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 رقم

  المحور

المدة  الجهة المنوط بها التنفٌذ  المقترحة محاور الخطة
المقترحة 

 للتنفٌذ

 االبتدائًإعادة صٌاغة أهداف استراتٌجٌة التعلٌم  1
محو أمٌة القراءة والكتابة  فً مصر لتركز على: 

، وتعلٌم والموسٌقى والرٌاضة واألمٌة الرقمٌة
األخالق وحب الوطن والعمل الجماعً واكتشاف 

التشجٌع على المواهب الكامنة لدى كل تلمٌذ و
 .التفكٌر واالبتكار

 .مجلس الوزراء*

 .وزارة التربٌة والتعلٌم*

 أشهر 3

إنشاء المجلس األعلى للتعلٌم برئاسة رئٌس  2
رئٌس مجلس  ٌضم فً عضوٌتهو الجمهورٌة
وزٌر التربٌة والتعلٌم  :عددا من الوزراءالوزراء و

ر الصحة ووزٌر الثقافة ووزٌر التعلٌم العالً ووزٌ
ووزٌر التخطٌط  ورئٌس الهٌئة الوطنٌة لإلعالم 
وممثل عن الدٌن اإلسالمً وممثل عن الدٌن 

باإلضافة إلى شخصٌات عامة معنٌة المسٌحً، 
ممثل عن عن المدارس الخاصة و بالتعلٌم وممثل

 ممثل عن المدارس الدولٌةالجامعات الخاصة و
وممثل عن المعاهد  وممثل عن الجامعات األهلٌة

 .العلٌا الخاصة

 .رئاسة الجمهورٌة*

 .مجلس الوزراء*

  .وزارة التربٌة والتعلٌم*

 .وزارة التعلٌم العالً*

 شهرٌن

االكتفاء بمجانٌة التعلٌم العام حتى نهاٌة المرحلة  3
االبتدائٌة، مع تخصٌص منح مجانٌة للطالب 

الستكمال دراستهم فً التعلٌم العام   المتفوقٌن
اإلعدادي والثانوي  والجامعً سواء فً 

 .أو أهلٌة مدارس/جامعات حكومٌة أو خاصة

 .مجلس الوزراء*

 .البرلمان*

 .وزارة المالٌة*

 أشهر 5

جعل المرحلة اإلعدادٌة قسمٌن: أحدهما عام وآخر  4
 اإلعدادي الفنًفنً مع االستمرار فً مجانٌة التعلٌم 

 والثانوي الفنً.

 .مجلس الوزراء*

  .البرلمان*

 .وزارة التربٌة والتعلٌم*

 أشهر 9

وقف الزٌادات السنوٌة لمصروفات المدارس  5
  والدولٌة،واألهلٌة الخاصة الحكومٌة ووالجامعات 

الرقابة والحوافز لها فً ظل  مع مزٌد من التشجٌع
المصروفات التً و التعلٌمٌة هاخدماتعلى جودة 

تقوم بتحصٌلها؛ لزٌادة اإلقبال علٌها؛ بما ٌخفف 
 العبء على اإلنفاق العام على التعلٌم قبل الجامعً.

 .مجلس الوزراء*

  .وزراة التربٌة والتعلٌم*

 وزارة التعلٌم العالً.*

 لضمان القومٌة الهٌئة*
 .واالعتماد التعلٌم جودة

 أشهر 9
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 والثانوياإلعدادي زٌادة مصروفات التعلٌم العام ) 6
تتناسب مع الطبقة ( زٌادات معقولة والجامعً

  ،وسطىال

زٌادة  فً  مع االستفادة من هذه الزٌادات
 فٌما ٌلً:مخصصات التعلٌم الجامعً وقبل الجامعً 

 .وأساتذة الجامعات زٌادة رواتب المدرسٌن -

وقاعات المحاضرات ٌادة عدد الفصول ز  -
/قاعة وتخفٌض متوسط كثافة الفصل

 المحاضرات

برامج تدرٌبٌة مكثفة لإلدارة  إعداد -
ال ٌقل البرنامج عن  والجامعٌة المدرسٌة

قٌادٌة شهر، وذلك قبل تولً أحد مسئولٌة 
 فً المدارس والجامعات الحكومٌة.

 والجامعات إدخال اإلنترنت فً المدارس -
 الحكومٌة.والمعاهد 

برامج تدرٌبٌة مكثفة  لمدرسً  إعداد -
ات لزٌادة العلوم والرٌاضٌالحاسب اآللً و

فً المدارس  جودة تدرٌس هذه المواد
 .والجامعات الحكومٌة

 .مجلس الوزراء*

  .وزارة المالٌة*

 .وزراة التربٌة والتعلٌم*

 .وزارة التعلٌم العالً*

 عام 

والمعاهد األدبٌة تحفٌض أعداد المقبولٌن بالكلٌات  7
  ،واإلجتماعٌة

والمعاهد الفنٌة بالكلٌات  وزٌادة أعداد المقبولٌن
وخاصة فً  التكتولوجٌة والطبٌة والهندسٌةو

نوات التخصصات التً ٌحتاجها سوق العمل عبر الس
 .القادمة

 .وزارة التعلٌم العالً*

المجلس األعلى *
 .للجامعات

 الجامعات مجلس*
 .األهلٌة و الخاصة

*مجلس شئون المعاهد 
 العلٌا الخاصة.

 عام 
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