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: التاليةالشاملة لتطوير التعليم الفنى والتى تعتمد على المرتكزاتاالستراتيجية تطبيق بدء -1

جسةةم منيجيةةة تطةةوير المنةةا ا البةةراما الدراسةةية الجتياجةةات سةةوع العمةة  عةة  طريةةق مالءمةةة -

.العم والتنسيق مع ممثلى سوع الجدارات بالتشاور 

.مستقلةبراما التعليم الفنى واعتماد ا ع  طريق جية جودة -

.الجداراتوتا ي  معلمى التعليم الفنى على منيجية تدريم -

ولوجيةا شةبكة مة  مةدارل التكنإنشةاء القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى عة  طريةق اشراك -

رات عدد م  مجالل المياإنشاء على المسا مة فى الخاص القطاع مؤسسات التطبيقية وتشجيع 

.المختلفةفى المجاالت االقتصادية القطاعية 

مينةةة الةةى ن ةةام 48مةة  تجويةة  منةةا ا 2021-2020الةةوزارة فةةى بدايةةة العةةام الدراسةةى نتيةةت إـةة 2

55مدرسةة فنيةة يةدرل بيةا مةايقرم مة  105تطبيق  ذه المنا ا المطةورة فةى عةدد ويتم ، الجدارات

م مةع المنةا ا المعلمي  على تطوير طرع التعليم والتعلم والتقيةيم لتةتالءالف آوقد تم تدريم طالم، الف 
. المطورة



الجودةلضما الوطنيةالمصريةالييئةإنشاءقانو مشروعصياغةم بالفع الوزارةنتيتإ-3
لقانو امشروععلىالوزراءمجللوافقوقد،(اتقا )والمينىوالفنىالتقنىالتعليملبراماواالعتماد

.وإصدارهلمناقشتهالنواممجللالىقريباإجالتهالمنت روم 

عليمالتلمعلمىأكاديميةإنشاءبشأ الوزراءرئيلقرارمشروعصياغةم بالفع الوزارةنتيتإ-4
التموي لتوفيرواإلدارةللتن يمالمركزىوالجيازالماليةوزارةم كالمعالتواص وجارىالفنى

.األكاديمية ذهإلنشاءالالزماألساسي

الوزارةعمشراكاتإنشاءطريقع الفنىالتعليمتطويرفىالخاصالقطاعمؤسساتاشراكفىالبدء-5
تموقدر،المطوالفنىالتعليملمدارلكنموذجالتطبيقيةالتكنولوجيامدارلم شبكةوتشغي إلنشاء
تكنولوجيامدارل8وتشغي وإنشاء،2018سبتمبرفىتطبيقيةتكنولوجيامدارل3وتشغي إنشاء

أكتوبرفىأخريتطبيقيةتكنولوجيامدارل5وتشغي إنشاءتمكما،2019سبتمبرفىاخريتطبيقية
.مدرسة16إلىالتطبيقيةالتكنولوجيامدارلعددجمالىإوص وبذلك،2020



م يالتمويالووفرتالتطبيقية،التكنولوجيامدارلوإدارةتشغي وجدةإنشاءم الوزارةتمكنتكما
تزايدةمأعدادالمدارلبيذهللدراسةويتقدمسنوات،أربعةلمدةوإيطاليامصربي الديو مبادلةبرناما

المجاميعذوىم وكليممدرسة،بك قبولهالمخططالعددأضعافعشرةالىعدد ميص الطالمم 
درجةلىإسا ممما،العامالثانوىبالتعليملاللتجاعبسيولةتؤ  والتىاالعداديةالشيادةفىالمرتفعة
.الفنىللتعليمالمجتمعيةالن رةتجسي فىملموسة

التوقيعتمالفنىالتعليملتطويراأللمانيةالجكومةمعالمدىطويلةتفاقيةإإبرامم الوزارةتمكنت-6
ئة يم لكالوماليا  فنيا  دعماااللمانيةالجكومةتقدمبموجبياوالتى2018أكتوبرفىبرلي فىعلييا
تعليمالمي منا اوتجوي الفنى،التعليممعلمىوأكاديمية،(اتقا )الفنىالتعليمبراماجودةضما 

التعليمفىتميزمركز27عددإلنشاءدعمااأللمانيةالجكومةتقدمكماالجدارات،منيجيةإلىالمزدوج
الجياتمشاركةعلىالوزارةجرصتكماالفنى،التعليممعلمىألكاديميةكفروعبعضيايستخدمالفنى

 ذهفىاالوروبىاإلتجادوبرنامااألمريكيةالمعونة يئةمث الفنىللتعليمالداعمةاألخرىالدولية
االنشطة



العسكرىيلالتأسبرنامااستجداثتمالفنى،التعليمطالمبي واالنتماءاالنضباطتنميةعلىجرصا-7

فىالن ام ذاادخا تمجيثالشعبى،الدفاعقواتقيادةمعبالتعاو بني الصناعىالفنىالتعليمبمدارل

ن امتطبقالتىالفنىالتعليممدارلعددزيادةتمثم،2019سبتمبرفىبني صناعيةمدرسة27عدد

.2020سبتمبرم بدءامدرسة126لتصبحالعسكريالتأسيل

فىالمصرالمينىوالتدريمالفنىالتعليمترتيمتجس األثرعلىأكبرعاليهالواردةلالجراءاتكا قدو
االميرمؤسسةمعبالتعاو UNDPاالنمائىالمتجدةاالممبرنامايصدرهالذىالعالمىالمعرفةمؤشر

 ذافىمصرترتيمكا جيث،2017عاممنذالمتجدةالعربيةاالماراتبدولةمكتوما راشدب مجمد

ثم،113الى2019عامالترتيمتجس ثم2017،2018عامىخال دولة138م 123المجا 

عامخال مركزا23بمقدارتجس انهدولة،138م 80المركزفىليصبح2020عامجذرياتجس 
.القادمةاالعوامخال التجس  ذايستمرأ ويتوقعواجد،



اخلطة املستقبلية للسنوات اخلمس القادمة
(2021-2026)



تطبقمنيجا88الىلتص الجداراتمنيجيةجسمالفنىالتعليممنا ابقيةتطويرفىالوزارةتستمر-1
أكثرفىتطبقمنيجا130الىتزدادثم،2021/2022الدراسىالعامبدايةفىمدرسة500م أكثرفى
نىالفالتعليممدارلبقيةفىالتطبيقذلكويلى،2022/2023الدراسىالعامبدايةفىمدرسة900م 
العامبجلو المزدوجالتعليممنا اتجوي أيضايكتم كما،2024/2025الدراسىالعامبدايةفى

.2024/2025الدراسي

والمينىىوالفنالتقنىالتعليملبراماواالعتمادالجودةلضما الوطنيةالمصريةالييئةتشغي بدء-2
.(اتقا )

لالمدارالعدادالوزارةداخ الفنىالتعليممدارلفىالجودةضما لتعزيزمركزوتشغي انشاء-3
جانمالمعبالتعلو المركز ذاتشغي وسيتم(اتقا )الجديدةالجودةضما  يئةم لالعتمادللتقدم

.الفنىللتعليمالداعمةاالخرىالدوليةوالجياتااللمانى



ستنشأالتىالتميزمراكزفىليافروع5عددوتشغي انشاءوكذاالفنىالتعليممعلمىأكاديميةتشغي -4
.االلمانىالجانممعبالتعاو بالمجاف ات

سنويا،االق علىمدارل10اضافةبمعد التطبيقيةالتكنولوجيامدارلم المزيدانشاءفىالتوسع-5
يالدراسالعامبدايةفىتطبيقيةتكنولوجيامدرسة30الىالوصو الىالجاليةالعم سوعمؤشراتوتد 

الداسىالعامبجلو تطبيقيةتكنولوجيامدرسة60م مايقرمالىلتص سنوياتزداد2021/2002
مث ةالصديقالدو معتطبيقيةتكنولوجيامدارلانشاءلطلباتاالستجابةسيتمكما،2024/2025

لسكرامصانعمعبالتعاو بياالمطورالفنىالتعليمم النموذج ذااإقامةطلبتالتىالسودا جميورية
.التجربة ذهلتنفيذالمصريةبالخبراتاإلستعانةالسودا طلبتوقدالسودانية،

اضافيةمدرسة100بمعد العسكريالتأسيلن امتطبقالتىالفنىالتعليممدارلعددزيادةسيتم-6
.2021/2022الدراسيالعامبدايةفىمدرسة226الىالمدارل ذهاجمالىليص سنويا



المجمعةةالعملياالمتجاناتاجراءفىللمشاركةالمختلفةاالقتصاديةالمجاالتفيبمينيي االستعانة-9

المخططةاتللجداراكتسابيمم للتأكدالدبلوملدرجةالدراسةنيايةفيالفنيالتعليملطالمستجرىالتي

اسةالدربي الفجوةلسدبالمدارلالتدريلفىالمينيي م االستفادةالىاضافةبرناما،ك في

.العم سوعومتطلباتاالكاديمية

لتوفيرالفنيالتعليمبطالمخاصةتعليميةمنصةاستجداثطريقع الرقمنةعمليةفيالتوسع-10

.المدمامالتعلينجوالتجو علىيساعدماو والمختلفةالدراسيةالبرامايخدماجترافيتعليميمجتوي



الدخا الفنىالتعليمبمواديتعلقفيما1981عامالصادرالجالىالتعليمقانو تعدي بمقترحالتقدم-7

أسلوميروتطوالتطبيقية،التكنولوجياومدارلالمزدوجوالتعليمالجداراتمنيجيةمث المستجدثةاالمور

االستثمارقانو م 15المادةتعدي بمقترحالتقدموكذاللجدارات،الطالماكتسامعلىليركزالتقييم

يةتطبيقتكنولوجيامدارلانشاءفىالمشاركةعلىالخاصالقطاعلتجفيز2017عامالصادرالجالى

.قطاعيةمياراتمجاللانشاءفىالمسا مةوكذا

تنفيذ اتميالتيالقوميةوالمشاريعالصناعيةالمناطقمعيتوافقبماالفنيالتعليممدارلعددزيادة-8

دراسىفص 1500انشاءوكذاالقادمي العامي خال جديدةفنيةمدرسة40انشاءالمتوقعوم جاليا،

من ومةتطبيقلتسيي طالم40جوالىالىالواجدالفص فىالطالمكثافةخفضم للتمك ملجق

.الجداراتمنيجيةجسمالمبنيةالمنا ا



حلسن استماعكم شكرا 


