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 عناصر العرض
   

ً
 ُمقدمة: أوال

 
ً
 بعض مؤشرات التعليم: ثانيا

 
ً
 كيف ننتقل للتنمية املستدامة: ثالثا



 فهوا ملصر، التنمية قاطرة هو التعليم ان شك لا

  فترة منذ فمصرا التنموية، املشاكل من لكثيرا املفتاح

 التى السكانية املشكلة من تعانى بالقليلة ليست

 كل تلتهم التى املضطردة السكانية الزيادة في تتمثل

 القتصادية املوارد الى بالضافة التنموية، الجهود

  السكانية الخصائص تدنى عنه نتج مما املحدودة،

 (الخ ... والفقر الصحية، والخدمات التعليم،)

 
ً
 ُمقدمة: أول



 وهلم ،السكان عدد تزايد إلى بدورها أدت املتدنية الخصائص هذه

ن والنتيجة .جرا
َ
 وما الاقتصادية، املشكلة في غارقة تزال لا مصرا أ

 تحسين استطعنا إذا ولكن مستدامة، تنمية من عليها يترتب

 ذلك يؤدى سوف التعليم، ُمقدمتها وفى السكانية الخصائص

 أثرا ظهورا ثم ومن السكانى النموا معدلت خفض الى بالتأكيد

 .عامة بصفة الحياة بجودة الرتقاء في التنموية للمعدلت

 لهااذه اةهميااة 
ً
اال وطبقااا

َّ
التعلاايم الهاادف الثااانى ماان أهااداف اللفيااة مث

علاااى الفقااار الهااادف الخااااض بالقضااااء ، بعاااد 2015اإلنمائياااة  تاااى عاااا  
، 2030والجاااول، ليمتاااد بعااااد ذلاااك ضااامن اهااااداف التنمياااة املسااااتدامة 

 اوفربأبعاد أكثر ومؤشرات 

 ( تابع)
ً
 ُمقدمة: أول



 
ً
 بعض مؤشرات التعليم: ثانيا
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نسبة التالميذ الذين يلتحقون بالصف األول  صافى نسبة القيد فى التعليم االبتدائى

 االبتدائي ويصلون إلى نهاية املرحلة

 

معــدل اإلملــام بالقراءة والكتابة لدى األشــخاص 

 سنة( 24 – 15)الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 القيد الصافى فى التعليم االبتدائى
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نسبة البنات الى البنين فى التعليم 

 االبتدائى

نسبة البنات الى البنين فى التعليم 

 الثانوى 

نسبة البنات الى البنين فى التعليم 

 الجامعى

 ( تابع)
ً
 بعض مؤشرات التعليم: ثانيا

 املساواة بين الجنسين



 نسبة التسرب من التعليم باملرحلة االبتدائية لكل من الذكور واالناث
   2014/2013 - 2010/2009ما بين االعوام 
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 إناث ذكور  إناث ذكور 
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 إناث ذكور  إناث ذكور 

 2010/2009 - 2011/2010  2014/2013 - 2015/2014

 نسبة التسرب من التعليم باملر لة اةعدادية لكل من الذكور والناث
   2015/2014 - 2010/2009ما بين العوا  



 نسبة االناث من اجمالي املقيدين بالتعليم العالي
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ً
 املستدامة؟كيف ننتقل للتنمية : ثالثا

 ؟املستدامة التنمية اهداف رصد لدعم الوطنية اإل صائية القدرات تعزيزا كيفية -1

الرسااااامية إلنتاااااا  ونشااااار وهاااااو الجهاااااة املركااااازع للتعبعاااااة العاماااااة واإل صااااااء دعاااااي الجهاااااا  
القااااادرات وبنااااااء العمااااال اإل صاااااا   فاااااي مصااااار، الحاجاااااة املتحاااااة لتطاااااوير البياناااااات، إلاااااى 

ثاااااورة واعتمااااااد املناااااتج اإل صاااااا  ، مشااااااركة اةكاديمياااااات لتطاااااوير اإل صاااااائية، وتعزياااااز 
 .البيانات ووضعها في التخطيط لستراتيجية التنمية املستدامة

 :من اإلجراءات على النحو التاليالعديد املركزع الجها  في هذا املجال اتخذ 
 :التحديات في العمل اإل صا   من خاللمواجهة  -أ

 .الوطنيةنظم اإل صاءات تعزيز −
 .التقنيفرض التقد  تقييم −
 .الوصول إلى البياناتتوفير −
 .والتقنيات الحديثة في عملية إنتا  البياناتبالبتكارات الهتما  −



 ( تابع)
ً
كيف ننتقل للتنمية : ثالثا
  املستدامة؟

امليدانياااااة باساااااتخدا  التكنولوجياااااا املساااااوح جماااااع البياناااااات مااااان تطاااااوير عملياااااة  -ب
 :الحديثة مثل 

 (.CPI)ةسعار القياس ي لتوليد الرقم لجمع بيانات اةسعار اةجهزة املحمولة −
 (.مسح القوى العاملة)الحاسب اللوحي −
 .باستخدا  أجهزة التابلت 2017تعداد تنفيذ اآلن −

 

 :مستخدم  البياناتتلبية ا تياجات  - 
 .الحديثةاستخدا  املنهجيات −
 .اإل صاءات القتصادية والجتماعية والبيئيةفي إنتا  التوسع −
الوطنياااااة لتحساااااين البياناااااات اإل صاااااائية ونوعياااااة املعلوماااااات بنااااااء القااااادرات −

 .املتا ة
أهااداف جميااع أبعاااد لتغطاا  الوقاات املناساب ذات موثوقيااة، فااي نشار بيانااات −

 .التنمية املستدامة
 .املجالترفع الوعي اإل صا   في مختلف −



 ( تابع)
ً
كيف ننتقل للتنمية : ثالثا
 املستدامة؟

o املركااااازع قاااااا  الجهاااااا  ، 2017مااااان خاااااالل الساااااتعداد لتنفياااااذ التعاااااداد الساااااكانى
هااااااذه التجنااااااة و راء وقااااااادة لتضاااااام التجنااااااة العليااااااا للتعااااااداد، بالاااااادعوة لتشااااااكيل 

 .في جميع املحافظاتاملجتمع املحلي 
 
o وتمااااااات الااااااادعوة التعاااااااداد، إلنجااااااااح الاااااااال   تقاااااااديم الااااااادعم التجناااااااة مهماااااااة هاااااااذه

فاااي تقاااديم املشااااركة لضااامان مااان خاااالل إطاااار تشااار  ي التجناااة لساااتمرارية هاااذه 
 التنمية املستدامةمؤشرات 

 
o والتعلااااايم بعاااااض وضاااااع الجهاااااا  املركااااازع مااااان خاااااالل الت ساااااي  ماااااع و ارة التربياااااة

البتااادا  ، املعلوماااات عااان اإل صااااءات والتعااادادات مااان خاااالل مناااا   التعلااايم 
اإل صااا   وبيااان أهميااة اإل صاااءات ، لرفااع مسااتوى الااوعي واإلعاادادع والثااانوعا

 .في  ياتنابصفة عامة 



 ما الذى ستفعله الحكومة؟

 التي لأللفية اإلنمائية اةهداف مظلة تحت العمل في النخراط خالل من

 والتي اإلنمائية اةهداف من البلدان  ققتها التي اإلنجا ات لقياس وضعت

 وبعضها البلدان بين للمقارنة لتستخد  العالم، قادة معظم اعتمدها

 عا   لولا وقبل ،2000 عا  منذ لشعوبها تنمية من  ققته وما البعض،

 من أخرىا  زمة وضع إلى الدولي املجتمع  رض ،(املستهدف العا ) 2015

 . شمولية أكثرا لتكونا متعددة ومؤشرات ابعاد لها التنمية أهداف



 :البعد االقتصادى
كفــاءة  –الشــفاةية  –التنميــة االقتصــادية  

 .املعرةة –الطاقة  –املؤسسات الحكومية 

 :البعد االجتماعى
 –الثقاةـــة  –الصـــحة –التعلـــيم والتـــدري  

 .العدالة االجتماعية

 :البعد البيئى
 .التنمية العمرانية –البيئة  

تتفااااا  متكاملاااااة قاااااا  املصاااااريون بصاااااياغة خطاااااة اساااااتراتيجية 
و الااة مصاار، ولاام تخاار  عاان الطااار العااال ى املحاادد ُسااميت 

 :رئيسية، ركزت على ثالثة ابعاد 2030رؤية مصر 



نمـــــــوا حقيقيـــــــة  ســـــــتهدف انطالقـــــــة الخطـــــــة تمثـــــــل 
احتوائيـــــــا يتـــــــ امن معـــــــه تحقيـــــــق أهـــــــداف العدالـــــــة 
االجتماعيـــــــة وزيـــــــادة معـــــــدالت التشـــــــ يل وخفـــــــض 

 .الشبابمعدالت البطالة فى أوساط 
الخطــــة بشــــكل كبيــــر عخــــى القطــــا  الخــــاص  عتمــــد 

الـــــوى ى فـــــى تحقيـــــق التنميـــــة الشـــــاملة واملســـــتدامة 
والعادلة، كما  سعى لجذب مزيد من االستثمارات 
األجنبية املباشرة و عطـى أهميـة كبيـرة أيلـا لـدعم 
الشــــراكة بــــين القطــــاعين العــــام والخــــاص لتحقيــــق 

  .أهداف التنمية املنشودة

 ( تابع)
ً
 املستدامة؟كيف ننتقل للتنمية : ثالثا



فــــى هــــذا االىــــار ســــعة لــــل أجهــــزة الدولــــة للعمــــل عخــــى تحيــــق أهــــداف 
الخطـــــة ال ـــــى لـــــى أهـــــداف التنميـــــة املســـــتدامة، ةقامـــــة وزارة التربيـــــة 

واالجهـــزة املعاونـــة لهـــا عخـــى ونـــع االليـــات املناســـبة لتحقيـــق والتعلـــيم 
الهـــــــدف الرابـــــــع مـــــــن أهـــــــداف التنميـــــــة )التنميـــــــة فـــــــى مجـــــــال التعلـــــــيم 

بونع خطة مكملة  سـاعد عخـى 2016، ةقامة فى سبتمبر (املستدامة
 :التنفيذ من خالل التوعية أهداةها

 ( تابع)
ً
 املستدامة؟كيف ننتقل للتنمية : ثالثا

 الهاادف الرابااع ماان التنميااة املسااتدامةنشاار الااوعي بأهميااة 1.

 .السبع هغاياتلضمان تحقي  

شااعور املااواطن بتااأثير تحقياا  الهاادف الرابااع علااى تحسااين 2.

 .الخدمة التعليمية املقدمة لبنائه

salma_t strategy.pptx


 ( تابع)
ً
 املستدامة؟كيف ننتقل للتنمية : ثالثا

 والدارات القطاعات مستوىا على عمل فرقا تكوين3.

 خالل من الرابع الهدف غايات تحقي  لضمان التعليمية

 .واعي فهم

 املساعدة في الفعال لدورها املدن  املجتمع مؤسسات إدراك4.

 .الرابع الهدف تحقي  على



 1-4أنشطة توعوية لتحقيق ال اية 
وزارة التربية وينبغي تطبيقها من قبل باألهداف األممية، السبع املرتبطة أنشطة توعوية لتحقيق ال ايات •

 :2017/2016والتعليم خالل العام الدراس ي 

 

 

 
  عليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف: 1-4ال اية 

 وسائل التحقق
مؤشرات قياس 

 األداء

املسئول 

 عن التنفيذ
 املوارد املدة الزمنية املستفيد

األنشطة 

 التوعوية
يــــــــــــتم ونــــــــــــع خطــــــــــــة 

إعالميـــــــــــــة تنفيذيـــــــــــــة 

ملـــــــدة عـــــــام تتلـــــــمن 

خريطـــــــــــــة القنـــــــــــــوات 

التليفزيونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

واإلذاعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحف 

 .القومية

تثقيــــف الجمــــاهير : كيفـــي

باملنــــــــــــازل ونشــــــــــــر الــــــــــــوعى 

حــــــول أهميــــــة اســــــتكمال 

مرحلــــة التعلــــيم الثــــانوى 

 بصفتها مرحلة الزامية

اســـــــــــتيعاب عـــــــــــدد : كمـــــــــــي

أكبــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن الدارســـــــــــــــــين 

بمرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــة التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

 االبتدائي والثانوي 

 

جميع 

قطاعات 

الشع  

املصرى ممن 

لديهم أىفال 

 في سن االلزام

 

وزارة التربية 

والتعليم ووزارة 

االعالم املصرى 

ووزارة الصحة 

واملجلس القومى 

 .للطفولة واألمومة

 

 عام ملدة خريطة

 

مــــــــــوارد بشــــــــــرية -

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل 

املختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

بـــــــوزارة التربيـــــــة 

والتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

واملركـــز القـــومي 

للبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث 

التربويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والتنمية

مـــــــوارد ماديـــــــة -

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل 

الوســـــــــــــــــــــــــــــــــائ  

 اإلعالمية

حمـــــــــــــــــــــالت توعيـــــــــــــــــــــة 

بأهميـــــــــــة االلتحـــــــــــا  

بـــالتعليم فـــي الصـــ ر 

بـــــــــــــــــــأجهزة اإلعــــــــــــــــــــالم 

والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحة 

االلكترونيـــــة بموقـــــع 

 الوزارة



  عليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف: 1-4ال اية 

 وسائل التحقق
مؤشرات 

 قياس األداء

املسئول عن 

 التنفيذ
 املوارد املدة الزمنية املستفيد

األنشطة 

 التوعوية

للوصول : كمى

 .ألكبر عدد ممكن

تزويد : كيفى

املستهدةين 

بمهارات 

ومعلومات وقيم 

 تقاس

 "الجودةمؤشر " 

مع نمان 

االستمرارية 

واملتابعة 

والتقييم لكل 

 مرحلة

تنظيم مجموعة 

حمالت لقرى 

صعيد مصر 

وكذلك الوجه 

البحرى لنشر 

الوعى بأهمية 

 التعليم

وتتضح في 

تقليل نس  

الرسوب 

 والتسرب

الهيئــــــــة العامــــــــة -

ملحــــــــــــــــــو األميــــــــــــــــــة 

 .و عليم الكبار

وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــة -

 .والتعليم

املركـــــــــز القـــــــــومى -

للبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث 

التربويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والتنمية

 

يستفيد الريف 

املصرى بصورة 

 أكبر من الحلر

 مستمرة حمالت

  العام ىوال

2017/2016 

 

مـــــــــوارد بشـــــــــرية -

متخصصـــــــــــــــــون 

فـــــــــي التوعيـــــــــة ، 

متطوعــــــــــــــــــــــــــون، 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهزون 

للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر 

 .والترحال

مــــــــــوارد ماديــــــــــة -

كتيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

وأدوات 

 . عليمية

 قواةل إعداد

 وتوعوية تنويرية

 هيا) شعار تحة

  نتعلم
ً
 (معا



  عليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف: 1-4ال اية 

وسائل 

 التحقق

مؤشرات قياس 

 األداء

املسئول عن 

 التنفيذ
 املوارد املدة الزمنية املستفيد

األنشطة 

 التوعوية

يــتم االحتفــال 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم 

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوى 

باملــــــــــــــــــــــــــــــــدارس 

واإلدارات 

التعليميـــــــــــــــــــــــــــة 

ويـــــــــــــــــذا  فـــــــــــــــــي 

وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 

 .االعالم

نشـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــوعى 

بأهميـــــــة الـــــــتعلم 

والتعلـيم بجميــع 

أنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

الجمهورية وبـين 

جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 .القطاعات

 

 

وزارة التربية –

 والتعليم

مديريات التربيـة –

والتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

واإلدارات 

التعليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .التابعة

 العامة الهيئة–

 األمية ملحو 

 الكبار و عليم

جميع قطاعات 

الشع  

 املصرى 

االحتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

باملناسبة ملـدة 

عــــــــــــــــــدة أيــــــــــــــــــام 

 متتالية

مــــــوارد بشــــــرية 

 شــــــمل جميــــــع 

املختصـــــــــــــــــــــــــــــين 

عخـــــى املســـــتوى 

القـــــومي وعخـــــى 

رأســــها وســــائل 

 اإلعالم 

 يوم تخصيص

 للقلاء سنوى 

 التسرب عخى

  شعار تحة

 أسلوب التعليم"

 "حياة



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

وسائل 

 التحقق

مؤشرات قياس 

 األداء

املسئول عن 

 التنفيذ
 املوارد املدة الزمنية املستفيد

األنشطة 

 التوعوية

إحصاءات 

وزارة التربية 

 والتعليم

 

نسبة القيد 

اإلجمالي لرياض 

 األىفال

 

وزارة التربية –
 .والتعليم

 .وزارة الثقاةة–
 .اإلعالم–

 

األىفال 

باملناىق 

الفقيرة 

 واملهمشة

3 

 شهور  

 

مي انيــــــــــــــــــــــــــة ‒

وزارة 

التربيـــــــــــــــــــــــــــــة 

 والتعليم

دعــــــــم مــــــــن ‒

منظمـــــــــــــات 

املجتمـــــــــــــــــــع 

 املدني

 

القيام بحملة 

وىنية لزيادة 

الوعي املجتمعي 

حول نرورة 

إلحا  األىفال 

بدور رياض 

 األىفال
 



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 
 املستفيد املدة الزمنية

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

القيـــــــــــــام بأنشـــــــــــــطة 

موجهـــــــة ل ىفـــــــال 

فى األنديـة وقصـور 

الثقاةـــــــــــة ومراكــــــــــــز 

رعايــــــــــــة الطفولــــــــــــة 

ومؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

املجتمـــــــــــــع املحخـــــــــــــى  

 .ودور العبادة

مي انية 

وزارة 

الثقاةة 

ومنظمات 

املجتمع 

 املدني

األىفـــــال بوجـــــه  شهور  3

عـــــــــــام بمـــــــــــا فــــــــــــى 

ذلـــك املوهـــوبين 

 واملعاقين

وزارة –

 الثقاةة

وزارة –

التربيــــــــــــــــــة 

 والتعليم

استطال  رأي 

أولياء األمور 

داخل األندية 

وقصور 

الثقاةة 

 وغيرها

نتــــــــائ  اســــــــتطال  

رأي أوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 األمور 



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 
 املستفيد املدة الزمنية

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

 عقــــــد مســــــابقات فــــــي

املجـــــــــــاالت العلميـــــــــــة 

والفنيــــــــــــــة واألدبيــــــــــــــة 

واالجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

للكشــــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــــن 

املواهــ  وتخصــيص 

ومكاةــــــــمت لحفــــــــزهم 

عخــــــــــــــى املزيــــــــــــــد مــــــــــــــن 

البحـــا واالكتشـــاف 

 .واإلبدا 

منظمات 

املجتمع 

 املدني

األىفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  شهر لل عام

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالريف 

والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

واملنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىق 

الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 واملهمشة

رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال -

 األعمال 

الجمعيــــــــــــــــات  -

 األهلية

وزارة -

 الثقاةة

نسبة 

املوهوبين 

برياض 

 األىفال

 سجالت

رياض 

 األىفال

 2-4لتحقيق الغاية أنشطة توعوية 



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 
 املستفيد املدة الزمنية

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

 دعـــــــــــــــــــــم األنشـــــــــــــــــــــطة

الثقاةيــــــــة املختلفــــــــة 

مثــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــينما 

األىفــــــــــــــال، مســــــــــــــرح 

األىفــــــــــــــال، مســــــــــــــرح 

العـــرائس، العـــروض 

االستعرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

وال نائيــــــــة املوجهــــــــة 

 للطفولة املبكرة

مي انية 

وزارة 

الثقاةة 

ومي انية 

رياض 

 األىفال

األىفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  شهر لل عام

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالريف 

والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

واملنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىق 

الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 واملهمشة

وزارة -

 الثقاةة

مراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز -

 الشباب

عدد األىفال 

املشتركين في 

األنشطة 

 الثقاةية

 عدد

األعمال 

الفنية 

والثقاةية 

ال ي تم 

انجازها 

داخل 

رياض 

 .  األىفال



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 
 املستفيد املدة الزمنية

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

 دعـــــــــــــــــــــم األنشـــــــــــــــــــــطة

الثقاةيــــــــة املختلفــــــــة 

مثــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــينما 

األىفــــــــــــــال، مســــــــــــــرح 

األىفــــــــــــــال، مســــــــــــــرح 

العـــرائس، العـــروض 

االستعرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

وال نائيــــــــة املوجهــــــــة 

 للطفولة املبكرة

مي انية 

وزارة 

الثقاةة 

ومي انية 

رياض 

 األىفال

األىفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  شهر لل عام

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالريف 

والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

واملنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىق 

الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 واملهمشة

وزارة -

 الثقاةة

مراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز -

 الشباب

عدد األىفال 

املشتركين في 

األنشطة 

 الثقاةية

 عدد

األعمال 

الفنية 

والثقاةية 

ال ي تم 

انجازها 

داخل 

رياض 

 .  األىفال



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

 عقــد بــرام  ونــدوات

ل مهــات فــي النــوادي 

االجتماعيـــــــــــــــــة وفـــــــــــــــــي 

مراكــــــــــــــــــــــز الرعايــــــــــــــــــــــة 

األســـــــــرية لتـــــــــوعيتهن 

باألســـالي  الحديثـــة 

 .في تربية الطفل

املجتمع 

 املدني

األىفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  شهور  3

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالريف 

والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

واملنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىق 

الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 واملهمشة

وزارة -

 اإلعالم

وزارة التربيـــة -

 والتعليم

مؤسســــــــــــــــــات  -

املجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 املدنى

استطال  رأي 

األمهات حول 

التربية 

 الحديثة

 بورتفوليو

الطفل 

داخل 

رياض 

 األىفال



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 
 املستفيد املدة الزمنية

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

 عقــد بــرام  ونــدوات

ل مهــات فــي النــوادي 

االجتماعيـــــــــــــــــة وفـــــــــــــــــي 

مراكــــــــــــــــــــــز الرعايــــــــــــــــــــــة 

األســـــــــرية لتـــــــــوعيتهن 

باألســـالي  الحديثـــة 

 .في تربية الطفل

املجتمع 

 املدني

األىفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  شهور  3

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالريف 

والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

واملنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىق 

الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 واملهمشة

وزارة -

 اإلعالم

وزارة -

التربيــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والتعليم

مؤسســــــات  -

املجتمـــــــــــــــــــــع 

 املدنى

استطال  

رأي األمهات 

حول التربية 

 الحديثة

 بورتفوليو

الطفل 

داخل 

رياض 

 األىفال



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

قياس 

 األداء

 وسائل التحقق

 عمـــل بوســـترات عخـــى

موقــــــع وزارة التربيــــــة 

والتعلــــــــــــــيم وجميــــــــــــــع 

املــديريات التعليميــة 

للتوعيـــــــــــــــة بأهميـــــــــــــــة 

التعلـــــــيم فـــــــى مرحلـــــــة 

 الطفولة املبكرة

املوقع 

االلكتروني 

لوزارة التربية 

 والتعليم

مي انية رياض 

 األىفال

3 

 شهور 

األىفال 

بالريف 

والحلر 

واملناىق 

الفقيرة 

 واملهمشة

وزارة -

 اإلعالم

وزارة -

التربية 

 والتعليم

مؤسسات  -

املجتمع 

 املدنى

زيادة 

أعداد 

البوسترات 

برياض 

 األىفال

حصر أعداد 

 البوسترات



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

قياس 

 األداء

 وسائل التحقق

 عقد دورات تدريبية

ملعلمـــــــــــــــــــات ريـــــــــــــــــــاض 

األىفـــــــال لتعـــــــريفهم 

بأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث 

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجيات 

التربيــــــــــــــة فــــــــــــــى هــــــــــــــذ  

 املرحلة

 

مي انية رياض 

 األىفال

االستعانة 

بكليات التربية 

 واملراكز البحثية

3 

 شهور 

األىفال 

بالريف 

والحلر 

واملناىق 

الفقيرة 

 واملهمشة

وزارة -

التربية 

 والتعليم

القطا  -

 الخاص

أعداد 

معلمات 

رياض 

األىفال 

الال ي 

تلقين 

دورات 

 تدريبية

إحصاءات 

وزارة 

التربية 

 والتعليم



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

قياس 

 األداء

 وسائل التحقق

 تنظــــــــــــــــــيم مســــــــــــــــــابقات

تربويــــــة بــــــين معلمــــــات 

 .رياض األىفال

 عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات

 .باملدارس

 تقــــــــــــــــــــــــــــديم نشــــــــــــــــــــــــــــرات

تثقيفيــــــــــــــــــــــــة ألوليــــــــــــــــــــــــاء 

 .األمور 

 عمــــل بوســــترات لرةــــع

الــوعي بأهميــة مرحلــة 

 .رياض األىفال

 

مي انية رياض 

 األىفال

 املجتمع املدني

أسبو  

لل 

ةصل 

 دراس ي

املعلمات 

برياض 

 األىفال

وزارة -

 الثقاةة

وزارة -

التربية 

 والتعليم

رةع نس  

االلتحا  

برياض 

 األىفال

زيادة نس  

االلتحا  

برياض 

األىفال في 

سجالت 

وزارة 

التربية 

 والتعليم



 رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتوةير التعليم الجيد: 2-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

قياس 

 األداء

 وسائل التحقق

 تنظــــــــــــــــــيم مســــــــــــــــــابقات

تربويــــــة بــــــين معلمــــــات 

 .رياض األىفال

 عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات

 .باملدارس

 تقــــــــــــــــــــــــــــديم نشــــــــــــــــــــــــــــرات

تثقيفيــــــــــــــــــــــــة ألوليــــــــــــــــــــــــاء 

 .األمور 

 عمــــل بوســــترات لرةــــع

الــوعي بأهميــة مرحلــة 

 .رياض األىفال

 

مي انية رياض 

 األىفال

 املجتمع املدني

أسبو  

لل 

ةصل 

 دراس ي

املعلمات 

برياض 

 األىفال

وزارة -

 الثقاةة

وزارة -

التربية 

 والتعليم

رةع نس  

االلتحا  

برياض 

 األىفال

زيادة نس  

االلتحا  

برياض 

األىفال في 

سجالت 

وزارة 

التربية 

 والتعليم



 نمان جودة التعليم والتدري  املنهي والعالي والجامعي: 3-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

قياس 

 األداء

 وسائل التحقق

 عقــــــــــــــد نــــــــــــــدوات بمراكــــــــــــــز

الشـــــــــــــــــــــــــــــباب، واملراكـــــــــــــــــــــــــــــز 

الثقاةيـــــــــــــــــــــــــــة للتوعيـــــــــــــــــــــــــــة 

 .بأهمية التدري  املنهي

 نشــــــر مقــــــاالت بالصــــــحف

وعقـــــد لقـــــاءات  ــــــحفية 

عـــن تـــدري  الطـــالب عخـــى 

 .املشروعات الص يرة

 تنظـــــــيم زيـــــــارات ورحـــــــالت

مدرســــية ملراكــــز التــــدري  

 .املنهي

قطـــــــــــــــــا  مي انيـــــــــــــــــة 

 التعليم الف ي

الــــــوزارات  مي انيــــــة

التــــــابع لهــــــا مراكــــــز 

 التدري  املنهي

شــــــــــهر لــــــــــل 

ةصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 دراس ي

أوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 األمور 

ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب 

 املدارس

 املهنية

وزارة -

 .الثقاةة

وزارة -

التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والتعليم

املركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز -

القــــــــــــــــــــــــــــــــــومي 

للبحــــــــــــــــــــــــــــوث 

التربويــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والتنمية

 

ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

االلتحـــــــــــــــــــــا  

بالتــــــــــــــــــــــدري  

 املنهي

التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارير 

واإلحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات 

 الرسمية



 نمان جودة التعليم والتدري  املنهي والعالي والجامعي: 3-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

قياس 

 األداء

 وسائل التحقق

 عقــــــــــــــد نــــــــــــــدوات بمراكــــــــــــــز

الشـــــــــــــــــــــــــــــباب، واملراكـــــــــــــــــــــــــــــز 

الثقاةيـــــــــــــــــــــــــــة للتوعيـــــــــــــــــــــــــــة 

 .بأهمية التدري  املنهي

 نشــــــر مقــــــاالت بالصــــــحف

وعقـــــد لقـــــاءات  ــــــحفية 

عـــن تـــدري  الطـــالب عخـــى 

 .املشروعات الص يرة

 تنظـــــــيم زيـــــــارات ورحـــــــالت

مدرســــية ملراكــــز التــــدري  

 .املنهي

قطـــــــا  مي انيـــــــة –

 التعليم الف ي

مي انيــــــــــــــــــة وزارة –

 التعليم العالي

 مي انيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة–

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات 

التـــــــــــــــــــــابع لهـــــــــــــــــــــا 

مراكـــز التـــدري  

 املنهي

شــــــــــهر لــــــــــل 

ةصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 دراس ي

أوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 األمور 

ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب 

 املدارس

 املهنية

املعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -

 والجامعات

 .الثقاةةوزارة -

وزارة التربيــــــــــــــــة -

 والتعليم

املركــــز القــــومي -

للبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث 

التربويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والتنمية

 

ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

االلتحـــــــــــــــــــــا  

بالتــــــــــــــــــــــدري  

 املنهي

التقارير 

واإلحصاءات 

 الرسمية



 املهارات الوظيفية وريادة األعمال: 4-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املسئول عن التنفيذ املستفيد

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

 عقــــــــــــد دورات تدريبيــــــــــــة فــــــــــــي
 .مجال ريادة األعمال

 نـــــــــــــدوات بمراكـــــــــــــز الشـــــــــــــباب
للتوعيــــــــــة بريــــــــــادة األعمـــــــــــال 

 .والفرص املتاحة

 تـــــــــــــــــدري  البـــــــــــــــــاحثون عـــــــــــــــــن
العمـــــــــــل عخـــــــــــى املشـــــــــــروعات 

 .الص يرة

 تنظـــــــــــــيم زيـــــــــــــارات مدرســـــــــــــية
 .ملراكز التدري  املنهي

  تنظــيم ورع عمــل للتــدري
عخـــــــى كيفيـــــــة إدارة مشـــــــرو  

 .ص ير

 وسـائ  تحتــوي عخــى توعيــة
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري  للمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

 .  الوظيفية

  مبــــــــادرة التــــــــدري

مــــــــــــــــــــــــــــــن اجــــــــــــــــــــــــــــــل 

 .التش يل

 مراكـــــــــــز التكـــــــــــوين

 .املنهى

 برامج الفرصة

 الثانية

 رابــــــــــ  إلكترونــــــــــي

 .بموقع الوزارة

 املواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

اإللكترونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

املتاحـــــة فـــــي ريـــــادة 

األعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

واملشــــــــــــــــــــــــــــــــــروعات 

 .الص يرة

ىــــــــالب التعلــــــــيم  - 2017 -2016

 .الف ي

خريجـــو التعلـــيم  -

 .الف ي

خريجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو _ 

الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــات 

 .واملعاهد

الشباب والكبـار  -

 من الجنسين

املتسربون مـن -

 التعليم

قطـــــــــــــــــا  التعلـــــــــــــــــيم الف ـــــــــــــــــي 
والتعلــــيم  التربيــــةبــــوزارة 
 .والف ي

بروتوكــــــــــــــوالت التعــــــــــــــاون -
بــــين الـــــوزارات املختلفـــــة 
ال ــي لــديها مراكــز تــدري  

مركـــــــًزا عخـــــــى  800)منهـــــــي 
( مســــــــــــــتوى الجمهوريــــــــــــــة

 :مثل
وزارة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة -

 .والتجارة
 .وزارة القوى العاملة-
 .وزارة التعاون الدولي-
 .وزارة التنمية املحلية-
 .التلامنوزارة -

زيـــــــــــــــــــــــادة نســـــــــــــــــــــــ  -
إتقـــــــــــان املهـــــــــــارات 
الوظيفيــة وريــادة 
األعمــــــــــــــــال لــــــــــــــــدى 
الشـــــــباب والكبـــــــار 
البــــــــــــــــاحثين عــــــــــــــــن 

 .عمل
انخفــــــــاض نســــــــبة -

 .البطالة
الزيـــــــــــــادة بنســـــــــــــبة -

كبيـــــــــــرة فـــــــــــي عـــــــــــدد 
الشـــــــباب والكبـــــــار 
الــــــــــــــــذين تتـــــــــــــــــواةر 
لـــــــــــديهم املهـــــــــــارات 

 .املناسبة

 إحصـــــــــــــــــــــــــــــــــاءات

الجهاز املركـزي 

للتعبئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .واإلحصاء

 التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارير

واإلحصـــــــــــــــاءات 

 .الرسمية

 تقــــــــــارير منظمـــــــــــة

العمـــــــل الدوليـــــــة 

 والعربية



 اإلنصاف واملساواة بين الجنسين: 5-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

عمــــــــــــل نــــــــــــدوات ثقاةيــــــــــــة باملدرســــــــــــة ( 1

ألوليــــاء األمــــور تو ــــح أهميــــة التعلــــيم 

 –خطــورة الــزواب املبكــر لهــن  -للبنــات

إعطـــاء ةرصـــة  -إنـــرار عمالـــة األىفـــال

التعلــيم للبنــات واالســتمرار ةيــه أســوة 

الحـــــرف  ال ـــــى يمكـــــن  -بأبنـــــالهم البنـــــين

 -أن تتـــــــــدرب علتهـــــــــا البنـــــــــات باملدرســـــــــة

الت ذيـــــــــــــــة املدرســـــــــــــــية ال ـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدمها 

 سـهيالت تنقـل البنـات مـن  –املدرسـة 

املســـــــــــاعدات املاليـــــــــــة  -وإلـــــــــــى املدرســـــــــــة

واملاديـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن زى مـــــــــــــــــــدرس وأدوات 

مدرســــــــــــــية ال ــــــــــــــى يمكــــــــــــــن أن تقــــــــــــــدمها 

املدرســـة التـــأمين الصـــقي الـــذى يقـــدم 

 للبنات امللتحقات باملدرسة

من مي انية 

 املدرسة

مرة لل 

 أسبو 

أولياء  

 األمور 

األخصائي 

 النفس ى/ االجتماعي

قلة نسبة  -

غياب البنات 

واالنقطا  

 .املدرس ى

قلـــــــــــــة نســـــــــــــ   -

التســـــــــرب بـــــــــين 

 .البنات

حـــــرص زيـــــادة  -

أوليـــــــــــــاء أمـــــــــــــور 

البنــــــــــــات عخــــــــــــى 

 حلورهن

سجالت ال ياب  -

 .باملدرسة

وزارة إحصــــــــــــــــــــــــــاءات  -

 .التربية والتعليم

متابعــــــــــــــــــــــــة أوليــــــــــــــــــــــــاء  -

األمــــــــــــــــور التحصــــــــــــــــيل 

الدراســــــــــــــــــ ى لبنــــــــــــــــــا هم 

واالنلـــــباط املدرســـــ ى 

 .لهم

شـــــــــــعور االخصـــــــــــائى  -

النفســـــــ ى / اإلجتمـــــــاعى

أولياء األمور باهتمام 

 ببنا هم



 اإلنصاف واملساواة بين الجنسين: 5-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

عمـــل مســـابقات علميـــة بـــين ةريـــق 

من البنين وآخر من البنـات تقـيس 

والتحصــــــيل الدراســــــ ي لهــــــم داخــــــل 

املدرســــة، وعمــــل مســــابقات تلــــم 

بنــين وبنــات مــن نفــس املدرســة مــع 

ةريــــق آخــــر بلــــم بنــــين وبنــــات مــــن 

مدرســــــة أخــــــرى وحصــــــول الفريــــــق 

 .الفائز عخى جائزة مادية أو عينية

من مي انية 

 املدرسة

مرة لل 

شهر منذ 

بداية 

العام 

 الدراس ي

التالميذ  

 والتلميذات

إدارة املدرســــــــــــــــــة 

معلمــــــــــوا املــــــــــواد 

الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

 املختلفة

رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  -

املســــــــــــــــــــــــــــــــتوى    

التحصـــــــــــــــــــيخى 

 .عند البنات

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعور  -

البنــة أنهــا ال 

تختلــــف عخــــى 

 زميلها 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل  -

اختبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

 .تحريرية شهرية

قيامها بكل  -

مايقوم به 

الولد من 

أنشطة صفية 

 .والصفية



 اإلنصاف واملساواة بين الجنسين: 5-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات 

 قياس األداء
 وسائل التحقق

 عــــاون البنــــين والبنــــات فــــى عمـــــل 

مجـــــــــالت حـــــــــائ  تحـــــــــة إشـــــــــراف 

املعلــــــــم تو ــــــــح حــــــــق البنــــــــة فــــــــى 

التعلــــيم واالســــتمرار ةيــــه والحــــق 

فــــــــى العمــــــــل مــــــــن خــــــــالل مقــــــــاالت 

وصـــــــور لعخصـــــــيات عامـــــــة مــــــــن 

الســــــــــــــيدات النا حــــــــــــــات يكــــــــــــــون 

لبعض البنات عمود خاص  بهن 

 لكتابة املقاالت وعمود للبنين

من 

مي انية 

 املدرسة

مرة لل 

شهر منذ 

بداية 

العام 

 الدراس ي

التالميذ 

 والتلميذات

إدارة املدرســـــــــــــــــــــة 

معلـــــــــــــــم التربيـــــــــــــــة 

الفنيـــــــــــــــة معلـــــــــــــــم 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاةة 

 املدرسية

شعور 

الفتاة أنها 

التقل 

أهمية عن 

 الولد

اقتراح البنات  -

مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة 

 والعمل ةتها

قيــــــام البنــــــات  -

بـــــــــــــــنفس األدوار 

ال ـــــى يقـــــوم بهـــــا 

البنــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــى 

 املن ل / املدرسة



 اإلنصاف واملساواة بين الجنسين: 5-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء

وسائل 

 التحقق

كتابـــــة بعـــــض األقـــــوال املـــــأثو  

والحكــــــــــــــــــم وأبيــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــعر 

واألحاديـــــــــا النبويـــــــــة وا يـــــــــات 

القرائيــــــة ال ــــــى تــــــدعو وتخــــــص 

البنـــــــــات عخـــــــــى املســـــــــاواة بـــــــــين  

عخـــــــى أورا  النتيجـــــــة والبنـــــــين 

الســـــــــــنوية ال ـــــــــــى  علـــــــــــق عخـــــــــــى 

 .الحائ 

من مي انية 

املطابع 

األميرية 

والشرلات 

الخاصة 

 والحكومية

ىوال 

العام 

عل ى 

صفحات 

 متفرقة

لاةــــــة ةئــــــات 

املجتمــــــــــــــــــــــــــــــــع 

املختلفة بما 

ةتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

التالميـــــــــــــــــــــــــــــذ 

والتلميـــــــذات 

وأوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 األمور 

املطــــــابع األميريــــــة 

مطــابع الشــرلات 

الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والحكومية

  ييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ‒

بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 

األةكــــــــــــــــــــــــــــــــار 

الســـــــــــــــــــــلبية 

عــــن  علــــيم 

 الفتاة 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  ‒

تفلــــــــــــــــــــــــيل 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

البنـــين عـــن 

 البنات



 اإلنصاف واملساواة بين الجنسين: 5-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

عمــــل بوســــترات لفتــــاة ترتــــدى الــــزى 

املدرســـــــــــ ى املهنـــــــــــدم وتحمـــــــــــل كتـــــــــــ  

مدرســــــــــــــية مرســــــــــــــوم عخــــــــــــــى وجههــــــــــــــا 

ابتسامة مشرقة وبوسـتر آخـر لفتـاة 

وجههـــــــا يـــــــو ى رثـــــــة ترتـــــــدى مالبـــــــس 

بالحرمـــــــــــــان الحـــــــــــــزن تلصـــــــــــــق هـــــــــــــذ  

البوســــترات عخــــى حــــوائ  الفصــــول 

 املدرسة بأماكن متفرقة

من مي انية 

 املدرسة

بدًء من 

العام 

الدراس ى 

ح ى 

 نهايته

التالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

 والتلميذات

معلمــــــو التربيــــــة  -

الفنيـــــــــــــــة تحـــــــــــــــة 

اشـــــــــــــــــــــــــراف إدارة 

 املدرسة

أوليـــــــــــاء  أمـــــــــــور  -

لــــــــــديهم مهــــــــــارات 

 .وقدرات ةنية

زيــادة إقبــال البنــات  -

عخــــــــــــــــــــــــــى االســــــــــــــــــــــــــتذلار 

 .والحلور بانتظام

اهتمــــــــــــــــــــــام الفتــــــــــــــــــــــاة  -

بمظهرهـــــــــا ومالبســـــــــها 

 .ونظاةتها العخصية

زيــــــــــــــــــــادة املســــــــــــــــــــتوى  -

 .التحصيخى للبنات

قلــــــــــه ال يــــــــــاب بــــــــــين  -

 .البنات

اكتســــــــــــــــاب البنــــــــــــــــة  -

قـــــــــيم ايجابيـــــــــة مثــــــــــل 

النظاةـــــــــــــــــة واملظهــــــــــــــــــر 

 .الجمالى

اشـــترال التالميـــذ ذوى االحتياجـــات 

رســم ) الخاصــة فــى مســابقات ةنيــة 

صــــناعات يدويــــة  –موســــيقى  –

 وغيرها، مع التالميذ العاديين

من مي انية 

 املدرسة 

مرة لل 

ةصل 

 دراس ى

التالميـــــــــــــذ ذوى 

االحتياجــــــــــــــــــــــــات 

الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

التالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

 العاديين

معلمـــــــــــو التربيـــــــــــة 

 (رسم) الفنية

معلمـــــــــــو التربيـــــــــــة 

 املوسيقية

يزيــــد ةــــرص التعامــــل 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع التالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

 العاديين

زيـــــــــــــــــــــــادة الداةعيـــــــــــــــــــــــة 

 للتعليم

اكســــــــــــــــاب التالميــــــــــــــــذ  -

ذوى االحتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 .الخاصة مهارة ةنية

قلــــة غيــــاب التالميـــــذ  -

ذوى االحتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

الخاصــــــة خــــــالل دةتــــــر 

 الحلور وال ياب



 اإلنصاف واملساواة بين الجنسين: 5-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

عمــــل بوســــترات لفتــــاة ترتــــدى الــــزى 

املدرســـــــــــ ى املهنـــــــــــدم وتحمـــــــــــل كتـــــــــــ  

مدرســــــــــــــية مرســــــــــــــوم عخــــــــــــــى وجههــــــــــــــا 

ابتسامة مشرقة وبوسـتر آخـر لفتـاة 

وجههـــــــا يـــــــو ى رثـــــــة ترتـــــــدى مالبـــــــس 

بالحرمـــــــــــــان الحـــــــــــــزن تلصـــــــــــــق هـــــــــــــذ  

البوســــترات عخــــى حــــوائ  الفصــــول 

 املدرسة بأماكن متفرقة

من مي انية 

 املدرسة

بدًء من 

العام 

الدراس ى 

ح ى 

 نهايته

التالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

 والتلميذات

معلمــــــو التربيــــــة  -

الفنيـــــــــــــــة تحـــــــــــــــة 

اشـــــــــــــــــــــــــراف إدارة 

 املدرسة

أوليـــــــــــاء  أمـــــــــــور  -

لــــــــــديهم مهــــــــــارات 

 .وقدرات ةنية

زيــادة إقبــال البنــات  -

عخــــــــــــــــــــــــــى االســــــــــــــــــــــــــتذلار 

 .والحلور بانتظام

اهتمــــــــــــــــــــــام الفتــــــــــــــــــــــاة  -

بمظهرهـــــــــا ومالبســـــــــها 

 .ونظاةتها العخصية

زيــــــــــــــــــــادة املســــــــــــــــــــتوى  -

 .التحصيخى للبنات

قلــــــــــه ال يــــــــــاب بــــــــــين  -

 .البنات

اكتســــــــــــــــاب البنــــــــــــــــة  -

قـــــــــيم ايجابيـــــــــة مثــــــــــل 

النظاةـــــــــــــــــة واملظهــــــــــــــــــر 

 .الجمالى

اشـــترال التالميـــذ ذوى االحتياجـــات 

رســم ) الخاصــة فــى مســابقات ةنيــة 

صــــناعات يدويــــة  –موســــيقى  –

 وغيرها، مع التالميذ العاديين

من مي انية 

 املدرسة 

مرة لل 

ةصل 

 دراس ى

التالميـــــــــــــذ ذوى 

االحتياجــــــــــــــــــــــــات 

الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

التالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

 العاديين

معلمـــــــــــو التربيـــــــــــة 

 (رسم) الفنية

معلمـــــــــــو التربيـــــــــــة 

 املوسيقية

يزيــــد ةــــرص التعامــــل 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع التالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

 العاديين

زيـــــــــــــــــــــــادة الداةعيـــــــــــــــــــــــة 

 للتعليم

اكســــــــــــــــاب التالميــــــــــــــــذ  -

ذوى االحتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 .الخاصة مهارة ةنية

قلــــة غيــــاب التالميـــــذ  -

ذوى االحتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

الخاصــــــة خــــــالل دةتــــــر 

 الحلور وال ياب



 اإلنصاف واملساواة بين الجنسين: 5-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

عمـــل نـــدوات تثقيفيـــة للتالميـــذ 

العــــــاديين  هــــــدف قبــــــولهم دمــــــ  

ذوى االحتياجـــــــــــــــــــات الخاصـــــــــــــــــــة 

 .معهم

من مي انية 

 املدرسة 

مرة 

أسبوعيا 

 ملدة شهر

التالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديين 

التالميـــــــــــــذ ذوى 

االحتياجــــــــــــــــــــــــات 

 الخاصة

اإلدارة العامــــــــة  -

 .للتربية الخاصة

خبـــــــــراء التربيـــــــــة  -

الخاصـــــــــــــــة مـــــــــــــــن 

املركـــــــــــز القـــــــــــومى 

للبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث 

التربويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .والتنمية 

خبـــــــــراء التربيـــــــــة  -

الخاصــة بكليــات 

 .التربية

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدة  -

التالميـــــذ العـــــاديين 

للتالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ذوى 

االحتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 .الخاصة

تكـــوين صــــداقات  -

بـــــــــــــــــــــــين التالميـــــــــــــــــــــــذ 

العاديين والتالميذ 

ذوى االحتياجـــــــــــــات 

 .الخاصة

خـــــــــــــــــالل قيـــــــــــــــــاس  -

الــــــــــــــــــــــــرأى العــــــــــــــــــــــــام 

 .للتالميذ العاديين



 محو أمية الشباب والكبار: 6-4ال اية 
األنشطة 

 التوعوية

 املوارد

 
 املستفيد املدة الزمنية

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

 قواةــــــــــــــــــــــــــــــــل

 تنموية

 مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدات

مــــــــــــــــواد )عينيــــــــــــــــة 

ىبيـــــــــة  -غذائيــــــــة 

 -اغطيــــــة  –

اعالنـــــــــات مرئيـــــــــة 

ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعة 

لزيــــادة الداةعيــــة 

لاللتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

بفصـــــــــــــول محـــــــــــــو 

 األمية   

2016-

2017 

املناىق االكثر 

 ةقرا

الهيئــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــع 

مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

املجتمـــــــع املـــــــدني 

وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات 

 والجامعات

 اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

الحاصــــــــــــــــــــــلين 

عخــــــــى الــــــــدعم 

مــــــــــــــن خــــــــــــــالل 

 .القاةلة

  اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

امللتحقــــــــــــــــــــــــــين 

بالفصــــــــــــــــــــــــــول 

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن 

 .بالقواةل

 اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

املتحــــــــــــــــــــــــررين 

 من األمية 

 امتحانـــــــــــــــــــــــات

 .ةورية

 اســـــــــــــــــــــتمارات

االلتحــــــــــــــــــــــــــــا  

بالفصــــــــــــــــــــــــول 

ال ـــــــــــــــي تبـــــــــــــــين 

ىريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الحصـــــــــــــــــــــــــــول 

عخـــى معلومـــة 

االلتحــــــــــــــــــــــــــــا  

بفصــــل محــــو 

 األمية 



 محو أمية الشباب والكبار: 6-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

 توعويةندوات   ‒

بــــــــــــــــــــرام  تنظــــــــــــــــــــيم –

 .مرئية ومسموعة

 تقـــــــــــــــديم حـــــــــــــــواةز

وجـــــوائز لتعـــــجيع 

امللتحقــــين ببــــرام  

 .محو األمية

عمـــل نـــدوات تربويـــة 

بأمــــــــــــــــــــــــاكن ســــــــــــــــــــــــكن 

وعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

   .املتعلمين

التوعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

بمخــــــــاىر األميــــــــة 

عخـــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــــرد 

واألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 واملجتمع 

 عريــــــــف ببــــــــرام   

محــــــــــــــــــــو األميــــــــــــــــــــة 

وىـــــر  املشـــــاركة 

 ةتها

  

2016-

2017  

املجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــع 

لاةــــــــــــــة مــــــــــــــن 

 خالل  

 –املســاجد )

 –الكنــــــــائس 

 –املـــــــــــــدارس 

مراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

 الخ-الشباب

الهيئـــــــــــــــة مـــــــــــــــع 

املؤسســـــــــــــــــــــات 

الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ومؤسســـــــــــــــــــات 

املجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 املدني 

اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد -

امللتحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

بالفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

نتيجــــــة االعـــــــالن 

 بالقواةل

اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد -

املتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمين 

للمســــــــــاهمة فــــــــــي 

األميــة مــن  محــو

 ميسرين  

اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد -

املتحـــــــررين مـــــــن 

 األمية

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمارات 

االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

بالفصـــــول ال ـــــي 

تبـــــــــــــــين ىريقـــــــــــــــة 

الحصـــــــول عخـــــــى 

معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

بفصــــــــــــــل محــــــــــــــو 

 األمية 

بحــــــــــوث قيــــــــــاس 

الــــــــــــــرأي العـــــــــــــــام 

ال ــــــــــــــي تنفــــــــــــــذها 

 الهيئة



 محو أمية الشباب والكبار: 6-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

 مناقشة قلايا األمية -
عـــــــــرض تجـــــــــارب نا حـــــــــة -

 للمتحررين
عـــــــــرض نمـــــــــاذب ملـــــــــيئة -

/ لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس 
عناصـــــر االشـــــراف /املعلـــــم

 والتوجية
التوعيــــــــــــــــــــــــة بملــــــــــــــــــــــــمون -

املـــــــــــــــواد الثقاةيـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــي 
تتناســـــــ  مـــــــع احتياجـــــــات 

 –بيئيــة  - ــحية) الفئــات
 (  إلخ-زراعية

تقــــــــديم انشــــــــطة اثرائيــــــــة -
لـــــــــــــــدةع عمليـــــــــــــــة الـــــــــــــــتعلم 

 الذا ي 

دورات   3
تليفزيونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واذاعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
مكثفــــــــــــــــــة ملــــــــــــــــــدة 

2016-2017 
 لقياس اثرها  

املجتمـــــــــع -
 لاةة 

  األميين-

الهيئــــــــــــــــة مــــــــــــــــع 
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 
االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 
والقنــــــــــــــــــــــــــــــــــوات 
التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الرسمية 

اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد -
امللتحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

 بالفصول 
اعــداد ونوعيــة -

قلــــــــــــــايا محــــــــــــــو 
األميـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــي 
تناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 
االبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث 
العلميـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي 
مجـــــــال االعـــــــالم 

   والتعليم

تقليـــــــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــــــ  
األميــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــين 

 الشباب والكبار
دراســــات تقويميــــة 
لفاعليــــــــــة وســــــــــائل 
االعـــــــــــــــــــــــــــــــالم فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
التوعيــــــــة بقلــــــــية 

 األمية 

مناقشــــــة قلــــــايا -
 األمية 

عـــــــــــــرض تجـــــــــــــارب -
نا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 للمتحررين
عـــــــــــــــرض نمـــــــــــــــاذب -

ملـــــــــــــــــــــيئة لكـــــــــــــــــــــل 
/ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس 

عناصــــــــــــــر /املعلــــــــــــــم
االشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 

 والتوجية
التوعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -

بملــــــــمون املــــــــواد 
الثقاةيـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــي 
تتناســـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــع 
احتياجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 - ـــــحية) الفئـــــات
-زراعيــة –بيئيــة 

 ( إلخ
تقــــــــــديم انشـــــــــــطة -

اثرائيـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــدةع 
عمليــــــــــــــــة الــــــــــــــــتعلم 

 الذا ي 



 املعرةة واملهارات للتنمية املستدامة: 7-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

أنشطة الطاقة 

كمصدر صديق للبيئة 

في مجال امليا  

والطاقة والهواء 

 والنفايات

استثمار املواد 

في املعامل 

 املدرسية

شهر في 

لل ةصل 

 دراس ي

 

 الطالب 

املعلمين مع 

الطالب في 

حصص 

األنشطة 

العلمية 

 والعملية

الت يرات 

اإليجابية في 

سلول الطالب 

في املحاةظة 

 عخى املدرسة

مسابقات بين 

املدارس في 

التجارب 

  املبتكرة 

إعداد الوسائل 

التعليمية وامللصقات 

والندوات واإلذاعة 

املدرسية في مجال 

 الوعي البيئي

 خامات البيئة

ةصل 

دراس ي 

لامل 

ويتجدد 

 
ً
 سنويا

 الطالب 

الطالب مع 

ااملعلمين في 

حصص 

 األنشطة

الت يرات 

اإليجابية في 

سلول الطالب 

في املحاةظة 

عخى جمال 

املدرسة 

 ونظاةتها

إعادة تدوير 

 خامات البيئة



 املعرةة واملهارات للتنمية املستدامة: 7-4ال اية 

 األنشطة التوعوية
 املوارد

 

املدة 

 الزمنية
 املستفيد

املسئول عن 

 التنفيذ

مؤشرات قياس 

 األداء
 وسائل التحقق

 مشروعات تجميل البيئة

الرحالت 

امليدانية إلى 

األماكن 

الطبيعية، 

 وغيرها

رحلة لل 

ةصل 

 دراس ي

 الطالب 
الطالب مع 

 األخصائيين 

الحفاظ عخى 

واجهة املدرسة 

والتعجير أمام 

 املدرسة

تجسيد مفاهيم 

الوعي البيئي 

وتحويل األقوال 

 إلى أةعال  

مشرو  الحدائق 

 املدرسية

أدوات الزراعة 

 باملدرسة

أسبو  في 

إحدى 

الفصول 

 الدراسية

الطالب 

 واملعلمين

مدرس ي التربية 

 الزراعية

املدرسة »جائزة 

في « الخلراء 

نهاية لل عام 

 دراس ي

املحاةظة عخى 

النباتات 

واألشجار 

 املدرسية

تفعيل أنشطة األندية 

 البيئية
 خامات البيئة 

شهر في 

إحدى 

الفصول 

 الدراسية

 الطالب 

مشاركة أولياء 

أمور الطالب 

واملجتمع املحخي 

للتوعية 

 املجتمعية 

إصدار مطويات 

و حف حائطية 

ونشرات عن 

 االنجازات العلمية

املشاركة في 

 أسبو  البيئة 



 ( تابع)
ً
 املستدامة؟كيف ننتقل للتنمية : ثالثا

 ؟أهداف التنمية املستدامةكيفية تعزيز تنفيذ ورصد 

 وصفية بيانات لتوفيرا املستدامة، التنمية أهداف ملؤشرات جديد دليل إعداد -1
 .الرسمية املتحدة اةمم لغات خالل من  سابها وكيفية املؤشرات لتعريف

  أهداف وتقييم رصد على واإلقلي ي الوطني املستوىا على التدريب مبادرات تعزيزا -2
 مؤشرات إلنتا  اإل صائية القدرات تحسين أجل من املستدامة، التنمية

 .والدولية الوطنية املصادرا بين اإل صائية التباينات من والحد ،جيدة
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