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مسا ال شظ فيو أف اإلنداف السرخؼ ىػ أىع كأغمى ما نستمكو مغ ثخكات ...كيؤكج لشا التاريخ ىحه
الحكيقة ،فخغع كل السحغ بقضت مرخ كالحزارة السرخية شامخة كمميسة مشح آالؼ الدشضغ...
كلحلظ ،فإف مرخ الججيجة تػلى أىسية قرػػ لبشاء اإلنداف السرخؼ صحياً كعمسيا كثقافياً ...كمغ
ىحا السشصمق كاف إعالف عاـ  2019عاماً لمتعميع في مرخ ،إيساناً مشا بأف العمع كالتعميع ىسا أساس
الشيػض بالسجتسع كالعسل عمى تشسضتو ،حضث تدتيجؼ الجكلة تشذئة العقل السفكخ السدتشضخ ،السدتعج
لقبػؿ العمع كالسعخفة ،كالحػ يتحمى بسيارات الفيع ،كالتصبضق كالتحمضل ،لحلظ سعضشا إلى تصػيخ
السشطػمة التعميسية لزساف تعميع جضج يختبط ارتباشاً كثيقاً بستصمبات السجتسع كسػؽ العسل السحمى
كالجكلى ،كيديع فى تخخيج أجياؿ قادرة عمى اإلبجاع كالسشافدة.
ِٓ وٍّخ اٌشئُظ  /ػجذ اٌفزبػ اٌغُغً
سئُظ مجهىسَخ ِظش اٌؼشثُخ

فً اؽزفبٌُخ ػُذ اٌؼٍُ 2019
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إف الػ ازرة تعسل عمى محاكر متعجدة كبجعع كبضخ مغ الجكلة ككل مؤسداتيا ،لإلسياـ في بشاء اإلنداف السرخؼ،

عغ شخيق بشاء نطاـ تعميع عرخؼ  2.0عمى أحجث السعايضخ العالسية مغ (رياض األشفاؿ كالرفػؼ األكؿ كالثاني

كالثالث كالخابع االبتجائي) ،بجانب تصػيخ التعمع كالتقضيع في السخحمة الثانػية مغ أجل التأكج مغ تحرضل الصالب

لشػاتج التعمع الحكيكية.

اف أبعاد رحمة تصػيخ التعميع في مرخ كالتي تيجؼ إلى تغضضخ السشطػمة بأكسميا ،لتتحػؿ مغ التعميع إلى التعمع،

مع عجـ اقترار دكر الصالب عمى أف يكػنػا متمقضغ لمسعمػمات ،بل يتحػلػا إلى مدتفضجيغ مغ نطاـ متكامل ،ىحا

الشطاـ يقجـ ليع السعمػمات كيكدبيع ميارات الحياة التي تذكل بشيانيع الفكخؼ كسمػكيع مغ أجل تحقضق رؤية مرخ
. 2030

ك السعمع أساس نجاح مشطػمة التعميع الججيجة ،كىشاؾ خصة تجريب لمسعمسضغ عمى السشاىج الججيجة ،التي أعجىا

نخبة مغ أفزل األساتحة بالسخكد القػمي لتصػيخ السشاىج ،كأف الػ ازرة عسمت عمى دمج التكشػلػجيا الحجيثة بالعسمية

التعميسية مغ خالؿ تػفضخ أجيدة التابمت كالدبػرات الحكية لتديضل دخػؿ الصمبة عمى بشظ السعخفة السرخؼ ،الحؼ
معخفيا فخ ًيجا مغ نػعو عمى مدتػػ العالع .
نسػذجا
يعج
ً
ً
كحػؿ التعميع الفشي ،اف نجاح تجخبة مجارس التكشػلػجيا التصبيكية بذخاكة ثالثية بضغ الػ ازرة التي تقجـ السجرسة
كالسعمسضغ ،كبضغ القصاع الخاص كسسثل ألصحاب األعساؿ الخاغبضغ في إعجاد السػارد البذخية الالزمة لتذغضل

كبضخ
إقباال ًا
مرانعيع ،إضافة إلي مسثل ليضئة دكلية لزساف جػدة العسمية التعميسية ،كقج القى ىحا الشسػذج التعميسي ً
كخرػصا ىؤالء الحاصمضغ عمى مجاميع مختفعة تؤىميع بديػلة
مغ الصالب الحاصمضغ عمى شيادة اإلعجادية،
ً

لاللتحاؽ بالتعميع العاـ.

ِٓ وٍّخ اٌذوزىس  /ؿبسق شىلً

وصَش اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن

فً ِئدتش اٌُىٔغىى اٌؼبدلً ٌٍزؼٍُُ ػرب اٌفُذَىوىٔفشأظ
" ٌٍزؼٍُُ ِٓ اعً اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ
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ادلمذِخ Introducti

ُ َ
ؽ
َؼذ نطاـ التعميع السرخؼ أحج أكبخ أنطسة التعميع في مشصقة الذخ األكسط

كشساؿ إفخيكياأحخزت مرخ تقجماً في تػفضخ الفخص التعميسية لزساف الحق في
التعميع ،فقج ارتفعت معجالت االلتحاؽ بسختمف مدتػيات التعميع قبل الجامعي

لتقتخب مغ السدتػيات العالسية

َزُ تصبضق السذخكع القػمي لتصػيخ التعميع في مرخ  ،كالحؼ يعخؼ باسع نطاـ

التعميع  ،0.2عمى صفػؼ رياض األشفاؿ كالرف األكؿ حتى الرف الخابع االبتجائي ،عمى أف يتع تصبضق نطاـ
التقضيع السعجؿ لمسخحمة الثانػية..
كفقا لشطاـ التعميع الججيج  ،0.2سيذسل عجة اتجاىات ،حضث تغضضخ كتصػيخ الكتاب السجرسي ،كسا أف ىشاؾ

تغضضخ جحرؼ في شكل الفرػؿ كشخيقة التجريذ لتتشاسب مع السشاىج الججيجة ، ،كسا سيذسل التخكضد عمى فكخة
معالجة التمقضغ كالحفع مغ أجل تحقضق أكبخ قجر مغ االستفادة كالتعمع لمصالب.
بجال مغ  10سشػات،
مغ السقخر االستثسار في إعجاد السشاىج التعميسية بذكل متدارع ،كذلظ خالؿ  3سشػات ً

لجسيع األعػاـ الجراسية لزساف امتالؾ مرخ لسشاىج ججيجة تتػافق مع رؤية مرخ لمتشسية السدتجامة  ،2030حضث
يتع إدخاؿ مفاليع ججيجة في السشاىج ،كالسفاليع البضئية كالدياحية ،إضافة إلى مفاليع اليػية كالتاريخ.
كسا نجحت الػ ازرة في إنذاء البشية التحتية الخقسية في أكثخ مغ  2500مجرسة ثانػية مرخية ،كتجيضد أكثخ

مغ  11ألف فرل ،ما يعصى اإلمكانية لتصبضق االمتحانات اإللكتخكنية كالترحيح اإللكتخكني لمرف األكؿ

يػميا في أنحاء الجسيػرية.
الثانػؼ ،كاستيعاب عجد االمتحانات ،الحؼ يرل في الستػسط  480ألف امتحاف ً
وِٓ ناحية األسئمة الخاصة بالثانػية العامة في نطاـ التعميع الججيج ،فقج تع بشاء بشػؾ أسئمة متعجدة

الرعػبة بسعايضخ دكلية لكل السػاد  ،كسا تع بشاء معايضخ الترحيح اإللكتخكني لألسئمة ،كبشاء محتػػ إلكتخكني
بسقاييذ عالسية لمرف األكؿ كالثاني الثانػؼ ،كتع كضعيا عمى مشرة التعمع ببشظ السعخفة السرخؼ عمى شبكة

االنتخنت

وهٕبن أكلػية تسشحيا الػ ازرة لتجريب السعمسضغ عمى نطاـ التعميع الججيج ،حضث تع عقج تجريبات لسعمسي التعميع

الثانػؼ ،كتجريب معمسى الرفػؼ االكلى كالتي سػؼ تدتسخ عمى مجار العاـ الجراسي بكاممة ،كذلظ لمتجريب عمى
استخجاـ التقشيات الحجيثة كاستخاتيجيات التجريذ ،لتشسية ميارات الصالب ،بالتػازؼ مع حرػليع عمى السحتػػ

العمسي مغ خالؿ بشظ السعخفة التي تػفخه الػ ازرة لمصالب كالسعفي ضل خصة الجكلة الذاممة لمشيػض بالسشطػمة

التعميسية.
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ِٕهغُخ اخلـخ االعرتارُغُخ ٌىصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ
واٌزؼٍُُ اٌفىن

حخصت ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشى عمى اتباع السشيج التذاركي في إعجاد كتصػيخ
الخصة االستخاتيجية في ندختيا الحالية  .لحا تعج ىحه الخصة االنصالقة األساسية تجاه بشاء
مشطػمة استخاتيجية متكاممة تمبي متصمبات كافة الجيات السعشية ،كتصػيخ الذخاكات بضغ الػ ازرة
كالسجتسع السجني كالقصاع الخاص كالسؤسدات الخارجية  ،كفي ىحا اإلشار قامت االدارة العامة لمتخصيط
كالسذخكعات بالتعاكف مع جسيع كيانات الػ ازرة  ،ككانت الجيات السذاركة في إعجاد الخصة
االستخاتيجية كالسسثمة في ديػاف عاـ الػ ازرة  ،السخاكد كاليضئات التابعة لمػ ازرة  ،كالسجيخيات
التعميسية.
كبشاء الخصة اإلستخاتيجية لػ ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشى ال يتع بسعدؿ عغ باقي مخخجات
عسمية التخصيط عمى السدتػيات القػمية كاألمسية األخخػ ،بل تشبثق مشيا كتتكامل معيا ،كفي ىحا
اإلشار نػد اإلشارة عمى كجو الخرػص إلى مجسػعة محجدة مغ الخصط كاألىجاؼ التي تع كضعيا
عمى مدتػيات قػمية كإقميسية مختمفة ،كتعج الخكضدة األساسية التي تتكامل معيا مخخجات عسمية
التخصيط اإلستخاتيجى التي تتشاكليا الػ ازرة فى ىحه الخصة  ،كىي :
 أىجاؼ التشسية السدتجامة األمسية 2030 األجشجة الػششية لمتشسية السدتجامة كرؤية مرخ 2030 بخنامج عسل الحكػمة.كفيسا يمي نتشاكؿ بذيء مغ الذخح ،السكػنات السختمفة التي يتكػف مشيا كل مخخج مغ السخخجات
الدابقة ،كسا ندتعخض مكػنات الخصة اإلستخاتيجية لمػ ازرة– ككيفية الخبط بضشيا كبضغ األىجاؼ
كالخصط اإلسػ ػ ػػتخاتيجية األعمى .
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خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ )SDGs(2232

اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ هٍ ِجبدسح ربثؼخ ٌألُِ ادلزؾذح

رسسيا باسع تحهيل عالسشا ) (SDGsأىجاؼ التشسية السدتجامة
كالسعخكفة
ً
(ججكؿ أعساؿ  2030لمتشسية السدتجامة) كىي عبارة عغ مجسػعة مغ 17
ىجًفا ُكضعت مغ ِقبل مشطسة األمع الستحجة ،كقج ُذكخت ىحه االىجاؼ في قخار
الجسعية العامة لألمع الستحجة في  25أيمػؿ/سبتسبخ 2015كفي  1كانػف
الثاني  /يشايخ  ،2016أدرجت أىجاؼ التشسية السدتجامة اؿ  17في خصة
التشسية السدتجامة لعاـ . 2030
كعمى الخغع مغ أف أىجاؼ التشسية السدتجامة ليدت ممدمة قانػنا ،إال اف الحكػمات تأخح زماـ ممكضتيا

كتزع أشخ كششية لتحكيقيا .كلحا فالجكؿ ىي التي تتحسل السدؤكلية الخئيدية عغ متابعة التقجـ السحخز

كاستعخاضو ،مسا يتصمب جسع بيانات نػعية — يديل الػصػؿ إلضيا — في الػقت السشاسب ،بحضث تدتشج

الستابعة كاالستعخاض عمى الرعضج اإلقميسي إلى التحميالت التي تجخؼ عمى الرعضج الػششي ،كبسا يداىع
.في الستابعة كاالستعخاض عمى الرعضج العالسي

كقخرت ككاالت األمع الستحجة التي ىي جدء مغ مجسػعة األمع الستحجة اإلنسائية دعع حسمة مدتقمة

لتػصضل أىجاؼ التشسية السدتجامة الججيجة إلى جسيػر أكسع .كحطضت ىحه الحسمة" ،مذخكع الجسيع" بجعع

مؤسدات الذخكات كالسشطسات الجكلية األخخػ
ُ
ُ
أهذاف األُِ ادلزؾذح ٌٍزُّٕخ ادلغزذاِخ 0202
ُ
• رشوض األهذاف اٌشئُغُخ ػًٍ:
• إٌبط :سفاهُت ول الىاط.

• اٌىىوت :خماًت هظم ألاسض ألاًىىلىحُت.

ُ
• اٌشخبء :الىماء الاكخصادي والخىىىلىجي املعخمش.
• اٌغالَ :خفظ العالم.

• اٌششاوخ :جىمُت الخػاون الذولي.
ُ
ً
ً
جفىيرا ُمخيامال ومىاهج ؼاملت في جدلُم
جدعم هزه الجىاهب الخمعت باالظخلاللُت.لزا ،جخطلب ؤهذاف الخىمُت املعخذامت
ألاهذاف.
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اٌرتوُض ػًٍ إٌبط
 .1القزاء عمى الفقخ بجسيع أشكالو في كل مكاف .

السحدشة كتعديد الدراعة السدتجامة .
 .2القزاء عمى الجػع كتػفضخ األمغ الغحائي كالتغحية ّ
 .3ضساف تستّع الجسيع بأنساط عير صحية كبالخفالية في جسيع األعسار .

 .4ضساف التعميع الجضج السشرف كالذامل لمجسيع كتعديد فخص التعّمع مجػ الحياة لمجسيع .
 .5تحقضق السداكاة بضغ الجشدضغ كتسكضغ كل الشداء كالفتيات.
اٌرتوُض ػًٍ اٌىىوت واٌشخبء -:
 .6ضساف تػافخ السياه كخجمات الرخؼ الرحي لمجسيع كإدارتيا إدارة مدتجامة .
 .7ضساف حرػؿ الجسيع بتكمفة ميدػرة عمى خجمات الصاقة الحجيثة السػثػقة كالسدتجامة.

 .8تعديد الشسػ االقترادؼ السصخد كالذامل لمجسيع كالسدتجاـ ،كالعسالة الكاممة كالسشتجة ،كتػفضخ العسل
الالئق لمجسيع .

 .9إقامة ُبشى تحتية قادرة عمى الرسػد ،كتحفضد الترشيع الذامل لمجسيع ،كتذجيع االبتكار .
 .10الحج مغ انعجاـ السداكاة داخل البمجاف كفيسا بضشيا
جعل السجف كالسدتػششات البذخية شاممة لمجسيع كآمشة كقادرة عمى الرسػد كمدتجامة.
ْ .11
 .12ضساف كجػد أنساط استيالؾ كإنتاج مدتجاـ

لتغضخ السشاخ كآثاره .
 .13اتخاذ إجخاءات عاجمة لمترجؼ ّ
 .14حفع السحيصات كالبحار كالسػارد البحخية كاستخجاميا عمى نحػ مدتجاـ لتحقضق التشسية السدتجامة.

 .15حساية الشظم اإليكهلهجية األرضية والتخويج الستجامة استخجاميا ،واستجامة التعامل مع الغابات
ومكافحة الترحخ ،والترجي لتجىهر األراضي وخدارة التشهع البيهلهجي
اٌرتوُض ػًٍ اٌغالَ:

يسر فييا أحج من أجل تحقيق التشسية السدتجامة ،وإتاحة
 .16التذجيع عمى إقامة مجتسعات مدالسة ال ي ّ
إمكانية وصهل الجسيع إلى العجالة ،وبشاء مؤسدات فعالة وخاضعة لمسداءلة وشاممة لمجسيع عمى
جسيع السدتهيات.
اٌرتوُض ػًٍ اٌششاوبد:
 .17تقهية سبل تأسيذ وتفعيل شخاكة عالسية من أجل التشسية السدتجامة
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•

 17هذف 961 .غبَخ.

تتخابط ىحه األىجاف العخيزة فيسا بيشيا عمى الخغم ان لكل مشيا أىجاف صغيخة محجدة خاصة بو ،تسثل في

مجسهعيا  169غاية .وتغطي أىجاف التشسية السدتجامة مجسهعة واسعة من قزايا التشسية االجتساعية

واالقترادية (الفقخ – الجهع – الرحة – التعميم  -تغيخ السشاخ  -السداواة بين الجشدين – السياه  -الرخف

الرحي – الطاقة – البيئة  -العجالة االجتساعية)

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ
2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}

 1-4ضساف أف يتستع جسيع الفتيات كالفتياف بتعميع ابتجائي كثانػؼ مجػاني كمشرػف كجضػج،
مسا يؤدؼ إلى تحقضق نتائج تعميسية مالئسة كفعالة بحمػؿ عاـ ٕٖٓٓ.
 2-4ضساف أف تتاح لجسيع الفتيات كالفتياف فػخص الحرػػؿ عمػى نػعضػة جضػجة مػغ الشسػاء
كالخعايػػة في مخحمػػة الصفػلػػة السبك ػخة كالتعمػػيع قبػػل االبتػػجائي حػػتى يكػن ػػا جػػاىديغ لمتعمػػيع

االبتجائي بحمػؿ عاـ ٕٖٓٓ.
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 3-4ضػساف تكػافؤ فػخص جسضػع الشدػاء كالخجػاؿ في الحرػػؿ عمػى التعمػيع ا لػتقشي
كالسيػشي كالتعميع العالي الجضج كالسيدػر التكمفة ،بسا في ذلظ التعميع الجامعي ،بحمػؿ

عاـ ٖٕٓٓ.
 4-4الديادة بشدبة كبضخة في عجد الذػباب كالكبػار الػحيغ تتػػافخ لػجييع السيػارات

السشاسػبة ،بسػا في ذلػظ السيػارات التقشضػة كالسيشضػة ،لمعسػل كشػغل كضػائف الئقػة كلسباشػخة

األعسػاؿ الحػخة بحمػؿ عاـ ٖٕٓٓ.

 5-4القزاء عمى التفاكت بضغ الجشدضغ في التعميع كضساف تكافؤ فػخص الػصػػؿ إلى
جسضػع مدػتػيات التعمػيع كالتػجريب السيػشي لمفئػات الزػعيفة ،بسػا في ذلػظ لألشػخاص
ذكؼ اإلعاقػة كالذعػب األصمية كاألشفاؿ الحيغ يعيذػف في ضل أكضاع ىذة ،بحمػؿ
عاـ ٕٖٓٓ.
 6-4ضساف أف يمع جسيع الذباب كندبة كبضخة مغ الكبار ،رجاالً كندػاء عمػى حػج
سػػاء ،بالقخاءة كالكتابة كالحداب بحمػؿ عاـ ٕٖٓٓ.
 7-4ضساف أف يكتدب جسيع الستعّمسضغ السعارؼ كالسيارات الالزمة لجعع التشسية
السدػتجامة ،بسا في ذلظ بجسمة مغ الدبل مغ بضشيا التعميع لتحقضق التشسضػة السدػتجامة
كاتبػاع أسػالضب العػير السدػتجامة ،كحقػػؽ اإلندػاف ،كالسدػاكاة بػضغ الجشدػضغ ،كالتػخكيج
لثقافػة الدػالـ كنبػح العشػف كالسػاششػة العالسضػة كتقػجيخ التشػػع الثقػافي كتقػجيخ مدػاىسة
الثقافػة في التشسضػة السدػتجامة ،بحمػػؿ عاـ ٕٖٓٓ.
-4أ بشػاء الس اخفػق التعميسضػة الػتي ت اخعػي الفػخكؽ بػضغ الجشدػضغ ،كاإلعاقػة ،كاألشفػاؿ،
كرفػع مدتػػ السخافق التعميسية القائسة كتيضئة بضئة تعميسضػة فعالػة كمأمػنػة كخالضػة مػغ
العشػف كشػاممة لمجسيع.
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-4ب الديادة بشدبة كبضخة في عجد السشح السجرسية الستاحة لمبمجاف الشامية عمى
الرػعضج العػالسي ،كبخاصة ألقل البمجاف نسػا كالجكؿ الجدرية الرغضخة الشامية
كالبمجاف األفخيكية ،لاللتحاؽ بػالتعميع العالي ،بسا في ذلظ مشح التجريب السيشي

كتكشػلػجضػا السعمػمػات كاالترػاالت ،كالػبخامج التقشضػة كاليشجسية كالعمسية في
البمجاف الستقجمة الشسػ كالبمجاف الشامية األخخػ ،بحمػؿ عاـ ٕٕٓٓ.
- 4ج الديادة بشدبة كبضخة في عجد السعمسضغ السؤىمضغ ،بسا في ذلػظ مػغ خػالؿ

التعػاكف الػجكلي لتػجريب السعمسػضغ في البمػجاف الشامضػة ،كبخاصػة في أقػل البمػجاف
نسػػا كالػجكؿ الجدريػة الرػغضخة الشامية ،بحمػؿ عاـ ٠٢٠٢
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االعرتارُغُخ اٌىؿُٕخ ٌٍزُّٕخ ادلغزذاِخ  :سإَخ ِظش 0202
The National Strategy for Sustainable Development: Egypt's Vision 2030
تسثل األجشجة الػششية لمتشسية السدتجامة :رؤية مرخ ٖٕٓٓ محصة أساسية في مدضخة التشسية الذاممة في

مرخ حضث تخبط الحاضخ بالسدتقبل كتدتميع إنجازات الحزارة السرخية العخيقة ،لتبشي مدضخة تشسػية كاضحة
لػشغ متقجـ كمددىخ تدػده العجالة االقترادية كاالجتساعية  ،كتعضج احياء الجكر التاريخي لسرخ في الخيادة

اإلقميسية ،كسا تسثل خخيصة الصخيق التي تدتيجؼ تعطيع االستفادة مغ السقػمات كالسدايا التشافدية ،كتعسل عمى
تشفضح أحالـ كتصمعات الذعب السرخؼ في تػفضخ حياة الئقة ككخيسة.

كتقػـ األجشجة الػششية لمتشسية السدتجامة باتباع نيج شسػلي يعتسج عمى أىجاؼ رئيدية كفخعية ثابتة عمى السجػ

الصػيل كلكغ ذات مجخالت متغضخة ،كسا تداعج عمى تصػيخ الذخاكات بضغ الحكػمة كالسجتسع السجني كالقصاع
الخاص كالسؤسدات الخارجية.

كتعكذ رؤية مرخ  2030األبعاد الثالثة لمتشسية السدتجامة :البعج االقترادؼ ،كالبعج االجتساعي ،كالبعج البضئي.
أُشمقت األجشجة الػششية في فبخايخ  ،2016حضث تعكذ الخصة االستخاتيجية شػيمة السجػ لمجكلة لتحقضق

مبادغ كأىجاؼ التشسية السدتجامة في كل السجاالت ،كتػشضشيا بأجيدة الجكلة السرخية السختمفة ،حضث تدتشج رؤية

مرخ  2030عمى مبادغ "التشسية السدتجامة الذاممة" ك"التشسية اإلقميسية الستػازنة".

كقج قخرت الجكلة في مصمع عاـ  2018تحجيث أجشجتيا لمتشسية السدتجامة بسذاركة مختمف الػ ازرات كالقصاع

الخاص كمشطسات السجتسع السجني كباالستعانة بعجد مغ أرفع الخبخاء في مختمف السجاالت ،كذلظ لسػاكبة

التغضضخات التي شخأت عمى الدياؽ السحمي كاإلقميسي كالعالسي.
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كاىتع اإلصجار الثاني لخؤية مرخ  2030بأف تربح رؤية مميسة تذخح كيف ستخجـ السداىسة السرخية

السحجثة عمى تشاكؿ كتجاخل كل القزايا مغ
األجشجة األمسية ،ككيف سيخجـ ذلظ الدياؽ العالسي .كتؤكج الخؤية ُ
مشطػر األبعاد الثالثة لمتشسية السدتجامة :البضئي كاالقترادؼ كاالجتساعي ،فيي رؤية شاممة كمتدقة تتكػف مغ
استخاتيجيات قصاعية لمجيات الحكػمية السختمفة.

تخكد رؤية مرخ  2030عمى االرتقاء بجػدة حياة السػاشغ السرخؼ كتحدضغ مدتػػ معيذتو في مختمف نػاحي
الحياة كذلظ مغ خالؿ التأكضج عمى تخسيخ مبادغ العجالة كاالنجماج االجتساعي كمذاركة كافة السػاششضغ في الحياة

جشبا إلى جشب مع تحقضق نسػ اقترادؼ مختفع ،احتػائي كمدتجاـ كتعديد
الدياسية كاالجتساعية .يأتي ذلظ ً
االستثسار في البذخ كبشاء قجراتيع اإلبجاعية مغ خالؿ الحث عمى زيادة السعخفة كاالبتكار كالبحث العمسي في كافة

السجاالت.

كتعصي رؤية مرخ  2030أىسية لسػاجية اآلثار الستختبة عمى التغضخات السشاخية مغ خالؿ كجػد نطاـ بضئي

متكامل كمدتجاـ يعدز السخكنة كالقجرة عمى مػاجية السخاشخ الصبيعية .كسا تخكد الخؤية عمى حػكسة مؤسدات

الجكلة كالسجتسع مغ خالؿ اإلصالح اإلدارؼ كتخسيخ الذفافية ،كدعع نطع الستابعة كالتقضيع كتسكضغ اإلدارات

السحمية .كتأتي كل ىحه األىجاؼ السخجػة في إشار ضساف الدالـ كاألمغ السرخؼ كتعديد الخيادة السرخية إقميسياً

كدكلياً.

ومن أىم السبادرات التى ساىست الهزارة قبل انجالع أزمة فيخوس كهرونا وبعجىا لتحقيق أىجاف التشسية
السدتجامة السدتحجثة  :رؤية مرخ  2030ىى :

15

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

اذلذف األوي :االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشٌ وحتغني ِغزىي ِؼُشزه
يتسثل أىجافو الفخعية ،تػفضخ مشطػمة متكاممة لمحساية االجتساعية ،تعديد اإلتاحة

كتحدضغ جػدة كتشافدية التعميع

احتياجا
 ،بخنامج تكافل ككخامة لمتحػيالت الشقجية السذخكشة لألسخ الفقضخة كاألكثخ
ً
ككفالة حقػؽ أشفاليا الرحية كالتعميسية.

رؼضَض اإلربؽخ وحتغني عىدح ورٕبفغُخ اٌزؼٍُُ
 -التحػؿ الخقسى فى قصاع التعميع كتصػيخه كالحػ ساعج فى استخجاـ أنساط التعميع عغ بعج لمتغمب عمى

تعمضق الجراسة بالسجارس كالجامعات ،كأدػ ذلظ إلمكانية الكياـ بالتالي لمتخفيف مغ التجاعيات الدمبية عمى

التعميع.

الكتخكنيا.
 أداء االمتحاناتً

 تػفضخ مكتبة إلكتخكنية كبشظ السعخفة السرخؼ.-

تػفضخ مشرة إلكتخكنية لمتػاصل بضغ الصالب كالسعمسضغ..

اذلذف اٌضبٍٔ :اٌؼذاٌخ واالٔذِبط االعزّبػٍ وادلشبسوخ

يتسثل أىجافو الفخعية في ،تحقضق السداكاة في الحقػؽ كالفخص ، ،تسكضغ السخأة كالذباب
احتياجا كضساف حقػقيع الدياسية كاالجتساعية كاالقترادية ،دعع السذاركة
كالفئات األكثخ
ً
السجتسعية فى التشسية لكافة الفئات ،تعديد ركح الػالء كاالنتساء لميػية السرخية كتشػعيا

الثقافي ،تعديد الذسػؿ الخقسي.

دػُ ادلشبسوخ اجملزّؼُخ فً اٌزُّٕخ ٌىبفخ اٌفئبد
ساىست السذاركة السجتسعية في-:
 -انذاء مجارس تعميع مجتسعي بالسشاشق الشائية كالسيسذة مغ خالؿ السجتسع السجني.

 مداعجة شالب التعميع األساسي (غضخ القادريغ) السدتفضجيغ مغ تقجيع مداعجات مادية كاجتساعية . -تػفضخ قاعات رياض األشفاؿ مشذأة داخل الجسعيات.

 -دعع مجارس الجمج لحكؼ اإلعاقة ،كالفائقضغ كالسػىػبضغ.
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رؼضَض سوػ اٌىالء واالٔزّبء ٌٍهىَخ ادلظشَخ ورٕىػهب اٌضمبيف
 قاـ قصاع االنذصة كالخجمات بتشفضح مجسػعة مغ البخامج كالسبادرات لتعديد قيع السػاششة كتشسية ركح الػالءكاالنتساء

اذلذف اٌضبٌش :الزظبد رٕبفغً وِزٕىع

زيادة معجالت التذغضل كفخص العسل الالئقة ،تحدضغ بضئة األعساؿ كتعديد

ثقافة ريادة األعساؿ

عبهّذ وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ فً حتغني ثُئخ األػّبي ورؼضَض صمبفخ سَبدح األػّبي

 فتح مشافح لمبيع فى مجارس التعميع الفشى . التػسع فى مذخكع رأس الساؿ. -التػسع فى السجارس السشتجة.

اذلذف اٌشاثغ :ادلؼشفخ واالثزىبس واٌجؾش اٌؼًٍّ
يتسثل أىجافو الفخعية فى ،االستثسار فى البذخ كبشاء قجراتيع اإلبجاعية ،التحفضد عمى

االبتكار كنذخ ثقافتو كدعع البحث العمسي ،تعديد الخكابط بضغ التعميع كالبحث العمسى

كالتشسية.

عبهّذ وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ فً حتمُك اٌزؾفُض ػًٍ االثزىبس ؤشش صمبفزه ودػُ

اٌجؾش اٌؼٍٍّ

 إجخاء مذخكع “بحث” مغ الرف الثالث االبتجائى إلى الرف الثانى اإلعجادػ كبجيل لالمتحانات مسا يجععتأصضل أسالضب البحث العمسى عشج شالب السجارس.

 عسل العجيج مغ االبحاث مغ قبل السخكد القػمى لمبحػث التخبػية بيجؼ تصػيخ التعميع . -عسل العجيج مغ االبحاث مغ قبل مخكد تصػيخ السشاىج بيجؼ تصػيخ التعميع

 -تعسل العجيج مغ االبحاث مغ قبل السخكد القػمى لالمتحانات تيجؼ الى تصػيخ مشطػمة االمتحانات

اذلذف اخلبِظٔ :ظبَ ثُئٍ ِزىبًِ وِغزذاَ

يتسثل أىجافو الفخعية في ،مػاجية اآلثار الستختبة عمى التغضخات السشاخية ،تعديد قجرة

األنطسة البضئية عمى التكيف ،تعديد السخكنة كالقجرة عمى مػاجية السخاشخ كالكػارث

الصبيعية ،االعتساد الستدايج عمى الصاقة الستججدة ،صػف الصبيعة كحساية مػاردىا
كالتشػع البضػلػجي ،تبشي أنساط االستيالؾ كاإلنتاج السدتجامة ،تحقضق أفزل استخجاـ
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لمسػارد الصبيعية.
عبهّذ وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ فً حتمُك طىْ اٌـجُؼخ ومحبَخ ِىاسدهب واٌزٕىع اٌجُىٌىعٍ

 -كذلظ بادراج مػاجية اآلثار الستختبة عمى التغضخات السشاخية ،تعديد السخكنة كالقجرة عمى مػاجية السخاشخ

كالكػارث الصبيعية ،االعتساد الستدايج عمى الصاقة الستججدة ،صػف الصبيعة كحساية مػاردىا كالتشػع

البضػلػجي ،فى جسيع السشاىج

 باإلضافة إلى الجيػد السبحكلة حالياً في تشفضح مذخكع تػلضج الصاقة الذسدية عمى عجد مغ السجارس مغخالؿ مداىسة مشحة بشظ التعسضخ األلسانى كبعجد ( )116مجرسة

 ككحلظ التحجيث الجارػ بسعايضخ ترسيع كتشفضح السبانى السجرسية لديادة اإلعتساد عمى التيػية كاإلنارةالصبيعية كإضافة عشاصخ بالسػقع العاـ لمسجارس لجعل السجارس جاذبة.

 اإلعجاد الجارػ حالياً لعسل مدابقة معسارية لتصػيخ الشساذج الترسيسية السعسػؿ بيا حالياً لديادة عشاصخاإلستجامة السػجػدة بالسبانى السجرسية

 تزسضغ ثقافة التشسية السدتجامة كالبضئة في  %70مغ السشاىج التعميسية.-

تشفضح مجسػعة مغ االنذصة التػعػية مغ قبل ادارة التخبية البضئية كالدكانية

اذلذف اٌغبدط :ؽىوّخ ِئعغبد اٌذوٌخ واجملزّغ

يتسثل أىجافو الفخعية في ،اإلصالح اإلدارؼ كتحدضغ كفاءة كفاعمية االجيدة

الحكػمية ،تخسيخ الذفافية كمحاربة الفداد ،دعع نطع الخصج كالتقضيع كالستابعة كإتاحة

البيانات ،تعديد الذخاكات بضغ كافة شخكاء التشسية ،تعديد السدائمة كسيادة القانػف،

تسكضغ اإلدارة السحمية.

عبهّذ وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ فً حتمُك اإلطالػ اإلداسٌ وحتغني وفبءح وفبػٍُخ

االعهضح احلىىُِخ

 -إقخار مجمذ الشػاب لحدمة السدايا السالية لمسعمسضغ كمعاكنضيع

 -مجسػعة مغ البخامج كالتجريبات لسكافحة الفداد عمى مدتػػ قصاعات الػ ازرة

ادلجبدساد اٌىت مت اعزؾذاصهب دلىاعهخ رذاػُبد األصِخ ثهذف حتمُك رؼضَض اٌششاوبد ثني وبفخ ششوبء اٌزُّٕخ

 مذاركة رجاؿ األعساؿ فى انذاء السجارس التصبيكية التكشػلػجية  ،ك مجارس داخل مدرعة  /مرشع. -السذاركة مع القصاع الخاص فى انذاء مجارس متسضدة لستػسصى الجخل ( )ppp
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اذلذف اٌغبثغ :اٌغالَ واألِٓ ادلظشٌ

يتسثل أىجافو الفخعية في  ،ضساف األمغ الغحائي كالسائي كأمغ الصاقة السدتجاـ،حضث:
 تع ادراج التػعية بقزايا االمغ السائى  ،كالخصة العاجمة لتخشضج كسجاالحتياجات السائية فى خصة الػ ازرة

 تع ادراج التػعية بقزايا االمغ السائى  ،كالخصة العاجمة لتخشضج كسجاالحتياجات السائية فى السشاىج بسختمف السخاحل كالسػاد.

 تع ادراج التػعية بقزايا االمغ السائى  ،كالخصة العاجمة لتخشضج كسجاالحتياجات السائية فى انذصة التخبية البضئية كالدكانية كالخبية االجتساعية كالرحافة كاالذاعة السجرسية.

اذلذف اٌضبِٓ :رؼضَض اٌشَبدح ادلظشَخ

يتسثل أىجافو الفخعية في ،تعديد مكانة مرخ إقميسيا كدكليا ،تعديد الذخاكات إقميسيا كدكليا

تعسل الػ ازرة عمى تحدضغ مخخجات كتشافدية التعميع اقميسيا كدكليا حضث تعسل

عمى-:

 -الػصػؿ بتختضب مرخ إلى مخاكد متقجمة في تقخيخ التشافدية الجكلية.

־ تصبضق نطاـ تعميسي ججيج عمى شالب رياض األشفاؿ كالتعميع األساسي.
־ تزسضغ ثقافة التشسية السدتجامة كالبضئة في  %70مغ السشاىج التعميسية.

مخكد مرخ بسؤشخ السعخفة
كمغ أبخز السؤشخات كاإلشادات الجكلية بقصاع التعميع الفشي ،حضث تقجمت مرخ ً 23ا
الحؼ يزع مؤش اًخ لمتعميع التقشي كالتجريب العالسي عاـ  2020مقارنة بعاـ
 ،2017حضث كصمت لمسخكد  72مقارنة بالسخكد  ،95فيسا جاءت بالسخكد

 99عاـ  ،2018كالسخكد  82عاـ .2019

كسا تقجمت مرخ  11مخك اًد بسؤشخ التعميع قبل الجامعي ضسغ مؤشخ

السعخفة العالسي ،لتحتل بحلظ السخكد  72في تقخيخ  2021مقارنة بالسخكد
 83في تقخيخ  ،2020بضشسا تقجمت  3مخاكد بسؤشخ جػدة التعميع الرادر

عغ ، US Newsحضث جاءت بالسخكد  39بتقخيخ  2021مقارنة بالسخكد
 42بتقخيخ .2020

كتقجمت مرخ أيزا  12مخك اًد في مؤشخ التعميع التقشي كالتجريب السيشي

ضسغ مؤشخ السعخفة العالسي ،لتحتل بحلظ السخكد  68بتقخيخ 2021

مقارنة بالسخكد  80بتقخيخ
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ثشٔبِظ ػًّ احلىىِخ "ِظش رٕـٍك")(2022/2018
”Government Action Program "Egypt Launches
أعمغ مجمذ الػزراء السمخز التشفضحػ لبخنامج عسل
الحكػمة خالؿ الفتخة مغ  2019/18إلى -21
 ،2022كالحػ قجمو  ،رئيذ مجمذ الػزراء لمبخلساف،
تحت عشػاف "مرخ تشصمق".

كتقػـ فمدفة بخنامج عسل الحكػمة خالؿ الدشػات

األربع " "2022/21-2019/18مرخ تشصمق ُمختكدة
عمى تػجضيات الكيادة الدياسية الػاردة بخصاب

التكميف الخئاسي "يػنضػ  ،"2018لتخاعي السحاكر
الخئيدية الالزمة لمبشاء عمى مكتدبات السخحمة

كمشصمقة نحػ مخحمة
الساضية "مخحمة تثبضت الجكلة" ُ
أكثخ إشخاقاً "مخحمة جشي الثسار" ،في إشار مغ التخكضد عمى أكلػية تحدضغ مدتػػ معيذة السػاششضغ كضساف جػدة
الحياة ،كأيزاً بشاء اإلنداف السرخؼ ،إيساناً بأنو ال تشسية دكف مػاشغ متستع بسدتػػ معيذة كخجمات ذات جػدة
عالية دكف تسضضد.

كجاء بخنامج عسل الحكػمة يأتي متدقاً مع رؤية "مرخ  "2030لمتشسية السدتجامة كدافعاً في اتجاه تحقضق
مدتيجفاتيا ،تمظ الخؤية التي تدتيجؼ تحقق الشسػ الستػازف كبشاء اقتراد تشافدي كمتػازف كمتشػع كمشزبط قائع

عمى السعخفة ،ككحا أيزاً تحقضق تشسية عسخانية في إشار تخسيخ مبادغ السػاششة كالتكافؤ االجتساعي.

يأتى البخنامج في إشار مػاصمة تشفضح البخنامج الػششي لإلصالح االقترادؼ كاالجتساعي ،ليذسل تشفضح حدمة مغ
الدياسات الييكمية ،مدتيجفاً تخشضج الجعع كتػجضيو الى مدتحكيو ،كتقػية شبكات األماف االجتساعي ،كتشسية رأس

الساؿ البذخؼ ،اتداقاً مع االستحقاقات الجستػرية الخاصة بالتعميع كالرحة كالبحث العمسي ،كبسا يكفل تػفضخ حياة
كخيسة كتحقضق الخخاء االقترادؼ كاالجتساعي ،كذلظ في إشار مغ العجالة االجتساعية.

قج ركعي في اعجاد بخنامج الحكػمة لمدشػات األربع  ،شسػؿ أىع األكلػيات كمؤشخات األداء األساسية الخاصة بكل
أكلػية ،كبسا يكفل تديضل عسمية رصج كمتابعة كتقػيع انعكاسات ذلظ خاصة عمى جػدة حياة السػاششضغ في كافة

ربػع الػشغ
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ثشٔبِظ ػًّ احلىىِخ َزؼّٓ مخغخ أهذاف سئُغُخ

هً:

 .1محبَخ األِٓ اٌمىٍِ وعُبعخ ِظش اخلبسعُخ.
 .2ثٕبء اإلٔغبْ ادلظشٌ.
 .3اٌزُّٕخ االلزظبدَخ وسفغ وفبءح األداء احلىىٍِ.
 .4إٌهىع مبغزىَبد اٌزشغًُ.
 .5حتغني ِغزىي ِؼُشخ ادلىاؿٓ ادلظشٌ

اٌرباِظ اٌشئُغخ واٌفشػُخ ٌالهذاف االعرتارُغُخ دلظفىفخ ثشٔبِظ ػًّ احلىىِخ واٌىت
رزجٕبهب اٌىصاسح

بخنامج عسل الحكػمة يأتي متدقاً مع رؤية "مرخ  "2030لمتشسية السدتجامة كدافعاً في اتجاه تحقضق
مدتيجفاتيا ،تمظ الخؤية التي تدتيجؼ تحقق الشسػ الستػازف كبشاء اقتراد تشافدي كمتػازف كمتشػع كمشزبط قائع
عمى السعخفة ،ككحا أيزاً تحقضق تشسية عسخانية في إشار تخسيخ مبادغ السػاششة كالتكافؤ االجتساعي.

بخنامج عسل الحكػمة يأتى في إشار مػاصمة تشفضح البخنامج الػششي لإلصالح االقترادؼ كاالجتساعي ،ليذسل

تشفضح حدمة مغ الدياسات الييكمية ،مدتيجفاً تخشضج الجعع كتػجضيو الى مدتحكيو ،كتقػية شبكات األماف االجتساعي،

كتشسية رأس الساؿ البذخؼ ،اتداقاً مع االستحقاقات الجستػرية الخاصة بالتعميع كالرحة كالبحث العمسي ،كبسا يكفل

تػفضخ حياة كخيسة كتحقضق الخخاء االقترادؼ كاالجتساعي ،كذلظ في إشار مغ العجالة االجتساعية.

وفُّب ًٍَ أهُ أهذاف ثشٔبِظ ػًّ احلىىِخ واٌىت رؼًّ اٌىصاسح ػًٍ رٕفُزهب-:



اذلذف االعرتارُغٍ األوي محبَخ األِٓ اٌمىٍِ ادلظشٌ وعُبعخ ِظش اخلبسعُخ
اٌربٔبِظ اٌشئُغٍ األوي :االعزمشاس األٍِٕ:

كيتزسغ ىحا البخنامج العجيج مغ السدتيجفات كالخسائل مػزعة عمى البخامج الفخعية التالية:
اٌربٔبِظ اٌفشػٍ احلبدٌ ػشش :رؼضَض لُُ ادلىاؿٕخ وادلغئىٌُخ
-

تشسية الػعي كالسذاركة الدياسية إللساـ الذباب بالتحجيات التي تػاجو األمغ

القػمي.

 فتح آفاؽ ججيجة لمحػار مع الذباب كدمجيع في العسمية الدياسية.-

تفعضل دكر الذباب في مػاجية الفداد.
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اٌربٔبِظ اٌشئُغٍ اٌضبٍٔ :األِٓ ادلبئٍ:



اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌضبٌش :اخلـخ اٌؼبعٍخ ٌٍرتشُذ ورذثري االؽزُبعبد:

يتبشى ىحا البخنامج مجسػعة مغ اآلليات التي مغ شأنيا تػفضخ حػالي  10مميارات متخ مكعب/سشة ،فزالً عغ

تشفضح معالجة ثالثية كثشائية مصػرة لعجد  60محصة معالجة بالرعضج ترب عمى السجارؼ السائية السترمة بشيخ
الشضل ،كتشفضح معالجة ثشائية مصػرة لرخؼ صحي أبػ ركاش.

اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌغبدط :اٌزىػُخ ثمؼبَب األِٓ االِبئٍ:
-

كدكر ك ازرة التخبية كالتعميع فى تزسضغ الخصة العاجمة لتخشضج لمتخشضج كتجبضخ االحتياجات السائية

 التجريب عمى كسائل إدارة السياه ،باإلضافة إلى تشطيع  4806حسمة تػعية بقزايا السياه تذسل إعجاد 71فضمساً كثائكياً كتػعػياً خالؿ سشػات البخنامج.

 -دكر ك ازرة التخبية كالتعميع التػعية بقزايا االمغ السائى عمى مدتػػ جسيع السجارس

 اذلذف االعرتارُغٍ اٌضبٍٔ :ثٕبء اإلٔغبْ ادلظشٌ

اٌربٔبِظ اٌشئُغٍ األوي :رشعُخ اذلىَخ اٌضمبفُخ واحلؼبسَخ:



اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌضبٌشٔ :شش صمبفخ اٌؼٍىَ واالثزىبس:
-

تييئة بيئة مذجعة لمبحث العمسي والتعميم اإلبجاعي بسجارس العمهم والتكشهلهجيا

-

تفعضل بخامج السخاكد االستكذافية عمى مدتػػ جسيع السجيخيات التعميسية.

والخياضيات ()STEM

السذاركة في السعارض الجكلية لالبتكارات كمتاحف العمػـ.

-

اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌشاثغِ :ىبفؾخ وػالط اإلدِبْ واٌزؼبؿٍ:

نجكات تػعػية لصالب السجارس بخصػرة اإلدماف كتعاشى السخجرات.

-

التعاكف مع صشجكؽ مكافحة السخجرات فى تػعية شالب السجارس



اٌربٔبِظ اٌشئُغٍ اٌضبٍٔ :رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ:

اٌربٔبِظ اٌفشػٍ األوي :رـىَش ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ لجً اجلبِؼٍ:
-

بشاء نطاـ تعميسي مرخؼ يعتشى ببشاء الذخرية.

-

نطاـ يخسخ االنتساء كاليػية السرخية بجانب الفيع كاالبتكار.

-

تصػيخ البشية التكشػلػجية لكافة مؤسدات التعميع.

تصػيخ التعميع الفشي كرفع مدتػػ جػدتو حدب السعايضخالعالسية.
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اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌضبٍٔ :اربؽخ اٌزؼٍُُ ٌٍغُّغ دوْ دتُُض:

 أنذاء  48مجرسة لمتعميع بالشطاـ الياباني.كمغ السدتيجؼ بشاء  100مجرسة مرخية يابانية بحمػؿ 2030 -إنذاء  14مجرسة ججيجة مغ مجارس الشضل.

 انذاء 19مجرسة ججيجة مغ مجارس الستفػقضغ. -انذاء  18مجرسة دكلية حكػمية

 -إنذاء صشجكؽ الػقف الخضخؼ لمتعميع.

فتح  1600فرل دراسي لحكؼ اإلعاقة.

-

اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌضبٌش :رٕبفغُخ ٔظُ وسلشعبد اٌزؼٍُُ:
-

الػصػؿ بتختضب مرخ إلى السخكد الػ  80في تقخيخ التشافدية الجكلية.

تصبضق نطاـ تعميسي ججيج عمى شالب رياض األشفاؿ كالتعميع األساسي.

تزسضغ ثقافة التشسية السدتجامة كالبضئة في  %70مغ السشاىج التعميسية.

اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌشاثغ :رـىَش اٌزؼٍُُ اٌفٍٕ:
-

تصػيخ التعميع الفشي كرفع مدتػػ جػدتو.

أكثخ مغ  47ألف فرل ججيج كتصػيخ  525مجرسة
تجريب كل السعمسضغ عمى بخامج معتسجة دكلياً.

ىضئة ججيجة لزساف جػدة مجارس التعميع الفشي.
تحػيل  %20مغ التعميع الفشي إلى مجارس لمتكشػلػجيا التصبيكية.

اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اخلبِظ :حتغني عىدح إٌظبَ اٌجؾضٍ واٌزىٕىٌىعٍ:
-

مػاصمة خصة الػ ازرة فى التحػؿ الخقسى.

-

تػجيو البحث العمسي نحػ التخررات ذات األكلػية..

-

مػاصمة البحث العمسى فى تصػيخ العسمية التعميسية.

-

البحث العمسى فى تصػيخ مشطػمة االمتحانات.

اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌغبدط :رؼضَض دوس اٌجؾش اٌؼٍٍّ يف حتغني ثُئخ األػّبي:
-

تعديد الخكابط بضغ التعميع الفشى كسػؽ العسل.

التػسع فى انذاء كحجات االنتقاؿ لدػؽ العسل.
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اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌزبعغ :أشبء طٕذوق اٌىلف اخلريٌ ٌىً ِٓ اٌزؼٍُُ واٌجؾش اٌؼٍٍّ واٌزىٕىٌىعٍ:

تػفضخ مػارد تسػيمية لمشيػض بالسدتػػ التعميسي بالسجارس كالجامعات كالسخاكد البحثية.

-

دعع السذاريع البحثية ذات الشفع العاـ كرعاية السػىػبضغ.

-

التػضيف الفعاؿ لمصاقات العمسية كالتكشػلػجية.

-

 اذلذف االعرتارُغٍ اٌشاثغ -:إٌهىع مبغزىَبد اٌزشغًُ
السفيػـ الذامل لمشيػض بسدتػيات التذغضل ،تأتي قزية التذغضل كخفس معجالت

البصالة كأىع مالمح السخحمة القادمة "مخحمة جشي ثسار اإلصالح االقترادؼ"

كذلظ مغ خالؿ تشسية العشرخ البذخؼ كالتخكضد عمى السذخكعات الستػسصة

كالرغضخة كمتشالية الرغخ ،كأيزاً احجاث اصالح تذخيعي كمؤسدي يذجع العسل الحخ
كريادة االعساؿ كيديج مغ دمج القصاع غضخ الخسسي في السشطػمة الخسسية.



اٌربٔبِظ اٌشئُغٍ اٌضبٍٔ :رُّٕخ ادلهبساد اٌجششَخ

اٌربٔبِظ اٌفشػٍ اٌضبٌش :اٌزذسَت اٌظٕبػٍ
-

زيادة عجد خخيجي بخنامج التمسحة الرشاعية بإجسالي  90ألف خخيج.

-

تأىضل كتصػيخ  67مخكد تجريب ،كإنذاء أربعة مخاكد تجريب ججيجة ليرل إجسالي عجد السخاكد إلى 46

-

تصػيخ  19مشيج تجريب صشاعي.

مخكد.
-

دعع  265مذخكعاً لخكاد األعساؿ ،فزالً عغ تجريب  5000متجرب سشػياً عمى بخامج ريادة األعساؿ.
إنذاء خسذ كحجات لالنتقاؿ لدػؽ العسل سشػياً.
إنذاء  40محصة تجريبية ججيجة ليرل إجسالي عجد السحصات إلى  50محصة.
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اخلـخ االعرتارُغُخ ٌىصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن 2223/2222
Strategic Plan of the Ministry of Education and Technical Education 2022/2026
أعصت مرخ مكانة بارزة لمتعميع في استخاتيجضتيا الػششية ،التي مغ السقخر تحكيقيا بحمػؿ عاـ ،2030

كذلظ مغ خالؿ إدخاؿ تغضضخات جحرية عمى كل مغ التعميع األساسي
كالعالى  ،حضث تيجؼ الحكػمة السرخية إلى تصػيخ جضل ججيج مغ

السرخيضغ األكفاء القادريغ عمى السشافدة عمى السدخح العالسي

تعسل كزارة التخبية كالتعميع عمى مػاصمة كافة الجيػد لمشيػض

بالعسمية التعميسية ،كذلظ مغ خالؿ تصػيخ كافة مخاحل التعميع ،كخاصة
التعميع األساسي ،حضث تدعى إلى تصػيخ السجارس الحالية ،كإدخاؿ

مجسػعة مغ السجارس الججيجة التي تع إنذاؤىا عمى نسػذج مدتػحى مغ نطاـ التعميع الياباني كإعادة ليكمة السجارس

الفشية لتحػيميا إلى مجارس تخكد عمى التكشػلػجيا كتقجـ أحجث نطع التعميع الثانػؼ ،حضث تخؼ الػ ازرة أف نطاـ

التعميع الثانػؼ الحالي ال يسثل تقضيع كاقعي كحكيقي لسدتػؼ الصالب ،بل يعج ضغصا نفديا فقط .

كمغ التحجيات التي تػاجو قصاع التعميع االكتطاظ الدكاني كنقز السػارد  ،مع ارتفاع عجد الدكاف إلى أكثخ مغ
 100ممضػف شخز كمحجكدية السػارد.

كثضخا ،ال سيسا بالشطخ إلى معجالت الفقخ السختفعة التي تسشع غالبية الدكاف مغ
يعاني التعميع العاـ في مرخ ً
الدعي لمحرػؿ عمى التعميع الخاص .

شالبا  ،بضشسا يجخل  500،000إلى 700،000
يبمغ متػسط عجد الصالب في الفرػؿ العامة في مرخ ً 47
شالب إضافي في السجارس كل عاـ .كيخجع ذلظ جد ًئيا إلى مذكمة البشية التحتية التي تعضق إنذاءالدعة الكافية.
عمى الخغع مغ كجػد  57000مجرسة في جسيع أنحاء البالد ،ال تداؿ ىشاؾ حاجة إلى السديج مغ السجارس

لسػاجية التحجيات القائسة كالسقبمة.
كالشتيجة الصبيعية الكتطاظ السجارس كنقز التسػيل في التعميع ىي انخفاض كبضخ في الجػدة
جضجا ،بدبب نقز التجريب كاألجػر الزئضمة
 ،تتفاقع ىحه السذكمة بدبب نقز السعمسضغ السؤىمضغ كالستعمسضغ ً
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ٔظبَ اٌزؼٍُُ اجلذَذ يف ِظش The new education system in Egypt.
كفقا لمتصػرات التي يذيجىا العالع في كافة القصاعات ،كبعج أف أصبحت السدافة بضششا كبضغ العالع الخارجي في
ازدياد؛ نتيجة تصػر السشاىج التعميسية ،فقج كجب عمضشا االتجاه نحػ التصػر ،كأيزا التصمع نحػ السدتقبل ،كعغ

الحجيث عغ السدتقبل ،البج أف نجج أنفدشا نتحجث عغ أشفاؿ ىحا البمج ،ألف أشفاؿ مرخ ىع الثخكة الحكيكية التي
بإمكانيا االرتقاء بالبالد لترل إلى ما نتسشاه جسيعا ،مغ رقي كازدىار يحقق كيمبى كافة مصالب شعب ىحا البمج

العخيق ،كلكى تدتصيع ادراؾ نطاـ التعميع الججيج فى مرخ ،عمضشا االضصالع عمى األصػؿ كالقػاعج التى بشي
عمضيا نطاـ التعميع فى مرخ.

دعزـىس 2014

Constitution 2014

ثؼذ ِىافمخ اٌشؼت ػًٍ رؼذَالد 2019
مادة ( - )91الخاصة بالتعليم -تنص على -:
التعميع حق لكل مػاشغ ،ىجفو بشاء الذخرية السرخية ،كالحفاظ عمى اليػية الػششية ،كتأصضل السشيج العمسى
فى التفكضخ ،كتشسية السػاىب كتذجيع االبتكار ،كتخسيخ الكيع الحزارية كالخكحية ،كإرساء مفاليع السػاششة كالتدامح

.كعجـ التسضضد ،كتمتدـ الجكلة بسخاعاة أىجافو فى مشاىج التعميع ككسائمو ،كتػفضخه كفقاً لسعايضخ الجػدة العالسية

كالتعميع إلدامى حتى نياية السخحمة الثانػية أك ما يعادليا ،كتكفل الجكلة مجانضتو بسخاحمو السختمفة في مؤسدات

الجكلة التعميسية ،كفقاً لمقانػف .

كتمتدـ الجكلة بتخريز ندبة مغ اإلنفاؽ الحكػمى لمتعميع ال تقل عغ  %4مغ الشاتج القػمى اإلجسالى ،تتراعج
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تجريجيا حتى تتفق مع السعجالت العالسية .كتذخؼ الجكلة عميو لزساف التداـ جسيع السجارس كالسعاىج العامة
كالخاصة بالدياسات التعميسية ليا.

ثشٔبِظ احلىىِخ ( 6102-6102زلىس اٌزؼٍُُ)

)Government Program 2016/2018 (Education Pillar

أكالً :دعع السشذآت التعميسضػ ػػة كالحج مغ الكثافات الصالبية.
ثانيا :االرتقاء بأداء اإلدارة السجرسضػ ػ ػػة.
ً

ثالثًا :تػفضخ فخص التشسية السيشية السدتجامة لمسعمسضغ.

ابعا :تصػيخ السشاىج ،كالكتاب السجرسي ،كنطع االمتحانات كالتقػي ػ ػػع.
رً

خامدا :تحدضغ جػدة الحياة السجرسية بسخاحل التعميع السختمفة كرياض األشفاؿ.
ً
سادسا :دعع كتصػيخ األنذصة التخبػية.
ً
سابعا :تشسية كتصػيخ آليات السذاركة السجتسعية.
ً
ثامشا :دعع مجارس الجمج كذكؼ اإلعاقة ،كالفائقضغ كالسػىػبضغ.
ً

تاسعا :تصػيخ مشطػمة التعميع الفشي.
ً
عاشخا :تعميع كتعمع الكبار
ً
ثشٔبِظ ػًّ احلىىِخ 2022/ 2012
يتضمن خمسة أهداف رئيسية هى:

Government work program 2018/2022

 .1محبَخ األِٓ اٌمىٍِ وعُبعخ ِظش اخلبسعُخ.
 .2ثٕبء اإلٔغبْ ادلظشٌ.

 .3اٌزُّٕخ االلزظبدَخ وسفغ وفبءح األداء احلىىٍِ.
 .4إٌهىع مبغزىَبد اٌزشغًُ.

 .5حتغني ِغزىي ِؼُشخ ادلىاؿٓ ادلظشٌ.

كفي سبضل تحقضق أىجاؼ كل مغ استخاتيجية التشسية السدتجامة :رؤية مرخ  ،2030كاألىجاؼ االستخاتيجية

لخؤية التعميع فقج تع تذبيظ كتدكضغ بخنامج الحكػمة عمى أىجاؼ رؤية مرخ  "2030لتكػف ىي السطمة التي
تدعى كل الجيػد بالجكلة لتحقضق أىجافيا كغاياتيا الكبخػ ،كالتي تتسثل في بشاء رأس ماؿ بذخؼ متسضد كمدئػؿ،
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يشتج عشو مػارد بذخية مؤىمة تدتغل مػارد الجكلة بكفاءة كتحافع عمضيا لألجياؿ القادمة ،كتحقضق الخفاه االجتساعي
مغ خالؿ تذكضل بشية مجتسعية متساسكة كمشتجة بذكل شسػلي.
اٌشإَخ االعرتارُغُخ ٌٍزؼٍُُ ؽىت ػبَ 2030

سإَخ وصاسح اٌرتثُخ و اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن
The vision of the Ministry of Education and Technical Education
ً
رؼٍُُ ورذسَت وفمب دلؼبَرياجلىدح اٌؼبدلُخ ِ ،زبػ ٌٍغُّغ دوْ دتُُض  ِٓ ،خالي ٔظبَ عذَذ وشبًِ َمىَ
ػًٍ رـىَش مجُغ ػٕبطش اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ ،ودِظ رىٕىٌىعُب ادلؼٍىِبد واالرظبالد يف شلبسعخ
اٌزذسَظ ؤظُ اٌزمىَُ .إلػذاد ِؼٍُ وِزؼٍُ لبدس ػًٍ اٌزفىري

واالثزىبس.

ك التى تتدق مع خصة التشسية السدتجامة االمسية( 2030اليجؼ الخابع الخاص بالتعميع) كخصة الجكلة لمتشسية
السدتجامة الػششية رؤية مرخ  ، 2030:ك االىجاؼ االستخاتيجية لسرفػفة بخنامج عسل الحكػمة
كتبشت الػ ازرة أىجافا استخاتيجية بسا يزسغ تػفضخ خجمة تعميسية تتدع بالجػدة كالقجرة عمى تمبية
تصمعات السػاششضغ كجسيع السعشضضغ بتصػيخ العسمية التعميسية ،كبسا يتفق مع األىجاؼ في محػر التعميع

بػاستخاتيجية التشسية السدتجامة (رؤية مرخ  ،)2030كبخنامج عسل الحكػمة
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حتًٍُ اٌىع اٌشاهٓ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن
Analysis of the current situation of the Ministry of Education and Technical Education
الشطاـ التعميسي في مرخ مغ أكبخ الشطع التعميسية في مشصقة الذخؽ األكسط حضث يدتػعب التعميع قبل الجامعي

أكثخ مغ  24ممضػف شالب مػزعضغ عمى أكثخ مغ  57ألف مجرسة تزع أكثخ مغ نرف ممضػف فرل ،كيقػـ عمى
تعميسيع تقخيبا ممضػف مجرس

لحلظ مدح البضئة الجاخمية كالخارجية لػ ازرة التخبية كالتعميع أم اًخ ميساً بالشدبة لعسمية التخصيط االستخاتيجي ،كيسكغ

تقديع العػامل الجاخمية لمسؤسدة إلى مػاشغ قػة ( )Strengthكالتي تخترخ بػػ( )Sكمػاشغ ضعف

( )Weaknessالتي تخترخ ب ػ ( )Wكتذسل تحمضل الػضع الخاىغ كالسخكد التشافدى ،كسا يسكغ تقديع العػامل
الخارجية الى تؤثخ عمى السشطػمة التعميسية سػاء بااليجاب لسعاجة الزعف اك بتحمضل السخاشخ كالتيجيجات

السحتسمة التى تؤثخ عمى التعميع  ،كتجارس السػارد كاالمكانات كفخص الستاحة كالكامشة ( )Opportunityالتي
تخترخ بػػ( )Oكتيجيجات ( )Threatsالتي يذار إلضيا بػػ( ،)Tكيدسى ىحا التحمضل لمبضئة االستخاتيجية بتحمضل

( )SWOTالتحمضل الخباعى.

اوال -:اٌجُئخ اٌذاخٍُخ اخلبطخ ثبدلٕظىِخ اٌزؼٍُُّخ:

ٔمبؽ اٌمـــــــــــــىح ()Strength

The internal environment of the educational system

تزسشت األىجاؼ اإلستخاتيجية لبخنامج الحكػمة اليجؼ اإلستختيجى الثانى (بشاء اإلنداف السرخػ) كفيسا يخز
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ثشٔبِظ اربؽخ اٌزؼٍُُ ٌٍغُّغ ثذوْ دتُُض

إنذاء السبانى السجرسية ،حضث كاف متػسط السعجؿ الدشػؼ لبشاء فرػؿ إضافية لسػاجية الديادة الدكانية ال
يتجاكز ( )5000فرل قبل يػلضػ  ، 2014كبعج الخصة الػششية لمتشسية السدتجامة  :رؤية مرخ ، 2030

كبخنامج عسل الحكػمة ، 2022/2018
-

بمغت السباني السجرسية التي تع نيػىا بجاية مغ  2014/7/1حتى سبتسبخ 2021عجد ( )5929مذخكع

بإجسالي عجد ( )91534فرل مشيا -:عجد ( )70مذخكع لرالح السجارس السرخية اليابانية كمجارس

الستفػقضغ بإجسالى عجد ( )1197فرل بشدبة ( ، )%1.3كعجد ( )405مذخكع لرالح السجارس الخسسية لغات
بإجسالي عجد ( )9512فرل بشدبة(  ، ) %.10.4كعجد ( )4725مذخكع لرالح مجارس التعميع األساسي

(االبتجائي /اإلعجادؼ) بإجسالي عجد ( )69317فرل بشدبة  ، %.75.7كعجد ( )512مذخكع لرالح مجارس

التعميع الثانػؼ العاـ بإجسالي عجد ( )7379فرل بشدبة  ، %.8.1كعجد ( )32مذخكع لرالح مجارس التخبية
الخاصة بإجسالي عجد ( )371فرل بشدبة(  ، )%.0.4كعجد ( )185مذخكع لرالح مجارس التعميع الفشي

بأنػاعو بإجسالي عجد ( )3758فرل بشدبة ( ,) %.4.1كعجد مغ السذخكعات إنذاء السباني السجرسية الجارؼ

إنذاؤىا بعجد ( )1570مذخكع بإجسالي عجد ( )23244فرل
-

السداىسة في خفس الكثافات فى الفشخة مغ  2015الى 2021كاستيعاب جدء مغ الديادة الدكانية حضث تبمغ

-

تع تشفضح عجد ( )68مجرسة بسداىسة مغ السشحة األلسانية

الصاقة االستيعابية ليحه الفرػؿ عجد ( )4591120تمسضح.
بسحافطتي أسضػط كسػىاج بترسيسات ججيجه متسضدة

بالتعاكف مع بشظ التعسضخ األلساني كجارػ عسل أيزاً عجد

( )20مذخكع بسحافطة الذخقية .

تع إنذاء ىحه السذخكعات لخجمة جسيع محافطات الجسيػرية
حضث شسمت عجد (( )3245مجيشة/حي/قخية) كيتع مخاعاة

التشفضح شبقاً لحجع كمخررات كل محافطة كأكلػيات
االحتياج كتػفخ األراضي السشاسبة إلنذاء مجارس
-

تع عسل صيانة اك تصػيخ شامل لمسجارس أك انذاء

كاحالؿ لألسػار مغ  2015/2014كحتى 2022/2021
بمغ عجد مذخكعات الريانة بالسجارس ( )24120مذخكع،

حضث تشػعت اعساؿ الريانة شبقا لحالة كل مجرسة كالتسػيل الستاح بضغ (صيانة بديصة  /صيانة عاجمة/صيانة

شاممة ك /صيانة تخررية) .
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ندبة زيادة عجد السجارس  %1.9مغ 2020/2019الى . 2021/2020

كسا اف ندبة زيادة عجد الفرػؿ  %1.8مغ 2020/2019الى 2021/2020

اال اف ندبة زيادة اجسالى عجد الصالب  ، %3.4حضث زاد عجد الصالب بالسجارس مغ  23.6ممضػف شالب فى
 2020/2019الى  24.4ممضػف شالب فى . 2021/2020

 اربؽخ ادلذاسط ادلزُّضح دلزىعـٍ اٌذخً

Availability of excellent schools for middle-income people



ِذاسط ادلزفىلني يف اٌؼٍىَ واٌشَبػُبد واٌزىٕىٌىعُب :

بجأت الجراسة في مجارس الستفػقضغ عاـ  2011في مجرسة
الستفػقضغ في مجيشة الدادس مغ أكتػبخ ،تالىا إنذاء مجرسة

الستفػقات بدىخاء السعادؼ عاـ  ،2012إنذاء تدعة مجارس

لمستفػقضغ مشح عاـ  2014لضختفع عجد مجارس الستفػقضغ إلى ()11
مجرسة بالعاـ السالي ( .)2018/2017كتع دخػؿ عجد ()3

مجارس لمخجمة التعميسية العاـ الجراسي  2019/2018ليرل

إجسالي السحافطات السخجكمة بالعاـ الجراسي  2019/2018إلى ( )14محافطة .كتع انذاء مجرسة لمستفػقضغ في

 2019/2018لترل الى  15مجرسة  ،كتع تذغضل  4مجارس في  ،2020/2019ليرل عجدىع الى  19مجرسة
كالسدتيجؼ مجرسة كاحجة بكل محافطة بشياية . 2030

ِ ذاسط اٌشمسُخ ٌغبد و ادلذاسط اٌشمسُخ ادلزُّضح ٌغبد- :
نالت السجارس الخسسية لمغات كالخسسية الستسضدة لمغات خالؿ
العقج األخضخ رضا قصاع كبضخ مغ أكلياء األمػر
كيخجع ذلظ لعجة أسباب مغ بضشيع أنيا تقجـ خجمة تعميسية

جضجة ُمقارن ًة بالتعميع فى مجارس الخسسى العخبي.

أهُ شلُضاد ادلذاسط اٌشمسُخ ادلزُّضح ٌغبد

وادلذاسط اٌشمسُخ ٌغبد واٌفشق ثُٕهُ
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ادلذاسط اٌشمسُخ ادلزُّضح ٌغبد
تتستع السجارس الخسسية الستسضدة لغات بالعجيج مغ السسضدات ،مسا يجعل الكثضخ مغ أكلياء األمػر يفزمػف أف يمتحق

نطخ إلى أف ىحه السجارس تتستع بسدتػػ مختفع في األداء التعميسي ،مسا يزسغ
أكالدىع بيحه السجارس ،كذلظ ًا
ألكلياء األمػر تعميع أفزل ألكالدىع ،كسا تقجـ السجارس الخسسية الستسضدة فخص التعميع بػجػد لغات أجشبية بجانب

.األنذصة السختمفة

ً
أوال  :أهُ شلُضاد ادلذاسط اٌشمسُخ ادلزُّضح ٌغبد
 عجد الصالب القمضل في الفرل الػاحج ،كذلظ يعج أىع مضدة في السجارس الخسسية العتسضدة ،فشجج أف عجدالصالب بيحه السجارس يكػف أقل مغ عجد الصالب في السجارس الخسسية عخبي.

 كسا تعج السراريف الجراسية مشاسبة لمصبقة الػسصى ،كتتشاسب مع الخجمات التي تقجميا السجرسة،أيزا تختمف مرخكفات الكتب مغ مخحمة
فالسرخكفات تتخاكح ما بضغ  2,000-1,600جشيو مرخؼ ،ك ً
ألخخػ ،كتتخاكح مراريف الكتب مغ  900-600جشيو مرخؼ.

 ك تتع عسمية القبػؿ في السجارس الستسضدة لغات مغ  6سشػات اال يػـ حتي  5سشػات ،ك تعصى أفزميةالقبػؿ لمصالب ذك الدغ األكبخ ،كيتع أجخاء مقابمة شخرية لمصالب أك الصفل.
 يػجج بيحه السجارس مشيج السدتػؼ الخفيع في السجارس الخسسية. تتسضد السجارس الخسسية السسضدة لغات ،باالىتساـ الذجيج بتعميع المغة االنجمضدية ،حضث يتع بجأ تجريذ المغةاإلنجمضدية مغ مخحمة الحزانة يتع تجريذ مشيج  connect plusكىػ مشيج المغة اإلنجمضدية األساسي في
كل السجارس الخسسية الستسضدة لغات
 االىتساـ الكبضخ بتعميع المغات ،حضث مشح بجاية الرف الخابع يتع تجريذ الصالب لغة ثانية ،كيختار الصالبلغة مغ ىحه المغات الفخندية ،األلسانية ،اإلسبانية،
اإليصالية.

ً
صبُٔب :أهُ شلُضاد ادلذاسط اٌشمسُخ ٌغبد
 -تقجيع تعميع بسدتػػ جضج.عجد الصالب السػجػديغ في

الفرل ال يعتبخ عجد كبضخ  ،فيػ أكثخ مغ عجد الصالب
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السػجػديغ في السجارس الستسضدة ،كأقل مغ عجد الصالب في السجارس الخسسية عخبي.

 السرخكفات قمضمة كتشاسب شبقة محجكدؼ الجخل ك الصبقة الستػسصة ،فترل قيسة مرخكفات مخحمةرياض األشفاؿ إلى  947جشيو مرخؼ ،ك مرخكفات الرف األكؿ االبتجائي  970جشيو مرخؼ ،كقيسة
مرخكفات الرف الثاني االبتجائي سبع  973جشيو مرخؼ ،.أما الرف الخابع االبتجائي  538جشيو

مرخؼ ،ك الرف الخامذ االبتجائي  540جشيو مرخؼ.

 المغة االـ ىى المغة العخبية ،كلكغ يتع تجريذ مادتي الخياضيات كالعمػـ فقط بالمغة اإلنجمضدية. -سغ القبػؿ في مخحمة رياض األشفاؿ يبجا مغ سغ ٘ ك  ٙسشػات

 بجاي ًة مغ الرف األكؿ اإلعجادؼ يختار الصالب أحج المغات االجشبية لضجرسيا بخالؼ دارستو لمغةاإلنجمضدية

كيػضح الججكؿ الدابق عجد مجارس الخسسية لغات كالستسضدة لغات كفقا الحرائيات االدارة العامة لمشطع

كالسعمػمات بالػ ازرة .

 -حضث بمغ اجسالى عجد السجارس  3243مجرسة تذسل  28850فرل  ،بيا عجد  1.297926ممضػف شالب

كشالبة ،مشيا  11مجرسة تعميع فشى صشاعى بيا عجد  1928شالب ،كمجرسة ثانػػ فشى فشجقى بيا عجد565

شالب
-

كسا كصل اجسالى عجد السعمسضغ السعضشضغ كمتعاقجيغ الى  46872معمع كمعمسة.
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 اٌزىعغ يف أشبء ادلذاسط ادلظشَخ اٌُبثبُٔخ:

تدعى السجارس السرخية اليابانية في مرخ ،إلى تصبضق الشسػذج

الياباني مغ األنذصة التعميسية " تػكاتدػ" ،كتذضخ ىحه الكمسة إلى مفيػـ

التشسية الذاممة لمصفل مغ جسيع الجػانب ،كالتي تخكد عمى بشاء

شخرية الصفل الستسثمة في سمػكياتو كمياراتو كقيسو كاتجاىاتو بشفذ
درجة األىسية لتشسية معارفو كمعمػماتو كمياراتو العقمية.

تع إيفاد بعثة مغ السعمسضغ السرخيضغ إلى الياباف (عجد  40معمسا)

لمتجريب عمى أنطسة التعميع الحجيثة كأنذصة التػكاتدػ كنقل التجخبة إلى مرخ  ،كتجريب  700معمسا بالسجارس

السرخية اليابانية في مرخ عمى رفع كفاءة المغة اإلنجمضدية  ،كتجريب  1000معمسا عمى التػكاتدػ كمشيج نطاـ
التعميع الججيج  2.0كذلظ لتحدضغ األداء بالسجارس.

كسا تع تجريب  12معمسا بالسجارس ليكػنػا مجربضغ تػكاتدػ في مرخ ضسغ بعثة إلى الياباف ..كسا تع تجريب 80

معمسا في مرخ ليكػنػا مجربضغ تػكاتدػ بالسجارس  ،حضث تع تذغضل 48مجرسة مرخية يابانية  ،كتصبضق الشسػذج
الياباني عمى  100مجرسة رسسية حكػمية

 اٌزىعغ يف أشبء ادلذاسط اٌذوٌُخ احلىىُِخ:

تعج السجارس الخسسية الجكلية في مرخ أحج السذخكعات القػمية

الػاعجة ،كالتي تتسضد باحتفاضيا بسشاىج المغة العخبية كالتخبية الجيشية
كالجراسات االجتساعية ،باإلضافة إلى السشاىج الجكلية ،كىػ تعميع

دكلي يصبق ألكؿ مخة في بضئة محمية كبجػدة عالية.

كتأتي ىحه السجارس في إشار سعى الػ ازرة لتقجيع خجمة تعميسية

دكلية ،حضث بجأت الػ ازرة مشح عاـ  2014في تصبضق “مشاىج البكالػريا الجكلية  ”IBOفي ثالث مجارس حكػمية

متسضدة بسعاكنة مغ القصاع الخاص إلتاحة الفخصة فى التعميع الستسضد عمى كل السدتػيات مغ أجل رفع مدتػػ
التعميع في مرخ كخصػة لسػاكبة التصػرات العالسية

االكؿ {مجرستاف في عاـ 2014حضث تصبق مشاىج البكمػريا الجكلية" "IBOىي :السجرسة السرخية الجكلية بالذيخ
زايج ،كالسجرسة السرخية الجكلية بالسعخاج (تاريخ االنذاء  )2015/2014كتع انذاء السجرسة السرخية بالتجسع في

 .}2019/2018كالثاني - :لتجريذ السشاىج االمخيكية " ”IGفي ( )10مجارس كىع السجرسة السرخية الجكلية ب

{الذخكؽ ،العبػر - ،بػرسعضج ،السشرػرة ،ششصا ،االسكشجرية ،دمياط ،زىخاء مجيشة نرخ ،مرصفى الشحاس بسجيشة
نرخ ،اكتػبخ}،
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تع تجيضد كتشفضح عجد ( )3مجارس .في  2021/2020لترل الى  15مجرسة .ك تذغضل  3مجارس فى

 2022/2021لترل عجد السجارس الجكلية الحكػمية الى(  ) 18مجرسة

 ادلششوع اٌمىٍِ ٌجٕبء ادلذاسط ثبدلشبسوخ ِغ اٌمـبع اخلبص ()PPP
تشفضح لمتػجضيات الخئاسية بتعسضق الذخاكة مع القصاع الخاص فى إنذاء
السذخكعات الخجمية كالتشسػية بذتى السجاالت ،أف التعميع يحتل أكلػية متقجمة،
باعتباره ركضدة أساسية فى استخاتيجية بشاء اإلنداف السرخػ ،كتعديد كعيو
الػششى ،كاستثسار قجراتو فى إرساء دعائع التشسية الذاممة كالسدتجامة
قامت ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشى فى رفع كفاءة العسمية التعميسية
بتقجيع مدتػػ متسضد مغ التعميع ،مغ خالؿ «السذخكع القػمى لبشاء كتذغضل
مجارس السذاركة الستسضدة لمغات» بشطاـ السذاركة مع القصاع الخاص «،»p.p.p
ك مغ السدتيجؼ االنتياء مغ إنذاء كتذغضل  1000مجرسة متسضدة لمغات بحمػؿ عاـ  ،2030بالذخاكة مع

القصاع الخاص ،بسرخكفات ُمخفزة تشاسب أكلياء األمػر مغ أصحاب الجخػؿ الستػسصة ،كتديع فى خفس
الكثافة الصالبية بالسجارس التجخيبية ،حضث تع تػقيع عقػد الصخح األكؿ مغ «السذخكع القػمى لبشاء كتذغضل مجارس
رسسيا فى عاـ  ،2019كدخمت باكػرة ىحه السجارس الخجمة فى العاـ الجراسى -2020
السذاركة الستسضدة لمغات»
ً
 ،2021كجحبت مخحمة التأىضل السدبق لمصخح الثانى الحػ يذسل  16محافطة ،رجاؿ األعساؿ السرخيضغ كالعخب
لالستثسار فى ىحا السذخكع القػمى

حضث تع االنتياء مغ بشاء كتدميع عجد ( )7مجارس كتذغضميا فى ، 2021/2020كسا تع تذغضل عجد()4

مجارس فى 2022/2021لترل عجد السجارس الى  11مجرسة.


اٌزىعغ يف أشبء ِذاسط إًٌُ: -

مجارس الشضل السرخية (ـ.ف.ـ) (باإلنجمضديةNile Egyptian Schools :

 ))(NESىي مجارس مرخية دكلية

اجتساعيا ،النو يقجـ ثقافة أجشبية كالمغات األجشبية باإلضافة
نطاما مقبػًال
ً
تقجـ ً
لمثقافة العخبية كىي نسػذج متسضد لمتفاعل بضغ الصالب كالسعمسضغ،
السجارس تقجـ نسػذجا تعميسيا عالى الجػدة ،قائسا عمى كػادر مؤىمة ذات خبخة،

يتيح لمصالب الحرػؿ عمى شيادة مرخية معتسجة معتخؼ بيا عالسياً
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كصل عجد السجارس إلى  9مجرسة بسحافطات كمجف :الدادات ،دمياط الججيج ،أسضػط الججيجة ،أسػاف الججيجة،

القاىخة الججيجة (األنجلذ كالياسسضغ) ،كالذخكؽ ،الذيخ زايج ،كالعبػر ،ك 6أكتػبخ ،كالذيخ زايج ،السشػفية ،األقرخ،
السشيا.

تع تذغضل(  ) 5مجارس فى  2022 /2021لترل عجد السجارس الى ( ) 14مجرسة

 اٌزىعغ فً ِذاسط اٌزىٕىٌىعُب اٌزـجُمُخ
كصل عجد مجارس التكشػلػجيا التصبيكية  28مجرسة
مػزعة عمى  10محافطات مختمفة

تع افتتاح  12مجرسة تكشػلػجيا تصبيكية ىحا العاـ

بالذخاكة مع كبخػ الذخكات كالػ ازرات ،مثل ك ازرة

االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات ،كك ازرة البتخكؿ،
كمجسػعة شخكات فػلكذ فاجغ ،كمؤسدة غبػر.

لمتشسية ،كالذخكة السرخية القابزة لمغازات الصبيعية،

كشخكة ايػؾ بخكدكذغ بي.في ،كشخكة  GITكشخكة ، MCVكدار مجحت الدػيجؼ لمصباعة ،كأكاديسية الدػيجؼ

الفشية ،لتربح حرضمة مجارس التكشػلػجيا التصبيكية  28مجرسة بػ 10محافطات كىى القاىخة ،كالجضدة ،كاإلسكشجرية،
كالقمضػبية ،كالسشػفية ،كالذخقية ،كالدػيذ ،كالسشيا ،كالجقيمية ،بػرسعضج.
تقجـ ىحا العاـ لاللتحاؽ بسجارس التكشػلػجيا التصبيكية ما يديج عغ  40ألف شالب كشالبة مغ جسيع محافطات

الجسيػرية ،ك أف مجسػع معطع الستقجمضغ بالذيادة اإلعجادية يتجاكز الػ %.80

السسضدات التي يحرل عمضيا شالب مجارس التكشػلػجيا التصبيكية مثل الحرػؿ عمى شيادة مرخية مصابقة
لمسعايضخ الجكلية ،كالتجريب العسمي أثشاء فتخة الجراسة بسرانع كشخكات الذخيظ الرشاعي ،كفخص التعضضغ بذخكات
كمرانع الذخيظ الرشاعي بعج التخخج ،باإلضافة إلى مكافآت مالية أثشاء فتخة التجريب العسمي ،كتػفضخ الدؼ
.السجرسي
تع إشالؽ ست مجارس دكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية ،انصالًقا مغ حخص الجكلة السرخية عمى تصػيخ التعميع الفشي
السيشي كالتػسع فيو كفًقا لسعايضخ الجػدة العالسية بسا يالئع احتياجات سػؽ العسل ،كاستكساالً ألكجو التعاكف السثسخ
كالسدتسخ بضغ ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشي ،كالػكالة األمخيكية لمتشسية الجكلية ،مسثمة في مذخكع قػػ عاممة
مرخ
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أف إشالؽ السجارس الجكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية يحجث ألكؿ مخة ،في إشار استخاتيجية تصػيخ التعميع الفشي ،القائسة
عمى خسدة محاكر رئيدية ،كىي :تحدضغ الجػدة ،مغ خالؿ إنذاء ىضئة مدتقمة؛ لزساف الجػدة كاالعتساد في
مجاالت التعميع الفشي (إتقاف) ،كتبشي مشاىج دراسية قائسة عمى مشيجية الججارات ،كتحدضغ ميارات السعمسضغ ،مغ
خالؿ إنذاء أكاديسية لتجريب معمسي التعميع الفشي ،كمذاركة أصحاب األعساؿ في تصػيخ التعميع الفشي ،باإلضافة
مػضحا أف ىحه االستخاتيجية تعتسج عمى الذخاكة الشاجحة كالفعالة بضغ
إلى تغضضخ الرػرة الشسصية عغ التعميع الفشي،
ً
ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشي ،كالقصاع الخاص ،كقصاع األعساؿ العاـ.

تسضد ىحه السجارس بكػنيا مجارس ذكية كرقسية تػاكب أحجث السدتججات التكشػلػجية ،باإلضافة إلى كػنيا مجارس
فزال عغ تسضدىا بتػفضخ فخص تجريب عسمي
خزخاء صجيقة لمبضئة ،كتمتدـ بتصبضق معايضخ التشسية السدتجامة،
ً
لمصالب داخل كخارج السجرسة بسػاقع اإلنتاج الحكيكية ،بسا يداىع في صقل خبخاتيع ،كإكدابيع السيارات السالئسة
الحتياجات سػؽ العع
أف جيػد الػ ازرة كسعضيا نحػ افتتاح السديج مغ مجارس التكشػلػجيا التصبيكية بالعاـ الحالي  ،2022كالعسل عمى
افتتاح  100مجرسة تكشػلػجيا تصبيكية بحمػؿ عاـ . 2030
 اربؽخ اٌفظىي اٌضوُخ ادلزٕمٍخ ثذاَخ ِٓ 2222/2222
يصمق عمى الفرػؿ الستشقمة إسع الفرػؿ الصائخة اك الفرػؿ الحكية
-ىحه الفرػؿ الستشقمة تذبو السباني السدبقة التجيضد التي يدتخجميا

السيشجسػف أثشاء العسميات اإلنذائية

يسكغ تخكضب ىحه الفرػؿ بديػلة ندبية عمى أرض فزاء لحل السذكمة

في مشصقة بعضشيا.

ىحه الفكخة ستكػف بسثابة حل مؤقت أك مخحمي ألزمة كثافات الفرػؿ،

لحضغ إتاحة األراضي كالسباني الثابتة".

-ىحه الفرػؿ الججيجة سيمة التخكضب  ،كأحج الحمػؿ التكشػلػجية كاليشجسية السبتكخة لتحدضغ بضئة التعمع خاصة في

األماكغ عالية الكثافة

ىحه الفرػؿ يحتػؼ كل مشيا عمى السدتمدمات التعميسية

كل فرل مشيا يرشف عمى أنو صجيق لمبضئة كمصابق لسػاصفات الدالمة كالرحة السيشية40
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يحتػؼ كل فرل عمى شاشات تفاعمية ك ""augmented realityالػاقع االفتخاضي السعدز.-يسكغ كضعيا في

فشاء السجرسة إلستيعاب الصالب فػؽ الكثافة بالسجارس الحكػمية كالتجخيبية

-يكػف الفرل الصائخ مغ "كخفاف" مجيد بالذاشات الحكية لمذخح إلي جانب مخاكح لمتيػية الجضجة كمقاعج لمجمػس

يقابميا "ديدظ" لمكتابة عميو كأنطسة إضاءة جضجة مشاسبة

شالبا
يدتػعب الفرل الستشقل أك الفرل الصائخ بضغ  20إلى ً 40

كانت قج بجأت تجخبة تخكضب الفرل الصائخ بسجرسة الدضجة خجيجة الخسسية لغات بإدارة السصخية التعميسية بسحافطة

القاىخة

سضتع إتاحة (عجد  100فرل) مغ الفرػؿ الحكية الستشقمة .
ً
 االهزّبَ ثبٌمشي األشذ اؽزُبعب وادلشبسوخ يف رٕفُز ِششوػبد ادلجبدسح اٌشئبعُخ ؽُبح
وشديخ(ثذأد ِٓ ٌ )2018/2019زىفري اإلربؽخ ثبٌمشي ادلغزهذفخ

بشاء كرفع كفاءة السجارس كالحزانات كتجيضدىا كتػفضخ الكػادر التعميسية ك
تػفضخ الخجمة التعميسية
-

بالشد ػ ػ ػػبة لسذ ػ ػ ػػخكعات إنذ ػ ػ ػػاء السب ػ ػ ػػاني السجرس ػ ػ ػػية لخجم ػ ػ ػػة م اخح ػ ػ ػػل التعم ػ ػ ػػيع األساس ػ ػ ػػى

كالثػ ػ ػػانػػ كبجايػ ػ ػػة مػ ػ ػػغ عػ ػ ػػاـ  4102فقػ ػ ػػج تػ ػ ػػع تشفضػ ػ ػػح عػ ػ ػػجد ( )0240مذػ ػ ػػخكع بإجسػ ػ ػػالى
( )41512فرل بالقخػ األشج إحتياج.

-

اف الػ ػ ػػػ ازرة تبػ ػ ػػحؿ قرػ ػ ػػارػ جيػ ػ ػػجىا لػ ػ ػػجعع كتشفضػ ػ ػػح السذػ ػ ػػخكع القػ ػ ػػػمي "حيػ ػ ػػاة كخيسػ ػ ػػة"،

كال ػ ػػحػ يعس ػ ػػل عم ػ ػػى تحد ػ ػػضغ ج ػ ػػػدة خ ػ ػػجمات التشسي ػ ػػة البذػ ػ ػخية كخاص ػ ػػة التعم ػ ػػيع ،كيد ػ ػػتيجؼ أكث ػ ػػخ م ػ ػػغ نر ػ ػػف س ػ ػػكاف مر ػ ػػخ ،ف ػ ػػي

مذخكع قػمي كاحج في السحافطات كالقخػ السختمفة

 باإلضافة إلى السذخكعات الجارػ تشفضحىا حالياً التى تقػـ بيا األبشية التعميسية ضسغ السبادرة الخئاسية حياة كخيسة كالتي تجاكزتعجد ( )4111مذخكع إنذاء كتصػيخ لسبانى مجرسية ضسغ القخػ السدتيجفة بالسبادرة

 مغ السدتيجؼ إنذاء  14ألف فرل ،كصيانة كرفع كفاءة  %25مغ السجارس القائسة الستيالكة؛ لخفسمعجالت كثافة الفرػؿ ،كإنياء مذكالت تعجد الفتخات الجراسية ،كخجمة السشاشق السحخكمة مغ الخجمات

التعميسية  ،كزيادة ندبة استيعاب رياض األشفاؿ ،كإحالؿ السجارس غضخ الرالحة،

 متابعة تشفضح السكػف الثاني مغ االتفاقية مع الياباف بعج  100مجرسة حكػمية بسجارس حياة كخيسة كتصبضقالباقة السػسعة النذصة التػكاتدػ االساسية،

 بشاء فرػؿ دراسية ذكية عمى الرعضج الػششي كجدء مغ التحػؿ نحػ تحقضق التعمع الخقسي كتحدضغ التعمعالقائع عمى السيارات.
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-

متابعة البخامج العالجية السدتيجفة لمصالب ضعاؼ التحرضل كالستدخبضغ مغ التعميع كمحػ أمية الكبار،

 خصة قصاع األنذصة كالتى تتزسغ تشفضح كتجيضد نػادؼ عمػـ مرغخة داخل مجارس القخػ كإمجادىا بحقائبلمتجارب العمسية ،كإعجاد أفالـ تػعػية لتشسية مػاىب الصالب كشخرياتيع ،باإلضافة إلى إقامة نجكات
لتحدضغ مدتػػ السعيذة كرفع الػعي البضئى بيحه القخػ ،كإعجاد معارض فشية كمعارض مذغػالت يجكية مغ
إنتاج شالب السجارس.
ٔ غجخ اٌمُذ اٌظبفً واالمجبىل فً ِشاؽً اٌزؼٍُُ-:

تػضح اإلحراءات تحدغ معجالت القضج الرافى في عاـ .2022/2012حضث كصمت ندبة القضج الرافى فى

السخحمة االبتجائية الى  ، %104.9ككصمت ندبة مغ أكسل مخحمة التعميع االبتجائي إلى  .%94.9كىػما يعشي
أف نحػ %5.1مغ األشفاؿ السرخيضغ لع تتح ليع مشح البجاية فخصة االلتحاؽ بالتعميع أك تدخبػا مشو قبل االنتياء

مغ السخحمة االبتجائية ،كتشخفس ندبة القضج الجسالى لألشفاؿ السمتحقضغ بسجارس كفرػؿ رياض األشفاؿ (مغ سغ

 4سشػات كحتى سغ  6سشػات) لشحػ %22.4فقط  ،رغع أىسية التعميع السبكخ الكبضخة في عسمية بشاء السيارات
كزيادة القجرة السدتقبمية عمى التعمع

إال أنو عمى الخغع مغ التحدغ الكبضخ في ندب القضج بالتعميع األساسي ،فإف ندب القضج الرافيةكاالجسالى بسخاحل

التعميع السختمفة تُخفي برػرة عامة تفاكتا ميسا بضغ السشاشق الجغخافية كالفئات االجتساعية.
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كال يػجج تفاكت كبضخ بضغ الحكػر

كاإلناث؛ حضث يقتخب معجؿ التحاؽ
البشات مغ السعجؿ الكمي ليغ.

بل ترل ندبة البشات فى التعميع

االبتجائى الى  %48.77فى الخيف ،

كالتعميع السجتسعى ترل الى %69.65

فى الخيف  ،كترل ندبة البشات فى

الثانػػ العاـ فى الخيف الى

،%57.09مقارنة بالشدبة فى الحزخ
بضشسا يطيخ التفاكت بضغ السشاشق

كالفئات الفقضخة كغضخ الفقضخة كيكػف أكثخ تحض اد ضج اإلناث مقارنة بالحكػر..
ٔ غجخ األُِخ يف ِظش يف اٌششحيخ اٌؼّشَخ  15عٕخ فؤوضش
كىى ندبة الدكاف في الذخيحة العسخية  15سشة فأكثخ ،كليدت لجييع القجرة

عمى القخاءة كالكتابة كالحداب ،كتشز بشػد القانػف ( )8لدشة 1991ـ في شأف
محػ األمية كتعميع الكبار عمى أف :

 محػ األمية كتعميع الكبار كاجب كششي كمدئػلية قػمية كسياسية كتمتدـ بتشفضحهكافة الجيات.

 يقرج بسحػ األمية تعميع السػاششضغ األمضضغ لمػصػؿ إلى نياية الحمقة األكلىمغ التعميع األساسي.

 يقرج بتعميع الكبار "اعصاؤىع قج اًر مشاسباً مغ التعميع لخفع مدتػاىع الثقافي كاالجتساعي كالسيشي لسػاجيةالتغضخات كاالحتياجات الستصػرة لمسجتسع ،كإتاحة الفخصة اماميع لسػاصمة التعميع في السخاحل السختمفة".

 إلداـ األمضضغ مغ الفئة العسخية(  ) 35- 14سشة بسحػ أمضتيع كيجػز محػ أمية مغ يخغب مسغ تجاكز سغ.35كتبمغ ندبة األمية  %30.8بضغ اإلناث فػؽ عذخ سشػات مقابل  %18.5لمحكػر في عاـ  ،2017تدداد في

الخيف لترل الى  ،%38.8كفي صعضج مرخ إلى ما يقتخب مغ الشرف ( %45السشيا –  %44بشى سػيف).
كرغع انخفاض األمية لألصغخ سشا مقارنة باألكبخ سشا ،إال إنيا مازالت مختفعة في الخيف حضث بمغ عجد األميات
في الفئة العسخية مغ  15الى  ،29ممضػنضغ  %75 ،مشيغ في الخيف.
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 بضشسا تبمغ ندبة األمية  %28.7بضغ اإلناث فػؽ عذخ سشػات مقابل  %19.7لمحكػر في عاـ 2020/2019-

بمغ معجؿ االمية  10( %24.1سشػات فاكثخ) عمى

مدتػػ الجسيػرية عاـ 2020/2019

 تدداد في الخيف لترل الى  ،%38.8كفي صعضجمرخ إلى ما يقتخب مغ الشرف ( %45السشيا –

 %44بشى سػيف).

 عجد السحافطات التى يديج معجؿ االمية عمى متػسطالجسيػرية ( )9أعالىا {السشيا – بشى سػيف -أسضػط-

سػىاج-الفضػـ  -البحضخة}.

وفُّب خيض ثشٔبِظ اربؽخ اٌزؼٍُُ ٌٍغُّغ ثذوْ دتُُض

 مغ السدتيجؼ محػ امية  500مػاشغ كل عاـ فى ضل جائحة كػركنا . قج كصل عجد السػاششضغ الحيغ تع محػ أمضتيع مغ 2010حتى  2014تع محػ أمية عجد )1,166,110 ( -مػاشغ.

 فى حضغ كصل عجد السػاششضغ المحيغ تع محػ امضتيع مغ  2015حتى تاريخو تع محػ أمية عجد(  )3,196,828مػاشغ.
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 األٔشــــــخ اٌـال ثُـــــــــــــخ

 إعادة األنذصة لمسجارس مخة أخخػ سػاء أكانت رياضية ،أَـ كذفية ،أَـ ثقافية ،أَـ اجتساعية ،أَـ عمسية ،في
شالبا كشالبة
السجارس القائسة بالفعل ،ككحلظ السشذأة حجيثًا .بإجسالي (ً )19.292.073
شالبا كشالبة في كافة مجاالت األنذصة خالؿ العاـ السالي .2016 /2015
 كقج شارؾ (ً )6,413,774

شالبا كشالبة في كافة مجاالت األنذصة خالؿ العاـ السالي .2017 /2016
 بضشسا شارؾ (ً )3,743,578
شالبا كشالبة في كافة مجاالت األنذصة خالؿ العاـ السالي2018/2017
 بضشسا شارؾ (ً ).7,015,108

شالبا كشالبة في كافة مجاالت األنذصة خالؿ العاـ السالي2019/2018
 بضشسا شارؾ (ً )2.105.188
شالبا كشالبة في كافة مجاالت األنذصة شالب خالؿ العاـ السالي.2020/2019
 بضشسا شارؾ (ً )493165

شالبا كشالبة في كافة مجاالت األنذصة شالب خالؿ العاـ السالي2021/2020
 بضشسا شارؾ (ً )1.500.00
شالبا كشالبة.
 بمغ إجسالي عجد الصالب السذاركضغ في السدابقات (ً )20.792.073
كمغ السدتيجؼ تشفضح بخامج أنذصة قػمية مثل -:

 بخامج االنذصة السقجمة لصالب مجارس قخػ حياة كخيسة. بخامج االنذصة السقجمة لسبادرة القػػ الشاعسة -البخنامج الخياسى المياقة البجنية

 -بخامج النذصة البخنامج الخئاسى (ريحانة)

ً

ً

ً

حتغني اجلىدح واحلبٌخ اٌزٕبفغُخ ٌٍزؼٍُُ زلٍُب والٍُُّب وػبدلُب

Improving the quality and competitiveness of education locally, regionally and globally

 فً ظً رذاػُبد فريوط وىسؤب ادلغزغذ وىفُذ 21
ُ

رٕىع ِظبدس اٌزؼٍُ واربؽزهب جلُّغ ادلؼٍّني وادلزؼٍّني ؽُش مت اٌجذء فً-:


اٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ

لع يتع تصبضق نطاـ التعميع عغ بعج قبل  ، 2018حضث عسمت الػ ازرة عمى تػفضخ العجيج مغ السشرات بجانب بشظ

السعخفة السرخؼ ( )www.ekb.egالتي تدسح باستسخار عسمية التعمع كخاصة في اثشاء انتذار فضخكس كػركنا
كقخار تعصضل الجراسة في السجارس بجاية مغ مشترف شيخ مارس .2020

 لٕىاد ِذسعزٕب (ِذسعزٕب ِ ،1ذسعزٕب  :)2مجسػعة مغ القشػات التي أشمقتيا ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع

الفشي لبث الجركس التعميسية لسختمف السخاحل التعميسية كفق لججكؿ بث أسبػعي يتع اإلعالف عشو بجاية مغ

العاـ الجراسي الحالي  ،2021/2020كذلظ باإلضافة إلى القشػات التعميسية التي يبثيا قصاع القشػات

الستخررة.
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اؿالق "ِٕظخ احلظض االٌىرتؤُخ" https://www.hesas.eg

تػفخ شخؽ تعمع ججيجة كشخح سمذ لمسشاىج الجراسية بصخيقة تفاعمية كمستعة أكناليغ ،يقجمو معمسػف خبخاء في

مجاليع ،باإلضافة إلى أسئمة عمى كل درس تجعع
نطاـ التقضيع الججيج لمسخحمة الثانػية ،كسا تحتػؼ

السشرة عمى مرادر تعميسية متعجدة مغ بشظ

السعخفة السرخؼ.


ٔظبَ اداسح اٌزؼٍُ LMS.EKB.eg

السرجر الخئيدي لمسحاكخة لصالب السخحمة

الثانػية ،حضث تزع محتػػ رقسي تفاعمي

مخبػط بالسشاىج الجراسية لسداعجة الصالب
عمى الفيع بذكل أفزل ،كمعخفة مخخجات

التعمع الستاحة في كل درس مغ خالؿ

السحتػػ التفاعمي الحؼ يزع نرػص

كمقاالت كرسػمات كصػر كمقاشع فضجيػ لكل

مػضػع أك درس في السشيج ،باإلضافة إلى تساريغ تداعج الصالب عمى تقضيع فيسو لمسػضػع كترحيح

أخصائو.


ادلىزجخ اٌشلُّخ Http://study.ekb.eg

كالتي تزع محتػػ عمسي رقسي لكافة السخاحل التعميسية بالػسائط الستعجدة (فضجيػ -صػر -أفالـ كثائكية) ،فزال

عغ اتاحة أكثخ مغ  80قامػس كمعجع لالستخجاـ ،ككتب مػسػعة الفخاشة ،كمحتػػ متعجد التخررات لدشػات
نطاـ التعميع الججيج.



ِٕظخ اٌزىاطً HTTPS//Edmodo.org

كىي مشرة أشمقتيا الػ ازرة لمتػاصل بضغ الصالب كالسعمسضغ عغ بعج ،حضث تسكغ ما يقخب مغ  22ممضػف شالب
مػزعضغ عمى ما يقخب مغ  55ألف مجرسة أف يتػصمػا مع السعمع كسا لػ كاف في السجرسة ،كذلظ لذخح الجركس

التعميسية كاإلجابة عمى استفدارات الصالب كتدميع السذخكعات البحثية.


ِٕظخ اٌجش ادلجبشش ٌٍؾظض االفرتاػُخ https://stream.moe.gov.eg

كىي مشرة أشمقتيا الػ ازرة لبث السخاجعات لصمبة الثانػية العامة كالجبمػمات الفشية خالؿ العاـ الجراسي

 ،2020/2019قبل امتحانات الذيادة الثانػية العامة كالجبمػمات الفشية.
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لٕبح وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ ػًٍ َىرُىة



ادلششوػبد اٌجؾضُخ

كىي قشاة مخررة لبث السػاد التعميسية لجسيع السخاحل التعميسية عبخ الضػتضػب.
بجيال عغ امتحانات نياية
تع تقجيع السذخكعات البحثية لدشػات الشقل لمتعميع العاـ كالفشي كالرف الثالث اإلعجادؼ ً

العاـ الجراسي  2020/2019لتالفي تأثضخات جائحة كػركنا عمى العسمية التعميسية ،كذلظ إما إلكتخكنيا مغ خالؿ
كرقيا إلى السجرسة إذ يقػـ أخرائي التكشػلػجيا
مشرة " ”Edmodoأك مغ خالؿ السكتبة الخقسية ذاكخ ،أك ً
بالسجرسة بسيسة إتاحتو عمى السشرة اإللكتخكنية

 إتاحة بخيج إلكتخكني مػحج باإلضافة إلى  Microsoft officeلػ  20ممضػف شالب.
 رٕفُز أورب ِٕظىِخ اِزؾبٔبد اٌىرتؤُخ

مل َزُ رـجُك ٔظبَ رمىَُ اٌىرتؤٍ ػًٍ ؿالة ِشؽٍخ اٌضبٔىَخ اٌؼبِخ لجً اوزىثش 2018
االِزؾبٔبد االٌىرتؤُخ- :

انذاء مػقع مشرة االختبارات اإللكتخكنية مغ خالؿ أجيدة التابمت كتشفضح أكبخ مشطػمة امتحانات إلكتخكنية حضث
تع:
 تشفضح االمتحانات االلكتخكنية لمرف االكؿ الثانػؼ لمفرل الجراسي الثاني في مايػ  ،2019 / 2018كبمغعجد الصالب الحيغ تسكشػا مغ الجخػؿ عمى مشرة االمتحانات اإللكتخكنية في الفرل الجراسي الثاني

 2019/2018عجد ( )436382شالب كشالبة بالرف االكؿ الثانػؼ.

 امتحاف كتقػيع  1.2ممضػف شالب إلكتخكنيا في امتحانات نياية العاـ الجراسي .2020/2019 ترحيح  10.4ممضػف امتحاف إلكتخكني لزساف دقة التقضيع -تقضيع أكثخ مغ  19ممضػف مذخكع بحثي لمصالب إلكتخكنيا.

كفى عاـ ( )2021/2020امتحاف كتقػيع شالب الثانػؼ العاـ بجسيع مخاحمو بشطاـ األسئمة الججيج الحؼ يدتيجؼ
كرقيا كتع الترحيح الكتخكنيا حدب مدتججات خصة
قياس معجالت كنػاتج التعمع كليذ مجخد معجالت التحرضلً ،
العسل في ضل جائحة كػركنا كتأثضخاتيا عمى سضخ العسمية التعميسية.
ٔ ظبَ اِزؾبْ - : EST

امتحاف إلكتخكني تع إعجاده مغ قبل الػ ازرة ،صسع خريراً لصالب الجبمػمة األمخيكية كبجيل المتحاف اؿ SAT

كاؿ ACTلضتع تقضيع الصالب كتأىضميع لجخػؿ الجامعات في مرخ ،حضث تذسل مجسػعات تقضيسات  ESTعمى
 EST Iك EST IIكالتي تذبو ليكل مجسػعات تقضيسات اؿ .SAT
47

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

 خاض االمتحاف شالب مغ محافطات القاىخة كالجضدة كاإلسكشجرية ،في مػاد ( Math 1ك Math 2كBiologyك Physicsك)Chemistry

 إعجاد مػاصفات كرقة امتحانية المتحاف متعجد التخررات ألكؿ مخة في يػنضػ  2020لصالب الرفػؼ مغالخابع االبتجائي حتى الثالث اإلعجادؼ.

 التأمضغ امتحانات الثانػية العامة لمعاـ الجراسي  2020/2019في ضل تجاعيات جائحة كػركنا مغ خالؿمجسػعة متكاممة مغ اإلجخاءات االحت اخزية .

 جتهُض ادلذاسط ثبدلؼبًِ االٌىرتؤُخ

لجً 2014مت جتهُض (ِ )900ؼًّ اثزذائٍ فمؾ  ،2009/2010ولجً هزا اٌزىلُذ رؼزرب االعهضح لذديخ ال رشغً

اٌرباِظ احلذَضخ

 -تع تجيضد عجد ( )9249معسل في عجد ( )9249مجرسة

 -تع تجيضد عجد ( )27439فرل مصػر في عجد ()3260

مجرسة

 تع تػصضل عجد ( )2530مجرسة بذبكات الفايبخ حتى سػر السجرسة ،لسخحمة التعميع الثانػؼ ككحلظ التػصيالتالجاخمية بشدبة انجاز %100

 -تػفضخ عجد ( )37ألف شاشة تفاعمية لسجارس التعميع الثانػؼ بشدبة انجاز %100

 تػفضخ عجد ( )2,008,000جياز تابمت لجسيع شالب السخحمة الثانػية في (،2020/2019 ،2019/2018 )2021/2020بشدبة إنجاز %100

 استكساؿ تجيضد عجد ( )15مجرسة لمستفػقضغ في العمػـ كالتكشػلػجيا باألجيدة التكشػلػجية الالزمة -الترحيح االلكتخكنى لعجد ( )650الف شالب بالثانػية العامة . 2020/ 2021

 اٌزُّٕخ ادلهُٕخ ٌٍّؼٍّني واٌىىادس االداسَخ

مت رذسَت ػذد ( )677,000ثبألوبدديُخ ادلهُٕخ ٌٍّؼٍّني لجً 2014

عمى الشحه التالى :
 تجريب عجد ( )152الف معمع عمى استخجاـ التكشػلػجيا في التجريب.

 عجد الستجربضغ الحاصمضغ عمى الذيادات الجكلية في مجاؿ تكشػلػجيا ( )25.466ألف معمع
 تجريب عجد ( 70ألف) معمع عمى بخامج التخقي ضسغ الدمع الػضيفي لسدتػيات كادر السعمسضغ-بخامج التدكضغ
عمى الكادر  onlineباألكاديسية السيشية لمسعمسضغ.

 تجريب عجد ( )2500مغ األخرائضضغ كالسعمسضغ عمى التعامل مع ذكؼ اإلعاقات البديصة بسجارس الجمج،
كعجد ( )1000كذاؼ لمسػىػبضغ ،كعجد ( )9000معمع عمى لغة االشارة كشخيقة بخايل.
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 مشح شيادات الرالحية الالزمة لػضائف التعميع لعجد ( )119.597معمع.

 عجد السعمسضغ الحيغ تست تجريبيع عمى بخامج التخقي ضسغ الدمع الػضيفي لسدتػيات كادر السعمسضغ-بخامج
التدكضغ عمى الكادر  70ألف معمع  onlineباألكاديسية السيشية لمسعمسضغ .في ضل جائحة كػركنا.

معمسا في الفتخة مغ يػلضػ 2014كحتى تاريخو
 تجريب (ً )1,468,080
 تجريب عجد ( )827.639ألف معمع بالرفػؼ األكلى عمى نطاـ التعميع الججيج ،كذلظ في إشار تصػيخ
مشطػمة التعميع قبل الجامعي.

 بخنامج السعمسػف اكال تع التجريب لعجد ( )315000معمع
رذسَت (ِ )31,105ؼٍُ ووبدس اداسٌ رمشَجب ،لجً 2014

بالشدبة لتجريب الكهادر اإلدارية بالسجارس:

 تجريب ( )188,601ألف متجرًبا في الفتخة مغ يػنضػ  2014كحتى تاريخو عمى مجسػعة مغ البخامج التي مغشأنيا دعع أداء اإلدارة السجرسية.

تجريب حهالي  41.5الف مجيخ ووكيل مجرسة عمى ميارات القيادة.

 عجد الستجربضغ عمى بخامج إدارة ميارات الكيادات التخبػية كإعجاد أجياؿ مغ الكيادات عجد ( )7712متجرب .)(online-learningفي ضل جائحة كػركنا

 عجد الكػادر البذخية السؤىمة عمى أنطسة السعمػمات كإعجاد السفخدات االختيارية  150مؤىل بالسخكد القػميلالمتحانات
حتغني االؽىاي ادلبٌُخ االعزّبػُخ ٌٍّؼٍّني:
وبٔذ هٕبن ػذح ِـبٌجبد ِٓ ادلؼٍّني ثزؾغني األوػبع ادلبٌُخ يف ظً ػذَ فبػٍُخ ٔظبَ وبدس ادلؼٍُ يف حتغني دخً

ادلؼٍُ

إقخار مجمذ الشػاب لحدمة السدايا السالية لمسعمسضغ كمعاكنضيع

 -يدتفضج مشيا ٔ ٕ.ممضػف بقصاع التعميع قبل الجامعي العاـ بتكمفة  ٙ.ٙمميار جشيو.

 إنذاء صشجكؽ لمخعاية االجتساعية كالسالية لمسعمسضغ بالسيغ التعميسية كمعاكنضيع بالتخبية كالتعميع. -زيادة بجؿ السعمع )٪٘ٓ( :مغ قيسة ىحا البجؿ في 2020/6/30

 زيادة حافد االداء الذيخؼ )٪٘ٓ( :مغ قيسة ىحا الحافد في .2020/6/30 زيادة مكافأة االمتحانات )٪ٕ٘( :مغ قيسة السكافأة السقخرة في 2020/6/30 -حافد إدارة مجرسية شيخؼ بكيسة ٕٓ٘ ٔ٘ٓ ،جشيو لمسجيخ كالػكضل.
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سشػيا لسجة  5سشػات ،باجسالى  150الف معمع
كسا كجو رئيذ الجسيػرية بإجخاء إعالف لتعضضغ  30ألف مجرس ً
كذلظ لتمبية احتياجات تصػيخ قصاع التعميع ،كسج العجد فى جسيع التخررات.

كسا كجو باعتساد حافد إضافي ججيج لتصػيخ السعمسضغ بقصاع التعميع ،ليرل إجساليو إلى حػالى  3.1مميار
جشيو.متػسط الديادات الذيخية لمسعمع يتخاكح مغ ٕٖ٘ الى ٘ ٗٚجشيو بخالؼ حافد االدارة السجرسية.
 حتغني عىدح احلُبح ادلذسعُخ
ؽظٍذ ػذد (ِ )4469ذسعخ فمؾ ػًٍ االػزّبد واجلىدح يف اٌفرتح ِٓ  2008اىل .2014

 حرمت عجد ( )1311مجرسة عمى االعتساد كالجػدة في العاـ السالي 2016/2015 حرمت عجد ( )1308مجرسة عمى االعتساد كالجػدة في العاـ السالي 2017/2016 حرمت عجد ( )805مجرسة عمى االعتساد كالجػدة في العاـ السالى2018/ 2017 -حرمت عجد ( )2035مجرسة عمى االعتساد كالجػدة مغ  2018حتى  2021ـ

 إجسالي مغ  2015كحتى تاريخو بالشطخ لتجاعيات جائحة كػركنا عجد ( )4634مجرسة ،مشيع عجد ()357مجرسة تعميع خاص،

 تع تجريب عجد ( )15000كادر كمعمع عمى معايضخ كنذخ ثقافة الجػدة فً ظً رذاػُبد فريوط وىسؤب ادلغزغذ وىفُذ  21مت- :

 تجريب عجد (ُ )11 500متجرب عمى تػضيف التكشػلػجيا في العسمية التعميسية .onlineالسخشحضغ لمكياـ ببث الحرز االفتخاضية بالسخاحل االبتجائية
السعمسضغ ُ
 تجريب عجد (ُ )200معمع مغ ُكاإلعجادية كالثانػية ،كذلظ عمى بخنامج االجتساعات عغ بعج (.)WebEx

 التجريب  onlineعمى استخجاـ مشرة  Edmodoكتشطيع العجيج مغ الجكرات التجريبية عمضيا عمى ُمدتػػالسجرسة كالسجيخية.

 -باإلضافة لبعس التجريبات األخخػ عمى بخامجMicrosoft teams، Zoom، Edmodo classroom:

 اٌشػبَخ اٌزؤُُِٕخ ٌٍـالة

الخعاية التأمضشية في جسيع السخاحل بعجد إجسالي ( )6892شالب ،كتذسل الصالب السدتفضجيغ مغ التأمضغ ،كالصالب
السدتفضجيغ مغ اإلعانة اجتساعية كالصالب السدتفضجيغ مغ العالج  /ندبة عجد ،سكخ  /أكراـ.

50

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

 مل َزُ رـجُك ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ اجلذَذح( )2.0ثشَبع االؿفبي واٌظفىف االوىل ثبدلشؽٍخ

االثزذائُخ لجً اوزىثش  2018ؽُش مت حتذَش ادلٕبهظ وفمب دلششوع رـىَش اٌزؼٍُُ وبالرً-:

 تع تصبضق مشطػمة التعميع الججيجة بخياض االشفاؿ كالرف االكؿ كالثاني االبتجائي. تع إعجاد أدلة التػكاتدػ لمرف الثاني االبتجائي بالسجارس العادية كالسجارس السرخية اليابانية.كمخاجعة كتعجيلالكتب الجراسية القائسة بجسيع الرفػؼ كالتخررات السختمفة ()1.0

 تع إعجاد اإلشار العاـ لسشاىج رياض االشفاؿ كالرفػؼ االكؿ كالثاني كالثالث االبتجائي بسخكد تصػيخ السشاىج. -إعجاد السرفػفة لجسيع التخررات(عجد  7تخررات ،المغة العخبية  ،العمػـ ،الجراسات اإلجتساعية،

الخياضيات ،السجاالت ،التكشػلػجيا ،المغات األجشبية)  ،بعج مخاجعتيا مع مجيخك عسػـ تشسية السػاد بجيػاف عاـ

الػ ازرة.
-

كسا تع إعجاد اإلشار العاـ لبخامج ذكؼ اإلعاقات غضخ السجمجضغ ،لمرفػؼ مغ الخكضة كحتى الرف الثالث

االبتجائي( .كفق مذخكع ) )2.0بسخكد تصػيخ السشاىج

 إعجاد اإلشار العاـ لبخامج ذكػ اإلعاقة الدسعية كالبرخية غضخ السجمجضغ لمرفػؼ مغ االكؿ كحتى الرفالثالث االبتجائى ،لجسيع التخررات.

 إعجاد دلضل مػجيات تكضيف مشاىج السػاد التعميسية لحكػ اإلعاقة الدسعية كالبرخية ،مغ الخكضة كحتى الرفالثالث االبتجائى( .كفق مذخكع )2.0

 تصػيخ مشاىج المغة اإلنجمضدية لجسيع السخاحل التعميسية ضسغ مذخكع ()2.0 -ربط السشاىج الجراسية بجسيع مخاحل التعميع قبل الجامعى بخكابط بشظ السعخفة السرخػ.

 اعجاد سضشاريػىات تعميسية لمكتاب اإللكتخكنى التفاعمى ،لغة انجمضدية ،بالتعاكف مع اإلدارة العامة لمتعميعاإللكتخكنى لمسدتػيات األكؿ كالثانى لسخحمة رياض األشفاؿ ،ك الرف األكؿ اإلبتجائى ،الفرل الجراسى الثانى

 اعجاد سضشاريػىات تعميسية لمكتاب اإللكتخكنى التفاعمى لغة فخندية ،بالتعاكف مع اإلدارة العامة لمتعميعاإللكتخكنى لمرف األكؿ الثانػػ

 إعجاد حقضبة تعميسية لستعجدػ اإلعاقات تذسل  :أنذصة تخبػية  ،دلضل معمع  ،دلضل كلى األمخ  ،دلضللألخرائى الشفدى.

-

إعجاد حقضبة تعميسية لتأىضل الصفل ذكػ اإلعاقات الستعجدة ( السخحمة األكؿ)

 -اعجاد حقضبة تعميسية لسخحمة التيضئة (السدتػيضغ ) في االعاقة الحىشية

 -دلضل مخحمة رياض االشفاؿ مكفػفضغ – مدتػؼ ثاف– دلضل مخحمة رياض االشفاؿ معاقػف سسعيا(السدتػيضغ)
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 -تع إعجاد اآلشار العاـ لسشاىج ذكػ اإلعاقة الفكخية ( رياض أشفاؿ – الرفػؼ الثالث االكلى مغ السخحمة

االبتجائية تع إعجاد دلضل مػجيات إعجاد السػاد التعميسية ( الػرقية كالخقسية ) لمستعمسضغ ذكػ اإلعاقة( البرخية-

ذكػ اإلعاقة الدسعية)

 تست مػاءمة كتاب اكتذف – برخػ الرفضغ االكؿ كالثانى االبتجائى لمعاـ الجراسى . -اعجاد مرفػفة السعايضخ كالسؤشخات لسشيج اإلرشاد كالتػجية السيشى بالسخحمة الثانػية بالتعميع الفشى .

 مخاجعة كتعجيل السػاد التعميسية الخقسية ( )DLOsالسقجمة مغ عجد مغ الذخكات {بخيتانيكا ،يػريكا ،كلػنجساف،كنيزة مرخ ،كغضخىا} (في مػاد :الخياضيات ،كالعمػـ ،كالمغة العخبية ،كالجراسات االجتساعية كالفمدفة،

كالتاريخ كالجغخافيا) .لمرفػؼ مغ الخكضة ،كحتى الثالث الثانػؼ بسخكد تصػيخ السشاىج ( )2400عشرخ

رقسي تعميسضي

 إعجاد مقاييذ التقضيع الستجرج ألنذصة التػكاتدػ بالسجارس السرخية اليابانية كالسجارس العادية. -إعجاد مرفػفة الكيع كاحتخاـ اآلخخ بالتعاكف مع ك ازرة األكقاؼ.

 تع االنتياءمغ إعجاد جسيع أشخ السشاىج لمرفػؼ ( )6-4ابتجائى لجسيع السػاد الجراسية كفق مذخكع(.)2.0كالتى فى ضػئيا سضتع إعجاد السشاىج الججيجة لمعاـ الجراسى الججيج كقج تزسغ السذخكع إعجاد عجد ( )3أشخ

لمغة العخبية كالكيع كاحتخاـ اآلخخ لمغة العخبية.،

 -تع اإلنتياء مغ اعجاد الدضشاريػىات ك مخاجعة السحتػػ اإللكتخكنى ،كجارػ رفعو عمى مػقع الػ ازرة.

 -تع اعجاد دلضل لألسخة السرخية يتزسغ إرشادات لكيفية التعامل مع االشفاؿ فى حاالت االزمات ككيفية

اكتذاؼ السذكالت الشفدية نتيجة الجائحة كالتعامل معيا كارشادات لكيفية االستحكار الجضج كاستخجاـ الػسائط

التكشػلػجية السختمفة .

 تع اعجاد كتاباف األكؿ لمرفػؼ مغ االكؿ الى الثالث االبتجائي كالثانى مغ الرف الخابع الى الدادساالبتجائي كيتزسغ مػاقف كقرز لمتػعية بأخصار االدماف كالتجخضغ .

 تع االنتياء مغ اعجاد السػاد التفاعمية لسشاىج الفمدفة كالتخبية الػششية لمرف الثالث الثانػػ لمفرمضغ الجراسضضغاألكؿ كالثانى لمعاـ الجراسى.

 دػُ ِذاسط اٌذِظ وِذاسط روٌ اإلػبلخ ،واٌفبئمني وادلىهىثني
تساشيا مع رؤية مرخ  2030إلتاحة التعميع
تيتع ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشي بحكػ االحتياجات الخاصة
ً
كالتجريب لمجسيع بجػدة عالية دكف تسضضد ،تدعى ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشى إلى تغضضخ نطخة السجتسع إلى
.أبشائشا ذكػ القجرات الخاصة؛ كتحػيميع إلى قػة مشتجة كمؤثخة فى السجتسع
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تعسل الػ ازرة عمى تحدضغ الفخص التعميسية السقجمة لألشفاؿ ذكػ اإلعاقات البديصة كمداعجتيع عمى التكيف مع
السجتسع مغ خالؿ دمجيع بالسجارس كتحدضغ جػدة التعميع السقجـ ليع.
ً
وفً هزا اإلؿبس ثزٌذ اٌىصاسح عهىدا ثبسصح ٌزؾمُك اٌذِظ اٌزؼًٍُّ فً ادلذاسط ِٓ خالي احملبوس
اِرُخ-:
احملىس األوي :صَبدح أػذاد اٌـالة روي االؽزُبعبد
مبذاسط اٌذِظ

ارتفع عجد الصالب السجمجضغ ليرل إلى
( )108224شالب كشالبة مػزعضغ عمى
( )19005مجرسة عمى مدتػػ الجسيػرية لمعاـ
 2021 /2020مقارنة بػ ( )17229شالب
.كشالبة لمعاـ 2017/2016
 -صجر القخار الػزارػ ( )252لدشة 2017

كالحػ يشز عمى أف كل السجارس دامجة،

تيدضخ عمى أبشائشا ذكػ اإلعاقة كأكلياء أمػرىع .
ًا

احملىس اٌضبٍٔ :اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ٌٍّؼٍّني

 عقجت تجريبات تخررية كنػعية لسا يديج عغ ( )75ألف معمع ،عمى أسالضب نطاـ الجمج كالتعامل معالصالب السجمجضغ ،كجارػ اإلعجاد لتجريب ( )100ألف معمع .

 -تع تجريب  72ألف معمع كأخرائي كمجيخ مجرسة عمى التعامل مع ذكؼ اإلعاقة

 -عقج تجريبات ألكثخ مغ  5400معمع كمجيخ كأخرائى لتجريبيع عمى التعامل مع الصالب السجمجضغ.

احملىس اٌضبٌش :رـىَش ادلٕبهظ اخلبطخ ثزوي االؽزُبعبد اخلبطخ

تع تصػيخ السشاىج بالتعاكف مع مجيخػ عسػـ تشسية السػاد الجراسية ،كمخكد تصػيخ السشاىج باإلضافة إلى

إعجاد كثيقة معايضخ مشاىج التخبية الخاصة ،كمػاءمتيا لصالب الجمج فى ضػء نطاـ التعميع الججيج . 2.0

كسا تع إعجاد اإلشار العاـ لسشاىج التخبية الفكخية لمرفػؼ مغ الخابع إلى الدادس  ،كمػاءمة السػاد التعميسية

لحكػ اإلعاقة بأشكاليا السختمفة(غضخ السجمجضغ) ،البرخية كالدسعية ،كالفكخية ،بسا جاء باإلشار العاـ لسشاىج ذكػ
اإلعاقة  ،لمرفػؼ مغ األكؿ إلى الثالث االبتجائى ،لجسيع التخررات ،كتصبيقو العاـ الجراسى 2022 / 2021

احملىس اٌشاثغ :جتهُض ورـىَش ادلذاسط

 تجيضد  500غخفة مرادر تعمع .53
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 -تقجيع دعع تكشػلػجى لعجد ( )300مجرسة دامجة بعجد مغ السحافطات .

 جارػ تجيضد ( )30غخفة مرادر كتقجيع دعع تكشػلػجى لػ ( )1300مجرسة دامجة .احملىس اخلبِظ :رؼبوْ ِغ ششوبء اٌزُّٕخ

تػقيع بخكتػكػالت مع عجد مغ الػ ازرات كأعخؽ الجامعات السرخية كمشطسات السجتسع السجني
عقج شخاكات مع مشطسات أجشبية كمحمية لػتقجيع دعع تكشػلػجى لمسجارس الجامجة كتأىضل الكػادر التعميسية.

احملىس اٌغبدط :زلىس األٔشـخ

تع عقج لقاءات تػعػية لشذخ ثقافة الجمج فى جسيع السحافطات استيجفت عجد ( )10آالؼ معمع كأخرائى

كمجيخػ السجارس .

سشػيا عمى السدتػػ السحمى كاإلقميسى كالجسيػر كتتسثل فى مدابقات متشػعة لكخة القجـ لمرع
األنذصة تقاـ
ً
أخضخ ماراثػف دراجات فى حب مرخ بالسسذى الدياحى ببػرسعضج
كالفكخػ كالجمج ككخة اليجؼ لمسكفػفضغ ،كأقيع ًا
لجعع األنذصة الدياحية لمػشغ مغ خالؿ شالب مجارس التخبية الفكخية كالجمج .
االعاقة
مدارس ر
التبية الخاصة
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كيػضح الججكؿ الدابق تقديع الصالب كفقا لالعاقة  ،كجج اف عجد الصالب فى اعاقة السكفػفضغ كضعاؼ البرخ
قج بمغ  ، 23718كبمغ عجد شالب الرع كضعاؼ الدسع  ، 10965كعجد االعاقة الحىشية  , 29420كعجد
الصالب فى السذافى  44373شالب.
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كسا أقيست ألكؿ مخة فرػؿ مددكجى كمتعجدػ اإلعاقة بسرخ كبمغ عجدىا  11فرل بجأ العسل بيا مشح إعالف

عاما لحكػ اإلعاقة  ،كتع دعع مخكد العاشخ مغ رمزاف لتأىضل ذكػ االحتياجات
فخامة الخئيذ عاـ ً 2018
الخاصة بالعجيج مغ الستخررضغ مغ حسمة الساجدتضخ كالجكتػراه بالتعاكف مع كمية عمػـ ذكػ اإلعاقة الستكباؿ
مجانا لتقجيع الجعع ليع.
يػميا ً
 500حالة ً
المدارس

المدارس الرسىم
تربية خاصة
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عجد مجارس التخبية الخاصة تبمغ  1139مجرسة حتى عاـ ،2022-2021

مجارس خاص لغات

1

مشيع 11مجرسة خاص عخبى 7 ،

كتذسل  42.255ألف شالب معطسيع مغ البشضغ بعجد  27.002ألف شالب مقابل  15.253ألف شالبة .
كتبمغ كثافة فرػؿ مجارس التخبية الخاصة

 11.5شالب /فرل خالؿ عاـ -2019
 2020مقابل  8.5شالب /

فرل خالؿ عاـ  ،2019-2018كيقجر

متػسط نرضب السجرس مغ التالمضح 4.3

شالب مقابل  4.1شالب خالؿ فتخة السقارنة

ذاتيا .كسا تع إنذاء عجد  14مخكد لمتفػؽ
كالسػلبة لصالب التخبية الخاصة ،كبمغ عجد

مخاكد السػىػبضغ ( )39مخك اد في العاـ السالي
 ، 2019/2018كعجد السخاكد االستكذافية

( )54مخك اد مػزعضغ عمى  27مجيخية ،حضث
بمغ عجد الصالب السدتفضجيغ لمتجريب عمى

شالبا بالسخاكد
السذاريع العمسية ()1088
ً
االستكذافية.
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حتغني رٕبفغُخ ؤظُ سلشعبد اٌزؼٍُُ
تحدغ السؤش اخت الجكلية لمتعميع ،حضث تقجمت

مرخ  11مخك اًد بسؤشخ التعميع قبل الجامعي

ضسغ مؤشخ السعخفة العالسي ،لتحتل بحلظ السخكد

 72في تقخيخ  2021مقارنة بالسخكد  83في

تقخيخ  ،2020بضشسا تقجمت  3مخاكد بسؤشخ جػدة
التعميع الرادر عغ ، US Newsحضث جاءت

بالسخكد  39بتقخيخ  2021مقارنة بالسخكد 42

بتقخيخ .2020
كباإلضافة إلى ما سبق ،تقجمت مرخ  12مخك اًد

في مؤشخ التعميع التقشي كالتجريب السيشي ضسغ

مؤشخ السعخفة العالسي ،لتحتل بحلظ السخكد 68

بتقخيخ  2021مقارنة بالسخكد  80بتقخيخ . 2020
كبجانب ذلظ ،رصج التقخيخ الشطخة الجكلية لسا تع مغ جيػد في ىحا السمف ،حضث أكجت فضتر عمى امتالؾ مرخ

لشطاـ تعميسي شامل كمتفػؽ مغ حضث إمكانية الػصػؿ إلى الفخص التعميسية عمى مدتػػ مشصقة شساؿ أفخيكيا،
مػضحة أف مبادرة "حياة كخيسة" تيجؼ إلى رفع مدتػػ كجػدة خجمات التعميع بالقخػ السرخية.

كأكج البشظ الجكلي أف ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشي قج شخعت في خصة إلحجاث نقمة نػعية في جػدة التعميع

السجرسي لتدكيج الصالب بالتعميع األساسي كالسيارات الحياتية كالخقسية الالزمة لدػؽ العسل ،كسا تعسل عمى تػسيع
نصاؽ التعمع القائع عمى التكشػلػجيا.
كبجكرىا ،أكجت الضػنيديف عمى أف استثسارات مرخ شػيمة األجل بالتعمع الخقسي خففت مغ كشأة جائحة فضخكس
كػركنا ،حضث ساىست في تيدضخ إجخاءات التحػؿ إلى التعمع عغ بعج أثشاء الجائحة

 رٍجُخ اؽزُبعبد عىق ٌؼًّ ِٓ ختظظبد فً اٌزؼٍُُ اٌفىن

ئيديا في تأىضل عجد كبضخ مغ الذباب كتدكيجىع بالسيارات كالقجرات التي تدسح
أمكغ لمتعميع الفشي أف يمعب دك ار ر ً
ليع بتمبية احتياجات سػؽ العسل ك ادخاؿ تخررات ججيجة في التعميع الفشي لتمبي احتياجات سػؽ العسل  ،مغ
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خالؿ إعجاد خخيجضغ ذكؼ مدتػػ عالي مغ التعميع ،كلجييع ميارات فشية عالية ،كقادريغ عمى التعامل مع

التكشػلػجيا الحجيثة .الذكل التالى يػضح احتياجات سػؽ العسل

اٌزؼٍُُ اٌفٍٕ اٌمىح االعبعُخ ٌمىح اٌؼًّ
يسثل خخيجي التعميع الفشي القػة االساسية لقػة العسل في مرخ الججكؿ التالى يػضح حجع

قػة العسل التى يسثميا خخيجى التعميع الفشي في االقتراد حضث يسثل اعمي ندبة في حجع

قػة العسل مغ احرائيات الجياز السخكدػ لمتعبئة ك االحراء.

ِذاسط اٌزىٕىٌىعُب اٌزـجُمُخ ثششاوخ ِغ ششوبد لـبع االػّبي

في خالؿ  3سشػات فقط بمغ عجد مجارس التكشػلػجيا التصبيكية  27مجرسة بذخاكة مع القصاع الخاص في مختمف
تخررات التعميع الفشى كأصبحت السجارس محط اىتساـ العجيج مغ الصالب لقج تقجـ لػ مجارس التكشػلػجيا التصبيكية

في ىحا العاـ الجراسي ما يديج عمى  40ألف شالب كشالبة مغ مختمف أنحاء الجسيػرية 2021 /2020بسختمف
السخاحل الجراسية.

بػ 10محافطات مختمفة (القاىخة ،اإلسكشجرية ،الجضدة ،الدػيذ ،السشيا ،الجقيمية ،بػرسعضج،

الذخقية ،السشػفية ،القمضػبية) ،تزع العجيج مغ التخررات التي يحتاجيا سػؽ العسل ،كالتي تصبق ألكؿ مخة
بسرخ تخرز تكشػلػجيا اإلنتاج الحضػاني كالجاجشي ،تكشػلػجيا الدراعة كالخؼ،كتكشػلػجيا صشاعة الحمي

كالسجػىخات ،الحكاء الرشاعي ،الفشػف الخقسية ،تخرز صيانة كإصالح الديارات،األنطسة اإللكتخكنية ،نطع
تكشػلػجيا السعمػمات كالذبكات ،تذغضل كصيانة معجات الصاقة ،الصباعة.
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 الرسم التالى يوضح االنشطة الموجودة باالقتصاد التى تحتاج الى خريجي التعليم الفنى بكافة نوعياتهو تخصصاته

يعكذ ليكل نطاـ التعميع الفشي القػة الجافعة لالقتراد نحػ تحقضق التشسية الػششية كذلظ بالخغع مغ ىشاؾ الكثضخ
مغ التغضضخات التي شخأت عمى سػؽ العسل في الػضع الخاىغ حضث يتػاءـ نطاـ التعميع الفشى مع تغضخات ليكل
االقتراد السرخػ باضافة الججيج مغ السشاىج ك التخررات لمتعميع الفشى .

ٔ مبؽ اٌؼؼف()Weakness
ادلغبثمبد اٌذوٌُخ

اصبحت التشافدية اليهم واقعا ندعى لمهصهل اليو

 االخزجبس اٌذويل PIRLS

ِب هى اٌـ  PIRLS؟

ىى الجراسة الجكلية السعخكفة بسدسى "دراسة التقجـ في مدتػػ

القخائية الجكلية"  ،PIRLSبتقجيع اختبار عالسي يقػـ عمى أساس
السقارنة لكياس قجرات شالب الرف الخابع في ميارات القخاءة

بمغتيع األـ ،كمقارنة الشتائج بضغ الجكؿ السذاركة.
األهذاف اٌشئُغخ ٌٍّغبثمخ

 الحرػؿ عمى بيانات شاممة عغ قجرات الصمبة في القخاءة كالفيع كالتحمضل في الرف الخابع االبتجائي. -تحجيج العػامل السؤثخة في اكتداب السعخفة ،مثل :السشاىج كالسسارسات التعميسية كدكر األسخة كغضخىا.

 مقارنة تحرضل الصمبة في القخاءة في أنطسة تخبػية متبايشة في خمفياتيا الثقافية كاالقترادية كاالجتساعية.58
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 الػصػؿ إلى أىع كأفزل الػسائل السؤدية إلى تعميع أفزل ،كذلظ عبخ مقارنة نتائج االختبارات لجكلة مامع نتائج دكؿ أخخػ متقجمة في الدياسات كالشطع التعميسية السصبقة كالتي تؤدؼ إلى معجالت تحرضل
عالية لجػ الصمبة

اجلهخ ادلششفخ ػًٍ االخزجبساد

يذخؼ عمى االختبارات دكلياً اليضئة الجكلية لتقػيع التحرضل التخبػؼ

)International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA
كيذخؼ عمضيا محمياً السخكد القػمى لالمتحانات ،السػاد التي يصبق عمضيا الجراسة القخاءة  ،كالفئة السدتيجفة الرف

الخابع االبتجائية.

كججيخ بالحكخ أف مرخ قج شاركت ألكؿ مخة في ىحه الجراسة عاـ  ،2016كأشارت الشتائج إلى اف تختضب مرخ

فضيا التاسع كاألربعضغ مغ بضغ خسدضغ دكلة مذتخكة ،متقجمة ،فقط ،عمى دكلة جشػب أفخيكيا .كقج حقق شالب
مرخ متػسط درجات  330درجة في تحرضل القخاءة .كتفػؽ عمى مرخ مغ الجكؿ العخبية كل مغ :اإلمارات
العخبية الستحجة ،كالبحخيغ ،كقصخ ،كالسسمكة العخبية الدعػدية ،سمصشة عساف ،الكػيت ،كالسسمكة السغخبية ،محققضغ
متػسط درجات 358 ،393 ،418 ،430 ،442 ،446 ،450 :عمى التػالي.
كقج تع ترشيف جسيع الجكؿ العخبية مغ بضغ الجكؿ التي حققت متػسط مدتػػ تحرضل أقل بكثضخ مغ نقصة
االرتكاز لسكياس ).(PIRLS
كبشاء عمى الشتيجة االستخاتيجية السصمػبة بػثيقة استخاتيجية التشسية السدتجامة" :رؤية مرخ  ،"2030كفي ضػء ما
ً
سبق مغ تعخيف خاص بالسدابقة الجكلية  PIRLSكأىجافيا ،تدتيجؼ مرخ السذاركة في الجكرة القادمة لمسدابقة،
كإحخاز تقجـ ممحػظ في نتائج تحرضل القخاءة لجػ الستعمسضغ بالرف الخابع بحمقة التعميع االبتجائية؛ لتطيخ نتائجيا
عمى السؤشخ الخاص بيحا الذأف في السؤشخات السخجعية لعاـ .2022

 االخزجبساٌذويل TIMSS
اختبار تعجه مشطسة  IEAلمػقػؼ عمى مدتػيات شالب الرفضغ الخابع كالثامغ(الثانى االعجادػ) في السفاليع
كالسػاقف التي تعمسػىا في مادتي العمػـ كالخياضيات ،كمقارنة الشتائج بضغ الجكؿ السذاركة.
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ما ىػ الػ TIMSS؟

 TIMSSاخترار لػ ػ ػ

ػ Trends of the International Mathematics and Science Studies

كتعشي االتجاىات العالسية في التحرضل الجراسي لمخياضيات كالعمػـ.

العسق التاريخي لالختبارات بجأ في عاـ 1964ـ كنفحت بذكميا الحالي تحت مدسى ) (TIMSSألكؿ مخة عاـ

 ،1995كتعقج بذكل دكرؼ كل  4سشػات (آخخ تصبضق ليا كاف في عاـ 2015ـ بسذاركة أكثخ مغ  60دكلة).

األىجاؼ الخئيدة:

الحرػؿ عمى بيانات شاممة عغ السفاليع كالسػاقف التي تعمسيا الصمبة في مادتي العمػـ كالخاضيات في الرفضغ

الخابع االبتجائي كالثامغ(الثانى االعجادػ)

متابعة السؤثخات الشدبية لمتعميع كالتعمع في الرف الخابع االبتجائي كمقارنتيا مع تمظ السؤثخات في الرف(الثانى
االعجادػ) حضث إف مجسػعة التالمضح الحيغ يتع اختبارىع في الرف الخابع في دكرة ما ،يتع اختبارىع في الرف

(الثانى االعجادػ) في الجكرة التالية.

كقج شاركت مرخ فى دكرة  ، 2003كدكرة  ، 2007كلع تتسكغ فى االشتخاؾ فى دكرة  2011لطخكؼ الثػرة التي
مخت بيا البالد ،كسا شاركت في دكرة  2015مغ خالؿ اختبار شالب الرف الثامغ بالتعميع األساسي (الثاني

اإلعجادؼ) .كأشارت الشتائج حرػؿ مرخ عمى السختبة  39/34في مادة الخياضيات ،كالسختبة  39/38في مادة

العمػـ .كسا أف مرخ شاركت في دكرة 2019
اجلهخ ادلششفخ ػًٍ االخزجبساد:

يذخؼ عمى االختبارات اليضئة الجكلية لتقػيع التحرضل التخبػؼ

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA

نتائج الجراسة لجورة 2019

شاركت في الجكرة  64دكلة ك 8نطع تعميسية بإجسالي  580ألف شالب كشالبة مغ  91ألف مجرسة ،ك 310أكلياء

أمػر ،ك 19ألف مجيخ كمجيخة ،ك 52ألف معمع كمعمسة عمػـ كرياضيات.

استصاع الصمبة في سشغافػرة في الرفضغ الخابع كالثامغ كفي العمػـ كالخياضيات ،التفػؽ عمى أقخانيع في العالع.
كبقضت الرجارة التعميسية في الشتائج آسضػية مغ :كػريا كالياباف كىػنج كػنج كالرضغ.

خالؿ أربعة أعػاـ؛ بضغ دكرتي “تيسذ”  2015ك”تيسذ”  ،2019كانت الجكؿ الخسذ األكلى التي شيجت أكبخ
تحدغ في متػسط األداء في الخياضيات لمرف الخابع ىي :الكػيت كاإلمارات كالبحخيغ كجػرجيا كأرمضشيا .كفي

العمػـ لمرف الخابع كاف أكبخ تحدغ في الفتخة ذاتيا في :الكػيت كالبحخيغ كقبخص كأرمضشيا كالسغخب.

أما في الرف الثامغ؛ فقج كاف أكبخ تحدغ في الخياضيات في :تخكيا كاألردف كالبحخيغ كالدعػدية كمرخ ،كفي
العمػـ في :الدعػدية كالكػيت كاألردف كتخكيا كالبحخيغ.
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ما أبخز نتائج “تسيذ” 2019؟

• التقجـ نحػ اليجؼ ( )4مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة :لع يرل سػػ مغ  % 5إلى  % 7مغ الصمبة الستقجمضغ

في الرفضغ الخابع كالثامغ إلى السدتػػ الجكلي الستقجـ ،كىع مغ حققػا أداء مغ  625نقصة فأعمى عمى مكياس

الجراسة (قيستو العطسى )1000

كفي الػقت الحؼ ييتع بو اليجؼ ( )4بسعخفة الشدب السئػية لمصمبة الحيغ يستمكػف الحج األدنى مغ مدتػػ السيارات

في الخياضيات  ،كقج كاف  ٪92مغ شمبة الرف الخابع ك ٪87مغ الرف الثامغ عالسيا في السدتػػ الجكلي
السشخفس في الخياضيات ،كلع تختمف الشدبة كثض اخ في العمػـ.

 االخزجبس اٌذوىل ثُضا

PISA

اٌربٔبِظ اٌذويل ٌزمُُُ اٌـٍجخPISA:

دراسة دكلية تعقج كل  3سشػات ،تدتيجؼ الصمبة في سغ  15سشة في الرفػؼ مغ الدابع إلى الثاني عذخ لكياس

مجػ اكتداب الصمبة لمسعارؼ كلمسيارات الزخكرية لمتفاعل مع السجتسع في جسيع السجاالت سػاء في مجاؿ معخفة

العمػـ كمعخفة الخياضيات كمعخفة القخاءة.

الجية السذخفة عمى االختبارات:

يذخؼ عمى االختبارات دكلياً مشطسة التعاكف كالتشسية االقترادية

ثُـضا" )(Pisa

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD(.

ىي األحخؼ األكلى لمجسمة اإلنجمضدية " "Programme for International Student Assessmentأؼ

بخنامج التقضيع الجكلي لمصمبة"؛ كىػ عبارة عغ مجسػعة مغ الجراسات التي تذخؼ عمضيا مشطسة التعاكف كالتشسية
االقترادية كل ثالثة أعػاـ بيجؼ قياس أداء األنطسة التخبػية في البمجاف األعزاء كفي بمجاف شخيكة.

كىي تعتسج عمى معايضخ مػحجة مثل تداكؼ أعسار الصالب ( 15عاما فقط) كتساثل األسئمة التصبيكية ،كتحضضج
عػامل التاريخ كالثقافة السحمية (حضث ال يتع إجخاء اختبارات في التاريخ أك المغة أك الجيغ مثال.

اجملبالد ادلؼشفُخ ادلغزهذفخ يف اخزجبس اٌربٔبِظ اٌذويل ٌزمُُُ اٌـالة (ثُضا )-:

يتصمب اختبار بض اد السعارؼ األربع اآلتية :
-1السعخفة الخياضية(الخياضيات) -:

كىي قجرة الفخد عمى تحجيج كفيع الجكر الحؼ تمعبو الخياضيات لمتػصل إلى أحكاـ تقػـ عمى أسذ سميسة كعمى

فعاؿ كمدؤكؿ ذؼ تفكضخ سميع
استخجاـ الخياضيات كالتعامل معيا بحضث تفي باحتياجات الفخد الحياتية كسػاشغ ّ

61

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

 -2معخفة القخاءة -:

ىي قجرة الفخد عمى فيع كاستيعاب كاستخجاـ الشرػص السكتػبة كي يحقق أىجافو كيشسي معخفتو كإمكانياتو كيذارؾ

في السجتسع.

 -3السعخفة العمسية -:
ىي القجرة عمى استخجاـ السعخفة العمسية لتحجيج القزايا السصخكحة كالتػصل إلى األدلة السعتسجة عمى الشتائج

كاإلثباتات الحاسسة كي تربح مفيػمة لتداعج عمى اتخاذ الق اخرات الخاصة ببضئتشا الصبيعية كإجخاء التغضضخات فضيا

مغ خالؿ الشذاشات البذخية.

 -4ميارات حل السذكالت -:

كىي قجرة الفخد عمى استخجاـ السيارات السعخفية لسػاجية السػاقف العمسية ذات التخررات الستجاخمة  ,حضث ال

تطيخ شخؽ الحل بػضػح كسيػلة كحضث ال تكػف مجاالت السعخفة أك السشاىج قابمة لمتصبضق ضسغ مجاؿ كاحج مغ

الخياضيات أك العمػـ أك القخاءة .
أهذاف اٌجُضا:

اليجؼ مغ ىحه االمتحانات ىػ مقارنة مدتػيات الصالب في العالع ،ككذف أكجو القرػر لجييع ،كاستفادة الجكؿ

الزعيفة مغ تجارب الجكؿ الستفػقة -1 .السعخفة الخياضية ( الخياضيات )  -2 :معخفة القخاءة  -3 :السعخفة

العمسية  -4 :ميارات حل السذكمة

كبشاء عمى الشتيجة االستخاتيجية السصمػبة بػثيقة استخاتيجية التشسية السدتجامة" :رؤية مرخ  ،"2030كفي ضػء
ً
ما سبق مغ تعخيف خاص بالسدابقة الجكلية  PIZAكأىجافيا ،تدتيجؼ مرخ السذاركة في الجكرة القادمة لمسدابقة،
كإحخاز تقجـ ممحػظ في نتائج االختبارات.

ِ ؼذي االٌزؾبق يف سَبع األؿفبي:
الججكؿ يػضح ندبة القضج االجسالى قج

كصل فى  22 /21الى  %22.4بضشسا
كصل ندبة القضج الرافى الى%18.7
كىحه الشدبة تعج ضئضمة ججا مقابل التػسع
فى بشاء قاعات رياض االشفاؿ كالجيػد
التى تبحؿ بالتعاكف مع الجيات ذات
الرمة فى زيادة عجد قاعات رياض
االشفاؿ كلكغ ال يعتبخ ذلظ كافيا أماـ
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تزخع الديادة الدكانية .كتعج مخحمة رياض األشفاؿ السخحمة التسيضجية في رحمة تعمع التالمضح كانجماجيع في التعميع
اإللدامي ،كعمى الخغع مغ أىسية ىحه السخحمة إال أنيا لع َتْم َق االىتساـ الالزـ في الشطاـ التعميسي الحؼ تبشتو مرخ

ججيجا
نطاما
تعميسيا ً
ً
عمى مجار العجيج مغ العقػد الدابقة ،كلقج تعاضست أىسية تمظ السخحمة خاصة بعج اعتساد مرخ ً
مشح عاـ  .2018مسا استجعى ضخكرة بحؿ السديج مغ جيػد التصػيخ لجعع تمظ السخحمة كتحدضغ كاقعيا لتكػف
دعامة بشاء أساسية لمشطاـ التعميسي الججيج
كألف مخحمة رياض األشفاؿ غضخ إلدامية ،فإنيا غضخ متاحة بصاقات كافية في كثضخ مغ السشاشق ،لحا أشارت معطع
التقجي اخت إلى حخماف األشفاؿ في الذخائح االجتساعية األدنى مغ مدايا التعمع في مخحمة رياض األشفاؿ ،كليحا ما

بعضجا كل البعج عغ تكافؤ الفخص ،بسا يدبب فجػة كبضخة في االستعجاد
زاؿ ليكل االلتحاؽ بالتعميع في تمظ السخحمة ً
لمسجرسة بضغ مختمف الفئات كالذخائح االجتساعية ،خاصة في الدشػات األكلى لمسخحمة االبتجائية
ىجفت جيػد التصػيخ في مخحمة الصفػلة السبكخة إلى مشح كل شفل أفزل بجاية مسكشة لمتعمع في الرفػؼ

أيزا عمى تجريب معمسي رياض األشفاؿ أثشاء
(رياض األشفاؿ  ،1ك ،2كالرف األكؿ االبتجائي) ،كاشتسمت أىجافو ً
الخجمة ،ككضع نطاـ ججيج لزساف الجػدة كتقجيع مشاىج رقسية لخياض األشفاؿ .اشتسل تصػيخ التعميع في مخحمة
الصفػلة عمى مكػف رئيدي ىػ تػسيع نصاؽ تػفضخ التعميع الجضج في مخحمة الصفػلة السبكخة مغ خالؿ مكػنضغ

فخعضضغ .

ادلىىْ اٌفشػٍ األوي :زيادة إتاحة خجمات رياض األشفاؿ في إشار التػافق كاالتداؽ مع رؤية مرخ ،2030
كيجعع ىحا السذخكع زيادة معجالت االلتحاؽ في مخحمة رياض مغ خالؿ تججيج كتجيضد األماكغ الستاحة كتدكيجىا
بالسعجات الالزمة لتحػيميا إلى فرػؿ رياض أشفاؿ حكػمية

ادلىىْ اٌفشػٍ اٌضبٍٔ :تحدضغ جػدة خجمات التعميع بخياض األشفاؿ ،كذلظ لزساف أف تتخافق السكاسب السحققة

في معجالت االلتحاؽ مع إدخاؿ تحدضشات ذات جػدة،

كلقج صادؼ مذخكع تصػيخ التعميع في مرخ تحقق مخاشخ أثخت بذكل أك بآخخ عمى تشفضح السذخكع  ،كلعل أىع

سمبا عمى تحقق أىجاؼ بعس السكػنات ،كمشيا مكػف اإلتاحة (زيادة
تمظ السخاشخ (جائحة كػركنا) ،حضث أثخت ً
إتاحة خجمات رياض األشفاؿ) حضث تخاجعت ندبة االلتحاؽ بخياض األشفاؿ مشح بجء الجائحة ،ليذ في مرخ فقط
بل في جسيع دكؿ العالع تخػًفا مغ إصابة األشفاؿ بيحا الفضخكس أك نقمو لمبالغضغ كأكلياء األمػر

إف تصػيخ مخحمة رياض األشفاؿ يتصمب مد ًيجا مغ بحؿ الجيػد التي مغ شأنيا تػفضخ الفخص لجسيع األشفاؿ
لاللتحاؽ بسخحمة رياض األشفاؿ بسا يحقق مبجأ اإلتاحة ،ككحلظ االرتقاء بجػدة الخجمات التعميسية السقجمة داخل

فرػؿ رياض األشفاؿ ،كيتأتى ذلظ مغ خالؿ التجريب الجضج لمسعمسضغ لتعديد مسارسات التجريذ كتصبضق نطاـ

جػدة كمخاقبة مشاسب ،كىػ ما تدعى ك ازرة التخبية كالتعميع لتشفضحه خالؿ فتخة تشفضح مذخكع تصػيخ التعميع.
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ِ زىعؾ ػذد ادلزؼٍّني يف اٌفظً
-

متػسط عجد التالمضح أك الستعمسضغ السدجمضغ في فرل مجرسي في مخحمة تعميسية ما ،حضث تعتبخ حجخة

الجراسة /الفرل ىي األساس عشج حداب الكثافة بالفرػؿ .كتخجع أىسية ىحا السؤشخ إلى أنو يؤدؼ إلى مقارنة

الستػسط الفعمي لعجد الستعمسضغ بالفرل بالستػسط السعيارؼ القػمي الحؼ يدتيجفو الشطاـ كسياسات التعميع
بذكل عاـ ،أك الستػسط السعيارؼ الجكلي .كفي تمظ السقارنة يتع تحجيج حجع العسل السصمػب لتعجيل ذلظ

الستػسط لضتساشى مع الستػسط السعيارؼ السػضػع ،سػاء أكاف عمى السدتػػ القػمي أك الجكلي .كحلظ ىشاؾ
أىسية خاصة لحداب ىحا الستػسط؛ حضث إنو لو أثخ مباشخ عمى مدتػػ تحرضل الستعمسضغ ،نتيجة أف زمغ

التػاصل بضغ السعمع كالستعمع عشج أدنى مدتػياتو ،كقج يشعجـ التػاصل بضشيسا في بعس الحاالت نتيجة ارتفاعو

لسدتػػ تسشع مسارستو ،كتأثخ جػدة العسمية التعميسية بذكل مباشخ بو؛ حضث إف الفرػؿ السددحسة ال تفزي
إلى تعميع ذؼ جػدة في الغالب.

 معجالت كثافة الفرػؿ الجراسية التي أقختيا "مشطسة التعاكف كالتشسية االقترادية" بػاقع (ٕٔ) شالب كشالبة فيالتعميع االبتجائي كبػاقع (ٖٕ) شالب كشالبة في التعميع اإلعجادؼ.

 تبمغ متػسط كثافة الفرػؿ التي تدتيجفيا الحكػمة ( )40شالب بالفرل لسخحمة األساسى ك ( )36شالببالفرل لسخحمة رياض األشفاؿ كالثانػػ

 تختفع معجالت كثافة الفرػؿ الجراسية في الػقت الخاىغ  ،حضث يرل كمتػسط عجد الصالب فى مخحمة التعميعاالبتجائى( )51.56شالب  ،ك متػسط عجد الصالب في السجارس االعجادية قج انخفس الى( )47.3فى عاـ

( ، )2022/2021مقابل ( )48.1شالب كذلظ في عاـ (ٕٕٓٓ،.)ٕٕٓٔ /كمتػسط عجد الصالب فى

التعميع العاـ الثانػؼ قج انخفس الى ( ) )40.24فى عاـ ( ، )2022/2021مقابل ( )41.43شالب كذلظ
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في عاـ (ٕٕٓٓ،)ٕٕٓٔ /كمتػسط عجد الصالب في التعميع الفشي الثانػؼ( )42.77شالب  ،كذلظ في عاـ

(ٕٕٓٓ.)ٕٕٓٔ /
-

كثافة الفرل ترل لػ  50شالبا بالفرل في  5109مجارس بشدبة  ،%19.1بضشسا تتخاكح الكثافة مغ  50إلى

 60شالبا في الفرل داخل  2740مجرسة بشدبة  ،%12.9كتتخاكح الكثافة مغ  60إلى  70شالبا في الفرل
في  2020مجرسة بشدبة  ،%7.6كتبمغ  70شالبا بالفرل في  1797مجرسة بشدبة %6.7

 برػرة اجسالية متػسط زيادة كثافة الفرػؿ الى  47.06شالب  /فرل فى عاـ  2021/2020بضشساكانت  42.67شالب  /فرل عاـ 2017/2016

سشػيا 15
 ّأنو مغ أجل حل أزمة كثافة الفرػؿ الجراسية فيجب بشاء  250ألف فرل ججيج ،ك ّأف ما يتع بشاءه ً
ألف فرل دراسي فقط ،كعشجما تكػف الديادة في عجد الصالب  800ألف شالب كل عاـ ،فحلظ يعتبخ رقع أقل
مغ السصػب كثض اخ.

 إلى ّأنو بالتػازؼ مع بشاء الفرػؿ السجرسية التقمضجية ،إعجاد خصة تحت اسع «الفرػؿ الحكية» يسكغاستخجاميا كسجارس ،كإنذاء السرانع التي تبشي الفرػؿ الحكية.
 تبمغ معجالت كثافة الفرػؿ الجراسية التي تدتيجفيا "الحكػمة" (ٖٓ) شالب كشالبة بحمػؿ عاـ (ٖٕٓٓ) كذلظفي ضل أىجاؼ التشسية السدتجامة الػششية  :رؤية مرخ  ، 2030كاليجؼ الخابع الخاص بالتعميع فى خصة

التشسية السدتجامة االمسية . 2030

 اٌفرتاد اٌذساعُخ

الفتخات السجرسية كفقا لبيانات عاـ  2018/2017فإف  %10.7مغ التالمضح يجرسػف في مبشى مجرسي متعجد

الفتخات.

بضشسا انخفس البياف فى عاـ 2022/2021

الى  % 7.78مغ التالمضح يجرسػف فى مبشى
متعجد الفتخات

حضث يػجج عجد مغ السجارس يعتسج عمى نطاـ

الفتخات الجراسية حضث ترل ندبة

السجارس()%2.59التى تعتسج نطاـ الفتختغ  ،بضشسا
ترل ندبة السجارس التى تعتسج نطاـ فتخة مدائية
ثانية الى ( )%5.05كىػ ما يؤدؼ إلى خفس

الداعات الجراسية التي يقزضيا الصالب كالصالبات في السجرسة.
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كىػ ما يتدبب في تقميز الفخص التعميسية

الستاحة كذلظ بالسقارنة مع السجارس التي

تعتسج نطاـ الضػـ الجراسي الكامل حضث ترل

ندبة السجارس الى ( ، )%40.40بضشسا ترل
ندبة السجارس التى تعتسج نطاـ الفتخة

الرباحية الى(. )%52.15

تدامشاً مع السػجة الخابعة لفضخكس كػركنا ،تع

تػزيع الصالب عمى فتختضغ دراسضتضغ خالؿ
الضػـ لتقمضل الكثافات الصالبية داخل الفرػؿ
بحضث يحزخ عجد مغ الرفػؼ الجراسية
صباحا كباقى الرفػؼ يحزخ فتخة مدائية بعج الثانية عذخة ضي اخ.

ِ ؼذي اٌزغشة ِٓ اٌزؼٍُُ

ُي َع َّخؼ معجؿ التدخب ،كفًقا لتعخيف الضػندكػ  ،2010بأنو ندبة التالمضح الحيغ يشتسػف لفػج دراسي معضغ ،كمقضجيغ
في صف دراسي معضغ كفي عاـ دراسي محجد ،كلكشيع تدخبػا (تخكػا السجرسة لدبب ما) مشو في العاـ الجراسي

كيعشى ىحا السؤشخ بحداب السذاركة في التعميع ،حضث يذضخ إلى مذاركة أفزل في التعميع ،كمسا كاف
التاليُ .
مشخفزا ،كبالتالي انخفاض مدتػػ الفاقج ،كالعكذ صحيح .كتختبط مذكمة الفاقج بالتدخب مغ التعميع؛ فيػ يسثل
ً

اليجر في السػارد السدتثسخة في فئة مغ الستعمسضغ لع يدتفضجكا مشيا كقج تكػف قج استسخت لدشػات عجة .كيعج التدخب

جدًءا مغ مذكالت التعميع الحخجة في مرخ؛ فيػ
يعكذ ضعف قجرة السجرسة عمى االحتفاظ بالتالمضح
حتى نياية السخحمة التعميسية ،كالتعميع اإللدامي،

السقضجيغ فيو.

كيختبط ىحا السؤشخ بسؤشخ آخخ ذؼ أىسية خاصة عمى

السدتػػ القػمي ،أال كىػ مؤشخ عسالة األشفاؿ في
مرخ،

ضاىخة التدخب مغ التعميع فى السخحمتضغ االبتجائية

كاإلعجادية كفًقا لمشػع عمى مدتػػ مجارس الجسيػرية
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-

قج بمغ إجسالى الستدخبضغ نحػ (  150ألف) شالب خالؿ عاـ  ، 2019-2020مشيع (  28ألف) شالب

بالسخحمة االبتجائية  ،ك( 121ألف) شالب متدخب خالؿ السخحمة اإلعجادية.

 -إلى أف ندبة التدخب مغ التعميع فى السخحمة االبتجائية قجرت بشحػ )%0 .25( .خالؿ عاـ 2019-2020

 كتخكد العجد األكبخ مشيا بضغ صفػؼ الصالب الحكػر بعجد(  16.7ألف) شالب متدخب مقابل ( 11.1ألف)شالبة متدخبة.
-

بضشسا انخفس ندبة التدخب فى السخحمة

االبتجائية الى ( )%0.20خالؿ عاـ
2021/2020

كجاءت محافطة الجضدة فى السختبة األكلى بضغ
محافطات الجسيػرية األعمى تدخًبا مغ التعميع

االبتجائى بعجد (  2.7ألف) شالب مشيع ( 1.6

ألف ) شالب ك ( 1.1ألف) شالبة ،يمضيا
محافطة اإلسكشجرية بعجد (  2.6ألف ) متدخب مشيع(  1.5ألف) شالب ك( 1.1ألف ) شالبة ،ثع محافطة القاىخة
بعجد(  2.5ألف )متدخب مشيع(  1.5ألف) شالب ك ( )991شالبة،كمحافطة أسضػط بعجد (  2.1ألف )متدخب
مشيع ( 1.3ألف )شالب ك( ) 775شالبة ،القمضػبية (  2.042ألف ) متدخب مشيع(  1.1ألف )شالب ك ()866
شالبة ،سػىاج (  1.8ألف) متدخب مشيع ( 1.081ألف )شالب ك() 753شالبة.
اٌزغشة ثبدلشؽٍخ اإلػذادَخ

سجمت ندبة التدخب بضغ صفػؼ شالبيا ( )%1.73بعجد  121.1ألف متدخب مشيع  63.7ألف شالب ك57.3

ألف شالبة ،خالؿ عاـ. 2020/2019

كتخكد العجد األكبخ مشيع بسحافطة أسضػط بعجد  13.3ألف متدخب مشيع  6.6ألف شالب مقابل  6.7ألف شالبة،

يمضيا محافطة الجضدة بعجد  12ألف متدخب مشيع  6.1ألف شالب ك 5.9ألف شالبة ،ثع محافطة القاىخة بعجد 10

ألف متدخب مشيع  5.1ألف شالب ك 4.8ألف شالبة ،محافطة البحضخة بعجد  8.8ألف متدخب مشيع  4.3ألف
شالب ك 4.5ألف شالبة ،االسكشجرية بعجد  8.1ألف متدخب مشيع  4.3ألف شالب ك  3.8ألف شالبة.

67

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

بضشسا كانت أقل محافطات الجسيػرية تدخًبا مغ
التعميع اإلعجادػ ىى ،الػادػ الججيج بعجد 89
متدخبا ،جشػب سضشاء  164متدخبا ،بػرسعضج

 257متدخبا ،شساؿ سضشاء  261متدخبا ،أما
أقميع فى السخحمة االبتجائية فيى محافطات

جشػب سضشاء  9متدخبضغ ،الػادػ الججيج 12

متدخبا ،شساؿ سضشاء  42متدخبا،

-

انخفزت ندبة التدخب فى السخحمة

االعجادية الى ()%0.87خالؿ عاـ(
.)2022/2021

ٔ ظُت ادلؼٍُ ِٓ اٌـالة مبشاؽً اٌزؼٍُُ

 تتخاكح متػسط ندب الصالب إلى السعمسضغ في مخحمة التعميع الثانػؼ العاـ إلى  ٔ :21تقخيبا ،بضشسا في مخحمةالتعميع اإلعجادؼ ترل متػسط الشدبة إلى  ٔ :23تقخيبا ،كفي مخحمة التعميع االبتجائي ترل متػسط الشدبة

الى  1:32تقخيبا كذلظ في عاـ( .)2022 /2021

 في حػالي  ٪ٕٙمغ السجارس االبتجائية ندب الصالب إلى السعمسضغ بسعجؿ ٓٗ، ٔ :كفي ندبة  ٪ٚمغالسجارس االبتجائية تتجاكز معجؿ ٓٔ :ٙ
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 -تبمغ متػسط ندبة الصالب إلى السعمسضغ ٕٓ ٔ :أك ما يتجاكز ذلظ في ندبة مقجارىا ٘٘ ٪مغ مجارس التعميع

اإلعجادؼ  ،كفي ندبة مقجارىا ٖٔ ٪مغ مجارس التعميع العاـ الثانػؼ ،كذلظ مقارنة بالشدبة التي أقختيا "مشطسة

التعاكف كالتشسية في السضجاف االقترادؼ" بػاقع ٖٔ.ٔ :

كيتع االستعانة بسعمسضغ متخررضغ في تجريذ السػاد الجراسية عشج الرف الجراسي الخابع بسخحمة التعميع االبتجائي،
كىػ ما ُيفضج بارتفاع ىحه الشدب بذكل ندبي في الػاقع العسمي.
كفي مجارس التعميع اإلعجادؼ كالتعميع الثانػؼ ،يتع االستعانة بسعمسضغ كمعمسات متخررضغ بذكل ُمصمق كىػ ما
يقتزي بالزخكرة تقميز ندب الصالب إلى السعمسضغ.
كمغ كاإلجخاءات السقتخحة فى مجمذ الػزراء إعجاد خصة لدج عجد السعمسضغ عمى مجار خسذ سشػات لدج عجد
أعجاد السعمسضغ بسختمف السجارس ،كاالحتياجات الفعمية السصمػبة لدج ىحا العجد  ،مػزعة عمى مخاحل التعميع
السختمفة.أخحاً في االعتبار أيزاً الديادة الستػقعة في أعجاد الصمبة عمى مجار الدشػات الخسذ السقبمة ،كتعػيس
أعجاد السعمسضغ الحيغ ُيحالػف إلى السعاش.

تع كضع خصة تشفضحية يتع تصبيقيا عمى مجار خسذ سشػات؛ لدج العجد في أعجاد السعمسضغ ،مع تصبضق أقرى

آليات الحػكسة فيسا يخز اختبارات اختيار السعمسضغ ،كالسعايضخ السشزبصة السصمػب تػفخىا في الستقجمضغ تحت
إشخاؼ الجياز السخكدؼ لمتشطيع كاإلدارة.

الججكؿ الدابق يػضح اف عجد السعمسات االناث فى السؤىالت السستازة كفػؽ السستازة ( )424.095معمسة فى
مقابل عجد ( )255.221معمع  ،كجسمة عجد االناث السعمسات( )603.286معمسة  ،بضشسا جسمة عجد الحكػر

السعمسضغ( )384.370معمع .بضشسا كصل جسمة عجد السؤىالت السستازة كفػؽ السستازة التخبػية الى () 679316
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بضشسا كصل جسمة عجد السؤىالت السستازة كفػؽ السستازة غضخ التخبػية الى ( )222421معمع كمعمسة بشدبة %5.5
مغ السؤىالت التخبػية
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 روي االؽزُبعبد اخلبطخ -:

تساشيا مع رؤية مرخ 2030
بالخغع مغ إىتساـ ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشي بحكػ االحتياجات الخاصة
ً
إلتاحة التعميع كالتجريب لمجسيع بجػدة عالية دكف تسضضد ،؛ كتحػيميع إلى قػة مشتجة كمؤثخة فى السجتسع  ،كسا تعسل

الػ ازرة عمى تحدضغ الفخص التعميسية السقجمة لألشفاؿ ذكػ اإلعاقات البديصة كمداعجتيع عمى التكيف مع السجتسع
مغ خالؿ دمجيع بالسجارس كتحدضغ جػدة التعميع السقجـ ليع

إال انو يبمغ إجسالي عجد األشفاؿ ذكؼ اإلعاقة السمتحقضغ بسجارس التخبية الخاصة كمجارس التعميع الشطامي

(ٓٓٓ )ٕٔ٘،شالب كشالبة ،مشيع عجد(  )43.335شالب كشالبة فى عجد ( )1097مجرسة مغ مجارس التخبية
الخاصة  -كىػ ما يعشي التحاؽ ندبة تقترخ فقط عمى ٕٔ ٪مغ إجسالي األشفاؿ ذكؼ اإلعاقة في الذخيحة
.العسخية التي تتخاكح بضغ (٘) أعػاـ إلى ( )ٔٚعاماً بالسجارس في الػقت الخاىغ.
كمغ زاكية أخخػُ ،يقجر عجد األشفاؿ كالذباب ذكؼ اإلعاقة في الذخيحة العسخية مغ (٘) أعػاـ إلى ( )ٔٚعاماً
مسغ ىع خارج نصاؽ السجرسة بشحػ  1.15ممضػف شالب كشالبة كذلظ بالسقارنة مع ما ُيقجر في السجسل بشحػ ٘ٔ,
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ممضػف شفل خارج نصاؽ السجرسة مسا يتصمب مديجا مغ اتاحة السجارس كمذاركة القصاع الخاص  ،ككحلظ نذخ
الػعى بالسشاشق الخيفية كالشائية..
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الججكؿ الدابق يػضح اف جسمة عجد السعمسضغ السؤىمضغ تخبػيا لمتعامل مع شالب التخبية الخاصة سػاء كانت
مؤىالت مستازة كعميا أك فػؽ
متػسصة كمتػسصة بمغ عجد
( )8956معمع تخبػػ فى مقابل
جسمة عجد السعمسضغ غضخ
التخبػيضغ( )808معمع غضخ
تخبػػ ،بسا يعادؿ  %9مغ جسمة
السجرسضغ
َ
صبُٔب  :اٌجُئخ اخلبسعُخ اٌىت رئصش ػًٍ ادلٕظىِخ اٌزؼٍُُّخ
The External Environment That Affects The Educational System

 اٌفشص(Opportunities):

رذي ػًٍ اٌفشص ادلزبؽخ اٌزٍ ديىٓ أْ رغزفُذ ِٕهب ادلٕظىِخ اٌزؼٍُُّخ ٌزؾغني ٔمبؽ اٌؼؼف فً اٌزؼٍُُ

 تخريز الجستػر السرخؼ ،كألكؿ مخة ،ندبة لمتعميع مغ الػ ػ ػ GDP -رغبة الكيادة الدياسية لمتصػيخ كالتحجيث كاإلصالح فى التعميع.

 اىتساـ دكلي بخصط التصػيخ السرخية في مجاؿ التعميع ،كالتشسية السدتجامة. -تعافي االقتراد السرخؼ خالؿ اآلكنة األخضخة

 تغضخ الفكخ السؤسدي الجاخمي لمجكلة ،كاعتخافو بأكلػية تصػيخ التعميع.جضجا.
 كجػد الحخص لجػ شخيحة كبضخة مغ السجتسع عمى تعميع األشفاؿتعميسا ً
ً
 استخاتيجية التشسية السدتجامة األمسية  ،SDGsكلمتعميع جدء رئيذ فضيا ،كااللتداـ بتحكيقيا كاجب .71
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 التصػر التكشػلػجي الخىضب الحؼ يسكغ أف يحجث ثػرة تعميسية حكيكية . تبشي األجياؿ الشاشئة التكشػلػجيا الخقسية ،كالتفاعل معيا كإتقانيا. ادلشبسوخ اجملزّؼُخ-:

ساىست السذاركة السجتسعية في إنذاء ( )194مجرسة تعميع مجتسعي بالسشاشق الشائية كالسيسذة مغ خالؿ

السجتسع السجني ،عجد مجارس التعميع السجتسعي السعاد تأىضميا  2077مجرسة

كسا ساىست فى مداعجة شالب التعميع األساسي (غضخ القادريغ) السدتفضجيغ مغ تقجيع مداعجات مادية

كاجتساعية ( )294,819شالب  ،كاتاحة السيدخات الستجربات بالتعميع السجتسعي بالسحافطات حػالي ()12654
ميدخة

كسا ساىست فى تػفضخ عجد ( )128فرل مجتسعي ججيج ،كتػفضخ عجد ( )289قاعة رياض األشفاؿ مشذأة داخل

الجسعيات ،كبشاء عجد ( )84مجرسة مغ السجارس االبتجائي كاإلعجادؼ التي تع بشائيا مغ خالؿ مذاركة السجتسع
السجني.

كايزا دعست مجارس الجمج لحكؼ اإلعاقة ،كالفائقضغ كالسػىػبضغ ك تحػيل البضئة الفضديكية لعجد ( )26مجرسة

تعميع عامل تكػف مجارس دامجة

كسا ساىست السذاركة السجتسعية في التشسية السيشية لعجد ( )1562معمع كمجيخ (رياض األشفاؿ –ابتجائي  -تعميع

السجتسعي).

 ششوبء دوٌُني وزلٍُني ِزؼبِٕني يف خـؾ اٌزـىَش اٌزؼٍُُّخ

 اٌزؼبوْ ِغ اجلهبد ادلبحنخ اٌذوٌُخ

 استكساؿ مذخكع دعع جػدة التعميع االبتجائي (كػيدب) السسػؿ مغ بشظ التعسضخ االلساني  KFWبػاسصة ىضئةاألبشية التعميسية  ،لمبجء في عسميات البشاء لعجد ( )8مجارس كمخصط الشيػ مغ جسيع عسميات البشا في
.2023/01/31
 التشدضق مع بشظ التعسضخ االلسانى بالتشدضق مع االتحاد االكركبى لحرػؿ مرخ عمى مشحة لتشفضح مذخكعالتدكيج بالصاقة الذسدية لمسجارس التى قاـ بشظ التعسضخ االلسانى بإنذائيا – بشطاـ الصاقة الذسدية كقج كافق
االتحاد االكركبى عمى تقجيع مشحة لتدكيج عجد  116مجرسة بشطاـ الصاقة الذسدية  114-مجرسة ابتجائي
كمجرستضغ تعميع فشي -كذلظ فى ضػء تػجضيات الجكلة بالحفاظ عمى البضئة كالدعى نحػ االستثسار في مجاؿ
الصاقة الشطيفة
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 تشفضح السخحمة الدادسة لسذخكع سساؼ  ،2022/2021كضع مجيخيتي كفخ الذيخ كالسشػفية بعجد ادارات () 21ادارة تعميسية لسذخكع صشجكؽ مكافأة الريانة البديصة (.)SMAFفي اشار التعاكف مع بشظ التعسضخ االلساني
في مجاؿ التعميع ،ككفقا لالتفاؽ السبخـ في  2016بضغ مرخ كالسانيا،

 التشدضق مغ أجل تشفضح مذخكع الضػندكػ السجارس السفتػحة السجعسة بالتكشػلػجيا (السسػؿ مغ قبل ىػاكؼ)
 اٌىوبٌخ األِشَىُخ ٌٍزُّٕخ اٌذوٌُخ

التشدضق كمتابعة تشفضح تػريج السعامل كاألجيدة لثساف مجارس لمستفػقضغ في العمػـ كالتكشػلػجيا.

STEM Teachersاالستسخار فى تشدضق مذخكع تعديد السجارس كالسعمسضغ لسجارس العمػـ كالتكشػلػجيا لمستفػقضغ
مغ خالؿ تػفضخ الجعع الفشي لمػ ازرة لجعع كاستجامة نطاـ التعميع Education and School Strengthening

الخاص بدتيع ،كيتزسغ ذلظ دعع التجريب السيشي لسعمسي كقيادات مجارس الستفػقضغ في العمػـ كالتكشػلػجيا كرفع
عمى  STEMباإلضافة إلى دعع إنذاء كحجات STEMقجرات السػجيضغ كجسيع القائسضغ عمى إدارة مشطػمة

نصاؽ السجيخيات التعميسية ،كغضخىا مغ الجعع الالزـ الستجامة ىحا الشطاـ التعميسي .
 طٕذوق االُِ ادلزؾذح ٌٍغىبْ

 التشدضق لتشفضح كثيقة التجخالت االستخاتيجية لرشجكؽ األمع الستحجة لمدكاف حضث يتع -:

 تقجيع الجعع لسخاكد تجريب السعمسضغ لتعديد قجرات السعمسضغ في مجاؿ التخبية الدكانية كتعميع الرحةاإلنجابية.
 دعع مخكد تصػيخ السشاىج في تصػيخ السػارد كالسػاد التعميسية لمرحة اإلنجابية كشخح السذاكرات مع أصحاب
السرمحة بذأف مشيج تعميع الدكاف كنذخه.

 شخاء أجيدة تكشػلػجيا السعمػمات كالسعجات السكتبية لسخاكد السعمسضغ لجعع نذخ تعميع التخبية الدكانية.
 تسكضغ أقخاف الذباب مغ استخجاـ تقشيات تثكيف األقخاف في البضئات السجرسية.
 تحجيث كتاب األنذصة الالمشيجية ليذسل التخبية الدكانية.

 إشالؽ حسالت تػعية شاممة في السجارس اإلعجادية كالثانػية بذأف تثكيف الدكاف كأضخار العشف القائع عمى
الشػع اإلجتساعي كختاف اإلناث كالدكاج السبكخ.



ِؼهذ عىره

التشدضق مع معيج جػتة لتفعضل أنذصة محكخة تفاىع التى تع تػقعضيا  31مارس  2019فى مجاؿ التعميع كالتجريب
بضغ ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشى كمعيج جػتو كذلظ لتشفضح األنذصة التالية عمى مجار  3سشػات:

 التعاكف فى مجاؿ السشيج الجراسى لمغة االلسانية كاختبارات المغة االمانية لصمبة السجارس التجخيبية -تقجيع مشح لمصمبة الستفػقضغ الى السانيا
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 مذخكع السائة معمع كالحػ ييجؼ الى تشطيع سمدمة مغ الجكرات التجؤيبية عمصة شخؽ التجريذ الحجيثة لمغةااللسانية

 -تقجيع مشح سشػية لمسعمسضغ الستسضديغ مغ مجرسى المغة االلسانية.

 اٌزؼبوْ ِغ اٌظني

 التشدضق لتفعضل محكخة التفاىع بضغ ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشى كالسخكد الخئيدى لسعيج كػنفػشضػسبالرضغ كالتى تيجؼ الى :

 إنذاء مخكد متخرز لتجريذ المغة الرضشية لصالب التعميع العاـ كالفشى إدخاؿ تجريذ المغة الرضشية كمغة ثانية فى الرفػؼ مغ الدابع كحتى الثانى عذخ. -إختيار كتجريب معمسى المغة الرضشية

 دعع السجارس باستخاتيجيات كإرشادات لتجريذ مشاىج المغة الرضشية كالسداعجة فى تخصيط بخامج تعميعكتعمع المغة الرضشية

التعاكف فى تصػيخ مشيج المغة الرضشية كمػاد التعمع كالتعميع كاختبارات الكفاءة المغػية.
 ثشٔبِظ اٌغزاء اٌؼبدلٍ ِغ ثٕه اٌزؼّري األدلبٍٔ

 دعع كامل مجتة  5سشػات لجعع السجاالت  NFSpبالتعاكف مع ك ازرة الػ ازرة كاسترالح االراضي كك ازرةالتشسية السحمية كك ازرة التشسية السحمية ،السعيج الػششي لمتغحية كاليضئة الػششية لدالمة الغحاء

 يدتيجؼ السذخكع خالؿ العاـ القادـ تحػيل  400مجرسة مجتسعية الى مجارس ذكية.-

تشفضح بخنامج التصػيخ السيشى السدتسخ لعجد  4000معمع مغ معمسى مجارس السجتسع

-

تقجيع مداعجات كتحػيالت نقجية لػ  21000شالب فى مجارس مجتسعية .

-

مبادرة الصفل الباحث( استخجاـ االشفاؿ لالنتخنت داخل الفرػؿ)كرش عسل لمصفل الباحث دعع

-

السحافطات السخشحة ( االقرخ /بشي سػيف/الفضػـ/قشا /مصخكح)

البشيةالتحتية بالػ ازرة كالسحافطات.

 مقتخح الدخاؿ مادة الكسبضػتخ التعميسي (الخقسشة كتكشػلػجياالسعمػمات)(االستفادة بالسجرسة في انذصة تخجـالسجتسع) رقسشة بعس االدلة التجريبية.

 اٌزؼبوْ ِغ اٌىوبٌخ اٌفشٔغُخ ٌٍزُّٕخ

التشدضق لسذخكع– المغة الفخندية كمغة أجشبية ثانية دعع السجارس الحكػمية  2023-2020كذلظ بػ -:

تحدضغ مسارسات معمسي كمػجيي المغة الفخندية.

تصػيخ السيارات المغػية الخسذ بالمغة الفخندية.

حضث يتع :التعاكف الػثضق مع مخكد تصػيخ السشاىج مغ أجل تصػيخ السشاىج كاالدلة الشيائية.
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كتػفضخ  100ساعة مغ الجكرات عغ بعج لغػية كتخبػية.ككحلظ تػفضخ  40ساعة تجريبية لغػية كجيا لػجو لسعمسي
كمػجيي المغة الفخندية.

بشياية السذخكع سػؼ يكػف قج تع تجريب  108مػجو ك 450مجرب كمعمع ك  13000ألف معمع.

ِ ششوع " ٌ " WISEزـىَش اٌمىٌ اٌؼبٍِخ ورؼضَض ادلهبساد ثبٌزؼٍُُ اٌفىن
كالحؼ قامت ك ازرة التخبية كالتعميع بالتعاكف مع ك ازرات كجيات أخخػ بتشفضحه خالؿ عاـ  ،2020بجعع مغ ىضئة

السعػنة األمخيكية ،حضث ييجؼ السذخكع إلى تصػيخ التعميع الفشي كتجريب
الصالب كتػفضخ فخص عسل لخخيجي التعميع الفشي .

ك تػفضخ بػابة إلكتخكنيػة بيػجؼ تصػػيخ التعمػيع الفشػي كنػعيػة القػػػ العاممػة فػي

مرخ مغ خالؿ تصػيخ نطاـ تفاعمي مدتجاـ لشسػذج ك ازرة التعميع كالتعميع الفشي

)(MoETEإل ػػى كح ػػجات التػضيػػف ،ليك ػػػف السر ػػجر الخئيد ػػي لمتػاص ػػل ب ػػضغ

أعزػ ػػاء الػحػ ػػجات مػ ػػغ جسيػ ػػع أنحػ ػػاء مرػ ػػخ ،كتحجيػ ػػجا ضػ ػػسغ  63مجرسػ ػػة فػ ػػي
السحافطات الػ  11التي يعسل فضيا السذخكع.

السذػػخكع فػػي مكػػػف التػػجريب كتشسيػػة السيػػارات ،نجػػح فػػي مخحمتػػو األكلػػى خػػالؿ العػػاـ الج ارسػػي الساضػػي مػػغ

تػػجريب  %94.5مػػغ إجسػػالي عػػجد السجرسػػضغ فػػي السػػجارس كالبػػالغ عػػجدىع أكثػػخ مػػغ  9آالؼ ،بإجسػػالي  29ألػػف

ك 600مػػجرس بػػالتكخار بػاقػػع  549حقضبػػة تجريبيػػة السشذػػأ بيػػا ىػػحه الػحػػجات كقػػج انعكػػذ ذلػػظ ايجابيػػا عمػػى مدػػتػػ

شالب ىحه السجارس،

كبالشدبة لسكػف االرشػاد كالتػجيػو السيشػي ،لتسكػضغ الخػخيجضغ مػغ اتخػاذ قػ اخراتيع السيشيػة السبشيػة عمػى معمػمػات ىػػ
أحج محاكر تشسضتيع الذخرية كالسيشية،

لحا قاـ البخنامج بتجريب أكثخ مغ  540ميدخ في  60مجرسة (العجد الحالي لمسيدخيغ السجربضغ  498ميدخا) ليقػمػا
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بتقجيع جمدات لإلرشاد كالتػجيو السيشػي لصػالب الرػف األكؿ كالثػاني كالثالػث بكػل محافطػات نصػاؽ السذػخكع بػاقػع

حرتضغ أسبػعيا ،كحتى نياية العاـ الجراسي ،2019/2020

يقػـ ميدخؼ االرشاد كالتػجيو السيشي بتقجيع الخجمة ألكثخ مغ  48000شالب مغ شالب الرف األكلػى كالثػاني

كالثالث.

حضث اف مدتػػ البصالة كفقا الحرائيات الجياز السخكدػ لمتشطيع ك االدارة يذضخ الى ارتفاع مدتػػ البصالة فػي

خخيجي التعميع الفشى كسا ىػ مػضح بالذكل لترل الى ندبة  % 7.9كسا ىػ مػضح بعج .

 اٌزهذَــــــــــذاد او ادلخبؿش ()Threats
وهى أؽذ اٌؼىاًِ اخلبسعُخ احملُـخ ثبدلٕظىِخ اٌزؼٍُُّخ

 يشخفس معجؿ االنفاؽ العاـ عمى قصاع التعميع مقارنة بالسعايضخ السخجعية الجكلية. يتع تػجيو الحرة العطسى مغ معجؿ االنفاؽ العاـ عمى قصاع التعميع نحػ الخكاتب ،مع محجكدية التسػيلالستبقي لجعع االنفاؽ عمى الدمع كالخجمات بسا يكفل تحدضغ جػدة الخجمات .

 التغضخات السجتسعية الجاخمية كالتيجيجات التي تيجد الجكلة مغ حجكدىا -ارتفاع معجالت الديادة الدكانية

 -ارتفاع معجالت األمية كأعجاد األمضضغ خالؿ الفتخة األخضخة

 -ارتفاع مدتػيات كمعجالت الفقخ بضغ األسخ كعمى مدتػػ السشاشق

 ضعف مذاركة السجتسع السجني ،كالقصاع الخاص في تسػيل التعميع -غياب الثقة بضغ السجتسع كالسؤسدة التعميسية

 تأثضخ الذارع الدمبي كسدبب النتذار العشف كالعادات الدضئة بالسؤسدة تػحر دكر العػلسة عمى السػركث الثقافي كاألخالقي في مرخ -أخصار التكشػلػجيا إذا لع يحدغ استخجاميا مغ قبل الشرء

 -انتذار ضاىخة الجركس الخرػصية عمى نصاؽ كاسع .كفي إشار مخاحل التعميع االبتجائي كالتعميع اإلعجادؼ

كالتعميع الثانػؼ ،يحرل معطع الصالب كالصالبات عمى دركس خرػصية مغ السعمسضغ كالسعمسات الشطامضضغ
القائسضغ عمى تجريديع داخل السجارس.



اٌزهذَذاد اٌىت رىاعه اٌزؼٍُُ اٌفىن

 مغ اىع التيجيجات التى تػاجو التعميع الفشى ىػ ارتفاع ندبة البصالة بضغ خخيجى التعميع الفشى76
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-

الججكؿ التالى مغ احرائيات الجياز السخكدػ لمتعبئة ك االحراء يػضح معجالت البصالة بضغ نػعيات

الخخيجضغ السختمفة
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ٔظُت اٌـبٌت ِٓ اإلٔفبق ػًٍ اٌزؼٍُُ
Student's share of spending education
لع ترل زيادة السػارد السخررة لقصاع التعميع بسا يتػافق كمقرج مػاد الجستػر في السادة  19مشو

 ،كىي نرت عمى أف "التعميع إلدامي حتى نياية السخحمة الثانػية أك ما يعادليا ...كتمتدـ الجكلة بتخريز ندبة

مغ اإلنفاؽ الحكػمى لمتعميع ،ال تقل عغ  % 4مغ الشاتج القػمي اإلجسالي" .كىي ندبة كاف يشتطخ أف تديج حتى
ترل إلى الحجكد العالسية.

إف بيانات البشظ الجكلي ال تذضخ إلى أؼ تحدغ في األكضاع في مرخ مشح العاـ  .2019كذلظ عمى الخغع

مغ تعديد السشطػمة التعميسية الججيجة كاتداعيا حتى كصمت إلى الرف الخابع االبتجائي ىحا العاـ ،ندكالً مغ

الثانػية العامة  ،كبجأت الػزارة الى إرساء ما يدسى بالسشطػمة التعميسية الججيجة ،كذلظ بالعسل عمى "رقسشة" التعميع
كتفعضل "مشطػمة التابمت" ،ك تحجيث السشاىج التعميسية لتتساشى مع السعايضخ الجكلية .

تخاجع اإلنفاؽ عمى التعميع في مرخ ،كبحدب قاعجة بيانات البشظ الجكلي التي اعتسج عمضيا تقخيخ السبادرة ،لع تعج

السضدانية السخررة لمتعميع تتجاكز ثمث الشدبة التي تخرريا لو الجكؿ الشامية التي تتداكػ في مدتػيات الجخل
مع مرخ.

انخفاض نرضب الصالب السدتيجفضغ بالعسمية التعميسية مغ مػازنات السجارس  ،حضث كيبمغ متػسط نرضب

الصالب/الصالبة مغ تمظ السػازنة نحػ(  )5405آالؼ جشيو سشػياً ،بضشسا يرل نرضب الصالب مغ اإلنفاؽ العاـ في
الجكؿ الستقجمة إلى  11.200دكالر ،أؼ ما يػازؼ نحػ  175ألف جشيو ( 35ضعف نرضب الصالب السرخؼ)
لكغ مغ الػاضح اف اإلنفاؽ عمى التعميع أضيخت اتجاىاً معاكداً ،إذ تتخاجع ندبة اإلنفاؽ مغ الشاتج السحمي عمى

خالؼ الجستػر ،كتتدع كل عاـ فجػة اإلنفاؽ الحؼ كاف يشبغي أف تتخرز لمتعميع.

ٔظُت اٌـبٌت أو اٌـبٌجخ ِٓ اإلٔفبق ثبجلُٕه يف احملبفظبد ادلخزٍفخ

يشخفس نرضب الصالب -السدتيجفضغ بالعسمية التعميسية( -مغ مػازنات السجارس ) ُيذار إلضيا في السػازنة باليضئات
الخجمية في محافطات مرخ السختمفة ،بعج استبعاد مػازنات اإلدارات السحمية لمتعميع كالجياز اإلدارؼ
كسا ذكخ مغ قبل يبمغ متػسط نرضب الصالب/الصالبة مغ تمظ السػازنة نحػ(  )5405آالؼ جشيو سشػيا ،عمى
مدتػػ الجسيػرية.

ك يػضح الذكل التالى –باإلضافة إلى انخفاض التسػيل -الخمل كغياب السشصق في تػزيع السػازنة عمى

السحافطات السختمفة .فال تػجو مػارد التعميع إلى السحافطات التي تختفع فضيا( معجالت الفقخ ) أسضػط كالسشيا

كسػىاج كقشا كالفضػـ ،كبحلظ يشغسذ أبشاء الفقخاء في دائخة الفقخ السفخغة التي ال خخكج مشيا إال بتحرضل التعميع
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الجضج ،خاصة كأف السجرسة تمعب دك ار أساسيا في تمظ السحافطات ألف األىالي عادة ما يعانػف مغ نقز التعميع
كنقز السػارد الالزمة لإلنفاؽ عمى تعميع أبشائيع.

ويبين الشكل التوضيحي نصيب الطالب أو الطالبة من اإلنفاق بالجنيه في المحافظات المختلفة فى8191/8192

في الػقت نفدو تذيج محافطات محجكدة الدكاف نرضبا مختفعا ججا لمصالب مقارنة بالسحافطات كثيفة الدكاف ،كمع

ذلظ فإف زيادة اإلنفاؽ ال تعكذ أؼ ارتفاع في مدتػػ جػدة التعميع الحكػمي ،كإال لخأيشا أفزل السجارس الحكػمية
في محافطات الػادؼ الججيج كسضشاء .كىػ ما يجعػ إلى التداؤؿ حػؿ كفاءة اإلنفاؽ.

كىشاؾ عجداً مغ األكلػيات لإلنفاؽ يجب االلتداـ بيا كىي - :زيادة أعجاد السعمسضغ كالسعمسات كرفع أجػرىع ،ألف

األسخ تتحسل نتيجة تجني أجػر ىؤالء في شکل مجفػعات الجركس تػفضخ شبكة مػاصالت مجانية لمصمبة كالصالبات
بضغ السجارس كالقخػ ،باإلضافة إلى إعادة الشطخ في بشاء السجارس لتخفيس تكمفتو ،ثع زيادة عجد الفرػؿ بتكمفة

أقل.

80

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

ٔغجخ اإلٔفبق ػًٍ اٌزؼٍُُ لجً اجلبِؼٍ اىل إٌبرظ احملٍٍ اإلمجبيل
ىػ حجع اإلنفاؽ الحكػمي عمى التعميع قبل الجامعي ) (K1-12كشدبة مغ الشاتج السحمي اإلجسالي خالؿ

سشة مالية ما .كيدتخجـ ىحا السؤشخ عمى نصاؽ كاسع بضغ الجكؿ ،كيعج مغ السؤشخات الجكلية األساسية ،كالتي
تدتخجـ لمحكع عمى ما تقجمو الحكػمة مغ اعتسادات مالية مػجية ليحا القصاع بضغ قصاعات الجكلة السختمفة.

كلسا كاف التعميع أحج القصاعات السيسة لالستثسار ،فإف ىحا القصاع يسثل في غالب األحياف ثاني أكبخ قصاع مغ

حضث اإلنفاؽ الحكػمي كأكبخ جيات /قصاعات اإلنفاؽ االجتساعي ،ككحلظ فإنو يدتحػذ عمى أكبخ ندبة مغ العسالة
بالجياز الحكػمي .

المصدر بيان المالية (،)8181ص 911

يزع ىحا السؤشخ جسيع السػارد السالية التي تحرل عمضيا السؤسدات السقجمة لمخجمة التعميسية داخل الجكلة مغ

السػازنة العامة لمجكلة ،كفي حالة مرخ يحتدب ضسغ ىحا السؤشخ جسيع مػازنات السػجية لمتعميع (الجيػاف العاـ-
السجيخيات التعميسية-ىضئة األبشية التعميسية-كجسيع اليضئات العامة التابعة لمػ ازرة-السجارس-كخالفو( -األزىخ/

السعاىج األزىخية -كقج اعتبخ التعميع األزىخؼ قبل الجامعي أحج األنذصة الذبابية كالثقافية كالجيشية مشح العاـ السالي
 ،2006/2005كلع يعج التعميع بالسعاىج األزىخية مشح ذلظ الحضغ جدًءا مغ مػازنة التعميع).
إٌغت اٌذعزىسَخ دلُضأُخ اٌزؼٍُُ

مغ السادة  ٔ١مغ نز الجستػر "التعميع إلدامي حتى نياية السخحمة الثانػية أك ما يعادليا… كتمتدـ الجكلة
بتخريز ندبة مغ اإلنفاؽ الحكػمي لمتعميع ،ال تقل عغ  %4مغ الشاتج القػمي اإلجسالي"
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كسا تتشاكؿ مػاد الجستػر مغ  19إلى  25التعميع السجرسي كالفشي كالعالي ،كأحػاؿ السعمسضغ كىضئة التجريذ

الجامعي.

كقج قخرت السادة  19أف اإلنفاؽ الحكػمي عمى التعميع قبل الجامعي بذكل خاص ال يجب أف يقل عغ 4 %

كسا ال يجب أف تقل الشدبة السخررة لمتعميع الجامعي عغ  ،% 2عمى أف تتدايج الشدب تجريجيا كصػال إلى

الشدب العالسية .كسا تشز السادة رقع  238عمى كجػد فتخة انتقالية بضغ العامضغ السالضضغ  2015 / 2014ك

 ، 2017 / 2016كاف عمى الحكػمة تػفضق أكضاعيا خالليا ،مغ أجل مج التعميع اإللدامي إلى السخحمة الثانػية
كااللتداـ بالحج األدنى الحؼ قخره الجستػر لإلنفاؽ عمى التعميع كالرحة كالبحث العمسي.

غضخ أف اإلنفاؽ العاـ عمى التعميع يتخح االتجاه السعاكذ ،حضث تتخاجع ندبتو مغ الجخل /الشاتج السحمي ،عمى
خالؼ الجستػر .كتتدع كل عاـ فجػة اإلنفاؽ الحؼ كاف يشبغي

أف تخررو الحكػمة إلى التعميع ،بحضث بمغت تمظ

الفجػة في العاـ السالي الساضي أكثخ مغ  255مميار جشيو
مميار جشيو .كيعادؿ ىحا السبمغ نحػ  % 19مغ مجسػع

اإليخادات التي جسعت في نفذ العاـ مغ الزخائب.

كيحكخ أف صشجكؽ الشقج الجكلي يشرح بأف يتع رفع الزخائب
ُ
عمى الذخائح الغشية بسا يعادؿ  % 4مغ الشاتج السحمي ،أؼ ما

يديج عمى  275مميار جشيو .كىحا السبمغ كحجه كفضل باستيفاء استحقاقات التعميع.

ػؼف اإلٔفبق احلىىٍِ ػًٍ اٌزؼٍُُ رزؾٍّه األعش ادلظشَخ

إف ضعف اإلنفاؽ الحكػمي عمى التعميع تتحسمو األسخ السرخية  ،إذ "تتآكل مجاخضل األسخة السرخية فعمياً

بدبب حخصيا عمى تعميع أبشائيا" .ففي الستػسط تشفق األسخة السرخية  5184جشضياً سشػياً عمى تعميع الصالب
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الػاحج ،كتػجو أكثخ مغ ثمث ىحه الشفقات إلى الجركس الخرػصية ،ككثض اًخ ما يسثل إنفاؽ األسخة عمى ىحا البشج

أكثخ مغ  %9مغ دخميا ،عمساً أف ىحه الشدبة تديج في السحافطات الحزخية ،كتشخفس في السحافطات التي تختفع
فضيا معجالت الفقخ.

لكغ ما يخفيو ىحا ىػ أف الذخيحة التي تسثل أغشى  10 %مغ السرخيضغ تشفق عمى األقل ضعف الذخيحة

األفقخ ،ك إف االسخ السرخية يجفعػف حػالي نرف اإلنفاؽ اإلجسالي عمى التعميع

فزل عغ الخضا الذعبي.
كاذا تع االستحقاؽ الجستػرػ  ،فكأنو أتاح لمسرخيضغ دخال إضافيا فعميا،
ً
ثٕىد اٌزؼٍُُ اٌزٍ جيت أْ رغزىفً ارا وطٍذ ٔغت االٔفبق ٌالعزؾمبق اٌذعزىسٌ-:

حضث يتصمب األمخ حػا ار بضغ جسيع أصحاب السرمحة ) السعمسضغ ،الحكػمة ،الصمبة ،السجتسع السجنى  ،مجالذ
االباء كاالمشاء) كلكغ استشادا إلى األدبيات الستػافخة كبيانات مدح الجخل كاإلنفاؽ لعاـ  ، 2017 / 2018ىشاؾ
عجد مغ األكلػيات:

 زيادة أعجاد السعمسضغ كالسعمسات كرفع أجػرىع ،فاألسخ تتحسل نتيجة تجني أجػر السعمسضغ كالسعمسات فيشكل مجفػعات الجركس الخرػصي

( 37 %مغ إنفاؽ األسخ عمى التعميع( ،كقج بجأت الػ ازرة فى اعجاد

الخصط الالزمة لحل مذكمة السعمسضغ بشاءا عمى التػجيو الخئاسى عمى إعجاد خصة لتعضغ  150الف معمع بجء

مغ العاـ الحالى . 2022/2021

 تػفضخ شبكة مػاصالت مجانية لمصمبة كالصالبات بضغ السجارس كالقخػ ) تذكل السػاصالت  10 %مغ إنفاؽاألسخ عمى التعميع(.
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 -أدكات مجرسي (  14 %مغ إنفاؽ األسخ عمى التعميع(.

-

إعادة الشطخ في كػد بشاء السجارس ،لتخفيس تكمفة البشاء ،كمغ ثع زيادة عجد الفرػؿ بتكمفة أقل.

أظهشد ثُبٔبد اجلهبص ادلشوضٌ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ واإلؽظبء أْ لُّخ أفبق اٌذوٌخ ادلظشَخ ػًٍ اٌزؼٍُُ عغٍذ ِب َمشة

ِٓ اٌـ رشٍَُىْ عُٕه خالي  10عٕىاد ٌزجٍغ ٍُِ 896,1بس عُٕه.

ككفقا لبيانات “اإلحراء”؛ سجمت قيسة إنفاؽ الجكلة عمي التعميع نحػ  47,1مميار جشيو خالؿ العاـ السالي

 2011/2010مقابل  51,8مميار جشيو خالؿ عاـ  2012 / 2011بشدبة ارتفاع قجرىا . % 10

كارتفعت قيسة اإلنفاؽ عمي التعميع في العاـ السالي التالي لتدجل  64مميار جشيو بشدبة ارتفاع قجرىا % 23,7

عغ العاـ السالي  ، 2012 / 2011كاستسخت في االرتفاع خالؿ العاـ السالي  2014/2013مدجمة  80,9مميار

جشيو بشدبة ارتفاع قجرىا  % 26,3عغ العاـ السالي الدابق عميو  ،كأشار “اإلحراء” ،إلى ارتفاعيا خالؿ العاـ

السالي  2015/2014لتدجل  94,4مميار جشيو بشدبة ارتفاع قجرىا  % 16,7عغ العاـ السالي .2014/2013

كسجمت  99,3مميار جشيو خالؿ العاـ السالي  2016/2015بشدبة ارتفاع قجرىا  % 5,2عغ العاـ السالي الدابق

عميو ،كبمغت  104مميار جشيو عاـ  2017/2016بشدبة ارتفاع قجرىا  % 4,7عغ عاـ .2016 /2015

كسجمت  107,1مميار جشيو عاـ  2018/2017بشدبة ارتفاع قجرىا  % 3عغ عاـ  ،2017/2016كارتفعت عاـ
 2019/2018لتدجل  115,7مميار جشيو بشدبة ارتفاع قجرىا  % 8عغ عاـ 2018/ 2017

كسجمت  132مميار جشيو خالؿ العاـ السالي  2020 / 2019بشدبة ارتفاع قجرىا  % 14عغ العاـ الدابق
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كاستحػذ التعميع قبل الجامعي عمى الشرضب األكبخ مغ اإلنفاؽ الحكػمي عمى التعميع خالؿ العاـ السالي

 ،2020/2019حضث بمغ  81,4مميار جشيو مقابل  32,6مميار جشيو عمى التعميع الجامعي.

كبمغ متػسط إنفاؽ مرخ عمى التعميع  254,6ألف جشيو خالؿ العاـ السالي  ،2021 /2020مشيا 157ألف جشيو

عمى التعميع قبل الجامعي ،ك  62,9ألف جشيو عمى التعميع الجامعي.

خـخ اٌغٕخ اٌشاثؼخ  ِٓ 2022/2021خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ِزىعـخ األعً ()2022/2021 – 2019/2018

أكبخ مػازنة لإلنفاؽ عمى قصاع التعميع في تاريخ السػازنات

كرصجت السػازنة العامة لمعاـ السالي الحالي  2022/2021أكبخ مػازنة لإلنفاؽ عمى قصاع التعميع في تاريخ
السػازنات ،حضث بمغت قيسة االعتسادات السخررة لإلنفاؽ عمى قصاع التعميع بالسػازنة السالية لمعاـ الحالي نحػ

 256.مميا ار ك 120ممضػف جشيو

كبمغ حجع االعتسادات السخررة لإلنفاؽ عمى قصاع التعميع الجامعي  132مميا ار ك 46ممضػف جشيو كبمغ حجع

الديادة في مخررات اإلنفاؽ عمى التعميع الجامعي نحػ  4مميارات ك 41ممضػف جشيو ،فيسا بمغ حجع الديادة في

مخررات اإلنفاؽ عمى قصاع البحث العمسي نحػ  51ممضػف جشيو

ككاف جسمة التعجيالت الػاجب إجخاؤىا بالديادة نحػ  4565ممضػف جشيو ،أؼ نحػ مميار كنرف السميار جشيو ،كقج

جاءت عمى الشحػ التالي:

أكال :ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشي :دعع مػازنة ديػاف عاـ الػ ازرة ( الباب األكؿ :األجػر كتعػيزات العاممضغ

) بسبمغ  500ممضػف جشيو ،كحػافد تخرز لسجرسي كمػجيي رياض األشفاؿ بالرفػؼ األكلى كالثانية كالثالثة
كالخابعة االبتجائى
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ثانيا :ك ازرة التعميع العالي كالجكلة لمبحث العمسي ،دعع االعتسادات السقخرة لسػازنة ديػاف عاـ الػ ازرة ،عمى الشحػ

اآلتي :دعع االعتسادات السخررة (الباب األكؿ األجػر كتعػيزات العاممضغ) باآلتي 500 :ممضػف جشيو ،لديادة

حافد الجػدة لمدادة أعزاء ىضئة التجريذ ،كمعاكنضيع.

رصج في الجخاؼ التفاعمي التالى تصػر اإلنفاؽ الحكػمي عمى قصاع التعميع ضسغ التقديع الػضيفي لمسػازنة في

 5سشػات تتزسغ السجرج في مذخكع السػازنة السقبمة كأيزا السجرج بالسػازنة السعجلة لمعاـ السالي الحالي.
كمغ أىع الجيات التي يتزسشيا القصاع في ىحا الترشيف ك ازرة التخبية كالتعميع ،كمجيخيات التخبية كالتعميع

بالسحافطات ( ،)27كالسخكد القػمي لمبحػث التخبػية ،كالسخكد القػمي لالمتحانات ،كاليضئة العامة لسحػ األمية
كتعميع الكبار ،كاليضئة العامة لألبشية التعميسية ،كصشجكؽ تصػيخالسذخكعات التعميسية.
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االهذاف االعرتارُغُخ ٌٍزؼٍُُ لجً اجلبِؼً

Strategic goals for pre-university education

تتدق االىجاؼ االستخاتيجية لخصة التخبية كالتعميع لالىجاؼ االستخاتيجية لخصة التشسية السدتجامة
االمسية ،2030كالخصة الػششية الػششية لمتشسية السدتجامة  :رؤية مرخ ، 2030كبخنامج عسل الحكػمة.
تؤكج األجشجة الػششية لمتشسية السدتجامة عمى أف الشجاح في تصػيخ الشطاـ التعميسي بكافة مخاحمو كأنػاعو

كتعديد كفاءتو كجػدتو مغ أىع محخكات التشسية السدتجامة ،لسا لو مغ دكر رئيدي في بشاء شخرية متػازنة تتدع

كيكدب الخخيجضغ ما يتصمبو سػؽ
بالكيع كاألخالقيات اإلندانية .كسا يزسغ مػاكبة التصػرات التكشػلػجية الحجيثة ُ
كتأكضجا لسبادغ العجالة السكانية كاالجتساعية.
العسل مغ ميارات فشية كحياتية ججيجة.
ً
ك األجشجة الػششية لمتشسية السدتجامة تدتيجؼ إتاحة الفخص التعميسية لمجسيع بجكف تسضضد ك تحدضغ جػدة

الشطاـ التعميسي بسا يتػافق مع الشطع العالسية  ،سػاءا عمى مدتػػ التعميع العاـ كالفشى ،

حضث جاءت اىجاؼ كبخامج التعميع قبل الجامعى بسا يتدق مع اىجاؼ التشسية السدتجامة االمسية 2030
كاليجؼ الخابع مشيا الخاص بالتعميع ،كخصة الجكلة لمتشسية السدتجامة الػششية:رؤية مرخ  ، 2030كبخنامج عسل

الحكػمة. 2022/2018، 2018/2016
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االهذاف االعرتارُغُخ ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ واٌىت رؼًّ اٌىصاسح ػًٍ رٕفُزهب
 .1ثٕبء ادلىاؿٓ ادلظشي

 .2محبَخ االِٓ اٌمىًِ وعُبعخ ِظش اخلبسعُخ
 .3إٌهىع مبغزىَبد اٌزشغًُ

اٌرباِظ اٌشئُغخ واٌفشػُخ ٌالهذاف االعرتارُغُخ دلظفىفخ ثشاِظ ػًّ احلىىِخ واٌىت رزجٕبهب اٌىصاسح

اذلذف االعرتارُغً االوي :ثٕبء ادلىاؿٓ ادلظشي و اٌزي َزؼّٓ اٌرباِظ اٌشئُغُخ -:
.2

ربوُذ اذلىَخ اٌضمبفُخ َزفشع ِٕه:-

 .Aنذخ ثقافة العمػـ االبتكار

 .Bمكافحة ك عالج االدماف ك التعاشى
ربوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ و اٌزي َزفشع ِٕه وً ِٓ ؛-

-2

 .Aجطىٍشمىظىمت الخػلُم اللبل الجامعى
 .Bاتاحة التعميع لمجسيع دكف تسضضد
 .Cتشافدية نطع ك مخخجات التعميع
 .Dتصػيخ التعميع الفشى

 .Eتحدضغ جػدة الشطاـ البحثى ك التكشػلػجى
 .Fتعديد دكر البحث العمسى في تحدضغ بضئة االعساؿ
 .Gدراسة انذاء صشجكؽ الػقف الخضخػ

 .Hتصػيخ التعميع الفشى التصبيقى

اذلذف االعرتارُغً اٌضبًٔ :-محبَخ االِٓ اٌمىًِ و عُبعخ ِظش اخلبسعُخ
و اٌزي َزؼّٓ ثشاِظ سئُغُخ و هٍ :

 )1االعزمشاس االِىن -:
)a

و َزفشع ِٕه

البخنامج الفخعي تعديد قيع السػاششة ك السدئػلية ك تشسية الػعي الدياسي لمذباب ك الشذىء

 )2االِٓ ادلبئٍ َزفشع ِٕه

 )aالبخنامج الفخعي االمغ السائى
)b

الخصة العاجمة لتخشبج ك تجبضخ االحتياجات السائية

اذلذف االعرتارُغً اٌضبٌش  :إٌهىع مبغزىَبد اٌزشغًُ
و اٌزي َزؼّٓ ثشٔبِظ سئُغٍ و هى :

 -1رُّٕخ ادلهبساد اٌجششَخ و َزفشع ِٕه

.a

التجريب الرشاعى
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االعزذاِخ اٌجُئُخ environmental sustainability
تػلى الحكػمة السرخية خالؿ الفتخة الحالية أىسية قرػػ لشذخ

ثقافة" التشسية السدتجامة" كالتػسع فى دمج أبعادىا االقترادية كاالجتساعية
كالبضئية .

كلتحقضق ذلظ  ،تدتيجؼ الجكلة تبشى مشيجية االقتراد االخزخ لتحقضق

التشسية السدتجامة فى اشار رؤية مرخ

2030

االلزظبد االخؼش .

green economy

استحجث بخنامج األمع الستحجة لمبضئة تعخيفاً عسمياً ،عخؼ بو االقتراد األخزخ بأنو اقتراد يؤدؼ إلى تحدضغ حالة
الخفاه البذخؼ كاإلنراؼ االجتساعي ،مع العشاية في الػقت نفدو بالحج عمى نحػ ممحػظ مغ السخاشخ البضئية.
كأما عمى السدتػػ السضجانى ،فيسكغ تعخيف االقتراد األخزخ بأنو اقتراد يػجو فيو الشسػ في الجخل كالعسالة

بػاسصة استثسارات في القصاعضغ العاـ كالخاص مغ شأنيا أف تؤدؼ إلى تعديد كفاءة استخجاـ السػارد ،كتخفيس

التشػع األحيائي كتجىػر الشطاـ اإليكػلػجي.
انبعاثات الكخبػف كالشفايات كالتمػث كمشع خدارة ّ
كيداعج االقتراد األخزخ100 ،ممضػف مرخػ فى تحقضق حياة أفزل ،كفقا لمسعايضخ الجكلية كأىجاؼ التشسية
السدتجامة ،كسا يحافع عمى البضئة مغ خالؿ تقمضل االنبعاثات كالحج مغ الػقػد التقمضجػ

االقتراد األخزخ ،لو  6قصاعات مختمفة ،مشيا السبانى الخزخاء كالصاقة الستججدة ،بكل ما فضيا سػاء الصاقة
الذسدية كشاقة الخياح كالشقل السدتجاـ ،كإدارة السياه كإدارة األراضى كإدارة الشفايات ،إلى أف االقتراد األخزخ

يدتخجـ فى الرشاعات الشاشئة ،كيعتسج عمى الصاقة الستججدة "الخياح كالصاقة الذسدية" ،كغضخىا بجانب السداعجة
فى تػفضخ الصاقة بالسبانى الخزخاء لكى ترل إلى أعمى كفاءة

كسا أف االقتراد األخزخ ،يعدز مغ الحج مغ الفقخ كالبصالة ،كييضئ بضئة نطيفة ،كيسشع التمػث الجػػ كآثاره

الدمبية عمى السػاششضغ

تتأثخ نطع التعميع بذكل عاـ بالشطاـ البضئي الدائج في السجتسع الحاضغ ليا ال يقترخ مفيػـ البضئة عمى البضئة

الصبيعية فحدب ،بل يستج ليذسل البضئة بكافة صػرىا ،مؤسدية كانت أك سياسية أك مالية أك اجتساعية كخالفو،
كقج حجد قصاع التعميع االىجاؼ االستخاتيجية ذات االكلػية لتحقضق االستجامة كىى
 نذخ ثقافة االستجامة فى مشطػمة التعميع

 ادماج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ فى العسمية التعميسية
 ربط مخخجات التعميع الفشى بدػؽ العسل
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اوال ٔ:شش صمبفخ االعزذاِخ فً ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ
حضث تع دمج أبعاد التشسية السدتجامة فى عسمية تصػيخ السشاىج التعميسية بشدبة %70
صبُٔب :ادِبط رىٕىٌىعُب ادلؼٍىِبد واالرظبي فً
اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ
تع التػسع فى استخجاـ التكشػلػجيا فى العسمية

التعميسية حضث تع تصػيخ  %100مغ مجارس الثانػػ

العاـ كمجىع بالذاشات التفاعمية كتػفضخ االدكات

التكشػلػجية السختمف كااالنتخنت فائق الدخعة  ،كتدميع
ندبة  %100مغ شالب السخحمة الثانػية اجيدة
التابمت كػسضمة لتػفضخ مرادر السعخفة السختمفة

لمصالب  ،كاحجاث متعة التعمع

فى التعليم

صبٌضب :سثؾ سلشعبد اٌزؼٍُُ اٌفىن ثغىق اٌؼًّ
التػسع فى انذاء السجارس التصبيكية ،حضث كانت  3مجارس فى  2018ككصمت االف الى  27مجرسة
انذاء تخررات ججيجة فى التعميع الفشى كربصيا بدػؽ العسل مثل الصاقة الذسدية كالصاقة الججيجة كالستججدة
كاسترالح االراضى  ،كالشباتات البػلػجية  ،كالرػب الدراعية كغضخىا

وّب لبِذ اٌىصاسح ثآٌُبد ثغُـخ ٌالثُٕخ اٌغري عىُٕخ ادلغزذاِخ (ادلذاسط)-:
 تغضخ نطع االضاءة الى لضج االعتساد عمى االضاءة الصبيعية كمسا امكغ  ،كمخاعاة ندب الفتحات فى الػجياتػفقا لكػد الصاقة كحدبالسشصقة السشاخية

 كضع عازؿ ح اخرة لالسقف ال يقل سسظ الحائط عغ  25سع  ،كيفزل عسل الحائط عبارة عغ  12سع ثع فخاغ  5سع ثع حائط 12سع لتقمضل االكتداب الحخارػ

 الصالء الخارجى باستخجاـ االلػاف الفاتحة حتى تديج مغ انعكاس الح اخرة البجء فى تخكضب محصات شاقة شسدية لتػفضخ االستيالؾ.91
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اعزؾذاس وؽذح ٌٍـبلخ ثبٌىصاسح ورٌه -:
 -لتخشضج أستخجاـ الصاقة ،

 كزيادة الػعى باستخجاـ الصاقة الشطيفة الصاقة الججيجة كالستججدة -كزيادة استخجاـ الصاقة الذسدية بالسجارس

اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ادلغزغُجخ ٌٍفئبد االعزّبػُخ ادلخزٍفخ

Sustainable development responsive to different social groups

التخصيط السدتجضب لمفئات االجتساعية

ىػ التخصيط الحؼ يعسل عمى فيع كتمبية احتياجات الفئات االجتساعية السختمفة بسا فضيا السخأة ،الصفل،

كاألشخاص ذكؼ اإلعاقة كتحقضق السداكاة كتكافؤ الفخص ،باإلضافة إلى تعديد السذاركة السجتسعية لكافة الفئات
في عسمية التشسية بسا يزسغ تحقضق السداكاة كتسكضغ ىحه الفئات.

ك يسثل ىحا التعخيف السفيػـ األكثخ شسػالً الحتياجات كأدكار الفئات االجتساعية السختمفة حضث ال يقترخ عمى

فئة بعضشيا،

أكجت استخاتيجية التشسية السدتجامة رؤية مرخ  - 2030في اليجؼ الثاني مغ األىجاؼ االستخاتيجية "العجالة

كاإلنجماج السجتسعي كالسذاركة"  -عمى "تػفضخ مشطػمة متكاممة مغ الحساية االجتساعية" لمفئات األكثخ احتياجاً،
كيأتي في مقجمتيا األشخاص ذكؼ اإلعاقة .كسا كضعت رؤية مرخ  2030عجداً مغ األىجاؼ كاآلليات التي

تحقق التسكضغ االقترادؼ لحكؼ اإلعاقة بتػفضخ فخص الالئق ليع ،كتػفضخ بضئة شاممة داعسة لجمج ذكؼ اإلعاقة في

مخاحل التعميع السختمفة.

كسا تججر اإلشارة إلى أف بخنامج عسل الحكػمة  2022/2021 -2019/2018قج أكلى اىتساماً ممحػضاً
باحتياجات السخأة ،الصفل كاألشخاص ذكؼ االعاقة
خـخ وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن

ً
ً
أوٌذ خـخ وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن اهزّبِب ٍِؾىظب ثزّىني ادلشأح واألشخبص روٌ اإلػبلخ ورٍجُخ

اؽزُبعبد اٌـفً وّب ًٍَ-:
اٌـفً

 -بخامج تػعية في السشاشق الخيفية بأىسية استكساؿ تعميع األشفاؿ.

 -ربػػط التحػػاؽ أبشػػاء األسخ الفقػضػخة بالتعمضػػع بسجسػعػػة مػػغ الحػافػػد الساديػػة كالعضشضػػة.

 العسػل عمػى تػزيػع السػجارس جغخافضػاً برػػرة تتشاسػب مػع عػجد األشفػاؿ في سػغ التعمضػع .92
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 التػسػع في إنذػاء السجارس السجتسعية لمقزاء عمى ضاىخة األشفاؿ الستدخبضغ مغ التعميع. -تػفضخ تغحية صحية لألشفاؿ في السجارس.

 تصػيخ مجكنات سمػؾ في السجارس لسشاىزة كافة صػر العشف ضج الصفل كاالستغالؿ كالتشسخ. -تقػية القجرات الفشية كالتشطيسية لمجاف حساية الصفل بالسجارس.

 -تجريب السعمسضغ عمى التعامل مع األشفاؿ في مخحمة رياض األشفاؿ.

 تشسية ميارات األخرائضضغ الشفدضضغ كاالجتساعضضغ كالسعمسضغ لتقجيع الجعع الشفدي كاالجتساعي لمصفل . عسل معدكخات لألشفاؿ خالؿ األجازات لتػصضل السفاليع الخاصة بتقبل اآلخخ كعجـ التشسخاألشخبص روٌ اإلػبلخ

 -تجيضد فرػؿ مجرسية تشاسػػب األشفػػاؿ ذكؼ اإلعاقة حدػػب نػػػع إعاقتيػػع.

 -تجريػػب السعمسضغ عػػمى التعامػػل مػػع األشفػػاؿ ذكؼ اإلعاقة كدمجيع في السجتسع الجراسي.

 العسل عمى تقجيع مشح الصالب ذكؼ اإلعاقة مدايا في الجامعات كالسعاىج الحكػمية ،كالخاصة كاإلعفاء مغالخسػـ كالسرخكفات الجراسية كمقابل الخجمات السختمفة.

 تػفضخ أجيدة حاسب آلي مجيدة لمصالب مغ ذكؼ اإلعاقة البرخية في السعامل الجراسية. -تػفضخ كسائل تعميسية في القاعات الجراسية كالسكتبات تتشاسب مع نػعية اإلعاقة

 تصػيخ مجكنات سمػؾ في السؤسدات التعميسية لمحث عمى تقبل اآلخخ كمشاىزة التشسخ.ادلشأح

 بخامج تػعية في السشاشق الخيفية بأىسية استكساؿ تعميع الفتيات. -التػسع في إنذاء مجارس صجيقة لمفتيات.

 -إضافة تخررات تشاسب احتياجات كشسػحات الفتيات في التعميع الفشي.

 حسالت تػعية لألىالي في القخػ كالشجػع بأضخار الدكاج السبكخ لتغضضخ السفاليع السجتسعية الخاشئة. تصػيخ مجكنات سمػؾ في السؤسدات التعميسية لتػفضخ بضئة تعميسية آمشة لمسخأة كالفتاة خالية مغ كافة أشكاؿالعشف ضج السخأة كالتسضضد.

 -تصػيخ السشاىج التعميسية لسخاعاة تزسضشيا مبادغ تكافؤ الفخص كمشع التسضضد بسا يحقق السداكاة بضغ الجشدضغ .

-

عقج لقاءات تػعية في السجارس بقزايا السخأة كحسايتيا مغ العشف.
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اٌمىي إٌبػّخ SOFT POWER

ىي القجرة عمى خمق حهافد لتذجيع إقامة شبكات من العالقات التعاونية التي تعهد بالفائجة عمى أطخافيا،

برخف الشظخ عن معاييخ السكاسب أو السشافع الشدبية لكل طخف والتي قج تختمف بالشدبة لطخف عن غيخه من

األطخاف .إنيا عالقة  win-winبين طخفين أو أكثخ في سياق سمسي يشتج وفخة لمجسيع في اآلثار الكمية

الشاجسة عشو.

أٔىاع اٌمىح إٌبػّخ

 االلزظبد :كىػ الحؼ يتكػف مغ اليياكل التجاريةكاليياكل االقترادية عمى سبضل السثاؿ األسػاؽ.

 اٌزؼٍُُ :كىي عشجما يذتخؾ بعس الجشدياتاألخخػ في أماكغ التعميع السحمية.

 احلؼبسح :كىي التي تعسل تأثضخ الثقافي مثلكسائل التخفيو كالػسائل اإلعالمية.

 ادلغبػذاد اخلبسعُخ :كىي تتع مغ خالؿ دععالبالد الشامية عمى تكػيغ اليياكل الخئيدية

كالسشذأت.

 -اٌغّؼخ :كىي الدسعة التي تذتيخ بيا كل دكلة في أنحاء العالع.

 اٌمُبدح احلىىُِخ :كالتي تطيخ مغ خالؿ شفافية الكيادة مغ رؤية الجكؿ األخخػ. اٌذثٍىِبعُخ :الجبمػماسضػف الحيغ ليع مياراتيع كعالقاتيا.-

ادلئعغبد

:التأثضخ عمى السؤسدات التي تقػـ بالتعاكف الجكلي

هً دتٍه ِظش

ِمىِبد ٌٍمىح إٌبػّخ؟

اإلجابة نعع .مرخ تسمظ الكثضخ مغ مقػمات القػة الشاعسة ،لكغ مسارسة القػة الشاعسة يتصمب ميارة شجيجة في
استخجاـ ىحه السقػمات.

 .فسا ىي إذف أىع مرادر القػة الشاعسة في مرخ؟

 اٌزبسَخ ،التاريخ ليذ مغ صشع جضل كاحج مغ البذخ ،كفي مرخ فإف أجياالً شػيمة صشعت تاريخ
ىحا البمج الحؼ ما تداؿ آثاره دليالً عميو ،سػاء في كالسخحمة الفخعػنية أك الضػنانية/الخكمانية أك

اإلسالمية أك في العرخ الحجيث .كيعتبخ تاريخ مرخ كآثارىا أحج أىع مقػمات القػة الشاعسة لسرخ.
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 ادلىلغ ،مػقع مرخ لبة مغ هللا تعالى ،لع يرشعو السرخيػف كلع يختاركه ىػ سابق لػجػدىع ،كىػ
أسيع في تذكضل

حزارتيع كثقافتيع..
كمع ذلظ فقج آف األكاف

الستخجاـ السػقع كػاحج

مغ مرادر القػة

الشاعسة ،فميدت ىشاؾ

دكلة تتستع بيحا السػقع

السخكدؼ تجاريا

كجضػستخاتيجيا في

العالع كمو .ىحا رأسساؿ غضخ مادؼ لع نبخع في استثساره بعج.

 اٌضمبفخ واٌفٕىْ ،تعتبخ الثقافة مغ أىع مرادر القػة الشاعسة لمجكؿ كالجساعات في العالع .كفي
مرخ تػجج مرادر ميسة لمثقافة بػسعيا أف تقجـ صػرة أفزل لمعالع كمو مشيا الجيغ اإلسالمي
كالجيغ السديحي كفشػف الدضشسا كالتميفديػف كالفشػف التذكضمية.

 كتػجج لجػ مرخ مرادر أخخػ مثل األلعاب الخياضية كالتشػع البضئي تدتصيع مرخ تشسضتيا أكإحياءىا لإلسياـ في بشاء تػليفة مغ القػة الشاعسة تتكامل مع بكية متغضخات القػة لتحقضق أىجاؼ األمغ

القػمي ،كتعديد القجرات التشافدية كرفع مدتػػ رفالية السػاششضغ.

وُف ديىٓ لُبط اٌمىح إٌبػّخ

لتجسيع البيانات السخررة لسؤشخ القػة الشاعسة في العالع  ،يتػفخ ثالثة مقاييذ لمقػة الشاعسية كىي تقػـ بيا عمى
مدتػػ العالع:

 مقياس األلفة :إذا تع إذاعة الكثضخ مغ السعمػمات عغ بمج ما كمػاىبيا كأعساليا كأيزاً مػاردىا  ،فيىحا الحضغ سضتع دعع قػتيا الشاعسة.

 مقياس الدسعة :حتى تربح الجكلة جحابة كقجكة لمغضخ  ،يجب أف تكػف سسعتيا قػية كإيجابية فيالعالع.

 مقياس التأثيخ :مكياس مباشخ لمحزػر كالتأثضخ السترػر لمبمج في البمجاف األخخػ كالحؼ مغ خاللويسكغ تقضيع ما إذا كانت القػة الشاعسة تقػـ بالفعل عمى مدتػػ العالع  ،أك ما إذا كانت القػة الشاعسة
لبعس الجكؿ مقترخة عمى أماكغ معضشة أك أتجاىات ثقافية محجدة
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ورمىَ وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ ػًٍ ادساط اٌمىح إٌبػّخ فً خـزهب ؽُش-:

 يقػـ قصاع الخجمات كاالنذصة باتاحة التعميع لمػافجيغ مغ الجكؿ العخبية كاالقميسية -بالتعاكف مع ك ازرة الخارجية يتع اتاحة السشح التعميسية

 يتع ادراج التػعية باالمغ القػمى كاالمغ السائى فى مشاىج السخاحل السختمفة . السذخكع القػمي لخفع المياقة البجنية لتالمضح السجارس -السذاركة في االلػمبياد العخبي

 بصػلة الجسيػرية لمسجارس ( بشضغ  /بشات ) لاللعاب الجساعية -السذخكع القػمي لمقخاءة تحت شعار اق أخ كارتق

 مدابقة تحجؼ القخاءة العخبي بالتعاكف مع دكلو اإلمارات العخبية -مدابقة فخساف القخاءة الريفية

 تشطيع مدابقات (كسبضػتختعميسي-تخبية فشية-تخبية مػسيكية – تخبية ديشية –التخبية الخاصة) تشفضح معدػػكخات تثكيفية تتزسغ إحياء القضػع السر ػخية األصضمة في نفػس الصالب) حرخ لمصالب الفقخاء كمتػسصي الجخل لبحث دعسيع بذػػتى الػس ػػائل كرش عسل الرشاعات الرغضخة كالحخؼ الضجكية -تشسية السيارات التكشػلػجية

 تشسية السيارات الدسعية كالبرخية كالحخكية لحكػ اليسع -نجكات تػعػية لمصالب كاسخىع

 تشسية ميارات البحث العمسى كالسدابقات السحمية كاإلقميسية كالجكلية تشفضح مذخكعات ككرش فشية النتاج األشفاؿ أشياء نافعة -معارض لعخض السشتجات الفشية

 مدابقة العدؼ الجساعى  -مدابقة الغشاء الجساعى مدابقة السػاىب في العدؼ كالغشاء -مدابقة الصفػلة السػسيكية
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سثؾ اخلـخ االعرتارُغُخ ٌىصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ
اٌفىن ثبالهذاف االعرتارُغُخ ٌـ

{ ثشٔبِظ ػًّ احلىىِخ وخـخ اٌذوٌخ ٌٍزُّٕخ ادلغزذاِخ
اٌىؿُٕخ سإَخ ِظش  ، 2030و خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ
االشلُخ} 2030
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سثؾ اخلـخ االعرتارُغُخ ٌىصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن ثبالهذاف االعرتارُغُخ
{ ثشٔبِظ ػًّ احلىىِخ وخـخ اٌذوٌخ ٌٍزُّٕخ ادلغزذاِخ اٌىؿُٕخ سإَخ ِظش ، 2030و خـخ
اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ االشلُخ} 2030
ً
اوال : -اربؽخ اٌزؼٍُُ ٌٍغُّغ دوْ دتُُض

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اٌغبَبد االشلُخ ادلغزهذفخ-:

 1-4ضساف أف يتستع جسيع الفتيات كالفتياف بتعميع ابتجائي كثانػؼ مجػاني كمشرػف كجضػج،
مسا يؤدؼ إلى تحقضق نتائج تعميسية مالئسة كفعالة بحمػؿ عاـ ٕٖٓٓ.

 2-4ضساف أف تتاح لجسيع الفتيات كالفتياف فػخص الحرػػؿ عمػى نػعضػة جضػجة مػغ الشسػاء كالخعايػػة في مخحمػػة
الصفػلػػة السبك ػخة كالتعمػػيع قبػػل االبتػػجائي حػػتى يكػن ػػا جػػاىديغ لمتعمػػيع االبتجائي بحمػؿ عاـ ٕٖٓٓ.

 6-4ضساف أف يمع جسيع الذباب كندبة كبضخة مغ الكبار ،رجاالً كندػاء عمػى حػج سػػاء ،بالقخاءة كالكتابة كالحداب
بحمػؿ عاـ ٕٖٓٓ.

-4أ بشػاء الس اخفػق التعميسضػة الػتي ت اخعػي الفػخكؽ بػضغ الجشدػضغ ،كاإلعاقػة ،كاألشفػاؿ ،كرفػع مدتػػ السخافق التعميسية
القائسة كتيضئة بضئة تعميسضػة فعالػة كمأمػنػة كخالضػة مػغ العشػف كشػاممة لمجسيع.
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2202ادلغزؾذصخ :

االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ

اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ اٌشئُظ االوي ٌٍىصاسح  :اربؽخ اٌزؼٍُُ ٌٍغُّغ دوْ دتُُض
اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح-:
 .1رىفري اِبوٓ ٌٍزؼٍُ وجتهُضهب ( ثشٔبِظ هُئخ االثُٕخ اٌزؼٍُُّخ)
 .2رىفري ِظبدس ووعبئً اٌزؼٍُ

98

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

 .4رىفري واداسح ورشغًُ اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ( -اربؽخ اٌزغزَخ -سَبدح االػّبي -اربؽخ االٔشـخ-االعشاءاد
االؽرتاصَخ ٌفريوط وشؤب )

 .4ثشٔبِظ زلى االُِخ (االهُئخ اٌؼبِخ حملى االُِخ)  -ادلشوض االلًٍُّ ٌزؼٍُُ اٌىجبس).

اٌربٔبِظ اٌشئُظ االوي -:اربؽخ اٌزؼٍُُ ٌٍغُّغ دوْ دتُُض

اٌربٔبِظ اٌفشػً االوي-:رىفري اِبوٓ ٌٍزؼٍُ وجتهُضهب ( ثشٔبِظ هُئخ االثُٕخ اٌزؼٍُُّخ)

ادلششوػبد/االٔشـخ ادلغزهذفخ "-:

 انذاء كتجيضد عجد ( )15الف فرل ججيج مشيااحتياجا كحياة كخيسة.

انذاء كاعادة تأىضل فرل كمجارس بالقخػ األكثخ

 -اتاحة قاعات ججيجة لخياض االشفاؿ كتجيضدىا.

 افتتاح مجارس مجتسعية كالحاؽ الستدخبضغ بالسجارس السجتسعي{.السدتجضبة لمشػع}-

تػفضخ مجارس الجامجة لحكػ االعاقات البديصة السجعػمة تكشػلػجيا{. .السدتجضبة لمشػع}

ؽُش لبِذ اٌىصاسح ثآٌُبد ثغُـخ ٌالثُٕخ اٌغري عىُٕخ ادلغزذاِخ (ادلذاسط) وهً -:
 -تغضخ نطع االضاءة الى لضج

 االعتساد عمى االضاءة الصبيعية كمسا امكغ  ،كمخاعاة ندب الفتحات فى الػجيات كفقا لكػد الصاقةكحدب السشصقة السشاخية

 -كضع عازؿ ح اخرة لالسقف

 ال يقل سسظ الحائط عغ  25سع  ،كيفزل عسل الحائط عبارة عغ  12سع ثع فخاغ  5سع ثع حائط 12سع لتقمضل االكتداب الحخارػ

 الصالء الخارجى باستخجاـ االلػاف الفاتحة حتى تديج مغ انعكاس الح اخرة-

البجء فى تخكضب محصات شاقة شسدية لتخشضج االستيالؾ

اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ادلغزغُجخ ٌٍفئبد االعزّبػُخ ادلخزٍفخ

ً
ً
أوٌذ خـخ وصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن اهزّبِب ٍِؾىظب ثزّىني ادلشأح واألشخبص روٌ اإلػبلخ ورٍجُخ

اؽزُبعبد اٌـفً وّب ًٍَ-:
األشخبص روٌ اإلػبلخ

 -تجيضد فرػؿ مجرسية تشاسػػب األشفػػاؿ ذكؼ اإلعاقة حدػػب نػػػع إعاقتيػػع.

 تجريػػب السعمسضغ عػػمى التعامػػل مػػع األشفػػاؿ ذكؼ اإلعاقة كدمجيع في السجتسع الجراسي.99
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 تػفضخ أجيدة حاسب آلي مجيدة لمصالب مغ ذكؼ اإلعاقة البرخية في السعامل الجراسية. -تػفضخ كسائل تعميسية في القاعات الجراسية كالسكتبات تتشاسب مع نػعية اإلعاقة

 -تصػيخ مجكنات سمػؾ في السؤسدات التعميسية لمحث عمى تقبل اآلخخ كمشاىزة التشسخ.

اٌـفً

 ربػػط التحػػاؽ أبشػػاء األسخ الفقػضػخة بالتعمضػػع بسجسػعػػة مػػغ الحػافػػد الساديػػة كالعضشضػػة. -العسػل عمػى تػزيػع السػجارس جغخافضػاً برػػرة تتشاسػب مػع عػجد األشفػاؿ في سػغ التعمضػع .

 التػسػع في إنذػاء السجارس السجتسعية لمقزاء عمى ضاىخة األشفاؿ الستدخبضغ مغ التعميع. -تػفضخ تغحية صحية لألشفاؿ في السجارس...

 -عسل معدكخات لألشفاؿ خالؿ األجازات لتػصضل السفاليع الخاصة بتقبل اآلخخ كعجـ التشسخ

اٌربٔبِظ اٌفشػً اٌضبًٔ  -:رىفري ِظبدس ووعبئً اٌزؼٍُ

ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 تػفضخ كشباعة الكتب لسخاحل ( رياض االشفاؿ -التعميع االبتجائى – التعميع االعجادػ – التعميع الثانػػالفشى -الخط العخبى).

اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ادلغزغُجخ ٌٍفئبد االعزّبػُخ ادلخزٍفخ-:
 -تػفضخ كشباعة كتػريج كتب التخبية الفكخية

 تػفضخ كشباعة كتػريج كتب الرع كضعاؼ الدسع -تػفضخ كشباعة كتػريج كتب السكفػفضغ

 تػفضخ كشباعة كتػريج كتب التعميع السجتسعياٌربٔبِظ اٌفشػً اٌضبٌش  -:رىفري واداسح ورشغًُ اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ( -اربؽخ اٌزغزَخ -سَبدح االػّبي)

ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:
 تغحية السجارس (االبتجائية -االعجادية-الثانػيةالتخبية الخاصو-التعميع السجتسعي -مجارس التخبيةالخياضية -بعس مجارس التعميع الثانػػ -بعس مجارس التعميع الفشى){. .السدتجضبة لمشػع}

-

انخفاض معجؿ التدخب مغ التعميع .

 تشطيع معارض لمسجرسة السشتجة (ك ازرة-مجيخية-ادارة –مجرسة ){ .االستجامة البضئية} تشفضح مذخكعات السجرسة السشتجة بالسجارس{. .السدتجضبة لمشػع}اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ادلغزغُجخ ٌٍفئبد االعزّبػُخ ادلخزٍفخ-:
 التغحية لسجارس التخبية الخا صة بشدبة %100100
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 تػفضخ تػفضخ التغحية لسجارس التعميع السجتسعى بشدبة %100 -تػفضخ التغحية لخياض االشفاؿ بشدبة %100

 -تػفضخ التغحية لمتعميع االبتجائى بشدبة %100

رىفري واداسح ورشغًُ اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ (اربؽخ االٔشـخ).ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 السذخكع القػمي لخفع المياقة البجنية لتالمضح السجارس -السذاركة في االلػمبياد العخبي

 بصػلة الجسيػرية لمسجارس ( بشضغ  /بشات ) لاللعاب الجساعية -السذخكع القػمي لمقخاءة تحت شعار اق أخ كارتق

 مدابقة تحجؼ القخاءة العخبي بالتعاكف مع دكلو اإلمارات العخبية -مدابقة فخساف القخاءة الريفية

 تشطيع مدابقات (كسبضػتختعميسي-تخبية فشية-تخبية مػسيكية – تخبية ديشية –التخبية الخاصة) تشفضح معدػػكخات تثكيفية تتزسغ إحياء القضػع السر ػخية األصضمة في نفػس الصالب)ِجبدسح اؿالق اٌمىي إٌبػّخ

 حرخ لمصالب الفقخاء كمتػسصي الجخل لبحث دعسيع بذػػتى الػس ػػائل كرش عسل الرشاعات الرغضخة كالحخؼ الضجكية (السخاكد) -تشسية السيارات التكشػلػجية (السخاكد)

 تشسية السيارات الدسعية كالبرخية كالحخكية لحكػ اليسع (السخاكد) -نجكات تػعػية لمصالب كاسخىع (السخاكد)

 تشسية ميارات البحث العمسى كالسدابقات السحمية كاإلقميسية كالجكلية (السخاكد) تشفضح مذخكعات ككرش فشية النتاج األشفاؿ أشياء نافعة -معارض لعخض السشتجات الفشية

 مدابقة العدؼ الجساعى  -مدابقة الغشاء الجساعى مدابقة السػاىب في العدؼ كالغشاء -مدابقة الصفػلة السػسيكية

101

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

ثشٔبِظ لُبدي "سحيبٔخ " ٌزُّٕخ ِهبساد اٌفزُبد حتذ سػبَخ لشَٕخ فخبِخ سئُظ اجلّهىسٌ
 مدابقات رياضية ك لقاءات رياضية نجكات التخبية البضئية كالدكانية -قػافل تػعية -معارض الفشية -مدابقة ريحانة لمسكتبات

 بخنامج تشسية السيارات التكشػلػجية لمفتيات بالسخاكد االستكذافية تعميع الفتيات بعس الحخؼ بالسخاكد االستكذافية -مدخحية عغ دكر السخأة -معخض صحافة

اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ادلغزغُجخ ٌٍفئبد االعزّبػُخ ادلخزٍفخ
 السدابقة الثقافية كالقخاءة الحخة نجػـ السكتبة كفخساف القخاءة لصالب التحجػ -رحالت لحكػ اليسع كاأليتاـ كأبشاء الذيجاء

 مدابقة فخساف القخاءة لصالب التحجؼ (الشػركاألمل) -بصػالت جسيػرية لصالب مجارس التخبية الخاصة كالجمج.

ِجبدسح ؽُبح وشديخ

 مدابقات اإلذاعة كالرحافة السجرسية التي تدتيجؼ تشسية الػعى البضئي كالسجتسعى كالثقافى لجػالصالب

 عسل مدابقات لمتالمضح بإشخاؼ معمسضيع لتديضغ الذػارع كتجسضميا. -إعجاد معارض فشية كمعارض مذغػالت يجكية

 رسع الججاريات بمػحات معبخة كتػعػية كإقامة السعارض كاالشغاؿ الفشية ككرش الشغاؿ الفشية -ريادة االعساؿ بقخػ السبادرة

 تجيضد نػادػ عمػـ مرغخة داخل مجارس ىحه القخػ كإمجادىا بحقائب لمتجارب العمسية بشطاـ Micro.scales

 -عقج لقاءات تثكيفية مع أكلياء األمػر لتبرػػخىع بأىسية السالحطة كالستابعػػة السدػػتسخة ألبشائيع

رفؼًُ وؽذح رىبفئ اٌفشص وؽمىق االٔغبْ
 -تأىضل الػحجات لمتسضد السؤسدي

 اعجاد نجكات كمؤتسخات خاصة عغ إحراء الشػع االجتساعي اإلسكػا اعجاد نجكات كمؤتسخات عغ االستخاتيجية الػششية لحقػؽ اإلنداف102
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 -االعشاءاد االؽرتاصَخ دلىاعهخ فريط وىسؤب

 -تػفضخ مدتمدمات الػقاية مغ فضخكس كػركنا لمسجيخيات التعميسية

اٌربٔبِظ اٌفشػً اٌشاثغ  -:ثشٔبِظ زلى االُِخ (اذلُئخ اٌؼبِخ حملى االُِخ -ادلشوض االلًٍُّ ٌزؼٍُُ اٌىجبس)

ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 سج مشابع األمية-

التحخر مغ األمية

 -ما بعج محػ األمية (التعميع السدتسخ)

 التشسية السيشية لمقائسضغ عمي محػ االميةِجبدسح ؽُبح وشديخ

 -تػفضخ خجمة تعميسية متسضدة مػجو لمسشاشق األكثخ احتياجا ( مبادرة حياة كخيسة )

 السذاركة في السبادرات القػمية تعاكف كشخاكة ما بضغ السخكد كجسعية قبذ مغ نػر في السبادرة القػميةحياة كخيسة  ،ك جسعية األكرماف لتقجيع الجعع كالتػعية ألكثخ مغ ك جسعية صشاع الحياة (تصػع معا).
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ً
صبُٔب -:رـىَش ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ اٌمجً اجلبِؼً

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 0202
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اٌغبَبد االشلُخ ادلغزهذفخ:

- 4ج الديادة بشدبة كبضخة في عجد السعمسضغ السؤىمضغ ،بسا في ذلػظ مػغ خػالؿ التعػاكف
الػجكلي لتػجريب السعمسػضغ في البمػجاف الشامضػة ،كبخاصػة في أقػل البمػجاف نسػػا كالػجكؿ
الجدريػة الرػغضخة الشامية ،بحمػؿ عاـ -٠٢٠٢

اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ -اٌشئُغً -اٌضبًٔ ٌٍىصاسح  :رـىَش ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ اٌمجً اجلبِؼً
اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح -:
-1

حتغني عىدح اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ (اعزىّبي خـخ اٌزـىَش)

 -2اٌزىعغ فً إٌّبرط ادلـىسح
 -3اٌزُّٕخ ادلهُٕخ ٌٍّؼٍّني

اٌربٔبِظ اٌشئُظ اٌضبًٔ :رـىَش ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ اٌمجً اجلبِؼً
اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح
-1

-:

حتغني عىدح اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ (اعزىّبي خـخ اٌزـىَش)

ادلششوػبد واالٔشـخ ادلغزهذفخ-:

السعمسضغ عمى تػضيف التكشػلػجيا فى العسمية التعميسية.
 تجريب ُ -إعجاد البخامج التجريبية في مجاؿ تػضيف التكشػلػجيا.

 إنتاج البخمجيات التفاعمية (كائشات التعمع )Learning Objects104
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 -بث الحرز التفاعمية.

 -ترسيع الجخافيظ كأفالـ الكارتػف ك إنتاج أفالـ الفضجيػ.

 انتاج كسائل التعميسية لسخحمة {رياض األشفاؿ -االبتجائية -اإلعجادية الثانػية ( عاـ/فشي) -ذكػاالحتياجات الخاصة}

 انتاج السشاىج التعميسية (فضجيػ) لمبث لمسخحمة{ االبتجائية -اإلعجادية -الثانػية (عاـ/فشي) -التخبية الخاصة(الرع كالبكع)}

 انتاج السػاد االثخائية كالتعميسية كالػسائل التعميسية السزافة لمسكتبة الخقسيةالسشتجة لسجارس التكشػلػجيا التصبيكية
 انتاج األفالـ ُ تصػيخ السعامل بالسخحمة {االبتجائية -اإلعجادية -الثانػية (عاـ  /فشى  /متفػقضغ )  -التخبية الخاصة} تجيضد مقار لجاف الثانػيو العامو بكامضخات مخاقبو. -تأىضل السجارس الخسسية لإلعتساد (تعميع عاـ)

 تأىضل السجارس الخاصة لإلعتساد (تعميع عاـ) تقجيع الجعع الفشي لجػدة السجارس -نذخ ثقافة الجػدة بالسجارس

 -التشسية السيشية ألعزاء كحجات قياس الجػدة بالسجيخات كاإلدارات

 -مدابقة ك جػائد مذخكع سساؼ بالذخاكة مع بشظ التعسضخ االلساني بالذخاكة

 إعجاد السشاىج الججيجة فى ضػء اإلشار العاـ لسشاىج الرف الخامذ .كالرف الدادس االبتجائى ،كالرف األكؿ كالثانى اإلعجادػ كفق مذخكع( )2.0

 إعجاد اإلشار العاـ لسشاىج الرفػؼ ( )3-1اإلعجادػ  ،إعجاد اإلشار العاـ لسشاىج الرفػؼ ()3-1الثانػػ ،كفق مذخكع

(.)2.0

اإلعجادػ كفق مذخكع

( . )2.0

 إعجاد دلضل معمع التخبية الخياضية كالرحية لمرف الخامذ  .الدادس االبتجائى  ،كالرف األكؿ كالثانى ― إعجاد أدلة ألنذصة التػكاتدػ لمسجارس السرخية كالسرخية اليابانية ،لمرف الخامذ ك الدادس االبتجائى ،كالرف األكؿ كالثانى اإلعجادػ.

 استكساؿ اعجاد السػاد التعميسية التفاعمية لسشاىج الرف الخامذ كالدادس االبتجائى  ،الرف االكؿ كالثانىاإلعجادػ لجسيع التخررات ،لػضعيا عمى عمى مػقع ك ازرة التخبية كالتعميع ،كبشظ السعخفة السرخػ.

 إعجاد كتب السدتػػ الخفيع فى المغات األجشبية لمسجارس الخسسية لمغات كالخسسية الستسضدة لمغات ،لمرفالخامذ كالدادس االبتجائى  ،الرف االكؿ كالثانى اإلعجادػ
105
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 تخجسة الكتب السصػرة فى التخررات غضخ الثقافية ،لمرف الخامذ كالدادس االبتجائى  ،الرف االكؿكالثانى اإلعجادػ لمغتضغ اإلنجمضدية كالفخندية ،لمسجارس الخسسية كالخسسية الستسضدة

 مخاجعة كتعجيل الكتب الجراسية القائسة ،بجسيع الرفػؼ كالتخررات السختمفة .سػاء الكتب السصػرةضسغ مذخكع ( )2.0أك الكتب القائسة ( مذخكع )1.0

 مخاجعة كتعجؿ السػاد التعميسية الخقسية( )DLOsالسقجمة مغ عجد مغ الذخكات( فى مػاد :الخياضيات ،كالعمػـ ،كالمغة العخبية كالجراسات االجتساعية كالفمدفة ،كالتاريخ كالجغخافيا ).... ،لمرفػؼ مغ الخكضة،

كحتى الثالث الثانػػ .لخفعيا عمى مشرة بشظ السعخفة السرخػ كمػقع ك ازرة التخبية كالتعميع اإللكتخكنى
 تقجيع بخامج تعميسية في السشرات التعميسية لمػ ازرة -اصجار كتب الكيع كاحتخاـ االخخ

اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ادلغزغُجخ ٌٍفئبد االعزّبػُخ ادلخزٍفخ
ادلششوػبد واالٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 إعجاد اإلشار العاـ لسشاىج التعميع السجتسعى فى ضػء اإلشار العاـ لمسشاىج  ،كرؤية الػ ازرة الستعمقةبسذخكع(.)2.0

 -إعجاد مشاىج الرفػؼ مغ (  ) 3-1االبتجائى بسجارس التعميع السجتسعى ،كفق اإلشار الججيج .

 مػاءمة مشاىج ذكػ اإلعاقة بأشكاليا السختمفة(غضخ السجمجضغ) ،البرخية كالدسعية ،بسا جاء باإلشارالعاـ لسشاىج ذكػ اإلعاقة  ،لمرف الخابع كالخامذ كالدادس االبتجائى  ،كالرف األكؿ

لجسيع التخررات،

اإلعجادػ ،

 إعجاد اإلشار العاـ لسشاىج ذكػ اإلعاقة الفكخية لمرفػؼ الخابع – الخامذ – الدادس بالسخحمة الثانية مغالتعميع االبتجائى  ،األكؿ إلى الثالث اإلعجادػ لحكػ االعاقة الفكخية.

 عجاد السػاد التعميسية ( الػرقية – الخقسية ) لحكػ اإلعاقة الفكخية لسخحمة رياض االشفاؿ ،ك لمرفػؼ االكؿ– الثانى – الثالث ,مغ الحمقة االكلى مغ كمغ الحمقة الثانية الخابع كالخامذ كالدادس مغ التعميع
االبتجائى كالرف االكؿ االعجادػ

 -إعجاد أدلة السعمع لسخحمة رياض األشفاؿ بسجارس اإلعاقة البرخية.

 دلضل مخحمة رياض االشفاؿ مكفػفضغ ( السدتػيضغ )،ك-دلضل مخحمة رياض االشفاؿ لمسعاقضغ سسعيا(السدتػيضغ)
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االعزذاِخ اٌجُئُخ
ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:
ادِبط رىٕىٌىعُب ادلؼٍىِبد واالرظبي فً اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ

 -تػفضخ أجيدة التابمت التي سضتع تػفضخىا بالثانػؼ العاـ.

 عسل التػصيالت الجاخمية كعسل التخكضبات لمذبكات ألجاخميو.-

تجيضد البشية التكشػلػجية لسجارس الستفػقضغ كتػفضخ اجيدة الب تػب لمصالب.

 تػفضخ البضئة التكشػلػجية الجاعسة بسخحمة {االبتجائية -االعجادية}. تػفضخ الذاشات التفاعمية فى السجارس. -تػفضخ االنتخنت فائق الدخعة.

اٌربٔبِظ اٌفشػً اٌضبًٔ -:اٌزىعغ فً إٌّبرط ادلـىسح
ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 التػسع فى مجارس السذاركة مع القصاع الخاص PPP التػسع فى السجارس الحكػمية الجكلية -التػسع فى مجارس الشضل

 تجريب لسعمسي رياض االشفاؿ بسجارس الشضل عمي احجث استخاتيجيات التجريذ لخياض االشفاؿ مخاجعة مشاىج نطاـ الشضل السرخؼ الجكؿ فى مخحمة رياض االشفاؿ -مخاجعة مشاىج نطاـ الشضل السرخؼ الجكؿ فى الرفػؼ مغ 3 - 1

 دمج قزايا االمغ السائي فى مػضػعات السذخكعات التعميسية التي يقػـ بيا الصالب زيادة عجد السجارس السرخية اليابانيةلترل الى  100مجرسة بحمػؿ 2030 التػسع السجارس الحكػمية التى تصبق الشسػذج اليابانى -إتاحة أنذصة التػكاتدػ في السجارس الحكػمية

 زيادة عجد مجارس الستفػقضغ لترل مجرسة فى كل محافطة بحمػؿ 2030اٌربٔبِظ اٌفشػً اٌضبٌش  :اٌزُّٕخادلهُٕخ ٌٍّؼٍّني
ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:-:
 مشح شيادة الرالحية التخقي107
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 -مشح شيادة الرالحية المشقل إلى كضائف السعمسضغ

 مشح شيادة الرالحية الالزمة لذغل كضائف اإلدارة السجرسية مشح شيادة الرالحية الالزمة لذغل كضائف التػجيو الفشي -تجريب الكيادات التخبػية عمى بخامج الكيادات

 -تجريب الكيادات التخبػية عمى بخامج التخررية كالمغات

 تجريب الكيادات التخبػية عمى بخامج التكشػلػجيا كالحاسب اآللى تجريب الكيادات التخبػية عمى بخامج بخسػـ دراسية آلية اعتساد السجربضغ لسجربي ىضئة لتعميع الكبار -التجريب عمي حقضبة السػىػبضغ كالتعمع الحكي

 لقاءات عغ شخيق الفضجيػ كػنفخانذ يدتيجؼ عجد مدئػلى السػىػبضغ بالسجيخيات بخنامج االكتذاؼ كالخعايةك شبيعة التعامل مع التشػع كاالختالؼ كالسػلبة

 -تجريب السعمسضغ كالسجيخيغ كاألخرائضضغ مغ مجارس التعميع العاـ الجامجة لمتعامل مع الجمج
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ً
صبٌضب  -:رـىَش اٌزؼٍُُ اٌفىن

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اٌغبَبد االشلُخ ادلغزهذفخ -:

 3-4ضػساف تكػافؤ فػخص جسضػع الشدػاء كالخجػاؿ في الحرػػؿ عمػى التعمػيع ا لػتقشي كالسيػشي
كالتعميع العالي الجضج كالسيدػر التكمفة ،بسا في ذلظ التعميع الجامعي ،بحمػؿ عاـ ٕٖٓٓ.

 4-4الديادة بشدبة كبضخة في عجد الذػباب كالكبػار الػحيغ تتػػافخ لػجييع السيػارات السشاسػبة ،بسػا في ذلػظ السيػارات
التقشضػة كالسيشضػة ،لمعسػل كشػغل كضػائف الئقػة كلسباشػخة األعسػاؿ الحػخة بحمػؿ عاـ ٕٖٓٓ.

 5-4القزاء عمى التفاكت بضغ الجشدضغ في التعميع كضساف تكافؤ فػخص الػصػػؿ إلى جسضػع مدػتػيات التعمػيع
كالتػجريب السيػشي لمفئػات الزػعيفة ،بسػا في ذلػظ لألشػخاص ذكؼ اإلعاقػة كالذعػب األصمية كاألشفاؿ الحيغ
يعيذػف في ضل أكضاع ىذة ،بحمػؿ عاـ ٖٕٓٓ.
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ  /اٌشئُغً اٌضبٌش ٌٍىصاسح  :رـىَش اٌزؼٍُُ اٌفىن
اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح-:
 -2حتغنب عىدح اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ (اعزىّبي خـخ اٌزـىَش)
 -2اٌزىعغ فً منبرط ادلذاسط ادلـىسح
 -0اٌزُّٕخ ادلهُٕخ ٌٍّؼٍّني
 -1رغُري اٌظىسح إٌّـُخ ػٓ ػًٍ اخلذِخ اٌزؼٍُُّخ ادلمذِخ
 -2اعزخذاَ اٌـبلخ إٌظُف
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ً
صبٌضب :رـىَش اٌزؼٍُُ اٌفىن

اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح:-
-1حتغنب عىدح اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ (اعزىّبي خـخ اٌزـىَش)
ادلششوػبد واالٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 إنذاء ىضئة مدتقمة لزساف جػدة التعميع الفشى -عجد البخامج التي تشاسب متصمبات البضئات السحيصة (زراعي)

 عجد السشاىج السصػرة شبقا لسشطػمة الججارات السيشية (زراعي  -صشاعي  -تجارؼ  -فشجقي  -مددكج) عجد الفضجيػىات التعميسية الجراسية السرسسة الستاحة لمبخامج السصػرةاٌربٔبِظ اٌفشػً اٌضبًٔ-:اٌزىعغ فً منبرط ادلذاسط ادلـىسح
ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 عجد السجارس التى سضتع تصػيخ مشطػمة التقضيع بيا داخل مجارس التعميع الفشى -عجد السجارس السشذأة بالتعاكف مع جيات أخخػ

 عجد السجارس الفشية بشطاـ التأسيذ العدكخؼ (صشاعي  -زراعي  -تجارؼ  -فشجقي  -مددكج) عجد السجارس السشذأة بالتعاكف مع جيات اخخػ (داخل السشذآت التجريبية) مرشع اك مدرعة -عجد الفرػؿ السمحقة (مددكج)

 -عجد السجارس السدتقمة (تعميع مددكج)

 عجد السحافطات السدتيجفة لمقزاء عمى ضاىخة عسل األشفاؿ (زراعي) { .الفئات السدتجضبة لمشػع}اٌربٔبِظ اٌفشػً اٌضبٌش  -:اٌزُّٕخ ادلهُٕخ ٌٍّؼٍّني
ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 -تأىضل مجربضغ  TOTلمتػسع في تجريب السعمسضغ

 -تأىضل السعمسضغ بالسجارس الفشية عمى البخامج السصػرة

 تأىضل محققضغ داخمضضغ كخارجضضغ لتحدضغ جػدة تقضيع الصالب بالبخامج السصػرة -تأىضل معمسي التعميع الفشي عمى بخنامج التػجيو كاإلرشاد اليشي

 -تأىضل معمسي التعميع الفشي عمى بخنامج االبتكار كريادة االعساؿ

 تأىضل معمسي التعميع الفشي كسدئػؿ تػضيف كمعمػمات سػؽ العسل110
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 -تأىضل السعمسضغ عمى البخامج كالسشرات التعميسية الخقسية كالتعميع عغ بعج

 تأىضل الصالب عمى البخامج كالسشرات التعميسية الخقسية كتصبيقات ميكخكسػفت اكفيذ مغ خالؿبخكتػكػالت التعاكف مع مؤسدات مجتسعية

 بخامج التجريب السيارؼ لمصالب (صشاعي  -زراعي  -تجارؼ – فشجقي)اٌربٔبِظ اٌفشػً اٌشاثغ -:رغُري اٌظىسح إٌّـُخ ػٓ ػًٍ اخلذِخ اٌزؼٍُُّخ ادلمذِخ
ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 -زيادة ندبة السمتحقضغ بالتعميع الفشي مغ الستفػقضغ

 زيادة ندبة مؤسدات التعميع الفشي كالسيشي القائسة عمى الذخاكة السجتسعية زيادة ندبة السمتحقضغ بالتعميع السيشي مغ إجسالي التعميع الفشي -خفس متػسط كثافة الصالب بالفرل

اٌربٔبِظ اٌفشػً اخلبِظ-:اعزخذاَ اٌـبلخ إٌظُف {االعزذاِخ اٌجُئُخ}
ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 رفع كفاءة الكيخبائية لمسبانى الجيػاف بالػ ازرة رفع الكفاءة الكيخبائية لسجارس الستفػقضغ -رفع الكفاءة الكيخائية لسبانى السجيخيات

 رفع الكفاءة الكسيخبائية لسبانى اإلدارات -رفع الكفاءة الكيخبائية لمسجارس

 تخكضب محصة شاقة شسدية لسبانى الجيػاف -تخكضب محصة شاقة شسدية لسبانى السجيخيات

 تخكضب محصة شاقة شسدية لسبانى االدارات التعميسية -تخكضب محصة شاقة شسدية لسبانى السجارس
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ً
ساثؼب  -:رـىَش ِذاسط اٌزىٕىٌىعُب اٌزـجُمُخ

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}

اٌغبَبد االشلُخ ادلغزهذفخ -:

 4-4الديادة بشدبة كبضخة في عجد الذػباب كالكبػار الػحيغ تتػػافخ لػجييع السيػارات السشاسػبة،

بسػا في ذلػظ السيػارات التقشضػة كالسيشضػة ،لمعسػل كشػغل كضػائف الئقػة كلسباشػخة األعسػاؿ الحػخة بحمػؿ عاـ ٖٕٓٓ.
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :

االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ

اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ

اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ  /اٌشئُغً اٌشاثغ ٌٍىصاسح  :رـىَش ِذاسط اٌزىٕىٌىعُب اٌزـجُمُخ
اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح -:صَبدح ورـىَش ِذاسط اٌزىٕىٌىعُب اٌزـجُمُخ

اٌشئُغً اٌشاثغ ٌٍىصاسح  :رـىَش ِذاسط اٌزىٕىٌىعُب اٌزـجُمُخ

ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ { -:االستدامخ الجيئيخ}
 -زيادة مجارس تكشػلػجيا تصبيكية

 -تػفضخ تجيضدات لسجارس التكشػلػجيا التصبيكية

 صيانة بديصة لسجارس التكشػلػجيا التصبيكية تػفضخ خامات لسجارس التكشػلػجيا التصبيكية -إعجاد مشاىج بالصخؽ الحجيثة

 -األنذصة التخبػية الخياضية كالفشية

 -التجيضد إلعساؿ امتحانات الشطخؼ كالعسمى

 -اختيار السعمسضغ بسجارس التكشػلػجيا التصبيكية

 اختيار الصالب لاللتحاؽ بسجارس التكشػلػجيا التصبيكية اختيار السعمسضغ كالسجيخيغ بسجارس التكشػلػجيا التصبيكية عساؿ الخجمات العاممضغ بسجارس التكشػلػجيا التصبيكية112
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ً
خبِغب -:رؼضَض دوس اٌجؾش اٌؼًٍّ فً حتغني ثُئخ األػّبي

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232

{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}

اٌغبَبد االشلُخ ادلغزهذفخ -:

 4-4الديادة بشدبة كبضخة في عجد الذػباب كالكبػار الػحيغ تتػػافخ لػجييع السيػارات السشاسػبة،

بسػا في ذلػظ السيػارات التقشضػة كالسيشضػة ،لمعسػل كشػغل كضػائف الئقػة كلسباشػخة األعسػاؿ الحػخة بحمػؿ عاـ ٖٕٓٓ.
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2202ادلغزؾذصخ :
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي

اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ

اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ  /اٌشئُغً اخلبِظ ٌٍىصاسح  :رؼضَض دوس اٌجؾش اٌؼًٍّ فً حتغني ثُئخ

األػّبي

اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح-:

 -2سثؾ ادلذسعخ اٌفُٕخ ثغىق اٌؼًّ

 -2حتىًَ ِٕبهظ اٌزؼٍُُ ادلضدوط اىل اٌىرتؤً رفبػًٍ وسثـه ثجٕه ٌٍّؼشفخ
 -0سثؾ سلشعبد اٌزؼٍُُ اٌفىن ثبٌىالغ اٌؼًٍّ

ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 -2سثؾ ادلذسعخ اٌفُٕخ ثغىق اٌؼًّ

 استحجاث ميغ كبخامج فشية تمبى احتياجات سػؽ العسل (صشاعى -زراعى -تجارػ  -فشجقى). -2حتىًَ ِٕبهظ اٌزؼٍُُ ادلضدوط اىل اٌىرتؤً رفبػًٍ وسثـه ثجٕه ٌٍّؼشفخ

 استيجاف رفع السشاىج االليكتخونية التفاعمية السختبطة ببشك السعخفة بشدبة (.)%100 -0سثؾ سلشعبد اٌزؼٍُُ اٌفىن ثبٌىالغ اٌؼًٍّ

 -الذخاكات مع القصاع الخاص PPP

فى التعميع كالتجريب السددكج كانذاء مجارس داخل مرشع ،كمجارس

داخل مدارع (شخاكة).

 -تسكضغ كحجة سػؽ العسل لمكياـ بجكرىا مع قصاع االعساؿ.

 زيادة ندبة خخيجي التعميع الفشي الحيغ يعسمػف في مجاؿ تخرراتيع.113
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عبدعب  :حتغني عىدح إٌظبَ اٌجؾضً واٌزىٕىٌىعً
اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغٍ (اٌشاثغ) اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ؛-
ادلؼشفخ واالثزىبس واٌجؾش اٌؼًٍّ
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ  /اٌشئُغً اٌغبدط ٌٍىصاسح  :حتغني عىدح إٌظبَ اٌجؾضً واٌزىٕىٌىعً
اٌربا ِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح-:
-

اعشاء اٌجؾىس اٌؼٍُّخ ٌزـىَش ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ لجً اجلبِؼٍ

-

اعشاء اٌجؾىس الربؽخ اٌزؼٍُُ ٌٍغُّغ دوْ دتُُض

-

اعشاء حبىس ٌزٕبفغُخ ٔظُ وسلشعبد اٌزؼٍُُ

-

اؽشاء حبىس ٌزـىَش اٌزؼٍُُ اٌفىن

ادلششوػبد واالٔشـخ ادلغزهذفخ فً وً ثشٔبِظ فشػً فً رلبي -:

 -بحػث التخصيط التخبػية

 -بحػث الدياسات التخبػية

 -بحػث السعمػمات التخبػية

 -بحػث األنذصة التخبػية

-

بحػث تصػيخ السشاىج

 -أنذصة بحثية في مجاؿ الصاقة الكيخبائية
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ً
عبثؼب -:رٕبفغُخ ٔظُ و سلشعبد اٌزؼٍُُ

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغٍ (اٌضبِٓ) اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :رؼضَض اٌشَبدح ادلظشَخ
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي

اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ

اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ  /اٌشئُغً اٌغبثغ ٌٍىصاسح  :رٕبفغُخ ٔظُ و سلشعبد اٌزؼٍُُ

اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح-:
اٌربٔبِظ اٌفشػً االوي  -:ثشاِظ لغُ اٌزـىَش
ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:
 االشتخاؾ في الجراسات الجكلية في الخياضيات كالعمػـ  TIMSS ,pirlsك كحلظ الجراسات الػششيةمثل :التقضيع الػششى لكياس تعمع المغة العخبية كالخياضيات لجػ تالمضح الرف الخابع االبتجائى
 اعجاد بشػؾ االسئمة لمسخحمة الثانػية بالتعاكف مع شخكة بضخسػف كىى شخكة عالسية مخترة فىىحا السجاؿ
اٌربٔبِظ اٌفشػً اٌضبًٔ  -:ثشاِظ لغُ اٌزمىَُ
ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 تقػيع جػدة تشفضح مجارس التعميع العاـ لإلجخاءات السصمػبة في بجاية العاـ الجراسى كبجاية الفرلالجراسي الثانى.

 التقػيع الذامل لدضخ العسمية التعميسية لسجارس التعميع العاـ بسخاحل التعميع قبل الجامعى (إبتجائى -اعجادػ  -ثانػػ)

 -تقضيع جػدة سضخ االمتحانات لمفرل الجراسى االكؿ كالثانى لرفػؼ الشقل بسخحمة التعميع األساسى .
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 تقضيع جػدة تشفضح مجارس التعميع الفشي لإلجخاءات السصمػبة في بجاية العاـ الجراسى كبجاية الفرلالجراس الثانى.

 التقػيع الذامل لسجارس التعميع الفشى (صشاعى -زراعى -تجارػ-فشجقى ) في ضػء نطاـ الججارات. تقضيع جػدة سضخ االمتحانات لمفرل الجراسى االكؿ كالثانى لرفػؼ الشقل بسجارس التعميع الفشي . التقػيع الذامل لدضخ العسمية التعميسية بالسجارس الستخررة (الشضل -اليابانية  -مجارس الستفػقضغالتى تعسل بشطاـ ).....STEM

 تقضيع جػدة اإلختبارات اإللكتخكنية لمسخحمة الثانػية كالسذاركة فى تشفضح عسميات الجراسات الجكلية . التقػيع الذامل لسجارس التعميع الفشى التصبيكية :تخميع اآلثار ،كالسياه-الدجاد في ضػء نطاـالججارات.

 تقضيع جػدة سضخ االمتحانات لمفرل الجراسى االكؿ كالثانى لرفػؼ الشقل بسجارس التعميع الفشيالتصبيقي .

 قياس مجػ الذخاكة السجتسعية في بشاء مؤسدات تعميع فشي كميشي تتساشي مع نطع الجػدة. إدارة بشػؾ األسئمة كإدارة عسميات الترحيح االليكتخكنية  ،كإتاحة الشتائج عبخ الػسائل السختمفة شبقاًلخصة الػ ازرة(مغ الشاحية التقشية (ميكشة بشػؾ األسئمة).

اٌربٔبِظ اٌفشػً اٌضبٌش  -:اعشاء اٌجؾىس
ادلششوػبد واالٔشـخ ادلغزهذفخ-:

 السذاركة في نذخ بحػث التقػيع االليكتخكني تصػيخ بخنامج شؤكف العاممضغ -تصػيخ بخنامج مكتبة السخكد

 -تصػيخ بخنامج الحاكخة السؤسدية (األرشيف)
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ً
صبِٕب ٔ -:شش صمبفخ اٌؼٍىَ و االثزىبس

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ
2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}

اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2202ادلغزؾذصخ :
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغٍ (اٌشاثغ) اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2202ادلغزؾذصخ-:
ادلؼشفخ واالثزىبس واٌجؾش اٌؼًٍّ

اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رشعُخ اذلىَخ اٌضمبفُخ
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ  /اٌشئُغً اٌضبِٓ ٌٍىصاسح ٔ :شش صمبفخ اٌؼٍىَ و االثزىبس
اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح-:
اٌربٔبِظ اٌفشػً االوي  -:رُّٕخ ِهبساد اٌؼٍىَ واالثزىبس ػٕذ اٌـالة

ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:

 تقجيع أنذصة لمصالب عمى السذاريع العمسية كميارات البحث العمسي تقجيع أنذصة نػادؼ العمػـ لمصالب تقجيع أنذصة الفشػف لمصالب كأكلياء األمػر تشسية ميارات التعامل مع الحاسب اآللي لمصالب كأكلياء األمػر تشسية ميارات المغات لمصالب كأكلياء األمػر تشسية ميارات الصالب في مخحمة رياض األشفاؿ تشسية بذخية لمصالب كأكلياء األمػر تشسية ميارات األشغاؿ الضجكية لمصالب كأكلياء األمػر117

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

 تقجيع نذاط السكتبة لمصالب زيارات الستحف العمسي. أنذصة لحكػ القجرات الخاصة { .السدتجضبة لمشػع} االشتخاؾ في السدابقات السحمية لالبتكار كالفشػف االشتخاؾ في السدابقات الجكلية لالبتكار تحت رعاية الدمصة السخترة االشتخاؾ في مبادرة حياة كخيسة لمصالب كأكلياء األمػر { .السدتجضبة لمشػع} إنتاج كتب لحكؼ االحتياجات الخاصة { .السدتجضبة لمشػع} إنتاج بخمجيات إثخائية متعجدة السدتػيات لحكؼ القجرات الخاصة { .السدتجضبة لمشػع} إنتاج أفالـ عمسية إثخائية بتقشية ثشائية األبعاد (رسػـ متحخكة) كثالثية األبعاد D3 إنتاج افالـ عمسية إثخائية لتبديط العمػـ إنتاج محاكاة لعجائب الجنيا الدبع.-

عسل مصبػعات كممرقات لقاعات الستحف كالشػادؼ كالجعاية كاإلعالـ لمسخاكد االستكذافية

 مجمة إلكتخكنية إثخائية تثقفية لسختمف فئات السجتسع. إنتاج بخمجيات إثخائية لتبديط العمػـ إنتاج كتب لحكػ االحتياجات الخاصة كصعػبات التعمع{ السدتجضبة لمشػع} إنتاج بخمجيات إثخائية لسشيج اكتذف التخـ الثاني لمرف االكؿ االبتجائي عسل دلضل مخجعى الكتذاؼ الصمبة السبجعضغ مذخكعات الػحجة السشتجة بالسجارس كالسقضجيغ في دراسات الججكػ مذخكعات لحساية البضئة (ستيع) {االستجامة البضئية} مذخكعات لسعالجة السياة (ستيع){ .االستجامة البضئية} مذخكعات اعادة تجكيخ السخمفات{االستجامة البضئية} مذخكعات الكابدتػف ستيع -نطاـ تعميع ذك شبيعة خاصة (ستيع)
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ً
ربعؼب ِ -:ىبفؾخ و ػالط االدِبْ واٌزؼبؿً

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:ثٕبء االٔغبْ ادلظشي
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رشعُخ اذلىَخ اٌضمبفُخ
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ  /اٌشئُغً اٌزبعغ ٌٍىصاسح ِ :ىبفؾخ و ػالط االدِبْ واٌزؼبؿً

اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح-:
ِىبفؾخ و ػالط االدِبْ واٌزؼبؿً
ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:

 مدابقة شالبية تحت عشػاف" أختار حياتظ أنت أقػػ مغ السخجرات " لمسخاحل التعميسية الثالثة لقاءات تػعػية عغ أضخار التجخضغ كالسخجرات لمسخاحل التعميسية الثالثة مدابقة جساعة مشاىزة التجخضغ كالسخجرات الشسػذجية " لمسخاحل التعميسية الثالثة تجريب الصالب عمي مكافحة السخجرات كاالدماف اعجاد لػحات تػعػية لمترسيع الفشي كاإلعالنات اعجاد فضجيػىات تػعػية بالخسع عمى الكسبضػتخ (فشية) مدابقة فشية عغ اضخار التجخضغ اعجاد فضجيػىات قرضخة (أفالـ جخافيظ) تحارب التجخضغ (مػسيكية) نجكات عمسية كزيارات مضجانية لمسدتذفيات اعجاد مدخحيات كمػاقف تسثضمية في اإلذاعة كالتػاصل مع أكلياء األمػر لتػعضتيع تكػيغ فخؽ مغ الصالب لتػعية اقخانيع (العمػـ) عسل نجكات تػعية كإقامة مارثػف رياضى تخريز فقخة في اإلذاعة يذارؾ السخشجات كالكذافة  ،زيارات مضجانية  ،مدابقة اعالف تػعػػ (رياضية) -لقاءات كمعدكخات كمدابقات ككرش عسل (اجتساعية)
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ً
ػبششا  -:اٌزذسَت اٌظٕبػً

اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اٌغبَبد االشلُخ ادلغزهذفخ-:

 4-4الديادة بشدبة كبضخة في عجد الذػباب كالكبػار الػحيغ تتػػافخ لػجييع السيػارات السشاسػبة،
بسػا في ذلػظ السيػارات التقشضػة كالسيشضػة ،لمعسػل كشػغل كضػائف الئقػة كلسباشػخة األعسػاؿ

الحػخة بحمػؿ عاـ ٖٕٓٓ.

اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:إٌهىع مبغزىَبد اٌزشغًُ
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ  :رُّٕخ ادلهبساد اٌجششَخ
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ اٌشئُظ اٌؼبشش ٌٍىصاسح  -:اٌزذسَت اٌظٕبػً
اٌرباِظ اٌفشػُخ ٌٍىصاسح -:
 .2سفغ وفبءح ادلؼٍّني ٌززٕبعت ِغ رـىَش ادلٕبهظ واٌزـىَش اٌزىٕىٌىعُب
ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:

 تجريب السعمسضغ عمى تكشػلػجيا االتراالت الخقسية. تجريب السعمسضغ عمى السشاىج السبشية عمى الججارات. اداء معمع (رفع كفاءة السعمسضغ لتتشاسب مع تصػيخ السشاىج كالتصػيخ التكشػلػجي). تجريب مجربضغ لكل البخامج الفشية السصػرة (تجريب مجربى مجربضغ .) TOT تػفضخ خامات التجريبات العسمية لمستجربضغ. اعجاد حقائب تجريبية لمبخامج الفشية.-2اٌزذسَت ادلهبسي ٌٍـالة

 -لصالب السدتفجيغ مغ بخامج التجريب السيارػ (صشاعى  -زراعى -فشجقى – تجارػ).
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- 3اٌزذسَت ػًٍ رمُٕخ اعزخذاَ اٌـبلخ اٌشّغُخ
ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:

 تجريب فشى لريانة محصة الصاقة الذسدية بسبانى السجيخيات كاإلدارات كالسجارس. تجريب بشاء قجرات  TOTلشذخ ثقافة تخشضج االستيالؾ. -تجريب بشاء قجرات ألعزاء كحجة كفاءة الصاقة

 تجريب شمبة التعميع الفشي عمى تخكضب كصيانة محصات الصاقة الذسدية{االستجامة البضئية} -تجريب شمبة التعميع العاـ عمى استخجاـ الصاقة الذسدية {االستجامة البضئية}

 -تجريب فشى لريانة محصة الصاقة الذسدية بسبانى الجيػاف{االستجامة البضئية}
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ؽبدي ػشش  :رؼضَض لُُ ادلىاؿٕخ وادلغئوٌُخ ورُّٕخ اٌىػً اٌغُبعً ٌٍشجبة وإٌشء
اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232

{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}

اٌغبَبد االشلُخ ادلغزهذفخ-:

 7-4ضساف أف يكتدب جسيع الستعّمسضغ السعارؼ كالسيارات الالزمة لجعع التشسية السدػتجامة،
بسا في ذلظ بجسمة مغ الدبل مغ بضشيا التعميع لتحقضق التشسضػة السدػتجامة كاتبػاع أسػالضب

العػير السدػتجامة ،كحقػػؽ اإلندػاف ،كالسدػاكاة بػضغ الجشدػضغ ،كالتػخكيج لثقافػة الدػالـ كنبػح العشػف كالسػاششػة العالسضػة
كتقػجيخ التشػػع الثقػافي كتقػجيخ مدػاىسة الثقافػة في التشسضػة السدػتجامة ،بحمػػؿ عاـ ٖٕٓٓ.
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ :

 -1االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ

-7اٌغالَ واالِٓ ادلظشي

اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:محبَخ األِٓ اٌمىًِ وعُبعخ ِظش اخلبسعُخ
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ -:االعزمشاس األٍِٕ:

اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ اٌشئُظ احلبدي ػشش ٌٍىصاسح :

رؼضَض لُُ ادلىاؿٕخ وادلغئوٌُخ ورُّٕخ اٌىػً اٌغُبعً ٌٍشجبة وإٌشء

اٌرباِظ اٌفشػُخ -:

رُّٕخ سوػ اٌىالء واالٔزّبء ٌٍىؿٓ

ادلششوػبد  /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:
-

إعجاد مؤتسخ لسجمذ االتحاد العاـ لمصالب

 -معدكخ اعجاد القادة لتجريبات تشسية بذخية عمى ميارات الكيادة ك تحسل السدئػلية

 رحالت لصالب الحمقة االكلى مغ التعميع االساسى لتعخيف الصالب باالماكغ التاريخية -بخنامج اختار مرضخؾ لتػعية الصالب بكيفية السفاضمة بضغ نػعيات التعميع السختمفة

 رحالت كمعدكخات شالبية تحت" شعار الحفاظ عمى اليػية السرخية أعخؼ بمجؾ " لديارة السذخكعاتالقػمية كالسشاشق العدكخية كالحزارية كاألثخية

 -لقاءات تػعػية لشذخ ثقافة حقػؽ اإلنداف كتعطيع مبجأ السػاششة

 مدابقات شالبية لمحفاظ عمى الشديج الػششى مغ خالؿ جساعات أصجقاء بضت العائمة السرخية -اقامة معدك اخ كرحالت ك نجكات تػعػية لتعديد قيسة السػاششة
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اٌضبًٔ ػشش -:اخلـخ اٌؼبعٍخ ٌرتشُذ و رذثري االؽزُبعبد ِٓ ادلُبح
اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ-1
-7اٌغالَ واالِٓ ادلظشي
اذلذف االعرتارُغٍ (اخلبِظ) اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ:
ٔظبَ ثُئٍ ِزىبًِ وِغزذاَ -
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:محبَخ األِٓ اٌمىًِ وعُبعخ ِظش اخلبسعُخ
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ-:االِٓ ادلبئً
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ /اٌشئُظ اٌضبًٔ ػشش ٌٍىصاسح  :اخلـخ اٌؼبعٍخ ٌرتشُذ و رذثري االؽزُبعبد ِٓ ادلُبح
اٌربٔبِظ اٌفشػً :
اخلـخ اٌؼبعٍخ ٌرتشُذ و رذثري االؽزُبعبد ِٓ ادلُبح
ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:
لبَ لـبع اٌزؼٍُُ اٌؼبَ ولـبع اخلذِبد واالٔشـخ ثبعزهذاف االٔشـخ االرُخ -:

" -تجريب كػادر التخبية البضئية ك الدكانية"

 "زيارات مضجانية لمسجارس لمتػعية بانذصة الدباكة ك الريانة ك تخشضج استيالؾ السياه" {االستجامة البضئية} -عخض افالـ تػعػية باىسية تخشضج استيالؾ السياه{االستجامة البضئية}

 عخض افالـ تػعػية بشيخ الشضل السطمػـ ك خصػرة التعجػ عمى نيخ الشضل تزسضغ السشاىج السختمفة الىسية تخشضج استيالؾ السياه{االستجامة البضئية} -االحتفاؿ بالضػـ العالسي لمسياه كتخشضج استيالؾ السياه{االستجامة البضئية}

 مدابقات شالبية تحت عشػاف " أىسية السياه كتخشضج االستيالؾ" {االستجامة البضئية} لقاءات تػعػية لشذخ ثقافة الحفاظ عمى السياه فى ضل االتفاقات الجكلية123
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اٌضبٌش ػشش -:ارىػُخ ثمؼبَب االِٓ ادلبئٍ
اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ 2232
{ػّبْ اٌزؼٍُُ اجلُذ ادلٕظف واٌشبًِ ٌٍغُّغ ورؼضَض فشص اٌزؼٍُ ِذي احلُبح}
اذلذف االعرتارُغٍ اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ
االسرمبء جبىدح ؽُبح ادلىاؿٓ ادلظشي وحتغني ِغزىي ادلؼُشخ
اذلذف االعرتارُغٍ (اخلبِظ) اٌىؿىن ٌشإَخ ِظش  2030ادلغزؾذصخ:
ٔظبَ ثُئٍ ِزىبًِ وِغزذاَ -
اذلذف االعرتارُغً ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ -:محبَخ األِٓ اٌمىًِ وعُبعخ ِظش اخلبسعُخ
اٌربٔبِظ اٌشئُظ ٌربٔبِظ احلىىِخ-:االِٓ ادلبئً
اٌربٔبِظ اٌفشػً ٌٍؾىىِخ /اٌشئُظ اٌضبٌش ػشش ٌٍىصاسح  :اٌزىػُخ ثمؼبَب االِٓ ادلبئٍ
اٌرباِظ اٌفشػُخ  -:اٌزىػُخ ثمؼبَب االِٓ ادلبئٍ
ادلششوػبد /االٔشـخ ادلغزهذفخ -:
لبَ لـبع اٌزؼٍُُ اٌؼبَ ولـبع اخلذِبد واالٔشـخ ثبعزهذاف االٔشـخ االرُخ-:

 -مدابقة السخاجعة البضئية {االستجامة البضئية}

 مدابقة األبحاث األخصار التى تيجد نيخ الشضل{االستجامة البضئية} -مدابقة األبحاث -صػر تمػث السياه

 مدابقة األبحاث -ترسيع نسػذج أك أدارة لتخشضج استيالؾ السياه{االستجامة البضئية} -تجريب عمى أنذصة التخبية البضئية كالدكانية

 -التػعية بأنذصة الدباكة كتخشضج استيالؾ السياه

 عخض أفالـ تػعػية بأىسية تخشضج استيالؾ السياه{االستجامة البضئية} -عخض أفالـ تػعػية بخصػرة التحجؼ عمى نيخ الشضل

 مدابقتى الفشػف السدخحية تعميع اساسى (ب  -ع) كثانػػ " -الشضل مدتقبمشا"{االستجامة البضئية} -مدابقة الشضل مدتقبمشا التي تقاـ بالتعاكف مع ك ازرة السػارد السائية كالخؼ{االستجامة البضئية}

 -لقاءات تػعػية لشذخ ثقافة الحفاظ عمى السياه فى ضل االتفاقات الجكلية {االستجامة البضئية}

124

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

ادلجبدساد ادلغزؾذصخادلمرتػ رٕفُزهب ٌٍٕهىع ثىصاسح اٌرتثُخ و اٌزؼٍُُ ٌزشغُغ سوػ الثزىبس

ٔظبَ اٌزؼٍُُ 2.0
 " -0اٌزؼٍُُ  "2.0اٌشإَخ واالعرتارُغُخ ثشٔبِظ اٌزؾىي يف ِظش 6101-6102
مقجمة

بجأت مرخ تحػيل نطاميا التعميسي العاـ ،مغ مخحمة رياض االشفاؿ حتى نياية التعميع ،فإف محتػػ ما

سضتع تعمسو يتع تحجيثو اآلف كجعمو ذؼ صمة بتحجيات القخف الػاحج كالعذخيغ .ستحل السيارات اإلبجاعية ،كميارات

السدتػػ األعمى مغ التفكضخ محل االعتساد عمى الحفع كالتمقضغ .إف الصخيقة التي يتعمع بيا التالمضح ،كيتع تقضيسيع
دكر مخكدًيا لكل شفل كمعمع رحمة التحػؿ فى نطاـ التعميع
عمضيا ،سػؼ تتحػؿ إلى نطاـ تكشػلػجي حضث تمعب ًا
سػؼ تبجاء مغ اآلف كحتى عاـ  ،2030مع مشاىج ججيجة لمدشػات األكلى كاستبجاؿ نطاـ اختبارات نياية السخحمة
الثانػية كسا تعخض ىحه الػثيقة استخاتيجية إصالح التعميع في الحكػمة السرخية .ىحه ليدت خصة تفرضمية ،لكغ

ىشاؾ كثائق سػؼ تدمع الى الجيات االكثخ تخرز  ،كسا ايزاً تحجد الخؤية الذاممة كاإلستخاتيجية نحغ نتػقع

إضافيا مغ الػثائق كالشػاتج بعج بجء التصبضق ،كالتي ستدتشج إلى كثيقة االستخاتيجية األساسية ىحه  .باإلضافة
عجدا
ً
ً
إلى خصط التدميع التفرضمية لجػانب محجدة مغ أجشجة اإلصالح  ،سضتع ضيػر السديج مغ األكراؽ السفرمة التي

بشاء عمى ىحه الػثيقة  ،سشصػر نػاتج أخخػ تشقل
تذخح اإلصالحات لسختمف شبقات السجتسع .عمى سبضل السثاؿ ً ،
اإلصالحات إلى أكلياء األمػر كالسجرسضغ .نتػقع أف تكػف كثيقة االستخاتيجية ىحه أكلية لسغ ييسة األمخ مغ
السػاششضغ السرخيضغ ،بسا في ذلظ السعمسضغ كمدؤكلي التعميع السرخيضغ كالبخلسانضضغ .نخحب بابجاء الخاػ عمى ىحه

الػثيقة لمسداعجة في تػجيو السشاقذات كبشاء االئتالفات دعساً ألجشجة اإلصالح الصسػحة ،كسا نترػر أف ىحه

الػثيقة سػؼ تالقى اىتساـ مغ السشطسات الجكلية ،بسا في ذلظ السيتسضغ باالستثسار في التعميع السرخؼ .حجع

التحجػ يتصمب مشا االستفادة مغ أفزل الخبخات كالخبخاء مغ السشطسات الجكلية.
اٌزؼٍُُ و ِظش 2030

ف
ف
ػتفتاءا
يزػػع السرػخيضغ قيسػػة كبضػخة لمتعمػػيع ،كالجسػػتػر الججيػػج الػػحؼ كافػػق عميػػو السػاششػػػ السرػخيػ فػػي اسػ ً

عاـ  ،2014يزسغ الحق في التعميع لجسيع السػاششضغ ،بسا في ذلظ ذكؼ اإلعاقات .كسا يزسغ مجانية التعمػيع فػي
جسيع السخاحل ،بسا في ذلظ التعميع الجامعي في السؤسدات التعميسية الحكػمية .كيمدـ الجستػر الجكلة بتخريز مػا

ال يقػػل عػػغ  %4مػػغ الشػػاتج السحمػػي اإلجسػػالي لمتعمػػيع ،لتػػػفضخ مدػػتػػ مػػغ التعمػػيع يتػافػػق مػػع السعػػايضخ العالسيػػة،
كالقزاء عمى األمية .يشز الجستػر عمى أف المغة العخبية كالتخبية الجيشية كالتاريخ ىي مػاد أساسية يتع تجريديا في

مخاحل التعميع ما قبل الجامعي في التعميع العاـ كالخاص (دستػر مرخ .)2014 -
125

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

تخكػػد اإلسػػتخاتيجية التشسػيػػة لمحكػميػػة السر ػخية "رؤي ػػة مرػػخ  "2030عمػػى ثالثػػة أىػػجاؼ رئيدػػية التشسي ػػة

االقترادية ،القجرة التشافدػية لألسػػاؽ ،كرأس السػاؿ البذػخؼ .التعمػيع ىػػ أحػج السػجخالت اليامػة لػخأس السػاؿ البذػخؼ،

كتحدغ رأس الساؿ البذخؼ بجكره يجفع التشسية االقترادية إلى التشافذ الػششي.

مصﺮ رؤية التعميﻢ  2030عمى النحﻮ التالي:

يجب أف يﻜﻮف نﻈاـ التعميﻢ كالتدريت عالي الجﻮدة متاحًا لمجميع بدكف تمييﺰ ضمه إﻃار مﺆسسي عادؿ

كمستداـ كمﺮف .كيشبغي أف تػفخ السيارات الالزمة لمصالب كالستجربضغ لمتفكضخ بصخيقة إبجاعية ،كتسكضشيع تقشياً كفشياً.
يجب أف تديع في تصػيخ مػاشغ مبجع كمدؤكؿ كتشافدي يقبل بالتشػع كاالختالؼ كيفتخػخ بػششػو .الػحؼ يتصمػع إلػى

بشػػاء السدػػتقبل كالقػػجرة عمػػى التشػػافذ مػػع الكيانػػات اإلقميسيػػة كالجكليػػة عمػػى الػػخغع مػػغ ىػػحا االعتقػػاد بأىسيػػة التعمػػيع

كااللتداـ الحؼ قصعتو الجكلة عمى التسػيل كالجػدة ،فيى التحجيات الخئيدية تػاجو نطاـ التعميع السرػخؼ الضػػـ .كانػت

ىشاؾ نجاحات في تحدضغ التعميع األساسػي كالثػانػؼ ،كتقمػيز الفجػػة بػضغ الجشدػضغ كاألميػة كمػع ذلػظ ،ىشػاؾ حاجػة

إلى السديج مغ العسل لسعالجة انخفػاض جػػدة التعمػيع فػي فػى القػخػ الفقضػخة التػى تخبػي الكثضػخ مػغ الذػباب .يجػب أف
ندتسخ في تػسيع نصاؽ الػصػؿ ،لكششا نخكد بذكل أكبخ عمى زيادة جػدة التعميع كمالءمتو يعج اكبخ تحػجػ لسرػخ

ىػ تحجؼ الجػدة:

الشتػ ػػائج ك السعػ ػػايضخ األساسػ ػػية تجعػ ػػل "تحػ ػػجؼ الجػ ػػػدة كاضػ ػ ًػحا – فػ ػػى مجػ ػػاؿ د ارسػ ػػة الخياضػ ػػيات كالعمػ ػػػـ
( ) TIMMSالجكليػػة" ففػػي عػػاـ  2007نجػػج تحدػػشاً كبضػػخ فػػي نتائجشػػا عػػغ عػػاـ  ، 2015مػػع أداء ضػػعيف لمغايػػة
مقارنػػة بالػػجكؿ األخػػخػ فػػي العمػػػـ ،ففػػي إيػخاف كاإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة ،عمػػى سػبضل السثػػاؿ ،يحقػػق األشفػػاؿ نتػػائج

ػجما الػحؼ يحقػق تصػػر لسرػخ ،فمػع يعػج
أفزل في الخياضيات ك في مرخ ً
أيزا ،يتعمع األشفػاؿ السيػارات األكثػخ تق ً
عامػػا مدػػتػػ عػػالى مػػغ القػػجرة العمسيػػة ،مقارنػػة بػػأكثخ مػػغ
سػػػػ كاحػػج مػػغ بػػضغ كػػل  20مرػخًيا يبمػػغ مػػغ العسػػخ ً 14
 ٪50في العجيج مغ البمجاف اآلسضػية ،كقج أضيخت الشتائج التي تػصػمت إلضيػا د ارسػة ( PIRUSالتقػجـ فػي الج ارسػة
الجكليػة لسحػػػ األميػػة) لعػػاـ  2016أف  60فػػي مرػػخ مػػغ أصػل  61مػػع انجػػاز ضػػعيف بذػػكل خػػاص عشػػج الصػػخؼ

األدنى مغ القجرة ،ثمث السعيار السرخؼ  10سػشػات مقارنػة بستػسػط  ٪96مػغ األشفػاؿ .عمػى الػخغع مػغ أف مرػخ
ارتفعت بذكل شفيف في تختضبيا الذامل في تقخيخ التشافدية لعػاـ  2017 /2016مػغ  115إلػى ، 116ك مػا ازلػت

ج ػػػدة التعم ػػيع مشخفز ػػة مقارن ػػة باقتر ػػاديات األقػ ػخاف ككان ػػت تحت ػػل السختب ػػة  134م ػػغ ( 138السشت ػػجػ االقتر ػػادؼ

العالسي  )2017 ،تحجؼ السالءمة :نطاـ التعميع الحالي ال يجيد الذباب لمسػاجية القخف الػاحج كالعذخيغ ،في حضغ
أف بكي ػػة العػ ػػالع يتصػػػػر كيتغضػ ػػخ بدػ ػػخعة ،ككػ ػػحلظ أداء ضػ ػػعيف فػ ػػي أساس ػػيات الخياضػ ػػيات كمحػػػػ األميػ ػػة األشفػ ػػاؿ

السرخيػف غضخ مجيديغ لسيارات التفكضخ بذكل خالؽ .

أحد المشﻜالت الﺮئيسية كالمعتﺮؼ بيا مش ػػح كق ػػت شػي ػػل قي امتحان ػػات نياي ػػة السخحم ػػة الثانﻮي ػػة ،كالمنيج

الد ارسي القديﻢ .تجفع الثانػيو العامة السجارس كالسعمسػضغ كأكليػاء األمػػر لمتخكضػد عمػى السحتػػػ الػحؼ لػغ يحقػق سػػػ
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أيزػا تح ّػج فػي مؤسدػات التعمػيع الفشػى التػي ال
القمضل لتعديد فخص التعمع كتحقضػق الحيػاة السدػتقبمية لألشفػاؿ .ىشػاؾ ً
تخكػػد فػػي الغالػػب عمػػى السيػػارات التػػي يصمبيػػا سػػػؽ العسػػل .باإلضػػافة إلػػى ذلػػظ ،فػػإف التحػػجؼ التكشػلػػػجي يعشػػي أف
الصخيقػػة التػػي يعسػػل بيػػا نطػػاـ التعمػػيع السرػػخؼ يجػػب أف تتغضػػخ بذػػكل أساسػػي لػػتعكذ القػػػة التحػيميػػة لتكشػلػجيػػا

السعمػمػػات ،كلػػغ تمتقػػي مرػػخ أبػػجاً مػػع أنطسػػة التعمػػيع األخػػخػ دكف اتبػػاع نيػػج مختمػػف تسا ًمػػا فػػي ىػػحا السجػػاؿ ،فػػي
الػقػػت الحػػالي الغالبيػػة العطسػػى مػػغ م ػػاد التػػجريذ كالػػتعمع ،كميػػاـ الفرػػػؿ الج ارسػػية كالتقضيسػػات كاالمتحانػػات تعتسػػج

ججا .يجب أف نتحػؿ إلى نطاـ حضث يسكغ مػغ خاللػة
بصضئا ،يرعب تشفضحه
ً
عمى الػرؽ ،كىحا يجعل التغضضخ ً
كمكمفا ً
الػصػػػؿ إلػػى ىػػحه الس ػػاد عبػػخ اإلنتخنػػت مػػغ قبػػل التالمضػػح كالسعمسػػضغ حتػػى يسكػػغ نذػػخىا كالػصػػػؿ إلضيػػا كتحػػجيثيا
كالتفاعل معيا بدخعة كبتكمفة أقل بكثضخ مغ العسميات الضجكية الحالية .عمى سبضل السثاؿ  ،سضتع في السدتقبل تصبضق

نطػػاـ التقضػػيع عمػػى م اخحػػل مثػػل ثانػيػػة العامػػة عػػغ شخيػػق الصػػالب الػػحيغ يدػػتخجمػف األجي ػدة اإللكتخكنيػػة ،ثػػع يػػتع
الترػيب كمعخفة الجرجات عمى الفػر ،بذكل آمػغ كعػغ بعػج .باإلضػافة إلػى دعػع الػتعمع ،يجػب أف تمعػب تكشػلػجيػا

دكر أكبػػخ فػػي مخاقبػػة نطػػاـ التعمػػيع كإدارتػػو ككػػل حتػػى تتحدػػغ جػدتػػو .كىػػحا يعشػػي تغضضػ اًخ ىػػائالً فػػي
أيزػػا ًا
السعمػمػػات ً
مدتػػ أجيدة كبخامج تكشػلػجيا السعمػمات في الشطاـ التعميسي بحضث يتع ربط كل مغ  ،PUPIكالسجرس ،كالفرػؿ
الجراسية كالسجرسة.

لحا فإف ىشاؾ حاجة ممحة لتغضضػخ الشطػاـ كتحدػضشو ،كىشػاؾ حاجػة إلػى رؤيػة ججيػجة لتحػيػل نطػاـ التعمػيع فػي

مرخ.

تقػـ ك ازرة التعميع كالتعميع الفشي ) MOETEبتصػيخ نطاـ تعميسي ججيج شامل ندسيو التعميع  ) 2.0سيكػف

الشط ػػاـ الججي ػػج متػافقػ ػاً بذ ػػكل جض ػػج م ػػع مذ ػػخكع مر ػػخ  2030ك أى ػػجافيا االس ػػتخاتيجية لمتشسي ػػة االقتر ػػادية ،كالق ػػجرة

التشافدية لألسػاؽ األفخيكية كرأس الساؿ البذػخؼ .كتتسثػل الخؤيػة فػي تػػفضخ إمكانيػة الػصػػؿ إلػى التعمػيع لمجسيػع مػغ

أجػػل إنذػػاء نطػاـ مالئػػع كجضػػج يتػافػػق مػػع السعػػايضخ الجكليػػة ،ييػػجؼ إلػػى تصػػػيخ التالمضػػح كالسجرسػػضغ الستسضػديضغ الػػحيغ

يتعمسػف كيفكخكف كيبتكخكف ،كسيكػف ذلظ ىػ قمب أجشجة اإلصالح لمحرػؿ عمى تعميع أفزل ك تغضضػخ جػحرؼ فػي
استخجاـ الفرػؿ الجراسية السرخية لتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت .ال يسكششا أف نتػقع تحقضػق شسػحاتشػا لمتعمػيع

السرػخؼ فػى ضػػل االسػتسخار فػػى تصبضػق الشطػػاـ الحػالى ليػػحا الدػبب البػػج مػغ التػػجريذ بذػكل مختمػػف ك العسػل عمػػى
التػسع الجخؼء في استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت.
أهذاف ٔظبَ اٌزؼٍُُ  2.0هٍ:

 .1كػػل شفػػل يحرػػل عمػػى أفزػػل بجايػػة مسكشػػة فػػي تعميسػػو ،يتحقػػق ذلػػظ مػػغ خػػالؿ إنذػػاء السديػػج مػػغ قاعػػات
رياض األشفاؿ ذات الشػعية الجضجة التى تخكد بذكل قػؼ عمى تشسية الصفػلة السبكخة.
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 .2تصػيخ السيارات كالدمػكيات كالذخريات لجػ الذباب كتصػيخ رياض األشفػاؿ بذػكل أكبػخ فػى السدػتػيات

التي يحتاجػف إلضيا لسػاجية العالع الحػجيث ،كالتػي تحققػت مػغ خػالؿ التغضضػخ الجػحرؼ فػي أسػتخجاـ السشػاىج
التي تع إصالحيا في التعميع العاـ تحدضغ السيارات كالخبخة .كاختيار قيادة أفزل ك كضع تقضيع مشاسب .

 .3التعاكف مع رجاؿ األعساؿ فى مجاؿ التعميع الفشي فى صػرة ؛ دكرات أكثخ فاعمية بسذاركة أكبخ مغ جانػب
رجاؿ األعساؿ في الشطاـ التعميسي .

يػثخ السكاف أك الخمفية االجتساعية أك االقترادية عمي الصفل ذكػ االحتياجات الخاصة ،لحا يتع تقجيع دعع

متخرز لألشفاؿ ذكؼ االحتياجات التعميسية الخاصة ،مغ خالؿ زيادة فػخص االلتحػاؽ بالسػجارس ،انخفػاض عػجد
الستدخبضغ تحقضق ىحه األىجاؼ سيزػسغ أف تتشػافذ مرػخ كجكلػة عمػى رأس السػاؿ البذػخؼ ،كالتػي تطيخىػا السعػايضخ

الجكلية مغ أفزل البمجاف في مشصقة الذخؽ األكسط كشػساؿ أفخيكيػا ،بػشفذ القػجر مػغ األىسيػة ،كىػحا يعشػي أف اآلبػاء

سضديجكف مغ ثقتيع في جػدة التعميع العاـ فشحغ بحاجة إلى أف نكػػف صػادقضغ حػػؿ حجػع السيسػة .نحػغ نخكػد عمػى
تحػيل نطاـ مرخ بذكل أساسي ،مػغ خػالؿ تغضضػخ السبػادغ كالدػمػكيات األساسػية فػي نطامشػا التعميسػي ،كقػج يػؤدؼ

نيج اإلصالح التجريجي إلى بعس التغضضخات اإليجابية  ،لكشو لغ يؤدؼ إلى التغضضخ الدخيع.

إف التغضضخات الكامشة فى تغضضػخ الدػمػكيات يعشػي تغضضػخ لسػا يحػجث كػل يػػـ فػي الفرػػؿ الج ارسػية فػي جسيػع

أنحاء مرخ:

نحػغ بحاجػػة إلػػى االنتقػػاؿ مػػغ ثقافػة تػقعاتشػػا إلػػى تغضضػػخ كاقعشػػا حضػػث يػتع اسػػتغالؿ إمكانػػات كػػل شفػػل ،نحػػغ

بحاجة إلى االنتقاؿ مغ حضث يفذل التعميع في تجيضد الذباب لسدتقبل ناجح كمددىخ إلى نطاـ ججيج يكػف قادر ك

مشاسبا لمقخف الػاحج كالعذخيغ.
ذا صمة بأحجث أسالضب التصػيخ كتصبيقة بذكل يجعمو
ً
إف تحقضق ىحا الشػع مغ التغضضخ الثقػافي سػيعشي لسرػخ اتخػاذ بعػس القػ اخرات الرػعبة فػى بعػس السجػاالت
الخئيدية.

 -1نحتاج إلػى إنذػاء نطػاـ تعميسػي يزػسغ القػجرة كالتصػػر العسضػق لمػتعمع ،كالػحؼ يتحػخؾ بعضػجاً عػغ الحفػع
كالتمقضغ كسكياس لشجاح الصالب.

 -2نحتػػاج إلػػى نطػػاـ تعميسػػي ذؼ جػػػدة عاليػػة ك مشفػػتح عمػػى العػػالع ،كسػػا نحتػػاج إلػػى االبتكػػار مػػغ حضػػث
كيفية اسالضب تقجيع التعميع في العالع الحجيث.

فخصػا
ليذ ىشاؾ بػجيل عػغ التػجريذ الجضػج فػي الفرػػؿ الج ارسػية ،مػع اسػتخجاـ التقشيػات الججيػجة التػى تفػتح ً
ججيجة لتحدضغ تعمع األشفاؿ كتحػيل نطاـ التعميع الى نطاـ مستع.

حجع التحجػ فى ىحا السمف ىائل ،عجد قمضل مغ السجارس السرخية مختبصة باإلنتخنت.

تعميسػػا
يجػػب أف يكػػػف ىػػجفشا لكػػل تمسضػػح ىػػػ التعبضػػخ عػػغ أريػػة بذػػكل حػػخ كمدػػتقل ،فػػإف التعمػػيع  2.0يعشػػي
ً
أفزل مغ مخحمة رياض االشفاؿ إلى نياية السخحمة الثانػية.
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فػػي ريػػاض األشفػػاؿ كالدػػشػات االكلػػي فػػى السخحمػػة االبتجائيػػة ،سيكتدػػب األشفػػاؿ السيػػارات األساسػػية لسحػػػ
األمية كالحداب حتى يكػنػا مدتعجيغ ألف يكػنػا متعمسضغ تعميع جضج كناجضضغ شػاؿ مخحمة التعميع االبتجائي

ٔظبَ اٌزؼٍُُ 2.0

غشيا يصػر التفكضخ كالتعمع ،جارؼ تجريب السعمسػف بحضث يستمظ السعمسػف السيارات كالجكافع
تع إعجاد
مشيجا ً
ً
لمتػاصػػل كإعػػجاد الػػجركس التػػي يدػػتستع بيػػا الصػػالب بػػالتعمع سػػػؼ يػػتع فػػى السخحمػػة الثانػيػػة تعمػػيع الصػػالب تصػػػيخ

السيارات كالقجرات السختبصة بالعمع الحجيث ،كبشاء شخرضتيع ،بجالً مغ تجريذ معمػمات ال حاجة ليػا فػي السدػتقبل.
سيكػف ىشاؾ نطاـ أكثخ عػجالً لالختبػار ،كالحرػػؿ عمػى السػؤىالت كالحرػػؿ عمػى ميػارات تكشػلػجيػة كتعمػيع فشػى
بذكل مختمف كتجريب عمى السيغ السدتقبمية.

نطاـ التعميع 2.0

سػؼ يحقق السديج مغ التػقعات كاألىجاؼ فى تقػجيع تعمػيع جضػج ،ك التخكضػد كاعصػاء االىسيػة لسخحمػة ريػاض

االشفاؿ ،كىحا يعشى السديػج مػغ الػجعع كالتخكضػد عمػى ميػارات السعمسػضغ ،كتػجريبيع كخاصػة السجرسػضغ الػحيغ يذػعخكف
باإلحبػاط بدػػبب نقػػز ميػػارات التػػجريذ ،بدػػبب انيػػع ال يتمقػػف الػػجعع الكػػافي لتحدػػضغ ىػػحه السيػػارات ،التعمػػيع 2.0

يعش ػػي أف متع ػػة ال ػػتعمع ى ػػى ج ػػدء م ػػغ ميش ػػة التعم ػػيع ،كال ػػتعمع باس ػػتسخار لتحد ػػضغ التعم ػػيع ككد ػػب السدي ػػج م ػػغ السعخف ػػة

كالسعمػمات ،كالسسارسة ،بحضث يدتخجـ السعمسػف تكشػلػجيا متصػػرة لػجعع التػجريذ ككػحلظ تػجريب كتصػػيخ السيػارات

الذخرية لمسعمع.

سػؼ يخكف
مشيجا أكثخ حجاثة كذؼ صمة بالػاقع ،كسيعمسػف تالمضحىع اف التعميع ليذ عػغ شخيػق الحفػع.
ً
كميشيػا فػي مجػاؿ التعمػيع  ،سيرػبح
كلكغ يجب أف يػتعمع بذػكل حكيقػي كىػحه ىػى ميشػة كالسعمػع  ،كقائ ًػجا لمسجرسػة ،
ً

إرضاء.
اما  ،كأكثخ
التجريذ ميش ًة أكثخ متعة  ،كأكثخ احتخ ً
ً
خشجيٍ اٌزؼٍُُ  2.0اٌشإَخ ِٓ إٌظبَ ادلذسعٍ:

نحغ ندعى لمػصػؿ إلى خخيجػف لجييع أسذ قػية في أساسيات القخاءة كالكتابة كالخياضيات ،كتقضيع الػتعمع

كتحقضق الحات ،كمع التعمع العسضق في السيارات كتصػيخىا كسيارات ذات صمة بالعالع الحجيث.
السجرسػف كالسجارس:

السعمسػػف الستسضػدكف ك الػحيغ لػجييع قػػجرة عمػى االبػجاع  ،الحاصػمػف عمػػى فػخص التصػػيخ السيشػي .سػػيكػنػف

ػجربضغ تػجريباً أفزػل مػغ التعمػيع
في السجارس التػي ّ
ػجربضغ كالس ّ
مجرسػي السػجارس الس ّ
تخكػد عمػى التعمػيع كالػتعّمع  ،بكيػادة ّ
القجيع الحؼ عفا عميو الدمغ.
الػ ازرة كالشطاـ اإلدارؼ:

لمػ ازرة دكر قيادؼ ثابت  ،الػ ازرة مدؤكلة عغ ضساف تشفضح بخنػامج اإلصػالح ،ك نطػاـ الستابعػة الذػامل ،مػغ

خالؿ السدؤكلضغ بالسحافطات
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القصاع الخاص كمشطسات السجتسع السجني:

س ػػيكػف لمقص ػػاع الخ ػػاص دكر مي ػػع يؤدي ػػو ،كعش ػػجما تك ػػػف السؤسد ػػات القائس ػػة غض ػػخ مؤدي ػػة ل ػػجكرىا ،ف ػػإنيع

مدتعجكف لتصػيخ السؤسدات بذكل ججيج.

ال يسكششا التسدظ بسشاىج الساضي الفاشمة ،التى تقجـ لمسجتسع خخيج غضػخ مػجعع بالسيػارات التػي يحتاجيػا

السجتسع ،كلجييع مجسػعة مغ السعارؼ القجيسة ،لحا سػؼ يقجـ نطاـ التعميع  2.0خخيج ججيج يعتسج عمػى ميػارات
التفكضػػخ الجضػػج كاالبػػجاع الػػحؼ سػػػؼ يدػػاعج أصػػحاب العسػػل عمػػى زيػػادة إنتػػاجضتيع كقػػجراتيع التشافدػػية ،بسػػا فػػي ذلػػظ

السشافدة في األسػاؽ العالسية.
الصخيق إلى التعميع 2.0

ػار
لغ يحجث تحػػؿ فػي نطػاـ التعمػيع الحػالي بػضغ عذػية كضػحاىا .كسػا أف الخؤيػة الذػاممة لسرػخ تحػجد مد ًا
ف
ػجءا مػغ
حتى عاـ  ، 2030لحا ستكػ رؤيتشا التعميسية رحمة بضغ الشطاـ الحػالي "التعمػيع  ، 1.0ثػع سػشبجأ  12سػشة ب ً

ػتسخ لءبػاء
ػجما مد ًا
سبتسبخ  2018لمػصػؿ إلى التعميع  2.0عبخ الشطاـ بحمػؿ عاـ  ، 2030سشبجأ اآلف كنطيػخ تق ً
كالتالمضح كالسيشضضغ كالذعب .لػيذ لػجيشا كمػا نخدػخة ليػحا الدػبب سػشتخح إجػخاءات إلصػالح الشطػاـ القػائع ،مػع تحدػغ
لمػضع الحالي سيذعخ بو اآلباء كالتالمضح السرخيضغ عمى السجػ القخيػب ،كسػشعسل عمػى تحدػضغ جػػدة السعمسػضغ ،ك
إحجاث تأثضخ إيجابي فى الشطاـ السجرسي ،نخيج أف يدتفضج جسيع األشفاؿ مغ البجاية ،كىحا ىػػ الدػبب أيزػا فػي أنشػا

سشخكد عمى اإلصالحات مغ البجاية مغ خالؿ فتح السجارس كالكميات الججيجة.
اٌزؼٍُُ " 2.0رغُري لىاػذ اٌٍؼجخ":

ليػػحا نحػػغ نعسػػل عمػػى التغضضػػخ مشػػح الرػػغخ فػػى مخحمػػة ريػػاض االشفػػاؿ كاالمتحانػػات فػػي كػػل الس اخحػػل ،كنحػػغ نعسػػل

عمى رؤية التعميع  ،2.0اف تكػف دقيقة حػػؿ إصػالحات "تغضضػخ قػاعػج المعبػة" ذات األكلػيػة التحػيميػة ىػحا سيزػعشا
عمى شخيق الشجاح عمى السجػ الصػيل كلجيشا أيزا خصة كرؤية عمى السجػ القرضخ.

تقػػجيع قػػخض مػػغ البشػػظ الػػجكلي بكيسػػة  500ممضػػػف دكالر أمخيكػػي ،سػػيحقق لشػػا القػػجرة عمػػى تقػػجيع الب ػخامج ك يػػػفخ

التسػيل لمتحػؿ فى نطاـ التعميع ،كسػؼ يػػفخ سػشػات مػغ الخحمػة إلػى التعمػيع  2.0بػجأ فػي عػاـ  2018مػغ خػالؿ
تشفضػح إصػالحضغ رئيدػضضغ لسػشيج الدػشػات األكلػى ) (KG1ك  KG2ك الرػف  ، 11كتقضػيع الصػالب فػي السخحمػة

الثانػية ،كنحغ نعمع أف الدشػات األكلى يسكغ أف تكػف محػر تغضضخ لجػ األشفاؿ الحيغ يرعب عمضيع الفيع كالتعمع
فػػي الفت ػخات االكلػػى ،كفػػى تعمػػع ميػػارات الق ػخاءة كالكتابػػة ،كالتػػي تدػػسح ليػػع بالػصػػػؿ إلػػى السشػػاىج الج ارسػػية األكسػػع

كالغشية ،كسا أف إصالح الثانػية العامة ىػ أيزاً تغضضخ فى المعبة حتى يتع تحفضد السجارس كالسجرسضغ لمتخكضػد عمػى
تجريذ السيارات ذات الرمة ،بجال مغ السحتػػ الحؼ عفا عميو الدمغ ك نطاـ االمتحاف الحالي الحؼ يفخض التخكضػد

عمى الحفع كالتمقضغ.
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رشىًُ اٌزؼٍُُ ِ 2.0غ ِذاسط عذَذح و وٍُبد رؼٍُُ فىن

أيزا مجارس ككميات ججيجة  ،كالتي ستجدج الكيع كالسشاىج التي يقػـ عمضيا بخنامج اإلصالح لجيشا .في
سػؼ نفتح ً
س ػػبتسبخ الق ػػادـ  ،س ػػشفتتح  45مجرس ػػة ياباني ػػة ججي ػػجة  ،كى ػػي أكؿ مجرس ػػة م ػػغ ب ػػضغ  100مجرس ػػة .كس ػػا ت ػػع إدخ ػػاؿ

إصالحات التعميع  2.0لسشيج الدشػات األكلى (  KG1. KG2ك الرف االكؿ االبتجائي) مػع التقػجـ فػي م اخحػل
التعميع سػؼ تدتسخ االستفادة مغ السجارس التى سػؼ يتع التػسع فضيا ،حضث يتذكل األشفاؿ في ىحه السجارس مػغ

خػػالؿ السشػػاىج الج ارسػػية .كسػػا ستدػػمط السػػجارس اليابانيػػة الزػػػء عمػػى العشاصػػخ األخػػخػ لمتعمػػيع  2.0كالتػػى سػػػؼ
تحقق شسػح التغضضػخ الثقػافي مػغ خػالؿ نطػاـ التعمػيع الػحؼ يعتسػج عمػى ( التػكاتدػػ فػي التعمػيع اليابػاني) مػغ خػالؿ

تغضضخ السبػادغ كالدػمػكيات األساسػية ،سػتؤكج السػجارس عمػى التعمػيع الكامػل ،الػحؼ يبشػي شخرػية التالمضػح ،كيزػسغ
جضجا .ىحا الشيج ،عمى سػبضل السثػاؿ ،يتصمػب مػغ األشفػاؿ الكيػاـ بأنذػصة
جدسا
ديسيا ً
صحيا كيزسغ ً
تعمسا أكا ً
ً
أيزا ً
ً
بشاء شخرية معضشة كل يػـ ،بسا في ذلظ عمى سبضل السثاؿ جسع القسامة كمخاقبة عادات تشاكؿ الصعاـ الضػمية .كسا
أنػػو يخكػػد بذػػكل أكبػػخ عمػػى مدػػؤكلية األشفػػاؿ ،عمػػى سػػبضل السثػػاؿ إعصػػاء كػػل شفػػل عمػػى أسػػاس التشػػاكب فخصػػة أف

يكػػف م اخقػػب ك مصبػػق كاسػػتخجاـ السشاقذػات الخاصػػة بالفرػػػؿ الج ارسػػية لألشفػػاؿ ،كىػحا سػػػؼ يجعمشػػا نختػػار أفزػػل

السعمسضغ لمعسل بتمظ السجارس.

لػػغ يقترػػخ اختيػػار السعمسػػضغ فقػػط عمػػى السعمسػػضغ العػػاممضغ فػػي السػػجارس الحكػميػػة ،كلكػػغ أيزػػا ألكلئػػظ مػػغ القصػػاع

أيزا في جسيع السجارس.
الخاص ،سضتع تصبضق التػكػكاتدػ عمى شكل "مضشي تػكاتدػ" ً
نسػذجػا ججي ًػجا لسػجارس التكشػلػجيػا التصبيكيػة ،كالػحؼ سػيعتسج عمػى
ػار مػغ سػبتسبخ الحػالي ،2018
كسا سػضبجأ ،اعتب ًا
ً
كستجدج ىحه الخؤيػة رؤيػة التعمػيع  2.0لمتعمػيع التقشػي ، TE 2.0 ،كسػتعصي مػجارس
خبخات كدعع القصاع الخاص.
ّ
التكشػلػجيا التصبيكية األكلػية لتصبضق السعايضخ الجكلية كالذخاكة مع أصحاب االعساؿ ،مثمسا يجػب أف يكػػف التعمػيع
العػػاـ أكثػػخ مالءمػػة لمقػػخف الحػػادؼ كالعذػخيغ ،كسػػا سػػضتع إعػػادة تػجيػػو التعمػػيع الفشػػي نحػػػ احتياجػػات أصػػحاب العسػػل.

ستكػف مشاسبة لمعالع الحجيث الحؼ يتخخج مشو الذباب السرخؼ. AMDL

في الػقت الحؼ نخكد فيو عمػى اإلصػالح االكليػة أعػاله  ،سػػؼ نبػجأ التحػػؿ فػي التصػػيخ السيشػي لمسعمسػضغ

تكشػلػجيػا مػع
كنطاـ التجريذ فى الفرػؿ ك التصبضق ك االستخجاـ الذػامل لقػادة التعمػيع التخبػػؼ مػغ خػالؿ تصػػيخىع
ً
كل عاـ ستتػسع إصالحاتشا حتى .2030
مخحمتػػاف ىػػع البجايػػة ( التعمػػيع االبتػػجائي كالتعمػػيع كريػػاض االشفػػاؿ ) ىػػػ األسػػاس الػػحؼ سػػػؼ تقػػػـ عميػػو

التغضضػخات بذػكل خػػاص السػتخجاـ تقشيػػات التعمػيع التػى سػػػؼ يػتع اسػػتخجاميا فػى التعمػيع لسدػػاعجة السعمسػضغ عمػػى أف

يربحػا أكثخ تػاصالً مع الصالب في الفرػؿ الجراسية .يتضمف التعميع 2.0

أيضًا تصميـ مناھج مبتﮐرة قائمة علﯽ االبجاع كالتفكضخ كالبحث مغ رياض االشفاؿ كحتى الصؼ  ، 12مع مخاعاة

الصالب ذكؼ االحتياجات الخاصة.
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التعميع  2.0الججيج سيداعج مرخ عمى المحاؽ بالعالع كالتشافذ مع البمجاف أخخػ.

رصػػجت مػسدػػة "مػػاكضشدؼ" مػػغ خػػالؿ الشط ػخة العامػػة عػػاـ  2017عمػػى مجػػاؿ إصػػالح التعمػػيع فػػي مشصقػػة الذػػخؽ
األكسػػط كشػػساؿ أفخيكيػػا ،ككجػػجت أف تكشػلػجيػػا السعمػمػػات كاالترػػاالت ليػػا تػػأثضخ كبضػػخ فػػي تقمضػػل الغػػر كسػػا ايزػػا

ػجنيا جػػجا ،عشػػجما تدػػتخجـ بذػػكل جضػػج حضػػث يػػتع دمػػج
اكضػػحت اف اخت ػخاؽ انطسػػة االمتحانػػات االلكتخكنيػػة يكػػػف متػ ً
تكشػلػجيػػا السعمػمػػات كاالترػػاالت فػػي مسارسػػة التػػجريذ ،يسكػػغ أف يكػػػف ليػػا تػػأثضخ تحػػػيمي .مصمػػػب فػػى إصػػالح
السشػػاىج الج ارس ػػية لز ػػساف التعم ػػيع السشاس ػػب فػػي مر ػػخ ،كال ػػحؼ يز ػػسغ ال ػػتعمع العسضػػق س ػػشبجأ ف ػػي إص ػػالح السش ػػاىج

بجءا مغ  KG1 KG2كنياية السخحمة الثانػية.
الجراسية السرخية مغ االساس إلى القسةً :
كتػسيع نصاؽ التصػيخ إلى الفئات العسخية األكبخ سشا كإشالؽ اإلصالح ،كتصػػيخ السشػاىج الج ارسػية الحاليػة التػى ال

تشاسػب التصػيخالعػػالسى كال تػػجعع الػتعمع حضػػث إنػػو مثقػل بػػالكثضخ مػػغ السحتػػػ الػػحؼ اليسكػػغ تعميسػو بذػػكل فعػػاؿ عمػػى

مجار العاـ كيجعل الػتعمع أصػعب كلػيذ أسػيل .إف الكثضػخ مػغ السحتػػػ السشػاىج الحاليػة لػيذ مشاس ًػبا لمفئػة العسخيػة،
حضث يجب عمى التمسضح ذك الدغ الرغضخ أف يتعمع محتػػ غضخ مشاسب لقجراتيع .كالسحتػػ في كثضخ مغ األحياف ال
يكػػػف حػػجيثًا كغضػػخ مشاسػػب لتصػػػر مرػػخ حػػجيثاً .ستدػػاعج التغضض ػخات التػػي نجخييػػا عمػػى السػػشيج عمػػى ضػػساف ق ػجرة
األشف ػػاؿ عم ػػى ال ػػتعمع بفعالي ػػة ف ػػي الفر ػػػؿ الج ارس ػػية ،ال يسك ػػغ م ػػغ تمق ػػاء أنفد ػػشا تحد ػػضشيا الب ػػج م ػػغ دع ػػع كت ػػجريب
المسعمسضغ ،كسا أف إصالحات التقضيع كاالمتحانات ضػخكرية ،كلكػغ بػضػع السشػاىج السشاسػبة ،البػج اف يػتعمع األشفػاؿ

في الفرػؿ الجراسية .الذسػلية:

مػضػع متعجد الجػانب :دمج األشفاؿ ذكؼ اإلعاقات العقمية كالجدجية .ال يداؿ يذكل تحجيا ىائال في مرخ .ىشاؾ
مػػا يقػػجر بشحػػػ ممضػػػف شفػػل فػػي سػػغ السجرسػػة فػػي مرػػخ مػػغ ذكؼ اإلعاقػػة ،كلكػػغ فػػي السجسػػػع ال يػجػػج سػػػػ نحػػػ
 70،000شفل معػؽ في السجارس الخاصة ك السجارس العادية.

كثضخ مغ األشفاؿ ال يتع اكتذاؼ اعاقتيع مشح البجايػة ،يػتع التعػخؼ عمػضيع مػع الػقػت ،كعػجد قمضػل ج ًػجا مػغ السػجارس
تػفخ الجعع لألشفاؿ ذكؼ االحتياجات نحغ نعسل بالفعػل لخفػع مدػتػػ الػػعي حػػؿ التحػجيات التػي يػاجييػا األشفػاؿ

ذكؼ اإلعاقة ، .تع اعجاد حسمة قػمية "قادركف بػاختالؼ" التػى تعسػل عمػى رفػع الػػعى مدػتػػ الػبالد كتغضضػخ الرػػر
الشسصية الدمبية السختبصة باألشفاؿ السعاقضغ:

يػػأتي ىػػحا باإلضػػافة إلػػى حسػػالت متعػػجدة حػػػؿ اإلعاقػػات السختمفػػة ،سػػشصػر معػػايضخ ججيػػجة لتحدػػضغ جػػػدة الخػػجمات

بالشدبة لألشفاؿ ذكؼ اإلعاقة في السجرسة ،بضشسا يداعج تحدضغ تجريب السعمسضغ ،ال يسكغ لمسجارس تقجيع كػل الػجعع
نسػذجػا ججي ًػجا مػغ السػجارس ،سػيخمق م اخكػد تػجخل مبكػخ
كالخجمات السصمػبة مغ تمقاء نفديا .كسػؼ نصػر كنصػخح
ً
تعسػػل عبػػخ شػػبكة مػػغ السػػجارس .كسػػتعسل ىػػحه الس اخكػػد الججيػػجة مػػع السػػجارس العاديػػة ،كلكشيػػا لػػغ تػػػفخ أؼ معشػػى

مشصقي لجسيع السجارس لتقجيسيا ،كسضتع إصجار ىحه الخصط في كقت الحق مغ ىحا العاـ.
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رٕفُز اٌشإَخ اٌزؼٍُُ  2.0ادلٕهظ َزـٍت رٕفُز اٌشإَخ ادلبدَخ وادلبٌُخ وادلىاسد اٌجششَخ

لجيشا قجرة قػية عمى التصػيخ كاإلدارة كالتػاصل مع نطاـ يرل إلى  54.000مجرسة مرخية كغضخىا مغ السؤسدات

التعميسية ،لغ يتغضخ أؼ شيء لمتالمضح ما لع نغضخ ما يحجث بالفعل في الفرػؿ الجراسية ،سشحتاج إلى االستفادة مػغ
أفزل السػارد مغ داخل مرخ باإلضافة إلى الجعع السقجـ مغ العجيج مغ الذخكاء الخارجضضغ :التخصيط االستخاتيجي

كالحػكسػػة :يتػػػلى حاليػػا التخصػػيط االسػػتخاتيجي فخيػػق عسػػل يعسػػل مباش ػخة مػػع الفخيػػق الػػػزارؼ االستذػػارؼ الػػػزارؼ،
كيعسػػل ىػػحا الفخيػػق حاليػػا عػػغ كثػػب مػػع ك ازرة التعمػػيع ،عمػػى كضػػع خصػػط التصػيخالشيائيػػة كتقػػجيخاتيا كالستابعػػة كتشفضػػح

التكػػاليف .كيػػتع كػػل ىػػحا بالتعػػاكف الػثضػػق مػػع شػػخكاء التشسيػػة ) ، (DPSكالتخصػػيط االسػػتخاتيجي ،كسػػا أف أساسػػو

أيزػػا إلػػى التػافػػق مػػع رؤيػػة التعمػػيع  2.0إف ك ازرة التعمػػيع كاإلعػػالـ تعػػي
التشطيسػػي إليرػػاؿ نطػػاـ التعمػػيع سػػيحتاج ً
التشاقزات بضغ السقتخح كبالتالي ،فإف اإلصالحات كالتذػخيعات السػجػػدة ىػي الخصػػات الالزمػة لخمػق بضئػة تذػخيعية
ججيػجة ،كىػحا يدػتمدـ تغضضػخات فػي الدياسػة مػع الػػ ازرة كالسجمػذ األعمػى لمتعمػيع قبػل الجػامعي ) (SCPUEكيدػعى

لمحرػػؿ عمػػى السػافقػػات عمػى التغضضػخات التػػي تتختػػب عمػى ىضئػػات أخػػخػ مثػل ك ازرة التجػػارة كالرػػشاعة كك ازرة التعمػػيع
العالي

اٌزىاطً وادلغبءٌخ:

اىتسامػػا كمتابعػػة مدػػتسخة لمتشفضػػح ،كىػػحا سػػيعشي اسػػتسخار رصػػج
يتصمػػب اإلصػػالح الشػػاجح عمػػى الشصػػاؽ الػػحؼ نترػػػره
ً
التقجـ ف ي مػاجية معػالع التشفضػح الػاضػحة كالتقػاريخ الجكريػة لمػػزيخ حػػؿ أؼ تحػجيات أك صػعػبات تشفضحيػة تشتقػل مػغ
بخنػػامج التصػػػيخ إلػػى كضػػع االسػػتخاتيجية الذػػاممة إلػػى التشفضػػح ،كستزػػسغ الحكػمػػة السر ػخية أف التختضبػػات اإلداريػػة

لإلصالح تذسل دكر الفخيق االستذارؼ لمػزيخ كالػ ازرة كاالدارات السخكدية األخخػ ،سيعشي ىحا كجػد مشطسات قائسة
كفعالة مثل  ، GAEBكلكغ في حاالت أخخػ ،سػؼ نحتاج إلى تصػيخ مؤسدات فعالػة ججيػجة (عمػى سػبضل السثػاؿ

فػػي حالػػة OFICT

كالسػػجرس حضثسػػا أمكػػغ ذلػػظ سػػشقػـ بإصػػالح السخكػػد القػػػمى لالمتحانػػات كالتقػػػيع التخبػػػؼ ك

السؤسد ػػات القائس ػػة االخ ػػخػ بذ ػػكل سػ ػخيع م ػػغ خ ػػالؿ مدتذ ػػاريغ ال ػػػزيخ كتحت ػػاج ال ػػػ ازرة إل ػػى تص ػػػيخ "دكر الكي ػػادة
الكيػػادؼ" ،عمػػى أجشػػجة اإلصػػالح الذػػاممة كمػاصػػمة التػاصػػل بذػػكل كاضػػح مػػع اآلبػػاء كالسجرسػػضغ ،كىػػحا ىػػػ الدػػبب

أيزػ ػاً ف ػػي أف الستابع ػػة بذ ػػكل كاض ػػح م ػػغ مد ػػتػػ السجرس ػػة إل ػػى االدارات كالسحافط ػػات ،كعالق ػػة الشذ ػػاط بالبيان ػػات
الرادرة كالشدب كسرجر لجراسة نتائج التعميع الجضج ،ككػحلظ تشفضػح جػجكؿ األعسػاؿ الستفػق عميػو لإلصػالح ،كسػيكػف
التػاصػل الػاضػح كإشػخاؾ خبػخاء التعمػػيع معشػا كسفتػػاح الشجػاح ،كاالنتقػػاؿ إلػى التعمػػيع  2.0الػحؼ يذػػسل عمػى تغضضػخات

سخيعة عمى عغ شخيق أعجاد السجرسضغ كالسجارس كالعجيج مغ االشخاؼ االخخػ.
رٕفُز اٌشإَخ اٌزؼٍُُ 2.0

ستة مكػنات اساسية لمخصة التشفضحية الخئيدية.

 -1البجاية الجضجة لكل شفل مغ (. )KG1 / KG2/G1
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 -2التعميع االبتجائي كاإلعجادؼ

 -3إصالح الثانػية العامة كالتعميع الثانػؼ ()G10/G12
 -4التعميع الفشي .2.0

 -5تصػيخ ميارات السعمسضغ كقيادات التعميع
 -6التكشػلػجيا لخبط كتعمع ثػرة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت

أربعة سشػات تسيضج لخحمة الػتعمع مػغ ريػاض االشفػاؿ ،كحتػى دخػػليع إلػى نطػاـ التعمػيع ،مػغ خػالؿ التعمػيع االبتػجائي

كاإلعجادؼ ،إلى التعميع الثانػؼ العاـ كالفشػى .يحػجد السكػنػاف الخػامذ كالدػادس عػاممضغ ىػامضغ لمتغضضػخ عبػخ الشصػاؽ

العسخؼ :التصػيخ السيشي ألكلئظ الحيغ يعسمػف في نطاـ التعميع  ،كالتكشػلػجيا لتحػيل التعميع ،كالتقضػيع ،كإدارة الشطػاـ
كالكيػػادة .مػػع م اخعػػاة االختالفػػات الجغخافيػػة كاالجتساعيػػة كاالقترػػادية الخئيدػػية التػػي تػػؤثخ بذػػجة عمػػى تعمػػع الصػػالب
األفقػػخ فػػى السجتسعػػات التػػي لػػجييا أسػػأ الشتػػائج التعميسيػػة .كسػػضتع االىتسػػاـ بيػػع كدمجيػػع مػػغ بجايػػة عسميػػة اإلصػػالح.

علﯽ سبيؿ المثاؿ  ،يساعد الترﮐيز علﯽ محك األمية في السنكات األكلﯽ مع التقييـ القائـ علﯽ العينات الممثؿ

علﯽ مستكػ الجسيػري ػػة ضماف ترﮐيز النظاـ المدرسي علﯽ مزيد مف األطفاؿ الذيف ل ػػع يحر ػػمػف عم ػػى المستكػ
األساسي مف التعمػػيع ،كيعتبر ى ػػالء الطالب خشػػخ لعػػجـ قدرتيػػع علﯽ الحرػػػؿ عمػػى التعمػػيع كالتدػػخب مػػغ السجرسػػة

تسامػاً ،سػػػؼ تعسػػل إصػػالحات التعمػػيع الفشػػي لػػجيشا عمػػى تحدػػضغ مالءمػػة كنػعيػػة التعمػػيع الػػحؼ يتمقػػاه التالمضػػح الػػحيغ،
غالباً يكػنػا مغ خمفية فقضخة يعتسجكف عمػى التعمػيع الفشػي لتعمػيسيع السيػارات التػي يحتاجػنيػا لمحرػػؿ عمػى كضػائف
جضػػجة .كسػػا سػػشقػـ بػضػػع السديػػج مػػغ جػػجاكؿ أعسػػاؿ الدياسػػات لتقػػجيع الػػجعع الكامػػل ليػػع ،سػػػؼ نعسػػل عمػػى تمبيػػة

احتياجات التعميع الخاص .مديج مغ التصػيخ عمى كل مغ ىحه العشاصخ الدتة الخئيدية السبضشة أدناه.

اٌجذاَخ اجلُذح ٌىً ؿفً ِٓ (. )KG1 / KG2/G1

سﻮؼ يﺰيد قرا النطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ مه اعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجاد األﻃفاؿ الصغار الريه يتمقﻮف تعميماً مبﻜﺮاً جيداً ،كيحسه مه ممارسات

التدريﺲ كتﻄﻮر األﻃفاؿ في صفﻮؼ الﺮكضة ، KG1 / KG2/G1

 -1أكلػياتشػػا تحدػػضغ مشػػاىج التعمػػيع السبكػػخ كالدػػشػات السبك ػخة التػػي تخكػػد عمػػى الػػتعمع مػػغ خػػالؿ المعػػب ،ك الس ػختبط
بالبخنامج الحؼ تػع تقجيسػو فػي سػبتسبخ  2018تجدػضج ىػحه التغضضػخات لسعمسػضغ الدػشػات األكلػى لمسػجارس اليابانيػة

الججيػػجة ،نطػػاـ ججيػػج لتػػجريب السعمسػػضغ أثشػػاء الخجمػػة لخفػػع جػػػدة معمسػػى ريػػاض االشفػػاؿ ك تصبضػػق نطػػاـ جػػػدة
صارـ لمتعميع السبكخ معتخؼ بو عالسياً كعامل رئيدي فػي تصػػيخ اإلجيػاؿ كالشجػاح األكػاديسي ،كلكػغ فػي الػقػت
الحالي ال يتجاكز عجد األشفاؿ السرخيضغ السدجمضغ في السخحمة األكلى مغ الخكضة كالكميات . %31

 -2نحػػغ نخصػػط لديػػادة إمكانيػػات اسػػتكباؿ شػػالب ريػػاض األشفػػاؿ

 KG1ك KG2

مػػغ خػػالؿ زيػػادة إمكانيػػة

الػصػػػؿ مػػغ نرػػف ممضػػػف شفػػل لضبمػػغ عػػجد التالمضػػح  1.245ممضػػػف شفػػل فػػى عػػاـ  ،2022كذلػػظ مػػغ أجػػل
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تحقضػق خصػط التػسػع ىػحه نتػقػع الديػادة  19مػخة فػي مدػاحات السبػانى مػغ اجػل التػسػع فػى ريػاض األشفػػاؿ ،

كبعج ذلظ عمى مجػ الدشػات الالحقة يكػف لجيشا معمسػف ججيجكف KG2 ، KG 1ك G1

 -3تػػع شػػخح مشػػاىج الدػػشػات السبك ػخة الججيػػجة فػػي سػػبتسبخ  .2018كسيذػػسل ىػػحا التججيػػج كالتصػػػيخ كاإلنتػػاج م ػػاد
تعميسيػػة مبتكػخة تتساشػػى مػػع السحتػػػػ الججيػػج شبػػق فػػي الشرػػف األكؿ مػػغ عػػاـ  .2018كتػػع فػػتح  45مجرسػػة

يابانيػػة ججيػػجة ججيػػجة مػػغ اصػػل  100مجرسػػة يابانيػػة ججيػػجة  ،باإلضػػافة إلػػى ذلػػظ إدخػػاؿ عشاصػػخ مػػغ الخب ػخاء

اليابانضضغ لتعميع تػكاتدػ تقػـ جسيع السجارس بتججيج كإصػالح  100مجرسػة السػتكباؿ السعمسػضغ اليابػانضضغ  ،بسػا
في ذلظ السجارس التي ستجفع الخسػـ الحكػمية كالسػجارس كستدػتيجؼ أفزػل السسارسػات التػي يسكػغ اسػتخجاميا

خػػارج السجرسػػة .التعمػػيع 2.0سػػػؼ يجدػػج تصػػػيخ كنذػػخ تصبضػػق ججيػػج لتػػجريذ السػػشيج الججيػػج سػػضتع دعسػػو مػػغ

خالؿ بخنامج تجريب السعمسضغ الججيج .سضتع تشدضق البخنامج التجريبي مع السشاىج الجراسية كسضتكػف مػغ كحػجات
لتحدضغ السسارسات السحجدة في الفرل الجراسي مثل الػتعمع مػغ خػالؿ المعػب  ،كاسػتخجاـ تقضػيع الفرػل الج ارسػي

 ،كتكامل  ICTsفي عمع التخبيػة الرػفية  ،سػتكػف أكلػيتشػا األكلػى ىػي ضػساف معمسػػ  KG1ك  KG2ك G1

عمى اسػتعجاد لتقػجيع السشػاىج الججيػجة حضػث تػع تػع تقػجيسيا فػي سػبتسبخ  .2018لػجعع إشػالؽ السشػاىج الججيػجة ،

مع دعع  USAIDسػؼ نقػـ بتصػيخ بخنامج تجريبي لسسارسات السعمسضغ .عمى مجػ الدشػات الثالث القادمػة ،
سػػشقػـ بػػإجخاء د ارسػػة تذخيرػػية عمػػى كحػػجات التػػجريذ  ،فػػي الدػػشػات األكلػػى  ،التػػى تعكػػذ ىػػحه الشتػػائج فػػي
تصػػػيخ تػػجريب السعمسػػضغ  ،كمػػغ ثػػع سػػشقػـ بتقضػػيع فعاليػػة التػػجريب .مػػغ أجػػل دعػػع الجػػػدة عبػػخ تقضػػيع معمسضػػضغ

أيزػػا بتصػػػيخ كتشفضػػح نطػػاـ ضػػساف الجػػػدة القػػػؼ ل ػ  KGالػػحؼ سػػيحفد بػػضغ ريػػاض
الدػػشػات السبكػخة  ،سػشقػـ ً
االشف ػػاؿ عم ػػى امت ػػجاد سمد ػػمة م ػػغ الج ػػػدة ك نط ػػاـ التعم ػػيع الججي ػػج كالتغضض ػػخ ف ػػي بضئ ػػة ال ػػتعمع :مد ػػتػيات ت ػػجريب
السعمسػػضغ؛ كنػعيػػة ىػػحا السعمسػػضغ كاألشفػػاؿ .عمػػى الشكػػيس مػػغ نطػػاـ االعتسػػاد االختيػػارؼ الحػػالي ،فشطػػاـ التعمػػيع

الججيج  2.0تع تغصية جسيع متصمبات رياض االشفاؿ .في 2019-2018

اٌزؼٍُُ اٌفىن 2.0

نصف الﻄالب المصﺮييه يلتحقػف بالتعميﻢ الفني ،جػدة التعميع التي يتمقػنيا ،كمجػ مالءمتيا لمسؤىالت ،كمعجالت
الشجاح لجكراتيع كميا ليدت مقبػلة .لحلظ سشقػـ بتحػيل التعميع الفشي ،بسػا يتساشػى مػع الخؤيػة الذػاممة لمتعمػيع 2.0

سػؼ تجعع إصالحاتشا ثالث ركائد:

ضساف الجػدة كتعديد السشيج مع إشار السشاىج الججيج لزساف تخخيج الصالب حاصمضغ عمػى مػؤىالت ذات الرػمة

ك تصػيخ السعمع لزساف حرػؿ السعمسضغ عمى أعمى مدتػػ مغ التػجريب العػالي ،كتحدػضغ اإلدارة مػغ خػالؿ إنذػاء

مؤسدات داعسة قػية .سيكػف ىجفشا الشيائي ىػ نقػل التعمػيع الحػالي إلػى مػجارس التكشػلػجيػا التصبيكيػة الججيػجة التػي
عالسيا مع شخكاء الرشاعة ،كمعالجة العجد الػاسع كعجـ قجرة شالب التعمػيع الفشػى عمػى القػخاءة كالكتابػة
تقجـ فخص
ً
كالحدػػاب بػػضغ الذػػباب الخ ػخيجضضغ ،كتقػػجيع تعمػػيع فشػػى جضػػج يدػػتفضج مشػػو الصػػالب كأربػػاب العسػػل مػػغ خػػالؿ تدكيػػجىع
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بالسيارات السشاسبة القتراد الضػـ كالغػج ،كسػػؼ نتخػح إجػخاءات لتحخيػظ الشطػاـ بأكسمػو نحػػ تحدػضغ كضػع السػجارس

التكشػلػجيػػة التصبيكيػػة ،مػػغ سػػبتسبخ  ،2018ىػػحه اىػػجاؼ رؤيػػة التعمػػيع الفشػػي .السػػؤسسات الجديدة سػػػؼ تعتسػػج كػػل
مجرسػػة فشيػػة تصبيكيػػة ججيػػجة عمػػى شػػخكات صػػشاعية عالسيػػة شػيمػػة األجػػل ،كىػػحه الذػخاكة بػػضغ ك ازرة التعمػػيع كالتػػجريب

تعميسا كتجر ًيبا ثشػائي
ججيجا لمسشاىج الجراسية ،كتػفخ
السيشي ) ، (MOETEبسا في ذلظ السجارس  ،سػؼ تقجـ ًا
إشار ً
ً
السدػار ،حضػث تكػػػف ندػبة مػغ كقػػت الذػاب يكػػف فػػي التػجريب داخػل السرػػانع كالذػخكات التػى ستزػػسغ مػغ خػػالؿ
الذ ػخاكات كجػػػد ركابػػط كثيقػػة بػػضغ احتياجػػات الرػػشاعة كأن ػػاع التػػجريب السقجمػػة لمستعمسػػضغ ،مػػع تزػػسضغ السيػػارات
كالدمػكيات األساسية السصمػبة في مكاف العسل الحجيث .سضتع دعع الجػدة في السجارس الججيجة مػغ خػالؿ االعتسػاد

السعيارؼ الجكلي لمجكرات كالسؤىالت التي حرل عمضيا الذباب .التى سػؼ تسثل تحػال في التعميع الفشي فػي مرػخ،

مع العالمة التجارية الججيجة كالسحتخمة كىػجفيا ىػػ أف عػجد مػجارس التكشػلػجيػة التصبيكيػة سػػؼ تشسػػ لتذػكل -10

 % 20مغ الذباب الحيغ يتمقػف التعميع الفشى ،كلكغ مع إعصاء أكلػية مصمقػة لمحفػاظ عمػى مدػتػيات عاليػة .سػػؼ
تعسل ىحه السجارس كسشارات عالية الػضػح لمشطاـ ككل :مثاؿ عمى الجػدة كالثقافة التي نخغب أف يبشي عمضيا جسيع

ػجدا مت اديػ ًػجا مػػغ مػػجارس التكشػلػجيػػا التصبيكيػػة خػػالؿ الدػػشػات
مقػػجمي خػػجمات التعمػػيع الفشػػى فػػي مرػػخ .سششذػػئ عػ ً
ػجءا مػغ  15مجرسػة فػي  ،2019-2018كباألضػافة إلػى ذلػظ  ،فإنشػا نترػػر أف السػجارس الفشيػة القائسػة
القادمة  ،ب ً
التػي تمبػي بشجػاح معػايضخ التػجريذ كالجػػدة السصمػبػة سػتشتقل مػغ السدػار "القػجيع" لترػبح مػجارس تكشػلػجيػا تصبيكيػػة

معتػػخؼ بيػػا تقػػجـ نفػػذ الجػػػدة العاليػػة ،فػػي نفػػذ الػقػػت ال ػحؼ يػػتع فيػػو إنذػػاء مػػجارس ججيػػجة ،يجػػب عمضشػػا إصػػالح

القاعجة العخيزة لشطاـ التعميع الفشى السػجػد حالياً ،حضث يػجج حػالي ممضػني متعمع في آالؼ السؤسدات القائسة.
يػجج العجيج مغ شالب التعميع الفشي حاليا يعانػف بذكل حكيقي مغ ضعف السيارات ،كبالتالي يحاكلػف االستعاضػة
عغ ذلظ بااللتحاؽ بالجكرات التجريبية .لسعالجة ىحه السذكمة.
اٌزـىَش ادلهٍٕ ٌٍّذسعني ولبدح اٌزؼٍُُ

ييػػجؼ ىػػحا السحػػػر إلػػى تحدػػضغ فعاليػػة اإلصػػالح الذػػامل لمتػػجريب أثشػػاء الخجمػػة كالتػػجريب األكلػػي الػػحؼ يدػػتيجؼ

السعمسػػضغ كالسػػجيخيغ مػػغ خػػالؿ التشسيػػة التػػي تػػؤدؼ إلػػى تعمػػيع أفزػػل كنتػػائج الػػتعمع الجضػػجة لمصػػالب ،كتذػػسل التػػجريب

الفػرؼ لتجريب السعمسضغ مغ خالؿ بخنامج "سمػكيات السعمع السيشية" ،الحؼ تع تشفضحه في إشار مبادرة السعمع األكؿ

كتصػيخ نيج متساسظ لتصػيخ السعمع السيشي ،بسا في ذلظ التجريب السعمسػف اكالً ،كالتصػيخ السيشي السدتسخ متساشيا

م ػع إصػػالح التػػجريب أثشػػاء الخجمػػة لمسجرسػػة كنطػػاـ التخقيػػة كقيػػاس أداء القػػادة كإالدارة ك السعمسػػضغ  ،مػػغ 2018

بجأت تشفضح بخنامج الدمػؾ السيشي لمسعمسضغ مغ خػالؿ تػسػيع تػجريب السعمسػضغ مػغ خػالؿ تػجريب السعمسػػف أكالً كىػػ
نطاـ مبتكخ فى مشطسات التجريب ،كالحؼ قاـ بتجريب 10.000معمع في مخحمتػو األكليػة .سػيكػف ىػحا الػشيج الججيػج
لمتصػيخ السيشي لمسعمسضغ في السقاـ األكؿ عمى مدتػػ السجرسة كالسشصقة ،مع التخكضد عمى الفرػؿ الجراسية الفعالة
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بػػجالً مػػغ "اكتدػػاب ميػػارات مشفرػػمة" بذػػكل اجتيػػادػ مػػغ قبػػل السعمسػػضغ .كسػػا سيذػػسل التػػجريب فػػي مجػػاؿ الخجمػػة

االستخجاـ الفعاؿ لتكشػلػجيا التعميع مغ أجل استخجاـ السػاد كالتقضيسات الججيجة لمتجريذ كالتعمع عبخ اإلنتخنت.

نطاـ التجريب الججيج يداعج فػي إنذػاء مجتسعػات السسارسػة مػع السعمسػضغ الػحيغ يكدػبػف مػغ بعزػيع الػبعس .سػضتع

شػخح ىػحا الػشيج الججيػػج بعػج رسػع خػخائط الدػمػكيات كالسسارسػات السيشيػػة الحاليػة لمسعمػع .سػػيكػف اليػجؼ ىػػ ضػػساف
تحقضق زيادة بسقجار  40نقصة في الجقيقة في ندبة السجارس التي تذارؾ فضيا مجتسعات مػغ السسارسػات بحمػػؿ عػاـ

" 2023بسدػػتػػ عػػالي فػػي تحدػػضغ الدػػمػؾ السيشػػي لمسعمسػػضغ .باإلضػػافة إلػػى زيػػادة كسيػػة كنػعيػػة التػػجريب السقجمػػة

لمسعمسػػضغ الػػحيغ فػػى الخجمػػة كسػػشقػـ بإصػػالح بخنػػامج التػػجريب كالتػجيػػو االساسػػي ليػػحه الػضػػائف ،كسػػػؼ يػػتع كضػػع

بخن ػػامج تعخي ػػف ججي ػػج لمسجرس ػػضغ الج ػػجد كم ػػجيخؼ الس ػػجارس كالسعمس ػػضغ الج ػػجد كيذ ػػسل ذل ػػظ اإلش ػػار الذ ػػامل لمتص ػػػيخ

السيشي.

رذسَت ادلؼٍّني أصٕبء اخلذِخ

سيكػف مجراء السجارس الخئيدضػف شخكاء أساسضضغ لتحدضغ جػدة التعميع فػي السػجارس ألنيػع يتػجيػػف إلػى مجارسػيع

كػل يػػـ كيقػمػػف بػػجكرىع بػإدارة السعمػع كإدارتػو بذػػكل مباشػخ.كىع السذػخفضغ عمػى السيسػػة االساسػية لمسعمػع كاإلشػخاؼ
عميو كدعع السجراء دكر اساسي .

مغ عاـ  2018بجأنا نصػر مغ خػالؿ السعمسػػف أكال تقػجيع بخنػامج ججيػج لمتصػػيخ السيشػي لمتعمػيع يتػافػق مػع رؤيتشػا

لمتعميع  ، 2.0كفي  2019-2018تػع بػضػع كتقػجيع بخنػامج تجخيبػي ليػحا البخنػامج الججيػج  ، CPDسػشقػـ بتغضضػخ
عشرخ كاحج مغ الفئة السدتيجفة مغ التجريب بشدبة  ٪ 45مغ "السػجيضضغ" عمى اعتبار اف التػجيو الجاعع ىػػ مػغ

لو الجكر الفعاؿ في عسميػة االصػالح .سػضتع االنتيػاء مػغ تػجريب قػادة التعمػيع كالسذػخفضغ بحمػػؿ عػاـ  ، 2023يػختبط
ػخ بصػػػؿ مػػجة الخجمػػة بػػجالً مػػغ االحتياجػػات الفخديػػة كالفعاليػػة.
شػػا كبضػ ًا
التصػػػيخ السيشػػي لمسػػجرس بالسكافػػأة كالتخقيػػة ارتبا ً
ىحه احتياجات التغضضخ .نحغ نقجـ تقضيع أداء أكثخ فعالية لمسعمسضغ السختبصة بالتصػيخ السيشػي كإدارة األفػخاد باالضػافة

الى تصػيخ نطاـ تخقية السعمع الحؼ يدتشج عمى الججارة
اٌزىٕىٌىعُب ٌالرظبي واٌزؼٍُ

يشمل قرا المﻜﻮف االستثمار في البنية التحتية لخدمات التعميﻢ الجديدة  .الي ػػجؼ األى ػػع ى ػػػ دع ػػع الت ػػجريذ كزي ػػادة

التعمع في الفرػؿ الجراسية باإلضافة إلػى ذلػظ  ،سػتكػف التكشػلػجيػا التعميسيػة ميسػة لتقػجيع تقضػيع ججيػج لمصػالب مػغ
خالؿ امتحانات باالضافة الى التصػيخ السيشي لمسعمع ؛ كإدارة السعمػمات التي تتجفق مغ خالؿ نطاـ التعميع ككل.

تذسل أكلػياتشا

إنذػػاء مؤسدػػة كششيػػة ججيػػجة لتكشػلػجيػػا التعمػػيع لكيػػادة نذػػخ تكشػلػجيػػا السعمػمػػات كاالترػػاالت عبػػخ نطػػاـ التعمػػيع

:2.0

137

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

 )1ش ػخاء كتخكضػػب كتػػجريب األشػػخاص عمػػى اسػػتخجاـ أجي ػدة كب ػخامج تكشػلػجيػػا السعمػمػػات الججيػػجة ،ك إنذػػاء نطػػاـ

إلدارة بيانات تكشػلػجيا التعميع مػغ أجػل تقػجيع ىػحا البخنػامج مػغ االسػتثسار التكشػلػػجي كالقػجرات التكشػلػجيػة ،أنذػأنا
كيانػػا ججيػػجا لتكشػلػجيػػا التعمػػيع ،كفػػي عػػاـ  2018نخصػػط إلنذػػاء ىػػحه اليضئػػة ذات السكانػػة القانػنيػػة كالكيػػادة كمجمػػذ
اإلدارة كمػضفي التسػيل كاألدكار كالسدؤكليات الججيجة.

( )2تػصضل نطاـ التعمػيع  ،سػػؼ تقػػـ ك ازرة التعمػيع كالتػجريب السيشػي ( )MOETEبإنذػاء بشيػة تحتيػة رقسيػة ججيػجة

عمػى مدػػتػػ السجرسػػة  ،كمدػػتػػ السجيخيػة التعميسيػػة كالػػػ ازرة  ،كإنذػػاء مػقػػع عمػى اإلنتخنػػت لمصػػالب كأكليػػاء األمػػػر.

سػػضتع ربػػط ىػػحه البشيػػة الخقسيػػة بالعشاصػػخ األخػػخػ لبخنػػامج اإلصػػالح ،بسػػا فػػي ذلػػظ السشػػاىج كمػػارد التصػػػيخ السيشػػي.
كستتسثل األكلػيػة األكلػى فػي شػخح األجيػدة كالبخمجيػات كاالترػاؿ لػجعع التقضػيع الخقسػي لمصػالب فػي الرػف العاشػخ

كاالختبارات السباشخة

أيزػػا سػػشقضيع السدػػتػػ الحػػالي مػػغ االترػػاؿ باالنتخنػػت عمػػى مدػػتػػ الجسيػريػػة  ،كمحػػػ األميػػة الخقسيػػة لمسعمسػػضغ
ك ً
كالقادة التخبػيضغ  ،كالبشية التحتية السادية في السجارس
إنذػػاء مػقػػع رقسيػػة لمػػتعمع كالتعمػػيع كتقضػػيع األداء كالتقضػػيع كجسػػع البيانػػات ،سػػشقػـ بػػجعع كتػسػػيع اسػػتخجاـ مػػارد الػػتعمع

الستاحة مغ خالؿ بشظ السعخفة السرخؼ ( )EKBكالػصػالت الساديػة الستاحػة عػغ كثػب لسشيػاج التعمػيع  2.0الججيػج

الحؼ يتع شخحو.

سضتع تقجيع ذلظ مغ خالؿ نطاـ إدارة التعمع ( )LMSكسيداعج في تعديد أسالضب التجريذ السذاركة كتعديػد مذػاركة
التمسضح الشذط .كىحا مغ شأنو أف يخبط بضغ السعمسضغ كالسجرسضغ كالسذخفضغ كالػ ازرة كاالدارات السخكدية مغ أجل إتاحة

إتخػػاذ الق ػ اخرات التػػي تعػػدز التعمػػيع كالػػتعمع .سػػشخكد عمػػى تػػجريب السػػػضفضغ كاإلدارة عمػػى السدػػتػػ السخكػػدؼ فػػي إدارة
االستخجاـ السدتسخ ،كالقجرات كالدمػؾ معمػمات األداء ،في ثقافة كاداء السػضفضغ ك السعمػمػات األساسػية  ،نبػجأ فػي

تحجيج السؤشخات الالزمة لجعل ىحا الشطاـ فعاالً  ،كمغ خالؿ رسع خخائط الحتياجاتشا اإلدارية
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اعرتارُغُخ وؿُٕخ إلطالػ ورـىَش اٌزؼٍُُ اٌفٍٕ ٌفزؼ آفبق عذَذح يف عىق اٌؼًّ وِىاوجخ ٔظُ
اٌزؼٍُُ اٌؼبدلُخ

ئيديا في تأىضل عجد كبضخ مغ الذباب كتدكيجىع بالسيارات كالقجرات
ديىٓ لمتعميع الفشي أف يمعب دك ار ر ً
التي تدسح ليع بتمبية احتياجات سػؽ العسل

ٌزٌه انتيجت ك ازرة التخبية كالتعميع رؤية استخاتيجية شاممة كمتكاممة لتصػيخ التعميع الفشي كفق أحجث الشطع

كالبخامج العالسية الستعارؼ عمضيا ،بسا يزسغ تأىضل خخيجضغ مؤىمضغ عمى أعمى السدتػيات ككفقاً لستصمبات سػؽ

العسل محمياً كدكلياً ،لتدتشج خصط الجكلة عمى محاكر عجة لتحقضق رؤيتيا في ىحا السجاؿ ،كالتي شسمت التػسع في
إنذاء مجارس فشية تغصي كافة التخررات التي يحتاجيا سػؽ العسل كالسذخكعات القػمية ،باإلضافة إلى التعاكف مع

الذخكاء مغ القصاع الخاص إلنذاء مجارس التكشػلػجيا التصبيكية عمى أعمى مدتػػ ، ،األمخ الحؼ كاف لو ثساره في
تغضضخ الشطخة الجكلية لسرخ كإحخازىا مكانة متقجمة في السؤشخات الجكلية في مجاؿ التعميع الفشى

ويف ىحا الرجد ندمط الزػء عمى استخاتيجية الػ ازرة إلصالح كتصػيخ التعميع الفشي لفتح آفاؽ ججيجة في سػؽ

.العسل كمػاكبة نطع التعميع العالسية ،كذلظ في ضل الخصة الذاممة لمشيػض بالسشطػمة التعميسية
واهُ زلبوس اعرتارُغُخ اٌزؼٍُُ اٌفٍٕ ِزّضٍخ يف-:

-

أشبء هُئخ ِغزمٍخ ٌؼّبْ اجلىدح-: ،كالتي ستؤدؼ إلى إحجاث شفخة حكيكية في جػدة خخيجي التعميع الفشي.

 -واػزّبد ِٕبهظ دساعُخ لبئّخ ػًٍ ِٕهغُخ اجلذاساد :كالتػاصل مع أرباب األعساؿ لتصػيخ ىحه السشاىج.
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 رغُري اٌظىسح إٌّـُخ ػٓ اٌزؼٍُُ اٌفٍٕ  -:عبخ إجخاء تحدضغ حكيقي عمى الخجمة التعميسية السقجمة، وحتغني ِهبساد ادلؼٍّني -:بتقجيع التجريبات العسمية القائسة عمى تصػيخ شخؽ التعمع، ِشبسوخ أطؾبة األػّبي يف رـىَش اٌزؼٍُُ اٌفٍٕ عغ شخيق إبخاـ شخاكات مع الػ ازرة.كفى ىحا الرجد تدمط االستخاتيجية السدتيجفات االستخاتيجية ليحا السمف حتى عاـ  ،2030حضث مغ السدتيجؼ

زيادة ندبة السمتحقضغ بالتعميع الفشي مغ الستفػقضغ في اإلعجادية الحاصمضغ عمى مجسػع أعمى مغ  %85إلى %20عاـ

 2030.مقارنة بػ  %4عاـ 2014

كسا مغ السدتيجؼ زيادة ندبة خخيجي التعميع الفشي الحيغ يعسمػف في مجاؿ تخرراتيع لػ  %80عاـ 2030
مقارنة بػ  %30عاـ  ،2014ككحلظ زيادة ندبة مؤسدات التعميع الفشي كالسيشي القائسة عمى الذخاكة السجتسعية لػ

 %20.عاـ  2030مقارنة بػ  %3عاـ 2014

كمغ بضغ السدتيجفات أيزاً ،خفس كثافة الصالب بالفرل إلى  30شالباً عاـ  2030مقارنة بػ  38شالباً في

 ،2014باإلضافة إلى زيادة ندبة السمتحقضغ بالتعميع السيشي مغ إجسالي التعميع الفشي لػ  %30عاـ  2030مقارنة بػ

 %4.عاـ 2014
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كمغ اىع السؤشخات التعميع الفشي ،حضث زادت مخرراتو بشدبة  %233,3لترل لػ  50مميار جشيو عاـ
 2022/2021مقارنة بػ  15مميار جشيو عاـ  ،2015/2014كسا زادت فرػؿ مجارس التعميع الفشي بشدبة ،%8,7

حضث كصمت  50,1ألف فرل عاـ  2021/2020مقارنة بػ  46,1ألف فرل عاـ  ،2015 /2014بضشسا قل

التدخب مغ مجارس التعميع الفشي بسقجار  4,9نقصة مئػية ،حضث سجل  %0,1عاـ  2021/2020مقارنة بػ  %5عاـ

2015/2014.
ىحا كزاد عجد مجارس التعميع الفشي بشدبة  %32.9عاـ  ،2021 /2020لتدجل  2652مجرسة بػاقع 1373

مجرسة صشاعية ك 881مجرسة تجارية ك 269مجرسة زراعية ك 129مجرسة فشجقية ،كألكؿ مخة تع إنذاء  26مجرسة
.تكشػلػجية مشح  ،2019/2018فيسا سجل عجد السجارس الفشية  1995عاـ 2015/2014
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ك السجارس الفشية تػاكب السذخكعات القػمية كتخجـ سػؽ العسل ،حضث أف مجرسة الزبعة الشػكية بسصخكح تعج

أكؿ مجرسة فشية متقجمة لمتكشػلػجيا الشػكية في مرخ كالذخؽ األكسط ،بتكمفة إنذاء تتخاكح ما بضغ  60لػ  70ممضػف
.جشيو ،كتع بجء الجراسة بيا عاـ  ،2018/2017كتذسل  3أقداـ
حضث تبمغ مداحة السجرسة إلى  3260ـ ،2بضشسا تتخاكح سعتيا ما بضغ  300إلى  375شالباً ،حضث تحتػؼ عمى

فرال ك 3كرش فشية ،ىحا كتبمغ مجة الجراسة بالسجرسة  5سشػات
 10.معامل ك15
ً

كبذأف مجرسة الصاقة الذسدية ببشباف ،تدتيجؼ سج احتياجات السذخكع القػمي لمصاقة الذسدية ببشباف ،حضث
تزع العجيج مغ التخررات كالتي يتسثل أبخزىا في أسذ الصاقة الذسدية ،كالتخكضبات الكيخبائية ،كالجكائخ الكيخبائية،

.كالدالمة كالرحة السيشية

في حضغ تتع الجراسة نطخياً كعسمياً عمى السعجات الخاصة بالصاقة الذسدية ،كتبمغ تكمفة إنذائيا نحػ  7ماليضغ

.جشيو ،كقج تع تخخيج الجفعة األكلى مغ السجرسةعاـ 2020/2019

كيتع التػسع في مجارس كفرػؿ لمصاقة الذسدية ،حضث سضتع إنذاء  17مجرسة متخررة في الصاقة الذسدية

بػ  11محافطة ،باإلضافة إلى  38فرالً لتعميع فشػف كتكشػلػجيا الصاقة الذسدية بسجارس التعميع الفشي بأسػاف،

.بجانب فرػؿ لجراسة الصاقة الذسدية بػ  6مجارس أخخػ

ك مغ السقخر افتتاح مجرسة األثاث في مجيشة األثاث بجمياط خالؿ عامضغ عمى األكثخ ،حضث تدتيجؼ تخخيج

.جضل مغ صشاع األثاث عمى مدتػػ عاؿ مغ الحخفية ،عمساً بأف الفاتيكاف ىػ مغ سيداىع في إنذاء تمظ السجرسة
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ك تع إنذاء مجرسة البتخكؿ كالشقل البحخؼ في محافطات القاىخة كاإلسكشجرية كمخسى مصخكح كبػرسعضج

كاإلسساعضمية ،حضث يحرل الصالب فضيا عمى تجريبات عسمية في شخكات البتخكؿ بخاتب شيخؼ ،كتكػف شيادتيا معتخفاً

.بيا في جسيع الجكؿ كليا األكلػية في االتحاد األكركبي ،كسا يسكغ لخخيجضيا القضج بدجالت نقابة التصبيقضضغ

كإلى جانب ما سبق ،قج تع إنذاء مجرسة مياه الذخب كالرخؼ الرحي بسحافطات القاىخة ،كالبحضخة ،كبشي

سػيف ،كالسشػفية ،كأسضػط ،لتعسل عمى تأىضل الصالب كالذباب لمشيػض بقصاع السياه كالرخؼ الرحي في مرخ،
حضث تتػلى الذخكة القابزة لسياه الذخب كالرخؼ الرحي تجريب الصالب السمتحقضغ بيا ،عمى أف يتع تعضضشيع

.بالذخكة فػر تخخجيع

كعغ تػجو الػ ازرة نحػ إشالؽ مذخكع مجارس التكشػلػجيا التصبيكية ،كالتي تعج مجارس نسػذجية لمتعميع الفشي،

تعسل عمى تصبضق السعايضخ الجكلية في شخؽ التجريذ كالتجريب ،كتقػـ عمى الذخاكة بضغ ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع
الفشي كشخكات القصاع الخاص أك العاـ مغ أجل االرتقاء كالشيػض بسشطػمة التعميع الفشي بسرخ

كقج تع إشالؽ ىحا السذخكع في العاـ الجراسي  ،2019/2018كحتى اآلف تع تشفضح  26مجرسة تكشػلػجية

تصبيكية ،كجسيعيا مجارس حكػمية مجانية ،بضشسا مغ السدتيجؼ الػصػؿ إلى  100مجرسة تكشػلػجية تصبيكية كإلحاؽ
 130.ألف شالب بيا بحمػؿ عاـ 2030

كبمغ الستقجمضغ لاللتحاؽ بالسجارس التكشػلػجيا التصبيكية بالعاـ الجراسي  2022/2021نحػ  42ألف شالب
.كشالبة ،كيعج عاـ  2021أكؿ عاـ لتخخيج شالب مغ ىحه السجارس ،بشدب نجاح بمغت 90
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كأىع التخررات بالسجارس التكشػلػجية التصبيكية ،كىي نطع تكشػلػجيا السعمػمات كالذبكات ،كالريانة

الكيخبائية ،كبخمجة كترسيع السػاقع اإللكتخكنية ،كتحمضل البيانات ،كتكشػلػجيات الحكاء االصصشاعي ،كالسخاقبة
.كاإلنحار ،كتكشػلػجيا صشاعة الحمي كالسجػىخات
كتتسثل مدايا مجارس التكشػلػجيا التصبيكية في تصبضق مشاىج دراسية قائسة عمى نطاـ الججارات ،كذلظ مغ قبل

معمسضغ عمى أعمى مدتػػ ،عمى أف يكػف التجريب العسمي أثشاء فتخة الجراسة بسرانع كشخكات الذخيظ الرشاعي،
يحرل خاللو الصالب عمى مكافآت مالية ،إضافة إلى حرػليع عمى شيادة مرخية ذات جػدة عالسية عشج التخخج،

.ككجػد فخص لمتعضضغ بذخكات كمرانع الذخيظ الرشاعي بعج التخخج

كتذسل قائسة الذخكاء الرشاعضضغ بسجراس التكشػلػجيا التصبيكية ،كىع مجسػعة شخكات كمرانع العخبي بسجرسة

العخبي لمتكشػلػجيا التصبيكية ،مجسػعة شخكات شمعت مرصفى بسجرسة اإلماـ دمحم متػلي الذعخاكؼ لمتكشػلػجيا
.التصبيكية ،كشخكة إيجضتخافػ بسجرسة التكشػلػجيا التصبيكية لمسيكاتخكنيات

كمغ بضغ الذخكاء ك ازرة اإلنتاج الحخبي بسجارس اإلنتاج الحخبي لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كشخكة أمخيكانا كمؤسدة

كركتارؼ بسجرسة أؼ -تظ  IBMمرخ الخضخ بسجرسة الذيضج الشقضب أحسج تعمب الفشجقية لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كشخكة

لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كغخفة التجارة الفخندية كالسعيج األكركبي لمتعاكف كالتشسية بسجرسة إلكتخك مرخ لمتكشػلػجيا

التصبيكية
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كسا تذسل قائسة الذخكاء مؤسدة الدػيجؼ لمتشسية بسجرسة الدػيجؼ لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كشخكة الرالحية

لالستثسار الدراعي بسجرسة الرالحية الدراعية لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كشخكة إيجضبت جػلج بسجرسة إيجضبت جػلج
.لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كشخكة بي تظ لمتجارة كالتػزيع بسجرسة بي تظ لمتكشػلػجيا التصبيكية
كإلى جانب الذخكاء الدابقضغ ،تزع القائسة الذخكة السرخية لالتراالت بسجارس كؼ لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كشخكة

لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كشخكة بػرسعضج لمترشيع الغحائي – ريادة  HSTلألنطسة اإللكتخكنية كالتكشػلػجيا بسجرسة HST

.بسجرسة ريادة لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كأكاديسية الفشػف بسجرسة الفشػف لمتكشػلػجيا التصبيكية

كأيزاً ،مجسػعة فػلكذ فاجغ بسجرسة مجسػعة فػلكذ فاجغ لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كمؤسدة غبػر لمتشسية

لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كأكاديسية الدػيجؼ الفشية GIT ،بسجرسة  GITبسجرستي غبػر لمتكشػلػجيا التصبيكية ،كشخكة
كالذخكة السرخية القابزة لمغازات الصبيعية ،كشخكة أيػؾ بخكدكذغ بي .في بسجرسة ضيخ لمتكشػلػجيا التصبيكية
كمغ السدتيجؼ إنذاء ست مجارس دكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية كىي :مجرسة فخير الجكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية

بسجيشة العاشخ مغ رمزاف بسحافطة الذخقية فى تخررات ترشيع كصيانة االسصسبات كالصباعة ثالثية األبعاد،

كمجرسة أحسج ضيف هللا الجكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية بسحافطة أسضػط فى تخررات الحكاء االصصشاعي كالتكشػلػجيا

الخقسية ،كمجرسة فتح هللا الجكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية بسحافطة اإلسكشجرية فى تخررات التجارة الحجيثة ،كمجرسة

مرخ لمتأمضغ الجكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية بسحافطة السشيا فى تخررات تدػيق الخجمات السالية ،كمجرسة الدػيجؼ

الجكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية بسجيشة الدادس مغ أكتػبخ بسحافطة الجضدة فى تخررات البخمجيات ،كمجرسة

أفخكإيجبت الجكلية لمتكشػلػجيا التصبيكية بسجيشة العاشخ مغ رمزاف بسحافطة الذخقية فى تخرز تكشػلػجيات ترشيع

األثاث

كأف الصالب السؤىمضغ لاللتحاؽ بالسجسعات التكشػلػجية البج أف يكػنػا حاصمضغ عمى الذيادة اإلعجادية لمجراسة بجءاً
مغ مخحمة السجرسة الفشية ،أك الحاصمضغ عمى الذيادة الثانػية العامة أك الفشية أك السعادلة لمجراسة في الكمية

.التكشػلػجية لسجة سشتضغ أك أربع سشػات

كتتسثل مخاحل الجراسة بالسجسعات التكشػلػجية في السخحمة األكلى ،كىي السجرسة الثانػية التقشية ،كالتي ترل مجة

الجراسة بيا لثالث سشػات ،كيحرل الصالب مشيا عمى شيادة الجبمػـ ،أما السخحمة الثانية فتكػف الكمية التقشية
.الستػسصة ،كترل مجة الجراسة بيا لدشتضغ ،كيحرل مشيا الصالب عمى شيادة الجبمػـ العالي

يأتي ذلظ بضشسا تتسثل السخحمة الثالثة في الكمية التقشية الستقجمة ،كترل مجة الجراسة بيا لدشتضغ ،كيحرل الصالب

مشيا عمى شيادة بكالػريػس التكشػلػجيا ،كسا يحرل الخخيج عمى شيادة مرخية كأخخػ أجشبية مغ الجكلة السذخفة
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عمى الجراسة بالسجسع كترل ندبة شالب الثانػية العامة كالجبمػـ ( 3أك  5سشػات) أك ما يعادليسا مغ إجسالي

السقبػلضغ بيا إلى  ،%20بضشسا ترل ندبة خخيجي السعاىج الستػسصة ؿ%80ػ

كتعج مرخ ثاني أكثخ دكلة عمى مدتػػ العالع حدشت تختضبيا في مؤشخ السعخفة خالؿ الفتخة مغ  2017حتى

 ،2020كذلظ بػ  23مخك اًد ،فيسا احتمت الدعػدية السخكد األكؿ بػ  26مخك اًد ،تمتيسا كل مغ عساف كألبانيا بػ 17مخك اًد،

.كمػريذضػس بػ  12مخك اًد ،ثع كل مغ اإلمارات كجشػب إفخيكيا كإنجكنيديا بػ  10مخاكد

مكياسا لألداء السعخفي لجكؿ العالع في
سشػيا مشح عاـ  ،2017يسثل
كسا أف مؤشخ السعخفة العالسي الحؼ يرجر ً
ً
سبعة مجاالت ،كىي التعميع قبل الجامعي ،كالتعميع التقشي كالتجريب السيشي ،كالتعميع العالي ،كالبحث كالتصػيخ

.كاالبتكار ،كتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت ،كاالقتراد ،كالبضئات التسكضشية

مخكد مرخ بسؤشخ السعخفة
كمغ أبخز السؤشخات كاإلشادات الجكلية بقصاع التعميع الفشي ،حضث تقجمت مرخ ً 23ا
الحؼ يزع مؤش اًخ لمتعميع التقشي كالتجريب العالسي عاـ  2020مقارنة بعاـ  ،2017حضث كصمت لمسخكد  72مقارنة
بالسخكد  ،95فيسا جاءت بالسخكد  99عاـ  ،2018كالسخكد  82عاـ 2019

كسا أشاد البشظ الجكلي بسذاركة ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشي بذكل متدايج مع أرباب العسل في القصاع

الخاص إلنذاء مجارس تكشػلػجية تخاعي متصمبات سػؽ العسل ،باإلضافة إلى اتخاذ خصػات لتحدضغ جػدة التعميع
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لبٔىْ أشبء هُئخ ِغزمٍخ ٌؼّبْ اجلىدح ٌٍزؼٍُُ اٌفىن

كافق مجمذ الشػاب  ،مغ حضث السبجأ عمى مذخكع قانػف مقجـ مغ الحكػمة بإصجار قانػف إنذاء اليضئة السرخية
لزساف الجػدة كاالعتساد فى التعميع كالتجريب التقشى كالفشى كالسيشى

كيأتى مذخكع القانػف انصالقا مغ اىتساـ الحكػمة فى ضػء تػجضيات الكيادة الدياسية بتصػيخ التعميع كالتجريب

الفشى كالتقشى كالسيشى كالدعي إلى زيادة مخخجاتو ،ككضعيا فى مختبة متقجمة بدمع أكلػياتيا ،السيسا كالجكر السيع
الحػ تمعبو مشطػمة التعميع كالتجريب التقشى كالفشى كالسيشى فى تػفضخ فخص العسل كالتخفيف مغ مذكالت البصالة
كما يدتتبع ذلظ مغ نتائج كالحج مغ معجالت الجخيسة كخفس معجالت الفقخ كتحقضق أىجاؼ كسياسات الجكلة

الستسثمة فى استخاتيجية التشسية السدتجامة  2030لتحقضق الشسػ االقترادػ السشذػد كتػفضخ القػػ العاممة الساىخة

.كالسجربة التي تحقق الخصط كالدياسات الحكػمية لمجكلة السرخية بججارة ىائمة كبأقل تكمفة

كييجؼ مذخكع القانػف مغ إنذاء اليضئة ىػ االرتقاء بجػدة مشطػمة التعميع الفشى كالتقشى كالتجريب السيشى مغ

مؤسدات كبخامج ،بسا يتػافق مع معايضخ االعتساد كمتصمبات أسػاؽ العسل ،كبسا يخجـ خصط كسياسات التشسية

السدتجامة لمجكلة ،كتزع اإلشار العاـ لجػدة بخامج التعميع الفشى كالتقشى كالتجريب السيشى كشخؽ التعميع كالتعمع،

كأسالضب التقضيع الالزمة ،باإلضافة إلى كضع شخكط اعتساد مؤسدات التعميع الفشى كالتقشى كمخاكد التجريب السيشى

الشطامى كغضخ الشطامى بجسيع أنػاعيا متزسشة التعميع الفشى قبل الجامعى كالتعميع التقشي

يذار فى ىحا الرجد ،لتػجضيات الكيادة الدياسية فى السؤتسخ الثانى لمذباب الحػ عقج فى يػلضػ 2018

بتفػيس ك ازرة التخبية كالتعميع كالتعميع الفشى بإنذاء اليضئة السرخية لزساف الجػدة كاالعتساد لمتعميع الفشى كالتقشى

تكػف تابعضتيا لسجمذ الػزراء ،كذلظ بالتشدضق مع جسيع أصحاب السرمحة السعشضضغ بسا فى ذلظ اليضئة القػمية

لزساف جػدة التعميع كاالعتساد (نقاء) ،كخاصة أف جػدة التعميع الفشى كالتقشى كالتجريب السيشى ال تعتسج فقط عمى

.اإلجخاءات كالػثائق ،بل يجب أف تتزسغ اكتداب الخخيج قجرات فشية محجدة تمبى احتياجات سػؽ العسل

كبشاء عمى ذلظ تع تػقيع اتفاقية دكلية فى  30أكتػبخ  2018بضغ ك ازرة التخبية كالتعميع الفشى كالػ ازرة االتحادية

لمتعاكف االقترادػ كالتشسية بجسيػرية ألسانيا االتحادية  ،لجعع جيػد مرخ إلنذاء ىضئة مرخية العتساد كضساف

جػدة بخامج التعميع التقشى كالفشى كالتجريب السيشى ،حضث أصبح التداماً دكلياً عمضيا يدتمدـ اإلسخاع إلى إنذاء تمظ

اليضئة.

كجاء مذخكع القانػف حدبسا انتيت إليو المجشة البخلسانية ،لضشذأ ىضئة عامة تدسى "اليضئة السرخية لزساف

الجػدة كاالعتساد فى التعميع الفشى كالتقشى كالتجريب السيشي ،تختز بزساف جػدة كاعتساد السؤسدات كالبخامج

التعميسية الفشية كالتقشية كمخاكد التجريب ،كتتستع باالستقاللية ،كتكػف ليا الذخرية االعتبارية العامة ،تتبع رئيذ

مجمذ الػزراء ،كيكػف مقخىا محافطة القاىخة ،كليا أف تشذئ فخكعاً فى السحافطات.

بعج مػافقة مجمذ الشػاب عمي السذخكع سضتع احالتو لمخئاسة لمسػافقة الخئاسية عميو
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كتختز اليضئة السرخية لزساف الجػدة كاالعتساد في التعميع الفشي كالتقشى كالتجريب السيشى ،بزساف جػدة

كاعتساد السؤسدات كالبخامج التعميسية الفشية كالتقشية كمخاكد التجريب ،كتتستع باالستقاللية ،كتكػف ليا الذخرية

االعتبارية العامة ،تتبع رئيذ مجمذ الػزراء ،كيكػف مقخىا محافطة القاىخة ،كليا أف تشذئ فخكعاً في السحافطات.
كتيجؼ اليضئة إلى االرتقاء بجػدة مشطػمة التعميع الفشي كالتقشى كالتجريب السيشي مغ مؤسدات كبخامج ،بسا يتػافق

مع معايضخ االعتساد كمتصمبات أسػاؽ العسل ،كبسا يخجـ خصط كسياسات التشسية السدتجامة لمجكلة ،كتزع اإلشار

العاـ لجػدة بخامج التعميع الفشي كالتقشى كالتجريب السيشي كشخؽ التعميع كالتعمع ،كأسالضب التقضيع الالزمة ،باإلضافة
إلى كضع شخكط اعتساد مؤسدات التعميع الفشي كالتقشى كمخاكد التجريب السيشى الشطامي كغضخ الشطامي بجسيع
أنػاعيا متزسشة التعميع الفشي قبل الجامعى كالتعميع التقشى .

كألدـ مذخكع القانػف ،اليضئة بالتحقق مغ أف بخامج التعميع كالتجريب التقشي كالفشي كالسيشي قج بشضت عمى أساس

السعايضخ السيشية كمدتػيات السيارة الرادرة مغ مشطسات أصحاب األعساؿ ،كاالتحادات القصاعية كالغخؼ السشذأة
بسػجب قانػف كمجالذ السيارات القصاعية التابعة ليا ،ككضع مؤشخات قياس جػدة مشطػمة التعميع الفشي كالتقشي
كالتجريب السيشي ،عمي أف تزسغ الالئحة التشفضحية ليحا القانػف الحج األدنى مغ ىحه السؤشخات ،كتقػـ اليضئة

بسخاجعتيا لزساف تػافقيا مع السعايضخ الجكلية.

كنطع مذخكع القانػف ،قػاعج كنطع كإجخاءات االعتساد ،كإصجار شيادات االعتساد بسا في ذلظ تحجيج الحج

األقرى لخسػـ االعتساد كتججيجه كأحػالو إيقافو أك إلغائو ،كذلظ في ضػء ما تدفخ عشو عسميات الستابعة كالسخاجعة

الجكرية ،ككحلظ إجخاءات كشخؽ التطمع مغ ق اخرات السجمذ التشفضحػ لميضئة ،كاالشتخاشات الػاجب تػافخىا فى
السذاركضغ في أعساؿ التقػيع كاالعتساد.

كيذضخ مذخكع القانػف إلي أنو مع عجـ اإلخالؿ بأحكاـ قانػف العسل ،يرجر مجمذ إدارة اليضئة نػعضغ مغ

شيادات االعتساد ،األكلى تختز باعتساد السؤسدة ،كالثانية تختز باعتساد البخنامج ،كال تديج مجة صالحية أؼ
مشيسا عمى ثالث سشػات ،كيجػز لميضئة تججيج االعتساد أك إيقافو أك إلغاؤه بقخار ُمدبب في ضػء ما تدفخ عشو
عسميات الستابعػة كالسخاجعػة الجكرية خالؿ السجة السحجدة سالفة الحكخ كفقاً لمزػابط التى تبضشيا الالئحة التشفضحية ليحا

القانػف .

كتحجد الالئحة التشفضحية رسػـ االعتساد لمسؤسدات كالبخامج ،أك تججيجه بسا ال يديج عمى خسدضغ ألف جشيو

لمسؤسدة ،كبسا ال يديج عمى عذخيغ ألف جشيو لمبخنامج.

كحطخ مذخكع القانػف عمى كل مغ ارتبط بالسؤسدة التعميسية أكالتجريبية بسرمحة ما ،عمى الشحػ الحػ تحجده

الالئحة التشفضحية ليحا القانػف ،أف يذارؾ فى أعساؿ التقضيع كاالعتساد ليحه السؤسدة ،كسا يحطخ عمى كل مغ شارؾ
فى أعساؿ التقضيع كاالعتساد تقجيع استذارات أك دكرات تجريبية لمسؤسدة محل التقضيع ،أك اإلفراح عغ البيانات

كالسعمػمات الستعمقة بأعساؿ التقضيع قبل صجكر قخار اليضئة .
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ككاجو مخالف الحطخ الػارد سالف الحكخ ،بػقفو عغ مسارسة عسميات التقضيع كاالعتساد فتخة ال تقل عغ ثالث

سشػات كال تديج عمى خسذ سشػات ،كذلظ بقخار مدبب مغ مجمذ اإلدارة.

كأقخ مذخكع القانػف إلتداـ مؤسدات التعميع الفشى كالتقشى كمخاكد التجريب السيشى الشطامى كغضخ الشطامى الخاضعة
ألحكاـ ىحا القانػف بالتقجـ لمحرػؿ عمى شيادة االعتساد خالؿ فتخة ال تديج عمى خسذ سشػات مغ تاريخ إصجار

الالئحة التشفضحية ليحا القانػف ،كعمى السؤسدات التعميسية كالتجريبية الشطامية التي تشذأ بعج إصجار ىحا القانػف
التقجـ لمحرػؿ عمى شيادة االعتساد بعج تخخج دفعتضغ مغ شالبيا.

كمشح مذخكع القانػف اختراصات ىامة لسجمذ إداره اليضئة ،بإعتبارىا الدمصة العميا السييسشة عمى شئػنيا

كترخيف أمػرىا كفي مقجمتيا متابعة مجػ التداـ السؤسدات التعميسية كالتجريبية الخاضعة ألحكاـ ىحا القانػف

بتػصيف السؤىالت التي تسشحيا بشاء عمى السؤشخات السعتسجة باإلشار الػششي لمسؤىالت ،كفقا لسا يرجر عغ

اليضئة القػمية لزساف جػدة التعميع كاالعتساد في ىحا الذأف ،إعجاد قاعجة بيانات بالسؤسدات التعميسية كالتجريبية

السخخز ليا تقجيع خجمات التعميع الفشى كالتقشى كالتجريب السيشي كتحجيثيا برفة دكرية ،الترجيق عمى مشح
شيادات االعتساد أك تججيجىا أك إيقافيا أك إلغاؤىا .

يأتي ذلظ إلي جانب اختراصيا بالتعاقج مع أك تفػيس السؤسدات العامة كالخاصة كمشطسات السجتسع السجنى

كمجالذ السيارات القصاعية كجيات تقضيع السصابقة كاألفخاد السؤىمضغ مسغ تتػافخ فضيع الذخكط كالسػاصفات الجكلية
التي يحجدىا مجمذ اإلدارة كجيات االعتساد السحمية أك الجكلية بسسارسة أعساؿ التقضيع كالسصابقة لسؤسدات كبخامج
التعميع الفشى كالتقشى كالتجريب السيشي نيابة عغ اليضئة عمى أف ترجر شيادة االعتساد مغ اليضئة.
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اإلؿبس ادلٕـمٍ ٌٍزخـُؾ
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اإلؿبس ادلٕـمٍ ٌٍزخـُؾ وادلزبثؼخ
 ييجؼ اإلشار السشصقي لمتخصيط كالستابعة التى أعجتو ك ازرة التخصيط كالتشسية االقتراديةإلى تػحضج عسمية إعجاد خصة كمػازنة البخامج كاألداء بضغ كافة أجيدة الجكلة ،كركعي في إعجاده
أف يكػف متكامالً لضبجاً مغ مخحمة تحجيج عالقة كل بخنامج تشسػؼ تقػـ بتشفضحه كل جية مع
األىجاؼ االستخاتيجية كالبخامج الخئيدية كالفخعية لمحكػمة.
 يتزسغ اإلشار السشصقي لمتخصيط كالستابعة  3أنػاع مغ مؤشخات األداء، األكؿ :مؤشخات السجخالت السالية ،كىي التكمفة الكمية لمبخنامج الفخعي مػزعة عمى كافة أبػابالسػازنة ( 8أبػاب) ،كليذ التكمفة االستثسارية فقط (الباب الدادس)،
 الثاني :مؤشخات السخخجات ،كىي مؤشخات قياس أداء كاضحة كمحجدة كقابمة لمكياس كالستابعة،كتعبخ عغ أنذصة البخنامج.
 كالثالث  :مؤشخات الشتائج  ،كىي مؤشخات قياس أداء محجدة كقابمة لمكياس  ،كتعبخ عغ الشتائجالستختبة نتيجة الكياـ باالنذصة.
كسا تتزسغ أيزا مؤشخات الكياس الخاصة بالفئة السدتجضبة لمشػع  ،كالفئات ذات االكلػية مثل
االنذصة كالسذخكعات الخاصة بحياة كخيسة  ،كفئات كالتخبية الخاصة.
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خـخ اٌىصاسح ٌزُّٕخ ِٕـمخ( احلغٕخ ) ثشّبي عُٕبء
(،ووادي فرياْ) جبٕىة عُٕبء
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خـخوصاسحاٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن ٌزُّٕخ ِٕـمخ( احلغٕخ ) ثشّبي عُٕبء
(،ووادي فرياْ) جبٕىة عُٕبء
وفمب ٌٍهذف األشلً اٌشاثغ اخلبص ثبٌزؼٍُُ(اٌزؼٍُُ اجلُذ) ،وخـخ اٌذوٌخ ٌٍزُّٕخ ادلغزذاِخ سإَخ ِظش ، 2232
وثشٔبِظ ػًّ احلىىِخ2222/2212

جلىم وصاسة الخػلُم والخػلُم الفجي )) MOETEبخطىٍشهظام الخػلُم فى مىطلتى {الحعىت ووادي
فيران} بؽماٌ وحىىب ظِىاء  ،و مخى افم مؼ سئٍت مصش 2030و ؤهذافها الاظتراجُجُت للخىمُت الاكخصادًت،
واللذسة الخىافعُت لألظىاق ألافشٍلُت وسؤط املاٌ البؽشي .وجخمثل الشئٍت في جىفيربمياهُت الىصىٌ بلى الخػلُم
للجمُؼ مً ؤحل بوؽاء هظام مالئم وحُذ ًخى افم مؼ املػاًيرالذولُت ،يهذف بلى جطىٍشالخالمُز واملذسظين
وسبط ابىاء ظِىاء بعىق الػمل .
االهذاف االعرتارُغُخ اٌىت رزجٕبهب اٌىصاسح ٌزُّٕخ ِٕـمخ احلغٕخ ووادي فرياْ ثشّبي
وعٕىة عُٕبء

و التى جدعم مؼ خطت الخىمُت املعخذامت الاممُت( 2030الهذف الشابؼ الخاص بالخػلُم) وخطت الذولت للخىمُت
املعخذامت الىطىُت سئٍت مصش ، 2030:و الاهذاف الاظتراجُجُت ملصفىفت بشهامج غمل الحىىمت
اذلذف األشلً ( اٌشاثغ) اخلبص ثبٌزؼٍُُ فً خـخ اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ األشلُخ -: 2030

{ضسان التعميم الجيج السشرف والذامل لمجسيع وتعديد فخص التعمم
مجى الحياة}
ثؼغ االهذاف االعرتارُغُخ ٌربٔبِظ ػًّ احلىىِخ 2222/2212
اذلذف االعرتارُغً االوي. -:ثٕبء ادلىاؿٓ ادلظشي

وٍدلم هزا الهذف البرهامج الشئِس ى-:
اوال -:رؤوُذ اذلىَخ اٌؼٍُّخ
وَزفشع ِٕه اٌرباِظ اٌفشػُخ ،و اٌشئُغُخ ٌٍىصاسح وِٕهب -:

-1اتبحخ التعليﻢ للجميع دون تمييﺰ
-2تﻄﻮيﺮ وتحسيه جﻮدح التعليﻢ قجل الجبمعى
-3تطوير التعليم الفنى
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 -1اربؽخ اٌزؼٍُُ ٌٍغُّغ دوْ دتُُض

مً خالٌ هُاهاث الىصاسة املخخلفت الخابػت لها مثل -:
أ-اذلُئخ اٌؼبِخ ٌالثُٕخ اٌزؼٍُُّخ

خُث جم الخيعُم مؼ مذًشٍت التربُت والخػلُم بمدافظت حىىب ظِىاء ومؼ فشع الهُئت باملحافظت بخاسٍخ
 ... 2021/6 / 13ودساظت اخخُاج مىطلت وادي فيران مً امليؽأث الخػلُمُت خُث جم الاهتهاء الى الاحى-:
 ال ًىحذ اخخُاج بمىطلت وادي فيران الى مذاسط سظمُت (حػلُم غام)خُث جىحذ مذسظت بها حمُؼاملشاخل الخػلُمُت
 ال ًىحذ اخخُاج الى مذسظت سظمُت للغاث خُث اهه الًىحذ اكباٌ غلى هزه الىىغُت مً الخػلُم فى الىادي ًىحذ اخخُاج الى الى بوؽاء مذسظت صىاغُت  ،خُث ال جىحذ مذسظت فىُت باملىطلت و اكشب مذسظت فىُتججاسٍت غلى بػذ ؤهثرمً ( 40هم) بمىطلت الطشفت بعاهذ واجشًٍ ،
 جىحذ اسض مخصصت مً كبل املحافظت غلى معاخت (10000م)2الوؽاء مذسظت زاهىي صىاعى بمىطلتجبػذ غً وادي فيران بدىالى (10هم) ًصػب هلل الطلبت اليها.
لزلً جم اغادة الػشض غلى العُذ املحافظ بجىىب ظِىاء لخخصُص كطػت اخشي بىفغ املعاخت
ظالفت الزهشملىكؼ كشٍب مً الخجمػاث العىىُت بمىطلت وادي فيران الوؽاء مذسظت صىاغُت غليها
(مشفم)
ب -جم الخيعُم مؼ مذًشٍت التربُت والخػلُم بمدافظت ؼماٌ ظِىاء ومؼ فشع الهُئت باملحافظت بخاسٍخ / 7
 ... 2021/6ودساظت اخخُاج مىطلت الحعىت مً امليؽأث الخػلُمُت خُث جظمً الاخخُاج الاحى-:
 بوؽاء مذسظت صساغُت بخالٌ وجىظػاث ببػع املذاسط باملىطلت فى طىء الاخخُاج بظخىماٌ ججهيزوفشػ مذاسط الخجمػاث الخىمىٍت الجذًذة فى طىء الدؽغُل (مشفم).ة-اذلُئخ اٌؼبِخ حملى االُِخ ورؼٍُُ اٌىجبس

جم جىفيراملخطلباث الخػلُمُتوالتربىٍت للػملُت الخىمىٍت غلى الىدى الامثل بمىطلتى الحعىت ووادي
فيران بؽماٌ وحىىب ظِىاء ورلً غلى الىدى الخالى
 معتهذف مدى امُت  220مىاطً لػام  2022/2021فى مىطلت وادي فيران معتهذف مدى امُت 80مىاطً لػام 2022/2021فى مىطلت الحعىت جىثُف اللى افل الاغالمُت وهزلً الىذواث الخىغىٍت157
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 فخذ فصىٌ ملحى الامُت حذًذة.ط -اٌذَىاْ اٌؼبَ –لـبع اٌزؼٍُُ اٌؼبَ

 بىاء مذسظخين مجخمػُخين بىظام الفصل الىاخذ بمىطلت الحعىت ،خُث ال ًىحذ بها ظىي مذسظت واخذةفلط مً خالٌ املؽاسهت املجخمػُت.
 بىاء مذسظخين مجخمػُخين بىظام الفصل الىاخذ بمىطلت وادي فيران الظدُػاب ألاطفاٌ املدعشبين مًالخػلُم مً خالٌ املؽاسهت املجخمػُت
 جىفيرحغزًت الخالمُز طىاٌ الػام الذساس ى لجمُؼ الفئاث بمشاخل الخػلُم املخخلفت. -اجاخت مػلماث ملذاسط الخػلُم املجخمعى ( مً خالٌ اداسة املؽاسهت املجخمػُت) اجاخت الىخب املذسظُت لجمُؼ املشاخل لهاجين املىطلخين الخىحُه لداسة املؽاسهت املجخمػُت فى مذًشٍت التربُت والخػلُم بمدافظتى ؼماٌ وحىىب ظِىاء لُخم جلذًمالذغم املجخمعى للػملُت الخػلُمُت مً داغمين داخل املحافظخين ،ومً هزا الذغم (دفؼ املصشوفاث –
ؼشاء الىخب املذسظُت – دغم اكخصادي  ) ..... -لغير القادزين ،ويتم ذلك بالتنسيق مع باقى إلادازات املعنية
خاصة إدازة ألامن وثىجيه التربية الاجتماعية.
 -: 2رـىَش وحتغني ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ لجً اجلبِؼً

تﻄﻮيﺮ وتحسيه منﻈﻮمخ التعليﻢ ثمنﻄقتى الحسنخ ووادى فيﺮان ثشمبل وجنﻮة سينبء وذلك
على النحﻮ التبلى-:
أ-لـبع اٌزؼٍُُ اٌؼبَ
اٌربٔبِظ اٌفشػً -:االهزّبَ ثبدلىهجخ وروي االؽزُبعبد اخلبطخ

 وفى مجاٌ التربُت الخاصت ًخم : غمل وسػ غمل وهذواث جىغىٍت خاصت بالغاكاث الثالر (فىشي – ظمعى – بصشي). غمل وسػ جإهُلُت للمػلمين الهدؽاف طالب روي الاخخُاحاث الخاصت. غمل وسػ جخصصُت ليل هىع مً ؤهىاع إلاغاكاث (فىشي – ظمعى – بصشي). غمل وسػ جخصصُت للخػشف غلى اظتراجُجُاث الخػامل مؼ هزه الفئاث. بغذاد دساظت وملترح لػمل فصىٌ ملحلت بمذاسط الخػلُم الػام ،ؤو مذاسط معخللت خعب جى افشألاغذاد املىاظبت لزلً ،ؤو غمل دمج للطالب فى إلاغاكاث املخخلفت مؼ رويهم
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ة - -االوبدديُخ ادلهُٕخ ٌٍّؼٍّني

الاوادًمُت املهىُت للمػلمين هى املعالت غً الخىمُت املهىُت للمػلمين خُثي جم جشقى وظائف املػلمين طمً
العلم الىظُفى ملعخىٍاث وظائف املػلمين الىاسدة في اللاهىن سكم  155لعىت  2007غً طشٍم الاوادًمُت
املهىُت للمػلمين
+وكذ جم وطؼ الترقى وهزلً الخىمُت املهىُت للمػلمين ملىطلتى الحعىت ووادي فيران مً خالٌ جدلُم البرامج
الاجُت؛-
 بشهامج الخىمُت املهىُت للمػلمين في مجاٌ جخصص مادة الخذسَغ جشقى وظائف املػلمين طمً العلم الىظُفى ملعخىٍاث وظائف املػلمين الىاسدة في اللاهىن سكم  155لعىت2007
 الىلل (الدعىين ) غلى وظائف املػلمين الىاسدة في اللاهىن سكم  155لعىت 2007 وظائف إلاداسة الخػلُمُت ( ملذًشي ووهالء إلاداسة الخػلُمُت ) طبلا لللاهىن سكم  155لعىت 2007 وظائف إلاداسة املذسظُت ( ملذًشي ووهالء إلاداسة املذسظُت ) طبلا لللاهىن سكم  155لعىت 2007 وظائف الخىحُه الفجي طبلا لللاهىن سكم  155لعىت 2007 حغُيراملعمى الىظُفي بلى وظائف املػلمين الىاسدة في اللاهىن سكم  155لعىت 2007-: 3رـىَش اٌزؼٍُُ اٌفىن
ثذساعخ وػغ اٌزؼٍُُ اٌفىن ثٕـمىت ( احلغٕخ) ثشّبي عُٕبء  (،ووادي فرياْ) جبٕىة عُٕبء فمذ رجني االرً-:
ِٕـمخ احلغٕخ ثشّبي عُٕبء

ًىحذ بها هثافت ظياهُت جصل الى ( )32الف وعمت وبها الػذًذ مً اللشي

والىجىع ومخىفشبها زالر مذاسط صىاغُت وهى -:
 مذسظت الؽهُذ خلُل امشاخُل الصىاغُت املؽترهت مذسظت بغذاد الصىاغُت املؽترهت مذسظت غمشبً الخطاب الصىاغُت بىين باحمالى غذد  545طالب  73 ،طالبت ،خُث الًىحذ اكباٌ مًالفخُاث غلى الخخصصاث املىحىدة خالُا
 ورلً لػذم وحىد جخصصاث (املالبغ الجاهضة -الترًىى الالى -الضخشفت والاغالن )ً -ىحذ الػذًذ مً اللشي بمىطلت الحعىت بػُذة  ،فال ًىحذ اكباٌ كبائلى للبىاث هظشا لطبُػت امليان.
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ِٕـمخ وادي فرياْ جبٕىة عُٕبء ،وٍىحذ بها هثافت ظياهُت جصل الى ( )8الف وعمت وبها الػذًذ مً اللشي
والىجىع وبمخىفشبها مذاسط صىاغُت واخذة وهى-:
 ابى اسدٌغ الصىاغُت املؽترهتباحمالى غذد  153طالب  37 ،طالبت  ،خُث ال ًىحذ اكباٌ مً الفخُاث غلى الخػلُم الفجى مما ًخطلب
اظخدذار جخصصاث حذًذة
(الترًىى الالى -الضخشفت والاغالن -املؽغىالث الصىفُت البذوٍت) -
اٌربٔبِظ اٌشئُغً اٌضبًٔ ٌٍؾىىِخ  - -:رؤوُذ اذلىَخ اٌضمبفُخ

وٍخفشع مىه البرامج الفشغُت ،و الشئِعُت للىصاسة ومنها -:
ِ-1ىبفؾخ و ػالط االدِبْ واٌزؼبؿً

خُث جلىم كطاع الاوؽطت والخذماث غلذ هذواث باملذاسط لضٍادة-وعى الطالب باطشاسالخذخين و الخػاطى.
اذلذف االعرتارُغً اٌضبًٔ -:إٌهىع مبغزىَبد اٌزشغًُ

وٍدلم هزا الهذف البرهامج الشئِس ى-:
أوال -:رُّٕخ ادلهبساد اٌجششَخ

وٍخفشع مىه البرامج الفشغُت ،و الشئِعُت للىصاسة ومنها
-1اٌزذسَت اٌظٕبػً"

خُث ًلىم الخػلُم الفجى جلذًم البرامج الخذسٍبُت لشفؼ الىفاءاث الػلمُت والػملُت
جلذًم دوساث جذسٍبُت مخخصصت في الخذسٍب الصىاعي ليل مً املػلمين والطالب
اذلذف االعرتارُغً اٌضبٌش".-محبَخ االِٓ اٌمىًِ وعُبعخ ِظش اخلبسعُخ

وٍدلم هزا الهذف البرهامج الشئِس ى-:
اوال  -:االعزمشاس االِىن

وٍخفشع مىه البرامج الفشغُت ،و الشئِعُت للىصاسة ومنها -:
-1

رؼضَض لُُ ادلىاؿٕخ وادلغئوٌُخ ورُّٕخ اٌىػً اٌغُبعً ٌٍشجبة وإٌشء .

خُث ًلىم كطاع الاوؽطت والخذماث باغذاد هذواث ومػعىشاث وسخالث الى مىاطم غعىشٍت
لالماهً املعمىح بها غعىشٍا
--2االِٓ ادلبئً
أ -اخلـخ اٌؼبعٍخ ٌٍرتشُذ ورذثري االؽزُبعبد

خُث ًلىم مشهضجطىٍشاملىاهج بالخىغُت مً خالٌ جظمين املىاهج بإظالُب جشؼُذ املُاة
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ة -اٌزىػُخ ثمؼبَب االِٓ ادلبئً

ًلىم كطاع الخػلُم مً خالٌ الاداسة الػامت للتربُت البُئُت والعيان باالحى؛-
بخذسٍب هىادسلتربُت البُئُت و العياهُت
" صٍاساث مُذاهُت للمذاسط للخىغُت باوؽطت العباهت و الصُاهت و جشؼُذ اظتهالن املُاه
غشض افالم جىغىٍت باهمُت جشؼُذ اظتهالن املُاه
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اخلـخ ادلغزمجٍُخ ٌىصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن
ادلزؼٍمخ مبئشش سأط ادلبي اٌجششي
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ادلزؼٍمخ مبئشش سأط ادلبي اٌجششي

هى املاؼش الري ًقيس مدي قدزة الفسد داخل املنظمة على شيادة إلانتاجية وإلابداع وإلابتكاز في إضافة قيمة للمؤسسة من خالل
ما ًملكه من كفاءات ومعازف ومهازات .ويشمل هرا املؤشس السئيس مؤشسات ثخص التعليم ولها ثأثير على زأس املال البشسي وهى-:
 سنىات الدزاسة املعدلة
 سنىات الدازسة املتىقعة
 دزجات الاختباز املىحد
سإَخ وصاسح اٌرتثُخ و اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن

حػلُم وجذسٍب ً
وفقا ملعاًيرالجىدة العاملية  ،مخاح للجمُؼ دون جمُيز  ،مً خالٌ هظام حذًذ وؼامل ًلىم غلى جطىٍش
حمُؼ غىاصشالػملُت الخػلُمُت بما فى رلً املىاهج و دمج جىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث في مماسظت الخذسَغ
وهظم الخلىٍم .لغذاد طالب ومػلم كادسغلى الخػلم والخفىير والابخياس.
ِٕهغُخ اػذاد اخلـخ ادلغزمجٍُخ ٌىصاسح اٌرتثُخ واٌزؼٍُُ واٌزؼٍُُ اٌفىن
ادلزؼٍمخ مبئشش سأط ادلبي اٌجششي

ادلئشش اٌفشػً االوي -:عٕىاد اٌذساعخ ادلؼذٌخ

و هي العىىاث الزي ًذمج بين غذد ظىىاث الذساظت و حىدة الخػلُم الزي ًدصل غلُه الطفل لحين بلىؽ ظً  18غام  .وكذ
كامذ الىصاسة باغذاد الاحى
 مؽشوع جطىٍش الخػلُم ( ) Project 2.0للصفىف الثالزت ألاولى باملشخلت الابخذائُت وما صاخب مً جطىٍش ملىاهج
الصفىف الثالزت ألاولى و جذسٍب مػلمي هزه الصفىف غلى املىهج الجذًذ وما ًصاخب رلً مً جىفير مصادسو وظائل
املػشفت و الخػلم غً بػذ و جىفير الؽاؼاث الخفاغلُت و ججهيز البيُت الخدخُت و املػلىماجُت الخاصت بمىصاث الخػلُم
غً بػذ ملىاحهت الجائدت ( .) Covid19
 خطت معخلبلُت لخطىٍش الصفىف الثالزت ألاخيرة باملشخلت الابخذائُت و املشخلت إلاغذادًت باليامل ختى غام  2024و ما
ًصاخبها مً غملُاث جطىٍشللبيُت الخدخُت و جىفيرمصادسالخػلُم و الىظائل الخػلُمُت و املىاهج املطىسة و هزا جذسٍب
مػلمي هزه الصفىف .
 جطىٍش مشخلت الخػلُم الثاهىي باليامل و ما ًصاخبها مً جطىٍش " بيُت جىىىلىحُه  ,مصادس للخػلم  ,طشق الخلُُم و
الامخداهاث  ,ؼاؼاث جفاغلُت  ,جشهُباث و جىصُالث داخلُت لفصىٌ املشخلت الثاهىٍت  ,جابلذ ليل طالب باملشخلت
الثاهىٍت " .
 بجاخت مصادس للخػلم و املػشفت " بىً املػشفت  ,مىصاث الىتروهُت  ,اللىىاث الفظائُت  ,الؽاؼاث الخفاغلُت  ,جابلذ ,
اهترهذ فائم العشغت ".
164

اإلدارة المركزية للتخطيط والجودة
اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعات

 بجاخت حغزًت مذسظُت صحُت للمشاخل الخػلُمُت مً سٍاض ألاطفاٌ و الخػلُم الابخذائي و الخػلُم املجخمعي و هزا
املذاسط الشٍاطُت و غذد مً مذاسط الخػلُم الفجي و مذاسط التربُت الخاصت غلى معخىي الجمهىسٍت .
 بجاخت مذاسط مخميزة بإهىاع و مىاهج دولُت مخخلفت ملخىظطى الذخل.
 سفؼ هفاءة اللُاداث التربىٍت " املذسظت  ,إلاداسة الخػلُمُت  ,املذًشٍاث و الىصاسة " بما ًدىاظب مؼ املىاهج املطىسة و
مصادسالخػلُم الالىتروهُت و اخذر إلاصذاساث في غملُاث الخػلم غً بػذ .
 جطبُم جصشٍذ مضاولت املهىت مً " ألاوادًمُت املهىُت للمػلم " بما ًدلم املػاًيرالػاملُت للجىدة و ما ًصاخب رلً مً
سفؼ مهاساث و جذسٍب العادة مػلمت الجمهىسٍت و بػذ احخُاصالاخخباساث املحذدة معبلا بمػشفت ألاوادًمُت .
 بجاخت ألاوؽطت و املعابلاث للدشجُؼ غلى الابخياس و إلابذاع خُث جىفش املشاهض الاظخىؽافُت املػامل و الخجاسب التي
جدُذ للطالب الابخياسو الاختراع و الخطبُم الػلمي و الػملي.
 بما فُما ًخص الخػلُم الفجي و جطىٍشه بما ًدىاظب مؼ الخىمُت الاكخصادًت و سفؼ مخىظط دخل الفشد وصٍادة الىاجج
املحلى الاحمالى .
 جطىٍشمىاهج الخػلُم الفجي وفم مىهجُت الجذاساث .
 جفػُل مىظىمت ( مذسظت داخل مصىؼ  ,مذسظت داخل مضسغت ) بالخػاون مؼ ؼشواء الخىمُت .
 اظخدذار جخصصاث حذًذة و جطىٍش بػع الخخصصاث وفم الخشٍطت الاظدثماسٍت و الخىصَؼ الجغشافي لألوؽطت
الاكخصادًت .
 اظخدذار هىغُاث حذًذة مً املذاسط الفىُت و منها ( مذاسط الخىىىلىحُا الخطبُلُت ) و جفػُلها و جىصَػها حغش افُا
وفم خشٍطت ألاوؽطت و الاخخُاحاث الاكخصادًت و هزا مخطلباث ظىق الػمل .
 جىفير وخذاث جِعير الاهخلاٌ لعىق الػمل داخل مذاسط الخػلُم الفجي بما ٌعهم في جللُل مػذٌ البطالت و هزا
الخػشف غلى اخخُاحاث الخشٍطت الصىاغُت الاظدثماسٍت.
 سفؼ هفاءة الػاملين بالخػلُم الفجي وفلا للخخصصاث املعخدذزت و املطىسة و هزا وفلا ملىهجُت الجذاساث .
 الخذسٍب املهاسي للطالب الخػلُم الفجي في بِئت الػمل ( جذسٍب غلمي و غملي ) غلى آالث و املػذاث .
ادلئشش اٌفشػً اٌضبًٔ -:عٕىاد اٌذاسعخ ادلزىلؼخ

 مػذٌ الالخداق بمشخلت سٍاض ألاطفاٌ غلى معخىي الجمهىسٍت و هزا الخلذم اليعبي في مػذٌ الالخداق بهزه املشخلت
باملىاطم الىائُت و املحشومت .
 مػذٌ الاهخلاٌ مً مشخلت سٍاض ألاطفاٌ بلى املشخلت الابخذائُت ووعب هزا املػذٌ و اخخالفها باخخالف إلاكلُم برا وان
خذودي ؤم ال و هزا الفشص البذًلت للدعشب مً مشخلت الخػلُم الابخذائي و التي ًمىً اظخغاللها في ظبُل مػالجت
الدعشب و جللُل مػذالجه .
 مػذٌ الاهخلاٌ مً املشخلت الابخذائُت بلى املشخلت إلاغذادًت و وعب هزا املػذٌ و اخخالفها باخخالف إلاكلُم برا وان
خذودي ؤم ال و هزا الفشص البذًلت للدعشب مً مشخلت الخػلُم الاغذادي و التي ًمىً اظخغاللها في ظبُل مػالجت
الدعشب و جللُل مػذالجه .
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 مػذٌ الاهخلاٌ مً املشخلت إلاغذادًت بلى املشخلت الثاهىٍت و وعب هزا املػذٌ و اخخالفها باخخالف إلاكلُم برا وان
خذودي ؤم ال و هزا الفشص البذًلت للدعشب مً مشخلت الخػلُم الثاهىي بىىغيها " الػام و الفجي " و التي ًمىً
اظخغاللها في ظبُل مػالجت الدعشب و جللُل مػذالجه.
 مذاسط الفشصت البذًلت و التي جخذم في مػالجت الترظب الخػلُمي و هزا الىفار للمىاطم الىائُت و املحشومت و املهمؽت
مً خالٌ جىفير مذاسط راث طابؼ خاص ومنها ( مذاسط الخػلُم املجخمعي  ,مذاسط الفصل الىاخذ  ,مذاسط الفخُاث
 )........ , ,في ظبُل مػالجت ظاهشة الدعشب الخػلُمي .
 جىمُت مهىُت ملِعشاث الخػلُم املجخمعي و خظاهاث وصاسة الخظامً الاحخماعي و جىفير املىاد و الخاماث و الىظائل
جذغُم لخلً الىىغُت مً املذاسط.
ادلئشش اٌفشػً اٌضبٌش -:دسعبد االخزجبس ادلىؽذ

 كُاط وعبت الحاصلين غلى ؤهثر مً  % 85في دسحاث الاخخباس املىخذ ملشخلت الخػلُم الثاهىي وفم الفئاث الخالُت ( .:
الفئت ألاولى مً  %85بلى  ( ) %90الفئت الثاهُت مً  %90بلى  ( ) %95الفئت الثالثت مً  %95فإهثر ) ملشخلت الخػلُم
الثاهىي الػام.
 خطط معخلبلُت لخفػُل الاخخباساملىخذ التراهمي لصفىف املشخلت الثاهىٍت.
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