
 وزیر التربیة والتعلیم یعلن مجموعة من القرارات للتیسیر على أبنائنا الطالب
 

 أعلن الدكتور طارق شوقي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفني، في رسالة مصورة الیوم، مجموعة من القرارات للتیسیر على أبنائنا

 الطالب في هذه الظروف االستثنائیة التي تمر بها البالد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعلیمیة

 

 وجاءت القرارات كالتالي

 

 جمیع سنوات النقل (من الصف الثالث االبتدائي حتى الثاني اإلعدادي): سیتم االكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى -

 یوم 15 مارس 2020 (بدایة تعلیق الدراسة) وسیتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي

 

 سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقیة (والتي كان من المقرر تدریسها بعد قرار تعلیق الدراسة لجمیع السنوات التعلیمیة) في العام -

 الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم اإلتفاق مع وزارة التعلیم العالي على أن یتم تدریسها في السنة التمهیدیة لكل

 الكلیات

 

 الصف األول والثاني الثانوي: سوف تشمل االختبارات اإللكترونیة كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس -

 2020 (بدایة تعلیق الدراسة)، واالكتفاء بعقد االختبار التجریبي (المقرر عقده یوم 5 أبریل 2020) لطلبة الصف األول الثانوي فقط

 من المنزل، وسیتم تقسیم الطلبة إلى مجموعات على مدار الیوم للدخول على منصة االمتحانات

 

 الصف الثالث الثانوي: سوف تشمل االمتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي األول + الفصل الدراسي -

 الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع االلتزام بالجدول المعلن المتحانات نهایة العام، واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائیة التي تضمن سالمة

 أبنائنا الطالب وزیادة عدد اللجان

 

 شهادة المرحلة اإلعدادیة (الصف الثالث اإلعدادي): یتم االكتفاء بتقدیم مشروع بحثي للترم الثاني ویعد شرًطا للنجاح ویحصل الطالب -

 (بعد نجاحه في المشروع) على نتیجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسیكون تنسیق االنتقال للمرحلة التعلیمیة التالیة (ثانوي

 عام/فني) بمجموع الفصلین الدراسیین األول والثاني مًعا

 

 كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفني، عدة إجراءات لطلبة التعلیم الفني، كالتالي

 

 التعلیم الفني (سنوات النقل): استمرار الطالب في أنشطة التعلم عن بعد من خالل القنوات التعلیمیة (قناة مصر التعلیمیة ١١٧٤٧ -

 رأسي - نایل سات)، وقناة التعلیم الفني على موقع الیوتیوب حتى یوم الخمیس 16 أبریل 2020، وتم إتاحة جمیع المواد الدراسیة

 والتعلیمیة المصورة لسنوات النقل بمدارس التعلیم الفني (أون الین) على منتدیات قطاع التعلیم الفني

(www.fanyeduc.yoo7.com) 

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fwww.fanyeduc.yoo7.com


 

 قناة التعلیم الفني على یوتیوب -

https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q 

 مدارس التكنولوجیا التطبیقیة ومدارس الجدارات (سنوات النقل): سیتم التواصل بین المعلمین والطالب طوال فترة تعلیق الدراسة عن -

 https://edmodo.org طریق استخدام موقع

 

 الفترة من 18 حتى 23 أبریل 2020 (طلبة التعلیم الفني وطلبة مدارس التكنولوجیا التطبیقیة): تكلیف الطالب بإجراء أنشطة تعلیمیة -

 عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبیقیة، وتنفیذ تصمیمات باستخدام البرامج التخصصیة على الحاسب، وإعداد عروض

 تقدیمیة مصاحبة لألنشطة التعلیمیة

 

 الفترة من 26 أبریل حتى 15 یونیو 2020: إعداد كل طالب ملف مجمع باألنشطة التعلیمیة التي أنجزها، ویقوم الطالب بتسلیم الملف -

 إلى مدرسته بعد االنتهاء من إعداده، وترحیل التطبیق العملي للجدارات العملیة والتطبیقیة لحین حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء

 العام الدراسي الجدید بثالثة أسابیع

 

 سیتم إصدار النتائج النهائیة لطالب النقل بناء على ملف األنشطة التعلیمیة الذي یسلمه الطالب، وأدائه في األنشطة العملیة التي ستتم -

 .قبل بدء العام الدراسي الجدید بثالثة أسابیع، باإلضافة إلى نتائج الفصل الدراسي األول

 :كما شملت قرارات الوزیر المدارس الدولیة (الشهادة البریطانیة، والدبلومة األمریكیة)، وجاءت القرارات كالتالي

 :أوًال- الشهادة البریطانیة

 من الصف األول حتى التاسع: إجراء مشروع بحثي من خالل إدارة المدرسة لالنتقال إلى الصف األعلى -

 

 الصفوف (6 و8 و9): یتولى المركز الثقافي البریطاني مخاطبة هیئات االختبار لرد رسوم االختبارات المقررة -

 

 الصفوف (10 و11 و12): تتواصل الوزارة مع المركز الثقافي البریطاني لتحدید أسلوب التقییم -

 

 بالنسبة المتحانات المواد القومیة: من الصف ١ حتى ١١ یتم إجراء مشروع بحثي لالنتقال إلى الصف األعلى، ولطلبة الصف ١٢ یتم -

 اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع

 

 ثانیًا- الدبلومة األمریكیة

 من الصف األول حتى الثاني عشر: إجراء مشروع بحثي بالتواصل مع إدارة المدرسة باإلضافة إلى اختبارات الفصل الدراسي األول -

 شرًطا لالنتقال إلى الصف األعلى

 :الصف ١٢ وااللتحاق بالجامعات، وتنقسم إلى جزئین -
 

https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fedmodo.org


 * للطالب الذین لم یجتازوا امتحان ال SAT: یمثل الـGPA نسبة 100% من المجموع لاللتحاق بالجامعة، وعقد امتحان قبول تقوم به
 وزارة التعلیم العالي في المواد المؤهلة حسب كل تخصص.

 
SATوالـ GPA 40%یختار الطالب بین االلتحاق بالجامعة طبقًا لمعاییر العام الماضي (الـ ،SATللطالب الذین اجتازوا امتحان الـ * 

 %60)، أو أن یمثل الـGPA 100% من مجموع دخول الجامعة.
 

 - للطالب الراغبین في االلتحاق بالكلیات العلمیة: یشترط أن یكون الطالب قد أتم المواد المؤهلة للتخصص المستهدف، أو أن یجتاز
 الطالب امتحان SAT ll طبقًا لمعاییر العام الماضي.

 
 بالنسبة المتحانات المواد القومیة: من الصف ١ حتى ١١ یتم إجراء مشروع بحثي ویضاف إلى نتائج اختبارات الفصل الدراسي -
 .األول لالنتقال إلى الصف األعلى، أما عن طلبة الصف ١٢ یتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع

 :كما أعلن وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفني، عن تفاصیل المشروعات البحثیة المطلوبة من الطالب، وجاءت كالتالي
 یوم ٢ أبریل 2020: سیتم اإلعالن عن اإلطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكیفیة تصحیحه، على أن یتم تكلیف الطالب -

 بالمشروعات البحثیة المطلوبة یوم 5 أبریل 2020
 

 وحذر الوزیر من الغش بین الطالب في عمل المشاریع (البحث)، قائًال: "سیتم استبعاد المشاریع (األبحاث) المتطابقة، ألن ذلك یعد
 "عمًال غیر قانونًیا وغیر أخالقًیا

 
 وبالنسبة ألبنائنا الطالب بالخارج، أعلن الدكتور طارق شوقي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفني، عن إتاحة الدخول إلى المكتبة
 من الخارج، وذلك في سبعة دول هي: "اإلمارات، السعودیة، البحرین، الكویت، األردن، (https://study.ekb.eg) الرقمیة

 لبنان، إیطالیا"، خالل األسبوع المقبل
 

https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fstudy.ekb.eg

