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We cannot change the past, 

but we can reshape the future



غاية169و هدف17التنمية المستدامة على أهدافتشتمل 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/energy/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
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وفي،التمممزدونعالمةبجودةليجممعوالتدرمبالتعيممإتاحة2030عامحتىليتعيمماالستراتمجمةالرؤمةتستهدف

لتفكمراعيىالقادروالمتدربالمتعيمعيىمرتكزا  مكونوأن.ومرنومستدام،وعادل،وكفءمؤسسي،نظامإطار

مدىألقصىإلىنماتهاإمكاوإطالقالمتكاميةالشخصمةبناءفيأمضا  مساهموأنوتكنولوجما ،وتقنما  فنما  والمتمكن

وشغوفالده،ببتارمخوفخوراالختالف،محترمليتعددمة،ولقابلومسئول،ومبدع،ومستنمر،بذاته،معتزلمواطن

والعالممةاإللقيمممةالكماناتمعتنافسما  التعاملعيىولقادرمستقبيهاببناء
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يالتعليم والتدريب والمعرفة واالبتكار والبحث العلم
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(  SDS)بين محور التعليــــم والتــــدريب كـــالتشابأوجـــــه 

(SDGS)وهدف التنميــــة المستدامـــــة الهـــدف الرابع 

http://sdsegypt2030.com

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/
http://sdsegypt2030.com/البعد-الاجتماعي/التعليم/


(:امعيلقبل الج)تحسمن جودة نظام التعيمم بما متوافق مع النظم العالممة التعيمم العام األساسي 

تفعمل لقواعـد الجـودة واالعتمـاد المســامــرة ليمعـاممــر العـالممـــة•  

تمكـمن المتعيـم مـن متطيبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــرمـن•  

التنممة المهنمة الشامية والمستدامة المخططة ليمعيممن•  

ن المدتعيّم تطومر المناهج بجممع عناصرها بما متناسب مع التطّورات العالممة والتحددم  المعيومداتي مدع مراعداة سد•  

واحتماجاته البمولوجمة والنفسمة، بحم  تكون المناهج متكامية وتُسهم في بناء شخصمته

تطددددددومر البنمددددددة التنظمممددددددة ليددددددوزارة والمدددددددمرمات واإلدارات التعيمممددددددة والمدددددددار ، بمددددددا محقددددددق تحسددددددمن•  

الخدمة التعيمممة المقّدمة

ب والمعيممنالتوصل إلى الصمغ التكنولوجمة األكثر فعالمة، في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بمن الطال•  

(نشطة، وخالفهمرافق لممارسة األ–اتصال باإلنترنت –مكتبات –معامل )توفمر بنمة تحتمة لقومة داعمة ليتعيّم •  

ومم الشددامل تطددومر منظومددة التقمددمم والتقددومم فددي ضددوء أهددداف التعيددمم وأهددداف المددادة العيممددة، والتركمددز عيددى التقدد• 

دون التركمز عيى التقممم التحصميي فقط( وجدانما  –مهارما  –معرفما  )
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:2030بحلول عام ( SDS)يستهدف محور التعليم والتدريب واالبتكار والبحث العلمي 



:تحسمن جودة التعيمم الفني والتدرمب

تفعمل لقواعـد االعتمـاد والجـودة المسـامرة ليمعـاممر العـالممـة•

تمكـمن المتعيـم والمتدرب مـن متطيبـات ومهـارات سوق العمل•

التنممة المهنمة الشامية والمستدامة المخططة ليمعيممن والمدربمن•

التطومر المستمر ليخطط والبرامج الدراسمة والتدرمبمة•

سوق العمل، متكامية ومتطورة، وفقا  الحتماجات خطط التنممة و(مهني وفني وتدرمب)تطومر منظومة تعيمم •

توفـمر المدار  ومراكز التدرمب الجاذبة بمـا مزمد الرغبة في االلتحاق ومحقق االنضباط•

ادمةتحقمق الربط الفعال ليمدار  ومراكز التدرمب وفقا  إلى التركمبة السكانمة واألنشطة االلقتص•

تحسمن النظرة المجتمعمة ليتعيمم الفني والمهني بالمشاركة الفعالة مع المجتمع•

تفعمل العاللقة الدمناممكمة بمن مخرجات التعيمم ومتطيبات سوق العمل• 

تحسمن وضع مصر في المؤشرات العالممة ليتعيمم الفني والتدرمب• 
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:2030بحلول عام ( SDS)يستهدف محور التعليم والتدريب واالبتكار والبحث العلمي 



(:لقبل الجامعي)إتاحة التعيمم ليجممع دون تمممز التعيمم العام األساسي 

سدتوى المحيدي توفمر االحتماجات الدراسمة الالزمدة لكدل مرحيدة تعيمممدة بمدا مُراعدي التفداوت فدي االحتمدا  عيدى الم• 

(المدمرمات واإلدارات التعيمممة)

تحجمم ظاهرة التسرب في مراحل التعيمم المختيفة• 

  التربمدة توفمر بمئة شامية داعمة لدمج ذوي اإلعالقة البسدمطة بمددار  التعيدمم لقبدل الجدامعي وتطدومر جدودة مددار• 

الخاصة بالمتعيممن ذوي اإلعالقة الحادة والمتعّددة

ات المتقّدمددة تزومددد المتعيمددمن الموهددوبمن والفددائقمن بتعيددمم عددال فددي جودتدده النوعمددة فددي مجدداالت المعرفددة والمهددار• 

بجممع مراحل التعيمم لقبل الجامعي

توفمر خدمة تعيمممة متممّزة موّجهة ليمناطق المحرومة واألكثر احتماجا  • 
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:2030بحلول عام ( SDS)يستهدف محور التعليم والتدريب واالبتكار والبحث العلمي 



:، والتعيمم الفني والتدرمب(لقبل الجامعي)تحسمن تنافسمة نظم ومخرجات التعيمم العام األساسي 

تحسمن مؤشرات التعيمم في تقارمر التنافسمة الدولمة• 

تفعمل العاللقة الدمناممكمة بمن مخرجات التعيمم ومتطيبات سوق العمل• 

افسة دولما  تحسمن مستوى تعيّم العيوم والرماضمات ومهارات التواصل وتوظمف التكنولوجما لتُصبح من• 

رص تعيمممدة تتدمح فد( تشدمل المعامدل والمكتبدات والمالعدب والمرافدق وخالفده)توفمر بنمة أساسمة لقومة بالمدار  • 

متكافئة لجممع المتعيّممن
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:2030بحلول عام ( SDS)يستهدف محور التعليم والتدريب واالبتكار والبحث العلمي 



تعليمالهدف الرابع ال-األنشطة التوعوية بالغايات السبع 

الوزارةبمولقعااللكترونمةوالصفحةاإلعالمبأجهزةالصغرفيبالتعيممااللتحاقبأهممةتوعمةحمالت➢

(معا  نتعيمهما)شعارتحتوتوعومةتنومرمةلقوافلإعداد➢

والنفسمةوالبدنمةالصحمةليتوعمةاألهالىمعولقاءاتوسممناراتندواتعدةعقد➢

الشبابومراكزالمدار جدرانعيىلوحاتمجموعةوتصمممالرئمسمةبالشوارعمضمئةلوحاتتأجمر➢

مستقللملدأومدرسيكتابفيدراسمةوحدة)،الحماتمةالمهاراتحولوتوعومةوصحمةتعيمممةبرامجمجموعةوتدشمنتصممم➢

والحوارالقراراتخاذعيىوالقدرةتالالمشكوحلالتفكمرأنشطةمتضمنالمدار عيىموزع

"حماةأسيوبالتعيمم"شعارتحتالتسربعيىليقضاءسنوىمومتخصمص➢

األطفالرماضبدوراألطفالإلحاقضرورةحولالمجتمعيالوعيلزمادةوطنمةبحميةالقمام➢

ادةالعبودورالمحيىالمجتمعومؤسساتالطفولةرعامةومراكزالثقافةولقصوراألندمةفىلألطفالموجهةبأنشطةالقمام➢

منالمزمديىعلحفزهمومكافآتوتخصمصالمواهبعنليكشفواالجتماعمةواألدبمةوالفنمةالعيممةالمجاالتفيمسابقاتعقد➢

واإلبداعواالكتشافالبح 

........ والعدمد من األنشطة التوعومة المختيفة



مددة افتتددان نوعمددات جدمدددة مددن المدددار  العامددة والفن➢

المدددددار  المصددددرمة المابانمددددة، المدددددار  الدولمددددة )

......الرسممة، المدار  التكنولوجمة التطبمقمة، 

ال، رمدداض األطفددبمرحيتددىتطددومر منظومددة التعيددمم ➢

امدددة وتطدددومر منظومدددة التعيدددمم ليمرحيدددة الثانومدددة الع

Edu حدمثددة واسددتخدام التطبمقددات التكنولوجمددة ال2.0

لعيمدي وإجراء التقمممات الكترونما وإتاحدة المحتدوى ا

Ekbالمصرىالمختيف والمتان عيى بنك المعرفة 

مدددة إجدددراء التددددرمبات المختيفدددة عيدددى مسدددتوى المدمر➢

واإلدارة والمدرسة عيى منظومة التطومر بالكامل

ف وقد قامت الوزارة بالعديد من الجهود والخطوات الملموسة لتحقيق أهدا

:وأهداف التنمية المستدامة منها على سبيل المثال 2030رؤية مصر 

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.pdf
https://ejs.moe.gov.eg/
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مده الكفامدة وذات محتا  صانعو القرار إلى بمانات وإحصداءات دلقمقدة وفدى الولقدت المناسدب ومصدنفة تفصدميم ا بمدا ف

........ صية وممكن الحصول عيمها بمسر ومسهل استخدامها
14ص 2017تقرمر أهداف التنممة المستدامة  * 

تسخير قوة البيانات من أجل تحقيق التنمية المستدامة



تسخير قوة البيانات من أجل تحقيق التنمية المستدامة



نظرة عامة عيى 

عيمم الفنى لوزارة التربمة والتعيمم والتالخدمات االلكترونمة منظومة 



حتها  يتم استخراج التقارير من النظام لمراجعتها واعتماد ص

من المدرسة وإعتمادها الكترونيا من االدارة  واالحتفاظ 

بنسخة معتمدة باإلدارة وتقوم الوحدة بطباعة التقارير

صاء بالمدرسة بتسجيل طالبها وأقسام االحوحدة المعلومات تقوم 

تسجل اإلداريين والمعلمين الكترونيا اإلدارات والمديريات 

يتم تدقيق البيانات على قاعدة البيانات 

المركزية وذلك بعد اكتمال إعتماد صحة 

البيانات لجميع المدرس الكترونيا

 بلولظهور نسخة اإلحصاء االستقرارى للعام مع إستمرار إتاحة التحديث على النظام التفصيليى أوالً 

وىالسناالحصاءوكتابالسنويةالنشراتانتاج

القرارمتخذىلدعموالمؤشراتواإلحصاءات

ارجيةوالخالداخليةالجهاتلجميعالبياناتوتوفير

ملحض دورة تجميع البيانات

المصرية واستخدامات البيانات الضخمةتجربة وزارة التربية والتعليم

على 2030رؤية مصر 



المصرية واستخدامات البيانات الضخمةتجربة وزارة التربية والتعليم

منظومة  قواعد البيانات المركزية

http://schools.moe.gov.eg/moe/
http://student.moe.gov.eg/new/
http://teacher.moe.gov.eg/new


(الترقى والتسكين ) نظام إدارة كادر المعلم 

خدمــــــات جماهيـــريـــــــة

منظومة أعمال إمتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية

منظومة أعمال إمتحانات أبناؤنــــا فى الخارج

خدمـــــــات لجهــــــات خارجيـــــــة

اإلحصاء االستقرارى والمؤشرات التعليمية

الخدمات االلكترونية التي قدمت اعتماداً على منظومة  قواعد البيانات المركزية

المصرية واستخدامات البيانات الضخمةتجربة وزارة التربية والتعليم



التقدم للصف األول اإلبتدائى

دليل المدارس المصرية

متابعة ولى ألمر لغياب ابنائهم بالمرحلة الثانوية

الملف االلكترونى للعاملين بالحقل التعليمى 

التقدم لمدارس المتفوقين 

التقدم لشغل الوظائف القيادية 

استطالع الرأى–المشاركة المجتمعية  البوابات االلكترونية للمديريات والمدارس 

المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة

تــــــواصل معنـــا

 ً ميكنة أعمال امتحانات الشهادة اإلعداديةخــدمة متابعة ولى األمر لطلب النـقل الكترونيا

الخدمات الجماهيرية

المصرية واستخدامات البيانات الضخمةتجربة وزارة التربية والتعليم

www.emis.gov.eg

http://emis.gov.eg/


ىاالستيعاب الصافى واالجمال✓

القيد الصافى واالجمالى ✓

التسرب✓

كثافة الفصل✓

معدل االنتقال✓

نسبة قيد البنات✓

معدل إتمام المرحلة✓

نسبة النجاح✓

نصيب المدرس من التالميذ ✓

ننسبة المدرسين إلى اإلداريي✓

نسبة المدرسين التربويين✓

وتالميذفصولمدارس✓

الدراسيةالفترات✓

والباقىالمستجد✓

الريفوالحضر✓

الخاصةالتربية✓

بالمدارساإلداريين✓

مؤهالتالمدرسين✓

وظائفالمدرسين✓

اإلمتحاناتنتائج✓

ةالمختلفالتعليميةبالمراحلسنواتخمسالتطور:األولالباب✓

والتالميذوالفصولالمدارس:الثانىالباب✓

العامةللشهاداتاالمتحاناتنتائج:الثالثالباب✓

بالمدارسواالداريينالمدرسين:الرابعالباب✓

التربويةالمؤشرات:الخامسالباب✓

السنوىاالحصاءكتاب❑

الجامعىقبلللتعليماإلحصاءملخص❑

البيانات االحصائية والمؤشرات التعليمية



BIباستخدام نظم التحليل االلكترونية الحديثة حصائية والمؤشرات التعليميةالبيانات اإل




