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 :مشتخلص

إلي عرض وتقييم نظام التعميم الحالي في مصر، مع  تيدف ورقة العمل الحالية
ا الوضع المتردي لمتعميم في مصر، ومحاولة التغمب عمي توضيح األسباب التي أدت إلي ىذ

المشكالت التي تواجو التعميم لموصول إلي المركز المأمول الذي تستحقو مصر في التعميم 
مع  م2101 -2102بين دول العالم، ثم التركيز عمي استراتيجية التعميم الجديدة في مصر 

الوضع الحالي لمتعميم في مصر متردي  توضيح ما ليا وما عمييا. وتوصمت الورقة إلي أن
حيث أن مصر احتمت مراكز  –وأن النظام التعميمي القائم في حالة انييار تام  ،خطير جداو 

يتطمب اصالحات جزئية بل يحتاج  واألمر ال –ا بين دول العالم في مجال التعميم متأخرة جد  
فيو كل مؤسسات الدولة  ي منظومة التعميم في مصر، ويجب أن تتضافرإلي تغيير جذري ف

وال  بكل قطاعاتيا العامة والخاصة من أجل التصدي ليذه المشكالت والخروج من ىذا المأزق،
بد من بناء نظام جديد، ألن مصر تستحق أن تتبوأ مكانة متقدمة في مؤشرات التنافسية 

يم الجديدة كما توصمت الورقة إلي أن استراتيجية التعم،  العالمية في مجال جودة التعميم"
م بيا العديد من المزايا التي تعالج الكثير 2102/  2102المقترح تطبيقيا في العام الدراسي 

 من سمبيات النظام القديم إذا ُأحسن تطبيقيا.

 الكلنات املفتاحية:

 – 2102استراتيجية التعميم الجديدة  – الواقع والمأمول – نظام التعميم المصري
 م.2101
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 مقدمة:

التعميم اليوم أىمية كبري عمي المستوي العالمي لددي كدل شدعوب العدالم المعاصدر،  مثليُ 
سواء النامي منيا أو المتقدم؛ لكونو استراتيجية قومية كبري، يمكن من خالليا تحقيدق التنميدة 
الشدداممة فددي مختمددف المجدداالت عمددي المسددتوي القددومي والعددالمي، ومواجيددة تحددديات القددرن 

 .الحادي والعشرين

يواجدددو التعمددديم فدددي العصدددر الحاضدددر تحدددديات تسدددتدعف إعدددادة النظدددر فدددي أىدافدددو كمدددا 
وتنظيماتدو، األمددر الددذي يتطمدب أن تقددوم األنظمددة التعميميدة بدددورىا عمددف أكمدل وجددو؛ لمواجيددة 
ىددذه التحددديات، وأن تعمددل عمددف تقددديم تعمدديم يتسددم بالديناميكيددة متضددمرن ا المعددارف والخبددرات 

ىددذا وبااضددافة إلددف  .ن لتييئددتيم لعصددر المعموماتيددة ولمحدداق بركددب التقدددموالميددارات لممتعممددي
طبيعة النظم التعميمية الديناميكية المتغيرة التي تجعل النظدام التعميمدي فدي حاجدة إلدف إصدالح، 

متقدمدة أو  -مدن أىدم القضدايا التدي تواجدو األمدم عمدف مختمدف مسدتوياتيا  حويعد ىذا ااصدال
األكبدر فدي القيدام بيدذه المبدادرات وفدق الصدي   ءسسدات التربويدة العدبويقع عمف المؤ  –نامية 

 المقبولة اجتماعيا  وثقافيا .

ويعد التعمديم بأنواعدو المختم دة بمثابدة المحدرك الدرئيس لمجتمدع المعرفدة والعامدل األكثدر 
حيويددة فددي تشددكيمو وبنائددو، األمددر الددذد يدددفع معظددم دول العددالم إلددف إعددادة النظددر فددي بنيتيددا 

تعميمية عمف مستوياتيا المختم ة، والمراجعدة العميقدة والدقيقدة لبدرامج إعدداد خريجييدا  أمدين ال
 (.00، 2112النبوي، 

يدتم بعيددا  عدن  سدموكي عقالندي اقتصداديألنو نشاط  ؛أساس اانتاجىو التعميم  كما أن
 أنددو يددا ، كمدداويسددتيدف البندداء المتددوازن لعنسددان عقميددا  وسددموكيا  ون سدديا  واجتماع، العشددوائية

يحدداكف عقددل اانسددان وقمبددو وجسددده وروحددو، وينمددف ويطددور المعمومددات والميددارات والقدددرات 
 .واالتجاىات واادراك

وبمؤسسداتو لتجويدد عممياتدو وتعظديم  التعميممثل ىذه األىمية ت رض ضرورة االىتمدام بد
نتاجيددة، فالعالقددة اانتدداج وتدددىور اا  يالتعمدديم يعنددف الخمددل فدد يالخمددل فدد مخرجاتددو، وذلددك ألن

، ومدن ثدم فدان االن صدال بدين اانتداج (20، 0222 فريد النجدار،  "طردية بين التعميم واانتاج
 .والتعميم يؤدد إلف ضياع الموارد
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قضدايا التعمديم عمدف جميدع المسدتويات  أثيدرتوفف مصر وعمف مددد نصدف قدرن تقريبدا  
أكثر إلحاحا  بسدبب تددىور إنتاجيدة ال درد  ، وتبدو ىذه المشكمة اليوميالجامعقبل ومنيا التعميم 

وخسددائر بعددض المنظمددات، والبطالددة بأنواعيددا، والمديونيددة القوميددة، وضددياع االنتمدداء وتعقددد 
ظيددور المعدامالت، والتمددوث وتدددنف جددودة اانتدداج، وتبديددد المددوارد، وتدددىور العمميددة التعميميددة و 

 غير السوية. بعض السموكيات

ىدذه  دعدعامدا  ولكدن تُ  21دة ومسدتمرة اصدالح التعمديم مندذ حقيقة أن ىناك محاوالت جا
 ه(، إال أن ىدددذ022، 0222اسدددتراتيجية  فريدددد النجدددار، يكيدددة ولدددم تكدددن أبددددا  تالمحددداوالت تك

أخرد، والنتيجدة كاندت أنصداف متعممدين وأنصداف  عمف حساب نواح   ح  انو  يالمحاوالت نجحت ف
مدن الشدواىد و ركيدز عمدف العدرض دون الطمدب، حقائق، واالىتمام بالكم عمف حساب الكيف، والت

 :  (2، 2110 محمد عبد الرحيم،  االجتماعية المعاصرة ما يمف

اسدددتثمار التعمددديم دون وجدددود العائدددد نظدددرا  ألن المخرجدددات  ي: والمتمثدددل فدددالتعميمددديالقصدددور  -
 .الدرجة المطموبةأسواق العمل ب يالتعميمية والنواتج التربوية ال تمقف الطمب ال عال ف

مدددن الوظدددائف الكافيدددة  ا  أن اانتددداج ال يدددوفر عددددد ي: والمتمثمدددة فدددمعددددالت البطالدددة المرت عدددة -
 والمناسبة لممخرجات التعميمية أو العكس

ال  يالحاجدة لدبعض الميدن والوظدائف التد يتظير ف والتي: اتساع ال جوة بين اانتاج والتعميم -
ميميددة ال ددرص التخصصددات التعبعددض  وأو العكددس حيددث ال يجددد خريجدد ييوفرىددا التعمدديم الحددال
 .المناسبة بعد التخرج

: والمتمثدل فدف أن التعمديم مجدانف مدن الناحيدة الظداىرة اع تكم ة التعمديم فدف جميدع مراحمدوت ار  -
 .أنو ذو مصروفات وتكاليف متزايدةوالواقع 

االسددتثمار التعميمددف بسددبب ارت دداع تكدداليف التعمدديم مددع انخ دداض األجددور  مددنانخ دداض العائددد  -
قعة، بمعنف أن التدفقات النقدية الخارجة لتغطية ن قات التعميم أكبر من القيمدة المتوقعدة المتو 

 .قات النقدية الداخمة بعد التعميمااجمالية لمتدف

التعمددديم يركدددز عمدددف المعدددارف والمعمومدددات وال ييدددتم بالسدددموكيات والميدددارات بسدددبب األسددداليب  -
 .ينوالموارد واليياكل التنظيمية والمناىج والمنظم
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يعانف المديرون من انخ اض مستود أداء المرؤسين والعمالة الجديدة، كما يعانف الخريجدون  -
 .والعمالة الجديدة من تسمط الرؤساء، والنتيجة فف الحالتين تدىور التعميم واانتاج

عددددم مشددداركة المنتجدددين وال نيدددين والمينيدددين فدددف تصدددميم البدددرامج التعميميدددة عمدددف جميدددع  -
 .المستويات

أعددوا  العديد من خريجف الجامعدات يعممدون فدف وظدائف أخدرد غيدر التخصصدات التدفأصبح  -
   ا.فيي

من ال كر والمعرفة والسدموك تركدز عمدف العقدل والدروح منظومة متكاممة ولما كان التعميم 
وتبنف اانسان المتوازن، لذا فان االن صال فف مرحمة أو جزء مدن وحددة التعمديم وعددم التكامدل 

 .لمدولة واالجتماعي االقتصاديفف البناء  يحدث خمال  فيو 

كرة ورقة العمدل الحاليدة، محاولدة مدن الباحدث القداء الضدوء عمدي: الوضدع ذا، جاءت فل
الدراىن لمتعمديم قبددل الجدامعي فددي مصدر مددن حيدث: السددمم التعميمدي المصددري الحدالي، والموقددف 

م التعميمدي المصدري القدائم، ثدم الراىن لمراحل التعميم والسدمبيات والتحدديات الموجدودة فدي النظدا
التطرق إلي الحدديث عدن اسدتراتيجية التعمديم الجديددة فدي مصدر مزاياىدا وسدمبياتيا، ومقترحدات 
لتطبيقيا بشكل عممي سدميم ؛ كدف تدؤتي ثمارىدا وتنقدذ النظدام التعميمدي فدي مصدر مدن التددىور 

   وسوف يتم تناول ذلك كما يمي: واالنييار.

  :اًٍ للتعليه قبل اجلامعي يف مصرالوضع الر :احملور األول

 ،انتشر التعميم في مصر منذ عيد المصريين القددماء الدذين سداىموا فدي اختدراع الكتابدة
أو بيدت « بدر عدن »، وفي عيدىم أنشئت بالكتابة الييروغمي يةوسجموا المغة المصرية القديمة 

م تغيدرت 01بددخول المسديحية مصدر سدنة و الحياة كأول مدرسة ومكتبة فدي تداري  اانسدانية. 
بعددض مالمددح التعمدديم مددع تمددك الحقبددة، فألحقددت المدددارس بالكنددائس بدددال  مددن المعابددد وأنشددئت 

 .(225، 2100د عبد الكريم،  أحم المدرسة الالىوتية بااسكندرية

جددامع المسدداجد وكددان فقددد ظيددرت المدددارس الممحقددة ب ال ددتح ااسددالمي لمصددرأمددا بعددد 
ركدددز تعقدددد فيدددو حمقدددات الددددرس التطوعيدددة فدددي مصدددر خدددالل العصدددر أول م عمدددرو بدددن العددداص
ظاميدة اليدوم حيدث كاندت أول المدارس الشبيية بالمعاىدد الن الجامع األزىرااسالمي بينما كان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ثدم تددوالف بعدد ذلددك  ويدؤجر عمييدا العممدداء والمدرسدون. ،تعقدد فيدو الدددروس بتكميدف مدن الدولددة
 محمددد عمددي باشددا. مددع تددولي والدولددة الممموكيددة الدولددة األيوبيددةإنشدداء المدددارس خددالل عيدددي 

حكددم مصددر بدددأ فددي تغييددر نظددام التعمدديم ليكددون عمددف نسددق األنظمددة الحديثددة، فأنشددأ المدددارس 
افتتحدت  0212دائية. وفي عدام العسكرية والمدارس العميا والمدارس التجييزية والمدارس االبت

شدداء اآلن(، ثددم تددوالف إن جامعددة القدداىرةأول جامعددة مصددرية حديثددة وىددي الجامعددة المصددرية  
 الجامعات في جميع أنحاء مصر.

 عمدف متزايددة بأعبداء ألقدت قدد السدكان فدي مصدر أعدداد فدي المضدطردة وبمدا أن الزيدادة

 عناصدر عمدف اان داق حسداب عمف الكمي لمتوسع الدولة اتجاه ذلك إلف أدد التعميم؛ عمف الطمب

 وضدعف الدراسدية، ال تدرات وتعددد ال صدول، كثافدة ارت داع فدي انعكس ذلك قدو  التعميمية، الجودة

 المعممدين، وك ايدات والوسدائل، التددريس، وطرائدق والمنداىج، والبدرامج، المدرسدية، التجييدزات

 وأدوات التقييم  وأساليب وأنظمة والمدراء،

طاقدات  يحشددو  ك ايدات، يبندف ألن ماسدة حاجدة فدي مصر في التعميم نظام أن نجد ىنا من
دا لمتنميدة، داعم ا تعميم ا ليصبح بشرية، خبدرات  مدن وأىدافدو مناىجدو يسدتمد لممسدتقبل؛ يعدد تعميم 
ثدم  ومن والتدريب، لمتوظيف قابمة مخرجاتو تجعل اانسان، ببناء ترتبط مستقبمية ورؤية الماضي

دا الشداممة، والتنميدة االقتصدادي النمدو معددالت زيدادة فدي ويسداىم البطالة، من يقمص فيو  تعميم 

 لتخصصدات محدثدة بنيدة تدوفير إلدف فيحتداج ال ندي التعمديم أمدا  .أشكاليا بكل األمية يقضي عمف

 الددول تسداير التدي واألسداليب المطدورة المنداىج خدالل مدن الميندي، ال ندي والتددريب التعمديم

 العمل. سوق متطمبات مع مخرجاتو وتتوافق المختم ة، جوانبو تناوليا لجميع فف المتقدمة

 االطار التشريعي للتعليه يف مصر: -1

 رقدم المدادة حتدف (02  رقدم المدادة مدن تبددأ مدواد بست التعميم ، (2102  دستور اختص
 الحق ط ل لكل أن (21م  رق المادة في جاء فقد بالط ل، الصمة ذات المواد إلف بااضافة ،(25 

 تجداوزه قبدل الط دل تشدغيل ويحظدر ،عمره من السادسة حتف لمط ولة مركز في المبكر التعميم في

 حقدوق بضدمان تمتدزم الدولدة أن (20  رقدم المدادة فدي جداء كمدا. األساسدي التعمديم إتمدام سدن

 ورياضدي ا، وترفييي دا، وثقافي دا، واجتماعي دا، واقتصدادي ا، صدحي ا، واألقدزام، ااعاقدة ذود األشدخاص

 والبيئدة العامدة المرافق وتييئة يم،ل منيا نسبة تخصيص مع ليم، العمل فرص وتوفير وتعميمي ا،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 إعمداال   المدواطنين، مدن غيدرىم مدع ودمجيدم السياسدية، الحقدوق جميدع وممارسدتيم المحيطدة،

 الدولدة تك دل أن عمدف( 22رقدم   المدادة نصدت وقدد  .ال درص وتكدافؤ والعدالدة المسداواة لمبدادئ

 والعمميدة، الثقافيدة مقددراتي وتنميدة مدواىبيم، اكتشداف عمدف وتعمدل والدنشء، الشدباب رعايدة

 مدن وتمكيدنيم والتطدوعي، الجمداعي العمدل عمدف وتشدجيعيم واابداعيدة، والبدنيدة، والن سدية،

 .العامة الحياة في المشاركة

 بعدد التعميم بقضية الدولة قبل من اىتمام ا ىناك أن إلف بوضوح المواد تمك نصوص تشير

 اجتمداعي، أو ،يسياسد أو اقتصدادي، إصالح أو تنمية، ألية الصحيح المدخل أنو لمكافة ثبت أن

 يجدارد وبمدا لممواطن، المقدم التعميم حالة وتحسين تطوير عمف التركيز خالل من يكون أن يجب

ا تقددم ا حققدت التدي الددول فدي المقدمدة التعميميدة المسدتويات  المجداالت فدي لدو ومشديود ا واضدح 

 .واالجتماعية واالقتصادية، السياسية،

 مدواطن، لكدل حدق التعمديم أن عمدف ، (2102  دسدتور مدن( 02  رقدم ةالمداد نصدتوقدد 

 فدي العممدي المدنيج وتأصديل الوطنيدة، اليويدة عمدف والح داظ المصدرية، الشخصدية بنداء ىدفدو

رسداء والروحيدة، الحضدارية القديم وترسي  االبتكار، وتشجيع المواىب وتنمية الت كير،  م داىيم وا 

 ووسدائمو، التعمديم منداىج فدي أىدافدو بمراعداة الدولدة وتمتدزم التمييدز، وعددم والتسدامح المواطندة

 .العالمية الجودة لمعايير وفق ا وتوفيره

دا، (02  إلدف االزامدي التعمديم مرحمدة تمديدد عمدف المدادة ىدذه فدي الدسدتور نص كما   عام 

 ولدةالد وتك دل يعادليدا، مدا أو الثانويدة المرحمدة نيايدة حتدف إلزامدي التعمديم إن" :عمف نصت حيث

 بتخصيص الدولة وتمتزم .لمقانون وفق ا التعميمية، الدولة مؤسسات في المختم ة بمراحمو مجانيتو

 تتصداعد لدو، ااجمدالي القدومي النداتج مدن%( 2  عن تقل ال لمتعميم الحكومي اان اق من نسبة

 وردسدت بيدا جداء التدي المكتسدبات أىدم مدن وىدذه ."العالميدة المعددالت مدع تت دق حتدف تددريجي ا

 المددارس جميدع التدزام لضدمان عميدو الدولدة تشدرف أن المدادة تضدمنت كمدا . الجديدد (2102 

 .ليا التعميمية بالسياسات والخاصة العامة والمعاىد

 ىدذا لحاجدة بو االىتمام يجب أمر وىو ال ني التعميم بشأن( 21   رقم المادة اختصت وقد

 بتشجيع الدولة تمتزم" عمف المادة تمك نصت وقد أركانو، كل في الجذري لمتطوير التعميم من النوع
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 الجدودة لمعدايير وفق دا كافدة، أنواعدو في والتوسع وتطويره، الميني والتدريب والتقني ال ني التعميم

 " .العمل سوق احتياجات مع يتناسب وبما العالمية،

 م،ومعداونيي التددريس ىيئدة وأعضداء المعممدين، أن لتؤكدد( 22  رقدم المدادة جداءت وقدد

 ورعايدة المينيدة، وميداراتيم العمميدة، ك داءاتيم تنميدة الدولدة تك دل لمتعمديم، األساسدية الركيدزة

 .أىدافو وتحقيق التعميم جودة يضمن وبما واألدبية، المادية حقوقيم

 والتداري  الدينيدة والتربيدة العربيدة بالمغدة( 22 رقدم مادتدو فدي الدسدتور مدواد اىتمدت كمدا

 المدادة وجداءت. والخداص الحكدومي الجدامعي قبدل التعمديم في أساسية ادكمو  مراحمو بكل الوطني

 بدين والرقميدة اليجائيدة األميدة عمدف لمقضداء شداممة خطدة بوضدع الدولدة التدزام لتؤكدد( 25  رقم

 المددني، المجتمدع مؤسسات بمشاركة تن يذىا آليات بوضع وتمتزم األعمار، جميع في المواطنين

 .محددة زمنية خطة وفق وذلك

 أوالىدا التدي المتعاظمدة األىميدة إلدف (2102  دسدتور في بالتعميم الخاصة المواد وتشير

 الدسداتير عدن بيدا ان رد الذي الدستور ليذا ال ريدة المميزات من تعد والتي لمتعميم، الدستور ىذا

 ،تطدويره وسدبل التعمديم، قضايا حل عمف التأكيد خالل من المتعاظم االىتمام ىذا يتضح  .السابقة
 محدو قضدية معالجدة يغ دل ولدم .التطدوير ىدذا متطمبدات وتدوفير تمويمدو، لزيدادة مدواد وتخصديص

 بنصوصدو الدسدتور ىدذا أدرك قدد. لوالدوعف االلتدزام من المستود ذات وعمف القدر، بن س األمية

 مدن والخدروج التقدم قاطرة ىو التعميم وأن واليواء، كالماء حق وأنو ،قومي أمن قضية التعميم أن

 شدئون عمدف القدائمين مدن تسدتمزم أمدور وىدف ،والرفاىيدة التقددم آفداق إلدف وال قدر التخمدف ائدرةد

 وخطدط وتشريعات، سياسات إلف الحاكمة الجوىرية المواد تمك لترجمة جيودىم يبذلوا أن التعميم

 .األخرد الوطنية الجوانب وتنمف لموطن، االنتماء عمف بقوة وتحافظ ،القومي األمن تعزز لمتعميم

 الشله التعليني املصري: -2

 التعمديم حمقتدي مدن وتتشدكل أساسدي تعمديم مرحمدة إلدف المصدري التعميمدي السدمم ينقسدم

 وتدنص عدوام( أ2  األساسدي التعمديم يسدتغرق ثدانوي، تعمديم ومرحمدة ااعدادي والتعميم االبتدائي

 واسدتعدادات قددرات تنميدة إلدف ييددف األساسدي التعمديم أن عمدف التعمديم قدانون ن( مد01 المدادة

شباع التالميذ  والميدارات والمعدارف والسدموكيات القديم مدن الضدروري بالقددر وتزويددىم ميوليم وا 

 التعمديم مرحمدة يدتم لمدن يمكدن بحيدث  .المختم دة بيئداتيم وظدروف تت دق التدي والمينيدة العمميدة
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 وذلدك ب،مناسد ميندي تددريب بعدد الحيداة يواجدو وأن أعمف مرحمة في تعميمو يواصل أن األساسي

ا مواطن ا يكون لكي ال رد إعداد أجل من  .ومجتمعو بيئتو في منتج 

 المسدتود تقابل وىي سنوات ست ومدتيا االبتدائية حمقتين، إلف األساسي التعميم ينقسمو 

 إلدف 0 مدن العمريدة المرحمدة تناظر وىي التعميم، لنظم الدولي لمتصنيف فق ا( و 0 - اسكد( األول

 سدت عمدر إن حيدث سدنوات، 2 إلف 0 سن في االبتدائي التعميم بحمقة يذالتمم ويمتحق سنة، 00

 .بالتعميم لاللتحاق الرسمي العمر يشكل سنوات

 وىدي سدنوات، ثدالث ومدتيا ااعدادية الحمقة فيي األساسي التعميم من الثانية الحمقة أما

 الددولي لتصنيفا من الثاني المستود تقابل وىي سنة، (02 – 02  من العمرية المرحمة تناظر

 تمثل والتي ، الثانوية بالمرحمة لاللتحاق الط ل تأىيل عمف ااعدادية الحمقة وتعمل( 2 – إسكد(

 وىدو المسدتود ىدذا مدن األول المسار إن إذ والثالث، األول ب رعية( 0 – إسكد( الثالث المستود

 مدا بدالتعميم أو الجدامعي بدالتعميم لاللتحداق الطالدب يعدد سدنوات ثدالث ومدتو العام بالثانوي يعرف

 فيدو الثدانوي التعمديم مدن الثداني المسدار أمدا(. ال نيين إعداد معاىد  الجامعي ودون الثانوي بعد

 العمدل، بسدوق لاللتحداق الطالدب ويعدد سدنوات خمدس إلدف ثدالث من ومدتو ال ني بالثانوي يعرف

 ااعداديدة الحمقدة ايدةني اختبدار فدي األداء أسداس عمدف المسدارين من بأي الطالب قبول ويتحدد

 العمرية المرحمة الثانوي التعميم ويناظر  .المسارين من بكل المتاحة واألماكن الطالب رغبة وعمف

 ومدن االزامي، التعميم إلف الثانوية لمرحمة( ا2102 دستور أضاف قد. و سنة (02 – 05  من

 .وال ني العام بشقيو الثانوي والتعميم األساسي التعميم يضم االزامي التعميم أصبح ثم

 تسدربوا أو ،)سدنوات ثمدان( االبتددائي بدالتعميم االلتحداق سدن تجداوزوا الدذين األط دال أمدا

 حكوميدة مددارس وىدي المجتمع مدارس أو الواحد ال صل بمدارس لاللتحاق توجيييم فيتم منيا،

منظمدة  بمسداعدة الثانية ال رصة بمدارس وتعرف التسعينيات في أنشئت العام التعميم لنظام تابعة
 المنداطق فدي الغالدب فدي افتتاحيدا ويدتم .المحمدي والمجتمدع والتعمديم التربيدة ووزارة "يونيسدف"

 يسدمح مدرن بنظدام وتتميدز .التعميميدة والمؤسسدات المددارس مدن المحرومدة السدكان محددودة

 تدم التدي المددارس ىدذه مدن مختم دة أشدكال ىنداكال صدل. و  ن دس فدي مسدتود مدن أكثدر بتدريس

 أو االجتمداعي بالوضدع أو المحمدي بدالمجتمع مرتبطدة محدددة حاجدات إلدف تسدتجيب كي ويرىاتط

 لحمقدة معدادال   تعميمي دا مسدتود المحرومة الري ية المناطق في المجتمع مدارس وتقدم  .الجغرافي

 عاليدة جدودة ذد تعميم تقديم ىو منيا اليدف لم تيات الصديقة المدارس وىناك االبتدائي، التعميم
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 في يرغبن لم أو يمتحقن لم الالئي البنات أساسي بشكل المدارس ىذه تستيدف  .ومرن مناسبو 

 الضروريات مع ن سيا المدارس وتكيف .التعميم من تسربن الالتي أواالبتدائي  بالتعميم االلتحاق

دا 02 إلدف 0 مدن سدن فدي البندات وتقبدل المحميدة  سدن ا األكبدر لألط دال تكدون واألولويدة .عام 

اوخصو   %(.  25  تتجاوز ال بنسبة الذكور بالتحاق وُيسمح البنات، ص 

ا مصر في التعميم قطاع ويقدم  ( 5 – 2  العمريدة لممرحمدة األط ال رياض لمرحمة برنامج 

 مدن أساسدي ا جدزء ا لديس ولكندو الددولي التصدنيف فدي ) (1- إسدكد( المسدتود يعادل وىو سنوات

 شدرط ا يعتبدر ال المرحمدة ىدذه فدي االنتظدام أن بمعندف ، االزامدي التعمديم مدن أو التعميمدي السدمم

 .االبتدائية بالمرحمة لمقبول مسبق ا

 املوقف الراًٍ ملراحل التعليه يف مصر: -3

سدديتم ىنددا تندداول الموقددف الددراىن لمراحددل التعمدديم فددي مصددر عددن طريددق تحميددل الوضددع 
دارة والجودة حةااتا وىي: لعصالح األساسية األبعاد الراىن والحكم عميو من خالل  النظام. وا 

 اإلتاحة: ُبعد ( أ)

التعميم  سن في لمسكان متكافئة فرص توفير عمف النظام قدرة مدد بااتاحة يقصد
 أي واالجتماعي أو االقتصادي المستود أو لمنوع اعتبار دون ، التعميمي بالنظام لاللتحاق

 استيعاب األل ية، و عميم لمجميعكالت الدولية والمبادرات التربوية النظم وتستيدف أخرد اختالفات

 كأولوية ااتاحة المتعاقبة الحكومات المصرية استيدفت وقد التعميم، سن في األط ال جميع

 زلزال مثل عقبات من ذلك صادف ما رغم بالء حسن ا أبمت وقد السابقة، العيود مدار عمف أولف

 ( ألف22تخطف   قد لمدارسا عدد أن ، حيث السكان في عدد المضطردة والزيادة التسعينيات

 %( منيم2  تمميذ، مميون (02  من أكثر تستوعب فصل ألف (251  عن يزيد ما مدرسة بيا

 .الخاص ممتحق بالتعميم

ويمكن القول أن الموقف الراىن في مصر بالنسبة اتاحة الخدمة التعميمية لجميع 
 األط ال في سن التعميم ما يأتي:

 الخطة االستراتيجية في استيدافو تم ما عن بعيد ا  الاألط برياض القيد معدل مازال -

 وىو مدربة، كوادر تستمزمو من وما األط ال، رياض قاعات في كبير نقص فيناك السابقة،
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 التوعية خالل من الطمب وكذلك تنشيط الالزمة، الموارد لتدبير مجتمعي دعم يتطمب ما

 ية.الري  في المناطق وخاصة األط ال رياض مرحمة بأىمية

 األول االبتدائي، بالصف يمتحقوا لم سنوات (0  سن األط ال من %( تقريب ا5  نسبة يوجد -

 امتالكو وعدم سنوات (0  سن في لجميع األط ال لموصول النظام قدرة لعدم ذلك يرجع وقد

 األسرة قدرة عدم مثل واالجتماعية االقتصادية إلف الظروف بااضافة الالزمة، الجذب لعوامل

 ببعض ليقوم التعميم خارج الط ل ابقاء األسرة ت ضل قد أو التعميم، ن قات ملتح عمف

 بعض يجعل مما األمن، عوامل توافر لعدم نتيجة أو األسرة، يعين دخل توفر التي األعمال

 .البنات وبخاصة لمتعميم أط اليا إرسال ترفض األسر

 وىناك الكامل، الستيعابا من األساسي التعميم سن في لمسكان ااتاحة معدالت اقتربت -
 األنماط اعتبارىا في تأخذ الشريحة ىذه من تبقف ما الستيعاب نوعية لحمول حاجة

 .األط ال من المستيدفة لممجموعات الجغرافي والتوزيع واالجتماعية، االقتصادية

ن الجنسين وبين والحضر الريف بين ااتاحة فجوة تالشي -  المرحمة في انعكست قد كانت وا 
 فحوالف االقتصادي، المستود عمف فجوة ىناك مازالت إنو إال البنات، لصالح ديةااعدا

 يمتحق بينما ااعدادي، بالتعميم تمتحق بالمجتمع األفقر الشريحة أط ال من فقط %(21 

 برنامج األمم المتحدة اانمائي،  بيا والمتوسطة الغنية األسر أط ال من %(21 
2101.) 

 المدارس نسبة بمغت فقد التعميمية؛ الخدمة إتاحة في خاصال القطاع مساىمة واضعت -

 فصوال   المدارس تمك ضمت بينما %(00.2  ااعدادي بالتعميم المدارس جممة من الخاصة

 م(.2102  عام ككل المرحمة فصول جممة من%( 2.5  ب تقدر

 يتم لم حيث ،م(2102  عام مدرسة (202  عند المينية ااعدادية المدارس عدد استقرار -

 أنو إلف ااشارة وتجدر (2112/  2110  عام منذ فقط مدرسة (00  بعدد إال خ ضيا

 .السابقة الخطة سنوات اللخ %(51  بنسبة تقميصيا المستيدف من كان

 األخذ مع الري ية، المناطق في وخاصة بشقيو الثانوي التعميم إتاحة في لمتوسع حاجة ىناك -

 . (2102  الجديد لمدستور وفق إلزامي ا أصبح دق الثانوي التعميم أن االعتبار في
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 وتوزيع ا وكي  ا كم ا محدودة مازالت الخاصة االحتياجات لذوي التعميمية الخدمة محدودية -
 .جغرافي ا

 السنة أيام وعدد التعميمية المراحل جميع لتغطية مازالت المدرسية التغذية ك اية عدم -

 .الدراسية

 اجلودة: ُبعد  ( ب)

 خاضدت قدد مصدر فدان المصدري، التعمديم بشدأن الميتمدة الدوليدة التقدارير مدن لمعديدد وفق ا

 الخدمدة جدودة بمسدتود يتعمدق وفيمدا  .عدام بشدكل التعميميدة الخدمة إتاحة مجال في شوط ا كبير ا

 قبدل التعمديم نظدام يواجدو الدذد الحقيقدي التحددي أن إلدف التقدارير تمدك أشدارت التعميميدة؛ فقدد

   .الخدمة تمك مستود تحسين عمف درتوق مدد مصر ىو في الجامعي

 مسدتويات تددنف ومواجيدة ال صدول كثافدة تقميدل :أىميدا رئيسدة أمدور عددة الجدودة تواجو

 ومواجيدة والغيداب، والتسدرب الرسدوب نسدبة وخ دض التعمديم، مراحدل جميدع فدي األداء لمطدالب

 لتالميدذا بعدض لددد والحسداب والكتابدة القدراءة فدي المسدتود ضدعف الغدش ومعالجدة ظداىرة

 وتطبيدق مرحمدة، كدل يناسدب بمدا التكنولوجيدا واسدتخدام المدرسدية بممارسدة األنشدطة واالىتمدام

 المددارس وتأىيدل ، الط دل عمدف المتمركدز الدتعمم عمدف والتأكيدد والتقدويم الشدامل، النشدط الدتعمم

 العمميدة جدودة مسدتود لتحسدين كاسدتراتيجية النشدط لتطبيدق الدتعمم والمدوجيين والمعممدين

 .لتعميميةا

 كفاءة ىظه إدارة التعليه: ُبعد ( ج)

 المركزيدة لدعدارة األخدرد الدولدة قطاعدات مثدل مثمدو الجدامعي قبدل التعمديم قطداع خضع لقد
 المركزيدة الحكومدة أن: " ومضدمونيا ،سدنة (5111  عدن يزيدد لمدا مصر في جذورىا تمتد يالت

 والتنظدديم المدوارد تخصديصو  والتمويددل والموازندة التخطديط بعمميددات الخاصدة األدوار تجمدع
 (.2112، البشرية التنمية تقرير  "الخدمة وتوصيل التقويم /والمتابعة

 ك اءتيدا وفاعميتيدا مدن أضدع ت تحدديات مدن طويمة ل ترات اادارية المنظومة عانت ولقد

 وىي: القطاع، من المرجوة النتائج تحقيق في
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 مقارنة إلف المعممين ااداريين عدلم في كبيرة زيادة في انعكس ااداريين أعداد في تضخم -

 مرتبطة غير أغراض األجور في من جوىرية حصة إن اق يعني مما العالمية، بالمعدالت

 كما اادارية، التعيينات بوقف سياسات تقضي لتبني نتيجة الوضع تحسن وقد بالتدريس،

 مينة إلف ااداريين من ممحوظة نسبة عمف عودة ساعد قد المعممين كادر تطبيق أن

 .التدريس

 العمالة، الشديد في الترىل التعميمية واادارات والمديريات الوزارة عموم دواوين تعانف -

 أن إلف وتشير المؤشرات .لالنتباه مثير بشكل الخدمة جودة وسوء اانتاجية، وضعف

 إلف وصمت المصري قد الجامعي قبل التعميم بقطاع ااداري الييكل حجم في الزيادة

 عدم وجود جانب إلف ىذه (World Bank, 2005) عالمي ا مسبوقة غير مستويات

بمياميم  العاممين إلمام عدم مع ككل، بالقطاع والميام الوظائف لجميع وظي ي وصف
ا التعميمية القيادات اختيار أسموب أن وسمطاتيم. كما ومسئولياتيم  األقدمية عمي كان قائم 

 لتبادل واضحة آلية يوجد وال التعميمية، القيادة م يوم غياب إلف يؤدد مما وليس الك اءة

 المسئوليات لتضارب إضافة المختم ة. القيادية المستويات بين الخبرات والمعمومات

 المركزي المستويين وعمف اادارية المستويات جميع عمف الحادث واالختصاصات والسمطات

 .والالمركزي

التالميذ  من المعمم لنصيب المنخ ضة دالتالمع ذلك ويظير المعينين المعممين من ال ائض -
 .التربوي التأىيل في نقص مع التعميم مراحل معظم في

ليست  لكنيا قبل الجامعي، التعميم قطاع لدد لمتدريب ىائمة تحتية بنية توافر من الرغم عمف -
 عمف فقط قاصر ا بالتدريب المختصة اادارة دور أصبح لقد  .األمثل االستغالل مستغمة

 وتعديالتو (055  قانون تحت يندرج ما أما بالدولة، لمعاممين (22  بقانون ب العاممينتدري

 المينية األكاديمية ىف تدريبيم عن فالمسئول  )المدارس ومدراء المعممين، والموجيين،(

 .لممعمم

من  العديد ىناك أن رغم النتائج، عمف قائم والتقويم لممتابعة متكامل مؤسسي نظام غياب -
لمتنسيق  كامل غياب في تعمل لكنيا والتقويم المتابعة من بعناصر تقوم التي اتاادار 
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المستويات  عبر والمسئوليات الواجبات يحدد تنظيمي ىيكل وجود لعدم نتيجة والتكامل
 .المختم ة اادارية

 احملور الجاىي: املشكالت امللخة يف التعليه املصري:

مصر يمكن القدول بدأن: المشدكالت الممحدة  بعد عرض تحميل الوضع الراىن لمتعميم في
 في التعميم المصري تتمثل فيما يأتي: 

 وتتمثل في: االتاحة: مشكالت  (0 

 ومحدودية انتشارىا. األط ال رياض مرحمةفي  لمتعميم المبكر وااعداد ااتاحة ضعف -

 األساسي. التعميم مرحمة في واالستيعاب ااتاحة نقص -

 األساسي. التعميم مرحمة في والغش والغياب والرسوب التسرب مشكالت -

نياء واالستيعاب ااتاحة نقص -  الثانوي. التعميم مرحمة وا 

ال ترات   -التعميمي  كثافة ال صول األداء عمف وانعكاساتيا التعميمية األبنية مشكالت -
 .(..... الدراسية 

 وتتمثل في: :مشكالت اجلودة (2 
 فييا. التكنولوجي المكون وغياب االبتدائية المرحمة في التعميم نوعية جودة تدنف -

 والحساب االبتدائية  القراءة والكتابة األولف الثالثة الص وف في األساسية الميارات ضعف -

 واالتصال(.

 القائمة، لعمميات التطوير نقدية رؤية خالل من لممناىج، الكي ي بالتحسين االىتمام غياب -

 تطوير والمغات، العموم والرياضيات المج في وخاصة تبنييا يمكن التي المستقبمية والنظرة

 .لو والبدائل التقنية والتعميمي الطباعي بشقيو المدرسي الكتاب

 التعميم الستكمال عمميات وضروري ىام كجزء ت عيميا، وكي ية المدرسية األنشطة غياب -

 .والتعمم
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 التربوي، يممنظومة التقو  لتطوير المستقبمية والرؤية ومشكالتيا، واالمتحانات التقويم نظم -

 المرحمة في التعميم أىم أولويات من يعد والذي الجديد العامة الثانوية نظام قمتيا وعمف

 .المقبمة

 . التعميم لتكنولوجيا األمثل التوظيف غياب -

 .الخصوصية الدروس مشكمة ت شف -

 . المجتمع حاجات عن العام التعميم مخرجات ان صال -

 .فييا لمتعميم المتوقعة الجديدة واألدوار فقر ا األكثر المناطق مع التعامل ضعف -

ا األكثر القضايا عمف التركيز وضعف المواطنة -  .لتكريسيا احتياج 

 واالنضباط - المدرسي األداء من كل في والقصور .التعميمي والك اءة اانتاجية ضعف  -

 .المدرسة جاذبية انخ اض- بالطالب االحت اظ عمف القدرة وضعف  -المدارس في واالنتظام

 .لمطالب المقدمة المدرسية الخدمات غياب -

 .الخاصة االحتياجات بذوي االىتمام ضعف -

 .التعميمي النظام في والش افية المحاسبية غياب -

 وتتمثل في: :التعلينية التيظينية البييةمشكالت  (0 

 عمف التركيز وضعف الييكمة، إعادة وغياب التعميم، ألجيزة التنظيمية البنف ك اءة دمع -

 .لمتعميم األساسية األعمال

 الالمركزية نحو مناسبة صيغة إلف لمتوصل والالمركزية، المركزية سياسات تطبيق ضعف  -
 .والمركزية

 .والمحميات الوزارة في بأنواعيا البشرية لمموارد األمثل االستخدام عمف التركيز عدم  -

 .القرار واتخاذ والمعمومات االتصال نظم ضعف -

 .ومرونتو ك اءتو ومدد التعميمي السمم -

 العام. التعميم في (المغات وتعميم واألجنبي خاص ال التعميم أنظمة تعدد  -
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 احملور الجالح: اسرتاتيجية التعليه اجلديدة يف مصر:

تواجددو مصددر فددي اآلونددة األخيددرة أزمددة خانقددة ناتجددة عددن ت دداقم مشدداكميا االقتصددادية 
ون قدادرة عمدف إيجداد حمدول ليدذه والسياسية واالجتماعية، وعدم وجدود آليدات واسدتراتيجيات تكد

المشاكل مدن جدذورىا وال سدبيل لمخدروج مدن تمدك األزمدة التدي تكداد تعصدف لديس فقدط بحاضدر 
 مصر ولكن بتاريخيا ومستقبميا أيضا  سود التعميم.

تحقيق تقدم وحضارة األمدم والشدعوب، وال يمكدن  فيفالتعميم ُيعد العنصر األكثر فاعمية 
قيددق التقدددم والرفاىيددة لشددعوبيا وىددف تعتمددد عمددف دعددائم ومرتكددزات ألد دولددة أن تسددعف إلددف تح

أخرد غير التعميم، ألن التعميم ىو الوحيد القادر عمف تنميدة وتطدوير العنصدر البشدري، والبشدر 
 ىم فقط الذين يصنعون التطور والتقدم.

واالىتمدام بجميدع مراحددل التعمديم والعمدل عمددف تطويرىدا أصدبح مددن الضدروريات الميمددة 
عمددف  االزامدديتددف تسددعف الدددول المتقدمددة والناميددة إلددف تحقيقيددا، والبددد مددن االىتمددام بددالتعميم ال

 وجو الخصوص، ألنو يعد بمثابة قاعدة وأساس لجميع مراحل التعميم األخرد.

دا كبيدر ا  -خاصدة -والتعمديم االزامدي -عمومدا   -وفف اآلونة األخيرة، شيد التعميم اىتمام 
سية، حيث اعتبرت التعميم قضية أمن قدومي والمشدروع القدومي لمصدر، من جانب القيادة السيا

م ىددو 2102/  2102وأعمددن السدديد الددرئيس عبددد ال تدداح السيسددي رئدديس الجميوريددة أن عددام 
عام التعميم فدي مصدر، وكدذلك ثدم عقدد العديدد مدن المدؤتمرات والنددوات لمناقشدة قضدايا التعمديم 

والقددرارات الوزاريددة التددي سددعت إلددف تطددوير البنيددة فددي مصددر، وتددم إصدددار العديددد مددن القددوانين 
دخددال فمسدد ات واتجاىددات وم دداىيم حديثددة، والعمددل عمددف إضددافة  التنظيميددة لمتعمدديم االزامددي، وا 
مناىج ومقررات دراسية جديدة. ومن ىذه المنطمقات تم وضع الخطدة االسدتراتيجية لمتعمديم قبدل 

لتدي سدنحاول ىندا عرضديا باختصدار م. وا2101 – 2102الجامعي فدي مصدر فدي ال تدرة مدن 
 م .2102/  2102مع التركيز عمي ما سيتم تطبيقو منيا في العام الدراسي 

 االسرتاتيجيات احلاكنة واملوجَة ألىشطة اخلطة االسرتاتيجية: (1)

 وصوال   اليوية، عمف والح اظ المصري، الوطني االنتماء ترسي  يحقق بما المناىج تطوير -
 .اابداع وتنمية لمطالب االختيارات من واسعة مساحة يتيح الذي ملالشا ال ردي المنيج إلف
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 عمف عالمية أجنبية لغة تعمم إلف إضافة العربية، المغة اتقان الالزمة الميارات من وتمكينو
 عمف التركيز إطار في ذلك و ب عالية، اآلخرين مع الجاد العمل عمف القدرة وامتالكو . األقل
 .المعمومات وح ظ االستيعاب من أكثر الشخصية بناء

 ،)( سنة02 – 5  عمر من األط ال جميع وتعميم الستيعاب المتكاممة ال رص إتاحة  -
 .تسربيم من والحد بيم االحت اظ عمف المدرسة قدرة وتحسين

 والتجييزات المباني ك اية في الشديد القصور لمواجية تقميدية غير معالجات إلف التوصل -
 ).األراضي التمويل،  لم صول العالية الكثافات من لمحد والتصدي المدرسية

 مع األعمف، لممراحل قوية قاعدة تكون ألن يؤىميا بما االبتدائية المدرسة عمف التركيز -
 الكتابة وميارات الحساب أساسيات من لمتمكن التالميذ قدرات بتنمية الشديد االىتمام
 .كافة جوانبيا في الط ل خصيةش ينمي قيمي إطار في التقنية مع والتعامل والقراءة

 المستمر التعمم عمف القدرة عمف والقائمة المعرفة لمجتمع األساسية الك ايات المتعمم إكساب -
 المعرفة تنمية أن عمف المناىج منظومة في والتأكيد. الرقمية المواطنة قيم واكتساب

نتاجيا  .المستقبل ىي ألنيا حاكم إنتاجي كعنصر وا 

 .والجغرافيا والمغات والعموم الرياضيات :مثل ثقافي ا، المحممة غير الميةالع بالمناىج األخذ -

 ووظي تو طبيعتو إلف التعميم تعيد نظم إلف وصوال   واالمتحانات التقويم قضايا مواجية  -

 .األساسية

 بين وتداوليا المستيدفة المعرفة عرض في فعالية األكثر التكنولوجية الصي  إلف التوصل -
 .المجتمع أبناء من يرغب ومن ينوالمعمم الطالب

 المعاصرة االتجاىات مع تتمشف الميني والتدريب ال ني التعميم لتخصصات محدثة بنية -
 عمف يستند التخصصات لجميع مطور منيج خالل من العمل سوق متطمبات مع وتتوافق

 سأسا عمف الطالب وتقويم التعمم و التعميم عمميات في واالتصال المعمومات تكنولوجيا
 .المستدامة البشرية والتنمية والالمركزية الحوكمة من إطار في الجودة معايير
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 التعميم، مراحل مختمف في وال نية واالجتماعية والثقافية الرياضية لألنشطة االعتبار إعادة -
 مختمف في الميارات لتنمية المجيزة والقاعات والمكتبات والمسارح المالعب وجود واعتبار

 . البحثية والمعامل ال صول بناء مع أىميتيا في تتساوي ةمسأل المجاالت

 المرغوب غير والسموكيات العنف من وخالية وآمنة ومنضبطة جاذبة مدرسية بيئة توفير  -

شباع الطالب احتواء عمف الوقت كل وتعمل فييا،  وتوفير  والتعميمية التربوية احتياجاتيم وا 
 .لمطالب المتكاممة والرعاية الخدمات

 التقنية ثرية تعميمية ببيئة التعميم لتحسين المطموبة بالتقنيات وتزويدىا التعمم بيئة رتطوي -

 .فييا التكنولوجي المكون تحسين خالل من االبتدائية المرحمة من بدء ا

 والرياضيات العموم مجاالت في والعالمية ااقميمية المستويات عمف تنافسية ميزات تحقيق -

 المراكز عمف عالمي ا ومنافسين ااقميمي المستود عمف طالب لأفض“ االتصال وفنون وعموم

 الدراسة في لمتعميم الوطنية والرؤية تت ق ومراكز .”والرياضيات العموم في عشر الخمسة

 .(SLRIP)  العالم في القراءة تقدم مدد لقياس الدولية

 المعرفي جديدالت يحقق وبما لممعممين، المخططة والمستدامة الشاممة المينية التنمية  -

 .لمتعمم والميسر والمرشد المتجدد المعمم إلف وصوال   سنوات خمس كل لممعممين والميني

يجاد المعممين لقضايا الشاممة المعالجات عمف والتركيز  وبما لحاجاتيم، المتوازنة الحمول وا 

 .التعميمي األداء تحسين يحقق

 إعداد .وحمقاتو عناصره بين سيابيةواالن ال اعمية لتحقق التعميمي النظام ىندسة إعادة  -

 المدرسة لمدير المتميز ااعداد عمف والتركيز وااداري، التربوي العمل قيادات وتنمية

 وال نية والمالية اادارية القدرات من متمكن قائد األعمف، المستود في والقيادات

 .التمكين يدعم نظام خالل من المتقدمة والتكنولوجية

 البنية تطوير خالل من والالمركزية المركزية بين متوازن تعميمي نظام نحو التوجو  -

 كوحدة المدرسة دور لت عيل إعماال   والمدارس؛ واادارات والمديريات لموزارة التنظيمية

 في لمطالب المقدم التعميم حالة تحسين يحقق بما ذاتيا؛ إدارة عمف قادرة التنظيم في أساسية

 .الطالب حول النظام في ومخرجاتيا التعميمية تالعمميا وتمركز وفصمو مدرستو
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 الحقيقية المتابعة عمف يعتمد الش افية عمف قائم لممحاسبية ومتطور متكامل نظام بناء -

 كافة التعميمية المستويات عمف األداء ومحددات مؤشرات عمف المبني وتقويمو لألداء

 .التعميم لمخرجات والكمية النوعية الجودة عمف لمتأكيد

 برامجيا لتحقيق الالزمة التمويل متطمبات وتدبير الخطة تن يذ مستمزمات فيرتو   -

 الذاتية، الموارد وتنمية المتاحة، لمموارد األمثل التوظيف عمف التأكيد مع ومشروعاتيا،

 وتوفير والمباني، واألراضي التمويل أزمة لمواجية تقميدية غير فعالة مصادر عن والبحث

 . والمشروعات جلمبرام النجاح متطمبات

 بما والتعميم التربية لوزارة الداعمة والييئات المراكز في العمل واستراتيجيات منظومة تطوير -

 البحوث إجراء خالل من والمدرسة ال صل في التعميمي لمعمل الحقيقي التطوير يدعم

 السياسات ورسم القرارات اتخاذ عممية في نتائجيا وتوظيف والتدريب، التقويم وعمميات

 .ميداني ا التربوية بالعممية المتعمقة المشكالت لمعالجة الحمول وتقديم التربوية،

 لعمميات األمناء مجالس خالل من المجتمعي والدعم لألسرة ال عالة المشاركة عمف التأكيد  -
 .)األفقية المحاسبية يحقق بما ( والتعمم التعميم

 تطوير وعمميات يت ق بما فييا، مؤثرةوال الصمة وذات التعميمية التشريعات منظومة تحديث -
 .كافة جوانبو في التعميمي النظام

 قدرة تحسين خالل من المينية، والحياة العالي التعميم بمؤسسات لاللتحاق الطالب كل إعداد -
 بمعايير مستمر نحو عمف الدراسية ال صول داخل المتميز األداء تحقيق عمف التعميم نظام

 .ال عالة الدعم دماتخ تقديم مع جيدة أكاديمية

 واسع األفضل االستخدام خالل من التحسن، مواصمة عمف التعميم نظام قدرة وتعزيز دعم -
 .والتكنولوجيا والتحديث، والش افية، والتقويم، واألبحاث، لمبيانات، النطاق
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 الركائز األساسية للخطة االسرتاتيجية: (2)

 – 2102م قبل الجامعي في مصر  تتمثل الركائز األساسية لمخطة االستراتيجية لمتعمي -
 ( فيما يمي:2101

 االتاحة: ( أ)

 :التعميمية المستويات كافة عمف -

 .االزامي التعميم بمتطمبات لموفاء جديدة فصول بناء -

 مناطق ، حضر/ ريف المختم ة البيئات بين ال رص وتكافؤ االجتماعية العدالة حقيقت -

 .إل  ........وشعبية راقية

 األط ال لكل تعميمية فرص اتاحة المحمية المجتمعات مع ونبالتعا المدارس إنشاء -

 .التعميم نظام خارج

 التعميم مجال في المدربين والعمال والميسرين والموجيين المدراء من كاف عدد توفير -

 .المجتمعي

 .الثقافية والمراكز الشباب مراكز الستغالل الرياضة ووزارة الشباب وزارة مع التعاون -

 المباني في ال جوة لسد المانحة والجيات والجمعيات والييئات الوزارات ةكاف مع التعاون -

 .التعميمية

 :اجلودة  ( ب)

 والتجييزات المتاحة واألماكن المدرسية األبنية أن من التأكد : المدرسية المباني تحسين  -
 .القومية المعايير عمف ترتكز أصيل تدريس إلف تؤدي التي والموارد

 .التعميمية المستويات لجميع المدرسية الحياة جودة تحسين  :المدرسي المناخ -

 وميارات الناقد، الت كير استخدام عمف التالميذ قدرة بزيادة يسمح بما  :المناىج تطوير -

 .واالتصال المعمومات تكنولوجيا ودمج والحياتية، التحميمية والميارات البحث،

 . األجنبية والمغات والرياضيات العموم في الدولية المناىج مسايرة -
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 .العربية المغة تعميم ودعم القرائية مناىج مشروع في لتوسعا -

 المطورة الجديدة المناىج تطبيق في وااداريين والموجيين المعممين وتح يز أداء تحسين  -

 .واالتصال المعمومات وتكنولوجيا الشامل والتقويم النشط، التعمم تتضمن التي

 . التعميم عن عواالنقطا والرسوب الغياب معدالت خ ض -

 : التعليني اليظاو إدارة ( ج)

 :التنظيمية و التشريعية البيئة -

 .ااصالح منظومة مع لمتمشي والموائح القوانين في النظر إعادة -

 .ااصالح منظومة أىداف ضوء في يمزم ما ىيكمة إعادة -

 :لمتعميم والتمويل التخطيط -

 المستويين مفع لمخطط والمتابعة والتقويم التخطيط وك اءة نوعية حسينت -

 .والالمركزي المركزي

 .العام اان اق متابعة ودراسات المدد متوسط اان اق إطار تبنف -

 والمدارس المنشآت و المرافق واستثمار التعميم لقطاع المالية الموارد تعظيم -
 .لمدخل كمصادر ال نية

 :والمتابعة التقويم أساليب  -

 .يةواالستمرار  بالشمولية يتصف لمتقويم نظام تبنف -

 الت كير ميارات لقياس اانجاز مؤشرات ضوء في المتعمم أداء/نمو وتقويم متابعة -

 .والبحثية الحياتية والميارات والتحميمي الناقد

 .الجودة لضمان القومية المعايير ضوء في المدرسي األداء وتقويم متابعة -

 . المدرسة عمف القائمة اادارة لممارسة المدارس إعداد -

 المعنيين جميع ومشاركة المجتمعية المشاركة خالل من الرشيدة الحوكمة ضمان -

 .المدارس داخل القرار واتخاذ دعم عممية في التعميمية بالعممية
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 والتقويم والمتابعة التخطيط في االتصال و المعمومات نظم تطبيقات في التوسع -

 .المستويات جميع عمف القرارات واتخاذ

 يجية:الربامج املختلفة للخطة االسرتات (3)

ىناك مجموعة متنوعدة مدن البدرامج شدممتيا الخطدة االسدتراتيجية لمتعمديم قبدل الجدامعي 
 ( متمثمة في:2102/2101في مصر  

 :أوال : برنامج مرحمة رياض األط ال

دا األط دال ريداض مرحمدة فدي التوسدع :العدام اليددف  تعمديم عدالي تقدديم لضدمان وكي  دا كم 

 (5 – 2الشدريحة العمريدة   فدي لألط دال والبدنيدة المعرفيدةو  اابداعيدة الطاقدات لتنميدة الجدودة
 .المحرومة المناطق في وخاصة سنوات،

 ثاني ا: برنامج مرحمة التعميم األساسي: 

 (002رقم   التعميم قانون من (01المادة  وتنص ( أعوام،2األساسي   التعميم يستغرق
شدباع واسدتعدادات اتقددر  تنمية إلف ييدف األساسي التعميم أن ( عمف0220  لسنة  التالميدذ، وا 

 العمميدة والمعدارف والميدارات، والسدموكيات، القديم مدن الضدروري بالقددر وتزويددىم ميدوليم،

 األساسدي التعمديم مرحمدة لمدن يكمدل يمكدن بحيدث المختم ة، بيئاتيم وظروف تت ق التي والمينية

 وذلدك مناسدب، ميندي تددريب بعدد يواجدو الحيداة وأن أعمدف، تعميمية مرحمة في تعميمو يواصل أن

ا مواطن ا يكون لكي ال رد إعداد أجل من  .ومجتمعو بيئتو في منتج 

 :حمقتين تعميميتينويتكون برنامج التعميم األساسي من 

 سدنوات، سدت سدن فدي التمميدذ ويمتحدق بيدا سدنوات سدت : ومددتياحمقدة التعمديم االبتددائي ( أ 

دا عشدر أحدد عمدر فدي منيدا وينتيدف  لجميدع الجدودة عدالي تعمديم فير، وتيددف إلدي تدو عام 

 .وفاعمية بك اءة التالية انتقاليم لممرحمة حتف االبتدائية المرحمة بداية من األط ال

 ومددتيا ثدالث االبتدائيدة، الحمقدة أتدم الدذي التمميدذ بيدا ويمتحدق: حمقدة التعمديم ااعددادي  ( ب 

 توجدو تعميميدة الثدانوي، وىدي حمقدة التعمديم بمرحمدة لاللتحداق التمميدذ تعدد وىدي سدنوات،

 يؤسدس بمدا واالتصدال، والرياضديات، والعمدوم، المغويدة، الميدارات يدتقن خدريج نحو جيودىا

 عمدف والتواصدل االبتكاريدة واابداعيدة، قدراتدو وتنميدة التاليدة، المرحمدة فدي ونجاحدو النتقالو
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 مدع تكامدلوال الدينية، العربية والقيم واليوية المواطنة، قيم ترسي  تأكيد مع عالمي، مستود

 معو. والت اعل وقبولو اآلخر

 وينقسم إلي: : التعميم الثانويثالث ا: برنامج 

 مدع يتوافدق بمدا الثدانوي التعمديم وييددف إلدي تطدوير :برندامج التعمديم الثدانوي العدام ( أ 

 العالي التعميم لمرحمة جاىزية الخريجين يضمن وبما العالمية، المعايير

 المنافسدة عمدف قدادر مداىر فندف إعدداديددف إلدي وي :برندامج التعمديم الثدانوي ال ندي ( ب 

 الوطن. وُرقِّف تقدم في ويشارك بايجابية والعالمية، ااقميمية و المحمية بالسوق

 – 0سدن   فدي األط دال لكدل مجتمعدي تعمديم ييددف إلدي تدوفير :المجتمعديرابع ا: برندامج التعمديم 
 ال تيدات وخاصدة مندو، اتسدربو  الدذين أو األساسدي بدالتعميم لدم يمتحقدوا الدذين ) (02

 ال قيرة. والري ية الحضرية في المناطق واألط ال

 : ويشمل:التربية الخاصةخامس ا: برنامج 

 عدالي بتعمديم وال ائقين الموىوبين المتعممين الموىوبون وال ائقون: وييدف إلي تزويد ( أ 

 يموقددرات يتناسدب بمدا المتقدمدة، والميدارات المعرفدة مجداالت فدي جودتدو النوعيدة فدي

 الجامعي. قبل التعميم مراحل ال ردية بجميع

 ب درص ااعاقدة ذوي المتعممدين وييددف إلدي تزويددالددمج ومددارس ذوي ااعاقدة:  ( ب 

 ودمدج ااعاقدة، ذوي غير من أقرانيم ومتكافئة مع النوعية، جودتيا في عالية تعميمية

 .قبل الجامعي التعميم مدارس بجميع البسيطة ااعاقة ذوي

 /مركدزي فدي إطدار قبدل الجدامعي التعمديم قطداع البنية المؤسسية لمنظومة مج تطويرسادس ا: برنا
 المركزي:

مدن  الجدامعي قبدل التعمديم قطداع ادارة المؤسسدية البنيدة تطدوير ييدف ىذا البرنامج إلدي
 فدي مدن الك داءة تعظدم النتدائج، عمدف تقدوم منظومدة إلدف المددخالت تدوفير عمدف تقدوم منظومدة

 .والالمركزية المركزية بين متوازن إطار في العوائد تحقيق في وال اعمية الموارد استغالل

 :وىي فرعية، برامج خمسة التطوير المؤسسي برنامج تحت وينطوي
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 التشدريعات فدي النظدر : وييددف إلدي إعدادةالتعمديم قطداع وىيكمدة التشدريعية البيئدة تعدديل (0 

 جديدد مدن يمدزم مدا واستصددار منيدا، جيحتدا مدا القائمة، وتعديل والقرارات والقواعد والقوانين

 فدي الجدامعي قبدل التعمديم إدارة منظومدة وفعاليدة ك داءة مناسبة تضمن تشريعية بيئة لتوفير

 الحوكمة الرشيدة. من إطار

 لممعمومدات متكامل نظام وييدف إلي توفير: ةوالمالي التربوية المعمومات نظم تطوير برنامج (2 

 القدرار لصدناع ال وريدة لالسدتجابة متاحدة الجدودة مدن عاليدة درجدة عمدف والماليدة التربويدة

 واالتصال.  المعمومات تكنولوجيا من راقية بنية تستند عمف المصمحة، وأصحاب

دارةالتنمية المينية و  برنامج (0   متطدورة البشدرية المدوارد ادارة نظم ييدف إلي بناء: البشرية ا 

 قبدل التعمديم نظدام اصدالح عدمدا رئديس كمحدور المينيدة بدرامج التنميدة تدوفر وديناميدة،

 متميز. دولي إطار وفف الرشيدة، والحوكمة من الالمركزية إطار في الجامعي

النتدائج،  عمدف مبندف والتقدويم لممتابعة فعال ييدف إلي إعداد نظام :والتقويم المتابعة رنامجب (2 
 ختمدفم عمدف المدوارد اسدتغالل وك داءة السياسدات وتطبيدق النظدام التعميمدي فاعميدة يقديس 

 .المستويات اادارية

 فدي التعميميدة المؤسسدة إدارة ييددف إلدي تطدوير :المدرسدة حول المتمركز ااصالح رنامجب (5 

 المسدتدامة المينيدة التنميدة ويددعم متوازن المركزي / بنظام مركزي يعمل تعميمي نظام إطار

 وحقدوق مديمالتع جدودة تحقدق داعمدة تعميميدة بيئدة لتدوفير الرشديدة والمحاسدبية؛ والحوكمدة

 تنميدة فدي ومسداىم ا المعرفدة، مجتمدع فدي المنافسدة عمدف قدادر ا مبتكدر ا فتندتج مواطن دا الط دل

 وطنو.

 وتشمل مجموعة من البرامج المتميزة وىي: :سابع ا: البرامج المتقاطعة

 قبل لمتعميم دراسية مناىج : وييدف إلي تطويربرنامج االصطالح الشامل لممناىج (0 

 المحمية بُمتغيراتو والعشرين الحادي القرن تطمبات ومياراتمُ  مع تت ق الجامعي

 األصيمة القيم عمف والح اظ واابداع، الت كير ثقافة لتنمية والعالمية، وتسعي وااقميمية

قادرة  أجيال اعداد وذلك الرقمية، المواطنة عمف والتأكيد وترسيخيا، لممجتمع المصري
والرياضيات  العموم مجال في متقدمة كزمرا إلف لموصول عالمي ا المنافسة عمف

  والتقنيات.
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 االست ادة وتعظيم وتطبيقات بنية في وييدف إلي التوسع :تكنولوجيا التعميمبرنامج  (2 

مستويات  بمختمف واادارية التربوية الممارسات في واالتصال تكنولوجيا المعمومات من
 وفاعمية إدارة ك اءة مع المعرفة القتصاد التالميذ تأىيل لضمان والتعميم التربية منظومة

 االكترونية. الحكومة وخدمات الرقمية القيم إطار في المنظومة

 بمراحل الطالب لجميع مدرسية تغذية وييدف إلي تقديم :برنامج التغذية المدرسية (0 

 .والتربوية الجودة الغذائية لمعايير وفق ا المختم ة التعميم

طة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي في مصر كان ىذا عرض ألىم محاور وأبعاد الخ
، وسوف نتناول في المحور القادم ما اثير حول البدء بتطبيق ىو الخطة 2102/2101

ا ايجابيات وسمبيات ىذه الخطة .2102/ 2102بداية من العام الدراسي   م ، موضح 

 احملور الجالح: اسرتاتيجية التعليه اجلديدة يف امليزاٌ:

القاطرة األساسية لتحقيق النيضة والتنمية الشاممة، انطالقا من فمس ة  يمثل التعميم
أىم ما تمتمكو الشعوب، وبقدر  ىيأن اانسان ىو أداة التنمية والغاية منيا، والثروة البشرية 

العنصر البشرد بقدر ما يكون التقدم والنيضة، وفف ىذا ااطار جاء إعالن  ياالستثمار ف
 (2102  عام م مؤتمر الشباب الذد عقد أخيرا بجامعة القاىرة، أنختا يف يالرئيس السيس

 .مصر باعتباره الركيزة األساسية لتحقيق التنمية المستدامة يسيكون عاما لمتعميم ف

 أواًل: مزايا اسرتاتيجية التعليه اجلديدة يف مصر:

ة ذكر طارق شوقي وزير التربية والتعميم المصري أن من أىم مزايا االستراتيجي
 الجديدة في التعميم ما يمي:

 .ااطار الجديد لممناىج ترجمة لمواد الدستور المصري المتعمقة بالتعميم -0

المناىج الجديدة تمكن ال رد من معارف وقيم وميارات الحياة في القرن الحادي  -2
 .والعشرين وتساعده عمف المنافسة

صوصية الثقافية واألخذ الجمع بين اليوية الوطنية والخفي ىذه االستراتيجية نحاول   -0
 .باالتجاىات العالمية في الجودة 
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 .تقديم أنشطة متعددة تعمق ثقافات المواطنة واالنتماء والثقة بالن س وقبول اآلخر -2

شاب متعمم، قادر عمف التن يذ، ناقد، مبدع، مبتكر،  تخريج إلي ةتيدف ىذه االستراتيجي -5
 .قادر عمف حل المشكالت

 .راعي تحديات المجتمعتمل المحمية والعربية والدولية و ربط التعميم بأسواق الع  -0

 .المناىج تعتمد عمف: تعمم لتكون، تعمم لتعرف، تعمم لمعمل، تعمم لمتعايش مع اآلخر -2

 .فمس ة ااطار الجديد تنص عمف توفير التعميم لمجميع بجودة عالية دون تمييز -2

سات دولية مختصة خبراء مصريون تعمموا في الخارج والداخل، ودول صديقة ومؤس -2
 .بالتعميم، شاركوا بوضع المنظومة

 .إطار مصري خالص لممناىج الجديدة في كل شيء  -01

نما نظام جديد بكل أركانو يجعل المدارس الحكومية عمف مستود  القضية -00 ليست تعريب ا وا 
 .عالمي

 .المغة اانجميزية ستدرس من اليوم األول بجميع مدارس الدولة بشكل من صل -02

المغة العربية+ “االبتدائية سيدرس الطالب باقة متعددة التخصص تتضمن:  في المرحمة -00
 .التاري  + الجغرافيا + العموم + الرياضيات

تثبيت المغة العربية كمغة أم، استوجب أن تكون الباقة متعددة التخصصات بالمغة  -02
 .العربية

لصف حتف ا KG1 ضافة مصطمحات عممية ورياضية لتدريس المغة اانجميزية منإ -05
 .السادس االبتدائي

إلغاء الباقة متعددة التخصصات في المرحمتين ااعدادية والثانوية واالنتقال لمواد  -00
 .أساسية وأخرد اختيارية

تدريس العموم والرياضيات كمواد من صمة بالمغة اانجميزية بدء ا من الصف األول   -02
 .ااعدادي

 .بجانب المغة اانجميزية بدء ا من الصف السابع تبدأ إضافة لغة أجنبية أخرد -02
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من أنواع أخرد من التعميم اضطررنا إلييا حينما كان التعميم  النظام الجديد نتحول في  -02
 .الحكومي رديئ ا

نيدف لمتنافس المباشر والشريف مع ما كانت تقدمو المدارس التجريبية أو الخاصة  -21
 .لغات في النظام القديم

دائية لمغة اانجميزية أن المغة األجنبية عند معنف ترجمة العموم والرياضيات في االبت -20
الط ل تكون المغة األم، مع ما في ذلك من فقدان لك اءة تعمم المغة العربية وبالتالي 

 .اليوية

لكن التميز سيكون في ” خاص مميز“أو ” حكومي مميز“اابقاء عمف مدارس  -22
 .الخدمات المقدمة وليس في صمب ال مس ة التعميمية الجديدة

من أبرز نقاط نظام الثانوية العامة الجديد أنو فف ىذا ذكر طارق شوقي أن كما 
النظام سوف تصبح شيادة الثانوية العامة شيادة منتيية وال عالقة لمجموع الثانوية العامة 
لمقبول فف الجامعات، لن يكون ىناك فف المنيج كتب مدرسية وال وجود لنظام المنيج المحدد 

الطالب ىو الدور  وُيعد دورالب بحاجة إلف الدروس الخصوصية، وبالتالي لن يكون الط
 فييتيح لخريجي الثانوية العامة العمل بشيادة الثانوية كما ، يةميعممية التعمالاألساسي فف 

يمكن لطالب الثانوية العامة التقدم لمخدمة فف و الوظائف التي ال تتطمب شيادة جامعية، 
يحسب مجموع الثانوية العامة وأشار إلي أنو لجامعة، القوات المسمحة قبل الدخول إلف ا

التعميم سوف وأكد عمي أن تقديريا فف الصف األول والصف الثاني والصف الثالث الثانوي، 
وسوف يستخدم الطالب األبحاث والتص ح  ،وطالبو المعممالعالقة بين قائم ا عمي يكون 

 .دي لتوجيو الطالبالمعمم إرشا ردو ويكون  ،متعمملومشاىدة ال يديوىات 

ا إلي أنو  وسوف تركز ، سوف يكون المحتوي العممي أقل فف الدراسة وأشار أيض 
وسوف يتم العمل عمف ممف لكل طالب لألنشطة ال نية ، الوزارة عمي االىتمام باألنشطة 

إلغاء نظام العممي . ااضافة إلف األنشطة الرياضية واالجتماعية واألدبية الخاصة بالطالب
دبي فسوف يدرس الطالب بعض الموضوعات التف تطمب منو مثل دراسة كيمياء الماء أو واأل

 .الخواص ال يزيائية والجيولوجية الخاصة بالماء
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بعض الدرجات عمف سوف تخصص الوزارة بنظام الثانوية العامة الجديد كما أن 
خاص بو  ، كل طالب سوف يكون لو ممفيالحضور واالقاء فف ال صول وامتحانات الش و 

ذا كان يوجد  منذ بداية الصف األول الثانوي مدون فيو مالحظات المعممين الخاصين بو وا 
وىذا الممف يجب أن يتقدم بو  ،أو رياضية أو درجات ت وق فف مادة معينة ةميارات أدبي

 .الطالب عند التقدم لمقبول فف الكمية

الثانوية العامة الجديد  بعد الغاء التنسيق فف نظام كما أشار طارق شوقي إلي أنو 
جيد جدا، جيد، مقبول، سوف يتقدم الطالب الحاصل عمف  أصبح تقدير الثانوية العامة ممتاز،

الثانوية العامة بعد إعالن كل كمية عمف حدة عن حاجتيا لعدد معين من الطالب كمثال تعمن 
دم إلف الكمية طالب فقط، وأي طالب يرغب فف التق( 511 كمية طب القاىرة عن حاجتيا لد 

يأخذ مم و ويتقدم إلف الكمية التي يريد التقدم ليا، وسوف تعمن الكمية عن امتحانات القبول 
وسوف تكون جميع االمتحانات عن ، الخاصة بيا فف الكيمياء أو الرياضيات أو ال يزياء

طريقة الحاسب اآللي وغير خاضعة لمعنصر البشرد، بااضافة أنو يجوز لمطالب التقدم 
ذا لم يتوفق فف االختبارات يجوز لو التقدم ل جميع كميات الطب فف جميع أنحاء الجميورية وا 

حصولو عمي شيادة اتمام تاري   منولكن بشرط عدم مرور خمسة سنوات ، مرة ثانية 
 .الثانوية العامة

 ثاىًيا: عيوب اسرتاتيجية التعليه اجلديدة يف مصر:

ير ا في المجتمع المصري مرتبطة بتطبيق ىذا ىناك بعض النقاط التي اثارت جدال  كب
 النظام الجديد في التعميم منيا:

نيا تعريب لمتعميم في مصر وىو غير صدحيح . المغدة االنجميزيدة أشيع عن ىذه الخطة أُ  -0
فددي المدددارس الحكوميددة . القصددة كميددا فددي    KG1 سددتدرس حسددب الخطددة بدددءا مددن

تخصصددددات . ىددددل تكددددون بددددالعربي او التعمدددديم االساسددددي فددددي لغددددة الوحدددددة المتعددددددة ال
 ؟ والطبيعي أنيا تكون بالمغة العربية، ح اظ ا عمي المغة األم لمدولة.االنجميزي

لغدداء المدددارس التجريبيددة وىددي مدددارس المغددات لمتوسددطي الدددخل ودمجيددا مددع المدددارس إ -2
 الداعدي لدو ، ألن الحكومية . وفي رأيي انو قرار غير حكديم وغيدر ذكدي وأثدار جددال كبيدرا
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%( فقددط مددن عدددد المدددارس فددي مصددر. ومددا تددم 0نسددبة ىددذه المدددارس ال تمثددل سددوي  
 تطبيقو عمي المدارس الدولية كان يجب ان يتم تطبيقو عمي مدارس المغات التجريبية.

ا عمي المعمم، رغم أنو ىو اسداس تن يدذ الخطدة،  -0 الخطة لم تتضمن اىتمام ا وتركيز ا واضح 
ديددة جيجدب النظدر بكمدا  ير ا فدي العمميدة التعميميدة ككددل.وىدو العنصدر األكثدر فاعميدة وتددأث

 .لف وضع المعممين في مصر وحالتيم المعيشية ودخوليم الماديةإ

وبالتدالي يبقدف الكدالم عدن الميزانيدة  ،بنيدة التعميميدةكثافة التالميذ في ال صول وتدردي األ -2
 تور؟حسب الدس من الميزانية (%2  لتحقيق ىذا الحمم .. ىل يتحقق الحمم ب

تطبيق االستراتيجية الجديدة كان ينبغي أن يتم بشدكل تددريجي عمدي مسدتوي الجميوريدة  -5
وليس بشكل عام عمي كل الجميورية مرة واحددة ، بمعندي أندو كدان ي ضدل اختيدار عيندة 
مقصددودة مددن المحافظددات  محافظددة حدوديددة واخددري فددي الدددلتا ومحافظددة مددن الصددعيد 

يق التدريجي ثدم معالجدة األخطداء التدي تدنجم عدن ىدذه بااضافة إلي القاىرة( وبدء التطب
 التجربة ، وبعد ذلك يتم التعميم عمي مستوي الجميورية.

كددان ينبغددي أن يكددون التطبيددق بدددء  مددن مرحمددة ريدداض األط ددال والصددف األول االبتدددائي  -0
فقددط، وال داعددي بتطبيددق ذلددك عمددي الصددف األول الثددانوي، وتددرك التجربددة تسددير بشددكل 

 ا مثل أي نظام جديد .طبيعي مثمي

 اخلالصة:

التركيز تتمتع االستراتيجية الجديدة بمجموعة من المزايا ال يمكن إنكارىا ومنيا: 
ودمجيا بالعمم والمعرفة والعممية التعميمية رؤية سميمة مواكبة ألحدث ، عمف الميارات

، التعاون ،المشكالتحل  ،الت كير النقدي ،االساليب التعميمية في الغرب. ميارات مثل: االبداع
ا  المحاسبية.، و المشاركة  ،ادارة الذات ،االنتاجية ،صنع القرارات ،الت اوض ربط القيم وأيض 

عربية من حيث اليوية عمف أىمية المغة ال، وكذلك التركيز بالميارات وبالقضايا المجتمعية
المناىج بدءا من دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في  يا ركزت عميكما أن، واالنتماء

ا التعميم األساسي ُتعد ميزة ميمة فكرة الوحدات متعددة التخصصات في التعميم االساسي ، أيض 
وتتطمب دمج مناىج  وغيرىا، وفعال مطبقة في دول مثل اليابان و سنغافورة في االستراتيجية، 
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وليا مزايا تعميمية  حد .طار مو إمتعددة في الرياضيات والعموم والمغة والتاري  والجغرافيا في 
 .متميزة

ذلك يمكننا القول أن االستراتيجية الجديدة ىي استراتيجية طموحة ومتميزة وقد وب
تنقل مصر نقمة نوعية في التعميم ، شريطة أن يتم تطبيقيا وتن يذىا بشكل عممي ومنيجي 

 سميم.
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