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l لتعليم المصري
لجامعياقبل

باألرقام



قبل الجامعي في مصرحجم منظومة التعليم 

مليون 24-(١٢الصف األول الى الصف )عدد الطالب ▪
مدرسة56569-(الحكومية والخاصة والدولية)عدد المدارس ▪
مليون1.200:عدد المعلمين ▪
٪40=9بعد الصف العام بالثانوىالملتحقين طالب النسبة ▪
٪60=9بعد الصف الفني بالثانوىالملتحقين طالب النسبة ▪
مليون  2.1=(١٢الى ١٠صف )عدد طالب الثانوي الفني اجمالى▪
مدرسة2500=عدد مدارس الثانوي الفني▪



يالمصرتطوير نظام التعليم 
2018منذ 

Education 2.0
Technical Education 2.0



نظام التعليم الجديدخصائص
Education 2.0

اتاحة التعليم للجميع دون تمييز▪
االهتمام بنظم ومخرجات التعلم▪
جيااستحداث طرق تقييم جديدة ومتنوعة تعتمد على التكنولو▪
لمياتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعلم محليا واقليميا وعا▪
تعليم يركز على المتعلم▪
التعلم من اجل الحياة وليس االمتحان▪
الطالب تعلم مدى الحياة قائم على الكفاءة وتنمية مواهب ▪
ييم وسبل التقالمحتوى والموارد التعليمية رقمنةالتوسع في ▪



ما تم إنجازه قبل جائحة كورونا
الذي قلل بشكل نسبي من و2.0ا تم تحقيقه في نظام التعليم الجديد م

:على نظام التعليم المصريCOVID_19تأثير
-2018يناير 

الحديدللمناهج في النظام االنتهاء من االطار العام •
رياض اطفال والصف االولفي مراجل مناهج الاطار تطبيق بدء •
توقيع بروتوكول المدارس اليابانية•

-2018ابريل 
2.0عليم تتوقيع شراكات مع مؤسسات دولية ومصرية لبناء مناهج ال•
لبناء المحتوى الرقمي توقيع شراكات مع مؤسسات دولية ومصرية •

التعليمي على منصة ادارة التعلم على بنك المعرفة المصري
•



ما تم إنجازه قبل جائحة كورونا
الذي قلل بشكل نسبي من 2.0ما تم تحقيقه في نظام التعليم الجديد 

:على نظام التعليم المصريCOVID_19تأثير
-2018سبتمبر 

العام جهاز تابلت لطالب الثانوي7800التعاقد مع شركة سامسونج لتوريد •
على مستوى ثانوىمدرسة 2500كابالت الفايبر لعدد انتهاء توصيل •

الجمهورية
مدرسة2000لعدد الشبكات الداخلية والبنية التكنولوجية تركيب •
ات تنفيذ النموذج االول من منصة االختبارات االلكترونية ووضع االختبار•

وبناء بنك االسئلة ونشر االختبارات والتصحيح االلكتروني
بين الوزارة مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة ٣البدء في تشغيل •

كنموذج لمدارس التعليم الفني الجديد القطاع الخاصو



ما تم إنجازه قبل جائحة كورونا
:COVID_19الذي قلل بشكل نسبي من تأثير2.0ما تم تحقيقه في نظام التعليم الجديد 

-2019يناير 
ةاستالم طلبة الصف االول الثانوي والمعلمين جهاز التابلت على مستوى الجمهوري•
ةفي فصول الصف االول الثانوي مستوى الجمهوريشاشة تفاعلية 11000تركيب عدد •
صف االول الثانوي بالمواصفات الجديدةللاختبار 27االنتهاء من التدريب وتجهيز •
منصة االختبارات المتكاملة على الخوادم السحابيةتجهيز •
االختبارات وتدريب الطالب على االمتحان االلكترونيتجارب عقد اجراء •
.تطوير إطار المناهج للصفوف من أولى حضانة وحتى الصف السادس االبتدائي•
تطبيق المناهج الجديدة حتى الصف الثالث االبتدائي على مستوى الجمهورية•
مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص كنموذج 8النشاءاالعداد •

للتعليم الفني الجديد



التعليم الفني تطوير استراتيجية ركائز
Technical Education 2.0

ETQAAN  +CEQATتحسين جودة التعليم الفني -1الركيزة •
مركز لدعم الجودة + هيئة ضمان جودة  مستقلة للتعليم الفني 

الفنىبمدارس التعليم 
+  الى مناهج قائمة على منهجية الجداراتتحويل المناهج الدراسية-2الركيزة •

المحتوي التعليمي و تقديم أنظمة التعليم المدمجرقمنة
Competencies +Digitalization- رقمنة+ جدارات

 TVETAتحسين مهارات المعلمين من خالل التدريب والتأهيل -3الركيزة •
التعليم الفني لمعلمىانشاء أكاديمية 

مشاركة أصحاب االعمال في تطوير التعليم الفني –4الركيزة •
مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، التعليم المزدوج ، 

مجالس المهارات القطاعية
تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني-5الركيزة •



هةمواج
جائحةالالموجة األولى من 

2020-2019العام الدراسي 



2020-2019مواجه اثار جائحة كورونا خالل العام الدراسي 
صياغة استراتيجية تهدف وتم2020مارس  15تم تعليق الدراسة في جميع المدارس في 

طالب العملية التعليمية وصحة الطالب والعاملين والتواصل بين الاستمرار إلى الحفاظ على 
.والمعلمين

:اهم مالمح االستراتيجية
إطالق التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد▪
وبنك المعرفة المصريتوفير محتوى رقمي ثري على المكتبة الرقمية▪
قنوات اليوتيوبانشاء العديد من ▪
ممنطالب على النسخ ورقيةتوزيع –الصحف اليومية استغالل -قناة فضائيةانشاء ▪

أو أجهزة تكنولوجيا المعلوماتنترنتلديهم االيتوفر
ية ومشروعات بحثالبحاثالطالب باجراءاستبدال التقييم التقليدي في سنوات النقل ▪

(موضوع بحثي في التعليم الفني فقط1600)ورفعها إلكترونًيا 
.Edmodoانشاء فصول افتراضية وتحميل كل الطالب والمدرسين على منصة ▪
ير الفنية من خالل تدابالدبلومات ثانوية العامة وللالتمكن من اجراء االمتحانات القومية ▪

امات مداخل تعقيم، واالستخدام اإلجباري للكم،تقليل عدد الطالب لكل لجنة: احترازية صارمة
.والقفازات، والتعقيم اليومي للمدارس



2020-2019مواجه اثار جائحة كورونا خالل العام الدراسي 



الموجة الثانية هةمواج
جائحةالمن 

٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدراسي 



مواجه اثار جائحة كورونا خالل العام الدراسي
2020-2021

لجدول المناهج من الصف الرابع االبتدائي live streamبث مباشر ▪
.وحتى الصف الثالث الثانوي

عمل جداول وبرامج تلفزيونية طبًقا لكل صف دراسي بدءا من ▪
الصف الرابع االبتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي

وضع معايير تتناسب مع كل االجتماعيمعتنفيذ خطة التباعد ▪
مرحلة حيث تمت التوصية بذهاب الفصول الدراسية من حضانة

وحتى الصف الثالث االبتدائي إلى المدرسة يومًيا، وطالب 
الصفوف األخرى في حدود يومين أسبوعيا حسب ظروف كل 

الواخدمدرسة وكثافة الطالب في الفصل 
يقناة تليفزيونية متخصصة للتعليم الفنانشاء وتشغيل ▪



2021-2020مواجه اثار جائحة كورونا خالل العام الدراسي 



2021-2020مواجه اثار جائحة كورونا خالل العام الدراسي 



الجائحة 
من أزمة إلى فرصة 



الفرص من الجائحة-رب ضارة نافعة
تسريع عملية رقمنه المحتوى التعليمي ▪
لطالبالتفكير خارج الصندوق في استخدام التكنولوجيا لفائدة ا▪
التوسع في تدريب المعلمين من خالل التعلم عن بعد ▪

واستخدام التكنولوجيا
ثافةكخفض على سيساعد ( blended learning)التعلم المدمج ▪

على المدى الطويلالواحدالفصلالطالب في 
واة يمكن للتعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني تحسين المسا▪

واالتاحة 
المعدات واإلمدادات مواردها إلنتاج لم المدارس الفنية ااستخد▪

المستخدمة في مكافحة الوباء



شكرا لحسن استماعكم 


