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 إجنازات وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني
 2020من مشروعات وبرامج خالل  الفرتة من يناير حىت ديسمرب 

 

       2020يقدم هذا التقرير رصًدا وتقييًما إلنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خالل عام  

وذلك في جميععج جوانععع العمليععة التعليميععة،  ،(2020 ديسمبر آخر شهر شهر يناير حتى أول منالفترة  )

          نميععة المسععتدامةحيععت تععتم عمليععة رصععد وتقيععيم ونجععازات الععوزارة فععي يععو  أهععدا  اسععتراتيجية الت

 والتي تعد المرجعية األساسية التي يستند وليها في عملية التقييم. ،(2030)رؤية مصر 

بما ييمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية وتبنت الوزارة أهدافا استراتيجية   

 تفق مج األهدا  المنصوص عليها فيا يتطلعات المواطنين وجميج المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بم

 ، والتي تهد  ولى تحقيق:(2030استراتيجية التنمية المستدامة )رؤية مصر محور التعليم بع

تعليم عالي الجودة متاًحا للجميج دون تمييز مرتكز على المتعلم الممكن تكنولوجيًا وجودة الحيععاة   -

 المدرسية.

 وك   وعادل ومستدام.تعليم يتميز بإطار نظام مؤسسي  -

تعليم قادر على بنا  الشخصية المتكاملة ووطالق امكانياتها ولى أقصى مدى لمواطن معتز بذاتعع    -

ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية ويحتععرم اتخععتال  وفخععور بتععاريش بععالدن وشعع و  ببنععا  

 مستقبلها.

الفترة من يناير وذلك في  ،الفة الذكروفيما يلي نورد ملخصا إلنجازات الوزارة في ضوء األهداف س

 :2020حتى ديسمبر 

 2020ما تم ونجازن في الفترة من يناير حتى ديسمبر  المويوع  األهدا   م

 التعليم العام قطاع أوال: 
تحسعععععين جعععععودة  

العمليعععة التعليميعععة 
بتطوير التعليم وفقا 
لنظععععععام التعلععععععيم 

 2.0الجديد 

 
قانون التعليم  
 الجديد 

( 28مشروع قانون بتعديل نعص المعادة )وافق مجلس الوزرا   
، 1981لسععنة  139معن قعانون التعلعيم الصعادر بالقعانون رقعم 

لعريع  ، تمهيعدا  والخاصة بقواعد امتحانات المرحلعة الاانويعة
 على مجلس النواع، وتنص التعديالت على:

تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسعع علعى أساسعها مجمعوع  ̵
درجات الطالع بمرحلة الاانوية العامعة بسعنواتها العاالت 

( من هذا القانون فعي نهايعة 23المنصوص عليها بالمادة )
 .كل سنة دراسية من تك السنوات
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نوية العامة على أساس يحتسع مجموع الطالع بمرحلة الاا ̵
المجمعوع الحاصعل عليع  فعي السعنوات العاالت ععن كافعة 
المرات، التعي أدى فيهعا اتمتحعان فعي كعل سعنة دراسعية، 
ويحععق للطالععع دخععول اتمتحععان أكاععر مععن مععرة ليختععار 

 ة.يرغع في أن تُحتسع ل  يمن مجموع النتيجة التي
المرحلعة يكون وجرا  اتمتحان ألول مرة في كل سعنوات  ̵

الاانويعة بعدون رسعوم، ويصعدر قعرار معن وزيعر التربيعة 
والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلعس األعلعى للتعلعيم 
قبععل الجععامعي بتحديععد نسععع المجمععوع التراكمععي علععى 
السنوات الاالت،  والحد األقصى للمجموع العذ  يُحتسعع 

 .للطالع عنها
قيعا، ويجعوز تقسعيم يكون أدا  اتمتحانات ولكترونياً أو ور ̵

الطالع في كل مادة ولعى مجموععات متععددة، يعتم وجعرا  
اتمتحان لكل منهعا علعى حعدة، وذلعك فعي أوقعات مختلفعة 
ووفقا لنماذج مختلفعة، علعى أن تكعون متكافئعة فعي درجعة 

 .الصعوبة، بما ييمن قياس مستواهم التعليمي
 يُصدر وزير التربيعة والتعلعيم والتعلعيم الفنعي بععد موافقعة ̵

المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي قعرارا بتحديعد المعواد 
التي تجرى اتمتحانات فيهعا، وععدد المعرات التعي يُسعم  
للطالع فيها بدخول اتمتحان، ونظام اتمتحانات، وتحديعد 
النهايععات الصعع رى والكبععرى لععدرجات المععواد الدراسععية، 
والععدرجات التععي تحتسععع فععي مععرات دخععول اتمتحععان 

آت   5، وكذا تحديد فئات الرسم، بما ت يجعاوز اإليافية
 .جني  وحاتت اإلعفا  من 

وذا رسععع الطالععع فععي مععادة أو مععادتين علععى األكاععر مععن  ̵
المععواد العامععة والمععواد التخصصععية بعععد اسععتنفاذ العععدد 
المسموح ب  لمرات دخول اتمتحان في كعل سعنة دراسعية 

ويُعاد امتحانع  يُحمل بما رسع ب ، وينقل للسنة التالية لها 
مععج طععالع السععنة المسععتجدين، كمععا يجععوز لعع  التقععدم 
لالمتحانات من الخارج، وفقعا لليعوابط التعي يصعدر بهعا 

 .قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
لكل طالع رسع في مادة أو مادتين على األكار من المواد  ̵

 العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخعول
اتمتحان بالص  الاالت، أن يتقعدم إلععادة اتمتحعان فيمعا 
رسع في  لمرة واحدة فقعط فعي الععام التعالي، ويعتم بععدها 

 .التقدم لالمتحان من الخارج ولمدة عامين فقط
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بععد    التعلم ععن 
في ظل انتشعار 
 فيروس كورونا

ملت العوزارة علعى تعوفير العديعد معن المنصعات بجانعع بنعك ع
( التععي تسععم  تسععتمرار www.ekb.egالمعرفععة المصععر  )

عملية التعلم في انتشار فيروس كورونا وقرار تعطيعل الدراسعة 
 .2020في المدارس بداية من منتص  شهر مارس 

 Microsoftوتاحعة بريعد ولكترونعي موحعد باإليعافة ولعى  ̵
office  مليون طالع. 20لع 

 (:2، مدرستنا 1قنوات مدرستنا )مدرستنا  ̵
مجموعة من القنوات التعي أطلقتهعا وزارة التربيعة والتعلعيم 
والتعلععيم الفنععي لبععت الععدروس التعليميععة لمختلعع  المراحععل 
التعليمية وفق لجدول بت أسبوعي يعتم اإلععالن عنع  بدايعة 

، وذلعك باإليعافة 2020/2021من العام الدراسي الحعالي  
 خصصة.ولى القنوات التعليمية التي يباها قطاع القنوات المت

 وطعععععععععالق صمنصعععععععععة الحصعععععععععص اتلكترونيعععععععععةص ̵
https://www.hesas.eg 

تععوفر طععرق تعلععم جديععدة وشععرح سععلس للمنععاه  الدراسععية 
، يقدم  معلمون خبعرا  فعي أونالينبطريقة تفاعلية وممتعة  

 مجعالهم، باإليععافة ولعى أسععئلة علعى كععل درس تعدعم نظععام
لعى الجديد للمرحلة الاانويعة، كمعا تحتعو  المنصعة ع  التقييم

 المصر . المعرفة مصادر تعليمية متعددة من بنك
 LMS.EKB.egدارة التعلم ونظام  ̵

المصععدر الرئيسععي للمعععذاكرة لطععالع المرحلععة الاانويعععة، 
تفععاعلي مربععوط بالمنععاه   رقمععيحيععت تيععم  محتععوى 

الدراسععية لمسععاعدة الطالعععع علععى الفهعععم بشععكل أفيعععل، 
ومعرفعععة مخرجعععات العععتعلم المتاحعععة فعععي كعععل درس معععن 
خععالل المحتععوى التفععاعلي الععذ  ييععم نصععوص ومقععاتت 
ورسعععومات وصعععور ومقعععاطج فيعععديو لكعععل مويعععوع أو 
درس فععي المععنه ، باإليععافة ولععى تمععارين تسععاعد الطالععع 

 للمويوع وتصحي  أخطائ .على تقييم فهم  
  Http://study.ekb.egالمكتبة الرقمية  ̵

والتي تيم محتوى علمعي رقمعي لكافعة المراحعل التعليميعة 
أفالم واائقية(، فيال عن   -صور  -)فيديو  المتعددةبالوسائط  

قععاموس ومعجععم لالسععتخدام، وكتععع  80اتاحععة أكاععر مععن 
راشعة، ومحتعوى متععدد التخصصعات لسعنوات موسوعة الف

 نظام التعليم الجديد.
 Edmodo.orgمنصة التواصل  ̵

وهععي منصععة أطلقتهعععا الععوزارة للتواصعععل بععين الطعععالع 
مليعون  22تمكعن معا يقعرع معن   حيعتوالمعلمين عن بعد،  

http://study.ekb.eg/
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ألعع  مدرسععة أن  55طالعع مععوزعين علععى مععا يقعرع مععن 
ذلعك لشعرح يتوصلوا مج المعلم كما لو كان فعي المدرسعة، و

الدروس التعليمية واإلجابة على استفسارات الطالع وتسليم 
 المشروعات البحاية.

منصعععععععة البعععععععت المباشعععععععر للحصعععععععص اتفترايعععععععية  ̵
https://stream.moe.gov.eg 

وهععي منصععة أطلقتهععا الععوزارة لبععت المراجعععات لطلبععة الاانويععة 
، 2019/2020الفنيععة خععالل العععام الدراسععي  والععدبلوماتالعامععة 

 قبل امتحانات الشهادة الاانوية العامة والدبلومات الفنية.
 قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوع ̵

وهععي قنععاة مخصصععة لبععت المععواد التعليميععة لجميععج المراحععل 
 تعليمية عبر اليوتيوع.ال

تنفيذ أكبر    
منظومة  
امتحانات  
 ولكترونية 

مليون طالع ولكترونيا في امتحانعات   1.2تم امتحان وتقييم   ̵

 .2019/2020نهاية العام الدراسي 
مليععععععون امتحععععععان ولكترونععععععي  10.4تععععععم تصععععععحي   ̵

 ليمان دقة التقييم
مليععععون مشععععروع بحاععععي  19تععععم تقيععععيم أكاععععر مععععن  ̵

 ولكترونيا.للطالع 
امتحانات    

الاانوية العامة  
العام الدراسي 

2019 /2020 

ألعع  طالعع فععي ظععل اتخععاذ كافععة  652تعم امتحععان وتقيععيم  ̵
التعدابير اتحترازيعة لتعنمين اتمتحانعات معن خعالل تجهيععز 

 لجنة فرعية 56591لجنة سير و 2216وتعقيم 

   
 التعليم األساسي 

تمتحان متعدد التخصصات   ةمواصفات ورقة امتحاني عدادو ̵
لطعالع الصعفو  معن الرابعج  2020فعي يونيعو   ألول مرة

 اتبتدائي حتى الاالت اإلعداد .
معععراو سعععو  الت ذيعععة أمبعععادرة القيعععا  علعععى  وطعععالق ̵

 2020منعععذ أول أكتعععوبر  )اتنيميعععا والسعععمنة والتقعععزم(
ة ومازالعععت مسعععتمرة بجميعععج معععدارس المرحلعععة اتبتدائيععع

بالتعععاون مععج وزارة الصععحة والسععكان والتععي تسعععتهد  
 مليون طالع بالمرحلة اتبتدائية. 12

ص 2.0تنظعععيم العععدورة التدريبيعععة األولعععى صمععععالم معععنه   ̵
لمعلمعععي الصعععفو  العععاالت اتبتعععدائي ومسعععئولي ودارات 
التطععوير وودارات التعلععيم اتبتععدائي فععي منتصعع  شععهر 

اسععععتهدفت بجميععععج المحافظععععات والتععععي  2020أكتععععوبر 
 .معلما وقيادة تربوية 79209

 
 

https://stream.moe.gov.eg/
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الدورة التدريبية الاانيعة بعنعوان صرفعج كفعا ة معلمعي   تنظيم ̵
والتععي  2020ص فععي نععوفمبر 2.0الصععفو  األولععى مععنه  

 معلما وقيادة تربوية. 96230استهدفت 
تنفيذا لمباردة الرئيس للوصعول لمجتمعج صعحي تعم وطعالق  ̵

بجميععج مععدارس  Cوالقيععا  عععن فيععروس  الكشعع مبععادرة 

المرحلععة اإلعداديععة بالتعععاون مععج وزارة الصععحة والتععي 
 مليون طالع. 2تستهد  

   
امتحان  نظام 

EST 

هو امتحان ولكتروني تم وعدادن من قبل الوزارة، صمم خصيصاً 
 ACTو ال  SATلطالع الدبلومة األمريكيعة كبعديل تمتحعان ال  

حيعت  ،ليتم تقييم الطالع وتنهيلهم لدخول الجامععات فعي مصعر
والتعي  EST IIو  EST Iعلعى  ESTتشعمل مجموععات تقييمعات 

 .SATتشب  هيكل مجموعات تقييمات ال 

امتحان في   3221طالع أدوا    2053تحان عدد  اتم  خاو ̵
 محافظات القاهرة والجيزة واإلسكندرية، وتنقسم كاآلتي:

  EST I طالع في امتحان) 1927عدد ) •

 EST IIامتحان  129٤طالع خايوا  (658عدد ) •

 Biologyو Math 2و Math 1فعععي معععواد  

 Chemistryو Physicsو
   

المدارس 
المصرية  
 اليابانية 

.. 2019/2020مععدارس فععي العععام الدراسععي  8تعم تشعع يل  ̵

 مدرسة حتى اآلن. 43ليصب  عدد المدارس 

 ٤0تم ويفاد بعاة من المعلمين المصريين ولى اليابعان )ععدد  ̵
معلمععا( للتععدريع علععى أنظمععة التعلععيم الحدياععة وأنشععطة 

 .التوكاتسو ونقل التجربة ولى مصر
يابانيععة فععي معلمععا بالمععدارس المصععرية ال 700تععم تععدريع  ̵

 .مصر على رفج كفا ة الل ة اإلنجليزية
معلما على التوكاتسو ومنه  نظام التعلعيم  1000تم تدريع   ̵

 وذلك لتحسين األدا  داخل المدارس. 2.0الجديد 
معلما بالمدارس ليكونوا مدربين توكاتسو في   12تم تدريع   ̵

معلما في  80مصر يمن بعاة ولى اليابان.. كما تم تدريع  
 ونوا مدربين توكاتسو بالمدارس.مصر ليك

   
المدارس 
الدولية  
 الحكومية 

 مدرسة. 13وصل عدد المدارس ولى  ̵
 .2020/2021 مدارس العام 3المستهد  تجهيز وتنفيذ  ̵
حصععول المدرسعععة المصععرية الدوليعععة الحكوميععة بالشعععيش  ̵

للععاالت  IB زايعد علععى اتعتمععاد بنظععام البكالوريععا الدوليععة

)اتبتععدائي، والمتوسععط، والدبلومععة(، مععن منظمععة بععرام  
 .البكالوريا الدولية
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 مدارس النيل 

مدرسععة بحافظععات ومععدن:  14وصععل عععدد المععدارس ولععى  ̵

السادات، دمياط الجديعد، أسعيوط الجديعدة، أسعوان الجديعدة، 
)األنعدلس والياسعمين(، والشعروق، الشعيش   القاهرة الجديعدة

أكتعععوبر، والشعععيش زايعععد، المنوفيعععة،  6زايعععد، والعبعععور، و
 األقصر، المنيا.

معععععععععععدار س   
المتفععوقين فعععي 
العلعععععععععععععععوم 
 والتكنولوجيا

المراجععععج العلميععععة ،و تععععوفير األدوات توريععععد وتععععوفير  ̵
واألجهعععزة الالزمعععة  لهعععا لممارسعععة جميعععج األنشعععطة ، 
وربععط اتنترنععت بععين المبنععى المدرسععي ومبنععى اإلقامععة 
،و الصععيانة الشععاملة لكافععة المالعععع وحجععرات األنشععطة 

 ( مدارس6واألجهزة واألدوات لعدد )
( 106( معدير  ووكيعل  وععدد )18تنفيذ تنمية مهنية لعدد ) ̵

 -معلمين جدد ومعلمى انشطة فى بعرام  )اإلدارة المدرسعية
 المشاريج( -التقويم -طرق التدريس -المناه 

المشععععععععععروع   
القعععومي لبنعععا  
المعععععععععععدارس 
بالمشععاركة مععج 
 القطاع الخاص

 ( مدارس وتش يلها.7عدد )بنا  وتسليم  تم اتنتها  ̵
تععم طععرح المرحلععة الاانيععة مععن المشععروع القععومي لبنععا   ̵

مدرسععة متميععزة جديععدة بنظععام المشععاركة  1000وتشعع يل 
 مج القطاع الخاص

  
دعم مدارس الدم  
لذو  اإلعاقة  
والفائقين  
 والموهوبين 

 
التربية  مدارس 

 الخاصة

ودارات بمحافظععة  10بعععغععر  مصععادر  10افتتععاح عععدد  ̵
القاهرة بالتعاون مج مؤسسعة سعالح التلميعذ بهعد  تحسعين 

ذو  اإلعاقة البسيطة بمدارس التعلعيم جودة التعليم للطالع  
 تلميذ. 15000العام وتستهد  

غرفعععة مصعععادر بمحافظعععة اإلسعععكندرية  6٤افتتعععاح ععععدد  ̵
بالتععاون مععج نعاد  روتععار  بهعد  تحسععين جعودة التعلععيم 
للطعععالع ذو  اإلعاقعععة البسعععيطة بمعععدارس التعلعععيم الععععام 

 تلميذ. 70000وتستهد  
مزدوجعي اإلعاقعة فصعول جديعدة لمتععدد  و 3افتتاح ععدد  ̵

فصال.. بمدارس التربية الخاصة بالتعاون   11ليصب  العدد  
مج جمعية ندا  لإلعاقات السمج بصرية بهعد  التوسعج فعي 
اتتاحة لقبول الطالع مزدوجي ومتعدد  اإلعاقة ألول مرة 

الفيعوم  –في مصر والعالم العربي بمحافظات )بني سعوي  
  ربية(.ال –الجيزة  –القاهرة  –القليوبية  –

ععدد رفج كفا ة القوى العاملة بمدارس التعليم العام الدامجة ب ̵
محافظععات مععن خععالل تنظععيم ورص عمععل تخصصععية  (7)

مطروح  –للتعامل مج طالع الدم  بمحافظات )اإلسكندرية 
قنععا( واسععتهدفت  –أسععيوط  -سععوهاج -البحيععرة -ال ربيععة –

 معلم وأخصائي. ٤200
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عاقععة المتعععددة فععي مصععر تنفيععذ أول ودارة تقيععيم لععذو  اإل ̵
بالتعاون مج جمعيعة نعدا  لإلعاقعات السعم  بصعرية والتعي 

تقبال مععن مزدوجععي يسععتفيد منهععا كععل الطععالع حاليععا ومسعع
 ومتعدد  اإلعاقة.

محافظات هم )الواد  3تنسيس وافتتاح مراكز للموهوبين بع  ̵
الجيزة( تكتشعا  الطعالع الموهعوبين   –ال ربية    –الجديد  

 طالع. 1200في كافة المجاتت والتي تستهد  
رفعج كفعا ة معلمعي معدارس وفصعول التربيعة الخاصعة معن  ̵

خععالل تنفيععذ تععدريع ل ععة اإلشععارة لمعلمععي مععدارس األمععل 
وتدريع برايعل لمعلمعي معدارس النعور وتعدريع أساسعيات 

رية في الفترة مهارات التخاطع لمعلمي مدارس التربية الفك
 9200والتعي تسعتهد    2020من سعبتمبر حتعى ديسعمبر  

 معلم وأخصائي وقيادة.
تععدريع المعلمععين علععى كيفيععة تعلععيم الطععالع مزدوجععي  ̵

بالتععععاون معععج  2020ومتععععدد  اإلعاقعععة فعععي نعععوفمبر 
جميعععععة نععععدا  لإلعاقععععات السععععمج بصععععرية بمحافظععععات 

 السععويس( والععذ  –الدقهليععة  –الشععرقية  –)اإلسععكندرية 
 معلم وأخصائي. 3٤استهد  

تعععدريع معلمعععي التربيعععة الخاصعععة )اإلعاقعععات السعععمعية  ̵
بالتعععاونج مععج األكاديميععة  2020والفكريععة( فععي ديسععمبر 

المهنيعععععععة للمعلمعععععععين ووزارة اتتصعععععععاتت بجميعععععععج 
 معلم. 1500المحافظات واستهد  

الت ذيععععععععععععععة   
 المدرسية

المدرسععية مععن يبلععا اتعتمععاد المععالي المخصععص للت ذيععة  ̵
( مليععععون 971.9٤7.000الموازنععععة العامععععة للدولععععة )

 جني .
مدرسعععة  (31٤02تعععم تقعععديم الت ذيععع  المدرسعععية لععععدد ) ̵

 ( تلميذ. 12212596باجمالى عدد تالميذ )
مدارس التعليم    

 المجتمعي 
( معععدارس مجتمعيعععة بمحافظعععات الجيعععزة 3تعععم فعععت  ععععدد ) ̵

 وسوهاح.
 مجتمعية بمحافظة أسيوط.( مدارس 5تم فت  عدد ) ̵
 .( مدارس محافظة سوهاج7تم اتنتها  من معاينة عدد ) ̵

  وتطوير تنمية  
  المشاركة آليات

 المجتمعية

  ، جديد مجتمعى فصل( 17)عدد توفير ̵
 منشععععنة األطفععععال ريععععاو قاعععععة( 26)عععععدد تععععوفير ̵

  الجمعيات، داخل
 .وعدادية مدرسة( 1) وعدد ابتدائية مدرسة( 3) عدد بنا  ̵
-ابتعععدائي) مدرسعععة ( 28) لععععدد التحتيعععة البنيعععة صعععيانة ̵

 (اانو -وعداد 
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 عامعععل تعلعععيم مدرسعععة (13) لععععدد الفيزيقيعععة البيئعععة تحويعععل ̵
  دامجة  مدارس تكون

 مدرسععة (368) لعععدد طبيععة وقوافععل صععحية توعيععة عمععل ̵
 (اانوى - اعدادى ابتدائى)

 لمرحلعععة  ومعععدير معلعععم( 1562) لععععدد المهنيعععة التنميعععة ̵
 ( المجتمعي تعليم - ابتدائي– األطفال رياو)

( 18639) لعععععدد واجتماعيععععة ماديععععة مسععععاعدات تقععععديم ̵
 (.اانو -وعداد -ابتدائي) المراحل في طالع

 قطاع تكنولوجيا المعلومات ثانيًا: 

تنافسعععية نظعععم  ------ 
ومخرجعععععععات 

 التعليم

الطالععع تطبيععق نظععام التعلععيم الجديععد القععائم علععى وكسععاع  ̵
مهارات معينة وتحقيق متعة التعلم ألبنائنعا بمرحلعة ريعاو 

 نظام تطبيق في اإلنجاز ، ونسبة%100نسبة ونجاز    األطفال
 . (%50)اتبتدائي التعليم في  الجديد التعليم

( جهاز  تابلت خعالل الفتعرة معن 1.300000توفير  عدد ) ̵
 لطالع المرحلة الاانوية 30/9/2020الى  1/1/2020

 .تعليمية كترونيةلا ( برمجية163انتاج عدد ) ̵
 . من الجرافيك وأفالم الكرتون (178انتاج عدد ) ̵
 .الفيديو التعليميةمن أفالم  (80انتاج عدد ) ̵
 ( حصة تفاعلية على موقج الوزارة22٤6) بت عدد ̵
عدد طالع  المرحلعة الاانويعة المسعجلين فعى متابععة البعت  ̵

موقععج الععوزارة عععدد لتفاعليععة علععى المباشععر للحصععص ا
 ( طالع.17060)

 التكنولوجيععا توظيعع  مجععال فععي التدريبيععة البععرام  عععدد ̵
معلععم علععى توظيعع  1000تععم تععدريع عععدد. و(برنععام 2)

دريع عععدد كمععا تععم تعع  التكنولوجيععا فععي العمليععة التعليميععة.
( ُمتععدرع علععى توظيعع  التكنولوجيععا فععى العمليععة 500)

 Edmodoاسعععععتخدام منصعععععة  ،و.online التعليميعععععة

وتنظعععيم العديعععد معععن العععدورات التدريبيعععة عليهعععا علعععى 
باإليعععععافة لعععععبعو  ُمسعععععتوى المدرسعععععة والمديريعععععة.

 Edmodoالتعععععدريبات األخعععععرى علعععععى بعععععرام :
classroom ،Zoom ،Microsoft teams 

دمعع  وتوظيعع  علععى متععدرع  (٤٤08٤) تععم تععدريع عععدد ̵
 التكنولوجيا فى التعليم. 

 يعمن الترقعي  بعرام   على  معلم  أل (  70)  تم تدريع عدد ̵
 التسعكين بعرام  -كعادر المعلمعين  لمسعتويات  الوظيفي  السلم
 باتكاديمية المهنية للمعلمين.  online  الكادر على
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 الكتاع اتاحة  
  من  المدرسى
  البدائل خالل

 الممكنة
  على  وتحميلها
 الوزارة موقج

 كتاع(61899٤٤)  األطفال رياو ̵
 كتاع( 102153٤986) اتبتدائي  التعليم ̵
 كتاع( ٤1550٤77)  اإلعداد   التعليم ̵
 كتاع (877081) مهني  اإلعداد   التعليم ̵
 1/1/2020 مععععععن) كتعععععاع (83٤590) الاعععععانو  التعلعععععيم ̵

 (15/3/2020  الى
 كتاع (170٤00)( عربي  الخط)  الاانو   التعليم ̵
 كتاع (21061710)  الفني  التعليم ̵
 كتاع(13875)(  السمج  ويعا   صم)الخاصة التربية ̵
 كتاع (33826)( برايل  -المكفوفين)الخاصة التربية ̵
 كتاع (83600)( الفكرية  التربية)الخاصة التربية ̵
 كتاع( ٤95915)  المجتمعي  التعليم ̵

التدريع   
 التكنولوجي 

متدربًا علعى دمع  وتوظيع  التكنولوجيعا  (٤٤08٤تدريع عدد ) ̵
 في التعليم.

المرشعععخين لبعععت الحصعععص ( معلعععم معععن 200تعععدريع ععععدد ) ̵
 اتفترايية.

البرمجيات    
 التعليمية

  ( برمجيعة تعليميععة الكترونيعة تفاعليععة للمنععاه163انتعاج عععدد ) ̵
 الدراسية للتعليم العام.

 ( برمجية تعليمية الكترونية تفاعلية معينة للمعلم  50انتاج عدد ) ̵
 عععدد ( فععيلم كععارتون قصععير متحععرك، مععنهم178انتععاج عععدد ) ̵

 ( أغنية تعليمية27) عدد( فيلًما للتعليم الفني، و125)
 .( فيلم فيديو تعليمي80انتاج عدد ) ̵
 ( حصة تفاعلية )شرح + مراجعة(22٤6بت عدد ) ̵

 التعليم الفنيثالثًا: قطاع 

  
 قطاع التعليم الفنى  

الهععععععععععععععد  
اتسعععععتراتيجي 
أن  األول: 
يكعععون التعلعععيم 
الفني والتدريع 
متاحاً ومرغوباً 
مععععن الجميععععج 

 .دون تمييز
 

تصعميم اسعتمارة لتقيعيم األدا  المدرسعي فعي يعو  معععايير  ̵
 الجودة لمرحلة التعليم الاانو  الفني.

التقيععيم والتحقععق الععداخلي والخععارجي اتنتهععا  مععن أعمععال  ̵
 للمدارس المطبق بها نظام الجودة الشاملة.

اتنتها  من المعاينة والتجهيز إلنشا  تخصص فني تركيعع  ̵
 وصيانة طاقة شمسية بمحافظة الواد  الجديد

مراجععععة المواصعععفات الفنيعععة لكافعععة المعععديريات المتعلقعععة  ̵
التوجيهعععات لتععععديل بتطعععوير المعععدارس الفنيعععة، ووعطعععا  

المالحظععععات، والمخالفععععات لتالفيهععععا، تمهيععععداً إلعطععععا  
خطابعععععععات الطعععععععرح للمعععععععديريات للععععععععام المعععععععالي 

 لكافة محافظات الجمهورية. 2020/2021
ميكنعععة امتحعععان القبعععول بمعععدارس التكنولوجيعععا التطبيقيعععة  ̵

بالصععالحية الجديععدة، واتشععرا  علععى المرحلععة األولعععى 
ع المتقععدمين للمدرسععة الفنيععة باتختيععار اإللكترونععي للطععال
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 التكنولوجية للطاقة.
المشاركة مج وزارة الصناعة في وعداد اإلطار العام لبعو  ̵

 البرام  الجديدة.
عداد المناه  المبنية على الجدارات، وكتابة بعو وحدات و ̵

 الفصول لعدد من البرام  الجديدة والمناه  القائمة.
ة كععل مععن مراجعععة تخصصععات التعلععيم الصععناعي لمخاطبعع ̵

مكتع التنسيق واإلدارة العامة لالمتحانات بالتخصصات في 
 صورتها النهائية.

التنميعة المهنيعة لععدد مععن المعلمعين والمعدربين والمععوجهين  ̵
وقيادات التعليم الفني على المكون التكنولعوجي، وععدد معن 

 . البرام  والتخصصات المختلفة
الهععععععععععععععد    

اتسعععععتراتيجي 
أن  :اعععععععععانيال

تتحقعععق جعععودة 
نظعععام التعلعععيم 
الفني والتدريع 
بما يوافق النظم 

 العالمية
 

التوسععج فععي نظععام التعلععيم والتععدريع المععزدوج مععن خععالل  ̵
استصععدار قععرارات وزاريععة بإنشععا  تخصصععات جديععدة 

 للتعليم المزدوج.
تفعيععل الشعععراكة المجتمعيععة فعععي بنععا  مؤسسعععات التعلعععيم  ̵

وتت تعععاون مععج الفنععي والمهنععي، مععن خععالل عقععد بروتوكعع
ععععدد مععععن الجهعععات منهععععا: المنظمعععة الدوليععععة للتنميععععة 
الزراعيعععة التابععععة لجامععععة العععدول العربيعععة، مصعععلحة 
السعععجون ووزارة الداخليعععة لتسعععكين ععععدد معععن الطعععالع 
مقيعععد  الحريعععة بالعععدور األول، حتعععى يتمكنعععوا معععن أدا  
اتمتحانععععات، وبعععععو شععععركا  التنميععععة مععععن الجهععععات 

الجعععدارات المهنيعععة والمنصعععة المانحعععة لتنفيعععذ بعععرام  
التعليميعععة اإللكترونيعععة ووحعععدات تيسعععير اتنتقعععال ولعععى 

 سوق العمل.
الهععععععععععععععد    

اتسعععععتراتيجي 
تحسعين   :االتال

التنافسية  الحالة 
للتعلعععيم الفنعععي 
والتدريع علعى 
مقيعععاس البنعععك 

 الدولي.

إلعععداد الخطععط  GTZ)عقععد ورشععة عمععل بالتعععاون مععج )  ̵

 التنفيذية لمكونات وحدات تيسير اتنتقال لسوق العمل.

   
 

اتتفاقيات  
 والبروتوكوتت  

مععج برنععام  دعععم تمويععل ووصععالح التعلععيم الفنععي  اتتفععاق ̵
( من أجل تمويعل البنيعة التحتيعة لعبعو TVET-IIوالمهني )

 .مدارس التعليم الفني
 ٤1.5بمبلا ) (KfW) األلماني التعمير اتفاق تعاون مج بنك ̵

 20مليعون منحعة ،   18مليعون يعورو،    38مليون يعورو   
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مسععاهمة  3.5مليعون قععرو معن بنععك التعميعر األلمععاني + 
عينية من الحكومة المصرية(، والبنك المركز  المصر  ،  
إلنشععا  مركععز  كفععا ة متخصصععين فععي مجععاتت الطاقععة 

التكنولوجيعا المتجعددة وكفعا ة اسعتخدام الطاقعة فعي معدارس 
التطبيقيععة بال ردقععة وأسععوان، وتطععوير وتنهيععل عععدد مععن 
 مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبعو مدارس التعليم الفني

بروتوكععول تعععاون مععج شععركة بورسعععيد للتصععنيج ال ععذائي  ̵
ريادن للتكنولوجيعا التطبيقيعة   –ونشا  مدرسة  على  )ريادة(،  

 ببورسعيد في مجال تصنيج منتجات اتجبان –
 لالتصععاتت المصععرية الشععركة مععج اتفععاق تعععاون مشععترك ̵

((WE، مصععععطفي عمععععرو الشععععهيد مدرسععععة لتطععععوير 

 مدرسععة ولععى وتحويلهععا بنععات الصععناعية الاانويععة حسععني
WE لالتصعععععاتت التطبيقيعععععة للتكنولوجيعععععا المشعععععتركة 

 المعلومات وتكنولوجيا
لألنظمعععة اتلكترونيعععة  HSTاتفعععاق تععععاون معععج شعععركة  ̵

السيدة حنيفة السلحدار الاانوية  وير مدرسة تطلوالتكنولوجيا،  
حنيفعة السعلحدار   صمدرسعةلتصعب   القاهرة  الصناعية بنات ب

 صللنظم الذكية  HST –للتكنولوجيا التطبيقية 
على عدد أربعة   ETFاتتفاق مج مؤسسة التدريع اتوربية  ̵

مجعاتت تقعوم المؤسسعة بتقععديم العدعم للعوزارة فيهعا خععالل 
الفترة القادمة وهى: الت لع على توابج فيروس كورونا  في 
مجال التعليم الفني، التعليم المدم  في مجال التعلعيم الفنعي ، 
حوكمة منظومة التعليم والتدريع الفني والمهني في مصعر، 

 .م فنى خاص في مصرالبد  في حوكمة انشا  تعلي
 لصعناعات لتكنولوجيعا  مصعر  شركة  مج  تعاون  اتفاق  توقيج ̵

 الحيوية  الصناعات  لتكنولوجيا مصر  مدرسة  إلنشا   الحيوية
 وونشعا   بمصنعها،  المزدوج  والتدريع  للتعليم  الفنية  الاانوية
 الحيوية. الصناعات تكنولوجيا فني مهنة

 مدرسععة إلنشععا  الفنععون أكاديميععة مععج بروتوكععول توقيععج ̵
 تطبيقية, تكنولوجيا

 ال ععذائى للتصععنيج بورسعععيد شععركة مععج بروتوكععول توقيععج ̵
 – التطبيقيععة للتكنولوجيععا ريععادن مدرسععة إلنشععا  ريععادن –

 بععين مععا يجمععج مشععترك بنظععام تعمععل والتععى ببورسعععيد،
 والمجمععععععات المعععععزدوج والتعععععدريع التعلعععععيم نظعععععامى
 معععن اعتبععاراً  المتكاملععة المتكاملععة التكنولوجيععة التعليميععة

 .2020/2021 الدراسى العام
 السعويد  وشعركة العوزارة بين مشتركة  تفاهم  مذكرة  توقيج ̵
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 ععدد تحويعل بشعنن وليكتريعك  السعويد   ومؤسسعة  وليكتريك
 التعلعيم بنظعام تعمل تطبيقية مدارس ولى فنية(  مدارس  10)

 وتسععى للجعودة، دوليعة  مععايير  وتطبق  المزدوج  والتدريع
 .لخريجيها الدولي لالعتماد

 بمبلعا( KfW)  األلمعاني  التعمير  بنك  مج  تعاون  اتفاق  توقيج ̵

 ،  منحة مليون 18 يورو، مليون 38  يورو مليون  ٤1.5)
 مساهمة 3.5+  األلماني التعمير  بنك  من  قرو  مليون  20
  ، المصر  المركز  والبنك ،(المصرية الحكومة من  عينية
  المتجددة الطاقة مجاتت في متخصصين إلعداد  إلنشا 

القنوات    
 التعليمية 

ساعات على قناة مصر التعليمية لععرو البعرام    ٤تحديد   ̵
 الخاصة بالتعليم الفنى على االت فترات يوميا

   YouTube علععى تعليميععة قنععوات 6 عععدد وتشعع يل ونشععا  ̵

 ومهععن وتخصصععات بععرام  منععاه  لجميععج شععرح لتععوفير
 الفنى التعليم

ا انشععا  منتععديات لخدمععة طععالع التعلععيم الفنععى متاحععة مجانعع ̵
 وبدون تسجيل للمشاهدة ومتابعة شرح المناه .

  البرام   تطوير  
 الدراسية 

مبنيعة المنعاه   المطعور ذات  البرام   الاإلنتها  من مراجعة   ̵
 2020/2021على الجدارات الفنية للعام الدراسى 

وبنععا  المنععاه  دراسععية البععرام  بععاقى الجععارى تطععوير   ̵
 الخاصة بهم على الجدارات.

 وعداد يوابط لتنفيذ بعو مهام التقييم و التحقق عن بعد . ̵
تدريع    

 المعلمين
معععدرع كمعععدربى المعععدربين علعععى  (170)تعععدريع ععععدد  ̵

  Edmodoمنصة 

 (1200)تععدريع مسععئولي المنصععات بالمحافظععات لعععدد  ̵
 مسئول منصة بمدارس التعليم الفني 

( علعى 56تدريع موجهى و معلمى التعليم الزراعى لععدد ) ̵
ودارة المحتوى اإللكترونعى و تقعديم مشعروعات و واجبعات 

 على بعو المناه 
معلعععم و موجععع  و معععدير مدرسعععة  (5000)تععدريع ععععدد  ̵

مععن جميععج المحافظععات علععى مهععارات وسععتخدام وتفعيععل 
  .المنصة التعليمية

معلم وموج  على مهارات وستخدام و  (3500)تدريع عدد  ̵
ونشا  فصعول وعمعل واجبعات علعى المنصعة بالتنسعيق معج 

 مسئولي التدريع بالمحافظات
معلعععم بمدرسعععة اإلنتعععاج الحربعععى  (262)تعععدريع ععععدد  ̵

التطبيقيعة بحلعوان علعى ونشعا  و تفعيعل منصعة   للتكنولوجيا
Edmodo  اتفتراييةللمدرسة و ونشا  الفصول. 
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معلم وموج  ومدير مدرسة فنية على   (9918)عدد  تدريع   ̵
 .على مستوى الجمهورية Edmodoمنصة 

معلم و موج  تعليم تجارى على برنعام    (25)عدد  تدريع   ̵
 ودارة المحتوى اإللكترونى التعليمي

معلععععم تعلععععيم فنععععى مععععن جميععععج  (210)تععععدريع عععععدد  ̵
المحافظعععات علعععى تطبيقعععات ميكروسعععوفت معععن خعععالل 

  Edmodoتفعيل منصة 

مدرع مدربين جدد إلدراجهم في خطط   (200)تدريع عدد   ̵
 (370)التدريع بجانع مدربين المرحلعة األولعى اإلجمعالى 

لتعدريع المسعتهدفين بعععدد  Edmodoمعدرع علعى منصعة 

 معلم وموج  تعليم فنى. (1٤6800)
 خطعة يعمن لتنفيعذها تدريبيعة بعرام   حقائعع  عشرة  اعداد ̵

 التربوية القيادات اعداد مركز
البعععد  فعععي وجعععرا ات انشعععا  أكاديميعععة معلمعععي التعلعععيم  ̵   

 TVETAالفني 
 المصعرية الهيئعةص بإنشعا   قانون  مشروع  اعداد  من  اتنتها  ̵

 والتععدريع التعلععيم فععي واتعتمععاد الجععودة ليععمان الوطنيععة
 مجلععس وافععق وقععد ،صETQAANص والمهنععي والفنععي التقنععي

 المنعقعدة جلسعتة  فعي  القعانون  مشعروع  علعى  مبدأيا  الوزرا 
 2020 سبتمبر 3 بتاريش

  
 
 

مدارس 
التكنولوجيا  
 التطبيقية

لتنيعم  2020معدارس للتكنولوجيعا التطبيقيعة فعي   5تم افتتاح  
مدرسعة  16ععددها حتعى اآلن لمنظومة المدارس والتي وصل 

 وسيتم زيادة عددها خالل الفترة المقبلة وهي مدارس:
مدرسعععة بعععي تعععك للتكنولوجيعععا التطبيقيعععة: تخصعععص  ̵

 .تجارة التجزئة
للتكنلووجيعا التطبيقيعة: تخصعص تكنولوجيعا   WEمدرسة   ̵

 .المعلومات واتتصاتت واإللكترونيات
للتكنولوجيععا التطبيقيععة: تخصععص الععذكا   HSTمدرسععة  ̵

 .اتصطناعي واأللعاع والفنون الرقمية
مدرسة الريادة للتكنولوجيا التطبيقية: تخصص تكنولوجيعا  ̵

 .انتاج وتصنيج األلبان
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية: تخصص تكنولوجيعا  ̵

تركيع وتش يل أجهزة األيا ة وتركيع وتشع يل أجهعزة 
ة الصوت والمؤارات الفنية وتفصيل مالبس وأزيا  وأحذي

 .العروو الفنية
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 التنمية المهنية للمعلمين والكوادر اإلداريةرابعًا: 

  
التنمية المهنية  

للمعلمين والكوادر 
 اإلدارية 

 
حزمة مالية  
 جديدة للمعلمين 

وقعععععرار مجلعععععس النعععععواع لحزمعععععة المزايعععععا الماليعععععة  ̵
 للمعلمين ومعاونيهم

  الععاممليون بقطاع التعليم قبعل الجعامعى   2.1يستفيد منها   ̵
 .مليار جني  6.6بتكلفة 

ونشععا  صععندوق للرعايععة اتجتماعيععة والماليععة للمعلمععين  ̵
 .بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم

معععن قيمعععة هعععذا البعععدل  (%50)زيعععادة بعععدل المعلعععم:  ̵
 30/6/2020في  

من قيمعة هعذا الحعافز   (%50)زيادة حافز اتدا  الشهر :   ̵
  .30/6/2020في 

من قيمة المكافاة المقررة  (%25)زيادة مكافنة اتمتحانات:  ̵
 30/6/2020في 

جنيع  للمعدير   150،  250دارة مدرسية شعهر     وحافز   ̵
 .والوكيل

الععى  325توسعط الزيععادات الشععهرية للمعلععم يتععراوح مععن  ̵
 جني  بخال  حافز اتدارة المدرسية. ٤75

بتعععععاريش ( 2٤7صعععععدر القعععععرار العععععوزارى رقعععععم ) ̵ الترقيات   المعلمين 
( معلم، وت يير 301,78٤، بترقسة عدد )12/2020/1٤

 المسمى الوظيفى لهم 
تحقيق الريا    

 الوظيفى 
( بتععععععاريش ٤0در القععععععرار الععععععوزارى رقععععععم )صعععععع ̵

، بشععععععنن وعععععععادة تعيععععععين العععععععاملين 20/2/2020
بالمععععدارس، واإلدارات، والمععععديريات التعليميععععة مععععن 

 صلين على مؤهل عال أانا  الخدمةالحا
، 20/2/2020( بتعاريش  ٤1صدر القرار الوزارى رقعم ) ̵

بشعنن يععوابط نقععل شععاغلى وظععائ  المعلمععين، وكععل مععا 
يعادلها من وظائ  ولعى التخصصعات، والمعواد األخعرى، 

 .والوظائ ، والمراحل التعليمية المختلفة

 .ألبنية التعليميةخامًسا: الهيئة العامة ل
موق  مشروعات   

ونشا  المبانى  
 المدرسية  

مشروعات تم  
تسليمها خالل  
الفترة من  

1/7 /2020  
 حتى تاريخة  

 
 ( فصل16887( مشروع باجمالى )10٤2تم تسليم عدد ) ̵

 30/6/2020حنى  1/7/2019خالل الفترة من 
 ( فصعل8507( مشعروع باجمعالى )525تم تسعليم ععدد ) ̵

 حنى اتن  1/7/2020خالل الفترة من 
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مشروعات   
جار العمل بها  

 حاليًا 
 ( فصل 17166( مشروع باجمالى )1081جار العمل بعدد )

مشروعات تم   
طرحها وحار  

 ها استكمال

( فصل وجار 5380( مشروع باجمالى )339تم طرح عدد )
 .استكمال اتجرا ات

موق  مشروعات   
الصيانة ورفج  

 الكفا ة 

تعليم عام عن طريق ( مدرسة  730تم عمل صيانة لعدد ) ̵ 
 المديريت والهيئة

( مدرسة تعليم فنعى ععن طريعق 72تم عمل صيانة لعدد ) ̵
 المديريت والهيئة

( مدرسعة ععن طريعق ٤1٤تم عمل صيانة بسيطة لععدد ) ̵
 الهيئة

( مدرسعة ععن طريععق 35تعم عمعل صعيانة عاجلعة لععدد ) ̵
 المديريات

 ( مدرسة90تم عمل أسوار لعدد ) ̵
 

 الخدمات واألنشطةسادًسا: قطاع 
  

 المكتبات 

لتشعجيج الطعالع علعى تم اتشتراك فعي العديعد معن المسعابقات   
 ، منها:ارتياد المكتبات المدرسية

مسابقة تحعد  القعرا ة العربعي تحعت رعايعة سعمو الشعيش  -
  محمد بن راشد آل مكتوم:

( طالع وطالبعة فعي المسعابقة، 1095536٤شارك عدد )
( طالعع وطالبعة فعي 2938189حيعت نجع  معنهم ععدد )

طعالع علعى   10، وحصعل  كتعاع  50اتنتها  من قعرا ة  
 المراكز األولى في المسابقة.

 مسابقة المكتبات النموذجية على مستو  الجمهورية: -
 مكتبة من مختل  المديريات التعليمية 62شارك فيها 

 مسابقة نجوم المكتبة في القرا ة: -
  طالععععع وطالبععععة مععععن مختلعععع 721شععععارك فيهععععا 

 المديريات التعليمية
  

 أنشطة اقافية 

 تم تنفيذ مسابقة القصة القصيرة في شهر يناير - 
طالععع وطالبععة مععن مراحلععة التعلععيم  135000شععارك 

 .اتساسي )ابتدائى + اعدادى(
 المقال الصحفىمسابقة  تنفيذتم  -

طالععع وطالبععة مععن مرحلتععى التعلععيم  135000شععارك 
 .الاانوى )عام + فنى(

 المناظرات الصحفيةو اتذاعة المدرسية مسابقتي -
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مععن جميععج المراحععل ) ع + ع + ت  300000شععارك 
 (.عام+ ت فنى

تم تنفيذ العديد من األنشطة الاقافية المختلفة بالمدارس فعي  -
 العام الدراسي الحالي بمشاركة كبيرة من الطالع.

  
 

 تربية اجتماعية 

مععا بععين اقافيععة  2020فاعليععة خععالل عععام  20تععم تنفيععذ  - 

لتوعيعة الطعالع   الوقائيعةوتوعوية والعديعد معن اللقعا ات  
 بمخاطر فيروس كورونا.

  
 تربية ريايية 

وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبعد الفتعاح السيسعي رئعيس  - 
وطععالق المشععروع القععومي للياقععة البدنيععة الجمهوريععة تععم 

جعععل الريايععة أسععلوع حيععاة، بهععد   المععدارسلتالميععذ 
تحسين الكفا ة البدنية لتالميذ المعدارس، محاربعة السعمنة، 
ت ييععر مفهععوم الريايععة للتالميععذ نحععو المسععار الصععحي ، 

 .استامار أوقات الفراغ اتستامار األمال
فاعلية بالمحافظات المختلفعة معابين مسعابقات   19تم تنفيذ   -

 .وأنشطة  ومهرجانات ريايية 
وقامععة المهرجععان الريايععي والكشععفي واإلرشععاد  ألبنععا   -

 طالع/طالبة. 1600بمشاركة  النوبة للسنة الاالاة
المراكز   

 اتستكشافي  
  

من دورات الحاسع (  رطلبة وأوليا  أمو)  عدد المستفيدين -
اآللعععي والل عععات اإلدارة العامعععة للمراكعععز اتستكشعععافية 

 (( )طلبة وأوليا  أمور ٤501)
ععععدد الطعععالع المسعععتفيدين معععن األنشعععطة الالصعععفية  -

العلميعععة والفنيعععة اإلدارة العامعععة للمراكعععز اتستكشعععافية 
 ( طالع13326)
طالعععععع فعععععي المسعععععابقات المحليعععععة  323مشعععععاركة  -

 لالبتكار والفنون . 
وصل عدد الطعالع المسعتفيدين للتعدريع علعى المشعاريج  -

 بالمراكز اتستكشافيةطالع  (725) العلمية
عدد المستفيدين من البرام  التدريبية )تنمية مهارات ذو   -

 طالع ٤٤1القدرات الخاصة ( 
 

 

 سابعًا: الهيئة العامة لتعليم الكبار
 محو األمية    

 
 

( مععواطن فععي مختلعع  262929أميععة عععدد ) محععوتععم  -
 محافظات الجمهوية.
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 –وعداد خطة وعالن المحافظات الحدوديعة )شعمال سعينا   -
 -مرسعى مطعروح -أسعوان -البحعر األحمعر -جنوع سينا 

الواد  الجديد( خالية معن األميعة خعالل الفتعرة معن ينعاير 
، والتي تيمنت االت برام  2022حتى ديسمبر    2021

معا بععد  –التحرر من األميعة  –د المنابج  رئيسية وهي: س
 محو األمية.

وعداد خطة إلعالن مصر خالية معن األميعة خعالل الفتعرة  -
وفق االت مراحل:  202٤حتى ديسمبر   2021من يناير  

المرحلععة األولععى: المحافظععات األقععل فععي نسععع األميععة(، 
المرحلة الاانية: )المحافظات المتوسطة في نسع األميعة(، 

 المرحلة الاالاة: المحافظات األعلى في نسع األمية.
 

المشاركة في   
المبادرات 
الرئاسية  

)مبادرة حياة  
 كريمة(

فععي مبععادرة حيععاة كريمععة فععي كافععة محافظععات  المشععاركة -
محافظعععة كمرحلعععة أولعععى  12الجمهوريعععة والبعععد  فعععي 
 قرية. 100وفت  فصول محو أمية في 

البروتوكععوتت   
الموقعععععة مععععج 
الجهعععععععععععععات 

 الشريكة 

تم توقيج بروتوكوتت تعاون مج الجهات الشريكة بإجمالي  -
بروتوكععوت تسععتامار الجهععود لخفععو معععدتت  78عععدد 

 األمية في مصر.

التععدريبات فععي   
مجععععال تعلععععيم 

 الكبار
 

تم تنفيذ التدريع التربو  للمعلمين بجميج المحافظات بعدد  -
 معلم. 1٤121تدريبي بإجمالي تدريع عدد أسبوع  132

  
 
 
 

 
 

 الجوائز 

 
معلعم  ٤69التعاون مج الجهعات الشعريكة فعي تعدريع ععدد  -

 لفت  فصول محو أمية.
 :2020للمرة الاانية بجائزة تحد  األمية يناير  تفوزمصر  -
وذلك يمن ملتقى تحد  األمية الذ  تنظم  مؤسسة محمعد  -

بالتعاون مج اليونسكو وبرنعام  بن راشد آل مكتوم للمعرفة 
 األمم المتحدة اإلنمائي.

اليونسكو تشعيد بجهعود مصعر فعي يعمان اسعتمرار تعوفير  -
 خدمات محو األمية خالل أزمة كورونا.
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 .دعم وتمويل المشروعات التعليميةثامنًا: 

 للمشععروعات المخصصععة اتعتمععادات قيمععة وجمععالي لععاب -   
 المقدمععة التعليميععة الخدمععة تحسععين خدمععة ب ععرو الممولععة
ا،(  158,69٤,708)  مبلعا  بالمعدارس  للطالع  بينمعا  جنيهعً
 مبلعععا المشعععروعات هعععذن علعععى صعععرف  سعععبق معععا بلعععا
 الربعج علعى السعابقة الفتعرة خعالل  جنيًها(  82,790,317)

 بلا  وقد هذا،.  2020/2021 الجار  المالي العام من  األول
 مبل ًعا األول الربعج خعالل المشروعات  تلك  على  المنصر 
ا ( 25,٤03,0٤1.8) وقعدرن  وجمعالي يصعل بالتعالي جنيهعً

 ولى ،2020 سبتمبر نهاية  المشروعات هذن  على  المنصر 
 ،%68.2 بل ت تنفيذ وبنسبة جنيًها،( 108,223,399)
 فى مجال الصيانة -

 تاسعًا: اإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية

( متعدرع بإجمعالي تكلفعة 20199دورة تدريبيعة لععدد ) 1232تم تنفيذ ععدد  - التدريبةالبرامج  
 –ودارة تخصصععية  –جنيهععا، وهععي بععرام  )ودارة للقيععادات  1.808.1٤8

 ل ات(–تكنولوجيا وحاسع آلي 
 

 


