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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





إن اإلنسـان المصــري هـو كنــز هـذا الــوطن وأيقونــة 

يـة، فمصـر القويـة، الحديثـة، المدن. انتصاره ومجده

ـر عـن الديمقراطية هي التي تليـق بالمصـريين وتُ  عبِّ

.ياتهمإرادتهم وتُناسب تطلعاتهم وتُمثِّل تضح

يالرئيس عبد الفتاح السيس
باستادالمؤتمر األول لحياة كريمة 

2021يوليو 15|القاهرة الدولي 



ألول مــــرة ســــيختار المــــواطن المصــــري مشــــروعاته ضــــمن 

، حيــث تــم عقـــد "حيـــاة كريمــة"تطــوير الريــف المصــري ألجــل 

اجتماعــــات عديــــدة مــــع أهالينــــا فــــي القــــرى للتعــــرف علــــى 

اجــات احتياجــاتهم؛ حتــى يتســنَّى للحكومــة ترجمــة هــذه االحتي

.إلى مشروعات يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

2021يوليو 15|القاهرة باستادالمؤتمر األول لحياة كريمة 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
".النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
مسـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخريطة طريق لبنـاء ال

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
ســنوات المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتنفيــذ جهــدٍ بحثــي لتوثيــق أهــم إنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلّ مــن القطتلخيصــيةكتاب اعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب
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قائمة المحتويات

لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

500
ة قيمـــــة دعـــــم تنفيـــــذ االســـــتراتيجية الوطنيـــــ

الشـــــاملة لتطـــــوير التعلـــــيم قبـــــل الجـــــامعي 
.في مصر

أهم المؤشرات

30
إجمــــالي االســــتثمارات الُمخصصــــة إلنشــــاء
مصــــنع لصــــناعة التابلــــت فــــي مصــــر لخدمــــة 

.العملية التعليمية

مليـــــــــــــــــــــــون
دوالر

29.8
إجمـــــالي تكلفـــــة إنشـــــاء وإحـــــالل وتوســـــعة 

).2021–2014(المدارس خالل الفترة 

مليـــــــــــــــــــــــــار
20جنيــــــــــــــــــــــــــه

ـــوج ي إجمـــالي تكلفـــة إنشـــاء المجمـــع التكنول
.المتكامل بمحافظة أسيوط

مليـــــــــــــــــــــــون
ـــــــــــــــــــــــــــــورو ي

140
ـــوج ي إجمـــالي تكلفـــة إنشـــاء المجمـــع التكنول

.المتكامل بمحافظة الفيوم

مليــــــــــــــــــــــــــــــون
57.7جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

إجمــالي عــدد مــدارس التعلــيم قبــل الجــامعي 
ــــــــى عــــــــام  ــــــــة حت ــــــــى مســــــــتوى الجمهوري عل

2021/2020.

ـــــــــــــــــــــف  أل
مدرســــــــــة

مليــــــــــــــــــــــــــــون
دوالر 



التعليم األساسي والفني|التنمية البشرية | 11

"تنميـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــنشء

ــع األُفــق، وهــو" عامــل التعلــيم يحــرِّر الفكــر ويوسِّ
ــرام الــذات، ومفتــاح للرخــاء ولعــالم أساســي الحت

ددت انطالقًا من تلـك الرؤيـة، شـ"... ملئ بالفرص
المواثيــــق الدوليــــة علــــى ضــــرورة إتاحــــة التعلــــيم

ة وتحســـينه بـــالمجتمع، بمـــا يُســـهم فـــي نهضـــ
.األمم، ويُعزز الفرص الداعمة لالبتكار

اإلعــالن العــالمي لحقــوق فــي هــذا الصــدد، أكــد 
منه أن لكلِّ شخص حقًـا26في المادة اإلنسان

انًــا، علــى فــي التعلــيم، ويجــب أن يُــوفَّر التعلــيمُ مج
ويكـون . األقل في مرحلتيه االبتدائيـة واألساسـية

، على سـبيل التعليمُ االبتدائي إلزاميا، مانحًا لآلباء
ى األولويـــة، حـــقُّ اختيـــار نـــوع التعلـــيم الـــذي يُعطـــ

ــــا علــــى أن يكــــون  ــــت المــــادة أيضً ألوالدهــــم؛ نصَّ
ــا للعمــوم ــي والمهنــي متاحً كــون وي. التعلــيم الفنِّ
فــاءتهم، التعلــيمُ العــالي مُتاحًــا للجميــع تبعًــا لك

تنميـةَ كما أكدت أنَّ التعليمُ يجب أن يسـتهدف ال
الكاملــــــةَ لشخصــــــية اإلنســــــان وتعزيــــــز احتــــــرام 

. حقوقه وحرياته األساسية
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داقة كما يجب أن يعزِّز التفـاهم والتسـامُح والصـ
بــــين جميــــع األمــــم، وجميــــع الفئــــات العنصــــرية 

د األنشـطة التـي تضـط لع بهـا أو الدينية، وأن يؤيـِّ
.األمم المتحدة لحفظ السالم

أهــــداف التنميــــة وقــــد جــــاء ذلــــك مُتســــقًا مــــع 
؛ حيــــث أشــــار الهــــدف الرابــــع 2030المُســــتدامة 

ضـــمان التعلـــيم الجيـــد، والمُنصـــف،"منهـــا إلـــى 
والشـــامل، وتعزيـــز فـــرص الـــتعلُّم مـــدى الحيـــاة 

ـــع ـــى ". للجمي غايـــات 8وانقســـم ذلـــك الهـــدف إل
تصـــب فـــي مصـــلحة وجـــودة المنظومـــة -رئيســـة 

وهـــي األهـــداف التـــي دأبـــت الحكومـــة-التعليميـــة
صـري، المصرية على تحقيقها وفقًـا للدسـتور الم

، وتحـــت مظلـــة اســـتراتيجية "2030رؤيـــة مصـــر "و
، التـــــــي 2030–2014التعلـــــــيم قبـــــــل الجـــــــامعي 

.لفنياوالتعليموضعتها وزارة التربية والتعليم 

جانيـة م"وعليه، تمثَّلت الغاية األولى فـي ضـمان 
نَّى بحيــــث يتســــ" التعلــــيم االبتــــدائي والثــــانوي

إلــىلجميــع الفتيــات، والفتيــان الوصــول المجــاني

ة، تعلـــيم ابتـــدائي وثـــانوي منصـــف وعـــالي الجـــود
.يُفضي إلى نتائج تعليمية فعّالة

ري الدســتور المصــولتحقيــق تلــك الغايــة، نــص 
ـــى 19فـــي المـــادة 2014الصـــادر عـــام  ـــه عل أنَّ "من

أو مـا التعليم إلزامي حتـى نهايـة المرحلـة الثانويـة
راحلـه يُعادلها، وتكفـل الدولـة مجانيـة التعلـيم بم
، وفقًا المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية

زم ؛ أكــــد الدســــتور أيضًــــا أن الدولــــة تلتــــ"للقـــانون
تعلـيم بتخصيص نسـبة مـن اإلنفـاق الحكـومي لل

مــــن النــــاتج القــــومي اإلجمــــالي، % 4ال تقــــل عــــن 
تتصـــــاعد تـــــدريجيا حتـــــى تتفـــــق مـــــع المعـــــدالت

م وتشـــرف الدولـــة عليـــه لضـــمان التـــزا. العالميـــة
جميــــع المــــدارس والمعاهــــد العامــــة والخاصــــة 

. بالسياسات التعليمية لها

لخطـة ولتحقيق عنصر الجودة والفعالية، نصَّت ا
ـــــــــــل الجـــــــــــامعي  ـــــــــــيم قب االســـــــــــتراتيجية للتعل

م علــى ضــرورة تطــوير بيئــة الــتعلُّ) 2030–2014(
.وتزويدها وإثرائها بالتقنيات المطلوبة
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ل هـــذا، باإلضـــافة إلـــى تحســـين التعلـــيم مـــن خـــال
ــدءًا مــن ال ــوجي بِ مرحلــة تحســين المكــوِّن التكنول

علــيم االبتدائيــة، وإنشــاء وحــدة تـــُسمَّى وحــدة الت
- Smart Education)والــتعلُّم الــذكي  Smart 

Learning) ــــــــيم ــــــــة والتعل ــــــــر التربي برئاســــــــة وزي
ربيــة الفنــي، وذلــك بموجــب قــرار وزيــر التوالتعلــيم

كمــا تـــم تطـــوير . 2014لســـنة 222والتعلــيم رقـــم 
ألول نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصف ا

يم رقــم االبتـدائي بموجـب قــرار وزيـر التربيــة والتعلـ
.2018لسنة 343

ــزت علــى  ي المســاواة فــ"أمــا الغايــة الثانيــة، فركَّ
الحصــول علــى تعلــيم جيــد فــي مرحلــة مــا قبــل

، وذلـك بهـدف زيـادة 2030بحلول عـام " االبتدائي
ا مـــع جاهزيـــة الـــنشء للتعلـــيم االبتـــدائي؛ تماشـــي

ــت المــادة  2014مــن دســتور 80تلــك الغايــة، نصَّ
ر فـي على أنّ لكـلِ طفـل الحـق فـي التعلـيم المبكـ

ر مركز للطفولة حتى السادسة من عمـره، ويحظـ

لـيم تشغيل الطفل قبل تجـاوزه سـن إتمـام التع
تـي األساسي، كما يحظر تشـغيله فـي األعمـال ال

.تعرضه للخطر

علــــى ضـــــرورة " 2030رؤيــــة مصــــر "كمــــا أكــــدت 
وأهميـــــة إتاحـــــة ريـــــاض األطفـــــال فـــــي المرحلـــــة 

وفـــي . أعـــوام6العمريـــة مـــن أقـــل مـــن عـــام إلـــى 
ـــه، أشـــارت االســـتراتيجيات الحاك مـــة الســـياق ذات

م قبــل الخطــة االســتراتيجية للتعلــي"والموجِّهــة لـــ
ــــــــى إتاحــــــــة الفــــــــرص " 2030–2014الجــــــــامعي  إل

فــال المتكاملــة الســــــتيعاب وتعـــــليم جميــع األط
، وتحســـين قـــدرة المدرســـة 18إلـــى 5مـــن عـــــــمر  

جب وبمو. على االحتفاظ بهم والحد من تسربهم
2018لســنة 342قــرار وزيــر التربيــة والتعلــيم رقــم 

ت تـــم البـــدء فـــي تطـــوير نظـــام التعلـــيم والمقـــررا
بمرحلـــــــة ريـــــــاض األطفـــــــال بمســـــــتوييها األول 

. والثاني
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ـــة، فقـــد نصـــت علـــى ـــة الثالث وفيمـــا يخـــص الغاي
م المسـاواة فـي الحصـول علـى التعلـي"ضمان 

،"ورةالتقني، والمهنـي، والعـالي بتكلفـة ميسـ
ء مــن خــالل ضــمان تكــافؤ الفــرص لجميــع النســا
ي والرجــال فــي الحصــول علــى تعلــيم تقنــي ومهنــ

وعـــــــالي الجـــــــودة وميســـــــور التكلفـــــــة بحلــــــــول 
.2030عام 

ــدت المــادة  مــن الدســتور 20وفــي ضــوء ذلــك، أكَّ
علـيم ، أن تلتزم الدولة بتشـجيع الت2014المصري 

ـــــي وتطـــــويره ـــــدريب المهن ـــــي والت ـــــي والتقن ، الفن
جـودة والتوسع في أنواعه كافة، وفقًـا لمعـايير ال

ـــة، وبمـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات ســـوق  العالمي
ـــت الخطـــة االســـتراتيجية للتع. العمـــل لـــيم ونصَّ

، علــى ضــرورة إيجــاد 2030–2014قبــل الجــامعي 
ي، والتـدريب بنية مُحَّدثة لتخصصات التعليم الفنـ

ــــي تتماشــــى مــــع االتجاهــــات المعاصــــرة،  المهن
وتتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل مــن خــالل

لـــى مـــنهج مُطـــوَّر لجميـــع التخصصـــات، يســـتند إ
يــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي عمل

.التعليم والتعلُّم

د وعلى صعيد الغاية الخامسة، فقـد جـاءت لتؤكـِّ
ز القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــ"ضــرورة 

مان وضـ" والفوارق بين الجنسين فـي التعلـيم
ـــى جميـــع مســـتويات  المســـاواة فـــي الوصـــول إل

فة، بمـا التعليم والتدريب المهني للفئـات الضـعي
فــــي ذلــــك األشــــخاص ذوو الهِمــــم، والشــــعوب 

ا علـى األصلية، واألطفال المستضـعفون وتأكيـدً
.تلك الغاية

علــى ضــرورة " 2030رؤيــة مصــر "هــذا، وقــد نصَّــت 
ــا لل"أن يكــون التعلــيم  جميــع بجــودة عاليــة، ومُتاحً

ـــــن ــــــى المــــــتعلِّم الممكـَّ ــــــز، مرتكــــــزًا عل دون تميي
ــــا، وفــــي إطــــار نظــــام مؤسســــي كــــفء  تكنولوجيً
وعــــادل، يُســــهم فــــي بنــــاء شخصــــية متكاملــــة 

". لمواطن مُعتز بذاته
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ز علـى وقد اتسقت تلك الرؤيـة فـي بُعـدها المرتكـ
ع تطــوير منظومــة التعلــيم األساســي والفنــي مــ

ـــادئ اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان ذات  مب
ي إطـار الصلة بـالتعليم، وحـددت اسـتراتيجيتها فـ

.الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

فــي الســياق ذاتــه، قــررت الدولــة إنشــاء فصــول
لــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة، بموجــــب قــــرار وزيــــر 

بشــــأن 2014لســــنة 420التربيــــة والتعلــــيم رقــــم 
ميـــذ التعلـــيم الخـــاص، باإلضـــافة إلـــى قبـــول التال

ام، ذوي اإلعاقــة البســيطة بمــدارس التعلــيم العــ
ــر التربيــة والتعلــيم رق ـــم وذلــك بموجــب قــرار وزي ــــ

.2015لسنة 42

كــذلك تــم دمــج الطــالب ذوي اإلعاقــة البســيطة
تربيـة بمدارس التعليم الفني، بموجب قرار وزيـر ال

. 2016لسنة 229والتعليم رقم 

دد وأكــدت االســتراتيجية المصــرية فــي هــذا الصــ
حِــرص الدولــة علــى تضــمين الهــدف العاشــر مــن 

ن الحد م"أهداف التنمية المستدامة، والمعني بـ 
".أوجُه عدم المساواة

ة في سياق متصـل، اسـتهدفت الغايـة السادسـ
،"2030محــو األميــة بحلــول عــام "والمتعلقــة بـــ 

ضــــمان أن جميــــع الشــــباب ونســــبة كبيــــرة مــــن 
تابــة البــالغين، رجالًــا ونســاءً يجيــدون القــراءة والك

.والعمليات الحسابية

2014من الدستور الصادر عـام 25ونصَّت المادة 
ـــــزم بوضـــــع خطـــــة شـــــاملة  ـــــة تلت ـــــى أن الدول عل
للقضــــاء علــــى األميــــة الهجائيــــة والرقميــــة بــــين

المـــــــــواطنين فـــــــــي جميـــــــــع األعمـــــــــار، وتلتـــــــــزم 
بوضــــع آليــــات تنفيــــذها بمشــــاركة مؤسســــات

ــــة  ــــا لخطــــة زمني ــــك وفًق المجتمــــع المــــدني، وذل
. محددة

هـدف محـو األميـة 2030كذلك أكـدت رؤيـة مصـر 
الهجائيــــــة والرقميــــــة، وتعزيــــــز خفــــــض معــــــدل 

. التسرب من التعليم األساسي
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م التعلـي"أما الغايـة السـابعة فقـد شـددت علـى 
مــــن أجـــــل التنميـــــة المســـــتدامة والمواطنـــــة 

ن وتضمنت حصـول جميـع المتعلمـي،"العالمية
يــة علـى المعرفــة والمهــارات الالزمـة لتعزيــز التنم

ــــك، حقــــوق اإلنســــان،  المســــتدامة، بمــــا فــــي ذل
سالم، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز ثقافة ال

ــوع الثقــافي، ومســاهمة الثقافــة فــي وتقــدير التن
.التنمية المستدامة

ــت رؤيــة مصــر  علــى ضــرورة تــوفير 2030كمــا نصَّ
ــــة ــــاء الشخصــــية المتكامل ــــى بن ــــيم قــــادر عل تعل

وإطــــالق إمكاناتهــــا إلــــى أقصــــى مــــدى لمــــواطن 
، مســـتنير، ومبـــدع، ومســـؤول، وقابـــل للتعدديـــة

ــرم االخــتالف؛ وأكــدت  ــة"ويحت ــا أهــداف" الرؤي أيضً
ـــــل  ـــــيم قب ـــــة نظـــــام التعل إعـــــادة صـــــياغة وهيكل
الجـــامعي، لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوّة وضـــمان 
تكامُــــــــل السياســـــــــات والقــــــــرارات والقـــــــــوانين 
ــــــب ــــــيم والجوان والتشــــــريعات المنظِّمــــــة للتعل

المرتبطــــــة بــــــه، فضــــــلًا عــــــن تحســــــين القــــــدرة 
ن التنافســــــية للمنظومــــــة التعليميــــــة، وتمكــــــي

الطالب من المهارات اللغوية، مـن خـالل اعتمـاد 
بيـــة وثيقـــة رســـمية مُعلنـــة لتعلـــيم اللغـــات األجن

ــــــى مهــــــارات الرياضــــــيات،  بمصــــــر، باإلضــــــافة إل
والعلــــوم، وتكنولوجيــــا المعلومــــات، فضــــلًا عــــن

ادي ضرورة تضمين المهارات الحياتية للقـرن الحـ
. والعشرين

جية الخطـــة االســـتراتي"فـــي الســـياق ذاتـــه، نصَّـــت 
علـى تطـوير " 2030–2014للتعليم قبل الجامعي 

المناهج بما يوفر مسـاحة واسـعة مـن الخيـارات 
نـه مـن وتمكي. للطالب، وتنمية قدرته على اإلبداع

ة المهــارات الالزمــة إلتقــان اللغــة العربيــة، إضــاف
الكه إلى تعلم لغة أجنبية عالمية على األقل، وامت

القدرة على العمـل الجـاد مـع اآلخـرين، وذلـك فـي 
ــــر مــــن  ــــاء الشخصــــية، أكث ــــى بن ــــز عل إطــــار التركي

.االستيعاب وحفظ المعلومات
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كمــا أكــدت الخطــة ضــرورة التوصــل إلــى الصــيغ
رفـــة التكنولوجيـــة األكثـــر فاعليـــة فـــي عـــرض المع

ن المســتهدفة وتــداولها بــين الطالــب والمعلمــي
ـــاء المجتمـــع، كخطـــوة فـــي  ومـــن يرغـــب مـــن أبن

.تحقيق التنمية المستدامة

ـــة  ـــة الثامن ـــاء ب"اتصـــالًا، فقـــد اســـتهدفت الغاي ن
ة ، وبنــاء وترقيــ"وتطــوير مــدارس شــاملة وآمنــة

ال مرافـــق التعلـــيم التـــي تراعـــي احتياجـــات األطفـــ
ـــــــــات  ـــــــــوفر بيئ ـــــــــوع الجـــــــــنس، وت واإلعاقـــــــــة ون
تعليميـــــة آمنـــــة وخاليـــــة مـــــن العنـــــف وشـــــاملة 

.وفعالة للجميع

ــــت الخطــــة االســــتراتيجية فــــي هــــذا الصــــدد، نصّ
، على ضرورة 2030–2014للتعليم قبل الجامعي 

ـــة لمواجهـــ ـــر تقليدي ـــى معالجـــات غي ـــل إل ة التوصُّ
القصـــــــور فـــــــي كفايـــــــة المبـــــــاني والتجهيــــــــزات 

اليـة المدرسية، والتصدي للحـد مـن الكثافـات الع
ـــدت الخطـــة تـــوفير بيئـــة مدرســـ ية للفصـــول، وأكَّ

جاذبـــــة ومنضـــــبطة وآمنـــــة، خاليـــــة مـــــن العنـــــف 
والســـلوكيات غيـــر المرغـــوب فيهـــا، وتعمـــل فـــي 
ـــــواء الطـــــالب وإشـــــباع احتياجـــــاتهم  ســـــبيل احت

عايـــة التربويـــة والتعليميـــة وتـــوفير الخـــدمات والر
.المتكاملة للطالب

يم ولتحقيــق مبــدأ الشــمولية فــي مــدارس التعلــ
قبل الجامعي، أكـدت الخطـة أيضًـا ضـرورة إعـادة

ــــــــــة  ــــــــــار لألنشــــــــــطة الرياضــــــــــية والثقافي االعتب
لـيم، واالجتماعية والفنية في مختلـف مراحـل التع

ـــار وجـــود المالعـــب والمســـارح والمكتبـــات  واعتب
ف والقاعات المجهزة لتنمية المهارات فـي مختلـ
اء المجاالت مسألة تتساوى فـي أهميتهـا مـع بنـ

.الفصول والمعامل البحثية
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وأخيــــرًا، فقــــد تمحــــورت الغايــــة العاشــــرة حــــول 
زيـــادة المعـــروض مـــن المعلمـــين المـــؤهلين "

وذلــك مــن خــالل التعــاون ،"فــي الــدول الناميــة
ــــك البلــــدان ــــدولي لتــــدريب المعلمــــين فــــي تل ، ال

رة وال ســيّما األقــل نمــوًا، والــدول الجزريــة الصــغي
مـن الدسـتور المصـري 22النامية، ونصّت المادة 

علـــى أن المعلمـــين، وأعضـــاء 2014الصـــادر عـــام 
ة هيئــة التــدريس، ومعــاونيهم الركيــزة األساســي

لعلميـة، للتعليم، تكفل الدولـة تنميـة كفـاءاتهم ا
ومهــاراتهم المهنيــة، ورعايــة حقــوقهم الماديـــة، 

.بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه

تعزيــــز كفــــاءة 2030اتصــــالًا، أكــــدت رؤيــــة مصــــر 
ــــة وتعظــــيم  المعلمــــين، وإعــــادة هيكلــــة الموازن

ة المخصصــات الماليــة الداعمــة للجوانــب النوعيــ
، فــــي العمليــــة التعليميــــة؛ لتحســــين المخرجــــات

باإلضــــــــافة إلــــــــى إصــــــــالح البنيــــــــة التشــــــــريعية 
ـــــز العـــــالمي فـــــ ي للمنظومـــــة التعليميـــــة، والتميُّ

ـــ دت صـــناعة المنـــاهج والوســـائل التعليميـــة؛ وأكَّ
عي الخطــــة االســــتراتيجية للتعلــــيم قبــــل الجــــام"

ــــة الشــــاملة " 2030–2014 ــــة المهني ــــى التنمي عل
حقق والمستدامة، والمُخطَّطة للمعلمين، بما ي

5التجديــــــد المعرفــــــي والمهنــــــي للمعلــــــم كــــــل 
ســنوات وصــولًا إلــى المعلــم المــاهر، والمرشــد، 

ــتعلُّم ــر لعمليــة ال ــز باإلضــافة إلــى. والمُيسِ التركي
مـا على المعالجات الشاملة لقضايا المعلمـين ب

.يحقق تحسين األداء التعليمي

ام شدَّدت الخطة أيضًـا علـى إعـادة هندسـة النظـ
ة بــــين التعليمــــي؛ لتحقيــــق الفاعليــــة واالنســــيابي

ل عناصره وحلقاته، وإعـداد وتنميـة قيـادات العمـ
يـــز التربـــوي واإلداري، والتركيـــز علـــى اإلعـــداد المتم
لـى، لمدير المدرسة والقيادات في المسـتوى األع

لتكــــوين قائــــد مــــتمكن مــــن المهــــارات اإلداريــــة، 
ــة المتقدمــ ــة، والتكنولوجي ة، مــن والماليــة، والفني

.خالل نظام يدعم التمكين
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"إتاحـــــــــــــــــــــــة التعلـــــــــــــــــــــــيم

ه، إدراكًـــا مـــن الدولـــة بـــأن إتاحـــة التعلـــيم وتطـــوير
ة، وفـي ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المسـتدام

إطــــــــار اهتمامهــــــــا المتنــــــــامي بهــــــــذا الملــــــــف 
علـــى االســـتراتيجي، أولـــت وزارة التربيـــة والتعلـــيم

مـــدار الســـنوات الماضـــية أهميـــة خاصـــة إلتاحـــة 
يـــق التعلـــيم للجميـــع، واســـتطاعت بالفعـــل تحق

تقــــــدم كبيــــــر فـــــــي مؤشــــــرات إتاحــــــة التعلـــــــيم، 
ـــد الصـــافي واإلجمـــالي  إذ ارتفعـــت معـــدالت القي

يم لجميــع المراحــل التعليميــة، وبــات نظــام التعلــ
المصـــري مـــن أكبـــر نظـــم التعلـــيم فـــي منطقـــة 

.الشرق األوسط وشمال إفريقيا

وللوصــول إلــى هــذه المكانــة، عملــت الدولــة علــى
دي زيــادة معــدالت القيــد بمرحلتــي التعلــيم اإلعــدا

حتــى والثــانوي تماشــيًا مــع مبــدأ إلزاميــة التعلــيم
نهايــــة المرحلــــة الثانويــــة، والــــذي أقــــره الدســــتور

ــيم 19المصــري فــي المــادة  ــأن التعل ــا ب ــه، علمً من
مليـون 24قبل الجامعي المصري يضـم أكثـر مـن 

:طالب موزعين على المراحل الجاري ذكرها
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رياض األطفال غير اإللزامي لمدة عامين .

الصـــــــفوف : التعلـــــــيم األساســـــــي اإللزامـــــــي
.الدراسية من األول إلى التاسع

سـية الصـفوف الدرا: التعليم الثـانوي اإللزامـي
. من العاشر إلى الثاني عشر

ـــاني فـــي هـــذا الســـياق، بلغـــت  مشـــروعات المب
ــالمدرســية  رة التــي تــم االنتهــاء منهــا خــالل الفت

آالف مشـروع 4.5، نحـو 2020حتـى 2014من عام 
د ألف فصـل، فيمـا جـارِ تنفيـذ عـد68.2بما يُعادل 

ـــــف فصـــــل، 17.3مشـــــروعًا بمـــــا يعـــــادل 1091 أل
ـــــإلدارات  ـــــة ل ـــــانِ إداري ـــــى إنشـــــاء مب باإلضـــــافة إل

بعــدد التعليميــة ومــــــديريات التـــــربية والتعــــــليم
.جارِ العمل عليها13إدارة باإلضافة إلى عدد 80

كمــــا اســــتطاعت الدولــــة زيــــادة عــــدد المــــدارس 
والفصــول الدراســية والطــالب حتــى وصــل عــدد 
المــدارس الخاصــة بــالتعليم قبــل الجــامعي إلــى

ــة بنحــو 2021/2020ألــف مدرســة عــام 57.7 مقارن

، وارتفــع عــدد 2014/2013ألــف مدرســة عــام 49.4
الفصــــول الدراســــية فــــي الفتــــرة ذاتهــــا ليصــــل

ألــــف 466.4ألــــف فصـــل فــــي مقابـــل 518.6إلـــى 
ـــيم قبـــل  فصـــل، فيمـــا ارتفـــع عـــدد طـــالب التعل
الجــــــامعي خـــــــالل الفتـــــــرة ذاتهـــــــا ليصـــــــل إلـــــــى

مليــون طالــب 18.6مليــون طالــب مقارنــة بـــ 24.4
.2014/2013عام 

ي وبشــــكل أكثــــر تفصــــيلًا، فحتــــى العــــام الدراســــ
ـــــدائية 2021/2020 ـــــدارس االبتـــ ـــــدد المـــ ــــغ عــــ ، بل

ألـــف فصـــل، 257.5ألـــف مدرســـة، متضـــمنة 19.3
مليــــون طالــــب 13.4بإجمــــالي عــــدد تالميــــذ بلــــغ 

ـــدادية  ـــدارس اإلعــ ـــغ عــدد المــــ وطالبــة، فيمــا بلــــ
ألـــف مدرســــــة، ووصـــل عـــدد الفـــــــصول إلــــى13

ــــغألــف فصــل بإجــــــمالي عـــــدد تالمــــــيذ بلــــــ115.5
ماليـــين طالـــب وطالبـــة، أمـــا مرحلـــة الثـــانوي 5.5

آالف مدرســة 4.1العــام فقــد بلــغ عــدد المــدارس 
ألـف فصـل، فيمـا 46.2بإجمالي عدد فصول بلـغ 

.مليون طالب وطالبة1.9بلغ عدد التالميذ 
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هـــــذا، وقـــــد بلغـــــت تكلفـــــة اإلنشـــــاءات وإحـــــالل 
، )2021–2014(وتوســعة المــدارس خــالل الفتــرة 

:مليار جنيه، ومن أبرز تلك اإلنشاءات29.8نحو 

مدرســــة 48، تــــم إنشــــاء محافظــــة القــــاهرة
مليــــون جنيــــه، 652.4جديــــدة، بتكلفــــة بلغــــت 

مليــون 42.6مدرســة بتكلفــة 22وتمــت تعليــة 
مدرســـة أخـــرى 119جنيـــه، كمـــا تمـــت توســـعة 

مليــــون جنيــــه، فضــــلًا عــــن عمــــل 581بتكلفـــة 
مدرســة، بتكلفــة بلغــت 14إحــالل جزئــي لعــدد 

.مليون جنيه74.1

ـــزة مدرســـة 131، إنشـــاء عـــدد محافظـــة الجي
مدرســــــة تعــــــليم عـام، 125مُقسمة إلى عـدد 

مــــدارس يابانيــــة، 4مدرســــة تعلــــيم فنــــي، و2
مليـــــار جنيـــــه، 1.1بتكلفـــــة ماليـــــة بلغـــــت نحـــــو 

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك تـــم عمـــل صـــيانة لعـــدد
مـدارس تعلـيم 203مدرسةً مُقسمة إلى 218

ــ15عــام، و ــك بتكلف ــيم فنــي، وذل ة مدرســة تعل
د مليون جنيه، كما تم إجراء توسـعات لعـد111

مليــون جنيــه، 498مدرســة بتكلفــة بلغــت 129
اء وتعمل الدولة فـي الوقـت الحـالي علـى إنشـ

.مليار جنيه1.1مدرسة بتكلفة مالية تقدر 79

قامـــت الدولـــة خـــالل محافظـــة اإلســـكندرية ،
الســـنوات الســـبع الماضـــية بإنشـــاء وإحـــالل

مدرســـــــة بتكلفــة بلغـــــت 199وتجديــد عــــــــدد 
.مليار جنيه1.3

ــــــــة ــــــــغ عــــــــدد محافظــــــــة القليوبي ، وقــــــــد بل
المشـــــــروعات المنفـــــــذة بالمحافظـــــــة نحـــــــو

مليــار جنيــه؛ 1.5مشــروعًا بتكلفــة بلغــت 279
مدرســـــة بتكلفـــــة76حيـــــث تـــــم إنشـــــاء عـــــدد 

ة مليــون جنيــه، وإحــالل جزئــي وكلــي وتعليــ840
مــــدارس أخــــرى بتكلفــــة 203وتوســــعة عــــدد 

.مليون جنيه665بلغت 



22 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

إطـــــار الخطـــــة االســـــتراتيجية جـــــاء ذلـــــك فـــــي 
والتـــــي ) 2030-2014(للتعلـــــيم قبـــــل الجـــــامعي 

ــــ"تــــتلخص رؤيتهــــا فــــي  ا أن يكــــون التعلــــيم متاحً
".بجودة عالية للجميع دون تمييز

ـــة األب: وتتضـــمن محـــاور االســـتراتيجية مـــا يلـــي ني
م المدرســية، والمنــاهج الدراســية، ومبــادرة تعلــي

فرصـة التعليم المجتمعي، وال(الفتيات في مصر 
ـــة ـــي وخا)الثاني ـــيم الفن صـــة ، والتوســـع فـــي التعل
. لإلناث

احـة ووفقًا لها تعمـل الدولـة علـى التوسـع فـي إت
التعلــــيم قبــــل الجــــامعي بجميــــع مراحلــــه، حيــــث 

ريـاض بمرحلـةنصت االسـتراتيجية فيمـا يتعلـق 
:على ضرورةاألطفال

ويــة رفـع كفـاءة وتحســين جـودة العمليـة الترب
.التعليمية بجميع رياض األطفال

 تحســـــين القـــــدرة المؤسســـــية بمـــــا يحقـــــق
المرونــــــة واالســــــتقالل فــــــي إطــــــار اإلصــــــالح 

.المتمركز حول الروضة

 مــــن % 80رفــــع معــــدل القيــــد اإلجمــــالي إلــــى
لى جميع األطفال في الشريحة العمرية أربع إ

. خمس سنوات

قدمة االرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية الم
لألطفـــــال ذوي اإلعاقـــــة المـــــدمجين بريـــــاض 

.األطفال

لـب وضع بدائل مختلفة لجـانبي العـرض والط
ة تضــمن رفــع معــدالت القيــد اإلجمــالي بنســب

ــــــة % 5 ــــــاطق النائي ــــــدء بالمن ســــــنويا مــــــع الب
ة والفقيــرة ذات معــدالت االلتحــاق المنخفضــ

وإعفـــاء األطفـــال فـــي هـــذه %) 20أقـــل مـــن (
.المناطق من المصروفات
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 تنميـــــة الـــــوعي المجتمعـــــي بأهميـــــة ريـــــاض
األطفـــــال ونوعيـــــة برامجهـــــا وبأهميـــــة دمـــــج 
حــــاالت ذوي اإلعاقــــة البســــيطة فــــي ريــــاض 

.األطفال

مـع وضع وتطبيـق آليـة لزيـادة مشـاركة المجت
المــدني والقطــاع الخــاص فــي تــوفير فصــول

.لرياض األطفال

لة مـن وعلى صعيد التعليم االبتدائي، تهدف الدو
خـــــــالل الخطـــــــة االســـــــتراتيجية للتعلـــــــيم قبـــــــل 

دة الجــامعي إلــى تــوفير خدمــة تعلــيم ابتــدائي جيــ
، لجميــــع األطفــــال فــــي ســــن التعلــــيم االبتــــدائي
ـــ ـــة جيـــدة متكافئ ـــوفير خدمـــة تعليمي ة وضـــمان ت

حتــى ألطفــال المرحلــة االبتدائيــة واالحتفــاظ بهــم
إتمــــام المرحلــــة، والقضــــاء علــــى الفجــــوات بــــين 

ع المدارس في مستويات األداء والتحصيل، ورفـ
. كفاءة منظومة إدارة المرحلة االبتدائية

ســـعى وفيمـــا يتعلـــق بإتاحـــة التعلـــيم االبتـــدائي ت
:الدولة إلى

ـــــــى رفـــــــع معـــــــدل االســـــــتيعاب الصـــــــافي إل
.بدءًا بالمناطق المحرومة% 100

 98رفع معدل القيد الصافي إلى.%

 التوســع فــي أعــداد المــدارس المهيــأة للــدمج
%.10لتصل إلى 

ع تــوفير بــرامج توعيــة لزيــادة مســاهمة القطــا
ــــــات  الخــــــاص والمجتمــــــع المــــــدني والجمعي

ة األهليــة فــي تــوفير الخدمــة التعليميــة خاصــ
.في المناطق المحرومة

دعـــم األســـر الفقيـــرة المحرومـــة فيمـــا يتعلـــق
بالمصــــــروفات المباشــــــرة وغيــــــر المباشــــــرة 

.للتعليم
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ــــالتعليم فــــي  ــــةوللنهــــوض ب ــــة اإلعدادي المرحل
ــوفير قــوة تدريســية كاف ــة علــى ت ــة، عملــت الدول ي

ــــة بمــــا يضــــمن  ــــة مــــن المهني ــــى درجــــة عالي وعل
عداديـة، التنمية الشـاملة للتلميـذ فـي المرحلـة اإل

ـــى المدرســـة لتصـــبح محـــور إصـــالح ـــز عل ، والتركي
توى وتحسين حقيقي في تحصيل الطالـب ومسـ
لقـة، تعلمهم، واالحتفاظ بالطالب حتى نهاية الح

لب إلى فضلًا عن االرتقاء بمستوى تحصيل الطا
مســــتوى اإلتقــــان، وخاصــــة فــــي اللغــــة العربيــــة، 

حـدى والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، وإجادة إ
.  اللغات األجنبية

داديـة وفي سبيل إتاحـة التعلـيم فـي المرحلـة اإلع
:تعمل الدولة على

ــة جيــدة لجميــع التالم ــذ إتاحــة فرصــة تعليمي ي
تـوفير المنقولين إلى حلقة التعليم اإلعدادي، ب

عـــة بيئـــة تعليميـــة داعمـــة للـــتعلم، وغيـــر مرتف

ـــة، وتراعـــي البُعـــد المجتمعـــي ، الكثافـــة، وعادل
. لمينوالبيئي، واالقتصادي المتفاوت للمتع

 ــــع التالميــــذ المنقــــولين مــــن اســــتيعاب جمي
. التعليم االبتدائي

 ــــــاطق المحرومــــــة مــــــن إنهــــــاء ظــــــاهرة المن
.المدارس اإلعدادية

إتاحته وبالتعليم الثانوي وعلى صعيد النهوض 
للجميــــــع تعمــــــل الدولــــــة، مــــــن خــــــالل الخطــــــة 

:ياالستراتيجية للتعليم، على تحقيق اآلت

 ــــراغبين المــــؤهلين مــــن خريجــــي اســــتيعاب ال
ياجات حلقة التعليم اإلعدادي، واستيفاء االحت

.البشرية الالزمة للتعليم اإللزامي

 ـــــــــدعيم قـــــــــدرات المعلمـــــــــين والقيـــــــــادات ت
بيــق المدرســية وكــوادر التوجيــه الفنــي فــي تط

.منظومة تحديث التعليم الثانوي
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لــى تطـوير نظـام اإلدارة والمتابعــة والتقـويم ع
باط مستوى التعليم الثانوي، بما يضمن انضـ

.سير العملية التعليمية

 تحســـــين جـــــودة الحيـــــاة المدرســـــية لطالـــــب
.مرحلة التعليم الثانوي

تمرار تقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس الس
.تطوير نظام التعليم الثانوي العام

منـذ مشـروعًا لتطـوير التعلـيمكما تبنـت مصـر 
بهـــــدف تحســـــين ظـــــروف التـــــدريس 2018عـــــام 

يــذه والــتعلُّم فــي المــدارس الحكوميــة، ويــتم تنف
ـــــى عـــــام  ، 2023علـــــى مـــــدار خمـــــس ســـــنوات حت

ــــروع مـــن  وتقـــدمت مصـــر بطلـــب تمويـــل للمشـــ
ـــنك الــدولي" ـــذي رصــــــد " البــ مليــون دوالر 500الــــ

أمريكـــي لتمويـــل مكونـــات المشـــروع، وخصـــص 
م مليـــون دوالر أمريكـــي لتطـــوير التعلـــي100منهـــا 

فــــي مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة، نظــــرًا لألهميــــة 

تهـا القصوى لهذه المرحلـة، وبمـا يشـير إلـى مكان
.الكبيرة في مشروع إصالح التعليم

مــن الدســتور المصــري، تــم 80وتطبيقًــا للمــادة 
مليـــون دوالر أمريكـــي، مـــوزعين 100توجيـــه مبلـــغ 
:بالشكل اآلتي

50حـاق مليون دوالر أمريكي إلتاحة فرص االلت
.برياض األطفال

34 مليــون دوالر أمريكــي لضــمان الجــودة فــي
.خدمات رياض األطفال

16 مليــــــون دوالر أمريكــــــي مــــــن أجــــــل تــــــدريب
.معلمي رياض األطفال

هــــذا، وقــــد هــــدفت جهــــود التطــــوير فــــي مرحلــــة 
داية الطفولة المبكرة إلى منح كل طفل أفضل ب

، 1ل ريـاض األطفـا(ممكنة للـتعلم فـي الصـفوف 
).، والصف األول االبتدائي2و
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واشـــتملت أهدافــــه أيضًــــا علـــى تــــدريب معلمــــي 
رياض األطفال أثناء الخدمة، ووضـع نظـام جديـد

لضـــمان الجـــودة وتقـــديم منـــاهج رقميـــة لريـــاض 
ة األطفـــال، واشـــتمل تطـــوير التعلـــيم فـــي مرحلـــ

الطفولــة علــى مكــون رئــيس وهــو توســيع نطــاق
مبكـرة توفير التعليم الجيد في مرحلة الطفولـة ال

:من خالل مكونين فرعيين وهما

 تحســــــين جــــــودة خــــــدمات التعلــــــيم بريــــــاض
ب األطفال، وذلك لضمان أن تترافـق المكاسـ

المحققـــة فـــي معـــدالت االلتحـــاق مـــع إدخـــال 
.تحسينات ذات جودة

 زيــادة إتاحــة خــدمات ريــاض األطفــال فــي إطــار
، من خالل تجديـد 2030التوافق مع رؤية مصر 

وتجهيز األمـاكن المتاحـة وتزويـدها بالمعـدات
.ةلتحويلها إلى فصول رياض أطفال حكومي

وانطالقًــــا مــــن دور األزهــــر الشــــريف كمؤسســــة 
الحفـاظتعليمية ودعوية لها مهمة جليلـة؛ وهـي 

كــي علــى الشــريعة اإلســالمية واللغــة العربيــة، ول
أكمــل وجــه؛ فقــد يــؤدي األزهــر هــذه الرســالة علــى 

م إتاحـة التعلـيخطوات جـادة نحـو اتخذت الدولة 
مــــع متطلبــــات العصــــر، بمــــا يتواكــــب األزهــــري 

ووضــعت ســبعة محــاور فــي هــذا اإلطــار، مبينــة 
:فيما يلي

ل البحـــث فـــي االســـتراتيجيات الخاصـــة بمجـــا
وما التعليم لتطوير التعليم األزهري الجامعي

قبــل الجــامعي والعمــل علــى إصــالح العمليــة 
.التعليمية بجميع أركانها

 دعــــــــوة الجهــــــــات المعنيــــــــة كافــــــــة لبحــــــــث
أســـــــباب العـــــــزوف عـــــــن التعلـــــــيم األزهـــــــري 

.والتسرب منه
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 ــــــة التعليميــــــة ــــــة األبني متابعــــــة إنشــــــاء هيئ
األزهريــــــة، حتـــــــى تقــــــوم بعمليـــــــات اإلحـــــــالل 
والتجديـــد للمعاهـــد األزهريـــة واإلشـــراف علـــى 

بعـــة المبـــاني التعليميـــة التابعـــة لألزهـــر، ومتا
ها األراضـــي والمبـــاني المتبـــرع بهـــا واســـتغالل

االســـــتغالل األمثـــــل ســـــواء كـــــان للجامعـــــة 
.أو المعاهد

ــة الجامعــة بجميــع كلياتهــا متابعــة مــدى جدي
والمعاهــــــد األزهريـــــــة فــــــي الحصـــــــول علـــــــى 

.اعتماد الجودة

ضد رفع كفاءة الطالب األزهريين لتحصينهم
ــــه  ــــى مواجهت ــــدريبهم عل الفكــــر المتطــــرف وت

ة األزهر وتفكيكه حتى يتمكنوا من تقديم رسال
.في أكمل صورها

هذا، ويضم قطاع المعاهد األزهرية، ما يزيد علـى 

.ألف معهد أزهري على مستوى الجمهورية11.1

ي وقد توسعت الدولـة خـالل األعـوام السـابقة فـ
فـــتح فصـــول مرحلـــة ريـــاض األطفـــال، ممـــا أدى 

ي إلــى اإلقبــال الشــديد علــى التعلــيم األزهــري، فــ
ظـــل االهتمـــام البـــالغ مـــن قيـــادات األزهـــر بهـــذه 

ياجـات المرحلة والتوسع فيها، مع تدبير كل االحت
ــــة،  ــــدريب معلمــــي المرحل ــــة والبشــــرية، وت المادي
وإعـــدادهم بشـــكل يـــؤدى إلـــى تحقيـــق األهـــداف 

.المنشودة

ل كما تعمل الدولـة علـى التنسـيق الكامـل مـع كـ
الجهات المعنية، لحصر جميع المعاهد األزهريـة 

رهــا وبيــان حالتهــا اإلنشــائية، وذلــك بهــدف تطوي
ـــــتالءم مـــــع طبيعـــــة العمليـــــة  وتحـــــديثها بمـــــا ي

الب التعليمية، والتي تهـدف إلـى رفـع كفـاءة الطـ
.األزهريين في جميع المراحل التعليمية
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تهجت ، فقد انإتاحة التعليم الفنيوعلى صعيد 
ــــــة اســــــتراتيجية شــــــاملة  ــــــة المصــــــرية رؤي الدول

ج ومتكاملـــة إلتاحتـــه وفـــق أحـــدث الـــنظم والبـــرام
جية هدف االسـتراتيتالعالمية المتعارف عليها، و

، إلــــى زيــــادة نســــبة الملتحقــــين 2030حتــــى عــــام 
ـــي مـــن المتفـــوقين فـــي اإلعدا ـــالتعليم الفن ـــة ب دي

نسـبة إلـى% 85الحاصلين على مجموع أعلى مـن 
ــــــــــة 2030بحلــــــــــول عــــــــــام % 20 ــــــــــمقارن نسبةـب
.2014عام % 4

خريجــي تضــمنت االســتراتيجية أيضًــا زيــادة نســبة
التعلــــــيم الفنــــــي الــــــذين يعملــــــون فــــــي مجــــــال 

مقارنــــــــة 2030عــــــــام % 80إلــــــــىتخصصــــــــاتهم 
، وكذلك زيادة نسبة مؤسسات2014عام % 30بـ 

اكة التعلـــيم الفنـــي والمهنـــي القائمـــة علـــى الشـــر
عـام % 3مقارنة بـ 2030عام % 20إلىالمجتمعية 

، باإلضــــافة إلــــى اســــتهداف خفــــض كثافــــة2014

2030طالبًـا بحلـول عـام 30الطالب بالفصل إلى 
ـــــا فـــــي 38مقارنـــــة بــــــ  ، وزيـــــادة نســـــبة2014طالبً

تعلـيم الملتحقين بالتعليم المهني من إجمـالي ال
.2014عام % 4مقابل 2030عام % 30إلىالفني 

ات زيـادة مخصصـتوارتباطًا بما سبق، فقد تم
لتصـــــــــل % 233.3التعلـــــــــيم الفنـــــــــي بنســـــــــبة 

مقارنــــــة 2022/2021مليــــــار جنيــــــه عــــــام 50إلــــــى
.  2015/2014مليار جنيه عام 15بـ 

بة بنسـكما زادت فصول مدارس التعليم الفنـي 
ألــف فصــل عــام 50.1إلــى ، حيــث وصــلت8.7%

ألــــف فصــــل عــــام 46.1مقارنــــة بـــــ2021/2020
، بينمـــــا قـــــل التســـــرب مـــــن مـــــدارس 2015/2014

؛ حيــــــث ســــــجل%4.9التعلــــــيم الفنــــــي بمقــــــدار 
ــــــــــ 2021/2020عـــــــــام % 0.1 ـــــــــة ب عـــــــــام% 5مقارن

2015/2014.
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عـــدد مـــدارس التعلـــيم الفنـــي ازدادهـــذا، وقـــد 
لتســـــــــجل، 2021/2020عـــــــــام % 32.9بنســـــــــبة 

مدرســــــة صــــــناعية1373مدرســــــة بواقــــــع 2652
مدرســـــــة زراعيـــــــة269مدرســـــــة تجاريـــــــة و881و
مدرســــة فندقيــــة، وألول مــــرة تــــم إنشــــاء129و

، فيمـا 2019/2018عاممدرسة تكنولوجية منذ26
عــــام مدرســــة 1995عــــدد المــــدارس الفنيــــة بلــــغ

2015/2014.

جهـود الدولـة إلنشـاء مـدارس فنيـة وفي إطـار 
، وتخـــدم ســـوق تواكـــب المشـــروعات القوميـــة

العمــل، تــم إنشــاء العديــد مــن المــدارس الفنيــة 
:الحديثة، جاء في مقدمتها

بمحافظـــــــة ،مدرســـــــة الضـــــــبعة النوويـــــــة
ــــة متقدمــــة  مطــــروح وتُعــــد أول مدرســــة فني
للتكنولوجيــــــا النوويــــــة فــــــي مصــــــر والشــــــرق 

ـــراوح مــا ب ـــفة إنشــاء تتـــــ ـــين األوســط، بتكلــــــ ــــ

ــــــــــى 60 ـــــــــــمل 70إل ـــــــــــنيه؛ تشـــــ مليــــــــــون جـــــ
ـــة  ــى 3المدرســـــ أقســام، وتصــل مســاحتها إل

ـــعت3.3 ـــراوح ســــ ها آالف متــر مربــع، بينمــا تتـــــ
ى طالبًا؛ حيث تحتوي عل375إلــــى 300ما بـــين 

ورش فنيـــــة، وقـــــد 3فصـــــلًا و15معامـــــل و10
.2018/2017انطلقت الدراسة بها عام 

ي والتــ،مدرســة الطاقــة الشمســية ببنبــان
تســتهدف ســد احتياجــات المشــروع القــومي

وان؛ للطاقة الشمسية ببنبان بمحافظـة أسـ
ـــي ـــد مـــن التخصصـــات والت حيـــث تضـــم العدي

ة، يتمثل أبرزها فـي؛ أسـس الطاقـة الشمسـي
ائيــــة، والتركيبــــات الكهربائيــــة، والــــدوائر الكهرب

والســــالمة والصــــحة المهنيــــة، وقــــد بلغــــت 
ماليــين جنيــه، فيمــا تــم 7تكلفــة إنشــائها نحــو 

ــــى مــــن المدرســــة عــــام  تخــــريج الدفعــــة األول
2020/2019.
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ــــة  ــــذكر فــــي هــــذا الصــــدد أن الدول والجــــدير بال
ـــع فـــي مـــدارس وفصـــول  تعمـــل علـــى التوسُّ

د الطاقــة الشمســية؛ حيــث ســيتم إنشــاء عــد
ة مدرسة متخصصة في الطاقة الشمسـي17
فصـلًا لتعلـيم38محافظة، باإلضافة إلى 11بـ 

فنــــــــون وتكنولوجيــــــــا الطاقــــــــة الشمســــــــية 
ـــ ــــوان، بجان ــــي بأســـ ب بمـــدارس التعلـــيم الفنـــ

فصــــــول لدراســـــــة الطــــاقــــــــــة الشـــــمــــــسية  
.مدارس أخرى6بـ 

 ،ــــــم مــــــدارس البتــــــرول والنقــــــل البحــــــري ت
إنشـــــــــــاؤها فـــــــــــي محافظـــــــــــات القـــــــــــاهرة، 
واإلســـــــــــكندرية، ومطـــــــــــروح، وبورســـــــــــعيد، 
واإلســــماعيلية؛ يحصــــل الطالــــب فيهــــا علــــى 

ـــ ـــرول برات ـــة فـــي شـــركات البت ـــدريبات عملي ب ت
ـــا بهـــا فـــي  شـــهري، وتكـــون شـــهادتها معترفً
ـــــة فـــــي االتحـــــاد  ـــــدول ولهـــــا األولوي ـــــع ال جمي

الت األوروبي، كما يمكن لخريجيها القيد بسـج
.نقابة التطبيقيين

مـــدارس ميـــاه الشـــرب والصـــرف الصـــحي ،
، بمحافظــات القــاهرة، والبحيــرة، وبنــي ســويف

ــــل  ــــى تأهي والمنوفيــــة، وأســــيوط، لتعمــــل عل
الطــــالب والشــــباب للنهــــوض بقطــــاع ميــــاه 
الشـــرب والصـــرف الصـــحي فـــي مصـــر؛ حيـــث 
ــــــاه الشــــــرب  ــــــولى الشــــــركة القابضــــــة لمي تت

ين والصــرف الصــحي تــدريب الطــالب الملتحقــ
ــــــــنهم بالشــــــــركة  ــــــــتم تعيي ــــــــى أن ي بهــــــــا، عل

.فور تخرجهم

باإلضــافة إلــى ذلــك، توجهــت الدولــة نحــو إطــالق
والتـي ،مدارس التكنولوجيا التطبيقيـةمشروع 

مل علـى تُعدُّ مدارس نموذجية للتعليم الفني، تع
تطبيــــق المعــــايير الدوليــــة فــــي طــــرق التــــدريس

ربيــة والتـدريب، وتقـوم علـى الشـراكة بـين وزارة الت
الفنـــــي وشـــــركات القطـــــاعوالتعلـــــيموالتعلـــــيم 

الخـــاص أو العـــام مـــن أجـــل االرتقـــاء والنهـــوض 
.بمنظومة التعليم الفني بمصر
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مـــن ة مـــدارس التكنولوجيـــا التطبيقيـــوتعتبـــر 
ــــة  ــــي تعمــــل عليهــــا الدول أهــــم المشــــروعات الت

ادة خصوصًا بعد توجيهات رئيس الجمهوريـة بزيـ
.تلك المدارس على مستوى الجمهورية

يم وفي هذا السياق، تركز هذه المدارس على تعل
الطـــــالب، االقتصـــــاد وريـــــادة األعمـــــال، بجانـــــب 
االهتمــام بالجانــب العملــي لخدمــة المشــروعات،

وذلـــك لتخــــريج مــــواطن صـــالح، مهنــــي متطــــور، 
ع مواكــــب للتكنولوجيــــا الحديثــــة، ومتماشــــيًا مــــ

.سوق العمل المحلية والعالمية

وتعمل هذه المدارس علـى تأهيـل عـدد كبيـر مـن 
الطــــالب وتزويــــدهم بالمهــــارات والقــــدرات التــــي 
تســــمح لهــــم بتلبيــــة احتياجــــات ســــوق العمــــل، 
وذلك من خالل إعداد خريجين ذوي مستوى عـالٍ 

.من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية

ذين ويتم توفير العديد من المميـزات للطـالب الـ

ة تم قبولهم مثـل حصـولهم علـى شـهادة مصـري
ذات جــــودة عالميــــة، وتــــدريبات عمليــــة بمصــــانع 
ــــين ــــة تعي وشــــركات الشــــريك الصــــناعي، وأولوي

ـــى مكافـــآت  ـــب حصـــولهم عل ـــى جان ـــزين إل المتمي
مـنهج مادية أثنـاء فتـرات التـدريب، فيمـا يتكـون ال

الدراســــي بهــــذه المــــدارس مــــن ثالثــــة مكونــــات 
ة العلـــوم األساســــية والثقافيــــ: أساســـية، وهــــي

ب والعلــوم الفنيــة فــي مجــال التخصــص، والتــدري
العملــــي داخــــل المصــــانع، مــــع مراعــــاة تطبيــــق 

.  الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ــــــة  وأهــــــم التخصصــــــات بالمــــــدارس التكنولوجي
التطبيقيــــة، هــــي نظــــم تكنولوجيــــا المعلومــــات

ـــــــة، وبرمجـــــــة  والشـــــــبكات، والصـــــــيانة الكهربائي
وتصـــــــــميم المواقـــــــــع اإللكترونيـــــــــة، وتحليـــــــــل 
، البيانــــــات، وتكنولوجيــــــات الــــــذكاء االصــــــطناعي
ي والمراقبــــة واإلنــــذار، وتكنولوجيــــا صــــناعة الحلــــ

.والمجوهرات
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هـــذا، وقـــد تـــم إطـــالق هـــذا المشـــروع فـــي العـــام 
مدرســــــة 26، وتــــــم تنفيــــــذ 2019/2018الدراســـــي 

ميـة تكنولوجية تطبيقية، وجميعهـا مـدارس حكو
ــــتهدف الوصـــول إلـــى  مجانيـــة، بينمـــا مـــن المســـ

ق مدرســــة تكنولـــوجــــــــية تطبيقيــــــــة وإلحـــــــــا100
، إلتاحـــة 2030ألـــف طالـــب بهـــا بحلـــول عـــام 130

الفرصـــــة لمزيـــــد مـــــن الطـــــالب لاللتحـــــاق بتلـــــك
.المنظومة وما تقدمه لطالبها من مميزات

بلـــغ عـــدد المتقـــدمين لاللتحـــاق بالمـــدارسكمـــا 
التطبيقيـــــــــة بالعـــــــــام الدراســـــــــيةالتكنولوجيـــــــــ

ـــة، ويُعـــد42ُّنحـــو 2022/2021 ـــف طالـــب وطالب أل
أول عــــام لتخــــريج طــــالب مــــن هـــــذه 2021عــــام 

%. 90المدارس، بنسب نجاح بلغت 

ــــة  ــــب الجهــــود الســــابقة، قامــــت الدول ــــى جان وإل
ــــة، والتــــي تُعــــد4ُّبتدشــــين  مجمعــــات تكنولوجي

مؤسســــــات تعليميــــــة تعتمــــــد علــــــى الدراســــــة 
ـــر لتخـــريج فن ـــدريب بشـــكل أكب ـــة والت يـــين العملي
ــاج إل ــزين فــي مجــاالت يحت يهــا وتكنولــوجيين ممي

ــــ ــــةســــوق العمــــل المحلي ــــةواإلقليمي ، ةوالدولي
ى وتمتـــد الدراســـة بهـــا مـــن المرحلـــة الثانويـــة حتـــ

ن ووالطالب المؤهل؛ نهاية مرحلة التعليم العالي
يكونـوا لاللتحاق بالمجمعات التكنولوجية البد أن

ءًا حاصــلين علــى الشــهادة اإلعداديــة للدراســة بــد
مــن مرحلــة المدرســة الفنيــة، أو الحاصــلين علــى

ةالشــهادة الثانويــة العامــة أو الفنيــة أو المعادلــ
نتين أو للدراسة في الكليـة التكنولوجيـة لمـدة سـ

ــــــــع ســــــــنوات ــــــــل مراحــــــــل الدراســــــــة . أرب وتتمث
:اآلتيبالمجمعات التكنولوجية في ثالث مراحل ك

يـــة، المدرســة الثانويـــة التقن: المرحلــة األولـــى
ات، والتي تصل مدة الدراسـة بهـا لـثالث سـنو

.ويحصل الطالب منها على شهادة الدبلوم
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وســطة الكليــة التقنيــة المت: المرحلــة الثانيــة
ـــــي تصـــــل مـــــدة الدراســـــة بهـــــا لســـــنتين،  الت
ويحصـــــــل منهـــــــا الطالـــــــب علـــــــى شـــــــهادة 

.الدبلوم العالي

قدمـــة، الكليـــة التقنيـــة المت:المرحلـــة الثالثـــة
ل وتصــل مــدة الدراســة بهــا لســنتين، ويحصــ

ـــــى شـــــهادة بكـــــالوريوس  ـــــب منهـــــا عل الطال
ادة التكنولوجيا، كمـا يحصـل الخـريج علـى شـه

مصــرية وأخــرى أجنبيــة مــن الدولــة المشــرفة 
.ععلى الدراسة بالمجم

تقــــرر ألول مــــرة مــــنح طــــالب 2021وخــــالل عــــام 
المجمعــــــــات التكنولوجيــــــــة شــــــــهادة جــــــــدارات 
معتمدة صادرة عـن غرفـة الصـناعات الهندسـية

ن مـع التابعة التحاد الصناعات المصـرية بالتعـاو
ة صــندوق تطــوير التعلــيم؛ حيــث تعــادل الشــهاد

مســــــــتوى المؤهــــــــل فــــــــي الالئحــــــــة األوروبيــــــــة 

للشــــهادات والمــــؤهالت، كمــــا تؤهــــل الطــــالب 
ن لاللتحــاق بســوق العمــل المصــرية مباشــرة دو

ن ومـــ. الحاجـــة لعقـــد اختبـــارات قبليـــة بالمصـــانع
:ؤهابين المجمعات التكنولوجيا التي تم إنشا

يـــة المجمـــع التكنولـــوجي المتكامـــل باألمير
ة والـــذي أُقــيم بشــراكة تعليميـــ،فــي القــاهرة

(Pearson)" بيرســــــــون"وفنيــــــــة مــــــــع هيئــــــــة 
ضـــــمن 2015البريطانيـــــة، وتـــــم اختيـــــاره عـــــام 

ــ10أفضــل  وجي مراكــز للتعلــيم الفنــي والتكنول
.على مستوى إفريقيا

كما حصل المجمع على منحـة بقيمـة مليـون
دوالر أمريكــــي لدراســــة إنشـــــاء مركــــز تـــــدريب 

ا مهني به بالتعـاون مـع الحكومـة الكوريـة، هـذ
ويحصــــــل الخــــــريج علــــــى الشــــــهادة الدوليــــــة 

ــــة  ) Pearson" (بيرســــون"الممنوحــــة مــــن هيئ
.البريطانية
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لــب المجمــع التكنولــوجي المتكامــل بــأبو غا
ـــــزة ـــــم إنشـــــاؤه بشـــــراكة ،بمحافظـــــة الجي ت

تعليميــــــة وفنيــــــة مــــــع الشــــــريك التعليمــــــي 
ــــالي تكلفـــة بلغــــــ ـــك بإجمــــ ــــالي، وذل ت اإليطـــــ

مليـــــــون جنيـــــــه، ويشـــــــمل تخصصـــــــات 134
ية، تكنولوجيـــا الكهربـــاء والخاليـــا الكهروضـــوئ

وتكنولوجيــــــا المالبــــــس الجــــــاهزة ومهــــــارات 
.التشييد والبناء

ة المجمــع التكنولــوجي المتكامــل بمحافظــ
ــا بشــراكة تعلي،أســيوط ميــة تــم إنشــاؤه أيضً

وفنيــــــة مــــــع الشــــــريك التعليمــــــي األلمــــــاني، 
مليـــــون يـــــورو مـــــن بنـــــك 20بتمويــــل بقيمـــــة 
ويشمل تخصصـات ،(KFW)التعمير األلماني 

. الكهرباء والميكانيكا والسيارات والعمارة

ة بمحافظــالمجمــع التكنولــوجي المتكامــل

فنيـة والذي أُنشـئ بشـراكة تعليميـة والفيوم 
مــــع الشــــريك التعليمــــي اإليطــــالي بإجمــــالي 

مليـــــــون جنيـــــــه، ويشـــــــمل 140تكلفـــــــة بلـــــــغ 
وجيــــا تخصصــــات تكنولوجيــــا الكهربــــاء وتكنول

م االتفـاق التصنيع الميكانيكي، علمًا بأنه قد تـ
مــــع الجانــــب اإليطــــالي علــــى االســــتفادة مــــن 

الــــــــذي يســــــــمح لطــــــــالب " تريــــــــو"مشــــــــروع 
ــــة باســــتخدام نفــــس المجمعــــات التكنولوجي

.كورسات الطالب اإليطاليين

بيـة وإلى جانب ذلك، تـوفر الجامعـة فرصًـا تدري
ــــات والشــــركات  للطــــالب مــــع مختلــــف الهيئ

" مرســـيدس"والمصـــانع، مـــن أهمهـــا شـــركة 
للتـــــدريب الفنـــــي وشـــــركة" غبـــــور"وأكاديميـــــة 

)GPS(، ،ـــدة والمتجـــددة ـــة الطاقـــة الجدي وهيئ
. والمجموعة األلمانية،ومعهد
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تقـــدمت مصـــر ونتيجـــة لهـــذه الجهـــود وغيرهـــا، 
مركــــــزًا فــــــي مؤشــــــر المعرفــــــة العــــــالمي، 42

مقارنـــة بـــالمركز2021عـــام 53وحصـــدت المركـــز 
، 2018عــام 99، فيمــا جــاءت بــالمركز 2017عــام 95

.2019عام 82والمركز 

مؤشــر التعلــيم مركــزًا فــي 48كمــا قفــزت مصــر 
ة لتحتـــــل المرتبـــــالفنـــــي والمهـــــارات التقنيـــــة

ـــين 2021عـــام 68 ـــة حـــول العـــالم، 154مـــن ب دول
ــــة  ، كمــــا تقــــدمت 2020عــــام 104مقارنــــة بالمرتب

بح مصر في المؤشرات الفرعية ذات الصـلة لتصـ
عــام 83مقارنــة بــالمركز 2021عــام 72فــي المركــز 

مـة في مؤشر التعليم قبل الجـامعي، متقد2020
.مركزًا11بذلك 

اكة ويُعدُّ مؤشر المعرفة العالمي أحد ثمار الشـر
ابع بــــين المكتــــب اإلقليمــــي للــــدول العربيــــة التــــ

لبرنــــامج األمـــــم المتحـــــدة اإلنمـــــائي ومؤسســـــة 
ـــوم للمعرفـــة، ويُصـــدر  ـــن راشـــد آل مكت محمـــد ب

.2017سنويا منذ عام 

هـــو المركـــز الـــذي حصـــلت عليـــه مصـــر وفقًـــا 
ل لمؤشــر المعرفــة العــالمي فــي التعلــيم قبــ

الجامعي حسبما أعلنـت مؤسسـة محمـد بـن 
.2021راشد آل مكتوم للمعرفة، ديسمبر 

 72المركز الــ
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زارة بمشـاركة و" البنـك الـدولي"أشاد من جانبه 
ــي بشــك ــيم والتعلــيم الفن ــد التربيــة والتعل ل متزاي

مــع أربــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص إلنشــاء 
ـــــات ســـــوق  ـــــة تراعـــــي متطلب مـــــدارس تكنولوجي

هـــــذا، باإلضـــــافة إلـــــى اتخـــــاذ خطـــــوات . العمـــــل
لتحســـين جــــودة التعلـــيم واســــتعداد الخــــريجين

.للعمل من خالل إنشاء جامعات تكنولوجية

إعطـــاء " صـــندوق النقـــد الـــدولي"أكـــد وبـــدوره 
دريب، مصــر األولويــة لالســتثمار فــي التعلــيم والتــ

مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملـة 
مــــع احتياجــــات ســــوق العمــــل، كمــــا تــــم إنشــــاء 

دريب الجامعات التكنولوجية التي تقـدم بـرامج التـ
.المهني إلعداد الطالب على األعمال المختلفة

" فيـــــتش"أكـــــدت وكالـــــة فـــــي ســـــياق متصـــــل، 
جــري أن الدولــة المصــرية تللتصــنيف االئتمــاني

م العديــد مــن اإلصــالحات لتحســين جــودة التعلــي

عمـــل بـــالبالد ال ســـيما بالمنـــاطق الريفيـــة، كمـــا ت
م الفنـي على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعلـي

ظامًـا الالزم للقوى العاملة، فضلًا عن امتالكهـا ن
ـــا مكثفًــــا يتفــــوق علــــى جميــــع األنظ مــــة تعليميـ

األخـــــرى بشـــــمال إفريقيـــــا مـــــن حيـــــث إمكانيـــــة 
.الحصول على التعليم

هـــو المركـــز الـــذي حصـــلت عليـــه مصـــر 
تـدريب وفًقا لمؤشر التعليم التقني وال

مقارنـــــة بـــــالمركز2021المهنـــــي عـــــام 
.2020عام 80

68المركز الــ 
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ــــيم "جــــودة منظومــــة التعل

لـة، بناء اإلنسان المصري على رأس أولويات الدو
ويجــــــب أن يــــــتم بنــــــاؤه علــــــى أســــــاس شــــــامل 

ا ا وثقافيـ ا وعقليـذه الكلمـات بهـ...  ومتكامل بدني
يم أكــد الســيد رئــيس الجمهوريــة أن تطــوير التعلــ

أصـــــــــبح ضـــــــــرورة حتميـــــــــة لتحقيـــــــــق التنميـــــــــة 
ــــة اتخــــذت تطــــوير ـــــًا أن الدول المســــتدامة، مُعلن

ــــاني بعــــد الصــــ ــــاح الث ــــاره الجن ــــيم، باعتب حة التعل
. لمنظومة بناء اإلنسان المصري

السيد وللتأكيد على ضرورة تطوير التعليم، أعلن
عامًــــا للتعلــــيم 2019عــــام رئــــيس الجمهوريــــة 

ة ليكـــــون بمثابـــــة خريطـــــة واضـــــحة واســـــتراتيجي
ة شــــاملة تضــــع التعلــــيم فــــي مكانتــــه بمنظومــــ

النهضــــة الشــــاملة التــــي تشــــهدها الــــبالد، كمــــا
يــد تواكــب ذلــك مــع فلســفة نظــام التعلــيم الجد
فة الـذي أقرتــه وزارة التربيــة والتعلــيم، وهــي فلســ

ــــة  ــــة التعليمي ــــى التعامــــل مــــع العملي تقــــوم عل
كمنظومـــــة شـــــاملة ومتكاملـــــة، للوصـــــول إلـــــى 

.بداعيةمرحلة الفهم واالبتكار وتنمية الملكات اإل
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ــــــيم  ــــــة لتطــــــوير التعل والواقــــــع أن جهــــــود الدول
2019األساســــي والفنــــي، لــــم تقتصــــر علــــى عــــام 

فقــط، بــل هــي جهــود دؤوبــة ومســتمرة منــذ عــام 
، شـــهدت خاللهـــا المنظومـــة مراحـــل عـــدة 2014

لة لتكامـــل العمليـــة التعليميـــة كمنظومـــة شـــام
.  لتحقيق التنمية المستدامة

الخطـة ، حينمـا تضـمنت 2014وكانت البداية عام 
االســــــــتراتيجية للتعلــــــــيم قبــــــــل الجــــــــامعي 

عــدة محــاور أساســية، مــن بينهــا ) 2014-2030(
ية، ، التي تدعم األهداف القومالمناهج المُطوّرة

ـــالواقع المحلـــي ـــرتبط ب ة ، وتركـــز علـــى أنشـــط[وت
ت، فعّالــة، تــدعم التفكيــر الناقــد، وحــل المشــكال

وقــيم المواطنــة فــي مجتمــع المعرفــة، وتنطــوي
جتمـع على آلية تحقق مرنة للوفاء باحتياجـات الم

.المحلي والفروق الفردية بين الطالب

ـــا جـــذريا ـــاهج طابعً ـــة تطـــوير المن واتخـــذت عملي
، 2017وممتـــدا علـــى مراحـــل متعـــددة، ففـــي عـــام 

تمــــت االســــتعانة بخبــــراء ومؤسســــات دوليــــة، 

والعمــل مــع مؤسســات فــي الواليــات المتحــدة 
ا األمريكيــــة وفنلنــــدا وفرنســــا وســــنغافورة، كمــــ

ــــيم فــــي بعــــض ــــراء التعل تمــــت االســــتعانة بخب
ـــــــــة، مثـــــــــل ـــــــــات الدولي ـــــــــك الـــــــــدولي : الهيئ البن

ــــــــاهج  واليونيســــــــيف واليونســــــــكو؛ لبنــــــــاء المن
الجديــدة، األمــر الــذي أســهم فــي وضــع إطــار عــام 

.للمناهج الجديدة

اهج وتضـــمنت اســـتراتيجية الدولـــة لتطـــوير المنـــ
واالرتقـــاء بجـــودة المنظومـــة التعليميـــة، أربعـــة

تطـــــوير نظـــــام التعلـــــيم، : محـــــاور رئيســـــة وهـــــي
وتعــديل نظــام الثانويــة العامــة، وفــتح المــدارس

بة اليابانيـــــــة، والمـــــــدارس التكنولوجيـــــــة بالنســـــــ
. للتعليم الفني

وفيمـــــا يخـــــص المحـــــور األول الخـــــاص بتطـــــوير 
ة النظــام التعليمــي، فقــد عملــت مــن خاللــه الدولــ

ــتلخصتطــوير المنــاهج الدراســية علــى  حيــث ي
ة النظام الجديد في مناهج جديـدة تمامًـا، وطريقـ

.تدريس مبتكرة
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أن اتصــالًا، تهــدف طــرق التــدريس المبتكــرة إلــى
يتعـــود الطالـــب منـــذ الصـــغر علـــى أن يلغـــي مـــن 
ذاكرتــــــه فلســـــــفة الحفـــــــظ والتلقـــــــين، ويكـــــــوِّن

ل شخصــية مبتكــرة مفكــرة طمــوح، تســتطيع حــ
ون المشــكالت، والتفكيــر خــارج الصــندوق وأن يكــ

ــــــرم اآلخــــــر  ــــــر انتمــــــاء لوطنــــــه ويحت الطفــــــل أكث
ولديـــه روح التعـــاون مـــع الجميـــع، ويتمحـــور كـــل 

يــق ولتحق". بنــاء الشخصــية المصــرية"ذلــك حــول 
ـــــة عـــــددًا مـــــن السياســـــات  ـــــك اتخـــــذت الدول ذل
والترتيبــــــات التــــــي شــــــملت مختلــــــف المراحــــــل 

:الدراسية كاآلتي

تـم إلغـاء االمتحانـات:مرحلة رياض األطفال
ـــــــــدائي،  ـــــــــاني االبت فـــــــــي الصـــــــــفين األول والث
واســـــــتبدالها بتطبيقـــــــات تقـــــــيس قــــــــدرات 

.الطالب

الصـــــف الثـــــاني االبتـــــدائي وحتـــــى الثالـــــث
فيمــا يخــص الطــالب الموجــودين : اإلعــدادي

ــــاني  فــــي المــــدارس بالفعــــل مــــن الصــــف الث
ــم يط ــى الثالــث اإلعــدادي، فل بــق االبتــدائي وحت

علـــيهم نظـــام التعلـــيم الجديـــد، فهـــم بـــنفس
ـــاهج وذات االمتحانـــات حتـــى يصـــلوا إلـــى  المن
ـــــــم تخفـــــــيض  ـــــــة، فيمـــــــا ت ـــــــة التراكمي الثانوي

ة مناهجهم لتكون مناسـبة لعـدد أيـام الدراسـ
.الفعلية، حتى ال تكون طويلة ومكدسة

الصــفوف مــن الرابــع حتــى الســادس وفــي
ال تــــــؤثر االمتحانــــــات فــــــي نجــــــاح ،االبتــــــدائي

أو رســـــوب الطالـــــب وإنمـــــا تهـــــدف لقيـــــاس 
ن مســتوى التحصــيل الدراســي لكــل طالــب مــ

–جيــد جــدًا –ممتــاز (دون درجــات بــل بتقــديرات 
).ضعيف–مقبول –جيد 
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ــــي يدرســــهالطبيعــــة المــــواد أمــــا بالنســــبة  الت
الطــــالب فــــي المرحلــــة االبتدائيــــة وفــــق النظــــام

ـــى شـــقين، األول مـــواد  ـــد، فهـــي تنقســـم إل الجدي
مـادة متصلة ببعضها، فمثلًا سوف تكون هناك

تجمــــــع اللغــــــة العربيــــــة بالمفــــــاهيم العلميــــــة 
لفنية، والمفاهيم الرياضية والمفاهيم الحياتية وا

وتكــون دروســها وفــق القــدرات العقليــة لطــالب
لة، كل مرحلة، أما الشق الثاني، فهي مواد منفصـ

ألنشـطة مثل اللغة اإلنجليزية والتربيـة الدينيـة وا
ربيــة بشــتى أنواعهــا، وتتكــون الدراســة باللغــة الع

بــــدءًا مــــن مرحلــــة ريــــاض األطفــــال حتــــى نهايــــة 
رس المرحلة االبتدائية وهو مـا ينطبـق علـى المـدا
ديــة الحكوميــة والتجريبيــة، أمــا فــي المرحلــة اإلعدا

.  يزيةتتم درس العلوم والرياضيات باللغة اإلنجل

ظومـة والجدير بالذكر أن التغيير األساسي في من
تم بهـا التعليم الجديدة هو تغيير الطريقـة التـي يـ

م قياس مهـارات الطـالب واسـتيعابهم، حيـث يـت
ـــــر شـــــكل أســـــئلة االمتحـــــان بمـــــا يكشـــــف  تغيي

يـة استيعاب الطالب وفهمهم للمناهج التعليم
.وليس الحفظ والتلقين

ـــــالتركيز علـــــى الفهـــــم  ـــــذلك تتميـــــز المنـــــاهج ب ك
المتعمــــــق والتفكيــــــر بــــــدلًا مــــــن الكــــــم الهائــــــل 

ـحـيــة، للمحتوى في المنـاهج الـتـقـلـيــديــــة الســـط
والـــــذي يـعـطــــــي األولـويــــــــة للمعلومـــــات علــــــى 
حســـاب المعرفـــة المتعمقـــة، كمـــا تعمـــق مبـــدأ 

داخل حـديثًا فـي التعلــيم والمعرفـة يقــوم علـى التــ
قــال بــين التخصصــات المتعــددة، بمــا يعنــي االنت

ـــاء المعرفـــي ـــى البن مـــن المقـــررات المنفصـــلة إل
المتكامـــل بـــين عـــدة تخصصـــات معرفيـــة داخـــل 
المقــرر الواحــد، وهــذا يســاعد علــى توســيع إدراك 

ر إلى الطالب للمعرفة بأبعادها المختلفة، والنظ
.الظواهر من جوانبها المتعددة
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ة، نظـــام الثانويـــة العامـــاتصـــالًا، ففيمـــا يخـــص 
فقـــد أعلنـــت الدولـــة عـــن تعـــديل نظـــام الثانويـــة

وات، العامــة بحيــث يكــون التقيــيم علــى ثــالث ســن
عن طريق عدد من االمتحانات يخوضـها الطالـب 
علـــــى مـــــدار الســـــنوات الثالثـــــة، ويـــــتم احتســـــاب 
المجموع التراكمـي علـى أسـاس الـدرجات األعلـى

بنســـــــب تدريجيـــــــة تضـــــــمن حضـــــــور الطـــــــالب 
.وخوضهم لجميع االمتحانات

ة، تضــمَّن النظــام الجديــد إلغــاء المــواد المنتهيـــ
ار بحيث تكون الدراسة في جميـع المـواد علـى مـد

-علـوم"العام، كما تم اإلعالن عن إلغـاء تقسـيم 
ـــث يصـــبح" رياضـــة داخـــل الشـــعبة العلمـــي، بحي

.فقط" أدبي-علمي "التقسيم إلى شعبتي 

ن وســتبقى منــاهج الثانويــة العامــة كمــا هــي بــدو
حيــث تغييــر إال فــي طريقــة التقيــيم واالمتحانــات؛

ـــا فـــي 12يـــؤدي الطالـــب  ســـنوات، يختـــار 3امتحانً
امتحانـات مـن حيـث الـدرجات التـي 4منها أفضل 

حصــــل عليهــــا وهــــو مــــا يُتــــيح أكثــــر مــــن فرصــــة 
للتعـــــويض، وتعتمـــــد االمتحانـــــات فـــــي النظـــــام 

س الجديـــد علـــى الفكـــر، والتحليـــل، واإلبـــداع لقيـــا
.المهارات الفكرية والمعرفية للطالب

رة فـــي ســـياق متصـــل، بـــذلت الدولـــة جهـــودًا كبيـــ
رية  لتطوير نظام التعليم في المدارس المصـ

ق حيــث ســعت مــن خاللهــا إلــى تطبيــ،اليابانيــة
النمــــــوذج اليابــــــاني مــــــن األنشــــــطة التعليميــــــة 

، وتشــــــير الكلمــــــة إلــــــى (TOKATSU)" توكاتســــــو"
مفهـــوم التنميـــة الشــــاملة للطفـــل مـــن جميــــع 
الجوانـــــب، مـــــن خـــــالل بنـــــاء شخصـــــية الطفـــــل 
ــــــه وقيمــــــه  ــــــة فــــــي ســــــلوكياته ومهارات المتمثل

ه واتجاهاتــه بــنفس درجــة األهميــة لتنميــة معارفــ
.ومعلوماته ومهاراته العقلية
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ومــن ثــمّ خلــق مــواطن صــالح متــزن منــتج يعتــز 
ه بنفســـه، ويقـــوم بـــأدواره فـــي المجتمـــع لمـــا فيـــ

صــالحه الشخصــي وصــالح المجتمــع ككــل علــى
حـــدٍ ســـواء، ويتحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل مجموعـــة 
ــــة مــــن األنشــــطة المرتبطــــة بالمهــــارات الحياتي

التـــــي تــــــدرج فــــــي الممارســـــات اليوميــــــة داخــــــل 
.المدرسة

ــــق العمــــل بالمــــدارس  فــــي هــــذا الســــياق، انطل
مدرسـة، اعتبـارًا 35المصرية اليابانية بـواقع عـدد 

ـــــى 2019/2018مـــــن العـــــام الدراســـــي  إضـــــافة إل
مـــــــدارس دخلـــــــت الخدمـــــــة العـــــــام الدراســـــــي 7

، واقتصــر التقــديم علــى مرحلــة ريــاض2020/2019
األطفـــال والصـــف األول االبتـــدائي، وكانـــت لغـــة

الدراســـــــة األساســـــــية هـــــــي العربيـــــــة، وقـــــــررت 
ــــى اإلنجل ــــيم التحــــوُّل إل ــــة والتعل ــــة وزارة التربي يزي

.فيما بعد

يـــة والجـــدير بالـــذكر أن المـــدارس المصـــرية اليابان
م تعتبـــر أحـــد أهـــم إنجـــازات وزارة التربيـــة والتعلـــي

خــالل األعــوام الســابقة، حيــث تــم إنشــاؤها وفــق
تصـــــميمات ومعـــــايير عالميـــــة لجـــــذب الطـــــالب 
ـــــث تضـــــم المدرســـــة  وممارســـــة األنشـــــطة، حي
ــــب لممارســــة األنشــــطة،  ــــرة للطال فراغــــات كبي

توى باإلضافة إلى تجهيز الفصول على أعلـى مسـ
.بكل اإلمكانات المتاحة

المهنـي التعليم الفنـي والتـدريباتصالًا، يحتل 
تقبلية أهمية كبيرة في ضوء االستراتيجية المسـ

ــــــة مصــــــر " ، ضــــــمن محــــــور األهــــــداف "2030رؤي
االجتماعيــة، كمــا يحتــل مكانــة عظيمــة فــي دول

نمو، العالم المتقدم، وفي االقتصادات سريعة ال
باعتبــــاره أحــــد أهــــم آليــــات الدولــــة فــــي مواجهــــة 
البطالــــة، وتحقيــــق العدالــــة االجتماعيــــة، وزيــــادة

. القدرة التنافسية لالقتصاد
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دولـة فـي في السياق ذاته، ولتنفيـذ اسـتراتيجية ال
ي تنفيـذ تطوير التعليم الفني، فقد بدأت الدولة ف
اء هيئـة مهمتين رئيستين، تتمثل األولى في إنش

ـــي، بي ـــيم الفن نمـــا مســـتقلة العتمـــاد جـــودة التعل
ل وتـدريب تتمثل الثانية في إنشاء أكاديمية لتأهي

معلمـــي التعلـــيم الفنـــي، بعـــدد مـــن الفـــروع فـــي 
وتــــم االنتهــــاء مــــن صــــياغة مــــواد . المحافظــــات

ث مشروع القانون الخـاص بالهيئـة، إلصـداره، حيـ
.سيكون للهيئة مجلس إدارة ومجلس أمناء

ـــــا، عملـــــت الدولـــــة علـــــى  تطـــــوير المنـــــاهج أيضً
يــــة، الخاصــــة بمــــدارس التكنولوجيــــا التطبيق

حيـــث يتكـــون المـــنهج الدراســـي بهـــذه المـــدارس 
ـــــوم  ـــــات أساســـــية وهـــــي؛ العل ـــــة مكون مـــــن ثالث
ــــــــــوم الفنيــــــــــة  األساســــــــــية والثقافيــــــــــة، والعل
ـــــــي  فـــــــي مجـــــــال التخصـــــــص، والتـــــــدريب العمل
داخـــــل المصـــــانع مـــــع مراعـــــاة تطبيـــــق الجـــــودة 

.  بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـــ ـــة للتطـــوير، تغييـــر جمي ع وتضـــمنت خطـــة الدول
منــــــاهج التعلــــــيم الفنــــــي إلــــــى نظــــــام إكســــــاب 

والتـــي تتكـــون مـــن مهـــارات مهنيـــة " الجـــدارات"
ات وفنيـة مصـحوبة بمعـارف وسـلوكيات وتوجهــ

ــتم إعــداده حســب ــي الــذي ي حديثــة مــن قبــل الفن
هـــذا النظـــام، مـــن خـــالل تعلـــيم فنـــي متقـــدم ذي 

ــتم االســتفادة مــ ن مســتوى جــودة عــالمي حتــى ت
المــوارد البشــرية، ويكــون هنــاك جيــل جديــد قــادر

.على إحداث التغيير

م وشـكل تتضمن االستراتيجية أيضًا، تغيير نظـا
مًــا علــى التقيــيم الخــاص باالمتحانــات، ليصــبح قائ

قـــل الفهـــم ولـــيس الحفـــظ والتلقـــين، وبـــذلك تن
ــــــــدة،  مــــــــدارس التكنولوجيــــــــا التطبيقيــــــــة الجدي

ورته التعليم الفني نقلة حضارية وتحسن مـن صـ
.داخل المجتمع
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ـــــد الجـــــدارات  ـــــم االنتهـــــاء مـــــن تحدي وبالفعـــــل ت
مهنـة تتضـمن جميـع المهـن 30المطلوبة لنحو 

ــــــدقي، والزراعــــــي، والتجــــــاري،  ــــــيم الفن فــــــي التعل
تخصصًــــا بمــــدارس التعلــــيم 21باإلضــــافة إلــــى 

ــــب ــــل للطال ــــم تصــــميم دلي ــــي، وت الصــــناعي الفن
ودليل للمعلم ووحدات دراسـية تغطـي المنـاهج
الدراســـية لهـــذه المهـــن، باإلضـــافة إلـــى تطـــوير

.مناهج للتعليم الفني106

كمــــا تــــم تطبيــــق هــــذه المنــــاهج المطــــورة فــــي 
مــــدارس بمختلــــف نوعيــــات التعلــــيم الفنــــي105

الصــــناعي والزراعــــي والفنــــدقي والتجــــاري، لخلــــق
ثقافـــــة تطبيـــــق منهجيـــــة الجـــــدارات عنـــــد كـــــل 

ــ ــيم الطال ــر نظــام تقي ــم تغيي ب المعلمــين، كمــا ت
ليؤكـــد حتميـــة إتقـــان الطالـــب لجميـــع الجـــدارات

لك المطلوبة لحصـوله علـى شـهادة الـدبلوم، كـذ
مدرســة علــى االعتمــاد والجــودة حتــى 30حصــلت 
.2019مدارس فنية حتى يناير 9و2018ديسمبر 

مـة اتصالًا، هدفت جهود الدولة إلى تطـوير منظو
ــــ ــــي بشــــكل عــــام، لتخــــريج العمال ــــيم الفن ة التعل

الفنيـــــة التـــــي تجيـــــد المهـــــارات المطلوبـــــة مـــــن
أجــــل تحقيــــق النهضــــة االقتصــــادية المنشــــودة

لجعـــل مصـــر قـــادرة علـــى المنافســـة مـــع الـــدول 
ة المتقدمــة، والعمــل علــى تغييــر الصــورة الذهنيــ

المرســـخة فــــي أذهـــان المصــــريين عـــن التعلــــيم 
.الفني

ى وفيما يخص خطـط الدولـة لتطـوير القطـاع علـ
المــــدى القريــــب، فهــــي تتضــــمن االســــتمرار فــــي 
ـــة ـــي حســـب منهجي ـــيم الفن ـــاهج التعل تطـــوير من

لــيم الجــدارات ليكتمــل التطبيــق فــي مــدارس التع
الفنــــــي المــــــزدوج مــــــع بدايــــــة العــــــام الدراســــــي 

يـة ، وتشغيل الهيئـة المصـرية الوطن2025/2024
لضــــــمان الجــــــودة واالعتمــــــاد لبــــــرامج التعلــــــيم 

بعـــــد إقـــــرار ) إتقـــــان(التقنـــــي والفنـــــي والمهنـــــي 
.مجلس النواب لقانونها
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يــز هــذا، باإلضــافة إلــى إنشــاء وتشــغيل مركــز تعز
ضمان الجـودة فـي مـدارس التعلـيم الفنـي داخـل
الــوزارة، بالتعــاون مــع الجانــب األلمــاني والجهــات

اد الدوليـــة األخـــرى الداعمـــة للتعلـــيم الفنـــي، إلعـــد
المــــدارس للتقــــدم لالعتمــــاد مــــن هيئــــة ضــــمان 

، مــع تشــغيل أكاديميــة)إتقــان(الجــودة الجديــدة 
.معلمي التعليم الفني

يجية فــي ســياق متصــل، لتــرويج وترســيخ اســترات
ـــــــيم واالرتقـــــــاء بجـــــــودة  ـــــــة لتطـــــــوير التعل الدول

ن تنظــيم مجموعــة مــالمنظومــة التعليميــة، تــم 
ــــات  ــــي أســــهمت فــــي المــــؤتمرات والملتقي الت

جــاء تطــوير االســتراتيجية وتوعيــة المــواطن بهــا،
، "رمـؤتمر تطـوير التعلـيم فـي مصـ: "في مقدمتها

، تحــــت عنــــوان 2019والــــذي انطلــــق فــــي مــــارس 
التحـــــديات آفـــــاق .. تطـــــوير التعلـــــيم فـــــي مصـــــر"

طـوير ؛ خلصت نتائج المؤتمر إلى ضـرورة ت"النجاح

، مـع المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقيـيم
تعزيز دمج بنك المعرفة في العملية التعليمية و

ـــة والمواطنـــة ـــاء الشخصـــية كأســـاس للهوي ، بن
.وتنمية شخصية الطالب

ــــل ــــا باالســــتمرار فــــي تأهي أوصــــى المــــؤتمر أيضً
ـــد والتطـــو ـــول التجدي ير القاعـــدة المجتمعيـــة لقب

التعليمـــــي فـــــي مختلـــــف مراحـــــل التعلـــــيم قبـــــل 
الجـــامعي والجـــامعي مـــع دعـــم مســـيرة تطـــوير 
ــاء المــواطن العقــل المصــري، وتحــديث آليــات بن

مـــــن خـــــالل التفكيـــــر النقـــــدي، وتنميـــــة مهـــــارات 
ار الطالب في حـل المشـكالت والقـدرة علـى الحـو

.والمساءلة والنقد والتحليل

صعدت مصر إلى المركزوعلى إثر هذه الجهود، 
دولة في 78ألعلى US Newsضمن تصنيف 39

ير األمـر الـذي يؤكـد أن الدولـة تسـ،جودة التعليم
.يميةفي الطريق الصحيح إلصالح العملية التعل
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وير بخطـة مصـر لتطـأشاد البنك الدولي كذلك 
التعلـــيم مـــن خـــالل الشـــروع فـــي إجـــراء تغييـــرات 

ولوجيـا واسعة للنظام التعليمي باستخدام التكن
مــــن أجــــل تقــــديم ودعــــم وقيــــاس وإدارة عمليــــة 

.التعلُّم والتطوير المهني للمعلمين

ــــل قــــرر ــــدولي باإلشــــادة، ب ــــك ال ــــف البن ــــم يكت ول
راتيجية دعم تنفيذ االسـتالمجلس التنفيذي له 

الوطنيـــــة الشـــــاملة لتطـــــوير التعلـــــيم قبـــــل
مليـــون دوالر 500بقيمـــة ،الجـــامعي فـــي مصـــر

ــــة  أمريكــــي، وهــــو مــــا يُعــــدُّ أضــــخم دعــــم للعملي
ــة التعليميــة وتطــوير العنصــر البشــري فــي ال دول

ـــر  المصـــرية، ممـــا يعكـــس مســـتوى التعـــاون غي
. المسبوق مع مصر

وتجســد هــذه الخطــوة مــن البنــك الــدولي، الــدعم 
يــة الكامــل مــن جانــب المؤسســة التمويليــة الدول

لعمليــة إصــالح وتطــوير التعلــيم كمحــور رئــيس
مــــن محــــاور التنميـــــة االقتصــــادية واالجتماعيـــــة 

لــة بمــا يســتهدف تحقيــق نق. الشــاملة فــي مصــر
اسـب نوعية وشاملة لمنظومة التعلـيم وبمـا يتن

امع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولي.

500
قيمــــــة دعــــــم تنفيــــــذ االســــــتراتيجية

يم الوطنيـــة الشـــاملة لتطـــوير التعلـــ
.قبل الجامعي في مصر

مليــــون دوالر
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"إدارة النظام التعليمي

ة اتخذت الدولة خطوات إيجابيـة إلصـالح منظومـ
ي التعلــيم، مــن خــالل التمكــين المهنــي والــوظيف

للمعلمــــــين، وتحســــــين الظــــــروف االجتماعيــــــة 
ــدريس فــ ــة الت ــة والصــحية ألعضــاء هيئ ي والمالي

المــدارس، وفــي هــذا الســياق، تمــت زيــادة رواتــب 
م، المعلمــين، لرفــع المســتوى المعيشــي للمعلــ
دة وأعلنــت وزارة التربيــة والتعلــيم عــن توقيــع عــ
فيـز برتوكوالت مع الشركات العالميـة، بهـدف تح

ومكافـــــأة المعلمـــــين، وتزويـــــدهم بحزمـــــة مـــــن 
.المميزات

التمكـــين المهنـــي فـــي هـــذا الصـــدد، وفـــي إطـــار 
ـــــوظيفي للمعلمـــــين ـــــم إطـــــالق وال ـــــامج ، ت برن

ـــا" ـــاره جـــزءًا أساســـيا مـــ" المعلمـــون أولً ن باعتب
ة مجتمـــع الـــتعلُّم المصـــري القـــائم بـــدعم الدولـــ

، لتحقيـــق عـــدة أهـــداف 2015المصـــرية، فـــي عـــام 
:تمثل أبرزها في

تشــجيع التأمــل وتطــوير مجتمعــات ممارســة
.متعاونة ومبتكرة



48 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

 إنشـــــاء جيـــــل جديـــــد مـــــن المعلمـــــين خبـــــراء
فـــي مـــوادهم الدراســـية، وكـــذلك فـــي عمليـــة 

ع التعلـــيم نفســـها، قـــادرين علـــى تحليـــل جميـــ
ة، أهـــداف التعلـــيم بطريقـــة مختلفـــة ومبتكـــر
ـــق بيئـــة التعلـــيم المثلـــى، والوصـــول إلـــ ى وخل

تجربــــــة التعلــــــيم المناســــــبة، وكــــــذلك نمــــــط 
.التقييم األنسب

 ،تغييـــــــر الســـــــلوكيات المهنيـــــــة للمعلمـــــــين
.والتطوير المهني المستمر لهم

 تحســـــــين جـــــــودة التعلـــــــيم، ورفـــــــع مكانـــــــة
.المعلمين في المجتمع

 تغييــــر حيــــاة المتعلمــــين فــــي جميــــع أنحــــاء
.جمهورية مصر العربية

 تأســــيس قــــوى عاملــــة علــــى أعلــــى مســــتوى
ــ ة قــادرة علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي للدول

.المصرية

ومــــن خــــالل تلــــك األهــــداف، ينتقــــل المعلمــــون 
إلـى" اكتسـاب المعرفـة"والمتعلمون من مرحلـة 

بح ، وفــــي النهايــــة يصــــ"تطبيــــق الــــتعلُّم"مرحلــــة 
ن متلـقٍ المُتعلم ممارسًا شغوفًا بالتعلم بدلًا م

.سلبي للمعرفة

ومــــن خــــالل البرنــــامج، يشــــارك المعلمــــون فــــي 
ورش عمـــل لدراســـة اإلطـــار الســـلوكي الخـــاص 

ويُعـــــــدُّ هـــــــذا اإلطـــــــار أداة مهنيـــــــة . بالبرنـــــــامج
متخصصـــــة تـــــم تطويرهـــــا باســـــتخدام معـــــايير 

. تدريس عالمية

علم، كما تُعدُّ ورش العمل نقطة بداية لرحلة الـت
ى ويليها برنامج تطور مهنـي مسـتمر يوظـف قـو

المعلمـــــين المتحمســـــين مـــــن خـــــالل شـــــبكات
حيــث يقــوم المعلمــون ؛"المــدارس المحوريــة"

هابمشـــاركة الممارســـات الجيـــدة التـــي اكتســـبو
مـــــع المـــــدارس " المعلمـــــون أولًـــــا"فـــــي برنـــــامج 

.المجاورة
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برنــــامج فــــي، شــــارك 2018واعتبــــارًا مــــن مــــايو 
ألــــــف معلــــــم 45أكثــــــر مــــــن " المعلمــــــون أوالً"

زء مديريات تعليمية مختلفة، كج10ومعلمة من 
مــــــــــن مجتمعــــــــــات الممارســــــــــة األساســــــــــية 

.والموسعة

، وقعــــــــت وزارة التربيــــــــة 2020وفــــــــي ديســــــــمبر 
" يـةهيئة كيـر الدول"مذكرة تفاهم مع والتعليم 

العـام للمساهمة في تدريب المعلمين بالتعليم
ــا مــن والفنــي، علــى أحــدث طــرق التعلــيم، انطالقً

إيمانهـــــا بـــــأنَّ المعلـــــم يُعـــــدُّ العمـــــود الفقـــــري 
دًا للعمليـــة التعليميـــة، ويجـــب أن يكـــون مســـتع

ــــا للتطــــوير، وتســــتهدف الــــوزارة مــــن خــــالل  دائمً
:المذكرة

 تحقيــــــــــق أهــــــــــداف التنميــــــــــة المســــــــــتدامة
.للمعلمين

تطوير منظومة التعليم في مصر.

ـــــدريبهم؛ لتحقيـــــق ـــــالمعلمين وت االهتمـــــام ب
.األهداف المرجوة من العملية التعليمية

ي إتاحــــة التــــدريبات المختلفــــة للمســــاهمة فــــ
تأهيـــــل الكـــــوادر وبنـــــاء القـــــدرات للمعلمـــــين 

.فةواإلداريين في البرامج التدريبية المختل

لـة فـي اتصالًا، نظمت وزارة التربية والتعليم، ممث
تعـاون مركز تطوير المناهج والتقـويم التربـوي، بال

بات تـدريمع اإلدارة المركزية للتعليم األساسـي، 
نهج لمعلمي الصف الرابع االبتـدائي علـى المـ

، مـــن خـــالل شـــبكة الفيـــديو كـــونفرانسالجديـــد، 
بجميــع أنحــاء الجمهوريــة علــى المــنهج الدراســي 

أكتـوبر 6سـبتمبر وحتـى 25الجديد، في الفترة من 
، وذلك ضمن خطة الوزارة استعدادًا للعـام2021

.2022/2021الدراسي 



50 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ألــــف 80واســـتهدفت التـــدريبات مــــا يقـــرب مـــن 
معلــــم بالتعـــــاون مــــع عـــــدد مــــن المؤسســـــات 

:العالمية، على النحو التالي

ات تــدريب المعلمــين فــي تخصصــات الرياضــي
".مؤسسة ديسكفري"والعلوم بالتعاون مع 

 ــــــــة ــــــــدريب معلمــــــــي الدراســــــــات االجتماعي ت
والمجــــاالت المهنيــــة بالتعــــاون مــــع شــــركة 

.هجوخبراء مركز المنا" جيوجرافيكناشيونال "

تنظـــيم تـــدريبات لمعلمـــي المجـــال الصـــناعي ،
ـــــــي، واإلعـــــــالم  والزراعـــــــي، واالقتصـــــــاد المنزل

.التربوي، والمكتبات

 تــــدريب معلمــــي الحاســــب اآللــــي، وإخصــــائي
نولوجيـا التطوير الذين كُلفوا بتدريس مـادة تك

.المعلومات واالتصاالت

شرح محاور وأهداف مخرجات التعلم.

ـــة للمعلمـــين حـــول تنظـــيم محاضـــرات تدريبي
ــــاني" التوكاتســــو"أنشــــطة  ، بحضــــور وفــــد ياب

.بالتعاون مع المدارس المصرية اليابانية

 شــــرح كيفيــــة التعامــــل مــــع بنــــك المعرفــــة
المصــــــــري، والمنصــــــــات اإللكترونيــــــــة التــــــــي 

.أطلقتها الوزارة خالل الفترة الماضية

اع وفي إطار خطة الدولة المصرية لتحسين أوض
لســنة 212المعلــم ماليــا، تــم إصــدار القــانون رقــم 

بتعـــــديل بعـــــض أحكـــــام قـــــانون التعلـــــيم 2020
والقــانون 1981لســنة 139الصــادر بالقــانون رقــم 

، بشـأن إعـادة تنظـيم األزهــر 1961لسـنة 103رقـم 
ـــــي يشـــــملها، وبإنشـــــاء صـــــندوق  ـــــات الت والهيئ

يميـة الرعاية االجتماعية للمعلمين بالمهن التعل
ـــيم ال ـــيم والتعل ـــة والتعل ـــي ومعـــاونيهم بالتربي فن

واألزهــــر الشــــريف، ودخــــل القــــانون حيــــز التنفيــــذ 
.وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية
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ية يســتهدف القانـــــون تحســـــــين األوضــاع المــــــال
مليـون معلـم 1.4مليون موظف مـنهم 2.1لعدد 

ـــــــف 700بالتربيــــــة والتعلــــــيم واألزهــــــر، ونحــــــو  ألـ
ـــة تصــل إلــى موظــف معــاون لهــم بإجمــالي تكلفـ

وذلـك مليارات جنيه، بخالف األعباء التأمينيـة؛6.1
باعتبـــــارهم الركيـــــزة األساســـــية فـــــي المشـــــروع

هام القومي لتطـوير التعلـيم، القـادرين علـى اإلسـ
وقــد تضــمن. الفعــال فــي بنــاء وتنميــة وطــنهم

: القانون العديد من المزايا والمنح كاآلتي

 مـن قيمـة بـدل المعلـم بمـا يتـراوح % 50زيادة
ـــــــــا إلـــــــــى 75مـــــــــن  ـــــــــا 180جنيهً ـــــــــا وفقً جنيهً

تفيد للمســـتويات الوظيفيـــة للمعلمـــين، يســـ
مليــــــون معلــــــم بتكلفــــــة ســــــنوية 1.4منهــــــا 

.مليار جنيه، بخالف األعباء التأمينية1.8

 مـــــنح حـــــافز أداء إضـــــافي شـــــهريًا لشـــــاغلي
بةالوظــــائف التعليميــــة بفئــــات ماليــــة بنســــ

مــــــن قيمــــــة حــــــافز األداء الحــــــالي فــــــي% 50
جـــنيــــــهًا 140، بمـــا يتراوح مـــن 2020يونيو 30

ـــــى  ــــا يســــتفيد منهــــا 185إلــــ مليــــون 1.4جنيهً
مليــار جنيــه، 1.2معلــم، بتكلفــة ســنوية بلغــت 

.بخالف األعباء التأمينية

 ـــات النقـــل مـــنح مكافـــأة إضـــافية عـــن امتحان
ر لكـــــل العـــــاملين بالتربيـــــة والتعلـــــيم واألزهـــــ

مــن قيمــة مكافــأة % 25بفئــات ماليــة تعــادل 
ـــــــــات النقـــــــــل فـــــــــي  ، 2020يونيـــــــــو 30امتحان

ويســــــتفيد مــــــن هــــــذه المكافــــــأة اإلضــــــافية
مليـــون معلـــم بمتوســـط شـــهري يتـــراوح 1.4

ـــا إلـــى 65مـــن  ـــا، كمـــا يســـتفيد 155جنيهً جنيهً
ـــــا  ـــــف موظـــــف بمتوســـــط 700منهـــــا أيضً أل

ــا إلــى 50شــهري يتــراوح مــن  ــا، 155جنيهً جنيهً
مليـار جنيـه، بخـالف األعبـاء2.3بتكلفة سنوية 

.التأمينية
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حــة يتــراوح متوســط الزيــادات الشــهرية المقتر
فـــي حزمـــة المزايـــا الماليـــة الجديـــدة بالقـــانون

ن للمعلمين بقطاع التعليم قبـل الجـامعي مـ
ـــــا للمعلـــــم إلـــــى 325 ـــــا لكبيـــــر 475جنيهً جنيهً

ة دون المعلمين وفقًا لمسـتوياتهم الوظيفيـ
بلــغ حــافز اإلدارة المدرســية، بتكلفــة إجماليــة ت

.ةمليارات جنيه، بخالف األعباء التأميني5.6

ور كمــا يتضـــمن القـــانون إصــالحات هيكليـــة لألجـــ
وق وإنشـاء صـندبقطاع التعليم قبل الجامعي، 

للمعلمـــــــين للرعايـــــــة االجتماعيـــــــة والماليـــــــة 
تعلـيم بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربيـة وال

ئـيس واألزهر يكون له شخصـية اعتباريـة، ويتبـع ر
.رىمجلس الوزراء، ومقره الرئيس بالقاهرة الكب

ـــة العـــام المـــالي ـــا لمشـــروع موازن اتصـــالًا، ووفقً
ـــا للعـــاملين 2022/2021 ، تمـــت إضـــافة عـــدة مزاي

ــــي تتضــــمن حــــافز تطــــوي ــــيم، والت ر بقطــــاع التعل

المعلمــــــين بقطــــــاع التعلــــــيم قبــــــل الجــــــامعي 
بـــــالتعليم العـــــام واألزهـــــر والـــــذي ســـــبق أن تـــــم 

ألفًــا لــه 315مليــار جنيــه لنحــو 1.5تخصـيص مبلــغ 
ريــــاض األطفــــال، الصــــفوف (للمراحــــل الســــنية 

ة إضــافية بتكلفــ) األول والثــاني والثالــث االبتــدائي
لـــى قـــدرها مليـــار جنيـــه، لتصـــل التكلفـــة الكليـــة إ

. مليار جنيه2.5

ا كمــا اتخــذت وزارة التربيــة والتعلــيم إجــراءً مهمًــ
وذلــك للحفــاظ علــى كرامــة المعلــم المصــري، 

رقم بتقديم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة بـ
ـــــى مـــــواد القـــــانون رقـــــم 241 لســـــنة58مكـــــرر إل

د بإصـــدار قـــانون العقوبـــات، وذلـــك لتشـــدي1038
علـى العقوبات على كل من تعدى باإليذاء البدني

به، أحد أعضاء هيئة التدريس أثنـاء عملـه أو بسـب
علــى لتصــبح العقوبــات هــي نفســها التــي تطبــق
.المتجاوزين بحق القضاة وضباط الشرطة
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"التعلـــــــــــــيم المجتمعـــــــــــــي

ــا كبيــرًا بمشــكلة األميــ ة، فــال تــولي الدولــة اهتمامً
م والـتعلُّم؛ سبيل للتنمية واستدامتها إال بالتعلي

وتســــعى الهيئــــة العامــــة لتعلــــيم الكبــــار ومحــــو
األميـة، األمية سعيا حثيثًا إلعالن مصر خالية من

مـــن خـــالل خطـــة وطنيـــة تتكـــاتف فيهـــا الجهـــود 
.الحكومية كافة، وغير الحكومية

ــ ا فـي هــذا السـياق، أولــت الدولـة اهتمامًــا ملحوظً
بمــدارس التعلــيم المجتمعــي، وهــو مــا انعكــس 
في زيـادة عـدد مـدارس التعلـيم المجتمعـي الـذي
تـــم إنشـــاؤها خـــالل الســـنوات الســـبع الماضـــية

.مدرسة162والتي بلغ عددها 

فــــــي الســــــياق ذاتــــــه، تمثــــــل مــــــدارس التعلــــــيم 
ـــا فريـــدًا لتكـــاتف الجهـــود بـــ ين المجتمعـــي نموذجً

م مختلـــف الجهـــات؛ حيـــث يتلقـــى معلمـــو التعلـــي
المجتمعـــي تـــدريبًا علـــى اســـتخدام منـــاهج علـــم 
ــــى  ــــدريس واألســــاليب المعتمــــدة عل أصــــول الت

.مشاركة الطالب
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زارة و: يقوم هذا النمـوذج علـى شـراكة ثالثيـة بـين
ظمـــات الفنـــي، والمنوالتعلـــيمالتربيـــة والتعلـــيم 

غيـــر الحكوميـــة، والمجتمعـــات المحليـــة، إذ تـــوفر
كتــــب الفنــــي الوالتعلــــيموزارة التربيــــة والتعلــــيم 

المدرســـية واإلشـــراف علـــى المعلمـــين، وتقـــدم 
المنظمــــــات غيــــــر الحكوميــــــة تحديــــــد المواقــــــع 

.واألطفال غير المقيدين بالمدارس

كمــــــــا تقــــــــدم الــــــــدعم للمجتمعــــــــات المحليــــــــة 
افة المسؤولة عـن تـوفير الصـيانة للمـدارس إضـ

. لإلدارة الشاملة للمدرسة

ــــة هــــي  ــــذكر أن المدرســــة المجتمعي والجــــدير بال
مدرسة مكونة من فصـل أو اثنـين تقـدم خـدمات

ــر مــنهج متعــدد الــدرجات، مــع  تعليميــة جيــدة عب
. اتتركيز خاص لضمان وصول متكافئ للفتي

4780 4942

2014/2013 2021/2020

تطور عدد مدارس التعليم المجتمعي 
)2021/2020–2014/2013(خالل الفترة 

.الفنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
.ال يشمل التعليم األزهري* 

)مدرسة(
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الواقــع أن جهــود الدولــة فــي التعلــيم المجتمعــي
ــة، لــم تقتصــر علــى مــدارس التعلــيم ومحــو األمي

المجتمعـــي فقـــط؛ حيـــث قامـــت الهيئـــة العامـــة 
يجية اســتراتلتعلــيم الكبــار ومحــو األميــة بوضــع 
، وتقــوم 2030للقضـاء علــى األميــة بحلـول عــام 

تتمثل هذه االستراتيجية على ثالثة محاور رئيسة
ســــد منــــابع األميــــة، والتحــــرر مــــن األميــــة، : "فــــي

".ومواصلة الـتعلم للمتحـررين مـن األمية

خطة وتتسق محاور الخطة الثالثة مع متطلبات
ــــــة المســــــتدامة لمصــــــر  ، وبخاصــــــة 2030التنمي

الهدف الرابع منهـا، مـن حيـث اسـتحداث مـداخل 
تتناســــــب مـــــــع طبيعــــــة المجتمـــــــع المصـــــــري، 

. ومتطلبات التنمية فيه

وقد ركزت الخطة على تحقيق أهدافها من خـالل
الشـــراكة مـــع مؤسســــات الدولـــة ومؤسســــات 

ــ ف المجتمــع المــدني للقضــاء علــى األميــة بمختل
أنماطها، ومن أمثلة هذه الشراكة، تلـك الجهـود

والهيئـة التي تشترك فيها وزارة التربية والتعلـيم
بع العامــة لمحــو األميــة وتعلــيم الكبــار، لســد منــا

:األمية، ومن أهم أهدافها

 إتاحـــــة فـــــرص التعلـــــيم األساســـــي المجـــــاني
.والمنصف والجيد للجميع دون تمييز

 إتاحــة فــرص الحصــول علــى نوعيــة جيــدة مــن
ل الرعايـــة فـــي مرحلـــة الطفولـــة والتعلـــيم قبـــ

.االبتدائي

القضــــاء علــــى التفــــاوت بــــين الجنســــين فــــي
ى التعلــيم وضــمان تكــافؤ فــرص الوصــول إلــ
ي جميــع مســتويات التعلــيم والتــدريب المهنــ

.وبخاصة للفئات الضعيفة
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إلـــى أن برنـــامج ســـد منـــابع األميـــة كمـــا يهـــدف 
رفـــع يكــون التعلــيم متاحًــا للجميــع دون تمييــز، و

ـــيم مـــن خـــالل ـــة التعل ـــوعي المجتمعـــي بأهمي : ال
وعويـة القوافل اإلعالمية والتنموية، والندوات الت
حشـــد والتثقيفيـــة، واســـتثمار وســـائل اإلعـــالم لل

.وتعبئة الرأي العام لمواجهة األمية

ـــامج  فيســـتهدف أنالتحـــرُّر مـــن األميـــة أمـــا برن
مــع تتحقــق جــودة النظــام التعليمــي بمــا يتوافــق

تقــديم بــرامج: الــنظم العالميــة، وذلــك مــن خــالل
ات محو األمية في نحو ألفي قريـة بـثالث محافظـ

تبـــــدأ فـــــي ســـــوهاج والبحيـــــرة، والتشـــــبيك مـــــع 
مؤسســــــــــات الدولــــــــــة والمجتمــــــــــع المــــــــــدني 

نيــة والمنظمــات الدوليــة، وتنميــة الكفايــات المه
تنميـة للقائمين على العملية التعليميـة، وكـذلك

ة الكفــــاءات المهنيــــة للعــــاملين بالهيئــــة العامــــ
ــا لمعــايير جــودة تعلــيم ا . لكبــارلتعلــيم الكبــار وفقً
ة علـى هذا باإلضافة لتقييم أداء اللجـان االمتحانيـ

مســــــتوى المحافظــــــات، وإصــــــدار الشــــــهادات 
ــات ت ــة متطلب ــة، وتلبي طــوير للمتحــررين مــن األمي

.يةمجال تعليم الكبار من خالل البحوث الميدان

، فيهــدف إلــى مــا بعــد األميــةأمــا بشــأن برنــامج 
ــــــا تحســــــين الحالــــــة التنافســــــية للتعلــــــيم محل ي

ـــا، مـــن خـــالل مشـــاركة قصـــص ـــا وعالمي وإقليمي
عا نجــاح المتحــررين مــن األميــة وتوثيقهــا تشــجي
يـة لآلخرين، إتاحة الفرص أمام المتحررين من األم

لمواصــــلة التعلــــيم مــــن خــــالل فصــــول التقويــــة
للمرحلـــــة اإلعداديـــــة، فضـــــال عـــــن التوســـــع فـــــي 

. استخدام التطبيقات الرقمية لمحو األمية
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واتصــــالًا بمــــا تقــــدم، فقــــد قامــــت الدولــــة خــــالل 
ة الســـنوات الســـبع الماضـــية عبـــر الهيئـــة العامـــ

ت إلـى لتعليم الكبار ومحو األمية بجهود كبيـرة أد
ـــــــــة مـــــــــن  خفـــــــــض األميـــــــــة للشـــــــــريحة العمري

ــــــك الجهــــــود )ســــــنة فــــــأكثر15( ــــــرز تل ، ومــــــن أب
: نجد اآلتي

 حيــــاة "المشــــاركة فــــي المشــــروع القــــومي
، فـــي محافظـــات الجمهوريـــة كافـــة" كريمـــة

محافظـــة كمرحلــة أولـــى، حيـــث 12والبــدء فـــي 
ـــين، وفـــتح  ـــة بحصـــر أعـــداد األمي قامـــت الهيئ

قريــــة، كمــــا تــــم 100فصــــول محــــو أميــــة فــــي 
تفعيـــــــل العمـــــــل بالمرحلـــــــة الثانيـــــــة والتـــــــي 

ــا فــي 50اســتهدفت  محافظــة، 20مركــزًا إداري
قرية، وقـد جـاء إنجـاز المشـاركة فـي 273بعدد 

ألـف أفـراد 19.3هذه المبادرة بمحـو أميـة نحـو 
آالف 6، ونحــــو 2019/2018فــــي العــــام المــــالي 

ألــف 68.2و2020/2019فــرد فــي العــام المــالي 

بإجمــــالي 2021/2020فــــرد فــــي العــــام المــــالي 
ق ألف متحرر من األمية من خالل التنسي93.5

.والتشبيك مع الشركاء كافة

 ن ، مـ"تكافل وكرامـة"المشاركة في برنامج
لــى خــالل فــروع الهيئــة بالمحافظــات بالتوجــه إ

القـــــرى المســـــتهدفة، وإجـــــراء حصـــــر ألعـــــداد 
األميــين وفــتح فصــول محــو أميــة داخــل هــذه 
القــرى، ومــن خاللــه تــم تطــوير واعتمــاد مــنهج 

ــاة أفضــل" ــم لحي ن المــراهقي(للجــانحين " اتعل
ـــة األحـــداث ، واعتمـــاد )والشـــباب فـــي دور رعاي

ة مـــنهج لتعلـــيم الكبـــار لـــذوي اإلعاقـــة العقليـــ
.  البسيطة

يـة التعاون مع الشـبكة العربيـة لمحـو األم
وتعلـيم الكبـار فـي عـدد مـن المشـروعات، مـن

اة التـــدريب علـــى منهجيـــة تمكـــين الفتـــ: أبرزهـــا
.والمرأة من خالل برامج محو األمية
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ر عالوة على ذلـك، تقـوم الجامعـات المصـرية بـدو
محوري فـي محـو األميـة، حيـث نجحـت الجامعـات 
المصــــرية فــــي تقــــديم نمــــاذج مضــــيئة وتحقيــــق

ــــة،  ــــرة فــــي مواجهــــة مشــــكلة األمي إنجــــازات كبي
فخــــــالل عــــــام ونصــــــف العــــــام فقــــــط نجحــــــت 
ـــــة حـــــوالي الجامعـــــات المصـــــرية فـــــي محـــــو أمي

ألــــف مــــواطن، حيــــث نجحــــت جامعــــة عــــين 250
ألـــف فـــرد، تليهـــا 30.6شـــمس فـــي محـــو أميـــة 

ــــــم جامعــــــة 30.5جامعــــــة المنيــــــا  ــــــف فــــــرد، ث أل
.ألف فرد28المنصورة 

ــا لتلــك الجهــود، فــازت مصــر بجــائزة ت حــدي وتكليلً
ضمن فعاليات قمة المعرفـة 2019/2018األمية 

، بإمــــــارة دبـــــــي بدولــــــة اإلمـــــــارات العربيـــــــة 2018
ائزة المتحـدة، كمــا فــازت مصــر للمــرة الثانيــة بالجــ

كــــذلك أعلنــــت منظمــــة األمــــم . 2020فــــي ينــــاير 
" ســكواليون"المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

إحـــــراز مصـــــر تقـــــدمًا فـــــي مجـــــال تعلـــــيم الكبـــــار 
2020/2019.

م وأشـــاد التقريــــر العــــالمي الرابــــع لتعلــــيم وتعلُّــــ
، بتجارب مصـر 2020الكبار، الصادر عن اليونسكو 

.في محو األمية

ــــذلك فــــازت مصــــر ممثَّلــــة فــــي جامعــــة عــــين  ك
شــــمس بجــــائزة اليونســــكو لمحــــو األميــــة عــــام 

بـار ، بفضل جهود الهيئـة العامـة لتعلـيم الك2021
.ودعمها

ـــــك، فقـــــد أشـــــادت منظمـــــة  ـــــى ذل باإلضـــــافة إل
اليونســـكو بجهـــود مصـــر فـــي مواجهـــة فيـــروس 

طابًـا كورونا المستجد؛ حيث أرسلت اليونسـكو خ
بــــار رســــميا لــــرئيس الهيئــــة العامــــة لتعلــــيم الك

أشــــادت فيــــه بجهــــود مصــــر فــــي التغلــــب علــــى 
ة التحــديات التــي واجهتهــا فــي ضــمان اســتمراري

تـــوفير خـــدمات محـــو األميـــة فـــي خـــالل الجائحـــة، 
بـار مـن وتوسيع فرص تعلم القـراءة والكتابـة للك

ألميـة خالل استثمار التكنولوجيا في بـرامج محـو ا
.وتعليم الكبار
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"بــــــرامج التربيــــــة الخاصــــــة

هـي تلـك"... بناء اإلنسـان والشخصـية المصـرية"
علـيم الرؤية التـي انطلقـت منهـا وزارة التربيـة والت

ين الفني، وعملت من خاللها على تحسـوالتعليم
وتطــــوير المنظومــــة التعليميــــة فــــي مصــــر بمــــا 

خـريج يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسـهم فـي ت
جيـــل جديـــد مـــن الطـــالب والشـــباب القـــادر علـــى 

رؤيـــــة "تحقيـــــق أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة و
ة ؛ ولتحقيـق هــذه الرؤيـة، بـذلت الدولــ"2030مصـر 

جهـــــودًا لرعايـــــة الموهـــــوبين والمتفـــــوقين، عبـــــر 
إطـــــالق العديـــــد مـــــن المشـــــروعات اإلنشـــــائية 

تطوير والفنية التي تُسهم في تنمية مهاراتهم، و
.  المنظومة التعليمية

تمثلـــت أبـــرز جهـــود الدولـــة فـــي هـــذا المجـــال فـــي 
إنشــاء مجموعــة مــن المــدارس المتخصصــة 
ـــــك لالرتقـــــاء  بمصـــــرفات دراســـــية مدعمـــــة، وذل
بمنظومــة التعلــيم، حيــث تنوعــت هــذه المــدارس

بـــــــــين مـــــــــدارس المتفـــــــــوقين فـــــــــي العلـــــــــوم 
والتكنولوجيــــا، والمــــدارس اليابانيــــة، والمــــدارس

.وغيرها... المصرية الدولية،
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ــــوم ففيمــــا يخــــص  مــــدارس المتفــــوقين للعل
ة فـــي فكانـــت بمثابـــة نقلـــة نوعيـــوالتكنولوجيـــا، 

نظـــــام التعلـــــيم المصـــــري، حيـــــث تعمـــــل هـــــذه 
ـــــا لنظـــــام  وهـــــو اختصـــــار STEMالمـــــدارس وفقً

،Science, Technology, Engineering and Math”“لـــ 

وهـــو نظــــام تعليمــــي يجمـــع فيــــه الطالــــب بــــين 
ت، العلــــوم والتكنولوجيــــا والهندســــة والرياضــــيا

ــــــتعلُّم علــــــى البحــــــث  وتعتمــــــد فيــــــه طريقــــــة ال
والتجريـــــب، بحيـــــث يكـــــون الطالـــــب هـــــو مصـــــدر 

.المعلومة

تهــــــــتم مــــــــدارس المتفــــــــوقين فــــــــي العلــــــــوم 
ـــالطالب الموهـــوبين فـــي مجـــا ـــا ب لي والتكنولوجي

ى العلــوم والرياضــيات، وتقــوم الدراســة فيهــا علــ
هم المشروعات القائمة على البحث، وبـذلك تٌسـ
بيئة، في مناقشة مشكالت المجتمع الخاصة بال

والتعاون المجتمعي، والذي له دور فـي ذلـك مـن
خالل التواصل مع الجامعـات ودراسـة المجتمـع 
المحــيط، حيــث تــم إنشــاء العديــد مــن المــدارس 

مدرســــة حتــــى عــــام 15حتــــى وصــــل عــــددها إلــــى 

ــــل . 2020/2019 ــــتم تأهي مــــداس أخــــرى 3فيمــــا ي
ــــة لــــثالث محافظــــات، حيــــث تســــعى وزارة التربي

ــــد مــــن هــــذه  ــــيم للتوســــع وإنشــــاء المزي والتعل
مدرســــــة، بمعــــــدل 27المــــــدارس، لتصــــــل إلــــــى 

مدرســـــة فـــــي كـــــل محافظـــــة مـــــن محافظـــــات 
الجمهوريــــة، وقــــد عملــــت هــــذه المــــدارس علــــى 

ــى اللغــ ــة المصــرية، والحفــاظ عل ة تكــريس الهوي
يمية العربية، إلى جانب توفير خطط ووسائل تعل

عصـرية متطــورة، حيــث يمــارس طالبهــا أنشــطة
ات تُمكنهم مـن تنميـة القـدرات العقليـة والمهـار

حقيـق الحياتية، بما يقود إلى بناء جيل قـادر علـى ت
.متعة التعلم

إلـى ومن جانب آخر، ترجع بداية المدارس اليابانية
، عقــب زيــارة الســيد رئــيس الجمهوريــة 2016عــام 

يــــة إلــــى اليابــــان، والتــــي تــــم خاللهــــا توقيــــع اتفاق
"الشــــــراكة المصــــــرية اليابانيــــــة فــــــي التعلــــــيم"

العــام لالســتفادة مــن تجربــة اليابــان فــي التعلــيم
.والفني
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يـة وبالفعل لم يمـض عـام حتـى أعلنـت وزارة الترب
عــن إنشــاء وحــدة إلدارة 2017والتعلــيم فــي ينــاير 

مشـــروع المـــدارس اليابانيـــة داخـــل الـــوزارة، وتـــم 
مدرسة علـى مسـتوى الجمهوريـة 45إنشاء نحو 
مدرســــــة فــــــي العــــــام الدراســــــي 41وتشــــــغيل 
ــــى 2020/2019 ، وقــــد قامــــت هــــذه المــــدارس عل

الــــذي يعتمــــد علــــى تحقيــــق" التوكاتســــو"نظــــام 
مجموعة من األهداف أهمها االرتقاء بشخصـية 
الطالــــــب، وتحســــــين البيئــــــة التعليميــــــة داخــــــل 

حفيز المدارس من خالل توفير المناخ اإليجابي وت
كل الطــالب باألنشــطة التعليميـــة الموزعــة بشـــ

عــــادل علــــى الجميــــع، وهنــــاك عــــدة أنــــواع مــــن 
:منهاالتوكاتسوأنشطة 

ة وهــي األنشــطة المتعلقــ: أنشــطة الفصــل
ل بمشـــاركة التالميـــذ فـــي تكـــوين الحيـــاة داخـــ

الفصــــل والمدرســــة وأنشــــطة التفاعــــل مــــع 
ة، الحيـــاة اليوميـــة والدراســـة والتنميـــة الذاتيـــ

.وأنشطة الصحة والسالمة

وهــي األنشـــطة : أنشــطة مجلــس التالميـــذ
إدارة المتعلقـة بتأســيس مجــالس التالميــذ، و

ل وتخطــيط أنشــطة تلــك المجــالس، والتبــاد
الثقـــــافي بـــــين الفئـــــات العمريـــــة المختلفـــــة

.داخل المدرسة

ى أنشطة تعمـل علـ: المناسبات المدرسية
تنميـــــة الشـــــعور باالنتمـــــاء والتكافـــــل تجـــــاه

ــــــك بإضــــــافة شــــــعور العمــــــل  اآلخــــــرين، وذل
يـة للمصلحة العامة من خالل أنشـطة تطبيق
ام يقــوم بهــا التالميــذ، وهــي أنشــطة يــتم القيــ

بهــــا علـــــى مســـــتوى كـــــل مرحلـــــة دراســـــية أو 
.مستوى المدرسة ككل
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ي ، فقد جاءت فـالمدارس المصرية الدوليةأما 
م إطـــار حـــرص وزارة التربيـــة والتعلـــيم علـــى تقـــدي

خدمـــــة تعليميـــــة متميـــــزة بمســـــتوى عـــــالٍ مـــــن 
الجـــــودة يضـــــاهي مـــــا تقدمـــــه المـــــدارس التـــــي 

ة تطبــق منــاهج دوليــة ولكــن بمصــروفات دراســي
، أقل، وتطبق تلك المدارس نـوعين مـن المنـاهج

ــا الدوليــة  والمنــاهج األمريكيــة "IB"نظــام البكالوري
""IG، ــــى مــــدار الســــنوات الماضــــية، أنشــــأت وعل

مدرســة، فيمــا يــتم العمــل لزيــادة 13الدولــة نحــو 
. أعدادها لتضم مزيدًا من الطالب

ــ يم وفــي هــذا الصــدد، وقَّعــت وزارة التربيــة والتعل
بروتوكـــــول تعـــــاون مـــــع مؤسســـــة 2018عـــــام 

جربـة ؛ للتوسع فـي تالمدارس الدولية في مصر
فني المدارس الحكومية الدولية، وتقديم الدعم ال

ــــى  مــــدارس بمحافظــــات مختلفــــة، لتكــــون 10إل
ء المــدارس الجديــدة بمثابــة فرصــة واعــدة ألوليــا

يـدًا، األمور الـراغبين فـي تعلـيم أوالدهـم تعليمًـا ج
بأقــــــــل التكــــــــاليف الممكنــــــــة، تحــــــــت إشــــــــراف 
وزارة التربيــــــة والتعلــــــيم، وبمســــــاندة وخبــــــرات 

.أصحاب المدارس الدولية

ء هــذا، وقــد أعلنــت وزارة التربيــة والتعلــيم عــن بــد
تشغيل مجموعـة مـن هـذه المـدارس، بالتعـاون 
مــــــــــــع محافظــــــــــــات القــــــــــــاهرة، والقليوبيــــــــــــة، 

يد، واإلســكندرية، والغربيــة، والدقهليــة، وبورســع
وفــي الســياق ذاتــه، . 2019/2018العــام الدراســي 

ـــم التوســـع فـــي  ـــد مـــن مـــدارس ت إنشـــاء المزي
ـــــــاء عــــــدد النيــــــل المصــــــرية، ـــــــم إنشــ حيــــــث تـــ

.2020/2019مدارس جديدة حتى عام 9
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اتصـالًا، تعمــل هـذه المــدارس علـى تقــديم خدمــة
فضـة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخ

بالمقارنـــة مـــع المـــدارس الدوليـــة الخاصـــة؛ كمـــا 
يزيــة تقــوم بتــدريس منــاهج مصــرية باللغــة اإلنجل

مــا بمعــايير دوليــة لمراحــل التعلــيم المختلفــة، ك
تمــــنح شــــهادتين تصــــدرهما جامعــــة كامبريــــدج 
البريطانيـــة بالشـــراكة مـــع وحـــدة شـــهادة النيـــل

بعـــــد إتمـــــام مرحلـــــة التعلـــــيم األولـــــىالدوليـــــة، 
شـــــهادة النيـــــل اإلعداديـــــة الدوليـــــة، : األساســـــي

عي بعــد انتهــاء التعلــيم مــا قبــل الجــاموالثانيــة
فــــي نهايــــة الصــــف الثــــاني عشــــر، والتــــي تؤهــــل 

ج الطــالب لاللتحــاق بالجامعــات فــي مصــر والخــار
.بشهادة النيل الثانوية الدولية

تهدف المدارس إلى خدمـة الطبقـة المتوسـطة
لدولية التي ال تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس ا

ذات المصــــــــــروفات الســــــــــنوية المرتفعــــــــــة، أو 

الحكوميــة العامــة، هــذا فضــلًا عــن تــوفير نظــام
تعليمــــي متكامــــل ال يحتـــــاج الطالــــب فيــــه إلـــــى 

.دروس خصوصية

وفـــــي إطـــــار حـــــرص الدولـــــة علـــــى رعايـــــة ودعـــــم 
الموهــــــوبين، مــــــن خــــــالل تــــــوفير بيئــــــة حاضــــــنة 

هـم للمواهب واالبتكارات، وتقـديم الـدعم الـالزم ل
لرعــايتهم وتنميــة مــا لــديهم مــن أفكــار، تعاونــت
وزارة التربيــة والتعلــيم مــع العديــد مــن الجهــات

ود والمؤسســات المتخصصــة، وتمثلــت أبــرز جهــ
:الوزارة في هذا المجال في

فــة توقيــع بروتوكــول للتعــاون مــع وزارة الثقا
ــــر الكتشــــاف الطــــالب ؛ومؤسســــة مصــــر الخي

ة الموهوبين بالمـدارس، ودعـم األنشـطة الخاصـ
بنـاء بهم، لوضع أسس سليمة، وركائز مكتملـة ل
.لةالشخصية المصرية، بدءًا من مرحلة الطفو
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ثيق وقد جاء هذا البروتوكول في إطار االرتباط الو
شاف بين الوزارتين في أهدافهما المشتركة باكت

ا، ومـن ا وثقافيـ ا وفنيـخاللـه تـتم الموهوبين علمي
ثقافيـة إتاحة الفرصة لتقديم األنشطة الفنيـة وال

فـــي المـــدارس مـــن خـــالل اســـتغالل المســـاحات 
ـــــة تفيـــــد المتاحـــــة إلقامـــــة وورش ثقافيـــــة وفني

الطـــــالب بـــــدعم مـــــن مؤسســـــة مصـــــر الخيـــــر؛ 
ربيـــة ويتضـــمن البروتوكـــول أيضًـــا، التـــزام وزارة الت

والتعلــــــيم بتــــــوفير الكــــــوادر المتخصصــــــة مــــــن 
ريب على المدربين المُعتمدين لديها، للقيام بالتد

ــــــى  ــــــة الموهــــــوبين، وعل ــــــات اكتشــــــاف ورعاي آلي
ــــــــى  التقنيــــــــات التــــــــي تســــــــاعد الموهــــــــوبين عل

ير أداء المهــارات المختلفــة، والمشــاركة فــي تــوف
: المـــــــــــادة التدريبيـــــــــــة الخاصـــــــــــة بكـــــــــــل مـــــــــــن

النــــــــــــــدوات، وورش العمــــــــــــــل، والتــــــــــــــدريبات، (
).والمسابقات، والمعسكرات

ومـــــن خـــــالل هـــــذا التعـــــاون المشـــــترك أيضًـــــا، 
ات يمكــــن لــــوزارة الثقافــــة والفنــــون تزويــــد مكتبــــ

ــ ا المــدارس باإلصــدارات القيمــة فــي الــوزارة ورقي
تواصـل أو إلكترونيا، كما تُسخر جميـع إمكاناتهـا ل

إقامــة األنشــطة الفنيــة الجــادة والهادفــة داخــل 
لــة المــدارس، والتــي مــن شــأنها إعــالء القــيم النبي

وعي التــي تهــدف إليهــا الثقافــة والفنــون لنشــر الــ
.الثقافي والفني بين الطالب

ـــــدوره فـــــي االرتقـــــاء والســـــمو  ـــــك ب ويُســـــهم ذل
بــاألخالق، ودعــم روح االنتمـــاء، وترســيخ مفهـــوم

ــــا فــــي نشــــر  ــــة؛ ويُســــهم التعــــاون أيضً المواطن
ة الثقافة وعودة المسـرح والفنـون للمـدارس مـر

أخـــرى، الكتشـــاف المواهـــب فـــي كـــل المجـــاالت، 
ورفــــــــع الــــــــذوق العــــــــام للطــــــــالب، ومــــــــن ثــــــــم 

. األسرة بأكملها
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وهـي مبـادرة مُقدمـة : إطالق مبادرة إبهار مصر
للطـــــــالب الموهـــــــوبين بالمـــــــدارس الحكوميـــــــة 

ول بنـك كريـدى أجريكـ"المصرية برعايـة مؤسسـة 
ـــــــا"و" مصـــــــر للتنميـــــــة " مؤسســـــــة التعلـــــــيم أولً

امن وبإشراف وزارة التربية والتعلـيم ووزارة التضـ
االجتماعي؛ من خـالل هـذه المبـادرة، تعمـل وزارة 

ات التربية والتعليم بالتعاون مـع هـذه المؤسسـ
علــى اكتشــاف الطــالب الموهــوبين فــي مجــاالت

مصـر العلوم والتكنولوجيا والفنون على مستوى
.سنة لجميع طالب مصر) 18–14(من سن 

ـــــة دور المجتمـــــع  ـــــا بأهمي ـــــادرة إيمانً ـــــأتي المب وت
ــــز  ــــة وتحفي المــــدني والقطــــاع الخــــاص فــــي تنمي
الطــــــالب، وخاللهــــــا يــــــتم التنظــــــيم مــــــن خــــــالل 

موهبـة 25معســـكر صـــــيفي كــــل عــــــام واختيــــار 
.في العلوم وتكنولوجيا المعلومات والفنون

؛ العمـــل إلنشـــاء أكاديميـــة العبقـــري الصـــغير
اء تســعى وزارة التربيــة والتعلــيم مــن خــالل إنشــ

األكاديميــــــة إلــــــى اكتشــــــاف ورعايــــــة المــــــوهبين 
تركـز والمبتكرين في مجال العلـوم والرياضـيات، و

ــوزارة فــي هــذا الصــدد، علــى وضــع اســتراتيجية ال
من رؤية ورسالة الكتشاف الموهوبين ورعايتهم

. جميع الطالب وتشمل ذوي اإلعاقة

شـاف هذا، إلى جانب تأسيس مراكز للقيـام باالكت
ع والرعايـــة والتنميـــة للطـــالب الموهـــوبين، ووضـــ

احـل آليات خاصة باالكتشـاف والرعايـة بجميـع مر
ــــل الجــــامعي، باإلضــــافة لعمــــل  التعلــــيم مــــا قب

مـل مقاييس خاصة باالكتشاف والرعايـة، وكـذا ع
صــول أنشـطة إثرائيــة خاصــة بتنميــة الموهبــة للو

إلـــــــى شخصــــــــية متكاملـــــــة مفيــــــــدة لنفســــــــها 
.ولمجتمعها
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هــــــذا، وقــــــد وضــــــعت الــــــوزارة آليــــــة لخمســــــة 
: مشــــــروعات اســــــتراتيجية قوميــــــة مــــــن بينهــــــا
اســـتحداث إدارة للموهـــوبين والـــتعلم الـــذكي

، وكـــــــذلك أفـــــــرع المـــــــديريات بـــــــديوان الـــــــوزارة
بيــة التعليميــة بالمحافظــات، وإعــداد حقيبــة تدري

علــــــى اكتشــــــاف وتنميــــــة ورعايــــــة الموهــــــوبين 
كشــــــاف مــــــن 1000والنــــــابغين، وتأهيــــــل عــــــدد 

المعلمـــــــين بالتعـــــــاون مـــــــع وزارة االتصـــــــاالت 
وتكنولوجيـــــا المعلومـــــات، مهمـــــتهم اكتشـــــاف 
الطالب من خالل المرور علـى المـدارس؛ وتعمـل 

رونيـة الوزارة أيضًا علـى إنشـاء قاعـدة بيانـات إلكت
مركزيــــة للطــــالب الموهــــوبين مــــن ذوي اإلعاقــــة 
وغيــر ذوي اإلعاقــة فــي جميــع مجــاالت الموهبــة 

.هموتصنيفهم، وعمل ملف تراكمي إلكتروني ل

والجـــدير بالـــذكر أن هـــذا لـــيس المشـــروع الوحيـــد 
ات الذي تسعى الوزارة لتنفيـذه، فهنـاك مشـروع

وجهـــود عـــدة تخطـــط لهـــا الـــوزارة وتعمـــل علـــى 
اإلســـــراع فـــــي "إقرارهـــــا، مـــــن بينهـــــا مشـــــروع 

للطــــــــالب الموهــــــــوبين والفــــــــائقين " التعلــــــــيم
والمبتكــــــرين إلقـــــــراره؛ والـــــــذي يُتـــــــيح للطـــــــالب 
ــــــى فــــــي  ــــــزين االلتحــــــاق بمســــــتويات أعل المتمي

.المدارس دون التقيد بالسن وعدد السنوات

ويقـــــوم مشـــــروع اإلســـــراع فـــــي التعلـــــيم، علـــــى 
ة الســماح للطــالب بــأن يدرســوا المــواد الدراســي

من المُخصصة لصف معين في فترة زمنية أقل
المعتــاد، أي إنهــاء فتــرة تعليميــة فــي وقــت أقــل

ـــد بالخطـــة الموضـــوع ـــتم التقي ـــه ال ي ة ومـــن خالل
وتــــتم إتاحــــة الفرصــــة للطــــالب الموهــــوبين فــــي
السـلم التعليمـي بمعـدل أسـرع ممـا هـو معتــاد،

حيـــــث يتحـــــرك الطالـــــب فـــــي هـــــذه الحالـــــة فـــــي 
ح جدولـــه الدراســـي بالســـرعة التـــي تريحـــه وتســـم

.له بالتفوق
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ية أولت الدولة على مدار السنوات السبع الماضـ
ـــا لتعلـــيم ذوي الهمـــم، وإدمـــاجهم  ـــا خاصً اهتمامً

ــــة ــــة التعليمي ــــن. بالعملي ــــذًا ل ــــك تنفي ص جــــاء ذل
بإتاحـــــة 2014الدســـــتور المصـــــري الصـــــادر عـــــام 

ــا التعلــيم لجميــع فئــات المجتمــع، وتماشــيًا أ يضً
".2030رؤية مصر "مع رؤية التنمية المستدامة 

قــانون حقــوق فــي هــذا الصــدد، أصــدرت الدولــة 
، 2018لســنة 10األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم 

والــذي يهــدف إلــى حمايــة حقــوق األشــخاص ذوي 
ـــ ـــا بجمي ـــا كاملً ـــة تمـــتعهم تمتعً ع الهمـــم، وكفال

حقـــوق اإلنســـان ومـــن بينهـــا الحـــق فـــي التعلـــيم
وذلــك علــى قــدم المســاواة مــع اآلخــرين، وتعزيــز 
كرامتهم، ودمجهم في المجتمـع، وتـأمين الحيـاة

م في كما ينظم القانون حق التعلي. الكريمة لهم 
.24حتى المادة 10المواد من المادة 

ـــذوي الحـــق فـــي التعلـــيم ل
الهمم
"
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علــــى أنَّ الــــوزارات المختصــــة 10نصــــت المــــادة 
علـــــيم الفنـــــي، والتوالتعلـــــيمبالتربيـــــة والتعلـــــيم 

العـــالي والبحـــث العلمـــي، ومؤسســـات التعلـــيم
األزهري، وغيرها من الـوزارات والجهـات المعنيـة، 

خاص تلتزم باتخـاذ التـدابير الالزمـة لحصـول األشـ
ذوي اإلعاقة وأبنـائهم مـن غيـر ذوي اإلعاقـة علـى 
تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات
والمعاهـــد والمؤسســـات التعليميـــة الحكوميـــة

ن وغيـــر الحكوميـــة المتاحـــة لآلخـــرين، والقريبـــة مـــ
محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة اإلعاقة علـى

أن يتــــــوافر فيهــــــا معــــــايير الجــــــودة والســــــالمة 
.واألمان والحماية

جـاوز كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية مـن ت
مــــــنهم ســــــن التعلــــــيم وفــــــق بــــــرامج وخطــــــط 

.وأساليب تتالءم مع ظروفهم وقدراتهم

علـــى التـــزام مؤسســـات 11كـــذلك نصـــت المـــادة 
التعلـــــيم الحكوميـــــة وغيـــــر الحكوميـــــة بمختلـــــف

اص أنواعها بتطبيق مبـدأ المسـاواة بـين األشـخ

ذوي اإلعاقــــــــة وغيــــــــرهم، ويجــــــــب علــــــــى هــــــــذه 
ج المؤسســات االلتــزام بقواعــد وسياســات الــدم

رص التعليمي لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوفير ف
ـــــــواع  تعليميـــــــة متكافئـــــــة مناســـــــبة لجميـــــــع أن

.اإلعاقة ودرجاتها

ويجـــب أن تتضـــمن منـــاهج التعلـــيم فـــي جميـــع 
المراحــــل مفــــاهيم اإلعاقــــة والتوعيــــة والتثقيــــف

باحتياجــــــات وأحــــــوال األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة 
كمــا يُحظــر . وحقــوقهم، وســبل التعامــل معهــم

حرمان أي من ذوي اإلعاقة من التعلـيم بمختلـف
ــه لاللتحــاق بالمؤسســ ات مراحلــه أو رفــض قبول

.التعليمية بسبب اإلعاقة

ــه يجــب أال تقــل نســبة 12ونصــت المــادة  علــى أن
مـن المقبـولين فـي % 5القبول لذوي اإلعاقة عـن 

المؤسســــــــات التعليميـــــــــة الحكوميـــــــــة وغيـــــــــر 
الحكوميــة بأنواعهـــا فــي األحـــوال التــي يزيـــد عـــدد

المتقــــدمين مــــنهم إلــــى المؤسســــة علــــى هــــذه 
.النسبة
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مــم وإلتاحــة التعلــيم بمختلــف مجاالتــه لــذوي اله
علــى 13، أكــدت المــادة التعلــيم الفنــيومــن بينــه 

ــــــي ــــــة والتعل ــــــوزارة المختصــــــة بالتربي ــــــزام ال م الت
خاصــة الفنــي بإنشــاء مــدارس التربيــة الوالتعلــيم

ة أو تطويرهـــا بالمعـــايير العلميـــة الحديثـــة لجـــود
هـــذه المـــدارس، واشـــتراطات الكـــود الهندســـي، 

ين وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلم
ذلك واإلخصائيين المدربين، والعمال المؤهلين ل
ــا لكــل إعاقــة، وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا وفقً

القــانون قواعــد ومعــايير إنشــاء هــذه المــدارس، 
.وتطويرها، والجهات المسؤولة عنها

أن تلتزم الوزارة المختصـة14كذلك أكدت المادة 
بالتربيــــــة والتعلـــــــيم بالتنســـــــيق مـــــــع الـــــــوزارات

ت المختصـــــة بالتضـــــامن االجتمـــــاعي واالتصـــــاال
وتكنولوجيــــا المعلومــــات ومنظمــــات المجتمــــع 
المــــدني بتمكــــين األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مــــن 

ية تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنم

ـــــا المعلومـــــات، لتيســـــ ير االجتماعيـــــة وتكنولوجي
.مشاركتهم الكاملة في التعليم

التــــــزام الــــــوزارة المختصــــــة 16وأكــــــدت المــــــادة 
كفيلـة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج ال

لـيم بإتاحة الحق لألشخاص ذوي اإلعاقة في التع
بــذات الجامعــات والكليــات واألقســام والمعاهــد 

اخل المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية د
الحكوميــــة وغيــــرمؤسســـات التعلــــيم العــــالي 

. الحكومية لجميع أنواع اإلعاقات دون عوائق

غـات باإلضافة إلـى تـوفير سـبل اإلتاحـة بهـا مـن ل
، التواصـــــــل باســــــــتخدام التكنولوجيــــــــا الحديثــــــــة

ــة الداعمــة ــة والتكنولوجي ــي والبــرامج التعليمي الت
بنــاء تناســب إعــاقتهم المختلفــة، وكــذلك أكــواد ال

كليـات الخاصة بذوي اإلعاقة، كما تلتزم بإنشاء ال
والمعاهــد المتخصصــة فــي إعــداد وتخــريج كــوادر 

.للعمل بمجال اإلعاقة وأنواعها
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إلتاحـة التعلــيم " 2030رؤيـة مصــر "وتماشـيًا مــع
تربية والتدريب للجميع دون تمييز، تسعى وزارة ال

ـــــيم  ـــــيموالتعل ـــــر نظـــــرةوالتعل ـــــى تغيي ـــــي إل الفن
المجتمــع إلــى ذوي القــدرات الخاصــة؛ وتحــويلهم

ل إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع، كمـا تعمـ
قدمـة الوزارة على تحسين الفـرص التعليميـة المُ

م لألطفال ذوي اإلعاقـات البسـيطة ومسـاعدته
علـــى التكيـــف مـــع المجتمـــع مـــن خـــالل تحســـين 

.جودة التعليم المُقدم لهم

الـــدمج التعليمـــي لـــذوي الهمـــم فـــيولتحقيـــق 
تعلـيموالبذلت وزارة التربية والتعليم المدارس، 

ر  الفني العديد من الجهود المميزة في هذا اإلطـا
:جاء في مقدمتها

 ـــادرة ـــم إطـــالق مب ـــا أصـــم مـــن حقـــي أن "ت أن
مـــن مـــوظفي خدمـــة 2واســـتقدام "تفهمنـــي

لالمواطنين لتعلـيمهم لغـة اإلشـارة للتعامـ

ك مع الصم وضعاف السمع وتـم تدشـين تلـ
.2016المبادرة في جميع المحافظات عام 

 اعتمــــاد أول قــــاموس إشــــاري موحــــد للصــــم
ا بالتعــــاون مــــع وزارة االتصــــاالت وتكنولوجيــــ

.2016المعلومات، وذلك في عام 

 تـــــم إصـــــدار القـــــرار الـــــوزاري 2017وفـــــي عـــــام ،
الـذي أتــاح دمـج الطــالب ضـعاف الســمع 252

وزارعــي القوقعــة فــي مــدارس التعلــيم العــام 
آالف طالـــب فـــي 4.1والفنـــي، والبـــالغ عـــددهم 

، 291نفس العام، كما تم إصدار القرار الـوزاري 
والـــــذي أتـــــاح مشـــــروع رأس المـــــال واإلنتـــــاج 

.لمدارس األمل للصم وضعاف السمع

 تـم إعـداد أكبـر قـاموس إشـاري 2018في عـام ،
آالف كلمــــة باللغــــة 10موحــــد للصــــم ويضــــم 

ـــــــة والهجـــــــاء األصـــــــبعي  ـــــــة واإلنجليزي العربي
.ولغة الشفاه
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زيادة أعداد الطالب ذوي االحتياجات بمـدارس
ــوزاري  ــدمج، بعــد صــدور القــرار ال لســنة 252ال

، والــــذي يــــنص علـــــى أنَّ كــــل المـــــدارس 2017
دامجــــة، تيســــيرًا علــــى ذوي اإلعاقــــة وأوليــــاء 
أمورهم، وعليه، ارتفع عدد الطالب المُدمجين

آالف طالب وطالبـة مـوزعين 108.2ليصل إلى 
ألف مدرسة على مستوى الجمهوريـة 19على 

ألــف طالــب 17.2مقارنــة بـــ 2021/2020للعــام 
.2017/2016وطالبة للعام 

زيـــد تنظـــيم تـــدريبات تخصصـــية ونوعيـــة لمـــا ي
ألف معلم، على أساليب نظـام الـدمج 75على 

والتعامــــــل مــــــع الطــــــالب المــــــدمجين، مــــــع 
ـــز لتـــدريب  ألـــف معلـــم خـــالل عـــام 100التجهي

، فضـــــــلًا عـــــــن تطـــــــوير المنـــــــاهج 2022/2021
الخاصــــــــــة بــــــــــذوي االحتياجــــــــــات الخاصــــــــــة 

.بالتعاون مع مركز تطوير المناهج

د تجهيز وتطوير المدارس؛ حيث تـم تجهيـز عـد
ــــــم، وتقــــــديم دعــــــم 500 غرفــــــة مصــــــادر تعل

مدرسة دامجة بعدد من 300تكنولوجي لعدد 
ــــــز  غرفــــــة 30المحافظــــــات، واإلعــــــداد لتجهي

مصــــــادر، وتقـــــــديم دعــــــم تكنولـــــــوجي لعـــــــدد 
.ألف مدرسة دامجة1.3

 إقامــــة فصــــول مزدوجــــي ومتعــــددي اإلعاقــــة
فصـــلًا، بـــدأ 11ألول مـــرة بمصـــر، وبلـــغ عـــددها 

إعـــــالن الســـــيد رئـــــيس العمـــــل بهـــــا منـــــذ 
ــا لــذوي اإلعاقــة2018الجمهوريــة عــام  ،عامً

ــم دعــم مركــز العاشــر مــن رمضــان لتأهيــل  وت
ــــــــد مــــــــن  ذوي االحتياجــــــــات الخاصــــــــة بالعدي
المتخصصـــــــــين مـــــــــن حملـــــــــة الماجســـــــــتير 
والــــدكتوراه بالتعــــاون مــــع كليــــة علــــوم ذوي 

ــــا 500اإلعاقــــة الســــتقبال  ــــا مجانً ــــة يومي حال
.لتقديم الدعم لهم
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يـع التعاون مع شركاء التنميـة، مـن خـالل توق
بروتوكــــوالت مــــع عــــدد مــــن الــــوزارات وأعــــرق 
الجامعــــات المصــــرية ومنظمــــات المجتمــــع 
ــــى عقــــد شــــراكات مــــع  المــــدني، باإلضــــافة إل
منظمـــــــــــات أجنبيـــــــــــة ومحليـــــــــــة لــــــــــــتقديم 
دعـــم تكنولـــوجي للمـــدارس الدامجـــة، وتأهيـــل 

.الكوادر التعليمية

 محافظـات خـالل عـامي 6فصلًا فـي 11افتتاح
لتأهيـــــل ذوي إعاقـــــات الســـــمع، 2020و2019

ــى والبصــر، وحصــل معلمــو تلــك الفصــول عل
.تدريب رفيع المستوى

 للصـم 2.0االنتهاء من إعداد مواءمة لمناهج
وضـــــعاف الســـــمع بالتعـــــاون مـــــع منظمـــــة 

ـــــة متخصصـــــة فـــــي"اليونيســـــف" ـــــر كلي ، وأكب
الشرق األوسط في مجال اإلعاقـة وهـي كليـة

علـــــوم اإلعاقـــــة والتأهيـــــل جامعـــــة الزقـــــازيق 

.2020وعدد من الخبرات الدولية خالل عام 

مـت إتاحة لغة اإلشارة ببنك المعرفـة، حيـث ت
ـــــــذوي االحتياجـــــــات  إتاحـــــــة مكتبـــــــة خاصـــــــة ب

ـــث ضـــمت قصصًـــ ا الســـمعية والبصـــرية، حي
مســـموعة، ومصـــورة ومترجمـــة فـــي الوقـــت 

.نفسه إلى لغة اإلشارة

دعـــم وتمكـــين فـــي ســـياق متصـــل، وفـــي إطـــار 
جيا األشخاص ذوي اإلعاقة باستخدام تكنولو

ــالمعلومــات واالتصــاالت؛ ة وقعــت وزارة التربي
ـــــيم  ـــــيموالتعل ـــــي، ووزارة االتصـــــاالوالتعل ت الفن

2017وتكنولوجيــــــــا المعلومـــــــــات، فــــــــي يونيـــــــــو 
ر بروتوكــول تعــاون مشــترك بشــأن دعــم وتطــوي

ات مــدخالت العمليــة التعليميــة لتحســين الخــدم
ـــدعم  المقدمـــة للطـــالب ذوي اإلعاقـــة، وتـــوفير ال
والمســـــاندة الالزمـــــة لألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة 

.لتسهيل حياتهم، ودمجهم في المجتمع
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ويهـــــدف هـــــذا البروتوكـــــول إلـــــى دعـــــم العمليـــــة 
دام التعليميـــة بتحويـــل بعــــض المنـــاهج باســـتخ

ل بعــض تحويــ(التطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــة 
منـــــاهج نظـــــام التعلـــــيم الجديـــــد إلـــــى الطريقـــــة 

ليميـة ، وإتاحة العملية التع)الناطقة للمكفوفين
ا للطـــــالب ذوي اإلعاقـــــة باســـــتخدام التكنولوجيـــــ

ـــــة قـــــدرات المعلمــــين لرفــــع  المســــاعدة، وتنمي
هم كفــاءة العمليــة التعليميــة، مـــن خـــالل تـــدريب
افة علـى بـرامج متخصصــة، وبـرامج نوعيـة، باإلضــ

إلـــى تقـــديم الـــدعم التكنولـــوجي لمـــدارس الـــدمج
.التعليمي، ومدارس التعليم المجتمعي

كمــــــا يــــــنص البروتوكــــــول علــــــى تقــــــديم الــــــدعم 
ألــف مدرســة مــن مــدارس 1.3التكنولــوجي لعــدد 

مدرســـــة مــــــن مـــــدارس التعلـــــيم 300الــــدمج، و
المجتمعــــــي مــــــن خــــــالل اإلتاحــــــة التكنولوجيــــــة 
للمقـــررات الدراســـية للطـــالب مـــن ذوي اإلعاقـــة 

دام داخل مدارس التربية الخاصة والدمج، باسـتخ
.التكنولوجيا المساعدة

ويتضــــمن البروتوكـــــول تنميــــة قـــــدرات معلمـــــي 
د الدمج والتربية الخاصة، مـن خـالل إعـداد واعتمـا

يـــــق حقيبـــــة تـــــدريب للمعلمـــــين لتـــــأهيلهم لتطب
وإعـــــداد ،(STEM)مــــدخل الـعـلـــــوم والتكنولوجيــــا 

ــــــــر قــــــــدرات  ـــــــة لـتـطـوي ـــــــة تدريبي واعتمـــــــاد حقيب
ـق أدوات المعلمين تكنولوجيا، السـتخدام وتطبيـ

عـــن االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات، فضـــلًا
.ةحقائب تدريبية متخصص5إعـداد واعتمـاد عـدد 

كمـــا يـــنص البروتوكـــول علـــى دعـــم وبنـــاء قـــدرات 
ــدريب عــدد  ألــف مــن 100المعلمــين، مــن خــالل ت

ة العــــاملين بمــــدارس التربيــــة الخاصــــة، والتربيــــ
ــــدمج، ومــــدارس التعلــــيم  ــــة، ومــــدارس ال الفكري
المجتمعــــــــــي، وأقســــــــــام وإدارات الموهــــــــــوبين 

.والتعلم الذكي
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لـذوي وتتويجًا لجهود الدولة في الدمج التعليمي
الملتقــــى العربــــي األول "الهمــــم، تمــــت إقامــــة 

فــي شــرم" لمــدارس التربيــة الخاصــة والــدمج
ريـة، الشيخ برعاية وحضور السيد رئـيس الجمهو

، بمشـــاركة 2018أكتــوبر 4حتــى 1فــي الفتــرة مــن 
ت اإلمارا-البحرين –السعودية (دول عربية هي 5
ريخ ، ويُعدُّ ذلك أول مـرة فـي تـا)األردن–الكويت -

.وزارة التربية والتعليم المصرية

لفنــي اوالتعلــيمونظمــت وزارة التربيــة والتعلــيم 
ـــــوزارات  الملتقـــــى، بالتنســـــيق مـــــع عـــــدد مـــــن ال

ن والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني؛ لإلعال
عــن فعاليــات أنشــطة مــدارس الــدمج ومــدارس 

ق عـدة ويهدف الملتقى إلى تحقي. التربية الخاصة
:أهداف، يتمثل أبرزها في

إبراز مواهب الطالب ذوي االحتياجات الخاصـة
بمـدارس مصــر والــدول العربيــة، لــدمج طــالب 

نميــــة التربيــــة الخاصــــة وتلبيــــة احتياجــــاتهم لت
.مواهبهم

 عـــــرض أفكـــــارهم وقصـــــص نجاحـــــاتهم فـــــي
المجـــــــــاالت المختلفـــــــــة، وعـــــــــرض أبطـــــــــال 
ـــــة مـــــن ذوي  ـــــة واإلقليمي ـــــات العالمي الفعالي

.االحتياجات الخاصة إللهام الطالب

500
2018أعلن السيد رئيس الجمهورية عـام 

، )تحيــا مصــر(تخصيصــهم مــن صــندوق 
تعلـيم ليكون تحت تصرف وزير التربيـة وال

الفنــي لخدمــة مشــروع الــوزارةوالتعلــيم
.لذوي االحتياجات الخاصة

ــــــــــــــون  ملي
جنيــــــــــــــــــــه
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انطالقًـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة، ... بنـــاء مصـــر الرقميـــة
تطــوير أصــبحت التكنولوجيــا القاســم المشــترك ل

العمليـــة التعليميـــة فـــي مصـــر، خاصـــة فـــي ظـــل
ائي مليون طالب ما بين تعلـيم ابتـد20وجود نحو 

و وإعدادي وثـانوي، وتماشـيًا مـع توجـه الدولـة نحـ
يــد ؛ فقــد كثفــت جهودهــا فــي تنفيــذ العدالرقمنــة

ــ ى مــن المشــروعات التكنولوجيــة والتــي تهــدف إل
الب النهوض بالمنظومة التعليمية، وتأهيل الط

المصـــــــري وثقـــــــل قدراتـــــــه ومهارتـــــــه العلميـــــــة 
ــــى مواك ــــة ليكــــون قــــادرًا عل ــــة والفني ــــة والثقافي ب

.متطلبات العصر الحديث

ــة  ــادرة فــي هــذا الســياق، أطلقــت الدول نحــو "مب
فــــي، "مجتمــــع مصــــري يــــتعلم ويفكــــر ويبتكــــر

بهـــدف توجيـــه أولويـــات الدولـــة 2014نهايـــة عـــام 
ى نحــو بنــاء اإلنســـان المصــري، وتـــم تنفيــذها علـــ
ى، ثالث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة المـد
ات كما تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروع

.وأعمال التطوير لمنظومة البحث العلمي

ي توظيــــف التكنولوجيــــا فــــ
العملية التعليمية

"
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وكان مـن أهـم ثمـار هـذه المبـادرة إطـالق منصـة 
، والــذي بــدأ 2015عـام " بنـك المعرفــة المصــري"

، باعتبـاره خطـوة نحـو 2016العمل به مطلع عام 
بنــاء المجتمــع الحــديث عــن طريــق إتاحــة العلــوم

. اطنوالمعارف اإلنسانية بشكلٍ ميسر لكل مو

لـة وبالتوازي مع إطالق بنك المعرفة عملت الدو
يديـة على إعادة النظر في منظومـة التعلـيم التقل

يــة، لرفــع مســتوى مصــر فــي التصــنيفات العالم
دال والعمل على بناء نظام تعليم عصـري السـتب

منظومـــة "انطلقـــت النظـــام القـــديم، ومـــن هنـــا 
التــي ) Education 2.0" (2.0التعلــيم الجديــدة 

بــدأت بمرحلــة ريــاض األطفــال والصــف األول
، مــع االعتمــاد علــى 2018فــي ســبتمبر االبتــدائي، 

منظومـة التحوّل الرقمي والبنية التكنولوجية في
رار التعلـــيم، باعتبارهمـــا عـــاملين مهمـــين الســـتم

.العملية التعليمية

وقـــد شـــمل النظـــام الجديـــد بنـــاء منـــاهج جديـــدة 
ـــا كبيـــرًا عـــن المنـــاهج فـــي الن ظـــام تختلـــف اختالفً

، وقــد تــم وضــعها الرقمنــةالقــديم، تعتمــد علــى 
، 2030وفـــــق رؤيـــــة مصـــــر للتنميـــــة المســـــتدامة 

باإلضـــــافة إلـــــى اخـــــتالف طـــــرق التـــــدريس علـــــى 
ــــع محافظــــات مصــــر  مســــتوى المــــدارس بجمي

ويتضــمن نظــام . ألــف مدرســة55والبــالغ عــددها 
:التعليم الجديد اآلتي

ــي ال تفــاعلي اســتكمال تنفيــذ الكتــاب اإللكترون
ــــع المراحــــل  ــــع المــــواد الدراســــية بجمي لجمي

.التعليمية

 مراجعـــة وتعـــديل المـــواد التعليميـــة الرقميـــة
)Dlos ( المقدمــــة مـــــن عـــــدد مـــــن الشـــــركات؛
" يوريكــــا"البريطانيــــة، ) Britannica" (بريتانيكــــا"

Eureka)(،لونجمان"و) "Longman(،نهضـة "و
م العلو–الرياضيات : (، وغيرها، في مواد"مصر

ـــــة - ـــــة -اللغـــــة العربي –الدراســـــات االجتماعي
ف مـن للصفو) الجغرافيا-التاريخ –الفلسفة 

.الروضة وحتى الصف الثالث الثانوي
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ن إعــــداد التــــدريبات واالختبــــارات التفاعليــــة مــــ
ــــــــدائي حتــــــــى الصــــــــف  الصــــــــف الرابــــــــع االبت

.الثاني الثانوي

يم كل قامت الدولة بتسلوفى المرحلة الثانوية 
ـــــلت طالــــب بالصــــف األول الثــــانوي جهــــاز تابـ

ـــع  ـــا الجيـــل الراب مـــع ربـــط ،4G)(مـــزود بتكنولوجي
يـــق المنـــاهج ببنـــك المعرفـــة، باإلضـــافة إلـــى تطب

كتـاب ال"منظومة االمتحانات اإللكترونية وبنظام 
" البوكليـت"وإلغاء نظـام ) open book" (المفتوح

بار؛ حيـث واالستخدام اإللكتروني للتصحيح واالخت
يعتمــد النظــام الجديــد علــى تحويــل الطالــب مــن

هــم التعلــيم إلــى الــتعلم وممارســة النشــاط والف
. في النظام الجديد

راء ولتطبيق هذا النظام تعاقدت الوزارة علـى شـ
ول ألف تابلت لتوزيعه على طـالب الصـف األ700

، كما تعاقدت الوزارة خـالل عـام 2017الثانوي عام 

ـــى شـــراء 2018 ـــى 700عل ـــف جهـــاز لتوزيعـــه عل أل
، الدفعـــة الجديـــدة لطـــالب الصـــف األول الثـــانوي

ـــام  ـــالل عـــ ــم التعاقــد خــ ـــراء 2019كمــا ت علــى شـــ
ـــم اســـتالمها خـــالل عـــام 770 ـــد ت ـــف جهـــاز جدي أل

ي وتوزيعها على دفعـة الصـف األول الثـانو2020
ليصــل عـــدد أجهـــزة التابلــت التـــي تـــم2021/2020

هـت التعاقد عليها أكثر من مليوني جهـاز، كمـا انت
الدولـــــة مـــــن توصـــــيل شـــــبكات اإلنترنـــــت فـــــائق

.مدرسة2530في " فايبر"السرعة 

ونجحـــت الدولـــة خـــالل الســـنوات الماضـــية فـــي 
مليــون طالــب علــى 22تقــديم خــدماتها ألكثــر مــن 

ــــــة، مــــــن إنشــــــاء مــــــدارس  مســــــتوى الجمهوري
افـات وفصول جديدة، وفصول ذكيـة لتقليـل الكث

داخــل الفصــول وتــدريب المعلمــين علــى النظــام
الجديـــد وشـــراء أجهـــزة التابلـــت وتوزيعهـــا علـــى 

.طالب المرحلة الثانوية
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تـــوطين فـــي الســـياق ذاتـــه، عملـــت الدولـــة علـــى 
صــــناعة التابلــــت فــــي مصــــر لخدمــــة العمليــــة 

ات حيــث تفاوضــت مــع إحــدى الشــركالتعليميــة؛ 
صـر، وتـم في م" التابلت"العالمية الكبرى لتصنيع 

نع التوافـــق علـــى أن تتـــولى الشـــركة إنشـــاء مصـــ
ـــُقدَّر بنحــو  مليــون دوالر، 30بمصــر باســتثمارات ت

ين، األمر الذي يُتـيح فـرص عمـل وتـدريب للمصـري
كمــــا تــــم االتفــــاق بشــــأن المكــــون المحلــــي فــــي 

.التصنيع ونسبته

ــ ــم االتفــاق مــع الشــركة عل ــه، ت ى فــي الســياق ذات
إنشـــاء مصـــنع بـــه خـــط إنتـــاج بطاقـــة تصـــل إلـــى

ـــــون جهـــــاز ســـــنويا، وســـــيتم تنظـــــيم دورات  ملي
ـــــدربين  ـــــادة أعـــــداد المت ـــــة ســـــنويًا، مـــــع زي تدريبي
المصـــــــريين بمصـــــــانع الشـــــــركة فـــــــي الخـــــــارج، 
باإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــك ســــــتتم إتاحــــــة المنــــــاهج 

الل التعليميـــة فـــي علـــم تصـــنيع التابلـــت مـــن خـــ
.الشركة

ل كما أكدت الشركة أن لديها مراكز صـيانة فـي كـ
المحافظــات، وأنهــا ســـتكون قــادرة علــى تقـــديم 

.الخدمة على أعلى مستوى

والتــي أثــرت " 19-كوفيــد"اتصــالًا، ففــي ظــل جائحــة 
علــى منظومــة التعلــيم فــي مصــر والعــالم، حيــث

ــى  ــى اللجــوء إل عملــتالتعلــيم عــن بُعــد، أدت إل
توعب الدولــة علــى تأهيــل البنيــة التحتيــة حتــى تســ

.ميةذلك التحوّل الكبير في المنظومة التعلي

ــ يم فــي هــذا الســياق، اتخــذت وزارة التربيــة والتعل
يـل الفني مجموعـة مـن اإلجـراءات لتفعوالتعليم

منظومـــة التعلـــيم عـــن بُعـــد خـــالل فتـــرة تعليـــق
:الدراسة، ومنها

 ــــــت الخاصــــــة بطــــــالب ــــــز أجهــــــزة التابل تجهي
لـــى الصـــفين األول والثـــاني الثـــانوي للـــدخول ع

ـــربط  منصـــات التعلـــيم مـــن جميـــع وســـائل ال
).المنزليwifiشريحة البيانات، أو شبكة الـ (
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فنــي إتاحــة الــتعلم عــن بُعــد لطــالب التعلــيم ال
يــــة مــــن خــــالل القنــــوات التعليميــــة التليفزيون

وقنـــاة) نايـــل ســـات-قنـــاة مصـــر التعليميـــة (
.التعليم الفني على يوتيوب

 ــــة ــــع المــــواد الدراســــية والتعليمي إتاحــــة جمي
المصــــــــــوَّرة لســــــــــنوات النقــــــــــل بمــــــــــدارس 

طــاع علــى منتـديات ق) أوناليـن(التعلـيم الفنــي 
.التعليم الفني

ب إتاحـــة موقـــع إلكترونـــي للتواصـــل بـــين طـــال
مـــين مـــدارس التكنولوجيـــا التطبيقيـــة والمعل

. خالل فترة تعليق الدراسة

معرفــة تــوفير مكتبــة إلكترونيــة بجانــب بنــك ال
ــــــدخول إليهــــــا  المصــــــري يمكــــــن للطــــــالب ال

لي، باستخدام الهواتف الخلوية أو الحاسب اآل

وتضـــــم جميـــــع المنـــــاهج الدراســـــية لجميـــــع 
ال المراحل التعليميـة بدايـة مـن ريـاض األطفـ
يـــــة وحتـــــى المرحلـــــة الثانويـــــة بـــــاللغتين العرب

ــــة، وتضــــم هــــذه المكتبــــة محتــــوى واإلنجليزي
ـــا ووســـائط متعـــددة تضـــ ـــا هائلً ـــا رقميم علمي
ــــا وثائقيــــة لشــــر ح فيــــديوهات وصــــورًا وأفالمً

.الدروس

 إصــــدار مجموعــــة مــــن القــــرارات والضــــوابط
لتحديـــد أســـلوب تقيـــيم الطـــالب فـــي جميــــع

المراحــــل التعليميــــة، وتنظــــيم عمليــــة إعــــداد 
االمتحانــــــات اإللكترونيــــــة لطــــــالب الصــــــفين

األول والثــــــاني الثــــــانوي، فضــــــلًا عــــــن اتخــــــاذ 
ــــأمين لجــــان  ــــة الالزمــــة لت اإلجــــراءات االحترازي
امتحانـــــات الثانويـــــة العامـــــة والحفـــــاظ علـــــى 

.صحة الطالب



80 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

بالفعــل، أســهمت هــذه اإلجــراءات فــي تحســين 
أداء قطـــــاع التعلـــــيم فـــــي مصـــــر فـــــي مواجهـــــة 

ــا مــ ــا ومالئمً ن الجائحــة لــيعكس مســتوى مقبولً
لـق الجاهزية للتعامل مع األزمة، خاصة فيمـا يتع

ـــيم عـــن بُعـــد فـــ ي بإمكانيـــة تطبيـــق أنمـــاط التعل
.المدارس ومؤسسات التعليم العالي

ـــا، امـــتالك مصـــر  منصـــة وســـاعد فـــي ذلـــك أيضً
ــــــيم وفصــــــولًا افتراضــــــية تضــــــم جميــــــع  تعل

ومـــســــــــجلًا عــــليهــــــــا مـــــــــدارس الجمــــــــهورية، 
مليــون معلـم، إلـى جانــب 1.3مليـون طالـب و13.5

مليـــون ولـــي أمـــر، حيـــث تُســـتخدم هـــذه المنصـــة 
ــــتم مــــن  للتواصــــل االجتمــــاعي والعلمــــي، كمــــا ي

.خاللها تسلم المشروعات البحثية

راء فــي الســياق ذاتــه، تمتلــك الدولــة إمكانيــة إجــ
ج لجميــع الــدروس المتعلقــة بمنــاه" بــث مباشــر"

الث الصفوف من الصف الثالث اإلعدادي حتى الث
الثــــانوي، إلــــى جانــــب إجــــراء امتحانــــات إلكترونيــــة

ماليــــين امتحــــان 10.4وصــــل عــــددها إلــــى نحــــو 
ذين لطـــالب الصـــفين األول والثـــاني الثـــانوي، والـــ

ــدر عــددهم بنحــو  ماليــين طالــب، فضــلًا عــن 1.1قُ
وجود منصـة مراجعـات إلكترونيـة لطـالب الصـف

ــانوي، وكــذا  لم إتاحــة نُظــم إدارة الــتعالثالــث الث
)Learning management system, LMS (

للطــالب مـــن الصـــف األول الثـــانوي حتـــى الصـــف
.الثالث الثانوي

ميــة وجــدير بالــذكر أن هــذا النظــام بمثابــة بيئــة رق
ث إلدارة مختلــف جوانــب العمليــة التعليميــة؛ حيــ
لــب يمكــن مــن خاللــه تــوفير المحتــوى الــالزم للطا

فــــي أي وقــــت والتعامــــل معــــه بشــــكل ســــهل 
ـــه أداة لمتابعـــة تطـــ ـــا ب ور وبســـيط، ويكـــون متاحً

مقارنــــة اإلنجــــاز الــــذي حققــــه بمــــا هــــو (الطالــــب 
، والتواصــــــــل بــــــــين الطالــــــــب )مطلــــــــوب منــــــــه

ــــة مختلفــــة  ــــوفير مصــــادر تعليمي والمــــدرس، وت
.محدثة أولًا بأول
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ــمة الغالبــ ة فــي بنــاءً علــى هــذا، فقــد تمثلــت السِّ
تها اســـتراتيجية اإلصـــالح والتطــــوير التـــي وضــــع

م الدولــــة المصــــرية فــــي قطــــاع التربيــــة والتعلــــي
الرقمـي والتعليم الفني، في التوسع فـي التعلـيم

التوسـع وقلص هـذ. والبنية التحتية التكنولوجية
ما من التداعيات المترتبة على إغالق المدارس، ك

عــــــــزز مــــــــن قــــــــدرة الحكومــــــــة علــــــــى التصــــــــدي 
".19-كوفيد"لجائحة 

ـــة والتع ـــا أن وزارة التربي ـــذكر أيضً ـــيم والجـــدير بال ل
الفنــــي كانــــت قــــد بــــدأت، قبــــل جائحــــةوالتعلــــيم

، فـــي عقـــد امتحانـــات الصـــفين األول "19-كوفيـــد"
باستخدام ) سنة17-16في سن (والثاني الثانوي 

ســع وأدى هــذا التو). التابلــت(الكمبيــوتر اللــوحي 
فــــي المحتــــوى الرقمــــي إلــــى إعــــداد المنظومــــة 

هزة التعليميـة علــى نحــو أفضـل حتــى أصــبحت جــا
.2020أكتوبر 17مع إعادة فتح المدارس في 

الفرصــة لتســريع " 19-كوفيــد"وقــد أتاحــت جائحــة 
ــــــــرة بعــــــــض اإلصــــــــالحات؛ حيــــــــث أرســــــــت  وتي
استراتيجيات التعـافي مـن هـذه األزمـة األسـاس

يــيم، للتحســينات طويلــة األجــل فــي عمليــات التق
ل، والمنــــــاهج التربويــــــة، والتكنولوجيــــــا، والتمويــــــ
. يــةومشــاركة أوليــاء األمــور فــي العمليــة التعليم

ـــــة والشـــــواهد المتـــــواترة فـــــي هـــــذا  تشـــــير األدل
زايـا السياق، إلى إشادة الطالب وأولياء األمور بم

التكنولوجيـــا المتاحـــة لهـــم، ويشـــمل ذلـــك، علـــى
:سبيل المثال

 ـــاالتصـــال بشـــبكة اإلنترنـــت؛ ط حيـــث تـــم رب
ــة بشــبكة اإلنترنــت مــ2500 ن مدرســة حكومي

.)الفايبر(خالل تقنية األلياف البصرية 

 ت فـــي والتـــي تمثلـــالبنيـــة التحتيـــة الرقميـــة؛
ســـــبورات ذكيـــــة، وأجهــــــزة تابلـــــت لمعلمــــــي 

.المدارس الثانوية وطالبها
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 مـــــن خـــــالل اســـــتخدام اختبـــــارات الطـــــالب؛
ع أكثــر الكمبيــوتر فــي االختبــارات بمــا يتــيح وضــ

.من نسخة لالمتحان الواحد

وفــــي هــــذا الســــياق، ال يمكــــن التغاضــــي عــــن أن 
عودة المدارس إلى طبيعتها في العام الدراسـي

ت حمل في طياته المزيد من التغييرا2021/2020
:التي لمسها أولياء األمور، أبرزها

لم أســلوب يجمــع بــين الــتع: الــتعلم الهجــين
ـــب  فـــي الفصـــول الدراســـية مـــع تواجـــد الطال
ــــا فــــي الفصــــل والــــتعلم عــــن بُعــــد مــــن فعلي

).لضمان التباعد االجتماعي(المنزل 

م إتاحــة وســائل الــتعلم الرقميــة واســتخدا
ـــوفير هـــذه : التابلـــت وشاشـــات العـــرض وت

تــى الوســائل للصــفوف مــن الرابــع االبتــدائي ح
صميم الثالث الثانوي مع الوضع في االعتبار ت

هـــــذه الوســـــائل علـــــى نحـــــو يراعـــــي الطـــــالب 

ــــة وشــــبكة  ــــوافر لهــــم أجهــــزة رقمي ــــذين تت ال
إنترنـــت وهـــؤالء الـــذين ال يتـــوافر لهـــم أي مـــن 

.ذلك على حد سواء

 ــــــدة للتطــــــوير إيجــــــاد منصــــــة رقميــــــة جدي
.بغرض تدريب المعلمين وإجازتهم: المهني

وتر باسـتخدام الكمبيـ: نظام امتحانـات جديـد
للتخــــــرج فــــــي المدرســــــة يراعــــــي المهــــــارات 

.المطلوبة في القرن الحادي والعشرين

1.7
إجمـــــالي عـــــدد الطـــــالب المســـــتلمين 

ة للتابلت بعموم محافظات الجمهوريـ
.2021/2020حتي عام 

ــــــــــــــون  ملي
طالـــــــــــــــب



ــةالتنميــــــة البشريــــ

مـــــــــــــــــــــــــــن 7
اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

قطــــــــــــــــــــــــــــاع التعلـــــــــــــــــــــــــــيم
األساســـــــــــــــــــــــي والفنـــــــــــــــــــــــي
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