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موقعیت جغرافیایی 

از پرجمعیت ترین کشورهای آفریقایی و خاورمیانهیکی -

میلیون ۸۰بیش از جمعیت -

و اسکندریهقاهره :شهر بزرگ دو -

بشریاز قدیمی ترین تمدن های یکی -

کشوری است در شمال و شمال شرقی قاره آفریقا-

کیلومتر مربع ۱٬۰۰۱٬۴۴۹آن مساحت -

.آخرین کشوری است که رود نیل از آن می گذرد و سپس به دریای مدیترانه می ریزدمصر -

:مصر به سه قسمت تقسیم می شودسرزمین -

.صحرای شرقی یا عربی. ۱

.شبه جزیره سینا و زمینهای نیل. ۲

.صحرای غربی. ۳



زبان و دین

آسیایی است-زبان های مصری نام یکی از زیرشاخه های خانواده زبان های آفریقایی-

:زبان های مصری-

زبان مصری باستانی•

زبان مصری میانه•

زبان مصری نو•

زبان مصری دموتی•

زبان قبطی•

ایمان به آلهه عدیده به صورت خدایان بزرگ و عظیمی که در رأس دیگر آلهه قرار داشته اند در آمده و-

خدای کل آن قوم و رب االرباب آن ملت به شمار رفته 

یان و مانند آمون رع و اوزیریس نزد مصریان و مارادوخ نزد بابلی ها و زئوس نزد یونانیان و ژوپیتر نزد روم

.اهورامزدا نزد ایرانیان



ساختار آموزشی

وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی ٬آموزش عالی و امور دینی را بر عهده دارد 

دوره ابتدائی و راهنمائی برای همه ) سال یعنی 15تا 6تحصیل در این کشور برای همه رایگان و برای کودکان سنین 

اجباری است و در صورت امتناع والدین در فرستادن فرزندان به مدرسه آنها ( افراد حتی خارجی ها ی مقیم این کشور 

مورد پیگرد قرار می گیرند 

سالگی آغاز می شود و سه دوره تحصیلی ابتدائی ٬ راهنمائی و متوسطه در نظام آموزشی 6آموزش ابتدائی از 

.کشوروجود دارد و مقاطع تحصیلی از نظام سالیانه تحصیلی برخوردار می باشد 



آموزش ابتدایی

سال 12تا 5/5

مدارس ابتدائی دولتی یا خصوصی 

دولتی به صورت رایگان 

کتابهای درسی نیز رایگان

پنج روز در هفته 

ساعت متغییر است 30تا 25بسته به کالس و بر حسب گنجاندن زبان خارجی ٬موسیقی و غیره در تدریس از 

عصر ادامه 7تا 2ونیم  بعد از ظهر است و کالسهای شیفت بعد از ظهر از ساعت 1ونیم تا 8شروع کالسها از ساعت 
. دارد 

. روز به طول می انجامد 175سال تحصیلی 



اهداف آموزش ابتدایی

.پرورش همه جانبه جسمی و روحی دانش آموزان•       

.سی بسط و تنظیم رابطه فعالیتهای خالقانه برنانه ها ٬ وضعیتها و پدیده های در•       

ایجاد سازوکارهای الزم برای تحلیل دانش ٬ پرورش قوای جسمی و بهبود شرایط•       

.روحی ٬روانی و پرورش مهارتهای حرکتی دانش آموزان

  •

ه درک جوهره مفاهیم کلیدی و کسب تدریجی توانایی گذشتن از داده های حسی ب
.حوزه تفکر انتزاعی 

   •

آشنایی تدریجی با ارزشها ی اخالقی ٬ دینی ٬ ملی ٬انسانی و دیگر ارزشها و 
.سازماندهی آنها در یک نظام ارزشی 

  •

ود پرورش قوای ذوقی به منظور ارائه آثار هنری و بیان خویشتن در آفریده های هنر خ

.



٬تاریخ٬دینوطبیعیعلوم٬جدید٬ریاضیاتیونانیزبانشاملدومواولکالسهایدروس

.مدرسهوزندگیوهنرآموزش٬بدنیتربیت

٬طبیعیعلوم٬ریاضیات٬دومزبانشاملدرسیهایبرنامهچهارموسومکالسهایدر

آموزشساعتیکوهفتهدرخارجیزبانآموزشساعتسه.بدنی٬تربیتوتاریخدین

.شودمیدادهآموزشمدرسهفرهنگوزندگیوموسیقی

برنامه ریزی درسی 



ارزیابی تحصیلی

 . در تمام کالس های ابتدائی نوعی ارزیابی توصیفی وجود دارد که به معلمان امکان می دهد اطالعات

های مفصلی در باره نتایج فعالیتهای دانش آموزان در مدرسه و توانائی ها و استعدادها و نقص ها و کمبود

او در حوزه های خاص را متوجه و به والدین آنها گوشزد در کالسهای سوم و چهارم ابتدائی مقیاس نمره 

" .عالی ٬ خیلی خوب ٬ خوب٬ نسبتاً خوب "گذاری عبارتند از 

 ٬ 8-٬7 خیلی خوب 10-9عالی " در کالسهای پنجم و ششم مقیاس ذیل مورد استفاده واقع می شود

های نتایج ارزیابی تحصیلی در اتحادیه معلمان بررسی می شود و برای کالس. و نسبتاً خوب 6-5خوب 

رای اول تا پنجم ابتدائی یک گواهی پیشرفت و برای دانش آموزان کالس ششم یک گواهی تحصیلی ب

.ثبت نام در دوره راهنمائی تحصیلی داده می شود 



وضعیت  بي سوادي

 نفر مي باشند 646677جمعیت بي سواد كشور 2004براساس سرشماري سال

نفر زن مي باشند  توزيع سني و 444070نفر مرد و 202607كه از اين تعداد 

.به شرح جدول ذيل مي باشد سوادان جنسي بي 



توزيع بي سوادان جدول 
برحسب جنس و گروه سني



مقدماتي متوسطه

د و مدارس مقدماتي متوسطه از يك خصیصه بارز و برجسته و يك كاركرد ويژه برخوردار ان

ها آن اينکه در اين مقطع دانش آموزان به توانائي هاي الزم در جهت بازشناسي استعداد

و كشف توانمندي هاي وجودي خويش دست يافته و به هدايت و جهت دهي اين قبیل 

.توانايیها در راستاي نوع مناسبي از آموزش در مقطع آموزش مي پردازند



اهداف آموزشي
1- ريشه كن سازي فاکتورهاي بي سوادي و توانمند سازي فراگیران در كسب مهارت هاي

ارتباطي 

2- تأكید بر عناصر ارزش هاي بدست آمده توسط فراگیران بر اساس معیارهاي عقلي

3- كمك به فراگیران درجهت درك اهمیت مشاركت اجتماعي و تشويق به مشاركت درامور
آموزشي

4- تجهیز و آشناسازي فراگیران با اصول٬ ارزش ها و مهارت هايي كه به توانايي آنان در كار و
سازگاري و تعامل با جامعه تكنولوژيك منتهي گردد 

5- همكاري با فراگیران در جهت تقويت و توسعه مهارت هاي خود آموزي

6-تجهیز فراگیران به مباني بنیادين علم و دانش

7- ترمیم و تحقیق اهداف تعیین شده براي آموزش مقدماتي متوسطه همچون رشد و پرورش
توانايي هاي جسمي٬ رواني٬ عاطفي و اجتماعي فراگیران

8- رشد و توسعه منش ها و عملكردهاي دمكراتیك و طرح ريزي شالوده هاي الزم به منظور
مشاركت افراد در امور سیاسي و فعالیت هاي جمعي از طريق انجام فعالیت هاي متعدد 

با مدرسه اي به گونه اي كه باعث تعامل مثبت فراگیران با مؤسسات و افراد جامعه و آشنايي آنان
.وظائف و حقوق شهروندي گردد

9- تقويت مباني هويت ملي و تعالي جنبه هاي شخصیتي افراد با اتكا بر عظمت ملي



اصول آموزشي

-تأكید بر ارزش هاي مذهبي همراه با درك و فهم صحیح اين ارزشها

2- توسعه و ترقي مهارت هاي ارتباطي مؤثر كه منجر به رشد و تعالي افراد در فرايد فراگیري زبان
ان هاي به همین سان به فراگیري زب. عربي به عنوان ابزار و مبناي تحكیم و تثبیت هويت ملي مي گردد

.خارجي به عنوان ابزار ارتباط با تمدن و تكنولوژي جهاني تأكید و توجهي خاص مبذول مي گردد

3-اولويت دهي به رشته هاي جديد آموزشي و مطالعه دقیق و همه جانبه اين قبیل رشته ها

4-توسعه و ترقي تفكر هدف مند و خالق

5-تربیت و پرورش نگرش  هاي خالق به منظور شكوفائي افراد در فعالیت هاي مختلف

6-توسعه و ترقي نگرش ها و تمايالت شخصي

7-تأكید بر ارزش هاي ديني و اجتماعي

8- بذل توجه به آموزش زبان عربي درجهت تقويت زبان عربي كالسیك به عنوان ابزاربیان ملي

9-بذل توجه به آموزش و فراگیري زبان هاي خارجي و سعي درارتقاء سطوح يادگیري زبان هاي خارجي



تکمیلي متوسطهواحد بندی مقطع 

مدارس 

تجربي

دوره مقدماتي 

حرفه اي

زبان تجربي و زبان 

خصوصي

مدارس دولتي و 

خصوصي 

سو

م

موضوعات درسي اول دومسوماولدومسوماولدومسوماولدوم

علوم مذهبي222222333333

زبان عربي666333666666

زبان خارجي اول 555222888555

زبان خارجي دوم---33-------

رياضیات555333555555

علوم اجتماعي333222333333

علوم و بهداشت444222444444

آموزش هنر222222333333

تربیت بدني101010222333333

آموزش موسیقي111322211111

و رشته هاي فني 444-20202044444

حرفه اي

جمع424242404040404040343434



 نهایت وارد دبیرستان ها یا ٬در متوسطه گذراندن سه سال دوره دانش آموزان بعداز

هنرستانهای حرفه ای میشود که طول مدت تحصیل در این مکان سه سال میباشد 

وع با اتمام این دوره موفق به گرفتن دیپلم دبیرستان میشوند ودر مجمآموزان ودانش 

.است طول مدت تحصیل قبل از دانشگاه در کشور مصر دوازده سال 



تحصیالت عالی دانشگاه

دانشگاه4ودولتیدانشگاه12مصردراستپذیرامکانهادانشگاهدرعالیتحصیالتگذراندن

ومعلمتربیتیدانشکدهجملهازتخصصییدانشکده17اختصاصیدانشسرای58خصوصی

تحتعالیهایداشگاهتمامودارندفعالیتعالیآموزشسطحدربدنیتربیتیدانشکده

.هستندعالیآموزشوزارتپوشش

دفتر.استخوببسیارمعدلبادبیرستاندیپلمداشتنعالیهایآموزشمراکزبهورودشرط

.داردبرعهدهداشگاهبهورودبرایقبولینمراتتعیینیوظیفههماهنگی

یدورهنمراتاساسبرمعدودیتعدادولیاستزیادبسیارهادانشگاهبهورودداوطلبانتعداد

درویانگلیس-عربیمصردانشگاهدرتحصیلزبان.شوندمیدانشگاهبهورودبهموفقدبیرستان

.باشدمیفرانسویدانشگاهدو

پذیردمیداشجوآزمونشرطباارشدکارشناسیمقطع.



با تشکر از توجه شما


