفاء أولئك األطفال يف هذه املناطق  من 

املرصوفات

نسبة قيد األطفال من • 
األرس الفقرية مبرحلة 

رياض األطفال.

ضمن اهلدف التنفيذي األول• 

دراسة مسحية.• 

تقارير عن بيانات أعداد • 

األطفال املقيدين مبرحلة رياض 

األطفال يف املناطق الفقرية يف 

الرشحية(٤-٥ سنوات).

مشاركة جادة للمجتمع املدىن يف • 

توفري الفصول املطلوبة.

توفري املصادر البديلة للتمويل• 

توفري التغذية والرعاية الصحية جلميع . ٤

األطفال املقيدين برياض األطفال

نسبة األطفال املستفيدين • 

من برنامج التغذية.

تغذية ١٠٠٪ من أطفال رياض • 

األطفال
تقارير املتابعة • 

توفري مصادر للتمويل• 

توفر خطوط اإلنتاج• 

وضع وتطبيق آلية للتحديث الدوري ملعايري . 5

ومناهج وأنشطة رياض األطفال كل مخس 

سنوات  

وثيقة اآللية اخلطوات • 

اإلجرائية لتنفيذ تلك 

اآللية

وثيقة املعايري املحدثة• 

االنتهاء من إعداد وثيقة معايري • 

مرحلة رياض األطفال بحلول 

.٢٠١٦/٢٠١٥

أنشطة تربوية ترتكز عىل املعايري • 

القومية ملرحلة رياض األطفال 

بحلول ٢٠١٦/٢٠١٥.

كتب أدلة شاملة للمعلامت • 

بحلول ٢٠١٦/٢٠١٥.

وثائق املعايري القومية.• 

توفري التمويل املطلوب.• خطط ترتكز عىل معايري اجلودة• 

رفع معدل معلمة / فصل ليصبح ٢ معلمة / . ٦

فصل ألى فصل تزيد كثافته عن ٣٠ طفل / 
فصل لضامن جودة العملية التعليمية.

معدل معلمة / فصل• 
معدل  ٢ معلم / فصل يزيد عن • 

٣٠ طفل/ فصل 
التقارير االحصائية عىل مستوى • 

الفصول
توفري الكوادر الالزمة • 
توفري التمويل واألجور الالزمة• 
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 تدريب مجيع املعلامت اجلديدات يف أثناء . ٧

اخلدمة

عدد املعلامت الاليت تم • 

مجيع املعلامت املستجدات• تدريبهن.

قاعدة بيانات عن عدد • 

. املتدربات سنوياً

تقارير من كليات الرتبية • 

واإلدارة املركزية للتدريب عن 

عدد املتدربات.

برامج تدريبية مالمئة.• 

التمويل املطلوب للتدريب.• 

وضع وتطبيق برنامج التدريب أثناء اخلدمة . ٨

جلميع معلامت رياض األطفال عىل املناهج 

املطورة

عدد املعلامت الاليت تم • 
تدريب 20100 معلمة• تدريبهن.

تقارير إدارات ومراكز • 

التدريب باملديريات .

برامج تدريبية مالمئة.• 

التمويل املطلوب للتدريب.• 

إعداد البيئة الفيزيقية املناسبة لألطفال . ٩

املدجمني وفًقا للقرار الوزاري ٢٦٤ لسنة 

.٢٠١١

عدد القاعات املجهزة • 

للدمج

توفري قاعة عىل األقل بكل إدارة  • 

لدمج ذوى االحتياجات اخلاصة
توفري التمويل الالزم• تقارير دورية رسمية • 

رفع الوعي املجتمعي بأمهية تعليم . ١٠

ذوي اإلعاقات البسيطة،  وكذا بأمهية تقديم 

اخلدمات التعليمية يف مرحلة رياض األطفال.

عدد برامج التوعية • 

مبختلف أنواعها 

توفري برامج توعية لكل الفئات • 

واملجتمعات
تقارير متابعة دورية رسمية• 

توفري التمويل الالزم• 

مشاركة جمالس األمناء واملجتمع • 

واملحليات

تعزيز القدرة املؤسسية ملرحلة رياض . ١١

األطفال مبا حيقق املرونة واالستقاللية 

يف إطار اإلصالح املتمركز عىل املدرسة 

والالمركزية بنهاية اخلطة.

قواعد منظمة الستقاللية • 

املنظومة اإلدارية لرياض 

األطفال

قواعد مؤسسية إلدارة رياض • 

األطفال

تدريب مجيع الكوادر اإلدارية • 

مبرحلة رياض األطفال

ختصيص ميزانية ملرحلة رياض • 

األطفال.

وثائق وتقارير من اإلدارة • 

املركزية للشئون املالية.
توفري امليزانية املطلوبة• 

تفعيل نظم املتابعة والتقويم مبرحلة . ١٢

رياض األطفال.

عدد املوجهني املَدربني • 

عىل طرق املتابعة 

والتقويم.

تطوير نظام املتابعة والتقويم • 

وميكنته

تدريب مجيع املوجهني عىل نظام • 

املتابعة والتقويم

التقارير الرسمية • 

إحصاءات عن عدد املوجهني • 

املَدربني.

توفري خطة زمنية لتدريب • 

املوجهني عىل طرق املتابعة 

والتقويم.

óFGƒ©dG

معدل االلتحاق برياض • 
األطفال 

معدل قيد إمجايل ال يقل عن 45% • 

عىل مستوى مجيع املديريات 
التعليمية

تقارير إحصائية عىل اإلدارات • 
و املديريات التعليمية وعىل 

مستوى اجلمهورية

الوعي املجتمعي وتوفر • 

الفراغات املناسبة بجميع 

املناطق التي ميكن أن تستغل 
كقاعات لرياض األطفال
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2017 /2016 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîªdG
١-  ارتفاع معدل القيد االجمالي إلى ٤٥٪

٢ - ٢٧٣٣٨ فصل دراسي جديد بمعرفة الحكومة 

٣ - ٦٠٠٠ فصل دراسي بمعرفة المجتمع المدني

٤-  وثيقة معايير مرحلة رياض األطفال

٥- نظام مطور ومميكن للمتابعة والتقويم 

٦-  مناهج مطورة في جميع المواد

 ٧- معلمتين مدربتين / فصل تزيد كثافته عن ٣٠ طفل 

٨- ٢٠١٠٠ معلمة مدربة على المناهج المطورة
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≈FGóàH’G º«∏©àdG á≤∏M ôjƒ£J èeÉfôH
ΩÉ©dG ±ó¡dG:   توفير تعليم ابتدائى عال الجودة يتسم بالكفاءة، والفعالية لتعليم جميع األطفال الملزمين   

:áeó≤e
من  المواطن  تحرير  على  والعمل  المواطنين  جميع  بين  الفرص  تكافؤ  تحقيق  في  أساسي  كمبدأ  التعليم  بإلزامية  الدول  كمعظم  مصر  أخذت 

الجهل وسد منابع األمية التي تشكل عائًقا أمام أي تقدم حضاري لقد نصت الئحة حقوق اإلنسان على أن "لكل شخص الحق في التعلم وأن 

التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل يجب أن يكون بالمجان وأن التعليم االبتدائي يجب أن يكون إلزامًيا"، وكذلك ينص إعالن 

حقوق الطفل على أن "للطفل الحق في الحصول على التعليم والذي يجب أن يكون مجانًيا، وإلزامًيا" في المرحلة االبتدائية على األقل. تستقبل 

المدارس االبتدائيه األطفال من سن السادسة ويستمر فيه الطفل ستة صفوف دراسية، ويتعلم خاللها القراءة والكتابة والحساب.

هناك توجه من الدولة لزيادة االهتمام بمرحلة التعليم االبتدائى وأعطائه الوزن النسبى األكبر فى عملية تطوير التعليم لضمان تأسيس النشأ 

تأسيًسا جيداً، ولتحسين نواتج التعليم فى حلقة التعليم االبتدائيه وتحقيق أهدافها المرجوة، ولتحقيق تعليًما شامًال في تلك المرحلة،  تأتى أهمية 

تخصيص برنامج بعينه ُيعنى بإصالح وتطوير التعليم االبتدائى ضمن الرؤية االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى ٢٠١٥/٢٠١٤ – ٢٠٣٠/٢٠٢٩، 

حيث نسعى إلى تقديم تعليم ابتدائى للجميع يدعم تنمية الشخصية، والذات، والموهبة، والقدرات العقلية والبدنية، والعالقات والقيم اإلنسانية 

الحميدة إلى أقصى مستوياتها لدى الطفل/التلميذ، وإكسابه المهارات الالزمة لتكوينه كفرد فى مجتمع متعلم مثقف، مع مراعاة الفروق الفردية .

: äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG
فى •  الجديدة  المدارس  من  مزيد  إنشاء  مشكالت  ومعالجة  االبتدائية،  بالمرحلة  الصافى  والقيد  الصافى  االستيعاب  معدالت  تحسين 

األماكن ذات االحتياج، وتباين القيد بين الجنسين، وتحقيق المساواة واإلنصاف بين الجميع، وتوفير عوامل الجذب للتالميذ، واالهتمام 

بتوعية أولياء األمور والمجتمع المحيط  

الفصول، •  العالية فى  الكثافة  وهى:  معالجتها  مشكالت يجب  أو  التعليم االبتدائى فى مصر عدة تحديات  وتواجه الجودة فى مرحلة 
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وتدنى مستويات أداء الطالب فى نهاية المرحلة وعالقتها بمدخالت النظام التعليمى، والرسوب، والتسرب، والغياب، والغش الجماعى 

المقنن، واالنتقال التلقائى، وضعف مستوى القراءة والكتابة والحساب بين نسبة كبيرة من التالميذ، وضعف االهتمام بممارسة األنشطة 

المدرسية وتكنولوجيا التعليم ، وعدم تطبيق التعلم النشط، والتقويم الشامل بالطريقة المثلى، وضعف الوعى المجتمعى بأهمية إصالح 

التنمية  برامج  وضعف  وتجهيزاتها،  المدرسية  المبانى  حالة  وسوء  المدرسى،  والكتاب  المناهج  محتويات  وتطوير  االبتدائى،  التعليم 

المهنية، وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية ومشكلة معلم الفصل وتدريسه ألكثر من مادة بالرغم من تخصصه فى مادة واحدة

وتعانى المدرسة االبتدائية كما تعانى المدارس بالمراحل األخرى من زيادة عدد اإلداريين داخل المدرسة مما يؤدى إلى إعاقة العمل، • 

وكثرة تنقالت المعلمين أثناء العام الدراسي، كما أن أسلوب اختيار القيادات التعليمية قائم علي األقدمية وليس الكفاءة، مما يؤدى إلى 

غياب مفهوم القيادة التعليمية، وال توجد آلية واضحة لتبادل الخبرات والمعلومات بين المستويات القيادية المختلفة.إضافة لتضارب 

المسئوليات واالختصاصات والسلطات الحادث بين القائمين على التعليم االبتدائى  على جميع المستويات اإلدارية وعلى المستويين 

المركزي والالمركزي.

 عدم دقة البيانات والمعلومات الخاصة بمرحلة التعليم االبتدائى وتضارب وتعارض فى بعض الوارد منها من الجهات المختلفة فى قطاع التعليم.• 

وفيما يخص اإلنفاق والتمويل فنجد أنه ال توجد بيانات فعلية تعكس ما يتم إنفاقه على مرحلة التعليم االبتدائى كجزء من إجمالى • 

اإلنفاق الحكومى على قطاع التعليم قبل الجامعى، ولكن من ناحية أخرى هناك تقارير بها بيانات متوفرة عن ما تنفقه األسر على 

التعليم والعالقة الطردية بين الثروة وااللتحاق بالتعليم االبتدائى وإنهاء مرحلة التعليم االبتدائى.

TILO وهناك مشروعات يتم تطبيقها وتنفيذها حالًيا بغرض االرتقاء بجودة التعليم االبتدائي، وهى: القرائية والالمركزية و

:èeÉfôÑdG á«é¡æeh äÉ°SÉ«°ùd ΩÉ©dG QÉWE’G
أوًال:  أوًال:  التطوير الشامل للمنهج بحلقة التعليم االبتدائي وربطه بالتقويم الشامل المستمر والتعلم النشط، وترسيخ استخدام التكنولوجيا في 

عمليات التعليم والتعلم داخل الفصل الدراسى. 

ثانًيا: ثانًيا: تطبيق التعلم النشط بفعالية مما ُيَمَكّن التالميذ من اكتساب المهارات الضرورية للحياة ليصبحوا كمواطنين صالحين قادرين على 

التأثير في المجتمع والمشاركة الفعالة في تنميته.
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ثالًثا:  ثالًثا:  تطبيق نظام تقويم وامتحانات على المستوى القومي بهدف التشخيص والتحليل، والذي من شأنه أن يتيح الحكم على جودة 

أداء نظام التعليم، ويعزز اتخاذ القرارات ذات الصلة بتقدم التالميذ ونقاط القوة والضعف، سواء بصورة عامة أو فردية، ويعزز 

الحكم على مدى مالءمة المناهج الدراسية وفعالية طرق التدريس، ومن ثم يجعل نظام التقويم القومي الوسيلة األساسية لتحديد 

احتياجات وأهداف اإلصالح المستقبلي.

  وتلخيًصا، نجد أن التقويم على المستوى القومي يتكون من أربعة مكونات: (أ) التقويم المستمر والشامل في جميع صفوف التعليم 

االبتدائي بهدف تقويم أداء التالميذ باستمرار وبشكل شامل، لتمكين التالميذ من اكتشاف نقاط الضعف لديهم وطرق التعامل 

معها، كما يوفر لهم برامج عالجيه مستمرة عند الضرورة (ب) تقويم االختبارات القومية المقننة (ج) التقويم النهائي لحلقة التعليم 

االبتدائى (د) التقويم الدولي للمقارنة. 

رابًعا:  رابًعا:  التنمية المهنية المستدامة للمعلمين لتنفيذ استراتيجيات التعلم النشط والتقويم الشامل بطريقة تجعل المعلمين ممارسين للمهنة 

ولديهم القدرة على التأمل والتفكير، فنموذج المعلم الذى نسعى إلى تحقيقه هو "المعلم الممارس المفكرالمعلم الممارس المفكر".

خامًسا:  خامًسا:  دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية في التعليم من خالل توسيع نطاق الشراكات مع جميع األطراف المعنية، والجمعيات األهلية، 

والوزارات، واألحزاب السياسية، والجهات المانحة، وأعضاء المجتمع المحلي واألسر، والمساعدة على تكوين رأي عام داعم 

لإلصالح واالستعداد للمشاركة فى تحمل مسئولية الدعم المالي/ توفير الموارد المالية المطلوبة.

سادًسا:سادًسا: تقليل التفاوتات/الفجوات١ التعليمية بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة 

: السعي وراء تحقيق االستيعاب والقيد الكاملين بمرحلة التعليم االبتدائي : سابعاً سابعاً

ثامنا:ثامنا: توفير قيادة فعالة وإدارة متميزة، تتلقى الدعم من نظام يتسم بالكفاءة

تاسعا: تاسعا: استغالل الموارد المادية والمالية المتاحة االستغالل األمثل

١   كالتفاوت فى مستوى التحصيل من التالميذ، والمناطق، وفى معدالت القيد االجمالية، وفى المدخالت التعليمية، والبنى التحتية ... إلخ.
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≈FGóàH’G º«∏©àdG á≤∏M èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
ΩÉ©dG ±ó¡dG :     توفير تعليم ابتدائي عال الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع األطفال            

 رفع معدالت االستيعاب والقيد الصافي بالمرحلة االبتدائية رفع معدالت االستيعاب والقيد الصافي بالمرحلة االبتدائية١. ١. 

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

توفير حجرات دراسية (مكان لكل . ١٫١

طفل) تتناسب مع البيئات المحلية 

وصيانتها وإعادة تأهيلها ال مركزًيا

دراسة حالة الحجرات الدراسية غير المستغلة في العملية التعليمية  . ١٫١٫١

والعمل  دراسية  حجرة  بـــ١٦٢٠٠  تقدر  وهى  االبتدائيه  بالمدارس 

على تشغيلها كحجرات دراسية كما كان مخططًا لها

القيد . ١٫١٫٢ معدالت  تحقيق  تضمن  جديدة  دراسية  حجرة   ٤٢١١٠ بناء 

المستهدفة والحفاظ عليها

عقد لقاءات مع رجال األعمال والتنسيق مع وزارتي المالية واالستثمار . ١٫١٫٣

لتهيئة المناخ  للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع القواعد 

على  الخاص  القطاع  لتشجيع  الالزمة  والحوافز  والمعايير  واللوائح 

المشاركة في إنشاء المدارس

٣ سنوات
األبنية التعليمية - 

االصالح املتمركز
قطاع التعليم 

العام – هيئة 

األبنية التعليمية 

وأفرعها

املديريات 

التعليمية

التوسع في أعداد المدارس المهيأة . ١٫٢

للدمج لتصل إلى ١٠٪

إجراء مسح ميداني على مستوى اإلدارات التعليمية لتحديد أولويات . ١٫٢٫١

االحتياج

تدريب كوادر ١٠٪ من المدارس واإلدارات التعليمية على متطلبات . ١٫٢٫٢

تطبيق سياسة الدمج

 وضع آليات واضحة للتوسع وتفعيلها. ١٫٢٫٣

٣ سنوات
ذوى االحتياجات 

اخلاصة
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ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

توفير التغذية المدرسية لجميع . ١٫٣

أطفال المرحلة االبتدائية طوال أيام 

العام الدراسي، كذلك برامج الرعاية 

الصحية

توفير تغذية لــ ٩٠٠٠٠٠٠ تلميذ بالمرحلة االبتدائية بواقع ١٥٠ يوًما . ١٫٣٫١

سنوًيا

التغذية . ١٫٣٫٢ بخصوص  التالميذ  بين  الوعى  مستوى  لرفع  حمالت  تنفيذ 

الجيدة والوقاية من األمراض

تطوير منظومة و التأمين الصحي لــ٩٠٠٠٠٠٠ تلميذ. ١٫٣٫٣

٣ سنوات
التغذية املدرسية

اإلدارة والنظم

اإلدارة العامة 
للتغذية

قطاع التعليم 
العاىل

تصميم وتطبيق برامج توعوية . ١٫٤

لزيادة مساهمة القطاع الخاص 

والمجتمع المدني، والجمعيات 

األهلية في توفير الخدمة التعليمية، 

وأنشطة خدمة المجتمع التي تقدمها 

المدارس، خاصة في المناطق 

المحرومة 

تشكيل فريق عمل داخل كل مديرية لتعبئة الدعم المجتمعي (رجال . ١٫٤٫١

األعمال وأولياء األمور والمؤسسات والجمعيات األهلية) لإلسهام في 

البناء والتجهيز طبقا للخطة. 

وتأهيل فريق العمل للقيام بأعماله المنوط بها بكفاءة.. ١٫٤٫٢

إجراء دراسة لتحديد أعداد المدارس التي تعمل بنظام اليوم الكامل . ١٫٤٫٣

التقديم خدمات للمجتمع المحلى عقد ورش عمل للقيادات المدرسية 

على  الورش  عقد  المحلى (يتم  للمجتمع  خدمات  تقديم  على  لحثهم 

الوزارة)  عام  ديوان  ورعاية  إشراف  تحت  المديريات  مستوى 

وبأسلوب تراكمي وكل مديرية تتكفل بتكلفة  الورش الخاصة بها

خدمات . ١٫٤٫٤ تقديم  تهدف  المدرسة  مستوى  على  خطط  وتنفيذ  وضع 

وإنتاجية  وثقافية،  اجتماعية،  أنشطة  صورة  في  المحلى  للمجتمع 

وذلك بعد نهاية اليوم الدراسي.

في . ١٫٤٫٥ البناءة  للمساهمة  المجتمع  أطياف  لجميع  توعوية  برامج  تنفيذ 

تطوير التعليم بالحلقة.

اإلصالح املتمركز٣ سنوات 

اإلدارة العامة 

لإلعالم 

والعالقات 

العامة واملراكز 

البحثية

املديريات 

واإلدارات 

التعليمية 

واملدارس

دعم األسر الفقيرة فيما يتعلق . ١٫٥

بالمصروفات المباشرة وغير 

المباشرة للتعليم

تقنين سياسة إعفاء غير القادرين من المصروفات المدرسية. ١٫٥٫١

غير . ١٫٥٫٢ والمنظمات  األهلية  الجمعيات  مع  متكاملة  آلية  مأسسة 

لها  التي  الفقيرة  األسر  لدعم  االجتماعي  التضامن  ووزارة  الحكومية 

أطفال في التعليم ومتابعتها

اإلصالح املتمركز٣ سنوات

املديريات 

واإلدارات 

التعليمية 

واملدارس
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تقديم مناهج معاصرة . ٢٫١

تتماشى مع المعايير العالمية 
من حيث المحتوى، وطرائق 

التدريس، والتقويم في 

مواد العلوم والرياضيات 

واللغات، وتوظيف 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت  لدعم عمليات 

التعليم والتعلم.

تكوين فريق وطني متخصص في مجال بناء وتطوير المناهج، من . ٢٫١٫١

ذوي الخبرة الدولية من منظمة اليونسكو.
اختيار مناهج للعلوم والرياضيات واللغات ذات مرتبة عالمية . ٢٫١٫٢

متقدمة ومناسبة لمنظومة التعليم في مصر( على أن تكون 

متكاملة وشاملة لطرائق التدريس ، وأساليب التقويم).
تمصير وتجريب المناهج المختارة على ١٠٪ عينة ممثلة من . ٢٫١٫٣

المدارس االبتدائية
إعداد المواد التعليمية وأدوات التقويم وتدريب المعلمين . ٢٫١٫٤

والكوادر

استكمال تزويد المدارس االبتدائية بعدد ١١٢٤٨ معمل علوم . ٢٫١٫٥

وعدد ٢٢٠٠ مكتبة

تهيئة الرأي العام، واألسر والتالميذ لقبول المناهج الجديدة. ٢٫١٫٦

تطبيق المناهج الجديدة على جميع المدارس االبتدائية بناًء على . ٢٫١٫٧

نتائج التجريب.

استقبال التغذية الراجعة من خالل التقويم والمتابعة وتطبيق . ٢٫١٫٨

التعديالت إن وجدت

٣ سنوات

تطوير املناهج

موارد برشية 

وتنمية مهنية

مركز املناهج ومستشارو 

املواد

قطاع التعليم العام

تحديث وتطوير اللغة . ٢٫٢

العربية، والتربية الدينية، 
والمواد االجتماعية، بما 

يتماشى مع تعميق مفاهيم 

المواطنة والهوية

ممثلين . ٢٫٢٫١ يضم  المناهج  تطوير  مجال  في  متخصص  فريق  تكوين 

للمثقفين والمفكرين بهدف تحديث المواد المستهدفة

والمواد . ٢٫٢٫٢ الدينية  والتربية  العربية  للغة  الحالية  المناهج  مراجعة 

االجتماعية

إصدار نسخة معدلة من المناهج. ٢٫٢٫٣

تدريب ٦٠٪ من المعلمين وجميع الموجهين على المناهج الجديدة. ٢٫٢٫٤

تطبيق المناهج الجديدة ومتابعة وتقويم نتائجها . ٢٫٢٫٥

السنة األوىل

تطوير املناهج 

موارد برشية

تنمية مهنية

مركز املناهج ومستشارو 

املواد

قطاع التعليم العام
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العمل على خفض معدالت . ٢٫٣

الغياب واالنقطاع والرسوب 
والتسرب والغش في 

االختبارات. 

واالنقطاع . ٢٫٣٫١ للتسرب  المعرضين  التالميذ  عن  للكشف  أداة  إعداد 
وتدريب المعلمين واإلخصائيين على تطبيقها بانتظام

البرامج . ٢٫٣٫٢ في  المشتركين  المعلمين  ألثابه  حوافز  نظام  وتطبيق  وضع 
العالجية ، واإلثرائية 

وضع تطبيق آلية لمتابعة البرامج العالجية، واإلثرائية على مستوى . ٢٫٣٫٣
اإلدارة والمديرية التعليمية

وضع آليات للحد من معدالت الرسوب، والقضاء على ظاهرة الغش . ٢٫٣٫٤

باالمتحانات

٣سنوات 

اإلصالح املدريس

املوارد البرشية 

والتنمية املهنية 

املديريات واإلدارات 
التعليمية واملدارس 

املراكز البحثية 

توفير عوامل األمن . ٢٫٤

والسالمة، ومعالجة أسباب 

العنف المدرسي بجميع 

المدارس

وضع قائمة مراجعة مقننة لمتطلبات األمن والسالمة على مستوى . ٢٫٤٫١

المدرسة، مع وضع القواعد الملزمة لتطبيقها وااللتزام باستيفائها

المدرسة . ٢٫٤٫٢ مستوى  على  والسالمة  األمن  لمتطلبات  دليل  ونشر  وضع 

وفق معايير الجودة والتدريب على تطبيق آلياته

والكوادر . ٢٫٤٫٣ المعلمين  ترقية  تدريبات  برامج  في  تطبيقي  مقرر  وضع 

الالزمة  والمهارات  المعارف  اكتساب  إلى  يهدف  المدرسية 

الكتشاف مصادر العنف المدرسي وكيفية تالفيها

املوارد البرشية ٣ سنوات 

والتنمية املهنية

أفرع هيئة األبنية 
التعليمية املديريات 

واإلدارات التعليمية

االكادميية املهنية للمعلم

إدارات ومراكز التدريب

استيفاء احتياجات جميع . ٢٫٥

مدارس الحلقة االبتدائية 

من المعلمين المدربين 

قبل وأثناء الخدمة وفق 

للتخصصات المختلفة 

جميع . ٢٫٥٫١ احتياجات  واستيفاء  تحديد  في  المعلومات  نظام  استخدام 

المدارس االبتدائية من المعلمين والكوادر اإلدارية المدربة

تدريب ٦٠٪ من المعلمين على المناهج الجديدة أثناء الخدمة. ٢٫٥٫٢

إدارة موارد برشية٣ سنوات 

– اإلدارة املركزية للتعليم 

األسايس – اإلدارة العامة 

للتعليم االبتدايئ –- شئون 

العاملني 



٢٤

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

تقديم برامج إثرائيه . ٢٫٦

للموهوبين وبرامج 
عالجية لبطيىء التعلم، 

وذوى مستويات التحصيل 
المنخفضه لضمان تحقيق 

كل تلميذ للحد األدنى من 
اإلنجاز المطلوب 

أو . ٢٫٦٫١ الموهوبين  من  سواًء  مدرسة  بكل  المستهدفة  الفئات  تحديد 
بطيئى التعلم

تحديد المواد الدراسية والمناهج اإلثرائية ، وإعداد برامج عالجية . ٢٫٦٫٢
وإثرائية 

والمواد، . ٢٫٦٫٣ المناهج  تلك  ستدرس  التى  المناسبة  الكوادر  اختيار 

وتدريبها على التطبيق
تطبيق البرامج العالجية واإلثرائية بكل مدرسة. ٢٫٦٫٤

دراسة أثر تلك البرامج العالجية والمناهج  اإلثرائية على مستوى . ٢٫٦٫٥
الفئات المستهدفة

مدارس . ٢٫٦٫٦ بجميع  االبتدائى  التعليم  بحلقة  القرائية  برامج  تعميم 

الجمهورية 

٣ سنوات

ذوي االحتياجات 

اخلاصة

موارد برشية 

وتنمية مهنية

اإلدارة املركزية للتعليم 

األسايس – اإلدارة العامة 

للتعليم االبتدايئ

توفير بنية تكنولوجية . ٢٫٧

اقتصادية الكلفة والصيانة، 

تفي باحتياجات عمليات  

التعليم والتعلم، واإلدارة 

المدرسية

المعدات . ٢٫٧٫١ حيث  من  التكنولوجية  للبيئة  شامل  مسح  تطبيق 

والكوادر  المعلمين  واستعدادات  االتصال،  ونظم  والبرمجيات 

التربوية والتالميذ

المعلومات . ٢٫٧٫٢ تكنولوجيا  من  المناسبة  الحلول  وتجريب  إيجاد 

واالتصال في اطار من التكلفة في مقابل العائد التربوي

تزويد جميع المدارس بالحلول المناسبة لكل منها، من أجل ادارة . ٢٫٧٫٣

نظم المعلومات واإلدارة المدرسية  

٢٠٠٠٠٠ . ٢٫٧٫٤) االبتدائية  المدارس  بجميع  دراسية  حجرة  كل  تزويد 

حجرة) بسبورة ذكية وجهاز عرض بيانات

٣ سنوات 

تكنولوجيا التعليم

اإلدارة والنظم 

املتابعة والتقويم

التطوير التكنولوجي 

–– أفرع هيئة األبنية 

التعليمية

املديريات واإلدارات 

التعليمية 
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القضاء على جميع الكثافات . ٢٫٨

التي تزيد عن ٦٠ طالب / 

فصل. 

حصر وتصنيف المدارس التي تزيد الكثافة فصولها عن ٦٠ تلميذ/ . ٢٫٨٫١

فصل (حوالى ٧٥٠ مدرسة تحتوى على ١٠٠٠٠ فصل)

وضع حزمة من البدائل تناسب الحاالت المختلفة للمدارس. ٢٫٨٫٢

كل . ٢٫٨٫٣ مستوى  على  المحلي  المجتمع  مع  المختلفة  البدائل  بحث 

مدرسة

تطبيق وتقويم البديل المختار. ٢٫٨٫٤

يتعلق . ٢٫٨٫٥ فيما  االدارات  و  المدارس  بين  الخبرات  لتبادل  آلية  تطبيق 

بمشكلة كثافة الفصول

األبنية التعليمية٣ سنوات

قطاع التعليم العام
إدارة املعلومات واحلاسب 

اآلىل
أفرع هيئة األبنية 

التعليمية
املديريات واإلدارات 

التعليمية واملدارس

إعداد وتطبيق نظام للتقويم . ٢٫٩

األصيل على جميع سنوات 

حلقة التعليم االبتدائي 

يضمن رصد نواتج التعلم 

ويتماشى مع واقع كثافات 

الفصول ومعدالت التالميذ 

للمعلمين.

وتجريبها . ٢٫٩٫١ الجديدة  المناهج  مع  متسقة  للتقويم  أدوات  تصميم 

وتقنينها على عينات ممثلة لتالميذ المرحلة االبتدائية

وأدوات . ٢٫٩٫٢ نظم  على  الموجهين  وجميع  المعلمين  من   ٪٦٠ تدريب 

االختبارات الجديدة

تطبيق برنامج لتهيئة التالميذ على نظم التقويم الجديدة. ٢٫٩٫٣

٣ سنوات 

نظم التقويم 

واملتابعة

املناهج

املوارد البرشية 

والتنمية املهنية

املركز القومي لالمتحانات 

والتقويم الرتبوي

األكادميية املهنية للمعلم 

إدارات ومراكز التدريب

مركز تطوير املناهج
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وضع دليل وتطبيق منظومة . ٢٫١٠

من البدائل والحوافز لتقديم 

حزم من األنشطة التربوية 

في كل المدارس االبتدائية 

تتناسب مع ظروف المدرسة 

وتراعي الفروق الفردية بين 

التالميذ.

من . ٢٫١٠٫١ أعضاء  يضم  الالصفية  األنشطة  في  متخصص  فريق  تكوين 

األبنية التعليمية ونظم المعلومات التربوية

المتاحة . ٢٫١٠٫٢ االمكانات  وفق  االبتدائية  المدارس  وتصنيف  حصر 

لألنشطة الالصفية

تحديد حد أدنى من المرافق المطلوب توافرها بالمدرسة ، كمعيار . ٢٫١٠٫٣

لقياس تقديرات االحتياجات من تلك المرافق.

بالمدارس . ٢٫١٠٫٤ المحيطة  المجتمعات  في  المتوفرة  اإلمكانات  حصر 

إمكانات  في  النقص  حال  في  الستخدامها  المعنيين  مع  والتنسيق 

المدرسة  

للمدرسة . ٢٫١٠٫٥ المناسبة  الالصفية  األنشطة  بجميع  قائمة  ونشر  وضع 

االبتدائية واحتياجاتها 

وضع منظومة من الحوافز والقواعد التي تضمن مشاركة التالميذ و . ٢٫١٠٫٦

الكوادر المدرسية في تفعيل األنشطة الالصفية في جميع المدارس

وضع وتوزيع دليل لمعاونة المدرسة في اختيار ما يمكن تطبيقه من . ٢٫١٠٫٧

األنشطة الالصفيه وكيفية تطبيقها وتقويمها

السنة األوىل 

اإلصالح املدريس 

تطوير املناهج

األبنية التعليمية 

قطاع التعليم العام

اإلدارة العامة للتعليم 
االبتدايئ 

اهليئة العامة لألبنية 

التعليمية ، وأفرعها
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كوحدة . ٣٫١ المدرسة  صالحيات  في  التوسع 

عملياتها  إدارة  عن  مسئولة  مستقلة 

حوكمة  نظام  تطبيق  مع  التعليمية، 

متميزة  وإدارة  فعالة  قيادة  وتوفير  جيد، 

مدعومة بنظام كفء  يعمل على تحسين 

ويوفر  التخطيط  وتعزيز  الموارد  إدارة 

برامج تدريبية في اإلدارة التعليمية 

تنفيذه . ٣٫١٫١ تم  ما  بتقويم  واالمتحانات  للتقويم  القومي  املركز  تكليف 

تطبيقات  من  به  يرتبط  وما  املدرسة  عىل  القائم  االصالح  برنامج  من 

السنوات  خالل  صالحيات  من  اتاحته  ميكن  ما  وإضافة  الالمركزية، 

والتخطيط  املوارد  تنمية  من  يعظم  مبا  اخلطة  من  األوىل  الثالث 

الستخدامها

مبشاركة . ٣٫١٫٢ االبتدائية  املدرسة  وحوكمة  لصالحيات  دليل  ونرش  وضع 

اإلدارات  االمناء  وجمالس  املدرسية  والقيادات  واملوجهني  املعلمني 

واملديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة 

مراجعة األطر الترشيعية والقرارات الوزارية، واللوائح يف ضوء رؤية . ٣٫١٫٣

المركزية القطاع، وتعديل األطر يف ضوء تلك املراجعة 

االستفادة . ٣٫١٫٤ عىل  املدرسية  القيادات  ومتابعة  لتدريب  خطة  وتنفيذ  وضع 

من الصالحيات اجلديدة يف االرتقاء بفاعلية املدرسة 

أول سنتني 

من اخلطة

الالمركزية – إدارة 

موارد برشية 

وحدة دعم 

الالمركزية – 

شئون العاملني 

– املركز القومي 

لالمتحانات 

والتقويم 
الرتبوي 

والتوجيه . ٣٫٢ التفتيش  بمهارات  االرتقاء 

وتقييم  مراقبة  نظام  وتطبيق  واإلشراف 

المدرسة  عمليات  وتقييم  لمتابعة  فعال 

االبتدائية وضمان التعلم المتسم بالجودة

منظور . ٣٫٢٫١ من  االبتدائية  باملرحلة  والتفتيش  التوجيه  منظومة  بناء  إعادة 

اجلودة و لتبىن عىل النتائج

واملوجهني . ٣٫٢٫٢ املعلمني  مبشاركة  الفعال  والتوجيه  للتقويم  دليل  وضع 

وإجراءات  أهداف  يتضمن  االمناء،  وجمالس  املدرسية  والقيادات 

التعليم  وفاعلية  كفاءة  رفع  يف  نتائجه  من  االستفادة  وكيفية  التوجيه 

والتعلم

املتابعة . ٣٫٢٫٣ عىل  املدرسية  والقيادات  واملوجهني  ملعلمني  من   ٪٦٠ تدريب 

والتقويم األصيل واالمتحانات وضامن اجلودة.

أول سنتني 

من اخلطة
نظم تقويم ومتابعة

قطاع التعليم 

العام 
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الخاصة . ٣٫٣ القواعد  في  النظر  أعادة 
باالنقطاع و النقل التلقائي مع االستفادة 

من قواعد المعلومات المركزية

واالدارات . ٣٫٣٫١ للمدارس  وممثلني  العام  التعليم  قطاع  تضم  جلنة  تشكيل 

والقواعد  القوانني  ملراجعة  القانوين  واملستشار  التعليمية  واملديريات 

مواد  االعتبار  يف  األخذ  مع  االبتدايئ  للتعليم  احلاكمة  والقرارات 

كفاءة  ضامن  الالزمة  بالتوصيات  واخلروج  بالتعليم  املرتبطة  الدستور 

وفعالية إدارة قطاع التعليم قبل اجلامعي

الستطالع . ٣٫٣٫٢ املعنية  اجلهات  عىل  اجلديدة  والقرارات  التعديالت  طرح 
اآلراء و تغيري ما يلزم ، قيام خيص قواعد االنقطاع والنقل التلقايئ 

إصدار وتعميم التعديالت والقرارات اجلديدة ومتابعة تنفيذها . ٣٫٣٫٣

أول سنتني 

من اخلطة

اإلدارة والنظم 

املتابعة والتقويم

قطاع التعليم 

العام
للتعليم االبتدايئ 

– املديريات
مركز التطوير 

التكنولوجي

التربية . ٣٫٤ بوزارة  المعلومات  قواعد  ربط 

بالسجل  المعلومات  بقواعد  والتعليم 

الكلي  لالستيعاب  للتخطيط  المدني 

خارج  األطفال  مجتمع  حجم  وتقدير 

التعليم

تشكيل جلنة دامئة للتنسيق بني اإلدارة العامة لنظم املعلومات واإلحصاء . ٣٫٤٫١

بالوزارة والسجل املدين لتحديد املدخالت واملخرجات ووضع اآلليات 

قواعد  لربط  تستخدم  سوف  التي  والربجميات  املنظمة  والقواعد 

املعلومات باجلهتني

دقة . ٣٫٤٫٢ معامالت  لتحديد  املحافظات  أحدى  عىل  ميداين  اختبار  إجراء 

الكشف عن األطفال خارج التعليم

وفق . ٣٫٤٫٣ للمعنيني  مركزًيا  ال  استخدامه  واتاحة  املعلومايت  النظام  تعميم 

صالحيات متفق عليها

أول سنتني 

من اخلطة
التعليم املجتمعي

إدارة التعليم 

املجتمعي- 

اإلدارة العامة 

للمعلومات 

واحلاسب
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توفير حجرات دراسية (مكان لكل طفل) تتناسب مع البيئات المحلية . ١٫١

وصيانتها وإعادة تأهيلها ال مركزًيا

عدد احلجرات 

املضافة
توفر أرايض للبناءتقرير األبنية

التوسع في أعداد المدارس المهيأة للدمج لتصل ١٠٪. ١٫٢
نسبة املدارس التي يتم 

هتيئتها
توفر ميزانية وتدريب الكوادرتقرير األبنية١٠٪

أيام . ١٫٣ طوال  االبتدائية  المرحلة  أطفال  لجميع  المدرسية  التغذية  توفير 

العام الدراسي، كذلك برامج الرعاية الصحية

نسبة التالميذ 

املستفيدين من 

التغذية 150 يوم

٪١٠٠
تقرير إدارة 

التغذية
توفر امليزانية وخطوط االنتاج

الخاص . ١٫٤ القطاع  مساهمة  لزيادة  توعوية  برامج  وتطبيق  تصميم 

التعليمية  الخدمة  توفير  في  األهلية  والجمعيات  المدني  والمجتمع 

المناطق  في  خاصة  المدارس،  تقدمها  التي  المجتمع  خدمة  وأنشطة 

المحرومة

عدد الربامج بكل 

حمافظة
٦ برامج

تقرير العالقات 

العامة

قناعة املستويات املحلية وقدراهتا عىل 

تنفيذ احلمالت

المباشرة . ١٫٥ وغير  المباشرة  بالمصروفات  يتعلق  فيما  الفقيرة  االسر  دعم 

للتعليم
عدد االرس املستفيدة

حيدد عىل 

مستوى 

املحافظة

تقرير اإلدارة 

التعليمية
توفر بيانات االرس املستهدفة

óFGƒ©dG

٩٨٪معدل االستيعاب

قاعدة بيانات 

الوزارة

تنفيذ انشطة األهداف ١٫١ / ١٫٥

تنفيذ انشطة األهداف ١٫١ -٩٥١٫٥٪معدل القيد الصايف
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تقديم مناهج معاصرة تتماشى مع المعايير العالمية من ١٫٢. 

حيث المحتوى، وطرائق التدريس، والتقويم في مواد 
تكنولوجيا  وتوظيف  واللغات،  والرياضيات  العلوم 

المعلومات واالتصاالت  لدعم عمليات التعليم والتعلم.

منهج جديد
منهج جديد لكل 

مادة يف كل صف

وثيقة املنهج

الكتب واملواد التعليمية

بناء قدرة مركز تطوير املناهج

وعي وتقبل املعلمني والتالميذ وأولياء 

أمورهم باحلاجة للمناهج اجلديدة

الدينية، . ٢٫٢ والتربية  العربية،  اللغة  وتطوير  تحديث 

مفاهيم  تعميق  مع  يتماشى  بما  االجتماعية،  والمواد 

المواطنة والهوية

منهج جديد
منهج جديد لكل 

مادة يف كل صف

وثيقة املنهج

الكتب واملواد التعليمية

بناء قدرة مركز تطوير املناهج

وعي وتقبل املعلمني والتالميذ وأولياء 
أمورهم باحلاجة للمناهج اجلديدة

العمل على خفض معدالت الغياب واالنقطاع والرسوب ٣٫٢. 

والتسرب والغش في االختبارات.

عدد املستفيدين

حيدد عىل مستوى 

كل مديرية 

تعليمية

تقارير املتابعة

وعي و إقبال التالميذ وأولياء أمورهم 

عىل الربامج

توفر الدافعية لدى املعلمني

نسبة الرسوب
قواعد بيانات وزارة 

الرتبية والتعليم
نسبة االنقطاع

نسبة الترسب

العنف . ٢٫٤ أسباب  ومعالجة  والسالمة،  األمن  عوامل  توفير 

المدرسي بجميع المدارس

نسبة املدارس التي تم 

جتهيزها بعوامل األمن 

والسالمة

١٠٠٪ من مدارس 

املرحلة
تقارير جهاز املتابعة

توفر تقارير منتظمة وحمدثة بخصوص 

عوامل األمن والسالمة

استيفاء احتياجات جميع مدارس الحلقة االبتدائية من ٥٫٢. 

المعلمين المدربين قبل وأثناء الخدمة وفق للتخصصات 

المختلفة

نسبة املعلمني املدربني 

يف كل مادة
٪١٠٠

تقارير التوجيه 

واملتابعة عىل مستوى 

اإلدارة

توفر إمكانات التدريب

عالجية ٦٫٢.  وبرامج  للموهوبين  إثرائيه  برامج  تقديم 

المنخفض  التحصيل  مستويات  وذوى  التعلم  لبطيء 

لضمان تحقيق كل تلميذ لحد األدنى لمستوى االنجاز 
المطلوب

عدد الربامج اإلثراءية

عدد الربامج العالجية

حيدد وفق حالة 

كل إدارة تعليمية

تقارير جهاز املتابعة 

واجلودة عىل مستوى 

اإلدارة

وعي و إقبال التالميذ وأولياء أمورهم 

عىل الربامج

توفر الدافعية لدى املعلمني
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تفي . ٢٫٧ والصيانة  الكلفة  اقتصادية  تكنولوجية  بنية  توفير 

باحتياجات عملية  التعليم والتعلم واإلدارة المدرسية

نسبة املدارس املجهزة 

تكنولوجيا
٪١٠٠

تقارير قطاع 

التكنولوجيا واملعلومات

توفر امليزانية وخطوط االنتاج 

والصيانة، ودافعية املعلمني

القضـــــاء علـى جميــع الكثافــات التي تزيـد عـن ٨٫٢. 
٦٠ طالب/ فصل.

نسبة الفصول التي تقل 
عن ٦٠ تلميذ/فصل

٪١٠٠

قواعد بيانات وزارة 

الرتبية والتعليم عىل 

مستوى املدرسة

توفر أريض لبناء فصول جديدة

إعداد وتطبيق نظام للتقويم األصيل على جميع سنوات . ٢٫٩
التعلم  نواتج  رصد  يضمن  االبتدائى  التعليم  حلقة 

ويتماشى مع واقع كثافات الفصول ومعدالت التالميذ 

للمعلمين

نظام تقويم أصيل مفعل

تطبيق نظام 

التقويم يف مجيع 

املدارس 

تقرير متابعة من مركز 

التقويم واالمتحانات

تدريب مجيع املعلمني عىل النظام 

اجلديد

وعي وتقبل التالميذ وأولياء أمورهم 

للنظام اجلديد للتقويم

وضع دليل وتطبيق منظومة من البدائل والحوافز لتقديم . ٢٫١٠

التربوية في جميع مدارس المرحلة  حزم من األنشطة 

وتراعي  المدرسة،  ظروف  مع  تتناسب  االبتدائية 

الفروق الفردية بين التالميذ.

دليل لألنشطة
دليل لألنشطة 

مفعل يف كل 

مدرسة ابتدائية

تقارير جهاز املتابعة و 

إدارات اجلودة

تطبيق حوافز مناسبة للمعلمني 

واالداريني والطالب املشاركني يف 

األنشطة املختلفة
نسبة املدراس التي تقدم 

أنشطة للطالب

óFGƒ©dG

نسبة التالميذ املشاركني 

يف األنشطة الرتبوية
٪٩٠

تقارير جهاز املتابعة و 

إدارات اجلودة

منو الوعي لدى التالميذ وأولياء االمور 

والكوادر املدرسية بأمهية ممارسة 

األنشطة
معدل الغياب السنوي 

للتلميذ
٪٥

تقارير جهاز املتابعة و 

إدارات اجلودة

تطبيق نظام فعال لتسجيل احلضور 

والغياب

متوسط درجة التحصيل 

يف االختبارات النهائية
٪٧٥

تقارير إدارات 

االمتحانات
تطبيق اختبارات حتصيل مقننة
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التوسع في صالحيات المدرسة كوحدة مستقلة مسئولة عن . ٣٫١

جيد،  حوكمة  نظام  تطبيق  مع   ، التعليمية  عملياتها  إدارة 

كفء   بنظام  مدعومة  متميزة  وإدارة  فاعلة  قيادة  وتوفير 

ويوفر  التخطيط  وتعزيز  الموارد  إدارة  تحسين  على  يعمل 

برامج تدريبية في اإلدارة التعليمية 

الئحة صالحيات 

موسعة للمدرسة

نرش وتطبيق الئحة 

الصالحيات املوسعة 

بجميع املدارس

تقارير أجهزة املتابعة 

اجلودة عىل مستوى 

املديرية

جتاوب االدارات املدرسية وقناعتهم 

بالالئحة اجلديدة وإمكانية تطبيقها

وتطبيق . ٣٫٢ واإلشراف  والتوجيه  التفتيش  بمهارات  االرتقاء 

المدرسة  عمليات  وتقييم  لمتابعة  فعال  وتقييم  مراقبة  نظام 

االبتدائية وضمان التعلم المتسم بالجودة

نظام للتوجيه 

واالرشاف

عدد املتدربني

تطبيق النظام عىل مجيع 

اإلدارات

تدريب مجيع املوجهني

تقارير أجهزة املتابعة 

اجلودة عىل مستوى 

املديرية

أعادة هيكلة أجهزة التوجيه 

واالرشاف واملتابعة وضامن اجلودة

إعادة النظر في القواعد الخاصة باالنقطاع و النقل التلقائي . ٣٫٣

مع االستفادة من قواعد المعلومات المركزية

قواعد جديدة 

لالنقطاع والنقل 

التلقايئ

تطبيق القواعد بجميع 

اإلدارات التعليمية
تقارير أجهزة املتابعة

صالحية اإلدارات يف تطبيق القواعد 

اجلديدة

بقواعد . ٣٫٤ والتعليم  التربية  بوزارة  المعلومات  قواعد  ربط 

الكلي  لالستيعاب  للتخطيط  المدني  بالسجل  المعلومات 

وتقدير حجم مجتمع األطفال خارج التعليم

اتساق بيانات 

األطفال يف كلتا 

القاعدتني

واجهة مستخدم 

الستخراج تقارير 

متسقة عن األطفال 

خارج التعليم

عينة عشوائية من 

جداول إحصائية 

تؤكد اتساق قواعد 

البيانات للجهتني

توفر الرقم القومي جلميع األطفال يف 

سن التعليم موافقة وزارة الداخلية 

عىل الربط بني قواعد البيانات

óFGƒ©dG

نسبة املدارس التي 

تضع وتطبق خطط 

حتسني

٪٩٠

تقارير الزيارات 

املدرسية

تقارير أداء املوجهني

توفر احلوافز املادية واملعنوية 

للمدراس ملامرسة الصالحيات 

االضافية

نسبة األطفال خارج 

التعليم
٪٥

تقارير إدارة 
املعلومات واإلحصاء

توفر الرقم القومي جلميع األطفال يف 

سن التعليم
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الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

 2017 /2016 ájÉ¡æH  á©bƒàªdG äÉLôîªdG
الرسمى . ١ السن  فى  األطفال  لتغطية  الدولية  المعدالت  إلى  للوصول  واالجمالى  الصافى  واالستيعاب  واالجمالى  الصافى  القيد  معدالت  رفع 

لاللتحاق بالصف األول االبتدائى ولمن هم فى عمر ٦ – ١١ عام المقابل لمرحلة التعليم االبتدائى مع مراعاة الزيادة السكانية السنوية 

خفض كثافة الفصول على أال تزيد كثافة أى فصل عن ٤٠ تلميذ / فصل. ٢

خفض كثافة ٧٥٠ التى بها كثافات ٦٠ طالب فاكثر فى الفصل الواحد  . ٣

اعادة استخدام ١٦٢٠٠ حجرة دراسية والغير مستغلة فى العملية التعليمية فى المدارس االبتدائية. ٤

بناء ٤٢١١٠ حجرة دراسية جديدة خالل ثالثة أعوام قادمة. ٥

تشكيل فريق عمل داخل كل مديرية لتعبئة الدعم المجتمعى. ٦

عمل جميع المدارس ذات الفترة الواحدة بنظام اليوم الكامل وعددهم ١١٩٨١ مدرسة منهم ٦٥٥٨ مدرسة  تعمل بنظام اليوم الكامل و ٥٤٢٣ . ٧

مدرسة صباحية وال تعمل معها مدارس أخرى 

التخلص من نظام الفترتين فى ١٨٢٤ مدرسة ومن نظام الثالث فترات فى ٢٩ مدرسة. ٨

توفير تغذية لجميع تالميذ المرحلة االبتدائية (٩٠٠٠٠٠٠ تلميذ) لمدة ١٨٠ يوم. ٩

توفير رعاية صحية شاملة لجميع تالميذ المرحلة االبتدائية (٩٠٠٠٠٠٠ تلميذ) طوال العام. ١٠

التخلص من العنف المدرسى بجميع أشكاله وتوفير عوامل األمن والسالمة بجميع المدارس االبتدائية . ١١

تدريب ٦٠٪ من المعلمين أثناء الخدمة. ١٢

إصالح المالعب وتوفير األدوات الرياضية بالمدارس االبتدائية. ١٣

تزويد جميع مدارس التعليم االبتدائى بحجرات األنشطة الالزمة. ١٤

استكمال تزويد جميع مدارس التعليم االبتدائى بمعامل العلوم (١١٢٤٨ معمل) . ١٥

تزويد ٢٢٠٠ مدرسة تعليم ابتدائى بالمكتبات الالزمة  . ١٦

تزويد ٢٠٠٠٠٠ فصل بسبورة ذكية وجهاز عرض وشاشة عرض. ١٧

تطبيق أسلوب التعلم النشط ونظام التقويم الشامل بفاعلية فى جميع المدارس االبتدائية. ١٨

تنفيذ برامج إثرائية للتالميذ الموهوبين وبرامج عالجية لبطيئى التعلم وذوى مستويات التحصيل المنخفض على مستوى كل مدرسة تعليم ابتدائى. ١٩

تطبيق نظام القرائية على جميع صفوف المرحلة االبتدائية. ٢٠



٣٤

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

iOGóYE’G º«∏©àdG á≤∏M ìÓ°UEG èeÉfôH
ΩÉ©dG ±ó¡dG:   «حلقة تعليمية توجه جهودها نحو خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة، والرياضيات، والعلوم، واالتصال، وتتيح االبتكار 
واإلبداع، والتواصل على مستوى عالمي كأساس لبناء منظومة داعمة لمهارات البحث العلمي المنتجة للعلوم والمعارف وتكاملها، مع التأكيد 

على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية العربية، والتكامل مع اآلخر وقبوله والتفاعل معه“

:áeó≤e
تعد مرحلة التعليم اإلعدادي الحلقة الثانية من التعليم األساسي، وهي تستكمل تنمية شخصية التلميذ في المرحلة العمرية من ١٢-١٤ 

سنة، وتكسبه المعارف والمهارات التي تعده لاللتحاق بالمرحلة التالية وهي التعليم الثانوي 

وتولى مصر أهمية خاصة لملف التعليم ضمن خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية. وعلى الصعيد العام، على الرغم من أن اإلنجازات 

كبيرة فيما يخص استيعاب األطفال بالتعليم األساسى، فإن التحديات ال تزال كبيرة أيًضا: فهناك مئات اآلالف من األطفال لم ينالوا حظًا من 

التعليم، وخاصة بين الفتيات واألطفال من األسر الفقيرة، فال يزالون يعانون الحرمان من الحصول على فرصة تعليم مناسبة، وفى النهاية نجد 

أن مخرجات العملية التعليمية ضعيفة وال ترقى لمستوى الطموح.

 äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG
غياب العدالة فى توزيع الموارد على مستوى النظام، مما أدى إلى تفاوت ملحوظ من حيث مستوى جودة مخرجاته.• 

ما يزيد على ٢٠٪ من الفصول مرتفعة الكثافة، وقد تصل إلى ١٤٠ طالب/ فصل ببعض المناطق.• 

ازدياد عدد مدارس التعليم المهنى، والتى ال تقدم خدمة تعليمية تذكر لطالبها، وبها أجهزة إدارية وفنية وتعليمية كاملة.• 

تواضع مساهمة التعليم الخاص فى استيعاب التالميذ، (فقط ٦٫٣٪ فى عام ١٢/٢٠١١).• 

٦٣٫٧٪ من المدارس تعمل إما لفترة صباحية أو فترة ثانية ويوم دراسى قصير، وحتى بعضها يعمل للفترة الثالثة، مما يؤثر على جودة • 

العملية التعليمية بها. 
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٣٥

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

٢٥٪ من معلمى التعليم اإلعدادى الحكومى تقريًبا، وحوالى ثلثى معلمى التعليم اإلعدادى الخاص غير مؤهلين تربوًيا للعمل كمعلمين.• 

معدالت رسوب مرتفعة، وكذا معدالت التسرب عند مستوى ٦٪ فى ١٢/٢٠١١.• 

تدنى مهارات القراءة والكتابة بين تالميذ التعليم اإلعدادى (ما يزيد على ثلث الطالب). • 

تفشى ظاهرة الغش بالمدارس.• 

ارتفاع معدل إدارى/ معلم، وإن كان فى تحسن، مع ثبات معدل معلم/ فصل تقريًبا.• 

٢٠٪ تقريًبا المعلمين تقريًبا المثبتين على الكادر الخاص للمعلم غير قائمين بالعمل كمعلمين. • 

ضعف أو باألحرى غياب دور التوجيه الفنى.• 

ضعف أثر البرامج التدريبية وبرامج التنمية المهنية للمعلمين واإلداريين.• 

ضعف برامج التنمية المهنية للمعلمين في الجانب العلمى واألكاديمى (رياضيات، علوم، تكنولوجيا). • 

غياب دور معامل العلوم، وغرف األنشطة، والمكتبات إلى حد ما في تعلم التالميذ بالمدارس.• 

غياب دور استخدامات تكنولوجيا التعليم فى تحسين مستوى جودة التعليم اإلعدادى.• 

من بين ٤٨ دولة، حققت مصر المرتبة الـ ٣٨ فى الرياضيات، والـ ٤١ فى العلوم فى المسابقة العالمية TIMSS فى عام ٢٠٠٧.• 

ما يزيد قليًال على ُعشر خريجى التعليم اإلعدادى يلتحقون بالمسار العلمى فى الثانوى العام. • 

مناهج ضعيفة غير ذات صلة باحتياجات المتعلمين، تركز على الحفظ والتلقين دون إعمال مهارات التفكير العليا.• 

تفشى  ظاهرة الدروس الخصوصية كظاهرة مجتمعية مرضية تجهض جميع عمليات اإلصالح بالمدارس.• 



٣٦

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

èeÉfôÑdG äÉ¡LƒJh äÉ°SÉ«°ùd ΩÉ©dG QÉWE’G
«المدرسة الفعالة»، النموذج الحلم الذى يبنى البرنامج عليه استراتيجياته وآلياته فى التطبيق والتنفيذ، مدرسة تبنى ثقافاتها وممارساتها 

وتنمى قدراتها استناًدا إلى معايير دولية تبنتها دول حققت الصدارة التعليمية. وبناًء على ذلك النموذج تقيم وزارة التربية والتعليم نموذجها 

فى إصالح حالة التعليم فى مصر خالل سنوات الخطة ١٥/٢٠١٤- ٣٠/٢٠٢٩، والتى تسعى إلى تحقيق اإلصالح المنشود من خالل السياسات 

التالية:

ضمان إتاحة فرصة تعليمية تتسم بالجودة لكل تلميذ، فرصة تتناسب وظروف مجتمعه• 

ضمان وتأكيد العدالة فى توزيع الموارد بين المنتفعين، مع التحيز للفئات األكثر حرمانًا وتهميًشا• 

التركيز على ضبط أداء المدارس خالل السنوات الثالث األولى من االستراتيجية، بالتدخل المباشر إلصالح عمل المدارس، مع التركيز • 

على المدارس األشد احتياًجا، واألسوأ أداًء، واألعلى كثافة

التركيز على اإلصالح بمفهوم تحسين األداء والعمليات، ال بالمدخالت (الكيف ال الكم)• 

البدء من حيث انتهى اآلخرون، واالستفادة من جميع النماذج الناجحة سواء على المستوى القومى، واإلقليمى، والعالمى والبناء عليها، • 

مع االلتزام والتأكيد على الهوية الوطنية 

إعطاء كل االهتمام الواجب للمعلم حتى يستعيد كفاءاته ومهاراته ، واتجاهاته نحو مهنته ومسئوليته تجاه تالميذه• 

التركيز على المهارات األساسية بالمناهج مع التوسع بالجانب التطبيقى، وااللتزام بربط المنهج بالواقع الحياتى للطالب مع ”النزوع • 

إلى التعمق دون التوسع“

لجذب •  وداعمة  مساعدة  العصر،  ومعطيات  تتناسب  تعليمية  صيغ  إليجاد  واالتصاالت  والمعلومات  التعليم،  تكنولوجيا  على  االعتماد 

المدرسة للتالميذ واالرتباط بها وبشكل مستمر

االعتماد على نظم التقييم األصيلة إلصالح منظومة التعليم، والتقويم المقنن لتشخيص مشكالت القطاع، وإيجاد الحلول بشكل علمى • 

قائم على البحث العلمى واألكاديمى المتخصص

القضاء التام على ظاهرة الغش بالمدارس، حتى يكون التقييم موضوعًيا حقيقًيا أصيًال، والتدخل موجًها نحو الحلول• 
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الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

واكتساب •  والحساب  والكتابة  بالقراءة  الخاصة  األساسية  المهارات  اإلعدادى  التعليم  حلقة  خريجى  جميع  وإتقان  اكتساب  ضمان 

والعمل  الناقد،  والتفكير  التأملى،  والتفكير  التحليل،  ومهارات  المشكالت،  لحل  والعملية  العلمية  والمعرفة  الناقد،  التفكير  مهارات 

الجماعى، وتكوين لبنة للطالب المثقف. 

ترسيخ مبادئ المحاسبية والشفافية والحوكمة فى قطاع التعليم قبل الجامعى لتكون بمثابة القوة الدافعة للنظام نحو اإلصالح• 

الجانب القيمي واالخالقي واتجاهات المعلمين والقائمين على اإلدارة المدرسية نحو مهنة التدريس .• 

 ìÓ°UEÓd èeÉfôÑdG äÉ«é«JGôà°SG
التوجه المباشر نحو تحسين حالة الكفاءة الداخلية لحلقة التعليم اإلعدادى. • 

االعتماد التام على توظيف األنشطة المختلفة وبشتى أنواعها فى دعم تعلم التالميذ • 

والمهارات •  المعارف  إتقان  نحو  موجًها  التعلم  يكون  حتى  الدراسة،  حجرة  داخل  والتعلم  التعليم  عمليات  إلصالح  المباشر  التدخل 

والكفايات. 

االعتماد على القيادة المدرسية كأساس اإلدارة الداعمة، والناجزة لإلصالح.• 

التركيز على الطالب الفرد حتى يجد كل طالب فرصة تعليم تتناسب ومستوى تحصيله• 

بناء نظام للتقييم المستمر للطالب يعتمد على قياس الجوانب المهارية والكفايات والوجدانية المختلفة، فى إطار قومى مقنن، قائم • 

على المعايير تسير فى فلك نظم التقييم العالمية 

استهداف ذوى الكفاءات لتولى مسئولية اإلصالح، مع الدعم والتأييد الكامل لهم، وحمايتهم بإصالح التشريعات، واللوائح، والقرارات، • 

واإلصالح التنظيمى والهيكلى، واإلعداد التام والمتخصص لهم فى شتى مجاالت اإلدارة، مع االعتماد على اختيار الكفء 

االعتماد على االستغالل األمثل للموارد، كل الموارد، وبناء نموذج متطور إلدارتها والبناء عليه• 

تمكين المدرسة بشكل مباشر من إحداث نقلة نوعية فى مستوى األداء بالفصل المدرسى، من خالل توجيه مخصصات مالية إلصالح • 

العملية التعليمية به، وذلك فى ضوء تفعيل مسيرة الالمركزية المالية واإلدارية والسياسية فى قطاع التعليم قبل الجامعى.



٣٨

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

…OGóYE’G º«∏©àdG á≤∏M ìÓ°UEG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
ΩÉ©dG ±ó¡dG:  حلقة تعليمية توجه جهودها نحو خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة، والرياضيات، والعلوم، واالتصال، وتتيح االبتكار واإلبداع، والتواصل على مستوى 
عالمى كأساس لبناء منظومة داعمة لمهارات البحث العلمى المنتجة للعلوم والمعارف وتكاملها، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية العربية اإلسالمية، والتكامل 

مع اآلخر وقبوله والتفاعل معه

إتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التالميذ المنقولين إلى حلقة التعليم اإلعدادي، بتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم، غير مرتفعة الكثافة، عادلة، تراعى البعد المجتمعي إتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التالميذ المنقولين إلى حلقة التعليم اإلعدادي، بتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم، غير مرتفعة الكثافة، عادلة، تراعى البعد المجتمعي . . ١

والبيئي واالقتصادي المتفاوت للمتعلمينوالبيئي واالقتصادي المتفاوت للمتعلمين
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توفري مقاعد . ١٫١

للتالميذ املنقولني 

من حلقة التعليم 

االبتدايئ

قاعدة بيانات سكانية موحدة متاحة عن كل املجتمعات املحلية (املديريات- املراكز- . ١٫١٫١

القرى)

لتحديد . ١٫١٫٢ املديرية  مستوى  عىل   ANPRO-Model والتوقع  للتحليل  منوذج  استخدام 

االحتياجات الفعلية من الفصول

خطط إصالح حملية عىل مستوى املديرية . ١٫١٫٣

دراسات ميدانية الستغالل الفرص املتاحة/ مدرسة لزيادة احلجرات باملدارس الستيعاب . ١٫١٫٤

القادمني اجلدد

غري . ١٫١٫٥ فصًال تقريًبا  كفصول (٢١٣٥٠  املستغلة  غري  الدراسية  احلجرات  من   ٪٥٠ اسرتجاع 

مستغل) باملدارس اإلعدادية١)

توزيع خمصصات إنشاء املدارس وفق معادلة للتمويل ترسخ عدالة التوزيع. ١٫١٫٦

مرشوعات رشاكة PPP إلنشاء عدد ١٥٠ مدرسة . ١٫١٫٧

تفعيل بروتوكول التعاون بني املديريات وفروع اهليئة العامة لألبنية التعليمية باملحافظات . ١٫١٫٨

ضمن إطار عمل الالمركزية بالقطاع 

إنشاء ٦٦٠٠ حجرة دراسية جديدة الستيعاب التالميذ اجلدد. ١٫١٫٩

٣ سنوات

األبنية التعليمية/ 

اإلصالح املتمركز 

عىل املدرسة/ 

الالمركزية 

األبنية التعليمية-  

املديريات 

التعليمية- وحدة 

الالمركزية بالوزارة 

واملديريات

١     هذه الفصول أنشئت مبعرفة اهليئة العامة لألبنية التعليمية، وتسلمتها املديريات التعليمية بالفعل، لكن باملقارنة بني الفصول املستغلة بالفعل، وتلك التي تشري التقارير إىل بنائها بالفعل، نجد أن هناك هذا العدد غري مستغل كفصول 

دراسية، وإمنا تستغل ألنشطة أخرى غري نشاط التدريس هذا الرقم مرجعى وييعود أصله إىل اخلطه السابقة. (املصدر منوذج التحليل والتوقع للخطة ٢٠١٢/٢٠٠٧). 
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خفض كثافات . ١٫٢

الفصول لتصل 

إىل ٤٥٠ طالب/ 

فصل كحد أقىص

حرص تفصييل للفصول مرتفعة الكثافات باملديريات التعليمية، والفرتات، والفرتة الواحدة. ١٫٢٫١

خلفض . ١٫٢٫٢ باملدارس  احلجرات  لزيادة  مدرسة  املتاحة/  الفرص  لتحديد  ميدانية  دراسات 

الكثافات بالفصول

إعادة هندسة اجلدول الدراىس باملدارس املكتظة لزيادة عدد الفصول املتاحة باملدرسة . ١٫٢٫٣

عدد ٥٧٠٠ حجرة جديدة دراسية دخلت اخلدمة التعليمية، بناء عىل الفجوة بني املتاح واملطلوب. ١٫٢٫٤

٣ سنوات

األبنية التعليمية/ 

اإلصالح املتمركز 

عىل املدرسة/ 

الالمركزية 

األبنية التعليمية-  

املديريات 

التعليمية- وحدة 

الالمركزية بالوزارة 

واملديريات

احلد من ظاهرة . ١٫٣

فصول الفرتات 

من خالل إتاحة 

عدد ٥٩٠٠ فصًال 

توفري فرصة تعليمية لتالميذ ١٤ مدرسة إعدادية تعمل بنظام الــ  ٣ فرتات، بإمجايل عدد . ١٫٣٫١
١٣٠ فصًال تقريًبا٢

ثانية . ١٫٣٫٢ كفرتة  تعمل  التي  املدارس  مشكلة  حلل  جديًدا  فصًال   ٪٥٠ بنسبة   ٥٩٠٠ عدد  إنشاء 
(١٣١٠ مدرسة تقريًبا). ٣

دراسات ميدانية لتحديد الفرص املتاحة لزيادة احلجرات باملدارس خلفض أعداد فصول . ١٫٣٫٣

الفرتة الثانية

باملدرسة . ١٫٣٫٤ املتاحة  الفصول  عدد  لزيادة  الفرتات  مبدارس  الدراىس  اجلدول  هندسة  إعادة 

الواحدة بتحريك الفصول هبا

دخول عدد ١٠٠٠ حجرة دراسية جديدة إىل اخلدمة، بناء عىل الفجوة بني املتاح واملطلوب. ١٫٣٫٥

٣ سنوات

األبنية التعليمية/ 

اإلصالح 

املدريس/ 

الالمركزية 

األبنية التعليمية-  

املديريات 

التعليمية- وحدة 

الالمركزية بالوزارة 

واملديريات

احلد من  ظاهرة . ١٫٤

املناطق املحرومة 

من التعليم 

القريبة . ١٫٤٫١ باملدارس  احلجرات  لزيادة  واملمكنة  املتاحة  الفرص  لتحديد  ميدانية  دراسات 

للمناطق املحرومة الستيعاب أبنائها 

مجيع الفراغات املخصصة كحجرات دراسية وغري مستغلة موظفة بالكامل خلفض الكثافات. ١٫٤٫٢

دخول عدد ٣٧٥٠ حجرة دراسية خلدمة القرى املحرومة . ١٫٤٫٣

٣ سنوات

األبنية التعليمية/ 

اإلصالح 

املدريس/ 

الالمركزية 

األبنية التعليمية-  

املديريات 

التعليمية- وحدة 

الالمركزية بالوزارة 

واملديريات

٢    حسب بيانات اإلدارة العامة للمعلومات واحلاسب اآليل يف عام ١٢/١١، وذلك مبعدل ٩ فصل/ مدرسة. 

٣    مبتوسط ٩ فصول/ مدرسة إعدادية .
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توفري خمصصات . ١٫٥

كافية لصيانة 

املدارس 

صيانة بسيطة جلميع املدارس، وصيانة جسيمة دورية لكل مدرسة. ١٫٥٫١

توزيع املوارد املالية املخصصة للصيانة وفق معادلة للتمويل ترسخ عدالة التوزيع. ١٫٥٫٢

سد فجوة متويل بند صيانات املدارس باملشاركة املجتمعية. ١٫٥٫٣

تشكيل جمموعات ضغط جمتمعى ملؤازرة التعليم وقضية املباىن املدرسية، والصيانة. ١٫٥٫٤

٣ سنوات

األبنية التعليمية/ 

اإلصالح 

املدريس/ 

الالمركزية 

األبنية التعليمية-  

املديريات 

التعليمية- وحدة 

الالمركزية بالوزارة 

واملديريات

اعتامد مناذج . ١٫٦

عرصية متطورة  

للمبىن املدرىس 
تنمية قدرات مهنديس اهليئة العامة لألبنية التعليمية يف جمال الرسم اهلنديس، واإلنشاء . ١٫٦٫١

خالهلا . ١٫٦٫٢ من  تستغل  للمدارس  مناذج  الستحداث  املعامر  جمال  يف  خربة  ببيوت  االستعانة 

مساحات املدارس االستغالل األمثل، مهام كانت مساحة املوقع املتاح

مسابقات حملية ودولية لتصميم مباين مدرسية هتدف االستغالل األمثل للفراغات، وخفض . ١٫٦٫٣

التكلفة، وتوفر بيئة مدرسية داعمة للتعلم الفعال، وتراعى التنوع والتغاير البيئي

نرش النامذج بني املديريات التعليمية. ١٫٦٫٤

٣ سنوات

األبنية التعليمية/ 

اإلصالح 

املدريس/ 

الالمركزية 

األبنية التعليمية-  

املديريات 

التعليمية- وحدة 

الالمركزية بالوزارة 

واملديريات
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توفير قوة تدريسية كافية، وعلى درجة عالية من المهنية، لتقديم المناهج المطورة واألنشطة الالصفية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ فى حلقة التعليم اإلعداديةتوفير قوة تدريسية كافية، وعلى درجة عالية من المهنية، لتقديم المناهج المطورة واألنشطة الالصفية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ فى حلقة التعليم اإلعدادية. . ٢
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مراجعة معايري املنهج . ٢٫١

والطالب، واملعلم، 

واملدرسة بشكل دورى 

مخاىس السنوات

باملدرسة . ٢٫١٫١ املعلم  (معايري  مرص،  ىف  للتعليم  القومية  املعايري  وتطوير  مراجعة 

اإلعدادية)

تأهيل ٥٠٪ من املعلمني غري املؤهلني تربوًيا وفق املعايري القومية املعدلة، (٢٥٠٠٠ . ٢٫١٫٢
معلًام تقريًبا) باملدارس احلكومية، (٧٩٠٠ معلًام تقريًبا) باملدارس اخلاصة٤

تأهيل ١٠٠٪ من املعلمني غري املؤهلني أكادميًيا (٦٦٠٠ معلًام تقريًبا)٥. ٢٫١٫٣

٣ سنوات 
املناهج/ موارد 

برشية/ نظم 

اإلدارة

قطاع التعليم العام- 

املديريات 

إتاحة مناهج حديثة . ٢٫٢

مطورة حللقة التعليم 

اإلعدادى ذات صفة 

عاملية، وخاصة مناهج 

الرياضيات، والعلوم، 

غري املحملة ثقافًيا، 

لينافس هبا تالميذنا 

عاملًيا (متصري مناهج أى 

من اهلند، سنغافورة، 

فنلندا)

القومية . ٢٫٢٫١ املعايري  وفق  اإلعدادى  التعليم  بحلقة  ثقافًيا  املحملة  املناهج  تطوير 

املطورة، ليتم تطويرها بالصفوف: 

األول ىف عام ١٥/١٤• 

الثاىن ىف عام ١٦/١٥• 

الثالث ىف عام ١٧/١٦• 

تطوير املناهج غري املحملة ثقافًيا، بتبىن مناهج إحدى الدول ذات املراتب األوىل . ٢٫٢٫٢

دولًيا (سنغافورة، أو اهلند، أو فنلندا)، لتتم كاآليت:

األول ىف عام ١٥/١٤• 

الثاىن ىف عام ١٦/١٥• 

الثالث ىف عام ١٧/١٦• 

تطوير املناهج مبا يدعم إتقان مهارات القراءة والكتابة يف ضوء خربات وخمرجات . ٢٫٢٫٣

مرشوع القرائية

تطوير مناهج اللغة اإلنجليزية، والتكنولوجيا املصاحبة لتأهيل التلميذ للتواصل . ٢٫٢٫٤

مع أقرانه بالدول األخرى وإتقانه هلا

التأكيد عىل التوسع ىف اجلانب التطبيقى باملناهج وترسيخه. ٢٫٢٫٥

التوسع ىف األنشطة باملنهج وربطها باجلوانب احلياتية للتالميذ. ٢٫٢٫٦

تدريب ٢٠٪ سنوًيا من معلمى حلقة التعليم اإلعدادية عىل املناهج املطورة. ٢٫٢٫٧
تطوير نظم التقويم وربطها باملناهج املطورة، وتدريب املعلمني عليها. ٢٫٢٫٨

٣ سنوات 

املناهج/ موارد 

برشية/ نظم 

اإلدارة

مركز تطوير 

املناهج-قطاع 

التعليم العام- 

املديريات 

٤    حسب بيانات اإلدارة العامة للمعلومات واحلاسب اآليل ىف ١٢/٢٠١١.

٥    تضم هذه الفئة من املعلمني ذوي (املؤهالت األخرى، مؤهالت فوق متوسطة تربوية، مؤهالت فوق متوسطة غري تربوية، مؤهالت متوسطة تربوية، مؤهالت متوسطة غري تربوية) ىف ١٢/٢٠١١. 
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عىل . ٢٫٢٫٩ والتواصل  اإلسالمية،  العربية  واهلوية  املواطنة،  قيم  ترسيخ  من  التأكد 
مستوى عاملى، واإلبداع، واحرتام اآلخر، والتكامل معه، وتنمية مهارات اإلبداع، 

لكل  املقرر  التطوير  وفق  اجلديدة،  باملناهج  التأمىل  والتفكري  الناقد،  والتفكري 
صف 

متفوق . ٢٫٢٫١٠ متعلم  إنتاج  تدعم  والتى  باملنهج،  التكنولوجيا  استخدام  مهارات  ترسيخ 
تكنولوجًيا 

إنتاج مناهج إثرائية/ حمتوى إثرايئ للموهوبني (برنامج املوهوبني والفائقني). ٢٫٢٫١١

التأكيد عىل تضمني آليات دعم اإلبداع واالبتكار ، وحل املشكالت، والتفكري . ٢٫٢٫١٢  
الناقد، والتفكري التأميل بجميع مناهج احللقة التعليمية اإلعدادية

٣ سنوات 

املناهج/ موارد 

برشية/ نظم 

اإلدارة

مركز تطوير 

املناهج-قطاع 
التعليم العام- 

املديريات 

التزام تام من مجيع . ٢٫٣

املعلمني بعبء 

التدريس املقرر قانونًا

حث مجيع املدارس بإلزام املعلمني العاملني هبا بتحمل النصاب املقرر قانونًا. ٢٫٣٫١

٢٫٣٫٢ . ، والتالميذ   ، التدريس  مهنة  نحو  املعلم  لدى  واالخالقي  القيمي  اجلانب  تعظيم 

وإعالء جانب املحاسبية الذاتية 

دارسة إمكانية ربط احلافز بعبء التدريس املقرر. ٢٫٣٫٣

تنفيذ حزمة من احلوافز اإلجيابية والسلبية لاللتزام بالنصاب. ٢٫٣٫٤

الصف، . ٢٫٣٫٥ متعدد  (التدريس  املقرر  نصاهبم  بكامل  املعلمني  لتحميل  بدائل  تطبيق 

والتدريس متعدد املرحلة، وبأكرث من مدرسة.إلخ)

عجًزا . ٢٫٣٫٦ تعاين  التي  باملدارس  املقرر  النصاب  عن  الزائد  العبء  عن  املعلمني  إثابة 

حقيقًيا ىف أعداد املعلمني

٣ سنوات 

موارد برشية/ 

نظم اإلدارة/ 

الالمركزية

قطاع التعليم العام- 

املديريات 

تنمية مهنية مستدامة . ٢٫٤

للمعلمني، ومصادر 

معتمدة ومتاحة للتنمية 

الذاتية  للمعلمني، 

تدريب مجيع املعلمني عىل املناهج غري املحملة ثقافًيا اجلديدة،. ٢٫٤٫١

تدريب ٦٠٪ من املعلمني عىل بقية املناهج اجلديدة أثناء اخلدمة. ٢٫٤٫٢
٣ سنوات 

موارد برشية/ نظم 

اإلدارة

قطاع التعليم 

العام- املديريات - 

التدريب
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توفري مصادر تعلم . ٢٫٥

مفتوحة متاحة جلميع 
املعلمني والتالميذ،  

مواد . ٢٫٥٫١ إلنتاج  املانحة  واجلهات  العلمية،  واملوسوعات  الدوائر،  مع  رشاكات  بناء 

تعلم  مستوى  لتحسني  واملعلمني  التالميذ  من  كل  هبا  يستعني  وتثقيفية  تعليمية 

التالميذ

حتميل مجيع املواد التعليمية، واملواد اإلثرائية عىل موقع الوزارة ليستعني هبا التالميذ . ٢٫٥٫٢

هبا، . ٢٫٥٫٣ االستفادة  ميكن  التى  التعليمية  املواد  عن  للبحث  متخصصة  فرق  توظيف 

وإتاحتها للتالميذ واملعلمني وتزويدهم هبا بشكل دورى

توظيف لتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ىف املنهج. ٢٫٥٫٤

٣ سنوات 

املناهج/ موارد 

برشية/ نظم 
اإلدارة/ تكنولوجيا 

التعليم 

مركز تطوير 

املناهج-قطاع 

التعليم العام- 

املديريات 
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التركيز على المدرسة لتصبح محور إصالح، وتحسين حقيقي في تحصيل التالميذ، ومستوى تعلمهم، واالحتفاظ بهم حتى نهاية الحلقةالتركيز على المدرسة لتصبح محور إصالح، وتحسين حقيقي في تحصيل التالميذ، ومستوى تعلمهم، واالحتفاظ بهم حتى نهاية الحلقة. . ٣
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وضع حد أدىن من . ٣٫١

املرافق األساسية، 

واخلدمات لتحسني 

عمليات التعليم والتعلم 

باملدارس 

استكامل إتاحة معامل علوم لعدد ٤٥٠٠ مدرسة تقريًبا إعدادية (٥٠٪)، مع مراعاة . ٣٫١٫١
عدالة التوزيع بني املحافظات٦

٢٢٥٠ . ٣٫١٫٢ (لعدد  اإلعدادى  التعليم  مدارس  من   ٪٢٥ لـ  العلوم  نوادى  إتاحة  استحداث 

مدرسة)، مع مراعاة عدالة التوزيع
مراعاة . ٣٫١٫٣ مع  املدارس)،  من   ٪٥٠) إعدادية  مدرسة   ٤٥٠٠ لعدد  أنشطة  غرف  إتاحة 

عدالة التوزيع وظروف كل مدرسة
تزويد مجيع فصول املدارس اإلعدادية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني . ٣٫١٫٤

االتصال  إمكانية  إىل  باإلضافة  فصل)،   ١٥٠٠٠٠ (بواقع  والتعلم  التعليم  عملية 

باإلنرتنت

إتاحة مهامت الكشافة لعدد ٤٥٠٠ مدرسة إعدادية (٥٠٪ من املدارس)، مع مراعاة . ٣٫١٫٥

عدالة التوزيع

مزودة . ٣٫١٫٦ غري  املدارس  من   ٪١٢ (لنسبة  اإلعدادية  للمدارس  مكتبة   ١١٠٠ عدد  توفري 

مبكتبة)

التوزيع . ٣٫١٫٧ عدالة  مراعاة  مع  إعدادية،  مدرسة   ٩٠٠ عدد  ىف  الرياضيات  نوادى  إتاحة 

(بواقع ١٠٪ من املدارس)

١٠٠٠٠ . ٣٫١٫٨ مبلغ  بتوفري  اإلعدادى  التعليم  مدارس  جلميع  املعينة  التعليمية  املواد  إتاحة 

خام،  مواد  من  الفصل  داخل  والتعلم  التعليم  عمليات  عىل  لإلنفاق  مدرسة  ج.م/ 

ومواد تعليمية...إلخ، ولتشغيل املرافق املدرسية، ولتفعيل دور وحدة التدريب هبا

زيادة وزن اجلانب التطبيقى باملناهج الدراسية مبا ال يقل عن نسبة ؟؟٪ . ٣٫١٫٩

وخاصة . ٣٫١٫١٠ املكتظة،  اإلعدادية  املدارس  من   ٪١٠٠ بعدد   TILO تايلو  جتربة  تعميم 

باملدارس "املكتظة"، مع مراعاة العدالة ىف توزيعها

التغذية . ٣٫١٫١١ برنامج  وفق  اإلعدادية،  املدارس  تالميذ  من   ٪١٠٠ لـ  مدرىس  تغذية  نظام 

باخلطة

دور . ٣٫١٫١٢ حتييد  هبا  ليتم  املنهج،  خالل  من  بالكامل  موظفة  املدرسة  ومرافق  إمكانات 

املعلم ىف عملية التقويم

٣ سنوات 

إصالح مدريس/ 

تكنولوجيا التعليم/ 

تغذية/ املناهج 

قطاع التعليم العام- 

املديريات- هيئة 

األبنية التعليمية- 

مركز تطوير 

املناهج

٦    يقدر عدد املدارس اإلعدادية بحوايل ٩٠٠٠ مدرسة حكومية تقريًبا حسب بيانات عام ١٢/٢٠١١.
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فعال . ٣٫٢ منوذج  بناء 

عىل  واملتابعة  للتقويم 

مستوى املدرسة 

تصميم وتفعيل منوذج لتقويم ومتابعة أداء املدرسة، ىف ضوء برنامج التقويم واملتابعة . ٣٫٢٫١

(كارت/ مدرسة)
وكتابة . ٣٫٢٫٢ اجلديدة،  التقويم  مناذج  عىل  باملدارس  واملتابعة  التقويم  مسئوىل  تدريب 

التقارير، واملشاركة ىف دعم اختاذ القرار عىل مستوى املدرسة
تنمية القدرة عىل التقييم الذايت من خالل توظيف النموذج، وقياس األداء. ٣٫٢٫٣

املستهدفات . ٣٫٢٫٤ ضوء  ويف  والتقويم،  املتابعة  نتائج  ضوء  املدرسة ىف  بناء خطط حتسني 

القومية

٣ سنوات 
إصالح مدريس/ 

تكنولوجيا التعليم/ 

متابعة وتقويم

قطاع التعليم 

العام- املديريات- 

الالمركزية 

تبىن . ٣٫٣ مدرسة  توفري 

الطالب  شخصية 

املثقف 

(العامة، . ٣٫٣٫١ ثقافتهم  لتنمية  للتالميذ  صفية  ال  تثقيفية  تربوية  تعليمية  مادة  استحداث 

والقانونية، واإلعالمية، واملالية، والرقمية، واالستهالكية...إلخ) 

حصتان أسبوعيتان عىل األقل باجلدول املدرىس لتثقيف التالميذ . ٣٫٣٫٢

تأهيل اإلخصاىئ االجتامعى، ومعلمى املواد االجتامعية عىل املادة الثقيفية . ٣٫٣٫٣

تعميم جماالت الكشافة بجميع املدارس اإلعدادية. ٣٫٣٫٤

سنتان
إصالح مدريس/ 

مناهج/ تنمية مهنية

قطاع التعليم العام- 

املديريات- مركز 
تطوير املناهج

حديثة . ٣٫٤ مناذج  بناء 

ىف  التميز  ملدارس 

والعلوم  الرياضيات 

والتكنولوجيا ٧

استحداث وتصميم منوذج ملدرسة إعدادية ذات توجه خاص لالهتامم بالعلوم بنهاية . ٣٫٤٫١

عام ٢٠١٥

استحداث وتصميم منوذج ملدرسة إعدادية ذات توجه خاص لالهتامم بالرياضيات . ٣٫٤٫٢

٢٠١٥

بتكنولوجيا . ٣٫٤٫٣ لالهتامم  خاص  توجه  ذات  إعدادية  ملدرسة  منوذج  وتصميم  استحداث 

املعلومات واالتصاالت ٢٠١٥

حتويل عدد ٥٤ مدرسة إعدادية لتصبح مدارس داعمة لتعلم العلوم بنهاية عام ٢٠١٧. ٣٫٤٫٤

حتويل عدد ٥٤ مدرسة إعدادية لتصبح مدارس داعمة لتعلم الرياضيات بنهاية عام . ٣٫٤٫٥

٢٠١٧

املعلومات . ٣٫٤٫٦ تكنولوجيا  لتعلم  داعمة  مدارس  لتصبح  إعدادية  مدرسة   ٥٤ عدد  حتويل 

واالتصاالت بنهاية عام ٢٠١٧

تأهيل . ٣٫٤٫٧ (تدريب،  مبهامهم  لالضطالع  املستحدثة  باملدارس  املعلمني  مجيع  تأهيل 

أكادميى، تأهيل تربوى...إلخ)

٣ سنوات 

إصالح مدريس/ 

متابعة وتقويم/ 

تنمية مهنية

قطاع التعليم العام- 

املديريات 

٧    هذه النوعية من املدارس يتم تصميمها بحيث يكون هلا مناهج خاصة هلا، مدرسة ذات معامل خاصة، ومعلمني مؤهلني تأهيل خاص، ومواد تعليمية معدة خصيًصا هلا...إلخ
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االرتقاء بمستوى تحصيل التالميذ إلى مستوى اإلتقان، وخاصة فى اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا، وإتقان إحدى اللغات العالميةاالرتقاء بمستوى تحصيل التالميذ إلى مستوى اإلتقان، وخاصة فى اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا، وإتقان إحدى اللغات العالمية. . ٤
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بجميع . ٤٫١ كامل  دراىس  يوم  تطبيق 

لزيادة  الصباحية،  الفرتة  مدارس 

حصص ممارسة األنشطة 

حتويل عدد ٢٧٠٠ مدرسة إعدادية صباحية فقط، لتعمل بنظام اليوم الكامل . ٤٫١٫١

بنهاية عام ٢٠١٦

توفري املوارد املالية الالزمة لتحويل تلك املدارس لتعمل بنظام اليوم الكامل . ٤٫١٫٢

(حافز للعاملني)

عام واحد، 
وتستمر

إصالح مدريس/ 
متابعة وتقويم/ 

نظم 

قطاع التعليم 

العام- املديريات 

التالميذ . ٤٫٢ بني  التحصيل  فجوة  زوال 

للطالب  عالجية  برامج  بتطبيق 

املتعرثين 

حتديد املدارس األضعف حتصيًال عىل مستوى مجيع اإلدارات، وتوفري برامج . ٤٫٢٫١

إصالحية  خطط  ووضع  هلا،  خمصص  (مبلغ  مدرسة  لكل  خاصة  إصالحية 

تنفيذية مع مسئولية وكيل الوزارة)، عىل أن جتدد عقود مديري تلك املدارس 

بناًء عىل نتائج اإلصالح

حتديد التالميذ ذوى مستوى التحصيل املنخفض بكل مدرسة إعدادية، وذلك . ٤٫٢٫٢

ىف (اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية والرياضيات، والعلوم) 

تنفيذ الربامج العالجية للمجموعات املشكلة من التالميذ، حسب املواد . ٤٫٢٫٣

ذوى . ٤٫٢٫٤ للتالميذ  العالجية  الربامج  لتنفيذ  إعدادية،  مدرسة  ماىل/  مبلغ  توفري 

التحصيل املنخفض (٧٥٠٠ ج.م)

بني . ٤٫٢٫٥ التحصيل  فجوة  إلزالة  النشط،  التعلم  آليات  استخدام  وتفعيل  تطوير 

التالميذ (األساليب املختلفة ىف عملية التعليم والتعلم داخل الفصل، كالعمل 

ىف جمموعات، ومرشوعات فردية، ولعب األدوار...إلخ)

من . ٤٫٢٫٦ النشط  التعلم  طرائق  لتفعيل  اإلعدادية  املدارس  معلمي  مجيع  تدريب 

خالل منوذج التدريب التتابعى بحلول عام ١٦/١٥

هتيئة املدارس اإلعدادية باألثاث لتطبيق التعلم النشط. ٤٫٢٫٧

إصالح مدريس ٣ سنوات 
قطاع التعليم 

العام- املديريات 
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جذاب، . ٤٫٣ مطور  مدرىس  كتاب 

إلكرتوىن، متاح منافس عىل األقل 

الكتاب اخلارجى

تطوير الكتاب املدرىس من خالل تنافسية مجيع األطراف املمكنة (أفراد- . ٤٫٣٫١

دور نرش- جهات دولية...إلخ)، ومبا جيعله منافس حقيقى للكتاب اخلارجى
إتاحة الكتاب من خالل البدائل املمكنة (مطبوع- CD- اإلنرتنت...إلخ). ٤٫٣٫٢

جاذبية . ٤٫٣٫٣ ومدى  التالميذ  واستشارة  طباعته  ىف  البدء  قبل  الكتاب  جتريب 
الكتاب هلم

مناهج/ تكنولوجيا٣ سنوات 

قطاع التعليم 

العام- قطاع 

الكتب

التقويم . ٤٫٤ آليات  تطبيق  تفعيل 

تقييم  أساس  لتكون  الشامل، 

الطالب باملدرسة

حتديث وتطوير دليل التقويم الشامل (وربطه بالتعلم النشط) . ٤٫٤٫١

تدريب مجيع معلمى التعليم اإلعدادي عىل التقويم الشامل . ٤٫٤٫٢

تقويم التطبيق، والتعديل وفًقا للنتائج والتغذية الراجعة من امليدان. ٤٫٤٫٣

التقويم واملتابعة٣ سنوات 

املركزالقومي 

لالمتحانات 

والتقويم الرتبوي

مطبق . ٤٫٥ مقنن  معيارى  قومى  تقويم 

لتشخيص  عامني  كل  دورًيا، 

الضعف  لرصد نقاط  التعليم  حالة 

ومشكالت تعليم التالميذ، وإجياد 

احللول

اإلعداد . ٤٫٥٫١ يكون  ما  أفضل  عىل  وإعداده  املقنن،  للتقويم  قومى  فريق  تشكيل 

(إعداد دويل)

إنشاء بنوك األسئلة الالزمة، يف مواد العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، . ٤٫٥٫٢

واللغة اإلنجليزية 

تدريب الكوادر الالزمة لتطبيق االختبارات القومية املقننة . ٤٫٥٫٣

بنظام . ٤٫٥٫٤ وذلك   ،١٦/١٥ عام  الثامن  بالصف  املقننة  القومية  االختبارات  تطبيق 

العينة، ثم التنفيذ كل عامني

واملشكالت . ٤٫٥٫٥ الضعف  نقاط  حتديد  مع  القومية،  االختبارات  نتائج  حتليل 

الرئيسية ونرشها، وخاصة عىل املديريات التعليمية، مقرتنة باحللول املقرتحة 
لدعمها ىف اختاذ القرار

القومية . ٤٫٥٫٦ واألهداف  يتامىش  بم  املديريات  مستوى  عىل  معاجلة  آليات  وضع 

لإلصالح

عامان ويستمر
التقويم واملتابعة/ 

إصالح مدريس

املركزالقومي 

لالمتحانات 

والتقويم الرتبوي
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وأدوات . ٤٫٦ مفاهيم  وتوفري  وضع 

تكنولوجيا التعليم موظفة وداعمة 

التالميذ  تعلم  حتسني  هبدف  متاًما 

داخل حجرة الدراسة

حتديد مفاهيم تكنولوجيا التعليم األكرث جدوى لتعلم التالميذ. ٤٫٦٫١
اختيار بدائل تكنولوجيا التعليم ذات األثر املبارش عىل تعلم التالميذ، وإعداد . ٤٫٦٫٢

دليل خاص للمعلم لتوظيفها
لتحسني . ٤٫٦٫٣ التعليم  تكنولوجيا  توظيف   عىل  اإلعدادى  التعليم  معلمى  تدريب 

نواتج التعلم

عام ويستمر
إصالح مدريس/ 

تكنولوجيا التعليم

قطاع التعليم 

العام- مركز 
التطوير 

التكنولوجي- 
املراكز البحثية- 

مركز املناهج

ىف . ٤٫٧ الفىن  للتوجيه  حمورى  دور  بناء 

اإلصالح
املعايري . ٤٫٧٫١ وفق  املواد،  مجيع  مستوى  عىل  الفىن  املوجه  دور  تطوير  مراجعة 

القومية اجلديدة 

التقويم . ٤٫٧٫٢ برنامج  وفق  الرتبوى  باملوجه  اخلاص  اإلرشاف  نصاب  مراجعة 

واملتابعة باخلطة، 

تعديل القرارات والقوانني املنظمة للتوجيه ىف ضوء املعايري. ٤٫٧٫٣

معلومات كاملة عن املوجهني الفنيني بكل حمافظة، لتقييم ما يقومون به من . ٤٫٧٫٤

أعامل

تدريب املوجهني الفنيني عىل املناهج اجلديدة، والتكنولوجيا . ٤٫٧٫٥

ىف . ٤٫٧٫٦ املحاسبية  وتفعيل  املدرسية،  القيادة  قبل  من  الفين  املوجه  أداء  مراقبة 

االجتاهني

عامان ويستمر
التقويم واملتابعة/ 

إصالح مدريس

قطاع التعليم 

العام- املديريات- 

الالمركزية

عالج . ٤٫٨ أساس  العلمى  البحث  جعل 

نتائجها، . ٤٫٨٫١مشكالت التحصيل  من  االستفادة  وحماولة  البحثية،  باملراكز  البحوث  رصيد  مراجعة 

وخاصة ىف التحصيل، واإلدارة املدرسية

تطبيق دراسات بحثية ميدانية بالتعاون مع املراكز البحثية لدراسة مشكالت . ٤٫٨٫٢

التحصيل وإجياد احللول، وخاصة ىف مواد الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، 

واللغة اإلنجليزية

األبحاث . ٤٫٨٫٣ جمال  ىف  هبا  املنوط  بالدور  لتضطلع  البحثية  املراكز  دور  مراجعة 

العلمية التى جيب أن تقوم هبا خلدمة أهداف التطوير مع الوزارة

عام ويستمر
التقويم واملتابعة/ 

إصالح مدريس

قطاع التعليم 

العام- املراكز 

البحثية 
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قيادة مدرسية داعمة للتغيير، قادرة عليه، وموجهة لطاقات العاملين لتحقيق أهداف التعليم، قادرة على استغالل الموارد المتاحة وفق معايير حقيقية صارمة لالختيارقيادة مدرسية داعمة للتغيير، قادرة عليه، وموجهة لطاقات العاملين لتحقيق أهداف التعليم، قادرة على استغالل الموارد المتاحة وفق معايير حقيقية صارمة لالختيار. . ٥
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خمتارة . ٥٫١ مدرسية  قيادة  توفري 

الختيار  صارمة  معايري  وفق 

األكفأ، وتتوىل مهامها بناًء عىل 

مرشوع  تضم  تعيني  مسوغات 

املدرسة،  وإصالح  لتطوير 

ووفًقا لنظام العقود باألهداف أ

الكفاءة، . ٥٫١٫١ عىل  قامئة  معايري  لتصبح  املدرسية،  القيادة  اختيار  معايري  مراجعة 

والفكر، ورؤية حقيقية للتغيري، ومرشوع حقيقى لإلصالح والتطوير

اختيار القيادة املدرسية وفق املعايري . ٥٫١٫٢

ضمن . ٥٫١٫٣ ليكون  واإلصالح،  للتطوير  مرشوع  عىل  بناًء  املدرسية  القيادة  تعيني 

مسوغات التعيني

تدريب مجيع القيادات املدرسية بالتعليم اإلعدادى٨ . ٥٫١٫٤

حماسبة القيادة املدرسية عىل النتائج اخلاصة باملدرسة، ىف إطار من الشفافية، . ٥٫١٫٥

عىل  بناًء  هلا  والتجديد  هبا،  اخلاص  التعيني  مرشوع  ضوء  وىف  واملصداقية، 

النتائج املحققة 

عامان ويستمر
إصالح مدريس/ 
المركزية/ نظم 

قطاع التعليم 

العام- املديريات- 

الالمركزية

ملجالس . ٥٫٢ حقيقى  دور  بناء 

اإلدارة  أداء  ضبط  ىف  األمناء، 

املدرسية بجميع املدارس

التعليمية، . ٥٫٢٫١ واإلدارات  باملدارس  األمناء  جمالس  ومسئوليات  أدوار  مراجعة 

لتتامىش مع املهام واألدوار واملسئوليات املنوطة هبا بخطة التعليم

مراجعة العالقات البينية، والرأسية ىف إطار احلوكمة املستهدفة للقطاع. ٥٫٢٫٢

جملس أمناء ميارس مهامه فعلًيا بكل مدرسة . ٥٫٢٫٣

تدريب جمالس األمناء عىل مفاهيم الالمركزية، ومناذج متابعة وتقويم أداء . ٥٫٢٫٤

املدارس، واملؤرشات التعليمية 

عامان 
إصالح مدريس/ 

المركزية/ نظم 

قطاع التعليم 

العام- املديريات- 

الالمركزية

الشفافية، . ٥٫٣ مبادئ  تطبيق 

وإتاحة  واملحاسبية، 

العالية  واملصداقية  املعلومات، 

ىف بيانات املدرسة

واإلداريني، . ٥٫٣٫١ املعلمني،  عن  كاملة  بيانات  ليضم  املدرسة  كارت  تصميم 

والتالميذ، واملرافق، واملوارد،...إلخ

بيانات . ٥٫٣٫٢ عن  املعلومات  نظام  لتغذية  إعدادية  مدرسة  تكنولوجية/  حتتية  بنية 

املدرسة

كادر مدرب/ مدرسة، عىل األقل، لتغذية نظم املعلومات ببياناهتا . ٥٫٣٫٣

الشفافية، . ٥٫٣٫٤ لضامن  واملجتمع  األمناء،  ملجالس  املدرسة  بيانات  مجيع  إتاحة 
واملحاسبية

تكنولوجيا٣ سنوات 

قطاع التعليم 

العام- مركز 

التطوير 

التكنولوجي

٨    عىل أن يقوم التدريب عىل تنمية مهارات وكفاءات القيادة أثناء اخلدمة، عىل إدارة املوارد املتاحة، وتوظيف كفاءات العاملني باملدرسة، وتنمية املوارد وذلك بدًءا من عام التنفيذ 
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عىل . ٥٫٤ قادرة  مدرسية  قيادة 

وفق  العاملني  قدرات  تنمية 

وبالرسعة  احتياجاهتم، 

املناسبة

توفري أدوات مناسبة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملني باملدرسة. ٥٫٤٫١

إتاحة مبلغ ماىل/ مدرسة لإلنفاق عىل تدريب املعلمني التابعني هلا، ولتحقيق . ٥٫٤٫٢

أهداف اإلصالح

التنسيق مع اإلدارة واملديرية التعليمية لتنمية قدرات العاملني باملدرسة . ٥٫٤٫٣

قيادة مدرسية دامئة السعى لتنمية املشاركة املجتعية . ٥٫٤٫٤

عامان ويستمر
إصالح مدريس/ 

المركزية/ نظم 

قطاع التعليم 

العام- املديريات- 

الالمركزية

إدارى . ٥٫٥ وتأييد  فىن،  دعم  توفري 

ومؤسىس  ومادى  ومعنوى 

لتختفى  املدرسية  للقيادة  تام 

األيادى املرتعشة

التعليمية . ٥٫٥٫١ باإلدارات  الكفاءة،  من  مستوى  أعىل  عىل  فىن  دعم  مراكز  توفري 

ملؤازرة املدارس 
نرش التجارب الناجحة ىف القيادة بني املدارس. ٥٫٥٫٢

التمويل، . ٥٫٥٫٣ عن  كاملة  األمناء  وجمالس  املدرسية،  للقيادة  املعلومات  إتاحة 

هبا،  لالسرتشاد  حتقيقها  وآليات  املحلية،  واألهداف  القومية،  واألهداف 

وحتديد توجهات املدارس 

دعم املنافسة بني القيادات املدرسية، بابتكار آليات حتفيز جديدة (إجيابية، . ٥٫٥٫٤

سلبية)

عامان ويستمر
إصالح مدريس/ 

المركزية/ نظم 

قطاع التعليم 

العام- املديريات- 

الالمركزية

ولوائح . ٥٫٦ وقوانني  ترشيعات 

تعديل حزمة الترشيعات اخلاصة باختيار القيادات، ودور القيادة املدرسية، . ٥٫٦٫١داعمة لكل مبادرات اإلصالح

وقانون التعليم، واملوازنة...إلخ (برنامج تطوير نظم اإلدارة)
قطاع التعليم العاماإلدارة والنظمعامان
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إتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التالميذ المنقولين إلى حلقة التعليم اإلعدادى، بتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم، غير مرتفعة الكثافة، عادلة، تراعى البعد المجتمعي إتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التالميذ المنقولين إلى حلقة التعليم اإلعدادى، بتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم، غير مرتفعة الكثافة، عادلة، تراعى البعد المجتمعي . . ١

والبيئي واالقتصادي المتفاوت للمتعلمينوالبيئي واالقتصادي المتفاوت للمتعلمين

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’GAGOC’G äGô°TDƒe±ó¡à°ùe≥≤ëàdG πFÉ°Shá«°SÉ°SC’G äÉ°VGôàa’G

äÉ
````

````
````

````
````

````
````

````
````

````
````

Lô
îª

dG

حلقة . ١٫١ من  املنقولني  للتالميذ  مقاعد  توفري 

التعليم االبتدايئ 

نسبة املقاعد املتاحة للتالميذ املنقولني من 

املرحلة االبتدائية

١٠٠٪ عىل مستوى مجيع 

اإلدارات التعليمية

تقارير هيئة األبنية 

التعليمية 
توفر التمويل 

توفري أرايض للبناء

خفض كثافات الفصول لتصل إىل ٤٥ طالب/ . ١٫٢

فصل كحد أقىص
متوسط كثافة فصل اإلعدادي تلميذ/ فصل 

٤٥ تلميذ/ فصل 

اختفاء التفاوتات ىف 

الكثافات بني املديريات

- اإلحصاءات 

والتقارير الرسمية

- توفري أرايض للبناء

- حلول أخرى بديلة 

للبناء

نسبة فصول الفرتاتاحلد من ظاهرة فصول الفرتات إتاحة عدد ٥٩٠٠ . ١٫٣
٠٪ من فصول الفرتة الثالثة. 

٥٠٪ من فصول الفرتة الثانية.

- اإلحصاءات 

والتقارير الرسمية

- توفري أرايض للبناء

- عدالة توزيع املوارد

احلد من ظاهرة املناطق املحرومة من التعليم . ١٫٤

األسايس 
٣٠٪ القرى املحرومة٪ القرى املحرومة من التعليم - 

- اإلحصاءات 

والتقارير الرسمية

- توفري أرايض للبناء

- عدالة توزيع املوارد

نسبة الصيانة البسيطة- صيانة منتظمة للمدارس اإلعدادية . ١٫٥

نسبة الصيانة اجلسيمة- 

١٠٠٪ بسيطة سنوًيا

٢٠٪ جسيمة سنوًيا

- اإلحصاءات و تقارير  

املتابعة

توفر امليزانية

تطبيق واعي لالمركزية

مناذج عرصية متطورة معتمدة للمبىن املدريس. ١٫٦
النامذج املدرسية اجلديدة تتفق - 

والبيئات واملواقع املختلفة 

مناذج تتمىش مع مجيع 

املناطق واالحتياجات 

املحلية

النامذج املنفذة يف 

البيئات املختلفة

توفر  دراسات عن 

البيئات املحلية

تفعيل الالمركزية
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dG حتقق ١٫١- ٤٫١تقارير إدارة املعلومات١٠٠٪معدل استيعاب املنقولني لإلعدادية

حتقق ١٫١- ٤٫١تقارير إدارة املعلومات٩٥٪معدل القيد الصايف اإلعدادي
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توفير قوة تدريسية كافية، وعلى درجة عالية من المهنية، لتقديم المناهج المطورة واألنشطة المدرسية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ فى حلقة التعليم اإلعداديةتوفير قوة تدريسية كافية، وعلى درجة عالية من المهنية، لتقديم المناهج المطورة واألنشطة المدرسية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ فى حلقة التعليم اإلعدادية. . ٢
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تتم . ٢٫١ واملدرسة  واملعلم،  والطالب،  املنهج  معايري 

مراجعتها بشكل دوري كل مخس سنوات
توفر اخلربة الالزمة للمعايريوثيقة املعايري املحدثةمعايري جلميع املجاالتمعايري حمدثة جلميع جماالت التعليم. - 

مناهج حديثة مطورة حللقة التعليم اإلعدادي ذات . ٢٫٢
صفة عاملية، وخاصة مناهج الرياضيات، والعلوم، 

غري املحملة ثقافًيا، 

منهج مطور - 
منهج مطور وفق املعايري 

العاملية لكل مادة 

- وثائق املنهج 

- نتائج وتقارير 

االختبارات املقننة

- تنمية قدرات مركز 
املناهج

- تبين النامذج الناجحة 

التزام تام من مجيع املعلمني بعبء التدريس املقرر . ٢٫٣

قانونًا

العجز الظاهري يف املعلمني- 

احلصص تقدم بواسطة معلمني يف - 

ختصصهم األول

اختفاء العجز الظاهري

- اإلحصاءات وتقارير 

املتابعة 

- مسوح ميدانية

- قيادة مدرسية تنزع للتغيري

- احلسم ىف التطبيق

مفتوحة . ٢٫٤ املستدامة  املهنية  والتنمية  للتعلم  مصادر 

متاحة جلميع املعلمني 
- منهج لكل مادة عدد املناهج املتاحة- 

- موقع الوزارة 

- الربامج التدريبية 

املتاحة عىل املوقع 

توفر املهارة لالزمة للتعامل 

مع املصادر اإللكرتونية 
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dG كادر تدرييس كاف مؤهل تربوًيا

وأكادميًيا لتدريس منهج مطور 

مجيع املواد بجميع 

املدارس اإلعدادية

تقارير التوجيه 

والتناسيق

فرص للتأهيل الرتبوي 

واألكادميي والتحوييل
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التركيز على المدرسة لتصبح محور إصالح، وتحسين حقيقي في تحصيل التالميذ، ومستوى تعلمهم، واالحتفاظ بهم حتى نهاية الحلقةالتركيز على المدرسة لتصبح محور إصالح، وتحسين حقيقي في تحصيل التالميذ، ومستوى تعلمهم، واالحتفاظ بهم حتى نهاية الحلقة. . ٣
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حد أدىن من املرافق األساسية، واخلدمات . ٣٫١
لتحسني عمليات التعليم والتعلم باملدارس 

املرافق واخلدمات باملدرسة- 

حد أدىن للمرافق/ 

مدرسة وفق معايري 

اجلودة

- اإلحصاءات 
والتقارير الرسمية 

- مسوح ميدانية

- مرافق وخدمات موجهة 

نحو النتائج واألهداف

- مرافق داعمة للتعلم 

منوذج فعال للتقويم واملتابعة عىل مستوى . ٣٫٢

املدرسة 

منوذج لتقويم ومتابعة املدرسة- 

٪ املدارس التي تصمم خطط إصالح وفق - 

منوذج تقوم ومتابعة املدرسة

تطبيق منوذج متابعة 

عىل مستوى باملدرسة

- تقارير املتابعة 
والتقويم 

- مسوح ميدانية

- سهولة التطبيق 

- دعم ميداين مستمر 

مدرسة تبىن شخصية الطالب املثقف . ٣٫٣
منهج لتنمية النشء عقلًيا ووجدانًيا ومهارًيا - 

وبدنًيا ، و ثقافًيا ويف مجيع املجاالت 

منهج يطبق بجميع 

صفوف احللقة 

نشاط كشفي/ 

مدرسة إعدادية

- وثيقة املنهج

- مسوح الرأى العام

- الدراسات والتقارير 

العامة

- مادة تثقيفية، وحمتوى 

خياطب عقل املتعلم

- توظيف تام للتكنولوجيا 

- معلم كفء متأمل

تبىن مناذج حديثة ملدارس التميز يف . ٣٫٤

الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 
مناذج حديثة من املدارس اإلعدادية - 

٥٠٠ مدرسة منترشة 

باملحافظات لكل 

نوعية

- تقارير املتابعة 

- اإلحصاءات الرتبوية

- إرادة سياسية للتغيري

- معلمني عالية التأهيل

- قيادة مدرسية عالية 

الكفاءة

إمكانات ومرافق املدرسة موظفة بالكامل . ٣٫٥

من خالل املنهج، ليتم هبا حتييد دور املعلم ىف 

عملية التقويم

نسبة املعلمني املدربني عىل توظيف مرافق - 

املدرسة ىف التقويم 
٦٠٪ من املعلمني

- تقارير املتابعة 

- مسوح ميدانية

- منهج يوظف مرافق 

املدرسة 

- معلم يقدر قيمة مرافق 

املدرسة
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يوم درايس كامل بجميع مدارس الفرتة . ٤٫١

الصباحية 
- نسبة املدارس املحولة ليوم كامل

١٠٠٪ من املدارس 

الصباحية
اإلحصاءات الرتبوية 

- قرارات وزارية ملزمة 

القضاء عىل فجوة التحصيل بني . ٤٫٢

املحافظات 

عدم وجود فروق جوهرية - الفجوة يف معدالت النجاح باملدارس اإلعدادية 

بني املحافظات يف التحصيل

- نتائج االمتحانات 

العامة

التكافؤ يف املوارد املادية 

والبرشية املرتبطة بالتعليم 
والتعلم بني املحافظات 

كتاب مدريس مطور جذاب، . ٤٫٣

إلكرتوين، يشارك املعلمون يف 

تصميمه بشكل رئيس 

- جودة شكل وحمتوى الكتاب املدريس (ورقي/

إلكرتوين)

كتاب وملحق عايل اجلودة 

لكل مادة تعليمية

- استطالعات رأي 

التالميذ

توفر املؤلف و املصمم 

املتخصص ودار الطباعة 

اجليدة 

تأصيل وتأطري نظم التقويم الشامل . ٤٫٤

واملتعدد واحلديثة، لتكون أساس 

تقييم الطالب باملدرسة

- وزن لألنشطة يف تقييم التالميذ النهايئ

- عدد مرات التقويم السنوية للتلميذ 

- مستوى رىض التالميذ عن موضوعية التقييم

تقويم شامل مستمر بكل 

املدارس مقنع للتالميذ 

وأولياء األمور

- مسوح رأى التالميذ

- زيارات ميدانية

- تقارير املتابعة 

- تدريب فعال للمعلم

- مصداقية التقييم

- توافر مرافق املدارس

تقويم قومي معياري مقنن مطبق . ٤٫٥

دورًيا، كل عامني لتشخيص حالة 

التعليم لرصد املشكالت

- تقويم مقنن منتظم
تقويم وطين/ عامني 

- نتائج وتقارير التقويم 

املقنن 

- كوادر عالية التأهيل 

- بنوك أسئلة 

دور حمور للتوجيه الفين يف عملية . ٤٫٦

اإلصالح
- معدالت معلم/ موجه يلتزم هبا موجهون مدربون

االلتزام باملعدالت املحددة 

بالقرارات

- تقارير املتابعة

- مسوح آراء اإلدارة 

- -حوافز إجيابية وسلبية 

- ربط االستمرار بالنتائج

البحث العلمي أساس عالج مشكالت . ٤٫٧

التحصيل 

- تدخالت إصالحية قامئة عىل البحوث 

- حتسن يف مؤرشات حتصيل التالميذ 
حسب االحتياج

- تقارير املراكز 

- النرشات والدوريات 

- تعظيم البحث العلمي

- إلزام املراكز بدورها 
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حتليل االختبارات ٧٥٪متوسط درجة التحصيل يف االختبارات املقننة 
دافعية التالميذ واهتامم 

ارسهم واالطراف املعنية 
بالعملية التعليمية

نتائج االمتحانات٧٥٪متوسط درجة نجاح االختبارات النهائية

اإلحصاءات الرتبوية ٤٥: ٥٥معدل االلتحاق بالثانوي العام مقابل الفين

اإلحصاءات الرتبوية ٤٠: ٦٠ القيد باملسار العلمي مقابل األدىب بالثانوي العام 
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قيادة مدرسية داعمة للتغيير، قادرة عليه، وموجهة لطاقات العاملين لتحقيق أهداف التعليم، قادرة على استغالل الموارد المتاحة وفق معايير حقيقية صارمة لالختيارقيادة مدرسية داعمة للتغيير، قادرة عليه، وموجهة لطاقات العاملين لتحقيق أهداف التعليم، قادرة على استغالل الموارد المتاحة وفق معايير حقيقية صارمة لالختيار. . ٥
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قيادة مدرسية خمتارة وفق معايري صارمة . ٥٫١
الختيار األكفأ، تتوىل مهامها بناًء عىل 

مسوغات تعيني تضم مرشوع لتطوير 
وإصالح املدرسة، وجتديد عقودها بناًء 

عىل مستوى األداء، والنتائج املحققة، 
ووفًقا لنظام العقود باألهداف 

- معايري صارمة الختيار القيادة املدرسية

- نسبة القيادة املدرسية املعينة بعقود 
األهداف، ومعايري االختيار 

- معدالت املواظبة و مستوى أداء املعلمني، 

والتالميذ باملدارس

١٠٠٪ من القيادة املدرسية 
معينة وفق املعايري

- استطالع رأى جمالس 
األمناء 

- ملفات القيادة املدرسية 

- تعديل القوانني 

- جتديد العقود بالنتائج

- حماسبية ومساءلة صارمة 

دور مؤثر ملجالس األمناء، يف ضبط . ٥٫٢

أداء اإلدارة املدرسية بجميع املدارس

مسامهة املجتمع يف تنمية املوارد 
استخدام كفء للموارد واملرافق معدالت 

مواظبة مرتفعة باملدارس

ارتفاع ملحوظ يف املوارد 
وكفاءة إنفاقها

ارتفاع معدالت املواظبة 

باملدارس

- مسوح آراء ويل األمر

- تقارير الالمركزية

توفر الرغبة يف االشرتاك 

االجيايب مبجالس االمناء

تدريب جمالس االمناء

إتاحة معلومات عالية املصداقية، . ٥٫٣

والشفافية، تدعم املحاسبية، ومتاحة 

عن املدرسة

-٪ املدارس التي تعلن بياناهتا وميزانيتها 

املطابقة للواقع وتستخدمها يف خطط 

التحسني

١٠٠٪ من املدارس

- اخلطط املدرسية 

- تقارير الالمركزية 

-  اإلحصاءات الرتبوية

توفر آلية لنرش وتدقيق 

البيانات 

قيادة مدرسية تنمي قدرات العاملني . ٥٫٤

وفق احتياجاهتم، وبالرسعة املناسبة

٪ املدارس التي تقدم برامج تدريب وفق 

حاجة كل معلم / إداري
تقارير متابعة التدريب١٠٠٪ من املدارس 

- توفري إمكانات التدريب

- توفري حوافز لتدريب 

دعم فىن، وتأييد إداري ومعنوي ومادى . ٥٫٥

ومؤسيس للقيادة املدرسية 

- قرارات ولوائح داعمة للقيادة املدرسية 

- زيارات ميدانية لدعم القيادة املدرسية 

تفويض صالحيات مناسبة 

للقيادة املدرسية

زيارتني دعم سنويا

- القرارات الوزارية 

- تقارير الزيارات 

- مؤرشات التعليم 

- قيادات عليا داعمة

ترشيعات وقوانني ولوائح داعمة لكل . ٥٫٦

مبادرات اإلصالح
- تعديل القانون رقم «٥» وفق املعايري

- قوانني املوازنة واإلدارة املحلية

قوانني  معدلة وفق رؤية 

الالمركزية
وثائق القوانني

- تبين الرشكاء للتغيري 

- املوضوعية يف اختيار 

القيادات
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تقارير املتابعة امليدانيةأكرث من ٧٥ ٪ من املدارس٪ املدارس التي تدار بكفاءة وفاعلية
بيئة ترشيعية وإدارية 
وجمتمعية داعمة
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2017/2016 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîªdG
إنشاء ٢٢٠٠٠ فصًال جديًدا. ١

توفير حد أدنى من مرافق المدرسية/ مدرسة، لتمكينها من ممارسة األنشطة، والتطبيق العملي للمناهج. ٢

مناهج جديدة، وخاصة غير المحمل ثقافًيا منها كالعلوم، والرياضيات، والتكنولوجيا، واللغة اإلنجليزية . ٣

تأهيل ٥٠٪ من المعلمين غير المؤهلين تربوًيا وأكاديمًيا. ٤

تنمية مهنية لجميع معلمي التعليم اإلعدادي. ٥

تنمية مهنية لجميع موجهي التعليم اإلعدادي. ٦

٥٤ مدرسة محولة لتعمل كمدارس داعمة لتعلم العلوم. ٧

٥٤ مدرسة محولة لتعمل كمدارس داعمة لتعلم الرياضيات . ٨

٥٤ مدرسة محولة لتعمل كمدارس داعمة لتعلم التكنولوجيا. ٩

كتاب مدرسي مطور، ومتاح على إلكترونًيا لجميع التالميذ، والمعلمين باإلضافة إلى دليل لألنشطة ينافس الكتاب الخارجي. ١٠

بنية تكنولوجية مطورة بجميع فصول التعليم اإلعدادي، وذلك لتحسين عمليات التعليم والتعلم داخل الفصل المدرسي. ١١

جميع مديري المدارس اإلعدادية تم اختيارهم بناًء على مشروع حقيقي لتطوير المدرسة، بعد الوفاء بمعايير االختيار. ١٢

جميع المدارس تطبق الحوكمة الرشيدة، بعد وجود مجلس أمناء فاعل مضطلع بمهامه لرقابة األداء، ومن ثم تحسينه. ١٣

تطبيق نظام إلكتروني محوكم لمتابعة وتقويم الخطة، ونتائجها، ومن ثم تحقيق أهدافها . ١٤
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…ƒfÉãdG º«∏©àdG èeÉfôH

ΩÉ©dG ±ó¡dG:  تطوير التعليم الثانوي بما يتوافق مع المعايير العالمية وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالى.  

:áeó≤ªdG
إن األساس الذي بني عليه البرنامج هو أنه يعمل على توفير نظام لتحسين عمليات التعليم والتعلم، يتماشى مع المعايير العالمية ويوفر تقويًما 

بنائًيا ونهائًيا عالي الجودة لمنهج فعال يضمن اكتساب الطالب لمهارات التفكير الناقد  و األدوات األخرى التي تساعده على أن يكون عضًوا 

فاعًال في اقتصاد المعرفة. 

:èeÉfôÑ∏d »≤£æªdG ¢SÉ°SC’G

تنبع أهمية مرحلة التعليم الثانوي العام في أنها تضم المرحلة العمرية ( ١٥- ١٨ سنة ) ، وهى مرحلة عمرية غاية في الخطورة ،  والنظر إلى 

المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى إعداد المتعلمين الستكمال الدراسة األكاديمية بالتعليم العالي، مما يزيد 

الطلب المجتمعي عليه، ، في إطار من التعلم مدى الحياة، بما يؤهل للمواطنة المتميزة القادرة على  مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. 

وتعتمد نتيجة إتمام شهادة المرحلة الثانوية على االمتحان الذي يعقد في الصف الثالث الثانوي، وكذلك اعتماد القبول في التعليم العالي على 

هذه النتيجة.

: ÉjÉ°†≤dGh äÓμ°ûªdG
في ضوء نتائج تحليل الوضع الراهن وجد أن التعليم الثانوي العام يعاني من عزوف الطالب عن الحضور بالمدرسة مما يؤدي بصفة 

مباشرة إلى إهدار المال العام يتمثل في عدم استغالل المباني المدرسية وكذلك في زيادة انتشار الدروس الخصوصية، وذلك له صلة مباشرة 

بمدى جودة االدارة المدرسية، ومدى جودة المبنى المدرسي وطبيعة نظام التقويم والمتابعة، ومدى تمكن المعلمين من المهارات المعاصرة 

في التدريس والتقويم، ومدى مراعاة المناهج للتوجهات التربوية المعاصرة، ومرونة النظم داخل االتعليم الثانوي واللوائح والتشريعات 

المنظمة للعملية التعليمية.  
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:ìÓ°UEÓd èeÉfôÑdG äÉ«é«JGôà°SG
والمراحل •   ، المطروحة  والبرامج  السياسات  وعلى   ، تحقيقها  وآليات  التطوير  هذا  أهداف  على  بتوافق  المنشود  التطوير  يحظى  أن 

الزمنية لتطبيقها ، مع االلتزام بالشفافية في تقويم النتائج وتقدير الجدوى.

أن يمثل هذا التطوير قيمة مضافة لخدمة االقتصاد القومي وجهود التنمية.• 

ضرورة توافر الضمانات الكافية لتحقيق تكافؤ الفرص ، وتخفيف العبء المادي والنفسي عن كاهل األسر المصرية ، وطمأنة أولياء • 

األمور على مستقبل أبنائهم.   

ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوي والتعليمى.• 

والوطنية •  العالمية،  المعايير  وفق  المعلومات،  وتكنولوجيا  اآللي  الحاسب  وعلوم  األجنبية  واللغات  والرياضيات  بالعلوم  االهتمام 

وإفساح الطريق أمام األنشطة الطالبية والمهارات الحياتية. 

تحقيق المرونة واالنسيابية بين التعليم الثانوي العام والفني.• 

تطوير امتحانات الثانوية العامة.• 

مراعاة إلزامية التعليم الثانوي.• 

إيجاد معايير لقياس مستوى قدرات الراغبين في االلتحاق بالتعليم العالي، بحيث ال يكون معيار المجموع في الثانوية العامة معياراً • 

وحيداً، واستحداث آليات جديدة لقياس مهارات وقدرات الطالب.

 :á«dÉëdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG
مدارس المتفوقينSTEM    مدارس تركز على تعليم المتفوقين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  (مبادرة في طور التجريب • 

والتقويم)

الثانوي •  األول  للصف  دراسًيا  فصًال   ٥٨٠٠ بإجمالي  مدرسة   ٩٣٥ لعدد  المطورة  التعليم  منظومة  إدخال  في  البدء  تم  اللوحى:  الحاسب 

بنوعيه ليستفيد منها ٢٠٠٫٠٠٠  طالب حتى األن  في عدد (١٢) محافظة حدودية، والتى تتمثل في شرح المناهج بواسطة الحاسب 

اآللي الخاص به على السبورة الذكية مع إمكانية الرجوع إلى الكتاب المدرسى أثناء الشرح ( اعتماد نموذج حاسب لوحى لكل طالب 

في التعليم الثانوي).  
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 ΩÉ©dG iƒfÉãdG º«∏©àdG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe 
زيادة استيعاب التعليم الثانوي ليفي بمتطلبات التعليم االلزامي وفقا للدستورزيادة استيعاب التعليم الثانوي ليفي بمتطلبات التعليم االلزامي وفقا للدستور. . ١
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استيعاب ٣٠٪ من خرجيي حلقة . ١٫١

التعليم اإلعدادي

بناء عدد (    ٢٧٥٩ ) مدرسة  (فصول، معامل، مكتبات، مالعب . ١٫١٫١

وصاالت رياضية، قاعات لالجتامعات،...إلخ).

٣ سنوات

األبنية التعليمية
اهليئة العامة لألبنية 

التعليمية

بناء عدد ( ٨٠٠  ) مدرسة (فصول، معامل، مكتبات، مالعب . ١٫١٫٢

وصاالت رياضية، قاعات لالجتامعات،...إلخ) باملناطق املحرومة 

.

األبنية التعليمية
اهليئة العامة لألبنية 

التعليمية

توفري مواد التعليم والتعلم املطلوبة لكل مدرسة، ولكل معلم . ١٫١٫٣

وطالب.

األبنية التعليمية

املراحل التعليمية

قطاع التعليم العام 

األكادميية  املهنية للمعلم

استيفاء االحتياجات البرشية . ١٫٢

الالزمة للتعليم االلزامي

توفري عدد (  ٩١٢٠٠     )  من املعلمني يف مجيع التخصصات .. ١٫٢٫١
موارد برشية وتنمية 

مهنية

قطاع التعليم العام 

األكادميية  املهنية للمعلم

توفري التدريب للعدد الالزم من املعلمني اجلدد  كل عام. ١٫٢٫٢
موارد برشية وتنمية 

مهنية

قطاع التعليم العام 

األكادميية  املهنية للمعلم

توفري التغذية املدرسية للطالب مبا . ١٫٣

يتامىش مع التعليم االلزامي

توفري التغذية الالزمة لتغطية نسبة ٨٠ ٪ من الطالب البنني  و١٠٠ . ١٫٣٫١

٪ من البنات يف مرحلة الثانوي  العام
التغذية املدرسية

قطاع التعليم العام 
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تقديم منهج حديث، يرتكز على المعايير العالمية؛ يستند على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم وتقويم اداء الطالبتقديم منهج حديث، يرتكز على المعايير العالمية؛ يستند على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم وتقويم اداء الطالب. . ٢
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وضع اإلطار العام وضوابط ومعايري  املحتوى ومصادر . ٢٫١

وطرائق التعليم والتعلم وتقويم الطالب
املناهج. ٢٫١٫١

بداية من السنة 

الثالثة

مناهج + التطوير 

التكنولوجي 

+االمتحانات 

مناهج + 

التطوير 

التكنولوجي 

+االمتحانات

جتريب واعتامد املناهج اجلديدة مع االخذ يف االعتبار . ٢٫٢

التكامل املعريف بني طالب قسمي الثانوي العام (األديب 

والعلمي) 

بداية من السنة التجريب يف ٣ حمافظات . ٢٫٢٫١

الثالثة
املناهج 

مركز تطوير 

املناهج 

التسويق املجتمعي للتطوير ومراحله ونتائجه. ٢٫٣
وضع خطة التسويق االعالمى . ٢٫٣٫١

تنفيذ خطة التسويق االعالمى .. ٢٫٣٫٢

بداية من السنة 

الثالثة

 

اإلدارة والنظم

 

العالقات العامة 

+التعليم الثانوي  

 

تدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني في تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانويتدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني في تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوي. . ٣
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تدريب املعلمني والقيادات املدرسية وكوادر التوجيه . ٣٫١

الفين عىل مجيع املستويات عىل النظام املطور ووفق 

املعايري العاملية لكفايات كوادر التعليم الثانوي

اعتامد برامج التدريب عىل املناهج احلديثة . ٣٫١٫١

وخطة جتديدها

االعالن عن الربامج وتوقيتات التدريب . . ٣٫١٫٢

السامح بالتسجيل يف الربامج املختلفة . . ٣٫١٫٣

وضع آلية اعتامد من اجتاز الربامج التدريبية. ٣٫١٫٤

السنتني الثانية 
والثالثة

تنمية املوارد البرشية 

+ إدارة النظم

األكادميية 

املهنية للمعلم

إدارات ومراكز 

التدريب

وضع حزمة حتفيزية تضمن االستمرار والتنمية املهنية . ٣٫٢

لكوادر التعليم الثانوي.

العمل مع التعليم العايل عىل اعداد الربامج للرتقي . ٣٫٢٫١

تعتمد عىل الساعات املعتمدة 

التعاون مع نقابة املعلمني يف تطوير اخلدمات  . ٣٫٢٫٢

اخلاصة باملعلمني

السنتني الثانية 

والثالثة

تنمية املوارد البرشية 

+ إدارة النظم

قطاع التعليم 

العام 

 نقابة املعلمني 
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تطوير نظام االدارة و المتابعة والتقويم على مستوى التعليم الثانوي بما يضمن انضباط سير العملية التعليميةتطوير نظام االدارة و المتابعة والتقويم على مستوى التعليم الثانوي بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية. . ٤
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تطوير طرق التقويم . ٤٫١

ونظام اختبار الثانوية 

ألعامة، مع االستفادة 

االساليب التكنولوجية 

احلديثة يف التقويم 

بناء منظومة جديدة للتقويم حتقق نظام التقويم . ٤٫١٫١

الشامل.
السنة الثالثة

تنمية املوارد البرشية + ادارة 

النظم+مناهج + التقويم واملتابعة + 
التطوير التكنولوجي

قطاع التعليم العام

املركز القومى لالمتحانات

أجهزة املتابعة

تطبيق االختبار القومي يف املرحلة الثانوية عىل . ٤٫١٫٢
السنة الثالثةاملستويات الثالثة بشكل متتابع 

تنمية املوارد البرشية + ادارة 

النظم+مناهج + التقويم واملتابعة + 

التطوير التكنولوجي

قطاع التعليم العام
املركز القومى لالمتحانات

أجهزة املتابعة

استخدام املرشوعات التعليمية  كأدوات للتقويم . ٤٫١٫٣

يف التعليم الثانوي العام 
السنة الثالثة

مناهج + التقويم واملتابعة + التطوير 

التكنولوجي

قطاع التعليم العام

املركز القومى لالمتحانات

أجهزة املتابعة

٣ سنواتاملشاركة يف املسابقات الدولية.  . ٤٫١٫٤

تنمية املوارد البرشية + ادارة 

النظم+مناهج + التقويم واملتابعة + 

التطوير التكنولوجي

قطاع التعليم العام

املركز القومى لالمتحانات

أجهزة املتابعة

تنمية مهارات القدرة عىل التقويم الذاىت لدى . ٤٫١٫٥

التالميذ واملعلمني واإلداريني.
السنة الثالثة

تنمية املوارد البرشية + ادارة 

النظم+مناهج + التقويم واملتابعة + 

التطوير التكنولوجي

قطاع التعليم العام

املركز القومى لالمتحانات

أجهزة املتابعة
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تجهيز وتحديث واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ التطويرتجهيز وتحديث واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ التطوير. . ٥
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توفري البيئة التكنولوجية . ٥٫١

والفصول االفرتاضية الالزمة 

لدعم املامرسات الرتبوية 

وتطبيق املناهج وطرق التعليم 

والتعلم مع ضامن الصيانة 

الدورية والتكلفة اجلارية 

جلميع املدارس الثانوية

تزويد املدارس بالتجهيزات التي متكن التالميذ من . ٥٫١٫١

ممارسة األنشطة واهلوايات والتعامل مع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف ضوء االحتياج الفعيل

مركز التطوير التكنولوجي التطوير التكنولوجي السنة الثالثة

التطوير التكنولوجي السنة الثالثةربط املدارس الثانوية مبدارس يف خمتلف دول العامل . ٥٫١٫٢
قطاع التعليم العام + التطوير 

التكنولوجي

ربط املدارس الثانوية باملراكز البحثية يف الداخل . ٥٫١٫٣

واخلارج.
التطوير التكنولوجي السنة الثالثة

قطاع التعليم العام + التطوير 

التكنولوجي

التطويرالتكنولوجي السنة الثالثةتشجيع واستخدام مناذج املحاكاة.. ٥٫١٫٤
قطاع التعليم العام + التطوير 

التكنولوجي

٣ سنواتوضع خطة الصيانة الدورية للمدرسة . ٥٫١٫٥
التطوير التكنولوجي، 

األبنية التعليمية

قطاع التعليم العام + التطوير 

التكنولوجي + هيئة األبنية 

وضع خطة تطوير املدارس بناء عىل االهداف . ٥٫١٫٦

املطلوب حتقيقها .
التطويرالتكنولوجي ٣ سنوات

قطاع التعليم العام + التطوير 

التكنولوجي + هيئة األبنية

توفري جهاز حاسب لوحى . ٥٫٢

جلميع طالب التعليم الثانوي
توفري جهاز حاسب لوحى لكل طالب الصف االول . ٥٫٢٫١

عىل مستوى التعليم الثانوي
مركز التطوير التكنولوجيالتطويرالتكنولوجي ٣ سنوات
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تقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس الستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العام.تقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس الستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العام.. . ٦
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تقييم مدارس تعليم العلوم والرياضيات . ٦٫١
للمتفوقني ( STEM) و منوذج املدارس 

كثيفة الربامج ( مدارس املستكشفني ) 
وتبىن ما تثبت فاعليته

٦٫١٫١ .STEM مناهج + التطوير التكنولوجيالسنة األوىلتقييم خرجيي مدارس
قطاع التعليم العام

املراكز البحثية
البدء يف تطبيق نظام مدارس املستكشفني بواقع . ٦٫١٫٢

مدرسة يف كل حمافظة 
قطاع التعليم العام مناهج + التطوير التكنولوجي٣سنوات

وضع نظام للمدارس التي ختدم تطوير تدريس . ٦٫١٫٣

العلوم والرياضيات
مركز تطوير املناهجمناهج + التطوير التكنولوجي٣سنوات

تحسين جودة الحياة المدرسية لطالب مرحلة التعليم الثانويتحسين جودة الحياة المدرسية لطالب مرحلة التعليم الثانوي. . ٧
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وضع دليل وتطبيق منظومة من . ٧٫١

البدائل واحلوافز لتقديم حزم من 

األنشطة الرتبوية الداعمة للتنمية 

الشاملة للتلميذ والكاشفة ملواهبه 

يف مجيع مدارس املرحلة الثانوية مبا 

يتناسب مع امكانات وبيئة املدرسة

املناهج + التعليم الثانوياملناهج  ٣سنواتوضع خريطة األنشطة املدرسية.. ٧٫١٫١

تطوير البنية التحتية للمدارس الثانوي للتمكن من . ٧٫١٫٢

ممارسة األنشطة.
األبنية التعليميةاملناهج  ٣سنوات

املناهج + التعليم الثانوياملناهج  ٣سنواتتشجيع الطالب عىل األنشطة املختلفة كل حسب ميوله.. ٧٫١٫٣

اخلدمات الرتبوية األنشطة ٣سنواتإعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية مبدارس التعليم الثانوي.. ٧٫١٫٤

املناهج + االمتحانات٣سنواتاالشرتاك يف املسابقات العاملية لطالب املدارس. . ٧٫١٫٥
القومي لالمتحانات + 

التعليم الثانوي

سد الفجوة بني املدارس يف . ٧٫٢

مستويات التحصيل

٣سنواتوضع نظام معايري األداء.. ٧٫٢٫١
مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجي
القومي لالمتحانات

٣سنواتوضع نظم إعداد تقارير األداء عىل كافة املستويات.. ٧٫٢٫٢
مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجي
التعليم الثانوي

٣سنواتتصنيف املدارس طبًقا ملعايري األداء. ٧٫٢٫٣
مناهج + االمتحانات + 
التطوير التكنولوجي

القومي لالمتحانات
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استيعاب ٣٠٪ من خرجيي حلقة ١٫١ 
التعليم اإلعدادي

تقرير األبنية التعليمية  ٢٧٥٩  مدرسة  عدد املدارس اجلديدة ١٫١٫١
توفر ميزانية + توفري 

االراىض 

األبنية األبنية ٨٠٠ مدرسة  عدد املدارس باملناطق املحرومة . ١٫١٫٢

نسبة توفري مواد التعليم والتعلم املطلوبة  ١٫١٫٣

لكل مدرسة، ولكل معلم وطالب.
١/١

قطاع التعليم العام 

+االكادميية 
التعليم الثانوي + االكادميية  

استيفاء االحتياجات البرشية  ١٫٢

الالزمة للتعليم اإللزامي

التعليم الثانوي+ االكادميية  قطاع التعليم العام ٩١٢٠٠عدد املعلمني يف مجيع التخصصات . ١٫٢٫١

١٠٠٪معدل تدريب املعلمني اجلدد كل عام.٢٫٢٫١ 
قطاع التعليم العام 

+االكادميية 
التعليم الثانوي+ االكادميية 

توفري التغذية املدرسية للطالب مبا  ١٫٣

يتامىش مع التعليم اإللزامي

معدل التغذية املدرسية يف مرحلة الثانوي  ١٫٣٫١ 

العام 

٨٠ ٪ من البنني  و١٠٠ ٪ 

من البنات
التعليم الثانوي قطاع التعليم العام 
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حتقيق اهلدف ١٫١، ١٫٢تقارير اإلحصاء العام٣٠٪
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تقديم منهج حديث، يرتكز على المعايير العالمية؛ يستند على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم وتقويم أداء الطالبتقديم منهج حديث، يرتكز على المعايير العالمية؛ يستند على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم وتقويم أداء الطالب. . ٢
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وضع اإلطار العام وضوابط  ٢٫١

ومعايري  املحتوى ومصادر وطرق 
التعليم والتعلم وتقويم الطالب

اإلطار العام للمناهج  ٢٫١٫١

إطار عام وضوابط 

ومعايري  املحتوى ومصادر 
وطرق التعليم والتعلم 

وتقويم الطالب

وثيقة اإلطار
بناء قدرة مركز تطوير 

املناهج

جتريب واعتامد املناهج اجلديدة  ٢٫٢

مع االخذ يف االعتبار التكامل 

املعريف بني طالب قسمي الثانوي 

العام (األديب والعلمي) و تكييف 

املناهج مبا يسمح بذلك

مناهج جمربة ٢٫٢٫١
مناهج تم جتريبها 

واعتامدها
املناهج  اجلديدة 

وعي وتقبل املعلمني 

والتالميذ وأولياء أمورهم 

باحلاجة للمناهج اجلديدة 

التسويق املجتمعي للتطوير  ٢٫٣

ومراحله ونتائجه
خطة التسويق اإلعالمي  ٢٫٣٫١

وضع وتطبيق خطة 

للتسويق اإلعالمي
وثيقة  اخلطة  

العالقات العامة +التعليم 

الثانوي  
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dG منهج مطور يلبى احتياجات الطالب واملجتمع

التنموية.
اهلدف ١٫١، ١٫٢وثائق املنهج١٠٠٪ من املناهج
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تدعيم قدرات المعلمين، والقيادات المدرسية، وكوادر التوجيه الفني في تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانويتدعيم قدرات المعلمين، والقيادات المدرسية، وكوادر التوجيه الفني في تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوي. . ٣
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تدريب املعلمني والقيادات  ٣٫١

املدرسية وكوادر التوجيه الفين 
عىل مجيع املستويات عىل النظام 

املطور ووفق املعايري العاملية 
لكفايات كوادر التعليم الثانوي

برامج التدريب عىل املناهج احلديثة.  ٣٫١٫١
برامج تدريب جمددة يف 

مجيع التخصصات

عدد الربامج املنفذة 

تقارير األكادميية 
ادارة النظم 

توفر حوافز للتدريبتقارير التدريب٢٠٪ من املعلمني نسبة املعلمني املدربني سنوًيا ٣٫١٫٢

توفر حوافز للتدريبتقارير التدريب١٠٠٪ من املوجهنينسبة املوجهني واملتابعني املدربني. ٣٫١٫٣

وضع حزمة حتفيزية تضمن  ٣٫٢

االستمرار والتنمية املهنية 

لكوادر التعليم الثانوي.

برامج ترقى تعتمد عىل الساعات املعتمدة  ٣٫٢٫١

اخلاصة 

برنامج تدريب يقوم عىل 

الساعات املعتمدة  

برنامج الساعات 

املعتمدة  

قطاع التعليم العام + نقابة 

املعلمني 

تطوير اخلدمات اخلاصة باملعلمني ٣٫٢٫٢
التعاون مع نقابة املعلمني 

يف تطوير اخلدمات

برتوكول خدمات 

إضافية للمعلمني

استطالع أراء العلمني يف 

حزمة احلوافز
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dG تفعيل خطة التطوير املستهدفة

نتائج مرضية عن أداء الطالب باملرحلة

معدالت إنجاز عالية 

ملستهدف الربنامج

تقاير املتابعة والتقويم

نتائج أداء الطالب
حتقيق اهلدف ٣٫١
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تطوير نظام اإلدارة والمتابعة والتقويم على مستوى التعليم الثانوي بما يضمن انضباط سير العملية التعليميةتطوير نظام اإلدارة والمتابعة والتقويم على مستوى التعليم الثانوي بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية. . ٤
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تطوير طرق التقويم ونظام  ٤٫١

اختبار الثانوية ألعامة، 

مع االستفادة باألساليب 

التكنولوجية احلديثة يف 

التقويم 

منظومة للتقويم الشامل  ٤٫١٫١
للتقويم  جديدة  منظومة  بناء 

حتقق نظام التقويم الشامل 

تقارير تنمية املوارد البرشية + 

إدارة النظم+مناهج + االمتحانات + 
التطوير التكنولوجي

توفر النامذج + تدريب 
العاملني بالتعليم الثانوي 

االختبار القومي يف املرحلة  ٤٫١٫٢

الثانوية 

يف  القومي  االختبار  تطبيق 

املستويات  عىل  الثانوية  املرحلة 

الثالثة 

تقارير تنمية املوارد البرشية + 
إدارة النظم+مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجي

تدريب العاملني بالتعليم 

الثانوي + االمتحانات

املرشوعات التعليمية   ٤٫١٫٣

كأدوات للتقويم يف التعليم 

الثانوي العام 

التعليمية   املرشوعات  استخدام 

التعليم  يف  للتقويم  كأدوات 

الثانوي

تقارير مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجي

تدريب العاملني بالتعليم 

الثانوي + االمتحانات

املشاركة يف املسابقات  ٤٫١٫٤

الدولية.  

العلوم  مسابقات  يف  االشرتاك 

والرياضيات الدولية

تقارير تنمية املوارد البرشية + 

إدارة النظم+مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجي

تدريب العاملني بالتعليم 

الثانوي + االمتحانات

مهارات القدرة عىل التقويم  ٤٫١٫٥

الذاىت 

عىل  القدرة  مهارات  تنمية 

التقويم الذايت لدى مجيع التالميذ 

واملعلمني واإلداريني

تقارير تنمية املوارد البرشية + 

إدارة النظم+مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجي

تدريب العاملني بالتعليم 

الثانوي + االمتحانات- توفر 

ميزانية وتدريب الكوادر
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منظومة تقويم جديدة وحمددةاحلد من هيبة اختبار الثانوية العامة
مستوى آراء الطالب

نتائج االختبارات
حتقيق اهلدف ٤٫١٫٥
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تجهيز وتحديث واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ التطويرتجهيز وتحديث واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ التطوير. . ٥
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توفري البيئة التكنولوجية  ٥٫١
والفصول االفرتاضية الالزمة 

لدعم املامرسات الرتبوية وتطبيق 

املناهج وطرق التعليم والتعلم مع 

ضامن الصيانة الدورية والتكلفة 

اجلارية جلميع املدارس الثانوية

املدارس املزودة بالتجهيزات التي متكن  ٥٫١٫١
التالميذ من ممارسة األنشطة واهلوايات 

والتعامل مع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت 

تزويد كل مدرسة بنوع 

من جتهيزات األنشطة 
يتناسب وحالتها اخلاصة 

تقارير التطوير 
التكنولوجي 

توفر ميزانية وتدريب 
الكوادر املدرسية 

ربط املدارس الثانوية مبدارس يف خمتلف  ٥٫١٫٢

دول العامل 

ثانوية  مدرسة  كل  ربط 

مبدرسة يف دولة أخرى

تقارير قطاع التعليم 

العام + التطوير 

التكنولوجي

توفر دافعية التالميذ و 

الكوادر املدرسية

ربط املدارس الثانوية باملراكز البحثية  ٥٫١٫٣

يف الداخل واخلارج 
٢٥٪ من املدارس الثانوية

تقارير التطوير 

التكنولوجي

توفري البنية التحتية 

والتمويل 

١٠٠٪ من املدارساستخدام مناذج املحاكاة. ٥٫١٫٤
قطاع التعليم العام + 

التطوير التكنولوجي

توفري البنية التحتية النامذج 

والتمويل 

توفري جهاز حاسب لوحى جلميع  ٥٫٢

طالب التعليم الثانوي
نسبة توفري جهاز حاسب لوحى  ٥٫٢٫١

جهاز لكل طالب بالصف 

األول عىل مستوى التعليم 

الثانوي .

تقارير التطوير 

التكنولوجي

توفري البنية التحتية 

والتمويل

óF
Gƒ©

dG

معدالت حتصيل أعىل بني الطالب
٧٥٪  متوسط نجاح بني 

الطالب

تقارير االختبارات 

النهائية

حتقق اهلدف ٥٫١٫١ - 

٥٫٢٫١
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس الستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العام.تقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس الستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العام.. . ٦
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تقييم مدارس تعليم العلوم  ٦٫١

والرياضيات للمتفوقني 

(STEM) و منوذج املدارس 

كثيفة الربامج ( مدارس 

املستكشفني ) وتبىن ما تثبت 

فاعليته

٦٫١٫١  STEM تقييم خرجيي مدارس
تقييم مستوى خرجيي 

الدفعة االوىل من مدارس 

STEM

تقارير مناهج + 

التطوير التكنولوجي 

+االمتحانات

تدريب العاملني يف قطاع 

التعليم الثانوي 

٦٠ مدرسةعدد مدارس نظام املستكشفني  ٦٫١٫٢

 تقارير مناهج + 

التطوير التكنولوجي 

+االمتحانات

توفري البنية التحتية 

والتمويل

نظام للمدارس التي ختدم تطوير  ٦٫١٫٣

تدريس العلوم والرياضيات 

وضع نظام للمدارس التي 

ختدم تطوير تدريس 

العلوم والرياضيات

تقارير املناهج + 

التطوير التكنولوجي 

+االمتحانات

توفري البنية التحتية 

والتمويل
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dG ارتفاع اعداد امللتحقني بالكليات العلمية

باجلامعات
من ١٠٪ - ٢٠٪

تقارير اجلامعات 

القدمية والتنسيق العام
حتقيق اهلدف ٦٫١٫٣



٧٠

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تحسين جودة الحياة المدرسية لطالب مرحلة التعليم الثانويتحسين جودة الحياة المدرسية لطالب مرحلة التعليم الثانوي. . ٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’GAGOC’G äGô°TDƒe±ó¡à°ùªdG≥≤ëàdG πFÉ°Shá«°SÉ°SC’G äÉ°VGôàa’G

äÉ
Lô

îª
dG

وضع دليل وتطبيق  ٧٫١

منظومة من البدائل 
واحلوافز لتقديم 

حزم من األنشطة 
الرتبوية الداعمة 

للتنمية الشاملة 
للتلميذ والكاشفة 

ملواهبه يف مجيع 

مدارس املرحلة 

الثانوية مبا يتناسب 

مع امكانات وبيئة 

املدرسة

توفر ميزانية وتدريب الكوادراملناهج + التعليم الثانوي وضع دليل األنشطة املدرسيةدليل األنشطة املدرسية. ٧٫١٫١

نسبة تطوير البنية التحتية للمدارس  ٧٫١٫٢

الثانوية للتمكن من ممارسة األنشطة .
توفر ميزانية وتدريب الكوادراملناهج + التعليم الثانوي ١٠٠٪

نسبة الطالب املامرسني لألنشطة  ٧٫١٫٣
املختلفة كل حسب ميوله.

٪١٠٠
تقارير املناهج + التعليم 

الثانوي 
وعي املعلمني والتالميذ وأولياء 
أمورهم باحلاجة للمناهج اجلديدة

هيكلة نظام الرعاية الصحية مبدارس  ٧٫١٫٤

التعليم الثانوي.

إعادة هيكلة نظام الرعاية 

الصحية مبدارس التعليم الثانوي.

تقارير التعليم الثانوي + 

اخلدمات الرتبوية 
توفر ميزانية 

االشرتاك يف املسابقات العاملية لطالب  ٧٫١٫٥

املدارس. 

االشرتاك يف مجيع املسابقات 

الطالبية

النتائج + التعليم الثانوي+ 

االمتحانات

توفر ميزانية وتدريب الكوادر 

والطالب

سد الفجوة  ٧٫٢

بني املدارس 

يف مستويات 

التحصيل 

وضع نظام معايري األداء. ٧٫٢٫١
وضع وتطبيق نظام معايري األداء 

املدريس

مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجي

توفر ميزانية وتدريب الكوادر 

بالتعليم الثانوي

وضع نظم إعداد تقارير األداء عىل  ٧٫٢٫٢

كافة املستويات.

تقارير أداء معلنة عىل مستوى 

املدرسة

تقارير مناهج + 

االمتحانات + التطوير 

التكنولوجي

توفر ميزانية وتدريب الكوادر 

باملناهج + االمتحانات 

تصنيف املدارس طبقا ملعايري األداء ٧٫٢٫٣
تصنيف مجيع املدارس الثانوية 

طبقا ملعايري األداء

تقارير املدارس + مناهج 

+ االمتحانات + التطوير 

التكنولوجي

توفر ميزانية وتدريب الكوادر 

باملناهج + االمتحانات + التطوير 

التكنولوجي

óF
Gƒ©

dG

تقارير املتابعة واإلحصاء٩٥٪ مواظبةمعدالت مواظبة مرتفعة
حتقيق األهداف ٧٫١٫١ - ٧٫١٫٣ - 

٧٫١٫٥
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٧١

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

:2017 /2016 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîªdG
٥٥١٨٠ فصًال جديًدا. ١

مناهج جديدة للعلوم (فيزياء، كيمياء،  أحياء) والرياضيات واللغات. ٢

مناهج مطورة في جميع المواد األخرى تستجيب لالتجاهات المعاصرة . ٣

دليل لألنشطة التربوية للمرحلة الثانوية. ٤

جهاز تابلت لطالب التعليم الثانوي. ٥

٢٠١٤ مدرسة مزودة ببيئة تفاعلية تكنولوجية للتعليم والتعلم. ٦

١٠٣ ألف معلم مدرب على المناهج الجديدة. ٧

٢٤ ألف موجه مدرب على المناهج الجديدة. ٨

تشريع لالنضباط المدرسي يستفيد من تكنولوجيا المعلومات واالتصال .. ٩

٢٧ مدرسة مستكشفين .. ١٠

استخدام نموذج المتابعة اإللكتروني .. ١١



٧٢

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

»æØdG  iƒfÉãdG º«∏©àdG èeÉfôH 

ΩÉ©dG ±ó¡dG:   إعداد خريج مؤهل ماهر قادر على التعلم مدى الحياة، والمنافسة بالسوق المحلية ، والعالمية ( معرفًيا – مهارًيا – قيمًيا ) ، 
ومشارك بإيجابية في تقدم وُرَقْى الوطن

áeó≤e
إن التعليم الفني في مصر هو أحد المدخالت الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة، ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم؛ حيث 

يسعى بنوعياته المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة الالزمة لخدمة خطط التنمية االقتصادية، واالجتماعية للدولة حيث يصب مباشرة 

في سوق العمل.  وتهدف منظومة التعليم الفني  إلى تنمية القدرات المعرفية والمهارية والفنية لدى الدارسين في مجاالت الصناعة، و الزراعة، 

والتجارة، واإلدارة والخدمات السياحية.

: IOƒédG ¿Éª°Vh ôªà°ùªdG ôjƒ£àdG ≈a ≈æØdG º«∏©àdG ´É£b áØ°ù∏a
تبنى قطاع التعليم الفنى فى خطته االستراتيجية للعام ٢٠١٢/٢٠١١ فلسفة تقوم على توجيه كافة األنشطة التى يمارسها الطالب سواء 

كانت تعليمية ، أو إدارية ،أو مالية، أو غيرها من األنشطة نحو ضمان التطوير المستمر لجودة الخدمة التعليمية لتخريج كوادر قادرة على 

المنافسة فى سوق العمل داخلًيا وخارجًيا .

وقد وضع القطاع العديد من اآلليات التى تعكس حرصه المستمر على جودة أداء األطراف المختلفة به ، وذلك لضمان التميز وتحقيق 

أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة والنهوض بالمجتمع علمًيا ، وثقافًيا ، واقتصادًيا ، كما يتبنى منظومة ديناميكية ، وفعالة تقوم على 

التوجه إلى األطراف ذات الصلة فى البيئة الداخلية ، والخارجية على حد سواء ، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة الجودة ؛ حيث يلتزم كل فرد 

حسب موقعه ووظيفته بالقطاع بدوره ، ومسئوليته فى تحقيق الغايات المنشودة .
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٧٣

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

:≈æØdG º«∏©à∏d øgGôdG ™°VƒdG
يتم تحديد الوضع الراهن للتعليم الفنى من خالل إلقاء الضوء على األوضاع الراهنة للتعليم الفنى، وتحليلها ، والوقوف على العوامل 

األساسية التى يمكن من خاللها التوصل إلى برنامج استراتيجى ،وتحليل ماتم إنجازه وما لم يتم في خطة التعليم الفني السابقة ٢٠١٢/٢٠١١ ، 

ووضع خطط للتنمية االجتماعية ،واالقتصادية فى إطار واقعى يمكن تنفيذه فى ظل الظروف الراهنة والمتوقعة ليتمكن من النهوض بدوره 

المنشود.

:ô°üe ≈a ≈æØdG º«∏©à∏d øgGôdG ™°VƒdG ≈∏Y IôKDƒªdG ô°UÉæ©dG

: ≈æØdG º«∏©àdG äÉ°ü°üîJ -1
تحتاج التخصصات الموجودة بالتعليم الفنى إلى التقييم والتقويم كًما، وكيًفا والتحديث بشكل دورى ودائم لمواكبة التطور التكنولوجى 

وتلبية احتياجات المستفيدين على المستوى المجتمعى واإلقليمى والعالمى ، واإلسهام فى الحد من البطالة.

: IOƒédGh áMÉJE’G -2
مازالت تسبب سياسة اإلتاحة المفتوحة واستقبال أعداد كبيرة إلى تكديس الطالب بالتعليم الفنى على حساب الجودة مما يؤثر سلًبا على 

توافق خريجى التعليم الفنى مع احتياجات سوق العمل.

:ÖjQóàdGh ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCGh ≈°SGQódG è¡æªdG -3
بالرغم من البدء فى تطوير بعض المناهج إال أنه مازالت هناك بعض المناهج وأساليب التدريس بالتعليم الفنى تتصف بالجمود فى معظم 

أجزائها كما تتصف بالقصور عن مسايرة االتجاهات الحديثة ، حيث التتيح للطالب فرصة االبتكار واإلبداع أو تبنى بداخلهم القدرة على 

المبادرة الفردية ، واحترامها ، والتنافس الشريف والعمل فى فريق؛ إضافة إلى القصور فى توصيف المهن وتحديد المهارات وتنميتها والتدريب 

على التعلم الذاتى وتنمية المهارات طبًقا لمتغيرات سوق العمل . 



٧٤

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

: á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdGh πeÉ©ªdGh ¢TQƒdG -4
يتناقض واقع تجهيزات المدارس الفنية مع الفرص المتاحة ؛ فبعض المدارس تعانى من نقص حقيقى فى المعدات وتجهيزات المعامل 

والورش كًما ،وكيًفا ، وهناك مدارس أخرى تتوافر بها أحدث التجهيزات ، ولكنها ال تستخدم بكفاءة مما يؤدى إلى تعطيلها أو عدم 

استخدامها.

: á«HÓ£dG á£°ûfC’G -5
تعانى مدارس التعليم الفنى من ضعف األنشطة الطالبية لعدم وجود مساحات كافية لألنشطة العامة والرياضية ، مما يؤثر سلًبا على 

تحصيل الطالب ، وتنمية قدراته ، والحرص على االنتظام بالمدرسة .

مما سبق يمكن التوصل إلى االستنتاج المنطقى بضرورة توفر التالى ألى استراتيجية إصالحية جادة للتعليم الفنى :

تحديد المشكالت ومعالجتها بشكل جذرى.• 

التحسين المستمر إلدارة المنظومة  بشكل شامل.• 

احتواء االستراتيجية على برامج وأهداف وأنشطة ذات إطار زمنى محدد ، وتمويل مضمون.• 

مناقشةاالستراتيجية وإقرارها قبل البدء فى تنفيذها.• 

وجود آلية للمتابعة وتقويم األداء ، وتصحيح المسارات.• 

الشفافية الكاملة فى جميع مراحل اإلعداد والتنفيذ .• 

: πjƒªàdG -6
إذا كان عجز الموازنة الحكومية عن مواجهة النفقات الحقيقية للتعليم هو حقيقة عامة ؛ فإن أكبر تأثير لها يظهر فى التعليم الفنى ، 

والذى يحتاج إلى دعم مادى كبير لمواجهة متطلباته المتمثلة فى التجهيزات الفنية بأنواعها المختلفة باإلضافة إلى خامات  التدريب .
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٧٥

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

 äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG
يمكن تلخيص هذه القضايا فى النقاط التالية :

ضعف مستوى المشاركة من جانب األطراف الخارجية فى تنفيذ الخطة االستراتيجية السابقة .. ١

ضعف مشاركة رجال األعمال والمستثمرين فى تمويل التعليم الفنى .. ٢

عدم استمرارية الشركات والهيئات بالتزاماتها فى مجال التعاون مع الوزارة بنظام التعليم والتدريب المزدوج.. ٣

المنح والقروض المشروطة .. ٤

عدم كفاية الموازنات الخاصة بالتعليم الفنى.. ٥

ضعف الربط بين المرصد القومى وقطاع التعليم الفنى .. ٦

المركزية الشديدة وصدور بعض اللوائح والقرارات التنظيمية التى تتصل بالعمومية ، ( والتى قد ال تتالئم وطبيعة العمل ).. ٧

عدم قدرة قطاع التعليم الفنى على توقع أعداد الطالب المستجدين بسبب سياسات القبول.. ٨

قلة المعلومات المتاحة عن التعليم الفنى مما يعوق فرص جذب االستثمار واتاحة فرص التوظيف الخارجى .. ٩

تضارب االختصاصات حيث يوجد بعض الوحدات ذات الطابع الخاص تقوم بنفس األنشطة التى يقوم بها قطاع التعليم الفنى   . ١٠

خصوصا فى مجال التدريب .  

تأثير العولمة على المنافسة فى سوق العمل والتغيرات السريعة والمتالحقة فى متطلبات سوق العمل .. ١١

عدم توفر درجات كافية لتعين معلمين وإداريين وعمال فنين وعمال خدمات جدد .. ١٢

المنافسة المباشرة للعمالة الوافدة لخريجى التعليم الفنى .. ١٣

غياب المؤشرات الموضوعية للتقييم المستمر ألداء الفعالية التعليمية .. ١٤

ضعف ثقة المجتمع بمخرجات التعليم الفنى بنوعياته المختلفة مما يزيد من عدم االهتمام بالمشاركة فى تنفيذ االستراتيجية . . ١٥

عدم تفعيل المادة ٧٨ من القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ بشأن كادر المعلم فيما يتعلق بأعضاء هيئة التوجيه الفنى المركزى .. ١٦

عدم وجود تنسيق كامل بين وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية وذات الصلة بالتعليم الفنى .. ١٧

االختالالت الجغرافية والنوعية والقطاعية فى سوق العمل حيث يختلف الطلب على العمالة بين المحافظات المختلفة والذى . ١٨

اليقابلها خريجين محليين مناسبين .



٧٦

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

مقاومة التغيير من جانب العاملين بالتعليم الفنى.. ١٩

 áMÉàªdG ¢UôØdG
يمكن تلخيص الفرص المتاحة للتعليم  الفنى فى النقاط التالية : 

توجه الحكومة نحو زيادة الحد األدنى لألجور. . ١

توجه الحكومة نحو زيادة دعم التعليم الفنى .. ٢

توجه وزارة التربية والتعليم نحو منح االستقاللية للتعليم الفنى .. ٣

التقاء رغبة الحكومة مع المجتمع وقطاع األعمال على ضرورة تطوير التعليم الفنى . . ٤

وجود العديد من الشراكات مع الهيئات المحلية والدولية لتصبح نموذًجا يمكن تعميمه ( نظام التعليم والتدريب المزدوج مع الهيئات . ٥

والمصانع والكيانات الكبيرة والشراكات المحلية والدولية). لتعليم وتدريب طالب التعليم الفنى فى مجاالت معينة لتوفير جريجين 

ذوى كفاءة عالية فى هذه المجاالت .

التغييرات الحالية تبشر بأن المرحلة القادمة ستشهد نهضة صناعية وزراعية  وتجارية كبيرة تتطلب توفير القوى البشرية الالزمة لسوق . ٦

العمل داخليا , اضافة الى أسواق العمل الخارجية . 

التعاون المثمر بين التعليم الفنى والجامعات والمراكز البحثية المختلفة . . ٧

االستفادة من تجارب النظم المتقدمة  عند إعداد الخطة االستراتيجية واإلعداد الجيد إلستراتيجية واضحة وجادة قابلة للتطبيق .. ٨

وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التى تتبنى  مشروع وضع االطار القومى للمؤهالت , وتحديد مواصفات خريج التعليم الفنى . ٩

وحتمية حصول المؤسسات التعليمية على االعتماد يعطى فرصة كبيرة للتغيير والتطوير . 

وجود فرصة لخريج التعليم الفنى  الستكمال دراسته . . ١٠

العديد من مشروعات التطوير القت بعض النجاحات مماثلة اذا تم التطوير على المستوى الكلى .. ١١

توجه العديد من رجال األعمال النشاء مدارس داخل مصانعهم  .. ١٢

توجهات الدولة لدعم تطوير التعليم الفني عن طريق مشاركة جميع الجهات والهيئات والمؤسسات والوزارات المعنية للتعليم الفني . ١٣

والمهني والتدريب.



٧٧

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

: »æØdG …ƒfÉãdG º«∏©àdG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
التوسع في إتاحة  فرص التعليم الفني وتحديث تخصصاته في مصر ومدارس السودان وإنشاء مدارس فنية بدول حوض النيل.التوسع في إتاحة  فرص التعليم الفني وتحديث تخصصاته في مصر ومدارس السودان وإنشاء مدارس فنية بدول حوض النيل.. . ١

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’G á£°ûfC’Gò«ØæàdG äGƒæ°Sá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

تطوير ختصصات التعليم الفين وإحالل  ١٫١
وحتويل بعض املدارس والتخصصات غري 

الفعالة وفق التطورات واألحداث املحلية 
واألقليمية 

٣ سنواتإنشاء  ١٠ مدارس نوعية للمياه والرصف الصحي ١٫١٫١

الال مركزية

الفين  التعليم  قطاع 

  – األبنية  هيئة   –

القامئة  الرشاكات 

واملتوقعة 

٣ سنواتحتويل ٢٩ مدرسة جتارية إىل فندقية ١٫١٫٢

٣ سنواتحتويل ٢٧ مدرسة جتارية إىل تكنولوجية . ١٫١٫٣

٣ سنواتتطوير ٣٠ مدرسة صناعية. ١٫١٫٤

حوض  ١٫٢ ودول  مرص  بني  التعاون  حجم  زيادة 

النيل فيام خيص التعليم الفين .

 دراسة ومراجعة بروتوكوالت التعاون مع دول حوض النيل ١٫٢٫١ 

وحتديد أهداف للمدارس  الفنية املرصية هبا
٣ سنوات

اإلدارة والنظم 

تطوير املناهج

املوارد البرشية 

والتنمية املهنية

الفين–  التعليم  قطاع 

والرشاكات املتوقعة 

تطوير نظم إدارة املدارس الفنية وفق  أهداف تراعى املجتمع  ١٫٢٫٢

مع  يتناسب  مبا  املناهج  وتطوير   ، احلوض  بدول  والبيئة 

احتياجات البيئة للمهن  األساسية التي تناسبها.

٣ سنوات

وضع قواعد تنظم دور دول احلوض يف اإلرشاف عىل املدارس،  ١٫٢٫٣

واالمتحانات ، والتصحيح .

املهارى  ١٫٢٫٤ للتدريب  جتهيزات  من  املدارس  إحتياجات  حتديد 

والعميل والعلمي .

٣ سنوات

تدريب اإلداريني والفنيني باملدارس للتوافق مع البيئة املحلية  ١٫٢٫٥

بدول احلوض.
٣ سنوات

بواقع  ١٫٢٫٦ النيل  حوض  بدول  فنية  مدارس  إلنشاء  دراسة  إجراء 

االحتياجات  حسب  نوعياهتا  حتدد  دولة  كل  يف  مدرستني 

البيئية لكل دولة منهم لدعم الروابط املرصية األفريقية .

٣ سنوات



٧٨

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧
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تطوير املناهج يف  ٢٫١

ضوء املهن واحتياجات 

سوق العمل  وتوظيف 

استخدام تكنولوجيا 
التعليم وتوفري مصادر 

التعلم.

حتديد احتياجات سوق العمل من مجيع ختصصات التعليم الفين بنوعياته  املختلفة ،  ٢٫١٫١

واستحداث ختصصات جديدة حسب إحتياجات السوق املحيل واإلقليمى والدويل، 

وإلغاء عدمية اجلدوى منها .

٣ سنوات

ثانوى فىن – تطوير 

املناهج– التطوير 

التكنولوجى – 

التقويم واملتابعة

الالمركزية – 

األنشطة -ثانوى 

فىن – تطوير 

املناهج– التطوير 

التكنولوجى – 

التقويم واملتابعة-

الالمركزية 

– األنشطة -ثانوى 

فىن – تطوير

قطاع التعليم الفين – 

الوزارات املعنية- أرباب 

املهن -مركز تطوير 

املناهج -مركز التقويم 

واالمتحانات –اإلدارة 

املركزية للخدمات 

الرتبوية- قطاع الكتب

٣ سنواتتوصيف ووضع  معايري  للمهن بالتخصصات املختلفة. ٢٫١٫٢

٣ سنواتإعداد وثيقة املنهج جلميع التخصصات وإعداد دليل التأليف ودليل التحكيم. ٢٫١٫٣

إعداد املقرر الدرايس ودليل  مرجعي تربوي ملعلمي التعليم الفين يف ضوء الوثائق  ٢٫١٫٤

واألدلة مع إعادة صياغة للكتب الدراسية ودمج التخصصات .
٣ سنوات

تضمني املنهج القضايا املعارصة واملستجدة مثل املواطنة – حقوق عاملة األطفال  ٢٫١٫٥

– أخالقيات املهن –  حقوق األنسان –  الصحة الوقائية – اخطار وهتديد اإلدمان  -  

الواجبات واحلقوق –  ترشيد االستهالك.

٣ سنوات

وضع أطر زمنية للمراجعة الشاملة واملستمرة ملناهج التعليم الفين يف ضوء املتطلبات  ٢٫١٫٦

املتجددة لسوق العمل.
٣ سنوات

توظيف العالقة بني فروع املواد الدراسية املختلفة لتحقيق التكامل املعريف واملهارى   ٢٫١٫٧

.
٣ سنوات

تعديل برامج التدريب العمىل للطالب يف ضوء نتائج املراجعة مع إعطاء الشق العميل (  ٢٫١٫٨

التدريبي ) وزن نسبي وفًقا للمعدالت العلمية والعاملية.
٣ سنوات

٣ سنواتحتويل املقررات الدراسية الورقية إىل مقررات إلكرتونية تفاعلية. ٢٫١٫٩

٣ سنواتتدريب املعلم والطالب عىل استخدام املقررات اإللكرتونية. ٢٫١٫١٠

٣ سنوات وضع وسائل تقويم تتناسب مع املقرر اإللكرتوين مبا يف ذلك الشهادات الفنية ٢٫١٫١١

٣ سنواتتوفري أجهزة ( التابلت ) الالزمة جلميع الطالب واملعلمني . ٢٫١٫١٢

ربط املوقع  اإللكرتوىن للتعليم الفين مبواقع املؤسسات املهتمة بالتوظيف والتدريب  ٢٫١٫١٣
والتسويق  .

٣ سنوات
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إعداد وتطبيق اختبارات لألداء املهارى  للطالب ، ووضع اختبارات  نفسية وإبداعية  ٢٫١٫١٤

واجتامعية.
٣ سنوات

استخدام أساليب التقويم البديل (األقران – الذايت ) وتطبيق االختبارات ذاتية  ٢٫١٫١٥

التصحيح ودراسة نتائجها. 
٣ سنوات

٣ سنوات تطبيق نظام التقويم الرتاكمي بالنسبة للتدريبات العملية واملعملية يف مجيع املدارس ٢٫١٫١٦

٣ سنواتتقويم  عنارص العملية التعليمية بصفة مستمرة يف ضوء معايري اجلودة  ٢٫١٫١٧

تنمية قدرات الطالب  ٢٫٢

االبتكارية واالبداعية 

من خالل مراكز تنمية 

االبتكار واالبداع والتى 

تدعم تعليم الفنون 

ومراعاة املوهوبني 

بجميع ختصصات التعليم 

الفين 

 إعداد دراسةجدوى إلنشاء مركز لإلبتكار واإلبداع والفنون وحتديد موقعه وحتديد  ٢٫٢٫١

الكوادر واالحتياجات البرشية واملادية الالزمة هلذا املركز.
٣ سنوات

الربامج املرحلية
–هيئة  الفين  التعليم  قطاع 

األبنية- أكادميية املعلم

 إنشاء (٥) مراكز لإلبتكار واإلبداع ورعاية املوهوبني بالتعليم الفين خلدمة الطالب  ٢٫٢٫٢

بالقطاعات اجلغرافية يف مرص.
٣ سنوات

٣ سنواتجتهيز املراكز بأحدث األجهزة واملعدات. ٢٫٢٫٣

٣ سنواتإعداد برامج التدريب واملواد العلمية الالزمة فيام خيص املعلم والطالب. ٢٫٢٫٤

 تضمني مناهج التعليم الفين ملقومات وأنشطة تدعم عمليات اإلبتكار واإلبداع لدى  ٢٫٢٫٥

الطالب واملعلمني.
٣ سنوات

 دعم املراكز لتنمية املجتمع وتدريب املواطنني ودعم املبدعني واملبتكرين يف  ٢٫٢٫٦

احلصول عىل براءات االخرتاعات وغريها.
٣ سنوات

٣ سنواتتدريب الطالب و املعلم عىل اإلبتكار واإلبداع. ٢٫٢٫٧

توفري الوسائل واخلامات التى تساعد عىل اإلبتكار، واالستفادة من املعدات و األجهزة  ٢٫٢٫٨

احلديثة لعمل مشاريع للطالب تنمى لدهيم التفكري اإلبداعى.
٣ سنوات

 تبىن رجال األعامل مسابقات ومرشوعات التخرج للمساعدة عىل املنافسة اإلبداعية  ٢٫٢٫٩
بني الطالب  بالتعليم الفين  .

٣ سنوات
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التوسع يف إتاحة مقاعد  ٣٫١

للطالب اجلددبإنشاء 

مدارس فنية جديدة 

وفق االحتياج املجتمعي 

والتنموي، مع رفع كفاءة 

املدارس القامئة

املحىل  ٣٫١٫١ املجتمع  إحتياجات  تلبي  سنوًيا  جديدة  متخصصة  فنية  مدرسة   ٢٥٠ إنشاء 

وتستوعب الطالب الوافدين اجلدد وإحالل وجتديد املنشآت التعليمية املتهالكة القامئة.
٣ سنوات

الالمركزية- 
التكلفة 

والتمويل – 
األبنية التعليمية

قطاع التعليم الفين 
– هيئة األبنية

٣ سنوات صيانة وإصالح وحتديث ٣٠٪  من ورش مدارس التعليم الفين سنوًيا.٢٫١٫٣ 

تطوير وتأثيث وحتديث ٥٠ ٪ من املكتبات يف املدارس الفنية  . وإنشاء مكتبة  ٣٫١٫٣

مركزية بقطاع التعليم الفين .
٣ سنوات

٣ سنواتزيادة خمصصات أعامل الصيانة الدورية لآلالت واملعدات بنسبة ١٠٠٪ باملوازنة .  ٣٫١٫٤

توفري األثاث املدرىس للمنشآت اجلديدة وجتديد وإصالح األثاث املدرىس  ٣٫١٫٥

للمنشآت القدمية.
٣ سنوات

التوسع يف االستفادة من برامج املساعدات الفنية للدول الصناعية الكربى يف دعم  ٣٫١٫٦

منظومة التعليم برشاء األجهزة طبًقا لالحتياجات .
٣ سنوات

٣ سنواتإعادة تطوير املراكز التكنولوجية للتدريب  وإمدادها بأحدث األجهزة للتدريب . ٣٫١٫٧

٣ سنواتإنشاء ٩ خطوط إلنتاج التابلت يف ٩ مدارس تعليم فىن  . ٣٫١٫٨

٣ سنواتنرش معامل اللغات بـ ٣١ مدرسة فنية متقدمة صناعية .  ٣٫١٫٩

لذوى  ٣٫٢ الدمج  سبل  توفري 

اخلاصة  االحتياجات 

واملعلمني  املتعلمني  من 

واإلداريني والتجهيزات

توفري جتهيزات باملباين خلدمة ذوى االحتياجات اخلاصة وفق املعايري اخلاصة بذلك  ٣٫٢٫١

وصيانتها دورًيا وذلك يف ١٠٪ من املدارس الفنية.
٣ سنوات

األبنية التعليمية

برنامج الدمج 

للمعاقني

التنمية املهنية 

للمعلم

املناهج

هيئة األبنية 

التعليمية

٣ سنوات  تدريب املعلمني يف املدارس الفنية الداجمة عىل التعامل مع الطالب ذوي االعاقات البسيطة . ٣٫٢٫٢

٣ سنوات  توفري املواد التعليمية الالزمة لتعليم ذوي االعاقات البسيطة باملدارس الفنية الداجمة. ٣٫٢٫٣



٨١

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G äGƒæ°S
ò«ØæàdG

 äGP èeGôÑdG
á∏°üdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

املادية  ٣٫٣ اإلمكانات  توفري 
واملعدات  والبرشية 

والعدد  واآلالت 
والتدريبات  واخلامات 

لتفعيل  الالزمة  املهنية  
يتناسب  مبا  املدارس 

وفق  الطالب  عدد  مع 

 ، لذلك  معدة  معايري 

تكمييل  لربنامج  للتجهيز 

للحاصلني  يرغب  ملن 

الفنية  الثانوية  عىل 
وإعدادهم لسوق العمل .

وضع آلية لتحديث املعدات دوريا طبًقا لتطور املنهج واحتياجات سوق  ٣٫٣٫١

العمل،وتوزيع امليزانية واملعدات وفًقا ملتطلبات كل حمافظة /مدرسة / ختصص .
٣ سنوات

ثانوى فىن-
الالمركزية- 

التكلفة والتمويل 

- األبنية التعليمية 

– التنمية املهنية

قطاع التعليم الفين 

–هيئة األبنية – 
األكادميية املهنية 

للمعلم 

٣ سنواتتفعيل الرقابة عىل حسن استخدام العدد واآلالت يف العملية التعليمية . ٣٫٣٫٢

٣ سنواتتوفري اخلامات واألدوات واملعدات طبًقا ملواصفات اجلودة التعليمية. ٣٫٣٫٣

٣ سنواتتدريب ٦٠ ٪ من املعلمني واملوجهني عىل صيانة املعدات . ٣٫٣٫٤

٣ سنواتالتدريب عىل الرتكيب ،  والصيانة   بعقود الرشاء . ٣٫٣٫٥

استصدار قرار بوضع برنامج تكمييل ملن يرغب من احلاصلني عىل الثانوية الفنية  ٣٫٣٫٦

إلعدادهم لسوق العمل ملدة سنتني ؛ ليحصل عىل شهادة دبلوم املدارس الفنية 

املتقدمة.

٣ سنوات

تفعيل آليات متطورة للترصف يف املعدات القدمية تكنولوجيا وصاحلة للعمل  ٣٫٣٫٧

وخارج بنود املحتوى الدرايس.
٣ سنوات

ندب أحد املختصني من اإلدارة الفنية للخدمات احلكومية بوزارة املالية   ٣٫٣٫٨

وإرشاكه بلجنة من التعليم الفين حلرص املعدات واألجهزة التى حتتاج إىل تكهني 

لالستفادة منها أو تيسري الترصف فيها ( يف كل مديرية تعليمية )، باإلضافة إىل 

خمتص بقطاع التعليم الفين للتنسيق بني املحافظات.

٣ سنوات

الترصف الكفء يف املعدات واآلالت القدمية مبدارس التعليم الفين من خالل التعاون ٩٫٣٫٣ 

بني قطاع التعليم الفين واملديريات ووزارة املالية 
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منظومة  ٤٫١ حتديث 

وتوجيه،   اعداد، 

وحتفيز،  وتقييم، 

املعلمني،  واختيار 

التوجيه  وجهاز 

وبرامج  الفين، 

يف  املهنية   التنمية 

ضوء معايري اجلودة. 

واالعتامد  ٤٫١٫١ التعليم  جودة  ضامن  هبيئة  اخلاصة  املهنية  باملعايري  لالسرتشاد  الرتبية  كليات  مع  التعاون 
لوضع  وكذلك  اجلديدة   التطورات  مع  يتناسب  مبا   ، الفين  التعليم  معلم  إعداد  معايري  وضع  يف  الرتبوي 

معايري تنميته مهنًيا قبل وأثناء اخلدمة .

٣ سنوات

ثانوى 

فىن- 

التنمية 

املهنية

قطاع التعليم 

الفين –

األكادميية 

املهنية للمعلم 

– مراكز 

التدريب 

املتخصصة 

 

٣ سنواتعمل برامج لتأهيل معلم العمىل يف حالة الزيادة لسد العجز كمعلم عميل  لتخصص خمتلف عن ختصصه. ٤٫١٫٢

٣ سنواتعمل برامج لتأهيل معلمي النظري يف حالة العجز يف معلمي العميل يف ختصصه. ٤٫١٫٣

تدريب املعلم أثناء اخلدمة عىل منهجية التجديد املهين والتقييم الذايت الدائم وتنمية االلتزام بأخالقيات  ٤٫١٫٤

تقارير  وتفعيل  اجليدة،  التواصل  وأساليب  التعليمية،  املؤسسة  عمل  بقوانني  وااللتزام  واإلملام   ، املهنة 

الكفاءة للحرص عىل أداء الواجبات واملهام املكلف هبا إلنجاح العملية التعليمية.

٣ سنوات

٣ سنواتوضع خطة قومية لرفع كفاءة املعلم علمًيا ومهنًيا  وإرسال بعثات خارجية . ٤٫١٫٥

٣ سنواتإعداد برامج تدريبية يف ضوء االحتياجات  احلالية واملستقبلية. ٤٫١٫٦

تطوير  ٤٫١٫٧ يف  واملشاركة   وجديدة.  بناءة  حلول  وإجياد  املشكالت  رصد  يف  املادة  وموجه  املعلم  إرشاك 

وتصميم املناهج واسرتاتيجيات تطوير التعليم واالحتياجات للربامج التدريبية
٣ سنوات

٣ سنواتاستخدام نتائج التقويم يف تطوير األداء لالحتياجات التدريبية. ٤٫١٫٨

٣ سنواتاستصدار  قرارات ملساواة معلم التعليم الفين مبعلم التعليم العام  وخاصة يف أعامل االمتحانات. ٤٫١٫٩

٣ سنواتوضع ضوابط ثابتة لنظام احلوافز املادية واملعنوية ٤٫١٫١٠

٣ سنواتوضع آلية لتوفري فرص  حصول معلم  التعليم الفين عىل شهادات أعىل باالتفاق مع وزارة التعليم العايل . ٤٫١٫١١

٣ سنواتااللتزام باملعايري املوضوعية والعلمية والفنية يف اختيار املوجه ليكون قادرا عىل أداء مهامه ٤٫١٫١٢

٣ سنواتعمل منتديات للتوجيه الفين عىل موقع الوزارة لرفع كفاءة املوجه ٤٫١٫١٣

٣ سنواتتفعيل استخدام الفيديو كونفرانس  يف التدريب عىل املستجدات ٤٫١٫١٤
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٣ سنواتوضع أجندة الجتامعات التوجيه الفين واملستشار النوعي ومتابعة خمرجاهتا . ٤٫١٫١٥

٣ سنواتوضع ترشيعات جديدة لبدل السفر وبدل االنتقال تتناسب مع الوقت الراهن مادًيا. ٤٫١٫١٦

٣ سنواتإضافة حافز مادي لوظيفة التوجيه . ٤٫١٫١٧

٣ سنواتتوفري اإلقامة الالئقة والكرمية جلهاز التوجيه أثناء املتابعة باملحافظات املختلفة. ٤٫١٫١٨

٣ سنواتوضع نظام  لتقييم أداء املوجه.  ٤٫١٫١٩

اخلاصة  ٤٫١٫٢٠ الدراسات  يف  املشاركة  يف  ميدانًيا  دوره  لتفعيل  باملشاركة  يتعلق  فيام  املوجه  صالحيات  تدعيم 

بالكتاب واملنهج الدرايس. واملشاركة يف تدريب املعلمني وتقويم املعلم واإلدارة املدرسية والد عم الفين 

ملرشوع رأس املال .

٣ سنوات

له  ٤٫١٫٢١ التابع  النوعي  التعليم  ملستشار  وإدارًيا  فنًيا  املركزى  التوجيه  جهاز  تبعية  لتوصيف  قرارات  إعداد 

ويستعان هبم يف أعامل اإلدارة الفنية  حتت إرشاف املستشار .
٣ سنوات

 تعديل باإلضافة للقانون ١٥٥ وتعديالته لزيادة عدد املوجهني يف املناطق النائية، واحلدودية لطبيعتها  ٤٫١٫٢٢

اخلاصة.
٣ سنوات

إستصدار قرار بتحديد مرتبة اٌإلدارات يف املحافظات مبا ال جياوز  ٧ إدارات درجة أوىل لتخفيض  أعداد  ٤٫١٫٢٣

مراكز التوجيه.
٣ سنوات

٣ سنواتتعديل القرار(٤٨١) لسنة٢٠١٢املنظم ملجموعات  املواد الفنية  بالتعليم الفين  لرفع كفاءة املوارد البرشية.  ٤٫١٫٢٤
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 تأكيد حوكمة ومحاسبية األداء  على جميع المستويات اإلدارية بالتعليم الفني تأكيد حوكمة ومحاسبية األداء  على جميع المستويات اإلدارية بالتعليم الفني. . ٥
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إدارة  ٥٫١ نظم  تطبيق 

مع  تتناسب  مدرسية 

طبيعة التعليم الفين. 

خيصص مستشار مركزي تربوي فىن لقطاع التعليم الفين بدرجة وكيل وزارة يتبعه  ٥٫١٫١

مستشاري النوعيات وجهاز التوجيه الفين ويتبع رئيس القطاع وُيوكل إليه النواحي 

الفنية للعملية التعليمية والنهوض هبا .

٣ سنوات

اإلدارة   - الالمركزية 

ثانوى   - والنظم 

البرشية  املوارد  فىن- 

والتنمية املهنية.

الفين  التعليم  قطاع 

املهنية  –األكادميية 

إعداد  مركز   – للمعلم 

الفنية  اإلدارة   – القادة 

للتغذية 

٣ سنواتتطبيق معايري الكفاءة والعدالة يف اختيار القيادات واإلدارة التعليمية. ٥٫١٫٢

للقيادات  ٥٫١٫٣ املهنية  والتنمية  الفين  التعليم  بقطاع  والفين  اإلداري  اجلهاز  كفاءة  زيادة 

باإلدارة التعليمية وفقا ملتطلبات التنمية املستدامة. 
٣ سنوات

٣ سنواتتدريب اإلدارة املدرسية عىل تفعيل تطبيق الال مركزية. ٥٫١٫٤

٣ سنواتتفعيل التعاون بني إدارة املدرسة واملؤسسات اإلنتاجية يف املجتمع املحيل. ٥٫١٫٥

٣ سنواتتفعيل دور جمالس األمناء يف تطوير املدرسة والعملية التعليمية. ٥٫١٫٦

٣ سنواتاإلفادة من إمكانات املدرسة يف خدمة أفراد املجتمع املحيل يف غري أوقات العمل. ٥٫١٫٧

املزدوج  ٥٫١٫٨ والتدريب  التعلم  نتائج  عىل  قائم  تعليم  إىل  الفين  التعليم  مدارس  حتويل 

بشكل مرحيل 
٣ سنوات

٣ سنواتإنشاء وتفعيل وحدات إلدارة األزمات والكوارث عىل مستوى القطاع واملدارس الفنية. ٥٫١٫٩

٣ سنواتتطبيق برامج القرائية للنهوض مبستوى الطالب التعليمي. ٥٫١٫١٠

إلغاء اإلدارة الفنية للتعليم والتدريب املزدوج وضم نوعياهتا إىل اإلدارات الفنية النوعية  ٥٫١٫١١

بقطاع التعليم الفين  متهيًدا لتحويل التعليم الفين إىل تعليم وتدريب مزدوج مرحلًيا.
٣ سنوات

٣ سنواتاستصدار قرار إلقامة اجلمعيات الفئوية داخل املدارس.  ٥٫١٫١٢

٣ سنواتاتباع أنظمة تتيح للطالب إعداد مرشوعات منفردة أو مجاعية كرشط للتخرج. ٥٫١٫١٣

وضع نظم تساعد عىل تنمية مهارات التواصل و العمل التعاوين مع الزمالء والطالب  ٥٫١٫١٤
الكتساب القيم األخالقية اإلجيابية للمواطنة.

٣ سنوات



٨٥

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G äGƒæ°S
ò«ØæàdGá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

إصدار قرارات بأحقية الطالب املتميزين يف احلصول عىل حافز من مرشوع رأس  ٥٫١٫١٥
املال ومنحهم شهادات تقدير.

٣ سنوات

٣ سنواتتقديم برنامج تدريبي اختياري لتأهيل الطالب إلنشاء مرشوعات صغرية إنتاجية. ٥٫١٫١٦

٣ سنواتوضع نظام للتغذية والرعاية الصحية لضامن انتظام الطالب . ٥٫١٫١٧

٣ سنواتضم اإلدارة الفنية للتغذية كإدارة عامة بقطاع التعليم الفين . ٥٫١٫١٨

األنشطة  ٥٫٢ يف  التوسع 

لزيادة  الالصفية 

واحلضور  االنتظام 

للطالب  الصفي 

بالتعليم الفين . 

٣ سنواتحتديد اإلمكانات املادية والبرشية لألنشطة بالتعليم الفين. ٥٫٢٫١

الربامج املرحلية
تعليم فىن – الوزارات 

ذات الصلة    (الشباب  ٥٫٢٫٢ الالصفية  باألنشطة  املعنية  املختلفة  الوزارات  بني  للتعاون  برامج  وضع 

والرياضة , السياحة , الثقافة , .......إلخ ) .
٣ سنوات
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تحديث تشريع وهيكلية مشروع رأس المال الدائم في اطار التعليم المزدوج والعائد االقتصاديتحديث تشريع وهيكلية مشروع رأس المال الدائم في اطار التعليم المزدوج والعائد االقتصادي. . ٦
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اإلنتاج  ٦٫١ خطوط  يف  التوسع 

مبادرة  إطار  يف  االقتصادية 

مع   مدرسة،   كل  يف  مصنع 

توفري آليات التسويق املناسبة 

املال  رأس  مرشوع  إطار  يف 

من   يلزم  ما  تعديل  بعد 

القوانني املنظمة .

حتويل معظم املدارس الثانوية  الفنية كوحدات انتاجية (مصنع داخل املدرسة)  ٦٫١٫١

والتوسع يف مرشوع رأس املال.
٣ سنوات

العام  الثانوي 

 - الالمركزية   -

املتمركز  اإلصالح 

عىل املدرسة - املتابعة 

والتقويم

  - الفين  التعليم  قطاع 

املدارس   - املديريات 

الفنية 

إصالح القوانني اخلاصة بإدارة مرشوع رأس املال والعمل عىل ختصيص نسبة من  ٦٫١٫٢

أرباح املرشوع لتحسني العملية التعليمية وعمل مرشوعات قومية خلدمة املجتمع 
.

٣ سنوات

مرشوع  ٦٫١٫٣ باعتباره  عليه  املقررة  والرسوم  الرضائب  من  املال  رأس  مرشوع  إعفاء 

اإلنتاج   لعمليات  املعيقة  املالية  اإلجراءات  تبسيط  و  إنتاجي  تعليمي  خدمي 

ليتمكن من عمل املرشوعات املتكاملة بني نوعيات التعليم الفين .

٣ سنوات

٣ سنواتإرشاك الطالب واملعلم يف إدارة مرشوع رأس املال وزيادة نسبتهام من أرباحه. ٦٫١٫٤

٣ سنواتاستحداث آليات إدارية جديدة تسهم يف تنمية املوارد للمؤسسة لتعليمية. ٦٫١٫٥

٣ سنواتوضع قواعد لتفعيل آلية للمتابعة ، واملراقبة ، واملحاسبية عىل جودة املنتج وأسعاره. ٦٫١٫٦

٣ سنواتاستصدار قرار بتفعيل  مشاركة املعاقني يف عملية تسويق املنتج ملرشوع رأس املال . ٦٫١٫٧

لتحديد  ٦٫١٫٨ املرشوع  يف  املحىل  املجتمع  ومنظامت  األعامل  رجال  إلرشاك  آلية  وضع 

االحتياجات املحلية وضامن اجلودة للمنتج ، وتسويقه.
٣ سنوات

٣ سنواتوضع خطة الستغالل مواقع املدارس املتميزة لعمل معارض ومنافذ بيع. ٦٫١٫٩
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التوسع في إتاحة  فرص التعليم الفني وتحديث تخصصاته في مصر ومدارس السودان وإنشاء مدارس فنية بدول حوض النيل.التوسع في إتاحة  فرص التعليم الفني وتحديث تخصصاته في مصر ومدارس السودان وإنشاء مدارس فنية بدول حوض النيل.. . ١
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تطوير ختصصات  ١٫١
التعليم الفين 

وإحالل وحتويل 
بعض املدارس 

والتخصصات 
غري الفعالة 

وفق التطورات 

واألحداث املحلية 

واألقليمية 

 (١٠) مدارس نوعية للمياه والرصف الصحيعدد املدارس املنشئة ١٫١٫١
تقرير األبنية التعليمية و 

قطاع التعليم الفين

توفر ميزانية + توفري 

األرايض 

حتويل ٢٩ مدرسة جتارية إىل فندقيةعدد املدارس املحولة ١٫١٫٢
تقرير األبنية التعليمية 

قطاع التعليم الفين
األبنية + توفر ميزانية

حتويل ٢٧ مدرسة جتارية إىل تكنولوجيةعدد املدارس املحولة. ١٫١٫٣
تقرير األبنية التعليمية 

قطاع التعليم الفين 
توفر ميزانية

تطوير ٣٠ مدرسة صناعية.عدد املدارس املطورة ١٫١٫٤
قطاع التعليم الفين  تقرير 

األبنية التعليمية
توفر ميزانية

زيادة حجم  ١٫٢

التعاون بني مرص 

ودول حوض النيل 

فيام خيص التعليم 

الفين .

دراسة ميدانية ١٫٢٫١
عمل دراسة ومراجعة لربوتوكول التعاون وحتديد 

األهداف للمدارس الفنية املرصية بدول حوض النيل 
توفر ميزانيةتفعيل الربوتوكول 

عدد املدارس الفنية بدول  ١٫٢٫٢

حوض النيل

بواقع  النيل  حوض  بدول  فنية  مدارس  إلنشاء  دراسة 

االحتياجات  حسب  نوعيتها  حتدد  دولة  كل  يف  مدرستني 

البيئية لكل دولة 

تنفيذ اخلطة

تقارير األبنية  
التعليم الفين 

قواعد مشاركة ١٫٢٫٣
عىل  اإلرشاف  يف  احلوض  دول  إلرشاك  قواعد  وضع 

املدارس، واالمتحانات 
موافقة اجلانب السوداىن تطبيق الربوتوكول

احتياجات  ١٫٢٫٤ قوائم 

املدارس الفنية

حتديد احتياجات املدارس من جتهيزات للتدريب 

املهارى والعميل والعلمي .
تطبيق الربوتوكول

التدريب للتوافق مع  ١٫٢٫٥
البيئة  مع  للتوافق  باملدارس  والفنيني  اإلدارة  تدريب 

االفريقية املحلية.
التعليم الفين  تقارير االكادميية 

óFGƒ©dG

خرجيى  بني  شامل  كاىف  تنوع 
واحتياجات  الفىن  التعليم 

السوق املحىل واألفريقى
حتديث وتطوير مجيع التخصصات

تقارير قطاع التعليم الفىن
؟ ميدانية بسوق العمل

حتقق اهلدف ١٫١ - ١٫٢
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 تطوير المناهج بما يواكب دينامية سوق العمل، واحتياجات البيئة المحلية واإلقليمية، والدولية مع تحديث نظم للتقييم والتقويم الشامل تطوير المناهج بما يواكب دينامية سوق العمل، واحتياجات البيئة المحلية واإلقليمية، والدولية مع تحديث نظم للتقييم والتقويم الشامل. . ٢
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تطوير املناهج  ٢٫١

يف ضوء املهن 

واحتياجات 

سوق العمل  

وتوظيف 

استخدام 

تكنولوجيا 

التعليم وتوفري 

مصادر التعلم.

قوائم باحتياجات سوق  ٢٫١٫١

العمل

الفين  التعليم  ختصصات  مجيع  من  العمل  سوق  احتياجات  حتديد 

بنوعياته املختلفة، واستحداث ختصصات جديدة
قطاع التعليم الفين  مصفوفة االحتياجات 

توصيف ووضع معايري  للمهن التخصصات املختلفة.معايري املهن الفنية ٢٫١٫٢
تقارير تنمية املوارد 
البرشية + ادارة النظم

توفر النامذج 

وثيقة منهج ٢٫١٫٣

إعداد وثيقة املنهج جلميع التخصصات وإعداد دليل التأليف ودليل 
التحكيم. تتضمن املنهج القضايا املعارصة واملستجدة مثل املواطنة – 
حقوق عاملة األطفال – أخالقيات املهنة – حقوق األنسان – الصحة 

الوقائية – اإلدمان - الواجبات واحلقوق – ترشيد االستهالك.

تقارير ادارة النظم 
+مناهج + التطوير 

التكنولوجي

املناهج - التدريب الفين 

بالتعليم الفين  

مقرر درايس ٢٫١٫٤
الفين  التعليم  ملعلمي  تربوي  مرجعي  ودليل  الدرايس  املقرر  إعداد 
وتوظيف  التخصصات  ودمج  الدراسية  للكتب  صياغة  إعادة  مع 
العالقة بني فروع املواد الدراسية لتحقيق التكامل املعريف واملهارى  

تقارير مناهج + 

التطوير التكنولوجي

تدريب الفين للعاملني  

بالتعليم الفين

آلية مراجعة للمناهج ٢٫١٫٥
وضع وتطبيق آلية للمراجعة الشاملة واملستمرة ملناهج التعليم الفين 

يف ضوء املتطلبات املتجددة لسوق العمل.

مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجي

بالتعليم  لني  الفين  تدريب 

الثانوى + االمتحانات- توفر 

ميزانية وتدريب الكوادر

برامج التدريب العميل ٢٫١٫٦
تعديل برامج التدريب العميل للطالب يف ضوء نتائج املراجعة مع إعطاء 

الشق العميل (التدريبي) وزن نسبي وفًقا للمعدالت العلمية والعاملية.

املناهج + التعليم 

الثانوي 

وتدريب  ميزانية  توفر 

الكوادر

حتويل املقررات الدراسية الورقية إىل مقررات إلكرتونية تفاعلية.عدد املقررات التفاعلية ٢٫١٫٧
تقارير املناهج + 

التعليم الثانوي 

املعلمني  وتقبل  وعي 

للمقررات  والتالميذ 

التفاعلية

نسبة املتدربني ٢٫١٫٨
املقررات  استخدام  عىل  والطالب  املعلمني  من   ٪٩٠ تدريب 

اإللكرتونية.

تقارير التعليم الثانوى 

+ اخلدمات الرتبوية 
توفر ميزانية 

وسائل التقويم ٢٫١٫٩

ذلك  يف  مبا  اإللكرتوين  املقرر  مع  تتناسب  تقويم  وسائل  وضع 

املهارى   لألداء  اختبارات  وتطبيق  وإعداد  الفنية  الشهادات 
للطالب، ووضع اختبارات نفسية وإبداعية واجتامعية واستخدام 

أساليب التقويم البديل

النتائج + تقارير 
املناهج + التعليم 

الثانوى+ االمتحانات

وتدريب  ميزانية  توفر 
الكوادر
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تطبيق نظام التقويم الرتاكمي بالنسبة للتدريبات العملية واملعمليةنظام التقويم الرتاكمي ٢٫١٫١٠

تقارير قطاع التعليم 

الفين + التطوير 
التكنولوجى

توفر قواعد البيانات

توفري أجهزة ( التابلت ) الالزمة جلميع الطالب واملعلمني نسبة توفر التابلت ٢٫١٫١١
مناهج + االمتحانات + 

التطوير التكنولوجى

وتدريب  ميزانية  توفر 

الكوادر بالتعليم الثانوي

االرتباط باملؤسسات  ٢٫١٫١٢

املهتمة بالتوظيف 

املهتمة  املؤسسات  مبواقع  الفين  للتعليم  اإللكرتوين  املوقع  ربط 

بالتوظيف والتدريب والتسويق 

تقرير التطوير 

التكنولوجي

موافقة اجلهات االخرى عىل 

الربط

تقويم العملية  ٢٫١٫١٣

التعليمية

معايري  ضوء  يف  مستمرة  بصفة  التعليمية  العملية  عنارص  تقويم  

اجلودة 

تقارير التقويم و 

املتابعة

التحتية  البنية  توفري 

والتمويل 
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تنمية قدرات  ٢٫٢
الطالب 

االبتكارية 
واالبداعية من 
خالل مراكز 

تنمية االبتكار 
واالبداع 

والتى تدعم 
تعليم الفنون 

ومراعاة 
املوهوبني 

بجميع 
ختصصات 
التعليم الفين

نسبة التدريب عىل  ٢٫٢٫١

االبتكار واالبداع
تدريب ١٠٠٪ من الطالب واملعلمني عىل االبتكار واإلبداع

قطاع التعليم الفين  + 

التطوير التكنولوجى
توفري التمويل 

الوسائل واخلامات  ٢٫٢٫٢

املساعدة عىل االبتكار

واالستفادة  االبتكار،  عىل  تساعد  التي  واخلامات  الوسائل  توفري   

من املعدات واألجهزة احلديثة لعمل مشاريع للطالب تنمى لدهيم 

التفكري اإلبداعي بجميع املدارس.

تقارير قطاع التعليم 

الفين  + التطوير 

التكنولوجي 

التحتية  البنية  توفري 

والتمويل

متويل مرشوعات  ٢٫٢٫٣

التخرج

عىل  للمساعدة  التخرج  ومرشوعات  مسابقات  األعامل  رجال  تبىن 

املنافسة اإلبداعية بني الطالب بالتعليم الفين.

قطاع التعليم الفين  + 

التطوير التكنولوجي 

التحتية  البنية  توفري 

والتمويل
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- خرجيى ماهر منافس أقليميا 

ودولًيا

- أرتفاع معدالت التحاق 
خرجيى التعليم الفىن 

باجلامعات

تطوير مناهج مجيع ؟ التعليم الفىن
تقارير مناهج التعليم 

الفىن
حتقيق اهلدف ١٫١ - ١٫٢
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التوسع يف إتاحة  ٣٫١

مقاعد للطالب 

اجلدد بإنشاء 

مدارس فنية 

جديدة وفق 

االحتياج املجتمعي 

والتنموي، مع رفع 

كفاءة املدارس 

القامئة

حجم العرض من املدارس  ٣٫١٫١

الفنية

الحتياجات  امللبية  املتخصصة  الفنية  املدارس  إنشاء 

إلحالل  سنوًيا  مدرسة   ٢٥٠ بواقع  املحىل  املجتمع 

وجتديد املنشآت التعليمية املتهالكة .

قطاع التعليم الفين  + 
التطوير التكنولوجى + 

هيئة األبنية

توفري البنية التحتية والتمويل

صيانة وحتديث الورش ٣٫١٫٢
مدارس  ورش  من    ٪٣٠ وحتديث  وإصالح  صيانة 

التعليم الفين سنوًيا.

قطاع التعليم الفين  + 

التطوير التكنولوجى + 

هيئة األبنية

توفري البنية التحتية والتمويل

توفر املكتبات املدرسية ٣٫١٫٣
املدارس  مجيع  يف  املكتبات  وحتديث  وتأثيث  ختصيص 

الفنية. وإنشاء مكتبة مركزية بقطاع التعليم الفين .

قطاع التعليم الفين  + 

التطوير التكنولوجى + 

هيئة األبنية

توفري البنية التحتية والتمويل

توفر االعتامدات املالية  ٣٫١٫٤

للصيانة

لضامن  اخلاصة  املالية  االعتامدات  يف  النظر  إعادة 

أعامل الصيانة الدورية جلميع اآلالت واملعدات .

قطاع التعليم الفين  + 

هيئة األبنية
توفري البنية التحتية والتمويل

جودة األثاث املدريس ٣٫١٫٥
وجتديد  اجلديدة  للمنشآت  املدريس  األثاث  توفري 

وإصالح األثاث املدريس للمنشآت القدمية

قطاع التعليم الفين  + 

هيئة األبنية
توفري البنية التحتية والتمويل

توفر موارد مالية إضافية ٣٫١٫٦

الفنية  املساعدات  برامج  من  االستفادة  يف  التوسع 

للدول الصناعية الكربى يف دعم منظومة التعليم برشاء 

االجهزة طبًقا لالحتياجات .

قطاع التعليم الفين+ 

التعاون الدوىل 

اجلهات  مع  اتفاقيات  عقد 

املانحة

جودة مراكز التدريب ٣٫١٫٧
للتدريب   التكنولوجية  املراكز  تطوير  إعادة 

وإمدادها بأحدث األجهزة للتدريب .
توفري البنية التحتية والتمويل

إنشاء ٩ خطوط النتاج التابلت يف ٩ مدارس تعليم فىن  .عدد خطوط انتاج التابلت ٣٫١٫٨
 توفري ٩ خطوط 

النتاج التابلت
توفري البنية التحتية والتمويل

توفري البنية التحتية والتمويلتوفر معامل اللغات نرش معامل اللغات بـ ٣١ مدرسة فنية متقدمة صناعية .عدد معامل اللغات ٣٫١٫٩
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توفري سبل الراحة  ٣٫٢
لذوى االحتياجات 

اخلاصة من املتعلمني 
واملعلمني واإلداريني 

والتجهيزات 

نسبة املباين املجهزة لذوي  ٣٫٢٫١

االحتياجات اخلاصة

االحتياجات  لذوى   (٪  ١٠) باملباين  جتهيزات  توفري 

اخلاصة وفق املعايري اخلاصة بذلك وصيانتها دورًيا .
توفري البنية التحتية والتمويلتوفر التجهيزات 
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توفري اإلمكانات  ٣٫٣
املادية والبرشية 

واملعدات واآلالت 

والعدد واخلامات 

والتدريبات املهنية  

الالزمة لتفعيل 

املدارس مبا يتناسب 

مع عدد الطالب 

وفق معايري معدة 

لذلك، والتجهيز 

لربنامج تكميىل ملن 

يرغب للحاصلني 

عىل الثانوية الفنية 

وإعدادهم لسوق 

العمل.

آلية حتديث املعدات  ٣٫٣٫١
واالجهزة

وضع آلية لتحديث املعدات دوريا طبقا لتطوير املنهج 
واملعدات  امليزانية  وتوزيع  العمل،  سوق  واحتياجات 

وفقا ملتطلبات كل حمافظة - مدرسة - ختصص .
توفري البنية التحتية والتمويلآلية التحديث

الرقابة عىل حسن  ٣٫٣٫٢

االستخدام

يف  واآلالت  العدد  استخدام  حسن  عيل  الرقابة  تفعيل 

العملية التعليمية .
توفري البنية التحتية والتمويلتقارير  االستخدام

توفر اخلامات واألدوات ٣٫٣٫٣
ملواصفات  طبقا  واملعدات  واألدوات  اخلامات  توفري 

اجلودة التعليمية.
توفري البنية التحتية والتمويلتوفرب التمويل 

 نسبة التدريب عىل صيانة  ٣٫٣٫٤

املعدات
توفري البنية التحتية والتمويلتقارير االكادميية تدريب ١٠٠٪ من املعلمني واملوجهني عىل صيانة املعدات

ضامن التدريب عىل  ٣٫٣٫٥

الرتكيب والصيانة
توفري البنية التحتية والتمويلتقارير االكادميية التدريب عىل الرتكيب،والصيانة بعقود الرشاء.

 التكامل مع الثانوي العام ٣٫٣٫٦

من  يرغب  ملن  تكمييل  برنامج  بوضع  قرار  استصدار 

احلاصلني عىل الثانوية الفنية إلعدادهم لسوق العمل ملدة 

سنتني؛ ليحصل عىل شهادة دبلوم املدارس الفنية املتقدمة.

توفر الرغبة لاللتحاق توفر الربنامج 

تقرير باملعدات واألجهزة  ٣٫٣٫٧

التى حتتاج إىل تكهني 

وكيفية االستفادة منها

للخدمات  الفنية  اإلدارة  من  املختصني  أحد  ندب 
احلكومية بوزارة املالية بلجنة من التعليم الفين حلرص 
لالستفادة  تكهني  إىل  حتتاج  التي  واألجهزة  املعدات 
منها أو تيسري الترصف فيها (يف كل مديرية تعليمية)، 
بني  للتنسيق  الفين  التعليم  بقطاع  خمتص  إىل  باإلضافة 

املحافظات.

تقرير حرص املعدات 

واألجهزة التى حتتاج إىل 

تكهني

توفري البنية التحتية والتمويل
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- استيعاب مجيع الراغبني 
ىف االلتحاق بالتعليم الفىن 

وختصصاته
٪١٠٠

تقارير قطاع التعليم 
الفىن

حتقق اهلدف ٣٫١
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منظومة  ٤٫١ حتديث 
وتوجيه،  إعداد 

وحتفيز،  وتقييم، 

املعلمني،  واختيار 

التوجيه  وجهاز 

وبرامج  الفين، 
يف  املهنية  التنمية 

ضوء معايري اجلودة. 

 معايري جودة إعداد  ٤٫١٫١

معلم التعليم الفين

لالسرتشاد  خالل  من  الرتبية  كليات  مع  عمل  ورش 

وضع  يف  اجلودة  و  االعتامد  هبيئة  اخلاصة  املهنية  باملعايري 

معايري إعداد معلم التعليم الفين مبا يتناسب مع التطورات 

اجلديدة وتدريب املعلم قبل اخلدمة يف ضوئها.

توفري التمويلتوفر الربنامج

التدريب التحوييل ٤٫١٫٢

لسد  الزيادة  حالة  يف  العميل  معلم  لتأهيل  برامج  عمل 

و  ختصصه  عن  خمتلف  لتخصص  عميل  كمعلم  العجز 

معلمي  يف  العجز  حالة  يف  النظري  معلمي  لتأهيل  برامج 

العميل يف ختصصه

توفر الربنامج +تقرير 

األكادميية 
توفري التمويل

.التدريب عىل التنمية  ٤٫١٫٣

املهنية الذاتية

منهجية  عىل  اخلدمة  أثناء  للمعلم  تدريبية   برامج  عمل 

االلتزام  وتنمية  الدائم  الذايت  والتقييم  املهين  التجديد 

عمل  بقوانني  وااللتزام  واإلملام   ، املهنة  بأخالقيات 

وتفعيل  اجليدة  التواصل  وأساليب  التعليمية  املؤسسة 

واملهام  الواجبات  أداء  عىل  للحرص  الكفاءة  تقارير 

املكلف هبا إلنجاح العملية التعليمية

توفر الربنامج +تقرير 

األكادميية 
توفري التمويل

االنفتاح عىل اخلربات  ٤٫١٫٤

العاملية

من  ومهنًيا  علمًيا  املعلم  كفاءة  لرفع  قومية  خطة  وضع 

خالل إرسال بعثات خارجية يف ضوء االحتياجات احلالية 

واملستقبلية.

توفر الكفاءات + التمويل وثيقة اخلطة 

مشاركة املعلم و  ٤٫١٫٥

املوجه

وإجياد  املشكالت  رصد  يف  املادة  وموجه  املعلم  إرشاك 

وتصميم  تطوير  يف  واملشاركة   وجديدة  بناءة  حلول 

واالحتياجات  التعليم  تطوير  واسرتاتيجيات  املناهج 

للربامج التدريبية 

القرارات املنظمة
توفري برامج تدريبية 

متخصصة

االستفادة من نتائج  ٤٫١٫٦
التقويم

لالحتياجات  األداء  تطوير  يف  التقويم  نتائج  استخدام 
التدريبية.

قوى برشية مؤهلةالقرارات املنظمة
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احلوافز املادية  ٤٫١٫٧
للمعلمني

واملعنوية  املادية  احلوافز  لنظام  ثابتة  ضوابط  وضع 
مبعلم  الفين  التعليم  معلم  ملساواة  قرارات  واستصدار 

التعليم الفين وخاصة يف أعامل االمتحانات.

تقبل نقابة املعلمنيتوفر الضوابط

النمو االكادميي  ٤٫١٫٨

للمعلم

عىل  الفين  التعليم  معلم   حصول  فرص  لتوفري  آلية  وضع 

شهادات أعىل باالتفاق مع وزارة التعليم العايل
توفري التمويلتوفر الربنامج

معايري اختيار  ٤٫١٫٩

املوجهني

اختيار  يف  والفنية  والعلمية  املوضوعية  باملعايري  االلتزام 

املوجه ليكون قادرا عىل أداء مهامه
توفر الدعم الترشيعيتوفر املعايري 

تقنيات رفع كفاءة  ٤٫١٫١٠

املوجه

عمل منتديات للتوجيه الفين عىل موقع الوزارة لرفع كفاءة 

املوجه
توفري التمويلالتقارير 

تدريب املوجهني عن  ٤٫١٫١١

بعد

اجتامعات  عمل  يف  وكفرانس   الفيديو  استخدام  تفعيل 

التوجيه الفين واملستشار النوعي .

تقارير التطوير 

التكنولوجي 
توفري التمويل

أعباء الزيارات  ٤٫١٫١٢

امليدانية

االنتقال  وبدل  السفر  لبدل  جديدة  ترشيعات  وضع 

تتناسب مع الوقت الراهن مادًيا.

صدور الترشيعات 

جديدة
توفري التمويل

إضافة حافز مادي لوظيفة التوجيه .حوافز التوجيه ٤٫١٫١٣
صدور القرارات 

املنظمة
توفري التمويل

لوجستيات الزيارات ٤٫١٫١٤
أثناء  التوجيه  جلهاز  والكرمية  الالئقة  اإلقامة  توفري 

املتابعة باملحافظات املختلفة.

صدور القرارت 

املنظمة
توفري التمويل

وضع نظام  لتقييم أداء املوجه.تقييم املوجه ٤٫١٫١٥
صدور القرارت 

املنظمة
توفري التمويل

صالحيات املوجه ٤٫١٫١٦

لتفعيل  باملشاركة  يتعلق  فيام  املوجه  صالحيات  تدعيم 

بالكتاب  اخلاصة  الدراسات  يف  املشاركة  يف  ميدانًيا  دوره 

وتقويم  املعلمني  تدريب  يف  واملشاركة  الدرايس  واملنهج 
املعلم واإلدارة املدرسية والد عم الفين ملرشوع رأس املال 

صدور القرارت 

املنظمة
توفري التمويل
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هيكلة جهاز التوجيه ٤٫١٫١٧

إعداد قرارات لتبعية جهاز التوجيه املركزي فنًيا وإدارًيا 

أعامل  يف  هبم  ويستعان  له  التابع  النوعي  التعليم  ملستشار 
اإلدارة الفنية  حتت إرشاف املستشار

قيادة عليا ترعى اهليكلةصورة القرار

تناسب عدد املوجهني  ٤٫١٫١٨

مع طبيعة املناطق 

النائية 

عدد  لزيادة  وتعديالته   ١٥٥ للقانون  باإلضافة  تعديل 

املوجهني يف املناطق النائية  احلدودية لطبيعتها اخلاصة.
صورة القرار

إعداد مراكز التوجيه ٤٫١٫١٩

إستصدار قرار بتحديد مرتبة اٌإلدارات يف املحافظات مبا 

مراكز  أعداد  لتخفيض   أوىل  درجة  إدارات   ٧ جياوز   ال 

التوجيه.

صورة القرار

عدد جمموعات املواد  ٤٫١٫٢٠

الفنية

املواد  ملجموعات   لسنة٢٠١٢املنظم  القرار(٤٨١)  تعديل 

الفنية  بالتعليم الفين  لرفع كفاءة املوارد البرشية .
صورة القرار

óFGƒ©dGموارد برشية موظفة بكفاءة -
التزام بالنصاب ال يقل عن ٩٠٪ من بني املعلمني 

واملوجهني.

تقارير املتابعة 

والتقويم
حتقق اهلدف ١٫٤
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إدارة  ٥٫١ نظم  تطبيق 

مع  تتناسب  مدرسية 

طبيعة التعليم الفين. 

مستشاري  ٥٫١٫١ نظام   

التعليم الفين

التعليم  لقطاع  فىن  تربوي  مركزي  مستشار  ختصيص 

النوعيات  مستشاري  يتبعه  وزارة  وكيل  بدرجة  الفين 
إليه  وُيوكل  القطاع  رئيس  ويتبع  الفين  التوجيه  وجهاز 

النواحي الفنية للعملية التعليمية 

صور القرارات 

املنظمة

- توفر وجذب وظيفى كفء

- قيادة تبىن للتغيري

معايري اختيار القيادات  ٥٫١٫٢
اإلدرية للتعليم الفين

القيادات  اختيار  يف  والعدالة  الكفاءة  معايري  تطبيق 
واإلدارة التعليمية.

تقارير املراقبة 
اإلدارية

توفر املعايري

كفاءة اجلهاز اإلداري ٥٫١٫٣

زيادة كفاءة اجلهاز اإلداري والفين بقطاع التعليم الفين 

والتنمية املهنية للقيادات باإلدارة التعليمية وفقا ملتطلبات 

التنمية املستدامة.

توفر مبدءا التنمية 

املستدامة 
توفري التمويل

عىل  ٥٫١٫٤ الالمركزية 

مستوى املدرسة
توفري التمويلتوفر الربنامج تدريب اإلدارة املدرسية عىل تفعيل تطبيق الال مركزية.

تطبيق نظم إدارة مدرسية تتناسب مع طبيعة التعليم الفين.اإلدارة املدرسية ٥٫١٫٥
توفر نظام حديث 

إلدارة املدرس 
توفري التمويل

 التعاون مع املؤسسات  ٥٫١٫٦

اإلنتاجية

اإلنتاجية  واملؤسسات  املدرسة  إدارة  بني  التعاون  تفعيل 

يف املجتمع املحيل.

تم تفعيل التعاون 

بني إدارة املدرسة 

واملؤسسات اإلنتاجية

توفري التمويل

دور جمالس األمناء ٥٫١٫٧
والعملية  املدرسة  تطوير  يف  األمناء  جمالس  دور  تفعيل 

التعليمية.
املشاركة االجيابية حمارض جمالس األمناء

االستفادة من إمكانات  ٥٫١٫٨

املدرسة

املجتمع  أفراد  خدمة  يف  املدرسة  إمكانات  من  اإلفادة 

املحيل يف غري أوقات العمل.

تم تفعيل التعاون 

بني إدارة املدرسة 

واملجتمع املدين 

توفري التمويل

التعليم  ٥٫١٫٩ قطاع  هيكلة 
الفين

وضم  املزدوج  والتدريب  للتعليم  الفنية  اإلدارة  إلغاء 

الفين  التعليم  بقطاع  النوعية  الفنية  اإلدارات  إىل  نوعياهتا 

مزدوج  وتدريب  تعليم  إىل  الفين  التعليم  لتحويل  متهيًدا 
مرحلًيا.

الغاء االدارة الفنية 
للتعليم والتدريب 

املزدوج
توفر الدعم الترشيعي
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نسبة املدارس املحولة ٥٫١٫١٠

التعليم  عىل  قائم  تعليم  إىل  الفين  التعليم  مدارس  حتويل 

إمجايل  من   ٪٢٠ ميثل  مرحيل  بشكل  املزدوج  والتدريب 
مدارس التعليم الفين سنويا.

تقرير املتابعة
مؤسسات  و  التمويل  توفري 

التدريب

نسبة وحدات إدارة  ٥٫١٫١١

األزمات والكوارث

عىل  والكوارث  األزمات  إلدارة  وحدات  تفعيل  و  إنشاء 

مستوى القطاع ومجيع املدارس الفنية.

تفعيل وحدات إلدارة 
األزمات والكوارث

توفري التمويل

مهارات القراءة  ٥٫١٫١٢

والكتابة 
توفري التمويلتطبيق الربنامجتطبيق برامج القرائية للنهوض مبستوى الطالب التعليمي.

توفري التمويلصورة القرارإستصدار قرارات إلقامة اجلمعيات الفئوية داخل املدارس.اجلمعيات الفئوية ٥٫١٫١٣

مرشوعات التخرج ٥٫١٫١٤
أو  منفردة  مرشوعات  إعداد  للطالب  تتيح  أنظمة  اتباع 

مجاعية كرشط للتخرج.

تطبيق املرشوع 

التعليمي.
توفري التمويل

مهارات التواصل  ٥٫١٫١٥

االجتامعي واملهين 

للطالب

العمل  و  التواصل  مهارات  تنمية  عىل  تساعد  نظم  وضع 

األخالقية  القيم  الكتساب  والطالب  الزمالء  مع  التعاوين 

اإلجيابية للمواطنة

تقارير التوجيه الفين
واإلدارة  املعلمني  استجابة 

املدرسية

حوافز الطالب ٥٫١٫١٦
إصدار قرارات بأحقية الطالب املتميزين يف احلصول عىل 

حافز من مرشوع رأس املال ومنحهم شهادات تقدير.
توفري التمويلتقارير املتابعة 

املرشوعات الصغرية ٥٫١٫١٧
إلنشاء  الطالب  لتأهيل  اختياري  تدريبي  برنامج  تقديم 

مرشوعات صغرية إنتاجية.
توفر رغبة الطالبتوفر الربنامج 

نسبة الطالب  ٥٫١٫١٨

املستفيدين من برنامج 

التغذية

توفري التمويلتقارير املتابعة وضع نظام للتغذية والرعاية الصحية جلميع الطالب

هيكلة اإلدارة الفنية  ٥٫١٫١٩

للتغذية
توفري التمويلاهليكل التنظيميضم اإلدارة الفنية للتغذية كإدارة  عامة بقطاع التعليم الفين .

توفري التمويلتوفر خطة االنشطة عمل أنشطة لتجميل البيئة بالتعاون مع املحليات .خدمة املجتمع املحيل ٥٫١٫٢٠
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األنشطة  ٥٫٢ يف  التوسع 

للطالب  الالصفية 
بالتعليم الفين . 

وفرة اإلمكانات  ٥٫٢٫١

املادية والبرشية 

لألنشطة الالصفية

املطلوبة  والبرشية  املادية  اإلمكانات  واستكامل  حتديد 

لألنشطة بالتعليم الفين.

تقارير متابعة التعليم 

الفين 
توفر أدوات مجع البيانات

التعاون مع الوزارات  ٥٫٢٫٢

املعنية بالنشاط 
الطاليب

باألنشطة  املعنية  الوزارات  مع  للتعاون  اتفاقيات  إبرام 
الالصفية (الشباب والرياضة , السياحة , الثقافة , إلخ)

موافقة الوزارات املعنيةوثيقة برامج التعاون

óFGƒ©dG

- قطاع يدار بكفاءة

- مشاركة جمتمعية موجهة.
حتقق اهلدف ٥٫١تقارير املتابعة١٠٠٪ من املدارس
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خطوط  ٦٫١ يف  التوسع 

االقتصادية  االنتاج 

مبادرة  اطار  يف 

مصنع يف كل مدرسة  

آليات  توفري  مع  

يف  املناسبة  التسويق 

رأس  مرشوع  اطار 

ما  تعديل  بعد  املال 

القوانني  من   يلزم 

املنظمة.

نسبة املدارس الفنية  ٦٫١٫١
املحولة لوحدات 

اإلنتاجية

وحدات  لتصبح  الفنية  الثانوية  املدارس   ٪٩٠ حتويل 

إنتاجية (مصنع داخل املدرسة) والتوسع يف مرشوع رأس 

املال.

توفري التمويلتقارير املتابعة 

منظومة قوانني  ٦٫١٫٢

مرشوع رأس املال

إصالح القوانني اخلاصة بإدارة مرشوع رأس املال والعمل 

العملية  لتحسني  املرشوع  أرباح  من  نسبة  ختصيص  عىل 

التعليمية وعمل مرشوعات خلدمة املجتمع

موافقة اجلهات املعنيةصور القرارات املنظمة 

االعباء الرضيبية  ٦٫١٫٣

واإلدارية ملرشوع 

رأس املال

املقررة  والرسوم  الرضائب  من  املال  رأس  مرشوع  إعفاء 

تبسيط  و  إنتاجي  تعليمي  خدمي  مرشوع  باعتباره  عليه 

من  ليتمكن  اإلنتاج   لعمليات  املعيقة  املالية  اإلجراءات 

عمل املرشوعات املتكاملة بني نوعيات التعليم الفين

صدور القرارت 

املنظمة
موافقة وزارة املالية

مشاركة الطالب  ٦٫١٫٤

واملعلم يف إدارة 

مرشوع رأس املال

صدور وتطبيق قرارات إلرشاك الطالب واملعلم يف إدارة 

مرشوع رأس املال وزيادة نسبتهام من أرباحه.
موافقة إدارات التعليم الفينصور القرارات املنظمة 

آليات تنمية موارد  ٦٫١٫٥

املؤسسات التعليمية

املوارد  تنمية  يف  تسهم  جديدة  إدارية  آليات  استحداث 

للمؤسسة التعليمية.
توفري التمويلصور القرارات املنظمة 

قواعد مراقبة اجلودة ٦٫١٫٦
جودة  عىل  واملحاسبية  للمتابعة  آلية  لتفعيل  قواعد  وضع 

وأسعار املنتج.
االستفادة من نتائج املتابعةصور القرارات املنظمة 

مشاركة املعاقني ٦٫١٫٧
املنتج  تسويق  عملية  يف  املعاقني  إلرشاك  قرار  استصدار 

ملرشوع رأس املال
توفر رغبة املعاقني للمشاركةصور القرارات املنظمة 
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آلية مشاركة رجال  ٦٫١٫٨
االعامل

ومنظامت  األعامل  رجال  إلرشاك  آلية  وتطبيق  وضع 

املحلية  االحتياجات  لتحديد  املرشوع  يف  املحىل  املجتمع 

وضامن اجلودة للمنتج، وتسويقه.

توفري التمويلصورة القرار

املعارض ومنافذ البيع  ٦٫١٫٩
لعمل  املتميزة  املدارس  مواقع  الستغالل  خطة  تطبيق 

معارض ومنافذ بيع
توفري التمويلصورة القرار

óFGƒ©dG

- مستوى احرتاىف عاىل من 

اخلرجني

- معدالت تشغيل اكرب من 

اخلرجني

٩٠٪ من املدارس تعمل كوحدات إنتاجية

زيارات ميدانية
تقارير قطاع التعليم 

الفىن
تقارير أداء السوق 

والتشغيل

حتقق املستهدفات واألنشطة
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:2018 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîe
١٠٧٥٤ فصًال جديًدا/ ٧٦٠ مدرسة فنية جديدة. ١

مناهج جديدة للعلوم (فيزياء، كيمياء،  أحياء) والرياضيات واللغات. ٢

مناهج مطورة في جميع المواد األخرى تستجيب لالتجاهات المعاصرة .. ٣

دليل لألنشطة التربوية للمرحلة الثانوية الفنية . ٤

تزويد المدارس ببيئةتكنولوجية جيدة تخدم عمليات التعليم والتعلم . ٥

١١٧ ألف معلم مدرب على المناهج الجديدة. ٦

٢٦ ألف موجه مدرب على المناهج الجديدة والمتابعة . ٧

تشريع لالنضباط المدرسي يستفيد من تكنولوجيا المعلومات واالتصال .. ٨

 ٦٠ مدرسة فنية مطورة  .. ٩

جميع الطالب في الصف األول الثانوى مزودين بحاسب لوحى / تابلت. ١٠

استخدام نموذج المتابعة االلكترونى .. ١١

تطوير ٦٠ ٪ من ورش مدارس التعليم الفني.. ١٢

تطوير مشروع رأس المال .. ١٣

آلية للشراكة بين رجال األعمال والمدرسة.. ١٤

تطبيق برنامج التغذية والرعاية الصحية .. ١٥
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zá«fÉãdG á°UôØdG º«∏©J èeÉfôH{ »©ªàéªdG º«∏©àdG èeÉfôH

توفير تعليم مجتمعى لكل األطفال، فى سن ( ٦ – ١٤ )، الذين لم يلتحقوا بالتعليم األساسى، أو تسربوا منه وخاصة الفتيات   ΩÉ©dG ±ó¡dG
واألطفال فى المناطق الحضرية والريفية الفقيرة.

áeó≤e
بالرغم من الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان التحاق جميع األطفال فى سن المدرسة بالتعليم، إال أن هناك بعض الفئات  

التزال خارج النظام التعليمى، ومنها األطفال الذين تسربوا من المدارس العامة فى المرحلة اإلبتدائية، وأولئك الذين لم يقيدوا بالتعليم 

ألسباب اقتصادية أو تعليمية، ولتوفير التعليم لهؤالء األطفال قامت الدولة بتوفير أنواع مختلفة من المدارس من خالل العديد من المبادرات 

للوصول إلى األطفال الذين يصعب الوصول إليهم تحت مسمي التعليم المجتمعى.

وقد أثبت التعليم المجتمعى نجاحه النسبى حيث إنه يوفر فرصة ثانية ألولئك الذين ال تصل إليهم الخدمة التعليمية والمحرومين 

والمتسربين متضمناً البنين والبنات.

 äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG
هناك نسبة ال يستهان بها من األطفال خارج نظام التعليم في سن التعليم األساسي وهناك نقص في أعداد المدارس الالزمة لتلبية 

احتياجات األطفال فى المناطق الريفية والحضرية والصحراوية المحرومة، والفجوة الكمية والنوعية بين الذكور واإلناث تحتاج المزيد 

من الجهود، كما أنه ال يوجد نظام تعليمي  يتناسب اقتصادًيا واجتماعًيا مع األطفال العاملين، و أطفال األسر الفقيرة خاصة الفتيات، باإلضافة 

إلى ضعف الوعي بأهمية هذا النوع من التعليم، وقصور الموارد الحكومية، وقلة البيانات واإلحصائيات الخاصة بهذه الفئات المحتاجة إلى 

تلك الخدمة وتوزيعها جغرافًيا.

á«dÉëdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG
أدت الجهود السابقة للوزارة إلى ظهور العديد من مبادرات التعليم المجتمعى والذى يعتمد على مستوى عال من المشاركة المجتمعية 
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واهتمام الجهات الدولية ذات الصلة مما كان له األثر العميق على األفراد ومجتمعاتهم ويوجد حالياً أربعة أنواع للتعليم المجتمعى قيد 

التنفيذ وهى: ٣٢٩١ مدرسة فصل واحد و٦٥٦ مدرسة أهلية و ١١١٩ مدرسة الصديقة للفتيات و١٥٢ مدرسة الصديقة لألطفال ذوى الظروف 

الصعبة، بإجمالى مدارس يصل إلى ( ٥٢١٨ ) مدرسة عام ( ٢٠١٢ / ٢٠١٣ ) مما تتيح فرصاً تعليمية لما يقرب من ( ١١٩٦٠٨ ) طفل، وسوف 

تقوم وزارة التربية والتعليم بالدخول فى شراكات مع منظمات وجهات أخرى لتقوية التعليم المجتمعى فى مصر. 

èeÉfôÑdG á«é«JGôà°SG
تقوم استراتيجية البرنامج على إلحاق األطفال خارج منظومة التعليم والمتسربين بمدارس التعليم المجتمعى حيث توجد حاجة لبناء 

(٣٠٠٠) مدرسة تعليم مجتمعى موزعه على المحافظات السبع والعشرين، وذلك الستيعاب األطفال غير الملتحقين بالتعليم وسوف يتم البناء 

بواقع ١٠٠٠ مدرسة سنوًيا.

وسوف تساعد المجتمعات المحلية ورجال األعمال والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة فى بناء تلك المدارس، وسوف تركز 

جهود الوزارة على استخدام المباني المؤجرة وإعادة تأهيل المباني الحالية واالستفادة من مساهمات المجتمع المحلي والمانحين.

كما ستوفر وزارة التربية والتعليم ثالثة معلمات وإدارية وعامًال / مدرسة يتم إنشاؤها، مع توفير موجهين متخصصين فى التعليم 

المجتمعى بمعدل موجه واحد لكل عشرة مدارس وموجهين لجميع المواد الدراسية

يتطلب التعليم المجتمعى دعًما قوًيا وخاصة فى المناطق التى تحتاج لمثل هذا النوع من التعليم لتوفير فرص تعليمية مناسبة لمن لم 

يلتحق أو يقيد بالمدارس النظامية، وكذلك إتاحة فرصة ثانية لمن لم يلتحق بالتعليم  كما يجب توفير وسائل انتقال للقائمين على متابعة مثل 

تلك المدارس لتيسير عملية المتابعة والدعم الفنى، وأيضا البد من توفير مدرس لغة إنجليزية متخصص، أو تأهيل الميسرات الحاليات تاهيًال 

عالي المستوى لتدريس اللغة اإلنجليزية للتالميذ الملتحقين بتلك المدارس، كما يجب تدريس مادة الحاسب اآللى ، هذا النوع من التعليم 

يحتاج لحمالت وبرامج توعية ألولياء األمور  والمجتمع المحيط، كما يحتاج المساندة من الرأى العام واإلعالم، وتوفير الحافز المالئم 

للعاملين بمدارس التعليم المجتمعى بأنواعها.
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≈©ªàéªdG º«∏©àdG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe

توفير تعليم مجتمعى لكل األطفال، فى سن ( ٦ – ١٤ )، الذين لم يلتحقوا بالتعليم األساسى، أو تسربوا منه وخاصة الفتيات واألطفال فى المناطق الحضرية   ΩÉ©dG ±ó¡dG
والريفية الفقيرة.

توفير خدمة تعليمية (فرصة ثانية) تتسم بالجودة إللحاق جميع األطفال (سن توفير خدمة تعليمية (فرصة ثانية) تتسم بالجودة إللحاق جميع األطفال (سن ٦ إلى  إلى ١٤١٤ سنة) الذين تعدوا السن الرسمي لاللتحاق والمتسربين من التعليم سنة) الذين تعدوا السن الرسمي لاللتحاق والمتسربين من التعليم. . ١

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

التعليم  ١٫١ مدارس  وتشغيل  إنشاء  يف  التوسع 

املدرسة  مفهوم  عىل  تعتمد  التي  املجتمعي 

البيئة  مع  وتتناسب  الطفل،  صديقة 

والظروف املحلية لتغطي مجيع االحتياجات 

بدًءا من املناطق املحرومة

إنشاء نظام معلومايت لرصد مواطن احلاجة للتعليم . ١٫١٫١

املجتمعي

إنشاء ١٠٠٠ مدرسة / فصل سنوًيا يف املناطق ذات . ١٫١٫٢

االحتياج

توفري األثاث لعدد ١٠٠٠ مدرسة / فصل سنوًيا. ١٫١٫٣

فتح فصول ملحقة مبدارس التعليم األسايس. ١٫١٫٤

٣ سنوات

األبنية التعليمية 

– تطوير التعليم 

االبتدايئ

قطاع التعليم العام

اإلدارة العامة للتعليم 

املجتمعي - أفرع هيئة 

األبنية التعليمية – 

املديريات واإلدارات

املجتمع  ١٫٢ ومؤسسات  األمور  أولياء  توعية 

بأمهية  األعامل  ورجال  املحيط  املدين 

به  االلتحاق  وكيفية  املجتمعي  التعليم 

واملشاركة يف تنميته.

توفري محالت وبرامج توعوية حلشد جهود وتعبئة أولياء . ١٫٢٫١

يف  قدراته  واستثامر  التعليم  أنشطة  يف  واملجتمع  األمور 

التعليمي،  األداء  فعالية  وزيادة  التعليمية  العمليات  دفع 

ولزيادة املشاركة املجتمعية وذلك من خالل اجلمعيات 

والقوافل  الشباب  ومراكز  الصحية،  واملراكز  األهلية 

الطبية والرائدات الريفيات ودور العبادة وغريهم.

اإلعالم . ١٫٢٫٢ وسائل  خالل  من  املجتمعي  التعليم  ثقافة  نرش 

املختلفة

٣ سنوات

اإلصالح املتمركز 

عىل املدرسة

قطاع التعليم العام

 التعليمية – اإلعالم 

والعالقات العامة
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توفري عوامل اجلذب للتعليم املجتمعي  ١٫٣

ونرش . ١٫٣٫١ األطفال  محاية  جلان  مع  والتواصل  ندوات  عقد 

وتطبيق ثقافة حقوق الطفل 

حتديد قامئة من الوجبات الغذائية املالمئة ألطفال التعليم . ١٫٣٫٢

املجتمعي بالتنسيق مع املحليات 

أطفال . ١٫٣٫٣ عىل  وتوزيعها  حملًيا  الغذائية  الوجبات  إنتاج 

مدارس التعليم املجتمعي مبعدل ١٥٠ يوًما دراسًيا / عام
ومنظمة . ١٫٣٫٤ املدين  املجتمع  مؤسسات  مع  اتفاقيات  عقد 

واألرس  التالميذ  لدعم  الطعام  وبنك  العاملي  الغذاء 
باملواد التموينية 

حتسني نظام التأمني الصحي. ١٫٣٫٥

الرياضية . ١٫٣٫٦ األنشطة  ملامرسة  املناسبة  اإلمكانات  توفري 

وغري الرياضية لعدد ٥٢٢٠ مدرسة/فصل تعليم جمتمعي 

العام  بنهاية  جديدة  فصل  مدرسة /   ٣٠٠٠ إىل  باإلضافة 

الثالث من اخلطة (هناية اخلطة االنتقالية).

٣ سنوات

تغذية ورعاية 

صحية ومناهج 

واألنشطة

املديريات التعليمية 
إدارة التغذية بديوان 

عام الوزارة
اإلدارة املركزية 

لألنشطة الرتبوية
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 توفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة توفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة. . ٢
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ضوء . ٢٫١ يف  املناهج  حتديث 

اخلربات السابقة 

تقويم املناهج احلالية للتعليم املجتمعي. ٢٫١٫١
تطبيق نسخة حمدثة من املناهج تقوم عىل دمج تكنولوجيا . ٢٫١٫٢

املعلومات واالتصال
تعديل املكون املهين يف مناهج التعليم املجتمعي، والتوسع . ٢٫١٫٣

فيه وتضمني املكون التكنولوجي املالئم للتعليم املجتمعي

السنة األوىل 

والثانية

تطوير املناهج

للمكون  فىن  تعليم 

املهىن

التطوير التكنولوجي

مركز تطوير املناهج–

املديريات

مؤهالت . ٢٫٢ معلامت  توفري 

األساليب  عىل  ومدربات 

النشط  للتعلم  احلديثة 

واستخدام  الشامل  والتقويم 

املعلومات  تكنولوجيا 

واالتصال. 

تنفيذ برامج تنمية مهنية مستدامة لنسبة ٦٠٪ من املعلامت . ٢٫٢٫١
واملوجهني عىل أسلوب تعليم القرائية واحلساب، واألساليب 

احلديثة يف التعليم (ثقايف مهين ) وأساليب التقويم املستمر 

والتعلم النشط التي تتناسب مع التعليم املجتمعي

العليا . ٢٫٢٫٢ القيادات  مستوى  عىل  فرًدا   ٧٠ وتدريب  تعيني 

باملدارس  للعمل  ميرسة  و٦٠٠٠  موجه  و٣٠٠  والوسطى 

املستهدفة سنوًيا

فتح باب التعاقد مع حاميل املؤهالت العليا.. ٢٫٢٫٣

وضع وتطبيق حزمة لتحفيز املعلامت واملوجهات يف التعليم . ٢٫٢٫٤

املجتمعي

والتدريب . ٢٫٢٫٥ املجتمعي  التعليم  عىل  للجودة  معايري  تطبيق 

عليها

٣ سنوات

 – وتدريب  مهنية  تنمية 

إدارة موارد برشية

تطوير تكنولوجي

للمعلم–  املهنية  األكادميية   

مركز التطوير التكنولوجي– 

للمعلومات  العامة  اإلدارة 

واإلحصاء

املجتمعية . ٢٫٣ املدرسة  تزويد 

تكنولوجيا  مبقومات 

الداعمة  واالتصال  املعلومات 

لعمليات التعليم والتعلم

عرض . ٢٫٣٫١ وجهاز  ذكية  (سبورة  املالمئة  التكنولوجيا  توفري 

بيانات) والصيانة والتكاليف الدورية لعدد ١٠٠٠ مدرسة/ 

فصل جديد سنوًيا  من مدارس املجتمع املختلفة، باإلضافة 

إىل جتهيز املدارس القامئة والغري مزودة هبا بنسبة ٣٠٪ من 

تلك املدارس سنوًيا.

مركز التطوير التكنولوجيتطوير تكنولوجي٣ سنوات
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ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

لرصد . ٢٫٤ معلومايت  نظام  إنشاء 

للتعليم  احلاجة  مواطن 

املجتمعي

جمال . ٢٫٤٫١ يف  الكفاءة   وذوى  املتخصصني  من  جلنة  تشكيل 

بنظام  وربطه  املستهدف  النظام  إلنشاء  املعلومات  نظم 

العامة  اإلدارة  مع  بالتنسيق  وذلك  للوزارة  التابع  املعلومات 

املدخالت  لتحديد  بالوزارة  واإلحصاء  املعلومات  لنظم 

والربجميات  املنظمة  والقواعد  اآلليات  ووضع  واملخرجات 

التي سوف تستخدم لربط قواعد املعلومات

إجراء اختبار ميداين عىل عدد من املحافظات . ٢٫٤٫٢

مركزيا  . ٢٫٤٫٣ ال  استخدامه  واتاحة  املعلومايت  النظام  تعميم 
للمعنيني وفق صالحيات متفق عليها

نظم املعلوماتالسنة األوىل
املديريات  اآليل–  واحلاسب   

واإلدارات التعليمية



١٠٧

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

 :»©ªàéªdG º«∏©àdG èeÉfôÑd »≤£æªdG QÉWE’G
توفير خدمة تعليمية (فرصة ثانية) تتسم بالجودة إللحاق جميع األطفال (سن توفير خدمة تعليمية (فرصة ثانية) تتسم بالجودة إللحاق جميع األطفال (سن ٦ إلى  إلى ١٤١٤ سنة) الذين تعدوا السن الرسمي لاللتحاق والمتسربين من التعليم سنة) الذين تعدوا السن الرسمي لاللتحاق والمتسربين من التعليم. . ١

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’GAGOC’G äGô°TDƒe±ó¡à°ùe≥≤ëàdG πFÉ°Shá«°SÉ°SC’G äÉ°VGôàa’G

äÉ
Lô

îª
dG

التوسع يف إنشاء وتشغيل مدارس  ١٫١

تعتمد  التي  املجتمعي  التعليم 

صديقة  املدرسة  مفهوم  عىل 

البيئة  مع  وتتناسب  الطفل، 

مجيع  لتغطي  املحلية  والظروف 

املناطق  من  بدًءا  االحتياجات 

املحرومة

عدد مدارس التعليم . ١

المجتمعي المنشأة في 

المجتمعات المحرومة 

والتي ال تصل لها خدمة 

التعليم النظامي أو التي 

بها أفراد يحتاجون 

لفرصة تعليم ثانية

٣٠٠٠ حجرة/ 

مدرسة 

الوثائق الرسمية التي تثبت إنشاء • 

وتشغيل مدارس التعليم المجتمعي

االختيار الدقيق لمواقع المدارس • 

طبقا الحتياجات كل تجمع سكاني

التنسيق بين وزارة التربية والتعليم • 
وهيئة األبنية التعليمية والمديريات 

والجمعيات األهلية والمجتمعات 
المحلية

توافر االعتمادات المالية• 

ومؤسسات  ١٫٢ األمور  أولياء  توعية 

ورجال  املحيط  املدين  املجتمع 

األعامل بأمهية التعليم املجتمعي 
واملشاركة  به  االلتحاق  وكيفية 

يف تنميته.

عدد حمالت التوعية. ٢

عدد المواد إلعالمية . ٣

٣ حمالت 

توعوية شاملة 

ومتنوعة 

ومتكاملة 

ومستمرة طوال 

العام

الوثائق الرسمية التي تثبت عقد • 

برامج التوعية الالزمة لجميع المعنيين 

والمستهدفين 

الوثائق الرسمية التي تثبت زيادة إعداد • 

الملتحقين بمدارس التعليم المجتمعي

عقد برامج التوعية الالزمة لجميع • 

المعنيين والمستهدفين

التنسيق بين وزارة التربية والتعليم • 

ومؤسسات المجتمع المدني ورجال 

األعمال والجمعيات األهلية 

والمديريات

للتعليم  ١٫٣ اجلذب  عوامل  توفري 

املجتمعي 

تقديم التغذية المنتظمة . ٤

والكافية كماً ونوعاً 

ألطفال التعليم 

المجتمعي

إقبال أطفال التعليم . ٥

المجتمعي على تناول 

التغذية المقدمة 
وإعجابهم بها

تغذية ١١٧٠٠ 

طفل

١٥٠ يوم سنويا

التوثيق الرسمي الخاص بوزارة التربية • 

والتعليم، مشتمال على التقارير 

الدورية بشأن توزيع واستهالك 

التغذية ألطفال التعليم المجتمعي 

دراسة تقييمية عن استمرارية اإلمداد • 

ومعدالت االستهالك والجودة ومدى 
قبول التغذية بين أطفال نظام التعليم 

المجتمعي

توفر االعتمادات المالية• 

جودة الطعام• 

مالءمة التغذية ألذواق المستهلكين• 

فرق تقييم مؤهلة• 

معلومات دقيقة• 
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توفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفةتوفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة. . ٢

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’GAGOC’G äGô°TDƒe±ó¡à°ùe≥≤ëàdG πFÉ°Shá«°SÉ°SC’G äÉ°VGôàa’G

äÉLôîªdG

يف . ٢٫١ املناهج  حتديث 
ضوء اخلربات السابقة 

تالميذ . ١ لدى  التعلم  نواتج  حتسن 
املناطق املحرومة

عدد الكتب التي يتم توزيعها. ٢
فصول . ٣ يف  اجلديدة  التعليمية  املواد 

التعليم املجتمعي

تطوير مجيع املناهج 
هلذه النوعية من 

املدارس

نتائج اختبارات حتصيل الطالب • • 
املحرومني عىل أساس االختبارات 
القياسية لوزارة الرتبية والتعليم

الوثائق الرسمية اخلاصة بتسليم الكتب• • 
زيارات املوجهني للمدارس والتحقق • • 

من توفر واستخدام املواد التعليمية

تطوير املنهج القومي• • 
توفر اخلربة واملعرفة الواسعة • • 

لتصميم املواد التعليمية 
اخلاصة بالتعليم املجتمعي

توفر االعتامدات املالية• • 

معلامت . ٢٫٢ توفري 
ومدربات  مؤهالت 
األساليب  عىل 
النشط  للتعلم  احلديثة 
الشامل  والتقويم 
تكنولوجيا  واستخدام 
املعلومات واالتصال. 

واملوجهني . ٤ املدراء  أداء  حتسن 
التعليم  مبدارس  والعامل  وامليرسين 

املجتمعى
وامليرسين . ٥ واملوجهني  املدراء  عدد 

توظيفهم  تم  الذين  والعامل 
وتدريبهم مبدارس التعليم املجتمعي

تأهيل ٦٠٪ من 
املعلامت واملوجهني

تعيني ٧٠ كادر قيادة 
وسطى و٣٠٠ موجه 

و٦٠٠٠ ميرسة

التقييم املوثق ألداء العاملني بالتعليم • • 
املجتمعى

الوثائق الرسمية الدالة عىل توظيف • • 
وتدريب العاملني بالتعليم املجتمعي

توافر االعتامدات املالية• • 
جودة التدريب• • 

املدرسة . ٢٫٣ تزويد 
مبقومات  املجتمعية 
املعلومات  تكنولوجيا 
الداعمة  واالتصال 
التعليم  لعمليات 

والتعلم

تالميذ . ٦ لدى  التعلم  نواتج  حتسن 
املناطق املحرومة

باملكونات . ٧ املزودة  الفصول  عدد 
توفريها  يتم  التي  التكنولوجية 

ملدارس التعليم املجتمعي

توفري سبورات 
ذكية وأجهزة عرض 

بيانات لــ ٣٠٠٠ 
مدرسة/فصل تعليم 

جمتمعى جديد+ 
١٠٠٪ من املدارس 

القامئة

الوثائق الرسمية اخلاصة بتسليم • • 
املكونات التكنولوجية

التقييم املوثق ألداء امليرسات والتالميذ • • 
بالتعليم املجتمعي 

توافر االعتامدات املالية• • 
توافر اخلربة الالزمة • • 

الستغالل تكنولوجيا التعليم 
مبدارس التعليم املجتمعي

معلومايت . ٢٫٤ نظام  إنشاء 
احلاجة  مواطن  لرصد 
للتعليم املجتمعي

قواعد . ٨ به  متكامل  معلومات  نظام 
بيانات إدارية وفنية ومالية

نظام معلومات/
قاعدة بيانات للتعليم 

املجتمعي

الوثائق الرسمية اخلاصة بإعداد وتشغيل • • 
نظام املعلومات

التطبيقات املستخدمة يف تشغيل نظام • • 
املعلومات

خمرجات نظام املعلومات• • 

توافر االعتامدات املالية• • 
توافر اخلربات والكوادر • • 

الالزمة الستخدام نظام 
املعلومات املستهدف 
بالتعليم املجتمعي

óF
Gƒ©

dG

٪ خفض األطفال خارج التعليم 
خفض نسبة األطفال 
خارج التعليم مبعدل 
ثالث نقاط مئوية

بيانات املسوح األرسية• • 
إحصاءات وزارة الرتبية والتعليم• • 

توفر بيانات سكانية • • 
لألطفال خارج التعليم عىل 
مستوى اإلدارات التعليمية
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2017 /2016 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîªdG
إنشاء  ٣٠٠٠ فصل جديد• 

تعيين ٣٠٠ موجه مؤهل• 

تعيين ٩٠٠٠ عامل• 

تعيين ٦٠٠٠ من الميسرات المؤهالت• 

تدريب ٦٠٪ من الميسرات• 

وتأهيل ٧٠ كادر من القيادات• 

تزويد ٣٠٠٠ فصل جديد باإلضافة إلى جميع الفصول القائمة بسبورة ذكية وجهاز عرض وشاشة عرض• 

توفير حزمة حوافز للعاملين بمدارس التعليم المجتمعي بأنواعها• 



١١٠

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ø«HƒgƒªdGh ø«≤FÉØdG º«∏©J ájÉYQh ôjƒ£J èeÉfôH

تزويد المتعلمين الفائقين والموهوبين بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى بالتعليم العالى الجودة والمالئم لتنمية قدراتهم   :ΩÉ©dG ±ó¡dG
ورفع كفاءتهم ومدهم بالمهارات الحياتية الالزمة ودعمهم من أجل التميز ومن أجل العودة بالنفع على المجتمع .

:áeó≤e
توجه وزارة التربية والتعليم اهتمامها األكيد لرعاية الموهوبين والفائقين ودعمهم من أجل التميز ومن أجل العودة بالنفع على المجتمع، 

وبناء الدولة الحديثة القائمة على العلم، والمعرفة. وتتبنى الوزارة في هذا اإلطار سياسة من شأنها أن تتناسب والفروق الفردية، والمهارية بين 

المتعلمين الموهوبين والفائقين علمًيا، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتنمية الذكاءات المتعددة لديهم، والعمل على التكامل المعرفي والمهاري، 

والوجداني ليساهموا في  دفع الوطن إلى مكانه الريادي الذى يستحقه بين األمم. 

ويرى علماء النفس أن الموهبة والتفوق تتكون من تفاعل (أو تقاطع) ثالث مجموعات من السمات اإلنسانية، وهي: قدرات عامة فوق 

المتوسطة، ومستويات مرتفعة من االلتزام بالمهمة (الدافعية)، ومستويات مرتفعة من القدرات اإلبداعية، كما أن الموهوبين والفائقين  هم 

أولئك الذين يمتلكون أو لديهم القدرة على تطوير هذه التركيبة من السمات واستخدامها في أي مجال.

    كما أن الموهوبين والفائقين يظهرون أنماطا من السلوك أو السمات التي تميزهم عن أقرانهم، ومن أبرز تلك السمات: حب 

االستطالع الزائد، تنوع الميول وعمقها، سرعة التعلم واالستيعاب، واالستقاللية، وحب المخاطرة، والقيادية، والمثابرة

   ومن أبرز ما يتضمنه مكتب التربية األميركي فيما يتعلق بالموهبة والتفوق، ما يلي:

يتم الكشف عن األطفال الموهوبين والفائقين من قبل أشخاص مؤهلين مهنًيا. ١

البرنامج المدرسي العادي ال يلبي احتياجات الموهوبين والفائقين، وهم بحاجة إلى برنامج تربوي متمايز منهاًجا وأسلوًبا. ٢
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الموهوب أو الفائق هو من قدم الدليل على تحصيله المرتفع أو امتالكه االستعداد لذلك في المجاالت اآلتية مجتمعة أو منفردة:. ٣

القدرة العقلية العامة• 

االستعداد األكاديمي الخاص• 

التفكير اإلبداعي• 

القدرة القيادية• 

الفنون البصرية أو األدائية• 

القدرة النفس حركية• 

   وبذلك فالموهوبين والفائقين هم أولئك الذين يعطون دليًال على قدراتهم على األداء الرفيع في المجاالت العقلية واإلبداعية 

والفنـية، والقيادية، واألكاديمية الخاصة، ويحتاجون خدمات وأنشطة ال تقدمها المدرسة عادة وذلك من أجل التطوير الكامل لمثل هذه 

االستعدادات

   وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج رعاية الموهوبين والفائقين إنما يعبر عن مجموعة من التدخالت التربوية والعمليات واإلجراءات التي 

تستهدف تنمية المواهب والقدرات والمهارات بالتعليم قبل الجامعي لدى أبناء الوطن؛ بما يمكن المجتمع من اقتناء أجيال مميزة قادرة على 

قيادة التنمية الحقيقية في كافة المجاالت مع تحقيق تنافسية دولية في أي منها، وتتمثل تلك التدخالت والعمليات واإلجراءات في كل من 

المتغيرات التالية:

حزمة متكاملة من التشريعات وتنظيمات العمل المدرسي• 

إعداد معلمين• 

تجهيزات مدارس وفصول بكافة المراحل التعليمية• 

تدريبات متنوعة• 



١١٢

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

كوادر إدارية• 

تشاركية مع جهات دعم علمية• 

محكات اكتشاف وتشخيص الموهوبين والفائقين • 

أساليب رعاية موهوبين ومتفوقين• 

نظم قياس وتقويم• 

:äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG ` 2
غياب رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والفائقين من أجل توجيه طاقاتهم وقدراتهم صوب تنمية الوطن والمجتمع.

االفتقار إلى وجود  البيانات الدقيقة (الحصرية) عن  المتعلمين الموهوبين والفائقين وكذلك مجاالت الموهبة والتفوق لديهم في كافة 

المراحل التعليمية بالتعليم قبل الجامعي؛ األمر الذي يحول دون وضع  خطط تنمية لهم إلى جانب عدم توفير البيئة التعليمية المواتية للموهبة 

والتفوق داخل المدرسة.

عدم االهتمام بالمرتكز الرئيسي في قضية دعم وتنمية الموهبة والتفوق أال وهو المعلم، فلم يتم وضع معايير مقننة الختياره وإعداده ولم 

يتم وضع خطط تنمية مهنية له تستهدف دعمه بأساليب وبرامج دعم الموهوبين والفائقين.

 الحاجة لحزمة من المقاييس واألدوات المقننة الكتشاف وتشخيص الموهوبين والفائقين بالتعليم قبل الجامعي؛ 

 قصور عمليات تقديم الدعم المالئم لتنمية قدرات ومهارات الفائقين والموهوبين وفقا الحتياجاتهم؛ من خالل استراتيجيات رعايتهم 

القائمة على أساس دعمهم بمحتويات علمية وإجراءات تربوية تتيح تنمية ما لديهم من قدرات ومهارات إلى جانب تقييم نواتج التعلم التي 

يحققونها، إال أنه يوجد توجه قوى للدولة حالًيا تجاه رعاية الموهوبين والفائقين بتأسيس بنية تحتية وفنية لدعم الموهبة والتفوق بمدارس 

التعليم قبل الجامعي.
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الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ليست هناك من آلية لتوجيه مسارات الموهوبين والفائقين بعدتخرجهم في المجاالت التنموية المختلفة التي تناسب قدراتهم واالستفادة 

بهم في بناء أجيال من العلماء.

:á«dÉëdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG ` 3
   استهدفت وزارة التربية والتعليم العديد من الجهود ذات الصلة بدعم ورعاية الموهوبين والفائقين منذ عقود طويلة، وتعتبر تلك الجهود 

هي القاعدة األساسية التي ننطلق من خاللها بالبرنامج الحالي في دعم ورعاية الموهوبين والفائقين وفقا لمنظومة متكاملة تعظم نواتج تلك 

الجهود السابقة والمستهدفة، ويمكن توضيح تلك البرامج والمبادرات فيما يلي:

وجود أول مدرسة للمتفوقين بمصر بقرار مجلس قيادة الثورة سنة ١٩٥٤، وهي مدرسة الفائقين الثانوية بعين شمس• 

وجود ٦٥ مدرسة للموهوبين رياضًيا بالتعليم اإلعدادي والثانوي موزعة على العديد من المديريات التعليمية• 

إنشاء فصول للفائقين بالعديد من المدارس بالتعليم قبل الجامعي• 

إنشاء مدارس للفائقين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة• 

حصول بعض من الخبراء والمعلمين بالوزارة على خبرات عملية متخصصة في مجال رعاية الفائقين بالواليات المتحدة األمريكية• 

إنشاء أندية علوم بالمديريات التعليمية، باإلضافة للمراكز االستكشافية للعلوم والتكنولوجيا• 

استهداف العديد من األنشطة التي تبرز مجاالت الموهبة في اللغة أو الفن أو الثقافة أو الرياضة• 

:èeÉfôÑdG äÉ¡LƒJh äÉ°SÉ«°ù∏d ΩÉ©dG QÉWE’G ` 4
   يستهدف البرنامج الحالي تقديم الدعم والرعاية للموهوبين والفائقين بالتعليم قبل الجامعي بدًءا من التحاق المتعلم بالسلم التعليمي 

ومروًرا بكافة صفوفه ومراحله، وتدريجًيا، في ٨١٩ مدرسة خالل الخطة من مدارس التعليم قبل الجامعي موزعة على اإلدارات التعليمية 

(مدرسة  بكل مرحلة/ إدارة تعليمية) بواقع  ٢٧٣ إدارة تعليمية)، بدًءا من العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦ ويتوالى التنفيذ على مدى سنوات 

الخطة.



١١٤

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

 وضع معايير اختيار معلمي ومديري مدارس الموهوبين والفائقين، بالمدارس المستهدفة والقائمة حالًيا.

  دعم بيئة التعلم بالمعامل المختلفة، ووحدات ممارسة وتنمية المواهب في ٨١٩ مدرسة للموهوبين والفائقين

  توفير فرص التنمية المهنية للمعلمين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين بمدارس الموهوبين والفائقين

بناء محتويات إثرائية والتكامل بين التخصصات لتنمية التفوق واإلبداع

بناء نظام تقييم للمتعلمين المتقدمين لمدارس الموهوبين والفائقين وتقويم التقدم الذي يحققه أي منهم  

 تطوير جودة التعليم بمدارس الموهوبين والفائقين القائمة وإنشاء مراكز للموهوبين

تطوير  منظومة القياس والتقويم والمحتويات التعليمية 

 إنشاء مراكز الكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في كافة المحافظات .

 بناء تشريعات داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي ، وتأسيس نظام وطني لدعم الموهبة والتفوق

 تنفيذ حمالت عامة وأنشطة لرفع الوعي بالموهبة والتفوق تستهدف صانعي القرار وأولياء األمور والمعلمين والمهتمين من المجتمع 

المحلى 

السعي لبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم الموهبة والتفوق 



١١٥

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ø«HƒgƒªdGh ø«≤FÉØdG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
تزويد المتعلمين الفائقين والموهوبين بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى بالتعليم العالى الجودة والمالئم لتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم ومدهم بالمهارات   :ΩÉ©dG ±ó¡dG

الحياتية الالزمة ودعمهم من أجل التميز ومن أجل العودة بالنفع على المجتمع .

دعم ورعاية المتعلمين الموهوبين في مدارس التعليم قبل الجامعيدعم ورعاية المتعلمين الموهوبين في مدارس التعليم قبل الجامعي. . ١

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

املتعلمني . ١٫١ ورعاية  دعم 

مدارس  يف  والفائقني  املوهوبني 

بشكل  اجلامعي  قبل  التعليم 

بواقع  مدرسة   ٨١٩ يف  تدرجيي، 

مدرسة/ مرحلة تعليمية يف ٢٧٣ 

إدارة  

من . ١٫١٫١ علمية  جلنة  املوهوبني،   مدارس  ومديري  معلمي  اختيار  معايري  بناء 

اختيار  معايري  وضع  وكذلك    ،  ٢٠١٥/٢٠١٤ النفيس  القياس  متخصيص 

املدارس املستهدفة لكافة مراحل التعليم قبل اجلامعي 

بالعام . ١٫١٫٢ واملوهوبني  النفيس  القياس  متخصيص  من  فنية  جلنة  تشكيل 

اكتشاف  معايري  لبناء  اخلطة  سنوات  مدى  عىل  وتنفيذها   ٢٠١٥/٢٠١٤

بجميع  التفوق  وجماالت  الرياضية)  الفنية،  (العلمية،  املواهب  كافة 

والفين  (العام  اجلامعي  قبل  التعليم  فئات  كافة  ولدى  التعليمية  املراحل 

واملجتمعي وذوي اإلعاقة)    

تشكيل جلنة متخصصة يف رعاية املوهوبني من أساتذة اجلامعات ومراكز . ١٫١٫٣

رعاية املوهوبني لوضع دليل  للتجهيزات املدرسية املالمئة لتنمية املوهبة 

بكافة أنواعها بالعام ٢٠١٥/٢٠١٤  

الدليل . ١٫١٫٤ املالمئةوفق  بالتجهيزات  للموهوبني  املستهدفة  املدارس  تطوير 

من  اعتباًرا  سنوًيا  أنواعها  بكافة  املواهب  لتنمية  إعداده  تم  الذى 

 ٢٠١٥/٢٠١٤

٣ سنوات

التعليم األسايس/ 

التعليم الثانوي/ 

التقويم واملتابعة/ 

األبنية التعليمية

قطاع التعليم العام

مديريات الرتبية 

والتعليم 

اهليئة العامة لألبنية 

التعليميةوفروعها 
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧
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باملعامل . ١٫٢ التعلم  بيئة  دعم 

ممارسة  ووحدات  املختلفة، 

وتنمية املواهب يف ٨١٩ مدرسة 

من مدارس التعليم قبل اجلامعي 

اخلطة  سنوات  مدى  عىل 

٢٠٢٣/٢٠١٤

مدى . ١٫٢٫١ عىل  تدرجيًيا  املختلفة  العلوم  مبعامل  املستهدفة  املدارس  جتهيز 
سنوات اخلطة بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ 

واجلهات . ١٫٢٫٢ والتعليم  الرتبية  مديريات  بني  تعاون  بروتوكوالت  عقد 

املحيطة  بالبيئات  املتاحة  اإلمكانات  الستغالل  املحلية،  احلكومية 

وتنمية  التعلم  إلثراء  مسارح)،  علمية،  مكتبات  (مالعب،  باملدارس 

املواهب عىل مدى سنوات اخلطة

تدريب معلمني باملدارس املستهدفة عىل مهارات التعامل مع املوهوبني . ١٫٢٫٣

متعلمني   ٥ لكل  معلم  مبعدل  املواهب،  ممارسة  ووحدات  املعامل  داخل 

بكل مدرسة سنوًيا بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ 

٣ سنوات

األبنية التعليمية/ 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي

موارد برشية 

وتنمية مهنية

قطاع التعليم العام/ 
التدريب

املهنية . ١٫٣ التنمية  فرص  توفري 

واإلخصائيني  للمعلمني 

مبدارس  واالجتامعيني  النفسيني 

سنوات  مدى  عىل  املوهوبني  

اخلطة ٢٠٣٠/٢٠١٤

مع . ١٫٣٫١ التعامل  طبيعة  عن  للمعلمني  تدريبية  وأمناط  مناذج  وتصميم  بناء 

ضمن  ذلك  إدراج  يتم  أن  عىل  والتفوق،  املوهبة  يف  واالختالفات  التنوع 

خطة التدريب العام باألكادميية املهنية للمعلم بداية من العام الدرايس 

٢٠١٦/٢٠١٥ وعىل مدى سنوات اخلطة

تدريب ٢٧٨٤٦ معلًام (بواقع ٢ معلم / مدرسة يف ١٧ ختصًصا) عن طبيعة . ١٫٣٫٢

سنوات  مدى  عىل  والتفوق،  املوهبة  يف  واالختالفات  التنوع  مع  التعامل 

اخلطة، بداية من العام الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥  

طبيعة . ١٫٣٫٣ عن  النفسيني  لإلخصائيني  تدريبية  وأمناط  مناذج  وتصميم  بناء 

التعامل مع التنوع واالختالفات يف املوهبة والتفوق، وإدراج ذلك ضمن 

 ٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  بالعام  للمعلم  املهنية  باألكادميية  التدريب  خطة 

وتنفيذها عىل مدى سنوات اخلطة

املستهدفة . ١٫٣٫٤ باملدارس  إرشادي  كخبري  نفسيا  أخصائيا   ١٦٣٨ تدريب 

سنويا (بواقع ٢ أخصايئ نفيس بكل مدرسة) للتعامل بشكل احرتايف مع 

االختالفات يف املوهبة والتفوق، بدًءا من العام الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥  

٣ سنوات

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية

قطاع التعليم العام/ 

أكادميية املعلمني/ 

التدريب
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧
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مدرسة)، . ١٫٣٫٥ لكل  ختصص   ١٧/ معلم   ٢ (بواقع  معلم   ٢٧٨٤٦ تدريب 

التفوق  لدعم  للمعلم،  املهنية  باألكادميية  املعلمني  تدريب  برنامج  ضمن 

البحوث  وإجراء  العلمية  واملرشوعات  االثرائية  الوحدات  خالل  (من 

العام  من  بداية  املوهوبني)  رعاية  واسرتاتيجيات  الفردية  والتلمذة 

الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة

بناء . ١٫٣٫٦ أسس  عىل  املوهوبني  املتعلمني  لدعم  للمعلمني  تدريبي  برنامج  بناء 

يف  املتخصصني  خالل  من  رعايتهم،  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  اإلثراء  برامج 

الدرايس  بالعام  والتدريب  التعليمية  املواد  ومستشاري  املوهوبني  جمال 

٢٠١٥/٢٠١٤ وتنفيذه عىل مدى سنوات اخلطة

تدريب ٨١٩ معلم (بواقع ١ معلم بكل مدرسة يف ١٧ ختصًصا) عىل بناء . ١٫٣٫٧

ملدارس  املعرفة  فروع  بني  املتكاملة  واملرشوعات   اإلثرائية  الربامج 

العام  من  بدًءا  اخلطة  سنوات  مدى  عىل  تعليمهم،  وطرائق  الفائقني 

الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥   

والبحوث . ١٫٣٫٨ الدراسية  للمرشوعات  التعلم  نواتج  لتقييم  مقاييس  بناء 

أساتذة  مبشاركة  واملوهوبني،  الفائقني  مبدارس  املنفذة  واألنشطة 

اجلامعات واملركز القومي لالمتحانات والتقويم الرتبوي بالعام الدرايس 

٢٠١٥/٢٠١٤ وتنفيذها عىل مدى سنوات اخلطة 

عىل . ١٫٣٫٩ ختصًصا)   ١٧ يف  مدرسة  لكل  معلم   ١ (بواقع  معلًام   ٨١٩ تدريب   

الدرايس  العام  من  بدًءا  سنوًيا  املستهدفة  باملدارس  لتعلم  نواتج  تقييم 

  ٢٠١٦/٢٠١٥

خالل . ١٫٣٫١٠ من  املوهوبني،  ملدارس  املدرسية  لإلدارة  تدريبي  برنامج  بناء 

الدرايس  بالعام  املدرسية  واإلدارة  املوهبة  جمايل  يف  املتخصصني 

٢٠١٥/٢٠١٤ وتنفيذه عىل مدى سنوات اخلطة

تدريب عدد ٥ معلمني لإلدارة املدرسية بكل مدرسة مستهدفة للموهوبني . ١٫٣٫١١
والفائقني،  بدًءانم ٢٠١٦/٢٠١٥ وعىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات
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لإلثراء . ١٫٤ مواتية  تعلم  بيئة  بناء 

والتكامل املعريف لتنمية التفوق 

مدرسة    ٨١٩ يف  واإلبداع 

اخلطة  سنوات  مدى  عىل 

٢٠٢٣/٢٠١٤

بناء معايري تنفيذ برامج التلمذة الفردية واسرتاتيجيات رعاية املوهوبني . ١٫٤٫١

وأساتذة  اخلرباء  من  علمية  جلنة  خالل  من  الدراسية،  املواد  مجيع  يف 

وحدات  لتصميم  املناهج  تطوير  ومركز  املواد  ومستشاري  اجلامعات 

العام  من  بداية  باملتعلمني  املحيطة  بالبيئات  علمية  ومرشوعات  إثرائية 

الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥ وتطبيق ذلك عىل مدى سنوات اخلطة

تراعي . ١٫٤٫٢ املوهوبني  للمتعلمني  صفية  وال  صفية  أنشطة  بناء  معايري  بناء 

يدعم  مبا  منها  أي  يف  املتقدمة  املتعلمني  ملستويات  األنشطة  تلك  مالمئة 

يف  جامعات  وأساتذة  خرباء  خالل  من  لدهيم،  واالستعدادات  القدرات 

املناهج  تطوير  ومركز  األنشطة  ومستشاري  والتفوق  املوهبة  جماالت 

عىل  وتطبيقها   ٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  بالعام  للمعلم  املهنية  واألكادميية 

مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية

قطاع التعليم العام/ 

أكادميية املعلم/ 

التدريب/ املناهج

املوهبة . ١٫٤٫٣ لتنمية  املوهوبني  مبدارس  األنشطة  ملعلمي  تدريبي  مكون  بناء 

واإلبداع لدى املتعلمني املستهدفني، من خالل جلنة من أساتذة اجلامعات 

متخصيص األنشطة واملوهوبني واألكادميية املهنية للمعلم بالعام الدرايس 

بالعام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وتنفيذه وعىل مدى سنوات اخلطة

للموهوبني . ١٫٤٫٤ مستهدفة  مدرسة  بكل  أنشطة  معلمني   ٥ عدد  تدريب 

بالعام  املستهدفني  املتعلمني  لدى  واإلبداع  املوهبة  لتنمية  والفائقني 

الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية

قطاع التعليم العام/ 

أكادميية املعلم/ 

التدريب/ املناهج
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للمتعلمني . ١٫٥ تقييم  نظام  بناء 

املوهوبني  ملدارس  املتقدمني 

أي  حيققه  الذي  التقدم  وتقويم 

منهم عىل مدى سنوات اخلطة

تشكيل جلنة علمية من اخلرباء بديوان عام وزارة الرتبية والتعليم لوضع . ١٫٥٫١
معايري قبول املتعلمني (من خالل حزمة من املقاييس واالختبارات ونتائج 

التعلم)، وكذلك انتقاهلم للصفوف الدراسية األعىل باملدارس املستهدفة 
الدرايس  بالعام  الفائقني  ومدارس  املوهوبني  مبدارس  حالًيا  والقامئة 

٢٠١٥/٢٠١٤، وتطبيقها وعىل مدى سنوات اخلطة

حزمة . ١٫٥٫٢ خالل  من  املوهوبني  ملدارس  املتقدمني  الطالب  تقييم  تنفيذ 

من  بدًءا  والتفوق  املوهبة  عن  الكاشفة  والنتائج  واالختبارات  املقاييس 

العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة

املتعلمني . ١٫٥٫٣ مستويات  لتقييم  العقلية  للقدرات  قومي  اختبار  معايري  وضع 

االنرتنت)،  شبكة  خالل  (من  املوهوبني  مبدارس  االلتحاق  يف  الراغبني 

القومي  واملركز  والتقويم  القياس  خمصيص  اجلامعات  أساتذة  مبشاركة 

 ،٢٠١٧/٢٠١٦ الدرايس  العام  من  بدًءا  الرتبوي،  والتقويم  لالمتحانات 

وتطبيقه وعىل مدى سنوات اخلطة

تدريب ٢٧٨٤٦ معلم (بواقع ٢ معلم /١٧ ختصص لكل مدرسة)، لتقويم . ١٫٥٫٤

العام  من  بدًءا  اخلطة  سنوات  مدى  عىل  املوهوبني  لدى  التعلم  نواتج 

الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة   

٣ سنوات

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية

قطاع التعليم العام/ 

أكادميية املعلم/ 

التدريب/ املركز 

القومي االمتحانات 

والتقويم
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تطوير وجودة التعليم بمدارس الموهوبين والفائقين وانشاء مراكز للموهوبينتطوير وجودة التعليم بمدارس الموهوبين والفائقين وانشاء مراكز للموهوبين. . ٢
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واملوارد . ٢٫١ التحتية  البنية  توفري 

الالزمة  والتكنولوجية  املادية 

لتلك املدارس 

تطوير نظم اإلعاشة واإلقامة مبدارس املوهوبني والفائقني بدًءا من العام الدرايس . ٢٫١٫١

٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة

تزويد املتعلمني باألجهزة التكنولوجية مبا يؤهلهم إلجراء األبحاث العلمية ذات . ٢٫١٫٢

الصلة بتفوقهم بدًءا من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة

بدًءا . ٢٫١٫٣ الصلة  ذات  التكنولوجية  واألجهزة  املتعددة  باملعامل  املوهوبني  مدرس  دعم 
من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة 

٣ سنوات

األبنية التعليمية/ 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي

املناهج/ 

التطوير 

التكنولوجي/ 

قطاع التعليم 

العام

التدريب . ٢٫٢ برامج  توفري 

والدعم  املهنية  والتنمية 

بجميع  للمعلمني  الالزم  الفين 

املدارس املستهدفة

٢٫٢٫١ . ToTs تدريب عينة من معلمي مدارس املوهوبني (٥/مدرسة) كمدربني للمدربني

للقيام بتصميم وتنفيذ خطة تطوير املدرسة، من خالل األكادميية املهنية للمعلمني 

بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤

تنفيذ برامج تدريبية من خالل مدريب املدربني بجميع املدارس املستهدفة بداية . ٢٫٢٫٢

من العام الدرايس ٢٠١٥/ ٢٠١٦ وعىل مدى سنوات اخلطة  

اإلثرائية . ٢٫٢٫٣ الربامج  بناء  عن  للمعلمني  تدريبية  وأمناط  مناذج  وتصميم  بناء 

خرباء  تضم  جلنة  تشكيل  خالل  من  املعرفة،  فروع  بني  املتكاملة  واملرشوعات 

مبدارس الفائقني ومستشاري املواد؛ عىل أن يتم إدراج ذلك ضمن خطة التدريب 

العام باألكادميية املهنية للمعلم بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى 

سنوات اخلطة

يف . ٢٫٢٫٤ مدرسة  بكل  معلم   ٢ (بواقع  سنوًيا  للمتفوقني  برامج  تصميم  معلمي  تدريب 

١٧ ختصص) عىل بناء الربامج اإلثرائية واملرشوعات املتكاملة بني فروع املعرفة 

العام  من  بداية  اخلطة  سنوات  مدى  عىل  الفائقني،  تعليم  وطرق  الفائقني  ملدارس 

الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥ وعىل مدى سنوات اخلطة

اخلربة . ٢٫٢٫٥ ذوي  لدعم  واالجتامعيني  النفسيني  لإلخصائيني  تدريبي  برنامج  بناء 
للموهوبني بالعام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية

قطاع التعليم 

العام/ 

التدريب/ 

النظم واإلدارة/ 

أكادميية املعلم
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تدريب عدد ٤ إخصايئ نفيس، وعدد ٤ إخصايئ اجتامعي  لكل مدرسة للموهوبني . ٢٫٢٫٦
والفائقني للدعم النفيس واالجتامعي ذو اخلربة للمتعلمني املوهوبني ٢٠١٦/٢٠١٥ 

وعىل مدى سنوات اخلطة  

معلم . ٢٫٢٫٧ للمتفوقني (بواقع  مدرسة  بكل  معلم   ١٧ لعدد  سنوية  تدريبية  برامج  تنفيذ 

لكل ختصص)، للتدريب عىل قياس وتقويم نواتج التعلم بداية من العام الدرايس 

٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة

بناء برنامج تدريبي لإلدارة املدرسية لدعم املوهوبني بالعام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ . ٢٫٢٫٨

وتنفيذه عىل مدى سنوات اخلطة

تدريب اإلدارة املدرسية عىل دعم املوهوبني بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، . ٢٫٢٫٩

وعىل مدى سنوات اخلطة

تدريب عدد ٢ معلم من كل مدرسة عىل املناهج املتقدمة يف العلوم والرياضيات . ٢٫٢٫١٠

للمتعلمني مبدارس املوهوبني كأنشطة إثرائية عىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات



١٢٢

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

القياس . ٢٫٣ منظومة  تطوير 

واملحتويات  والتقويم 

مدارس  جلميع  التعليمية 

سنوات  مدى  عىل  املوهوبني 

اخلطة

لالمتحانات . ٢٫٣٫١ القومي  املركز  مع  بالتعاون  املوهوبني  مبدارس  خرباء  جلنة  تشكيل 

والتقويم الرتبوي لوضع منظومة لقياس وتقويم نواتج التعلم باملدارس املستهدفة 
بالعام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤

السيكولوجية . ٢٫٣٫٢ واجلوانب  واالجتاهات  واالهتاممات  امليول  لقياس  منظومة  وضع 

الدرايس  العام  بحلول  املوهوبني،  املتعلمني  لتشخيص  االجتامعية  والسامت 

٢٠١٥/٢٠١٤

التفوق . ٢٫٣٫٣ لدعم  العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  سيمنارات  عقد 

الدرايس  العام  من  اعتباًرا  متخصصة  علمية  مبادرات  خالل  من  واملوهبة 

٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة

تصميم طرائق تعليم الفائقني واملوهوبني وفًقا للمواد الدراسية املختلفة يف عالقتها . ٢٫٣٫٤

بالبيئة املحيطة واملشكالت املواجهة للمجتمع، مبشاركة مستشاري املواد وخرباء 

مركز تطوير املناهج وأساتذة اجلامعات اعتبارا من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، 

وتطبيقها عىل مدى سنوات اخلطة

العلوم . ٢٫٣٫٥ يف  العاملية  املناهج  ضوء  يف  متقدمة  مناهج  لبناء  قومية  جلان  تشكيل 

بدًءا  الدراسية  الصفوف  كافة  يف  والفائقني  املوهوبني  للمتعلمني  والرياضيات 

 ،٢٠١٧/٢٠١٦ الدرايس  العام  بحلول  بشقيه  الثانوي  وحتى  االبتدايئ  التعليم  من 

وتطبيقها عىل مدى سنوات اخلطة

عىل . ٢٫٣٫٦ إثرائية  كأنشطة  للمتعلمني  والرياضيات  العلوم  يف  املتقدمة  املناهج  تقديم 

مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية/ التقويم 

واملتابعة

املركز القومي 

لالمتحانات/ 

املناهج/ قطاع 

التعليم العام
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الكتشاف . ٢٫٤ مراكز  إنشاء 

كافة  يف  املوهوبني  ورعاية 

القائم  وتطوير  املحافظات 

منها عىل مدى سنوات اخلطة

وضع معايري لتأسيس مراكز لرعاية املوهوبني بكافة املجاالت باملحافظات، من . ٢٫٤٫١
بالعام  الصلة  ذات  واجلهات  والوزارات  اجلامعات  أساتذة  تضم   فنية  جلنة  خالل 

الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥ وتطبيقها عىل مدى سنوات اخلطة 

رعاية . ٢٫٤٫٢ مبراكز  األعىل  للمستويات  واالنتقال  االلتحاق  معايري  وتطوير  بناء 

القومي  واملركز  اجلامعات  أساتذة  مبشاركة  املوهبة،  ملجاالت  وفًقا  املوهوبني 
مدى  عىل  وتطبيقها   ٢٠١٦/٢٠١٥ الدرايس  بالعام  الرتبوي  والتقويم  لالمتحانات 

سنوات اخلطة

عقد بروتوكوالت تعاون بني كل من وزارة الرتبية والتعليم والوزارات واجلهات . ٢٫٤٫٣

ذات الصلة لدعم املوهبة مبراكز املوهوبني بالعام الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥ وتنفيذها 

عىل مدى سنوات اخلطة

بناء وتنفيذ برامج تنمية مهنية للمتخصصني باملراكز املستهدفة عىل مدى سنوات . ٢٫٤٫٤

اخلطة

منظومة . ٢٫٤٫٥ بنية  تطوير  وكذلك  املستهدفة  املوهوبني  مبراكز  التعلم  بيئة  تطوير 

اإلعاشة هبا بداية من العام الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦، وعىل مدى سنوات اخلطة

املوهوبني، . ٢٫٤٫٦ مبراكز  املنفذة  واألنشطة  التعلم  نواتج  لتقييم  وأدوات  مقاييس  بناء 

بالعام  الرتبوي  والتقويم  لالمتحانات  القومي  واملركز  اجلامعات  أساتذة  مبشاركة 

الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦، وتطبيقها عىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات 

األبنية التعليمية/ 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التنمية 

املهنية/ التقويم 

واملتابعة

قطاع التعليم 

العام/ املركز 

القومي 

لالمتحانات 

والتقويم 

الرتبوي/ 

أكادميية املعلم/ 

التدريب
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العمل على توفير بيئة داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي والمجتمع ككلالعمل على توفير بيئة داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي والمجتمع ككل. . ٣
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للموهبة . ٣٫١ داعمة  ترشيعات  بناء 

قبل  التعليم  مبدارس  والتفوق 

اجلامعي عىل مدى سنوات اخلطة

(مستشار . ٣٫١٫١ والتعليم  الرتبية  بوزارة  وإداري  علمي  كيان  تأسيس 
لوضع  املوهوبني)  ورعاية  الكتشاف  مركزية  وإدارة  للموهوبني، 

اجلامعي  قبل  التعليم  مبدارس  املوهوبني  ورعاية  دعم  خطط  وتنفيذ 
بالعام الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥

والتعليم . ٣٫١٫٢ الرتبية  بوزارة  حساب  لتخصيص  مالية  جلنة  تشكيل 
الدرايس،  العام  بحلول  املوهوبني  مبدارس  واملوهبة  التفوق  لدعم 

وختصيص مكافآت مالية شهرية للمتعلمني املوهوبني بالعام الدرايس 

٢٠١٦/٢٠١٥

وضع معايري ترسيع سنوات التمدرس للمتعلمني املوهوبني والفائقني . ٣٫١٫٣

توافر  بعد  باإلعدادي؛  وأخرى  االبتدايئ  بالتعليم  دراسية  سنة  بواقع 

املدارس املهيأة للموهبة والتفوق بكل إدارة تعليمية، يف ضوء الدستور 

والقانون، من خالل جلنة فنية من الرتبويني والقانونيني بالعام الدرايس 

٢٠١٧/٢٠١٦، وتنفيذ ذلك عىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 
املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية/ التقويم 

واملتابعة

قطاع التعليم 

العام/ قطاع 

املوازنة



١٢٥

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧
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املوهبة . ٣٫٢ لدعم  وطين  نظام  تأسيس 

والتفوق عىل مدى سنوات اخلطة

لدعم . ٣٫٢٫١ متكامل  تصور  لوضع  دستورية  وقانونية  فنية  جلنة  تشكيل 
ورعاية املوهبة والتفوق وفًقا لنظام وطين يف كافة املجاالت، من خالل 

بالعام  الصلة  ذات  واجلهات  الوزارات  وكافة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦

صدور قانون لتأسيس نظام وطين لدعم ورعاية املوهوبني من خالل . ٣٫٢٫٢
قانون تشجيع املوهوبني بالعام الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦

والتعليم . ٣٫٢٫٣ الرتبية  وزارة  بني  تعاون  وبروتوكوالت  عمل  ورش  عقد 

ووزارة التعليم العايل لتطوير التعليم اجلامعي يف ضوء تكامل املعرفة 

وخدمة البيئة املحيطة بالعام الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦ وعىل مدى سنوات 

اخلطة

والتعليم . ٣٫٢٫٤ الرتبية  وزارة  بني  تعاون  وبروتوكوالت  عمل  ورش  عقد 

يف  اجلامعي  بالتعليم  علمية  أقسام  لتطوير  العايل  التعليم  ووزارة 

نخبة  لتأسيس (جامعات  املحيطة  البيئة  وخدمة  املعرفة  تكامل  ضوء 

للموهوبني والفائقني) عىل مدى سنوات اخلطة

يف . ٣٫٢٫٥ املجتمع  داخل  املوهوبني  الكتشاف  اختبار  وتنفيذ  معايري  وضع 

متخصيص  مبشاركة  االنرتنت)،  شبكة  خالل  (من  األعامر  كافة 

خالل  الصلة  ذات  اجلهات  كافة  من  واملتخصصني  والتقويم  القياس 

العام الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦ وعىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية/ التقويم 

واملتابعة

قطاع التعليم 

العام/ املركز 

القومي 

لالمتحانات 

والتقويم الرتبوي



١٢٦

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGÈdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

منظومة . ٣٫٢٫٦ خارج  والفائقني  املوهوبني  الكتشاف  تنفيذية  أطر  بناء 
التعليم، وإحلاقهم وفًقا ملستوياهتم بأي من املؤسسات التعليمية لدعم 

املوهبة لدهيم.

العايل . ٣٫٢٫٧ التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  عمل  ورش  تنفيذ 

بالعام  املوهوبني  للمتعلمني  الفردية  التلمذة  برامج  تنفيذ  أسس  لوضع 
الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥

ومراكز . ٣٫٢٫٨ باجلامعات  املوهوبني  للطالب  الفردية  التلمذة  برامج  تنفيذ 

البحوث والرشكات الكربى بحلول العام الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦ وعىل 

مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 
املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 
الثانوي/ التمنية 

املهنية/ التقويم 
واملتابعة

قطاع التعليم 

العام/ املركز 

القومي 

لالمتحانات 

والتقويم الرتبوي

عامة . ٣٫٣ محالت  وتنفيذ  ختطيط 

باملوهبة  الوعي  لرفع  وأنشطة 

القرار  صانعي  تستهدف  والتفوق 

واملهتمني  واملعلمني  األمور  وأولياء 

مدى  عىل  املحىل  املجتمع  من 

سنوات اخلطة

املوهبة . ٣٫٣٫١ ورعاية  دعم  تستهدف  إعالمية  حلملة  مواد  وإعداد  تصميم 

والتفوق بحلول العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى سنوات اخلطة

املحلية، . ٣٫٣٫٢ التعليم  سلطات  تستهدف  توعوية  لقاءات  وعقد  تنظيم 

اإلعالم  ووسائل  كونفرنس  الفيديو  شبكات  خالل  من  واملرشفني 

لدعم املوهبة والتفوق بحلول العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ وعىل مدى 

سنوات اخلطة

تنظيم وعقد لقاءات دورية بني معلمي وإخصائيي ومسئويل مدارس . ٣٫٣٫٣

 ٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  العام  بحلول  املتعلمني  أمور  وأولياء  املوهوبني 

وعىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية/ التقويم 

واملتابعة

قطاع التعليم 

العام/ اإلدارة 

والنظم



١٢٧

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تطوير منظومة الموهبة والتفوق في ضوء الخبرات الداعمةتطوير منظومة الموهبة والتفوق في ضوء الخبرات الداعمة. . ٤

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

بناء رشاكات حملية وإقليمية ودولية لدعم . ٤٫١

املوهبة والتفوق عىل مدى سنوات اخلطة

وزارة . ٤٫١٫١ من  كل  يشمل  والتفوق  للموهبة  متخصص  منتدى  تأسيس 

والتعاون  الدولية  واجلامعات  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية 

بحلول  والتفوق  املوهبة  ودعم  اخلربات  لتواصل  مبرص،  الدويل 

العام الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥

الدول . ٤٫١٫٢ بني  املوهوبني  للمتعلمني  الدراسية   املنح  نظم  تفعيل 
مدى  وعىل   ٢٠١٧/٢٠١٦ من  بداية  املستهدف  باملنتدى  األعضاء 

سنوات اخلطة

ووزارة . ٤٫١٫٣ والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  الدراسية  للمنح  نظام  تأسيس 

مبرص  الدولية  واجلامعات  املرصية  واجلامعات  العايل  التعليم 

سنوات  مدى  وعىل   ٢٠١٧/٢٠١٦ من  بداية  الكربى  والرشكات 

اخلطة

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية/ التقويم 

w w w واملتابعة

قطاع التعليم 

العام/ الدارة 

والنظم



١٢٨

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

 ø«HƒgƒªdGh ø«≤FÉØdG èeÉfôÑd »≤£æªdG QÉWE’G
دعم ورعاية المتعلمين الموهوبين في مدارس التعليم قبل الجامعيدعم ورعاية المتعلمين الموهوبين في مدارس التعليم قبل الجامعي. . ١
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دعم ورعاية املتعلمني املوهوبني والفائقني يف مدارس التعليم قبل . ١٫١

مرحلة  مدرسة/  بواقع  مدرسة   ٨١٩ يف  تدرجيي،  بشكل  اجلامعي 

تعليمية يف ٢٧٣ إدارة  

تقارير نظام املعلومات٨١٩عدد مدارس الفائقني 
توفري املخصصات/ 

واألرايض

وتنمية . ١٫٢ ممارسة  ووحدات  املختلفة،  باملعامل  التعلم  بيئة  دعم 

املواهب يف ٨١٩ مدرسة من مدارس التعليم قبل اجلامعي عىل مدى 

سنوات اخلطة ٢٠٢٣/٢٠١٤

نسبة املدارس التي 

تتم هتيئتها
تقرير األبنية٨١٩

توفر املخصصات املالية/ 

وتأهيل الكوادر

النفسيني . ١٫٣ واإلخصائيني  للمعلمني  املهنية  التنمية  فرص  توفري 

اخلطة  سنوات  مدى  عىل  املوهوبني   مبدارس  واالجتامعيني 

٢٠٣٠/٢٠١٤

نسبة املعلمني 

املدربني مبدارس 

املوهوبني

١٠٠٪ من 

املعلمني
توفر امليزانية تقارير التدريب

التفوق . ١٫٤ لتنمية  املعريف  والتكامل  لإلثراء  مواتية  تعلم  بيئة  بناء 

واإلبداع يف ٨١٩ مدرسة  عىل مدى سنوات اخلطة ٢٠٢٣/٢٠١٤

معايري  البيئة 

اإلثرائية

وضع وتطبيق 

معايري بيئة التعلم 

االثرائية

تقرير العالقات العامة

قناعة املستويات املحلية 

وقدراهتا عىل تنفيذ 

احلمالت

وتقويم . ١٫٥ املوهوبني  ملدارس  املتقدمني  للمتعلمني  تقييم  نظام  بناء 

التقدم الذي حيققه أي منهم عىل مدى سنوات اخلطة

نظم تقويم 

للموهوبني

إنشاء وتفعيل 

نظام تقويم 

متخصص

تقارير مركز االمتحانات
توفر اخلربة املتخصصة يف 

هذا النوع من النظم

óFGƒ©dG

فرص اكتشاف 

وتنمية قدرات 

املوهوبني

إتاحة فرص 

اكتشاف وتنمية 

املوهبة بجميع 

املحافظات

إحصاءات تسجيل املوهوبني
دعم اجلهات املعنية 

للموهبة والتفوق



١٢٩

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تطوير وجودة التعليم بمدارس الموهوبين والفائقين وانشاء مراكز للموهوبينتطوير وجودة التعليم بمدارس الموهوبين والفائقين وانشاء مراكز للموهوبين. . ٢
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لتلك . ٢٫١ الالزمة  والتكنولوجية  املادية  واملوارد  التحتية  البنية  توفري 

املدارس 

نسبة املدارس التي يتم 

جتهيزها 

١٠٠٪ من 

املدارس

زيارات 

EMIS

توافر املخصصات املالية

توظيف كفء ملرافق املدارس

توفري برامج التدريب والتنمية املهنية والدعم الفين الالزم للمعلمني . ٢٫٢

بجميع املدارس املستهدفة

نسبة املعلمني 

املدربني

١٠٠٪ من 

املعلمني

استطالع آراء 

الطالب

توفر املخصصات املالية/ وتأهيل 

الكوادر

جلميع . ٢٫٣ التعليمية  واملحتويات  والتقويم  القياس  منظومة  تطوير 

مدارس املوهوبني عىل مدى سنوات اخلطة

نظام تقويم مدارس 

املوهوبني

نظام فعال 

لتقويم مدارس 

املوهوبني

استطالع آراء 

الطالب

املوضوعية يف التقويم

منهجية علمية حرفية لنظم التقويم  

املحافظات . ٢٫٤ كافة  يف  املوهوبني  ورعاية  الكتشاف  مراكز  إنشاء 

وتطوير القائم منها عىل مدى سنوات اخلطة

عدد وتوزيع مراكز 

املوهوبني

مركز بكل 

حمافظة

تقارير قطاع 

التعليم 

توافر املخصصات املالية

معايري موضوعية الختيار املوهوبني

óFGƒ©dG

جودة مدارس 

املوهوبني

مدارس 

للموهوبني وفق 

مبعايري دولية

تقارير إدارة 

اجلودة واالعتامد
توفر امليزانية والكوادر الالزمة



١٣٠

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

العمل على توفير بيئة داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي والمجتمع ككلالعمل على توفير بيئة داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي والمجتمع ككل. . ٣
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بناء ترشيعات داعمة للموهبة والتفوق مبدارس التعليم قبل اجلامعي . ٣٫١
عىل مدى سنوات اخلطة

ترشيعات داعمة 
للموهبة والتفوق

منظومة ترشيعية 
داعمة

تقارير التعليم 
العام

رشاكة مجيع املعنيني
استشارة خرباء الالمركزية 

تأسيس نظام وطين لدعم املوهبة والتفوق عىل مدى سنوات اخلطة. ٣٫٢

دعم سيايس عىل 

مستوى الدولة لرعاية 

املوهوبني

قانون رعاية 

املوهوبني
د عم مستمر من مؤسسات الدولة نرشة القانون

والتفوق . ٣٫٣ باملوهبة  الوعي  لرفع  وأنشطة  عامة  محالت  وتنفيذ  ختطيط 

من  واملهتمني  واملعلمني  األمور  وأولياء  القرار  صانعي  تستهدف 

املجتمع املحىل عىل مدى سنوات اخلطة

عدد محالت التوعية
٣ محالت سنوية 

بكل إدارة

استطالع رأي 

عام
رشاكة جمتمعية واسعة

óFGƒ©dG

بيئة ترشيعية داعمة 

للتفوق

مأسسة نظام 

تعليم املوهوبني

تقارير املتابعة 

اإلدارية
دعم اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة



١٣١

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تطوير منظومة الموهبة والتفوق في ضوء الخبرات الداعمةتطوير منظومة الموهبة والتفوق في ضوء الخبرات الداعمة. . ٤
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بناء رشاكات حملية وإقليمية ودولية لدعم املوهبة والتفوق عىل مدى . ٤٫١

سنوات اخلطة

اخلرباء، البعثات، 

الزيارات

برنامج تنفيذي لتبادل 

اخلربات

تقارير متابعة 

التنفيذ

التجهيز املحرتف للمشاركات

مشاركة مجيع املعنيني

óFGƒ©dG

اتفاقيات تعاون 

وتبادل اخلربة

تطبيق اخلربات الدولية 

الناجحة يف دعم 

املوهبة

تقارير التعاون 

الدويل

توفر امليزانيات ودعم اجلهات 

املانحة



١٣٢

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

 2017 /2016 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîªdG
معايير معلمي الموهوبين والفائقين، وأعداد الموهوبين والفائقين بالمدارس المستهدفة. ١

برامج تدريبية لتوفير فرص التنمية المهنية للمعلمين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين بمدارس الموهوبين والفائقين  . ٢

برامج اثرائية تكاملية بكافة التخصصات لتنمية التفوق واإلبداع لدى المتعلمين. ٣

البدء في دعم بيئة التعلم بالمعامل المختلفة، ووحدات ممارسة وتنمية المواهب. ٤

البدء في إنشاء مراكز لتقييم القدرات بالمديريات ووضع معايير قدرات تقييم مستويات المتعلمين الموهوبين والفائقين. ٥

مدارس الموهوبين والفائقين في كل محافظة القائمة . ٦

إعداد محتويات وبرامج تدريبية لتطوير منظومة التنمية البشرية لجميع مدارس الموهوبين والفائقين القائمة. ٧

معايير لتأسيس مراكز لرعاية الموهوبين، وبناء مقاييس وأدوات لتقييم نواتج التعلم. ٨

االنتهاء من بناء التشريعات الداعمة للموهبة والتفوق . ٩

معايير اكتشاف الموهوبين داخل المجتمع في كافة األعمار لتأسيس نظام وطني لدعم الموهبة والتفوق. ١٠

االنطالق في تخطيط وتنفيذ حمالت عامة وأنشطة لرفع الوعي بالموهبة والتفوق تستهدف صانعي القرار وأولياء األمور والمعلمين . ١١

والمهتمين من المجتمع

البدء في بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم الموهبة والتفوق. ١٢
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ábÉYE’G …hP ¢SQGóeh èeódG èeÉfôH
ΩÉ©dG ±ó¡dG: تزويد المتعلمين ذوي اإلعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة طبًقا لمبدأ العدالة بينهم وبين أقرانهم غير ذوي اإلعاقة والعمل 

على دمج ذوي اإلعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي

 :áeó≤e
يأتي االهتمام بدمج ذوي االعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي على إختالف أنواعها وكذلك تطوير مدارس التربية 

الخاصة ضمن أولويات وزارة التربية والتعليم؛ األمر الذي ينطوي على تضافر كافة الجهود داخل المجتمع لدعم عملية التعليم والتعلم لجميع 

أبناء مصر على إختالف امكاناتهم وقدراتهم.

وبناء عليه يشتمل االهتمام بالخطة الحالية على تقديم فرص تعليمية متكافئة وعالية الجودة لكل من المتعلمين ذوي االعاقة البسيطة 

على اختالف كافة أنواع االعاقة لديهم من جهة، والمتعلمين ذوي االعاقة المتوسطة والحادة بمدارس التربية الخاصة من جهة أخرى.

وتجدر االشارة إلى أن برنامج دمج ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي؛ إنما يشمل دمج ذوي اإلعاقة البسيطة وفقا 

لقرارات لوزارة التربية والتعليم المنظمة لذلك، أو صعوبات التعلم أو بطء التعلم بمنظومة التعليم قبل الجامعي بكافة مدارسه وجميع 

مراحله، كما يشمل دعم مدارس التربية الخاصة (االعاقة الذهنية، االعاقة البصرية، االعاقة السمعية).

كما أنه جدير بالذكر أن البرنامج الحالي بالخطة االستراتيجية المستهدفة للوزارة؛ إنما ينبثق عن الجهود المميزة التي تبلورت في بناء 

الخطة السابقة للوزارة ٢٠١٢/٢٠٠٧ في هذا المجال.

ويقصد بدمج ذوي االعاقة؛ أنه التكامل االجتماعي والتعليمي لألفراد ذوي االعاقة وأقرانهم غير ذوي االعاقة، وهو إحدى الطرق 

التي يحصل من خاللها ذوي االعاقة على أفضل الخدمات االجتماعية والتعليمية وفرص العمل الجيدة التي يحتاجون إليها كغيرهم تماما، 

ومن أهم عناصر عملية الدمج إفساح المجال لألشخاص ذوي االعاقة البسيطة للمشاركة اإليجابية في مختلف قطاعات المجتمع والذي 

يتأتى بإزالة العوائق المادية والنفسية، وبصيغة أخرى يعرف الدمج التربوي بأنه «توفير فرص التعلم القائمة على المساواة لألطفال ذوي 
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اإلعاقات البسيطة وذلك من خالل إلحاقهم بالبيئة التربوية األكثر مالءمة وقدرة على تلبية حاجاتهم وفي كثير من الحاالت تتمثل هذه البيئة 

في الصف الدراسي العادي فإن لم يكن طول الوقت فبعض الوقت على أقل تقدير، حيث يتم توفير غرفة مصادر Resource Room لهؤالء 

المتعلمين ذوي االعاقة.

وبناء عليه فان البرنامج المستهدف حالًيا للدمج والتربية الخاصة إنما يصبو إلى تزويد المتعلمين ذوي اإلعاقة بفرص تعليمية عالية 

الجودة ودمج ذوي اإلعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعى

   :äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG ` 2
   تتمثل القضايا والتحديات المواجهة لعمليات دعم ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام وكذلك دعم مدارس التربية الخاصة في 

كل مما يلي:

االفتقار للبيانات الموثوق بها فيما يتعلق بأعداد ذوي االعاقة عامة من جهة ووفقا العاقة كل فئة منهم على حدة من جهة أخرى• 

االفتقار للبرامج العالجية المواتية لذوي االعاقة وفقا لكل من إعاقاتهم • 

إنخفاض أعداد المدارس المهيأة لدمج ذوي االعاقة البسيطة بمدارس العليم العام• 

الحاجة لتطوير المناهج الدراسية في إرتباطها بمنظومة دمج ذوي اإلعاقة والتربية الخاصة• 

الحاجة لتطوير عمليات التقييم والقياس فيما يخص الدمج والتربية الخاصة• 

الحاجة لدعم عمليات تشخيص وتصنيف ذوي اإلعاقة• 

الحاجة لدعم المدارس المستهدفة للدمج بالكوادر المدربة للتعامل مع ذوي االعاقة البسيطة سواء كانوا من المعلمين أو األخصائيين • 

النفسيين أو االجتماعيين أو االدارة المدرسية

الحاجة النخراط المدارس الخاصة والدولية في منظومة الدمج، ودعم ذوي االعاقة بها• 
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الحاجة إلى دعم منظومة دمج ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام من النواحي االدارية والمالية• 

الحاجة لعمليات تدريبية متخصصة في مجالي التربية الخاصة ودمج ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، لكل من المعلمين • 

واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين

الحاجة لبناء توعية ثقافية مجتمعية شاملة فيما يتعلق بدعم ذوي االعاقة• 

الحاجة لتبادل الخبرات الداعمة االقليمية والدولية في مجال الدمج والتربية الخاصة• 

:á«dÉëdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG ` 3
   استهدفت وزارة التربية والتعليم العديد من الجهود ذات الصلة بدعم ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ومدارس التربية 

الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة االستراتيجية السابقة ٢٠١٢/٢٠٠٧ في هذا الشأن، وتتمثل تلك الجهود فيما يلي:

إصدار قرارات تنظيمية لعملية دمج ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وفيما يتعلق بمدارس التربية الخاصة• 

عقد بروتوكوالت تعاون مع شركاء التمنية المحليين والدوليين لدعم منظومة الدمج والتربية الخاصة• 

تهيئة بعض المدارس لدمج ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، بما في ذلك تأسيس غرف مصادر لذوي االعاقة• 

تصميم وبناء برامج تدريبية للمعلمين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين وذلك بخصوص التعامل مع ذوي االعاقة• 

تدريب بعض األخصائيين النفسيين على تطبيق اختبار ستانفورد بينيه الصورة الرابعة على الطالب ذوي االعاقة• 

تضافر جهود العديد من الخبرات في مجال الدمج والتربية الخاصة من خالل المجلس القومي لشئون االعاقة وشبكة التعليم الدمجي • 

من خالل تنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل واالجتماعات الدورية

وبناء عليه تتجه وزارة التربية والتعليم في خطتها الحالية لدعم عملية دمج ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ومدارس التربية 

الخاصة من خالل منظومة متكاملة من االجراءات التي تهدف إلى تقديم تعليم عال الجودة لجميع أبناء الوطن على إختالف امكاناتهم 

وقدراتهم. 
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يهدف برنامج دمج ذوي االعاقة والتربية الخاصة إلى دمج  األطفال ذوى اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة 

التعليم المقَدم إليهم، من خالل استهداف دمج المتعلمين ذوي اإلعاقة في ١٠٪ من جميع مدارس التعليم قبل الجامعي بشكل تدريجي في 

(حوالي ٤٨٠٠ مدرسة مستهدفة) موزعة على اإلدارات التعليمية، وتجهيز المدارس المستهدفة بغرف مصادر لذوي اإلعاقة البسيطة بالمدارس 

الحكومية والخاصة والدولية وتَزويدها بوسائل تعليمية بالمدارس المستهدفة، وتوفير فرص التنمية المهنية  للمعلمين واألخصائيين النفسيين 

واالجتماعيين فى مدارس التعليم قبل الجامعي؛ على كيفية التعامل مع التنوع واالختالف لدى ذوي اإلعاقة، وأيضا تدريب  معلمين مساندين 

لمنظومة الدمج، وتطوير المناهج الدراسية فيما يخص إرتباطها بدمج ذوي اإلعاقة، وكذلك تطوير عمليات التقويم والقياس التربوي لمتابعة 

التعلم لدى ذوي اإلعاقة بمدارس التعليم قبل الجامعي.

كما يهدف البرنامج  لتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة، من خالل تحسين جودة جميع مدارس التربية الخاصة 

لضمان تعليم ذوي اإلعاقة تحسين جودة جميع مدارس التربية الخاصة لضمان تعليم ذوي اإلعاقة، وتنفيذ برامج مناسبة ومطورة  لألطفال 

ذوى اإلعاقات الحادة والمتعددة الذين ال يمكن دمجهم فى مدارس التعليم األساسى لدمجهم بمدارس التربية الخاصة، و تحويل ٢٠٠ مدرسة 

للتربية الخاصة إلى مراكز مصادر ودعم.

كما يهدف البرنامج إلى توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، من خالل بناء تشريعات 

داعمة لذوي اإلعاقة بمدارس التعليم قبل الجامعي على مدى سنوات الخطة، وتخطيط وتنفيذ حمالت توعوية وأنشطة متنوعة لرفع الوعي 

تستهدف صانعي القرار ومديري اإلدارات التعليمية والمعلمين وأولياء األمور والمهتمين من المجتمع المحلى، باالضافة إلى تطوير منظومة 

الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمة، من خالل بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم منظومة الدمج والتربية الخاصة
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ΩÉ©dG ±ó¡dG: تزويد المتعلمين ذوي اإلعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة طبًقا لمبدأ العدالة بينهم وبين أقرانهم غير ذوي اإلعاقة والعمل على دمج ذوي اإلعاقة البسيطة 

بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي

 دمج األطفال ذوى اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم المقَدم إليهم دمج األطفال ذوى اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم المقَدم إليهم. . ١

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’G á£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

املقدم . ١٫١ التعليم  جودة  حتسني 

ذوي  املتعلمني  دمج  لعملية 

مجيع  من   ٪١٠ يف  اإلعاقة 
اجلامعي  قبل  التعليم  مدارس 

بشكل تدرجيي يف (حوايل ٩٠٠ 

عىل  موزعة  مستهدفة)  مدرسة 
 ٣ خالل  التعليمية،  اإلدارات 

سنوات

بالتعليم . ١٫١٫١ اإلعاقة  ذوي  لدمج  سنوًيا  مستهدفة  مدرسة   ٣٠٠ اختيار 

باإلدارات  املجتمعي  والتعليم  الفين  والثانوي  العام  والثانوي  األسايس 
التعليمية سنوًيا بدًءا من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤.

العامة . ١٫١٫٢ اهليئة  خالل  من  وفنًيا  إنشائًيا  املستهدفة  املدارس  هتيئة 

الدرايس  العام  من  بدًءا  سنوًيا  بالوزارة  الدمج  وجلنة  التعليمية  لألبنية 

٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة

القومي . ١٫١٫٣ واملجلس  الصحة،  وزارة  من  كل  مع  بالتعاون  جلنة  تشكيل 
اإلعاقة  ذوي  تشخيص  تنفيذ  وضوابط  معايري  لوضع  اإلعاقة  لشئون 

بحلول العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤،  

يف . ١٫١٫٤ اإلعاقة  لذوي  املراحل  بكافة  واخلاصة  الدولية  املدارس  هتيئة 

خطط سنوية تلتزم هبا تلك املدارس وفًقا لتجهيزهم هلا، بالتعاون مع 
مدى  وعىل   ،٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  العام  من  بدًءا  بالوزارة  الدمج  جلنة 

سنوات اخلطة

عىل . ١٫١٫٥ املعلمني  وتدريب  ذكية،  بسبورات  الدمج  مدارس  تزويد 

استخدامها بدًءا من العام الدرايس ٢٠١٨/٢٠١٧ 

٣ سنوات

 التعليم األسايس/

 التعليم الثانوي/

 التقويم واملتابعة/

األبنية التعليمية

األبنية التعليمية-  

املديريات التعليمية- 

وحدة الالمركزية 

بالوزارة واملديريات
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البسيطة . ١٫١٫٦ اإلعاقة  لذوي  مصادر  بغرف  املستهدفة  املدارس  جتهيز 

تعليمية  بوسائل  وتَزويدها  والدولية  واخلاصة  احلكومية  باملدارس 
باملدارس املستهدفة، بواقع ٣٠٠ غرفة مصادر سنويا تقريبا عىل مدى 

سنوات اخلطة

تدريب عدد ٣٠٠ معلم غرفة مصادر سنويا تقريبا باملدارس املستهدفة . ١٫١٫٧
للدمج بكافة املراحل التعليمية بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، 

وعىل مدى سنوات اخلطة 

تشكيل جلنة من املتخصصني واإلداريني لوضع أدوار تنفيذية ووصف . ١٫١٫٨

العام  بحلول  الدمج  مبنظومة  والعاملني  الفرعية  الدمج  للجان  وظيفي 

الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤

٣ سنوات

األسايس/  التعليم 

الثانوي/  التعليم 
واملتابعة/  التقويم 

األبنية  املناهج/ 
التعليمية

التعليمية-   األبنية 

التعليمية-  املديريات 

الالمركزية  وحدة 

بالوزارة واملديريات

املهنية . ١٫٢ التنمية  فرص  توفري 

معلم،   ١٠٢٠٠ لعدد  املستدامة 

واجتامعي  نفيس  أخصايئ   ٦٠٠

قبل  التعليم  مدارس  ىف  سنوًيا 

اجلامعي؛ عىل كيفية التعامل مع 

ذوي  لدى  واالختالف  التنوع 

اإلعاقة، بدًءا من ٢٠١٥/٢٠١٤  

واإلدارة . ١٫٢٫١ االجتامعيني  واألخصائيني  للمعلمني  تدريبية  خطة  بناء 

املدرسية واملوجهني للمدارس الداجمة عىل التعامل مع تنوع وأختالفات 

ذوي اإلعاقة البسيطة خالل ٣ سنوات بدًءا من ٢٠١٤ /٢٠١٥

يف . ١٫٢٫٢ مدرسة  بكل  معلم   ٢ (بواقع  تقريًبا  سنويا  معلم   ١٠٢٠٠ تدريب 

الدرايس  العام  من  بدًءا  اإلعاقة،  ذوي  مع  التعامل  عىل  ختصص)   ١٧

٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى ٣ سنوات 

عىل . ١٫٢٫٣ مدرسة)  لكل   ٢) سنوًيا  واجتامعي  نفيس  أخصايئ   ٦٠٠ تدريب 

العام  التدريب  خطة  ضمن  ذلك  وإدراج  اإلعاقة،  ذوي  مع  التعامل 
وعىل   ،٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  العام  من  بدًءا  للمعلم  املهنية  باألكادميية 

مدى ٣ سنوات 

٣ سنوات

األسايس/  التعليم 

الثانوي/  التعليم 

واملتابعة/  التقويم 

األبنية  املناهج/ 

التعليمية

التعليمية-   األبنية 

التعليمية-  املديريات 

الالمركزية  وحدة 

بالوزارة واملديريات
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املدرسية . ١٫٢٫٤ البيئة  لدعم  مستهدفة  مدرسة  بكل  تدريب  وحدة  تأسيس 

وإخصايئ  معلمني   ٤ خالل  من  الصلة،  ذات  واإلجراءات  باملعلومات 

نفيس وإخصايئ اجتامعي، بداية من العام الدرايس ٢٠١٨/٢٠١٧ وعىل 

مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات
املوارد البرشية 

والتنمية املهنية

األكادميية املهنية 

للمعلم

اإلدارة العامة 

لإلحصاء واملعلومات

مساندين . ١٫٣ معلمني  تدريب  

الدمج (معلم/مدرسة)  ملنظومة 
عىل مدى سنوات اخلطة 

سنويا . ١٫٣٫١ املستقبلية  الفعلية  الحتياجاهتا  التعليمية  املديريات  حرص 

مدى  وعىل   ،٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  العام  من  بداية  املساند،  املعلم  من 

سنوات اخلطة 

املتخصصني . ١٫٣٫٢ خالل  من  املساعد  للمعلم  تدريبي  برنامج  وتصميم  بناء 
عىل  التدريبية  العمليات  وتنفيذ   ،٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  بالعام  باملجال 

مدى سنوات اخلطة 

٣ سنوات

التعليم األسايس/ 
التعليم الثانوي/ 

التقويم واملتابعة/ 

املناهج/ التنمية 

املهنية

األكادميية املهنية 

للمعلم

اإلدارة العامة 

لإلحصاء واملعلومات

الدراسية . ١٫٤ املناهج  تطوير 

ذوي  بدمج  ارتباطها  يف 

العام  بحلول  اإلعاقة 

الدرايس٢٠١٦/٢٠١٥

الدراسية . ١٫٤٫١ (الكتب  من  كل  لتضمني  العام  اإلطار  لوضع  جلنة  تشكيل 

الصفية  األنشطة  تفعيل  وكذلك  اإلعاقة)،  لذوي  التعليمية  واملعينات 

العام  التعليم  مبدارس  اإلعاقة  ذوي  دمج  منظومة  خيدم  مبا  والالصفية 

بالتعاون مع مركز تطوير املناهج ومستشاري املواد الدراسية، بحلول 
العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤

وتوزيعها . ١٫٤٫٢ اإلعاقة  لذوي  التعليمية  واملعينات  الدراسية  الكتب  إنتاج 

عىل املديريات التعليمية بحلول العام الدرايس٢٠١٦/٢٠١٥

تنفيذ دورات تدريبية ملنظومة تطوير مناهج مدارس الدمج للمعلمني . ١٫٤٫٣

واملوجهني واإلدارة املدرسية بواقع ٢ معلم بكل مدرسة لكل ختصص، ٢ 

موجه لكل ختصص بكل إدارة، ٤ إدارة مدرسية بكل مدرسة مستهدفة 

بداية من العام الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥، وعىل مدى سنوات اخلطة

١٠ . ١٫٤٫٤ لعدد  والالصفية  الصفية  األنشطة  لتفعيل  تدريبية  دورات  تنفيذ 

وعىل   ،٢٠١٦/٢٠١٥ الدرايس  العام  بحلول  مستهدفة  مدرسة  معلم/ 
مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

التعليم األسايس/ 

التعليم الثانوي/ 

التقويم واملتابعة/ 

املناهج/ التنمية 

املهنية/ األبنية 

التعليمية

قطاع التعليم 

املركز القومى 

لالمتحانات والتقويم 

الرتبوي

األكادميية املهنية 

للمعلم

مركز املناهج 

مستشارو املواد
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التشخيص . ١٫٥ عمليات  تطوير 
الرتبوي  والقياس  والتقويم 

ملتابعة التعلم لدى ذوي اإلعاقة 
اجلامعي  قبل  التعليم  مبدارس 

الدرايس  العام  من  بداية 

٢٠١٥/٢٠١٤

لالمتحانات . ١٫٥٫١ القومي  املركز  مع  بالتعاون  متخصصة  جلنة  تشكيل 

والتقويم الرتبوي لوضع دليل تقويم وقياس األداء لذوي اإلعاقة (وفًقا 

لنوع اإلعاقة) مبدارس التعليم العام بحلول العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، 
وتنفيذ التقويم عىل مدى سنوات اخلطة

اإلعاقة  . ١٫٥٫٢ لنوع  وفًقا  اإلعاقة  ذوي  أداء  وقياس  تقويم  وأدلة  معايري  بناء 

منهم (وتبًعا لكل مادة دراسية)، من خالل املركز القومي لالمتحانات 

عىل  وتطبيقها   ٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  العام  بحلول  الرتبوي  والتقويم 

مدى سنوات اخلطة

عىل ٣٫٥٫١.  سنوًيا  مستهدفة  مدرسة  بكل  ختصص   / معلم   ٢ عدد  تدريب   

الدرايس  العام  من  بداية  الختالفها،  وفقا  اإلعاقة  ذوي  أداء  تقويم 

٢٠١٦/٢٠١٥، وعىل مدى سنوات اخلطة 

والرتبوي واالجتامعي بكل . ١٫٥٫٤ تأسيس وحدة للتشخيص التكاميل الطبي 

بداية  الصلة،  ذات  واجلهات  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  تعليمية  إدارة 

من العام الدرايس ٢٠١٨/٢٠١٧ وعىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

التعليم األسايس/ 
التعليم الثانوي/ 

التقويم واملتابعة/ 
املناهج/ التنمية 

املهنية/ األبنية 

التعليمية

قطاع التعليم العام 

املديريات التعليمية
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تحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة تحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة . . ٢
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 حتسني جودة مجيع مدارس الرتبية . ٢٫١

اإلعاقة  ذوي  تعليم  لضامن  اخلاصة 

عىل مدى سنوات اخلطة

حتديد . ٢٫١٫١ سنوياعىل  مدرسة   ٥٠ ىف  للمعلمني  تدريب  برامج  عقد 

من  املستهدفة،  باملدارس  اإلعاقة  ذوي  املتعلمني  احتياجات 

الدرايس  العام  من  بداية  مدرسة،   بكل  معلمني   ١٠ خالل تدريب 

٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة 

كمدربني . ٢٫١٫٢ (٢/مدرسة)  اإلعاقة  ذوى  معلمي  من   ١٧٠٠ تدريب 

املدرسة،  تطوير  خطة  وتنفيذ  بتصميم  للقيام   ToTs للمدربني 

الدرايس  العام  من  بداية  للمعلمني  املهنية  األكادميية  خالل  من 

٢٠١٦/٢٠١٥، وعىل مدى سنوات اخلطة 

املدارس . ٢٫١٫٣ بجميع  املدربني  مدريب  خالل  من  تدريبية  برامج  تنفيذ 

مدى  وعىل   ،٢٠١٦/٢٠١٥ الدرايس  العام  من  بداية  املستهدفة 

سنوات اخلطة 

احلادة . ٢٫١٫٤ اإلعاقة  ذوي  مع  التعامل  عىل  سنوية  تدريبية  برامج  تنفيذ 

واملتعددة ملعلمي املدارس املستهدفة، ١٠ معلم/ مدرسة،  بداية من 

العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة 

حتديد وجتهيز فصول رياض أطفال مواتية لذوي اإلعاقة ىف مدارس . ٢٫١٫٥

الرتبية اخلاصة املستهدفة لألطفال ذوى اإلعاقات احلادة واملتعددة 

بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة

تزويد مدارس الرتبية اخلاصة  بسبورات ذكية، وتدريب املعلمني . ٢٫١٫٦

مدى  وعىل   ٢٠١٨/٢٠١٧ الدرايس  العام  من  بداية  استخدامها  عىل 

سنوات اخلطة

تأسيس وحدة تدريب بكل مدرسة مستهدفة لدعم البيئة املدرسية . ٢٫١٫٧

باملعلومات واإلجراءات ذات الصلة، من خالل ٤ معلمني وأخصايئ 
 ٢٠١٨/٢٠١٧ الدرايس  العام  من  بداية  اجتامعي,  وأخصايئ  نفيس 

وعىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

 التعليم األسايس/

 التعليم الثانوي/

 التقويم واملتابعة/

األبنية التعليمية

تكنولوجيا التعليم

قطاع التعليم العام

األبنية التعليمية-  

املديريات التعليمية- 

وحدة الالمركزية 

بالوزارة واملديريات

التطوير التكنولوجي 

املوارد البرشية

التنمية املهنية
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ومطورة  . ٢٫٢ مناسبة  برامج  تنفيذ 

احلادة  اإلعاقات  ذوى  لألطفال 

ىف  دجمهم  ميكن  ال  الذين  واملتعددة 

لدجمهم  األساىس  التعليم  مدارس 

مدى  عىل  اخلاصة،  الرتبية  مبدارس 

سنوات اخلطة

اإلعاقات . ٢٫٢٫١ ذوى  لألطفال  مالمئة  تعليمية  برامج  وتنفيذ  تصميم 

الطفيفة واحلادة واملتعددة وتقديم الدعم الالزم باملدارس املستهدفة 

بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة 

أخصائيني . ٢٫٢٫٢  /٤ وعدد  ختصص،  ٢/معلم/مدرسة/١٧  عدد  تدريب 

الوفاء  من  لتمكينهم  املستهدفة  باملدارس  واجتامعيني  نفسيني 

الدرايس  بالعام  واملتعددة  احلادة  لإلعاقات  املتنوعة  باالحتياجات 

٢٠١٨/٢٠١٧، وعىل مدى سنوات اخلطة 

تنفيذ تدريب لعدد (١٠٠) معلم سنوًيا من معلمي الرتبية اخلاصة يف . ٢٫٢٫٣

املدارس املستهدفة (١ من كل مدرسة) عىل تطبيق املناهج املطورة 

بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة

٣ سنوات

التعليم األسايس/ 

التعليم الثانوي/ 

التقويم واملتابعة/ 

املناهج/ التنمية 

املهنية/ األبنية 

التعليمية

- األكادمية املهنية 

للمعلم

- مراكز التدريب 

باألدوات

- قطاع التعليم العام

حتويل مجيع مدارس الرتبية اخلاصة . ٢٫٣

إىل مراكز مصادر ودعم، عىل مدى 

سنوات اخلطة

برنامج . ٢٫٣٫١ لوضع  النفس  وعلم  اخلاصة  بالرتبية  خرباء  جلنة  تشكيل 

باملدارس  إعاقة  لكل  املتخصصة  اخلدمات  لتقديم  تدريبي 

الدرايس  العام  من  بداية  ودعم  مصادر  كمراكز  املستهدفة 

٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة   

مدرسة . ٢٫٣٫٢ كل  يف  ختصص  بكل  معلم   ٢ عدد  تدريبي  برنامج  تنفيذ 

باملدارس  إعاقة  لكل  املتخصصة  اخلدمات  لتقديم  مستهدفة 

الدرايس  العام  من  بداية  ودعم  مصادر  كمراكز  املستهدفة 

٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة 

تأسيس وحدة تدريب مهين بكل مدرسة مستهدفة لذوي اإلعاقات . ٢٫٣٫٣

غري القادرين عىل االستمرار بالعملية التعليمية 

٣ سنوات

األسايس/  التعليم 

الثانوي/  التعليم 

واملتابعة/  التقويم 

األبنية  املناهج/ 

التعليمية

التعليمية-   األبنية 

التعليمية-  املديريات 

الالمركزية  وحدة 

بالوزارة واملديريات
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توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعيتوفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي. . ٣
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بناء ترشيعات داعمة لذوي . ٣٫١
قبل  التعليم  مبدارس  اإلعاقة 

سنوات  مدى  عىل  اجلامعي 

اخلطة

الرتبية . ٣٫١٫١ وزير  تتبع  التعليمي  للدمج  متخصصة  وحدة  بإنشاء  وزاري  قرار  صدور 

والتعليم لتفعيل وتنسيق العمل مبنظومة الدمج بجميع مراحل التعليم قبل اجلامعي 

يف العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة 

والتعليم . ٣٫١٫٢ الرتبية  بوزارة  اخلاصة  الرتبية  دعم  حساب  لتخصيص  مالية  جلنة  تشكيل 

مدارس  بجميع  للدمج  املستهدفة  التوعوية  احلمالت  تنفيذ  ملفردات  شامال  ليكون 

التعليم قبل اجلامعي يف العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة   

دعم التعليم املتكافئ لذوي اإلعاقة مع أقراهنم غري ذوي اإلعاقة بجميع املراحل . ٣٫١٫٣

واالمتحانات  باالختبارات  يتعلق  فيام  أو  التعليمية  العملية  ممارسات  يف  الدراسية، 

العامة، من خالل تشكيل جلنة قانونية وتربوية بالعام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤ 

صدور قرار وزاري لدعم انتقاالت املتعلمني املدجمني مبدارس الدمج أو املتعلمني . ٣٫١٫٤

مبدارس ذوي اإلعاقة من وإىل مدارسهم  

٣ سنوات

التعليم األسايس/ 

التعليم الثانوي/ 

التقويم واملتابعة/ 

املناهج/ التنمية 

املهنية/ األبنية 

التعليمية

األبنية التعليمية-  

املديريات 

التعليمية- 

وحدة 

الالمركزية 

بالوزارة 

واملديريات
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محالت . ٣٫٢ وتنفيذ  ختطيط 

متنوعة  وأنشطة  توعوية 
تستهدف  الوعي  لرفع 

ومديري  القرار،  صانعي 
التعليمية  اإلدارات 

األمور  وأولياء  واملعلمني، 

املجتمع  من  واملهتمني 

بدمج  يتعلق  فيام  املحىل، 

البسيطة  اإلعاقة  ذوي 

عىل  العام  التعليم  مبدارس 

مدى سنوات اخلطة.

تشكيل جلنة خرباء لوضع تصور مبحتوى احلمالت التوعوية املستهدفة لرفع الوعي . ٣٫٢٫١
يف  احلمالت  تلك  تكلفة  حلساب  متخصصة  مالية  للجنة  باإلضافة  الدمج،  مبفاهيم 

العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة   

محالت . ٣٫٢٫٢ لتنفيذ  اإلعالم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كل  بني  بروتوكول  عقد 

توعوية من خالل التليفزيزن املرصي عن كيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة يف العام 

الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة   

تنفيذ . ٣٫٢٫٣ بخصوص   TOTs مدربني ملدريب  تدريبي  حمتوى  لوضع  خرباء  جلنة  تشكيل 

محالت توعوية بخصوص الدمج يف العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات 

اخلطة   

تنفيذ تدريب مدريب مدربني TOTs لعدد ١٠ معلم/ إدارة تعليمية بخصوص عقد . ٣٫٢٫٤

محالت توعوية بخصوص الدمج عىل مستوى املديريات التعليمية يف العام الدرايس 

٢٠١٥/٢٠١٤، وعىل مدى سنوات اخلطة   

للمسئولني . ٣٫٢٫٥ اإلعاقة  ذوي  بدعم  الوعي  لرفع  الدمج  بخصوص  توعوية  برامج  تنفيذ 

 ،٢٠١٥/٢٠١٤ الدرايس  العام  من  بداية  الوزارة  عام  وديوان  التعليمية  باملديريات 

وعىل مدى سنوات اخلطة   

٣ سنوات

التعليم األسايس/ 

التعليم الثانوي/ 

التقويم واملتابعة/ 

املناهج/ التنمية 

املهنية/ األبنية 

التعليمية

- قطاع التعليم 

العام

- العالقات 

العامة

- األكادميية 

املهنية للمعلم

- مراكز 

التدريب 

باإلدارات
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تطوير منظومة الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمةتطوير منظومة الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمة. . ٤
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وإقليمية . ٤٫١ حملية  رشاكات  بناء 

الدمج  منظومة  لدعم  ودولية 

مدى  عىل  اخلاصة  والرتبية 

سنوات اخلطة

كل . ٤٫١٫١ بعضوية  بالتعليم  اإلعاقة  ذوي  لدعم  متخصص  منتدى  تأسيس 

والتعاون الدويل،  الرتبية والتعليم، ووزارات التعليم العايل،  من  وزارة 

لتواصل  مبرص،  الدولية  واجلامعات  اإلعاقة،  لشئون  القومي  واملجلس 

اخلربات ودعم ذوي اإلعاقة بحلول العام الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦

النفسيني . ٤٫١٫٢ واإلخصائيني  للمعلمني  الدراسية   املنح  نظم  تفعيل 
املستهدف،  باملنتدى  األعضاء  الدول   بني  واملتخصصني  واالجتامعيني، 

وذلك بحلول العام الدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦

العام األخري

اإلدارة والنظم/ 

املناهج/ التعليم 

األسايس/ التعليم 

الثانوي/ التمنية 

املهنية/ التقويم 

واملتابعة

- قطاع التعليم 
العاىل
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 دمج  األطفال ذوى اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم المقَدم إليهم دمج  األطفال ذوى اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم المقَدم إليهم. . ١

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’GAGOC’G äGô°TDƒe±ó¡à°ùe≥≤ëàdG πFÉ°Shá«°SÉ°SC’G äÉ°VGôàa’G

äÉLôîªdG

ذوي . ١٫١ املتعلمني  دمج  لعملية  املقدم  التعليم  جودة  حتسني 

اجلامعي  قبل  التعليم  مدارس  مجيع  من   ٪١٠ يف  اإلعاقة 

موزعة  مستهدفة)  مدرسة   ٩٠٠ يف (حوايل  تدرجيي  بشكل 

عىل اإلدارات التعليمية، خالل ٣ سنوات

أعداد املدارس املهيأة للدمج

عدد غرف املصادر يتم انشائها 

وجتهيزها

٩٠٠ مدرسة 

٣٠٠ غرفة مصادر 
سنوية

بيانات من اإلدارات 
واملديريات التعليمية

ميزانيات خمصصة 

لتجهيز املدارس

معلم، . ١٫٢  ١٠٢٠٠ لعدد  املستدامة  املهنية  التنمية  فرص  توفري 

التعليم  مدارس  ىف  سنوًيا  واجتامعي  نفيس  أخصايئ   ٦٠٠

واالختالف  التنوع  مع  التعامل  كيفية  عىل  اجلامعي؛  قبل 

لدى ذوي اإلعاقة، بدًءا من ٢٠١٥/٢٠١٤  

إعدادها،  يتم  التي  التدريبية  الربامج 

وعدد املتدربني

 ٦٠٠ معلم،   ١٠٢٠٠

أخصايئ سنويا 

الربامج  متابعة  تقارير 

التدريبية 

خمصصة  ميزانيات 

للتدريب

تدريب  معلمني مساندين ملنظومة الدمج (معلم/مدرسة) . ١٫٣

عىل مدى سنوات اخلطة 
معلم مساند/مدرسة

توفري معلم مساند 

بكل مدرسة

بيانات املعلمني 

(املساندين)

ميزانيات خمصصة 

للتدريب

اإلعاقة . ١٫٤ ذوي  بدمج  ارتباطها  يف  الدراسية  املناهج  تطوير 

بحلول العام الدرايس٢٠١٦/٢٠١٥
بيانات مبا تم تطويرهتطوير مجيع املناهجاملناهج املطورة لتناسب سياسة الدمج

ميزانيات خمصصة 

لتطوير املناهج

الرتبوي . ١٫٥ والقياس  والتقويم  التشخيص  عمليات  تطوير 

ملتابعة التعلم لدى ذوي اإلعاقة مبدارس التعليم قبل اجلامعي 

بداية من العام الدرايس ٢٠١٥/٢٠١٤

أعداد االختبارات التي يتم إعدادها 

لذوي اإلعاقة 
بيانات باالختبارات 

ميزانيات خمصصة 

لبناء االختبارات

óFGƒ©dG

  منهج مطور وكادر تدرييس قادر 

عىل تقدميه بكفاءة وفاعلية

مجيع املدارس 

الداجمة ذوي 

اإلعاقة

تقارير املتابعة 

امليدانية

توفر امليزانية 

وخرباء املناهج 

ذوي اخلربة يف 

الرتبية اخلاصة
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تحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمةتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة. . ٢
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 حتسني جودة مجيع مدارس الرتبية اخلاصة لضامن تعليم . ٢٫١

ذوي اإلعاقة عىل مدى سنوات اخلطة
ميزانيات خمصصةدراسات مسحية١٠٠٪نسبة املدارس

اإلعاقات . ٢٫٢ ذوى  لألطفال  ومطورة   مناسبة  برامج  تنفيذ 

احلادة واملتعددة الذين ال ميكن دجمهم ىف مدارس التعليم 

مدى  عىل  اخلاصة،  الرتبية  مبدارس  لدجمهم  األساىس 

سنوات اخلطة

٢٠٠ مدرسةأعداد املدارس التي يتم حتويلها
بيانات من اإلدارات 

واملديريات التعليمية
ميزانيات خمصصة

مصادر . ٢٫٣ مراكز  إىل  اخلاصة  الرتبية  مدارس  مجيع  حتويل 

ودعم، عىل مدى سنوات اخلطة
١٠٠٪عدد املدارس املحولة

الوثائق الرسمية الدالة 

وبيانات اإلدارات 

واملديريات التعليمية

حتويل مجيع املدارس

óFGƒ©dG

اجلودة  حمسنة  خاصة  تربية  مدرسة 

ومرتبطة مبركز مصادر ودعم

مجيع مدارس الرتبية 

اخلاصة
توفر امليزانيةتقارير إدارات اجلودة
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توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعيتوفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي. . ٣
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اإلعاقة . ٣٫١ لذوي  داعمة  ترشيعات  بناء 
مدى  عىل  اجلامعي  قبل  التعليم  مبدارس 

سنوات اخلطة

القرارات والنرشات التنفيذية 
اصدار  وتنفيذ 

القرارات الداعمة

دراسات مسحية عن 

مستويات التأثري
ميزانيات خمصصة

وأنشطة . ٣٫٢ توعوية  محالت  وتنفيذ  ختطيط 

متنوعة لرفع الوعي تستهدف صانعي القرار 
واملعلمني  التعليمية  اإلدارات  ومديري 

املجتمع  من  واملهتمني  األمور  وأولياء 
اإلعاقة  ذوي  بدمج  يتعلق  فيام  املحىل, 

مدى  عىل  العام  التعليم  مبدارس  البسيطة 

سنوات اخلطة

عدد احلمالت التوعية
محلتان بكل إدارة 

تعليمية سنوًيا

اإلدارات  من  بيانات 
التعليمية،  واملديريات 

عن  مسحية  ودراسات 

مستويات التأثري

ميزانيات خمصصة

توفر كوادر متخصصة يف 

محالت التوعية

óFGƒ©dGصدور الترشيعات، ووعي املجتمع املحيل

داعمة  ترشيعية  بيئة 

واٍع  حميل  وجمتمع 

بسياسة الدمج

تقارير املتابعة

استطالعات رأي
حتقق اهلدفني ٣٫١ -٣٫٢
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تطوير منظومة الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمةتطوير منظومة الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمة. . ٤
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لدعم . ٤٫١ ودولية  وإقليمية  حملية  رشاكات  بناء 

مدى  عىل  اخلاصة  والرتبية  الدمج  منظومة 

سنوات اخلطة

بروتوكوالت، زيارات، بعثات
برنامج تنفيذي للتعاون 

والرشكات

اتفاقيات التعاون 

والرشاكات
ميزانيات خمصصة

óFGƒ©dG

اخلربات الدولية يف جمال الدمج 

والرتبية اخلاصة

تطبيق املامرسات الدولية 

اجليدة عىل خمتلف 
مستويات املعنية بالدمج 

والرتبية اخلاصة

بيئة إدارية مرنة
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 ájõcôeÓdG èeÉfôH 
ΩÉ©dG ±ó¡dG: نظام تعليمي مركزى / المركزي متوازن عالي الجودة، داعم الستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم 

:áeó≤e
ُتسهم كافة األهداف الفرعية، التي يتم تناولها في هذه الوثيقة في تطوير وتحويل النظام التعليمي الحالي إلى تلك الرؤية الشاملة 

الُمرجو تحقيقها من هذا ”البرنامج“.

»≤£æªdG ¢SÉ°SC’G
http://www.) تحتل «مصر» المرتبة رقم ١٣٩ من أصل ١٤٤  بلداً فيما يتعلق بمؤشر جودة التعليم وذلك وفقا لما نُشر مؤخراً على موقع

csmonitor.com/World/Middle-East/٠١١٦/٢٠١٣/Egyptians-begin-to-take-back-their-clunker-classrooms)، كما  تأتي 

”مصر“ في المرتبة رقم ١٢٩ بالنسبة لمؤشر تدريب العاملين، وذلك بناء على ما ورد في ”تقرير التنافسية العالمية“ الصادر عن ”المنتدى 

االقتصادي العالمي. حيث تحتل ”مصر“ المركز قبل األخير ضمن ١٥ دولة  تتعرض لظروف وأوضاع مماثلة، ويمكن أن ُيعزى هذا الوضع 

إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من اهمها كيفية تصميم النظام التعليمي الحالي، والذي ال ُيسهم في توفير فرص تعليمية عالية الجودة 

لصالح كافة التالميذ على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية.   وبشكل عام، باإلضافة لكبر حجم وترهل قطاع التعليم قبل الجامعى نتيجة عدة 

سياسات متراكمة خاطئة فإن النظام يتصف بالطابع المركزي إلى حد بعيد، وهو األمر الذي يفيد ضمناً باضطالع المستويات المركزية – 

أي ”الديوان» و“المديريات التعليمية“ – ببعض الوظائف واالختصاصات التي يجدر ويصح باألحرى االضطالع بها على مستوى اإلدارات 

التعليمية والمدارس.  ويهدف ”برنامج الالمركزية“ إلى اطالق وتوجيه سلسلة من األنشطة التي تكفل، في حالة تنفيذها، إلى تحويل النظام 

التعليمي الراهن إلى نظام تعليمي مركزى / المركزي يتصف بالجودة العالية.

ájDhôdG
ال يوجد هناك نظام مركزى بنسبة ١٠٠٪ أو نظام المركزى بنسبة ١٠٠٪ ولكن تسعى االنظمة التعليمية دائما إلى توفير نظام مركزى / 
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المركزى متزن، وتطمح  «وزارة التربية والتعليم“ إلى انشاء نظام يتسم بكفاءة األداء وفاعلية التكلفة  ويستهدف بشكل شامل االستمرار في 

تحسين وتجويد  نوعية عمليات التعليم والتعلم، وتلبية كافة احتياجات ومتطلبات التعلم المرتبطة بكل من التلميذ، والمعلم وغير المعلم. 

وسعياً إلى تحقيق كافة األهداف المرجوة، يتطلب الوضع تحديد شامل لكافة مالمح ومعالم النظام التعليمي المطلوب، ونظراً للخصائص 

التي يتصف بها في الوقت الراهن، ثمة احتياج إلى إجراء اصالحات مبنية على تضافر الجهود، وبناء على رؤية تفصيلية ترسم مالمح نظام 

تعليمي عالي الجودة.   ولقد تمت صياغة الرؤية االستراتيجية لالمركزية من منطلق توجه الوزارة وتوجه الدولة نحو الالمركزية باعتبارها 

وسيلة أو سياسة يتم توظيفها بغرض تحقيق غاية أو هدف ما، وليست غاية في حد ذاتها.  وفي واقع األمر، تتطلب السمات والمالمح التي 

تتميز بها الُنظم التعليمية ذات الجودة العالية والتي ترغب ”مصر“ في االحتذاء بها، تحقيق قدر من الالمركزية، إلى حد ما، بما يكفل تحقيق 

الرؤية، وهو ما يتمثل فى ”دعم كفاءة األداء“، و“تعزيز رضاء العمالء“، و“دعم الملكية“، و“تقوية آليات المساءلة والمحاسبية“.  ومن جهة 

أخرى، فإن تحقيق الالمركزية في إطار هذه الرؤية ال يعنى استبعاد األدوار التي يتم االضطالع بها على المستويات المركزية أو إضعاف 

تلك األدوار التي يتم أدائها من جانب المركز أو االخالل بها بأي شكل من األشكال.  ووفقاً لما ورد في هذه الرؤية، فإن كافة االختصاصات 

التي يتسنى للمستويات المركزية إجادة أدائها يتم في واقع األمر إسنادها إلى تلك المستويات، في حين أن كافة الوظائف واالختصاصات 

التي يتسنى للمستويات األدنى من النظام التعليمي اتقان أدائها يتم االلتزام بإسنادها إلى المستويات ذات الطابع الالمركزي أو المحلي.  ومن 

هذا المنطلق، ترتكز عملية تصميم هذه الرؤية على أُسس منطقية ومنطلقات مشروعة، كما تستند إلى مبادئ رشيدة. 

ويتمثل السؤال المحوري في إطار تصميم نظام تعليمي عالي الجودة فيما يلي: ”من“ الذي يؤدي ”ماذا»، و“أين»، و“لماذا“؟  ومن هذا 

المنطلق، تمكنا من رصد بعض األسباب الوجيهة واألُسس المنطقية التي تستدعي إسناد بعض الوظائف واالختصاصات إلى المستويات 

األدنى بالمنظومة التعليمية، والتي تتمثل فيما يلي: ”تعزيز مستوى رضاء العمالء“، و»دعم كفاءة األداء“ (ما ُيطلق عليه ”سرعة المعامالت“)، 

و»دعم المساءلة والمحاسبية».  وفي المقابل، ثمة أسباب أخرى تستند إلى أُسس منطقية والتي تستدعي اسناد بعض الوظائف واالختصاصات 

إلى مستويات مركزية، والتي تتمثل فيما يلي: ”وفورات الحجم“ (اقتصاديات الحجم الكبير)، و»امتداد نطاق االختصاص“، و»االمتثال 

للمعايير»، وذلك على سبيل المثال ال الحصر.  ونظراً لتمحور الُنظم التعليمية في جوهرها حول عمليات التعليم والتعلم والتزامها بتوفير فرص 

تعليمية ذات جودة عالية، ونظراً اللتزام المدارس، بطبيعة الحال، بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة، ينبغي مراعاة مختلف األسباب الرئيسية 
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التي تستدعي اسناد الوظائف واالختصاصات، سواء إلى مستويات مركزية أو محلية بالمنظومة التعليمية، وفقاً لما هو مالئم، بما في ذلك 

األسباب المرتبطة بتطوير المدارس، جنباً إلى جنب مع مراعاة كافة األسباب الثانوية األخرى التي تدعو إلى اسناد اختصاصات ومهام 

بعينها إلى مستويات محددة بالمنظومة التعليمية، وذلك في إطار جهود التصميم.   ومن جهة أخرى، ونظراً لالعتداد بالمدرسة باعتبارها محور 

المجهودات التي ُتبذل في إطار المنظومة التعليمية، من المنطقي أن يتم استهداف المدارس كأساس فى تصميم نظام تعليمي عالي الجودة، 

ومروراً باإلدارات والمديريات التعليمية، ليتم ختام عملية التصميم في نهاية المطاف بالمستويات المركزية. 

وقد تم تحديد كافة االختصاصات التعليمية األساسية على مستوى المنظومة التعليمية بأكملها. كما تم تطوير االختصاصات والمهام 

التي ُتسهم في تفعيل أداء المدارس وإخضاعها للمساءلة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم ممارسات التحول الديمقراطي.  وتلى ذلك 

توجيه االنتباه نحو االختصاصات والمهام التي ينبغي اسنادها إلى االدارات التعليمية بما ُيسهم في تمكينها من توفير الدعم للمدارس على نحو 

يتسم بالكفاءة والفاعلية وبما يضمن مساءلة االدارات التعليمية بشأن أدائها فيما يتعلق بتلك المهام واالختصاصات.  ويلى ذلك االختصاصات 

والمهام المالئمة للمديريات التعليمية، على نحو يكفل تمكينها من توفير دعم متميز لصالح اإلدارات التعليمية والمدارس على المستوى 

المحلي على نحو يتسم بالفاعلية ويكفل إخضاع المديريات التعليمية للمساءلة بشأن مستوى أدائها.  وأخيراً وليس أخراً، يتم تصميم مالمح 

أداء المستويات المركزية بالمنظومة التعليمية، مع اسناد كافة االختصاصات والمهام المالئمة إليها، بما ُيتيح الفرصة أمام المستويات 

المركزية إلدارة منظومة تعليمية تتسم بفاعلية وجودة االداء على المستوى الوطني. 

وبينما نحرص على تقديم رؤية تفصيلية تحدد مالمح نظام تعليمي عالي الجودة، جنباً إلى جنب مع االلتزام بتوجيه كافة جهود 

االصالح نحو تحقيق هذه الرؤية، ال يجوز االعتداد بهذه الرؤية باعتبارها إطار شامل، ووضع نهائي.  حيث ينصب تركيز هذه الرؤية 

في المقام األول على تلك االختصاصات الرئيسية المرتبطة بالمنظومة التعليمية والتي ُتفسح المجال أمام تعزيز عمليات التعليم والتعلم مع 

االمتثال لمعايير الجودة.  وعالوة على ما تقدم، تنأى هذه الرؤية عن اإلشارة إلى أعداد العاملين الالزم االستعانة بهم/ بهن للنهوض بهذه 

االختصاصات، وال تتعرض في الوقت ذاته لتكاليف التشغيل الالزم توفيرها بغرض االضطالع بهذه االختصاصات.  ومن الجدير بالذكر أنه 

من المقرر تناول التفاصيل الخاصة بهذه المتطلبات، وغيرها من جوانب الرؤية عند الشروع في تنفيذ البرامج المحددة التي يتم استعراضها 

وتناولها في إطار الرؤية االستراتيجية للتعليم٢٠١٤ - ٢٠٣٠.  
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وتجدر اإلشارة إلى سعى الوزارة  لتحقيق هذه الرؤية على مدار عشر (١٠) أعوام عن طريق اكتساب مزيد المعارف والتقنيات الحديثة 

في ضوء المستجدات والتطورات الجديدة، ومن خالل إحداث تغييرات مواتية في الظروف واألوضاع القائمة، ودون إغفال إمكانية تعرض 

احتياجات ومتطلبات األطراف المعنية للتغير والتبدل مع مرور الزمن.  ومن هذا المنطلق، من المقرر إعادة النظر في الرؤية بصفة دورية 

أو منتظمة بغرض تقييم هذه الرؤية وإعادة النظر فيها وتحديد مدى االحتياج إلى إدخال مزيد من التعديالت عليها. 

وفي الختام يتعين على كافة األطراف المعنية على مستوى المنظومة التعليمية بأكملها امتالك هذه الرؤية في نهاية المطاف.  وبناء على 

ذلك، تتمثل بعض المهام الرئيسية المقرر تنفيذها في ظل ”برنامج الالمركزية“ في تنفيذ جهود تسويق السياسات، واطالق مبادرات التسويق 

االجتماعي والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام كافة األطراف المعنية الرئيسية بغرض التعرف على هذه الرؤية بصورة أفضل، وتحديد الُسبل 

واألساليب التي تم انتهاجها بغرض إعداد هذه الرؤية، باإلضافة إلى االستزادة بما لديها من معطيات واسهامات بشأن مالمح وأبعاد هذه 

الرؤية. 

á«dÉëdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG
لقد وفرت وزارة التربية والتعليم خطوط السياسات اإلرشادية لتسهيل عملية تطبيق الالمركزية المالية في قطاع التعليم قبل الجامعى، 

وذلك على مستوى المدرسة، واإلدارات والمديريات التعليمية، وعلى المستوى القومى:

القرار الوزاري رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠١١  بشأن مجالس األمناء في المدارس، اآلباء والمعلمين، والذى يحدد أدوار ومسئوليات المجالس • 

ومديري المدارس وسلطاتهم المالية واإلدارية وطرق تفعيل المشاركة المجتمعية على مستوى المدرسة، وكذلك إنشاء لجان تنسيق 

على مستوى المديريات واإلدارات.

القرار الوزاري لسنة  ٢٠١٣ بشأن تحديد الرسوم والغرامات واالشتراكات ومقابل الخدمات االضافية واثمان ادلة التقويم التي تحصل • 

من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام ٢٠١٤/٢٠١٣ (المصروفات نظير األنشطة المدرسية ) والذى يسمح بإبقاء 

نسبة ٨٥٪ من تلك المصروفات في المدرسة للصرف على احتياجاتها والصرف منها علي العملية التعليمية دون اللجوء إلي سلطة خارج 

المدرسة.
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إنشاء عدد من الكيانات الجديدة بقرارات وزارية لدعم تطبيق الالمركزية مثل وحدة دعم الالمركزية على المستوى القومى بالقرار • 

الوزاري رقم ٢٨٦ بتاريخ ٢٠١٢ ولجان دعم الالمركزية على مستوى المديريات واإلدارات التعليمية بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ بتاريخ ٢٠١٢.

إنشاء مجلس للتعليم على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات • 

والمتخصصين والمجالس المحلية لمتابعة إدارة العملية التعليمية والتخطيط لها على المستوى الالمركزي.

تنفيذ الالمركزية علي بعض بنود الباب الثانى على المستوي القومي وهى الصيانة البسيطة والشاملة والعاجلة والتغذية والفصل الواحد • 

وخامات التعليم الفني ، وكذلك على مشاريع ضمن الباب السادس وهى مشروع تطوير التعليم الفني تحت بنود مباني غير سكنية 

وآالت ومعدات وتجهيزات. 

مشروع QESP  في محافظتي أسيوط وسوهاج بعدد ١٠ إدارات .• 

مشروع نايل• 

مشروع سماف• 

πª©dG á«é¡æeh èeÉfôÑdG äÉ°SÉ«°ùd ΩÉ©dG QÉWE’G
في إطار التوجه العام نحو تطبيق الالمركزية، تتمثل رؤية «وزارة التربية والتعليم» في التركيز على اآلتى: 

إنشاء نظام متوازن فيما بين المركزية والالمركزية. • 

زيادة الصالحيات المالية واإلدارية والتعليمية المنوطة بها المدارس فيما يتعلق باتخاذ القرارات، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، • 

بحيث ُيسهم هذا التوجه في تمكين اإلدارة المدرسية في إطار العديد من المجاالت. 

إلى •  الموكلة  والمسئوليات  األدوار  وتنمية  تطوير  طريق  عن  التعليمية  واإلدارات  المديريات  مستوى  إلى  اإلدارية  الصالحيات  نقل 

اإلدارات التعليمية، باإلضافة إلى توجيه الدعم نحو المدارس، في ضوء خطط تحسين األداء المدرسي. 
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ووضع •  السياسات  بإعداد  معنية  جهة  بصفتها  وأيضاً  ومتابعة،  رقابة  جهة  باعتبارها  والتعليم»  التربية  «بوزارة  الُمناط  الدور  تطوير 

الفني  الدعم  توفير  إلى  باإلضافة  والمعايير،  والتشريعات  السياسات  وتطوير  إعداد  على  «الوزارة»  تركيز  ينصب  بحيث  المعايير، 

واإلرشاد والتوجيه المستمر لصالح المديريات التعليمية، ووضع نُظم تطوير المناهج التعليمية والمتابعة، ووضع نظام تطوير وتنمية 

الموارد المهنية، وضمان إدارة هذه الُنظم على نحو يضمن تحقيق مبادئ الالمركزية والشفافية. 

تلتزم «وزارة التربية والتعليم» بتوظيف نهج تقدمي وتدريجي في إطار تنفيذ الالمركزية، بما يتفق مع السياق العام لسياسة الدولة • 

تجنب  مع  جنب  إلى  جنباً  محسوبة،  غير  تطورات  نشوء  في  تتسبب  صدمات  ألي  التعرض  تالفي  في  ُيسهم  نحو  وعلى  والمجتمع، 

حدوث أي عواقب أو نتائج غير آمنة، وذلك على المستويات التعليمية، والشعبية، والسياسية. 

من المقرر ترجمة هذه األنشطة والمجهودات إلى ثالثة مكونات رئيسية في إطار عملية اإلصالح والتطوير، وهي على وجه التحديد • 

«التطوير التنظيمي والهيكلي»، و»التطوير اإلداري»، و»تطوير األداء المالي». 

èeÉfôÑdG á«é¡æe
تم تصميم «برنامج الالمركزية» بما يتسق مع مفهوم توفير التنسيق والترابط في إطار هيكل تصميم النظام التعليمي.  وفي هذا الصدد، 

هناك احتياج لصياغة رؤية تفصيلية ُتسهم في رسم معالم نظام تعليمي عالي الجودة، والذي يتم تطويره وإعداده بما يتفق مع مبادئ توجيهية 

رشيدة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الصدد.  

وفي ضوء هذه الرؤية، يجوز اتخاذ بعض التدابير واالجراءات بما يكفل تحويل النظام الراهن إلى الرؤية المرجوة.  ولقد تم تصميم 

كافة األهداف الفرعية الالزمة لبلوغ تلك الرؤية على نحو ُيسهم في تيسير عملية االنتقال. 
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ájõcôeÓdG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
يهدف «برنامج الالمركزية» إلى إنشاء نظام تعليمي مركزى / المركزي متوازن عالي الجودة داعم الستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم.  وينبثق عن هذا الهدف 

الرئيسي ثمانية (١٠) أهداف فرعية، وفقاً لما يلي:

ΩÉ©dG ±ó¡dG: نظام تعليمي مركزى /  المركزي متوازن عالي الجودة داعم الستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم

 االستمرار في تنفيذ جهود الالمركزية الحالية بما يتفق مع الرؤية العامة وبما يتماشى مع خطة التنفيذ الرئيسية.   االستمرار في تنفيذ جهود الالمركزية الحالية بما يتفق مع الرؤية العامة وبما يتماشى مع خطة التنفيذ الرئيسية.  . . ١
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الالمركزية  جهود  تنفيذ 

احلالية فيام خيص الالمركزية 

من  بدأ  اإلدارية  او  املالية 

السنة األوىل للخطة

اعداد سجل لالحتياجات الرأساملية جلميع املدارس هبدف توجيه املوارد نحو املجاالت • 
. األكرث احتياجاً

ترشيع/ اضفاء الطابع الرسمي/ مأسسة سجل االحتياجات الرأساملية.• 

اعداد جمموعة من الربوتوكوالت لتيسري استخدام سجل االحتياجات الرأساملية (مبا يتسق • 

مع الرؤية). 

مأسسة الربتوكوالت واضفاء الطابع الرسمي عليها. • 

إدراج بند موازنة بالباب الثاين يتيح الفرصة أمام املدارس لتلقي املبالغ املالية التي جيوز • 

انفاقها عىل أي يشء ضمن الباب الثاين.

إدراج كافة املوارد املالية املرتبطة بالصيانة والتي تتلقاها املدرسة ضمن الباب الثاين.• 

تصميم آلية تضمن تعريف كافة األطراف املعنية بالقطاع الفين باملهارات املطلوبة عىل • 

مستوى االقتصاد املحيل والوطين. 

مأسسة اآللية وإضفاء الطابع الرسمي عليها. • 
وضع آلية تضمن رصف وانفاق املوارد املالية املرتبطة بقطاع التعليم الفين بشكل فعيل عىل • 

املعدات التي ُتسهم يف نقل هذه املهارات للطالب/ الطالبات. 
تعديل املناهج الدراسية للتعليم الفين لتتوافق مع املهارات املطلوبة. • 

السادس، •  بالباب  املرتبطة  األموال  من  مزيد  يف  الالمركزية  تطبيق  عن  والدفاع  املطالبة 

والسيام يف أغراض تكنولوجيا املعلومات.  
وضع آلية تضمن ختصيص األموال املرتبطة ”بالباب السادس“ بناء عىل االحتياجات• 

سنوات  الثالث 

من  األوىل 
اخلطة 

املتمركز  اإلصالح 

عىل املدرسة

- وزارة الرتبية 

والتعليم

- وزارة املالية

- وزارة التنمية 

املحلية

- وزارة التخطيط
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تعزيز فهم واستيعاب األطراف المعنية عبر النظام التعليمي بشكل كلي تجاه مفهوم المركزية والالمركزية والرؤية والخطة االستراتيجيةتعزيز فهم واستيعاب األطراف المعنية عبر النظام التعليمي بشكل كلي تجاه مفهوم المركزية والالمركزية والرؤية والخطة االستراتيجية. . ٢
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جتاه  الثقافة  وبناء  الوعى  نرش 

مركزى  متزن  نظام  تطبيق 
الالمركزية  ورؤية  المركزى 

من  بدأ  االسرتاتيجية  واخلطة 
السنة األوىل للخطة

تصميم وإجراء البحوث الالزمة إلطالق سلسلة من محالت التوعية وبرامج الدعم والتأييد • 

وتعزيز امللكية بني األطراف املعنية. 

مبا •  والتأييد،  والدعم  التوعية  برامج  وتوجيه  تصميم  يتم  البحوث،  هذه  مثل  إىل  استناداً 
واطالق  االجتامعي،  التسويق  أنشطة  وتعزيز  السياسات،  حوار  لقاءات  تنظيم  ذلك:  يف 

محالت االتصال والتواصل، واستخدام االعالم، وخالفه. 
تنفيذ خمتلف محالت الدعم وبرامج التأييد والتوعية. • 

األطراف •  وامتالك  ادراك  مستوى  عىل  والتأييد  الدعم  حلمالت  نتيجة  املرتتب  األثر  تقييم 
املعنية للرؤية املوضوعة.

االستمرار يف استهداف خمتلف األطراف املعنية، وفقاً ملا هو مناسب وحسب االقتضاء.• 

الثالث 

سنوات 

األوىل من 

اخلطة 

اإلصالح املتمركز 
عىل املدرسة

- وزارة الرتبية 
والتعليم

- املدريات 
واإلدارات 

التعليمية

إصالح اآلليات التشريعية والتنظيمية المعنية بتحديد وتفعيل عمليات تقييم احتياجات الموازنة؛ وتخطيط ووضع الموازنات؛ وتخصيص الموازنات؛ وإدارة التدفقات إصالح اآلليات التشريعية والتنظيمية المعنية بتحديد وتفعيل عمليات تقييم احتياجات الموازنة؛ وتخطيط ووضع الموازنات؛ وتخصيص الموازنات؛ وإدارة التدفقات . . ٣

النقدية؛النقدية؛ وتنظيم التوريدات والمشتريات الحكومية، بما يتفق مع الرؤية الموضوعة وتنظيم التوريدات والمشتريات الحكومية، بما يتفق مع الرؤية الموضوعة
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واالجراءات  الترشيعات  وضع 

الالزمة لتخطيط ووضع املوازنات 

والتوريدات  املوارد  وإدارة 

واملشرتيات بالتعاون مع («وزارة 

التخطيط»  و»وزارة  املالية» 

و»وزارة اإلدارة املحلية») بدأ من 

السنة األوىل للخطة

حتديد االصالحات الترشيعية يف املجاالت املرتبطة باملاليات واملوازنة والتخطيط الالزم • 

إجرائها (مبا يف ذلك قوانني حمددة أو أجزاء أو أقسام من أي من القوانني التي تعرتض مسار 

حتقيق الرؤية).

صياغة مسودة الترشيعات والقوانني الداعمة لعملية االصالح – تلك القوانني والترشيعات • 

املقرر متريرها واصدارها واالستعاضة هبا عن القوانني التي تعرتض مسار حتقيق الرؤية).

عرض مشاريع القوانني والترشيعات عىل ”الربملان“ وضامن إقرارها. • 

يف •  إجرائها  املطلوب  االصالحات  حتديد  تعديلها،  تم  التي  الترشيعات  مع  يتفق  مبا 

اإلجراءات والعمليات التنظيمية يف جماالت املالية واملوازنة والتخطيط.

الترشيعات •  مع  يتفق  مبا  األنظمة  تلك  وتعديل  تغيري  شأهنا  من  التي  االصالحات  تصميم 

والقوانني التي تم تعديلها. 
تنفيذ تلك االصالحات• 

الثالث 

سنوات 

األوىل من 

اخلطة 

إدارة موارد – 

هيكلة وترشيعات 

وقوانني وإصالح 

إدارى وماىل

- وزارة الرتبية 

والتعليم

- وزارة املالية

- وزارة 

التخطيط

- اجلهاز املركزى 

للتنظيم واإلدارة
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اصالح اآلليات التنظيمية والتشريعية المعنية بتحديد وتفعيل عمليات إدارة الموارد البشرية.اصالح اآلليات التنظيمية والتشريعية المعنية بتحديد وتفعيل عمليات إدارة الموارد البشرية.. . ٤

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

واالجراءات  الترشيعات  وضع 

املوارد  إدارة  لتطوير  الالزمة 

اجراءات  والسيام   ، البرشية 

وعملية  والفصل،  التعيني 

بتنقالت  بالعالقة  القرار  اختاذ 

العاملني، مبا يعكس الرؤية بدأ 

من السنة األوىل للخطة

العاملني •  وشؤون  البرشية  باملوارد  املرتبطة  املجاالت  يف  الترشيعية  االصالحات  حتديد 
لالزم إجرائها (مبا يف ذلك قوانني حمددة أو أجزاء أو أقسام من أي من القوانني التي تعرتض 

مسار حتقيق الرؤية).

صياغة مسودة الترشيعات والقوانني الداعمة لعملية االصالح – تلك القوانني والترشيعات • 

املقرر متريرها واصدارها واالستعاضة هبا عن القوانني التي تعرتض مسار حتقيق الرؤية).

عرض مشاريع الترشيعات عىل ”الربملان“ وضامن إقرارها.• 

يف •  إجرائها  املطلوب  االصالحات  حتديد  تعديلها،  تم  التي  الترشيعات  مع  يتفق  مبا 

اإلجراءات والعمليات التنظيمية يف جمال املوارد البرشية وشؤون األفراد.

الترشيعات •  مع  يتفق  مبا  األنظمة  تلك  وتعديل  تغيري  شأهنا  من  التي  االصالحات  تصميم 

والقوانني التي تم تعديلها. 

تنفيذ تلك االصالحات• 

الثالث 

سنوات األوىل 

من اخلطة 

 – برشية  موارد  إدارة 

وترشيعات  هيكلة 

وإصالح  وقوانني 

إدارى وماىل

- وزارة الرتبية 

والتعليم
- وزارة املالية

- وزارة 
التخطيط

- اجلهاز املركزى 

للتنظيم واإلدارة
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 وضع معدالت توظيف الموارد البشرية بما ُيسهم في تحقيق الرؤية. وضع معدالت توظيف الموارد البشرية بما ُيسهم في تحقيق الرؤية.. . ٥
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املوارد  توظيف  معدالت  وضع 

معدالت  ذلك  يف  مبا  البرشية 

ومعدالت  التشغيل  تكاليف 

يف  ُيسهم  مبا  العاملة  توظيف 

السنة  من  بدأ  الرؤية  حتقيق 

األوىل للخطة

تصميم وتنفيذ مترين بغرض حتديد متطلبات املوارد الالزم توافرها من أجل حتقيق الرؤية: • 
والتعليم»  الرتبية  «وزارة  جانب  من  واالجراءات  التدابري  من  جمموعة  اختاذ  املقرر  ومن 

وجه  وعىل  الرؤية.   حتقيق  بغرض  توفريها  الالزم  املوارد  تفاصيل  كافة  حتديد  بغرض 
التحديد، من املقرر تصميم هذا التمرين وتنفيذه بغرض التوصل إىل تقديرات بشأن العنارص 

واجلوانب الوارد ذكرها فيام ييل: (أ) عدد األفراد الالزم االستعانة هبم بغرض تأدية خمتلف 
(ب)  العاملة)،  توظيف  معدالت  مبختلف  مقارنة  (وذلك  الرئيسية  واملهام  االختصاصات 

امجايل املوارد الالزم توفريها مبا يكفل متكني هؤالء األفراد من تأدية االختصاصات واملهام 

التكاليف  امجايل  (ج)  املختلفة)،  اخلدمات  ومعدالت  نسب  ملختلف  (وفقاً  إليهم  املعهودة 

املتوقع تكبدها مبا يكفل حتقيق هذه الرؤية عىل مدار الوقت. 

عىل •  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  احلايل،  الوضع  للنظام/  شامل  تقييم  عملية  وإجراء  تصميم 

شؤون األفراد واملاليات. 

بتحقيق •  املرتبطة  التكاليف  سداد  بغرض  توظيفها  املُقرر  والُسبل  األساليب  خمتلف  تقييم 
الرؤية عىل مدار الوقت، عن طريق استخدام أداة الكرتونية عىل احلاسب اآليل. ويف هذا 

الصدد، جيوز طرح بعض االفرتاضات بشأن تدفق املوارد املالية ”اخلارجية“: زيادة ”الناتج 

املحيل اإلمجايل“، وزيادة ”موازنة التعليم بشكل عام“، و“تدفق دعم مايل من جهات مانحة“. 

”اهلدف •  عىل  االطالع  (ُيرجى  املوارد  نقل  لتيسري  الرضورية  االصالحات  وتنفيذ  تصميم 

الفرعي الثالث“ و“اهلدف الفرعي الرابع“).

سنوات  الثالث 

من  األوىل 

اخلطة

إدارة موارد – هيكلة 

وقوانني  وترشيعات 

إدارى  وإصالح 

وماىل

- وزارة الرتبية 

والتعليم

- وزارة املالية

- اجلهاز 

املركزى للتنظيم 

واإلدارة



١٦٠

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

القضاء على كافة أشكال التكرار الوظيفي واالزدواجية التنظيمية.القضاء على كافة أشكال التكرار الوظيفي واالزدواجية التنظيمية.. . ٦
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أشكال  كافة  عىل  القضاء 
الوظيفي  التكرار 

بدأ  التنظيمية  واالزدواجية 
من السنة األوىل للخطة

يف ضوء النتائج التي ترتتب عن «اهلدف الفرعي اخلامس»، يتم إعداد جمموعة من اهلياكل • 

التنظيمية لكل من املستوى املركزي، واملديرية التعليمية، واإلدارة التعليمية. 

إعداد بطاقات الوصف الوظيفي بالنسبة لكل طرف فاعل مبا يتسق من اهلياكل التنظيمية • 
اجلديدة، ووفقاً للرؤية املوضوعة 

تنفيذ النتائج التي ترتتب عن النشاطني السابقني (تنقالت العاملني).• 

سنوات  الثالث 

من  األوىل 

اخلطة

هيكلة   – موارد  إدارة 

وقوانني  وترشيعات 
وإصالح إدارى

- وزارة الرتبية 

والتعليم

إعداد وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبية الرأسية واألفقية ونظام التحفيز والتحفيز استناداً إلى نواتج التعلم ومعايير جودة أداء النظامإعداد وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبية الرأسية واألفقية ونظام التحفيز والتحفيز استناداً إلى نواتج التعلم ومعايير جودة أداء النظام. . ٧
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املساءلة  آليات  وتفعيل  إعداد 

واألفقية  الرأسية  واملحاسبية 

واإلثابة  التحفيز  ونظام 

نواتج  إىل  استناداً  والعقاب 

أداء  جودة  ومعايري  التعلم 

النظام

وضع معايري أداء ومؤرشات جودة ُتسهم يف توجيه وحتفيز نظام املساءلة واملحاسبية (عىل • 

العام  بدرجات  مقارنة  االبتدايئ  الثالث  بالصف  القراءة  درجات  حتسن  نسبة  املثال:  سبيل 

املايض). 
واإلدارات •  املدارس  وضع  حتديد  يف  ُتسهم  التي  الدراسات  من  سلسلة  وتنفيذ  تصميم 

التعليمية واملديريات التعليمية وذلك مقارنة مبؤرشات األداء – وضع خط أساس يتم بناء 

عليه إعداد مؤرشات األداء. 

تصميم نظام شامل للمساءلة الرأسية والتحفيز والعقاب بعد مراجعة األنظمة احلالية. • 

تفعيل ومأسسة نظام املساءلة واملحاسبية الرأسية والتحفيز• 

سنوات  الثالث 

من  األوىل 

اخلطة 

هيكلة   – موارد  إدارة 

وقوانني  وترشيعات 

املتمركز  اإلصالح   –

عىل املدرسة

- وزارة الرتبية 

والتعليم
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تقييم االحتياجات من القدرات الوظيفية والتجاوب معها بما يتفق على الرؤية المتناميةتقييم االحتياجات من القدرات الوظيفية والتجاوب معها بما يتفق على الرؤية المتنامية. . ٨
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إجراء تقييم االحتياجات من 

القدرات الوظيفية والتجاوب 

الرؤية  عىل  يتفق  مبا  معها 

املتنامية

االضطالع •  من  ومتكينهم  العاملني  قدرات  خمتلف  تقييم  إىل  هيدف  مترين  وتنفيذ  تصميم 
باملهام املقرر إسنادها إليهم وذلك عند املرحلة املناسبة. 

وتنمية •  بناء  برامج  وتنفيذ  تصميم  يتم  التقييم،  عمليات  عن  ترتتب  التي  النتائج  ضوء  يف 

القدرات بشكل كيل، مبا متكني مجيع األفراد من تأدية املهام املنوطة هبم

سنوات  الثالث 

من  األوىل 

بصفة  اخلطة 

دورية

متابعة وتقويم

- وزارة الرتبية 
والتعليم

إنشاء وتفعيل كيان داعم لعملية التنفيذ.إنشاء وتفعيل كيان داعم لعملية التنفيذ.. . ٩
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داعم  كيان  وتفعيل  إنشاء 

لعملية التنفيذ.

تصميم وإجراء مترين هيدف إىل حتديد كافة مهام وأعامل االصالح والتطوير (مبا يف ذلك • 

بناء القدرات) والتي يتطلب األمر تنفيذها بغرض دعم هذه املجهودات.

يف ضوء النتائج التي ترتتب عن هذا التقييم، يتم تصميم كيان دعم عملية االصالح لتأدية • 

كافة هذه املهام، بحيث ميتد هذا الكيان من املستوى املركزي ومروراً بكافة املستويات 

األدىن، وحتى الوصول للمدارس. 

تفعيل ومأسسة هذا الكيان عىل كافة مستويات النظام• 

األوىل  السنتني 

من  والثانية 

اخلطة

 - برشية  موارد  إدارة 

هيكلة

- وزارة الرتبية 

والتعليم

- وزارة املالية

- اجلهاز املركزى 

للتنظيم واإلدارة
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اهلدف األول (١): االستمرار يف 

احلالية  الالمركزية  جهود  تنفيذ 

ومبا  العامة  الرؤية  مع  يتفق  مبا 

يتامىش مع خطة التنفيذ الرئيسية

الرأساملية  االحتياجات  سجل  إعداد  تم 

للمدارس
سجل االحتياجات

الرأساملية  لالحتياجات  سجل  اعداد 
املوارد  توجيه  هبدف  املدارس  جلميع 

. نحو املجاالت األكرث احتياجاً

- توفري التمويل الالزم

- دعم مجيع املعينيني 

للرؤية

االحتياجات  سجل  مأسسة  ترشيع/  تم 

الرأساملية للمدارس.

ترشيع خاص بسجل 

االحتياجات

الرسمي/  الطابع  اضفاء  ترشيع/ 

االحتياجات  سجل  مأسسة 

الرأساملية.

مستندات الربوتوكوالتتم إعداد الربوتوكوالت.

الربوتوكوالت  من  جمموعة  اعداد 

االحتياجات  سجل  استخدام  لتيسري 

الرأساملية (مبا يتسق مع الرؤية). 

الطابع  وإضفاء  الربوتوكوالت  ترشيع  تم 

الرسمي عليها.
ترشيع خاص بالربوتوكوالت

الطابع  واضفاء  الربتوكوالت  مأسسة 

الرسمي عليها. 

تم إعداد بند املوازنة املستهدف بالباب الثاين.
بند جديد يف موازنة الباب 

الثاين 

يتيح  الثاين  بالباب  موازنة  بند  وضع 

املبالغ  لتلقي  املدارس  أمام  الفرصة 

املالية التي جيوز انفاقها عىل أي يشء 

ضمن الباب الثاين.

تم حتويل كافة املوارد املالية املرتبطة بأعامل 
الصيانة الثانوية إىل بند املوازنة اجلديد. 

نقل متويل الصيانة إىل البند 
اتلجديد

املرتبطة  املالية  املوارد  كافة  إدراج 

بالصيانة والتي تتلقاها املدرسة ضمن 
الباب الثاين.

١٦٢
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املوازنة اجلديدةتم إعداد املوازنة املرجوة.

كافة  تعريف  تضمن  آلية  تصميم 
الفين  بالقطاع  املعنية  األطراف 

مستوى  عىل  املطلوبة  باملهارات 
االقتصاد املحيل والوطين. 

ترشيع خاص باآللية اجلديدة تم ترشيع/ مأسسة اآللية اجلديدة. 
الطابع  وإضفاء  اآللية  مأسسة 

الرسمي عليها. 

املبالغ  حتويل  عىل  ُيربهن  مبا  اآللية  إعداد  تم 

التي  واألجهزة  املعدات  عىل  وإنفاقها  املالية 

حتفيز  لدعم  الالزمة  املهارات  بناء  يف  ُتسهم 

االقتصاد املحيل. 

تقرير عن تطبيق اآللية 

اجلديدة 

قامئة باملهارات املطلوبة

وانفاق  رصف  تضمن  آلية  وضع 

التعليم  بقطاع  املرتبطة  املالية  املوارد 

التي  املعدات  عىل  فعيل  بشكل  الفين 

ُتسهم يف نقل هذه املهارات للطالب/ 

الطالبات. 

الستيعاب  الفين  التعليم  مناهج  تعديل  تم 

املهارات املستهدفة.
مناهج جديدة

تعديل املناهج الدراسية للتعليم الفين 

لتتوافق مع املهارات املطلوبة.

من  ومزيد  مزيد  يف  الالمركزية  تطبيق  تم 

املبالغ  املالية التي يتم توفريها ضمن «الباب 

السادس».

زيادة املبالغ التى تنفق 

المركزًيا من اإلنفاق 

الرأسامىل

تطبيق  عن  والدفاع  املطالبة 

األموال  من  مزيد  يف  الالمركزية 

يف  والسيام  السادس،  بالباب  املرتبطة 

أغراض تكنولوجيا املعلومات.  

تم إعداد اآللية، وختصيص املوارد املالية بناء 

عىل االحتياجات.

وثيقة رسمية خاصة 

بالتخصيص طبًقا لإلحتياج

األموال  ختصيص  تضمن  آلية  وضع 

عىل  بناء  السادس»  «بالباب  املرتبطة 

االحتياجات.
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واستيعاب  فهم  تعزيز   :(٢) اهلدف 

التعليمي  النظام  عرب  املعنية  األطراف 

املركزية  مفهوم  جتاه  كيل  بشكل 

واخلطة  والرؤية  والالمركزية 

االسرتاتيجية

مزيد  وإدراك  استيعاب  تعزيز  تم 

بشأن  املعنية  األطراف  من  ومزيد 

بتحقيق  املطالبة  مع  الالمركزية، 

العنارص األساسية املرتبطة بالرؤية. 

عدد ورش العمل 

وبرامج التوعية 

وعدد املشاركني 

واملتدربني

- توفري التمويل 

الالزم

- دعم مجيع اجلهات 

املعنية

- تغري برامج التوعية

املُراد  باألبحاث  جدول  إعداد  تم 
إجرائها، وتنفيذها بشكل كامل.

وثائق األبحاث 
ونتائجها

سلسلة  إلطالق  الالزمة  البحوث  وإجراء  تصميم 

وتعزيز  والتأييد  الدعوة  وبرامج  التوعية  محالت  من 

امللكية بني األطراف املعنية.

وكسب  املنارصة  برامج  إعداد  تم 

التأييد. 
وثائق برامج الدعم

وتوجيه  تصميم  يتم  البحوث،  هذه  مثل  إىل  استناداً 

تنظيم  ذلك:  يف  مبا  والتأييد،  والدعوة  التوعية  برامج 

التسويق  أنشطة  وتعزيز  السياسات،  حوار  لقاءات 

والتواصل،  االتصال  محالت  واطالق  االجتامعي، 

واستخدام االعالم، وخالفه.

تنفيذ خمتلف محالت الدعوة وبرامج التأييد والتوعية. وثائق الربامجتنفيذ برامج املنارصة وكسب التأييد.

نتائج التقييممجع بيانات من عمليات التقييم. 

والتأييد  الدعوة  حلمالت  نتيجة  املرتتب  األثر  تقييم 

للرؤية  املعنية  عىل مستوى ادراك وامتالك األطراف 

املوضوعة.

التأييد  برامج  وتنفيذ  إعداد  تم 

واملنارصة. 
زيادة عدد الداعمني 

واملؤيدين

االستمرار يف استهداف خمتلف األطراف املعنية، وفقاً 

ملا هو مناسب وحسب االقتضاء.
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اآلليات  إصالح   :(٣) اهلدف 

املعنية  والتنظيمية  الترشيعية 

تقييم  عمليات  وتفعيل  بتحديد 

وختطيط  املوازنة؛  احتياجات 

وختصيص  املوازنات؛  ووضع 

التدفقات  وإدارة  املوازنات؛ 

التوريدات  وتنظيم  النقدية؛ 

واملشرتيات احلكومية، مبا يتفق مع 

املالية»  («وزارة  املوضوعة  الرؤية 

و»وزارة  التخطيط»  و»وزارة 

اإلدارة املحلية»).

قامئة بالترشيعاتتم حتديد الترشيعات. 

املرتبطة  املجاالت  يف  الترشيعية  االصالحات  حتديد 
ذلك  يف  (مبا  إجرائها  الالزم  والتخطيط  واملوازنة  باملاليات 

التي  القوانني  من  أي  من  أقسام  أو  أجزاء  أو  حمددة  قوانني 
تعرتض مسار حتقيق الرؤية).

- دعم مجيع اجلهات 

املعنية

- إحداث املستهدف 

بربامج اإلصالح

- توفري التمويل الالزم

تم صياغة الترشيعات اجلديدة. 
الترشيعات بعد 

الصياغة

لعملية  الداعمة  والقوانني  الترشيعات  مسودة  صياغة 

متريرها  املقرر  والترشيعات  القوانني  تلك   – االصالح 

واصدارها واالستعاضة هبا عن القوانني التي تعرتض مسار 

حتقيق الرؤية).

اجلديدة  الترشيعات  تقديم  تم 

إىل الربملان، ومترير الترشيعات.

الترشيعات التى 

تم إقرارها
عرض وضامن إقرار مشاريع الترشيعات عىل الربملان. 

اإلصالحات  خمتلف  حتديد  تم 

التنظيمية.

وثيقة رسمية 

خاصة 

باإلصالحات

مبا يتفق مع الترشيعات التي تم تعديلها، حتديد االصالحات 

يف  التنظيمية  والعمليات  اإلجراءات  يف  إجرائها  املطلوب 

جماالت املالية واملوازنة والتخطيط.

اإلصالحات  خمتلف  تصميم  تم 

التنظيمية.
وثيقة تصميم 

اإلصالحات

تلك  وتعديل  تغيري  شأهنا  من  التي  االصالحات  تصميم 

األنظمة مبا يتفق مع الترشيعات والقوانني التي تم تعديلها. 

اإلصالحات  خمتلف  تنفيذ  تم 

التنظيمية.
وثيقة إقرار وتنفيذ 

اإلصالحات
تنفيذ تلك االصالحات.
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اآلليات  اصالح   :(٤) اهلدف 

املعنية  والترشيعية  التنظيمية 

إدارة  عمليات  وتفعيل  بتحديد 

والسيام  البرشية،  املوارد 

والفصل،  التعيني  اجراءات 

بالعالقة  القرار  اختاذ  وعملية 

يعكس  مبا  العاملني،  بتنقالت 

الرؤية.

قامئة بالترشيعاتتم حتديد الترشيعات.

حتديد االصالحات الترشيعية يف املجاالت املرتبطة 

باملوارد البرشية وشؤون العاملني لالزم إجرائها (مبا 
يف ذلك قوانني حمددة أو أجزاء أو أقسام من أي من 

القوانني التي تعرتض مسار حتقيق الرؤية).

- توفري التمويل الالزم

- دعم مجيع اجلهات املعنية

-إحداث االصالح املستهدف

متت صياغة الترشيعات اجلديدة.
الترشيعات بعد 

الصياغة

الداعمة  والقوانني  الترشيعات  مسودة  صياغة 
لعملية االصالح – تلك القوانني والترشيعات املقرر 

القوانني  عن  هبا  واالستعاضة  واصدارها  متريرها 

التي تعرتض مسار حتقيق الرؤية).

إىل  اجلديدة  الترشيعات  تقديم 

الربملان ومترير الترشيعات اجلديدة.

الترشيعات التى تم 

إقرارها

وضامن  عىل «الربملان»  الترشيعات  مشاريع  عرض 

إقرارها.

اإلصالحات  خمتلف  حتديد  تم 

التنظيمية.

وثيقة رسمية 

خاصة 

باإلصالحات

حتديد  تعديلها،  تم  التي  الترشيعات  مع  يتفق  مبا 

اإلجراءات  يف  إجرائها  املطلوب  االصالحات 

البرشية  املوارد  جمال  يف  التنظيمية  والعمليات 

وشؤون األفراد.

اإلصالحات  خمتلف  تصميم  تم 

التنظيمية.
وثيقة تصميم 

اإلصالحات

وتعديل  تغيري  شأهنا  من  التي  االصالحات  تصميم 

تلك األنظمة مبا يتفق مع الترشيعات والقوانني التي 

تم تعديلها. 

اإلصالحات  خمتلف  تنفيذ  تم 

التنظيمية.
وثيقة إقرار وتنفيذ 

اإلصالحات
تنفيذ تلك االصالحات.
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معدالت  وضع   :(٥) اهلدف 
 – البرشية  املوارد  توظيف 

تكاليف  معدالت  ذلك  يف  مبا 
توظيف  ومعدالت  التشغيل 

حتقيق  يف  ُيسهم  مبا   – العاملة 

الرؤية

املوارد  متطلبات  حتديد  تم 

املرتبطة بالرؤية.

قامئة باملوارد البرشية 

واملادية واملالية 
املطلوبة

الالزم  املوارد  متطلبات  حتديد  بغرض  مترين  وتنفيذ  تصميم 

جمموعة  اختاذ  املقرر  ومن  الرؤية:  حتقيق  أجل  من  توافرها 

والتعليم»  الرتبية  جانب «وزارة  من  واالجراءات  التدابري  من 

بغرض حتديد كافة تفاصيل املوارد الالزم توفريها بغرض حتقيق 

الرؤية. 

- توفري التمويل الالزم

-إحداث االصالح املستهدف

- خلق معدالت توظيف جيدة
الراهن  املوقف  حتديد  تم 

للموارد يف إطار النظام احلايل.

وثيقة حتليل الوضع 

الراهن

تصميم وإجراء عملية تقييم شامل للنظام/ الوضع احلايل، مع 

الرتكيز بشكل خاص عىل شؤون األفراد واملاليات. 

تم إعداد وتنفيذ اإلصالحات 

ونقل  حتويل  لتيسري  الالزمة 

إىل  احلايل  النظام  من  املوارد 

بينام  (وذلك  املرجو  النظام 

يتم حتقيق اجلوانب الرئيسية 

من الرؤية).

وثائق حتديد 

اإلصالحات 

وتنفيذها ومتابعة 

التنفيذ

سداد  بغرض  توظيفها  املُقرر  والُسبل  األساليب  خمتلف  تقييم 

تصميم  الوقت،  مدار  عىل  الرؤية  بتحقيق  املرتبطة  التكاليف 

وتنفيذ اإلصالحات الرضورية لتيسيري نقل املواد. 
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كافة  عىل  القضاء   :(٦) اهلدف 

الوظيفي  التكرار  أشكال 
واالزدواجية التنظيمية.

تم إعداد اهليكل التنظيمي.
وثيقة رسمية خاصة 

باهليكل

عن  ترتتب  التي  النتائج  ضوء  يف 

«اهلدف الفرعي اخلامس»، يتم إعداد 

لكل  التنظيمية  اهلياكل  من  جمموعة 

واملديرية  املركزي،  املستوى  من 

التعليمية، واإلدارة التعليمية. 

- خلق هيكل ادارى جديد

- توفري التمويل الالزم
- دعم مجيع اجلهات املعنية

متت صياغة بطاقات الوصف الوظيفي مع 

تطبيقها.

بطاقات الوصف 

اجلديدة 

لكل  الوظيفي  الوصف  بطاقات  إعداد 
اهلياكل  من  يتسق  مبا  فاعل  طرف 

للرؤية  ووفقاً  اجلديدة،  التنظيمية 

املوضوعة.

للهيكل  وفقاً  العاملني،  تنقالت  إجراء  تم 

«اهلدف  عن  املرتتبة  والنتائج  التنظيمي 

الفرعي اخلامس».
الوثائق الرسمية الدالة 

آنفاً  إليها  املُشار  األهداف  تنفيذ 

(تنقالت العاملني). 
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وتفعيل  إعداد   :(٧) اهلدف 

واملحاسبية  املساءلة  آليات 

ونظام  واألفقية  الرأسية 

استناداً  والتحفيز  التحفيز 

ومعايري  التعلم  نواتج  إىل 

جودة أداء النظام

تم إعداد مؤرشات اجلودة واألداء. 
وثيقة مؤرشات 

اجلودة واألداء

املساءلة واملحاسبية الرأسية

نظام  وحتفيز  توجيه  يف  ُتسهم  جودة  ومؤرشات  أداء  معايري  وضع 

املساءلة واملحاسبية . 

- دعم مجيع املعنيني

- توفري التمويل الالزم

اجلديدة  اآلليات  تفعيل   -

املستويات  مجيع  عىل 

الرأسية واألفقية

خط  بيانات  وحرص  مجع  تم 

األساس. 

وثيقة بيانات 

سنة األساس

تصميم وتنفيذ سلسلة من الدراسات التي ُتسهم يف حتديد وضع املدارس 

مبؤرشات  مقارنة  وذلك  التعليمية  واملديريات  التعليمية  واإلدارات 

األداء.  مؤرشات  إعداد  عليه  بناء  يتم  أساس  خط  وضع   – األداء 

للمساءلة  نظام  تصميم  تم 
واملحاسبية والتحفيز وفقاً للرؤية.

وثيقة النظام 

اجلديد

بعد  والعقاب  والتحفيز  الرأسية  للمساءلة  شامل  نظام  تصميم 

مراجعة األنظمة احلالية. 

تم تفعيل نظام املساءلة واملحاسبية 

والتحفيز بشكل كامل.
قرار وزارى 

خاص بالتفعيل
تفعيل ومأسسة نظام املساءلة واملحاسبية الرأسية والتحفيز. 

تم استعراض الترشيعات.
قامئة 

بالترشيعات

املساءلة واملحاسبية األفقية 

روابط  إقامة  إىل  يؤدي  مبا  الصلة  ذات  الترشيعات  كافة  مراجعة 

اإلدارة  (قانون  النظام   مستويات  كافة  عىل  قوية  أفقية  مساءلة 

األمناء،  جمالس  وقرار  ٧٠؛   –  ٦٦ املواد   ،١٩٧٩ لعام   ٤٣ رقم  املحلية 

وقانون العاملني باحلكومة رقم ٤٧ لعام ١٩٧٨). 

اجلديدة،  الترشيعات  صياغة  متت 

مبا يتفق مع الرؤية.

الترشيعات بعد 

الصياغة

تصميم نظام شامل للمساءلة األفقية: إعادة صياغة كافة الترشيعات 

ذات الصلة مبا يؤدي إىل إقامة وتعزيز روابط مساءلة أفقية قوية عىل 

كافة مستويات النظام (ُيرجى االطالع عىل اهلدف الفرعي الرابع).

إىل  الترشيعات  قوانني  تقديم  تم 

جانب  من  متريرها  مع  الربملان، 

الربملان. 

الترشيعات التى 

تم إقرارها
عرض واقرار الترشيعات بواسطة الربملان/ الوزير. 

الترشيعات،  مسودة  صياغة  متت 

من  ومتريرها  الربملان،  إىل  وتقدميها 
جانب الربملان.

وثيقة رسمية 

خاصة 
بالترشيعات 
اجلديدة

يف  باحلق  املرتبطة  املختلفة  الترشيعات  مسودات  كافة  صياغة 

التدخل.
تنفيذ الترشيعات التي يتم تعديلها وإقرارها. 
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تقييم   :(٨) اهلدف 

القدرات  من  االحتياجات 

معها  والتجاوب  الوظيفية 

الرؤية  عىل  يتفق  مبا 

املتنامية.

القدرات  احتياجات  تقييم  تم 

الوظيفية، بالعالقة من الرؤية.
نتائج التقييم

العاملني  قدرات  خمتلف  تقييم  إىل  هيدف  مترين  وتنفيذ  تصميم 

عند  وذلك  إليهم  إسنادها  املقرر  باملهام  االضطالع  من  ومتكينهم 

- توفري االحتياجات املرحلة املناسبة.

الالزمة لكل وظيفة

- توفري التمويل الالزم
تم التعامل مع احتياجات القدرات 

الوظيفية ذات الصلة بالرؤية.

خطة تنفيذية 

وخطوات 
إجرائية هبذا 

الشأن

يف ضوء النتائج التي ترتتب عن عمليات التقييم، يتم تصميم وتنفيذ 

برامج بناء وتنمية القدرات بشكل كيل، مبا متكني مجيع األفراد من 

تأدية املهام املنوطة هبم. 
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كيان  وتفعيل  إنشاء   :(٩) اهلدف 

داعم لعملية التنفيذ.

تم حتديد جمهودات ومهام اإلصالح.
وثيقة حتديد 

املجهودات واملهام 

حتديد  إىل  هيدف  مترين  وإجراء  تصميم 

والتطوير  االصالح  وأعامل  مهام  كافة 

دعم  بغرض  تنفيذها  األمر  يتطلب  والتي 

هذه املجهودات.

- إنشاء الكيان املنشور
- دعم مجيع املعينني

- توفري التمويل الالزم
الكيان املصممتم تصميم كيان دعم عملية التنفيذ.

يف ضوء النتائج التي ترتتب عن هذا التقييم، 

االصالح  عملية  دعم  كيان  تصميم  يتم 

لتأدية كافة هذه املهام عىل مجيع املستويات 

اإلدارية . 

لعملية  الداعم  الكيان  كيان  ترشيع  تم 

التنفيذ ومتويله وتفعيل أدائه بشكل كامل.

الترشيع اخلاص 

بالكيان اجلديد

كافة  عىل  الكيان  هذا  ومأسسة  تفعيل 

مستويات النظام.

óFGƒ©dG

تقدم أداء النظام صوب حتقيق األهداف 

القومية املرجوة وحتقيق رؤية الالمركزية 

نظام تعليمى جيد مرن 

دينامييك يوازن بني 

املركزية والالمركزية

تقارير أجهزة املتابعة والالمركزية
حتقق األهداف من ١ 

إىل ٩
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 2017 /2016 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîªdG
إعداد سجل لالحتياجات الرأسمالية لجميع المدارس بهدف توجيه الموارد نحو المجاالت األكثر احتياجاً• 

تشريع/ إضفاء الطابع الرسمي/ مأسسة سجل االحتياجات الرأسمالية• 

إعداد مجموعة من البروتوكوالت لتيسير استخدام سجل االحتياجات الرأسمالية (بما يتسق مع الرؤية). ١

مأسسة البرتوكوالت وإضفاء الطابع الرسمي عليها. ٢

وضع بند موازنة بالباب الثاني يتيح الفرصة أمام المدارس لتلقي المبالغ المالية التي يجوز انفاقها على أي شيء ضمن الباب الثاني. ٣

إدراج كافة الموارد المالية المرتبطة بالصيانة والتي تتلقاها المدرسة ضمن الباب الثاني. ٤

تصميم آلية تضمن تعريف كافة األطراف المعنية بالقطاع الفني بالمهارات المطلوبة على مستوى االقتصاد المحلي والوطني.. ٥

مأسسة اآللية وإضفاء الطابع الرسمي عليها. . ٦

وضع آلية تضمن صرف وانفاق الموارد المالية المرتبطة بقطاع التعليم الفني بشكل فعلي على المعدات التي ُتسهم في نقل هذه المهارات . ٧

للطالب/ الطالبات. 

تعديل المناهج الدراسية للتعليم الفني لتتوافق مع المهارات المطلوبة.. ٨

المطالبة والدفاع عن تطبيق الالمركزية في مزيد من األموال المرتبطة بالباب السادس، والسيما في أغراض تكنولوجيا المعلومات.  . ٩

وضع آلية تضمن تخصيص األموال المرتبطة ”بالباب السادس“ بناء على االحتياجات.. ١٠

تصميم وإجراء البحوث الالزمة إلطالق سلسلة من حمالت التوعية وبرامج الدعوة والتأييد وتعزيز الملكية بين األطراف المعنية.. ١١

استناداً إلى مثل هذه البحوث، يتم تصميم وتوجيه برامج التوعية والدعوة والتأييد، بما في ذلك: تنظيم لقاءات حوار السياسات، وتعزيز . ١٢
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أنشطة التسويق االجتماعي، واطالق حمالت االتصال والتواصل، واستخدام االعالم، وخالفه.

تنفيذ مختلف حمالت الدعوة وبرامج التأييد والتوعية. • 

تقييم األثر المترتب نتيجة لحمالت الدعوة والتأييد على مستوى ادراك وامتالك األطراف المعنية للرؤية الموضوعة.• 

االستمرار في استهداف مختلف األطراف المعنية، وفقاً لما هو مناسب وحسب االقتضاء.• 

تحديد االصالحات التشريعية في المجاالت المرتبطة بالماليات والموازنة والتخطيط الالزم إجرائها (بما في ذلك قوانين محددة أو . ١٣

أجزاء أو أقسام من أي من القوانين التي تعترض مسار تحقيق الرؤية).

صياغة مسودة التشريعات والقوانين الداعمة لعملية االصالح – تلك القوانين والتشريعات المقرر تمريرها واصدارها واالستعاضة بها . ١٤

عن القوانين التي تعترض مسار تحقيق الرؤية).

تحديد االصالحات التشريعية في المجاالت المرتبطة بالموارد البشرية وشؤون العاملين لالزم إجرائها (بما في ذلك قوانين محددة أو . ١٥

أجزاء أو أقسام من أي من القوانين التي تعترض مسار تحقيق الرؤية).

صياغة مسودة التشريعات والقوانين الداعمة لعملية االصالح – تلك القوانين والتشريعات المقرر تمريرها واصدارها واالستعاضة بها . ١٦

عن القوانين التي تعترض مسار تحقيق الرؤية).

تصميم وتنفيذ تمرين بغرض تحديد متطلبات الموارد الالزم توافرها من أجل تحقيق الرؤية: ومن المقرر اتخاذ مجموعة من التدابير . ١٧

واالجراءات من جانب ”وزارة التربية والتعليم“ بغرض تحديد كافة تفاصيل الموارد الالزم توفيرها بغرض تحقيق الرؤية.  وعلى وجه 

التحديد، من المقرر تصميم هذا التمرين وتنفيذه بغرض التوصل إلى تقديرات بشأن العناصر والجوانب الوارد ذكرها فيما يلي: (أ) عدد 

األفراد الالزم االستعانة بهم بغرض تأدية مختلف االختصاصات والمهام الرئيسية (وذلك مقارنة بمختلف معدالت توظيف العمالة)، 

(ب) اجمالي الموارد الالزم توفيرها بما يكفل تمكين هؤالء األفراد من تأدية االختصاصات والمهام المعهودة إليهم (وفقاً لمختلف نسب 

ومعدالت الخدمات المختلفة)، (ج) اجمالي التكاليف المتوقع تكبدها بما يكفل تحقيق هذه الرؤية على مدار الوقت. 
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تصميم وإجراء عملية تقييم شامل للنظام/ الوضع الحالي، مع التركيز بشكل خاص على شؤون األفراد والماليات. . ١٨

تقييم مختلف األساليب والُسبل الُمقرر توظيفها بغرض سداد التكاليف المرتبطة بتحقيق الرؤية على مدار الوقت، عن طريق استخدام . ١٩

أداة الكترونية على الحاسب اآللي. وفي هذا الصدد، يجوز طرح بعض االفتراضات بشأن تدفق الموارد المالية ”الخارجية“: زيادة 

”الناتج المحلي اإلجمالي“، وزيادة ”موازنة التعليم بشكل عام“، و“تدفق دعم مالي من جهات مانحة“. 

تصميم وتنفيذ االصالحات الضرورية لتيسير نقل الموارد (ُيرجى االطالع على ”الهدف الفرعي الثالث“ و“الهدف الفرعي الرابع“). . ٢٠

في ضوء النتائج التي تترتب عن ”الهدف الفرعي الخامس“، يتم إعداد مجموعة من الهياكل التنظيمية لكل من المستوى المركزي، . ٢١

والمديرية التعليمية، واإلدارة التعليمية. 

إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لكل طرف فاعل بما يتسق من الهياكل التنظيمية الجديدة، ووفقاً للرؤية الموضوعة.. ٢٢

á«°SCGôdG á«Ñ°SÉëªdGh ádAÉ°ùªdG
وضع معايير أداء ومؤشرات جودة ُتسهم في توجيه وتحفيز نظام المساءلة والمحاسبية (على سبيل المثال: نسبة تحسن درجات القراءة . ٢٣

بالصف الثالث االبتدائي مقارنة بدرجات العام الماضي). 

تصميم وتنفيذ سلسلة من الدراسات التي ُتسهم في تحديد وضع المدارس واإلدارات التعليمية والمديريات التعليمية وذلك مقارنة . ٢٤

بمؤشرات األداء – وضع خط أساس يتم بناء عليه إعداد مؤشرات األداء. 

تصميم نظام شامل للمساءلة الرأسية والتحفيز والعقاب بعد مراجعة األنظمة الحالية. . ٢٥

á«≤aC’G á«Ñ°SÉëªdGh ádAÉ°ùªdG
مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بما يؤدي إلى إقامة روابط مساءلة أفقية قوية على كافة مستويات النظام  (قانون اإلدارة المحلية . ٢٦
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رقم ٤٣ لعام ١٩٧٩، المواد ٦٦ – ٧٠؛ وقرار مجالس األمناء، وقانون العاملين بالحكومة رقم ٤٧ لعام ١٩٧٨). 

تصميم نظام شامل للمساءلة األفقية: إعادة صياغة كافة التشريعات ذات الصلة بما يؤدي إلى إقامة وتعزيز روابط مساءلة أفقية قوية . ٢٧

على كافة مستويات النظام (ُيرجى االطالع على الهدف الفرعي الرابع).

عرض واقرار التشريعات بواسطة البرلمان/ الوزير. . ٢٨

صياغة كافة مسودات التشريعات المختلفة المرتبطة بالحق في التدخل.. ٢٩

تصميم وتنفيذ تمرين يهدف إلى تقييم مختلف قدرات العاملين وتمكينهم من االضطالع بالمهام المقرر إسنادها إليهم وذلك عند . ٣٠

المرحلة المناسبة.

في ضوء النتائج التي تترتب عن عمليات التقييم، يتم تصميم وتنفيذ برامج بناء وتنمية القدرات بشكل كلي، بما تمكين جميع األفراد من . ٣١

تأدية المهام المنوطة بهم. 

تصميم وإجراء تمرين يهدف إلى تحديد كافة مهام وأعمال االصالح والتطوير (بما في ذلك بناء القدرات) والتي يتطلب األمر تنفيذها . ٣٢

بغرض دعم هذه المجهودات.

في ضوء النتائج التي تترتب عن هذا التقييم، يتم تصميم كيان دعم عملية االصالح لتأدية كافة هذه المهام، بحيث يمتد هذا الكيان من . ٣٣

المستوى المركزي ومروراً بكافة المستويات األدنى، وحتى الوصول للمدارس. 

تفعيل ومأسسة هذا الكيان على كافة مستويات النظام.. ٣٤



١٧٦

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEGh á«æ¡ªdG á«ªæàdG èeÉfôH
ΩÉ©dG ±ó¡dG: «نظم متطورة دينامية إلدارة الموارد البشرية، توفر برامج التنمية المهنية كمحور رئيس داعم إلصالح نظام التعليم قبل 

الجامعى فى إطار من الالمركزية والحوكمة الرشيدة وفى إطار دولى متميز»

:áeó≤e
تسعى األمم، من خالل نظم تعليمها، إلى تحقيق أهدافها التنموية ببناء أجيال على درجة رفيعة من الخلق والمهنية، وإلى أن توجد 

لنفسها مجتمًعا قادًرا على التعامل مع المعرفة، قادًرا على إنتاجها، ومن ثم يعظم من دور اقتصاد المعرفة بإنتاج المعرفة، وتداولها، وتطويرها، 

وتصديرها،...إلخ. ويعد قطاع التعليم قبل الجامعي المصري أحد أكبر نظم التعليم في العالم، واألكبر بإقليم شمال إفريقيا، والشرق 

األوسط (طالًبا، وعمالة)، فهو يستحوذ على ما يناهز ثلث العاملين بالجهاز الحكومي للدولة. وألن قطاع التعليم قبل الجامعي هو خدمي 

كثيف العمالة بطبيعة الحال، فإن ذلك الواقع يفرض الحاجة الملحة إلى بناء وتفعيل نظام يضمن توظيف وإدارة ذلك النوع من الموارد، 

صعبة التعامل واالستيعاب، على الوجه األمثل واألكفأ. إن تنمية قدرات وإبداعات، وإدارة قوة عمل بهذا الحجم تمثل تحدًيا كبيًرا لنظام 

التعليم قبل الجامعي المصري، حتى تضمن إنتاج خريج على مستوى عاٍل من الجودة والمهارة والكفاءة، والتنوع والثراء الفكري والبدني 

والوجداني المطلوبين لكل من عالم واقتصاد المعرفة المنشودين. ويعتمد برنامج التنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية، محل الطرح، 

على اعتبار الموارد البشرية على أنها أحد أهم أصول قطاع التعليم قبل الجامعي؛ فهو يعتبرها أعظم قيمة من األبنية المدرسية، ومن مكون 

التكنولوجيا، ومن الموارد المادية والمالية األخرى. فمهما ُحِشَدت الموارد لقطاع ما ال تدار موارده البشرية بكفاءة، فإنه من المحتم أن ال 

يقدر ذلك القطاع على تحقيق أهدافه وتعظيم مخرجات تلك الموارد المحشودة بكثافة. 

 äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG
غياب فكر إدارة الموارد البشرية فى قطاع التعليم بشكل شبه تام.• 

ترهل الجهاز اإلدارى بقطاع التعليم ق.ج.  ببعض  المستويات التعليمية واإلدارية والفنية.• 
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١٧٧

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

سوء استغالل إمكانات وطاقات الموارد البشرية الهائلة بالقطاع.• 

سوء استغالل إمكانات وطاقات القطاع المادية نتيجة عدم دراية بكيفية استغالل العاملين بالقطاع لها.• 

عدم الفصل بين الكثير من اختصاصات بعض الكيانات بالقطاع وتداخلها نتيجة عدم وضوح األدوار.• 

تضارب المصالح بين الكثير من الكيانات بالقطاع.• 

غياب المحاسبية والمساءلة والشفافية بشكل كبير فى القطاع.• 

عدم وجود رؤية استراتيجية إلدارة موارد القطاع البشرية والمادية وإمكانية التطوير لالمتياز.• 

ضعف الموارد المالية المخصصة للتدريب  والتنمية المهنية فى الموازنة العامة.• 

تضارب االختصاصات بين الجهات العاملة فى برامج التنمية المهنية التدريب المختلفة.• 

غياب آلية حقيقية لتحديد االحتياجات وقياس أثر التنمية المهنية.• 

نقص الكوادر القيادية والفنية فى التدريب.• 

ضعف دور التوجيه الفنى فى التنمية المهنية المستدامة.• 

مقاومة التغيير وعدم الرغبة في التنمية المهنية.• 

ìÓ°UEÓd èeÉfôÑdG äÉ«é«JGôà°SG
مراجعة هياكل القطاع، ومأسسة نظام إلدارة الموارد البشرية، ونظم التنمية المهنية بما يدعم عملية تطوير شمولية • 

استشارة بيوت الخبرة والمؤسسات الدولية العاملة فى مجال الموارد البشرية وتنميتها • 

بناء وتشكيل رؤية عامة إلدارة الموارد البشرية بمشاركة من العاملين فى قطاع العاملين، وممثلين لجميع الجهات لضمان تبني تلك • 

الرؤية ونشرها بين العاملين بجميع مستويات النظام، وتنمنية الشعور بملكيتها لديهم



١٧٨

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

التحول التدريجى من إدارة األفراد النمطية القديمة إلى تطبيق آليات إدارة الموارد البشرية• 

اختيار قيادات الهياكل الفرعية والمؤسسات التابعة للنظام وفق معايير صارمة لالختيار• 

تنمية مستمرة لجميع العاملين بإدارة الموارد البشرية، مستجيبة، آنية، موجهة نحو االمتياز• 

أداء •  مستوى  لتحسين  تصورات  ووضع  التعليم،  لنظام  المكونة  الكيانات  جميع  أعمال  تقييم  فى  والعمليات  النظم  تحليل  منهج  تبنى 

العمليات بها، ومدى ترابط الكيانات مع بعضها البعض

العاملين، •  بين  الذاتية  التنمية  روح  لتحفيز  وكذا  بالنظام،  اإلبداع  ونماذج  المتميزين  إثابة  خاللها  من  يمكن  للحوافز  مرنة  نظم  بناء 

وتطبيًقا لسياسة ربط الحافز باألداء

واللوائح، •  التشريعات،  بإصالح  وحمايتهم  لهم،  الكامل  والتأييد  الدعم  مع  اإلصالح،  مسئولية  لتولى  الكفاءات  ذوى  عن  التنبيش 

والقرارات، واإلصالح التنظيمى والهيكلى، واإلعداد التام والمتخصص لهم فى شتى مجاالت اإلدارة، مع االعتماد على اختيار الكفء، 

ال على الكفاءة المتواجدة

تمكين المدرسة بشكل مباشر من إحداث نقلة نوعية فى مستوى األداء بالفصل المدرسى، من خالل توجيه مخصصات مالية إلصالح • 

العملية التعليمية به، وذلك فى ضوء تفعيل مسيرة الالمركزية المالية واإلدارية والسياسية فى قطاع التعليم قبل الجامعى

   



١٧٩

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájô°ûÑdG OQGƒªdG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
ΩÉ©dG ±ó¡dG: نظم متطورة دينامية إلدارة الموارد البشرية، توفر برامج التنمية المهنية كمحور رئيس داعم إلصالح نظام التعليم قبل الجامعى فى إطار من الالمركزية 

والحوكمة الرشيدة وفى إطار دولى متميز

تحول مفاهيمي تدريجى وبنائى نحو تفعيل نظم إدارة الموارد البشرية كأساس إيجاد بئية عمل ملهمة ومحفزة على اإلبداع، والعمل التعاونى والجماعى نحو تحقيق تحول مفاهيمي تدريجى وبنائى نحو تفعيل نظم إدارة الموارد البشرية كأساس إيجاد بئية عمل ملهمة ومحفزة على اإلبداع، والعمل التعاونى والجماعى نحو تحقيق . . ١

أهداف قطاع التعليمأهداف قطاع التعليم

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

فلسفة . ١٫١ تبىن 

ورسالة  ورؤية 

لتطوير  حقيقية 

البرشية،  املوارد 

وبناء منوذج إلدارة 

البرشية  املوارد 

بالقطاع 

تكليف قيادة خمتارة بعناية فائقة عىل علم بأصول اإلدارة، والسيام إدارة املوارد البرشية، لتوىل . ١٫١٫١

ملف تنمية املوارد البرشية، والتنمية املهنية بالقطاع

تشكيل فريق عمل يضم مجيع أصحاب املصلحة، لتبىن فلسفة لتنمية املوارد البرشية بحلول . ١٫١٫٢
عام ١٥/١٤

ضوء . ١٫١٫٣ وىف  الالمركزية،  نحو  الوزارة  توجهات  ضوء  ىف  البرشية  املوارد  ملكون  رؤية  وضع 

أهداف قطاع التعليم ككل خالل عام ١٥/١٤

تعليمًيا . ١٫١٫٤ املتفوقة  التعليم  نظم  ببعض  وخاصة  البرشية،  املوارد  إدارة  لنظم  مناذج  دراسة 

(سنغافورة، اهلند، فنلندا)

تبين منوذج ألحد نظم إدارة املوارد البرشية بإحدى الدول املتقدمة تعليمًيا  خالل (سنغافورة، . ١٫١٫٥

اهلند، فنلندا) خالل ١٥/١٤

تشكيل مالمح نظام إدارة املوارد البرشية خالل عام ١٥/١٤. ١٫١٫٦

عام واحد

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم 

العام-  وحدة 

السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي



١٨٠

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

عمل . ١٫٢ إطار  وضع 

يوجه  مفاهيمى 

وحيكم عمل إدارة 

البرشية،  املوارد 

القيادات  تتبناه 

ويتبناه  بالقطاع، 

مجيع العاملني

مراجعة شاملة لنظم إدارة شئون العاملني احلالية بالقطاع، يف ضوء رؤية الالمركزية لقطاع . ١٫٢٫١

التعليم قبل اجلامعي

هندرة نظام التعليم ىف ضوء التحول إىل إدارة املوارد البرشية، بدًال من إدارة شئون العاملني . ١٫٢٫٢

التقليدية١.
وضع إطار مفاهيمى كدليل مرجعي حيدد مالمح ومفاهيم ومصطلحات، ومهارات، وآليات . ١٫٢٫٣

إإدارة املوارد البرشية 
تصميم املصفوفات اخلاصة بتخطيط العالقة بني إدارة املوارد البرشية وبقية اإلدارات األخرى. ١٫٢٫٤

نتائج مطلوب الوصول إليها بتطبيق اإلطار. ١٫٢٫٥
إنتاج مؤرشات ألداء النظام ىف ضوء مفاهيم اإلدارة الرشيدة، والنتائج املطلوب حتقيقها. ١٫٢٫٦

تبىن مجيع القيادات والعاملني بالقطاع لإلطار. ١٫٢٫٧

عالقات بينية مصممة ومبنية هبدف حتسني األداء والعمليات، وفق اإلطار املفاهيمي املقر٢. ١٫٢٫٨

عام واحد

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم 

العام-  وحدة 
السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي

مهام . ١٫٣ حتديد 

ت  ليا مسئو و

حمددة  وأدوار 

ضمن خمطط إدارة 

البرشية  املوارد 

وأهداف  متسقة 

القطاع

مراجعة مهام ومسئوليات وأدوار مجيع اإلدارات املكونة للنظام ىف ضوء أهداف القطاع، وىف . ١٫٣٫١

ضوء إطار العمل السابق، ورؤية المركزية القطاع

إعادة حتديد الوصف الوظيفى جلميع اإلدارات ىف ضوء املهام واملسئوليات التى تستقر عليها . ١٫٣٫٢

عمليات املراجعة

حتديد حجم وطبيعة وجودة العمل املستهدف جلميع إدارات بالقطاع. ١٫٣٫٣

١٫٣٫٤ .Norms بناء معدالت العاملني/ إدارة عاملة بالقطاع

بعد . ١٫٣٫٥ بالقطاع،   للعاملني  الوظيفي  بالعبء  اخلاصة  املنظمة  والترشيعات  القرارات  إصدار 

مراجعة القائم منها والتعديل ىف ضوء املراجعة

حتديد حجم القوى البرشية املناسبة لالضطالع بأعباء الوظيفة بكل إدارة عىل مستوى القطاع. ١٫٣٫٦

حتديد الكفاءات واملهارات واملؤهالت املطلوبة لالضطالع مبهام/ إدارة عىل مجيع املستويات. ١٫٣٫٧

وضع آليات تقييم أداء العاملني بجميع اجلهات، وفق املنتج املتوقع. ١٫٣٫٨

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم 

العام-  وحدة 

السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي

١    املقصود هبندرة اإلدارة، هو مصطلح إدارى خاص بإعادة هندسة نظام اإلدارة ملؤسسة ما. ونعىن هنا إعادة تصميم العالقات التفاعلية بني اإلدارات املختلفة مع بعضها البعض بشكل عام، وعالقة تلك اإلدارات مع إدارة املوارد البرشية ىف النظام. 
وحيكم عملية اهلندرة رؤية وأهداف النظام، عىل أن تكون موجهة إلنجاز العمل بالرسعة والكفاءة املطلوبة، وىف إطار للتكلفة يفرتض أن يكون األدىن. 

٢    يوضح التصميم املستهدف: أ) موقع إدارة املوارد البرشية عىل املستوى املركزى، ونظرياهتا عىل مستوى املديريات واإلدارات التعليمية، واملدارس؛ ب) ختطيط العالقة بني إدارات املوارد البرشية، وبقية اإلدارات بالقطاع، كل حسب املستوى 
اإلدارى املناظر، وكذلك العالقة الرأسية فيام بينها؛ ج) تصميم توجيهى كإطار عمل مرجعى يوضح العالقة بني مجيع الكيانات املكونة لنظام إدارة املوارد البرشية عىل مجيع مستويات اإلدارية (بدًءا من الديوان، ووصوًال إىل املدرسة)



١٨١

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

عمل . ١٫٤ ثقافة  نرش 
وراسخة  شائعة 

بني العاملني ملزمة 
تعليامت  باتباع 

املوارد  إدارات 
البرشية

املوارد . ١٫٤٫١ إدارة  والسيام  احلديثة،  اإلدارة  ثقافة  لنرش  واملهارة  الكفاءة  عاىل  عمل  فريق  تشكيل 

البرشية بني العاملني بالقطاع

عقد ندوات تثقيفية لنرش الوعى بني مجيع العاملني بالقطاع عن دور إدارة املوارد البرشية ىف . ١٫٤٫٢

تنمية وتطوير أداء القطاع
اإلدارة . ١٫٤٫٣ فكر  لرتسيخ  اإلدارات  بقية  مع  البرشية  املوارد  إدارة  عىل  للقامئني  املستمر  التواجد 

اجلديد، وتذليل العقبات 

نرش فكر التضافر ال التناحر بني العاملني بإدارة املوارد البرشية، وبقية اإلدارات األخرى. ١٫٤٫٤

ترسيخ فكر العمل اجلامعى من خالل مشاريع مشرتكة بني العاملني بالقطاع لتحسني األداء، . ١٫٤٫٥

وبحوث العمليات 

ما . ١٫٤٫٦ أحسن  عىل  البرشية  باملوارد  االنتفاع  والسيام  العاملني،  بني  باملوارد  االنتفاع  ثقافة  نرش 

يكون االنتفاع

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية 

قطاع التعليم 

العام-  وحدة 
السياسات 

والتخطيط 
االسرتاتيجي



١٨٢

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

بنية مؤسسية وتكنولوجية قوية دينامية إلدارة الموارد البشرية، يضطلع بإدارتها أكفأ المديرين والكوادر الفنية بالمدريةبنية مؤسسية وتكنولوجية قوية دينامية إلدارة الموارد البشرية، يضطلع بإدارتها أكفأ المديرين والكوادر الفنية بالمدرية. . ٢
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البرشية . ٢٫١ املوارد  إدارة  هيكلة 
القطاع  هياكل  ضمن 

عمل  بيئة  وإتاحة  تدرجيًيا، 
لالضطالع  جمهزة  مستقرة 

مبهامها 

تشكيل فريق عمل يضم خرباء الوزارة، ورشكاء التنمية لوضع اإلطار . ٢٫١٫١

السابق، وحتديد آليات التطبيق 

إدارة . ٢٫١٫٢ هليكلة  واإلدارة  للتنظيم  املركزى  اجلهاز  موافقة  عىل  احلصول 

املوارد البرشية بالقطاع

إنجاز . ٢٫١٫٣ من  البرشية  باملوارد  العاملني  جهاز  متكن  التى  األماكن  إتاحة 

مهامها 
(لوجستية، . ٢٫١٫٤ الالزمة  بالتجهيزات  البرشية  املوارد  إدارات  جتهيز 

وتكنولوجية...إلخ)

واقًعا . ٢٫١٫٥ أمًرا  ليصبح  تدرجيًيا،  بالقطاع  البرشية  املوارد  إدارة  عمل  بدء 

بنهاية عام ١٧/١٦، بالبدء بالديوان، ثم املديريات، فاإلدارات

عامان

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم العام- 

املديريات

عالية . ٢٫٢ وكوادر  قيادات،  توفري 

والكفاءة  والقدرة،  املهارة، 

إدارة  مبهام  لالضطالع 

أن  عىل  البرشية،  املوارد 

وعناية  بدقة  خمتارة  تكون 

وموضوعية شديدة

الكفاءة، . ٢٫٢٫١ أساسها  البرشية،  املوارد  إدارات  قيادة  اختيار  معايري  وضع 

واملهارة، واملؤهل وليس دوهنا خالل عام ١٥/١٤

وضع معايري اختيار الكوادر القامئة عىل إدارات املوارد البرشية بجميع . ٢٫٢٫٢

املستويات اإلدارية

أن . ٢٫٢٫٣ عىل  بالقطاع،  هيكلتها  إقرار  بعد  البرشية،  املوارد  مديرى  تكليف 

يكون العمل بنظام العقد املرهون بالنتائج

اختيار الكوادر العاملة باملوارد البرشية وفق املعايري املعدة لذلك. ٢٫٢٫٤

عىل . ٢٫٢٫٥ باملستجدات  لإلملام  مستمرة،  بصفة  والكوادر  القيادات  تدريب 

مستوى املجال

تقييمها . ٢٫٢٫٦ ليتم  والكوادر  القيادات  أداء  مستوى  لقياس  مؤرشات  وضع 

بشكل مستمر، ومن ثم املحاسبية

جتديد عقود مديري املوارد البرشية بناء عىل النتائج. ٢٫٢٫٧

عام واحد

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم العام-  

وحدة السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي
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بناء نظام معلوماىت، وحكومة . ٢٫٣

ومتابعة  إلدارة  إلكرتونية 

املوارد  وتنمية  وتقويم 

القرار  اختاذ  ودعم  البرشية، 

املركزى  املستوى  عىل 

والقضاء  والالمركزى، 

التكرار  أشكال  كافة  عىل 

واالزدواجية  الوظيفى 

التنظيمية 

واملعلومات . ٢٫٣٫١ البيانات  مجيع  تضم  والتى  االسرتاتيجية  املصفوفات  إنتاج 
بالقطاع،  البرشية  املوارد  إدارة  مهام  لتنفيذ  جتمعيها،  وآليات  املطلوبة 

عىل أن تكون مبثابة املرجعية التى حتكم عمل النظام إلكرتونًيا

املطلوب . ٢٫٣٫٢ واملعلومات  بالبيانات  اخلاصة  اإللكرتونية  النامذج  تصميم 

جتميعها، حمددة ألدوار مجيع األطراف بالنظام

مراجعة نظم املعلومات القامئة ىف ضوء النظم املستهدف تفعيلها إلدارة . ٢٫٣٫٣

املوارد البرشية، وحتديد الفجوات إن وجدت

املنتفعني . ٢٫٣٫٤ مجيع  بني  فعلية  برشاكة  اإللكرتونية  للحكومة  نظام  بناء 

واملعنيني، لدعم الشعور بامللكية

التصديق عىل تفعيل النظام بعد قبول مجيع املعنيني. ٢٫٣٫٥

التنفيذ الفعيل لنظم احلكومة اإللكرتونية عام ١٧/١٦. ٢٫٣٫٦

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم العام-  

وحدة السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي- 

التطوير 

التكنولوجي

إدارات . ٢٫٤ وتكامل  تعاون 

واإلدارات  البرشية  املوارد 

أهداف  لتحقيق  األخرى 

القطاع ككل

نرش مفاهيم اإلدارة القامئة عىل التآزر ال التناحر. ٢٫٤٫١

تبىن وتعميم مناذج نجاح الدعم الناجحة بالقطاع. ٢٫٤٫٢

البرشية، . ٢٫٤٫٣ املوارد  بني  العالقة  لتوثيق  اإلدارات  بني  دورية  لقاءات 

واإلدارات األخرى، وترسيخ املفاهيم

مرشوعات للعمل اجلامعي بني اإلدارات وإدارة املوارد البرشية. ٢٫٤٫٤

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية 

قطاع التعليم العام-  

وحدة السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي

األكادميية املهنية 

للمعلم
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أداء منضبط للعاملين بمنظومة التعليم وفق مبادرات وتوجيهات إدارات الموارد البشريةأداء منضبط للعاملين بمنظومة التعليم وفق مبادرات وتوجيهات إدارات الموارد البشرية. . ٣
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الختيار . ٣٫١ صارمة  معايري  إعداد 
والسيام  التعليمية  القيادات 

القيادات املدرسية 

عىل . ٣٫١٫١ قامئة  املدرسية،  القيادات  والسيام  القيادات،  كل  الختيار  معايري 

الكفاءة، والفكر، ومرشوع حقيقى لإلصالح عام ١٥/١٤ 

مراجعة مهام ومسئوليات مجيع مستويات القيادة لتتامىش مع متطلبات . ٣٫١٫٢

التطوير املطلوب خالل عام ١٥/١٤

اختيار القيادة وفق معايري الكفاءة، والرؤية والقدرة عىل التغيري، ومدى . ٣٫١٫٣
فهم القيادة لدورها ىف إصالح التعليم

تعيني القيادة (عىل مجيع املستويات) بناًء عىل مرشوع حقيقى للتطوير . ٣٫١٫٤
عام  من  بدًءا  واملحاسبية  التعيني،  مسوغات  ضمن  ليكون  واإلصالح، 

١٦/١٥

تدريب مجيع القيادات عىل مهارات وكفاءات القيادة . ٣٫١٫٥

نظم ملحاسبة القيادة عىل نتائجها، وىف ضوء مرشوع التعيني اخلاص هبا، . ٣٫١٫٦

بدًءا من عام ١٧/١٦

٣ أعوام 

ويستمر

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية/ 

قطاع التعليم العام- 

املديريات- إدارة 

املوارد البرشية 

املستحدثة

موزعة . ٣٫٢ برشية  موارد  توفري 

كامل  الستغالل  وموظفة 

إدارات  مبادرات  وفق  طاقاهتا 

املوارد البرشية

البرشية، . ٣٫٢٫١ املوارد  إدارات  خمططات  وفق  البرشية  املوارد  توزيع  إعادة 

من  بدًءا  بالقطاع  إدارة  لكل  الوظيفى  الوصف  بطاقات  مع  واملتامشية 

عام ١٦/١٥

ربط . ٣٫٢٫٢ مع  قانونًا،  املقرر  الوظيفى  بالعبء  بالقطاع  العاملني  مجيع  التزام 

احلافز بالعبء الفعىل 

منتجة . ٣٫٢٫٣ عاملة  لتكون  احلاجة،  عن  الزائدة  العاملة  لتشغيل  حلول  إجياد 

ذات عائد مقابل ما تتقاضاه من أجر

يف . ٣٫٢٫٤ تدريس  بعبء  املعلمني،  ىف  الظاهري  العجز  لسد  حلول  إجياد 

املستويات التعليمية املختلفة (ابتداىئ وإعدادى مثًال)

عامان ويستمر

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم العام-  

وحدة السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي
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العاملني . ٣٫٣ لدى  مجعى  إلتزام 

مواقيت  باحرتام  بالقطاع 

بتفعيل  اجلهات  بجميع  العمل 

احلكومة اإللكرتونية

التزام . ٣٫٣٫١ خيص  فيام  والسيام  النظام  وميكنة  اإللكرتونية،  احلكومة  تطبيق 

العاملني مبواقيت العمل

مراجعة نظم ربط احلافز باملواظبة عىل العمل. ٣٫٣٫٢

االنضباط، . ٣٫٣٫٣ عىل  العاملني  لتحفيز  ومبتكرة  ومغايرة  جديدة  نظم  وضع 

املدرىس  الفصل  داخل  األداء  مستوى  وحتسني  العمل،  عىل  واملواظبة 

بشكل خاص
وضع نظم مبتكرة لتحفيز الطالب والتالميذ عىل املواظبة وحضور اليوم . ٣٫٣٫٤

الدراىس 
آليات . ٣٫٣٫٥ مع  بالتوافق  املعلمني،  والسيام  العاملني  ألداء  دورية  مراجعات 

املتابعة والتقويم، مع الرتكيز عىل رفع روح املحاسبية الذاتية، واملكون 

القيمي لدى مجيع العاملني  

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم العام  

وحدة السياسات 
والتخطيط 

االسرتاتيجي 
التطوير 

التكنولوجي
إدارة املوارد البرشية

لإلثابة . ٣٫٤ املساءلة  نظم  وضع 

فعالية  لدعم  واملحاسبية 

القيادات،  عمل  أداء  وكفاءة 

(راجع  القرار  اختاذ  ودعم 

ىف  الالمركزية  تطبيق  فصل 

قطاع التعليم

مراجعة نظم املساءلة واملحاسبية القامئة، وىف ضوء رؤية قطاع التعليم . ٣٫٤٫١

ىف تطبيق الالمركزية 

حتديد املداخالت الواجب فرضها جلعل أداء العاملني أفضل ويف حتسن . ٣٫٤٫٢

مستمر 

بناء نظم للثواب والعقاب لتمكني القيادات من إثابة وحماسبة العاملني، . ٣٫٤٫٣

عىل أن يعتمد ىف األساس عىل حتقيق النتائج

لتمكني . ٣٫٤٫٤ الالزمة  والترشيعات  القوانني  بإصدار  املقرتح  النظام  تفعيل 

القيادات من إثابة وحماسبة العاملني

٣ سنوات

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية 

قطاع التعليم العام-  

إدارة املوارد البرشية



١٨٦

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

حمورى . ٣٫٥ دور  وتفعيل  بناء 

القيادة  لدعم  الفىن،  للتوجيه 

املدرسية لضبط أداء  املعلمني 

داخل الفصل

مراجعة كافة مهام ومسئوليات التوجيه الفين، ويف ضوء معايري املدرسة . ٣٫٥٫١
الفعالة اجلديدة بعد املراجعة وحتليل نظم عمليات التوجيه الفين، ضمن 

مراجعات نظام ال HR اجلديد
مراجعة القوانني والقرارات املنظمة لعمل التوجيه الفين. ٣٫٥٫٢

٣٫٥٫٣ .HR إعادة توصيف أدوار ومسئوليات التوجيه الفين ىف ضوء
تعديل املعدالت اخلاصة باملوجهني الفنيني عىل مجيع املراحل التعليمية . ٣٫٥٫٤

يف ضوء املهام واملسئوليات اجلديدة 
خطة لتدريب وتأهيل مجيع املوجهني وفق األدوار اجلديدة . ٣٫٥٫٥

تدريب ٢٠٪ سنوًيا للموجهني، مع الرتكيز عىل التعليم االبتدايئ. ٣٫٥٫٦

واألدوار . ٣٫٥٫٧ االحتياجات  ضوء  ىف  احلاليني  املوجهني  قدرات  اختبار  إعادة 

املحددة هلم 

تكليف موجهني جدد من أكفأ الكوادر املتواجدة ميدانًيا، لدعم عملية . ٣٫٥٫٨

التعليم والتعلم داخل الفصل املدريس

املكلفني . ٣٫٥٫٩ املوجهني  أداء  مراقبة  ىف  املدرسية  لإلدارة  جديد  دور  تصميم 

باإلرشاف عىل معلميها، لضامن حتقيق مبدأ املحاسبية ىف االجتاهني

عامان

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح املدريس/ 

الالمركزية 

قطاع التعليم العام-  

وحدة السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي

إدارة املوارد البرشية

املديريات
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 مجتمع تعليمى (معلمين وغير معلمين) متنامى معرفًيا ومهارًيا، متنام القدرة والكفاءة الذاتية، ومن خالل برامج تنمية مهنية موجهة للطاقات مجتمع تعليمى (معلمين وغير معلمين) متنامى معرفًيا ومهارًيا، متنام القدرة والكفاءة الذاتية، ومن خالل برامج تنمية مهنية موجهة للطاقات. . ٤
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تدريب . ٤٫١ بيئة  توفري 
تفاعلية،  وثرية  دينامية 

وداعمة  التطور،  دامئة 
العاملني  جلميع  للتميز 

بالقطاع 

حتديد االحتياجات اللوجستية والتكنولوجية لقطاع التدريب . ٤٫١٫١

خطة لتطوير مجيع قاعات التدريب بجميع املراكز التدريبية . ٤٫١٫٢

خطة الستغالل قاعات الفيديو كونفرانس طاقتها القصوى يف التدريب. ٤٫١٫٣

املتدربني . ٤٫١٫٤ ومجيع  واملنفذة،  املستهدفة،  التدريبية  الربامج  بجميع  خاصة  بيانات  قاعدة 
بالرقم القومى ملنع تكرار تدريب املتدربني

والبحثية، . ٤٫١٫٥ العلمية،  (الدوائر  املختلفة  واجلهات  الوزارة  بني  تعاون  بروتوكوالت 

اجلامعات..إلخ) لبناء ودعم قدرات العاملني بالقطاع، الستخدام املرافق التدريبية لدى 

تلك اجلهات، والزائدة عن احلاجة 

برامج لتبادل اخلربات واإلمكانات مع اجلهات ىف جمال التنمية املهنية. ٤٫١٫٦

٣ أعوام 

ويستمر

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح 
املدريس/ 

الالمركزية/ 

قطاع التعليم 

العام- 

املديريات- 

إدارة املوارد 

البرشية 

املستحدثة

مسارات . ٤٫٢ توجيه 

البرشية  املوارد  تنمية 

اخلطة  ألهداف  وفًقا 

قطاع  واحتياجات 

اجلامعي،  قبل  التعليم 

عاملية  معدالت  وفق 

الرتبوية،  للقيادات 

املدرسية،  واإلدارة 

ومجيع فئات العاملني

الرتبية . ٤٫٢٫١ لوزارة  التابعة  التدريب  وإدارة  للمعلم،  املهنية  األكادميية  بني  األدوار  فصل 

والتعليم باملديريات املختلفة٣

وضع خمطط ”األكادميية املرصية اإلقليمية للمعلمني، والقيادات“. ٤٫٢٫٢

مراجعة معايري اعتامد، وأدوار ومسئوليات مجيع األطراف املقدمة للتدريب األصيلة . ٤٫٢٫٣

واملتعاونة مع قطاع التعليم قبل اجلامعي

حتديد احتياجات التنمية املهنية املستهدفة باخلطة االسرتاتيجية. ٤٫٢٫٤

بناء خطط لتنفيذ برامج التنمية املهنية للخطة. ٤٫٢٫٥

املستهدفني، . ٤٫٢٫٦ مجهور  الزمىن،  اجلدول  متضمنة  سنوًيا،  املهنية  التنمية  خطط  نرش 

واملجاالت املفتوحة للجمهور للمشاركة ىف التدريب...إلخ

التنمية . ٤٫٢٫٧ عىل  لتشجيعهم  للمعلمني،  الذاتية  املهنية  التنمية  برامج  اعتامد  إمكانية  إتاحة 

املستدامة، وحتفيزهم عىل النامء املستمر

تصميم آلية للتقويم املنتظم لكفاءة وعوائد الربامج التدريبية عىل كافة املستويات. ٤٫٢٫٨

تدريب ٢٠٪ سنوًيا من املعلمني عىل املناهج اجلديدة. ٤٫٢٫٩

عامان 

ويستمر

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح 

املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم 

العام-  وحدة 

السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي

٣     تتم مراجعة دور األكادميية املهنية للمعلم ليقترص عىل: أ) اعتامد برامج التدريب، واملؤسسات التعليمية املقدمة خلدمة تنمية املعلمني مهنًيا؛ ب) تصميم وحتديد احتياجات التدريب لفئات املعلمني املختلفة خلدمة أهداف اخلطة والتطوير؛ ج) 
قياس أثر الربامج التدريبية املختلفة؛ د) حتديد املسارات التدريبية التى جيب عىل املعلمني والقيادات سلوكها للرتقى؛ هـ) إجراء البحوث امليدانية ىف جمال التدريب؛ و) وضع معايري تقديم خدمات التنمية املهنية ...إلخ.
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مناهج . ٤٫٣ ونرش  إعداد 

ومصادر  متكاملة، 

مفتوحة  تدريب  

املسارات  ملختلف 

وخرائط  الوظيفية، 

ومواقع،  خلطط  زمنية 

وطرق، وآليات التدريب

والرياضيات . ٤٫٣٫١ العلوم  ىف  والسيام  املجاالت،  كافة  ىف  املتميزة  التدريبية  الربامج  إتاحة 
واللغة اإلنجليزية، عىل موقع الوزارة 

نرش سلسلة متكاملة للمناهج املختلفة، عىل موقع الوزارة للجميع. ٤٫٣٫٢
إتاحة مواقع تدريبية مفتوحة جلميع العاملني بالقطاع، مع التحديث املستمر عىل موقع . ٤٫٣٫٣

الوزارة
إتاحة مكتبة إلكرتونية للكتب واملجالت، واألبحاث العلمية املرتبطة مبجاالت التعليم . ٤٫٣٫٤

والتعلم للتنمية الذاتية
إتاحة برامج تدريبية متخصصة (مبقابل) ىف مجيع التخصصات، وبجداول زمنية حمددة، . ٤٫٣٫٥

عىل أن يتحمل املتدرب تكلفة الفرصة، مع اعتامد تلك الربامج من أكادميية املعلم 

٣ أعوام

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح 

املدريس/ 
الالمركزية

قطاع التعليم 

العام-  وحدة 

السياسات 

والتخطيط 

االسرتاتيجي- 

التطوير 

التكنولوجي

قدرات . ٤٫٤ وتنمية  تأهيل 

الرياضيات  معلمى 

واللغة  والعلوم، 

لتواكب  اإلنجليزية، 

بالدول  أقراهنم  قدراهتم 

املتقدمة

بالتعليم . ٤٫٤٫١ وخاصة  أكادميًيا،  املؤهلني  غري  والعلوم  الرياضيات  معلمي  مجيع  تأهيل 
االبتدايئ مبعدل ٢٠٪ سنوًيا

تأهيل مجيع معلمي الرياضيات والعلوم غري املؤهلني تربوًيا، وخاصة بالتعليم االبتدايئ . ٤٫٤٫٢
مبعدل ٢٠٪ سنوًيا

تدريب مجيع معلمي العلوم عىل مدار ثالث سنوات بواقع:. ٤٫٤٫٣
٣٠٪ عام ١٥/١٤ • 
٣٠٪ عام ١٦/١٥• 
٤٠٪ عام ١٧/١٦• 
تدريب مجيع معلمي الرياضيات عىل مدار ثالث سنوات بواقع:. ٤٫٤٫٤
٣٠٪ عام ١٥/١٤• 
٣٠٪ عام ١٦/١٥• 
٤٠٪ عام ١٧/١٦• 
فتح مصادر تنمية مهنية مفتوحة معتمدة للتنمية الذاتية ىف مواد العلوم، والرياضيات . ٤٫٤٫٥

واللغة اإلنجليزية، واللغة العربية
نظم . ٤٫٤٫٦ لتطوير  اإلنجليزية  واللغة  والرياضيات،  العلوم  ملدريب  مهنية  تنمية  فرصة 

التدريب يف ضوء التجارب العاملية الرائدة 
تدريب . ٤٫٤٫٧ يف  اخلربات  لتبادل  املناظرة  املراكز  وإحدى  املرصية،  التدريب  إدارة  توأمة 

العلوم، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية
متصري . ٤٫٤٫٨ يتم  التي  للدولة  اإلنجليزية  واللغة  والرياضيات  العلوم  ىف  تدريبي  منوذج  تبين 

مناهجها ىف العلوم والرياضيات كمواد غري حمملة ثقافًيا

٣ أعوام

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح 

املدريس/ 

الالمركزية 

قطاع التعليم 

العام-  أكادميية 

املعلم- إدارات 

ومراكز 

التدريب
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للتقويم . ٤٫٥ آلية  وضع 
وعوائد  لكفاءة  املنتظم 

عىل  التدريب  برامج 
كافة املستويات     

نتائج حمددة واضحة لكل برنامج تدريبي . ٤٫٥٫١

تكليف املراكز البحثية لقياس أثر وعائد برامج التدريب املختلفة . ٤٫٥٫٢

بنواتج . ٤٫٥٫٣ ربطه  مع  منه،  العائد  وقياس  التدريب،  أثر  قياس  يف  البحثية  املراكز  تضافر 
تعلم التالميذ

عامان

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح 
املدريس/ 

الالمركزية 

قطاع التعليم 

العام -  أكادميية 

املعلم

آلية . ٤٫٦ وتفعيل  إعداد 
واملحاسبية  للمساءلة 

عىل  واألفقية  الرأسية 

ومعايري  التعلم،  نواتج 

جودة أداء النظام

تفعيل دور جمالس األمناء باملدارس واإلدارات التعليمية، ملراقبة أداء املعلمني والعاملني، . ٤٫٦٫١

باألداء  التقييم  يقرتن  أن  عىل  لألداء،  السنوية  بالتقارير  تقييمهم  واملشاركة  الفصول 

الفعيل ونواتج التعلم 

استحداث جمالس لألمناء ملراقبة أداء مراكز التدريب. ٤٫٦٫٢

بناء مؤرشات ملتابعة أداء املجالس الرقابية واملحاسببية باملؤسسات التعليمية املختلفة. ٤٫٦٫٣

إعداد تقارير نصف سنوية للمتابعة. ٤٫٦٫٤

دراسات ميدانية لقياس آثر دور املجالس وفق مؤثرات متابعة األداء. ٤٫٦٫٥

إجراءات وتدخالت لتعديل األداء ىف ضوء توصيات التقارير. ٤٫٦٫٦

عامان 

ويستمر

اإلدارة والنظم/ 

اإلصالح 

املدريس/ 

الالمركزية

قطاع التعليم 

العام -  

املديريات 

املدارس
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ájô°ûÑdG OQGƒªdG èeÉfôÑd »≤£æªdG QÉWE’G
تحول مفاهيمي تدريجي وبنائي نحو تفعيل نظم إدارة الموارد البشرية كأساس إيجاد بئية عمل ملهمة ومحفزة على اإلبداع، والعمل التعاونى والجماعى نحو تحقيق تحول مفاهيمي تدريجي وبنائي نحو تفعيل نظم إدارة الموارد البشرية كأساس إيجاد بئية عمل ملهمة ومحفزة على اإلبداع، والعمل التعاونى والجماعى نحو تحقيق . . ١

أهداف قطاع التعليمأهداف قطاع التعليم

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’GAGOC’G äGô°TDƒe±ó¡à°ùe≥≤ëàdG πFÉ°Shá«°SÉ°SC’G äÉ°VGôàa’G
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تبين فلسفة ورؤية ورسالة حقيقية لتطوير املوارد . ١٫١
البرشية  املوارد  إلدارة  منوذج  وبناء  البرشية، 

بالقطاع 

رؤية ورسالة إلدارة املوارد البرشية 

والتنمية املهنية 

إقرار رؤية ورسالة املوارد 

البرشية

الوثائق الرسمية 

تقارير املتابعة

مشاركة حقيقية 

لألطراف املعنية 

وضع إطار عمل مفاهيمي يوجه وحيكم عمل إدارة . ١٫٢

ويتبناه  بالقطاع،  القيادات  تتبناه  البرشية،  املوارد 

مجيع العاملني

دليل مفاهيمي مرجعي إلدارة املوارد 

البرشية والتنمية املهنية  

دليل متداول وطبق يف 

خمتلف إدارات القطاع
وثيقة الدليل 

متابعة توزيع الدليل 

ويطبيقه

حتديد مهام ومسئوليات وأدوار حمددة ضمن خمطط . ١٫٣

إدارة املوارد البرشية متسقة وأهداف القطاع

هيكل تنظيمي حمدد ألدوار ومهام 

ومعدالت مجيع اإلدارات تتامىش 

وأهداف القطاع ككل

تطبيق هيكل تنظيمي حمدد 

االدوار واملهام

وثائق إقرار 

النظام
جلسات توعوية  

تبين القيادات لإلطار 

بقوة

نرش ثقافة عمل شائعة وراسخة بني العاملني ملزمة . ١٫٤

باتباع تعليامت إدارات املوارد البرشية

عدد جلسات التوعية للعاملني عن إدارة 

املوارد البرشية

٣ لقاءات فيديو كونفرانس 

سنوية

تسجيالت الفيديو 

كونفرانس

انتظام حضور لقاءات 

الفيديوكونفرانس

óFGƒ©dG بنية مؤسسية راسخة

توفري بنية مؤسسية راسخة 

لتطوير املوارد البرشية 
والتنمية املهنية

تقارير فريق 

ضامن اجلودة

دعم والتزام القيادة العليا 

للقطاع
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 بنية مؤسسية وتكنولوجية قوية دينامية إلدارة الموارد البشرية،  يضطلع بإدارتها أكفأ المديرين، والكوادر الفنية المدربة بنية مؤسسية وتكنولوجية قوية دينامية إلدارة الموارد البشرية،  يضطلع بإدارتها أكفأ المديرين، والكوادر الفنية المدربة. . ٢
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هياكل . ٢٫١ ضمن  البرشية  املوارد  إدارة  هيكلة 

القطاع تدرجيًيا، وإتاحة بيئة عمل مستقرة جمهزة 

لالضطالع مبهامها

إدارة للموارد البرشية متارس مهامها 
بالفعل بجميع املستويات التنظيمية 

للقطاع، حسب املستهدف

إدارة بكل 

مستوى تنظيمي

موافقة اجلهاز املركزي 

للتنظيم واإلدارة
زيارات ميدانية

قناعات القيادة واملحليات

فرق نرش وعي عالية 

الكفاءة 

والقدرة، . ٢٫٢ املهارة،  عالية  وكوادر  قيادات،  توفري 
والكفاءة لالضطالع مبهام إدارة املوارد البرشية، 

وموضوعية  وعناية  بدقة  خمتارة  تكون  أن  عىل 
شديدة

معايري اختيار قيادات وكوادر املوارد 
البرشية، قامئة عىل الكفاءة واملهارة، 

والتأهيل
اختيار للقيادة والكوادر مبين املعايري

قيادات وكوادر 

بإدارات املوارد 

البرشية

تقارير املتابعة والتقويم 

مسوح ميدانية

املوضوعية الشديدة ىف 

اختيار القيادة والكوادر
تدريب متخصص متميز

إلدارة . ٢٫٣ إلكرتونية  وحكومة  معلوماىت،  نظام  بناء 

ودعم  البرشية  املوارد  وتنمية  وتقويم  ومتابعة 

والالمركزى،  املركزى  املستوى  عىل  القرار  اختاذ 

الوظيفى  التكرار  أشكال  كافة  عىل  والقضاء 

واالزدواجية التنظيمية

حكومة إلكرتونية مفعلة بالقطاع

تشغيل نظم 

احلكومة 

اإللكرتونية يف 

إدارة القطاع

تقارير املتابعة 

EMIS

اتساق البيانات مع الواقع

توفر التمويل

تأهيل الكوادر املطلوبة

دراية بأمهية املعلومات 

باملحليات 

تعاون وتكامل إدارات املوارد البرشية واإلدارات . ٢٫٤

األخرى لتحقيق أهداف القطاع ككل

انسيابية العمل دون ظهور تضارب ىف 

املصالح بني اإلدارات 

تقارير املتابعة 

مسوح آراء العاملني

دعم ومؤازرة مستمرة لفهم 

نظام اإلدارة اجلديد

óFGƒ©dG

كيانات للـ HR ذات هيكل إداري وبند 

موازين/ مستوى إداري 

١٠٠٪ من 

املستويات 

اإلدارية

تقارير جهاز املتابعة

زيارات ميدانية
حتقق اهلدف ٢٫١، ٢٫٢

مستوى العجز ىف القوى البرشية املطلوبة 

إلدارة وتسيري النظام، يف أدىن درجاته

٢٪ عجز كحد 

أقىص

EMIS

مسوح ميدانية
حتقق اهلدف ٢٫٣، ٢٫٢
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 أداء منضبط للعاملين بمنظومة التعليم وفق مبادرات وتوجيهات إدارات الموارد البشرية أداء منضبط للعاملين بمنظومة التعليم وفق مبادرات وتوجيهات إدارات الموارد البشرية. . ٣
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القيادات . ٣٫١ الختيار  صارمة  معايري  وضع 

التعليمية والسيام القيادات املدرسية 
معايري الختيار القيادات التعليمية

١٠٠٪ من القيادات خمتارة وفق 

املعايري

اإلدارة  التنظيم  تقارير 

والرقابة اإلدارية

اختيار  عمليات  شفافية 

القيادات

توفري موارد برشية موزعة وموظفة الستغالل . ٣٫٢
املوارد  إدارات  مبادرات  وفق  طاقاهتا  كامل 

البرشية 

الكوادر  بأعداد  اإلدارات  مجيع  التزام 

املطلوبة هبا
مجيع اإلدارات تلتزم مبعدالت 

العاملني هبا

مراجعة  تقارير 

حماسبية صارمة للمخالفنيميدانية

باحرتام . ٣٫٣ بالقطاع  العاملني  لدى  مجعي  التزام 

وتفعيل  اجلهات،  بجميع  العمل  مواقيت 

احلكومة اإللكرتونية

بساعات  وااللتزام  املواظبة  مستوى 

العمل الفعلية 

من  مرتفع  مواظبة  مستوى 

مجيع العاملني 

إلكرتونية  تقارير 

والتوجيه  النظام،  ألداء 

اإلداري

خدمات  عىل  االعتامد 

يف  االلكرتونية  احلكومة 

بساعات  االلتزام  ضبط 

العمل بجميع اإلدارات 

لدعم . ٣٫٤ واملحاسبية  لإلثابة  املساءلة  نظم  وضع 

ودعم  القيادات،  عمل  أداء  وكفاءة  فعالية 

اختاذ القرار 

قواعد جديدة للمساءلة واملحاسبية

نظم احلوافز و اجلزاءات

للمساءلة  شفافة  نظم  تطبيق 

واحلوافز  واملحاسبية 

واجلزاءات

الرقابة  أجهزة  تقارير 

واملتابعة 

بتطبيق  القيادات  التزام 

للمحاسبية  املحددة  النظم 

ثواب  من  هبا  يرتبط  وما 

وعقاب

بناء وتفعيل دور حمورى للتوجيه الفىن، لدعم . ٣٫٥

داخل  املعلمني  أداء   لضبط  املدرسية  القيادة 

الفصل 

تواجد للتوجيه الفين باملدارس

قدرات املوجهني بشكل دوري

ملعدالت  كامل  استيفاء 

املدرسية  التوجيهية  الزيارات 

من خالل كوادر مدربه 

تقارير  من  عينة 

برامج  ومن  الزيارات، 

التدريب 

من  تسهل  مدرسية  قيادة 

عمل وتراقب املوجهني

óFGƒ©dG كفاءة البيئة اإلدارية
توفري بيئة إدارية منضبطة 

داعمة عىل مجيع املستويات
حتقق اهلدفني ٣٫١، ٣٫٥تقارير الـمتابعة 
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مجتمع تعليمى (معلمين وغير معلمين) متنامى معرفًيا ومهارًيا، متنام القدرة والكفاءة الذاتية، ومن خالل برامج تنمية مهنية موجهة للطاقاتمجتمع تعليمى (معلمين وغير معلمين) متنامى معرفًيا ومهارًيا، متنام القدرة والكفاءة الذاتية، ومن خالل برامج تنمية مهنية موجهة للطاقات. . ٤
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توفري بيئة تدريب دينامية وثرية تفاعلية، دامئة . ٤٫١

التطور، وداعمة للتميز جلميع العاملني بالقطاع

مراكز تدريب مطورة ماديا وبرشيا

ىف  متاًما  مستغلة  كونفرانس  الفيديو  قاعات 
التدريب، وكذلك الشبكة الصينية

من   ٪١٠٠ تطوير 
مراكز التدريب 

تقارير املتابعة 
استطالع آراء 

املتدربني

برامج طموحة للتدريب

موارد مالية كافية

وفًقا . ٤٫٢ البرشية  املوارد  تنمية  مسارات  توجيه 

قبل  التعليم  قطاع  واحتياجات  اخلطة  ألهداف 
اجلامعي، وفق معدالت عاملية للقيادات الرتبوية، 

واإلدارة املدرسية، ومجيع فئات العاملني

وجهات  املعلم  أكادميية  من  كل  أدوار 
التدريب حمددة، وتم فصلها متاًما

نسبة املعلمني العاملني املدربني سنوًيا

الفرعية  الربامج  عدد 

خلطة التدريب 

تقارير املتابعة 

تقارير تقييم العائد

متويل كايف للنشاط

استهداف مبارش للفئات 
مراقبة برامج التدريب 

إعداد ونرش مناهج متكاملة، و مصادر تدريب . ٤٫٣

وخرائط  الوظيفية،  املسارات  ملختلف  مفتوحة 

زمنية خلطط ومواقع، وطرق وآليات التدريب

برامج ومناهج تدريب متكاملة 

عىل  تدريبية  مادة 

األقل/ منهج 

إلكرتونية  مكتبة 

جلميع املجاالت

استطالعات الرأي

الزائرين  تسجيل 

ملوقع الوزارة 

مجيع  ويوظف  متميز  حمتوى 

آليات التدريب 

علم اجلميع هبا

مراقبة اجلودة 

الرياضيات . ٤٫٤ معلمي  قدرات  وتنمية  تأهيل 

قدراهتم  لتواكب  اإلنجليزية،  واللغة  والعلوم، 

أقراهنم بالدول املتقدمة

٧٥٪ كحد أدىنمعدالت النجاح يف االختبارات املقننة
وتقارير  نتائج 

االختبار املقنن

اتاحة الفرصة جلميع املعلمني 

للتدريب مع حافز مناسب

وضع آلية للتقويم املنتظم لكفاءة وعوائد برامج . ٤٫٥

التدريب عىل كافة املستويات
نظام متابعة وتقويم التدريب 

للمتابعة  نظام  تطبيق 

عىل  مبين  والتقويم 

النتائج 

تقارير املتابعة 

والتقويم

توفر الكوادر املناسبة إلدارة 

نظام املتابعة والتقويم

إعداد وتفعيل آلية للمساءلة واملحاسبية الرأسية . ٤٫٦

أداء  جودة  ومعايري  التعلم،  نواتج  عىل  واألفقية 

النظام

واخلارجية  الداخلية  الكفاءة  معدالت 

للنظام

استخدام كفء للموارد املتاحة 

تطبيق آلية للمحاسبية 

معدالت  عىل  بناء 

الكفاءة

املتغرية تقارير املتابعة احلوافز  ربط 

مبعدالت االداء

óFGƒ©dG

املعرفة  متجدد  تدرييس/إداري  كادر   ٪
ومنتج باء عىل معدالت اداء موضوعية

٩٠٪ من املعلمني وغري 
املعلمني

حتقق اهلدف ٤٫٢، ٤٫٦تقارير االختبارات 
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17/2016 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîªdG
هيكلة إدارة الموارد البشرية ضمن الهيكل التنظيمي لكل من الوزارة والمستويات التنظيمية األخرى• 

إطار عمل مفاهيمي يحكم ويدعم عمل كل من إدارة الموارد البشرية واإلدارات األخرى فى إطار من التآزر ال التناحر• 

مهام ومسئوليات محددة لكل وظيفة بالقطاع، ويضطلع بها أكفأ الكوادر المدربة، مع االلتزام التام بعبء العمل المنصوص عليه بنص • 

القانون ذى الصلة

تفعيل دور الحكومة اإللكترونية فى إدارة الموارد البشرية، والتنمية المهنية، والنظام ككل، بما يسمح بدعم اتخاذ القرار، واالستفادة • 

بالموارد المتاحة على الوجه األكمل

لتشغيل •  المنظمة  الوزارة  والقرارات  القانون،  وتفعيل  البشرية،  للموارد  األمثل  التوظيف  خالل  من  الزائدة  العمالة  ظاهرة  من  الحد 

العمالة بالقطاع

فصل أدوار كل من األكاديمية والوزارة فى مجال التدريب، وتنظيمه، وبرامجه، والرقابة عليه، واعتماده...إلخ، ليضطلع كل كيان • 

بمهامه الرئيسة فى هذا المجال

بعد)، •  عن  والتدريب  الصينية،  والشبكة  كونفرانس،  الفيديو  شبكة  تدريب،  مركز   ١٤) بالوزارة  التدريبية  المرافق  جميع  تطوير 

وعملها بأقصى طاقاتها، واالستخدام األمثل لكوادر المدربين، لتدريب المعلمين والعاملين بالقطاع

بناء قدرات العاملين، والسيما المعلمين (٦٠٪)، وتنميتهم مهنًيا وخاصة على المناهج الجديدة، واستخدام التكنولوجيا، والحوكمة• 

تدريب ٦٠٪ من معلمي العلوم، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية على النتائج الجديدة خالل سنوات الخطة • 

تأهيل جميع معلمي الرياضيات والعلوم غير المؤهلين أكاديمًيا، وخاصة بالتعليم االبتدائي بمعدل ٢٠٪ سنوًيا• 

تأهيل جميع معلمي الرياضيات والعلوم غير المؤهلين تربوًيا، وخاصة بالتعليم االبتدائي بمعدل ٢٠٪ سنوًيا• 

تدريب ٦٠٪ من  الموجهين على المناهج الجديدة، ودعم اإلدارة المدرسية فى تحسين أداء المعلمين داخل الفصل الدراسي• 

قياس عائد التدريب بصفة منتظمة، وذلك لجميع البرامج التدريبية• 

إتاحة قاعدة بيانات موحدة لجميع البرامج التدريبية، وإتاحة خريطة االحتياجات التدريبية بين الوزارة واألكاديمية، وذلك لدعم • 

اتخاذ القرار الخاص بالتدريب

االستعانة بأكفأ القيادات التعليمية وفق معايير محددة صارمة، ومشروع إصالح حقيقي للجهة أو الكيان المعني بإدارتها القيادات• 

دور محوري لمجالس األمناء في دعم القيادة التربوية بجميع المستويات التنظيمية للقطاع، مع تنمية قدراتها جميًعا• 
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ºjƒ≤àdGh á©HÉàªdG èeÉfôH 
ΩÉ©dG ±ó¡dG: «نظام فعال للمتابعة والتقويم مبنى على النتائج يقيس فعالية النظام التعليمي، وتطبيق السياسات وكفاءة استغالل الموارد 

على مختلف المستويات اإلدارية»

:áeó≤e
تعد منظومة القياس والتقويم أحد أهم مكونات منظومة التعليم والتعلم كونها الضمانة الرئيسة لتطوير وتحسين جميع مكونات 

المنظومة، كما أنها تكفل آليات موضوعية للتحقق من معدالت النمو واإلنجاز وفقاً لمعايير الجودة. ترجع أهمية تطوير نظم المتابعة 

والتقويم إلى أن توافر المعلومات بالدقة والجودة وفي التوقيت المناسب تعد من أسياسيات نجاح اإلدارة، والتخطيط، وتقويم عمل 

المؤسسات؛ فهي تخبر المسئولين والشركاء عن حالة أدائها، ومدى كفاءة أعمالها، ومدى تحقق أهدافها، وتعطي قدًرا كبيًرا من القدرة على 

توقع التهديدات والمخاطر التى قد تواجهها مستقبًال. ويطمح قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر أن ينشئ نظاًما للتقويم والمتابعة يكون 

أساًسا لبناء واتخاذ القرار السليم، والتخطيط الشمولي، والموجه في اتجاه للنتائج، واإلدارة الرشيدة لجميع الموارد المتاحة، والتدخل الحتمي 

عند الضرورة، وذلك على جميع مستويات اإلدارية وصوًال إلى مستوى المدرسة عند آخر خط المسئولية. 

:äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG
تواجه عملية إرساء وتطوير نظام للمتابعة والتقويم تحديات عدة، من أهمها ما يلى:

تعدد وتكرار آليات ونظم المتابعة والتقويم مع غياب التنسيق بينها• 

غياب ثقافة القياس والتقويم والفهم المشترك الواحد بين العاملين بالمجال التربوى• 

تدنى مستوى جودة برامج التدريب المرتبطة برفع الكفاءة المهنية للمعنيين بعمليات التقويم والمتابعة• 

 غياب المقياييس المقننة لقياس مختلف جوانب شخصية المتعلم• 
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اقتصار تحليل نتائج التقويم على الجوانب الكمية دون الجوانب النوعية للنتائج• 

عدم وجود التدريب الكافى والمحترف للمعلمين على أساليب القياس الموضوعية والشمولية األصيلة لقياس أداء المتعلمين • 

عدم إلمام الموجهين بأسالسي القياس والتقويم الحديثة، لقياس أداء كال من المعلمين والطالب• 

محدودية توظيف تكنولوجيا المعلومات من خالل برامج متخصصة فى القياس والتقويم• 

ضعف وتعدد وعدم ترابط وجود قواعد بيانات تفصلية متكاملة تخدم عملية التقويم• 

عدم التفعيل الكامل للدور المنوط بالمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى• 

ضعف فعالية أدوات وآليات تقويم األداء المؤسسى على كافة المستويات، وغياب أى مؤشرات معتمدة لها• 

تواضع إمكانيات المكون البشرى نتيجة عدم وجود معايير واضحة ومحددة الختيار العاملين والقائمين على المتابعة وعدم وجود • 

أدوات تقويم لهم

:èeÉfôÑdG á«é¡æeh äÉ°SÉ«°ù∏d ΩÉ©dG QÉWE’G
تحرص وزارة التربية والتعليم، بشكل محورى أصيل، على اعتبار أن بناء نظام للتقويم والمتابعة محترف متطور، هو أساس عمليات 

إصالح شتى مجاالت منظومة التعليم. وتؤمن الوزارة بأن االعتماد على نظم معلومات عصرية، آنية، شفافة وموضوعية فى اتخاذ القرار 

الصحيح هو األداة لعالج مشكالت القطاع المؤسسية والتعليمية. كما أن تطبيق المركزية القطاع ليس بمنأى عن استخدام تلك العناصر. 

وترتكن الوزارة، وصوًال إلى تلك الغايات، إلى سياسات عدة من خالل:

أن يكون شمولًيا متنوًعا،  بحيث يتناول كل عناصر بيئة العمل المؤسسى• 

أساس التطوير المؤسسى والتعليمى، من خالل المقارنات والمسابقات الدولية المختلفة• 

داعًما للتقويم الذاتى، عالى المصداقية، والشفافية والموضوعية حيال أداء عناصر بيئة العمل المؤسسى لجميع المستويات اإلدارية، • 

وبما يضمن االرتقاء المستمر بجودة األداء



 ó«L º«∏©J ºjó≤J 

 πØW πμd

 ™
«£à°ùf É k©e

١٩٧

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

داعًما لتطبيق الالمركزية المالية اإلدارية من خالل المؤشرات الموضوعية • 

أساس تمكين Empowerment جميع المستخدمين لنتائجه، وذلك بالكشف عن أوجه القصور وعالجها، ودعم نماذج التميز فى ضوء • 

األهداف المتوقعة

أن يكون معيارًيا، ملتزًما بمشروطيات وقواعد تقويم األداء المؤسسى والتعليمى..إلخ، مع ضمان المراجعة والتطوير المستمر.• 

أن يكون شفاًفا، معلًنا، متاًحا،  حيث يمكن االضطالع عليه، والتعامل معه دون تعقيدات• 

أن يكون سلًسا سهل الفهم والتعامل، لجميع المنتفعين به• 

قائًما على إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى التطوير والتحديث• 

أساس دعم التواصل والترابط والدعم المتبادل بين أطراف العملية التعليمية• 

أن يكون أساس تبنى سياسات واستراتيجيات القطاع لإلصالح من خالل كيانات المتابعة والتقويم المختلفة• 

أن يصبح أساس دعم المحاسبية، والمساءلة، واتخاذ القرار على جميع المستويات• 

أن يستند إلى البحث التربوى المتخصص عند تبنى سياسات اإلصالح والتقويم • 
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 ºjƒ≤àdGh á©HÉàªdG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
ΩÉ©dG ±ó¡dG: «نظام فعال للمتابعة والتقويم مبنى على النتائج يقيس فعالية النظام التعليمي، وتطبيق السياسات وكفاءة استغالل الموارد على مختلف المستويات اإلدارية»

بناء منظومة للمتابعة والتقويم مبنية على النتائج، تقوم على إطار من مؤشرات أداء وعوائد متفق عليها من قبل المتخصصين، وأصحاب المصلحة، ومدعومة ببنية تكنولوجيا بناء منظومة للمتابعة والتقويم مبنية على النتائج، تقوم على إطار من مؤشرات أداء وعوائد متفق عليها من قبل المتخصصين، وأصحاب المصلحة، ومدعومة ببنية تكنولوجيا . . ١

المعلومات واالتصالالمعلومات واالتصال
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بناء مصفوفة مؤرشات . ١٫١

والنتائج  األداء، 

حتقيقها،  املستهدف 

التحقق،  ووسائل 

جتميع  ودورة  ومصادر 

البيانات،  وحتليل 

وتوزيع  بناء  ومسئولية 

ومن  التقارير،  ونرش 

العمل  فرق  تشكيل  ثم 

عن  املسئولة  الفنية 

التنفيذ

تصميم مصفوفة حرص للنتائج املطلوب حتقيقها بتطبيق نظام M&E، ونتائج تطبيق مجيع برامج  ١٫١٫١

اخلطة االسرتاتيجية، وربط النتائج مبواعيد حمددة

وتصميم  ١٫١٫٢ مصادرها،  وحتديد  وخصائصها،  املصفوفة  لعمل  جتميعها  املطلوب  البيانات  مجيع  رصد 

دورة حتليلها، واجلهات املحددة للتجميع، واجلهات املسئولة عن بناء التقارير ونرشها 

أهداف  ١٫١٫٣ حتقق  مدى  ملعرفة  املسئولني  يدعم  مبا  األنشطة،  وتقويم  متابعة  مؤرشات  وبناء  تصميم 

اخلطة االسرتاتيجية١ 

مجيع  ١٫١٫٤ أدوار  اإلطار  يوضح  أن  عىل  بالقطاع،  العاملني  مجيع  يتبناه  مفاهيمي  عمل  إطار  وضع 

٢M&E املستويات التنظيمية للقطاع يف تفعيل نظام الـ

مراجعة نظم املتابعة والتقويم القامئة، وحتليل أدوارها، وأدوار األطراف القامئني عليها، وذلك يف  ١٫١٫٥

ضوء التصميم النهايئ لإلطار املفاهيمي اجلديد للتقويم واملتابعة

حتديد الفجوات بني ما هو قائم من نظم الـ M&E، واملستهدف باإلطار ١٫١٫٦

بناء توافق مجعي حول اإلطار اجلديد ١٫١٫٧

تصميم نظم فرعية للتقويم واملتابعة، وتقييم اخلطة، تضم:  ١٫١٫٨

نظام فرعي لتقويم ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية• 

نظام فرعي لتقويم ومتابعة األداء التعليمي للطالب والتالميذ• 

نظام فرعي لتقويم ومتابعة األداء املاىل واإلداري للقطاع• 

عامان

اإلدارة 

والنظم/ 

املوارد 

البرشية/ 

الالمركزية 

قطاع التعليم 

العام- املراكز 

البحثية 

١   على أن يشترك فى تصميم وبناء تلك المؤشرات كل من المخططين واإلحصائيين ومتخذى القرار، لضمان أن يتم تنفيذ كل مايتم إقراره من مؤشرات مستقبًال.

٢   الهدف من اإلطار بناء فهم عام قوى ألهمية وجود نظام للتقويم والمتابعة، لذا يضم اإلطار: أ) الغرض األساسي من نظام الـ M&E؛ ب) النتائج المتوقعة من إنفاذ النظام وأثره على تحسين أداء النظام ككل؛ ج) مصفوفة مؤشرات األداء والنتائج ووسائل 

التحقق؛ د) مصادر توفير البيانات الخاصة بالنظام، وأدوات جمعها، والجهات المعنية بتوفيرها؛ هـ) دورة تجميع البيانات، وتحليلها، وبناء التقارير وتوزيعها؛ و) 
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هيكلة الكيانات املطلوبة لتفعيل نظام الـ M&E، وفق اإلطار املفاهيمي املقر ١٫١٫٩

حتديد مسئوليات، وأدوار مجيع األطراف املعنية بإنفاذ نظام M&E، مع إخطار وتكليف اجلميع مبا  ١٫١٫١٠

يتوجب عليهم االضطالع به من مسئوليات (كتابًيا)

تشكيل جلنة عليا ملتابعة وتقويم أنشطة، وبرامج اخلطة االسرتاتيجية ١٫١٫١١

تشكيل فرق العمل بالوحدات املتخصصة للمتابعة والتقويم، بعد مراجعة القدرات الفنية القامئة ١٫١٫١٢
١٫١٫١٣ HR ربط اإلطار املفاهيمي، ومصفوفة املؤرشات بنظام إدارة الـ

املصفوفة . ١٫٢ دمج 

ضمن  كمكون 

تكنولوجيا  منظومة 

واالتصال  املعلومات 

الرتبية  بوزارة 

يسمح  مبا  والتعليم، 

البيانات،  بإدخال 

عىل  واحلصول 

الفورية  التقارير 

إدارية،  نقطة  أية  من 

الكوادر  وإعداد 

املؤهلة فنًيا لذلك

املعلومات،  ١٫٢٫١ تكنولوجيا  ملكون  والقدرة)  التكلفة  حيث  (من  األمثل  اهلنديس  التصميم  وضع 

M&E واالتصال والذي تشغيل وحتقيق أهداف تطبيق

لتغذية  ١٫٢٫٢ وذلك  املُدَخل،  مبثابة  لتكون  كافة  األطراف  من  البيانات  وإدخال   مجع  مناذج  تصميم 

(مصفوفة املؤرشات)

١٫٢٫٣ M&E تصميم وبناء الربامج املسرية لنظام

١٫٢٫٤ M&E بناء متميز لقدرة الكوادر املختارة عىل تشغيل نظام

١٫٢٫٥ M&E توفري البنية التحتية لتشغيل نظام

اختبار بنية نظام M&E اجلديد، والنامذج بتجريب صالحيته بثالث حمافظات للتأكد من جودة  ١٫٢٫٦

النتائج

حتليل القدرة الفنية للمؤسسة (األفراد- النظم) ىف ضوء نتائج التجريب ١٫٢٫٧

حتديد الفجوة بني الواقع واملستهدف، ومن ثم حتديد برامج بناء القدرات املطلوب لتشغيل النظام  ١٫٢٫٨

بشكل تام

تعميم تطبيق M&E عىل مجيع املستويات اإلدارية بالقطاع ىف ضوء نتائج التجريب  ١٫٢٫٩

ثالثة 

أعوام 

ويستمر

اإلدارة 

والنظم/ 

التكنولوجيا/ 

التدريب/ 

الالمركزية

قطاع التعليم 

العام/ مركز 

التطوير 

التكنولوجي/ 
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املراكز . ١٫٣ أدوار  حتديد 

تصميم  يف  البحثية 
وحتليل  األدوات 

النتائج

حمايدة)  ١٫٣٫١ جهات  من  وإحصائيني  و(خمططني،  البحثية  املراكز  ممثيل  تضم  مشرتكة  عمل  جلنة 
M&E للمشاركة ىف حتديد أدوار ومسئوليات كل جهة ضمن منظومة

األداء،  ١٫٣٫٢ مؤرشات  إنتاج  ىف  التعاون،  آليات  ينظم  والوزارة  البحثية  املراكز  بني  للتعاون  بروتوكول 
وىف عملية املراجعة، وتقديم احللول للمشكالت التي قد تواجه التنفيذ٣

استحداث نقاط للمراجعة بجميع املستويات للتحقق من صحة البيانات، وحتدد مسئولياهتا، وذلك  ١٫٣٫٣

عند كل مستوى إداري، وتدعمها يف ذلك املراكز البحثية 
تنفيذ  ١٫٣٫٤ ملتابعة  العليا  اللجنة  إىل  لرتفع  له،   الفرعية  والنظم  النظام  أداء  عن  مشرتكة  دورية  تقارير 

اخلطة االسرتاتيجية
بناء نظام حلوكمة نظام M&E تضطلع املراكز البحثية بدور بارز فيه ١٫٣٫٥

ثالثة 

أعوام 

ويستمر

اإلدارة 

والنظم/ 
التكنولوجيا/ 

قطاع التعليم 

العام/ 
التطوير 

التكنولوجي/ 

الترشيعات . ١٫٤ وضع 

الالزمة إلنشاء وتفعيل 

النظام  

١٫٤٫١ . M&E تشكيل فريق عمل قانوين ملراجعة الترشيعات والقوانني والقرارات القامئة ىف ضوء إطار

اجلديد، وتقديم املقرتحات اخلاصة بتعديلها، أو إلغاء أجزاء منها..إلخ، عىل اللجان املتخصصة ىف 

M&E عملية

أعامهلا . ١٫٤٫٢ ممارسة  من   ،M&E للـ  املستحدثة  الكيانات  متكن  التى  الترشيعات  و  القرارات  إصدار 

باالنسيابية واجلودة املطلوبة

هبا . ١٫٤٫٣ لالستعانة  العنارص  أفضل  تسكني  من  ميكن  ومبا  الرتبوية،  بالقيادة  اخلاصة  القوانني  تعديل 

كقيادات لوحدات املتابعة والتقويم عىل مجيع املستويات

ربط جتديد عقود القيادة بالنتائج، بتعديل القوانني أو القرارات املنظمة . ١٫٤٫٤

قرارات إلقرار احلوافز (حتفيز القامئني عىل M&E، لضامن استمرار كفاءة النظام، ومن ثم حتسني . ١٫٤٫٥

مستوى األداء)

عامان

اإلدارة 

والنظم/ 

املوارد 

البرشية

قطاع التعليم 

العام

٣  يحدد البروتوكول: أ) أدوار كل مركز وجهة بصفة منفردة ألداء عدد من المهام ال يضطلع بها جهة أخرى؛ ب) مراجعة أدوات جمع البيانات بصفة دورية؛ ج) التحقق من صحة البيانات والمعلومات، وصالحيتها؛ د) رفع التقارير لجهات االختصاص 

حسب الجهة المستحقة لرفع التقارير لها
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 نشر ثقافة المتابعة والتقويم القائمة على النتائج على جميع المستويات اإلدارية بوزارة التربية والتعليم نشر ثقافة المتابعة والتقويم القائمة على النتائج على جميع المستويات اإلدارية بوزارة التربية والتعليم. . ٢
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والتقويم . ٢٫١ املتابعة  لنظام  دليل  وضع 

مجيع  وعىل  للمستخدمني،  وإتاحته 
املستويات

حتديد دقيق ألدوار مجيع األطراف املسئولة ىف نظام M&E، عىل مجيع املستويات. ٢٫١٫١

ترمجة إطار املتابعة والتقويم إىل ”دليل M&E“، يوضح مجيع األدورا واملسئوليات . ٢٫١٫٢
جلميع املشاركني ىف إنفاذ النظام٤

نرش ثقافة M&E التى يتبناها القطاع بني مجيع العاملني من خالل محالت توعية . ٢٫١٫٣

ميدانية، وندوات ومؤمترات، ونرشات، وأخذ اآلراء ىف االعتبار ضمن ثنايا ”دليل 

 ٥“M&E

طباعة عدد من األدلة (٥ أدلة/ جهة إدارية). ٢٫١٫٤

إتاحة الدليل عىل موقع الوزارة . ٢٫١٫٥

فتح نافذة لتلقي آراء املتعاملني مع النظام، وإمكانية التعديل يف ضوء املقرتحات . ٢٫١٫٦

ثالثة أعوام

اإلدارة 
والنظم/ 

الالمركزية/ 
برامج 

املستويات 

التعليمية

قطاع التعليم 

العام/ 

التطوير 

التكنولوجي

املتابعة . ٢٫٢ لكوادر  املهنية  التنمية  توفري 

املستويات  مجيع  وعىل  والتقويم، 

اإلدارية بدًءا من مستوى املدرسة  

مراجعة الكفاءات والقدرات املتوافرة بالنظام احلايل للتقويم واملتابعة . ٢٫٢٫١

٢٫٢٫٢ .M&E حتديد االحتياجات التدريبية، وبناء القدرات عىل مستوى نقاط

٢٫٢٫٣ .M&E حشد املوارد البرشية املستهدفة لتشغيل نظام

بتوفري . ٢٫٢٫٤ والتأهيل،  القدرة  من  مستوى  أعىل  عىل  لتكون  املتوفرة  الكوادر  تأهيل 

برامج التدريب الالزمة فور االستقرار عىل إطار التقويم واملتابعة املستهدف، 

واملعلومات  االتصال،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  توفري  عىل  االتفاق  أثناء  وىف 

M&E خلدمة نظام

٢٫٢٫٥ .M&E توفري برامج تدريبية خاصة للقيادات القامئة عىل

التقويم . ٢٫٢٫٦ بنقاط  العاملة  للكوادر  اإلحصاء  عىل  متخصصة  تدريبية  برامج  توفري 

واملتابعة

عامان

اإلدارة 

والنظم/ 

الالمركزية/ 

برامج 

املستويات 

التعليمية

قطاع التعليم 

العام/ التنظيم 

والرتتيب/ 

التدريب

٤   يجب أن يقترن الدليل بأشكال توضيحية تفصيلية لدورات جمع البيانات، وتحليلها، ومسئولية نشرها، والمنتفعين بها،ودور الحوكمة، واتجاه خط السلطة والمسئولية، وحق التدخل...إلخ

٥   إن الهدف من نشر الوعي يأتى من ضرورة توضيح أهمية التطبيق من حيث: التمكين لالضطالع بالمسئولية، أو لتمكين القائمين عليه من تنفيذ مهامهم بإتاحة المعلومات وتذليل العقبات...إلخ.
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نرش ثقافة سائدة للتقييم الذايت، وتعديل . ٢٫٣
عىل  املرجوة،  النتائج  ضوء  ىف  األداء 

وتقديم  النظام،  كيانات  مجيع  مستوى 

األعىل  املستويات  من  الكامل  الدعم 

للتدخل  فاصلة  وحدود  تنظيمًيا،  لألقل 

عند الرضورة

التعليمية، . ٢٫٣٫١ اإلدارة  وأداء  الفعالة،  املدرسة  من  كل  ملخرجات  حمدثة  معايري 
واملديرية ىف ضوء األهداف العامة للنظام

الوضع . ٢٫٣٫٢ ورصد  اخلطط،  بناء  عىل  التعليمية  واإلدارات  املديريات  قدرات  بناء 

الراهن (عىل مستوى املديرية)، وعىل مستوى املدرسة

رصد الفجوات بكل مديرية وإدارة تعليمية واملستهدف عىل املستوى الوطين. ٢٫٣٫٣

خطط إصالح عىل مستوى املديريات ىف ضوء املعايري املحدثة وأهداف النظام. ٢٫٣٫٤

رصد ذايت للمدرسة ومدى متايش مستوى حتصيل  تالميذها ومستهدفات اإلنجاز . ٢٫٣٫٥

املدرسة  ومعايري  املقننة،  االختبارات  ضوء  املديرية (يف  مستوى  وعىل  القومية، 

الفعالة)

األهداف . ٢٫٣٫٦ ضوء  ويف  الفعالة،  املدرسة  معايري  ضوء  ىف  مدرسية  إصالح  خطط 

للتالميذ  الشامل  التقويم  ونظام  املقننة،  االختبارات  نتائج  عىل  مبنًيا  القومية، 

(HR برنامج تنمية)

٢٫٣٫٧ .(HR برنامج) جتديد عقود القيادة املدرسية ىف ضوء النتائج

النتائج . ٢٫٣٫٨ ضوء  ىف  األقل  التنظيمية  للمستويات  األعىل  املستويات  من  فين  دعم 

املستهدفة

رشوط وآليات حمددة ومعلنة للتدخل، وذلك ىف حاالت االنحراف الشديد عن . ٢٫٣٫٩

املستهدف، وعدم قدرة واضح املديريات عن تعديل االنحرافات ذاتًيا، ىف إطار 

رؤية الالمركزية املعتمدة

عامان

اإلدارة 

والنظم/ 

الالمركزية/ 

برامج 

املستويات 

التعليمية

قطاع التعليم 

العام/ 

التدريب/ 

وحدات دعم 

الالمركزية 

واجلودة
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 بناء منظومة للمتابعة والتقويم مبنية على النتائج، تقوم على إطار من مؤشرات أداء وعوائد متفق عليها من قبل المتخصصين، وأصحاب المصلحة، ومدعومة ببنية  بناء منظومة للمتابعة والتقويم مبنية على النتائج، تقوم على إطار من مؤشرات أداء وعوائد متفق عليها من قبل المتخصصين، وأصحاب المصلحة، ومدعومة ببنية . . ١

تكنولوجيا المعلومات واالتصالتكنولوجيا المعلومات واالتصال
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والنتائج . ١٫١ األداء،  مؤرشات  مصفوفة  بناء 

املستهدف حتقيقها، ووسائل التحقق، ومصادر 
بناء  ومسئولية  البيانات،  وحتليل  جتميع  ودورة 

فرق  تشكيل  ثم  ومن  التقارير،  ونرش  وتوزيع 
العمل الفنية املسئولة عن التنفيذ

مؤرشات أداء قطاع التعليم
منظومة مؤرشات أداء، النظام، 

األداء التعليمي، وبخطة 

االسرتاتيجية

وثيقة املؤرشات 

املعتمدة واملتداولة 

بالقطاع

أدوار حمددة واضحة 

للجميع

رسوخ للمفاهيم 

حماسبية قامئة عىل النتائج 

منظومة . ١٫٢ ضمن  كمكون  املصفوفة  دمج 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال بوزارة الرتبية 

والتعليم، مبا يسمح بإدخال البيانات، واحلصول 

إدارية،  نقطة  أية  من  الفورية  التقارير  عىل 

وإعداد الكوادر املؤهلة فنًيا لذلك

ميكنة منظومة املؤرشات

مؤرشات متابعة األداء كأحد 

خمرجات نظام املعلومات 

الرتبوية

واجهة مستخدم 

بنظام املعلومات 

تسمح باحلصول عىل 

املؤرشات املحسوبة 

ملتابعة أداء القطاع

جتاوب إدارة املعلومات 

واإلحصاء 

تصميم . ١٫٣ يف  البحثية  للمراكز  أدوار  حتديد 

األدوات وحتليل النتائج
أدوار املراكز البحثية 

تكليف املركز القومي 

لالمتحانات بتحديد منظومة 

املؤرشات ومركز البحوث 

الرتبوية بتحليل النتائج

وثيقة حتديد األدوار 

معتمدة من األطراف 

املعنية 

استجابة املراكز البحثية 

وتفعيل . ١٫٤ إلنشاء  الالزمة  الترشيعات  وضع 

النظام  
القرارات املنظمة 

حزمة من القرارات املنظمة

أدوار حمددة للجهات املعنية
وثائق إصدار القانون

- رشاكة مجيع املعنيني ىف 

صياغة القوانني

ó````````````````FGƒ©dG نظام مميكن للمتابعة والتقويم
نظام فعال ملتابعة أداء قطاع 

التعليم

تقارير تقويم أداء 

نظام  التعليم
دعم قيادة القطاع
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نشر ثقافة المتابعة والتقويم القائمة على النتائج على جميع المستويات اإلدارية بوزارة التربية والتعليمنشر ثقافة المتابعة والتقويم القائمة على النتائج على جميع المستويات اإلدارية بوزارة التربية والتعليم. . ٢
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وإتاحته . ٢٫١ والتقويم  املتابعة  لنظام  دليل  وضع 
للمستخدمني، وعىل مجيع املستويات

وضع وتوزيع دليل دليل املتابعة والتقويم
للمتابعة والتقويم

نسخة من  الدليل
توفر اخلربة املطلوبة إلعداد الدليل

املتابعة . ٢٫٢ لكوادر  املهنية  التنمية  توفري 
اإلدارية  املستويات  مجيع  وعىل  والتقويم، 

بدًءا من مستوى املدرسة 
الكوادر املدربة

فريق من أربعة 

أفراد بكل جهة من 
قطاع التعليم

تقارير التدريب
توفر الكوادر املخصصة للمتابعة 

بكل جهة من القطاع

وتعديل . ٢٫٣ الذايت،  للتقييم  سائدة  ثقافة  نرش 

مستوى  عىل  املرجوة،  النتائج  ضوء  ىف  األداء 

مجيع كيانات النظام، وتقديم الدعم الكامل 

من املستويات األعىل لألقل تنظيمًيا، وحدود 

فاصلة للتدخل عند الرضورة

أدوات ومنهجية التقويم الذايت

إعداد وتوزيع 

األدوات املستهدفة، 

والتدريب عىل 

أدوات ومنهجية 

التقويم الذايت

نسخ من األدوات املطبقة
االستفادة من نتائج تطبيق األدوات

ó````````````````FGƒ©dGتطبيق منهجية املتابعة والتقويم

منهجية  تطبيق 

وللتقويم  للمتابعة 

النتائج  عىل  املبنية 

املستويات  كافة  يف 

اإلدارية

نسخ من نتائج التطبيق
االستفادة نتائج التطبيق يف تطوير 

القطاع
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إطار منطقي شامل، يعمل في هداه نظام التقويم والمتابعة نحو تحقيق األهداف المرجوة من تنفيذ الخطة. ١

فرق عمل تضطلع بنظام التقويم والمتابعة على أعلى مستوى من الحرفية، والكفاءة من الفهم والقدرة على التحليل اإلحصائي، لبلورة  . ٢

مالمح النظام بما يدعم عملية صناعة واتخاذ القرار المبني على المعلومات الدقيقة عالية المصداقية  

فهم عام واحد لدى معظم العاملين بالقطاع خاص بدور المتابعة والتقويم، بما يدعم األداء المتميز  غير المعوق له. ٣

مصفوفة ألهداف القطاع الواجب تحقيقها خالل سنوات الخطة، وتكون هي أساس عمل نظام التقويم والمتابعة. ٤

أدوار محددة بدقة، ال لبس فيها لجميع الوظائف بالقطاع، تمنع كل من االزدواجية، وغياب األدوار، وعدم الفهم للمسئولية ومن ثم  . ٥

عدم االضطالع بها  

بنية تكنولوجية تحتية قوية متوفرة حتى آخر وحدة تنظيمية بالقطاع؛ حتى تمكن نظام التقويم والمتابعة من إنجاز دوره على الوجه  . ٦

األكمل   

نظام تقويم ومتابعة مميكن يغطي حتى آخر طرفية في النظام. ٧

كارت معلوماتي إلكتروني (سجل)/ مدرسة، يضم أدق التفاصيل بها كأساس لدعم متخذي القرار على جميع المستويات التنظيمية  . ٨

للقطاع، وااللتزام بتحديثه دورًيا  

مؤشرات أداء لنظام التعليم على المستوى القومي، وأخرى على المستوى المحلي (المديريات)، تكون أساس بناء وتصميم الخطط  . ٩

لجميع الجهات بالقطاع  

مؤشرات لألداء التعليمي مركزًيا، وال مركزًيا حتى آخر طرفية بالقطاع. ١٠

مؤشرات أداء الخطة بوجه عام، مع إتاحة التفاصيل لجميع المنتفعين. ١١

نافذة معلوماتية واحدة متاحة، شفافة، عالية المصداقية، شاملة، ناجزة لجميع المستويات التنظيمية. ١٢

دليل للمتابعة والتقويم داعم لجميع العاملين من أجل التقييم الذاتي عالي المصداقية، والداعم لبناء خطط إصالح وتحسين قيمة. ١٣
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ΩÉ©dG ±ó¡dG:   تطوير المؤسسات التعليمية في إطار نظام تعليمي مركزي/المركزي متوازن يدعم التنمية المهنية المستدامة، والحوكمة 
الرشيدة، والمحاسبية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لضمان الجودة، وحقوق الطفل، فتنتج مواطًنا مبتكًرا قادًرا على المنافسة في مجتمع المعرفة 

ومساهًما في تنمية وطنه.

:èeÉfôÑdG á«ªgCG
إن حجر الزاوية ولبنة التطوير والتنمية المنشودة هو التعليم ، وإذا لم يكن التعليم هو األولوية األولى لمجتمعنا الحديث والدولة 

الجديدة ، فإن ذلك يعنى أن محاوالت اإلصالح لن تؤتى ثمارها، والبد ألية محاوالت مصرية للتنمية أو اإلصالح أن يكون على رأسها 

إصالح التعليم، وأولى الجهات المسئولة عن تحقيق هذه األهداف هى وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها المدرسة فهى المنوط بها ترسيخ 

الهوية المصرية، والشعور باالنتماء لهذا الوطن والتعرف على حقوق المواطن وواجباته تجاه هذا الوطن الكريم ثم تقع مسئولية بناء 

المهارات والمعارف التى تتيح فرص العمل ثم تدعم الحرية عن طريق بناء التفكير الناقد الواعى المتميز لدى النشء فتتطور القدرة على 

االختيار الصحيح وإعمال العقل. وأخيًرا تتحقق الكرامة اإلنسانية التى تنمو منذ الطفولة المبكرة وتتحقق عن طريق احترام الذات والفخر 

بالمساهمة فى بناء الوطن...... 

ولما كانت المدرسة هي وحدة الفعل األولى في النظام التعليمي فقد مثَّلَت فى الخطة االستراتيجية السابقة محوًرا أساسياً لجميع برامج 

إصالح التعليم. وقد وجهت الوزارة حينذاك جميع مشروعات الجهات المانحة نحو تنفيذ برامج متنوعة لإلصالح المتمركز حول المدرسة 

بدون تحديد نموذج موحد، وذلك لضمان وجود تجارب عديدة على أن يتم فى النهاية البناء على الممارسات والتجارب الناجحة منها، 

واالستفادة من دروس التجارب غير الناجحة. وقد سارعت مشروعات ممولة من جهات مانحة كثيرة لتنفيذ نماذج متنوعة فى الحجم و 

المجال فأسست لمفاهيم لم تكن تعرفها مصر من قبل مثال ثقافات التقييم الذاتى- الجودة - اإلعتماد التربوي -  تولد اتجاهات إيجابية بين 

المعلمين -  االنتماء ألسرة مدرسية -  مشاركة المجتمع للمدرسة ..
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وقد برزت نماذج ناجحة تم تبنيها فى الخطة الحالية حيث:وقد برزت نماذج ناجحة تم تبنيها فى الخطة الحالية حيث:

تبين من الخطة السابقة ضرورة التوجه لدعم واستهداف مفتاح اإلصالح المتمركز حول المدرسة، أال وهى عنصرى القيادة المدرسية، • 

والنظام الداخلي للمدرسة، بدًال من استهداف المدرسة بشكل عام وغير محدد. فالقيادة تحتكم وتتحكم فيما يدور بالمدرسة وهى 

الموكله بقيادة التغيير. وقد تم بناء قدرات القيادات فى عدة برامج وثبت أن نظم القيادة المدرسية تؤثر مباشرة على إصالح المدرسة 

وهناك حاجة لتعميق هذا الدعم.

جزئًيا •  المالية  الالمركزية  تجربة  نجحت  وقد  محلًيا،  المدرسة  إصالح  يصعب  بدونها  التى  الالمركزية  تطبيقات  من  االستفادة  تمت 

وجارى تطويرها وتعميمها مع تطوير رؤية استراتيجية كاملة لتنفيذ نظام متوازن بين المركزية والالمركزية مع األخذ فى االعتبار 

ضرورة بناء نظم للمتابعة والتقويم والشفافية والمحاسبية كأساس لبناء مقومات الحوكمة الرشيدة فى إدارة المؤسسة التعليمية.

يعود •  أن  يجب  واآلن  التربوى،  االعتماد  باستهداف  الوعى  هذا  ترجم  األولى  مراحلها  فى  ولكن  الجودة.  ثقافة  نشر  جهود  نجحت 

المفهوم إلى طبيعته فالجودة هى الهدف واالعتماد أداة أو وسيلة للوصول للجودة.

إنه من الضرورى التعمق والتوسع فى مفهوم التنمية المهنية، وإعادة النظر فى جميع ممارسات التنمية المهنية المبنية على مبدأ التعلم • 

الذاتى مدى الحياة، وهو من المعايير العالمية للتنمية المهنية، ..... وعلى رأس المستهدفين منها القيادات، والمعلمين والموجهين، ومنها 

المركزى ومنها على مستوى المدرسة، حيث أنه قد أتضح من الضرورى بناء مفاهيم وسياسات وقدرات ومعارف عن نماذج متنوعة 

للتنمية المهنية، ومراحلها، وأهدافها فال يمكن اختزالها فى التدريبات. 

إن المشاركة المجتمعية من النجاحات العظيمة فى مجال اإلصالح المتمركز على المدرسة، وقد تبين ضرورة البناء على هذه السيايات • 

والممارسات بإرساء قواعد تدعم محاسبة المجتمع للمدرسة، ومدى تحقق أهدافها بكفاءة فسيتبع ذلك ممارسات الحوكمة الرشيدة.

وجود نظم مؤسسية داعمة للمدرسة على مستوى اإلدارة التعليمية والمديرية وهى تحتاج إلى دعم فنى وإدارى أكبر.• 

ومن الدروس المستفادة وجود التحديات الحقيقة التالية:ومن الدروس المستفادة وجود التحديات الحقيقة التالية:

بلغ •  حتى  التعليم  دعامة  وهم  المعلمين  أعداد  فى  ونقص  توزيع  سوء  رأسها  وعلى  والمادية،  البشرية،  للموارد  الناجحة  اإلدارة  غياب 
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اجمالى العجز الظاهري فى الحلقة االبتدائية وحدها فى جميع المواد ٨٦١١٦ فى حين أن الفائض فى جميع التخصصات هو ٤٧٥٧٥ 

عدم كفاءة القيادات الحالية وأنه حتى اآلن، وبالرغم من إعمال قانون الكادر الذى ُوِضع لترقية المعلم على أساس التنمية المهنية، • 

من  المقصر  عقاب  كيفية  ذكر  يتم  لم  حيث  المحاسبية،  مبدأ  عنه  يغيب  القانون  هذا  أن  إال  االقدمية  أساس  على  وليس  والقدرات، 

المعلمين فى أى من بنوده أو نقاطه، كما أنه مازال ترقية القيادات تتم باألقدمية، بالرغم من وجود قرار وزارى منذ عدة سنوات كان 

قد استحدث لتعيين القيادات عن طريق االختيار المبنى على الكفاءة ولكنه لم يفعل بعد

غياب مفهوم المحاسبية ونظم المحاسبة مع عدم استهداف النتائج أو مفهوم اإلدارة القائمة على األداء، بحيث تتم المكافأة والثواب • 

أو  تدريبات  من  مدخالتها  أو  حجمها  أساس  على  وليس  ”المخرجات“  أى  أهداف  من  تحقق  ما  على  بناًء  والتمييز  العقاب  وأيضا 

مساهمات. يجب أن تكون المحاسبة المبنية على األداء هى جزء ال يتجزأ من أدوات وقيم اإلدارة فى مصر. 

ضعف التكامل بين أجزاء النظم على مستوى المدرسة وعلى باقى مستويات نظام التعليم• 

ضعف نظم التواصل الضرورية لدعم اتخاذ القرار والكامل• 

غياب مفهوم حقوق الطفل، فى تعليم جيد بالرغم من توقيع مصر على معاهدة دولية تتبنى حق الطفل فما زال هناك مهمشين كذوى • 

االحتياجات والفقراء. ومن جهة أخرى هناك عدم تكافؤ فى الفرص المتاحة، وعلى رأسها متطلبات وأدوار الفتاة، وعندما تستوفى 

هذه الفرص تصبح المدرسة ”مرحبة“، وتنشر ثقافة تقبل اآلخر.

توجد تحديات كبيرة نتجت عن عدم تعميم النماذج الناجحة فى جميع مدارس مصر لالستفادة من وجود نماذج متنوعة، وحتى ال • 

تتالشى آثارها، فمن الضرورى التوسع فى النماذج ووضع نظام للتوسع فى المبادرات وتعميم النماذج؛ حتى ال تبقى المدارس الناجحة 

جزر منعزلة ال ُتفيد بنجاحاتها غيرها من المدارس. 

واعتماًدا على ما سبق ذكره من قضايا سابقاً، فقد تبين أن ”اإلصالح المتمركز حول المدرسة“ مازال مطلًبا أساسًيا يحتاج إلى خطة داعمة 

حول هذه المحاور الضرورية لتوجيه جهود وعمليات اصالح المدرسى، لتستهدف االرتقاء باألداء المدرسي، وتحسين المخرجات التعليمية 

لها. فبالرغم من الجهود الكبيرة السابقة فلم نصل بعد لمراحل ”التحسين المستمر للمدرسة“  
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:á«dÉëdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG
مشروعات تمت فى الفترة السابقة: مشروعات تمت فى الفترة السابقة: 

المبكرة •  الطفولة  أخيرا  ثم   SEEP))والثانوى  EEP)) األوربى  االتحاد  بمشاركة  األساسى  التعليم  تحسين  مشروع  الدولى:  البنك 

 (ECEEP)بالمشاركة مع منظمة الغذاء العالمى والمعونة الكندية

تضافرت جهود اإلتحاد االوربى مع مشروعات البنك الدولى فقدمت تمويًال ضخًما إلنشاء المدارس وتوفير أجهزة الحاسب لمدارس عديدة • 

مفهوم •  بداية  حيث  الجديدة  المدارس  مشروع  ثم  الثمانينات  فى  مدارس  بناء  مشروعات  من  بداية  األمريكية  المعونة  مشروعات 

المشاركة المجتمعية والتركيز على المدرسة. ثم مجموعة مشروع إصالح التعليم الذى نفذ نماذج من اإلصالح المتمركز حول المدرسة 

والرياضيات  العلوم  على  بالتركيز  للمتفوقين  مدارس  خمس  مشروع  وأخيًرا  القرائية،  تدريس  طرق  طور  الذى   GILO ومشروع 

والمعروفة بمدارس STEM ومازال المشروع قائًما.

اللبنة •  وكان  الكندية  المعونة  من  بتمويل  اليونيسيف  هيئة  نفذته  الذى  المجتمع  مدارس  لتطوير  االبتدائى (١)  التعليم  دعم  مشروع   

األولى للتعليم المجتمعي والتعلم النشط.

مشروع دعم التعليم اإلبتدائي (٢) الممول من المعونة الكندية الذى نفذ نموذج اإلصالح المتمركز حول المدرسة وبناء قدرات القيادة • 

التعليمية ونماذج مستحدثة من التنمية المهنية المستدامة، وترك قدرات وكوادر ومواد ساعدت على استمرارية فاعلية التطوير.

مشروعات بناء المدارس بتمويل من البنك األلمانى وقد أضاف مؤخًرا مكون جودة يركز على دعم المشاركة المجتمعية لصيانة المدارس.• 



٢١٠

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

èeÉfôÑdG á«é¡æeh äÉ°SÉ«°ù∏d ΩÉ©dG QÉWE’G
إعادة بناء الهوية المصرية والمواطنة . ١

االلتزام بالقيم واألعراف والقوانين المصرية. ٢

االلتزام بالوثيقة الدولية لحقوق الطفل ووثيقة حقوق اإلنسان. ٣

إتاحة فرص تعليمية عادلة ومتكافئة لكل الطلبة دون أي تمييز. ٤

تأسيس مبادىء وقيم وممارسات تقييم األداء وربطها بجميع النظم اإلدارية. ٥

استهداف التحسين المستمر وفق معايير الجودة العالمية. ٦

توفير بيئة جاذبة ومنضبطة وآمنة ومرحبة خالية من العنف توفر الرعاية الكاملة للطالب. ٧

التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين، والتركيز على قضايا المعلمين وإيجاد حلول لها بما يحقق تحسين التعليم. ٨

بناء وتنمية قدرات القيادات التعليمية للعمل التربوي واإلداري لتتمكن من قيادة وإدارة العملية التعليمية بكفاءة. ٩

تفعيل الالمركزية لتصبح المدرسة وحدة قادرة على إدارة شئونها ذاتًيا لتحسين جودة التعليم المتمحور حول المتعلم. ١٠

اعتماد نظام للمحاسبية قائم على الشفافية والمتابعة الحقيقية لألداء. ١١

المشاركة الفعالة لألسرة ودعم المجتمع المدني من خالل مجالس األمناء لتحقيق المحاسبية األفقية . ١٢

سعي المدرسة للحصول على التمويل من مصادر متنوعة ومختلفة. ١٣

السعى لتعميم النماذج الناجحة بشكل منهجى حتى يتيسر تحقيق إصالح شامل للتعليم فى مصر. ١٤
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:á°SQóªdG ∫ƒM õcôªàªdG ìÓ°UE’G èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
ΩÉ©dG ±ó¡dG:   تطوير المؤسسات التعليمية في إطار نظام تعليمي مركزي/المركزي متوازن يدعم التنمية المهنية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والمحاسبية، وتوفير بيئة 

تعليمية داعمة لضمان الجودة، وحقوق الطفل فتنتج مواطًنا مبتكًرا قادًرا على المنافسة في مجتمع المعرفة ومساهًما في تنمية وطنه.

 دعم قدرات المؤسسات التعليمية على اإلدارة الذاتية والشفافية والمحاسبية فى إطار مركزي/المركزي متوازن دعم قدرات المؤسسات التعليمية على اإلدارة الذاتية والشفافية والمحاسبية فى إطار مركزي/المركزي متوازن. . ١

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdG QÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

الترشيعية . ١٫١ البيئة  بناء 

لعملية  الداعمة  والقانونية 

املدرسة  مستوى  عىل  اإلصالح 

التخطيط لتدرج تنفيذ اسرتاتيجية الالمركزية وتفويض الصالحيات . ١٫١٫١

مراجعة القرارات الوزارية املتضاربة. ١٫١٫٢

برامج للتوعية بالتوازن بني املركزية والالمركزية. ١٫١٫٣

حتديد التحديات لتنفيذ املهام وإصدار القرارات والترشيعات الداعمة. ١٫١٫٤

وضع معايري تقييم األداء كأساس لتوفري االمكانات املادية والبرشية . ١٫١٫٥

املعايري تلك  مع  لتتامىش  الترشيعات  وضبط  لالمركزية،  دعًام 
مراجعة قواعد التمويل اخلارجي للتوسع يف املصادر مع املساءلة. ١٫١٫٦

تصميم نظام متابعة وتقويم عىل مجيع املستويات.. ١٫١٫٧

الالمركزية  ٣ سنوات

إدارة املوارد 

البرشية 

اإلدارة والنظم 

املتابعة والتقويم

الالمركزية  دعم  وحدة 

بالديوان

املديريات التعليمية

إدارة املوارد البرشية

الترشيعيني

القطاعات  رؤساء 

املختلفة

معايري . ١٫٢ وتطبيق  وضع 

صادقة  موضوعية  وأسس 

املدرسية  القيادات  الختيار 

تصميم وتنفيذ آلية لتعيني القيادات اعتامًدا عىل معايري ختتص . ١٫٢٫١

بتشخيص اجلوانب الشخصية والقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى 

وملف اإلنجاز الوظيفى باإلضافة إىل املهارات والكفايات الداعمة 

للوظيفة وتقييم األداء وربط احلافز باألداء املدرىس والنتائج

وضع حزمة من احلوافز اإلجيابية واجلزاءات لإلدارة املدرسية بناء . ١٫٢٫٢

عىل األداء

تصميم وتنفيذ برامج إعداد صف ثاين . ١٫٢٫٣

تنمية مهنية للقيادات احلالية لبناء القدرة عىل إدارة التغيري الالمركزي. ١٫٢٫٤

متابعة التنمية املهنية لدعم تنفيذ املهارات والتغلب عىل التحديات. ١٫٢٫٥
حتديد أدوار رئيسية وفعالة لإلدارة املدرسية فيام خيص حماربة . ١٫٢٫٦

الدروس اخلصوصية

من  االوىل  السنة 

اخلطة 

الالمركزية 

إدارة املوارد 

البرشية

الالمركزية  

املراحل املختلفة

إدارة املوارد البرشية

اخلرباء 

القطاعات  رؤساء 

املختلفة
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بناء قدرات وحدات التدريب . ١٫٣

وفرق التحسني ومسئويل 
املتابعة والتقويم املدرىس 

لدعم املؤسسات التعليمية 
لتحقيق متطلبات االصالح عىل 

مستوى املدرسة ومعايري اجلودة 
واالعتامد

املؤسسة . ١٫٣٫١ إلدارة  املدرسية  للقيادات  مهنية  تنمية  برامج  وتنفيذ  وضع 

نحو حتقيق اجلودة وتقييم االداء

عىل . ١٫٣٫٢ القدرة  لبناء  احلالية  للقيادات  مهنية  تنمية  برامج  وتنفيذ  وضع 

إدارة التغيري الالمركزي
وفرق . ١٫٣٫٣ التدريب  وحدات  لكوادر  مهنية  تنمية  برامج  وتنفيذ  وضع 

التحسني ومسئويل املتابعة والتقويم باملدارس

متابعة التنمية املهنية لدعم تنفيذ املهارات وتبني التحديات. ١٫٣٫٤

٣ سنوات
تنمية مهنية 

املراحل املختلفة

إدارات التدريب 
واألكادميية املهنية 

للمعلم
إدارة املوارد البرشية

بناء ومأسسة كيانات . ١٫٤

وآليات للتنسيق والتكامل 

بني املستويات املركزية 

والالمركزية

املستويات . ١٫٤٫١ بني  والتكامل  للتنسيق  آليات  لوضع  جلنة  تكوين 

املركزية والالمركزية

املختلفة . ١٫٤٫٢ باملستويات  العاملني  لتوعية  العمل  ورش  من  عدد  إجراء 

بآليات التنسيق والتكامل

توفري الدعم الفين املستمر وتنمية قدرات املعنيني . ١٫٤٫٣

مع . ١٫٤٫٤ املشرتكة  واملحاسبية  والتقويم  للمتابعة  نظم  وتنفيذ  تطوير 

جمالس األمناء واملجتمع

تطوير نظم للتواصل الدائم بني املستويات اإلدارية املختلفة وتبىن . ١٫٤٫٥

وتقييم  التلميذ  تعلم  تطوير  حول  املتمحورة  املتبادلة  املنفعة  مبدأ 

أداء املدرسة

وضع وتنفيذ خطط زمنية لتوفري الدعم ومتابعة وتقييم األداء. ١٫٤٫٦

من  األوىل  السنة 

اخلطة

الالمركزية 

إدارة املوارد 

البرشية

وحدة دعم الالمركزية 

بالديوان

املديريات التعليمية

إدارة املوارد البرشية

الترشيعيني

رؤساء القطاعات 

املختلفة

التوسع يف تطبيقات معادلة . ١٫٥

التمويل لتحقيق العدالة يف 

توزيع املوارد وربطها بأداء 

املدرسة ونقل السلطات 

اإلدارية واملالية املمكن 

تطبيقها عىل املستويات األدىن 
إىل املديريات واإلدارات 

التعليمية واملدارس

عىل . ١٫٥٫١ بناًء  تطويرها  عىل  والعمل  دورًيا  التمويل  معادلة  مراجعة 

والدروس  امليدان  يف  تظهر  التي  واالستخدام  التطبيق  املشكالت 

املستفادة

التوسع ىف معادلة التمويل لتشمل بنود أكرث من الباب الثاين اجلاري . ١٫٥٫٢

ومشاريع أكرث من مشاريع الباب السادس الرأساميل

٣ سنوات

الالمركزية 

إدارة املوارد 

البرشية

وحدة دعم الالمركزية 

بالديوان

املديريات التعليمية

إدارة املوارد البرشية

الترشيعيني

رؤساء القطاعات 
املختلفة
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ونتائج . ١٫٥٫٣ االحتياجات  عىل  بناء  األموال  ختصيص  تضمن  آلية  وضع 

األداء

السلطات . ١٫٥٫٤ نقل  خيص  فيام  الالزمة  الترشيعية  اإلصالحات  حتديد 

إىل  األدىن  املستويات  عىل  تطبيقها  املمكن  واملالية  اإلدارية 

املديريات واإلدارات التعليمية واملدارس

صياغة مسودة الترشيعات والقوانني الداعمة لعملية االصالح . ١٫٥٫٥

عرض مشاريع القوانني والترشيعات عىل ”الربملان“ وضامن إقرارها. . ١٫٥٫٦

حتديد اإلصالحات املطلوب إجراؤها فيام خيص يف ونقل السلطات . ١٫٥٫٧

إىل  األدىن  املستويات  عىل  تطبيقها  املمكن  واملالية  اإلدارية 

املديريات واإلدارات التعليمية واملدارس.

تلك . ١٫٥٫٨ وتعديل  تغيري  شأهنا  من  التي  االصالحات  وتطبيق  تصميم 

األنظمة مبا يتفق مع الترشيعات والقوانني التي تم تعديلها. 

٣ سنوات

الالمركزية 

إدارة املوارد 

البرشية

وحدة دعم الالمركزية 

بالديوان

املديريات التعليمية

إدارة املوارد البرشية

الترشيعيني

رؤساء القطاعات 

املختلفة

تأهيل ودعم املؤسسات . ١٫٦

التعليمية لتعبئة املوارد املحلية 

وتنويع مصادر التمويل

تعبئة . ١٫٦٫١ عىل  للعمل  باملدارس   للعاملني  توعوية  برامج  وتنفيذ  وضع 

املوارد املحلية وتنويع مصادر التمويل 

لبناء . ١٫٦٫٢ باملدارس   للعاملني  مهنية  تنمية  برامج  ومتابعة  وتنفيذ  وضع 

القدرة عىل إدارة التغيري الالمركزي، وإدارة املوارد املدرسية املتاحة 

بكفاءة وفعالية 

من  األوىل  السنة 

اخلطة

الالمركزية

 تنمية مهنية  

إدارة املوارد 

البرشية

إدارات التدريب 

واالكادميية املهنية 

للمعلم

إدارة املوارد البرشية

املديريات املختلفة
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حتديث آليات التقويم . ٢٫١

واملتابعة واملساءلة 

واملحاسبية والتحفيز استناًدا 

عىل تقييم األداء ونواتج 

التعلم.  

تنفيذ نظم املحاسبية وفق رؤية الالمركزية. ٢٫١٫١

وضع نظم للمتابعة والتقويم عىل مجيع املستويات. ٢٫١٫٢
والبرشية . ٢٫١٫٣ املادية  احلاجات  من   ٪٥٠ لتوفري  سنوية  خطة 

لدعم القيادة ىف تنفيذ التحسني بناًء عىل أداء املدرسة
عىل . ٢٫١٫٤ للحصول  القيادة  ومساءلة  وحماسبة  لدعم  قرارات 

متويل خارجى

وضع معايري  ومؤرشات جودة اداء ُتسهم يف توجيه وحتفيز . ٢٫١٫٥

نظام املساءلة واملحاسبية

واإلدارات . ٢٫١٫٦ املدارس  وضع  حتديد  يف  ُتسهم  دراسة  إجراء 

مبؤرشات  مقارنة  وذلك  التعليمية  واملديريات  التعليمية 

األداء 

والتحفيز . ٢٫١٫٧ واألفقية  الرأسية  للمساءلة  شامل  نظام  تصميم 

والعقاب بعد مراجعة األنظمة احلالية. 

تفعيل ومأسسة نظام املساءلة واملحاسبية الرأسية واألفقية . ٢٫١٫٨

والتحفيز

السنة األوىل من 
اخلطة

الالمركزية 
إدارة املوارد البرشية

املتابعة والتقويم

اإلدارة والنظم

املراكز البحثية

املديريات التعليمية

إدارة املوارد البرشية

رؤساء القطاعات املختلفة

ديوان عام الوزارة 

املديريات واإلدارات 

التعليمية واملدارس

وضع وتطبيق آليات للتنسيق . ٢٫٢

والتكامل بني كيانات 

منظومة اإلصالح يف مجيع 

املدارس

بني . ٢٫٢٫١ والتكامل  للتنسيق  آليات  وتطبيق  لوضع  جلنة  تشكيل 

كيانات منظومة اإلصالح يف مجيع املدارس

إجراء ورش عمل وبرامج توعوية للكيانات املعنية بعملية . ٢٫٢٫٢

الثقة  وبناء  املشاركة  بأمهية  املدارس  مجيع  يف  اإلصالح 

والنسيق والتكامل فيام بينهم

بناء قدرات وتطوير وتنفيذ نظم للتقويم الذايت واملحاسبية . ٢٫٢٫٣

تطوير نظام للتواصل الدائم داخل املدرسة. ٢٫٢٫٤

السنتني األوىل 

والثانية من اخلطة

الالمركزية 

إدارة املوارد البرشية

املعنيني بالديوان

املديريات التعليمية

إدارة املوارد البرشية

رؤساء القطاعات املختلفة
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وضع وتطبيق نظم لتشبيك . ٣٫١

املدارس يف جتمعات 

للمشاركة يف املوارد والتنمية 

املهنية وتبادل اخلربات لتعميم 

اإلصالح

تأسيس نظام لتقييم األداء عىل مجيع املستويات . ٣٫١٫١

تطوير برامج حديثة للتنمية املهنية املستدامة ومتابعتها . ٣٫١٫٢
للمعلم باملدرسة

بناء قدرات القامئني عىل وحدات التدريب املدرسية عىل . ٣٫١٫٣
تصميم مناذج متنوعة من التنمية املهنية ومتابعتها

برامج لدعم املوجه املقيم للتوجيه اإلرشادي. ٣٫١٫٤

برامج لنمذجة التشبيك ثم التوسع ىف ممارسات التشبيك . ٣٫١٫٥

إصدار قرارات داعمة لقيادات وحدات التدريب. ٣٫١٫٦

خطط للمتابعة والتقويم شهرًيا وسنوًيا. ٣٫١٫٧

البرشية . ٣٫١٫٨ واملوارد  الوقت  وإداره  الفريق  لبناء  برامج 

واملادية، ألعضاء الوحدات القامئة باملدارس واإلدارات 

التعليمية والداعمة للتطوير

تضمني خطط التحسني مؤرشات للتكامل . ٣٫١٫٩

متطلبات . ٣٫١٫١٠ لتواكب  املدرسة  الئحة  وتعديل  مراجعة 

اإلصالح.

تطبيق آليات جتريبية للثواب املبىن عىل األداء ثم وضع . ٣٫١٫١١

نظم ترقى بناء عىل األداء

٣ سنوات  

تنمية مهنية 

إدارة موارد برشية 

الالمركزية 

التقويم واملتابعة

املعنيني بالديوان

املديريات التعليمية

إدارة املوارد البرشية

رؤساء القطاعات 

املختلفة
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مراجعة القرارات واللوائح املنظمة . ٤٫١

ملجالس األمناء والعالقة بني املدرسة 
واملجتمع املحيل واملدين ومتكني 

جملس األمناء  باملدرسة من املشاركة 
الفعالة يف اختاذ القرار باملدرسة 

ومتابعة تنفيذه 

مراجعة وتطوير قرار جمالس األمناء احلاليني بناًء عىل التحديات والدروس . ٤٫١٫١

الالمركزية. رؤية  وفق  التحسني،  ىف  املشاركة  من  لتمكينه  املستفادة 
الكادر ٢٫١٫٤.  وقانون  واللوائح  اجلديدة  الوزارية  القرارات  مجيع  مراجعة 

وغريهم فيام يدعم إدارة املدرسة 
برامج بناء قدرات اعضاء جمالس األمناء  عن طريق تطبيق دليل جمالس . ٤٫١٫٣

األمناء الذى طورته الوزارة

السنة األوىل 
إدارة املوارد البرشية من اخلطة 

الالمركزية
رؤساء القطاعات 

املختلفة

الشئون القانونية

وضع وتطبيق آليات التواصل . ٤٫٢

املستمر بني املدرسة واولياء االمور 

ولتحفيز املجتمع املحيل واملدين 

والقطاع اخلاص للمشاركة يف توفري 

وإدارة املوارد املادية والبرشية 

الالزمة للمدرسة

تكوين جلنة لوضع وتطبيق أليات التواصل وتوفري وإدارة املوارد املتاحة . ٤٫٢٫١

املختلفة 

بدقة . ٤٫٢٫٢ واملالية  واملادية  البرشية  املوارد  من  املدارس  احتياجات  حتديد 

وعناية

إجراء ورش عمل وبرامج توعية للكيانات املعنية بعملية بالتواصل. ٤٫٢٫٣

 إجراء ورش عمل وبرامج توعية للكيانات املعنية بعملية توفري وإدارة ٤٫٢٫٤. 

املوارد املتاحة املختلفة 

املوارد . ٤٫٢٫٥ تعبئة  عىل  للعمل  باملدارس  للعاملني  توعية  برامج  وتنفيذ  وضع 

املحلية وتوفري مصادر التمويل 

تطوير نظام للتواصل الدائم داخل املدرسة. ٤٫٢٫٦

واملحاسبية . ٤٫٢٫٧ والتقويم  للمتابعة  نظم  وتنفيذ  وتطوير  قدرات  بناء 

باالشرتاك مع جمالس األمناء واملجتمع املحيط

تطوير نظام للتواصل الدائم داخل وخارج املدرسة شاملة للمجتمع املدىن. ٤٫٢٫٨

املتمحورة . ٤٫٢٫٩ املتبادلة  املنفعة  عىل  تبىن  اخلاص  القطاع  مع  رشاكات  عقد 

حول تطوير تعلم التلميذ وتقييم أداء املدرسة 

٤٫٢٫١٠ .

وتوفري . ٤٫٢٫١١ مرحلية  اهداف  حتددها  للرشاكة  زمنية  خطط  وتنفيذ  وضع 
الدعم بناء عىل حتقيق االهداف وتقييم اآلداء

الثالث 

سنوات 

األوىل من 

اخلطة

إدارة املوارد البرشية 

الالمركزية

املعنيني بالديوان

املديريات 

التعليمية

إدارة املوارد 

البرشية

رؤساء القطاعات 

املختلفة

جمالس األمناء

املجالس املحلية
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توفير بيئة تربوية جاذبة وآمنه، ومرحبة تحقق تكافؤ الفرص وتدعم اإلصالح الذاتي للمدرسة.توفير بيئة تربوية جاذبة وآمنه، ومرحبة تحقق تكافؤ الفرص وتدعم اإلصالح الذاتي للمدرسة.. . ٥
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ملبارشة . ٥٫١ القيادات  قدرات  بناء 

اختاذ القرار الالمركزي وإدارة 

مبهارات  وتزويدهم  املوارد 

واملهارات  الفعال  التواصل 

التغيري  وإدارة  التكنولوجية 

الذاتية  املهنية  والتنمية 

الفرص  تكافؤ  حتقيق  وكيفية 

العاملني  وبني  الطالب  بني 

ودمج  الطفل  حقوق  ومراعاة 

اخلاصة. االحتياجات  ذوي 

تبىن التعلم النشط الفعال والتقويم الفعال ىف مجيع . ٥٫١٫١

الفصول الدراسية  وتنفيذ التقويم القومى املقنن بشكل 
دورى كل عامني.

لتوفري . ٥٫١٫٢ الالزمة  اإلمكانات  من  األدىن  للحد  معايري  وضع 
تعليم جيد باملدارس املختلفة .

توفري احلد األدىن من اإلمكانات الالزمة لكل مدرسة وفًقا . ٥٫١٫٣
للمعايري املوضوعة.

ختصيص مبالغ مالمئة لكل مدرسة  لتحسني واصالح املباين . ٥٫١٫٤

املدرسية  وللقيام بالصيانات املختلفة (البسيطة واجلسيمة) 

املختلفة  وجتهيزاهتا  املدرسية  املباىن  تأهيل  إلعادة  الالزمة 

وملقابلة اإلحتياجات اآلتية لعملية التعليم والتعلم

بناء توسعات تعليمية باملشاركة مع املجتمع ودعم من الوزارة. ٥٫١٫٥

وضع وتطبيق معايري تكافؤ الفرص ودجمها يف معايري اجلودة . ٥٫١٫٦

واالعتامد الرتبوي

اآلخر . ٥٫١٫٧ وقبول  املواطنة  عىل  القامئة  واملبادئ  القيم  إدماج 

ضمن معايري تكافؤ الفرص ووضع خطة لتطبيقها.

مجيع . ٥٫١٫٨ بني  الفرص  لتكافؤ  الداعمة  الفيزيقية  البيئة  مراعاة 

الطالب والعاملني.

ضم عدد من املدارس ملبادرات الدمج هبذه اخلطة. ٥٫١٫٩

البنية . ٥٫١٫١٠ وتطوير  الصفيه  مدرسية  أنشطة  وتنفيذ  تصميم 

التحتية هلا 

اإللكرتوين . ٥٫١٫١١ للتعليم  الالزمة  األجهزة  توفر  الوزارة  خطط 

وبرامج تدريبية مركزية للمدارس عىل استخدامها

التعليم  . ٥٫١٫١٢ متطلبات  وتنفذ  تتضمن  املدرسية  التحسني  خطط 

اإللكرتوين
تطبيق نظام للتواصل الفعال. ٥٫١٫١٣

االوىل  سنوات  الثالث 

من اخلطة

الالمركزية 

تنمية مهنية 

تطوير تكنولوجي 

املعنيني بالديوان

املديريات التعليمية

إدارة املوارد البرشية

رؤساء القطاعات املختلفة

جمالس األمناء

املجالس املحلية 
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بناء البيئة الترشيعية والقانونية . ١٫١

الداعمة لعملية اإلصالح عىل 

مستوى املدرسة 

قوانني وقواعد داعمة لعملية اإلصالح عىل 

مستوى املدرسة

حزمة قوانني وقواعد داعمة 

لإلصالح عىل مستوى املدرسة

وثائق الترشيعات اجلديدة 

الداعمة لعملية اإلصالح 

عىل مستوى املدرسة

توفر اخلربات القانونية 

الرتبوية

وضع وتطبيق معايري وأسس . ١٫٢

موضوعية صادقة الختيار 

القيادات املدرسية 

معايري اختيار القيادات املدرسية
معايري مفعلة الختيار القيادات 

املدرسية

وثيقة معايري اختيار 

القيادات املدرسية

السجالت والوثائق الرسمية

توفري الترشيعات 

والقرارات احلاكمة

بناء قدرات وحدات التدريب . ١٫٣

وفرق التحسني ومسئويل 

املتابعة والتقويم املدريس لدعم 

املؤسسات التعليمية لتحقيق 

متطلبات االصالح عىل مستوى 

املدرسة ومعايري اجلودة واالعتامد

جودة وعدد الربامج التدريبية

عدد الكوادر التي تم تأهيلها

كادر مدرب واحد عىل األقل 

يف وحدات التدريب يف كل 

مدرسة

زيارتني سنوًيا لكل مدرسة من 

فرق حتسني ومتابعة مؤهلة 

تقارير وسجالت التقييم 

للمدارس

تقارير قياس أثر التدريب 

والدعم الفين للكوادر 

املختلفة

توفري التمويل الالزم

توفري الكوادر الالزمة 

املطلوب تأهيلها

بناء ومأسسة كيانات وآليات . ١٫٤

للتنسيق والتكامل بني املستويات 

املركزية والالمركزية بناء 

ومأسسة كيانات وآليات للتنسيق 
والتكامل بني املستويات املركزية 

والالمركزية

قواعد التنسيق والتناغم والتكامل بني 

األنشطة التي تتم مركزًيا والتي تتم ال 

مركزًيا 

تطبيق قواعد التنسيق والتناغم 

والتكامل بني األنشطة التي 

تتم مركزًيا والتي تتم ال 

مركزًيا عىل مستوى املديريات 

واإلدارات التعليمية واملدارس

الوثائق واملستندات 

الرسمية اخلاصة بآليات 

التنسيق والتكامل بني 

املستويات اإلدارية 

املختلفة 

دراسة تقييمية

توفر ترشيعات ملزمة 

بخصوص صالحيات 

املستويات املختلفة
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التوسع يف تطبيقات معادلة . ١٫٥
التمويل لتحقيق العدالة يف توزيع 

املوارد، وربطها بأداء املدرسة، 
ونقل السلطات اإلدارية واملالية، 

املمكن تطبيقها عىل املستويات 
األدىن إىل املديريات واإلدارات 

التعليمية واملدارس 

عدالة توزيع املوارد

ارتباط احلوافز بالنتائج

صالحيات منح احلوافز عىل املستوى 

الالمركزي

توزيع املوارد طبًقا ملحددات 

شفافة 

ربط احلوافز بأداء املدرسة 

والنتائج 

زيادة الصالحيات اإلدارية 

واملالية للمديريات واإلدارات 

التعليمية واملدارس يف منح 

احلوافز

املوازنات املالية السنوية

معادلة التمويل

الوثائق والسجالت الرسمية

توفر بيانات دقيقة 

ملعادالت التمويل

توفري منظومة واقعية 

للحوافز

توفر قواعد شفافة منظمة 

ملنح احلوافز

توفر معايري موضوعية 

لقياس األداء

تأهيل ودعم املؤسسات التعليمية . ١٫٦

لتعبئة املوارد املحلية، وتنويع 

مصادر التمويل

حجم املوارد املادية واملالية ىف املدرسة

مصادر جديدة للتمويل

تعبئة املوارد املحلية واستخدامها االستخدام 

األمثل طبًقا ملا هو متاح

عدد وجودة برامج التنمية املهنية والدعم 

الفين

زيادة املوارد املادية واملالية يف 

املدارس

زيادة وتنوع مصادر التمويل

حتسن كفاءة استخدام املوارد

كادر واحد عىل االقل يف 

كل مدرسة مدرب عىل تعبئة 

واستخدام املوارد

قواعد البيانات

السجالت والوثائق الرسمية

سجالت برامج التدريب 

والتأهيل

توفري الكوادر الالزمة 

لتأهيلها
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عدد املديريات التعليمية املؤهلة

عدد اإلدارات التعليمية املؤهلة

عدد املدارس املؤهلة

عدد اإلدارات املختصة عىل املستوى 

املركزي املؤهلة

 عىل اإلدارة الذاتية و عىل توليد املوارد 
وتعظيم استخدامها يف إطار من الشفافية 

واملحاسبية

١٠٠٪ من املديريات

١٠٠٪ من اإلدارات 

١٠٠٪ من املدارس

١٠٠٪ من اإلدارات املختصة 

عىل املستوى املركزي 

تقارير إدارات املتابعة 

واجلودة
حتقق اهلدفني ١٫١ - ٤٫١
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حتديث آليات التقويم . ٢٫١

واملتابعة واملساءلة 
واملحاسبية والتحفيز، أستناًدا 

عىل تقييم األداء ونواتج التعلم

قواعد املساءلة
قواعد للمحاسبة

قواعد ولوائح الثواب والعقاب

للمساءلة  معلن  نظام  تطبيق 

عىل مجيع املستويات

للمحاسبة  معلن  نظم  تطبيق 

عىل مجيع املستويات

الثواب  ولوائح  قواعد  تطوير 

والعقاب

اإلدارة  أداء  تطوير  تقارير 

املدرسية

تقارير املتابعة

والقوانني  الترشيعات  توفري 

واملوارد  املنظمة  واللوائح 
باألداء  احلوافز  لربط  الالزمة 

مبوضوعية وشفافية

وضع وتطبيق آليات للتنسيق . ٢٫٢

والتكامل بني كيانات منظومة 

اإلصالح يف مجيع املدارس

بني  والتكامل  والتناغم  التنسيق 

داخل  باإلصالح  املعنية  الكيانات 

املدرسة

وضع آليات جديدة لإلصالح

للتنسيق  ومطبقة  معلنة  قواعد 

بني الكيانات املعنية باإلصالح 

عىل مستوى املدرسة

وثيقة اآلليات

دراسة تقييمية

والسجالت  واملستندات  الوثائق 

الرسمية

توفري الكوادر املؤهلة الالزمة
املحلية  املجالس  دور  تفعيل 

واملجتمع
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املامرسة  التعليمية  القيادات  عدد 

املدرسة  حول  املتمركزة  لإلدارة 

وبتناسق بني بعضها البعض

القائم  لإلصالح  وتقويم  متابعة  نظام 

عىل املدرسة

كل  يف  وممارس  مدرب  عنرص 

مديرية/إدارة/مدرسة

نظام مفعل للمتابعة والتقويم

دراسة تقييمية

دراسة مسحية

الوثائق والسجالت الرسمية الدالة

نظام  ونتائج  خمرجات  توظيف 

املتابعة والتقويم
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رفع كفاءة قدرات المؤسسة التعليمية، وتوفير الدعم الفني المستمر لضمان الجودة المستدامةرفع كفاءة قدرات المؤسسة التعليمية، وتوفير الدعم الفني المستمر لضمان الجودة المستدامة. . ٣
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وضع وتطبيق نظم لتشبيك املدارس يف . ٣٫١

جتمعات للمشاركة يف املوارد والتنمية 

املهنية وتبادل اخلربات لتعميم 

اإلصالح

قواعد تشبيك املدارس
دليل مفعل لقواعد تشبيك 

املدارس عىل أساس املوارد املتاحة

دراسة تقييمية

سجالت الوارد املتاحة 

باملدارس

سجالت املتابعة والتقييم

توفري الدعم الفين الالزم
توفري الترشيعات الالزمة

برامج توعوية للمدارس واإلدارات . ٣٫٢

التعليمية بأمهية ورضورة وكيفية 

التشارك يف املوارد املادية والبرشية

عدد املديريات واإلدارات 

التعليمية املشرتكة يف برنامج 

للتوعية عرب الفيديو كونفراس

١٠٠٪ من املديريات واإلدارات

سجالت ورش العمل، والفيديو 

كونفرانس

إتاحة قاعات الفيديو 

كونفرانس

رغبة املدارس واإلدارات
عدد املدارس املشرتكة يف ورش 

العمل التوعوية

مجيع املدارس التي ميكن أن 

تستفيد من التشبيك
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عدد املدارس املستفيدة من 

االرتباط بشبكات مفعلة للتشارك 

يف املوارد

١٠٠٪ من املدارس التي ميكن أن 

تستفيد من التشبيك

قامئة باملدارس املؤهلة

تقارير املتابعة والتقويم

دعم الوزارات واهليئات 

واجلهات ذات الصلة
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مراجعة القرارات واللوائح . ٤٫١

املنظمة ملجالس األمناء والعالقة 
بني املدرسة واملجتمع املحيل 

واملدين ومتكني جملس األمناء  
باملدرسة من املشاركة الفعالة 

يف اختاذ القرار باملدرسة ومتابعة 
تنفيذه 

قرار مفعل لتنظيم عمل جمالس األمناء

العالقة بني املدرسة واملجتمع واملجالس املحلية

تعديل قرار جمالس 

األمناء

تقوية العالقة بني 

املدرسة واملجتمع 

واملجالس املحلية

قرار جمالس األمناء

السجالت والوثائق الرسمية

تقارير املتابعة

مشاركة املجالس املحلية 

واملجتمع املحيط
تفعيل دور جمالس األمناء

وضع وتطبيق آليات التواصل . ٤٫٢

املستمر بني املدرسة وأولياء 

األمور، لتحفيز املجتمع 

املحيل واملدين والقطاع اخلاص 

للمشاركة يف توفري وإدارة 

املوارد املادية والبرشية الالزمة 

للمدرسة

التنسيق والتناغم والتكامل بني املدرسة وأولياء األمور 

واملجتمع املحىل والقطاع اخلاص

خطط حتسني مدرسية 

بكل مدرسة

الوثائق الرسمية الدالة

دراسة مسحية

وثائق املتابعة والتقييم

توفري الكوادر املؤهلة 

الالزمة

تفعيل دور جمالس األمناء

تفعيل دور املجالس 

املحلية واملجتمع املدين 

والقطاع اخلاص

زيادة املوارد املادية للمدرسة
نسبة حسب 

احتياجات املدرسة

توفري املوارد البرشية الالزمة للمدرسة
حسب احتياجات 

املدرسة
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نسبة املدارس التي تطبق فيها معايري اجلودة الشاملة، 

والتي تعمل عىل استدامة اجلودة
٪٨٠

السجالت والوثائق 

واملستندات الرسمية الدالة

توفري التمويل الالزم

مشاركة املجتمع املحىل
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بناء قدرات القيادات ملبارشة اختاذ القرار . ٥٫١
الالمركزي، وإدارة املوارد، وتزويدهم 

مبهارات التواصل الفعال واملهارات 
التكنولوجية، وإدارة التغيري والتنمية 

املهنية الذاتية، وكيفية حتقيق تكافؤ 
الفرص بني الطالب، وبني العاملني، 

ومراعاة حقوق الطفل ودمج ذوي 

االحتياجات اخلاصة

يف  املشرتكة  املدارس  نسبة 

برامج بناء القدرات
٪١٠٠

سجالت برامج التدريب 

وورش العمل

توفر إطار موثق بني مجيع 
األطراف املشرتكة يف بناء 

القدرات
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والترسب  الرسوب  معدالت 

والغياب

خفض معدالت الرسوب 

والترسب والغياب وفق خط 

بدء كل مدرسة

تقارير وسجالت التالميذ

التقارير الطبية

تقارير املتابعة والتقويم

دراسة تقييمية

دعم املجتمع املحيط

دعم جمالس األمناء

انخفاض معدالت حوادث معدل حوادث العنف

العنف

زيادة امللتحقني باملدارس

زيادة معدالت االلتحاق من 

البنات و األرس الفقرية يف 

املناطق التي تعاين من هذه 

الظاهرة
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تشريع ينقل السلطات اإلدارية والمالية إلى القيادات التعليمية في جميع المحافظات يتضمن آليات للتنسيق والتكامل بين . ١

المستويات المركزية والالمركزية. 

دليل لإلصالح القائم على المدرسة. . ٢

عدد المعلمين والكوادر المدربة.. ٣
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ègÉæª∏d πeÉ°ûdG ìÓ°UE’G èeÉfôH 
ΩÉ©dG ±ó¡dG: تطوير المناهج الدراسية لتتفق مع متطلبات العصر، وما هو متوقع مستقبًال، وتعمل على تنمية مهارات التالميذ/ الطالب 
وكذلك ثقافة اإلبداع والحفاظ على القيم األصيلة للمجتمع المصري وترسيخها، وتؤكد على الهوية المصرية وتستوعب مفاهيم المواطنة 

الرقمية من أجل إعداد أجيال قادرة على التطوير، وتسهم في دفع مصر إلى أعلى المستويات اقتصادًيا وأجتماعًيا وأن وتكون قادرة على 

المنافسة عالمًيا والوصول إلى مراكز متقدمة في مجال العلوم والرياضيات والتقنيات .

 :áeó≤e
م الرئيس في ازدهار الدولة وبنائها، والوسيلة الفعالة  لبلوغ الغايات االجتماعية    التعليم هو  المعيار الحاسم في التفرد والتقدم، وهو المقوِّ

والسياسية واالقتصادية، وإحراز السبق في مجال  التقدم العلمى والتكنولوجى، واالنطالق  بثقة نحو العالمية، وذلك من خالل بناء 

أجيال تمتلك مهارات القرن الحادى والعشرين بحيث تكون قادرة على الُمنافسة العالمية. وتأتي عملية  تطوير المناهج كأهم الخيارات 

االستراتيجية إلحداث النقلة النوعية الُمبتغاة  في نظام التعليم المصرى للتحول  به إلى نموذج تربوي مغاير، تتبلور مالمحه  في تغيير مركز 

الثقل في الممارسات التعليمية من المعلم إلى المتعلم،  وبالتالي من التعليم إلى التعلم، ومن االهتمام بالمعارف إلى تنمية المهارات، والتحول 

من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة التفكير واإلبداع، وأخيًرا  من االقتصار على استهالك المعرفة  إلى الُمشاركة في والعمل على إنتاجها.

 وال يمكن للهدف السابق أن يتحقق إال بتوفير مجموعة من العوامل من أهمها توظيف تكنولوجيا التعليم على النحو األمثل، ذلك أننا في 

حاجة إلى االنتقال من التعلم التقليدي إلى التعلم اإللكتروني، وكذلك  من الكتاب الورقي إلى الكتاب التفاعلي. ويسبق ذلك كله توفير بيئة 

التعلم الداعمة الستخدام تكنولوجيا التعليم ، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين تعلم التالميذ. 

واستكماًال لمنظومة تطوير المناهج والكتاب المدرسي بمكوناته (كتاب الطالب - كتاب األنشطة والتدريبات – دليل الُمعلم)، طرحت  

الوزارة  « برنامج اإلصالح الشامل للمناهج في إطار خطتها االستراتيجية الجديدة(٢٠١٤ – ٢٠٣٠م) حيث يعتمد هذا البرنامج علي عدة 

أسس، من أهمها: 



٢٢٦

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

 èeÉfôÑdG á«é¡æeh äÉ«°SÉ«°ùd ΩÉ©dG QÉWE’G
استكمال ما جاء بالخطة االستراتيجية(٢٠٠٧ - ٢٠١٢م)، وتنفيذ ما لم يتحقق منها حتى اَالن.• 

التأكيد على بناء أجيال قادرة على المنافسة عالمًيا.• 

اتباع التوجهات العالمية المعاصرة في مجال تطوير المناهج. • 

تبني التوجه العالمى نحو تفعيل دور الُمتعلم وجعله مشارًكا إيجابًيا في العملية التعليمية. • 

إصالح منظومة المناهج اعتماًدا على ثقافة المعايير.• 

 سد الفجوة الواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.• 

دمج تكنولوجيا التعليم ومهارات القرن الحادى والعشرين في المناهج. • 

إصالح منظومة التقويم الشامل ( المنهج – المعلم – الطالب)  • 

إعداد الوثيقة القومية لمناهج التعليم قبل الجامعي.• 

ìÓ°UEÓd èeÉfôÑdG äÉ«é«JGôà°SG
دعم وتعزيز الهوية القومية والقيم التربوية• 

البناء •  أجل  من  والتعاون  معه  والتفاعل  اآلخر  وقبول  اإلنسان  حقوق  ومراعاة  الذات  وتحقيق  والديمقراطية  المواطنة  أجل  من  التعلم 

والعمل في مجموعات لبناء مشروعات جماعية وفردية 

تحقيق جودة التعليم • 

التعامل الكفء مع مجتمع المعرفة • 

التعلم من أجل المشاركة في تحقيق التنمية • 
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الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

دعم وتعزيز البنية التكنولوجية المتطورة • 

 التعليم من أجل العيش والتفاعل بنجاح في القرن الحادى والعشرين• 

على •  القائمة  والمناهج   ،   Problem-Based Curriculum المشكالت  على  القائمة  المناهج  مثل  للمناهج  الحديثة  بالتنظيمات  األخذ 

 ...Concept-Based Curriculum المفاهيم

 االهتمام برعاية ذوى االحتياجات الخاصة • 

 تفعيل المشاركة المجتمعية• 

التأكيد على إتقان الرياضيات والعلوم واالستخدامات المتقدمة للتقنية • 

ègÉæª∏d πeÉ°ûdG ìÓ°UE’G èeÉfôÑd á«°SÉ°SC’G ÉjÉ°†≤dG
المهام  •  فيه  وتوزع  األهداف  فيه  تتحدد  مؤسسًيا،  عمًال  اإلصالح  يكون  أن  بهدف  الجامعي،  قبل  التعليم  لمناهج  القومية  الوثيقة  إعداد   

نقلة  إحداث  بغية  كافًة،  الُمجتمعية  القوى  عليه  تتوافق  حاكًما  ميثاًقا  تكون  للمناهج  قومية  وثيقة  لبناء  والمحاسبية،  المسئولية  وتتبلور 

نوعية في مجال المناهج ، وتستند الوثيقة الُمستهدف بناؤها - في جميع مراحل التعليم - إلى المستويات المعيارية التي تمثل ما يجب أن 

يعرفه الفرد وأن يكون قادراً على أدائه، وفق ما جاءت به المعايير القومية للتعليم في مصر، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.  

  وإيمانًا من كون عملية التطوير عملية ُمستمرة، ورغبًة في إجراء ُمراجعات وتعديالت علي منظومة المناهج بشكل دوري؛ لجعلها 

مواكبة وملبيًة للتغيرات الحادثة في طبيعة المجتمع وبنية العلوم، فضًال عن النظريات النفسية والتربوية وفي إطار الخطة الزمنية 

المحددة لمركز تطوير المناهج، يتم استكمال منظومة التطوير التى بدأها مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية  بناًء على لمصفوفة 

مدى وتتابع جديدة(Scope and sequence)، على أن يتم مراجعة المناهج كل خمس سنوات وتطويرها.



٢٢٨

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تطوير الكتاب المدرسي  حيث هناك ضرورة لوجود تصور مغاير لتأليف الُكتب الدراسية في ضوء توجهات وممارسات عالمية مع • 

الحفاظ على الهوية المصرية بأبعادها الُمختلفة .

االعتماد على الكتاب اإللكتروني التفاعلي  في عملية التعليم والتعلم حيث إنه تطويراً لبيئة التعلم (أساليب التعليم والتعلم والتقويم) لجعلها • 

بيئة  ثرية وجذابة. واالعتماد على الُبعد التكنولوجي في إعداد الُكتب الدراسية بهدف الوصول إلى تعميم تجربة الكتاب اإللكترونى 

مشروع  تنفيذ  في  البدء  سيتم  ولذا  الذاتي،  التعلم  على  وتشجيًعا  بإيجابية  الُمتعلم  ُمشاركة  يضمن  بما  المهارات  على  القائم  التفاعلي 

الكتاب اإللكتروني التفاعلي، على أن يتم تطبيقه في بعض المحافظات كتجربة استطالعية تمهيًدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

 تطوير مناهج التعليم المجتمعي في ضوء تطوير مناهج التعليم العام  وذلك بعد دراسة احتياجات مدارس وتالميذ التعليم المجتمعى، • 

وتطوير المعايير والمؤشرات لتتناسب مع طبيعة المتعلمين واحتياجاتهم وفلسفة وأهداف التعليم المجتمعي والبيئة التعليمية، وإعداد 

مناهج جديدة  في ضوء المعايير والمؤشرات المطورة.

والمشاركة •  المواطنة،  ومعني  التطوعي  العمل  وأهمية  السياسية،  المشاركة  أهمية  فهم  خالل  من  واالنتماء  المواطنة  مفاهيم  تعزيز   

المجتمعية، وتفعيل مفاهيم المواطنة واالنتماء، وقضايا الهوية المصرية التي يحتاج المتعلمون إلى اكتسابها في مراحل التعليم قبل 

الجامعي.

  إعداد وثيقة مناهج ذوى االحتياجات الخاصة من خالل توفير مناهج وبرامج خاصة للموهوبين والفائقين من التالميذ الستثمار ما • 

الشعور  وتجنبهم  والمتنوعة،  الفريدة  واهتماماتهم  المختلفة،  حاجاتهم  وإشباع  التحصيل،  على  وقدرات  إبداعية،  طاقات  من  لديهم 

بالملل والضجر من المناهج والمقررات المعتادة. أما المعاقون فيتم بناء وثائق نوعية تبنى في ضوئها مناهجهم التى تتالءم وطبيعة كل 

فئة .

  تطوير منظومة التقويم الثالثى  (المنهج – المعلم – المتعلم) ، بما يسهم في بناء معايير يتم في ضوئها  تقديم تغذية راجعة يمكن على • 

ضوئها اتخاذ قرارات في عملية تقويم المدخالت والمخرجات، والعمليات الخاصة بكل عنصر من عناصر المنهج وعلى ضوء تطبيق 

تلك المعايير يتم تقويم المنهج.  أما فيما يخص تقويم المعلم فيتم تقويمه من خالل أدوات مقننة ُتْبَنى علي ضوء مهارات معلم القرن 
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الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

الحادي والعشرين، أو من خالل بحوث عمل أو مقابالت، ثم تأتي عملية اقتراح برامج تدريبية مهنية للمعلمين في ضوء ما أسفرت 

م تعلمه ونواتج التعلم المستهدفة في الجوانب المعرفية  عنه نتائج التطبيق. أما المتعلم  فمن األهمية بمكان تحديد معايير منظمة تقوِّ

والمهارية والوجدانية.

عملية •  وتنفيذ  تخطيط  في  بالتطوير  المستهدف  الجمهور  بإشراك   والمجتمع  والمتعلمين  المعلمين  بين  التواصل  منظومة  تطوير 

التطوير، ومنحه الثقة والمسئولية وفتح قنوات اتصال معه، ورفع درجة وعيه من خالل ثقافة مؤسسية، وبناء رأي عام داعم لجهود 

التطوير كل ذلك من شأنه اإلسهام في  إنجاح عملية التطوير.

  دراسة االحتياجات التربوية والصعوبات واقتراح الحلول للفئات المحرومة ثقافًيا وهم أطفال حرموا من  الخبرات الغنية التى يجب • 

بدراسة االحتياجات  وذلك  بهم،  والمحيطين  أسرهم،  في  الفكرية  المصادر  ندرة  أو  للفقر،  نتيجة  يأتي  الحرمان  وذلك  لهم،  تتوفر  أن 

التربوية والصعوبات واقتراح الحلول للفئات المحرومة ثقافًيا وتضمين كل ذلك ضمن أهداف بناء المناهج وتطويرها.

 



٢٣٠

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

ègÉæª∏d πeÉ°ûdG ìÓ°UE’G èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe 
إعداد الوثيقة القومية ملناهج التعليم قبل اجلامعي إعداد الوثيقة القومية ملناهج التعليم قبل اجلامعي . . ١
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إعداد ميثاق عام ملناهج . ١٫١

التعليم قبل اجلامعي يف 

مرص 

إعداد وثيقة املستويات املعيارية للخريج املرصي، وحمتوى املناهج الدراسية، وعنارص . ١٫١٫١

املنهج الدرايس (لعمليتي التعليم والتعلم، األنشطة التعليمية، الوسائل واملواد التعليمية، 

التقويم ونواتج التعلم)

إصدار وثائق امليثاق العام ملناهج التعليم قبل اجلامعي . ١٫١٫٢

٣ سنوات

برامج 

املراحل 

التعليمية

مركز تطوير 

املناهج

قطاع التعليم 

العام

تطوير منظومة املناهج . ١٫٢

الدراسية

( رياض األطفال )   

 تقويم وتطوير مناهج ملرحلة رياض األطفال ١٫٢٫١. 

إعداد أدلة املعلم . ١٫٢٫٢

 حتديد مواصفات التقويم. ١٫٢٫٣

٣ سنوات

برامج 

املراحل 

التعليمية

مركز تطوير 

املناهج

قطاع التعليم 

العام

تطوير منظومة املناهج . ١٫٣

الدراسية (حلقة التعليم 

االبتدايئ ) 

  تقويم وتطوير مناهج حلقة التعليم االبتدايئ ١٫٣٫١. 

حتديد املستويات املعيارية لكل مادة من املواد الدراسية يف صفوف حلقة التعليم االبتدايئ. ١٫٣٫٢

إعداد املحتوى الدرايس طبقاً للمستويات املعيارية . ١٫٣٫٣

إعداد أدلة املعلم اخلاصة بكل حمتوى درايس . ١٫٣٫٤

إعداد وتصميم األنشطة املصاحبة. ١٫٣٫٥

إعداد أدلة التقويم لكل مادة دراسية . ١٫٣٫٦

٣ سنوات

برامج 

املراحل 

التعليمية

مركز تطوير 

املناهج

قطاع التعليم 

العام

تطوير منظومة املناهج . ١٫٤

الدراسية ( حلقة التعليم 

اإلعدادي)

تقويم وتطوير املناهج املختلفة للمرحلة اإلعدادية. ١٫٤٫١

حتديد املستويات املعيارية لكل مادة من املواد الدراسية . ١٫٤٫٢

إعداد املحتوى الدرايس طبقاً للمستويات املعيارية . ١٫٤٫٣

إعداد أدلة املعلم . ١٫٤٫٤

إعداد وتصميم األنشطة املصاحبة . ١٫٤٫٥
إعداد أدلة التقويم لكل مادة دراسية . ١٫٤٫٦

٣ سنوات

برامج 

املراحل 

التعليمية

مركز تطوير 

املناهج

قطاع التعليم 

العام
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تطوير منظومة املناهج . ١٫٥
الدراسية ( مرحلة التعليم 

الثانوي)  

تقويم وتطوير املناهج الدراسية للمرحلة الثانوية  . ١٫٥٫١

حتديد املستويات املعيارية لكل مادة من املواد الدراسية . ١٫٥٫٢

إعداد املحتوى الدرايس طبقاً هلذه املستويات املعيارية . ١٫٥٫٣

إعداد أدلة املعلم . ١٫٥٫٤

إعداد وتصميم األنشطة املصاحبة . ١٫٥٫٥

إعداد أدلة التقويم لكل مادة دراسية    . ١٫٥٫٦

٣ سنوات

برامج 
املراحل 

التعليمية

مركز تطوير 

املناهج

قطاع التعليم 

العام

تطوير منظومة املناهج . ١٫٦

الدراسية ( التعليم 

املجتمعي)

 تقويم وتطوير مناهج التعليم املجتمعي ١٫٦٫١. 

 حتديد املستويات املعيارية لكل مادة من املواد الدراسية . ١٫٦٫٢

 إعداد املحتوى الدرايس طبقاً  هلذه املستويات املعيارية . ١٫٦٫٣

 إعداد أدلة املعلم . ١٫٦٫٤

 إعداد وتصميم األنشطة املصاحبة . ١٫٦٫٥

 إعداد أدلة التقويم لكل مادة دراسية للتعليم املجتمعي. ١٫٦٫٦

٣ سنوات

برامج 

املراحل 

التعليمية 

+ التعليم 

املجتمعي

مركز تطوير 

املناهج

قطاع التعليم 

العام
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تطوير الكتاب املدريس يف ضوء امليثاق العام لوثيقة املنهج واملعايري القوميةتطوير الكتاب املدريس يف ضوء امليثاق العام لوثيقة املنهج واملعايري القومية. . ٢
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تأليف الُكتب املدرسية . ٢٫١

يف مرص يف ضوء توجهات 
وممارسات عاملية تتجه 

نحو الالمركزية املتزنة 
الرشيدة، ووفق رؤية 

برنامج الالمركزية، 
وإعداد أدلة تأليف 

الكتاب املدريس تتضمن 

الرشوط واملواصفات 

الواجب حتققها. 

وضع ضوابط ومعايري الختيار املحكمني.. ٢٫١٫١
وضع معايري احلكم عىل الكتب املتقدمة للمسابقة .٢٫١٫٢. 

إعداد أدلة حتكيم الكتب تتضمن املعايري للحكم عىل الكتب املتقدمة للمسابقة، وحتديد . ٢٫١٫٣
الكتب املقبولة للمشاركة يف املسابقة وحتكيمها، باستخدام أدلة التحكيم.

اعتامد الُكتب وفقاً للمعايري.. ٢٫١٫٤
بعد . ٢٫١٫٥ املناهج  تطوير  مركز  من  والنرش  والتداول  للطباعة  الصالحية  الفائزة  الكتب  منح 

تعديلها.

حتدد الوزارة مؤسسات الطباعة ذات اجلودة وحتدد احلد األدىن للتكلفة.. ٢٫١٫٦

وفًقا . ٢٫١٫٧ مرصية  مطابع  خالل  ومن  نفقتها  عىل  الكتب  بطباعة  الفائزة  النرش  دور  تقوم 

للمواصفات الفنية للطباعة.

تقوم مديريات الرتبية والتعليم بتبين الكتب التي ترى أهنا األكرث مالءمة لظروفها، وذلك . ٢٫١٫٨

حتت إرشاف مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية. 

السنة الثانية، 

والثالثة

املراحل 

التعليمية 

املختلفة

مركز تطوير 

املناهج +قطاع  

الكتب 

املدرسية

قطاع التعليم 

العام 

تطبيق الكتاب اإللكرتوين . ٢٫٢

التفاعيل وأنشطته ، وآلية 

التقويم اخلاصة به.

 وضع معايري للكتاب اإللكرتوين التفاعيل وآليات تنفيذه.. ٢٫٢٫١

حتديد املحافظات التي يتم فيها التجريب.. ٢٫٢٫٢

التقويم واملتابعة للتنفيذ يف العام األول، وتقديم التغذية الراجعة.. ٢٫٢٫٣

تعديل الكتاب اإللكرتوين التفاعيل يف ضوء نتائج التقويم بعد التأكد من ثبات نتائجها. ٢٫٢٫٤

تعميم التجربة عىل مستوى اجلمهورية، بعد ثبوت نجاحها.. ٢٫٢٫٥

السنة الثانية، 

والثالثة

التطوير 

التكنولوجى 

+ متابعة 

وتقويم

املناهج 

+اتطوير 

التكنولوجى + 

متابعة وتقويم

حتديد احتياجات مدارس . ٢٫٣

وتالميذ التعليم املجتمعى. 
حتديد املنطلقات التي تستند إليها عملية تطوير مناهج التعليم املجتمعي. . ٢٫٣٫١

السنة الثانية، 

والثالثة

التعليم 

املجتمعى

املناهج 

+التعليم 
املجتمعي
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تطوير املعايري واملؤرشات . ٢٫٤

لتتناسب مع طبيعة 
املتعلمني واحتياجاهتم 

وفلسفة وأهداف التعليم 
املجتمعي والبيئة التعليمية.

السنة األوىلحتديد املستويات املعيارية لكل مادة من املواد الدراسية يف كافة الصفوف.. ٢٫٤٫١
املراحل 

التعليمية
املناهج

إعداد املناهج يف ضوء . ٢٫٥

املعايري واملؤرشات 

املطورة.

إعداد املحتوى الدرايس يف ضوء املستويات املعيارية .. ٢٫٥٫١

إعداد أدلة املعلم اخلاصة بكل حمتوى درايس من حمتويات املواد الدراسية لصفوف التعليم . ٢٫٥٫٢
املجتمعي .

إعداد األنشطة الالزمة لتنفيذ مناهج التعليم املجتمعي.. ٢٫٥٫٣

إعداد أدلة التقويم لكل مادة دراسية من مواد التعليم املجتمعي.  . ٢٫٥٫٤

تأليف الكتب الدراسية عىل غرار ما هو متبع مع مناهج التعليم العام . . ٢٫٥٫٥

السنة الثانية، 

والثالثة

املراحل 

التعليمية 

املناهج + 

تقويم ومتابعة
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تعزيز مفاهيم املواطنة واالنتامءتعزيز مفاهيم املواطنة واالنتامء. . ٣
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 حتديث معايري  حمتوى . ٣٫١
منهج املواطنة 

 تشكيل فريق عمل لتحديث معايري املواطنة . ٣٫١٫١
استخالص معايري حديثة للمواطنة تتناسب مع املستجدات احلالية . ٣٫١٫٢

السنة الثانية 
والثالثة

املراحل 
التعليمية 

مركز تطوير 
املناهج

 حتديد مفاهيم املواطنة . ٣٫٢
لطالب املراحل املختلفة

حتديد املفاهيم الواجب دجمها يف مناهج التعليم. ٣٫٢٫١
 إعداد دليل للمامرسات التطبيقية للمفاهيم ٢٫٢٫٣. 

السنة األوىل
املراحل 

التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج

 حتديد املهارات والقيم ٣٫٣. 

املرتبطة مبفاهيم املواطنة

 حتديد املهارات والقيم املرتبطة مبفاهيم املواطنة. ٣٫٣٫١

إعداد دليل للمامرسات التطبيقية للمهارات والقيم  . ٣٫٣٫٢
السنة األوىل

املراحل 

التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج

حتديد املجاالت التي . ٣٫٤

ميكن دمج هذه املفاهيم 

واملهارات والقيم هبا

 حتديد املواد التي ميكن دمج هذه املفاهيم واملهارات والقيم هبا. ٣٫٤٫١

إعداد نسخة أولية من منهج املواطنة للمرحلة الثانوية يف ضوء قامئة املفاهيم واملهارات والقيم . ٣٫٤٫٢

التي تم التوصل إليها 

 جتريب هذه املناهج ملدة عام يف بعض املدارس الثانوية وقياس مدى فاعليته. ٣٫٤٫٣. 

 إعداد النسخة النهائية من منهج الرتبية الوطنية للمرحلة الثانوية وتعميها عىل مجيع طالب املرحلة . ٣٫٤٫٤

السنة الثانية 

والثالثة

املراحل 

التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج

تطوير منهج خاص . ٣٫٥

للرتبية الوطنية باملرحلة 

الثانوية يف ضوء قامئة 

املفاهيم واملهارات والقيم 

التي تم التوصل إليها

 تشكيل فريق عمل لتحديد املفاهيم والقيم التي يتضمنها منهج الرتبية الوطنية ، للثانوي. ٣٫٥٫١

  بناء معايري منهج الرتبية الوطنية للثانوي العام. ٣٫٥٫٢

عرض املعايري عىل املجتمع واألحزاب السياسية وأصحاب املصلحة ، مع التعديل يف ضوء . ٣٫٥٫٣

التغذية الراجعة

بناء وثيقة املنهج للرتبية الوطنية. ٣٫٥٫٤

تأليف الكتاب يف ضوء وثيقة املنهج واملعايري وإعداد نسخة أولية. ٣٫٥٫٥

جتريب الكتاب يف ثالث حمافظات والتقويم . ٣٫٥٫٦

اعداد النسخة النهائية للكتاب والتعميم. ٣٫٥٫٧

التدريب عىل املنهج اجلديد للرتبية الوطنية. ٣٫٥٫٨

السنة الثانية 
والثالثة

املراحل 

التعليمية 

موارد برشية 

وتنمية مهنية

مركز تطوير 

املناهج

١   تضم المفاهيم أيًضا أحترام اآلخر والتفاعل اإليجابي معه ، والعمل الجماعى والتعاوني ، والمواطنة الرقمية، والعديد من المفاهيم المعاصرة التي يجب أن ينمو ويتربى على فهمها المتعلمين ويرعاها المعلمون وجميع العاملين بالمنظومة 
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إعداد وثيقة منهج ذوي االحتياجات اخلاصةإعداد وثيقة منهج ذوي االحتياجات اخلاصة. . ٤
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إعداد وثيقة . ٤٫١

مناهج ذوي 

اإلعاقات بأشكاهلا 

املختلفة(غري 

املدجمني).

  حتديد املعايري واملؤرشات اخلاصة بكل فئة من فئات املعاقني وذلك يف ضوء: . ٤٫١٫١
طبيعة اإلعاقة. • 

درجة اإلعاقة. • 
طبيعة املجال الدرايس. • 

املستوى الناميئ للمتعلم. • 
الزيارات والدراسات امليدانية. • 

 نتائج األبحاث يف جمال تعليم املعاقني. • 

 تأليف الكتب الدراسية وكتب األنشطة وأدلة املعلم لذوي اإلعاقات يف كل صف درايس. . ٤٫١٫٢

 تدريب املعلمني عىل تدريس هذه املناهج باستخدام اسرتاتيجيات تعليمية مناسبة لطبيعة اإلعاقة. . ٤٫١٫٣

(الرجوع إىل برنامج ذوي االحتياجات اخلاصة)

 املتابعة امليدانية للكتب املطورة وتعديلها يف ضوء النتائج. . ٤٫١٫٤

السنة الثانية، 

والثالثة 

ذوي 

االحتياجات 

اخلاصة

موارد برشية 

وتنمية مهنية 

املتابعة 

والتقويم

مركز تطوير 

املناهج 

قطاع التعليم 

العام

إدارة املوارد 

البرشية

 إعداد أدلة ممارسات . ٤٫٢

تطبيقية لتطبيق 

مناهج ذوي 

اإلعاقات البسيطة 

(املدجمني داخل 

التعليم العام).

  حتديد مواصفات ومؤرشات أداء كل فئة من فئات اإلعاقات البسيطة وذلك يف ضوء: . ٤٫٢٫١

طبيعة الصعوبات التي تواجهها. • 

مستوى الصعوبة. • 

املستوى الناميئ للمتعلمني. • 

الزيارات والدراسة امليدانية. • 

نتائج األبحاث يف جمال تعليم ذوي اإلعاقات البسيطة .• 

 تأليف أدلة املامرسات التطبيقية للتدريس والتقويم للفئات املستهدفة.. ٤٫٢٫٢

تدريب املعلمني عىل استخدام هذه األدلة يف تدريس املناهج  للفئات املستهدفة مع أقراهنم العاديني  . ٤٫٢٫٣

(الرجوع إىل برنامج ذوي االحتياجات اخلاصة)

املتابعة امليدانية لألدلة السابق إعدادها للتدريس لذوي اإلعاقات البسيطة مع أقراهنم العاديني.. ٤٫٢٫٤

 تطوير األدلة يف ضوء التغذية الراجعة التي تم احلصول عليها من التابعة امليدانية. . ٤٫٢٫٥

السنة الثانية 

والثالثة

ذوي 

االحتياجات 

اخلاصة

موارد برشية 

وتنمية مهنية

مركز تطوير 

املناهج 

قطاع التعليم 

العام

إدارة املوارد 

البرشية
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 إعداد وثيقة املناهج . ٤٫٣
للفائقني واملوهوبني

إعداد املعايري واملؤرشات اخلاصة للمناهج هؤالء الطالب يف ضوء كل من: . ٤٫٣٫١
مؤرشات املوهبة لدى هؤالء الطالب. • 

الزيارات والدراسة امليدانية. • 
نتائج األبحاث يف جمال التفوق واملوهبة• 

برامج اكتشاف ورعاية املوهبة• 
الطالب. . ٤٫٣٫٢ هؤالء  خصائص   مع  تتناسب  بحيث  األنشطة  وكتب  املعلم  وأدلة  الدراسية  الكتب  إعداد 
توفري املصادر الالزمة لتدريس املناهج املستهدفة هلؤالء الطالب ( مراجع – مواد إثرائية .... ) . ٤٫٣٫٣

توفري أدوات القياس املناسبة للكشف   عن نوعية املوهبة لدى كل طالب وقدراته املتميزة   . ٤٫٣٫٤
تدريب املعلمني عىل:. ٤٫٣٫٥

استخدام اسرتاتيجيات تدريس وتقويم مناسبة.• 

استخدام  أدوات القياس املناسبة للكشف عن نوعية املوهبة لدى كل طالب.• 

( برنامج تعليم ورعاية املوهوبني والفائقني)• 

االستفادة من نظام الساعات املعتمدة يف توفري فرص مناسبة لطالب هاتني الفئتني لالنتقال من صف . ٤٫٣٫٦

درايس إىل صف أعىل يف زمن أقل من املعتاد (الترسيع يف التعليم).

إنشاء  املراكز االستكشافية واألندية واجلمعيات العلمية واجلغرافية باملدارس مبا يتناسب مع . ٤٫٣٫٧

احتياجات هؤالء الطالب وقدراهتم االبتكارية يف كافة العلوم

السنة الثانية، 
والثالثة 

تعليم 
ورعاية 

املوهوبني 
والفائقني 

موارد برشية 

وتنمية مهنية

مركز تطوير 

املناهج 

قطاع التعليم 

العام

إدارة املوارد 

البرشية
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تطوير منظومة التقويم الثاليث (املنهج – املعلم – املتعلم).تطوير منظومة التقويم الثاليث (املنهج – املعلم – املتعلم).. . ٥
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تطوير منظومة تقويم . ٥٫١

املنهج

إعداد املعايري التي يتم يف ضوءها تقويم املدخالت واملخرجات والعمليات اخلاصة بكل . ٥٫١٫١
عنرص من عنارص املنهج

إعداد أدوات تقويم عنارص املنهج يف ضوء املعايري السابقة وتفعيلها. ٥٫١٫٢
إعداد وتنفيذ وتطبيق األدوات التي تم إعدادها عىل عنارص املنهج وخمرجاته لالستفادة . ٥٫١٫٣

منها يف تطوير املناهج الدراسية
بناء فرق لتطبيق أدوات تقييم عنارص املنهج ، وخمرجاته عىل مستوى الديوان واملديريات. ٥٫١٫٤

السنة الثانية 

والثالثة

تقويم 

ومتابعة

موارد برشية 

وتنمية مهنية

مركز تطوير 

املناهج 

مركز 

االمتحانات 

قطاع التعليم 

العام

تطوير منظومة تقويم . ٥٫٢

املعلم

حتديد املعايري الالزمة ملعلم القرن احلادي والعرشين ومهامه وأدواره. ٥٫٢٫١

حتديد املعايري ألدوات منظومة تقويم املعلم. ٥٫٢٫٢

إعداد األدوات التي ستستخدم يف تقويم أداء املعلم وفقاً للمعايري السابقة. ٥٫٢٫٣

تكوين فرق عمل من الكوادر املدربة لتطبيق األدوات عىل عينات ممثلة من املعلمني يف . ٥٫٢٫٤

املراحل واملواد املختلفة

حتليل البيانات املستقاة من التطبيق امليداين لألدوات واستخالص نتائجها يف ضوء نقاط . ٥٫٢٫٥

القوة والضعف يف أداء املعلمني

اقرتاح برامج تدريبية مهنية للمعلمني يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج التطبيق. ٥٫٢٫٦

املتابعة املستمرة ألداء املعلمني الذين تم تدريبهم وذلك لقياس أثر التدريب عىل أدائهم. ٥٫٢٫٧

السنة الثانية 

والثالثة

تقويم 

ومتابعة

موارد برشية 

وتنمية مهنية

مركز تطوير 

املناهج 

مركز 

االمتحانات 

قطاع التعليم 

العام

األكادميية 

املهنية للمعلم

 تطوير منظومة تقويم . ٥٫٣

الطالب

 حتديد معايري منظومة تقويم الطالب ونواتج التعلم املستهدفة يف اجلوانب املعرفية . ٥٫٣٫١

واملهارية والوجدانية.

تصميم أدلة التقويم يف ضوء نواتج التعلم.. ٥٫٣٫٢

تدريب املعلمني عىل استخدام أدلة التقويم.. ٥٫٣٫٣

إعداد تقارير عن مستويات األداء وإعادة النظر يف املناهج واسرتاتيجيات التدريس يف . ٥٫٣٫٤

ضوء هذه النتائج.

السنة الثانية 

والثالثة

تقويم 

ومتابعة

موارد برشية 

وتنمية مهنية

مركز تطوير 

املناهج 

مركز 

االمتحانات 

األكادميية 

املهنية للمعلم
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إعداد برامج عالجية لتحسني مستويات أداء الطالب.. ٥٫٣٫٥
تدريب املعلمني عيل كل من: . ٥٫٣٫٦

تصميم أدوات لتقويم الطالب يف اجلوانب املختلفة مع قياس أثر التدريب عىل قدرات • 
املعلمني يف إعداد أدوات التقويم

  

إنشاء بنوك أسئلة تستخدم . ٥٫٤

يف إعداد اختبارات 
الشهادات العامة، وألحد 

صفوف املراحل التعليمية 

املختلفة

إعداد بنوك أسئلة يف كافة املواد الدراسية واملراحل التعليمية املختلفة. ٥٫٤٫١

 جتريب مفردات بنوك االسئلة  والتعديل يف ضوء نتائج التجريب. ٥٫٤٫٢
 إنشاء برامج إلكرتونية إلدارة بنوك األسئلة. ٥٫٤٫٣

 ختزين املفردات حلني استدعائها يف عمل االختبارات. ٥٫٤٫٤
توظيف بنوك األسئلة يف تنفيذ اختبارات قومية مقننة ، هبدف التشخيص بواقع اختبار / . ٥٫٤٫٥

مرحلة تعليمية كل عامني

السنة الثانية 

والثالثة

التقويم 
واملتابعة 

موارد برشية 
وتنمية مهنية

املركز القومى 

لالمتحانات

قطاع التعليم 

العام

مركز تطوير 

املناهج

تقويم خمرجات التعلم . ٥٫٥

املستهدفة(غري التحصيلية) 

بنهاية كل مرحلة تعليمية 

كمؤرش الستعداد 

املتعلمني لاللتحاق 

باملرحلة التعليمية الالحقة

تطوير مواصفات اخلريج يف كل مرحلة تعليمية. ٥٫٥٫١

إعداد املعايري التى يتم يف ضوءها إعداد أدوات قياس خمرجات التعلم ( غري التحصيلية ) . ٥٫٥٫٢

بنهاية كل مرحلة تعليمية

إعداد أدوات لقياس مدى اسهام كل جمال من جماالت املنهج يف حتقيق خمرجات التعليم . ٥٫٥٫٣

بنهاية كل مرحلة

تقنني هذه األدوات عىل عينة ممثلة من املتعلمني يف هناية كل مرحلة تعليمية، وحتليل . ٥٫٥٫٤

البيانات وإعداد األدوات يف صورهتا النهائية

تطبيق األدوات بعد تقنينها عىل عينات ممثلة من طالب يف هناية كل مرحلة تعليمية. ٥٫٥٫٥

حتليل البيانات هبدف إصدار أحكام موضوعية ملدى حتقق نواتج التعلم(املخرجات). ٥٫٥٫٦

إعداد تقارير بالنتائج املتوصل إليها ورفعها إىل متخذى القرار وإعالم املجتمع هبا. ٥٫٥٫٧

السنة الثانية 

والثالثة

التقويم 

واملتابعة 

موارد برشية 

وتنمية مهنية

املركز القومى 

لالمتحانات

قطاع التعليم 

العام

مركز تطوير 

املناهج
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 تفعيل أساليب التواصل . ٦٫١

بني مركز تطوير 
املناهج واملواد التعليمية 

وبني املعلمني

إنشاء موقع خاص عىل الشبكة الدولية للمعلومات بالتفاعل مع املعلمني هبدف التواصل وتلقي تغذية . ٦٫١٫١
عن  وتصوراهتم  يواجهوهنا،  التي  واملشكالت  باملناهج،  املتصلة  القضايا  خمتلف  حول  منهم  راجعة 

احللول املقرتحة ، عىل املوقع الرسمى للوزارة 
إجراء دراسات الستطالع رأى عينات ممثلة  حول املناهج ومدى حتقيقها لألهداف املرجوة منها. ٦٫١٫٢
التواصل الفعال مع املعلمني  من خالل املكاتب الفنية بالوزارة (املستشارين) لتلقي التغذية . ٦٫١٫٣

الراجعة منهم حول املناهج والصعوبات التي يواجهوهنا،  ومقرتحاهتم حول كيفية التغلب عليها، 
ورفع تقارير إىل مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية.

 االستعانة بالقنوات التعليمية كأداة فعالة للتواصل بني الوزارة واملعلمني وكذلك كل أساليب التواصل . ٦٫١٫٤
املتاحة

السنة 

الثانية 

والثالثة

تقويم 

ومتابعة

مركز تطوير 

املناهج 

املركز 

القومى 

لالمتحانات

 تفعيل دور القنوات . ٦٫٢

الفضائية يف العملية 

التعليمية

التواصل مع أجهزة اإلعالم لتخصيص برامج إذاعية وتليفزيونية موجهة نحو تعريف املجتمع . ٦٫٢٫١
بفلسفة تطوير املناهج، وأمهيتها وأمهية أن يكون التقويم موضوعياً وعلمياً، وختفيف درجة التوتر 

املوجودة لدهيم بخصوص الشهادات العامة وخاصة الثانوية العامة والفنية

السنة 

الثانية 

والثالثة

املتابعة 

والتقويم  

برامج 

املراحل 

التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج

 العالقات 

العامة 

تطوير أساليب التواصل . ٦٫٣

بني مركز تطوير 

املناهج واملواد التعليمية 

مع املجتمع ككل

ختصيص صفحة إلكرتونية ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية؛ لتشجيع املواطنني عىل التواصل . ٦٫٣٫١
والتفاعل مع املركز وإبداء آرائهم ومقرتحاهتم بخصوص املناهج الدراسية

  توجيه املدارس نحو رضورة دعوة أولياء األمور وجملس األمناء لرصد ما يدور داخل الفصول . ٦٫٣٫٢
الدراسية وإبداء آرائهم حول الكيفية التي يتعلم هبا الطالب

تقارير دورية من الوزارة ملركز تطوير املناهج حول أراء املجتمع جتاه املناهج تعديل ما ميكن من ٣٫٣٫٦. 
املناهج ىف ضوء مداخالت املجتمع للتطوير

إتاحة التعديالت املنفذه ىف املناهج عىل تصفحه اإللكرتوىن  لتطوير املناهج٤٫٣٫٦. 

السنة 

الثانية 

والثالثة

املتابعة 

والتقويم  

برامج 

املراحل 

التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج

 العالقات 

العامة 

تطوير أداء القنوات . ٦٫٤

التعليمية 

 تشكيل فريق لدراسة الوضع الراهن للقنوات التعليمية لوضع خطة لتطويره. ٦٫٤٫١
عقد جلان  لالستفادة من دراسة الوضع الراهن ووضع خطة  لتطوير هذه القنوات لتقديم خدمة  . ٦٫٤٫٢

تعليمية متميزة
عقد دورات متقدمة من خالل خرباء متخصصني يف املعاجلة التليفزيونية  للمحتوي التعليمي من . ٦٫٤٫٣

خالل التدريب عيل كتابة  النصوص التعليمية وتقدميها
تشكيل جلنة دامئة ملتابعة تنفيذ وتقويم برامج القنوات التعليمية     . ٦٫٤٫٤

السنة 

الثانية 

والثالثة

املتابعة 

والتقويم  

برامج 
املراحل 
التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج
 العالقات 

العامة 
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حتديد االحتياجات . ٧٫١

الرتبوية للطالب 
املحرومني ثقافياً مبراحل 

التعليم املختلفة

 إجراء دراسات وبحوث ميدانية مسحية لتحديد االحتياجات املعرفية والثقافية ،.... لطالب . ٧٫١٫١

هذه الفئات املحرومة ثقافياً

 إجراء حتليل للمناهج الدراسية لتحديد مدى وفائها باالحتياجات الرتبوية هلذه النوعية من . ٧٫١٫٢

الطالب

إعداد مقرتح املحتوى املطلوب لسد تلك الفجوات املرصودة. ٧٫١٫٣

جتريب املحتوى املقرتح بعد إقراره وحتكيمه. ٧٫١٫٤
تعميم املحتوى عىل املراحل التعليمية املختلفة. ٧٫١٫٥

السنة  الثانية 

والثالثة

التقويم 
+ برامج 

املراحل 
التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج 

املراكز 

البحثية

 حتديد الصعوبات . ٧٫٢

التي يواجهها الطالب 

املحرومني ثقافياً أثناء 

دراستهم للمناهج الدراسية

إجراء دراسات لتشخيص الصعوبات واملشكالت التي يواجهها طالب هذه الفئات املحرومة . ٧٫٢٫١

ثقافياً أثناء تعلمهم

 تصنيف أنواع الصعوبات التي تم تشخيصها هلؤالء الطالب إىل:. ٧٫٢٫٢

 صعوبات نامجة عن حمدودية القدرات العقلية. • 

صعوبات نامجة عن األوضاع االجتامعية. • 

صعوبات نامجة عن األوضاع االقتصادية. • 

صعوبات نامجة عن انخفاض الدافعية عند املتعلم. • 

عدم تلقي املعلم تأهيًال وتدريباً كافياً ميكنه من فهم طبيعة الصعوبات التي يواجهها هؤالء • 

الطالب.
 تكييف مناهج الدراسية مبا يتناسب مع احتياجات هؤالء الطالب وطبيعة الصعوبات التي . ٧٫٢٫٣

يواجهوهنا.

السنة  الثانية 

والثالثة

التقويم 

+ برامج 

املراحل 

التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج 

املراكز 

البحثية

اقرتاح احللول املناسبة . ٧٫٣

لتيسري حتقيق نواتج التعلم 

املستهدفة لدى الطالب 

املحرومني ثقافياً

 تأهيل املعلمني وتدريبهم عىل اسرتاتيجيات وطرق مناسبة للتدريس هلؤالء الطالب والتعامل ١٫٣٫٧. 

معهم واالرتقاء مبستوى املتعلم

 اقرتاح برامج لتوعية أرس هؤالء الطالب بأمهية التعليم وذلك باملشاركة مع وسائل اإلعالم ٢٫٣٫٧. 

املختلفة ومراكز الشباب وهيئات الثقافة.

السنة  الثانية 

والثالثة

التقويم 

+ برامج 

املراحل 

التعليمية 

مركز تطوير 

املناهج 

املوارد البرشية 

والتنمية املهنية
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إعداد ميثاق عام ملناهج التعليم قبل . ١٫١

اجلامعي يف مرص
بناء ميثاق عام مطور للمنهج

املعيارية  للمستويات  وثيقة 

للخريج، واملحتوى، عنارص 

املنهج

أصل الوثيقة
التعاون بني األطراف املشاركة يف 

إعداد امليثاق

تطوير منظومة املناهج الدراسية . ١٫٢

(رياض األطفال ) 

حتسني جودة مناهج رياض 

األطفال
وثيقة منهج حمدثة للمرحلة

معايري التعلم
وجود موارد لتنفيذ املنهجوثيقة املنهج املطور

تطوير منظومة املناهج الدراسية . ١٫٣

(حلقة التعليم االبتدايئ ) 

حتسني جودة مناهج املرحلة 

االبتدائية
وثيقة منهج حمدثة للمرحلة

معايري التعلم
وثيقة املنهج املطور

وجود موارد لتنفيذ املنهج مع متابعة 

التدريب والتنفيذ

تطوير منظومة املناهج الدراسية . ١٫٤

(حلقة التعليم االعدادي )   

حتسني جودة مناهج املرحلة 

اإلعدادية
وثيقة منهج حمدثة للمرحلة

معايري التعلم
وثيقة املنهج املطور

وجود موارد لتنفيذ املنهج مع متابعة 

التدريب والتنفيذ والتقويم

تطوير منظومة املناهج الدراسية . ١٫٥

(املرحلة الثانوية)

حتسني جودة مناهج املرحلة 

الثانوية  
وثيقة منهج حمدثة للمرحلة

معايري التعلم
وثيقة املنهج املطور

وجود موارد لتنفيذ املنهج مع متابعة 

التدريب والتنفيذ والتقويم

تطوير منظومة املناهج الدراسية . ١٫٦

(التعليم املجتمعي)

حتسني جودة مناهج التعليم 

املجتمعي
وثيقة منهج حمدثة للمرحلة

معايري التعلم
وثيقة املنهج املطور

وجود موارد لتنفيذ املنهج مع متابعة 

التدريب والتنفيذ والتقويم

ئد
وا
لع
تتعلم مواكب حلركه ا

التطوير الدولية ىف املعارف 

واملهارات والكفايات

تالميذ وطالب ١٠٠٪ من 

طالب املراحل التعليمية 

املختلفة

تقوميات قومية مقنعة

تطوير متكامل لعنارص املناهج 

لكل املراحل التعليمية

الرتكيز عىل تطوير املعارف 

واملهارات الرئيسية

معلم مواكب للتطور، تساءل ذاتًيا
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تأليف الُكتب املدرسية يف مرص يف ضوء توجهات . ٢٫١

وممارسات عاملية، تتجه نحو الالمركزية املتزنة 

الرشيدة، ووفق رؤية برنامج الالمركزية، وإعداد 

أدلة تأليف الكتاب املدريس تتضمن الرشوط 

واملواصفات الواجب حتققها

إنتاج الكتب املدرسية 

املثبتةعىل امليثاق العام للمنهج

انخفاض معدالت االعتامد عىل 

الكتاب اخلارجى

كتاب لكل مادة بكل صف 

تعليمى

وثائق وتقارير اخلرباء
استطالع رأى املستفيدين

متابعة وتقويم عمليات 

التنفيذ

تطبيق الكتاب اإللكرتوين التفاعيل وأنشطته، . ٢٫٢

وآلية التقويم اخلاصة به

استخدام الكتاب اإللكرتوين 

التفاعيل

كتاب لكل مادة أساسية عىل 

األقل
توفر املوارد الالزمةتقارير متابعة وتقويم

حتديد احتياجات مدارس وتالميذ التعليم . ٢٫٣

املجتمعى

توفر قامئة احتياجات مدارس 

وتالميذ التعليم املجتمعى

وثيقة دليل االحتياجات 

التعليمية والثقافية لتالميذ 

التعليم املجتمعى

وثائق وأدوات

استطالع رأى املستفيدين
توفر املوارد الالزمة

ئد
وا
لع
ا

انخفاض معدالت اهلدر ىف 

اإلنفاق عىل الكتاب املدرىس

تطوير الكتاب طبقا للمعايري 

الدولية

١٠٠٪ من املستفيد يعتمد 

عىل الكتاب املدرىس بشكل 

رئيىس

إستطالع رأى املستفيدين

مسوح ميدانية

كتاب مدرىس يضاهى 

ىف جودة الكتاب 

اخلارجى عىل أقل تقدير

كتاب يوظف مجيع 

مرافق املدرسة 

ىف عمليات التعلم 

والتعليم، والتقويم 

عمليات وممارسة 

األنشطة

كتاب يتيح طيف 

ثرى من التدريبات 

والتطبيقات
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تعزيز مفاهيم املواطنة واإلنتامء:تعزيز مفاهيم املواطنة واإلنتامء:. . ٣
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توفر الكوادر الالزمةتقارير تقويم وثيقة ملعايري املواطنةبناء معايري املواطنة حتديث معايري  حمتوى منهج املواطنة . ٣٫١

 تضمن مفاهيم املواطنة لطالب املراحل . ٣٫٢

املختلفة مبناهج املراحل التعليمية
حتديد مفاهيم املواطنة

وثيقة تضمن مفاهيم 

املواطنة بكل صف تعليمى
توفر الكوادر الالزمةتقارير تقويم 

 يضمن املهارات والقيم املرتبطة مبفاهيم . ٣٫٣

املواطنة باملناهج
حتديد املهارات والقيم

تضمن مهارات وقيم 

املواطنة بوثيقة املفاهيم
توفر الكوادر الالزمةتقارير تقويم 

حتديد املجاالت التي ميكن دمج هذه . ٣٫٤

املفاهيم واملهارات والقيم هبا
وثيقة تطوير املناهج

قامئة باملجاالت املتضمنة 

ملفاهيم ومهارات وقيم 

املواطنة بكل صف تعليمى

توفر الكوادر واملوارد الالزمةتقارير تقويم ومتابعة

تطوير منهج خاص للرتبية الوطنية . ٣٫٥

باملرحلة الثانوية يف ضوء قامئة املفاهيم 

واملهارات والقيم التي تم التوصل إليها

بناء وثيقة منهج الرتبية 
منهج تربية وطنية مطور 

للتعليم الثانوى
توفر الكوادر الالزمةوثائق وتقارير

ئد
وا
لع
جمتمع تعليمى ينتمى ا

لوطنه، يعىل قيمة الوطن 

ىف كل مناحى احلياة

مسوح الرأى العاممجيع املنتمني بالقطاع

جتهيز وإعداد جمتمع املعلمني 

مبا يضمن دعمهم لتنمية قيم 

ومفاهيم املواطنة لدى املتعلمني
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إعداد وثيقة مناهج ذوي اإلحتياجات اخلاصة:إعداد وثيقة مناهج ذوي اإلحتياجات اخلاصة:. . ٤
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إعداد وثيقة مناهج ذوي اإلعاقات بأشكاهلا . ٤٫١

املختلفة(غري املدجمني).

إطار عمل مفعل حيكم تعليم ذوى 

االعاقات (غري املدجمني)

وثيقج منهج لتعليم ذوى 

االعاقات

أصل الوثيقة

تقارير املتابعة

تضافر جهود مجيع املعنيني 

بإنتاج اإلطار
توافر املوارد

 إعداد أدلة ممارسات تطبيقية لتطبيق مناهج ذوي . ٤٫٢
اإلعاقات البسيطة (املدجمني داخل التعليم العام)

إطار عمل مفعل حيكم آليات تعليم 

األطفال املدجمني

وثيقة منهج لتعليم األطفال 

املدجمني

أصل الوثيقة

تقارير املتابعة

توفر املوارد للتطبيق

تضافر جهود املعنيني

 إعداد وثيقة املناهج للفائقني واملوهوبني. ٤٫٣
منهجية واضحة لتعليم ورعاية 

املوهوبني والفائقني

وثيقة منهج لتعليم األطفال 

املدجمني

أصل الوثيقة

تقارير املتابعة

االستفادة بنجاحات 

التجارب القامئة

تضافر جهود املعنيني

ئد
وا
لع
نسبة ذوى االحتياجات اخلاصة ا

املستفيدين باخلدمة التعليمية املناسبة 

واحتياجاهتم

١٠٪ من مدارس الدمج

مدرسة للموهوبني 

والفائقني - مديرية

تقاير املتابعة

مسوح ميدانية

توفر املوارد املائية 

والكوادر املدربة
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تطوير منظومة التقويم الثالىث (املنهج - املعلم - املتعلم):تطوير منظومة التقويم الثالىث (املنهج - املعلم - املتعلم):. . ٥
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أداة/عنرصتوفر أدوات تقويم عنارص املنهجتطوير منظومة تقويم املنهج. . ٥٫١
أدوات تقويم 

ومتابعة
توفر الكوادر واملوارد الالزمة

أداة/معلمتوفر أدوات تقويم عنارص املعلمتطوير منظومة تقويم املعلم.. ٥٫٢
أدوات تقويم 

ومتابعة
توفر الكوادر واملوارد الالزمة

التقويم املطور تطوير منظومة تقويم الطالب.. ٥٫٣

عدد من األدوات 

لكل مرحلة 

تعليمية

تطبيق التقويم 

املطور
توفر الكوادر واملوارد الالزمة

إنشاء بنوك أسئلة تستخدم يف إعداد اختبارات الشهادات . ٥٫٤

املختلفة التعليمية  املراحل  صفوف  وألحد  العامة، 

تطبيق احتياجات تعتمد عىل 

دعم بنوك األسئلة

بنك أسئلة لكل 

مادة دراسية ىف 

كل صف دراىس

تقارير جهات 

االختصاص

تطبيق ميداىن

توفر الكوادر واملوارد الالزمة

تقويم خمرجات التعلم املستهدفة(غري التحصيلية) . ٥٫٥

بنهاية كل مرحلة تعليمية كمؤرش الستعداد املتعلمني 

لاللتحاق باملرحلة التعليمية الالحقة.

اجراء تقويم دورى ملخرجات 

التعلم

حتسن معدالت 

االلتحاق باملراحل 

التالية كل 

مرحلةتعليمية

تقارير أداء النظام

تقارير اإلحصاء
توفر الكوادر واملوارد الالزمة

ئد
وا
لع
معدالت كفاءة داخلية مرتفعةا

معدالت هدر منخفضة ىف املوارد 

التعليمية

معدالت تواكب 

املعدالت الدولية

تقارير االختبارات 

العامة 

تقارير املسابقات 

الدولية

توفر الكوادر واملوارد الالزمة
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تطوير منظومة التواصل مع املعلمني واملتعلمني واملجتمع لتطوير منظومة املناهجتطوير منظومة التواصل مع املعلمني واملتعلمني واملجتمع لتطوير منظومة املناهج. . ٦
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 تفعيل أساليب التواصل بني مركز تطوير . ٦٫١

املناهج واملواد التعليمية وبني املعلمني

تواصل مواقع  وجود 

توفر برامج وبرجميات تواصل

موقع مفتوح للتواصل مع 

املستفيدين

أدوات متابعة وتقويم

مسوح آراء املستفيدين

توفر املوارد الالزمة 

والكوادر املدربة

 تفعيل دور القنوات الفضائية يف العملية . ٦٫٢

التعليمية

قنوات تعليمية مستحدثة 

الحتياجات املستفيدين 
وآرائهم

مسوح آراء املستفيدينموقع تفاعىل مع املستفيدين
توفر املوارد الالزمة 
والكوادر املدربة

تطوير أداء القنوات التعليمية . ٦٫٣
معدالت مشاهدة مرتفعة 

لتلك القنوات
مادة تعليمية لكل منهم بكل 

صنف
مسوح آراء املستفيدين

توفر املوارد الالزمة 
والكوادر املدربة

تطوير أساليب التواصل بني مركز تطوير . ٦٫٤

املناهج واملواد التعليمية مع املجتمع ككل
أساليب تواصل متنوعة

استخدام كل األساليب 

املتاحة
مسوح آراء املستفيدين

توفر املوارد الالزمة 

والكوادر املدربة

ئد
وا
لع
مستوى رضاء مرتفع لدى ا

املتعلمني واملجتمع عن 

املناهج

أغلبية املستفيدين من 

املناهج (٨٠٪ عىل األقل)

مسوح الرأى العام

مسوح أراء املستفيدين 

(املتعلمني)

توفر املوارد الالزمة 

والكوادر املدربة
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العمل عىل سد الفجوة الثقافية بني فئات املتعلمني املختلفةالعمل عىل سد الفجوة الثقافية بني فئات املتعلمني املختلفة. . ٧
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حتديد االحتياجات الرتبوية للطالب املحرومني . ٧٫١

ثقافياً يف مراحل التعليم املختلفة

دراسة ملرصد االحتياجات 

الذبوبة للمحرمني ثقافًيا

قامئة حمكمة باالحتياجات 

الذبوبة للمحرمني ثقافًيا

تقارير املتابعة والتقويم

نتائج االختبارات

فرق عمل عالية التأهيل 

توفر املوارد

الطالب . ٧٫٢ يواجهها  التي  الصعوبات  حتديد   

املحرومني ثقافياً أثناء دراستهم للمناهج الدراسية

إنتاج أدلة حتدد صعوبات 

التعلم لدى املحرومني 
ثقافًيا

وثيقة الدليل يقيم الصعاب 
لكل فئة

وثيقة الدليل
فرق عمل عالية التأهيل

توفر املوارد

اقرتاح احللول املناسبة لتيسري حتقيق نواتج . ٧٫٣

التعلم املستهدفة لدى الطالب املحرومني ثقافياً

 آليات حمدودة للتعامل مع 

الصعوبات لدى املتعلمني 

املحرومني ثقافًيا

نتائج االختبارات آلية حمددة/ صعوبة

واملسابقات املقننة

فرق عمل عالية التأهيل

توفر املوارد

ئد
وا
لع
ا

تفاوتات ضئيلة بني 

مستويات حتصيل 

املتعلمني بكل املراحل 

واملناطق

نتائج التقوميات املختلفةأدىن مستوى ممكن

فرق عمل مؤهلة

العدالة ىف توزيع 

املخصصات واملوارد 

مبا يراعى احتياجات 

املحرومني

قيادة تربوية تساعد 

عمليات سد الفجوة 

الثقافية
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:2017 /2016 ájÉ¡æH á©bƒàªdG äÉLôîªdG
توفر ميثاق عام مطور للمنهج. ١

مناهج جديدة للعلوم (فيزياء، كيمياء،  أحياء) والرياضيات واللغات. ٢

مناهج مطورة في جميع المواد االخرى تستجيب لالتجاهات المعاصرة . ٣

دليل لألنشطة التربوية لجميع المراحل . ٤

طباعة الكتب المطورة . ٥

٣٥٦ ألف معلم مدرب على المناهج الجديدة. ٦

٨٤ ألف موجه مدرب على المناهج الجديدة. ٧

تشريع لالنضباط المدرسي يستفيد من تكنولوجيا المعلومات واالتصال. ٨

إنتاج وثيقة المنهج لذوي االحتياجات الخاصة ، والموهوبين والفائقين. ٩

إتاحة وثيقة منهج للتعليم المجتمعي. ١٠

وجود موقع تواصل مع توفر برامج وبرمجيات تواصل. ١١

توفر أدوات تقويم عناصر المنهج. ١٢
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Ωó≤àdG Ö°üY É«LƒdƒæμàdG èeÉfôH 
ΩÉ©dG ±ó¡dG: استخدام نظام تكنولوجي لتحقيق جودة أفضل للعملية التعليمية 

: áeó≤ªdG 
نظراً للتقدم التكنولوجي الكبير في كافة المجاالت المختلفة في العصر الحالي، والذي شمل المجال التربوي سواًء في المواد التعليمية 

أو التخصصات الفرعية لها، وطرق وأساليب تدريسها، والهدف العام من العملية التربوية ، وطرق إدارة العملية التعليمية  وتقويمها ، ومن 

هذا المنطلق تأتى أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم . 

قد يظن البعض خطأً أن أهمية التكنولوجيا للتعليم هي أهمية الوسائل التعليمية ، ولكن هناك فارق بينهما، حيث إن الوسائل التعليمية 

هي جزء من تكنولوجيا التعليم ،وبالتالي فأهمية تكنولوجيا التعليم هي األعم و األشمل ، و أهمية تكنولوجيا التعليم تظهر في ثالث محاور 

رئيسية وهى ، أ) ويتمثل في أهمية تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية، ب) دور تكنولوجيا التعليم في مواجهة المشكالت التربوية 

المعاصرة ج) دور تكنولوجيا التعليم في معالجة مشكالت التعليم .

ومن ثم فان الهدف األسمى الستخدام تكنولوجيا التعليم  هو توظيف النظريات  والمستحدثات العلمية لتحقيق أهداف التعليم بفاعلية 

وتمكن بطريقة أسهل وأسرع وأقل تكلفة.

  äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG 
أن المكون التكنولوجى يعاني من عدم وضوح خطة التطوير.• 

عدم ربط متطلبات التطوير باإلحتياجات الحقيقية للميدان.• 

 غياب الربط بين األهداف والنواتج مما يؤدى إلى عدم القدرة على الوقوف على التاثير الحقيقى لهذا المكون على العملية التعليمية• 

 قصور في هذا المكون نظًرا لطول الفترة التى تم خاللها  تنفيذ الخطط السابقة ، مما أدى إلى تقادم هذا المكون في بعض األحيان، • 

وعدم القدرة على الوفاء بتحقيق الهدف المنشود من تطبيقه واستخدامه في العملية التعليمية. 



٢٥٠

الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

عدم التكامل  بين المكون التكنولوجى والمناهج وطرائق التدريس .  • 

عدم وجود ربط قوى بين المخطط والمنفذ • 

الحاجة إلى إعادة صياغة المهام والمسئوليات كى يكون هناك تفاعل وديناميكية في األداء وكفاءة وفعالية في اإلنجاز.   • 

ومن العوامل االيجابية في هذا المكون أنه يملك الكثير من اإلمكانيات على المستوى المركزى أو حتى على المستوى المحلى، سواًء • 

مادية أو بشرية قادرة على النهوض السريع وتحقيق المأمول منه. 

:èeÉfôÑdG á«é¡æeh äÉ°SÉ«°ùd ΩÉ©dG QÉWE’G
االعتماد على التكنولوجيا كعصب العملية التعليمية ، إلسهامها في سرعة  التعليم والتعلم ، واالتصال ، ودقة التقويم والمتابعة ,الشفافيىة • 

في المحاسبية , والقدرة على اإلنجاز المركزيا.

بداخل •  التعليم  لتكنولوجيا  واستخدامات  الهمية  تعريف  يمكن  ال  فانه  ذلك  ومع   ، التعليم  تصميم  عناصر  من  كواحدة  التكنولوجيا 

النظام دون االنتهاء من تصميم جميع عناصر العملية التعليمية وسياقها.

 إن المكون التكنولوجى في التعليم عنصر عالى التكلفة سريع التغيير،  وإذا تم التعامل معه بشكر منفصل سوف يؤدى إلى نتائج غير • 

مرغوبة، وتأثيرات ضعيفة على  العملية التعليمية ، وكذلك إلى تناثر االستثمارات ، وهذا يظهر أهمية التعامل مع هذا المكون بحرص 

شديد وبدقة تامة ومن خالل خطة واضحة األهداف، واألبعاد والمدى الزمني بعد دراسات جدوى مدققة وعالية الحرفية .

العمل على وضوح رؤية التطوير الخاصة بالمكون التكنولوجى .• 

وجوب أن يحظى التطوير المنشود بتوافق عريض على أهداف هذا التطوير وآليات تحقيقها ، وعلى السياسات والبرامج المطروحة • 
، والمراحل الزمنية لتطبيقها ، مع االلتزام بالشفافية في تقويم النتائج وتقدير الجدوى.

أن يمثل هذا التطوير قيمة مضافة لخدمة االقتصاد القومي وجهود التنمية.• 

ضرورة توافر الضمانات الكافية لتحقيق تكافؤ الفرص. • 

استعادة المدرسة لدورها التربوي والتعليمى.• 

االهتمام بتكنولوجيا المعلومات.• 
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الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال وفق أهداف تطوير العملية التعليمية ككل.• 

توافق العاملين  مع التطبيقات المختلفة. • 

إ عداد المحتوى الفعال المالئم للتكنولوجيا. • 

بناء نظم اإلدارة على كافة المستويات .• 

بناء وتطوير فرق الدعم الفني • 

بناء نظام دعم اتخاذ القرار في العملية التعليمية ، من خالل ميكنة نظم المتابعة والتقويم .• 

º«∏©àdG »a ≈LƒdƒæμàdG ¿ƒμªdG ΩGóîà°SG Qƒ°üJ

 بداية تقليدية 

 توقف تقليدى

يجب ان تكون البداية بداية 
 إستراتيجية 

 التوقف التقليدى الثانى 

فصول تستخدم التكنولوجيا ولكن 
 بدون انسجام مع باقى النظام 

تم استخدام المكون التكنولوجى فى 
التعليم والتعلم واإلدارة بصورة 
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 :á«dÉëdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG
استخدام نموذج حاسب لوحى لكل طالب في المدارس الثانوى العام والفنى ( الصف األول / ١٠ محافظات )• 

تطوير ٢٠ مدرسة منحة من أكاديمية البحث العلمى  • 

 •TILO تطوير مشروع مدارس تايلو

تطوير قواعد البيانات بالتعاون مع :• 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء( بيانات السكان )• 

وزارة الصحة ( بيانات الفحص الطبي الشامل ) • 
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

≈LƒdƒæμàdG ôjƒ£àdG èeÉfôH ±GógCG áaƒØ°üe
ΩÉ©dG ±ó¡dG  : استخدام  نظام تكنولوجي لجودة افضل للعملية التعليمية

تجهيز وتحديث واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ التطوير المنشودتجهيز وتحديث واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ التطوير المنشود. . ١

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdGQÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

وضع  الرؤية واإلطار العام والضوابط والمعايير  ١٫١

للمكون التكنولوجى ( تحديث المعايير كل ٥ 

سنوات )

بناء  منظومة حديثة  للمكون التكنولوجي ١٫١٫١

وضع معايير التكنولوجيا في التعليم   ١٫١٫٢
٣ سنوات

تطوير المناهج

المراحل التعليمية

مركز التطوير 

التكنولوجي

قطاع التعليم العام

تحديث واستكمال البنية التحتية التى تخدم عملية  ١٫٢

التعليم والتعلم 

تحديث النظم المستخدمة من قبل التطوير  ١٫٢٫١

التكنولوجى 

استكمال البنية التحتية التكنولوجية  ١٫٢٫٢

٣ سنوات
تطوير المناهج

المراحل التعليمية

مركز التطوير 

التكنولوجي

قطاع التعليم العام

تحديث واستكمال البنية التحتية التى تخدم نظم  ١٫٣

المعلومات اإلدارية 

بناء نظام التقويم المقنن إلكترونًيا  ١٫٣٫١

ميكنة عملية التقويم  ١٫٣٫٢

تدريب المعلمين على استخدام النظم الجديدة  ١٫٣٫٣

للتقويم 

٣ سنوات

مراحل التعليم 

موارد بشرية وتنمية 

مهنية

متابعة وتقويم

مركز التطوير 

التكنولوجي

قطاع التعليم العام

أكاديمية المعلم

الدعم الفنى للنظام التكنولوجى  ١٫٤
توفير وتدريب الكوادر الالزمة ومواد الصيانة  ١٫٤٫١

وضع وتطبيق خطة لتحديث النظام  ١٫٤٫٢
٣ سنوات

موارد بشرية وتنمية 

مهنية

مركز التطوير 

التكنولوجي

أكاديمية المعلم
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

دعم التكنولوجيا للتدريبدعم التكنولوجيا للتدريب. . ٢

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdGQÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

توفير األدوات والمواد التدريبية اإللكترونية  ١٫٥

(بالتعاون مع الجهات المتخصصة في هذا المكون)

توفير المصادر مفتوحة الترخيص  ١٫٥٫١

التعاون مع الجهات الخارجية والداخلية في مجال  ١٫٥٫٢

مصادر المعرفة 

٣ سنوات
تنمية الموارد 

البشرية 

مركز التطوير 

التكنولوجي

دعم تدريب المعلمين والموجهين والمديرين   ١٫٦

واإلداريين  حول التكنولوجيا وبالتكنولوجيا  وعلى 

استخدام نظام اإلدارة االستراتيجية  (  بالتعاون مع 

الجهات المتخصصة في هذا المكون)  

فتح حسابات والتدريب على الدخول إلى  ١٫٦٫١

شبكات المعلومات

توفير مصادر التدريب اإللكترونية. ١٫٦٫٢

إدارة النظم ٣ سنوات

مركز التطوير 

التكنولوجي

دعم التكنولوجيا لقياس أثر التدريب  ١٫٧
توفير وتطبيق آليات إلكترونية لقياس أثر  ١٫٧٫١

التدريب 
٣ سنوات

نظم  اإلدارة 

موارد بشرية وتنمية 

مهنية 

األكاديمية

مركز التطوير 

التكنولوجي
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

دعم التكنولوجيا للمناهجدعم التكنولوجيا للمناهج. . ٣

ájò«ØæàdG á«YôØdG ±GógC’Gá£°ûfC’G≈æeõdGQÉWE’Gá∏°üdG äGP èeGôÑdGò«ØæàdG á«dƒÄ°ùe

دعم التكنولوجيا لنظام  المتابعة والتقويم المستمر  ١٫٨

والشامل  لألداء على مستوى النظام التعليمي.

تطبيق  نظام التقويم المقنن  ١٫٨٫١

إدارة عملية التقويم  ١٫٨٫٢
السنة الثالثة

المناهج  

المتابعة والتقويم

األكاديمية 

 مركز التطوير 

التكنولوجي

المركز القومى 

لالمتحانات 

إتاحة مصادر التعلم اإللكترونية التفاعلية ( للطالب  ١٫٩

والمعلم والفصل  )

استخدام النسخ اإللكترونية للكتب  ١٫٩٫١

استخدام السحابة اإللكترونية  في المدارس.  ١٫٩٫٢
السنة الثالثة

تطوير المناهج

إدارة النظم

مركز تطوير المناهج

مركز التطوير 

التكنولوجي

 



٢٥٦

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

المساهمة في تحسين جودة الحياة المدرسيةالمساهمة في تحسين جودة الحياة المدرسية. . ٤
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إعداد التقارير والمؤشرات التعليمية المرتبطة  ١٫١٠
بجودة الحياة المدرسية 

تشكيل لجنة مركزية لدراسة ووضع مكون  ١٫١٠٫١

ومؤشرات جودة الحياة المدرسية .

مراجعة وثيقة مؤشرات التعليم المصرية ،  ١٫١٠٫٢

وخاصة مكون جودة الحياة المدرسية 

تعديل المكون في ضوء مقترحات اللجنة والشركاء ١٫١٠٫٣

المستوى  ١٫١٠٫٤ على  التعليم  مؤشرات  بناء  فرق  تكوين 

الديوان والمديريات (مكون جودة الحياة المدرسية)
تدريب فرق بناء المؤشرات  ١٫١٠٫٥

إنتاج المؤشرات على المستوى القومي والمحلي ١٫١٠٫٦

السنة الثانية 

والثالثة 

وتستمر

المتابعة والتقويم

اإلدارة والنظم

الموارد البشرية 

والتنمية المهنية

قطاع التعليم العام

األكادميية املهنية 

للمعلم

إدارات ومراكز 

التدريب

املركز القومى 

لالمتحانات

استخدام المكون التكنولوجي لتطوير   تطبيق  ١٫١١

استخدام السحابة اإللكترونية في العملية التعليمية.

وضع خريطة استخدام  السحابة اإللكترونية.  ١٫١١٫١

استخدام السحابة اإللكترونية  في المدارس. ١٫١١٫٢

السنة الثانية 

والثالثة

األبنية التعليمية 

تطوير المناهج

مركز التطوير 

التكنولوجى

دعم تصنيف المدارس وفق االستعداد للتعامل مع  ١٫١٢

السحابة اإللكترونية
وضع وتطبيق نظام الكتروني لتصنيف المدارس  ١٫١٢٫١

السنة الثانية 

والثالثة

التكنولوجيا  

المتابعة والتقويم 

المراكز البحثية

 مركز التطوير 

التكنولوجى

تزويد جميع المدارس باالحتياجات المناسبة  ١٫١٣

والالزمة  من المكون  التكنولوجي لدعم الممارسات 

التربوية داخل المدرسة.طبقا لتصنيف المدارس.

استخدام النسخ اإللكترونية للكتب  ١٫١٣٫١

استخدام السحابة اإللكترونية  في المدارس. ١٫١٣٫٢

السنة الثانية 

والثالثة

اإلصالح المتمركز 

على المدرسة

تطوير المناهج

مركز التطوير 

التكنولوجى

قطاع التعليم العام

املديريات

دعم المكتبة اإللكترونية وإتاحتها للمتعلمين  ١٫١٤

والمعلمين وجميع العاملين بالقطاع. 

بناء برنامج المكتبة اإللكترونية  ١٫١٤٫١

استخدام النسخ اإللكترونية للكتب  ١٫١٤٫٢
ربط المكتبة بالمكتبات العالمية  ١٫١٤٫٣

السنة الثانية 

والثالثة
إدارة النظم + األنشطة  النظم
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دعم اإلدارة واتخاذ القرار التربويدعم اإلدارة واتخاذ القرار التربوي. . ٥
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تطوير نظم   المعلومات إلدارة العملية التعليمية  ١٫١٥

.( EMIS)

استكمال قواعد البيانات (على مستوى الفرد)  ١٫١٥٫١

وتدقيقها

تحديث البرمجيات المستخدمة وتطوير تطبيقات  ١٫١٥٫٢

تفي باحتياجات المستخدمين

٣ سنوات
   النظم

المتابعة والتقويم

مركز التطوير 

التكنولوجى

إدارة المعلومات 

دعم تبادل البيانات و المعلومات (بين القطاع  ١٫١٦

والقطاعات األخرى – الوزارات والهيئات 

الحكومية) 

ربط البيانات مع وزارة الداخلية ١٫١٦٫١

ربط البيانات مع وزارة الصحة   ١٫١٦٫٢

ربط البيانات مع الجهاز المركزى للتبعئة العامة  ١٫١٦٫٣

واإلحصاء

ربط البيانات مع األزهر الشريف ١٫١٦٫٤

٣ سنوات
   النظم

المتابعة والتقويم

مجلس الوزراء +إدارة 

النظم + التكنولوجيا

٣ سنواتتطبيق المتابعة و المراقبة اإللكترونية لإلنفاق  ١٫١٧٫١كفاءة اإلنفاق (ربط اإلنفاق باألهداف) ١٫١٧
   النظم

المتابعة والتقويم

التكنولوجيا +الشئون 

المالية +قطاعي 

التعليم العام والفنى 



٢٥٨
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التسويق المجتمعي لتطوير التعليم ومراحله .التسويق المجتمعي لتطوير التعليم ومراحله .. . ٦
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تطبيق دراسات قياس الرأي العام ألصحاب المصلحة ١٫١٨
استخدام اإلنترنت في جمع وتحليل بيانات الرأي  ١٫١٨٫١

العام حول حالة التعليم ومداخل تطويره

السنة الثالثة 

وتستمر

  النظم  

 المتابعة والتقويم

مركز التطوير 

التكنولوجي

 مراكز البحوث 

وإدارة المعلومات

دعم الشفافية التي تشمل البيانات الخاصة بتقرير  ١٫١٩

حالة التعليم في مصر وفق للمؤشرات الدولية 

توفير البيانات الخاصة بتقارير حالة التعليم  ١٫١٩٫١

إلكترونًيا. 

السنة الثالثة 

وتستمر

  النظم  

 المتابعة والتقويم

مركز التطوير 

التكولوجى 

العالقات العامة

إدارة المعلومات

ربط المجتمع المدنى بالمجتمع المدرسى.  ١٫٢٠
إتاحة استخدام مكون التكنولوجيا للتواصل مع  ١٫٢٠٫١

المدرسة  

السنة الثالثة 

وتستمر

  النظم  

 المتابعة والتقويم

قطاع التعليم العام

مركز التطوير 

التكنولوجى

إدارة النظم



٢٥٩

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تقديم نماذج إبداعية من المدارس لتكون بمثابة أساس تطوير نظام التعليم قبل الجامعي.تقديم نماذج إبداعية من المدارس لتكون بمثابة أساس تطوير نظام التعليم قبل الجامعي.. . ٧
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اعتماد نموذج مدارس المستكشفين   (  التعليم  ١٫٢١

الثانوى - تعتمد على بناء تطبيقات مبنية على ابحاث 

علمية ومرتبطة بالمراكز البحثية الكبرى والمنهج )

بناء المكون التكنولوجى الداعم لعدد ٦٠ مدرسة  ١٫٢١٫١
السنة الثالثة 

وتستمر

 النظم 

المتابعة والتقويم

تطوير المناهج

مركز التطوير 

التكنولوجى

قطاع التعليم العام

تطبيق برامج  اإلبداع التكنولوجي على مستوى  ١٫٢٢

المدرسة االبتدائي. 
تطبيق منظومة اإلبداع التكنولوجى   ١٫٢٢٫١

السنة الثالثة 

وتستمر

تطوير المناهج

ذوى االحتياجات 

الخاصة  

مركز التطوير 

التكنولوجى

قطاع التعليم العام

تطبيق برامج سوق التطبيقات على مستوى التعليم  ١٫٢٣

اإلعدادي والثانوي 
تطبيق منظومة سوق التطبيقات ١٫٢٣٫١

السنة الثالثة 

وتستمر

تطوير المناهج

برنامجي التعليم 

اإلعدادي والثانوي

إدارة النظم 

  قطاعي التعليم العام 

والفني
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

Ωó≤àdG Ö°üY É«LƒdƒæμàdG èeÉfôÑd »≤£æªdG QÉWE’G
تجهيز وتحديث واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ التطوير تجهيز وتحديث واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتنفيذ التطوير . . ١
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وضع  الرؤية واإلطار العام والضوابط والمعايير  ١٫١
للمكون التكنولوجى ( تحديث المعايير كل ٥ سنوات)

وثيقة معايير تكنولوجيا في  ١٫١٫١
التعليم  

دليل معايير التكنولوجيا في • 
التعليم  / مرحلة تعليمية

تقارير المتابعة
وثيقة المعايير 

توفير 
االعتمادات 

تحديث واستكمال البنية التحتية التى تخدم عملية  ١٫٢

التعليم والتعلم 

النظم المستخدمة من قبل  ١٫٢٫١

التطوير التكنولوجى 

البنية التحتية التكنولوجية   ١٫٢٫٢

لعملية التعليم والتعلم

تحديث النظم المستخدمة • 

من قبل التطوير 

التكنولوجي 

استكمال البنية التحتية • 

التكنولوجية  لعملية التعليم 

والتعلم

تقارير مركز 

التطوير 

التكنولوجي

دراسات ميدانية

توفير 

االعتمادات 

تحديث واستكمال البنية التحتية التى تخدم نظم  ١٫٣

المعلومات اإلدارية 

ميكنة عملية التقويم  ١٫٣٫١

نسبة المعلمين المدربين على  ١٫٣٫٢

استخدام النظم الجديدة للتقويم 

ميكنة عملية التقويم بالكامل • 

تدريب ١٠٠٪ من المعلمين • 

على استخدام نظم للتقويم

تقارير 

التكنولوجيا

تكنولوجيا+ 

المناهج+ 

االكاديمية  

برنامج للصيانة والتحديث   ١٫٤٫١الدعم الفنى للنظام التكنولوجى  ١٫٤
تطبيق نظام للصيانة • 

والتحديث المستمر

تقارير 

التكنولوجيا
تكنولوجيا 

óF
GƒYبنية نظم معلومات واتصال

منظومة معلومات واتصال 

مفعلة لقطاع التعليم قبل 

الجامعي

تقارير المتابعة

تغطية شبكات 

االتصال لجميع 

المناطق
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

دعم التكنولوجيا للتدريبدعم التكنولوجيا للتدريب. . ٢
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توفير األدوات والمواد التدريبية اإللكترونية ( بالتعاون مع  ٢٫١

الجهات المتخصصة في هذا المكون  )

تم توفير مصادر  ٢٫١٫١

مفتوجة الترخيص 

التعاون مع الجهات  ٢٫١٫٢

الخارجية والداخلية 

في مجال مصادر 

المعرفة 

توفير مصادر • 

مفتوجة الترخيص

تطبيق اتفاقيات • 

التعاون مع الجهات 

الخارجية والداخلية 

في مصادر المعرفة

تقارير 

التكنولوجيا

مسوح آراء 

المتدربين

توفر الموارد المالية 

دعم تدريب المعلمين والموجهين والمديرين  واإلداريين   ٢٫٢

حول التكنولوجيا وبالتكنولوجيا  وعلى استخدام نظام اإلدارة 

االستراتيجية  (  بالتعاون مع الجهات المتخصصة في هذا 

المكون)  

مصادر التدريب  ٢٫٢٫١

اإللكترونية 

توفير مصادر • 

التدريب 

اإللكترونية

تقارير إدارة 

التدريب

مسوح آراء 

المعنيين

توفر المواد 

التدريبية

 

دعم التكنولوجيا لقياس أثر التدريب  ٢٫٣

توفر المصادر  ٢٫٣٫١

اإللكترونية 

إمكانية التدريب عن  ٢٫٣٫٢

طريق االنترنت

توفير المصادر • 

اإللكترونية 

توفير التدريب عن • 

طريق االنترنت 

لجميع الكوادر

تقارير النظم 

+تكنولوجيا 

األكاديمية 

المهنية   

óF
GƒYبرامج تدريب فعالة

برامج تدريب الكترونية 

متاحة وفعالة لجميع 

الكوادر

تقارير المتابعة

التعاون 

والتنسيق بين 

الجهات المشاركة
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

دعم التكنولوجيا للمناهجدعم التكنولوجيا للمناهج. . ٣
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دعم التكنولوجيا لنظام المتابعة والتقويم المستمر والشامل لألداء على  ٣٫١
مستوى النظام التعليمي

نظام تقويم مقنن  ٣٫١٫١

تطبيق و إدارة • 

نظام التقويم 

المقنن 

تقارير المناهج 

مسوح ميدانية 

األكاديمية + 

التكنولوجيا 

إتاحة مصادر التعلم اإللكترونية التفاعلية ( للطالب والمعلم والفصل  ) ٣٫٢

النسخ اإللكترونية  ٣٫٢٫١

للكتب 

استخدام السحابة  ٣٫٢٫٢

اإللكترونية

استخدام النسخ • 

اإللكترونية 

لجميع المقررات 

استخدام السحابة • 

اإللكترونية  في 

المدارس

تقارير إدارة 

النظم 

مسوح ميدانية

مسوح آراء 

المستفيدين

مركز المناهج 

+ التكنولوجيا 

óF
GƒY مصادر تعليمية وتكنولوجيا

تقويم رقمية

تطبيق تكنولوجيا 

تقويم وتوفير مصادر 

معلومات رقمية لجميع 

التالميذ والمعلمين

تقارير المركز 

القومي للتقويم 

واالمتحانات

توفر 

سبل الدخول 

على شبكات 

المعلومات 

للتالميذ والمعلمين
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

تحسين جودة الحياة المدرسيةتحسين جودة الحياة المدرسية. . ٤
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إعداد التقارير والمؤشرات التعليمية  ٤٫١

المرتبطة بجودة الحياة المدرسية  

قائمة المؤشرات المرتبطة  ٤٫١٫١

بجودة الحياة المدرسية 

نشرة سنوية بمؤشرات جودة الحياة •   

المدرسية
مسوح ميدانية • 

النشرة االحصائية 

الخاصة بجودة الحياة 

المدرسية

إعداد التقارير 
والمؤشرات 

التعليمية  

استخدام المكون التكنولوجي   ٤٫٢

لتطبيق استخدام السحابة اإللكترونية 

في العملية التعليمية.

خريطة استخدام السحابة  ٤٫٢٫١

اإللكترونية. .

وضع خريطة استخدام السحابة •   

اإللكترونية. 

 مسوح ميدانية • 

تقارير مركز التطوير 

التكنولوجي 

توفر الشبكات 

اإللكترونية

فرق عمل مؤهله

دعم تصنيف المدارس وفق االستعداد  ٤٫٣

للتعامل مع السحابة اإللكترونية
نظام تصنيف المدارس  ٤٫٣٫١

وضع وتطبيق نظام لتصنيف • 

المدارس من حيث االستعداد 

التكنولوجي

تقارير التكنولوجيا 

+المتابعة والتقويم 

المراكز البحثية 

+التكنولوجيا 

فرق عمل عالية 

التأهيل

تزويد جميع المدارس باالحتياجات  ٤٫٤

المناسبة من المكون التكنولوجي 

الالزمة لدعم الممارسات التربوية 

داخل المدرسة طبقا لتصنيف 

المدارس.

تم استخدام السحابة  ٤٫٤٫١

اإللكترونية  في المدارس.

استخدام السحابة اإللكترونية  في • 

جميع المدارس

تقارير التكنولوجيا 

مسوح ميدانية

توفر الموارد 

المالية

التكنولوجيا   

تدريب المعنيين

دعم المكتبة اإللكترونية وإتاحتها  ٤٫٥

للمتعلمين والمعلمين وجميع العاملين 

بالقطاع. 

برنامج المكتبة اإللكترونية  ٤٫٥٫١

النسخ اإللكترونية للكتب  ٤٫٥٫٢

ربط المكتبات بالمكتبات  ٤٫٥٫٣

العالمية 

بناء برنامج المكتبة اإللكترونية •   

استخدام النسخ اإللكترونية للكتب •   

ربط المكتبات بالمكتبات العالمية•   

تقارير التكنولوجيا  

النظم

زيارات المستفيدين 

للموقع

توفر البنية 

اإللكترونية

óF
Gƒ©

dG

مصادر إثراءيه للتعليم والتعلم
توفير مصادر إثرائية لجميع •   

المعلمين والطالب
تقارير المراكز 
البحثية

ربط المناهج 

الدراسية بالمصادر 
اإلثرائية
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دعم اإلدارة واتخاذ القرار التربويدعم اإلدارة واتخاذ القرار التربوي. . ٥
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تطوير نظم   المعلومات إلدارة العملية  ٥٫١

.( EMIS) التعليمية

جودة المعلومات اإلدارية  ٥٫١٫١
والتربوية 

توفر معلومات عالية الجودة 
على المستوى المركزي 

والالمركزي

تقارير إلكترونية 

محدثة للبيانات 

والمعلومات

قناعة متخذي القرار 

باالعتماد على 
التكنولوجيا

دعم تبادل البيانات والمعلومات (بين القطاع  ٥٫٢

والقطاعات األخرى – الوزارات والهيئات 

الحكومية ) 

الوزارات الخدمية التي تم  ٥٫٢٫١

ربطها مع قواعد بيانات الوزارة 

وزارة الداخلية• 

وزارة الصحة• 

الجهاز المركزى • 

لإلحصاء

األزهر الشريف• 

تقارير قواعد البيانات

مسوح آراء الشركاء 

موافقة األطراف 

المعنية

مراقبة اإلنفاق (ربط االنفاق باألهداف) ٥٫٣
المتابعة و المراقبة اإللكترونية  ٥٫٣٫١

لإلنفاق 

تطبيق المتابعة اإللكترونية 

لألنفاق على جميع 

المستويات

تقارير المتابعة المالية 

المدققة 

وجود قواعد تسمح 

بالمتابعة اإللكترونية 
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اإلدارة الكترونية
تطبيق الحوكمة اإللكترونية 

على قطاع التعليم

التقارير إلكترونية 

والقرارات المبنية على 

المعلومات

توفر البنية التحتية
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البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

التسويق المجتمعي لتطوير التعليم ومراحله ونتائجهالتسويق المجتمعي لتطوير التعليم ومراحله ونتائجه. . ٦
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تطبيق دراسات قياس الرأي العام. ٦٫١
عدد االستطالعات  ٦٫١٫١

المطبقة 

استطالع سنوي وعند 

المبادرات الجديدة

تقارير 

استطالعات 
الرأي العام

تجاوب المجتمع مع 
استطالعات الرأي

دعم الشفافية التي تشمل البيانات الخاصة بتقرير  ٦٫٢

حالة التعليم في مصر وفق للمؤشرات الدولية 

عدد التقارير  ٦٫٢٫١

المنشورة سنويا 

تقرير عام على األقل + 

تقارير فرعية

نسخ التقارير 

المنشورة

توفير البيانات والمعلومات 
الصادقة المحدثة

ربط المجتمع المدنى بالمجتمع المدرسى.  ٦٫٣

عدد المدارس  ٦٫٣٫١

المستخدمة 

لتكنولوجيا االتصال  

جميع المدارس 

مسوح ودراسات ميدانية
إدارة النظم 

توفر شبكات االتصال بجميع 

مناطق الدولة
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المشاركة المجتمعية

زيادة المشاركة المجتمعية 

على المستوى الفكري 

والمادي في تطوير التعليم

تقارير المراكز 

البحثية

وجود فريق بالهيكل اإلداري 

متخصص في تنشيط ومتابعة 

المشاركة
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تقديم نماذج إبداعية من المدارس لتكون بمثابة أساس تطوير نظام التعليم قبل الجامعي.تقديم نماذج إبداعية من المدارس لتكون بمثابة أساس تطوير نظام التعليم قبل الجامعي. ٧
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اعتماد نموذج مدارس المستكشفين   (  التعليم  ٧٫١
الثانوى - تعتمد على بناء تطبيقات مبنية على 

ابحاث علمية ومرتبطة بالمراكز البحثية الكبرى )

عدد مدارس  ٧٫١٫١

المستكشفين 

النموذجية

٦٠ مدرسة• 

تقارير التكنولوجيا 

+النظم + المتابعة 

والتقويم+ المناهج

دعم الجهات المانحة

تطبيق برامج  اإلبداع التكنولوجى على مستوى  ٧٫٢

المدرسة االبتدائى. 

عدد المدارس  ٧٫٢٫١
المطبق فيها 

منظومة االبداع 

التكنولوجي  

جميع المدارس • 
المناسبة للتطبيق  

تقارير التكنولوجيا 

+المناهج+ذوى 
االحتياجات الخاصة 

+التعليم االبتدائي

توفر الدعم والمساندة 

على المستويات 

اإلدارية المختلفة

تطبيق برامج سوق التطبيقات على مستوى التعليم  ٧٫٣

اإلعدادي والثانوي 

سوق إلنتاج  ٧٫٣٫١

التالميذ و المعلمين 

من التطبيقات

سوق للتطبيقات • 

اإللكترونية في كل 

مديرية

تقارير المتابعة على 

مستوى المديرية

توفر الحوافز والدعاية 

الالزمة

óF
Gƒ©

dG نماذج إبداعية للمدارس

المستقبلية

ثالث نماذج ممثلة في • 

٦٠ مدرسة موزعة على 

جميع المحافظات وفق 

بيئة كل منها

تقارير فرق الجودة على 

مستوى المديرية

توفر الخبرات العالمية 

والموارد الالزمة
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وضع معايير التكنولوجيا في التعليم  • 

استكمال البنية التحتية التكنولوجية • 

بناء نظام التقويم المقنن إلكترونًيا • 

ميكنة عملية التقويم • 

تطبيق  نظام التقويم المقنن اإللكتروني• 

تدريب المعلمين على النظم الجديدة للتقويم • 

عمل الصيانة  حسب الخطة الزمنية• 

تحديث النظام طبًقا للبرنامج المعد لذلك  • 

توفير مصادر مفتوحة الترخيص • 

التعاون مع الجهات الخارجية والداخلية في مجال مصادر المعرفة • 

توفير مصادر التدريب اإللكترونية .• 

تطبيق التدريب عن طريق اإلنترنت • 

استخدام النسخ اإللكترونية للكتب • 

استخدام السحابة اإللكترونية  في المدارس. • 

استخدام النسخ اإللكترونية لالستبيانات• 

استخدام النسخ اإللكترونية للدراسات المسحية  • 
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إصدار المؤشرات التعليمية كل  عامين • 

إعداد التقارير الربع سنوية عن حجم اإلنجاز • 

استخدام التقارير اإللكترونية• 

وضع خريطة استخدام السحابة اإللكترونية. • 

استخدام السحابة اإللكترونية  لتصنيف المدارس • 

بناء برنامج المكتبة اإللكترونية • 

ربط المكتبات بالمكتبات العالمية • 

ربط البيانات مع وزارة الداخلية• 

ربط البيانات مع وزارة الصحة • 

تطبيق المتابعة و المراقبة اإللكترونية لإلنفاق • 

توفير مقاييس الرأي العام  على موقع الوزارة • 

توفير تقارير حالة التعليم إلكترونًيا. • 

استخدام مكون التكنولوجيا للتواصل مع المدرسة  • 

الدعم التكنولوجي لعدد ٦٠  من مدارس المستكشفين • 

تطبيق منظومة اإلبداع التكنولوجي  • 

تطبيق منظومة سوق التطبيقات• 
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:á£îdG πjƒªJ
والموارد  المانحة،  والجهات  الخاص  والقطاع  المجتمعية  والمساهمات  رئيس،  كمموٍل  الدولة  مصادر:  ثالثة  على  الخطة  تمويل  يعتمد 

 ٣٠٠٠ بناء  تمويل  المثال  سبيل  على  يتم  وسوف  مبكًرا،  بشائرها  الحت  فقد  المجتمعية،  للمساهمات  بالنسبة  والتعليم.  التربية  لوزارة  الذاتية 

مدرسة   ٥٠ إنشاء  صبحي  محمد  الفنان  وتبنى  الخاص،  و  العام  القطاعين  بين  المشاركة  مبادرة  إطار  في  سنة   / مدرسة   ١٠٠٠ بمعدل  مدرسة 

تجريبية في المناطق المحرومة، وتبنت مجموعة من المستثمرين بناء ٣٠٠ مدرسة، كما اجتذبت مبادرة جدد فصلك ٥٠٠ مليون جنيه إلى اآلن، 

وتتولى جمعية أصحاب المدارس الخاصة المشاركة في صيانة بعض المدارس الحكومية، وعلى مستوى الدول والجهات المانحة، تبنت دولة 

اإلمارات العربية بناء ٥٤٠ مدرسة، كما تبنت منظمة اليونيسيف تمويل إعداد الخطـة وتدريب الكـوادر المحلية قبيـل مرحلـة التنفيذ، ومن 

المتوقع أن تزيد هذه الموارد من خالل تسويق الخطة ومع االستقرار السياسي للدولة. أما على صعيد تنمية الموارد الذاتية، تم تكوين فريق 

متخصص لتسويق اإلمكانات المتوفرة لدى الوزارة من منظور اقتصادي يضمن توفير موارد للصيانة الذاتية وعائًدا اقتصاديًّا يستثمر في تنفيذ 

الخطة. من جانب آخر تتبنى الوزارة سياسة لترشيد اإلنفاق بناء على نتائج دراسة متابعة اإلنفاق العام التي سبق وأن مولها االتحاد األوروبي، 

ودراسات تحليل اإلنفاق العام التي قام بها فريق من البنك الدولي، وكذلك من خالل حوكمة القطاع المالي من منظور مركزي/المركزي يضمن 

الشفافية والمحاسبية والكفاءة في تخصيص الموارد، و التركيز على استراتيجيات لمتابعة اإلنفاق تراعى تحديد أولويات هذا اإلنفاق (شكل 

٣٨)، وفي الوقت نفسه تحقيق كفاءة وفعالية أكثر وتفويض سلطات اإلدارة مع المساءلة عن النتائج.

جملة  من  أو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  سواء  الجامعي  قبل  التعليم  على  العام  اإلنفاق  معدالت  فتشير  الحكومي،  التمويل  بخصوص  أما 

اإلنفاق العام إلى الثبات النسبي على امتداد الفترة ٢٠٠٨/٠٧ – ٢٠١٣/١٢ طبقاً للنتائج الفعلية، (شكل ٢٤) ويؤثر ذلك على أمرين :

األول: بقاء أولوية التعليم على نفس الدرجة من سلم أولويات اإلنفاق الحكومي، حيث لم تتجاوز نسبة اإلنفاق على التعليم  العام قبل  ■

الجامعي ٣٪ من الناتج المحلى اإلجمالي، وبما يعادل نحو ٩٪ من إجمالي اإلنفاق العام .

الثاني : أهمية وضرورة زيادة حجم اإلنفاق العام على التعليم قبل الجامعي، حيث يؤشر الواقع الحالي إلى حتمية تبني برامج إلصالح  ■

التعليم، وذلك بالنظر إلى حجم اإلنفاق على التعليم الموازي، والذى يصل في بعض التقديرات إلى ما يناهز حجم اإلنفاق العام  بما يشى 

باالستخدام غير الرشيد للموارد القومية.
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إن االعتبارين السابقين يدعوان إلى ضرورة تحريك مخصصات التعليم في إطار اإلنفاق العام أو الناتج المحلى اإلجمالي إلى مستوى يفي 

خالل  من  اإلنفاق  في  والفعالية  الكفاءة  تحقيق  ضمان  ومع  تحددت،  قد  ألهداف  وفًقا  التعليمية  العملية  في  حقيقي  تحسن  تحقيق  في  بالبدء 

برامج للمتابعة والتقييم.

المنهج  وتأصيل  المصرية،  الشخصية  بناء  هدفه  مواطن  لكل  ا  حقًّ باعتباره   » التعليم  تناول  حيث  ذلك  إلى   (٢٠١٤) دستور  استجاب  وقد 

العالمية،  الجودة  بمعايير  التعليم  الدولة  وتوفر  والروحية،  الحضارية  القيم  وترسيخ  االبتكار،  وتشجيع  المواهب،  وتنمية  التفكير،  في  العلمي 

المعدالت  مع  تتفق  حتى  تدريجيًّا  تتصاعد  اإلجمالي  المحلى  الناتج  من   ٪٤ عن  تقل  ال  للتعليم  الحكومي  اإلنفاق  من  نسبة  بتخصيص  وتلتزم 

العالمية» ، إن  النسبة التي تضمنها الدستور تعادل ما يتراوح بين ١٢ -١٤٪ من اإلنفاق العام بالموازنة العامة للدولة.   كما تضمن الدستور أيًضا 

أن «المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة األساسية للتعليم ، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية  ومهاراتهم المهنية ورعاية 

حقوقهم المالية واالدارية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.» 

وانطالًقا مما تضمنه الدستور تم وضع الخطة الحالية لقطاع التعليم الجامعي في إطار إنفاق متوسط األجل، وذلك باالستناد إلى االعتبارات 

التالية:

التركيز على هدف اإلتاحة بجميع المراحل التعليمية، وبالتوازي مع ذلك هدف الجودة ببرامجه وأنشطته المتعددة باعتبارهما ركيزتين  ■

أساسيتين في الخطة االستراتيجية للتعليم ، بما يتماشي مع تأكيد الدستور على التزام الدولة بتوفير التعليم  طبًقا لمعايير الجودة العالية.

ربط حجوم اإلنفاق المقترحة بخطة اإلنفاق متوسط المدى بأهداف واقعية محددة يمكن قياسها كميًّا على مدى  سنوات اإلطار متوسط  ■

المدى، حيث إن المساءلة عن النتائج تعتمد على أهداف واضحة تقبل القياس وعلى موازنة توضح الحد األدنى من النتائج المترتبة على 

تنفيذها، وهذا بدوره يتأسس على حدود وسقوف للمصروفات ونظم للمحاسبة والمراجعة التي تقيس وتعد التقارير عن النتائج.

في  ■ والمادية  البشرية  األصول  من  المثلى  واالستفادة  المتوازن  النمو  يحقق  بما  والرأسمالي،  الجاري  اإلنفاق   بين  فيما  التكامل  تحقيق 

تحقيق اإلصالح المنشود.

برامج  ■ بتبني  يسمح  بما  العام  يتجاوز  زمنًيا  مدًى  تتطلب  والتي  التعليم،  على  اإلنفاق  مجاالت  في  الشفافية  من  مزيد  تحقيق 

للمساءلة. صلًبا  أساًسا  الشفافية  توفر  كما  السنوية،  الموازنات  في  يتيسر  ال  ما  وهو  العملية،  إصالح  على  أثرها  قياس  يمكن 
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وتوفر األطر متوسطة األجل لإلنفاق وللموازنة - إذا ما امتد تطبيقها على المستوى الكلى - أدوات أفضل وأكثر شفافية لتصميم السياسة 

المالية العامة وتقييمها وتنفيذها،  كما أنها تساعد على ضبط أوضاع المالية العامة على نحو واقعى ومستقر يتسم بالشفافية والعالنية الكاملة، 

وتستند أطر الموازنة متوسطة األجل على تحسينات مؤسسية جوهرية والتزام سياسى متواصل.

:πLC’G §°Sƒàe áfRGƒªdG QÉWEG ™°Vh »a »YhQ óbh
المستويات  ■ أعلى  على  عنها  للدفاع  واالستعداد  الكمية  واألهداف  القطاعية  األهداف  وتحديد  العامة،  المالية  السياسة  أهداف  مراعاة 

الحكومية والتشريعية . فإطار اإلنفاق متوسط األجل ما كان يمكن بناؤه دون وجود برامج تستهدف تحسين مخرجات نظام التعليم ما 

قبل الجامعي

وضع تقديرات الموازنة استناًدا إلى األسعار اإلسمية « أسعار سنة األساس». ■

استناد إطار الموازنة إلى مقترحات محددة بوضوح ومحسوبة التكاليف على مستوى السياسات. ■

اقتران الموازنة متوسطة األجل بتدابير معززة لمراجعة  كل سياسة من سياسات اإلنفاق واآلليات المؤسسية المعتمدة لتنفيذها.  ■

وقد تمت االستفادة من الخبرات المكتسبة في إعداد الخطة االستراتيجية السابقة، وما تبعها من بناٍء للقدرات والمهارات واآلليات في 

التخطيط والموازنة عند بناء إطار اإلنفاق الحالي وما صاحبه من سيناريوهات، بما في ذلك من المنهجية التقديرية لتوزيع اإلنفاق العام على 

مراحل التعليم قبل الجامعي استناًدا إلى مؤشرات إحصائية فعلية ، وكذلك استخدام « نموذج التحليل والتوقع «  الذى َمكَّن من استشراف تكلفة 

البرامج  المختلفة وفق أهداف كل برنامج على المدى الزمنى للحلقة الثالثية للخطة التأسيسية، 

من جانب آخر فإن بناء برامج الخطة على أساس الربط ما بين اإلنفاق واألهداف أو المخرجات مع فصل اإلنفاق الجاري عن اإلنفاق 

الرأسمالي يعتبر خطوة إلى موازنات األداء ، تتماشى مع االتجاه الجديد في اإلدارة الذى شهد تحوًال في مفهوم المساءلة ، من مفهوم يرتكز 

على التطابق مع القواعد واإلجراءات إلى مفهوم يستند إلى الكفاءة والنتائج، ولقد ترتب على هذا التحول في مفهوم المساءلة تحوًال في نظام 

أساس  على  الموازنة  ببناء  التعليم  سياسات  لربط  عمليًّا  أساًسا  يوفر  نفسه  الوقت  وفي  األداء.  موازنات  إلى  التقليدية  الموازنات  من  الموازنة  

منه  الرابعة  المادة  في  ويقضى   ٢٠٠٥/٨٧ بالقانون  صدر  والذى  للدولة  العامة  الموازنة  لقانون  التشريعي  التعديل  مع  يتسق  ما  وهو  البرامج 

بأن « تعد الموازنة العامة للدولة ، مع مراعاة البرامج والمشروعات واألعمال في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون».
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التربية  قطاع  لجأ  لذا  حالًيا،  متوفر  غير  وهو  لإلنفاق  مبدئية  سقوف  توفر  بداية  يتطلب  المدى  متوسط  لإلنفاق  إطار  وضع  ألن  ونظًرا 

المحلي  للناتج  المتوقع  والنمو  المالية،  لوزارة  الحالية  والسياسات  السابقة،  السنوات  معطيات  على  تقوم  افتراضية  سقوف  وضع  إلى  والتعليم، 

اإلجمالي، والنسبة المخصصة للتعليم قبل الجامعي وفق دستور (٢٠١٤)، حيث تم وضع ثالثة سيناريوهات تصاعدية للسقوف المالية (أشكال 

٣٩ -٤١)، وهناك منهجية معدة لتطبيق الموازنة على أساس األولويات، وبحث البراح المالي حال إقرار أي من السيناريوهات من قبل الحكومة.  

وتقدم الجداول اآلتية (١٤-١٦) إطاًرا متوسط األجل لإلنفاق  بقطاع التعليم قبل الجامعي للفترة ٢٠١٥/١٤ – ٢٠١٧/١٦ تأتى الحقة إلطار 

سبق أن شمل السنوات ٢٠١٣/١٢ – ٢٠١٥/١٤ وبالتالي فإن السنة األخيرة تربط فيما بين اإلطارين بما يعنى أنها أطر متصلة ومتواصلة ، كما 

أنها أطر تعبر عن خطة متحركة، تكمن فلسفتها في استيعاب ما يستجد من متغيرات سواء في ضوء نتائج التنفيذ الفعلي أو ما يستجد من تغيير 

في العوامل الحاكمة في إعداد الخطة.

:á«é«JGôà°S’G á£îdG ò«Øæàd ≈æeõdG §£îªdG
تفصيليا  معروض  الجامعي  قبل  للتعليم  االستراتيجية  للخطة  التأسيسية  للمرحلة  المختلفة  البرامج  من  برنامج  كل  لتنفيذ  الزمنى  المخطط 

بالخطة التنفيذية لكل برنامج ونعرض هنا مثال لنموذج اإلطار الزمنى المقترح لتنفيذ برنامج التعليم الثانوى (جدول رقم ١٧).

:á£îdG ò«ØæJ ºYO »a áØ∏àîªdG äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG QhO
يوضح شكل (٤٢) أهم أوجه التعاون مع جميع الوزارات والقطاعات المختلفة.

:»©ªàéªdG QGƒë∏d …CGôdG äÉYÓ£à°SG èFÉàfh á°ü∏îà°ùªdG äÉ«°UƒàdG

واالهداف التي تضمنتها  بعض القضايا  المستخلصة، كما يوضح شكل (٤٤ أ ـ ب) نسب االتفاق على  أهم التوصيات  يوضح شكل (٤٣) 

الخطة.



٢٧٣

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق تلتزم 
مــن % 4الحكــومي للتعلــيم ال تقــل عــن 

ــه، تتصــاعد  ــالي ل ــومي اإلجم ــاتج الق الن
ـــدالت  ـــع المع ـــق م ـــى تتف ـــدريجيًا حت ت

)2014دستور  19مادة . (العالمية

نفاق اإلترشيد 
العام في قطاع 

التعليم

تنمية الموارد 
الذاتية لقطاع 

التعليم

زيادة نسبة 
على نفاق اإل

التعليم

 نفاقاإلدراسة تتبع •
 تفعيل الالمركزية•
البحث في البدائل  االقتصادية •

التعليمية بنية األوخاصة في 
 وتكنولوجيا التعليم والتعلم

طار إوتطبيق موازنة البرامج •
متوسط المدىنفاق اإل

استغالل مرافق الوزارة على •
 جميع المستويات

تحويل المدارس الفنية إلى •
 وحدات انتاجية

 المشاركة مع القطاع الخاص•
المساهمات المجتمعية•

توفير الموارد المالية 
للخطة

%  4الوصول إلى •
من الناتج القومي 

جمالياإل

≈©eÉédG πÑb º«∏©à∏d á«é«JGôà°S’G á£îdG èeGôH πjƒªàd á«dÉªdG OQGƒªdG ô«aƒàd á«é«JGôà°S’G äGQÉ«îdG (38) πμ°T



٢٧٤

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

á£îdG áØ∏μàd ájôjó≤àdG äÉgƒjQÉæ«°ùdG
(  á«é«JGôà°S’G á£îdÉH IójóédG á£°ûfC’G øe % 20≈dEG % 15 øe  ò«ØæJ øμªj É¡dÓN øe »àdG §≤a á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ) ∫hC’G ƒjQÉæ«°ùdG (14) ∫hóL

االدارةالثانوياألساسيرياض األطفالالبرامج الرئيسية
ذوى االحتياجات 
الخاصة

النسبالمجموعالتعليم المجتمعى

١٥
 /

 ١
٤

٩٢٪٣,٣٢٦,٠٨٠,٠٠٠٤١,٢٤٣,٣٨٩,٠٠٠١٣,٩٦٩,٥٣٥,٠٠٠٦,٩١٨,٢٤٦,٠٠٠٤٦٥,٦٥٢,٠٠٠٥٩٨,٦٩٥,٠٠٠٦٦,٥٢١,٥٩٧,٠٠٠جارية 

٧٪٢٦٣,٤٦٥,٠٠٠٣,٢٦٦,٩٥٦,٠٠٠١,١٠٦,٥٤٩,٠٠٠٥٤٨,٠٠٦,٠٠٠٣٦,٨٨٥,٠٠٠٤٧,٤٢٤,٠٠٠٥,٢٦٩,٢٨٥,٠٠٠رأسمالية

١٪١٩,٥١١,٠٠٠٢٤١,٩٣٧,٠٠٠٨١,٩٤٧,٠٠٠٤٠,٥٨٣,٠٠٠٢,٧٣٢,٠٠٠٣,٥١٢,٠٠٠٣٩٠,٢٢٢,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٣,٦٠٩,٠٥٦,٠٠٠٤٤,٧٥٢,٢٨٢,٠٠٠١٥,١٥٨,٠٣١,٠٠٠٧,٥٠٦,٨٣٥,٠٠٠٥٠٥,٢٦٩,٠٠٠٦٤٩,٦٣١,٠٠٠٧٢,١٨١,١٠٤,٠٠٠إجمالي

١٦
 /

 ١
٥

٩٢٪٣,٩٩١,٢٥٦,٠٠٠٤٩,٤٩٢,٠٦٧,٠٠٠١٦,٧٦٣,٤٤٢,٠٠٠٨,٣٠١,٨٩٦,٠٠٠٥٥٨,٧٨٢,٠٠٠٧١٨,٤٣٤,٠٠٠٧٩,٨٢٥,٨٧٧,٠٠٠جارية

٧٪٣١٦,١٥٨,٠٠٠٣,٩٢٠,٣٤٨,٠٠٠١,٣٢٧,٨٦٠,٠٠٠٦٥٧,٦٠٧,٠٠٠٤٤,٢٦٢,٠٠٠٥٦,٩٠٩,٠٠٠٦,٣٢٣,١٤٤,٠٠٠رأسمالية

١٪٢٣,٤١٤,٠٠٠٢٩٠,٣٢٤,٠٠٠٩٨,٣٣٦,٠٠٠٤٨,٧٠٠,٠٠٠٣,٢٧٨,٠٠٠٤,٢١٥,٠٠٠٤٦٨,٢٦٧,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٤,٣٣٠,٨٢٨,٠٠٠٥٣,٧٠٢,٧٣٩,٠٠٠١٨,١٨٩,٦٣٨,٠٠٠٩,٠٠٨,٢٠٣,٠٠٠٦٠٦,٣٢٢,٠٠٠٧٧٩,٥٥٨,٠٠٠٨٦,٦١٧,٢٨٨,٠٠٠إجمالي

١٧
 /

 ١
٦

٩٢٪٤,٧٨٩,٥٥٥,٠٠٠٥٩,٣٩٠,٤٨٠,٠٠٠٢٠,١١٦,١٣١,٠٠٠٩,٩٦٢,٢٤٧,٠٠٠٦٧٠,٥٣٨,٠٠٠٨٦٢,١٢٠,٠٠٠٩٥,٧٩١,٠٧١,٠٠٠جارية 

٧٪٣٧٩,٣٨٩,٠٠٠٤,٧٠٤,٤١٧,٠٠٠١,٥٩٣,٤٣٢,٠٠٠٧٨٩,١٢٨,٠٠٠٥٣,١١٥,٠٠٠٦٨,٢٩٠,٠٠٠٧,٥٨٧,٧٧١,٠٠٠رأسمالية

١٪٢٨,٠٩٦,٠٠٠٣٤٨,٣٨٩,٠٠٠١١٨,٠٠٣,٠٠٠٥٨,٤٤٠,٠٠٠٣,٩٣٤,٠٠٠٥,٠٥٨,٠٠٠٥٦١,٩٢٠,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٥,١٩٧,٠٤٠,٠٠٠٦٤,٤٤٣,٢٨٦,٠٠٠٢١,٨٢٧,٥٦٦,٠٠٠١٠,٨٠٩,٨١٥,٠٠٠٧٢٧,٥٨٧,٠٠٠٩٣٥,٤٦٨,٠٠٠١٠٣,٩٤٠,٧٦٢,٠٠٠إجمالي



٢٧٥

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

)بالمليون( 1مالمح سيناريو رقم 

الزيادة الطبيعية فقط  التي   
  15من خاللها يمكن تنفيذ  من 

نشطة األمن %  20لي إ% 
بالخطةالجديدة 
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جماليةاإلالتكلفة 
المجموع

ذوى االحتياجات 
الخاصة

التعليم المجتمعى

رياض األطفال

االدارة

الثانوي

االساسي

66,522
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95,791

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

14  /15 15  /16 16  /17

  ةالجاريالتكلفة 

≈©eÉédG πÑb º«∏©à∏d á«é«JGôà°S’G á£îdG èeGôH ≈∏Y ∫hC’G ¥ÉØfE’G ƒjQÉæ«°S  (39) πμ°T



٢٧٦

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

( á«é«JGôà°S’G á£îdÉH IójóédG  á£°ûfC’G øe  % 60 ≈dEG % 50 øe ò«ØæàH íª°ùJ áÑ°ùf + á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ) »fÉãdG ƒjQÉæ«°ùdG (15) ∫hóL

اإلدارةالثانوياألساسيرياض األطفالالبرامج الرئيسية
ذوى االحتياجات 
الخاصة

النسبالمجموعالتعليم المجتمعى

١٥
 /

 ١
٤

٨٨٪٣,٤٥٨,٥٩٤,٠٠٠٤٢,٥٠٢,٤١٤,٠٠٠١٤,٦٥٩,٩٠٥,٠٠٠٧١٠,١١٥,٠٠٠٦٤١,٠٧٢,٠٠٠٧,٢٩١,٤٨٨,٠٠٠٦٩,٢٦٣,٥٨٨,٠٠٠جارية 

١١٪٥٤١,٧٩٣,٠٠٠٥,٨٣٦,٦٩٦,٠٠٠١,٤٣٧,٠٦٣,٠٠٠٣٥٩,٢٢٩,٠٠٠٣٤٥,١١٩,٠٠٠٥٢٥,٤٧٩,٠٠٠٩,٠٤٥,٣٧٩,٠٠٠رأسمالية

١٪٣٦,٠٩١,٠٠٠٤٤٧,٥٢٣,٠٠٠١٥١,٥٨١,٠٠٠٦,٤٩٧,٠٠٠٥,٠٥٣,٠٠٠٧٥,٠٦٩,٠٠٠٧٢١,٨١٤,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٤,٠٣٦,٤٧٨,٠٠٠٤٨,٧٨٦,٦٣٣,٠٠٠١٦,٢٤٨,٥٤٩,٠٠٠١,٠٧٥,٨٤١,٠٠٠٩٩١,٢٤٤,٠٠٠٧,٨٩٢,٠٣٦,٠٠٠٧٩,٠٣٠,٧٨١,٠٠٠إجمالى

١٦
 /

 ١
٥

٨٨٪٤,١٢٢,٦٦٠,٠٠٠٥٠,٧٣٦,٨٣٤,٠٠٠١٧,٤٤٨,٩٨٣,٠٠٠٨٢٩,٦٤٧,٠٠٠٧٣٤,٠٤١,٠٠٠٨,٦٧٢,٧٤٦,٠٠٠٨٢,٥٤٤,٩١١,٠٠٠جارية 

١١٪٥٩٢,٣٢٠,٠٠٠٦,٤٦٣,٢٢٨,٠٠٠١,٦٤٩,٢٧٥,٠٠٠٣٦٨,٣٢٤,٠٠٠٣٥٢,١٩٣,٠٠٠٦٣٠,٥٧٥,٠٠٠١٠,٠٥٥,٩١٥,٠٠٠رأسمالية

١٪٤٣,٣٠٩,٠٠٠٥٣٨,٠٢٨,٠٠٠١٨١,٨٩٧,٠٠٠٧,٧٩٦,٠٠٠٦,٠٦٤,٠٠٠٩٠,٠٨٣,٠٠٠٨٦٧,١٧٧,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٤,٧٥٨,٢٨٩,٠٠٠٥٧,٧٣٨,٠٩٠,٠٠٠١٩,٢٨٠,١٥٥,٠٠٠١,٢٠٥,٧٦٧,٠٠٠١,٠٩٢,٢٩٨,٠٠٠٩,٣٩٣,٤٠٤,٠٠٠٩٣,٤٦٨,٠٠٣,٠٠٠إجمالى

١٧
 /

 ١
٦

٨٩٪٤,٩١٩,٥٣٩,٠٠٠٦٠,٦١٨,١٣٨,٠٠٠٢٠,٧٩٦,٨٧٦,٠٠٠٧١٠,١١٥,٠٠٠٦٤١,٠٧٢,٠٠٠٧,٢٩١,٤٨٨,٠٠٠٩٤,٩٧٧,٢٢٨,٠٠٠جارية 

١٠٪٦٥٣,٩٥٢,٠٠٠٧,٢١٥,٠٦٦,٠٠٠١,٩٠٣,٩٣٠,٠٠٠٣٥٩,٢٢٩,٠٠٠٣٤٥,١١٩,٠٠٠٥٢٥,٤٧٨,٤٠٠١١,٠٠٢,٧٧٤,٤٠٠رأسمالية 

١٪٥١,٩٧١,٠٠٠٦٤٤,٤٣٣,٠٠٠٢١٨,٢٧٦,٠٠٠٦,٤٩٧,٠٠٠٥,٠٥٣,٠٠٠٧٥,٠٦٩,٠٠٠١,٠٠١,٢٩٩,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٥,٦٢٥,٤٦٢,٠٠٠٦٨,٤٧٧,٦٣٧,٠٠٠٢٢,٩١٩,٠٨٢,٠٠٠١,٠٧٥,٨٤١,٠٠٠٩٩١,٢٤٤,٠٠٠٧,٨٩٢,٠٣٥,٤٠٠١٠٦,٩٨١,٣٠١,٤٠٠إجمالى



٢٧٧

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

)بالمليون( 2مالمح سيناريو رقم 
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جماليةاإلالتكلفة 
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ذوى االحتياجات 
الخاصة

االدارة

رياض األطفال

التعليم المجتمعى

الثانوي

االساسي

69,263

82,546

94,977

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

14  /15 15  /16 16  /17

  ةالجاريالتكلفة 
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التكلفة استثمارية
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خرىاألالتكلفة 

+ الزيادة الطبيعية  
نسبة تسمح بتنفيذ من 

من %   60لي إ%  50
الجديدة نشطة  األ

بالخطة

≈©eÉédG πÑb º«∏©à∏d á«é«JGôà°S’G á£îdG èeGôH ≈∏Y ≈fÉãdG ¥ÉØfE’G ƒjQÉæ«°S  (40) πμ°T



٢٧٨

البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  ٢٠١٤ -٢٠١٧

(á«é«JGôà°S’G á£îdG øe »dhC’G  áKÓãdG ΩGƒYC’G á£°ûfCG πc ò«ØæàH íª°ùJ áÑ°ùf + á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ) ådÉãdG ƒjQÉæ«°ùdG (16) ∫hóL

اإلدارةالثانوياألساسيرياض األطفالالبرامج الرئيسة
ذوى االحتياجات 
الخاصة

النسبالمجموعالتعليم المجتمعى

١٥
 /

 ١
٤

٨٤٪٣,٥٩٧,٨٥٧,٠٠٠٤٣,٨٣٢,٧٣٠,٠٠٠١٥,٣٧٤,٤٢٢,٠٠٠٨٢٢,٥٧٠,٠٠٠٥٣٨,٥٠٧,٠٠٠٧,٦٧٦,٦٨٨,٠٠٠٧١,٨٤٢,٧٧٤,٠٠٠جارية 

١٥٪٨٣٠,٩٥٢,٠٠٠٨,٥٤٠,٧٣١,٠٠٠١,٨١٣,٠٦٣,٠٠٠٦٧٢,٩٨٤,٠٠٠٢١٤,١٣٦,٠٠٠٥٢٥,٤٧٩,٠٠٠١٢,٥٩٧,٣٤٥,٠٠٠رأسمالية

١٪٣٦,٠٩١,٠٠٠٤٤٧,٥٢٣,٠٠٠١٥١,٥٨١,٠٠٠٦,٤٩٧,٠٠٠٥,٠٥٣,٠٠٠٧٥,٠٦٩,٠٠٠٧٢١,٨١٤,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٤,٤٦٤,٩٠٠,٠٠٠٥٢,٨٢٠,٩٨٤,٠٠٠١٧,٣٣٩,٠٦٦,٠٠٠١,٥٠٢,٠٥١,٠٠٠٧٥٧,٦٩٦,٠٠٠٨,٢٧٧,٢٣٦,٠٠٠٨٥,١٦١,٩٣٣,٠٠٠إجمالي

١٦
 /

 ١
٥

٨٥٪٤,٢٦٠,٩٣٣,٠٠٠٥٢,٠٦٧,١٤٩,٠٠٠١٨,١٦٣,٤٥٠,٠٠٠٩٤٢,١٠٢,٠٠٠٦٣١,٤٧٦,٠٠٠٩,٠٥٧,٩٤٦,٠٠٠٨٥,١٢٣,٠٥٦,٠٠٠جارية 

١٤٪٨٨١,٤٧٩,٠٠٠٩,١٦٧,٢٦٤,٠٠٠٢,٠٢٥,٢٧٥,٠٠٠٦٨٢,٠٧٨,٠٠٠٢٢١,٢١٠,٠٠٠٦٣٠,٥٧٥,٠٠٠١٣,٦٠٧,٨٨١,٠٠٠رأسمالية

١٪٤٣,٣٠٩,٠٠٠٥٧٣,٠٢٨,٠٠٠١٨١,٦٩٧,٠٠٠٧,٧٩٦,٠٠٠٦,٠٦٤,٠٠٠٩٠,٠٨٣,٠٠٠٩٠١,٩٧٧,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٥,١٨٥,٧٢١,٠٠٠٦١,٨٠٧,٤٤١,٠٠٠٢٠,٣٧٠,٤٢٢,٠٠٠١,٦٣١,٩٧٦,٠٠٠٨٥٨,٧٥٠,٠٠٠٩,٧٧٨,٦٠٤,٠٠٠٩٩,٦٣٢,٩١٤,٠٠٠إجمالي

١٧
 /

 ١
٦

٨٦٪٥,٠٥٧,٨٠٢,٠٠٠٦١,٩٤٨,٤٥٣,٠٠٠٢١,٥١٠,٣٩٣,٠٠٠٨٢٢,٥٧٠,٠٠٠٥٣٨,٥٠٧,٠٠٠٧,٦٧٦,٦٨٨,٠٠٠٩٧,٥٥٤,٤١٣,٠٠٠جارية 

١٣٪٩٤٢,١١١,٠٠٠٩,٩١٩,١٠١,٠٠٠٢,٢٧٩,٩٣٠,٠٠٠٦٧٢,٩٨٤,٠٠٠٢١٤,١٣٦,٠٠٠٥٢٥,٤٧٩,٠٠٠١٤,٥٥٣,٧٤١,٠٠٠رأسمالية

١٪٥١,٩٧٠,٠٠٠٦٤٤,٤٣٣,٠٠٠٢١٨,٢٧٦,٠٠٠٦,٤٩٧,٠٠٠٥,٠٥٣,٠٠٠٧٥,٠٦٩,٠٠٠١,٠٠١,٢٩٨,٠٠٠أخرى

١٠٠٪٦,٠٥١,٨٨٣,٠٠٠٧٢,٥١١,٩٨٧,٠٠٠٢٤,٠٠٨,٥٩٩,٠٠٠١,٥٠٢,٠٥١,٠٠٠٧٥٧,٦٩٦,٠٠٠٨,٢٧٧,٢٣٦,٠٠٠١١٣,١٠٩,٤٥٢,٠٠٠إجمالي
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)بالمليون( 3مالمح سيناريو رقم 

+ الزيادة الطبيعية 
نسبة تسمح بتنفيذ كل 
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التعليم المجتمعى
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االساسي

≈©eÉédG πÑb º«∏©à∏d á«é«JGôà°S’G á£îdG èeGôH ≈∏Y ådÉãdG ¥ÉØfE’G ƒjQÉæ«°S  (41) πμ°T
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»LƒdƒæμàdG ôjƒ£àdG èeÉfôÑd …QÉªãà°S’G πjƒªàdG êPƒªf
(2017-2014) äGõ«¡éJ óæH ≈∏Y áMôà≤ªdG äGOÉªàY’G

ΩájôjóªdG≈FGóàHG ≈dÉªLGΩÉY iƒfÉK≈æa iƒfÉK¿GƒjódGΩÉ©dG ≈dÉªLE’G

٣١١٦٨٣٦٥٨٥٧٠٢٢١١٣٧٩٧٥أسوان١

١١٦٨٨٧٢٦٢١٥١٤١٣٤٠٩٢مطروح٢

٧٤١٩٩٧٩١١٠٤٩٧٢٧٧٠٧الوادى اجلديد٣

٦٠٥١١٠٦٨٧١٢٧٤٥٢٩٤٨٣البحر االمحر٤

١٢٦٠٠١٣٣٦٥١٩٦٧٨٤٥٦٤٣شامل سيناء٥

٤١٠٣٣٣٩١٢٨٣٥١٠٣٢٩جنوب سيناء٦

٥٣٢١٨٤٧٤٦٣١٣٧٦٥٦٢٣٨٣٣٧الفيوم٧

٥٠٩٣٨٥٨٣٤٢٩٨٣٠١٢٠٧٥٨١بىن سويف٨

٩٤٦٦٥١٠٢٠٤٠٢٥٦٣٩٣٤٥٣٠٩٨املنيا٩

٧٢٨٦٤٩١٤٩٧١٦٥١٩٩٣٢٩٥٦٠اسيوط١٠

٨٠٧٣٩٩٠٤٠٩٢٠٧٣٣٠٣٧٨٤٧٨سوهاج١١

٥٥٧٤٦٦٧٧٨٨١٤٠٧١٧٢٦٤٢٥١قنا١٢

٢١٣٨٧٢٧١٤٨٦١٩٥١١١٠٤٨٦االقرص١٣

٦١٦٣٢١٥٤٣٣٤٨٣٨١٩٢٩٩٧٨٥االسكندرية١٤
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ΩájôjóªdG≈FGóàHG ≈dÉªLGΩÉY iƒfÉK≈æa iƒfÉK¿GƒjódGΩÉ©dG ≈dÉªLE’G

٩٩١٨٣١١٠٧٨٢٢٢٤٠٩١٤٣٤٠٥٧البحرية١٥

٦٨٨٠٢١٧٠٠٤١١٥٨٤٦٨٣٩٧٣١١الغربية١٦

٥١٢٢٨٧٩١١٠١٢٧٦١٤٢٥٧٩٥٢كفر الشيخ١٧

٦٦٨١٣١٢٧٩٠٥١٥٢٦٣٧٣٤٧٣٥٥املنوفية١٨

٧٥٥٥٨١٤٥٢٣٥١٦٧٨٧٤٣٨٨٦٦٧القليوبية١٩

٩٤٤١٦١٧٨٣٥١٢٤٤٨١٥٥١٧٥٨٢الدقهلية٢٠

٢٣٧٤٩٤٩٣٥٦٥٦٢٥٧١٢٩٣٦٢دمياط٢١

١٠٤٨٦١١٦٧٢٨٥٢٤٤٦٢٧٥١٦٧٧٣الرشقية٢٢

١١٢٣٢٢٤٤٣٩٢٣٥٩٨٥٩٢٧٠بورسعيد٢٣

٢٤٤٥٤٣٥٥٤٠٤٩٢٠٦١٠٩٢٠٠االسامعيلية٢٤

١٠٤٠٣١٧٤١٥٣٣١٣٨٦٠٩٥٦السويس٢٥

»dÉªLG١١٩٤٩١٧١٨٢٥٥٦٣٢٧٦٤٨٠٩١٢٠٠٠٠٥٩٠٥٢٨٩

٩٦٥٧٢٣٥٠٠٧٦١٥٧٢٤٤٦٠٣٨٩٢القاهرة٢٦

٩٠٥٦٢٢٦٠٢٠٥١١٧٨٥٧٤٦٨٦٢٤اجليزة٢٧

»dÉªLG١٣٨٢٠٥٠٢٤٣٥٨٤٤٣٠٣٩٩١٠١٢٠٠٠٠٦٩٧٧٨٠٥
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ΩájôjóªdG

≈æa  / ΩÉY iƒfÉK  
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ΩÉY …ƒfÉK

 »dÉªLG
 ä’G

 äGó©eh
»æa …ƒfÉK

٨٥٣٧١٦٠١٨١٩٨٠١٤١٠٢٠٦٠٥١٠٥٤١٦١٠١٥٢٦٥١٦٩١٥٢٣٣٩٧٧٤١١٢١٢٧٥٠٣١٥القاهرة١

٣١١٤٦٥٦٤٠٩٣٢٨٢٠٥٨٤٤٣٥٢٦٤٢٧٣٤٣١٤٣٨٠٤١٠١٥٢١٥٧٠٤٩٤٥٧٢٦٨٣٤االسكندرية٢

٢٥٣٤٤٩٤١٠٦٥٢٤٧٥٣٣٦٣٥٨١٣٧٠٧١٩٤٢١٣٨٦٩٩٢٩١٣٢٥٨٠٤٩٣٥٤٨٩٧١٧٥٥البحرية٣

٣٤٣٧٧٠٥٨٢٩٣٥٣٤١٥٩٠٧٣١٠٦٦٩٣٠٢٨٤٢٦٦٩٠٤٥٤٢٦٤٠٠٣٥٥٤٤٩٩٥٠٧٠٤الغربية٤

٢٦١٩٣٦٠٥٨٩١٨٠٢٩٥٤٦٣٣٧٥٨٠١٣٨٠٤٢٢١٩٤٢٠٧٠٦٣٣٢٩١٢٥٣٣٩٤٠٨٧١كفر الشيخ٥

٣٤٣٢٥٦٠٧٢٤٢٨٠٣٦٢٧٢٠٧٩٣١٨٢٢٥١٥٢٦٣٧٢٣٣٧٧٣٣٩٥٥٨٤٠٩٨٠٤٨٨٧٦املنوفية٦

٣٥٣٢٦١٩٧٩٧٣١٠٣٩٩٧٩٦٧١٠٢٥٧٢٥٧١٦٢٨٩٩٨٣٨٥٧٤٤٣٤٩٧٤٦٥٤١٥٣٧٥٤القليوبية٧

٤٧٥١٨١٨١٢١٩٤٠٩٦١٠١٠٥٢٨١٥٦٨٩٣١٠٦٤٤١٧٨٣٤٦٥٩٦٦٢٦٧٥٥٧١٢٤٧٨٣٦٣الدقهلية٨

١٨١٤٢٢٨٢٨٦١١٤١٤٣٢٩٣٤٣٦٨١٨٥٨٢٩٥٤٩١٢٨٧٣١٤٣٢٤١٥٨٠٧١٨٠٠٤دمياط٩

٥٠٣٩٨١٥١٢٣٦٤٠٨٦١٨١٠٤٨٩١٥٩٠٧٢٨٧١١٤١٥٩١٤٣٠٦٧٦٢٣٨٧٥٣٥٥٦٧٨٢٩٤الرشقية١٠

٦١٠١٣٠١٥١٦٥٧٦١٦٧٣١٩٤٣٤٠٩٧٣٧٢٩٦١٤٦٥٥٩٤٧٨١٩٧٥٣٧بورسعيد١١

١٤١٥١٨٤٢٦٥٩٢١٣٣٢٣٦٨٣٤١١٦٠٠٣٨٢٢٠٩٠٠٥١٢٣٣٠١١٣٧٣١٥٧٤١االسامعيلية١٢

٦٨٩١١٦٨٤٦٨٤١١٧١٢١٦٢٢٩٣٤٥٦٢٩٤٤٠١٨٤٤٤٥٥٧٢١٠٦٠٦السويس١٣
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٤٣٢٢٩٥٧٥٣٥٤٧٩٢٦٨١٢٣١٧٦٨٨٥٤٧٤٢٨٢٠٥٧٧٧١١٤٢٣٠٨٦٦٨٣٤٥٩٣٧٧٥١اجليزة١٤

١٥١٣٢١٧٦١٨١٠٩٣٠٩٢٧٩٣٧٩٥٤٨٢٧٣٢٤٠٩٥١٢٤١٠٣٦١٤٣١٥٢٠٢٤٤٠٩٦الفيوم١٥

١٨١٧٢٧٠٥٠٨١٣٥٢٥٤٣٤٧٥٦٥٣٨١٠١٤٠١٦٦١٢١٥٢١٠٢٤٩١٨١٨٦٨٥٣١٤٥٦بىن سويف١٦

٢٧١٦٤٨٣١٠١٣٢٤٢٥٠٧٦٢١٦١٣٠٣٧١٧٦٣٩٤٦١٠٩٢٦٤٥٩٦٩١٦٤٣٢٦٧٥٨٢٢٠١املنيا١٧

٣٠٢١٤٣٠٧٧٧٢١٥٣٨٩٥٥٣٤١٠٠٠٠١٥٨٤٤٢٨٦٠١٢٣٧٦٦٤٢٩٠٢٢٩٣٠٠٥٢٩٠١اسيوط١٨

٢٦٢٥٤٠٦٩٤٤٢٠٣٤٧٢٥٢٢٥١٢١٤٩١٥٨٢٤٣٦١٧٣٢٣٧٣٦٥٤٢٦٠٢٨٩٦١٦٦٤٠٩سوهاج١٩

٢٣٢٥٣٢٢٦٦١١٦١٣٣١٤١٤٤٨٥٠٧١١٧٠٨٢٤٣٧٠١٧٥٦٢٣٦٥٥٥٢١٧٠٦٤٥٠٦٢قنا٢٠

٩١٢١٢٤٢٧٩٦٢١٤٠١٥٩٦٣٥٩١٤٧٣٣١٠٨٣٦٧١٠٠١٦٢٥٤٨٦٩٥١٩٨٤٥االقرص٢١

١٣١٩١٨٧٣٤٢٩٤١٧١٢٤٠٧٤٤٠٢٦٢٠١١٢٠٥٣٩٣٠٢١٨٠٨٠١١٧٠٨٢٢٤٨١أسوان٢٢

٥٦٣٧٦٧١٩٣٤٤٧٦٨٦٢١٢٣٢٢٦٥٩١٨٤٨٣٩٨٩٢٣٢٤٤٨٥١مطروح٢٣

٧٥٦٢٦٤٣١٣٢٧٩٨٨٢٤١٥٥٣١٦٨٧٢٣٣٠٢٥٣١٣١٢٧٣٣٥٤الوادى اجلديد٢٤

٦١٠٥٥٧٢٢٨٣٦٧٠٨٩٢٧١٨٠٨٢٠٩٩٢٧١٢٣١٤٩٣٤٢٠٤٠٧٥البحر االمحر٢٥

٨٨٧٨١٠٧٣٩٥٤١٠٠٤١٣٧٧٢١٧٩٣٢٧٨٣٢٦٩٤٩١٧٤٢٧٢٦٢٩٤شامل سيناء٢٦

٤٣٢١٢٧١١١٤٢٧٠٣٤٧٥٤٢٣٦٩٨١٣٥٥٤١٠٨٣٩٠١جنوب سيناء٢٧

»dÉªLG٦٤٢٥٤٤١٠٩١٠١٤٥٧١٥٤٥٥٧٢٨٦١٤٠٤١٢١٨٧٥٢٩٤٢٦٥٩٣٥٢٣٨٦٨٦٣٩٨٩٠٧٨٥٨٠٢٧٨٠٣٠١٩٧٣٣٣١
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(2015-2014) äGõ«¡éJ óæH ≈∏Y áMôà≤ªdG äGOÉªàY’G

ΩájôjóªdG≈FGóàHG ≈dÉªLEGΩÉY iƒfÉK ≈dÉªLEG ≈æa iƒfÉK ≈dÉªLEG¿GƒjódGΩÉ©dG ≈dÉªLE’G

٤٤٥٠٨ ١٠٠٥٤١١٨٠٢٢٢٦٥٢أسوان١

١٠٩٩٧ ٣٧٧٠٢٣٤٣٤٨٨٤مطروح٢

٨٩٣٨ ٢٣٩٣٣١٥٨٣٣٨٦الوادى اجلديد٣

٩٥١١ ١٩٥٢٣٤٤٧٤١١١البحر االمحر٤

١٤٧٢٣ ٤٠٦٤٤٣١١٦٣٤٨شامل سيناء٥

٣٣٣٢ ١٣٢٤١٠٩٤٩١٤جنوب سيناء٦

٧٦٨٨٣ ١٧١٦٧١٥٣١١٤٤٤٠٥الفيوم٧

٦٦٩٦٢ ١٦٤٣٢١٨٨٢٠٣١٧١٠بىن سويف٨

١٤٦١٦١ ٣٠٥٣٧٣٢٩١٦٨٢٧٠٧املنيا٩

١٠٦٣١٠ ٢٣٥٠٤٢٩٥١٥٥٣٢٩٠اسيوط١٠

١٢٢٠٩٠ ٢٦٠٤٥٢٩١٦٤٦٦٨٨١سوهاج١١

٨٥٢٤٢ ١٧٩٨٣٢١٨٦٧٤٥٣٩٣قنا١٢

٣٥٦٤١ ٦٨٩٩٨٧٥٧١٩٩٨٤االقرص١٣

٩٦٧٠٥ ١٩٨٨١٤٩٧٨٥٢٧٠٣٨االسكندرية١٤
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١٤٠٠١٨ ٣١٩٩٤٣٥٧٣٦٧٢٢٨٨البحرية١٥

١٢٨١٦٥ ٢٢١٩٤٥٤٨٥٢٥١١١٩الغربية١٦

٨٣٢١٠ ١٦٥٢٥٢٥٥١٩٤١١٦٦كفر الشيخ١٧

١١٢٠٥٠ ٢١٥٥٢٤١٢٦٠٤٩٢٣٨املنوفية١٨

١٢٥٣٧٦ ٢٤٣٧٤٤٦٨٥٠٥٤١٥٣القليوبية١٩

١٦٦٩٦٢ ٣٠٤٥٧٥٧٥٣٣٧٨٩٧٣الدقهلية٢٠

٤١٧٣٠ ٧٦٦١١٥٩٢١١٨١٤٧دمياط٢١

١٦٦٧٠١ ٣٣٨٢٦٥٣٩٦٣٧٨٩١٢الرشقية٢٢

١٩١١٩ ٣٦٢٣٧٨٨٤٧٦١٢بورسعيد٢٣

٣٥٢٢٦ ٧٨٨٨١١٤٦٥١٥٨٧٣االسامعيلية٢٤

١٩٦٦٣ ٣٣٥٦٥٦١٨١٠٦٩٠السويس٢٥

 ≈dÉªLG٣٨٥٤٥٧٥٨٨٨٩١٨٩١٨٧٤٤٠٠٠٠١٩٠٦٢٢٢

١٩٤٨٠٤ ٣١١٥٢١١٢٩٢٨٥٠٧٢٤القاهرة٢٦

١٥١١٦٩ ٢٩٢١٣٨٣٩٣٧٣٨٠١٨اجليزة٢٧

 ¿GƒjódG٤٠٠٠٠

 »dÉªLG٤٤٥٨٢٣٧٨٥٧٥٦٩٨٠٦١٦٤٠٠٠٠٢٢٥٢١٩٥
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2015-2014 ( 1 ) »∏«°üØJ

ΩájôjóªdG
 ≈FGóàHG

¢SQGóªdG OóY∫ƒ°üØdG OóY»FGóàHG ∫ƒ°üa äGó©eh ä’G»FGóàHG ∫ƒ°üa äGõ«¡éJ≈FGóàHG ≈dÉªLEG

٢٥٠٢٣٣٠٢٩٩٨٧١١٦٥٣١١٥٢القاهرة١

١٨٧١٤٨٧١٩١٣٨٧٤٤١٩٨٨١االسكندرية٢

٤١٧٢٣٩٣٣٠٧٩٨١١٩٧٣١٩٩٤البحرية٣

٢٥٠١٦٦٠٢١٣٦٤٨٣٠٢٢١٩٤الغربية٤

٢٢٧١٢٣٦١٥٩٠٧٦١٨١٦٥٢٥كفر الشيخ٥

٢٥٢١٦١٢٢٠٧٤٦٨٠٦٢١٥٥٢املنوفية٦

٢٠١١٨٢٣٢٣٤٦٢٩١٢٢٤٣٧٤القليوبية٧

٤١٢٢٢٧٨٢٩٣١٨١١٣٩٣٠٤٥٧الدقهلية٨

٩٩٥٧٣٧٣٧٥٢٨٧٧٦٦١دمياط٩

٤٧٠٢٥٣٠٣٢٥٦١١٢٦٥٣٣٨٢٦الرشقية١٠

٣٦٢٧١٣٤٨٨١٣٦٣٦٢٣بورسعيد١١

١٠٩٥٩٠٧٥٩٣٢٩٥٧٨٨٨االسامعيلية١٢

٣٦٢٥١٣٢٣٠١٢٦٣٣٥٦السويس١٣
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٢٣٣٢١٨٥٢٨١٢١١٠٩٣٢٩٢١٣اجليزة١٤

١٨٠١٢٨٤١٦٥٢٥٦٤٢١٧١٦٧الفيوم١٥

٢٠١١٢٢٩١٥٨١٧٦١٥١٦٤٣٢بىن سويف١٦

٣٢٨٢٢٨٤٢٩٣٩٥١١٤٢٣٠٥٣٧املنيا١٧

٢٦٠١٧٥٨٢٢٦٢٥٨٧٩٢٣٥٠٤اسيوط١٨

٣٠٧١٩٤٨٢٥٠٧١٩٧٤٢٦٠٤٥سوهاج١٩

٢١١١٣٤٥١٧٣١٠٦٧٣١٧٩٨٣قنا٢٠

٩٧٥١٦٦٦٤١٢٥٨٦٨٩٩االقرص٢١

١٤٩٧٥٢٩٦٧٨٣٧٦١٠٠٥٤أسوان٢٢

٧٠٢٨٢٣٦٢٩١٤١٣٧٧٠مطروح٢٣

٤٦١٧٩٢٣٠٤٩٠٢٣٩٣الوادى اجلديد٢٤

٢٦١٤٦١٨٧٩٧٣١٩٥٢البحر االمحر٢٥

٧٥٣٠٤٣٩١٢١٥٢٤٠٦٤شامل سيناء٢٦

٢٨٩٩١٢٧٤٥٠١٣٢٤جنوب سيناء٢٧

»dÉªLG٥١٥٧٣٣٣٤٥٤٢٩١٥٠١٦٦٧٣٤٤٥٨٢٣
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á«ª«∏©àdG á«æHCÓd áeÉ©dG áÄ«¡∏d ájQÉªãà°S’G á£îdG äÉYhô°ûe  ìôà≤e
( 2015/2014 ) »dÉªdG ΩÉ©∏d

: »JB’Éc kÉ«∏«°üØJh ¬«æL ∞dCG (2125263) ≠∏ÑªH 2015/2014 »dÉªdG ΩÉ©∏d áÄ«¡dG äÉYhô°ûªd  ájQÉªãà°S’G á£î∏d á«dÉªLE’G áØ∏μàdG

مصادر التمويل :مصادر التمويل :. . ١

٢٠٧٧٥٦٣  ألف جنيه خزانه عامــــة     

٤١٦٠٠   ألف جنيه منح خارجية ألماني    

١١٠٠   ألف جنيه قروض خارجيــة     

٥٠٠٠   ألف جنيه تمويل ذاتــــي     

٢١٢٥٢٦٣  ألف جنيه       اإلجمالي   

المكونات العينية :المكونات العينية :. . ٢

١٩٤٣٧٩١  ألف جنيه مباني غير سكنيـه    

٩٥٧٢٢   ألف جنيه تجهـــــيزات     

٨٠٠٠٠   ألف جنيه أراضــــــي     

٥٠٠٠   ألف جنيه اآلالت ومعــدات     

٧٥٠   ألف جنيه وسائل انتقـــال     

٢١٢٥٢٦٣  ألف جنيه       اإلجمالي   



 ó«L º«∏©J ºjó≤J 

 πØW πμd

 ™
«£à°ùf É k©e
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الخطة تتضمن عدد (الخطة تتضمن عدد (٤٥٨٤٥٨) مدرسة بـ () مدرسة بـ (٦٢٧٦٦٢٧٦) فصل ) فصل استكماالت من العام المالي السابق ومرحلة بنسبة تنفيذ استكماالت من العام المالي السابق ومرحلة بنسبة تنفيذ ٥٥٥٥٪ وتكلفة ٪ وتكلفة االستكماالت االستكماالت . . ٣

كاآلتي : كاآلتي : 

مباني غير سكنية   ٧٤٢٩٤٤  ألف جنيه  

٨٧٥٩٨  ألف جنيه تجهــــيزات    

إنشاء عدد (إنشاء عدد (٥٩٢٥٩٢) مدرسة بـ () مدرسة بـ (٨٣٢٠٨٣٢٠) فصل) فصل جديد سيتم التنفيذ خالل العام المالي ( جديد سيتم التنفيذ خالل العام المالي (٢٠١٥٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٤) بنسبة تنفيذ ) بنسبة تنفيذ ٦٥٦٥٪ من تكلفة اإلنشاء  من تكلفة اإلنشاء . . ٤

والتكلفة كاآلتي : : والتكلفة كاآلتي٪ من التعليات    الجديد وبنسبة الجديد وبنسبة ١٠٠١٠٠٪ من التعليات   

١٢٠٠٨٤٧  ألف جنيه مباني غير سكنية    

٨١٢٤  ألف جنيه تجهــــيزات    

مشروع نقل ملكية مدارس قائمه مقترح اعتمادها كاآلتي :مشروع نقل ملكية مدارس قائمه مقترح اعتمادها كاآلتي :. . ٥

٨٠٠٠٠  ألف جنيه أراضـــــي    

٥٠٠٠  ألف جنيه اآلالت ومعــدات    

٧٥٠  ألف جنيه وسائل انتقـــال    

بخالف مبلغ (٣) مليون جنيه تجهيزات ،  ( ٥) مليون جنيه مباني غير سكنية ( لمبنى الهيئة ومقار الفروع والسودان ) ضمن البند ( ٣ ، ٤) ٠

ج/٣٢
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á«ª«∏©àdG äÉYhô°ûª∏d á«dÉªdG áØ∏μàdG
¬«æL ∞dB’ÉH (2015/2014 ) »dÉªdG ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G á£î∏d

Ω´hô°ûªdG º°SGáØ∏μàdG
١٦٠٣٤٠إحالل وجتديد مدارس ابتدائــــــــــــي١

٥٠٧٦٦إحالل وجتديد مدارس إعـــــــــــدادي٢

١٧٩٧٦إحالل وجتديد مدارس ثانوي عــــــــــام٣

١٨٠٠٣إحالل وجتديد  مدارس ثانوي صناعـــــــي٤

-إحالل وجتديد مدارس ثانوي زراعــــــــي٥

٦٣٦٦إحالل وجتديد مدارس ثانوي جتـــــــاري٦

∫ÓME’G »dÉªLEG٢٥٣٤٥١

٤٢٩٠٩٦االستهداف اجلغرايف لتنمية القري األكرث احتياجا٧ً

٢٧١٨٤٠إنشاء وجتهيز فصول ابتدايئ وحضانـــــــة٨

١٠٠١٩٢إنشاء وجتهيز فصول اعـــــــــــدادي٩

٤٧٨٣٧٤إنشاء وجتهيز ٣٣٠٠ فصل اساســــــــى١٠

٨٨١٤٢إنشاء وجتهيز فصول ثانوى عــــــــــام١١

١٦٥١٨٦إنشاء وجتهيز فصول ثانوى صناعــــــــي١٢

٥٤٤٦٨إنشاء وجتهيز فصول ثانوى زراعــــــــي١٣

١٨٠١٣٢إنشاء وجتهيز ٣٧٥٠ فصل جتريبى وجتريبي متميز١٤

١٠٦٣٢إنشاء وجتهيز فصول الرتبية اخلاصــــة١٥

õ«¡éàdGh äGAÉ°ûfE’G »dÉªLEG١٧٧٨٠٦٢

٩٣٧٥٠نقل ملكية مدارس قامئة١٦

ΩÉ©dG  »dÉªLE’G٢١٢٥٢٦٣
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(2015/2014 ) »dÉªdG ΩÉ©dG á£N ìôà≤ªd ájQÉªãà°S’G äÉeGóîà°S’G »dÉªLEG
 ( áØ∏àîe ò«ØæJ  Ö°ùæH 2014/2013 »dÉªdG ΩÉ©dG øe á∏MôªdG ) ä’Éªμà°S’G áª«≤d áaÉ°VE’ÉH  π°üa (8320) »dÉªLEÉH á°SQóe (592) Oó©d
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١٥١٦٦٠٨٦٨٠١٦٠٣٤٠١٦٠٣٤٠١٦٠٣٤٠٩٤١٢٦٢احالل وجتديد مدارس ابتدائـى

٤٨١٩٠٢٥٧٦٥٠٧٦٦٥٠٧٦٦٥٠٧٦٦٣٧٣٩٩احالل وجتديد مدارس اعـدادى

١٧١٥٠٨٢٦١٧٩٧٦١٧٩٧٦١٧٩٧٦١٣١٤١احالل وجتديد مدارس ثانوى عام

١٧٢٠٥٧٩٨١٨٠٠٣١٨٠٠٣١٨٠٠٣١٠٩٧احالل جتديد مدارس ثانوىصناعى

-------احالل وجتديد مدارس ثانوى زراعى

٥٤٨٤٨٨٢٦٣٦٦٦٣٦٦٦٣٦٦٣٨٠احالل وجتديد مدارس ثانوى جتاري

٢٣٩٦٨٩١٣٧٦٢٢٥٣٤٥١٢٥٣٤٥١٢٥٣٤٥١١٥٧١٩٧٩إمجايل اإلحالل

٤٠٧٧٣٢٢١٣٦٤٤٢٩٠٩٦٤٢٩٠٩٦٤٢٩٠٩٦٢٧٢٣٢٩٠االستهداف اجلغرايف لتنمية القري األكرث احتياجًا

٢٥٨٦١٠١٣٢٣٠٢٧١٨٤٠٢٧١٨٤٠٢٧١٨٤٠١٤٤١٩٩٩إنشاء وجتهيز فصول ابتداىئ وحضانة

٩٥٠٤٠٥١٥٢١٠٠١٩٢١٠٠١٩٢١٠٠١٩٢٧٢٧٦٩إنشاء وجتهيز فصول اعـدادى

٤٥٥٤٠٠٢٢٩٧٤٤٧٨٣٧٤٤٧٨٣٧٤٤٣٥٦٧٤٤١٦٠٠١١٠٠٢٥٤٣٧٠١إنشاء وجتهيز فصول تعليم اساىس

٨٣٩٠٠٤٢٤٢٨٨١٤٢٨٨١٤٢٨٨١٤٢٥١٦٩٢إنشاء وجتهيز فصول ثانوى عـام

١٦١٢٨٠٣٩٠٦١٦٥١٨٦١٦٥١٨٦١٦٥١٨٦٣٦٨٧٠إنشاء وجتهيز فصول ثانوىصناعى

٥٣٦٧٠٧٩٨٥٤٤٦٨٥٤٤٦٨٥٤٤٦٨١١٢٨٤إنشاء وجتهيزفصول ثانوىزراعى

١٧٣٣٧٠٦٧٦٢١٨٠١٣٢١٨٠١٣٢١٨٠١٣٢٤٧٩٤٤إنشاء وجتهيز فصول جتريبي وجتريبىمتميز

١٠١٠٠٥٣٢١٠٦٣٢١٠٦٣٢١٠٦٣٢٦٦٨إنشاء وجتهيز فصول الرتبية اخلاصة

١٦٩٩١٠٢٧٨٩٦٠١٧٧٨٠٦٢١٧٧٨٠٦٢١٧٣٥٣٦٢٨٩٣١٢٦١٧إمجايل اإلنشاءات والتجهيز

--٨٠٠٠٠٥٠٠٠٥٠٠٠٧٥٠٣٠٠٠٩٣٧٥٠٩٣٧٥٠٨٨٧٥٠٥٠٠٠نقل ملكية مدارس ( أراىض)

٨٠٠٠٠١٧٠٤١٠٢٢٣٩٦٨٩٥٠٠٠٧٥٠٨١٩٦٠١٣٧٦٢٢١٢٥٢٦٣٢١٢٥٢٦٣٢٠٧٧٥٦٣٤١٦٠٠١١٠٠٥٠٠٠٨٩٣١٢٦١٧١٥٧١٩٧٩اإلمجاىل العام

١٠٥٠ مدرسة (١٤٥٩٦) فصلع/٤

باأللف جنيةباأللف جنية
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٢٠٧٧٥٦٢قروض بنك االستثامر القومي

٤١٦٠٠منح أجنبيه ( منحة أملاين )

١١٠٠قروض خارجية ( قرض كويتي)

٥٠٠٠متويل ذاتــــــــــــي
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