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الفىن والتعليم والتعليم الرتبية وزارة ما مت إضافته من إجنازات ختص  
تاريخهوحتى – 4236في الفترة من يونيو   

 
 

 الاهذاف
4102الىطع كبل عام  خه وختى -4102 ًىلُى مًالفترة  فى ما جم إطافخه مً اهجاصاث  جاٍس    

  اوال : الخعلُم العام

إجاخت  .0

الخعلُم 

للجمُع 

   دون جمُحز   

..مخىظؽ اإلاعذٌ 0.0

العىىي لبىاء فصٌى 

ادة  إطافُت إلاىاحهت الٍض

( 3111العياهُت الًخجاوص )

 فصل

  خه بلغ عذد) 4102/ 0/5اوؽاء اإلاباوى اإلاذسظُت التى جم نهىها مً مؽشوعاث ( 2252وختى جاٍس

 ( فصل.46031مؽشوع  بما ٌعادٌ  )

 ( فصل. 05474( مؽشوع بما ٌعادٌ عذد )0170حاسي اوؽاء  عذد ) 

 ( ادة العياهُت خُث جم بىاء عذد (  46031اإلاعاهمت فى خفع الىثافاث واظدُعاب حضء مً الٍض

 ( جلمُز.4544111) فصل لخذمت

 ( اث التربُت والخعلُم بعذد ت لالداساث الخعلُمُت ودًٍش ( اداسةباالطافت الى  61اوؽاء مباوى اداٍس

ى العمل. 01عذد )   ( حاَس

  ًخه بلغ  4102/4103عمل صُاهت او جؼىٍش ؼامل للمذاسط او اوؽاء واخالٌ لالظىاس م وختى جاٍس

 ؽشوع( م02354عذد مؽشوعاث الصُاهت باإلاذاسط)

مذاسط اإلاخفىكحن فى العلىم 

اطُاث والخىىىلىحُا   -: والٍش

بذأث الذساظت في مذاسط 

في  4100اإلاخفىكحن عام 

مذسظت اإلاخفىكحن في مذًىت 

العادط مً أهخىبش 

بمدافظت الجحزة، جالها 

إوؽاء مذسظت اإلاخفىكاث 

بضهشاء اإلاعادي بمدافظت 

،4104اللاهشة عام   

  :-إلاخىظؼى الذخلدعم اإلاذاسط اإلاخمحزة 

اطُاث والخىىىلىحُا-   -: دعم مذاسط اإلاخفىكحن فى العلىم والٍش

  ( 00لحرجفع عذد مذاسط اإلاخفىكحن إلى ) 4102جم إوؽاء حععت مذاسط للمخفىكحن ما بحن عام

 (4105/4106مذسظت بالعام اإلاالى)

   لُصل إحمالى ( مذاسط 1عذد ) 4106/4107جم  دخٌى الخذمت الخعلُمُت العام الذساس ى

 ( مدافظت .  02عذد ) 4106/4107اإلادافظاث اإلاخذومت بالعام الذساس ى 

  ( 1)وجأهُل  ججهحز وحاسي  مذسظت 03لخصل الى  4106/4107جم اوؽاء مذسظت للمخفىكحن فى

 مدافظاث(  1) لعذد مخفىكحن مذاسط

 

ت الُاباهُت   اإلاذاسط اإلاصٍش

4106ال جىحذ كبل     

  

 ت اإلاذاسط اوؽاء في الخىظع   -:الُاباهُت اإلاصٍش

 ت مذسظت( 23) عذد جىفُز  نهى جم  -:منها مذسظت( 20)عذد حؽغُل وجم ًاباهُت مصٍش

 4106/4107مذسظت فى (   13) حؽغُل عذد -

  4107/4141(مذاسط فى   4) م حؽغُل عذدج -

  الاخظش( الاكخصاد) الاظخذامت معاًحر عليها جؼبم خُث(.، 6) عذد جىفُز وحاسي  -

 فى ػالب(04661) اظدُعابُت بؼاكت فصل( 144) بمعذٌ ًاباوى مذسظت(  01) فخذ ومعتهذف  -

41/4140. 

ال جىحذ مذاسط دولُت  

4102خىىمُت كبل   

 

 الحىىمُت الذولُت اإلاذاسط إوؽاء فى الخىظع:- 

 فى اإلاىاهج مً هىعحن جؼبم الذخل إلاخىظؼى مخمحزة خىىمُت دولُت مذسظت( 01) عذد إوؽاء جم 

    مذاسط زاللث

  ، ٌ ت اإلاذسظت:  هى" IBO"الذولُت البيلىسٍا مىاهج جؼبم خُث4102 عام فى مذسظخان} الاو  اإلاصٍش

ت واإلاذسظت صاًذ، بالؽُخ الذولُت خ) الذولُتباإلاعشاج اإلاصٍش  اوؽاء وجم(  4102/4103 الاوؽاء جاٍس
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 الاهذاف
4102الىطع كبل عام  خه وختى -4102 ًىلُى مًالفترة  فى ما جم إطافخه مً اهجاصاث  جاٍس    

ت اإلاذسظت  .  {  4106/4107 فى بالخجمع اإلاصٍش

 غ -: والثاوى ىُت اإلاىاهج لخذَس ت اإلاذسظت  وهم مذاسط( 01) فى"  IG" الامٍش  ب الذولُت اإلاصٍش

ت ، ػىؼا اإلاىصىسة، ، ظعُذ بىس  -العبىس، ، الؽشوق}  هصش مذًىت صهشاء دمُاغ، ، الاظىىذٍس

 ،{ اهخىبش ، هصش بمذًىت الىداط ،مصؼفى

  ً4141/4140 فى. مذاسط(  1)عذد ججهحز وجىفُز  اإلاعتهذف وم 

 كبل الىُل مذاسط الجىحىد

 الؼشاف خاطعت 4102

 والخعلُم التربُت وصاسة واداسة

 -: الىُل مذاسط اوؽاء فى الخىظع

 منها الشئاس ي الخيلُف مً الىُل مذاسط(   7) عذد وإداسة وحؽغُل وججهحز إوؽاء جم :-       

 اظىان الجذًذة، ػُبه الجذًذة، اظُىغ الجذًذة، دمُاغ العاداث، بمذن مذاسط(  3)  -  

 . 4106/4107 الذساس ى العام خالٌ الخعلُمُت الخذمت دخلذ الجذًذة،

 والتى صاًذ والؽُخ والؽشوق( والُاظمحن الاهذلغ) الجذًذة باللاهشة حذًذة مذاسط( 2 عذد )و  -

 {4107/4141 للعام اإلاالي ) الخعلُمُت الخذمت دخلذ 

    للمذسظت همىرج حعخبر(  مصش بىىن اجداد) اإلاجخمعُت اإلاؽاسهت خالٌ مً مذسظت جىفُز حاسي 

 الاظخذامت(. معاًحر ظخؼبم التى)

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ش  مىظىمت دعم  جخخت(041111)  بعذد ورلً 4106/4107 فى بذأث التى( 4.1) الخعلُم جؼٍى

ٌ ) الاولى للصفىف ٌ  جخخت(  5437(  وعذد ،( والثاوى الاو اض لفصى  .الاػفاٌ ٍس

 ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وظىهاج أظُىغ بمدافظتى الاإلااهُت اإلاىدت مً بمعاهمت مذسظت(46) عذد جىفُز جم  

 الاإلااوى الخعمحر بىً مع بالخعاون  مخمحزة حذًذة بخصمُماث

 -ججهحز وفشػ اإلاذاسط:

 (جخخت. 0173331عذد ) 4103/ 4102ججهحز حمُع اإلاذاسط واإلاؽشوعاث التى جم جىفُزها بذاًت مً -

 (جخخت.411130عذد ) 4103/ 4102اخالٌ للخجهحزاث اإلاتهالىت بذاًت مً -

 خُاة الشئاظُت اإلابادسة

مت بذأث مً  :هٍش

4107/4106   

مت:  -اإلابادسة الشئاظُت خُاة هٍش

مت جىفحر الخذمت  الخعلُمُت، وخفع الىثافاث باللشي الاؼذ  اخخُاحا واللشي اإلاذسحت ببرهامج خُاة هٍش

 -،منهم:( فصل باللشي الاؼذ اخخُاحا02520( مؽشوع باحمالى عذد)0003خُث جم جىفُز عذد)

 اظُىغ} مدافظاث فى اخخُاحا الاهثر اللشي  مً كشي ( 01)عذد فى فصل( 023) عذد حعلُم –

 ،{ وكىا-وظىهاج

 الاػفاٌ  حمُع حغزًت و  فصل( 3010)عذد ٌعادٌ بما مذسظت( 165) عذد بىاء ومعتهذف 

 .الامُت مدى واجاخت اإلاعلمحن، عجض حغؼُت و باإلاذاسط،

خعحن حىدة -4-

العملُت الخعلُمت 

خؼىٍش الخعلُم ب

وفلا إلاؽشوع 

2.0)) 

 الخعلم عً بعذ

 الخعلُم هظام جؼبُم ًخم لم

4106كبل  بعذ عً  

 اإلاذاسط فى الذساظت حعؼُل إلاىاحهتالخعلُم عً بعذ فى ظل الظشوف الؼاسئت الذ حعشض لها البالد 

 اإلاىاهج مخخلف جظم مزاهشةلل " اإلاصشي  اإلاعشفت بىً بجاهب إلىتروهُت مىخبت وفشث الىصاسة أن

اض مً بذاًت للصفىف الياملت الذساظُت   ألاػفاٌ ٍس
ً

ت اإلاشخلت إلى وصىال  العشبُت باللغخحن الثاهٍى

ت،  واإلاعلمحن ألامىس  وأولُاء الؼالب لجمُعل مخاح وؤلاهجلحًز

: https://study.ekb.eg                                                        

https://study.ekb.eg/
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 الاهذاف
4102الىطع كبل عام  خه وختى -4102 ًىلُى مًالفترة  فى ما جم إطافخه مً اهجاصاث  جاٍس    

  الخعلُمُت، اإلاشاخل ليافت هائل سكمي علمي دخىي م -
ً

 اإلاخعذدة الىظائؽ اظخخذام عً فظال

 61 مً أهثر خىالي إجاخت عً فًظال اإلاخخلفت، الذسوط لؽشح( وزائلُت أفالم صىس، فُذًى،)

 مخعذد مدخىي  أًًظا ًىحذ هما الفشاؼت، مىظىعت وهخب لالظخخذام، ومعجم كامىط

 ((2.0 الجذًذ الخعلُم وهظام لعىىاث الخخصصاث

ٌ  ٌعخؼُعىن  الؼالب -   ،"عىائم أي بذون  الىمبُىجش أو اإلاىباًل مً ؤلالىتروهُت اإلاىخبت على الذخى

ال أًًظا وفشث الىصاسة أن- - ًً  اإلاىاهج ؼشح بث على ظخعمل والتي الخعلُمُت اللىىاث وهى آخش بذ

ىن  على  .الخلفٍض

 جىفحرو اإلاذاسط  فى الذساظت حعؼُل إلاىاحهت   Edmodo الجذًذة الخعلُمُت اإلاىصتاػللذ الىصاسة  -

 ما باظخؼاعت وان خُث ،الحالُت الفترة خالٌ واإلاعلمحن الؼالب بحن للخىاصل إلىتروهُت مىصت

 هما اإلاعلم مع ًخىاصلىا أن مذسظت ألف 33 مً ًلشب ما على مىصعحن ػالب ملُىن  44 مً ًلشب

 الؼالب أظئلت عً وؤلاحابت الذسوط ؼشح مخابعت خاللها مً جمو  اإلاذسظت، في مخىاحذًً واهىا لى

م عً ورلً ،online الامخداهاث وإحشاء  https://edmodo.org :الشابؽ ػٍش

 إما لعىىاث الىلل للخعلُم العام والفنى والصف الثالث الاعذادي البدثُت اإلاؽشوعاث جلذًم -

 أو راهش الشكمُت اإلاىخبت خالٌ مً أو بالخىاصل الخاصت" edmodo" مىصت خالٌ مً إلىتروهُا

 .ؤلالىتروهُت اإلاىصت على إجاخخه بمهمت باإلاذسظت الخىىىلىحُا أخصائى ًلىم إر اإلاذسظت إلى وسكُا

 مىظىمت أهبر جىفُز 

 إلىتروهُت امخداهاث

م هظام جؼبُم ًخم لم  جلٍى

 مشخلت ػالب على الُىترووى

ت  اهخىبش كبل العامت الثاهٍى

4106  

  -:الالىتروهُت الامخداهاث

 امخداهاث مىظىمت أهبر زُجىفو  الخابلذ أحهضة خالٌ مً ؤلالىتروهُت الاخخباساث مىصت مىكعاوؽاء 

 إلىتروهُت

    4107/  4106الامخداهاث الالىتروهُت للصف الاٌو الثاهىي للفصل الذساس ى الثاوى  فى ماًى 

الفصل الذساس ى الثاوى في  تلىتروهُؤلاعذد الؼالب الزًً جمىىىا مً الذخٌى على مىصت الامخداهاث 

 بالصف الاٌو الثاهىي ألف ػالب وػالبت  (   214.164عذد ) 4106/4107

 - الفصل الذساس ى الاٌو للعام الذساس ى  4141الامخداهاث ؤلالىتروهُت للصف الثاوى الثاهىي ًىاًش

4107/4141 

،  4107/4141احمالى عذد الؼالب الزًً ادوا امخداهاث الفصل الذساس ى الاٌو للعام الذساس ى 

 الف ػالب بالصف الثاوى الثاجىي.    365,016باحمالى عذد 

 - ًبُت م بُت للصف ألاٌو الثاهىي)ججشبت الامخداهاث الخجٍش إحشاء الامخداهاث الالىتروهُت  الخجٍش

( للعام الذساس ى   4107/4141اإلاجٌز

بُت ، هدى      360عذد الؼالب الزًً جمىىىا مً الذخٌى على مىصت الامخداهاث ؤلالىتروهُت الخجٍش

 .% مً اإلاعتهذفحن76.3عادٌ ألف ػالب بما ٌ

  ؤدي ػلبت الصفحن ألاٌو والثاوي الثاهىي امخدان نهاًت العام الذساس ي )ماًى ا 4141ٍو ًُ ( إلىتروه

على مىكع مىصت الاخخباساث ؤلالىتروهُت مً خالٌ أحهضة الخابلذ وبعع  ، مً اإلاجٌز على الخابلذ

 41، والتي حعخمش ختى 4107/4141الذساس ي أحهضة اإلادمٌى والىمبُىجش في امخداهاث نهاًت العام 

 .4141ماًى 

)بذاًت حعلُم الذساظت(، وظِخم  4141ماسط  03فُما دسظه الؼالب في الفصل الذساس ي الثاوي ختى 

ا، وإسظاٌ هدُجت الامخدان للؼالب ًُ  جصحُده إلىتروه

ا 351 وهجح -
ً
 إحمالي مً ، انامخد جأدًت في الثاهىي  الثاوي الصف ػالب مً ػالبت/ػالب 631و ألف
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 الاهذاف
4102الىطع كبل عام  خه وختى -4102 ًىلُى مًالفترة  فى ما جم إطافخه مً اهجاصاث  جاٍس    

ا 351
ً
 عذد إحمالي مً% 77.30 بيعبت الجمهىسٍت، مدافظاث بمخخلف ػالبت/ػالب 455و ألف

 4141 ماًى 41 ختى حعخمش والتي ،4141/4107 الذساس ي العام نهاًت فى  الؼالب

ا 361 وهجح -
ً
ٌ  الصف ػالب مً ػالبت/ػالب 241و ألف  إحمالي مً امخدان جأدًت في الثاهىي  ألاو

 فى  الؼالب عذد إحمالي مً% 77 بيعبت الجمهىسٍت، مدافظاث بمخخلف ػالبت/ػالب ألف 367

 4141 ماًى 41 ختى حعخمش والتي ،4141/4107 الذساس ي العام نهاًت

جؼىٍش  -. 1

اإلاىاهج 

الخعلُمُت، 

والىخاب 

وفلا اإلاذسس ي،

  ((2.0إلاؽشوع 

لم ًخم جؼبُم مىظىمت -

اض  الخعلُم الجذًذة بٍش

الاٌو الاػفاٌ والصف 

اهخىبش  الابخذائى كبل

4106  

 

  اض الاػفاٌ والصف الاٌو  الابخذائى.والثاوى  هم جؼبُم مىظىمت الخعلُم الجذًذة بٍش

 ت واإلاذاسط العادًت باإلاذاسط الابخذائي الثاوي للصف الخىواحعى أدلت إعذاد  .الُاباهُت اإلاصٍش

  (1.0والخخصصاث اإلاخخلفت   ) )مشاحعت وحعذًل الىخب الذساظُت اللائمت بجمُع الصفىف 

 اظخىماٌ جىفُز الىخاب ؤلالىترووي الخفاعلي لجمُع اإلاىاد الذساظُت بجمُع اإلاشاخل 

  باث والاخخباساث الخفاعلُت مً الصف الشابع الابخذائي ختى الصف الثاوي الثاهىي  اعذاد الخذٍس

 اض إلاىاهج العام ؤلاػاس إعذاد ٌ  والصفىف الاػفاٌ ٍس ش بمشهض الابخذائي والثالث الثاوي و الاو  جؼٍى

 ، اإلاىاهج

  وختى الشوطت مً للصفىف اإلاذمجحن، غحر ؤلاعاكاث روي  لبرامج العام ؤلاػاس إعذاد جم هما 

 اإلاىاهج جؼىٍش بمشهض ((2.0   مؽشوع وفم. )الابخذائي الثالث الصف

 الشكمُت الخعلُمُت اإلاىاد وحعذًل مشاحعت(DLOs )الؽشواث مً عذد مً اإلالذمت 

خاهُيا،ًىسٍيا،ولىهجمان،ونهظتمصش،وغحرها} اطُاث،والعلىم،واللغت: مىاد في{  ) بٍش  الٍش

خ والفلعفت،  الاحخماعُت العشبُت،والذساظاث  وختى الشوطت، مً للصفىف(.  والجغشافُا، والخاٍس

 حعلُميي سكمي عىصش( 4211)     اإلاىاهج جؼىٍش بمشهض    الثاهىي  الثالث

جىظُف  -2

جىىىلىحُا 

خعلُم في ال

العملُت 

وفلا  الخعلُمُت

 ((2.0إلاؽشوع

 

جم ججهحز        4102كبل 

( معمل ابخذائى فلؽ 711)

4101/4117  

وكبل هزا الخىكُذ حعخبر 

الاحهضة كذًمت ال حؽغل 

 البرامج الحذًثت

  ( مذسظت7427( معمل  فى عذد ) 7427جم ججهحز عذد ) 

  ( فصل مؼىس فى عذد 45217جم ججهحز عذد )(مذسظت1441     ) 

 ( 0.136.111جم جىفحر عذد )  جابلذ للصف الاٌو الثاهىي  ملُىن حهاص 

 ( ألف ؼاؼت جفاعلُت بنهاًت دٌعمبر 00الاهتهاء مً جىسٍذ عذد )للصف الاٌو الثاهىي  4106 

 ( مذسظت بؽبياث الفاًبر ختى ظىس اإلاذسظت للصف الاٌو الثاهىي 4311جم جىصُل عذد ) 

 ذاخلُه الخىصُالث ال وهزلً

 مذاسط اإلاخفىكحن 

 ( مذسظت حذًذه باألحهضة الخىىىلىحُت الالصمت 1ججهحز عذد )

 ( مذسظت باألحهضة الخىىىلىحُت الالصمت03اظخىماٌ ججهحز عذد )  -

الخىمُت اإلاهىُت .3

للمعلمحن 

ت   والىىادس الاداٍس

ب عذد )  ( 455,111جم جذٍس

باالوادًمُت اإلاهىُت للمعلمحن 

 4102كبل 

:باليعبت للخىمُت اإلاهىُت للمعلمحن  

 ( ب  وختى آلان. 4102( معلًما في الفترة مً ًىهُى 4,110,121جم جذٍس

ب )     ( 10,013جم جذٍس

با،  معلم ووادس إداسي جلٍش

 4102 كبل

ت باإلاذاسط: ب الىىادس ؤلاداٍس  باليعبت لخذٍس

 ( ب خهوختى  4102ي الفترة مً ًىهُى مخذسًبا فالف ( 063,314جم جذٍس على مجمىعت مً  جاٍس

 .البرامج التي مً ؼأنها دعم أداء ؤلاداسة اإلاذسظُت

لم جىً مخىفشة هزه 

باث مً كبل  الخذٍس

 (447.532الخعلم فى الصفىف الاولى لعذد)  معلمالف 

 ( ب لعذد  الف معلم( 103.111بشهامج اإلاعلمىن اوال جم الخذٍس

هزه  لم جىً مخىفشة 

باث مً كبل  الخذٍس

  ب عذخُث  دمج الخىىىلىحُا فى الخعلُم للصف الاٌو الثاهىي  .معلم  الف (73,014د )جم جذٍس

 ( الف معلم42.244) جىىىلىحُا مجاٌ فى الذولُت الؽهاداث على الحاصلحن اإلاخذسبحن عذد 
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 الاهذاف
4102الىطع كبل عام  خه وختى -4102 ًىلُى مًالفترة  فى ما جم إطافخه مً اهجاصاث  جاٍس    

جدعحن   -4

حىدة الحُاة 

 اإلاذسظُت

(  2247خصلذ عذد )

مذسظت فلؽ على 

والجىدة فى  الاعخماد

الى  4116الفترة مً 

4102. 

 (مذسظت على الاعخماد والجىدة فى العام اإلاالى 0100خصلذ عذد )4103/4104  

 (مذسظت على الاعخماد والجىدة فى العام اإلاالى 0116خصلذ عذد )4104/4105 

 (مذسظت على الاعخماد والجىدة فى العام اإلاالى613خصلذ عذد )04/4106/وختى 4105 

 خه 4107مً  العام فى والجىدة الاعخماد على مذسظت (666) خصلذ عذد  وختى جاٍس

  ًخه عذد و  4103احمالى م  ( مذسظت2104)ختى جاٍس

ش   -5 دعم وجؼٍى

ت  ألاوؽؼت التربٍى

. عذد اإلاؽاسهحن فى 

ت  الاوؽؼت التربٍى

(ػالب 2,044,661)

 وػالبت

  م
َ
اطُت، أ م إعادة ألاوؽؼت للمذاسط مشة أخشي ظىاء أواهذ ٍس

َ
م احخماعُت، أ

َ
م زلافُت، أ

َ
هؽفُت، أ

ا
ً
  .علمُت، في اإلاذاسط اللائمت بالفعل، وهزلً اإلايؽأة خذًث

 ( ػالًبا وػالبت في وافت مجاالث ألاوؽؼت خالٌ العام اإلاالي 4,201,552وكذ ؼاسن )4104/ 4103. 

 ( ػالًبا وػالبت في وافت مجاالث ألاوؽؼت خالٌ العام اإلا1,521,356بِىما ؼاسن ) 4105/ 4104الي. 

 ( ػالًبا وػالبت في وافت مجاالث ألاوؽؼت خالٌ العام اإلاالي5,103,016بِىما ؼاسن ).4105/4106 

 4106/4107اإلاالي العام خالٌ ألاوؽؼت مجاالث وافت في وػالبت ػالًبا( 4.013.066)  ؼاسن بِىما 

 ( ػالًبا وػالبت07.455.440بئحمالي ) 

ش 6 . جىمُت وجؼٍى

اإلاؽاسهت آلُاث 

 اإلاجخمعُت

بذاًت مؽاسهت مجخمعُت 

 4103مً 

 -( مذسظت حعلُم مجخمعي باإلاىاػم الىائُت واإلاهمؽت072إوؽاء ) .مً خالٌ اإلاجخمع اإلاذوى 

 مذسظت 4155  جأهُلها اإلاعاد اإلاجخمعي الخعلُم مذاسط عذد 

 غحر)الاظاس ى الخعلُم ػالب عذد بلغ ً  واحخماعُت مادًت معاعذاث جلذًم مً اإلاعخفُذًً(اللادٍس

 ػالب( 472,607)

 للخعلُم      مِعشة 04432 خىالي باإلادافظاث اإلاجخمعي بالخعلُم اإلاخذسباث اإلاِعشاث عذد بلغ

 اإلاجخمعى

ؼاوي  اإلاجلغ الثلافي البًر

British Council 

مؽشوع "سبؽ الصفىف 

الذساظُت" الزي ًذعم 

 بذاًتؤلاصالح في الخعلُم 

 2410 مً

  الذولُت في جدعحن حىدة العملُت الخعلُمُت:اظدثماسالعالكاث 

  الاجفاق مع مؤظعتICDL  ( بُت مجاهُت للمعلمحن 21وصاسة الاجصاالث على جلذًم ( ألف مىدت جذٍس

 للحصٌى على ؼهادة سخصت كُادة الحاظب آلالي.

 ( ب ؼاوي لخذٍس  ( ألف معلم خالٌ زالر ظىىاث.15الاجفاق مع اإلاجلغ الثلافي البًر

 ( مذاسط فىُت في عذة مجاالث.6لجاهب الفشوس ي لخؼىٍش عذد )الخعاون مع ا 

  ؼاوى على سفع كذساث اإلاعلمحن واإلاىحهحن والباخثحن فى مشهض الامخداهاث الاجفاق مع الجاهب البًر

م فُما ًخعلم باالخخباساث الذولُت.  والخلٍى

دعم مذاسط  -7

الذمج لزوي 

ؤلاعاكت، 

والفائلحن 

 واإلاىهىبحن

لزوي  دعم مذاسط الذمج

ؤلاعاكت، والفائلحن 

 واإلاىهىبحن بذسحت غحر وافُت

 4103 مً بذاًت

 :الخىمُت اإلاهىُت إلاعلمي وإخصائي روي ؤلاعاكت والذمج واإلاىهىبحن 

 ( ب  ومذًًشا خالٌ العامحن اإلاالُحن 13733جم جذٍس
ً
ا ووهُال ًُّ / 4104، و4104/ 4103( معلًما وإخصائ

4105. 

 (ب  ومذًًشا خالٌ العام اإلاالىمعلًما  (24111جم جذٍس
ً
ا ووهُال ًُّ   .4105/4106وإخصائ

 ب   4107 الذمج بمذاسط البعُؼت ؤلاعاكاث روي  مع الخعامل على معلم 44145 عذد جذٍس

 ػالب4440  الخاصت اللذساث روي  مهاساث لخىمُت اإلاعخفُذًً الؼالب عذد لغب  

 الخاصت التربُت لؼالب واإلاىهبت للخفىق  مشهض 02 عذد إوؽاء 

 ( مدافظاث مىز ًىاًش 01( مشهًضا للمىهىبحن في )06جم إوؽاء )4104    . 

 ( مشهضا فى العام اإلاالى 17بلغ عذد مشاهض اإلاىهىبحن )4106/4107 

 4107/4141مخذسب(  731) الزوي والخعلم اإلاىهىبحن خلُبت على اإلاخذسبحن عذد إحمالي بلغ 

 ب اإلاعخفُذًً الؼالب عذد وصل ع على للخذٍس  . الاظخىؽافُت باإلاشاهض ػالب0166 العلمُت اإلاؽاَس
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. :
َ
 -زاهُا

 الخعلُم الفنى

 

 

 

 

عذد اإلاذاسط وصل ختى 

 -الى: 4101/4102

،  733ر. صىاعى

، ر.ججاسي 077ر.صساعى 

341  

 17ر. فىذقى 

 مذسظت 0141احمالى 

  الى 4105/4106عذد اإلاذاسط وصل ختى:- 

(    372 )، ر.ججاسي  ( مذسظت   421 )،ر. صساعى مذسظت   (0025ى )صىاعاهىي الثحملت ال

 مذسظت.  (74 )، ر. فىذقى     مذسظت 

 (. مذسظت حعلُم فنى 4154 )احمالى

 الى 4107/4141ختى  وصل اإلاذاسط عذد:- 

(    641 )ججاسي .ر  ،( مذسظت  430 )صساعى. ر ،  ( مذسظت0413الصىاعى ) الثاهىي  حملت 

 مذسظت.  ( 041 )فىذقى. ر ،     مذسظت 

 فنى حعلُم مذسظت (4254) احمالى

  -منهم:

ت- ظِىاء حىىب} بمدافظاث الصىاعي الفني للخعلُم مذسظت 6 عذد إوؽاء  -الؽشكُت– مؼشوح-اظىىذٍس

 {.الذكهلُت – اإلاىىفُت – مؼشوح -الللُىبُت

 

هىعُاث حذًذة مً 

اإلاذاسط الفىُت لم جىً 

 4106مىحىدة كبل 

 الخؼبُلُت الخىىىلىحُا مذاسط 

 هى مذاسط 1 بعذد ث بذأ خُث 4106/4107 فى الخؼبُلُت لخىىىلىحُا مذاسط اظخدذار جم :- 

 جخصص العشبي ومصاوع ؼشواث مجمىعت مع باالؼتران الخؼبُلُت للخىىىلىحُا العشبي مذسظت 

ذ ههشبائُت، جشهُباث عىا اإلاىىفُت، بمدافظت مُياهُيي جصيُع الهىاء، وجىُُف جبًر  .كَى

 ؼشواث مجمىعت مع باالؼتران الخؼبُلُت للخىىىلىحُا الؽعشاوي  مخىلي مدمذ الامام مذسظت 

ت، حؽؼُباث جخصص مصؼفى ػلعذ ذ معماٍس  هجاسة صحُت، ؼبياث ههشباء، الهىاء، وجىُُف جبًر

 الثالث الخجمع اللاهشة، بمدافظت عماسة

 اإلااهى ؼشهت مع باالؼتران مُياجشوهُاث جخصص للمُياجشوهُاث الخؼبُلُت الخىىىلىحُا مذسظت 

 .بذس مذًىت اللاهشة، بمدافظت إًجُترافى وؼشهت

 وهم 4107/4141 عام فى الخؼبُلُت للخىىىلىحُا مذاس 6 عذد اوؽاء جم :- 

 اإلاعلىماث وجىىىلىحُا خاظباث جخصص الخؼبُلُت للخىىىلىحُا جً أي مذسظت 

ت للخىمُت ألالفى ومؤظعت أم بي أي ؼشهت مع باالؼتران  اللاهشة، بمدافظت والاحخماعُت البؽٍش

 .الؽشوق مذًىت

 جىىىلىحُا اإلاُياهُيا، جىىىلىحُا جخصص بالعالم الخؼبُلُت للخىىىلىحُا الحشبي ؤلاهخاج مذسظت 

 .العالم مذًىت اللاهشة، الحشبُمدافظت الاهخاج وصاسة مع باالؼتران. وؤلالىتروهُاث الىهشباء

 وجشهُباث ماهُىاث حؽغُل جخصص بدلىان الخؼبُلُت للخىىىلىحُا الحشبي الاهخاج مذسظت 

ت، واإلاعالجاث العباهت مُياهُىُت، اث، اإلاعادن، وحؽىُل اللحام الحشاٍس  جشهُباث بتروهُماٍو

ذ خاظباث، إلىتروهُاث، ههشبائُت، معذاث ههشبائُت،  مُياهُيا ألازار، هجاسة الهىاء، وجىُُف جبًر

 .خلىان اللاهشة، بمدافظت الحشبي الاهخاج وصاسة مع باالؼتران .العُاساث

 ىجىىىلىحُا  الضساعت جىىىلىحُا جخصص الخؼبُلُت للخىىىلىحُا الصالحُت مذسظت  الاهخاج والٍش

 الؽشكُت، مدافظت والخىمُت لالاظدثماس الصالحُت ؼشهت مع باالؼتران والذاحني الحُىاوي

 الجذًذة الصالحُت مذًىت

 ذي مذسظت  مع ومُياهُياباالؼتران جخصصىهشباء هجم بذًشب الخؼبُلُت للخىىىلىحُا العٍى

ذي مؤظعت  هجم دًشب الؽشكُت، مدافظت للخىمُت ألعٍى

 واإلاجىهشاث الحلي صىاعت جىىىلىحُا جخصص الخؼبُلُت للخىىىلىحُا حىلذ إًجُبذ مذسظت

ىت الللُىبُت، بمدافظت حىلذ إًجُبذ ؼشواث مجمىعت مع باالؼتران   .عبىس ال مذٍس

 الغشفت مع باالؼتران ههشبائُت صُاهت جخصص الخؼبُلُت للخىىىلىحُا مصش إلىترو مذسظت 
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 العالم مذًىت اللاهشة، بمدافظت والخىمُت للخعاون  ألاوسوبي واإلاعهذ الفشوعُت

 الخخصصاث الجذًذة

 بالخعلُم الفنى

 ( جخصص هىعي/ مهىت حذًذة خالٌ عام 11جم اوؽاء عذد )4104آلان في وختي  4104-4103-

4105 

 ً(:الجاًيا) ًاباوي  بىظام العملُت الذسوط لخدعحن دلُل جؼبم التى الفنى الخعلُم مذاسط وهزل- 

 مذاسط وزالر- بالللُىبُت مذسظت في- الالىتروهاث– اإلاُياهُيا واصالح صُاهت هما فلؽ لخخصصحن

  الفني الخعلُم في  ظىهاج في الجلىد لخخصص باالطافت -ظعُذ ببىس 

 ( بشامج حعلُم مضدوج في بىسظعُذ بالخعاون مع مصىع ظىمُخىمى الُاباوي 1جم اوؽاء )–  ًطم

 اإلاؽشوع اإلاصشي الُاباوي لخؼىٍش الخعلُم العام والفني )مبادسة العُذ الشئِغ(.

  في بىسظعُذ  4105-4104جم اوؽاء مذسظخحن فىِخحن للىحعدُاث هفصٌى ملحلت وبذأجا العمل في

ىُت.والاظماعُلُت با  لخعاون مع هُئت اإلاعىهت ألامٍش

  4106-4105اإلاعامل( للمذسظت الفىُت الىىوٍت بالظبعت  –اإلاىاهج  –جٍم إوؽاء )اإلاباوي. 

  حعاون إًؼالي(. 4106-4105إوؽاء اإلاذسظت اإلاهىُت في دًمى في الفُىم وبذأ الذساظت(  

 الصىاعي الفني بمذاسط جخصص 40 اطافت   
ً
الجغشافي   بالىؼاق الاكخصادًت لألوؽؼت ػبلا

 -وهم :   06/07/4141)

 باظىان{ امبى هىم -هالٌ خعحن مدمذ -بىحن ٌعلىب وامل}بمذسظت ؼمعُت ػاكت وصُاهت جشهُب -

 باالكصش{الصىاعُت الذًش مذسظت}الصحُت والاعماٌ اإلاُاه ؼبياث -

غ مذسظت}الؽمعُت الؼاكت وصُاهت جشهُب - ت العَى غ{ البدٍش  بالعَى

غ{بىحن الؽهذاء مذسظت} وخاظباث الىتروهُاث جخصص -  بالعَى

 بعىهاج{ حشحا مذسظت}بىاء اعماٌ جخصص -

 البُظا بمذسظت الحاظباث -

 ؼللان بمذسظت اإلاعادن حؽىُل -

 ؼللان بمذسظت اإلاعذوي الازار -

ت مصش نهظت بمذسظت خشظاهت اعماٌ+ حؽؼُباث اعماٌ -  اإلاعماٍس

ذ+ الىهشبُت الترهُباث -  بىاث بلبِغ بمذسظت والخىُُف الخبًر

  الحعُيُت بمذسظت دكُلت احهضة -

 بلىا هفادة بمذسظت ههشبُت جشهُباث -

  بالؽشكُت البىص  وامل مدمىد بمذسظت واعالن صخشفت -

  ؼشكُت ابىبىش ػُاس الؽهُذ بمذسظت حاهضة مالبغ -

 { بعىهاج اخمُم بمذسظت الجلىد جخصص -

 بذمُاغ اإلاحجىب سفعذ بمذسظت اإلاعادن وحؽىُل لحام  -

 باظماعُلُت الثلُلت اإلاعذاث بمذسظت اللىحعدُاث -

 باظىان ؼعُب مدعً مدمذ بمذسظت الخجمُل -

ت ظفاحا بمذسظت اللىحعدُاث -  البدٍش

 الصالحُت بمذسظت الثلُلت اإلاعذاث -

ب اإلاضدوج ب مضدوج فى  6، وجم اطافت ( مذسظت داخل مصىع و مضسعت 31جم اوؽاء )  الخعلُم والخذٍس مذاسط حعلُم وجذٍس

ب اإلاضدوج  ) 4107/4141  ( مذسظت 36لُصبذ عذد مذاسط الخعلُم والخذٍس

جؼبُم هظام الجىدة 

 بمذاسط الخعلُم الفنى

 (هىادي إبخياس 01جم اوؽاءعذد )FABLAB  في اإلادافظاث 

 مذاسط( 2) عذد اإلاذاسط اإلاؼىسة وفم اإلاعاًحر الاوسبُت 

  مذسظت (  412) اإلاذاسط التى جم جؼىٍش البيُت الخدخُتعذد 
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 الاهذاف
4102الىطع كبل عام  خه وختى -4102 ًىلُى مًالفترة  فى ما جم إطافخه مً اهجاصاث  جاٍس    

عذد اإلاذاسط الحاصلت 

 4على الاعخماد والجىدة )

 4102مذاسط( كبل 

 ( مذسظت11عذد اإلاذاسط الحاصلت على الاعخماد والجىدة )11/04/4106ختى 

 خه  4107/ 0/0مً  مذاسط( 7) الفني الخعلُم مذاسط  وختى جاٍس

ش اإلاىاهج  لم ًخم جؼٍى

باظخخذام آلُت الىفاًاث 

 4102مً كبل

  ش مىاهج الخعلُم الفني باظخخذام آلُت الىفاًاث/ الجذاساث اإلاهىُت اإلاشحعُت –Competencyجؼٍى

Based Curriculum 3علي الفشق ألاولي فلؽ في ول مً )مذاسط هظام  4107-4106. جم الخؼبُم 

 ظىىاث ول الىىعُاث + اإلاذاسط الفىذكُت(.

  شها ) عذد اإلاىاهج  . 4106ختى  مىهج( 24التي جم جؼٍى

 ش  الفني الخعلُم إلاشخلت مىهج 014 جؼٍى

 ( ل عذد ( مً مىاهج الخعلُم الفني إلاىاهج الىتروهُت جفاعلُت وججهحزها بالفُذًىهاث 031جدٍى

باث الخفاعلُت للخخصصاث اإلاخخلفت وسفعها على البىابت الالىتروهُت للخعلُم  الخعلُمُت والخذٍس

 . 4105/4106الفني

 جفاعلي مىهج 142 -(ملشس  024) الُىتروهُت ملشساث إلى اإلاؼىسة الىسكُت الذساظُت اإلالشساث عذد 

 4106/4107 الفني بالخعلُم

ل الخعلُم الفني  جىىع جمٍى

ب  والخذٍس

 

  الخىظع فى خؼىغ الاهخاج الاكخصادًت في ول مذسظت، في إػاس مؽشوع ساط اإلااٌ، وصل عذد

  344اإلاذاسط اإلاؽترهت الى 

   ادة عذد مىافز البُع لُصل الى  مىفز 65ٍص

 الخىمُت اإلاهىُت للمعلمحن

 

  ت والثلافت العامت عذد اإلاعلمحن اإلاخذسبحن على اإلاهاساث الفىُت اإلاخخصصت واإلاىاد الىظٍش

 ( معلم40351عذد)

 ب  .صىبت ألف 011 أٌ مؽشوع على فني معلم 762 جذٍس

 ب م والخاسحُت الذاخلُت اإلاشاحعت على "TOT" بشهامج طمً مذسب 253 جذٍس  .الزاحي والخلٍى

 ب  الجذاساث باظخخذام اإلاؼىسة اإلاىاهج جؼبُم علي معلم  6423 وجذٍس

 ب ٌ  معلم 4063 جذٍس ادة على الفني بالخعلُم مهىت ومعئى  الخىظُف ومهاساث ألاعماٌ ٍس

 (ادة الاعماٌ عذد  ( معلم4111عذد اإلاعلمحن اإلاخذسبحن على ٍس

 (للخىحُه والاسؼاد اإلانهى عذد ً  . 4106ختى  ( معلم0231عذد اإلاعلمحن اإلاخذسبحن على همِعٍش

 للعمل معلم 4743و ً خه 4107مً  باإلاذساط اإلانهي وؤلاسؼاد للخىحُه همِعٍش  وختى جاٍس

 (معلم06111عذد اإلاعلمحن اإلاخذسبحن على الامً والعالمت ). 

 غ فى 40 اللشن  مهاساث إظخخذام علي اإلاخذسبحن اإلاعلمحن عذد  ( معلم0515عذد) الخذَس

 

 

 

 

 

ادة حىدة وجىافعُت  ٍص

الخذماث اللذمت لشحاٌ 

 الاعماٌ

  ب العملى فى  4106/4107 ( ػالب04111ؼشواث مدلُت عذد)عذد الؼالب الحاصلحن على الخذٍس

ب بشامج مً ػالب(  17421) عذد اظخفادة  4141/4107 اإلاهاسي  الخذٍس

 4106/4107 ( ػالب36115ث صغحرة عذد)لؼالب اإلاذسبحن على اداسة مؽشوعاعذد ا . 

 4107/4141 ػالب 41,111 صغحرة مؽشوعاث إداسة هُفُت على اإلاذاسط في اإلاذسبحن الؼالب عذد 

زالثا) مدى الامُت 

 وحعلُم الىباس(
 الخصذي إلاؽيلت ألامُت

جم  4102ختى  4101مً 

 مدى أمُت عذد  

ً( مىاػ0,044,001)   

  ً( مىاػ4,441,566ًجم مدى أمُت عذد  )  .4106ختى   4102م . 

 ( الف مىاػً مً  201.011جم مدى امُت عذد )خه 0/0/4107  وختى جاٍس
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