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 دادإـع
 

 وكيــــل إدارة قنــــا التعليميــــة

 جامعة أسوان –دكتوراه الفلسفة يف أصول الرتبية 

لتطوير تشررياات التايريم الاراب  ارج اليراما  فر   تقديم آليات مقترحةهدفت الدراسة إلى 
ق اليررو ف فرر  التايرريمق قلتذقيررق هررما اليرردح تررم تذييررج مذتررو  التشرررياات مصررر فرر  تررو  تطايرر

بق قالترر  تتايررق يتطايررق اليررو فق 2016ب حتررى  رراب 2010التربويررة الصررا رف فرر  النترررف مرر   رراب 
تشررياات التايريم الاراب  ارج اليراما  فر  ئرات مذرد فق قتوتريت الدراسرة إلرى    قتصنينيا إلى ف

ررا  ايررربا تيررو ف التايرريم مرر   رر   اهتااميررا ترر مصررر قرفررك  نا تررتق قتذد ررد الاايم  ررد  قلررت اهتاامب
تاررد ج امرراب قر ايررة الاتايارري ق ق  قالقيررا اتق قتذد ررد ماررا ير قمواتررنات التوجيررت الننرر ترروات  

  ررم الارردارا ق  قالارردارا الرسرراية لي رراتق ق التاييم الننرر  قالاينرر قاالهتارراب ترر قمالدراسررة قالتقرروي
 ق قالاشار ة الايتااية.لتذقيق جو ف التاييم

 .جو ف التاييم -تشرياات التاييم  :الكلمات املفتاحية
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 حقررة فرر   ررتى  تصررا الاصررر الذررال  تصا ررت  صررر التقررداب قالتطررو ر ال ررريك قالت يرررات الات
ميرراالت الذيررافق قالترر  مرر   ير هررا تن ررس الرررقات  ال ياسرريةق قسرريطرف ا تصررا  ال ررو ق ق يررور منيرروب 
الاولاررررة ق ررررورف الت نولوجيرررراق قلقررررد اااو ررررت هررررمش التذرررروالت قالت يرررررات  يررررى  رررروج الذيرررراف فرررر  الاررررالم 

قالتذرروالت الترر  يشرريدها الاااترررل لقررد تررار تطرروير قتيويررد التايرريم  مررربا ترررقريبا لاوا اررة الت يرررات 
 الاالم الاااتر ف  جايك الايا   ق قليت ي ِّا مك  ورف الاايومات قاالتصاالت قالت نولوجيا الذد ثة.

 ترردرت ق ارف اتخررمت مصررر  رردف  طرروات فرر  سررايج تذقيررق جررو ف التايرريمل حيرر  قلقررد 
يررى تذ رري  جررو ف (ل لتؤ ررد  2003التربيررة قالتايرريم الااررا ير القوميررة ليتايرريم فرر  سرراتاار  رراب  

الااييرررة التاييايرررةق قمطرررت الاارررا ير القوميرررة ليتايررريم  ا رررة ميررراالت ر ي رررة: ا  ارف  الاتايررر فق 
قالاايررمق قالاررنين  قاررواتن الررتايمق قالادرسررة الناالررةق قالاشررار ة الايتاايررةق  اررا تررم قتررك  ليررج 

الادارا  يى تطوير لييو ف ف  الادارا الاصريةق قهدح إلى تدريب الااياي  قا  اريي  يتيس 
ا لنشررر  قافررة اليررو ف فرر   (133، 2007)وزارة التربيةةو والتيمةةي     طرر  تذ رري  اليررو ف تاييرردب

 .الادارا الاصرية
قلقررد ت ييررت هررمش الخطرروات تلترردار  ق  تشررريك تربررول  رراف يتطايررق اليررو ف فرر  مؤس ررات 

ئررة القوميررة ل رراا  جررو ف ( تشررص  إاشررا  اليي2006( ل ررنة  82التايرريم الاصررريةق قهررو القررااو  ر ررم  
تاثاترة ا ارار التشرريا  الذرا م قالم  يارد (، 6-5، 2007  زعبد اليزي ،الطويل) التاييم قاال تاا 

ل رراا  جررو ف التايرريم قاال تاررا  فرر  مصرررق قيذنررل  اييررة ترراا  اليررو ف ليتايرريم الاصرررل مرر     
ق وا رد ترسرم حردق  قميراالت تخرج    النماب الارسوب ليرا فر  تات القرااو ق تارا ي رات مر   حوراب 

 .(14 ،2007  وزمالؤه ؛محمد، سالم)جو ف التاييم قاال تاا  
ررررا  يررررى   ررررد  الاررررو ني  الاارررروميي  الررررم    قتتولررررد التشررررريااتق فرررر  مامررررم الايرررردا ق إم 
يوتشرررنو ق فررر    نرررا  ماارسرررة القررروااي  القا ارررةق الصررراوبات الارتاطرررة ييرررا قيقترحرررو  تذ رررينات 

ر   ررر ق منيررا ابحر اي ال ياسررية قالانماررات ميرر الذووميررةق قالنررا او  إترافيةق  ق مرر  مصرا 
مرر  ابفرررا ق قبالن رراة إلررى التشرررياات الترر  ت ررتيدح إحرردام تذرروالت فرر  الايتارركق  ررؤ ل تانررى 
القيا ف ال ياسية ل ياسة جد دف مقترحة ف   حيا   ثيرف إل  الاد  ف   ايية الصريامةق قمرك تلرس 

 ا ف يتذد د  قاة ماق  ق ا        هدح  اب لي ياسةق قل رنيم ارا ربا  يوتنى القا ف ال ياسيو  
سةيدمن،، ن،؛ )ما ي او  إااربا ي تو ب الوسا ج الاامة الت  تؤ   إل  تذقيق اليردح الااير  

 (. 49 - 48، 2005سيدمن،، روبرت؛ وأبيسيكيري، ننلين  
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ا تربويبا  نمم لاايية تطايق اليو ف  ت 2007ل نة  82تصدقر القااو   اح هناك تشرياب
فرر  الاؤس رررات التاييايررة الاصرررريةق قتلررس اسرررتد ى تاررد ج تاررر  التشرررياات التربويرررة  ق إل رررا  

 تا ياق قتنايج الاا  اآل ر تاا  ت  م مك هما القااو .
قلقررد   ررارت تارر  الدراسررات الترر   جريررت  يررى قا ررك تشرررياات التايرريم إلررى قجرررو  

الاشو ت ف  التشريك التربولق قم   مثية همش الدراسات  راسة  اد اليوا  تورر التر  تا  
توتررريت إلرررى  ا رررت ال ياوررر  حرررج مشرررو ت التايررريم  ررر  اريرررق التنميارررات قا  ارف الاصررررية 
قا انا  الاال  الات ا دق رمم  هاية همش اب ريا  فر  قترك الذيرو  الاناسراةق إال     الت يرب 

 ت  تطيررب إترردار سي ررية مرر  القرررارات قالتشررريااتق تناررك مرر   رريم حياتيررة  يررى هررمش الاشررو
 (.  64، 2003بكر، عبد الجواد  )  تيية

 اررا  يررر ت  راسررة لينرردا سرريياا   هايررة إ ررا ف النمررر فرر  ال ياسررة التربويررة قفررى إاارهررا 
 (.8، 2009سميمن،، ليندا  ) التشريا ق قتلس ف  تو  الدستور قالقوااي  الانماة ليتاييم

قلقد حد  ت ح تذير   هم قاجاات الاشر ي  قتناع القرار التاييا  ف  إ ا ف هندسة 
النمرراب التاييارر  تذيرر  ي رراح يتايرريم ا  رردا  ال ايرررفق قفررى انرري الو ررت  تانررى التايرر  قاليررو فق 
قياارج  يررى  يررا ف الررو ى الارراب قترروفير مايومرات تررذيذة ق  يقررةق قترروفير االسررتق   قالذاايررةق 

 (. 132، 2001بحيرى، صالح  ) ت يي ت قتشييات  يى تقديم يرامن  يى م تو  اليو فقال
قبالن اة لتشريك إاشا  الييئة القوميرة ل راا  جرو ف التايريم قاال تارا  تاترتق فقرد  قترت 

ق م ؤش تص  ياا  النمر يي  الذري  قاآل رر فر  هرما التشرريك اتييرة لارا  مذاد توفيق س ب راسة 
ك التطايق التشريا  ليما القااو ق ق راسة ما يقاييت م  تاوبات ف  التطايقق قما ي نر  نت قا 

يطر  م  مت يرات مذيية قإ يياية ق قلية حتى يوو  التشريك ل اا  جو ف التاييم قاال تاا  مرابا 
ا ليوا ك قمناسابا لت  (.115، 2007سالم، محمد؛ وزمالؤه  ) قم  اب

 التنليو  تمو الدراسو في التسنؤالوانطالًقن ممن سبق تتحدد مشك 
حترررى  ررراب  2010( مرررا اتياهرررات التشرررريك التربرررول فررر  مصررررق فررر  التايررريم النتررررف مررر   ررراب 1 

 ق ف  تو  تطايق اليو ف؟2016
 يرررررررررا ياوررررررررر  تطررررررررروير تشررررررررررياات التايررررررررريم الاررررررررراب  ارررررررررج اليررررررررراما  فررررررررر  مصرررررررررر لتذقيرررررررررق ( 2 

 اليو ف ف  التاييم؟
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 يو الدراسو من المنطمقنت اآلتيو تأتي أهم
  تناثق  هاية همش الدراسة م  ااياة الاوتوع المل تتناقلتق قهرو تشررياات التايريم الاراب

 اج اليراما  فر  ترو  مارا ير اليرو فق فر  ق رت  تراح فيرت تطايرق اليرو ف فر  التايريم 
تاا يررة الاذييررة  مرربا ترررقريبال لاوا اررة التطررورات قالت ييرررات اال تصررا ية قال ياسررية قاالج

 قالاالاية.

  ؤمج    تنيد الدراسة الذالية الاشر ي  قتااا  القرار يو ارف التربية قالتاييم ف  تطوير 
 قإت ح التشرياات التربوية ال  مة لينيوض تالاايية التايياية.

 يمكن تحديد أهداف الدراسو في النقنط التنليو ة   
ف   الوا ك الراه  ليتشرياات التاييم الااب  اج الياما  ف  جايورية مصر الاربية ( تشخيص1 

 .(2016( حتى سنة  2010جو ف التاييم ف  النترف م  سنة   تو  تطايق
لتطوير تشررياات التايريم الاراب  ارج اليراما  فر  مصرر لتذقيرق اليرو ف  تقديم آليات مقترحة( 2 

 ف  التاييم.

ل قتلس لا  متت لطاياة قهدح الدراسةق  اترة ق ا رت استخدمت الدراسة الانين الوتن 
ي ررا د فرر  اسررتي   اتياهررات تشرررياات التايرريم الارراب  اررج اليرراما  فرر  مصررر  رر   النترررف مرر  

بق قتذييرج قتن رير هرمش التشررياات فر   ارارات قاترذة قمذررد ف 2016ب حترى  راب 2010 راب 
مذد ف    الوتك الراه  لتشرياات التايريم الاراب  ارج اليراما  فر  مصررق  ليوتو  إلى حقا ق

ققتك توتيات م   جج تطوير همش التشرياات قتذ ينيا.  ارا ت رتخدب الدراسرة  سريوي تذييرج 
الاذتو ق لتذييج م او  همش التشريااتق ييدح الو وح  يى مرا تت رانت هرمش التشررياات مر  

 ويدش.  سي قإجرا ات تطوير التاييم قتي

تناقلت الدراسرة تشررياات التايريم الاراب فر  جايوريرة مصرر الاربيرة التر  ت راهم   احلد املوضوعي
فررر  تذقيرررق اليرررو ف فررر  التايررريمق قتلرررس امرررربا ل يرررا ف االهتاررراب يتطررروير التايررريم الاررراب  ارررج 

 الانماة لت. الياما ق قتذد ثت قتيويدشق قما ي تي ب تلس م  إت حات ليتشرياات
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ا تصرت الدراسة  يى ماالية قتذييج تشرياات التاييم الاراب فر  جايوريرة مصرر   احلد الزمين
بق ق رد ترم تذد رد هرمش النتررف بايرا  ريدت 2016حترى  2010الاربية ف  النترف م   اب 

الاد ررد مرر  تيرراري تطرروير التايرريمق  اررا    هررمش النترررف  ااررت  ريررة تلترردار ال ثيررر مرر  
 ت التربوية الت  ت يم ف  تذقيق جو ف التاييم.التشرياا

   :عــــــــالتشري
الت يررات    لرت مر  ترتم الرمل  يرى  ا رت الوسري  الارالمق ييردا  مامرم فر  التشرريكق ُيَارر ح

ومرات يواسرطتيا الذو ت رتطيك التر  ابساسرية اآلليرات إحرد  قهرو قاال تصرا يةق ال ياسرية قاالجتاا يرة
 .  (Basic, Boris; 2012, net) لايتاااتيا قالاتيد ف الات يرف ل حتياجات االستياتة

 مرا التشررريك التربررولق فلا ررت  ارارف  رر  مياو ررة مرر  القوا رد التاييايررة الترر  تصرردر تقصررد 
 .(8، 2014محمد، فتحي  ) تنميم الاايية التربوية ف  مصارها الصذيح
هررررمش الدراسررررة  ررررج مرررروا  الدسررررتور الاصرررررل قالقرررروااي  قيقصررررد تالتشرررررياات التربويررررة فرررر  

قاليوا ح التننيمية قالقرارات اليايورية قالقرارات الو اريرة الانمارة ليتايريم الاراب  ارج اليراما  التر  
 ت يم ف  تذقيق جو ف التاييم  نماب ق اايية.

 ودة:ــــــــاجل
: لاليررا   قالتيرراا  الاؤس ررة الذصررو   يرر  اترا ن تنررا  رتررا  ررج  فررا اليو ف ترريقصرد ق 

يررا الاطاتقررة  ا  الررمل  نمررر إلررى اليررو ف  يررى    الارري ق (ق قيتنررق هررما التاريررع مررك تاريررع 2005
 .(21 ،2008  حسن ى،البيالو ) مواتنات ماينة  قلاتطياات 

منررتن  ق  دمررةق قالترر  تت ررا   يررا مياو ررة سرراات قمواتررنات  ل  قيارفيررا اليررويار تصا  
 .(38، 2008عبد الرحمن   ،الجوبير) ذد ف لياايجاحتياجات مايومة قم إرتا 

يررا التذ رري  الا ررتار لييررو ف مرر   رر    ا   يررى اليررو ف الشررامية  قينمررر فررارق  فييررت إلررى
ر إلرىالييو  الاخططة التر  تيردح  ا  لياروا  الاشررية قالاا يرة مر   ر   االهتاراب االسرتخداب النا 

تذيررررر  تتيررررراق  تو ارررررات سرررررو  الاارررررجق تارررررد  ت ق اييرررررات قمخرجرررررات الانمومرررررة التاييايرررررةق 
 م  قا ت اي القدرف  ي  التاامج مك الت يرات الاالاية الذد ثة تاا  يا  احتياجات الايتاكق قم   َر

قهررما  .(244، 2007فميةة ، فةةنرو   ) فيرر   اييررة موثنررة تذترراج لييررد جايررك  فرررا  الاؤس ررة
 التاريع  تناسب قالدراسة الذالية.
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الاتاثرررج فررر   تاوتررروع الدراسرررة الذاليرررةماا ررررف  الارتاطرررة ررراتقة الدراسرررات الترررالرمم مررر  اررردرف 
فقررد  رراب تارر  التربررويي   قتشرررياات التايرريم الارراب الترر  ت رريم فرر  تطايررق ماررا ير اليررو ف فرر  التايرريم

ما يي  تايريم  راب  قالااحثي  تلجرا   راسات ق تذام تتايق يتشرياات التاييم تاختيا او ياتت قمراحيت
قفنى قمذرو  ميرتق  ارا تَرم  إجررا   تذرام ق راسرات تررتا  تاوتروع جرو ف التايريم قتذقيقيرا فر  مراحرج 

 : يى النذو التال  ق قسيتم  رتيا قفق ترتيب  من  م  ابحدم لأل دبقالتاييم الاختينة

 أواًل: الدراسات املتعلقة بالتشريعات الرتبوية:
( إلررى التارررح  يررى تررنك قاتخررات 2011اررد الرردريان  ال رريد  لقررد سررات  راسررة حنررا  مذ

القرار التاييا  ف  مصر قمراحج ق طروات ترنا ة القررار التربرولق قباسرتخداب الارنين الوترن  
توتيت الدراسة إلى     ايية تنك قاتخات القرار التربول تتص ر تالمرقح ال ياسية قاال تصا ية 

فررر   اييرررة ترررنك قاتخرررات القررررار التربرررول جايرررك اآلرا   قاالجتاا يرررة ليايتاررركق قييرررب    يشرررارك
 الاختينة تالنماب التاييا ق سوا  م   ا ج الانماة التايياية  ق  ارجيا.

ى التارررح  يررى ابحرروا  قالمرررقح  يرر (2009  سررامح  يررى مذاررد اررتقر رر ت  راسررة 
شررررياات الايتاايرررة فررر  الثاااينرررات قالت ررراينات مررر  القرررر  الااتررر  ق  رررر هرررمش المررررقح  يرررى ت

 التايررريم الارررابق ق رررملس تذييرررج تشررررياات التايررريم فررر  الثاااينرررات قالت ررراينات مررر  القرررر  الااتررر .
 قتوتريت الدراسرة إلرى الوتن ق  اا استخدب  سيوي تذييرج الاذترو .الانين  ت الدراسةاستخدم

لااتر ق     تشرياات التاييم الااب  د ترص رت تاردف  وامرج فر  الثاااينرات قالت راينات مر  القرر  ا
قمرر   يررر  هررمش الاوامررج  ا ييبررا التطررور اال تصررا ل الاتاثررج فرر  الخصخصررة قاالهتارراب تالقطرراع 
الخرررافق قالتطرررور االجتارررا   مررر   ررر   ال رررا  اذرررو تذقيرررق الادالرررة االجتاا يرررة فررر  التايررريمق 
قالتطور ال ياس  م      التص ر تا حدام الياريةق قهناك تا  الاوامج الخارجية الت    ررت 
 يررى تشرررياات التايرريم الارراب فرر  الثاااينررات قالت رراينات مرر  القررر  الااترر  مثررج يرررق  الاولاررة 

 قسيا ف  صر الاارفة قالتياري الدقلية لتطوير التاييم.
 ةيرراالجتاا  المرررقح (2009لينرردا يييرري سرريياا    قفرر  انرري ال رريا  اا شررت  راسررة

 مر  النتررف  ر   مصرر فر  الاراب ميايرتشررياات الت إتردار   ت إلرى التر  ةيرايالتاي قالاشرو ت

 تشررياات   ال توتريت الدراسرة إلرىق  قميالتاير  يرى التشررياات هرمش قاااواسرات ق2000ر  1981
 ديج ميتاي ف  ابانا  كيجا حق ديتص ق ق سنوات 9 ا ل اب فترف مدمثج:  ميالتاي ةييدياقراا اتايقةال
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 تيرو ف الاتايقرة التشررياات  ارا حققرت .ا رايب ا تذ رناب  د حققت   لألانا  ةيالصذ الخدمات تقديمق 

 قإ امرة الا رتقاج جيرةموا  يرى القرا رف الاصررية ةيالشخصر ينرا   يرى ديرتالتص  قالارتاطرة ميالتاير

 ال نرا ف م رتو   قرفرك الشرامية ةيرالتنا قيرقتذق لإلاتراج ةي ساسر  فيرر  ميالتاير تاتخرات منرتن ميتارك

راي مراحيرت كيرتيا ميليتاير ةيرقال ا ةيرالنو   ةيالدراسر الانراهن فر  النمرر إ را ف فر  تاثرج ايب ا را ااحب
 الذاسرب قإ  را ق  اييرة قتردرياات مقرررات مر  ابساسر  ميالتاير  ةيتر قيتطا ق ملس اقثيقتذد 

هييتق قتص الاايم  قتاع  يقتذ  ا اييي ية الي ة قتدريي قا راسيب  امقررب  قا تاارش الادارا إلى اآلل 
 ريتروف فر  امذردق ب  اياحرا ةيرالايتاا قالاشرار ة ميالتاير يتاويرج طرةالارتا التشررياات حققرت  ارا

 حققرت  ارا قالقروم  الا رتو    ق   الادرسرة م رتو    يرى ميالتاير لتاويرج إترافية اسرتثاارات

 الذراالت تار  فر ا( الاردار  ار ي اتذرا ات –  يقالاايار اآلترا  ميرالي  الاشرار ة تشررياات

 .مييالتا ةي ياقراا ميا  ف  مقاولة م اهاة
ى توترريح الني ررنة الذا اررة ( إلرر2007ق مرر ؤش   مذاررد توفيررق سرر بييناررا هرردفت  راسررة 

لتشريك تاا  جو ف التاييم قالتر  تقرا  يرا إتردار هرما التشرريكق قال شرا  ر    رايا التايريم 
الت  ت انيا القااو  م      التشريك ليو ف التاييمق  اا هدفت إلى رتد اآلليات قا جررا ات 

 الارنين الوترن  قباسرتخدابت ف  القااو  ل ينية تطايق اال تاا  ف  التاييم الاصرل. الت  جا 
توترريت الدراسررة إلررى    تشررريك ترراا  جررو ف التايرريم مرر  التشرررياات  ق سرريوي تذييررج الاذتررو  

الذد ثة ليتاييم فى مصر  د جا  لاوا اة الات يرات الاذيية قا  يياية قالاالاية قالاناف ة الدقلية 
ا ليا تقاجل حي  لم  يتم هما القااو  تلتاحة التاييم  التشرياات التايياية ال اتقة  ييتق يج تذ اب 

امترررد لير ررر   يرررى تطررروير التايررريم قتطايرررق امرررم اليرررو ف فررر  التايررريم الاصررررلق  ارررا  ررراب الاشررررع 
تالتذد ررررد التشررررريا  لاياو ررررة مرررر  الانرررراهيم قالاصررررطيذات الارتاطررررة يتيويررررد التايرررريم قتطايررررق 

اا ق ق  دت اتا ن الدراسة  يى ترسيخ ماد  الارقاة ف  التشريكق حي    تاج التشريك  يى اال ت
ابحواب قالقوا د الاامة قابمور ال يية ليو ف التاييمق ق حا  الاشرع ابمرور الي  يرة إلرى ال  ذرة 

قا ررك ق قتررت الدراسررة تل ررا ف النمررر فرر  هررما التشررريك اتييررة لاررا ي ررنر  نررت  التننيميررة ليقررااو .
 التطايق الناي  ليما القااو ق قما  واجيت م  ماو ات قتاوبات ف  التطايق.

قا ررك تشرررياات مذررو ابميررة  (2006فررارق  جانررر  اررد الذورريم   فرر  حرري   يررر ت  راسررة
قالقو  قالاوامج الاؤ رف  يى  تو  ماا ئ التاييم لييايك ف  2004حتى  1944ف  مصر منم 

قتوتيت الدراسرة إلرى اهتاراب ق 2004حتى  1944صر منم تدقر تشرياات مذو ابمية ف  م
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ق قمرررقربا تالقررااو  1944ل ررنة  110الاشرررع تلترردار تشرررياات مذررو ابميررة يدايررة مرر  القررااو  
ق  اا تدرت اليوا ح التننيمية ليمش القوااي ق قتدقر 1991ل نة  8ق قالقااو  1970ل نة  67

 .مة لاذو ابمية قتاييم ال اار ف  مصرالقرارات الو ارية الانماة لااج الييئة الاا
 قر ا  ارف قمارفرررة  ال شرررا  ررر  الخطررروات الانيييرررة لااييرررة تننيرررم القررررار الرررو ارلققبيررردح 

 توترريتالناجذرة فرر  رفررك م رتو  اب ا   ا ررج الاؤس ررة التاييايرة مرر   رر   تننيرم القرررارات الو اريررةق 
الاؤس ررة التاييايررة  تو ررا  يررى  نررا ف ق رردرف      ايرراح إلررى (2005 راسررة إيررراهيم  اررد الاررا   حاررد  

 يا تيررا  يررى إ ارتيررا قتننيررم القرررارات الو اريررة لرفررك م ررتو  اب ا  ييرراق  اررا  يصررت الدراسررة إلررى    
التايرريم االيترردا   ياررااى مرر  مشررو ت  ثيرررف تررؤ   إلررى مذدق يررة تذقيررق ابهررداح قترراا الا ررتو  

 اا  تايق تاايية تننيم القرارات الو ارية. التاييا ق قتلس  رجك إلى اماب ا  ارف في

 الدراسات املتعلقة جبودة التعليم: ثانًيا:
متطيارررات تذقيرررق  ح  يرررىتارا ( ترررال2010   ال  فتذررر   يرررد  طيرررة راسرررة  لقرررد اهتارررت

الااو رات التر  تذرو   ق  تذقيرق  يى تارح ال ق ملس قاليو ف قاال تاا  ف  الادرسة ا  دا ية
قلقد توتيت الدراسة إلى     تذقيرق اال تارا   ف  الادرسة ا  دا ية.  تاا متطياات اليو ف قاال

 تطيب   قاربا جد دفب ليااميي  تالادرسةق قييب    تتااق  جايك  اراح الاايية التايياية لتذقيق 
لتذقيرررق اليرررو ف تالادرسرررة  الاتطيارررات ابساسرررية ا ارررة تتذد رررد  ق قيرررتم تلرررس مررر   ررر  اال تارررا 
 .قمذاقلة است االيا قإايا ها مش الاتطيااته توفيرالادارا  يى  اج رقرف قت قالاصرية

 طرروات قمراحرج تصهيررج      إلرى ( 2010  الدسرو     يررد  يرو الاارراا راسرة قاسرتنتيت 
 ارررا توتررريت  قُ  رررر  ال تختيرررا  ثيرررربا مررر   قلرررة إلرررى ليرررو ف تذقيرررق ال مررردارا التايررريم ابساسررر 

ليرو ف مر  تذقيرق ال لاصرريةا ارداراالت الاالاية  نرد تصهيرج اب م تالتوجياالدراسة إلى ترقرف 
الادرسرةق قإ را ف تقيريم  تقييم الادرسة لييو فق ق اييرة تراا  جرو ف التايريم ال تارا   ايية حي :

 . ااية الادرسة ال تاا ها مرفب 
   ا  جرو ف مؤ ررات  هرم تذد رد( 2010 فل مذارد حرامذارو  مذارد  راسرة  قلقد حاقلت

ق قتوتريت الدراسرة إلرى القوميرة الاارا ير ترو   فر الثااويرة الاامرة الارداراايم فر  قالارت اايرمال
 تذ ري  إلر  االتيراش قمنيرا ةقمرالاا الثااويرة الاردارا فر قاال تارا   اليرو ف تطايرق اتر مارر  تارد 

 االجتارا   الطيرب  يرا ف مرك الاامرة الثااويرة الاردارا مر  ليا رتنيد   الاقدمرة التاييايرة الخردمات

 الاؤس راتتطايق امم اليرو ف فر   اذو  الاالا التوجتتا تافة إلى  الاابقل الثااو  لتاييما  يى

توتريت  ارا  . رييييرا مواترنات قتذرد  الاردارا   ا    م رتو  تصرا مارا ير ترو   فر التربويرة
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 تارحيرة تاد  الت  مصرق  ف الاامة الثااوية تالادارا اليو ف تطايق احجر م  هم الدراسة إلى تذد د

 مرك قالاتاتارة ننيرمتلا مرحيرة لرس ت تاردتى ترص  رم اليرو فق لتطايرق  يالتخطر  رم اليرو فق قافرة  اشرر

 .التايياية الاايية  ف تتم  الت قالنااليات اباشطة ل ج الا تار التذ ي  تاايية االلت اب
الييرو  التر  تارمليا ق ارف التربيرة  (2007الطويرج   ل اد اليا   قبينت  راسة  اد الا ي

اييم الاصرية  رسا  ماد  جو ف التاييم قتطايق اال تاا  التربرول مر   ر   االرتقرا  ترالتاييم قالت
االيترردا   قإ رردا  الااررا ير القوميررة ليررو ف التايرريم فرر  مصرررق قتوترريت الدراسررة إلررى     اررراح 

ميرم الاايية التاييايرة الارؤ ري  فر  تذقيرق جرو ف الاردارا هرم النمرار قالاروجيي  قالااياري  قالت 
 ذي .الاق قليا   مورهم ق يا ات الايتاك 

( إلرررررى ال شرررررا  ررررر  اليواارررررب الاختينرررررة 2007قسرررررات  راسرررررة  مذارررررد توفيرررررق سررررر ب  
ررا إلررى  لإلترر ح الادرسرر  قرتررد تيرراري تارر  الرردق  فرر  ا ترر ح الادرسرر ق  اررا هرردفت  ي ب

اسرتط ع آرا   م   ر  ال شا    الوا ك الذال  لتيس اليوااب الاختينة ف  الادرسة الاصرية 
 ررجم مرر  الاررد ري  قالاايارري  فرر  اليوااررب الاختينررة لإلترر ح الادرسرر  الشررامجق قالتوتررج إلررى 
تررريت الدراسرررة إلرررى اترررا ن  اترررة يوجيرررة امرررر  ر مقتررررح لتذقيرررق اليرررو ف فررر  التايررريمق قتو  تصررروا

ق ااررت  ققتذقيررق اليررو ف فرر  التايرريم ا ترر ح الادرسرر اررا  تايررق تالاايارري  قا  ارف الادرسررية في
مررر  منمرررور ا  ارف تذقيرررق اليرررو ف فررر  التايررريم هنررراك اترررا ن مرتاطرررة تالانررراد الادرسررر  الررردا م ل

 الادرسية مثج  درف الادرسة  يى الااج يرقح النريق. 
الاناترر التر  ترت ر   يييرا  (2004   ابلنر هاا  ر    اد اليروا  قلقد   يرت  راسة

مررر   ق رررد توتررريت الدراسرررة إلرررى مياو رررةق بساسررر اليرررو ف الشرررامية فررر  مرحيرررة التايررريم ا  قافرررة
التالية: التدريب قالتو ية  الاتطياات ال  مة لنشر قتنايج  قافة اليو ف الشامة تاثيت ف  الاذاقر

قاليرروا حق الاايومررات قاتخررات القرررارق ا موااررات قالارروار   اترقرفررك ال نررا فق الانرراد الاررابق ال ياسرر
 ر ب ا  ق قتت الدراسة يا  يرامن تو يرة فر  جايرك قسرا ج قويم.قالاتاتاة قالت الاا ية قالاشرية

 . الشامية ف  التاييم ابساس  الار ية قالا او ة قالاقرق ف حو   هاية اشر قتنايج  قافة اليو ف
تاصر م   ا   ارف التاييم الثااول الاابا م تقاييب رب تصوا ( 2004   ا   رجب إيراهيمق دب 

الاالايررة قالاذييررة تات  شررو ت هررمش ا  ارف قتذد ررد  هررم الات يرررات رر   التارررح  يررى قا ررك م
ق د توتريت الدراسرة إلرى قجرو   قالثااول الااب التص ير  يى الاايية التايياية ف  مؤس ات التاييم

اليررو ف الشررامية فرر  إ ارف التايرريم الثررااول الارراب منيررا : الت يررب  يررى   رردف ماررررات لتطايررق إ ارف
 لياايية التايياية. تذ ي  االتصاالت قالتذ ي  الا تارق   ا  الااميي ق  الت  تاو   الاقاات
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لقد سا دت الدراسات ال اتقة  يى تذييج التطرور الاارفر  قاب را يا  لمراهرف الدراسرة الذاليرةق 
 اسات فياا  ي :ر اا قفرت النرتة لتذد د ا اار النمرلق قياو  التاييق  يى همش الدر 

 الاتاثرج فررى تشرررياات  تاوترروع الدراسرة الذاليررةة ماا ررف رتاطررالا راتقة الدراسررات اردرف ال
 .ت يم فى تطايق ماا ير اليو ف فى التاييم  التاييم الااب الت

  تطايرررق مارررا ئ اليرررو ف فرررى التايررريم ققترررك مارررا ير ليرررا ت ا رررد اهتاررراب الاررراحثي  تيواارررب
تررالرمم مرر  مذدق يررة إلقررا  ال ررو   يررى التشرررياات التربويررة  ,ق طرروات تننيررمها ا جرا يررة

 الارتاطة ييا قتصنينيا قمراحج تيامتيا ق هايتيا.

قلقررد تنو ررت  هررداح الدراسررات ال رراتقة مررا يرري  تذد ررد الوا ررك مثررج  راسررة  ررج مرر : مذاررد 
(ق 2007(ق  اررد الا يرر  الطويررج  2010(ق مذاررو  مذاررد حررافل  2007توفيررق سرر ب ق مرر  ش  

  (.2004(ق قالتوتج إلى مقترح مثج  راسة  ا   رجب إيراهيم  2004  ر    اد اليوا   هاا
منراهن الاذر  الا رتخدمة فرى الدراسرات ال راتقةق فارالرمم مر  اسرتخداب مامرم الدراسرات  تر تنو 

ق يينارررا  الاربيرررة ال ررراتقة ليارررنين الوترررنىق إال     راسرررة لينررردا يييررري اسرررتااات ترررالانين التررراريخ
الاررنين الاقررار ق فررى حرري  اسررتخدمت  راسررة  ررا    ت  راسررة  ررج مرر   يررد  يررو الااررااىاسررتخدم

 . رجب استخدمت الانين االستشراف
  سرريوي تذييررج الاذتررو  اسررتخدمت مامررم الدراسررات ال رراتقة الارتاطررة يتشرررياات التايرريم 

 م      تذييج اقاط القوف قال اا فى التشرياات التربوية.
  مك  راسة  ج م : سامح  يى اتق ليندا ييييق مذاد توفيق س ب اتنقت الدراسة الذالية

 ق م ؤشق فارق  جانرق فى ساييا لتناق  التشرياات قالقوااي  قالقرارات ا  ارية.
     ف  تناقليا تشررياات التايريم  ارج اليراماالدراسات ال اتقة ا تينت الدراسة الذالية  

 .ختيا  نيم ف  حدق ها ال منيةق  اا تالاتايقة يتطايق اليو ف فى التاييم

   قاستنا ت الدراسة الذالية م   راسة  رج مر : سرامح ارتق مذارد توفيرق ق مر ؤشق فرارق
ييج م راو  تشررياات ذجانرق ايات  اد الذايد فى تطايق  سيوي تذييج الاذتو  لت

 التاييم.

  ق  ارا ل النمرر  ا مر  الدراسرات ال راتقة فر  ينرا  ا ارارقلقد استنا ت الدراسة الذالية  ثيررب
 استنا ت الدراسة الذالية م  اتا ن الدراسات ال اتقة قتوتياتيا. 
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مراجاررة الدراسررات ال رراتقة قاب ي التربررول الخرراف تالتشرررياات التربويررة قامررم جررو ف التايرريم  (1 
 ف  مصر.

ت التربويرة الصررا رف فرر  ( ييرا  اتياهررات التشرريك التربررول فر  مصررر قتذييررج مذترو  التشرررياا2 
بق قالترر  تتايررق يتطايررق اليررو فق قتصررنينيا إلررى 2016ب حتررى  رراب 2010النترررف مرر   رراب 

تشرررررياات تخررررتص تررررالاايم قرفررررك  نا تررررتق قتشرررررياات تتايررررق يتذد ررررد مواتررررنات قماررررا ير 
القيررررا ات التربويررررة تالاؤس ررررات التاييايررررةق ق  ررررر   اتررررة ير ايررررة الاتايارررري ق قتشرررررياات 

م الدراسررررة فرررر  الاراحررررج الاختينررررةق  اررررا    هنرررراك تشرررررياات مرتاطررررة يررررنمم  اتررررة يتنمرررري
 االمتذااات قالتقويمق قتشرياات  اتة تالاشار ة الايتااية.   

تقديم  ليات مقترحة لتطوير تشرياات لتذقيق ماا ير اليو ف فر  التايريم الاراب  ارج اليراما   (3 
 .ف  مصر

ق التشريااتيذتول ا اار النمرل ليدراسة  يى مذوري ل الاذور ابق   تناق  تيامة 
ب 2010ييناررا يارررض الاذررور الثرراا  اتياهررات التشررريك التربررول فرر  مصررر فرر  النترررف مرر   رراب 

 ب2016حتى  اب 

 :التشريعاتأواًل: صياغة 
( 3نا شرررة قا  ررررارق  ( الا2( اال ترررراحق  1التشرررريك ترررصربك مراحرررج  ساسررريةق هررر :   ياررررا 

( النشرررر قالننررراتق قبالن ررراة لصررريامة التشرررريكق ييرررب  يرررى الصرررا ي    4التصرررد ق قا تررردارق  
ا ق  يقبرا قمرتابرا تشروج منطقر ق قيخردب  مراترتق قال  نا ر     يصوغ التشريك تذي  يوو  قاتذب 

 (.61 -60ق 2009ت و  ل ة التشريك قبنا ش ماقدا    ثر م  ال  ب  تارشق مذاد: 
قم  ال رقرل     تصرا التشرريك تراحتراب الاارا ئ الروار ف فر  الدسرتورق قمرا راف الايئرة 
ا قال  تارارض  الوانية  ند تيامة تشريك م تاد م  مصا ر  جنايرةق ق   يورو  التشرريك قاترذب

 (.9ق 2006موسىق ال يد: مك تشريك   ر  
تورلق قيتاثرررج فررر  مررروا  قتتررردرج التشررررياات التربويرررةق حيررر  يرررصت     هرررا التشرررريك الدسررر

الدستور الارتاطة تالتاييمق قييى التشريك الدستورل  وااي  التاييمق قييى القروااي  اليروا ح التننيميرة 
 قالتنمياية ليمش القوااي ق  م القرارات الو ارية الت  تصدر    ق ير التربية قالتاييم.
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ق فقرررد ارررص القررررار الرررو ارل ر رررم ليتربيرررة قالتايررريم قبالن ررراة آلليرررة إتررردار القررررارات الو اريرررة
اشررا  موتررب فنرر   تاررك موتررب الررو يرق  يذررق تررت  ررد  مناسررب مرر  إ(  يررى 2004( ل ررنة  58 

صصرري  فرر  النررواح  القااوايررة قا  اريررة قالننيررةق ياايررو  تذررت إ ررراح ق يررج  ق  خالارراميي  الات
ارات الو اريرررة الرررو ارف الاشررررح  يرررى موترررب الرررو يرق قيترررولى هرررما الاوترررب إ ررردا  مشررررق ات القرررر 

ق راسررتيا مررك  -فرر  تررو  القرروااي  قالتشرررياات - الاتايقررة تررالو ارف قالارا رر  قالييئررات التاتاررة ليررا
تيقرر  مشرررق ات القرررارات الو اريررة مرر   افررة ق الييررات الاانيررةق ق رترريا  يررى الررو ير ل  تاررا ق 

  اترررررةق سررررري ت  القطا رررررات قا  ارات ترررررالو ارف قالارا ررررر  قالييئرررررات التاتارررررة ليرررررا قإ ااتيرررررا فررررر
ا  ترردارهاق  تررر يم القرررار الررو ارل الصررا ر يررر م ق قمراجاتيررا مرر  الناحيررة القااوايررة قالي ويررة تاييرردب

م ي ج قتاريخ تدقرشق مك إرفا  تورف منت تال يج الخاف لتق قتقديم  ترج القررار إلرى ق يرج 
يايررة  يررى الييررات تو يررك تررور مرر  القرررارات الو اريررة التنمق  ق  الررو ارف الاشرررح  يررى الررو يرق 

 قا  ارات الاختصة.

 :م2016م حتى عام 2010ثانًيا: اجتاهات التشريع الرتبوي يف مصر يف الفرتة من عام 
سات ق ارف التربيرة قالتايريم إلرى تذقيرق جرو ف التايريم فر  ال رنوات اب يررفق قيت رح تلرس 

 ف التايرريمق قبصررنة  اتررة تذقررق جررو الترر  لتشرررياات التربويررة تاجييبررا مرر   رر   االهتارراب الات ا ررد 
(ق قالت   هتات تيو ف التاييم 2016( حتى  اب  2010التشرياات الصا رف ف  النترف م   اب  

 م      الاذاقر التالية:
تذد رررد مواترررنات  (3ق  التوجيرررت الننررر تذد رررد تررروات   (2قرفرررك  نا ترررتق   الاايماالهتاررراب تررر (1 

 (6ق  اب الدراسررررة قالتقررررويمرررررررتاررررد ج ام( 5الاتايارررري ق  ر رررررررراية  (4ق  القيررررا ات التربويررررةقماررررا ير 
اسرررتذدام مررردارا رسررراية تطارررق منررراهن  (8ق  الاررردارا التيريايرررة( 7ق  التايررريم الننررر  قالاينررر 

 .   م الادارا لتذقيق جو ف التاييم( 10الاشار ة الايتااية.   (9ق   اتة

يرريم مرر   رر   الاذرراقر قفياررا  يرر   رررض ليتشرررياات التربويررة الترر    هتاررت تيررو ف التا
ا.  الام ورف آانب

( يتذقيرق جرو ف 2014 هتم  ستور جايورية مصر الاربية الاارد ق الصرا ر فر   نرا ر  
 التاييم حي  إا ت: 

   يررى      التايرريم حررق ل ررج مررواا ق هدفررت ينررا  الشخصررية الاصررريةق 19اررص فرر  الاررا ف  )
ف  التن يرق قتنايرة الاواهرب قتشرييك قالذناظ  يى اليوية الوانيةق قتصتيج الانين الايا  
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االيت ارق قترسيخ القيم الذ ارية قالرقحيةق قإرسا  مناهيم الاواانة قالت امح ق دب التايي ق 
 قتيت ب الدقلة تارا اف  هدافت ف  مناهن التاييم ققسا يتق قتوفرش قفقبا لااا ير اليو ف الاالاية 

 امر  حترى ايايرة الارحيرة الثااويرة  ق مرا ياا ليراق  اا اصت الاا ف ان يا  يرى إ    التايريم إل 
را ليقرااو . قتيتر ب  قت نج الدقلرة مياايترت تاراحيرت الاختينرة فر  مؤس رات الدقلرة التاييايرةق قفقب

%( مر  النراتن القرروم  4الدقلرة يتخصريص ا راة مر  ا انرا  الذورروم  ليتايريم ال تقرج  ر   
دالت الاالاية. قتشرح الدقلة  ييت ل راا  ا جاال ق قتتصا د تدريييبا حتى تتنق مك الاا

 الت اب جايك الادارا قالاااهد الاامة قالخاتة تال ياسات التايياية ليا. 
   يى     تيت ب الدقلرة يتشرييك التايريم الننر  قالتقنر  قالتردريب 20اص الدستور ف  الاا ف  )

را لاارا ير اليرو ف ا لاالايرةق قبارا  تناسرب مرك الاين  قتطرويرشق قالتوسرك فر   اوا رت  افرةق قفقب
 احتياجات سو  الااج. 

   يرررى    22 هرررتم الدسرررتور ترررالااياي  قهيئرررة التررردرييل حيررر  ارررص الدسرررتور فررر  ما ترررت  )
 الااياررو  ق   ررا  هيئررة الترردريي قمارراقاوهمق الر يرر ف ابررر اسية ليتايرريمق ت نررج الدقلررة تنايررة 

الاا يرررة قاب ييرررةق تارررا ي رررا  جرررو ف  نرررا اتيم الايايرررةق قميررراراتيم الاينيرررةق قر ايرررة حقرررو يم 
 التاييم قتذقيق  هدافت 

   لم ي نج الدستور  هاية تدريي الي ة الاربية قالتربية الد نية قالتاريخ الوان ل حي  ارص فر
(  يى      الي ة الاربية قالتربية الد نية قالتاريخ الوان  توج مراحيت موا   ساسية 24الاا ف  

 ا  الذووم  قالخاف. ف  التاييم ما  اج اليام

قحي  إ   الااياري  ق   را  هيئرة التردريي قماراقاييم ياثيرو  الر ير ف ابرر اسية لتذقيرق 
 جو ف التاييمق فقد  هتات التشرياات التربوية تالاايم ق   ا  هيئة التاييم م     :

  قط تذد رد الا ررتويات الو ينيرة لياايارري  قاال صرا يي ق ق رررقط  ر ج ق ررا ا التايريمق ق ررر
التر رررر  ليا ررررتويات اب يررررى فرررر  ق ررررا ا التايرررريمق ق رررررقط  رررر ج ق ررررا ا ا  ارف الادرسررررية 
قالتوجيررررت قا  ارف التاييايررررةق ق رررررقط اايررررا   دمررررة    ررررا  هيئررررة التايرررريمق ق ررررملس الااررررا ير 
الاي مررة ل ررج ق ررا ا الاايارري  قاال صررا يي  قالتوجيررت قا  ارف الادرسرريةق قااصرراة الاايارري  

سية فر  الاراحرج الدراسرية الاختينرةق قم رتويات ا  ارف الادرسرية قاصراي م  الذصص الدرا
 ج مدرسة م  الو   ق قحقو  هيئات التاييم ف  االجا ات اال تيا يةق تا تافة إلى  ينية 

ررا ليقررااو    ( 2012( ل ررنة  93قتررك تقريررر  نايررة اب ا  ال ررنول لييئررة التايرريمق قتلررس ااقب
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(ق ق ررار ر ريي مييري الرو را  ر رم 2007( ل رنة  155او   تشص  تارد ج تار   حوراب القرا
 (.2013( ل نة  1101( الااد  تقرار ر يي مييي الو را  ر م  2013( ل نة  428 

  ا تاررا  تطا ررات قتررا    ررا  هيئررة التايرريمق قتذد ررد اسررم  ررج ق ينررة مرر  ق ررا ا التايرريم
ات قالا ئولياتق ق ررقط  ر يياق قالدرجة الاالية الااا لة لياق ققتنيا الاابق قتذد د الواجا

 (.2016( ل نة  164تالقرار الو ارل ر م  

   2016( ل نة  165ا تاا  جدق  ق ا ا    ا  هيئة التاييم تالقرار الو ارل ر م.) 

  امواايرررة اقرررج  رررامي  ق رررا ا الااياررري  مررر  مرحيرررة تاييايرررة إلرررى مرحيرررة تاليرررة قمررر  ق ينرررة
إلرى مايرم مرا ف ا رر  قمر  مايرم فصرج إلرى مايرم   صا   إلى ق ينة مايم قم  مايرم مرا ف 

فررر  ترررو  يياارررات ال يرررا ف قالايررر  ل رررج مرحيرررة  –قتلرررس تاوافقرررة ال ررريطة الاختصرررة  –مرررا ف 
قيشرترط  رملس لينقرج تروافر ميرارات   تايياية قف  تو  االحتياج قابمرا   الشرامرف الاتاحرةق

رر ا     تناسررب الاؤهررج قماررارح  اتررة فرر  الاايررم الررمل  رمررب فرر  النقررج.  اررا يشررترط  ي ب
الدراسر  مررك الارحيررة الدراسرية الترر   رمررب االاتقرا  الييرراق قاجتيررا  الارارامن الترردريا  ال  مررة 
لش ج الو ينة تالارحية الت   تم االاتقا  اليياق قالمل تادش اب ا ياية الاينيرة ليااياري  ليرما 

 (.2011( ل نة  275ال رضق  اا اص القرار الو ارل ر م  
  لينررة الارروار  الاشرررية تررالو ارف قتخررتص هررمش اليينررة فرر  إيرردا  الررر ل فرر  اقررج  ررامي  تشررويج

ق ررا ا التايرريم يرري  الاذافمرراتق قا تاررا  تقررارير تقررويم  ررامي  ق ررا ا التايرريم قالنمررر فرر  
( ل ررنة 65تر يرة  رامي  ق را ا التايريم قمرا ياا ليررا إلرى الو را ا اب يرى ترالقرار الرو ارل  

 2010.) 

 يرري  الارراميي  الذاترريي   يررى مؤهررج  ررا  مرر   ييررات التربيررة  ق الذصررو   يررى امواايررة تا
مؤهج تربول  ا  مناسبق  ق  يى مؤهج  ا  مناسب تا تافة إلى  ريا ف  ق إجرا ف تصهيرج 
تربررررولق  يررررى إحررررد  ق ررررا ا التايرررريمق قامواايرررررة ت رررروية حالررررة  ررررامي  ق ررررا ا الااياررررري  

 ررا    نررا  الخدمررة مرر  الارراميي  تالارردارا قالو ررا ا الاقاييررة ليررا مارر  يذصررج  يررى مؤهررج 
 (.2013( ل نة  358قا  ارات قالاد رياتق تالقرار الو ارل ر م  

  إ نررا  الاايارري  الاونرروفي  الاتاا ررد   يو ينررة مايررم م ررا د مرر   رررط الذصررو   يررى  رريا ف
 ICDL شرررط ليتارري  فرر  ق ينررة  مايررم  تال ررا ر الخررافق قتلررس تي رريربا  تارراب إجرررا ات   )

 (.2010( ل نة  194تايينيم ف  همش الاناساةق تالقرار الو ارل ر م  
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  إ رررا ف ت ررروي  الاايارررات الا تربرررات قتقل االحتياجرررات الخاترررة تاذافمررراتيمق يرررنص القررررار
 (.2016( ل نة  209الو ارل  

ق قلررت التشرررياات التربويررة  هايررة  اتررة تالتنايررة الاينيررة لياايارري  قرفررك م ررتو    ا يررم 
 م     :

  ااشرررا  قحررردف ليتررردريب قاليرررو ف تورررج مدرسرررة ايتدا يرررة قا دا يرررة  ق  ااويرررةق تتارررك الو يرررج الاخرررتص
ترررراليو فق قتخررررتص هررررمش الوحرررردف يوتررررك رؤيررررة قرسررررالة ق هررررداح ليادرسررررة تالتارررراق  مررررك ا  ارف 
الادرسية قمييي ابمنا ق قتننيم التقييم المات  ليايرك جواارب الانمومرة التاييايرة  ا رج الادرسرة 

رررا لياارررا ير الاذررررد ف مررر  الييئرررة القوميررررة ل ررراا  اليرررو ف قاال تاررررا ق ققترررك  طررر  تننيميررررة قف قب
لتذ ررري  الادرسرررة قتطويرهرررا تاسرررتارارق قاسرررتينا  الاارررا ير الاواترررنات الخاترررة تالييئرررة القوميرررة 
ل رراا  اليررو ف قاال تاررا ق قالتقرردب  رر  اريررق ا  ارف التاييايررة ليذصررو   يررى  رريا ف اال تاررا ق 

تقريررر  رر  حالرررة جررو ف التايرريم تالادرسرررةق قرفاررت لوحرردف  يررراا اليررو ف تررا  ارف التاييايرررةق  قا رردا 
قالااررج  يررى ترسرريخ  قافررة التنايررة الاينيررة الا ررتدامة  ا ررج الايتاررك الادرسرر  مرر   رر   تذد ررد 
 االحتياجات التدرياية قا دا  قتننيم يرامن التناية الاينية  يرى م رتو  الادرسرةق ق يراا   رهرا فر 
رفررك م ررتو  اايررا  الطرر ي قتصهيررج الادرسررة ل  تاررا  التربررولق قاال ررراح  يررى التنايررة الاينيررة 

تارررررا    –الرررررورن التنشررررريطية  –الاذررررروم االجرا يرررررة  –الاتارررررد ف قالاات ررررررف  الايتاارررررات الاينيرررررة 
 (.2012( ل نة  127ال يارات ..... الخ(.  اا اص القرار الو ارل ر م  

 20رج ق يا ف فرف الاتقدمي  ليااثاتل يتاد ج القررار الرو ارل ر رم  التوسك ف  الااام ليخا )
(ق حيرر   ررا  يشررترط    ال   يررد سرر  الاتقرردب  رر   ربارري  سررنةق قتررار  رررط 1998ل ررنة  

( سرررنة فررر   ق    تررروبر الترررال  ليتقرررديم ليااثرررات التدريايرررة 45التقررردب    ال   يرررد ال ررر   ررر   
تالن راة لياراميي  تالتوجيرت الننر  قا  ارف الادرسريةق تالخارج تالن اة ليااياي ق ق ا ي  سرنة 

 (.2014( ل نة  120 اا جا  تالقرار الو ارل ر م  

ا ترصحوا  الاايرم  را مت ا ردب قف  سرايج تذقيرق جرو ف التايريم  قلرت التشررياات التربويرة اهتاامب
 ما يبا حي  تم:

  الايارر  الاتايرر  ليذاترريي   مررنح  ررامي  ق ررا ا التايرريم يررو ارف التربيررة قالتايرريم حرراف  اب ا
 يررى  رجررة الررد توراش قمررا ياا ليررا ق رجررة الااج ررتيرق قتلررس تقرررار ر رريي مييرري الررو را  ر ررم 

 (.2010( ل نة  835 
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   تشرص  تروات  اسرتذقا  2010( ل رنة  46إتدار  رار ق يرر الدقلرة ليتنايرة ا  اريرة ر رم )
 حاف  الااج تير قالد توراش لشامي  ق ا ا التاييم.

 م  حصيية ج ا ات الخصم الاو اة  يى الااميي  لصالح ترندق   50يص ا اة تخص %
% اب رر  50% م  الررررر 90الر اية االجتاا ية قالصذية ليااميي  تالتربية قالتاييمق قا اة 

ليصرح  يى اباشطة الثقافيرة قالرياترية قالذراالت االجتاا يرة قال روارم قالوفراف قاال اارات 
% الاا يررة تخصررص ليصرررح منيررا فرر  حرراالت سررذب  ق 10قا رراة الرررر  قالقرررقض ليارراميي ق

 (.2010( ل نة  162إل ا  ج ا  الخصم م  الارتب.  اا اص القرار الو ارل ر م  

  إ ررررار حررراف    ا  لشرررامي  الو رررا ا التاييايرررةق  ارررا حرررد  القررررار فئرررات هرررما الذررراف  ق ررررقط
 (. 2011  ( ل نة1024استذقا ت تقرار ر يي مييي الو را  ر م  

  يررررررررا ف حرررررررراف  اب ا  لشررررررررامي  الو ررررررررا ا التايياررررررررة  رررررررررار ر رررررررريي مييرررررررري الررررررررو را  ر ررررررررم 
 (.2011( ل نة  1229 

   تذد ررد ا رراة حرراف  التيريررب ليارراميي  تالارردارا التيريايررة الرسرراية لي رراتق قتذد ررد ترروات
 (.2011( ل نة  195ق رقط ترح هما الذاف ق تالقرار الو ارل  

 ص ياارج يرد وا  ق ارف التربيرة قالتايريم تصرنتت  رام ب  ق م تشراربا  دب جوا  تقات   ل  خ
 ق تصل تنة   ر  ما   يد     شرف  تااح ما  تقاتاش   ج مو ا ماري  حرد ثبا ترالو ارف 
 يى الدرجة الثالثةق سروا  ُتررح الاايري تصرنة مرتارات  ق موافرصف  ق يردالت  ق حرواف ق  ارا 

 (.2011( ل نة  449قر  تالقرار الو ارل  
   71قتك  وا د ترح موافآت التدريب تاب ا ياية الاينية ليااياي ق تالقرار الو ارل ر م )

 (.2012ل نة  

    تذد ررد مقايررج الخرردمات الترر  تقرردميا اب ا يايررة الاينيررة لياايارري  ق وا ررد ترررح الاوافررآتق
 (.2012( ل نة  300 اا جا  تالقرار الو ارل ر م  

  ح رب 2007( سرنة  155ق ينية ليااياي  الاخاااي  تالقااو    إ رار   قف مقايج ا اا )
 (.2014( ل نة  57ما اص  ييت  رار ر يي مييي الو را  ر م  

 ارا اهتارت التشرررياات التربويرة تالتوجيررت الننر ل امرربا لرردقرش الاذرورل فرر  تطروير التايرريم 
( تشرص  2014( ل رنة  99  قتذقيق اليو ف تالاؤس ات التاييايةق فقرد تردر القررار الرو ارل ر رم

ترررروات  التوجيررررت الننرررر ق قحررررد  القرررررار الررررو ارل ميرررراب قم ررررئوليات الاوجررررت الننرررر   يررررى مختيررررا 
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الا تويات يداية م  م تشار الاا ف  يى الا تو  القوم ق قالاوجرت الاراب  يرى م رتو  الاد ريرة 
 التاييايةق قالاوجت ابق  قموجت الاا ف  يى م تو  ا  ارف التايياية.  

وأهتمةةةةةةةي التشةةةةةةةريينت التربويةةةةةةةو بحسةةةةةةةن ايتيةةةةةةةنر القيةةةةةةةندات التربويةةةةةةةو وتأهيم ةةةةةةةن 
 وتدريب ن من يالل 

      تذد ررد مارردالت م ررتو  مررد ريات التربيررة قالتايرريم قا  ارات التاييايررة تالاذافمرراتل  يررى 
ت و  م تويات مد ريات التربية قالتاييم تالاذافمات م  م تويي  فق ق قهاا: مرد ريات مر  

  ابق  الاتاي ق قمد ريات م  الا تو  ابق ق  اا اص  يى تر يرة جايرك ا  ارات الا تو 
 (.2013( ل نة  361التايياية م  الا تو  الثال  إلى الا تو  الثاا ق  رار ق ارل ر م  

  تشرررويج اليينررررة الدا ارررة ليقيررررا ات ال تيررررار القيرررا ات قا تصاترررراتيا قامررراب قإجرررررا ات  اررررج
ررا ليقررااو   (. 2010( ل ررنة  344(ق تررالقرار الررو ارل ر ررم  1999( ل ررنة  5ر ررم   اليينررةق قفقب

 (.2016( ل نة  203قا ا ف تشويييا تالقرار الو ارل ر م  

  تشرررويج لينرررة  ا ارررة لو رررا ا ا  ارف الاييرررا قالتننيميرررة يرررو ارف التربيرررة قالتايررريم قالتايررريم الننررر ق
 (.2016( ل نة  20تالقرار الو ارل ر م  

 ل   ردا  جيرج مر  القيرا ات الااد رة قالقرا رف  يرى تذارج دا  القيا ات التربويرةا  اشا  مر  إ
 ق رراح  يرى تننيرمهاقا  قتخطري  يررامن التنايرة الاينيرة ليقرا فيالا ئولية الوانية. قيخرتص 

الاؤس ررات التاييايررة  يررى مختيررا الررنمم التربويررة ق االرتقررا  تالايررارات الاختينررة ليقررا ف فرر  ق 
يررة قالوتررو  إلررى حيررو  ميديررة ر  راسررة قبذرر  الاشررو ت ا  اق ق  رردراتيم م ررتوياتيا قتنايررة

 (.2014ل نة   (119 ر م  ل ر او  القرار التق  اا قر  قفاالة

 كمن يتبين االهتمنم بنلمتيممين في التشريينت التربويو من يالل 
  تشررررويج لينررررة ليصررررذة قالايئررررة توررررج مدرسررررة قإ ارف قمد ريررررة تاييايررررةل تخررررتص يوتررررك  طررررة

ص الطارررر  الشررررامج ليطرررر ي قمتاتارررررة تننيررررمهاق قإ رررردا  ال رررري ت الصررررذية ليطررررر ي لينذرررر
قالاتاتاة الدقرية ليذاالت الارتريةق التص رد مر  تروافر جايرك التييير ات قاالحتياجرات الطايرة 

مر  مطاتقرة ابمميرة الاوجرو ف ترت  ال  مة ليايا ف الادرسيةق قا  راح  يى الاقصا قالتص د
ا  قتننيرم يررامح التو يرة قالتثقيرا الصرذ  قالايئر  قال رواا  ليطر ي ليشرقط الصذيةق قإ رد

القرار الا  م  ند حدقم اب مات  ق ال وارم  ق ااتشار ابقبئرة تارا  تنرق  قاتخاتقالااميي ق 
 (.2014( ل نة  7مك توجييات قتوتيات الييات الاانيةق  اا اص القرار الو ارل ر م  
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  ييرررة قالريرررا ف ييررردح تشرررييك الطررر ي  يرررى التنرررو  الدراسررر  إتررردار ال ذرررة االتذرررا ات الط
قترررد يم رقح الاارررا رف قا يرررداع قااليت ررررارق قااللتررر اب تاارررا ئ اتذررررا  الطررر ي  تنمررريم  ررررر   

( 62 وم ق قاالستنا ف مر  اباشرطة التربويرة  ا رج الادرسرة ق ارجيراق ترالقرار الرو ارل ر رم  
 يا ف.( تشص  االتذا ات الط يية قالر 2013ل نة  

  تذد رررد حقرررو  ققاجارررات الطررر يق ق قليرررا  ابمرررورق قم رررئوليات قتررر حيات إ ارف الادرسرررة
قاب صا يي  االجتاا يي  قالنن يي  قالااياي  تياش الط يق قمخالنرات الطر ي قإجررا ات 

تشرررررص  ال ذرررررة االا رررررااط  (2015 ( ل رررررنة 179الاررررر ج قالتص  ررررربق ترررررالقرار الرررررو ارل ر رررررم  
 (.2016( ل نة  287القرار الو ارل ر م  الادرس  قالااد  ت

  تذد ررد رسرروب اال ررتراك فرر  مياو ررات التقويررة الادرسررية لرفررك م ررتو  تذصرريج الطرر يق مررك
التص يررد  يررى     اال ررتراك فرر  هررمش الاياو ررات ا تيررارل قلرريي اجاررارلق مررك الرر اب الارردارا 

الخراف ييراق ترالقرار  تا        همش الاياو ات ق ياة اال رتراك فييرا قمو ردها قاليردق 
 (.  2016( ل نة  53الو ارل ر م  

  تنايج اباشطة الثقافية التربوية  ا ج جايرك الاردارا الذووميرة قالخاترة قالاردارا الرسراية لي رات
 (.2015( ل نة  366قالاتاي فل لرفك الا تو  التربول ليايك الط يق تالقرار الو ارل ر م  

  ا الخاتررة تاصرررقفات فرر  مرحيررة التايرريم الثررااول الارراب تذد ررد ترروات  التذويررج مرر  الارردار
 (.2015( ل نة  305قما ف  م تواها إلى الادارا الرسايةق تالقرار الو ارل ر م  

  تطايرق امرراب الرردمن ليت ميررم تقل ا  ا ررة الا رريطة تالنصررو  النماميررة تارردارا التايرريم الارراب
اهن  اتة ف  جايرك مراحرج التايريم الذووميةق قالادارا الخاتةق قالادارا الت  تدرا من

 اررج اليرراما  قمرحيررة ريرراض ابانررا  فرر  الارردارا الترر   ررتم تييئتيررا ليرردمن تررالتاييم الارراب 
 (.2011( ل نة  264تالقرار الو ارل ر م  

   مررا رقح االاتاررا  ليرروا  مرر   رر   رفررك الايرم فرر  موررا   رراهر فرر  الاؤس ررات التاييايررة
ب جايك ار ي الاردارا الرسراية قالخاترة قالدقليرة قالطر ي الخاتاة   راح الدقلةق قال ا

الاصررريي  تالارردارا ابجنايررة تاصررر يتذيررة الايررم قتر  ررد النشرريد الرروان  الاصرررل قالو رروح 
ررا  نررد  رر ح ال رر ب الرروان ق   نررا  اررايور الصررااح اليرروم ق قإلرر اب  جيرر ف التايرريم  اررج  احترامب

ارات النشريد القروم  الاصراحب لي ر ب الروان ق الياما   يى اشر الثقافة الا تنا ف مر   ار
(ق قالقرررار 2014( ل ررنة  41 اررا اررص  رررار ر رريي جايوريررة مصررر الاربيررة تالقررااو  ر ررم  

 (.2010( ل نة  21الو ارل  
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   تذد ررد الرسرروب قال رامررات قاال ررترا ات قمقايررج الخرردمات ا تررافية ق  اررا    لررة التقررويم الترر
لارردارا تاختيررا مراحررج التايرريمق قإ نررا   ينررا  الشرريدا ق ق ينررا  تذصررج مرر  اياررة قاالاررات ا

تررذايا ا رهررايق ق ينررا  الاررر ف الااييررةق قالطرر ي  تررامى ابيق ق ينررا  ابسررر الا ررتنيدف مرر  
مارران ال رراا  االجتاررا    ق الا ررا داتق قارر ي مرردارا ح  ررب ق رر تي  ق يررو رمررا ل 

رفح قالشيخ  قيد  تاذافمة  راا  سرينا (   تاذافمة الاذر ابحار( قا ي مدارا إ ارت 
(ق قالقررررار 2010( ل رررنة  189مررر   فرررك الاصررررقفاتق  ارررا جرررا  فررر  القررررار الرررو ارل ر رررم  

(ق قالقررررار 2013( ل رررنة  272(ق قالقررررار الرررو ارل ر رررم  2011( ل رررنة  294الرررو ارل ر رررم  
 (.2016( ل نة  291(. قالقرار الو ارل ر م  2014( ل نة  312الو ارل ر م  

وفي سبيل تحقيق جودة التيمي  المنشةودة سةيي التشةريينت الةي تيةديل نلةنم الدراسةو 
 والتقوي  بنلمراحل التيميميو المختمفو من يالل 

  تاد ج تا   حواب  ااو  التاييم فياا يخرص تنمريم تروات  ق ررقط التقردب المتذرا  ار ي
اسرة اليامايرة  ر   ال رنوات الخاري الشيا ف الثااويرة الاامرةق قإمواايرة التقردب السرت اا  الدر 

التاليررة ليذصررو   يررى  رريا ف اتارراب الدراسررة الثااويررة الاامررةق ق ررملس ا تاررار الشرريا ف الثااويررة 
 (.2012( ل نة  20 يا ف منتيية تصيح ليتاامج ييا ف  سو  الااج.  اا اص القااو   

 تيييات التايرريم قالررتايم االهتارراب يتنايررج ماارسررة اباشررطة الصررنية قال تررنيةق قتنايررج اسررترا
الذد ثررة مثررج الررتايم النشرر  قالتر يرر   يررى الررتايم التارراقا  مرر   رر   تطايررق التقررويم التربررول 
الشرررامج  يرررى مرحيرررة التايررريم ابساسررر  تذيقتييرررا االيتدا يرررة قا  دا يرررة ترررالقرار الرررو ارل ر رررم 

 (.2010( ل نة  230 
  مرحيرة التايريم ابساسر  تذيقتييرا االيتدا يرة إ ا ف تنميم التقويم التربول الشامج الاطاق  يرى

( ل رررررنة 460( الاارررررد  ترررررالقرار  2011( ل رررررنة  313قا  دا يرررررةق ترررررالقرار الرررررو ارل ر رررررم  
 2013.) 

  تارررد ج امررراب الدراسرررة قاالمتذرررا  لطررر ي الصرررا ابق  الثرررااول الاررراب ترررالقرار الرررو ارل ر رررم
 (.2012( ل نة  233 

 ي الصرررا الثررراا  الثرررااول الاررراب ترررالقرار الرررو ارل ر رررم تارررد ج امررراب الدراسرررة قاالمتذرررا  لطررر 
 (.2013( ل نة  324(ق الااد  تالقرار الو ارل ر م  2012( ل نة  274 
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   88تاد ج اماب الدراسة قاالمتذا  لط ي الصا الثال  الثااول الااب تالقرار الو ارل ر م )
( 452قالقررررار الرررو ارل   (ق2013( ل رررنة  323(ق قالاارررد  ترررالقرار الرررو ارل  2013ل رررنة  
 (.2013ل نة  

   113تذد رررررد تررررروات  لتنمررررريم تقرررررد ر  رجرررررات  قرا  ا جاترررررة الانقرررررو ف ترررررالقرار الرررررو ارل ر رررررم )
 (.2013ل نة  

  ال رررررااح تاراجارررررة  راسرررررات إجاترررررة الطررررر  ي الات ررررررري  مررررر  اترررررا ييم فررررر  امتذرررررا   ررررريا ف
( 64لننيرررررةق ترررررالقرار الرررررو ارل ر رررررم  ا تإتاررررراب الدراسرررررة الثااويرررررة الاامرررررة قفررررر  امتذاارررررات الررررردييوما

 (.2014ل نة  

  مررنح الطرر ي الاصررريي  النرراجذي  فرر  امتذااررات  رريا ف إتارراب الدراسررة الثااويررة الاامررة قمررا
ياا ليا م  الشيا ات الاربية قابجنايةق ق ييومات الادارا الثااوية الننية ينمامييرا  الرث م 

 ق  قرات رياتريةق  رجرات ت راح إلرى سنوات قالخاي سرنوات(ق الذاتريي   يرى تطروالت 
ررا لياطرروالت  ق الرردقرات قم ررتو  التنررو  الرياترر ق تررالقرار الررو ارل ر ررم  الايارروع ال يرر  ااقب

 (.2016( ل نة  206 
  تنمررريم  حررروا  إل رررا  االمتذرررا  قالذرمرررا  منرررت سررروا  فررر  االمتذاارررات الاامرررة  ق االمتذاارررات

(ق قالاارد  ترالقرار الرو ارل ر رم 2011ل رنة   (319الاذيية  اا حرد ها القررار الرو ارل ر رم  
(ق قالقرررررار الررررو ارل ر ررررم 2013( ل ررررنة  114(ق قالقرررررار الررررو ارل ر ررررم  2013( ل ررررنة  27 
 (.2014( ل نة  166 

   اايا  النماب القديم المتذا   يا ف إتااب الدراسة الثااوية الاامة  اماب الارحيتي ( ا تااربا م
 (. 2016( ل نة  324تالقرار الو ارل ر م  ق 2016/2017الااب الدراس  

   الااا اررة تررالذاي مرردف ال تقررج  رر  سررنة قب رامررة ال تقررج  رر   شررري   لررا جنيررةق قال تيرراق
 ا ري   لرا جنيرتق  ق احرد  هراتي  الاقرروبتي ق ل رج مر  اارك  ق اشرر  ق  تاع  ق رقج تررصل 

ق الخاترةق ق را  تلرس   نرا  قسيية  سئية امتذااات تتايق تاراحرج التايريم الاختينرةق الاامرة  
 قد االمتذا  تقصد ال ش  ق ا     تالنمراب الاراب ل متذرا ق سروا   ا رج لينرة االمتذرا  

(ق فر   رص  2015( ل رنة  101 ق  ارجياق  اا جا  تقرار ر يي اليايورية تالقرااو  ر رم  
 موافذة ا اا  اال    تاالمتذا .

 صد ق  يى الشريا ات الدراسرية ترالقرار الرو ارل ر رم تذد د مقايج  دمة استخراج الايااات قالت
 (.2010( ل نة  381 
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 واهتمي التشريينت التربويو بجودة التيمي  الفني والم ني من يالل 
  تذد ررررررد مارررررردالت قم ررررررتويات ق ررررررا ا التوجيررررررت الننرررررر  قا  ارف الادرسررررررية قهيئررررررات ترررررردريي

الننررررر  ترررررالقرار الرررررو ارل ر رررررم  الاررررروا  الننيرررررة التخصصرررررية الايايرررررة قالااييرررررة تاررررردارا التايررررريم
 (.2011( ل نة  481 

  تصهيج موجت لاا ف حاسب آل  متخصص لإل راح  يى الاا ف تالتاييم الصنا  ق ح ب مرا
 (. 2012( ل نة  4اص  ييت القرار الو ارل  

  قترررك القوا رررد قا جررررا ات قال ررروات  قامرررم التقرررويم ليتخصصرررات الاختينرررة ينمررراب التررردريب
الررمل  يرردح إلررى تصهيررج فئررة مرر  الااالررة الادربررة ترردريابا  يايبررا ق اييبررا  يررى الاينرر  الارر  قجل 

قسرررررا ج االاتررررراج قالت نولوجيرررررا الذد ثرررررة الاتقدمرررررةق قمرررررا  تاا رررررى مرررررك احتياجرررررات الاصرررررااك 
ررا قتنارري ب لااررد   قالايرراالت اال تصررا ية اب ررر   قسررو  الااررجق قيررتم تننيررم هررما النمرراب تطايقب

ارف التربيررة قالتايرريم قالقطرراع الخرراف ماررث ب فرر  االتذررا  النررو   الاشررار ة الايتاايررة يرري  ق  
ليياايررات الا ررتثاري ق قيقرروب امرراب التايرريم قالترردريب الاينرر  الارر  قج  يررى  اررت تايرريم مينرر  
امررام   مرروا  امريرررة  قافيررة قفنيررة  ا رررج الادرسررة( قترردريب  تطايقررر   ايرر   ا ررج الانشرررصف 

ق قتلرررررس لتوتررررريج الايرررررارات الننيرررررة قالاارررررارح التدريايرررررة(  تذ رررررير مارررررد    ساسررررر  لاينرررررة
 اررا اررص  قال نررا ات ال رررقرية لا ررا دف الاترردري  يررى ا ت رراي الخارررف الاينيررة ال رررقريةق

 .(2011( ل نة  162القرار الو ارل ر م  
   تالتوسك ف  ااشا  الاردارا الننيرة ليتايريم قالتردريب 2010اتدار  دف  رارات ق ارية سنة )

(ق 303(ق ق 301(ق ق 300(ق ق 215(ق ق 140(ق ق 71قرررارات ار رراب  قالارر  قجق منيررا ال
را ت راة  ررارات ق اريرة سرنة   (ق قهر  القررارات  ر راب: 2011قف  الا رار ان رت تردرت  ي ب

 (.50(ق ق 44(ق ق 43(ق ق 42(ق ق 41(ق ق 12 

  حمرررررر إاشررررررا  مررررردارا جد رررررردف  ق تخصصرررررات تارررررردارا  ا ارررررة  ق اسررررررتذدام تخصصررررررات
امررررررراب تايياررررررر  مررررررر   امارررررررة التايررررررريم الننررررررر  إال تارررررررد تررررررروافر مقومرررررررات جد ررررررردف فنيرررررررة ترررررررصل 

ا اشرررررررا  ليرررررررما التخصرررررررصق قهررررررر  الخطرررررررة قالانررررررراهن الدراسررررررريةق قتررررررروات  االمتذااررررررراتق 
قموافقررررة  تاييررررة مرررر  هيئررررة ابينيررررة التاييايررررة  يررررى ترررر حية الاارررراا ق قالتيييرررر ات ال افيررررة 

 اررررررررا يذمررررررررر ت ييررررررررر  ق  اييررررررررة ق يايررررررررة ق  ررررررررام(ق قهيئررررررررات الترررررررردريي الايارررررررر  قالاايرررررررر 
اسررررررتخداب  يررررررة مدرسررررررة فنيررررررة  ق فررررررراغ تاييارررررر   ق فررررررتح فصررررررو  ميذقررررررة تادرسررررررة  ا اررررررة  ق 
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تشرررررررر يييا فترررررررررف إتررررررررافية إال تاررررررررد   ررررررررم ر ل الييئررررررررة الاامررررررررة لألينيررررررررة التاييايررررررررة قا تاررررررررا  
   (.2011( ل نة  407تالقرار الو ارل ر م   قالاذافل قق ير التربية قالتاييم

  الارردارا الريا يررة ينطررا   اررج مشرررقع التناف ررية ليررد م الننرر  تررا  ااشررا  قحرردات تو يررا
يرارررامن   رررم التناف رررية الاارررو  مررر  الو الرررة ابمريويرررة ليتنايرررة الدقليرررةق ترررالقرار الرررو ارل ر رررم 

 (.2012( ل نة  54(ق قالقرار الو ارل ر م  2011( ل نة  509 

 ات التاييم الصنا  ق  اا قر  ا تاار ما ف الذاسب اآلل  ما ف م تقية يماتيا ليايك تخصص
 (.2012( ل نة  186تالقرار الو ارل  

 االهتمام بالمدارس التجريبية )الرسمية والرسمية المتميزة للغات( من خالل:
  إاشررررا  قحرررردف ليتيريايررررات تالاررررد ريات التاييايررررة تالاذافمرررراتل ييرررردح متاتاررررة اب ا   ا ررررج

النو يررة الاتايرر ف مرر  الاررداراق قمتاتاررة  الارردارا التيريايررةق قالااررج  يررى التوسررك فرر  هررمش
ا جررررا ات التننيميرررة لقوا رررد القارررو  قالنقرررج قالتذويرررج مررر  مدرسرررة تيريايرررة إلرررى   رررر ق ق رررما 
الااج  يى ت قيد همش الادارا تاحتياجاتيا من  ال تب قالاوا  ال ااية قالاصريةق تا تافة 

ادارا قمتاتاة التدرياات ال  مرة ليرم إلى ا  راح  يى إ دا  ال وا ر ال  مة ليااج ييمش ال
لتناية  دراتيم قمياراتيمق قالتوسك ف  استخداب ابساليب الت نولوجية الذد ثة لتطوير الااييرة 
التاييايررة قر ايررة الاوهررروبي  قالاتنررو ي  فرر  جايرررك الايرراالتق  اررا قر  ترررالقرار الررو ارل ر رررم 

 (.2012ة  ( ل ن65(ق قالقرار الو ارل ر م  2011( ل نة  517 

  ت ييرررر م ررراى الاررردارا التيريايرررة لي رررات قالاررردارا التيريايرررة الاتايررر ف لي رررات إلرررى الاررردارا
الرساية لي ات قالادارا الرساية الاتاي ف لي راتق قتذد رد  هرداح هرمش الاردارا فر : التوسرك 

ج ف   راسة الي ات ابجناية تيااب الاناهن الرسراية الاتطرورفق قالتوسرك فر  اسرتخداب الوسرا 
الت نولوجيرة الذد ثررةق قر ايررة الاوهروبي  قالاتنررو ي  فرر   ررج الايراالتق قالتوسررك فرر  ماارسررة 
اباشطة الرياتية قالثقافية قالننية قالاياية. تا تافة إلى تذد د  ثافة النصرج فر  الاردارا 

  الرساية لي ات تاا ال   يد    ستة ق   ي  تيايمباق قما ال   يد    ت اة ق شري  تيايم ف
الاررردارا ليرسرررراية الاتايرررر ف لي ررررات.  رررر قف  يررررى تذد ررررد  رررررقط القاررررو  قالتذويررررج ليارررردارا 
الرسرراية لي ررات قالاررردارا الرسرراية الاتايررر ف لي رراتق ققترررك ماررا ير ا تيرررار مررد رل قق ررر   
الادارا الرساية لي ات ينو يياق   قف  يى تذد د  ط  الدراسة قتوات  اماب التقويم ف  

ا تذد رررد مقايرررج الخررردمات ا ترررافية لياررردارا الرسررراية لي رررات قالاررردارا هرررمش الارررداراق ق رررم
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( قالقررار 2014( ل رنة  285الرساية الاتاي ف لي ات قتوات  ا انا ق تالقرار الو ارل ر رم  
 (.2016( ل نة  145الو ارل ر م  

 كمن ت  استحداث مدارس رسميو تطبق مننهج ينصو وفًقن لمتشريينت التنليو 
 رقط تر يص قتنميم الااج تالادارا الت  2011( ل نة  235الو ارل ر م   حد  القرار  )

 تطاق مناهن  اتة.  
    ااشرررا  مررردارا النيرررج الدقليرررة قياتي يرررا ترررندق  تطررروير التايررريمق قيورررو  التررردريي ييرررا  نرررا

الي رررةل حيررر  إ   تررردريي مررروا  الي رررة الاربيرررة قالتربيرررة الد نيرررة قالدراسرررات االجتاا يرررة تالي رررة 
اربية قتدريي تا   الاوا  تالي ة ا اييي يةق قتاد  الدراسة ييا تارحية رياض ابانا  حتى ال

الصا الثاا   شرق قتيدح إلى تدريي مناهن مصرية جد دف تااا ير  قلية لاراحج التاييم 
الاختينة تم إ دا ها م      اتنا ية الشرا ة يي  تندق  تطروير التايريم قهيئرة االمتذاارات 

ية تياماة  ااريدج تالااي ة الاتذدف. قاالرتقا  تالايارات ف  جايك الايوبق قالدمن يري  الدقل
الانررراهن قالتقرررويم قالت نولوجيرررا فررر  إارررار  اييرررة تاييايرررة مت اميرررةق قتشرررييك الطررر ي  يرررى 
ماارسررررة اباشررررطة الثقافيررررة قالننيررررة قالرياتررررية قميرهررررا قتنايررررة  رررردراتيم ا يدا يررررة ال امنررررةق 

ترسيخ القيم الرقحية قالتربوية قالوانية قتاايق  يم الت امح قاالانتاح  يى الاالمق قاالهتااب ي
(  ل ررررررنة 206(ق ق 205(ق ق 204(ق ق 203(ق ق 199قتلررررررس تررررررالقرارات الو اريررررررة ار رررررراب  

 2010  .) 
  تذد د الاناهن قالاقررات لشيا ف النيج الثااوية الدقليةق قاماب التقييم الر ا  لتقد رات النياح

 (.2016( ل نة  121الخاتة تشيا ف النيج الثااوية الدقليةق تالقرار الو ارل ر م  

  اترررررردار ال ذررررررة الارررررردارا الاصرررررررية الدقليررررررة ينمرررررراب الاوالوريررررررا الدقليررررررةق قا تاررررررار مرررررردارا
الاوالوريررررررا الدقليررررررة مرررررردارا ااوتجيررررررة  قليررررررة تطاررررررق منرررررراهن تات ااياررررررة  اتررررررةق قتتاررررررك 

يررررررد وا   رررررراب ق ارف التربيررررررة قالتايرررررريم قالتايرررررريم الننرررررر ق ر رررررريي  طرررررراع التايرررررريم الارررررراب ماا رررررررف 
 اررررررا  ايررررررا تررررررا  مشرررررررق ات الررررررو ارف الرا رررررردفق قتاررررررنح ا ييررررررا  رررررريا ات متاررررررارح  يييررررررا 

 (.2016( ل نة  289 قليباق تالقرار الو ارل  

  تذد د  هداح مدارا الاتنو ي  الثااوية ف  الايوب قالت نولوجيا ق رقط القاو  ييرمش الاردارا
فصرولياق قامراب الدراسرة ييرا قمناهييرا قرسروميا قامراب التقرويم ييراق قتشرويج مييري  ق ثافة

 (.2011( ل نة  369إ ارف الادرسة قا تصاتاتت تالقرار الو ارل ر م  
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   قترك تروات  مرنح الشريا ف الثااويرة الاصررية فر  الايروب قالت نولوجيرا مر  مردارا الاتنررو ي
 (.2012( ل نة  202رار الو ارل ر م  الثااوية ف  الايوب قالت نولوجيا تالق

  تذد د امراب القارو  قالدراسرة قاالمتذاارات تاردارا الاتنرو ي  الثااويرة فر  الايروب قالت نولوجيرا
 (.2012( ل نة  382تالقرار الو ارل ر م  

  تارد ج تروات  ق ررقط القارو  تاردارا الاتنرو ي  الثااويرة فر  الايروب قالت نولوجيرال تذير  ال
% مررر  الاياررروع ال يررر  95لطالرررب فررر  امتذرررا   ررريا ف التايررريم ابساسررر   ررر  يقرررج مياررروع ا

ليردرجات  شررط  ساسر  ليقارو  تاردارا الاتنرو ي  الثااويرة فر  الايروب قالت نولوجيراق  ارا قر  
 (.2016( ل نة  219تالقرار الو ارل ر م  

 ويتضح اهتمنم التشريينت التربويو بنلتيمي  الخنص من يالل 

 مير حوومية تقوب تالتاييم قا  ردا  الاينر  قالننر   ارج مرحيرة التايريم اليراما   ا تاار  ج منشصف
مقايررج مصرررقفات مدرسررة  اتررةق قتيرردح الادرسررة الخاتررة إلررى: الاااقاررة فرر  ميررا  ريررراض 
ابانررا  قالتايرريم ابساسرر  قالثررااول  الارراب قالننرر (ق ق راسررة منرراهن  اتررة قفررق مررا يقررررش ق يررر 

توسك فر   راسرة ل رات  جنايرة تياارب الانراهن الرسراية الاقرررف.  ارا ترم تذد رد التربية قالتاييمق قال
 رقط قاجرا ات التر يص تنتح مدرسة  اتة تاصرقفات  ق التوسك فييا  ق تصرنيتيا.  ارا ترم 
تذد د الشرقط الواجب توافرها ف  تاحب الادرسة الخاترة تاصررقفات قفر  ماثيرتق ق رملس ترم 

ليادرسررة قال ذتيررا الدا ييررة قق ررا ا ا  ارف ييررا قاماميررا الاررال ق قتررك  رررقط الييوررج التنميارر  
 (.2014( ل نة  420 اا اص القرار الو ارل ر م  

  تذد رررد  قر الييئرررة الاامرررة لألينيرررة التاييايرررة قمنااقيرررا تالاذافمرررات فررر  ترررر يص الاررردارا
 (.2012( ل نة  44الخاتة تالقرار الو ارل ر م  

 جنيرتق قفر  حالرة قجرو  فرراغ 6000  تقرج مصررقفات ا ييرا  ر   تالن اة ليادارا الخاتة التر )
تاييارر  تالادرسررة تخرر ح حيرررات اباشررطة تاررنح الادرسررة تررر يص مؤ ررت تنصررج قاحرردق قت ررو  

 (.2013 ( ل نة 357 ثافتت ااقبا ليثايت تال  ذة الدا يية ليادرسةق ااقبا ليقرار الو ارل ر م  

 مشنركو المجتمييو من يالل كمن اهتمي التشريينت التربويو بنل
  اشرررا  مييررري لألمنرررا  قاآلترررا  إ رررا ف تنمررريم مييررري ابمنرررا  قاآلترررا  قالااياررري  مررر   ررر   إ

قالاايارري  فررر   رررج مدرسرررة مررر  مختيرررا الاراحرررج التاييايرررةق ي رررم ماثيررري  ل ترررا  قالااياررري  
تذقيرررق ق   رررا  مررر  يررري   فررررا  الايتارررك الاررردا  الايتاررري  تالااييرررة التاييايرررةق  يررردح إلرررى: 
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ال مر  يرررة فررر  ا  ارف قالتقرررويم قالاتاتارررة قاتخرررات القررررارق قالاارررج  يرررى تصتررريج الدياقراايرررةق 
قتاائة جيو  الايتارك الاذير  مر   جرج تروفير الر ايرة الات اميرة ليطر يق قتو يرق الصر ت 
قالتارراق  الاشررترك يرري  اآلتررا  قالاايارري ق ق   ررا  الايتاررك الارردا  فرر  جررو ي ررو ش االحتررراب 

اتاررا   مرر   جررج   ررم الااييررة التاييايررة قر ايررة ابينررا ق قتامرريم  قر الادرسررة فرر   دمررة ال
الايئررة قالايتاررك الاذيرر ق قالت يررب  يررى مشررا ييا قتذقيررق ااوحاتيررا. قيتشرروج الاييرري مرر  
 ربك ليا ق قهر : لينرة   رم الااييرة التاييايرةق قلينرة   رم اباشرطةق قلينرة   رم الاشرار ة 

الرة مرك إ ارف الادرسرة فر    م الصيااة. قيخرتص الاييري تالا راهاة النا  الايتاايةق قلينة 
قتك قمتاتاة تننيم  طة مت امية لتذقيق  هداح تطوير الادرسةق قالااج  يى   م الاايية 

ر تقييديرة  ر  اريرق تشرييك الييرو  الماتيرة يرالتايياية قتطويرها قتذد ثيا تاصا ر تاويج م
تارررك الاررردا ق قالتاررراق  مرررك الادرسرررة فررر  قترررك  طرررة تننيميرررة لألفررررا  القرررا ري  قرجرررا  الاي

قالااررج  يررى   ررم  لصرريااة الاانررى قالارافررق قابجيرر ف قاب قات قالوسررا ج التاييايررة الذد ثررةق
اباشرررطة التربويرررة الادرسرررية قمتاتارررة تننيرررمهاق قالتاررراق  يررري  الادرسرررة قالاؤس رررات اب رررر  

ة قا   ب قالثقافة ل سرتنا ف تارا  وجرد ييرا مر   الياماات قمرا   الشااي قالياايات ابهيي
  قات(ق  -ماامرج  اايروتر  –موتاات  –إموااات ف    م الاايية التايياية   فنية قم  ب 

قتا يرررر   قر الادرسررررة فرررر   دمررررة الايئررررة الاذيطررررةق قالتاامررررج مررررك مشررررو تيا قااوحاتيرررراق 
ارررا ل ترررين (ق  –التو يرررة  –قالتاامرررج مررر   ررر   اباشرررطة الاختينرررة  فصرررو  مذرررو ابميرررة 

مايي م   موالت لتذقيق الخطرة التر  يقررهرا الاييري قفر  حردق  الاوا ارةق  قتقرير ترح  ل  
 (.2014( ل نة  306(. الااد  تالقرار الو ارل  2011( ل نة  289تالقرار الو ارل  

كمن اهتمي التشريينت التربويو بوضع نليةنت واجةراتات تةدع  المةدارس لتحقيةق جةودة 
 لتيمي  من يالل ا
  إاشررا  قحرردات لييررو ف تالاررد ريات قاال ارات التاييايررة تالاذافمرراتل ليااررج  يررى متاتاررة مررا

يصرررردر مرررر  الييئررررة القوميررررة ل رررراا  جررررو ف التايرررريم قاال تاررررا  فياررررا  تايررررق تااررررا ير اليررررو ف 
ة قمؤ ررررات اب ا ق ق قرررد لقرررا ات ل يرررا ف تو يرررة الاررردارا تاارررا ير اليرررو ف قاآلليرررات الاختينررر

الستينا  همش الاارا يرق ققترك  طرة تننيميرة لتذقيرق الخطرة االسرتراتييية لانمومرة الاتاتارة 
قالتقيررريم قالتصهيرررج ل  تارررا ق قاسرررتينا  الاررردارا مارررا ير قمواترررنات الييئرررة القوميرررة ل ررراا  
جو ف التاييم قاال تاا  قتقديم الد م الن  قالارال  الر  ب لا را دف الاردارا ليتقردب ل  تارا ق 



  د/ سيد عباس عثمان مدني
 

 26 

قإجرررا   راسرررة ليتاررررح  يرررى قترررك الاررردارا فيارررا  تايرررق يتذد رررد النيررروف يررري  الوترررك القرررا م 
مقاراررررة تالااررررا ير القوميررررة ليتايرررريمق قتصهيررررج الارررردارا لوتررررك قتننيررررم  طررررة تذ رررري  اب ا  

( 138الادرسرررر  قمتاتارررررة تننيررررمها مرررررك ميرررررالي ابمنررررا ق  ارررررا ارررررص القرررررار الرررررو ارل ر رررررم  
 (.2012ل نة 

 ال مر  يررررة تالاررررد ريات قا  ارات التاييايررررةق ييرررردح تقررررديم الررررد م الننرررر   إاشررررا  ليررررا    ررررم
لياررردارا فيارررا يخرررتص يتننيرررم   ارررا  ال مر  يرررة لخدمرررة قتيويرررد الااييرررة التاييايرررةق قتقرررديم 
اال تراحررات قابف ررار لصررااا  القرررار  تررافة الخرردمات التاييايررة الترر  ياورر     تررؤ ل إلررى 

تاييايرررة يتننيرررمها المر  يبررراق قتذد رررد الاررردارا التررر  تذتررراج إلرررى الا يرررد مررر  اليرررو ف ليااييرررة ال
( 287تررررريااة  رررررامية  ق  اجيرررررة قترتيايرررررا ح رررررب ابقلويرررررةق  ارررررا ارررررص القررررررار الرررررو ارل  

 (. 2012ل نة 
   قلتذقيرررررق مارررررد  ت رررررافؤ النررررررف قحرترررررا  يرررررى تررررروفير احتياجرررررات الاررررردارا مررررر  الااياررررري

تذقيق جو ف التاييم تالاداراق تردر القررار  قاب صا يي  قا  اريي  قالااا ل ماا ي يم ف 
( يتو يررررك    ررررا  هيئرررررة التايرررريم قا  اريرررري  قالخررررردمات 2013( ل رررررنة  202الررررو ارل ر ررررم  

الاااقاررررررة تالارررررردارا قا  ارات قالاررررررد ريات التاييايررررررةل قتلررررررس مرررررر   رررررر   اقررررررج الاايارررررري  
ا ف فرر  تخصصرراتيم قاب صررا يي  قا  اريرري  قالخرردمات الاااقاررة مرر  الارردارا الترر  ييررا  يرر

 إلى الادارا الت  تااا  م   ي  ف  التخصصات تاتيا.
 ال اب الادارا تالتقدب إلى الييئة القومية ل اا  جو ف التاييم قاال تاا ق  ارا جرا  فر  القررار 

 (.2016( ل نة  122الو ارل ر م  

 ات التاييم الااب  اج الياما  ف  مصرتشريا ت ح جييبا م      الارض ال ايق     
رررا  ايرررربا تيرررو ف التايررريم مررر   ررر   اهتااميرررا  2016حترررى  2010فررر  النتررررف مررر    رررد  قلرررت اهتاامب

 تالاياالت التالية:
قرفرررك  نا ترررتل حيررر  ارررص الدسرررتور الاصررررل  يرررى     الااياررري  هرررم الر يررر ف ابرررر اسية الاايرررم ( 1 

 اتيم الايايرررةق قميررراراتيم الاينيرررةق قر ايرررة حقرررو يم الاا يرررة ليتايررريمق ق   الدقلرررة ت نرررج تنايرررة  نرررا
قاب ييرررةق تارررا ي رررا  جرررو ف التايررريم قتذقيرررق  هدافرررت. قلقرررد تارررت ترجارررة تلرررس فررر   رررااو  التايررريم 

ترروفير ابمرر  الررو ين  قبارر   رررارات ر رريي الررو را  ق رردف  رررارات ق اريررةل قهررمش القرررارات ت نررج 
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و ينيررة لياايارري ق قالتذد ررد الررد يق لواجاررات قم ررئوليات لياايررم  رر  اريررق تذد ررد الا ررتويات ال
 اررا    هررمش القرررارات  تذررد  الاايارري  مرر   رر   ا تاررا  تطا ررات قتررا    ررا  هيئررة التايرريمق 

مر  مرحيرة تاييايرة إلرى مرحيرة تاليرةق قت روية فر  النقرج شرامي  ق را ا الااياري  تاطر  الذرق ل
ات الو اريرررة المررررقح الصرررذية لياايرررم حيررر   ارررا را رررت القررررار حالرررة  رررامي  ق رررا ا الااياررري ق 

مرا ررراف  ررررقح ق ق   ICDLالااياررري  الاونررروفي   ررررط الذصرررو   يرررى  ررريا ف  امرررت تل نرررا 
االهتارررراب يرفررررك  نررررا ف  ررررا ف ت رررروي  الااياررررات الا تربرررراتق ق الاايارررري  االجتاا يررررة مرررر   رررر   إ 

قاالهتاراب ترصحوا  الاايرم  ليتنايرة الاينيرةقليرم توفير النرف الاناساة الااياي  الاينية م      
 .ق ق ج ما ساق يشيك الاايم لياشار ة تنا يية ف  تذقيق جو ف التاييمما يبا

ق ققتررك ترروات  تذد ررد ترروات  التوجيررت الننرر اهتارراب التشرررياات يالتوجيررت الننرر  مرر  حيرر   (2 
 .قماا ير لش ج ق ا ا التوجيتق قالتذد د لد يق لاياب قم ئوليات التوجيت

القيرررا ات التربويرررة مررر   ررر   تذد رررد ماررردالت م رررتو  مرررد ريات ارررا ير قمواترررنات تذد رررد م (3 
التربيررة قالتايرريم قا  ارات التاييايررة تالاذافمرراتل قتشررويج اليينررة الدا اررة ليقيررا ات ال تيررار 
القيا ات قتشويج لينة  ا ارة لو را ا ا  ارف الاييرا قالتننيميرة يرو ارف التربيرة قالتايريم قالتايريم 

 اشا  مر   ا دا  القيا ات التربوية.إق النن ق 
م  حي : تشويج لينرة ليصرذة قالايئرة تورج مدرسرة قإ ارف قمد ريرة تاييايرة  ر اية الاتاياي  (4 

ال ذررة االا ررااط الادرسرر ق قتطايررق إترردار ال ذررة االتذررا ات الط ييررة قالريررا فق ق قإترردار 
اال ررررتراك فرررر  الاياو ررررات امرررراب الرررردمن ليت ميررررم تقل ا  ا ررررة الا رررريطةق قتذد ررررد رسرررروب 

الادرسررية ليتقويررةق قتنايررج اباشررطة الثقافيررة التربويررةق قمرررا رقح االاتاررا  ليرروا ق قتذد ررد 
الرسوب قال رامات قاال ترا ات قمقايرج الخردمات ا ترافية ق  ارا    لرة التقرويم التر  تذصرج 

 م  اياة قاالاات الادارا تاختيا مراحج التاييمق قا نا  تا  النئات.

تارد ج امراب الدراسررة قالتقرويم مرر  حير : تطايررق التقرويم التربررول الشرامج  يررى مرحيرة التايرريم ( 5 
ابساس  تذيقتييا االيتدا ية قا  دا يرةق قتارد ج امراب الدراسرة قاالمتذرا  لطر ي الصرنوح 
ابق  قالثرراا  قالثالرر  الاررابق قتذد ررد ترروات  لتنمرريم تقررد ر  رجررات  قرا  ا جاتررة الانقررو ف 

الطررر ي الذاتررريو   يرررى تطررروالت  رجرررات التنرررو  الرياتررر ق قتنمررريم  حررروا  إل رررا   قمرررنح
االمتذا  قالذرما  منتق قاايا  النماب القديم المتذا   ريا ف اتاراب الدراسرة الثااويرة الاامرةق 
قموافذة ا اا  اال    تاالمتذا ق قتذد د مقايج  دمة استخراج الايااات قالتصرد ق  يرى 

 .الشيا ات الدراسية
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التايرريم الننرر  قالاينرر  مرر  حيرر : تذد ررد مارردالت ق ررا ا التوجيررت الننرر  قا  ارف الادرسررية  (6 
 يرررى  لإل رررراحقهيئرررات التررردريي تاررردارا التايررريم الننررر ق قتخصررريص موجرررت حاسرررب آلررر  

ققترررررك القوا رررررد قا جررررررا ات قال ررررروات  قامرررررم التقرررررويم ليتخصصرررررات  تررررالتاييم الصرررررنا  ق
ين  الا  قجق قالتوسك ف  ااشا  الادارا الننية ليتايريم قالتردريب الاختينة ينماب التدريب الا

قالاررر  قجق قحمرررر إاشرررا  مررردارا جد ررردف مررر   امارررة التايررريم الننررر  إال تارررد تررروافر مقومرررات 
اشررا  قحرردات تو يررا الارردارا الريا يررةق قا تاررار مررا ف الذاسررب اآللرر  مررا ف إا اشررا  ليرراق ق 

 لصنا  .م تقية يماتيا ليايك تخصصات التاييم ا
الارردارا التيريايررة  الرسرراية قالرسرراية الاتايرر ف لي ررات( مرر   رر  : إاشررا  قحرردف ليتيريايررات ( 7 

تالاررد ريات التاييايررة تالاذافمرراتل ييرردح متاتاررة اب ا   ا ررج الاررداراق ققتررك ال رروات  
ق قإتدار  رار ق ارل  اف تالاردارا قالااا ير الخاتة تا تيار مد رل الادارا التيرياية

لرسراية لي راتل يذررد   هرداح هرمش الاررداراق  ارا يذررد   ثافرة النصرج فييررا ق ررقط القاررو ق ا
ق طرررر  الدراسررررة قترررروات  امرررراب التقررررويم فرررر  هررررمش الاررررداراق قمقايررررج الخرررردمات ا تررررافية 

 قتوات  ا انا .

اسرررتذدام مررردارا رسررراية تطارررق منررراهن  اترررة مررر   ررر   الو ررروح  يرررى: مررردارا النيرررج  (8 
الاصرية الدقلية ينماب الاوالوريا الدقليرةق قمردارا الاتنرو ي  الثااويرة فر   الدقليةق قالادارا

 الايوب قالت نولوجيا.
الاشررار ة الايتاايررة: مرر  حيرر  تنمرريم  اررج مييرري ابمنررا  قاآلتررا  قالاايارري ل تاررا يونررج  (9 

تامرريم  قر الادرسرررة فررر   دمررة الايئرررة قالايتارررك الاذيررر ق قالت يررب  يرررى مشرررا ييا قتذقيرررق 
اتياق قالتااق  يي  الادرسة قالاؤس ات اب ر  ل ستنا ف تاا  وجرد ييرا مر  إمواارات ااوح

 .ف    م الاايية التايياية
  م الادارا لتذقيق جو ف التاييم م  حير : ااشرا  قحردات لييرو ف تالارد ريات قاال ارات ( 10 

ةق قتو يك    ا  هيئة التاييايةق قإاشا  ليا    م ال مر  ية تالاد ريات قا  ارات التايياي
التايرررريم قا  اريرررري  قالخرررردمات الاااقاررررة تالارررردارا قا  ارات قالاررررد ريات التاييايررررةق قالرررر اب 

 الادارا تالتقدب إلى الييئة القومية ل اا  جو ف التاييم قاال تاا .

 قبالرمم م   ج هما االهتااب إال  ا ت ما  ا  هناك ال ثير لتذقيق اليو ف ف  التاييم.
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إ ررا ف النمررر فرر   ررااو  إاشررا  الييئررة القوميررة ل رراا  جررو ف التايرريم قاال تاررا ل لت فرر   قجررت  (1 
القصور ف  القااو ق قلارا اف الت يرات ال ياسية قاال تصرا ية قالايايرة قالثقافيرة قاالجتاا يرة 

لاذييرة قالدقليرةق الت  مرت ييا مصر منم تردقر القرااو ق قم را رف التطرورات قالا رتيدات ا
 قمرا اف مو ك التاييم الاصرل ف  تقرير التناف ية الدقلية.

قتك   ية تذقيق جو ف التايريم فر  مقدمرة الاشررق ات القوميرة ليدقلرة الاصررية قا تارارش    (2 
   ية  م   وم .

إ رررا ف النمرررر فررر  قترررك امررراب ي رررا  تطررروير ارررر  اتررردار التشررررياات التربويرررة الخاترررة   (3 
 و ف ف  التاييم.يتطايق اماب الي

مرا رراف اتارراع الاشررر ي  ليارقاررة فرر  اترردار قتاررد ج التشرررياات التربويررة الخاتررة يتذقيررق   (4 
 جو ف التاييم.

االلتررر اب تذشرررد الييرررو  قمشرررار ة ال ررريطات الار  يرررة قابجيررر ف الاذييرررة لتطايرررق االجررررا ات   (5 
قتننيررم اباشررطة الترر  الرروار ف فرر  التشرررياات التربويررة تشررص  تذقيررق امرراب اليررو ف فرر  التايرريمق 

قر ت فرر  الخطررة االسررتراتييية ليتايرريم فرر  هررما الشررص ق قمتاتاررة التننيررمل ليتارررح  يررى اقرراط 
القرررروف قالااررررج  يررررى تررررد ياياق قمارفررررة مواتررررك القصررررور قمذاقلررررة   جيررررا قالو رررروح  يررررى 
الاقارررات التررر  تارررو  التننيرررم ال امرررج ليخطرررةق قاتاررراع  ف رررج ال ررراج ليتننيرررم تاسرررتخداب  ف رررج 

 لوسا ج الاتاحة.ا
تنايج تننيم التشررياات التربويرة التر  ت رك ااراربا لإلجررا ات التر  ت ريم فر  تذقيرق اليرو ف   (6 

 ف  التاييم الااب.
ا  ررا  لتشرررياات التربويررة حيرر  التننيررمل ق اتررة تيررس الترر  ترررتا  يرراا  حقررو  الاايارري ق   (7 

 قالت  تصر تا  الييئات التننيمية  يى  دب تننيمها.
تيررررتم ق ارف التربيرررة قالتايرررريم  يتو يرررة الااارسرررري  قالاانيررري  تالتشرررررياات التربويررررة  نا ررر       (8 

ال ررراريةق مررر   ررر   الاارررج  يرررى مررردهم تالثقافرررة التشرررريايةل قتلرررس  ررر  اريرررق  قرررد النررردقات 
 قاالجتاا ات قتو يا قسا ج ا   ب ليقياب يدقر فاا  ف  هما الشص .

تذترررول  يرررى  افرررة التشررررياات  - ق   هارررا  - ا ررردا  حقيارررة تشررررياية ال ترقايرررة  ق قر يرررة  (9 
الت   تم الااج يياق ق اتة تيس الت  تصب ف  تالح تطايق  -سارية الاناو   –التربوية 
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اليررو ف فرر  التايرريمق قتو يايررا  يررى  افررة الررنمم التربويررة قالاؤس ررات التاييايررة قاشرررها  يررى 
 الاو ك االل ترقا  الرسا  لو ارف التربية قالتاييم.

ااج  يى إتدار ميية متخصصةق  تم تو يايا  يى جايك النمم التربويرة قالاؤس رات ال  (10 
 التاييايةق تيتم ينشر التشرياات التربوية الخاتة يتطايق اليو ف ف  التاييم قتن يرها. 

مرر  ال رررقرل مشررار ة الاانيرري  قالااارسرري  فرر  قتررك التشرررياات التربويررةق قياورر  ا     (11 
ت التربويرة ليذروار الايتاار   ق  قرد حيقرات اقا رية يشرارك  تم تلس  ار  ررض التشررياا

فييررا الارراميو  قالايتاررو  تشررص  تطايررق اليررو ف فرر  التايرريم قتطررويرش قتذ ررينتق قتشررييايم 
  يى إيدا  الر ل ف  تاد ج التشرياات التربوية ال ارية.

إترررررردار تشررررررريك تربررررررول يونررررررج مشررررررار ة  سرررررراتمف التربيررررررة قمرا رررررر  الاذرررررروم الاتخصصررررررة  (12 
قررررا اي   يررررى الييئررررة القوميررررة ل رررراا  جرررررو ف التايرررريم قاال تاررررا  التربررررول فرررر  مراجارررررة قال

قاتررررردار قتارررررد ج التشررررررياات التربويرررررةق مررررر   جرررررج اتررررردار قتارررررد ج التشررررررياات ال نييرررررة 
 يتذقيق اماب اليو ف ف  التاييم.

ترررقرف الت يررب  يررى الااو ررات الترر  تاررو  قتررو  التشرررياات التربويررة قفيايررا قتطايقيررا  (13 
 ورف الصذيذة ف  النمم التربوية قالاؤس ات التايياية.تالص
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تصرررور م رررتقاي    ارف التايررريم الثرررااول الاررراب تاصرررر فررر   (.2004.   رررا   رجرررب قإيرررراهيم (1 
 .ق  يية التربيةق جاماة اب هرق القاهرفهرسنلو دكتورا .تو  تا  مؤ رات اليو ف

مصرر ق سريوي   ميرا  التايريم فر   القررارات الو اريرة فر (.2005.  إيراهيم  اد الارا  ق حاد (2 
 ق  يية التربيةق جاماة انطا.منجستيررسنلو  .الادارا االيتدا ية  ل تننيمها لد  مد ر 

ليو ف الشامية يي   يا ات  متطياات تنايج  قافة   (.2004.  ر    اد اليوا   هاا قابلن  (3 
 قق  ييررة التربيررةرسةةنلو منجسةةتير  .الد يييررة افمررةالتايرريم ابساسرر  ر رسررالة ميداايررة فرر  مذ

 .جاماة الانصورف
الجودة الشنممو في التيمي  بين مؤشرات التميز ومينيير  (.2008.  ح   ح ي  للالاي ق  (4 

  ار الا يرف.:  اا  .االعتمند األسس والتطبيقنت

 ر  تطروير مطاارة مر  :القراهرف .الجنميةنت ة الووابةي والمتريةرات (.2001.  تر ح قتذيرر   (5 
 . التاييم الطا

 ار الوفررا   :ا سرروندرية .السينسةةنت التيميميةةو وصةةنع القةةرار (.2003.   اررد اليرروا  قتوررر (6 
 لدايا الطاا ة قالنشر. 

ورشةةةو عمةةةل قضةةةنين  جرررو ف التايررريم فرررو  اليررراما  ق   (.2005.  مذارررد لاليرررا   قالتيررراا (7 
 ق نولوجيرا  ييرة الدراسرات الاييراجامارة ال رو ا  ليايروب قالت .التيمي  فو  الجنميي المينصةرة

  الخراوب.

تأهيل مةدارس التيمةي  األسنسةي لمجةودة واالعتمةند  (.2010.   يد  يو الااراا  قالدسو   (8 
 الار   القوم  لياذوم التربوية قالتناية. :القاهرف .توج نت عنلميو ورؤى وطنيو -

 يإلتقن، في الفكةر اإلسةالمإدارة الجودة الشنممو ا (.2008.   اد الرحا  إيراهيم قاليوبير (9 
 مطاتك الر يد.  :ق الاد نة الانورف3ط .والمينصر

( ل ررررنة 101(.   رررررار ر رررريي  جايوريررررة مصررررر الاربيررررة ر ررررم  2015ر اسررررة اليايوريررررة .  (10 
 40ق الارررد   الجريةةةدة الرسةةةميو( تشرررص  موافذرررة   ارررا  ا  ررر   تاالمتذاارررات ق 2015 

 .4– 3ق ف ف 2015ا توبر  7مورر ي(ق 
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( ل رررررنة 41(.   ررررررار ر رررريي  جايوريرررررة مصررررر الاربيرررررة ر ررررم  2014اليايوريررررة .  ر اسررررة (11 
ترراتك  (ق  22ق الاررد   الجريةةدة الرسةةميوقال رر ب الرروانيي  ق  د( تشررص  الايررم قالنشرري2014 

 .4–3ق ف ف 2014ما و  29

الجريةةدة (.  إترردار  سررتور جايوريررة مصررر الاربيررة الااررد   ق 2014ر اسررة اليايوريررة .  (12 
 . 64 – 2ق ف ف 2014 نا ر 18مورر  (ق  3لاد   ق االرسميو

(. 2013( ل رررنة  1101(.   ررررار ر ررريي مييررري الرررو را  ر رررم  2013ر اسرررة اليايوريرررة.  (13 
 . 3-2ق ف ف 2013ساتاار 30تاتك(ق  225ق الاد   الوقنئع المصريو

( 2012( ل ررنة  93(.   رررار ر رريي  جايوريررة مصررر الاربيررة ر ررم  2012ر اسررة اليايوريررة .  (14 
( ل رررنة 139( الصرررا ر يتارررد ج القرررااو   2007( ل رررنة  155ارررد ج تاررر   حوررراب القرررااو   يت
 .12 - 7مورر(ق ف ف 44ق الاد   الجريدة الرسميو( تشص  التاييم . 1981 

( ل نة 20ما و(.  رار ر يي  جايورية مصر الاربية ر م   9ق 2012ر اسة اليايورية .  (15 
الجريةةةدة ( تشرررص  التايررريم ق 1981ل رررنة   (139( يتارررد ج تاررر   حوررراب القرررااو   2012 

 . 4 – 3ر ف ف 2012اوفاار 6مورر ي(ق  18ق الاد   الرسميو

 .(2014( لسنو )57قرار رئيس مجمس الوزرات رق  )(. 2014ر اسة مييي الو را .   (16 

 .  (2011( لسنو )1024قرار رئيس مجمس الوزرات رق  )(. 2011ر اسة مييي الو را .  (17 

 .(2011( لسنو )1229قرار رئيس مجمس الوزرات رق  )(. 2011. ر اسة مييي الو را  (18 

 . (2010( لسنو )835قرار رئيس مجمس الوزرات رق  )(. 2010ر اسة مييي الو را .  (19 
دراسو تحميميو لجوانب إصالح المدرسو المصريو لتحقيق  (.2007.  مذاد توفيق قس ب (20 

 .تربوية قالتنايةالار   القوم  لياذوم ال :القاهرف .الجودة واالعتمند
التشةةريع لضةةمن، جةةودة التيمةةي  واالعتمةةند فةةي  (.2007.  ق مرر ؤش لمذاررد توفيررق قسرر ب (21 

 الار   القوم  لياذوم التربوية قالتناية. :القاهرف .مصر

مصرر   فر الاراب التايريم   راسرة تقويايرة لتشررياات (.2009.  لينردا يييري ال ريد قسريياا  (22 
  يية التربيةق جاماة الانوفية.ق رسنلو منجستير .ب 2000ب ر 1981

 رو ف الصرا  -ق(. تنا ة القررار التربرول فر  مصرر2011ال يدق حنا  مذاد الدرين .   (23 
(ق الير   ابق ق 75ق الارد   مجمو كميو التربيو بنلمنصةورةال ا ا االيتدا    راسة حالة. 

 .2011 نا ر 
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ينغو التشةةريييو مةةن الصةة (.2005.  اررالي  لق يي رريوير ق  لرقبرررت سرريدما ق لآ  قسرريدما  (24 
يراررامن  :القرراهرف ق(ترجمةةو  مكتةةب صةةبرة لمترجمةةو) ي.الةةديمقراط ياجةةل التيبيةةر االجتمةةنع

 إ ارف الذوم ف  الدق  الاربية. 

االتجنهنت الحديوو في إعداد وصينغو مشةروعنت (. 2009.  مذاد  ير  مذاو  قتارش (25 
 . القاهرف: موتب تارف ليتصليا قالترجاة.القوانين

 ابتاا  الايتااية الاؤ رف  يرى تشررياات التايريم الاراب  (.2009.  يى مذادسامح   قات (26 
 ق  يية التربيةق جاماة  ي   اي.منجستير رسنلو .مصر   ف

تقةةةوي  الج ةةةود الوزاريةةةو لتحقيةةةق ميةةةنيير  (.2007ل.   ارررد الا يررر   ارررد اليرررا  قالطويرررج (27 
 م التربوية قالتناية.الار   القوم  لياذو  :القاهرف .الجودة في المدرسو االبتدائيو

التاييايررة  مرردل ترروفر مؤ رررات اليررو ف   (.2010.  مذاررو  مذاررد حررافل مذاررد ق اررد ه (28 
 . -ميداايرة  راسرة -تالادارا الثااوية الاامة فر  مصرر فر  ترو  الاارا ير القوميرة ليتايريم

 ق  يية التربيةق جاماة سوهاج.رسنلو منجستير

فررر  الادرسرررة  تذقيرررق اليرررو ف قاال تارررا  متطيارررات (.2010.   ال  فتذررر   يرررد ق طيرررة (29 
 لياذوم التربوية قالتناية.  الار   القوم :القاهرف .الاصرية

ق (2 ط .اقتصندينت التيمي  مبندئ راسخو واتجنهنت حديوو (.2007.  فارق   ادف قفييت (30 
   ار الا يرف. : اا 

 فر  و ابميرة  راسة تقوياية لتشرياات مذ  (.2006.  فارق  جانر  اد الذويم قمر ق   (31 

 ق مايد الدراسات التربويةق جاماة القاهرف.منجستير رسنلو .لييايك  تو  ماا ئ التاييم

التشةةةةريينت التربويةةةةو فةةةةي بيةةةة  المؤسسةةةةنت (. 2014مذارررردق فتذرررر   اررررد الرسررررو .   (32 
 . القاهرف:  ار الايم قا ياا  لينشر قالتو يك. التيميميو

الرردق  الاربيررة ر الخارررات الاقاراررة   ية فرر الااييررة التشررريا (.2006.  ال رريد  يررى قموسررى (33 
 ورشو عمةل تطةوير نمةوال الصةينغو التشةريييو لمبرلمننةنت اليربيةو .قالدرقا الا رتنا ف 

مييري النرواي  :ق ييررقت2006مةن فبرايةر  6حتة   2006مةن فبرايةر  3الفترة من  في
 . الياناا

 .(2016سنو )( ل164القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (34 

 .(2016( لسنو )20القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (35 
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 .  (2016( لسنو )53القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (36 
 .(2016( لسنو )121القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (37 

 .(2016( لسنو )122قرار الوزاري رق  )ال(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (38 

 .(2016( لسنو )145القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (39 
 .(2016( لسنو )165القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (40 

 .(2016( لسنو )203القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (41 

 .(2016( لسنو )206القرار الوزاري رق  )(. 2016بية قالتاييم.  ق ارف التر  (42 

 .(2016( لسنو )209القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (43 

 .(2016( لسنو )219القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (44 

 .(2016لسنو ) (287القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (45 

 .(2016( لسنو )289القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (46 

 .(2016( لسنو )291القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (47 

 . (2016( لسنو )324القرار الوزاري رق  )(. 2016ق ارف التربية قالتاييم.   (48 

  .(2015)( لسنو 179القرار الوزاري رق  ) (.2015ق ارف التربية قالتاييم.   (49 

 .(2015( لسنو )305القرار الوزاري رق  )(. 2015ق ارف التربية قالتاييم.   (50 

 .(2015( لسنو )366القرار الوزاري رق  )(. 2015ق ارف التربية قالتاييم.   (51 

 (.2014( لسنو )7القرار الوزاري رق  )(. 2014ق ارف التربية قالتاييم.   (52 

 .(2014( لسنو )64القرار الوزاري رق  )(. 2014تربية قالتاييم.  ق ارف ال (53 

  (.2014( لسنو )99القرار الوزاري رق  )(. 2014ق ارف التربية قالتاييم.   (54 

 .(2014لسنو ) (119)رق   ي ر اوز القرار ال(. 2014ق ارف التربية قالتاييم.   (55 

 .(2014( لسنو )120القرار الوزاري رق  )(. 2014ق ارف التربية قالتاييم.   (56 

 .(2014( لسنو )166القرار الوزاري رق  )(. 2014ق ارف التربية قالتاييم.   (57 

 . (2014( لسنو )285القرار الوزاري رق  )(. 2014ق ارف التربية قالتاييم.   (58 

 .(2014( لسنو )306)رق  القرار الوزاري (. 2014ق ارف التربية قالتاييم.   (59 

 .(2014( لسنو )312القرار الوزاري رق  ). (2014ق ارف التربية قالتاييم.   (60 

 .(2014( لسنو )420القرار الوزاري رق  )(. 2014ق ارف التربية قالتاييم.   (61 
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 . (2013( لسنو )27القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (62 

 . (2013( لسنو )62القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (63 

 . (2013( لسنو )88القرار الوزاري رق  )(. 2013التربية قالتاييم.  ق ارف  (64 

 .(2013( لسنو )113القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (65 

 . (2013( لسنو )114القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (66 

 .(2013( لسنو )202)القرار الوزاري رق  (. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (67 

 . (2013( لسنو )272القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (68 

 . (2013( لسنو )323القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (69 

 .(2013( لسنو )324القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (70 

 .(2013( لسنو )361وزاري رق  )القرار ال(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (71 

 .(2013( لسنو )357القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (72 

 .(2013( لسنو )358القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (73 
 (.2013( لسنو )452القرار الوزاري رق  )(. 2013ق ارف التربية قالتاييم.   (74 
 .(2013( لسنو )460القرار الوزاري رق  )(. 2013 ارف التربية قالتاييم.  ق  (75 

 .(2012( لسنو )4القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (76 

 .(2012( لسنو )44القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (77 
 .(2012( لسنو )54) القرار الوزاري رق  (.2012ق ارف التربية قالتاييم.   (78 

 .(2012( لسنو )65القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (79 

 .(2012( لسنو )71القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (80 

 .(2012( لسنو )127القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (81 
 .(2012( لسنو )138القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (82 

 .(2012( لسنو )186القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (83 

 .(2012( لسنو )202القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (84 
 .(2012( لسنو )233القرار الوزاري رق  ) (.2012ق ارف التربية قالتاييم.   (85 

 .(2012( لسنو )274القرار الوزاري رق  )(. 2012التربية قالتاييم.   ق ارف (86 

 .(2012( لسنو )287القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (87 
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 .(2012( لسنو )300القرار الوزاري رق  )(. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (88 

 .(2012( لسنو )382)القرار الوزاري رق  (. 2012ق ارف التربية قالتاييم.   (89 

 .(2011( لسنو )162القرار الوزاري رق  )(. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (90 
 (.2011( لسنو )195القرار الوزاري رق  )(. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (91 

 . (2011( لسنو )235القرار الوزاري رق  )(. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (92 

 .(2011( لسنو )264القرار الوزاري رق  )(. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (93 

 .(2011( لسنو )275القرار الوزاري رق  )(. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (94 
 .(2011( لسنو )289) رق  القرار الوزاري (. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (95 

 . (2011( لسنو )294القرار الوزاري رق  ) (.2011ق ارف التربية قالتاييم.   (96 

 . (2011( لسنو )313القرار الوزاري رق  )(. 2011 ارف التربية قالتاييم.  ق  (97 

 .(2011( لسنو )319القرار الوزاري رق  )(. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (98 

 .(2011( لسنو )369القرار الوزاري رق  ) (.2011ق ارف التربية قالتاييم.   (99 

 .(2011( لسنو )407رق  ) القرار الوزاري (. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (100 

 .(2011( لسنو )449)رق  القرار الوزاري  (.2011ق ارف التربية قالتاييم.   (101 
 (.2011( لسنو )481القرار الوزاري رق  )(. 2011ق ارف التربية قالتاييم.   (102 
 .(2011( لسنو )509القرار الوزاري رق  ) (.2011ق ارف التربية قالتاييم.     (103 
 .(2011( لسنو )517القرار الوزاري رق  )(. 2011يم.  ق ارف التربية قالتاي (104 

 .(2010( لسنو )21القرار الوزاري رق  )(. 2010ق ارف التربية قالتاييم.   (105 

 (.2010( ل نة  65(. القرار الو ارل ر م  2010ق ارف التربية قالتاييم.   (106 

 . (2010( لسنو )189القرار الوزاري رق  )(. 2010ق ارف التربية قالتاييم.   (107 
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Abstract 

"Evaluation Study for General Education Legislation in Egypt 

In the Light of Applying Education Quality from 2010 to 2016" 

 The aim of this study was to present proposed techniques to 

develop the pre university general education legislation in the light of 

applying education quality. To achieve this goal, The content of 

education legislations, issued from 2010 to 2016, which connected with 

applying education quality were analyzed. Also, they were specified 

classified into specified categories. The study revealed that the pre 

university general education legislation paid the due attention to apply 

education quality through enhancing teacher's proficiency, specifying  

technical supervision conditions, specifying  the standards of educational 

leaders, taking care about learners, reforming education and evaluation 

system, caring about technical vocational education and governmental 

language schools, supporting schools to achieve education quality and 

community participation. 

Key words: Education legislation - Education Quality. 


