ورقة
معلومات

أنواع
التعليم
«التعليــم حــق لــكل مواطــن ،هدفــه بنــاء الشــخصية المصريــة ،والحفــاظ
علــى الهويــة الوطنيــة ،وتأصيــل المنهــج العلمــي فــي التفكيــر ،وتنميــة
المواهــب وتشــجيع االبتــكار ،وترســيخ القيــم الحضاريــة والروحيــة ،وإرســاء
مفاهيــم المواطنــة والتســامح وعــدم التمييــز ،وتلتــزم الدولــة بمراعــاة
أهدافــه فــي مناهــج التعليــم ووســائله ،وتوفيــره وفقــا لمعاييــر الجــودة
العالميــة والتعليــم إلزامــي حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا،
وتكفــل الدولــة مجانيتــه بمراحلــه المختلفــة فــي مؤسســات الدولــة
التعليميــة ،وفقــا للقانــون».
ﻫﻜــﺬا ﻧــﺺ اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﻤﺼــﺮي ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة رﻗــﻢ  ١٩ﻣﺘﻮازﻳــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻤﻌﺎﻫــﺪات
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ وﻗﻌــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﺼــﺮ ﺑﺄﺣﻘﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
اﻟﻮاﺣــﺪ ﺳــﻌﻴﺎ ﻟﺒﻨــﺎء ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻣﺘﻄــﻮر وﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ .ﻟﻬــﺬا ﻳﻨﻈــﻢ ﻗﺎﻧــﻮن
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻤﺼــﺮي رﻗــﻢ  ١٩٣ﻟﺴــﻨﺔ  ,١٩٨١واﻟﻘــﺮار اﻟــﻮزاري رﻗــﻢ  ٤٤٩ﻟﺴــﻨﺔ
) ٢٠١٣ﻳﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم اﻟﺪراﺳــﻲ  (٢٠١٥-٢٠١٤ﺑﺸــﺄن ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ
اﻟﺨــﺎص واﻟﻘــﺮارات اﻟﻮزارﻳــﺔ اﺧــﺮى واﻟﻘﻮاﻧﻴــﻦ واﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻧﺸــﺎء
اﻟﻤــﺪارس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ,وﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻤﺮاﺣــﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﺷــﺮوط اﻻﻟﺘﺤــﺎق ﺑﻬــﺎ.
ﺳــﺘﻮﺿﺢ اﻟﻮرﻗــﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت ﺑﻴــﻦ أﻧــﻮاع اﻟﻤــﺪارس واﻟﻤﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﻲ ﻟﺘﻮﻓــﺮ ﻟ³ﺳــﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻟﻤﺼــﺮي.
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أوال

أنواع
المدارس

مــﻦ الﺘعليــﻖ العــام  ١٣مــﻦ العﻬــد الدولــﻲ للﺤﻘــوق االقﺘﺼاديــة و االﺟﺘﻤاعيــة
ذﻛــر» :تواﻓــﻖ الــدول األﻃــراف علــﻰ أن أي تعليــﻢ ,ﺳــواء ﻛان عامــا أو ﺧاﺻــا؛
رﺳــﻤيا أو ﻏيــر رﺳــﻤﻲ ,يﺠــﺐ أن يﻜــون موﺟﻬــا نﺤــو تﺤﻘيــﻖ األﻫــداف واألﻏــراض
الﻤﺤــددة ﻓــﻲ الﻤــادة  — (١) ١٣أي :وﺟــوب توﺟيــﻪ الﺘربيــة و الﺘعليــﻢ الــﻰ اﻹنﻤــاء

الﻜامــﻞ للﺸــﺨﺼية اﻹنﺴــانية والﺤــﺲ بﻜرامﺘﻬــا و توﻃيــد اﺣﺘــرام ﺣﻘــوق اﻹنﺴــان
والﺤريــات…—«

يﻨﻘﺴــﻢ الﺘعليــﻢ إلــﻰ نوعيــﻦ رﺋيﺴــييﻦ ويﻬــدف ﻛﻼﻫﻤــا إلــﻰ الﻤﺒــادئ نﻔﺴــﻬا,
األول ﻫــو الﺘعليــﻢ العــام ,الــﺬي يﺘــﻢ دعﻤﻪ إنﺸــاء مدارﺳــﻪ مــﻦ موازنــة الﺤﻜومات,
والﻨــوع الﺜانــﻲ ﻫــو الﺘعليــﻢ الﺨــاص الــﺬي يعﺘﺒــر تعليﻤـاﹶ ﻏيــر ﺣﻜومــﻲ لﻜﻨــﻪ ي ﹸ ﹶ
ﻨﻈــﻢ
مــﻦ ﺧــﻼل وزارة الﺘربيــة والﺘعليــﻢ ،وﻫــﺬا مــا تــﻢ ذﻛــره ﻓــﻲ الﻤــادة  ٥٦ﻓــﻲ الﺒــاب
الﺴــادس لﻘانــون رقــﻢ  ١٣٩لﺴــﻨة  ١٩٨١ﻓــﻲ ﺟﺰﺋيــة الﺘعليــﻢ الﺨــاص بﻤﺼروﻓــات.

التعليم الحكومي

التعليم الخاص.

ﺗﻨــﺺ اﻟﻤــﺎدة رﻗــﻢ  ٢٦ﻟ¶ﻋــﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﺤﻘــﻮق اﻧﺴــﺎن ﻋﻠــﻰ
أن »ﻟــﻜﻞ ﺷــﺨﺺ ﺣــﻖ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ .وﻳﺠــﺐ أن ﻳﻮﻓــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ
ﻣﺠﺎﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻗــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ واﺳﺎﺳــﻴﺔ« .ﺗﻘــﻮم
اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ﺑﻬــﺬه اﻟﻤﻬﻤــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸــﺎء اﻟﻤــﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺗﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺪاد اﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ وﻣﺆﺳﺴــﺎت أﺧــﺮى ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻓــﻲ ﺗﺴــﻬﻴﻞ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ .وﻓــﻲ ﺳــﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ اﻟﻌــﺎم
ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﺎدة  (٢)١٣ﻓــﻲ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ ﺑﺨﺼــﻮص اﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻳﺬﻛــﺮ أن اﻟﺪوﻟــﺔ ﻣﻠﺰﻣــﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧــﻲ
ﻓــﻲ أرﺟــﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ وﺗﺴــﻬﻴﻞ اﻻﻟﺘﺤــﺎق ﺑــﻪ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ
ﻋــﻦ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ أو اﻟﻤﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠــﻢ .وﻳﺮﺗــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ رﻗــﻢ  ١٣٩ﻟﺴــﻨﺔ  ١٩٨١اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ ﺑﺄرﻛﺎﻧﻬــﺎ اﻟﻤﺘﻌــﺪدة
ﺑﺪاﻳــﺔ ﺑﺎﻫــﺪاف واﺣــﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻣــﺮورا ﺑﻀﻮاﺑــﻂ
اﻟﻤﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ وأﺧﻴــﺮا دور اﻟﻤﻌﻠﻤﻴــﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ ﺑﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ
 ١٥٥ﻟﺴــﻨﺔ .٢٠٠٧

القومي ()National
ﻣــﻦ ﺣــﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃــﻦ ﻣﺼــﺮي أن ﻳﻨﺸــﺊ ﻣﺪرﺳــﺔ ﻳــﺪرس ﻓﻴﻬــﺎ أي ﻣــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺼﺮوﻓــﺎت ﺑﺸــﺮوط ﻣﺤــﺪدة أﻫﻤﻬــﺎ ﺗﻮﻓﻴــﺮ
اﻟﺨﺪﻣــﺔ دون اﻧﺘﻈــﺎر رﺑــﺢ ,وأن ﻳﻠﺘــﺰم ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻤﺪرﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻬــﺎ.
ﺑﻬــﺬا ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﺪرﺳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻏﻴــﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻳﻨــﺺ اﻟﻘــﺮار اﻟــﻮزاري رﻗــﻢ ٤٤٩
ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠١٣ﺑﺸــﺄن ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺨــﺎص اﻟــﺬي ﻳﺮﺗــﺐ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻀﺮورﻳــﺔ
ﻧﺸــﺎء اﻟﻤﺪرﺳــﺔ ,ﻣﺜــﻞ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺮاﺧﻴــﺺ ,وﺷــﺮوط ﻗﺒــﻮل ﺗﻼﻣﻴــﺬ اﻟﻤﺮاﺣــﻞ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وإﻋــﻼن اﻟﻬﻴــﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓــﺎت واﻟﻤﻮازﻧــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳــﺔ.
وﺗﻮﺿــﺢ اﻟﻤــﺎدة رﻗــﻢ  ٢ﻟﻬــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻏــﺮاض اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻟﻠﻤــﺪارس اﻟﺨﺎﺻــﺔ وﻫــﻲ أوﻻ:
اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫــﺞ اﻟﻤﻘــﺮرة ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪارس اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠــﺔ .ﺛﺎﻧﻴــﺎ :ﺗﺪرﻳــﺲ ﻟﻐــﺎت
أﺟﻨﺒﻴــﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤــﺎم أﻛﺜــﺮ ﺑﺎﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫــﺞ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘــﺮرة ،وﺛﺎﻟﺜــﺎ :ﺗﻌﻠﻴــﻢ
ﻣﻨﺎﻫــﺞ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺤــﺖ إﺷــﺮاف وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ
ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﻲ ﻣﺜــﻞ اﻟﻤــﺪارس اﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ واﻟﻤــﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ وﺗﻌــﺮف ﺑﻤــﺪارس
اﻟﻠﻐــﺎت.

المدارس التجريبية
ﺗﺬﻛــﺮ اﻟﻤــﺎدة رﻗــﻢ  ١ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮار اﻟــﻮزاري رﻗــﻢ  ٩٤ﻟﺴــﻨﺔ ١٩٨٥
ﺑﺸــﺄن اﻟﻤــﺪارس اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐــﺎت أﻧﻬــﺎ« ﺗﻬــﺪف ..
ﺑﺎﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﻲ ,إﻟــﻰ
اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ دراﺳــﺔ ﻟﻐــﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧــﺐ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ«.
واﻟﻤــﺪارس اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻣــﺪارس ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺗﻨﺸــﺄ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
اﻟﺪوﻟــﺔ وﻟﻜــﻦ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺠﺎﻧﻴــﺔ ﻧــﻪ ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﺼﻴــﻞ رﺳــﻮم ﻣــﻦ
اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗﻨــﺺ اﻟﻤــﻮاد  ١٦و١٧
و١٨و  ١٩ﻟﻠﻘــﺮار رﻗــﻢ  ٩٤ﻟﺴــﻨﺔ  ١٩٨٥وﻳﻨﻈــﻢ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴــﺎدس
ﻟﻬــﺬا اﻟﻘــﺮار ﻛﻴﻔﻴــﺔ إﻧﻔــﺎق اﻟﺮﺳــﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠــﺔ .أﻳﻀــﺎ ﻃﺒﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  ٦٤ﻟﺴــﻨﺔ  ١٩٨٥ﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻤــﺪارس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴــﺔ
ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤــﺪارس اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ.
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ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:

الدولي ( ) International
ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﻤــﺪارس اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻣﻨﺎﻫــﺞ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ ﺣﺴــﺐ اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤــﺔ ﻟﻠﺸــﻬﺎدة
وﺗﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻤﺎﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻤــﺪارس اﻟﺨﺎﺻــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ وﺗﺸــﺘﻬﺮ ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ.
وﻣــﻦ أﺷــﻬﺮ اﻧــﻮاع ﻟﻬــﺬه اﻟﻔﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻬﺎدات  IGCSEواﻟﺪﺑﻠﻮﻣــﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ.
ﻳﺸــﺘﺮط ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻤــﺪارس ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣــﻮاد اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  ٢٣٥ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠١١اﻟﺘــﻲ
ﺗﺸــﻤﻞ ﺷــﺮوط اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ,واوراق اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬــﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤــﺎق
ﺑﻬــﺎ واﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﻟﻤﺪرﺳــﺔ ﻣــﻦ ﻟﻮاﺋــﺢ داﺧﻠﻴــﺔ وﻣﺼﺮوﻓــﺎت ﻣﺪرﺳــﻴﺔ .ﺗﺸــﻜﻞ ﻟﺠﻨــﺔ
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ وﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻟﻤــﺪارس ﻟﺸــﺮوط
اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬــﺎ ﻳﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺟــﺰاءات ﺗﺼــﻞ إﻟــﻰ إﻟﻐــﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ
ﻟﻬــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋــﻲ .ﺗﻠﺘــﺰم اﻟﻤﺪرﺳــﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺘﺎرﻳــﺦ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴــﺎ ﻟﻠﻄــﻼب اﻟﻤﺼﺮﻳﻴــﻦ
اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴــﻦ ﺑﻬــﺬه اﻟﻤــﺪارس ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ.

ثانيا

المراحل
التعليمية
ما قبل األبتدائي

تﻜــون مــدة الدراﺳــة ﻓــﻲ الﺘعليــﻢ قﺒــﻞ الﺠامعــﻲ علــﻰ الﻨﺤو الﺘالﻲ :تﺴــع ﺳــﻨوات
للﺘعليــﻢ األﺳاﺳــﻲ اﻹلﺰامــﻲ ويﺘﻜــون مــﻦ مرﺣلﺘيــﻦ الﻤرﺣلــة االبﺘداﺋيــة ومدتﻬــا
ﺳــﺖ ﺳــﻨوات والﻤرﺣلــة اﻹعداديــة ومدتﻬــا ثــﻼث ﺳــﻨوات ,تﺘﺒــع مرﺣلــة الﺘعليــﻢ
األﺳاﺳــﻲ مرﺣلــة الﺘعليــﻢ الﺜانــوي )العــام والﻔﻨــﻲ( وتﻨﻘﺴــﻢ إلــﻰ ثــﻼث ﺳــﻨوات
أو ﺧﻤــﺲ ﺳــﻨوات للﺘعليــﻢ الﻔﻨــﻲ الﻤﺘﻘــدم .توضــﺢ الﻤــادة رقــﻢ  ٨مــﻦ الﻘانــون
 ١٩٣الﺴــﻤاح لوزيــر الﺘربيــة والﺘعليــﻢ والﻤﺤاﻓــﻆ بالﺘﻨﺴــيﻖ بيﻨﻬﻤــا ﻓــﻲ اتﺨــاذ قــرار
بﺈنﺸــاء مدرﺳــة لريــاض األﻃﻔــال تﻜــون ملﺤﻘــة بالﻤدرﺳــة الرﺳــﻤية .ونﻈــرا لﻬاتيــﻦ
الﻤادتيــﻦ تــﻢ تﺤديــد الﻤراﺣــﻞ الﺘعليﻤيــة وﻫــﻢ أربعــة :قﺒــﻞ االبﺘداﺋــﻲ ,واالبﺘداﺋــﻲ,
واﻹعــدادي ,والﺜانــوي العــام أو الﻔﻨــﻲ.

ﻳﺴــﻤﻰ أﻳﻀــﺎ رﻳــﺎض اﻃﻔــﺎل وﻫــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺗﻌﻠﻴــﻢ ﻏﻴــﺮ
ﻣﻨﻬﺠــﻲ وﻻ ﺗﻠﺘــﺰم ﺑﻤــﺪة دراﺳــﻴﺔ ﻣﺤــﺪدة ,وﻳﻨﻈــﻢ اﻟﻘــﺮار
اﻟــﻮزاري رﻗــﻢ  ٦٩ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٠وﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻄﻔــﻞ رﻗــﻢ  ١٢ﻟﺴــﻨﺔ
 ١٩٩٦ﻓــﻲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟــﻪ )ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ( ﻣــﺎدة
 ١٢٣ﺿﻮاﺑــﻂ ﺗﻔﻌﻴــﻞ ﻣﺮﺣﻠــﺔ رﻳــﺎض اﻃﻔــﺎل ﺑﺎﻟﻤــﺪارس
اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻧﻘــﺎط
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬــﺎ؛ وﺟــﻮد أﻣﺎﻛــﻦ اﺳــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄــﻼب ,ﻣﻨﺎﻫــﺞ
ﺗﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ اﻟﻄﻔــﻞ وﺗﻀﻴــﻒ إﻟــﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠــﺔ وﻫــﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﺳﺎﺳــﻲ ,إﻋــﺪاد ﻫﻴﺌــﺔ ﺗﺪرﻳــﺲ وﻋﻤــﺎل ﻟﻠﻌﻤــﻞ
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ .وﻳﻨﺎﻗــﺶ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻟﻘﺎﻧــﻮن
اﻟﻄﻔــﻞ ﺷــﺮوط اﻻﻟﺘﺤــﺎق وﻗﻮاﻧﻴــﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ رﻳــﺎض
اﻃﻔــﺎل اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ واﻟﻤــﺪارس
اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ .ﺗﻨﻘﺴــﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ إﻟــﻰ ﺻﻔﻴــﻦ وﻳﻠﺘﺤــﻖ ﺑﻬــﺎ
اﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ  ٤ﺳــﻨﻮات وﻫــﻮ اﻟﺤــﺪ أدﻧــﻰ إﻟﻰ  ٦ﺳــﻨﻮات,
وﻻ ﻳﺠــﻮز ﻗﺒــﻮل أﻃﻔــﺎل ﻓــﻲ ﺳــﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺰاﻣﻴــﺔ وﻫــﻲ
 ٦ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ أول أﻛﺘﻮﺑــﺮ ﻟﻠﻔﺼــﻞ اﻟﺪارﺳــﻲ اﻟﻤﻠﺘﺤــﻖ
ﺑــﻪ .ﺗﺘﺠــﻪ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻟﺮوﺣــﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿــﻲ
واﻟﺨﻠﻘــﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠــﻲ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻟﻨﻈــﺮي وﻟﻬــﺬا ﻻ
ﻳﺠــﻮز ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻴــﻮم اﻟﺪراﺳــﻲ إﻟــﻰ ﺣﺼــﺺ وﻳﻤﻨــﻊ إﻋﻄــﺎء
اﻃﻔــﺎل واﺟﺒــﺎت ﻣﺪرﺳــﻴﺔ واﻣﺘﺤﺎﻧــﺎت ,أو إﺟﺒﺎرﻫــﻢ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ.

األبتدائي

أﻛــﺪت ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟــﺔ أن » اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋــﻲ أﻫــﻢ ﻋﻨﺼــﺮ
ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ اﺳﺎﺳــﻲ« .وﻧﺼــﺖ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻖ
اﻟﻌــﺎم رﻗــﻢ  ١١ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﺎدة  ١٤ﻟﻠﻌﻬــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﻣﺮﺣﻠــﺔ
إﻟﺰاﻣﻴــﺔ ﻻ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻶﺑــﺎء أو اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬــﺮب ﻣــﻦ ﺗﺄدﻳﺘﻬــﺎ .وﻓــﻲ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﺗــﻢ
اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ دون دﻓــﻊ رﺳــﻮم أو ﻣﺼﺮوﻓــﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘــﻪ ﻣﺒﺎﺷــﺮة أو
ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ,ﻟﻜــﻦ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻶﺑــﺎء ﺑﺎﺧﺘﻴــﺎر ﻧــﻮع اﻟﻤﺪرﺳــﺔ .وﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﺗﻮﺿــﺢ
اﻟﻤــﺎدة  ١٩ﻣــﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻤﺼــﺮي رﻗــﻢ  ١٣٩ﻟﺴــﻨﺔ  ١٩٨١ﻋﻠــﻰ ﺿﻮاﺑــﻂ ﻋﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺘﻬــﺮب ﻣــﻦ إﻟﺤــﺎق اﻟﻄﻔــﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ وﻣﻨﻬــﺎ إرﺳــﺎل إﻧــﺬار ﻣﻜﺘــﻮب ﻟﻠﻮﺻــﻲ إذا
ﺗﻐﻴــﺐ اﻟﻄﻔــﻞ ﻋــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ أو ﻟــﻢ ﻳﻠﺘــﺰم ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻨﺎﻇــﺮ وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم
اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﻟﻮﺻــﻲ ﻳﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻏﺮاﻣــﻪ ﻗﺪرﻫــﺎ ﻋﺸــﺮة ﺟﻨﻴﻬــﺎت ﺗﺠــﺪد ﻣــﻊ
ﻛﻞ ﻣــﺮة ﻟــﻢ ﻳﻠﺘــﺰم ﺑﺤﻀــﻮر اﻟﻄﻔــﻞ أو ﻟــﻢ ﻳﺒﻠــﻎ ﺑﺎﻋﺘــﺬار ﻣﻘﻨــﻊ ﻟﻠﻐﻴــﺎب.
وﻳﺸــﻴﺮ اﻋــﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﺣــﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ ﻓــﻲ ﺷــﺮﺣﻪ ﻫــﺪاف ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ
إﻟــﻰ »أن اﻟﻤﺪرﺳــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺘﺮﺑــﻮي اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻮﻓــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ
اﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟ³ﻃﻔــﺎل ﺧــﺎرج ﻧﻄــﺎق اﺳــﺮة «.وﻳﺤــﺪد اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻤﺼــﺮي اﻟﺴــﻦ اﻟﺰاﻣــﻲ
ب ٦ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜــﻦ اﻟﻨــﺰول ﺑــﻪ إﻟــﻰ  ٥ﺳــﻨﻮات وﻧﺼــﻒ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻮاﻓــﺮ أﻣﺎﻛــﻦ
ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪارس ,وﺗﺘﻜــﻮن ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﻦ  ٦ﺻﻔــﻮف.

اإلعدادية

ﻓــﻲ ﺣــﺎل إﺗﻤــﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اوﻟــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﺳﺎﺳــﻲ ﺑﻨﺠــﺎح ﻳﻨﺘﻘــﻞ اﻟﻄﺎﻟــﺐ إﻟــﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﺳﺎﺳــﻲ وﺗﻨﻘﺴــﻢ إﻟــﻰ
ﺛــﻼث ﺻﻔــﻮف .ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم إﺗﻤــﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اوﻟــﻰ وﻧﻔــﺎذ ﻣــﺮات اﻟﺮﺳــﻮب ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ ﻓــﻲ اﻟﺼــﻒ اﻟﺴــﺎدس اﻻﺑﺘﺪاﺋــﻲ ﻳﺤــﻮل اﻟﻄﺎﻟــﺐ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ
اﻟﻤﻬﻨــﻲ )ﻳﺴــﻤﻰ أﻳﻀــﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺎر اﻟﺨــﺎص( اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ ﺑﻘــﺮار رﻗــﻢ  ٢٠٩ﻟﺴــﻨﺔ  ١٩٨٨ﻧﺸــﺎء اﻟﻤــﺪارس اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﻗﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  ٥٥٠ﻟﺴــﻨﺔ ١٩٩٩
ﺑﺸــﺄن اﻻﻟﺘﺤــﺎق ﺑﻬــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ .ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﺤــﺎﻻت اàﺗﻴــﺔ أﻳﻀــﺎ اﻻﻟﺘﺤــﺎق ﺑﺎﻋﺪادﻳــﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻫــﻢ :ﻣــﻦ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ إﺗﻤــﺎم اﻟﺸــﻬﺎدة اﻋﺪادﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﺑﻨﻈــﺎم اﻟﻤﻨــﺎزل أو ﻇﻬــﺮ ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ ﻣﻴــﻮل ﺗﺠــﺎه اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻤﻬﻨــﻲ ﻣــﻊ ﻧﺠﺎﺣــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اوﻟــﻰ وﻫــﺬا ﺗﻨﻔﻴــﺬا ﻟﻠﻤــﺎدة  ١٨ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ.
األعدادية الرياضية
ﻻ ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻋﺪادﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤــﻮاد واﻟﻤﻨﺎﻫــﺞ ﻟﻜــﻦ ﻳﻀــﺎف إﻟﻴﻬــﺎ ﻣــﻮاد رﻳﺎﺿﻴــﺔ وﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣــﻮاد ﻧﺠــﺎح ورﺳــﻮب ﺗﺤــﺖ
إﺷــﺮاف ﻣﺪرﺑﻴــﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻻﺗﺤــﺎدات اﻫﻠﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻣﻌﻬــﻢ .وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻟﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤــﻮاد ﻳﺘــﻢ
ﻧﻘــﻞ اﻟﻄﺎﻟــﺐ إﻟــﻰ اﻋﺪادﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻛﻤــﺎ ﺟــﺎءت ﻓــﻲ أﺣــﻜﺎم اﻟﺤﻠﻘــﺔ اﻋﺪادﻳــﺔ ﻟﻠﻘــﺮار رﻗــﻢ  ٣١٣ﻟﺴــﻨﺔ .٢٠١١
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المراحل
التعليمية

الثانوية
ﺗﺸــﻴﺮ اﻟﻤــﺎدة ) ١٣ب( ﻣــﻦ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﺤﻘــﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺑﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺜﺎﻧــﻮي إﻟــﻰ ﺿــﺮورة »ﺗﻌﻤﻴــﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺜﺎﻧــﻮي ﺑﻤﺨﺘﻠــﻒ أﻧﻮاﻋــﻪ .ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺘﻘﻨــﻲ واﻟﻤﻬﻨــﻲ وﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺘﺎﺣــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ ﺑﻜﺎﻓــﺔ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺑﺎﺧــﺬ
ﺗﺪرﻳﺠﻴــﺎ ﺑﻤﺠﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ« .وﻳﻮﺿــﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ اﻟﻌــﺎم ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻟﻤــﺎدة(٢)١٣ب ,أن اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻫــﻮ إﺗﻤــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﺳﺎﺳــﻲ
وﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﻣــﺪى اﻟﺤﻴــﺎة وﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻧﺴــﺎن وإﻋــﺪاده ﻟﻠﺤﻴــﺎة اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ وﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ .ﻳﻨﻘﺴــﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺜﺎﻧــﻮي إﻟــﻰ
ﻧﻮﻋﻴــﻦ ,اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ .وﻳﻨﻈــﻢ اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﺑﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻤﺼــﺮي ﻟﻮاﺋــﺢ وﺿﻮاﺑــﻂ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺛــﻼث ﻓﺼــﻮل؛ اﻟﻔﺼــﻞ
اول اﺣــﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﻟﺜﺎﻟــﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ .واﺣــﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟــﻜﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴــﻦ ﻫــﻲ ﻣــﺪة اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺛــﻼث
ﺳــﻨﻮات وﺷــﺮط أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘــﺎل ﻟﻠﺴــﻨﺔ اوﻟــﻰ ﻫــﻮ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة إﺗﻤــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﺳﺎﺳــﻲ وﻻ ﻳﺘﻌــﺪى ﻋﻤــﺮ اﻟﻄﺎﻟــﺐ  ١٨ﻋﺎﻣــﺎ .وﻓــﻲ
ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻳﺤﺼــﻞ اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة ﻣﺆﻫــﻞ ﻣﺘﻮﺳــﻂ.

الثانوية العامة

الثانوية الفنية والمهنية.
نظام الثالث سنوات

ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﺔ اوﻟــﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﻳﺘــﻢ دراﺳــﺔ ﻣــﻮاد ﻋﺎﻣــﺔ وﻓــﻲ
اﻟﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺸــﻌﺒﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ ﺷــﻌﺒﺘﻴﻦ
)ادﺑــﻲ واﻟﻌﻠﻤــﻲ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺑﺪورﻫــﺎ إﻟــﻰ ﺷــﻌﺒﺘﻲ
ﻋﻠــﻮم ،ورﻳﺎﺿــﺔ وﻳﺘــﻢ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻟــﺚ
اﻟﺜﺎﻧــﻮي» (.ﻳﺠــﺮي اﻻﻣﺘﺤــﺎن ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة إﺗﻤــﺎم
اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺮﺣﻠــﺔ واﺣــﺪة ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ
اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم اﻟﺪراﺳــﻲ «٢٠١٤/٢٠١٣
ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘــﺮار اﻟــﻮزاري رﻗــﻢ  ٨٨ﻟﻌــﺎم  .٢٠١٣ﻳﻨــﺪرج ﺗﺤــﺖ أﻧــﻮاع
اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻛﻼ ﻣــﻦ الثانويــة الرياضيــة,
والثانويــة العســكرية اﻟﺘــﻲ ﻳــﺪرس ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﻔــﺲ اﻟﻤــﻮاد
وﺗﻜــﻮن ﺗﺤــﺖ إدارة وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ,ﺑﺎﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻤــﻮاد اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ وﺗﺸــﺮف ﻋﻠﻴﻬــﺎ وزارة اﻟﺪﻓــﺎع.

ﺗﻮﺿــﺢ اﻟﻔﻘــﺮة رﻗــﻢ  ١٥ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻖ اﻟﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﺎدة رﻗــﻢ  ١٣ﻣــﻦ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ
ﻓــﻲ اﻟﺠــﺰء اﻟﺨــﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺜﺎﻧــﻮي اﻟﻤﻬﻨــﻲ أن »اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺘﻘﻨــﻲ واﻟﻤﻬﻨــﻲ
ـﺰء[ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺜﺎﻧــﻮي ,ﺑﻤــﺎ ﻳﻌﻜــﺲ اﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺘﻘﻨــﻲ
]ﻫــﻮ ﺟـ ٍ
واﻟﻤﻬﻨــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ« .ﻛﻤــﺎ ﺗﺴــﺮد اﻟﻤﻘﻮﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻮاﻓﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻟﻴﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻮﺳــﻊ وﺗﻄــﻮر اﻗﺘﺼــﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ
وﺛﻘﺎﻓــﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ وﺗﺤﻮﻳﻠــﻪ ﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ وﻣﻨﺘــﺞ .ﺗﺘﺨﺼــﺺ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ
ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺠــﺎﻻت ﻫــﻲ؛ اﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ ,واﻟﺰراﻋــﻲ ,اﻟﺘﺠــﺎري )ﺗﺠــﺎري وﻓﻨﺪﻗــﻲ( .وﻳﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ ﺗﺨﺼﺼــﺎت وﻫــﻲ؛ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴــﺔ ،واﻟﻤﺮﻛﺒــﺎت ،وﺑﺤﺮﻳــﺔ ،وﻛﻬﺮﺑﻴﺔ،
وﻧﺴــﺠﻴﺔ ،وﻣﻌﻤﺎرﻳــﺔ ،وأﻋﻤــﺎل ﻧﺠــﺎرة ،وﻣﻌﺪﻧﻴــﺔ ,وﺗﺒﺮﻳــﺪ وﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻬــﻮاء ،وزﺧﺮﻓﻴــﻪ.
وﺗﺸــﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ أﻳﻀــﺎ ﻣﺠــﺎﻻت ﻣﺜــﻞ اﻧﺘــﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧــﻲ واﻟﺪاﺟــﻦ,و أﻧﺘــﺎج
اﻟﺤﺎﺻــﻼت اﻟﺒﺴــﺘﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺴــﺎﻋﺪ ﺑﻴﻄــﺮي ،وﻓﻨــﻲ ﻣﻌﺎﻣــﻞ.
نظام الخمس سنوات
ﻫــﻮ ﻧﻈــﺎم ﻳﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺧﻤــﺲ ﺻﻔــﻮف وﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﻫﻴــﻞ وإﻋــﺪاد ﻃــﻼب ﻟﻔﺌﺘــﻲ
ﻓﻨــﻲ أول وﻣــﺪرب .ﻳﻌﻘــﺪ اﻣﺘﺤــﺎن اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺼــﻒ اﻟﺨﺎﻣــﺲ وﻳﺤﺼــﻞ
اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻋﻠــﻰ دﺑﻠــﻮم اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻧﻈــﺎم اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺨﻤــﺲ و ُﻳﻘــﺮ
ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺘﺨﺼــﺺ ,وﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺷــﻬﺎدة ﻓــﻮق ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﻤــﺎ ﻧﺎﻗﺸــﺖ اﻟﻤــﺎدة  ٣٨ﻓــﻲ
اﻟﺒــﺎب اﻟﺮاﺑــﻊ ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ.
مبارك-كول
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ١٩٩٥ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﺗﻔــﺎق ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺸــﺮوع »ﻣﺒﺎرك-ﻛــﻮل« ﺑﻴــﻦ ﻣﺼــﺮ ﻣﻤﺜﻠــﺔ
ﻓــﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ,وأﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﻣﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺧﺒﺮاء وﻣﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورﺟــﺎل أﻋﻤﺎل.
واﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ إﻋــﺪاد ﻓﻨﻴﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ دراﻳــﺔ أﻛﺒــﺮ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧــﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻟﻨﻈــﺮي اﻟــﺬي ﻳﻄﺒــﻖ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪارس اﻟﻔﻨﻴــﺔ
اﻟﻌﺎدﻳــﺔ .وﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا ﻳﺤﺼــﻞ اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة ﺧﺒــﺮة
ﻣــﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﺘــﺪرب ﻓﻴﻬــﺎ.
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ﺣول ECESR
الﻤرﻛﺰ الﻤﺼري للﺤﻘوق االقﺘﺼادية واالﺟﺘﻤاعية
”الﻤرﻛــﺰ الﻤﺼــرى للﺤﻘــوق االقﺘﺼاديــة واالﺟﺘﻤاعيــة“ ﻫــو مﺆﺳﺴــة
قانونيــة مﺼريــة ﻏيــر ﺣﻜوميــة ،تﻨﻄلــﻖ مــﻦ قيــﻢ العدالــة ،والﺤريــة،
والﻤﺴــاواة ،وتلﺘــﺰم ﻓــﻰ ذلــﻚ بﺠﻤيــع الﻤواثيــﻖ ،واﻹعﻼنــات،
واالتﻔاقيــات الدوليــة لﺤﻘــوق اﻹنﺴــان ،ﺧﺼوﺻــا العﻬــد الدولــﻰ
للﺤﻘــوق االقﺘﺼاديــة ،واالﺟﺘﻤاعيــة ،والﺜﻘاﻓيــة ،واتﻔاقيــات وتوﺻيــات
مﻨﻈﻤــة العﻤــﻞ الدوليــة ﻛﻤرﺟعيــة لﻬــا علــﻰ مﺴــﺘوى الرؤيــة
والﻤﻤارﺳــة.
يعﻤــﻞ الﻤرﻛــﺰ الﻤﺼــري للﺤﻘــوق االقﺘﺼاديــة واالﺟﺘﻤاعيــة مــع
الﺤــرﻛات االﺟﺘﻤاعيــة والﻨﻘابــات العﻤاليــة الﻤﺼريــة لﺘعﺰيــﺰ رؤيــة
للﻤﺠﺘﻤــع الﻤﺼــري مﺘﺤــررة مــﻦ ﺟﻤيــع أﺷــﻜال االضﻄﻬــاد والﻔﻘــر
والﺘﻤييــﺰ وانعــدام العدالــة االﺟﺘﻤاعيــة .ويﻘــوم الﻤرﻛــﺰ بﺈعــداد
الﺒﺤــوث وتوﻓيــر الﻤﺴــاعدة الﻘانونيــة وتﻨﻈيــﻢ ﺣﻤــﻼت الدﻓــاع
وبﻨــاء الﺸــﺒﻜات والﺘﺤالﻔــات لﺘﻤﻜيــﻦ الﺤــرﻛات االﺟﺘﻤاعيــة والﻨﻘابيــة
مــﻦ الﺘﺄثيــر ﻓــﻲ ﺻ ﹼﻨــاع الﻘــرار ونﺸــر ثﻘاﻓــة الﺤﻘــوق االقﺘﺼاديــة
واالﺟﺘﻤاعيــة والﺜﻘاﻓيــة.
مﺘﻔرع مﻦ ﺷارع ﻃلعﺖ ﺣرب،
 ١ﺷارع الﻔﻀﻞ،
ﹼ
وﺳﻂ الﻘاﻫرة  -تلﻔون+٢٠ ٢٣٩٥٤٥٩٦ :
بريد إلﻜﺘرونﻲinfo@ecesr.org :
إنﺘرنﺖwww.ecesr.org :

ﺣول الوﺣدة الﻤعرﻓية
الﺒوابــة الﻤعرﻓيــة ﻫــﻲ اﺣــدى مﺸــاريع الوﺣــدة الﻤعرﻓيــة ,الﺘابعــة
للﻤرﻛــﺰ الﻤﺼــري للﺤﻘــوق االقﺘﺼاديــة واالﺟﺘﻤاعيــة ,تعﻨــﻲ ﻓــﻲ
الﻤﻘــام االول بﻨﺸــر الﻤعرﻓــة االقﺘﺼاديــة واالﺟﺘﻤاعيــة ,عــﻦ ﻃريــﻖ
نﺸــر ابﺤــاث ودراﺳــات تعريﻔيــة ,ورﺻــد االﺣﺘﺠاﺟــات االقﺘﺼاديــة
واالﺟﺘﻤاعيــة.
قامــﺖ الوﺣــدة مــﻦ اﺟــﻞ نﺸــر الﻤعرﻓــة ،وتعﺘﺒــر الﺒوابــة الﻤعرﻓيــة
للﺤﻘــوق االقﺘﺼاديــة واالﺟﺘﻤاعيــة  esep.infoﻫــﻲ اول بوابــة مــﻦ
نوعﻬــا مﺠانيــة وباللﻐــة العربيــة تﹸﺘــاح للﻤواﻃــﻦ الﻤﺼــري.
تعﻨــﻲ الوﺣــدة ايﻀــا بﺘﺼﺤيــﺢ وايﻀــاح الﻤﻔاﻫيــﻢ االقﺘﺼاديــة
واالﺟﺘﻤاعيــة تﺤــﺖ مﻈلــة العﻬــد الدولــﻲ لﺤﻘــوق االنﺴــان.
إنﺘرنﺖwww.esep.info :

ﺣول برنامﺞ الﺘعليﻢ
يرﻛــﺰ الﺒرنامــﺞ علــﻰ قﻀايــا ﺳياﺳــات الﺘعليــﻢ ﻓــﻲ مﺼــر مــﻦ ﺧــﻼل
الرﺻــد والﺒﺤــﺚ ﻓــﻲ تﻄﺒيــﻖ الوﺻــول الﺤــر وتﻘديــﻢ الﺘعليــﻢ الﻤﺠانــﻲ
األﺳاﺳــﻲ للوﻓــاء بالﺤــﻖ األﺳاﺳــﻲ ﻓــﻲ الﺘعليــﻢ
أيﻀــا يعﻤــﻞ الﺒرنامــﺞ علــﻰ قﻀيــة الﺘوزيــع الﺠﻐراﻓــﻲ العــادل
للوﺳــاﺋﻞ و الﻤــال علــﻰ ﺟﻤيــع نواﺣــﻲ مﺼــر ,وﻛيــﻒ تﻨﺸــر الﺤﻜومــة
ﺧﻄــﻂ لﻬيﻜلــة الﺘعليــﻢ ﺣﺴــﺐ أﺣﺘياﺟــات العﻤــﻞ الﺤاليــة ,مــﻦ أﻫــﻢ
أﻫــداف الﺒرنامــﺞ ﻫــﻲ مﺘابعــة و رﺻــد الﻤوازنــة الﻤﺨﺼﺼــة للﺘعليــﻢ
و ﻛيــﻒ يﺘــﻢ األنﻔــاق مﻨﻬــا و ﻃــرق تﺤﺴــيﻨﻬا

ﺷﻜر وتﻘدير
ﻏﺼون توﻓيﻖ
تامر مواﻓﻲ
Design
نديﻢ أميﻦ الديﻦ
الﺤﻘــوق مﺤﻔوﻇــة للﻤرﻛــﺰ الﻤﺼــري للﺤﻘــوق االقﺘﺼاديــة
واالﺟﺘﻤاعيــة بﻤوﺟــﺐ رﺧﺼــة الﻤﺸــاع اﻹبداعــﻲ  :نﺴــﺐ الﻤﺼﻨــﻒ
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