
النتائج الرئیسیة املتوقعة

ستتيح لوحة البيانات 
ا�لكترونية الوطنية لدعم 
القرار التعليمي معلومات من 

قواعد بيانات أخرى، منها: بيانات 
التدريب، وبيانات التقييم، وبيانات 

استخدام المحتوى، وبيانات نظام 
إدارة معلومات التعليم. 

وسُتستخدم المعلومات من أجل 
تحسين عملية اتخاذ القرار ووضع 

السياسات العامة على كافة 
مستويات إدارة قطاع التعليم.

سيتم تطوير موارد تعلم 
رقمية وإتاحتها لجميع المواد 

الدراسية الرئيسية من السنة 
ا�ولى لرياض ا�طفال إلى الصف 
١٢ (الثالث الثانوي)، وستوجد ٤٠٪ 

من المدارس التي يمكنها 
الوصول إلى الموارد التعليمية 

الرقمية في المحافظات 
الخمس ا�شد فقرا.

سيستفيد مليونا تلميذ 
وطالب في المرحلتين 

االبتدائية والثانوية من التقييم 
الجديد للصفين الرابع والتاسع، 

وإصالح نظام االختبار والتخرج 
من الثانوية العامة.

سيتم تدريب مليوني 
معلم ومدير تربوي وموجه 

ضمن ا¬طار الجديد 
للسلوكيات المهنية 
المستمرة للمعلمين.

سيتم إلحاق ٥٠٠ ألف تلميذ 
جديد برياض ا�طفال ١-٢، على أن 

تكون ٥٠٪ من الزيادة في نسبة 
الملتحقين الجدد في المناطق 

ا�شد فقرا في البالد على النحو 
الذي حدده الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة وا¬حصاء، 
وسيحقق ٥٠٪ من رياض ا�طفال 
معايير جودة أعلى وفقا لنظام 

جديد لضمان الجودة.

 
 

مشروع دعم إصالح التعلیم في مصر
    

تحسين جودة 
التطوير المهني 

للمعلمين 
والقيادات التربوية

التوسع في 
برنامج 

السلوكيات 
المهنية 

للمعلمين

التوسع في برامج 
القيادات التربوية 

والموجهين

التنفيذ الناجح 
¬صالح نظام 

تقييم الطالب 
والتخرج من 

المرحلة الثانوية

تصميم وإعداد 
تقييمات وطنية 
للصفين الرابع 

االبتدائي والثالث 
ا¬عدادي 

وإجراؤهما بنجاح

إعادة هيكلة 
المركز القومي 

لالمتحانات 
والتقويم التربوي 

بوصفه مركز¿ 
قوميÀ لالمتحانات 

واالختبارات

منصة وبيئة 
داعمتان 

لتكنولوجيا 
التعليم

 مصادر التعلم 
الرقمية

التنفيذ الناجح 
لمنصة إدارة 

التقييمات 
باستخدام 

الحاسب اÁلي

 دعم إدارة 
المشروع وأعمال 

التواصل والمتابعة 
والتقييم الخاصة به

 الوعي بالتعليم 
وحشد أصحاب 

المصلحة 
وا�طراف المعنية

 دعم المكونات 
المشتركة

املکّون ٥:
إدارة املشروع

وأعمال التواصل
واملتابعة والتقییم

الخاصة به

املکّون ٤:
التوسع في تقدیم
الخدمات من خالل

أنظمة التعلیم
القائمة علی

الربط الشبکي

املکّون ٣:
إصالح نظام

التقییم الشامل
من أجل تحسین

التحصیل العلمي
للطالب

املکّون ٢:
االرتقاء بفاعلیة

املعلمین
 والقیادات التربویة

التوسع في إتاحة 
خدمات التعليم 
في رياض ا�طفال

تدعيم نظام 
ضمان الجودة في 

مرحلة رياض 
ا�طفال

توسيع برامج 
تدريب معلمي 

رياض ا�طفال أثناء 
الخدمة

املکون ١:
 تطویر التعلیم 

في مرحلة
 الطفولة املبکرة

التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض ا�طفال وزيادة 
معدالت االلتحاق مع التركيز على المناطق الفقيرة.

إنشاء نظام للتطوير المهني المستمر ووضع نظام جديد لتدريب المعلمين 
الجدد والقيادات التربوية والموجهين كأساس لتوفير كوادر عالية  و كفاءات 

ماهرة متحمسة للعمل.

وضع نظام جديد لالمتحانات وتقييم الطالب باستخدام الحاسب اÁلي يتسم 
بالعدالة والسالمة والموثوقية. وسيتضمن ذلك إصالح نظام التخرج من المرحلة 
الثانوية، وتقييما قوميا جديدا لتحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي (قائما على 

نظام العينة)، وتطوير نظام امتحانات الصف التاسع (الثالث ا¬عدادي).

تحسين تقديم الخدمات التعليمية من خالل توفير موارد التعلم الرقمية. 
وسيتم إنشاء هيئة جديدة لتكنولوجيا التعليم لهذا الغرض. 

يعتمد هذا المشروع نهجا قائما على النتائج، يتم بمقتضاه صرف أموال القرض 
على أساس تحقيق نتائج محددة - على النحو المبين في المؤشرات المرتبطة 

بالصرف - المتفق عليها والمحددة بوضوح في خطط ا¬صالح التي تعتمدها 
الحكومة. وسيساعد هذا النهج على تغيير السلوكيات ومعالجة أوجه القصور 
التي تعوق اÁن أداء نظام التعليم الحكومي. ويحفز كل مؤشر من المؤشرات 

المرتبطة بالصرف إحداث تغير في السياسات العامة أو تغير سلوكي بغرض 
تحسين ظروف التدريس والتعّلم في المدارس الحكومية.

ق من التقدم المحرز في  Ðوستتولى هيئة مستقلة تتعاقد معها الحكومة التحق
تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف. با¬ضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة التربية 

والتعليم والتعليم الفني بترتيب إجراء مراجعة خارجية وداخلية، وسيطلع البنك 
الدولي عليها بصورة منتظمة.

أطلقت مصر برنامجا ¬صالح التعليم بغرض إعادة عملية التعلÐم إلى الفصل الدراسي. 
يهدف "مشروع دعم إصالح التعليم في مصر" إلى دعم هذا البرنامج القومي الذي يسعى إلى تحسين 

ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي. وبرنامج إصالح التعليم في مصر هو جزء ال يتجزأ من 
إستراتيجية التنمية المستدامة للبالد ،رؤية مصر ٢٠٣٠.

وُيمول المشروع بقرض بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر من البنك الدولي لÓنشاء والتعمير (IBRD). ولتحقيق أهدافه، 
سيستخدم المشروع على نطاق موسع تكنولوجيا التعليم واالتصاالت والمتابعة والتقييم. وسيغطي 

المشروع عموم البالد، مع التركيز بوجه خاص على التوسع في إتاحة التعليم في رياض ا�طفال وتحسين 
جودته والتوسع في استخدام موارد التعلÐم الرقمية مع التركيز على المناطق  الفقيرة.

A+

ستحدد لجنة تسيير للمشروع تشكلها الحكومة المصرية التوجه 
ا�ستراتيجي العام لتنفيذ المشروع وا�شراف عليه في سياق برنامج إصالح 

التعليم:
وسيرأس هذه اللجنة مسؤول رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم والتعليم 
نه الوزير، وتتألَّف من مدير وحدة تنسيق المشروع، وممثلين من كل من  الفني ُيعيِّ

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمركز القومي لالمتحانات والتقويم 
التربوي، ووزارة االستثمار والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.

وستتولى وحدة إدارة المشروع تنسيق أنشطة المشروع، ويتضمن ذلك التعاون 
مع المديريات المنفذة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ والمتابعة 

والتقييم، وإدارة الهيئة الخارجية المستقلة التي ستكون مسؤولة عن التحقق 
بشكل مستقل من النتائج المرتبطة بالصرف؛ ووظائف إدارة التوريدات وا¬دارة 

المالية. وسيعمل موظفو وحدة تنسيق المشروع بنظام التفرغ (أي بدوام كامل).

ستقوم الهيئات التالية بتنفيذ أنشطة المشروع:

المكون ١، ا¬دارة المركزية للتعليم ا�ساسي ورياض ا�طفال بوزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفني

المكون ٢، وحدة جديدة للتطوير المهني المستمر بوزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني

المكون ٣، سيكون المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي مسؤوًلا 
عن التنفيذ

المكون ٤، هيئة جديدة لتكنولوجيا التعليم

المكون ٥، وحدة تنسيق المشروع

التنفیذاملکونات واملؤشرات املرتبطة بالصرف

الَنْهجأهداف املشروع
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