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 0202رؤية مصر 
  0202األبعاد االجتماعية لرؤية مصر  

 حمور العدالة االجتماعية  -1

 الرؤية

يفيبنللللل  ي 0202 للللل  ي تتمثلللللؤية االسلللللييةللللللل ةتجتجيي ة حة لللللييةل تم  جللللليي تللللل يي

جمتمللللللي للللل يتييت للللل تةيستمجلللللايب ص للللل دةةييفية  للللل  يدة  لللللا يةل ت للللل يسيييي

جمتملللللي لللل ياييجملتم لللل ةدةل تم  جللللييدة  ج لللللجييدبلللل  ة ييا لللليييلللل يةل للللحي  ييي

 ةلللل ية   لللليي للللايةصلللل ةلنوييفيةصللللل اةييدة ت يسلللللية  لللل يتييفي لللل  يي لللل س ييييييي

دحي لللاي لللا ية لللاةييةل تمللل   يةصللل  ي ةللل ييييييية  للل    ة   للل  ةيدةز للل ييدللللج يةييي

ة  لللحاةوييدسللل  اايا جللل وية م سللليييللل يوللل لاية جللل ةييدس للل  ي ةللل ية تللل ةي ي  للل  حةييييي

 .ة م سيي ة ئ ويةألدىليب  ا  سيشاةئحيةجملتمليةصهملييدحي اي

  اإلسرتاتيجيةاألهداف 

 تعزيز االندماج اجملتمعي واحلد من االستقطاب السليب

ة  ةيبيدتالجخيشاةةيي    ييبويشاة  ي ا ليي ت ىيةل حي  يةجملتم  يدة حيي يةللت ط ب

ي(.ة  ط عيةخل  ي–ةجملتمليةصح  يي–ة حد يي)ة تنمجيي

 حلقوق والفرصحتقيق املساواة يف ا

حي ايةص  دةةييفية    يدة  ا ي حت جاي ا ية اةييةل تم   يي يخالتي ظ  ييؤل  

 .دةل تم  جييدة  ج لجي ةل ت  يسي

 حتقيق احلماية للفئات األوىل بالرعاية

ي   حةيشاةئحيةجملتمليةصهّملييدحت جاي  م  ي حة يية ت يسليدت ةجصية  ت ةوية ط  جييي يخالت

 . ة ئ ويةألدىليب  ا  سية م سيي
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 حمور الصحة  -0
 الرؤية

ستمتلللللية  للللييةص للللاسوييجلللل ةيملللللجييلللللةجميياينلللليييلللل يخللللالتيتط جللللاي ظلللل  ي

مللللل ييت  يللللؤيستمجللللايب زت  للللييدةزلللل يةيد للللح ية تمججللللاييد لللل ياي ةلللل يحت للللوي

ةصؤشللللاةوية  لللللجيي لللل يلاسللللايحت جللللاية تةطجلللليية  لللللجييدة    ئجلللليية للللل يةيييييييي

صللل ةلنوي للل يس  لللؤية م سلللييةص  جللليي ةللل ية  للل ياس يييييييدة تلللحخؤيةص  لللاي    لللييةيي

دحي للللايا لللل  يةصلللل ةلنويدة  لللل يةوييفي طلللل عية  للللليي تل جللللاية اخلللل  يدة ا   جللللييييي

د ت لللل  يي للللاياةئللللحةييفيجملللل تييي;يدة  لللل  يةيدة تنمجللللييةل تم  جللللييدةل ت لللل يسييي

 ةخلحي ويدة  ل ثية  لجييدة    ئجيي ابجً يدإ اس جً 

  األهداف األسرتاتيجية

 النهوض بصحة املواطنني يف إطار من العدالة واإلنصاف

ةل تم  يب ؤيي يسؤثاييفيملييةص اسويي يحمحيةوية تم  جيييبنجييحتتجيييد  ي   ييدحت جاي

 .منطية ج ةية  ل 

 حتقيق التغطية الصحية الشاملة جلميع املصريني مع ضمان جودة اخلدمات املقدمة

دد  ئجيي   جييةز يةيديت  ييزمجليةص اسوية   ياس يدغ ييةل تم  يبت   يخحي وي ال جي

ي.ة   ياس 

 حوكمة قطاع الصحة

إت  يية  ج   وية ح ج يية يتيتؤي يإىليةخت ذي اةاةويلةجميييفية   تيةصن لبييليحت وية   ةيإيةاةي

 .ي ةايية  ط عييفيإل ايي ية ل   جييدةص    ي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  كلية العالج الطبيعى                                                                                                     جامعة بنى سويف                  

  التعليم و التدريبحمور  -0
 رؤيةال

إت  لللليية ت ةللللج يدة تللللحاسبي ةتمجلللللييي0202ت للللتهحرية االسللللييةلللللل ةتجتجيي ةت ةللللج ي تلللل ي لللل  ييي

دأ ي.يجبلللل يةي   جلللليييد ية تمججللللاييديفيإللللل اي ظلللل  ييؤل لللل ييدةللللة يد لللل يتييدي للللتحة ييديللللا يي

س لللل  ييات للللاًةي ةلللل يةصللللت ة يدةصتللللحابية  لللل ياي ةلللل ية للللت   يدةصللللتم  ي نجللللً يدت نجللللً ييييييي

  يأسضلللللً ييفيبنللللل  ية لم لللللجييةصت  يةلللللييدإللللللال يإي   ج تهللللل يإىلييدت ن    جلللللً ييدأ يس للللل 

أ  لللل ييللللحىيصلللل ةل يي تللللايببةتللللسييدي للللتن ييدي للللحعييدي للللئ تييد  بللللؤي ةت حيسلللليييحيلللل  ييييي

ةلخلللتالرييد مللل ايبتللل اسخيبلللالياييدشلللة ريب نللل  يي لللت  ةه يد للل ياي ةللل ية ت  يلللؤيتن   لللجً ييللللييييييييييي

 .ة  ج   ويةز ةجمجييدة   صجي

 اتيجية األهداف األسرت
 يتوافق مع النظم العاملية حتسني جودة نظام التعليم مبا

 ( :قبل اجلامعي)التعليم العام األساسي  -
 .ت  جؤي  ة لحيةزل يةيدةل تمل ييةص لل سللاةي ةم ل سجللاية  ل صجلللي •

 .مت لويةصت ةل ييل ييتطة ل ويديهل اةوية  للا ية لل ة للحيدة  لللاسل  •

 .هنجيية ل يةييدةص تحةيييةصمططيي ةم ةموة تنمجييةص •

تط سايةصن  جيجبمجلي ن ما  ي  يستن لبييلية تطّ اةوية   صجييدة تلحسثيةص ة ي ت ييليياة  ةيل يةصت ّة يدة تج   تسي •

 .ة  ج    جييدة ن  جييييجثيت   يةصن  جييت  يةييدُت ه ييفيبن  يشم جتس

 . يةاةيدةصحساس ويدةزيةاةوية ت ةجمجييدةصحةاسيي  يحي ايحت ويةخلحييية ت ةجمجييةص ّحييتط ساية  نجيية تنظجمجيي ة •

 .ة ت مؤيإىلية  جغية ت ن    جييةألةثاي    جييييفي اضيةص ا ييةص تهح ييدتحةدهل يبوية طالبيدةص ةمو •

 .(ياة ايصم الييةأل لطيييدخال سي–   تيةت  تيب زي–ي ت  ويي–ي  يؤي)ت   يبنجييحتتجيي  سييية ميي ةت ّة ي •

يه اسً يي–ي ا جً ي)تط سايينظ ييية ت جج يدة ت  س ييفي   يأ حةرية ت ةج يدأ حةريةص يةية  ةمجيييدة  ةجاي ة ية ت  س ية ل يؤي •

 .يد ية  ةجاي ة ية ت جج ية تل جة ي  ط(يد حة جً ي–

 :التعليم الفين والتدريب -
 . تمل ييدةزل يةيةص ل ساةي ةم ل س ية  ل صجليت  جؤي  ة لحيةل •

 .مت لويةصت ةل يدةصتحابييل ييتطة ل ويديهل اةويل  ية  مؤ •

 .ة تنمجييةصهنجيية ل يةييدةص تحةيييةصمططيي ةم ةمويدةصحابو •

 .ة تط سايةص تماي ةمططيدة ربةيجية حاةلجييدة تحاس جي •

 .يييت  يةييديتط اةييد  ً يل تج   ويخططية تنمجييدل  ية  مؤ(يه يد  يدتحاسب)تط سايينظ يييت ةج ي •

 :التعليم اجلامعي أو العالي -
 .ت  جؤي  ة حيةل تم ييدةز يةيةص لل سللاةي ةم ل سجللاية  ل صجلللي •

 . مت لويةصت ة يي ييتطة ل ويديهل اةوية  للا ية  ي يدة  لللاسل •

 .ي  يدتط ساي حاةوي جئيية تحاسسيدة  ج يةو •

 .تط ساية ربةيجيةألة يميجييدةلات   يب ل  جبية ت ةج يدة ت ة يدأمن طية ت  س ييليةلبت  ايدة تن عييفيذ ك •

 .تط ساية  نجيية تنظجمجيي ة يةاةيديؤل  وية ت ةج ية     ي  يحي ايةصاد ييدةللتت بييد  يةية ت ةج  •

ؤيإىلية  جغية ت ن    جييدةز ج  د جييةألةثاي    جيييفي اضيةص ا ييةص تهح ييدة  لثية  ةم يدتحةدهل يبوية ت م •

ي.ة طالبيدةص ةمويدي يساغبيي يأبن  يةجملتمل
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 إتاحة التعليم للجميع دون متييز

 (:قبل اجلامعي)التعليم العام األساسي  -
ةصحساس وي)يا ةييت ةجمجيي  يُساة  ية ت  دوييفيةل تج  ي ة يةص ت ىيةحملة يت   يةل تج   وية حاةلجيية اليييي  ؤي •

 (ي.دةزيةاةوية ت ةجمجي

 .حتتج يظ  اةية ت ابييفيياة ؤية ت ةج يةصمتة ي •

ت   يبجئييش يةييية ميي حيجيذد يةز   يية   جطيي حةاسية ت ةج ي  ؤيةز ي  يدتط ساي  يةييحةاسية  بجييةخل ميي •

 .ب صت ةمويذد يةز   يية  يةيدةصت ّحية

تادسحيةصت ةمويةص   بويدة   ئ ويبت ةج ي  تييفي  يتسية ن  جيييفيجم لويةص ا ييدةصه اةويةصت ّحيييجبمجليياة ؤية ت ةج ي •

 .  ؤيةز ي  

 .ت   يخحيييت ةجمجيييتمّجاةيي ّ هيي ةمن لايةحملاديييدةألةثاية تج  ً  •

 :م الفين والتدريبالتعلي -
 .ت  ل يةصحةاسيدياةةاية تحاسبيةز ذبيي ل يساسحية اغ يييفيةل تل  يدحي ايةل ض  ط •

 .حت جاية ابطية    تي ةمحةاسيدياةةاية تحاسبيد  ً يإىلية  ةج يية     جييدةأل لطييةل ت  يسي •

 .   يييليةجملتملحت وية نظاةيةجملتم جيي ةت ةج ية   يدةصه يب صل اةيية   •

 :التعليم اجلامعي أو العالي -
 .يس يةي ا يةزت  يي ؤل  وية ت ةج ية      •

ي.تط سايلج ل ويد ظ ية    تيب صؤل  وية ت ةجمجي •

 حتسني تنافسية نظم وخمرجات التعليم

 ( :قبل اجلامعي)التعليم العام األساسي  -
 .يحت وييؤشاةوية ت ةج ييفيت  اساية تن   جيية حد ج •

 .ت  جؤية  ال يية حسن يج جييبويوا  وية ت ةج يديتطة  ويل  ية  مؤ •

 .حت ويي ت ىيت ّة ية  ة  يدة اس  ج ويديه اةوية ت ةمؤيدت ظجةية ت ن    ج ي ُت  حيين   يييد جً  •

 يت ةجمجيييت   ئييزمجليتتجحي ا(يتلمؤيةص  يؤيدةص ت  ويدةصال بيدةصاة ايدخال س)ت   يبنجييأل لجيي  سييب صحةاسي •

 .ةصت ّةمو

 :التعليم الفين والتدريب -
 .ت  جؤية  ال يية حسن يج جييبويوا  وية ت ةج يديتطة  ويل  ية  مؤ •

 .حت ويد ليي اييفيةصؤشاةوية   صجيي ةت ةج ية   يدة تحاسب •

 :التعليم اجلامعي أو العالي -
 . ية   صجيحت وية حا يية تن   جيييفيت  اساية ت ةج •

ي.ت  جؤية  ال يية حسن يج جييبويوا  وية ت ةج يديتطة  ويل  ية  مؤ •

ي

ي
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  الثقافةحمور  -4

 الرؤية

ينظ يللليي لللج يث   جلللييإجمل بجللليييفيةجملتملللليةص لللا ييييي س للل  ي نللل ييي0202يةللل تي للل  يي

حتلللل  ية تنلللل عيدةزخللللتالريدمت للللويةصلللل ةل يةص للللا ييلللل ية  ملللل تيإىليدللللل ئؤييييييييي

آل لللل  يأي يللللسي ةت   للللؤييللللليي طجلللل وي  صللللسيةص  مللللاييييييإةت لللل بيةص ا لللليييد للللتحيةي

دإياةييت اخيللللسيدتاةثللللسية ضلللل ا يةص للللا ييدإة لللل بسية  للللحاةي ةلللل يةزختجلللل اية للللايي

أ يت لللل  ية  ن مللللايةزجمل بجلللليييفي  ةلللل .يدتللل يوي  للللسييفيإ الللللييدإ تلللل  ية ث   لللييي

ة ث   لللييي لللحاي للل ةي تل جلللاية تنمجللليييد جمللليييضللل  يي ال ت للل يية  للل ي ييدأل لللل يييييييي

 . ةيي اية ن  مييإ ةجمجً يد  صجً   

 األهداف األسرتاتيجية 

 دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة لالقتصاد
مت وية  ن   وية ث   جيي ت  حيي حاي  ةي تل جاية تنمجييد جميييض  يي ال ت  ييةص ا ي  يجمل ةه يأل لً ي   ةي

ي.ي اية ن  مييإ ةجمجً يديد جً 

 والعاملني باملنظومة الثقافية فيةرفع كفاءة املؤسسات الثقا
دةبةيا لي ا لية   ةيد   ةجييةصؤل  وية ث   جييدت ظج ييدا  يدت ث   يدت لجلي ط  يدم هل يصمتةةي ئ ويةجملتمل

ي.ة   ةية   يةويب صنظ ييية ث   جيي  يستال  ييليدة  ن يدظادريةصا ةي

 محاية وتعزيز الرتاث بكافة أنواعه

ي.  يية  ةثية ض ا يدا لية    يةخل ا  يدة حةخة يبس م  يمح سييدمج


