
 

 

 في مصر استراتيجية التعليم الفني الجديد 

Technical Education 2.0 

 إعداد

 دمحم مجاهد. د

 نائب وزٌر التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنً

 وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنً، مصر 

 ٢٠٢٢مارس 



  والمهنى والفنى التمنىالحجم الكلى لمنظومة التعلٌم والتدرٌب  

77% 

5% 

2% 

2% 14% 

 الجهة الممدمة للخدمة

 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

 وزارة التعليم العالي والجامعات التكنولوجية

 وزارة الصحة والسكان

 وزارة التجارة والصناعة

وزارة التضامن   -وزارة القوى العاملة
 قطاع خاص   -وزارة اإلسكان  –االجتماعى 

 تعليم غير نظامي 





  (TVET)خصائص منظومة التعلٌم الفنً و التدرٌب المهنً المصري 

فً النظامً الفنً التعلٌم خدمات تمدم التً الرئٌسٌة الجهة هً الفنً والتعلٌم والتعلٌم التربٌة وزارة تعد 

   طالب ملٌون 2.10 من ماٌمرب الفنً التعلٌم طالب عدد خطىت حٌث الجامعً، لبل التعلٌم مرحلة

وزارة ، والصناعة التجارة وزارة مثل النظامً الفنً التعلٌم خدمات بتمدٌم األخرى الوزارات من عدد مومت 

   طالب ملٌون 0.25 حوالً الوزارات هذه فً الطالب عدد وٌبلغ العالً، التعلٌم وزارة ، الصحة

العاملة الموي وزارة : مثل االخرى الوزارات من عدد خالل من النظامى غٌر المهنى التدرٌب خدمات تمدم ، 

 خدمات تمدم التً الخاص المطاع شركات من عدد ٌوجد كما االسكان وزارة االجتماعً، التضامن وزارة

 وٌبلغ محددة مهن فى المتدربٌن مهارات رفع الى ٌهدف الذى ، النظامى غٌر المهنً والتدرٌب الفنى التعلٌم

 متدرب ملٌون 0.35 حوالً الخدمات تلن من المستفٌدٌن المتدربٌن عدد

حوالً مصر فً (النظامى وغٌر النظامى) المهنً التدرٌب و الفنً التعلٌم لطالب اإلجمالً العدد ٌكون وبذلن  
   %  78 بنسبة  والتعلٌم التربٌة وزارة فً طالب ملٌون 2.1 منهم متدرب و طالب ملٌون 2.7



تشخيص الوشاكل التي تىاجه هنظىهة التعلين والتدريب الفني والوهنى 
 2014في هصر حسب تقرير البنك الدولى عام 

 بجودة منخفضةمعظمهم عدد كبٌر من الخرٌجٌن  –االولوٌة للكم ولٌس للكٌف    -1

 فً انتمال الخرٌجٌن من المدرسة الى سوق العمل  صعوبة   -2

التشرذم الناتج عن تعدد الوزارات المنظومة نتٌجة مشاكل فً حوكمة وتموٌل       -3
 المشتركة فى المنظومة   

 بالجامعة لاللتحاق أمام خرٌجى التعلٌم الفنً  طرٌك مسدود نسبٌا     -4

ٌعتبر التعلٌم الفنً هو لدى المجتمع واولٌاء االمور حٌث صورة ذهنٌة سلبٌة  -5
 األموروأولٌاء الثانى للطالب االختٌار  
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  2014مصر  –من الدستور  20المادة 

تلتزم الدولة بتشجٌع التعلٌم الفنى والتمنى والتدرٌب المهنى وتطوٌره، والتوسع فى 

 وفماً لمعاٌٌر الجودة العالمٌة، وبما ٌتناسب مع احتٌاجات سوق العملأنواعه كافة، 

_______________________________________________ 

 تم استحداث منصب نائب وزٌر ثم وزٌر دولة ثم وزارة  :  2015خالل عام    

 مستملة للتعلٌم الفنً ولكن  لم تكتب لهذه المبادرات     

 االستمرارٌة    



 
 

التحول الى التعلٌم استراتٌجٌة محاور 
 الفنً الجدٌد

 
فى منتصف تنفٌذها البدء فى االستراتٌجٌة وتم االتفاق على محاور  

 ثالثة شركاء تنمٌة دولٌٌن رئٌسٌٌن فنً من بدعم  2018 عام
 (األوروبًاالتحاد  -األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة الوكالة  -دولة ألمانٌا )



 محاور استراتٌجٌة تطوٌر التعلٌم الفنى

 

 الفنًجودة التعلٌم تحسٌن  :  االول ر المحو

 الى مناهج لائمة على منهجٌة  المناهج الدراسٌةتحوٌل  :  الثانى  المحور

 الجدارات   

 مهارات المعلمٌن من خالل التدرٌب والتأهٌل تحسٌن  : الثالث  المحور

 أصحاب االعمال فً تطوٌر التعلٌم الفنً مشاركة  : الرابع المحور

 الصورة النمطٌة للتعلٌم الفنً تغٌٌر  :  الخامسالمحور

 

 

 

 

  



  تحسٌن جودة التعلٌم الفنً: االول  المحور

  :مؤشرات األداء الرئٌسٌة واألهداف

 

 ETQAANانشاء هٌئة مستملة لضمان الجودة واالعتماد للتعلٌم الفنً والتمنً والتدرٌب المهنً •

 CEQAT بالوزارة  ًبالوزارة لدعم وتحسٌن الجودة بمدارس التعلٌم الفنانشاء وحدة مركزٌة •

 TEROالفنً لمتاٌعة وتمٌٌم تنمٌذ االستراتٌجٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم انشاء وحدة •

 ٢٠٣٠برنامج تعلٌم فنى من لبل هٌئة اتمان بحلول  ١٢٠مدرسة فنٌة و ١٣٠٠اعتماد •

 



  تحسٌن جودة التعلٌم الفنً: االول  المحور

  :مؤشرات األداء الرئٌسٌة واألهداف

 

 ETQAANانشاء هٌئة مستملة لضمان الجودة واالعتماد للتعلٌم الفنً والتمنً والتدرٌب المهنً •

 CEQAT بالوزارة  ًبالوزارة لدعم وتحسٌن الجودة بمدارس التعلٌم الفنانشاء وحدة مركزٌة •

 TEROالفنً لمتاٌعة وتمٌٌم تنمٌذ االستراتٌجٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم انشاء وحدة •

 ٢٠٣٠برنامج تعلٌم فنى من لبل هٌئة اتمان بحلول  ١٢٠مدرسة فنٌة و ١٣٠٠اعتماد •

 



   تحسٌن جودة التعلٌم الفنً: االولر المحو

 :ما تم إنجازه حتى االن 
 واحالته الى الرئاسة « اتمان»الشٌوخ  على لانون النواب و ىموافمة مجلس•

 وتجهٌز ممرلها CEQAT اصدار لرار وزاري بإنشاء•

واعداد مسودة الالئحة التنفٌذٌة  لمؤسسات والبرامجلٌر االعتماد ٌصٌاغة معا•

 للمانون 

 هٌئة اتمان مدرسة تعلٌم فنً للتمدم لالعتماد من ١٤٧ تجهٌزالبدء فً •

 التعاون مع جهات اعتماد دولٌة العتماد برامج مدارس التكنولوجٌا التطبٌمٌة•

لمتاٌعة وتمٌٌم تنمٌذ االستراتٌجٌة بدعم من شركاء التنمٌة استحداث نظام رلمً •

   الدولٌٌن
 



 التعلٌم والتدرٌب الفنً والمهنى  فىمفهوم الجدارات 

 السلوكٌات
 والتوجهات

 

 

 المعارف
 

 
المهارات     



 الجداراتالى مناهج لائمة على منهجٌة  تحوٌل المناهج الدراسٌة: الثانى  المحور

 :مؤشرات األداء الرئٌسٌة واألهداف

   2024بحلول عام  جمٌع المناهج طوٌر وت الجداراتالمطورة على أساس منهجٌة وضع واعتماد اطار للمناهج •

 التكنولوجًوبرامج جدٌدة لتلبٌة االحتٌاجات المتغٌرة لسوق العمل والتمدم استحداث مناهج •

 العملاالرتباط بسوق  فىاألضعف حٌث أنه تطوٌر البرامج المتعلمة بالتعلٌم التجاري •

   المطاع الخاصسوق العمل من  عنللتمٌٌم النهائً للطالب بمشاركة ممثلٌن استحداث نظام جدٌد •

 والدراسة عن بعد  الجائحة بعد انتشار  خصوصا  المدمجالتعلم التوسع فً رلمنة برامج التعلم وإدخال •

 بالتعاون مع الجهات الدولٌة مدارس التعلٌم الفنًفً جمٌع سوق العمل االنتمال إلى وحدات انشاء التوسع فً •

 



 الجداراتالى مناهج لائمة على منهجٌة  تحوٌل المناهج الدراسٌة: الثانى  المحور

  :تم إنجازه حتى االنما  

 حسب منهجٌة الجدارات ( من اجمالى مناهج التعلٌم الفنى %  70حوالى ) منهج  125منهج دراسى من اجمالى  86تطوٌر •

الذحسب منهجٌة الجدارات  – واالتصاالتالمعلومات تكنولوجٌا )بالتعاون مع ممثلى سوق العمل برنامج جدٌد  29استحداث •

  -والمتجددةالطالة الجدٌدة  -اللوجستٌات  -النووٌةالطالة تكنولوجٌا   -األلعاب الرلمٌة  -النظم األمنٌة تكنولوجٌا  -اإلصطناعى 

 -اتسوٌك والتجارة االكترونٌة   - البٌع بالتجزئةتجارة  -صناعة الحلى والمجوهرات   -فنً طالة شمسٌة  -التحكم الصناعً

فنً   -الحٌوٌة الزراعة فنً  -المطرٌة الزراعة فنً  -منتجاته زراعة نخٌل التمر وتصنٌع فنً  -بارٌستا فنً  -الء خدمة العمل

 والبٌئة، وتخصصات فً تكنولوجٌا الفنونالزراعة فنً  -الصحراوٌة الزراعة فنً  -داجنً انتاج 

 2021فى ٌبتمبر  مدرسة 452، وزٌادتها الى 2019فنٌة فى سبتمبر  مدرسة 107تنفٌذ البرامج المطورة فى عدد •

(  الف طالب 55)المطورة ممن درسوا حسب المناهج أول دفعه من طالب شهادة الدبلوم تخرٌج  2021/2022سٌشهد عام •

 المهنٌةفى إختبارهم لمنحهم شهادة الدبلوم وشهادة بإجتٌاز الجدارات المطاع الخاص ممثلوا وسٌشارن 

 الفنى للتعلٌم تلٌفزٌنٌة لناة وانشاء ( تعلٌمً فٌدٌو ٢٥٠٠) مصور تعلٌمً محتوي وانتاج الفنً للتعلٌم الكترونٌة منصة إنشاء•



   تحسٌن مهارات المعلمٌن من خالل التدرٌب والتأهٌل: الثالث  المحور

  :مؤشرات األداء الرئٌسٌة واألهداف          

 (TVETA)التعلٌم الفنً  مدلمًانشاء اكادٌمٌة متخصصة لتدرٌب وتأهٌل معلمً و•

 لها بالمحافظات وتجهٌز فروع وانشاء الممر الرئٌسً لالكادٌمة تجهٌز •

 ٢٠٢٤بحلول عام علً تنفٌذ برامج الجدارات  (١٤٠٠٠٠)تدرٌب جمٌع معلمً التعلٌم الفنً •

 وجامعات دولٌةتوأمة مع أكادٌمٌات واتفالٌات شراكات استراتٌجٌة إلامة •



   تحسٌن مهارات المعلمٌن من خالل التدرٌب والتأهٌل: الثالث  المحور

 :االنتم إنجازه حتى ما         

 وتخصٌص ممر لها وتجهٌزهللوزارة التنظٌمى الجدٌد الهٌكل ضمن  معلمً التعلٌم الفنًاكادٌمٌة ادراج •

 .ضمن مراكز التمٌز المطاعٌةأكادٌمٌة لالفروع إلنشاء وتجهٌز  (KfW) األلمانًعمٌر بنن التمع  االتفاق•

 الجداراتعلً تنفٌذ برامج  موجهمعلم والف  60من  تم تدرٌب اكثر•

 الدراسٌة وتطبٌمها و أسالٌب التمٌٌمالمناهج عدد كبٌر كزادر التعلٌم الفنى على كٌفٌة تطوٌر تم تدرٌب •

 للطالبمعلم للمٌام بتٌسٌر جلسات التوجٌه واالرشاد ورٌادة االعمال واإلبتكار  ٦٠٠٠تم تدرٌب  •

 . Edmodoااللكترونٌة مثل المنصات بناء لدرات جمٌع معلمً التعلٌم الفنً علً استخدام تم •

   365ألف معلم وموجه الستخدام تطبٌمات مٌكروسوفت  ١٢٠تم تأهٌل •

 االلكترونًمعلم علً تصمٌم المحتوي  ٢٠٠٠تم تدرٌب عدد •

 

 

 



 مشاركة أصحاب االعمال فً تطوٌر التعلٌم الفنً : الرابع المحور

  :مؤشرات األداء الرئٌسٌة واألهداف

 

 . 2030من اجمالى الطالب فى ٪ ١٠ه لٌستوعب فٌحوكمته للتوسع تطوٌر نظام التعلٌم والتدرٌب المزدوج و•

 .٢٠٣٠عام بحلول مدرسة تكنولوجٌا تطبٌمٌة بالشراكة مع شركات الماع الخاص الكبٌرة  ١٠٠انشاء •

 .٢٠٣٠عام بحلول الصغٌرة والمتوسطة الخاص شركات المطاع مع مركز تمٌز لطاعً بالشراكة  ٢٧انشاء •

الطابع لطاعٌة إلضفاء والغرف المطاعٌة على إنشاء مجالس مهارات  العمال اصحاب اتحفٌز اتحادات •

بٌن الوزارة والمطاع الخاص لوضع المعاٌٌر المهنٌة ، وتحدٌد االحتٌاجات من المهارات الروابط على سسً ؤالم

 .والدعم فً عملٌة تمٌٌم الطالب والمدارس والبرامج 



  :تم إنجازه حتى االنما               

 ٢٠٢١طالب وطالبة فى عام الف  ٥٥الى زاد عدد الطالب الملتحمٌن بالتعلٌم والتدرٌب المزدوج •

 ٢٠٢١مدرسة عام   ٦٦مصانع الى أعداد المدارس داخل زادت •

 .   ٢٠٢١مهنة عام  ٥٦الى المهن  التى ٌتم إكساب الجدارات الخاصة بها للطالب وصل عدد •

 ٢٠٣٠عام بحلول الطالب من ٪ ١٠إلى لٌصل توسعه دعم لتحدٌث هٌكل حوكمة نظام التعلٌم المزدوج •

 .والسٌارات واألثاثالمتجددة الطالة مجاالت فً لطاعٌة خمس مراكز تمٌز فً إنشاء البدء •

 تم انشاء منصة النشاء مجالس المهارات المطاعٌة تحت اشراف وزارة التخطٌطمٌة االلتصادٌة •

  .EBRDة بدعم من ٌالهندسالصناعات اول مجلس مهارات لطاعً فً لطاع تم انشاء •
 للتنمٌةالوكالة األمرٌكٌة من بدعم مدارس دولٌة  ٦ منهامدرسة تكنولوجٌا تطبٌمٌة  38تم انشاء •

 

 مشاركة أصحاب االعمال فً تطوٌر التعلٌم الفنً : الرابع المحور



 

ة   اري  ج 
ركات  والعلامات  الت  رى الش  ة  كب   :العالمي 

 شركاء مدارس التكنولوجٌا التطبٌمٌة : الرابع  المحور



   تغٌٌر الصورة النمطٌة عن التعلٌم الفنً: الخامس المحور

 :مؤشرات األداء الرئٌسٌة واألهداف

 .للتوعٌة المجتمعٌة واالعالمٌة لتحسٌن الصورة الذهنٌة للتعلٌم الفنًوضع استراتٌجٌة وطنٌة •

 (.٪٥٥)بدال من النسبة الحالٌة  ٢٠٣٠بحلول عام ٪ ٧٠إلً الفنً نسبة الملتحمٌن بالتعلٌم رفع استهداف •

 مع المطاع الخاص من خالل مدارس التكنولوجٌا التطبٌمٌةبالشراكة التركٌز علً ابراز لصص النجاح •

النشاء عدد التعلٌم العالً وزارة تخطط حٌث التعلٌم العالً الفنً الً لخرٌجً التعلٌم التعلٌمٌة المسارات فنح •

من الطالب المسجلٌن فً هذه الجامعات من خرٌجً  % 80، وسٌكون 2030تكنولوجٌة بحلول عام جامعة  25

 .لبل الجامعى  الفنًمرحلة التعلٌم فً درسوها التً التخصصات مع تخصصاتها تماشى تالتعلٌم الفنً بشرط أن 



  الفنًللتعلٌم تغٌٌر الصورة النمطٌة : الخامس  المحور

  :  تم إنجازه حتى االنما                   

استراتٌجٌة وطنٌة شاملة لتغٌٌر الصورة الذهنٌة للتعلٌم وضع ب( TVET-2)تطوٌر التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً برنامج لام •

 . الفنً

مثل مسابمة شٌف المنافسة واظهار لدراتهم الفنٌة لتشجٌعهم علً الخاصة بمهارات الطالب ذلن العدٌد من المسابمات عمد تم •

فنى االبتكار ومسابمة المستمبل، ومسابمة المهارات الدولٌة ، ومسابمة بوابة االبتكار، ومسابمة فنً مبتكر، ومسابمة نواة 

 .موهوب

 طلب التحاق لكل مكان متاح 20تم تلمً ٌالتطبٌمٌة حٌث مدارس التكنولوجٌا علً من الحاصلٌن على االعدادٌة االلبال الشدٌد •

جامعات أخري  6، وانشاء  2020فى المنوفٌة والماهرة الجدٌدة وبنى سوٌف فى عام  تكنولوجٌةجامعات  3 بدء الدراسة بعدد •

 لرٌبا 

ٌنشر انعكس أثر الجهود المختلفة  فى تحسن ملموس فى مؤشر المعرفة العالمى الخاص بالتعلٌم الفنى والتدرٌب المهنى الذى •

دمحم بن راشد ال مكتوم، مؤسسة الشٌخ باللعاون مع   UNDPاالمم المتحدة االنمائى عن طرٌك برنامج  2017عام سنوٌا منذ 

 103وتحسن الى  2018، 2017عام فى (  دولة 131من )113حٌث كان ترتٌب التعلٌم الفنى والتدرٌب المهنى المصري  

ٌؤكد بالشن أن هنان تحسنا ملحوظا مما  2021عام فى ( دولة 154من ) 68والى  2020فى عام  80ثم الى  2019فى عام 

 .فى الصورة الذهنٌة لدى رجال االعمال عن مخرجات التعلٌم الفنى المصرى



   أولوٌات المرحلة المادمة لتنفٌذ االستراتٌجٌة
 

 

  من اجمالى عدد طالب التعلٌم الفنى%   16اصالح نظام الدراسة علً نظام العمال الذي ٌستوعب ما ٌمرب من 

  خصوصا مناهج السنتٌن الرابعة والخامسة(مدرسة 82)الفنٌة المتمدمة بنظام الخمس سنوات تطوٌر المدارس ، 

 تطوٌر نظام رأس المال  عن طرٌك تعدٌل لانون التعلٌم ، وذلن الستغالل الطالات االنتاجٌة بالمدارس الفنٌة 

  مكانٌة تطوٌر االستدامة المالٌة لمدارس التكنولوجٌا التطبٌمٌة ومراكز التمٌز المطاعً إدراسة 

   بادخال تخصصات تكنولوجٌا المعلومات بالتعاون مع وزارة االتصاالت تطوٌر التعلٌم التجاري 

  متخصصة لتعلٌم اللغات االوربٌة مع التركٌز على مهارات التواصل معلمً التعلٌم الفنًاكادٌمٌة دارة داخل إانشاء. 

     

 


