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صفحة 1

كلمــة رئيس اهليئة
تســعي معظــم الــدول فــى المجتمــع

الجــودة للجميــع كأحــد الحقــوق األساســية

تنميــة عقليــات مفكــرة مبدعــة ،حيــث

علــى المشــاركة المجتمعيــة؛ ليكــون التعليــم

العالمــي إلــى التنميــة البشــرية مؤكــدة
أصبــح هــذا الســعى مــن األهــداف
اإلســتراتيجية ،ومــن المتطلبــات المصيريــة
لبقــاء الــدول فــى مجتمــع عالمــي جديــد
يقــوم علــى التنافســية ،هــذا المجتمــع

الجديــد يتطلــب تكويــن إنســان جديــد لــه
خصائــص ومواصفــات تمكنــه مــن العيــش

فــي هــذا المجتمــع ومواجهــة تحدياتــه وحــل
المشــكالت التــى تواجهــه ،وتقــع مســئولية
تكويــن هــذا اإلنســان علــى التربيــة

ومؤسســاتها النظاميــة وغيــر النظاميــة،

وفــى مقدمتهــا المؤسســات التعليميــة التــى
ينبغــي أن تصــل إلــى مســتويات الجــودة

فــى مدخالتهــا وعملياتهــا ومخرجاتهــا.

إن النظــرة العلميــة لتخطيــط التعليــم

لإلنســان فــى إطــار نظــام ال مركــزى قائــم
فــى مصــر رائــداً فــى المنطقــة ،وأعظــم
المنطلقــات التــي تنطلــق مــن خاللهــا

عجــات التنميــة والرقــي الحضــاري ،فضـاً
عــن دور المؤسســات التعليميــة المهــم

فــي غــرس قيــم المجتمــع والحفــاظ علــى
منظومتــه األخالقيــة والقيميــة ،وصياغــة

العقــل البشــري وتوجيهــه الوجهــة الســليمة
والنافعــة للمجتمــع واإلنســانية.
واهلل الموفق،،،

أ.د /يوهانســن عيــد
رئيــس جملــس اإلدارة

والتدريــب فــي مصــر جــزء أصيــل مــن

التخطيــط الشــامل والــذي كان ظاهـ ارً بشــكل
ليــس لــه مثيــل فــى إســتراتيجية التنميــة

المستدامة رؤية مصر 2030بحيث تتمثل
الرؤيــة المســتقبلية للتعليــم فــى مصــر فــى
إلـزام الدولــة بــأن يكون التعليم تعليماً عالى
صفحة 2

املقدمة
أُنشــئت الهيئــة القوميــة لضمــان

الهيئــة الحالــي ووضــع العمليــة التعليميــة

رقــم  82لســنة  ،2006وقــد بــدأ نشــاط

علــى الوجــه الــذى يرضــى المولــى عــز

جــودة التعليــم واالعتمــاد بموجــب القانــون
الهيئــة فــي  8مــن نوفمبــر 2007

بمصــر؛ حتــى يتســنى لنــا القيــام بالــدور

وجــل ويحقــق التنميــة المســتدامة لمصرنــا

بصــدور القــرار الجمهــوري رقــم ()363

الحبيبــة.

مدتــه بأربــع ســنوات تجــدد لمــرة واحــدة،

أنشــطة وانجــازات الهيئــة فــى العــام

بتشــكيل مجلــس إدارة الهيئــة وتحديــد

وقــد تمــت إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة
بصــدور القــرار الجمهــوري رقــم ()835
بتاريــخ

( 22مــن مايــو .)2014

وتعتبــر الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة
التعليــم واالعتمــاد إحــدى الركائــز الرئيســية
للخطــة القوميــة إلصــاح التعليــم ،وذلــك
باعتبارهــا الجهــة المســئولة عــن نشــر

ثقافــة الجــودة فــى المؤسســات التعليميــة

والمجتمــع وزيــادة القــدرة التنافســية

لتلــك المؤسســات محليــاً ودوليــاً ،وخدمــة
أغــراض التنميــة المســتدامة فــى مصــر.

وســوف نقــوم فــى هــذا التقريــر بعــرض

الدراســي  /األكاديمــي 2016/2015

وربــط تلــك االنجــازات بمحــاور الخطــة
اإلســتراتيجية للهيئــة مــع تدعيــم التقريــر
ببعــض اإلحصــاءات عــن التعليــم فــى

جمهوريــة مصــر العربيــة وتحليــل البيانــات
الخاصــة بــأداء المؤسســات التعليميــة؛ كــى

يتضــح لُصنــاع الق ـرار والمعنييــن معــدالت

األداء ،ومــا تــم انجــازه مــن المســتهدف
وحجــم التحــدي لتحقيــق األهــداف.

ومــن أجــل تحقيــق تلــك األهــداف كان

ط ـاً
لزام ـاً علينــا التخطيــط للمســتقبل تخطي ً
علميــاً يســتند إلــى الرؤيــة المســتقبلية

وينطلــق مــن واقــع راهــن يعكــس وضــع

صفحة 3

جملس إدارة اهليئة
صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  835بشــأن إعــادة تشــكيل مجلــس
إدارة الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد علــى النحــو التالــى:

األستاذ الدكتور /يوهانسن يحيى محمد عيد
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور /راجية على طه
نائب لرئيس مجلس اإلدارة
لشئون التعليم األزهري

األستاذ الدكتور /عزة منير أغا
نائب لرئيس مجلس اإلدارة
لشئون التعليم العالي

األستاذ الدكتور /عالء عبد الغفار
نائب لرئيس مجلس اإلدارة لشئون
التعليم قبل الجامعي

صفحة 4

أعضاء جملس اإلدارة
		
أ.د /حسام عبد الغنى محمد الصغير – كلية الحقوق – جامعة حلوان

عضواً

			
أ.د /سمية حسنى محمود – كلية الطب – جامعة قناة السويس

عضواً

			
أ.د /نجيب ألفونس خزام – كلية التربية – جامعة عين شمس

عضواً

		
أ.د /هدى عبدالعظيم الطالوى – كلية عالج طبيعى – جامعة القاهرة

عضواً

		
أ.د /سحر محمد ابراهيم المرصفى – كلية الهندسة – جامعة القاهرة

عضواً

أ.د /تهانى فهيم يوسف – كلية الهندسة المطرية – جامعة حلوان		

عضواً

أ.د /شيرين عباس حلمى – شركة فاركو لألدوية (ممثال لمجتمع الصناعة)

عضواً

أ.د /محمد زكى السويدى– إتحاد الصناعات المصرية (ممثال لمجتمع الصناعة) عضواً
				
أ.د /نادية حسن بدراوى – كلية الطب – جامعة القاهرة

عضواً

				
أ.د /طه محمد البداوى – كلية الزراعة – جامعة القاهرة

عضواً

			
أ.د /سهير شعراوى محمد جمعة – كلية التجارة – جامعة بنها

عضواً
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صفحة 7

القسم األول التعريف باهليئة
أوالً

نشأة وتأسيس الهيئة

ثانياً

نبذة عن قانون الهيئة

ثالثاً

الغايات النهائية واألهداف

رابعاً

مكاتب تمثيل الهيئة بالمحافظات

صفحة 8

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ً

أوال :نشأة وتأسيس اهليئة
أُنشــئت الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة
التعليــم واالعتمــاد كإحــدى الركائــز الرئيســية

واألســس واآلليــات االسترشــادية التــى تم ّكــن
المؤسســات التعليميــة مــن إج ـراء التقويــم

للخطــة القوميــة إلصــاح التعليــم فــي مصــر

الذاتــي لهــا بصفــة دوريــة ،باإلضافــة إلــى

(مؤتمــر إصــاح التعليــم عــام ،)2000

وضــع إجـراءات الرقابــة المســتمرة والمتابعــة

وذلــك مــن خــال نشــر الوعــي بثقافــة جــودة

الدوريــة لالعتمــاد لضمــان فاعليتهــا.

التعليــم والتنســيق مــع المؤسســات التعليميــة
بمــا يكفــل الوصــول إلــى منظومــة متكاملــة

وفضـاً عــن ذلــك ،فــإن الهيئــة تعمــل علــى

المراجعــة والتطويــر المســتمرين للمعاييــر

مــن المعاييــر القياســية استرشــادا بالمعاييــر

التــى يتــم اعتمــاد المؤسســة التعليميــة مــن

الدوليــة ،ودعــم القــدرات الذاتيــة للمؤسســات

خاللهــا ،وتطويــر مؤش ـرات قيــاس عناصــر

التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي بما يعزز الثقة

جــودة التعليــم ،وذلــك فــى ضــوء المتغي ـرات

علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي

التربويــة والعمليــة ،حتــى تتواكــب مــع تطــور

فــى جــودة مخرجــات العمليــة التعليميــة.

المعاييــر الدوليــة القياســية ،باإلضافــة إلــى

وتعمل الهيئة – فى سبيل تحقيق األهداف

تقديــم المشــورة للمؤسســات التعليميــة التــى

المنــوط بهــا – علــى وضــع السياســات

لــم تحقــق المســتويات المطلوبــة مــن خــال

واإلســتراتجيات الخاصــة بضمــان جــودة

تقاريــر فنيــة؛ حتــى تتمكــن هــذه المؤسســات

التعليــم إو�عــداد تقاريــر التقويــم واالعتمــاد
واإلجـراءات التنفيذيــة الالزمــة لذلــك إو�عــام

مــن تفــادي أوجــه القصــور لتحقيــق مســتوى
الجــودة المطلــوب.

المجتمــع بمســتوى المؤسســات التعليميــة

وبرامجهــا ومــدى قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــة
التعليميــة وفقــا لرســالتها المعلنــة ،مــع وضــع
المعاييــر واإلج ـراءات لقيــاس مــدى اســتيفاء
المؤسســة التعليميــة لشــروط االعتمــاد
صفحة 9
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ً
ثانيا :نبذة عن قانون اهليئة
صــدر برئاســة الجمهوريــة فــي 5

واآلخــر لشــئون التعليــم قبــل الجامعــي

مــن يونيــه ســنة 2006م القانــون رقــم

والثالــث لشــئون األزهــر ،وتمتــد مــدة عضويــة

( )82لســنة  ،2006والــذي قــرره مجلــس

مجلــس اإلدارة ألربــع ســنوات قابلــة للتجديــد

الشــعب بإنشــاء الهيئــة القوميــة لضمــان

لمــدة واحــدة مماثلــة .ومــن ناحيــة أخــرى

جــودة التعليــم واالعتمــاد ،وينــص علــى

تنــص المــادة ( )16مــن نفــس القانــون علــى

أن هــذه الهيئــة تتمتــع باالســتقاللية وتكــون

أن لمجلس إدارة الهيئة الحق في أن يشــكل

لهــا الشــخصية االعتباريــة العامــة ،وتتبــع
رئيــس مجلــس الــوزراء ،ويكــون مقرهــا مدينــة

مــن بيــن أعضائــه لجنــة أو أكثــر ُيعهــد إليهــا

بصفــة مؤقتــة ببعــض اختصاصاتــه أو بــأداء

القاه ـرة ،وللهيئــة أن تنشــئ فروعــا لهــا فــي

مهمــة محــددة.

المحافظــات .كمــا صــدر قـرار الســيد /رئيــس

وتنــص المــادة ( )12أن تلتــزم المؤسســات

الجمهوريــة رقــم  25لســنة  2007بإصــدار

التعليميــة الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون

الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

ويقصــد بالمؤسســات التعليميــة (الجامعــات

ووفقــا للمــادة ( )14مــن قانــون إنشــاء

والكليــات والمعاهــد والمــدارس أي ـاً كانــت مســمياتها

الهيئــة يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يصــدر

التابعــة أو الخاضعــة إلشـراف و ازرة التعليــم العالــي

بتشــكيله قـرار مــن رئيــس الجمهوريــة ويتكــون

أو و ازرة التربيــة والتعليــم أو األزهــر الش ـريف

مــن خمســة عشــر عض ـواً مــن بيــن خب ـراء

أو غيرهــا حكوميــة كانــت أو غيــر حكوميــة)،

التعليــم ممــن لهــم د اريــة كافيــة فــي مجــال

بالتقــدم للحصــول علــى شــهادة االعتمــاد.

تقويــم األداء وضمــان جــودة التعليــم فــي

ويتولــى الــوزراء المختصــون كل فــي

جميــع مجاالتــه ،وال تتعــارض مصالــح أي

مجــال اختصاصــه تحديــد آجــال الســتيفاء

منهــم مــع أهــداف الهيئــة .ويعيــن القـرار مــن

المؤسســات القائمــة فــي تاريــخ العمــل بهــذا

بيــن أعضــاء المجلــس رئيســا وثالثــة ن ـواب

القانــون أو التــي تنشــأ بعــد هــذا التاريــخ

للرئيــس ،أحدهــم لشــئون التعليــم العالــي

المعاييــر المعتمــدة والتقــدم للحصــول علــى
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صفحة 10

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

شــهادة االعتمــاد .فــإذا لــم تتقــدم المؤسســة

أو إلزامهــا بتغييــر اإلدارة أو إيقــاف قبــول

للحصــول علــى هــذه الشــهادة خــال األجــل

طــاب جــدد باألقســام المختلفــة للمؤسســة؛

المحــدد أو أســفرت عمليــة التقويــم عــن عــدم

حتــى تتــم اســتيفاء كافــة المعاييــر ،وذلــك

اســتيفائها المعاييــر المعتمــدة خــال المــدة

خــال عــام د ارســي واحــد.

المحــددة يكــون للوزيــر المختــص بالتشــاور
مع الهيئة اتخاذ أحد اإلجراءات أو التدابير
المناســبة لتصحيــح أوضــاع المؤسســة
وفق ـاً ألحــكام القانــون الخاضعــة لــه ،ومــن

قبيــل ذلــك تأهيــل المؤسســة علــى نفقتهــا

صفحة 11
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ً
ثالثا :الغايات النهائية واألهداف
الغايات النهائية للهيئة:

• ضمــان الجــودة الشــاملة للتعليــم وتطويـره

أهـداف الهيئة:

تهــدف الهيئــة إلــى ضمــان جــودة التعليــم

وبنــاء أجيــال متمكنــة مــن القــدرات العلميــة

وتطوي ـره المســتمر مــن خــال:

والعمليــة قــادرة علــى التنافســية المحليــة

•

نشر الوعي بثقافة الجودة.

والعالمية في دفع عجلة التنمية االقتصادية

•

التنســيق مــع المؤسســات التعليميــة بمــا

واالجتماعيــة فــي مصــر.

يكفــل الوصــول إلــى منظومــة متكاملــة مــن

• دعــم وتعزيــز دور المؤسســات التعليميــة

المعاييــر وقواعــد مقارنــات التطويــر وآليــات

فــي بنــاء المعرفــة ،وتنميــة المهــارات ،ونشــر

قيــاس األداء استرشــادا بالمعاييــر الدوليــة

الثقافــة ،وتعميــق البحــث العلمــي ،وخدمــة

وبمــا ال يتعــارض مــع هويــة األمــة.

المجتمــع والبيئــة.
•

تعظيــم مــردود االســتثمار فــي التعليــم

لزيــادة الناتــج القومــي واعتبــاره أحــد روافــد
زيــادة الدخــل القومــي.
•

•

دعــم القــدرات الذاتيــة للمؤسســات

التعليميــة
•

للقيــام

بالتقويــم

الذاتــي.

تأكيــد الثقــة علــى المســتوى المحلــي

واإلقليمــي والدولــي فــي مخرجــات العمليــة

كســب ثقــة وتأييــد ودعــم المجتمــع

التعليميــة بمــا ال يتعــارض مــع هويــة األمــة.

ومؤسســاته المختلفــة للهيئــة باعتبارهــا

القيــام بالتقويــم الشــامل للمؤسســات

كيان ـاً لالعتمــاد معترف ـاً بــه عالمي ـاً وتحقيــق

التواصــل والتعــاون المســتمر مــع هيئــات
ضمــان الجــودة واالعتمــاد علــى المســتويين

•

التعليميــة وبرامجهــا طبقــا للمعاييــر القياســية
والمعتمــدة لــكل مرحلــة تعليميــة ولــكل نــوع
مــن المؤسســات التعليميــة.

اإلقليمــي والدولــي.
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ً
رابعا :مكاتب متثيل اهليئة باحملافظات (األفرع)
تنص المادة رقم ( )1من قانون الهيئة على

وتهــدف مكاتــب التمثيــل (األفــرع) إلــى دعــم

أن يكــون مقــر الهيئــة مدينــة القاهـرة ،وللهيئــة

الالمركزيــة فــى األداء ،وتعزيــز الخدمــات

أن تنشــئ فروعـاً لهــا فــي المحافظــات .ولقــد

التــى تقدمهــا الهيئــة فــى مختلــف مناطــق

قامت الهيئة خالل الســنوات الســابقة بإنشــاء
ســتة مكاتــب تمثيــل فــى ســت محافظــات،
توزيع االفرع على محافظات الجمهورية:

• فرع القاهرة:
ويضم محافظات( :القاهرة ،الجيزة،
الفيوم ،بني سويف)
• فرع بنها:
ويضم محافظات( :القليوبية،
المنوفية)

الجمهوريــة فــى مجــاالت التدريــب واالعتمــاد
والدعــم الفنــي المقــدم للمؤسســات التعليميــة.
• فرع أسيوط:
ويضم محافظات( :المنيا ،أسيوط،
سوهاج ،قنا ،األقصر ،أسوان ،الوادي
الجديد ،البحر األحمر)

• فرع المنصورة
ويضم محافظات( :الدقهلية ،كفر
الشيخ ،دمياط ،الغربية)
• فرع اإلسماعيلية:
ويضم محافظات( :اإلسماعيلية،
السويس ،بورسعيد ،شمال سيناء،
جنوب سيناء ،الشرقية)
(بعض إدارات محافظة الشرقية تتبع فرعي
بنها والمنصورة)

• فرع اإلسكندرية:
ويضم محافظات( :اإلسكندرية،
البحيرة ،مرسى مطروح)

صفحة 13
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وتهــدف الهيئــة فــى الســنوات القادمــة إلــي

نســبة بالنســبة لــكل الفــروع األخــرى؛ ولذلــك

إنشاء فروع أخرى للتسهيل على المؤسسات

ســوف تركــز الهيئــة فــى المرحلــة القادمــة

التعليمية والتواصل مع الهيئة ،وبالنظر إلى

على إضافة فروع جديدة فى صعيد مصر.

الرســم البيانــي يتبيــن أن نســبة المؤسســات
التــى يخدمهــا فــرع أســيوط ( )%26أكبــر
توزيع عدد مؤسسات التعليم قبل الجامعي التى يخدمها كل فرع:
فروع الهيئة

عدد المؤسسات التعليم قبل الجامعي التى يخدمها الفرع
التعليم العام

التعليم األزهرى

اإلجمالي

فرع القاهرة

12223

1245

13468

فرع بنها

5156

827

5983

فرع االسماعيلية

4980

1763

6743

فرع المنصورة

8994

2261

11255

فرع أسيوط

13002

2318

15320

فرع األسكندرية

6398

857

7255

 50753مدرسة

 9271معهداً

60054

إجمالي

شكل بياني يوضح توزيع أعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعي علي أفروع الهيئة
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صفحة 14

القسم الثاني
اخلطة اإلسرتاتيجية للهيئة
()2020/2015

أوالً

التعريف بالخطة اإلستراتيجية للهيئة

ثانياً

منهجية العمل

ثالثاً

المحاور الرئيسية للخطة إستراتيجية

رابعاً

الشركاء الرئيسين والجهات الداعمة

خامساً

ارتباط الخطة اإلستراتيجية للهيئة بمحاور استراتيجية
التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

صفحة 15
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مقدمة
الخطــط اإلســتراتيجية عمــل علمــي
الستشـراف المســتقبل والتعامــل مــع تحدياتــه
وللتخطيــط أهميــة كبيـرة فــي نجــاح أي عمــل
يقــوم بــه اإلنســان ،وقــد ارتكــزت الهيئــة فــى
عمليــة بنــاء الخطــة علــى أســاس منهجيــة
علميــة وعمليــة تحقــق الواقعيــة والطمــوح
مع ـاً ،باإلضافــة إلــى ذلــك تمــت االســتفادة
مــن تجــارب الماضــي والتعامــل مــع

معطيات الحاضر فى ظل رؤية استشرافية
للمســتقبل خــال مــدة التخطيــط المســتهدفة،
وقــام متخــذو القـرار فــى الهيئــة بالوضــع فــى
االعتبــار أن تكــون الخطــة وثيقــة حيــة مرنــة
تســمح بالتحــرك داخلهــا وفق ـاً للمتغي ـرات

التعليــم العالــي والتربيــة والتعليــم والمؤسســات
التابعــة لهمــا.
•

إيجابيــة المجتمــع ومنظمــات المجتمــع

المدنــي المهتــم بالتعليــم ومخرجاتــه.
•

اكتمــال الهيــكل اإلداري للهيئــة وفروعهــا

اإلقليميــة.
•

توافر عوامل األمان الوظيفي للمنسوبين

للهيئــة حتــى يمكــن توظيــف إمكانيتهــم البشـرية
والماديــة فــي أداء المهــام الموكلــة إليهــا.
•

االســتقرار االقتصــادي للنطــاق اإلقليمــي

المحيــط.
•

اتخــاذ اإلج ـراءات الضامنــة لتوفيــر

مصــادرالتمويــلالــازمألداءاألعمــالالمطلوبــة

اآلنيــة وبمــا يحقــق المصلحــة العليــا للهيئــة،
كمــا حرصــت الهيئــة علــى التكامــل بيــن
خطتهــا وخطــط الجهــات المعنيــة بالتعليــم
فــى مصــر وخطــط التنميــة المســتدامة.
وقــد وضعــت الهيئــة مجموعــة مــن
االفت ارضــات التــي تنطلــق منهــا الخطــة
االســتراتيجية .وهــذه االفت ارضــات هــي:
•

التعــاون الفعــال بيــن الهيئــة والجهــات

المعنية بمخرجات الهيئة وعلى األخص و ازرتي
صفحة 16
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ً
أوال :التعريف باخلطة االسرتاتيجية للهيئة
انبثقــت خطــة الهيئــة مــن تحليــل الوضــع

اإلســتراتيجية للخطــة قــد وضعــت الهيئــة

ال ارهــن ورؤيــة مســتقبلية تهــدف إلــى

نصــب أعينهــا األهــداف الخاصــة بجــودة

تحقيــق األهــداف التــى تمــت صيغتهــا

التعليــم فــى إســتراتيجية التنيمــة المســتدامة

فــى صــورة أهــداف واقعيــة وقابلــة للتحقــق

مصــر  2030والتــى تتلخــص فــى:

وفــى ذات الوقــت طموحــة وفــى ضــوء مــا
تــم تحقيقــه مــن انجــازات أو إخفاقــات فــى
الماضــى .وتحقيق ـاً لهــذا المبــدأ فقــد اعتمــد

فريــق العمــل علــى تشــخيص ،وتحليــل
الواقــع بــكل أبعــاده التاريخيــة والحاليــة

• تحسين جودة النظام التعليمي بما
يوافق النظم العالمية
• إتاحة التعليم للجميع دون تمييز
• تحسين تنافسية نظم ومخرجات
التعليم

والمســتقبلية محــددة نقــاط القــوة والضعــف
والفــرص والتهديــدات ،ومستش ـرفة الغايــات
واألهــداف الطموحــة القابلــة للتحقــق ،وقــد
قامــت الهيئــة بإعــداد خطتهــا اإلســتراتيجية
 2020-2015بحيــث تكــون وثيقــة حيــة
يتــم مراجعتهــا بصــورة منتظمــة فــى ضــوء
أي تغي ـرات تط ـ أر علــى البيئــة الداخليــة
أو الخارجيــة للهيئــة ،مــع التأكيــد علــى أن
عمليــة المراجعــة هــذه ســوف تتــم بالتشــاور
والتحاور بين أعضاء الهيئة وكافة الشركاء
األساســين علــى كافــة المســتويات المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة ،وعنــد صياغــة المحــاور
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ً
ثانيا :منهجية العمل
تــم تشــكيل فريــق العمــل الرئيســي والــذي

فــى مصــر للمشــاركة فــى ورشــة عمــل حــول

قــام بد ارســة الخطــة االســتراتيجية الســابقة

الخطــة اإلســتراتيجية للهيئــة القوميــة لضمــان

للهيئــة  2012-2008للتعــرف علــى مــا تــم

جــودة التعليــم واالعتمــاد ،2020-2015

انجــازه منهــا ونســب تحقــق األهــداف ،ثــم قــام

وقد تم صياغة الخطة اإلستراتيجية وتحديد

بد ارســة الوضــع ال ارهــن لتحديــد نقــاط القــوة

الرؤيــة والرســالة والمحــاور اإلســتراتيجية

والضعــف بالبيئــة الداخليــة كمــا تــم إج ـراء

والغايــات العامــة.

عــدد مــن االســتبيانات للمؤسســات التعليميــة
والمراجعيــن الخارجيــن بالهيئــة وللمجتمــع
بصفــة عامــة للوقــوف علــى الفــرص
والتهديــدات التــى تخــص البيئــة الخارجيــة.
باإلضافــة إلــي د ارســة البيانــات والوثائــق
المتاحــة واللوائــح المتعلقــة بعمــل الهيئــة،
وجمــع البيانــات عــن الواقــع التعليمــى
المصــرى ،وبعــد صياغــة المســودة األولــى
مــن المرحلــة االولــى إلعــداد الخطــة
اإلســتراتيجية للهيئــة القوميــة لضمــان جــودة
التعليــم واالعتمــاد  ،2020-2015تــم
عرضهــا علــى الســادة أعضــاء مجلــس إدارة
الهيئــة ومديــرى اإلدارات والســادة الخب ـراء
األجانــب مــن مشــروع التوءمــة المصريــة
األوربية للتشاور إو�جراء التعديالت الالزمة،
وبعــد ذلــك تــم دعــوة المعنييــن بجــودة التعليــم
صفحة 18
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ً
ثالثا :احملاور الرئيسية للخطة اإلسرتاتيجية

الرؤية:
هيئــة رائــدة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد ،معتــرف بهــا محليـاً إو�قليميـاً ودوليـاً،

وشــريكاً فــى تطويــر التعليــم فــى مصــر.

ويمكن تلخيص المنطلقات األساسية للرؤية في النقاط اآلتية:
.1اهتمام ودعم القيادة السياسية للتعليم والحرص على جودة مخرجاته.
.2اإليمان الكبير لدى المسئولين عن الهيئة بوجوب الوصول إلى الريادة اإلقليمية.
.3اإليمان بأهمية التحديث والتطوير المستمر لمنظومة التعليم فى مصر.
.4اإليمان العميق بأن االستثمار فى اإلنسان هو أساس التقدم والتطور للمجتمعات.
.5تحقيق الكثير من الدول للريادة العالمية في جودة التعليم دون أن يتوفر لها اإلمكانات
التي تتوفر فى البالد المتقدمة.
.6الشفافية ومعايير االنصاف والنزاهة هى أساس الوصول إلى النجاح والحفاظ عليه.

الرسالة:
االرتقاء بمســتوى جودة التعليم وتطويره المســتمر واعتماد المؤسســات التعليمية،
وفقاً لمعايير قومية تتســم بالشــفافية وتتالءم مع المعايير القياســية والدولية.
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المحاور اإلستراتيجية:

القيـــــم:

والخطــط والب ارمــج.

تنطلق قيم الهيئة من سياسة الدولة وتشمل:

.1العدالــة :تحــري العدالــة وتحقيــق المســاواة
وتكافــؤ الفــرص فــي جميــع أعمــال الهيئــة
وأنشــطتها.
.2الشــفافية :وضــوح جميــع اإلج ـراءات
والعمليــات المنظمــة لبيئــة العمــل للحفــاظ
علــى مصداقيــة الهيئــة.
.3الجــودة :الســعي لتحقيــق أعلــى معاييــر
التميــز والريــادة
الجــودة للوصــول إلــى
ُّ

المنشــودة.

.4االســتجابة :ســرعة االســتجابة لمواجهــة

.5التعــاون والشـراكة :مــع كافــة المؤسســات
التعليميــة علــى كافــة المســتويات المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة.
.6المبادرة :استشراف المستقبل بالمبادرات
الفاعلة و المشــاريع الجديدة.
.7اإلبــداع :العمــل بطريقــة إبداعيــة وخالقــة
تحقــق االســتثمار األمثــل للمـوارد وتضاعــف
اإلنتاجية.
.8المهنيــة:

تأديــة

األعمــال

واحت ـراف مــع االلت ـزام بأخالقيــات المهنــة
وتطبيــق الممارســات اإلداريــة الفاعلــة.

التحديــات والمســتجدات مــع التحديــث
المســتمر للسياســات واألنظمــة واللوائــح
صفحة 20

بمهنيــة
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الغايات العامة:
الغايات العامة

المحاور اإلستراتيجية

 1-1منظومــة قوميــة تعليميــة متكاملــة مــن خــال تطويــر
وتفعيــل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات
النقلــة النوعيــة فــى مخرجــات  2-1تطويــر مواصفــات الخريجيــن متطــورة وتواكــب متطلبــات
العمليــة التعليميــة
ســوق العمــل وتحديــات العصــر
 3-1استحداث منظومة التطوير والمراجعة الدورية للمواصفات
 1-2تأهيــل مراجعيــن علــى درجــة كفــاءة عاليــة لضمــان مســتوى
المراجعــة الخارجية
تأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية
 2-2تطوير عملية االعتماد بما يتواكب مع متطلبات المرحلة
 1-3االعتراف المتبادل بين الهيئة وهيئات عالمية
 2-3تطوير أداء الهيئة لتتفق مع المعايير العالمية
 3-3تحسين الصورة الذهنية للهيئة

هيئــة قوميــة رائــدة ومعتــرف بهــا
دوليــا
 4-3التواصــل مــع الــو ازرات والهيئــات الحكوميــة للوصــول إلــى
منظومــة تعليميــة متكاملــة
 5-3زيــادة التواصــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ونشــر
الوعــي وثقافــة الجــودة
 1-4تطوير المنظومة اإلدارية والمالية
منظومة أداء متميزة

 2-4إعــادة هيكلــة الهيئــة وتطويــر األداء فــى ضــوء معاييــر
وممارســات االداء المتميــزة
 3-4نظام مؤسسي إدارة جودة متطورة وفعالة
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ً
رابعا :الشركاء الرئيسيون واجلهات الداعمة

المستفيدون من الهيئة:
• الطالب بالمراحل المختلفة.
• أعضاء هيئة التدريس والمعلمين
بالتعليم العام واألزهري.
• المؤسسات التعليمية بجمهورية
مصر العربية.
• المراكز التدريبية.
صفحة 22

• األطراف المجتمعية
• المجتمع األكاديمي األقليمي
والعالمي.
• المؤسسات التعليمية بالدول العربية
واإلفريقية.
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ً
خامسا :ارتباط اخلطة اإلسرتاتيجية للهيئة  2020/2015مبحاور
اسرتاتيجية التنمية املستدامة رؤية مصر 2030
تتمحــور أنشــطة الهيئــة وأدوارهــا الرئيســية
حــول قضايــا التعليــم وضمــان جودتــه

فى قطاع التعليم قبل الجامعى
•

اجمالــي

المؤسســات

التعليميــة:

بأبعادهــا ومجاالتهــا المختلفــة ،ومــن ثــم فــإن

50753( - 60024عام  9271 +أزهرية)

ثمــة عالقــة قائمــة فيمــا بينهــا وبيــن بعــض

عــدد المؤسســات التعليميــة (قبــل

•

المحاور الرئيســية الســتراتيجة مصر للتنمية

الجامعي) المعتمدة من الهيئة  2782مؤسسة

المســتدامة  ،2030ويلقــي الجــزء التالــي

المســتهدف الوصــول إلــى ()%20

•

نظ ـرة إجماليــة علــى العالقــة بيــن أنشــطة

 12000مؤسســة معتمــدة عــام 2020

الهيئــة وبرنامــج عملهــا ومحــاور اســتراتيجية

لتحقيــق نســبة  %20لعــام 2020المطلــوب

التنميــة المســتدامة رؤيــة مصــر 2030

أن تتقــدم حوالــى 14710مؤسســة تعليــم

قــد وضعــت الهيئــة نصــب أعينهــا

قبــل الجامعــي (بنســبة  %85اعتمــاد)

األهــداف
فــى

الخاصــة

اســتراتيجية

بجــودة
التنيمــة

التعليــم
المســتدامة

مصــر  2030والتــى تتلخــص فــى:
• تحسين جودة النظام التعليمي بما يوافق
النظم العالمية.
• اتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
• تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وقــد ســعت الهيئــة لتحقيــق هــذا الهــدف مــن
خــال تأهيــل واعتمــاد المؤسســات التعليميــة
عــن طريــق وضــع خطــة التأهيــل واألعتمــاد
القائمــة علــى زيــادة االعــداد ورفــع الجــودة.
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شكل بياني يوضح أعداد مؤسسات التعليم قبل
الجامعي المتوقع تقدمها خالل السنوات القادمة
لتحقيق أهداف استراتيجية مصر  2030فى
(محور التعليم)
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فى قطاع التعليم العالي
• عدد مؤسسات التعليم العالي حوالى  857كلية ومعهد
• بلغــت عــدد المؤسســات التعليميــة (كليــات ومعاهــد وب ارمــج) المتقدمــة للهيئــة حتــى األن 182
مؤسســة حصــل  99منهــم علــى قـرارت اعتمــاد

شكل يوضح أعداد مؤسسات التعليم العالي المتقدمة والمعتمدة من للهيئة حتى عام  2016مقارنة
باألعداد المستهدف تقدمها واعتمادها حتى عام  2020فى ضوء استراتيجة مصر 2030
(محور التعليم)
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القسم الثالث
اجلهود الىت تقدمها اهليئة
لإلرتقاء جبودة التعليم فى مصر
أوالً

إعداد وتحديث المعايير

ثانياً

نشر ثقافة الجودة بين المعنيين بالتعليم فى مصر

ثالثاً

التعاون الدولي والعالقات الخارجية

رابعاً

تأهيل المؤسسات التعليمية وبناء قدرات العاملين بها

خامساً

تأهيل المراجعين الخارجيين

سادساً

تقويم المؤسسات التعليمية

سابعاً

إعداد التقارير
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مقدمة
تتشــكل طبيعــة عمــل الهيئــة مــن عــدة

تعمــل الهيئــة لتحقيــق أهدافهــا علــى عــدة

محــاور تتداخــل وتتكامــل لضمــان جــودة

محــاور أساســية

ويمكــن تلخيصهــا فــى

المنظومــة التعليميــة فــى مصــر ،حيــث

الشــكل التالــي :

شكل يوضح المحاور األساسية لعمل الهيئة

صفحة 26
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ً
أوال :إعداد وحتديث املعايري
إن إعــداد المعاييــر مــن أهــم األعمــال

التــى تقــوم بهــا الهيئــة حيــث إن هــذه
المرحلــة تعــد حجــر األســاس الــذي تنطلــق
منــه الهيئــة نحــو ضمــان جــودة التعليــم فــى
المؤسســات التعليميــة – إصــاح مبنــي علــى
المعاييــر – وهنــاك نوعــان مــن المعاييــر:
معاييــر اعتمــاد المؤسســات التعليميــة
والمعايير األكاديمية المرجعية القومية وتقوم
الهيئة بإعداد تلك المعايير ،وذلك من خالل
المشــاركة مــع األطـراف المعنيــة واإلســتعانة

أوالً :معاييــر اعتمــاد مؤسســات
التعليــم قبــل الجامعــي :
ويمكــن تحديــد «الهــدف العــام» لمعاييــر

الجــودة واالعتمــاد فــي إحــداث نقلــة نوعيــة
في مدخالت ،ومنظومات مؤسسات التعليم
قبــل الجامعــي وعملياتهــا ،للحصــول علــى
مخرجــات تعليميــة عاليــة الكفــاءة ،ويوضــح
الشــكل التالــي معاييــر مؤسســات التعليــم
قبــل الجامعــي اإلصــدار األول .2009

بالخب ـرات والمشــورات اإلقليميــة والدوليــة،
وتلتــزم الهيئــة بتحديــث تلــك المعاييــر كل 5
ســنوات؛ وذلــك لضمــان مواكبــة المتطلبــات.

معايري اعتماد وتقويم مؤسسات التعليم قبل اجلامعي
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ثانياً :معايير مؤسسات التعليم العالي
أ .معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي:

المراجعيــن والمدربيــن ومــن تقاريــر المراجعــة

تــم إصــدار المعاييــر األول ســنة 2008

الخارجيــة لمؤسســات التعليــم العالــي.

وتــم تطويرهــا ســنة  ،2009ثــم قامــت

إلــى

وفــي

ضــوء
مــن

ذلــك
التجــارب

ـتنادا
واسـ ً

العالميــة

الهيئــة بتطويرهــا عــام  ،2014وعمليــة

عــدد

إعــداد وتحديــث معاييــر اعتمــاد كليــات

األخــذ فــي االعتبــار طبيعــة نظــام

ومعاهــد التعليــم العالــي تمــر بعــدة م ارحــل

التعليــم فــي جمهوريــة مصــر العربيــة

متتاليــة ومتكاملــة ،حيــث يتــم جمــع

وقــد تــم إعــداد اإلصــدار الثالــث 2015

البيانــات الوثائقيــة المتاحــة والتــي تتعلــق

لمعاييــر اعتمــاد وتقويــم كليــات ومعاهــد

بعمليــة ضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد،

التعليــم العالــي فــى مصــر والــذي يشــمل 12

وكذلــك مــن خــال التغذيــة الراجعــة مــن

معيــار يمكــن بيانهــا علــى النحــو التالــي:

المؤسســات التعليميــة التــي تــم تقيمهــا ومــن

شكل يوضح معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي اإلصدار الثالث 2015
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مــع

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ب.

المعاييــر

القوميــة

األكاديميــة

ا لمرجعيــة ( )N A R S

ج .المعايير االكاديمية القياسية ()ARS
هــى تلــك المعاييــر التــى تتبناهــا المؤسســة

تعــرف المعاييــر القوميــة األكاديميــة

علــى أن تكــون معتمــدة مــن الهيئــة القوميــة

القياســية المرجعيــة بأنهــا الحــد األدنــى مــن

لضمــان الجــودة و االعتمــاد و بشــرط أن

المعــارف والمهــارات المطلــوب تحقيقهــا مــن

يكــون مســتواها أعلــى مــن الحــد األدنــى

خــال البرنامــج التعليمــي مــن أجــل اعتمــاده

للمعاييــر االكاديميــة القوميــة القياســية،

مــن الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم

وفــى هــذا الصــدد تقــوم الهيئــة بتحكيــم

واالعتماد وقد وقامت الهيئة بإعداد المعايير

واعتمــاد العديــد مــن المعاييــر الخاصــة

القوميــة االكاديميــة القياســية المرجعيــة لكافــة

بالب ارمــج فــى الكليــات والمعاهــد العليــا.

القطاعــات المختلفــة فــى مؤسســات التعليــم
العالــى منــذ بدايــة عملهــا ،وقــد تــم تحديــث
المعاييــر القوميــة األكاديميــة القياســية
المرجعيــة لقطاعــات (الطــب  -التمريــض
 الصيدلــة  -الهندســة) خــال العــام2015م باإلســتعانة بخب ـراء متخصصيــن،
وممثليــن لمختلــف قطاعــات المســتفيدين.
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ً
ثانيا :نشر ثقافة اجلودة بني املعنيني بالتعليم فى مصر
اهتمــت الهيئــة القوميــة لضمــان

آليــة تمكــن التواصــل الدائــم بيــن المؤسســات

جــودة التعليــم واالعتمــاد منــذ نشــأتها

التعليميــة والهيئــة والمراجعيــن الخارجييــن.

عــام  2007بنشــر ثقافــة الجــودة ووضــع
المعاييــر القوميــة والقياســية ،كمــا حرصــت
علــى تعزيــز وتوســيع شــبكة عالقاتهــا
الدوليــة مــع الهيئــات المناظـرة بهــدف مواكبة
التقــدم العالمــي فــي مجــال جــودة التعليــم.
ومــن هــذا المنطلــق أصبــح تنــاول القضايــا
القوميــة اإلســتراتيجية فــي التعليــم والتصــدي
للتغي ـرات والتحديــات الناجمــة عــن التطــور
التكنولوجــي جوهــر ولــب اهتمــام الهيئــة.
وتقــوم الهيئــة ســنوياً بعقــد العديــد مــن

ورش العمــل فــى مجــاالت جــودة التعليــم
المختلفــة يشــارك فيهــا كل المعنييــن بالتعليــم
فــى مصــر ،كمــا تنظــم الهيئــة مؤتم ـ اًر

دولى ـاً ســنوياً عــن أهــم المســتجدات فــى
ضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد وبمشــاركة
العديــد مــن الجهــات األجنبيــة والعربيــة.
وقامــت الهيئــة بتحديــث البوابــة اإللكترونيــة
لتصبــح أكثــر مالءمــة للمســتخدمين ،كمــا
أتاحــت الهيئــة مكتبــة إلكترونيــة عبــر البوابــة
بهــا كافــة إصــدارات الهيئــة ،وأتاحــت الهيئــة
صفحة 30

الكتاب السنوي للعام 2016/2015م
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ً
ثالثا :التعاون الدوىل والعالقات اخلارجية
فى إطار حرص الهيئة على تحقيق كسب

كمــا أن الهيئــة شــاركت وتتشــارك

الثقة فى مخرجات العملية التعليمية محلياً

بــدور فعــال فــى أنشــطة ومؤتم ـرات

إو�قليماً ودولياً كأحد أهم أهدافها اإلستراتيجية
تحــرص الهيئــة علــى التعــاون الفعــال مــع
الجهــات الدوليــة واإلقليميــة مــن خــال
توقيــع عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون المشــترك.
ومن نتائج تلك االتفاقيات أن الهيئة
أصبحت عضواً فى:

• الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة

في التعليم العالي ()INQAHE
• الشبكة العربية لضمان جودة التعليم
واالعتماد ()ANQAHE

الجهــات المختلفــة علــى ســبيل المثــال:
•

التبــادل مــع المؤسســة األوروبيــة

للتدريــب()ETF
•

(نوفمبــر

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة

(( )OECDســبتمبر .)2017
•

الشــبكة الدوليــة لــوكاالت ضمــان

الجــودة فــي التعليــم العالــي ()INQAHE
مــن مــارس .2017
•

مجلــس اعتمــاد مؤسســات التعليــم

العالــي()CHEA

فب اريــر

• الجمعية اإلسالمية للجودة ()IQA
• منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
()OCED
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ً
رابعا :تأهيل املؤسسات التعليمية وبناء قدرات العاملني بها
تقــوم الهيئــة بتقديــم الدعــم الفنــي المباشــر

المالئمــة لنشــاط هــذه القطاعــات بمــا يحقــق

لمؤسســات التعليــم المختلفــة فــى مجــال

تنميــة الم ـوارد البش ـرية المؤهلــة س ـواء فيمــا

الجــودة ،كمــا تهتــم بإعــداد الك ـوادر البش ـرية

يتعلــق بتدريــب المراجعيــن الخارجييــن الذيــن

المدربــة مــن خــال الزيــارات االســتطالعية

يتم االستعانة بخبراتهم في مجال االعتماد،

للمؤسســات التــى تطلــب ذلــك مــن الهيئــة،

أو المعنييــن بالمؤسســات التعليميــة ،أو

والــدورات التدريبــة المتخصصــة فــى مجــال

المؤسســات األخــرى ذات الصلــة ،وتطــرح

الجــودة واالعتمــاد التــى تعقدهــا الهيئــة لتلــك

الهيئــة مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات

المؤسســات ،وتســتهدف الب ارمــج التدريبيــة

التدريبيــة والتــى تغطــى موضوعــات يتــم مــن

لمؤسســات التعليــم العالــى الفئــات التاليــة:

خاللهــا تنميــة المعــارف والمهــارات الخاصــة

القيادات األكاديمية (العمداء – الوكالء –

بالمتدربيــن ،وتــم تصنيــف موضوعــات هــذه

رؤســاء األقســام العلميــة…)  ،وفــرق إعــداد

الب ارمــج إلــى أربــع مجــاالت رئيســة وهــم

الد ارســات الذاتيــة للمؤسســة وملفــات التقــدم

(آليــات نظــم االعتمــاد ،نظــم وآليــات إدارة

لالعتمــاد ،أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة

الجــودة داخــل المؤسســة التعليميــة ،ضمــان

المعاونــة ،والم ارجــع الداخلــي ،وتســتهدف

الجــودة فــى اإلدارة المؤسســية ،ضمــان

الب ارمــج التدريبيــة لمؤسســات التعليــم قبــل

الجــودة فــى طــرق التعليــم والتعلــم والتقويــم).

الجامعى إدارت الجودة بالمديريات التعليمية
ووحــدات قيــاس الجــودة بــاإلدارات التعليميــة
ووحــدات التدريــب والجــودة بالمــدارس
والمعاهــد االزهريــة ومــن أهــم هــذه الب ارمــج
التقويــم الذاتــي والمراجعــات الداخليــة
وخ ارئــط المنهــج ونواتــج التعلــم ،وتهتــم
الهيئــة بتصميــم وتطويــر الحقائــب التدريبيــة
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ً
خامسا:تأهيل املراجعني اخلارجيني
في إطار نشاط الهيئة لنشر ثقافة
الجــودة فــي الوســط التعليمــي بشــكل خــاص
والمجتمــع المصــري بشــكل عــام،

وفــي

• متفهماً لطبيعة عملية التدريب للكبار.
• ملماً بأساليب التدريب الحديثة

واستخدام الوسائل التدريبية والتكنولوجيا

سبيل تحقيق الهيئة لرؤيتها ورسالتها بتقويم

المناسبة.

واعتمــاد المؤسســات التعليميــة تقــوم الهيئــة
بتقديــم حــزم مــن الب ارمــج التدريبيــة إلعــداد

• قاد اًر على تفهم احتيجات المشارك
والتجاوب معها.

المراجعيــن الخارجييــن فــي قطاعــات التعليــم

• لديــه القــدرة علــى القيــادة ،خاصــة بالنســبة

قبــل الجامعــي والتعليــم العالــي والتعليــم

للمتدربيــن ومجموعــات العمــل فــى األنشــطة

األزهــري .لتتناســب مــع جميــع األهــداف

التدريبيــة المختلفــة ،وغيرهــا مــن مهــارات

واألغ ـراض المرتبطــة برســالة الهيئــة.

المدربيــن.

أوالً إعــداد المدربيــن فــى مجــال جــودة
التعليــم العالــى والتعليــم قبــل الجامعــى:

وقــد اســتعانت الهيئــة بخب ـراء التدريــب فــى
مصــر ودول العالــم فــى تأهيــل المدربيــن

يعــد المــدرب مــن العناصــر المهمــة فــى

المنــوط بهــم تدريــب المراجعييــن الخارجييــن

التدريــب؛ لــذا ت ارعــي الهيئــة أن يكــون:
• متمكنا من محتوى المادة العلمية
للبرنامج التدريبى.

ومســئولي الدعــم الفنــي فــى مجــال التعليــم
وغيرهــم مــن الراغبيــن فــى المشــاركة فــى
منظومــة ضمــان الجــودة واالعتمــاد.
ثانيــاً تأهيــل المراجعيــن الخارجييــن

لمؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات
التعليــم قبــل الجامعــي:
نظ ـ اًر لــدور الم ارجــع الخارجــي فــى اتخــاذ

الهيئــة ق ـ ار اًر باعتمــاد المؤسســة مــن عدمــه؛

تحــرص الهيئــة علــى تأهيــل الم ارجــع تأهيـاً
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يحقــق هــدف عمليــات المراجعــة الخارجيــة

وتقويــم هدفهــا التأكيــد علــى مفاهيــم

ومــن اجــل ذلــك وضعــت الهيئــة المواصفــات

ومهــارات المراجعــة مــع اطالعهــم علــى

والمعاييــر التــى يتــم علــى اساســها اختيــار

كل المســتجدات فــى مجــال ضمــان الجــودة

الم ارجــع الخارجــى والمــرور بالعديــد مــن
الم ارحــل مــن اجتيــاز الــدورات التدريبيــة

واالعتمــاد اســتناداً علــى التغذيــة الراجعــة
مــن زيــارات المراجعــة والتقويــم الســابقة.

المتخصصــة بأعمــال المراجعــة الخارجيــة

ويتــم تقييــم المراجعيــن بشــكل دورى مــن

واجتيــاز اختبــار نظــم المعلومــات (IT

خــال تقييــم تقاريــر المراجعــة الخارجيــة

 )SYSTEMبنجــاح مــرو ار باختبــارات

وعــن طريــق آليــة الكترونيــة تتيــح للمؤسســة

تحريريــة لتقييــم المســتوى وانتهــاءاً بعقــد

التعليميــة محــل المراجعــة أن تقييــم فريــق

مقابلــة شــخصية؛ حتــى يتســنى للهيئــة
التأكــد مــن كفــاءة المراجعيــن الخارجييــن،

وفض ـاً عــن كل ذلــك تنظــم الهيئــة لقــاءات

المراجعيــن الخارجييــن ،وآليــة اخــرى تتيــح
يقيــم بعضــه البعــض.
لفريــق المراجعــة أن ّ

تنويريــة وتحضيريــة قبــل كل زيــارة مراجعــة
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ً
سادسا :تقويم املؤسسات التعليمية
تقــوم الهيئــة بزيــارات المراجعــة والتقويــم
للمؤسســات التعليميــة حيــث إن الهيئــة هيئــة
اعتمــاد منــوط بهــا اصــدار شــهادات اعتمــاد

والوضوح ،والموضوعية.
العدالــة :أن تقــوم نتائــج االعتمــاد علــى
العــدل ،والموضوعيــة.

ويتــم ذلــك مــن خــال الزيــارت المراجعــة

دعــم التعليــم والتعلــم :أن يتــم االعتمــاد

الميدانيــة وزيــارت المتابعــة للوقــوف علــى

لمصلحــة المتعلميــن فــى جميــع المســتويات،

وضع المؤسسات التعليمية ومدى مطابقتها

ومــن أجــل ضمــان وجــود فــرص حياتيــة

لمعاييــر الجــودة واالعتمــاد.

تربويــة فاعلــة فــى إعــداد أجيــال جديــدة مــن

يعتبــر تقويــم مؤسســات التعليــم نشــاطاً

رئيسـاً للهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم
واالعتمــاد ،ويقصــد باالعتمــاد االعت ـراف
الــذى تمنحــه الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة

أجــل مســتقبل مشــرق.
المنهجيــة العلميــة :أن يســتند االعتمــاد
علــى المنهجيــة العلميــة ،والح ـوار المســتمر
مــن أجــل تحســين األداء.

التعليــم واالعتمــاد للمؤسســة التعليميــة،

التقويــم الذاتــي :أن تعتمــد منهجيــة

إذا تمكنــت مــن إثبــات أن لديهــا القــدرة

االعتمــاد علــى التقويــم الذاتــى الــذي تقــوم بــه

المؤسســية ،كما تمكنت من تحقيق الفاعلية

المؤسســة ،وفق ـاً لألســس العلميــة المتعــارف

التعليميــة ،وفق ـاً للمعاييــر القياســية والمعلنــة
مــن الهيئــة.

و يقــوم االعتمــاد علــى مجموعــة مــن
المبــادئ واألســس مــن أهمهــا:
الصــدق واإليجابيــة :أن تكــون نتائــج

عليهــا.

دعــم ثقــة المعنييــن بالمؤسســة التعليميــة:
أن تدعــم "شــهادة االعتمــاد" ثقــة المجتمــع
المحلــي بمؤسســاته التعليميــة وتعليــم وتعلــم
أبنائــه.

عمليــات تقويــم ضمــان الجــودة واالعتمــاد
صادقــة ،ومؤث ـرة إيجابيــا فــي عمليــات
تحســين مســتوى جــودة أداء المدرســة.
الشفافية :أن تتسم كل العمليات بالشفافية،
الكتاب السنوي للعام 2016/2015م
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ً
سابعا :إصدار التقارير
تلتــزم الهيئــة برفــع تقريــر ســنوي عــن نتائــج

وترسل الهيئة تلك التقارير إلى المؤسسات

أعمالهــا وتوصياتهــا لرئيــس الجمهوريــة

التعليميــة ومــن حــق المؤسســة التعليميــة

ورئيــس مجلــس الشــعب ورئيــس مجلــس

الــرد علــى مــا جــاء بالتقريــر فــى غضــون

الــوزراء.

أســبوعين مــن تاريــخ إرســال التقريــر وتقــوم

كمــا تقــوم الهيئــة بإعــداد تقريــر مراجعــة
خارجيــة لــكل مؤسســة تعليميــة تمــت زياراتهــا
ويســهم هــذا التقريــر فــى تحقيــق أهــداف

لجــان فنيــة مــن الهيئــة بفحــص تلــك الــردود
إعمــاالً بمبــدأ الشــفافية .

عديــدة منهــا:
 -اتخــاذ الهيئــة قـ ار اًر بشــأن المؤسســة مــن

عدمــه.
-

تحديد أهم نقاط القوة بالمؤسسة.

 تحديــد أهــم النقــاط التــى تحتــاج إلــىتحســين بالمؤسســة.
 تقديــم مقترحــات؛ لتحســين أداءا لمؤ سســة .
وتحــرص الهيئــة علــى تقويــم تقاريــر
المراجعــة الخارجيــة وفــق معاييــر وفنيــات
إعدادهــا وتقديــم التغذيــة الراجعــة الالزمــة
لتطويــر أداء المراجعيــن أوالً بــأول ،وقــد
تتمثــل هــذه التغذيــة فــى إعــادة تدريــب

المراجعيــن م ـرة أخــرى علــى بعــض فنيــات
إعــداد تقريــر المراجعــة الخارجيــة.
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القسم الرابع
برنامج عمل اهليئة خالل عام
2016/2015م
أوالً

إعداد وتحديث المعايير خالل عام
2016/2015

ثانياً

أنشطة نشر ثقافة الجودة

ثالثاً

ضمان جودة التعليم واالعتماد

رابعاً

خامساً

تأهيل المؤسسات التعليمية إو�عداد وتأهيل المراجعين
الخارجيين خالل عام 2016/2015

المشروعات القومية للهيئة
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ً

أوال :إعداد وحتديث املعايري خالل عام 2016/2015
فــي إطــار ضمــان الجــودة بالمؤسســات

الحفــاط علــى الهويــة الوطنيــة مــع االنفتــاح

التعليميــة وتأهيلهــا لالعتمــاد تقــوم الهيئــة

علــى الخب ـرات الدوليــة فــي هــذا المجــال

باتبــاع عــدة خط ـوات مهمــة وأساســية تبــدأ

والعمــل علــى تبــادل االعت ـراف وبنــاء الثقــة.

مــن وضــع المعاييــر القياســية  ،مــرو ار

وفــى هــذا الصــدد قامــت الهيئــة هــذا العــام

بنشــر ثقافــة ضمــان الجــودة واالعتمــاد

 2016/2015بتحديــث إو�صــدار العديــد

مــن مفاهيــم ومعــارف مبنيــة علــى هــذه

مــن المعاييــر والمواصفــات وأدلــة المراجعــة

المعاييــر والمواصفــات ،ثــم اســتقطاب

الخارجيــة.

الك ـوادر البش ـرية لتأهيلهــا فــي مجــال قيــاس
األداء المؤسســي بنــاء علــى هــذه المعاييــر
والمواصفــات ،وص ـوال إلــى إج ـراء عمليــات
التقويــم والمراجعــة الخارجيــة للمؤسســات
التعليميــة علــى أن يتــم ذلــك فــي إطــار مــن
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إصــدارات التعليــم العــام قبــل الجامعــى
خــال عــام 2016/2015

•

وقــد قامــت الهيئــة بتحديــث المعاييــر
واإلصــدارات التاليــة:
•

المعاييــر القياســية لعلــوم اللغــة العربيــة

للتعليــم األزهــرى قبــل الجامعــى
تحديــث أدوات المراجعــة الخارجيــة فــى

وثيقــة المراجعــة الخارجيــة لمؤسســات

التعليــم قبــل الجامعــي.
•

للتعليــم األزهــري قبــل الجامعــي.

التعليــم االزهــرى قبــل الجامعــي:
قامــت الهيئــة

بتحريــر جميــع أدوات

أداة ووثيقــة المراجعــة الداخليــة

المراجعــة الخارجيــة المحدثــة وملــف التقــدم

الجامعــي.

لالعتمــاد وتقريــر المراجعــة الخارجيــة،

جــاري تطويــر وثائــق المســتويات

بحيــث يتســق التعليــم األزهــرى مــع متطلبــات

المعياريــة لضمــان جــودة واعتمــاد مؤسســات

االعتمــاد فــى مؤسســات التعليــم قبــل

التعليــم قبــل الجامعــي بمراحلــه المختلفــة.

الجامعــى.

لمؤسســات
•

التعليــم

قبــل

تحديث أدوات المراجعة الخارجية:
•

أداة المراجعــة الخارجيــة المطــورة

لجميــع الم ارحــل التعليميــة (ريــاض أطفــال-
تعليــم أساســي -ثانــوي عــام -ثانــوي فنــي).
•

نمــوذج تقريــر فحــص الملــف لجميــع

الم ارحــل التعليميــة.
•

لجميــع

التعليميــة.

إصــدارات التعليــم األزهــري قبــل الجامعــي
خــال عــام 2016/2015
تم تحديث المعايير واإلصدارات التالية:
•

2016 /2015
اوالً معايير االعتماد
•

إصــدار دليــل اعتمــاد كليــات ومعاهــد

التعليــم العالــي اإلصــدار الثالــث – يوليــو
.2015

نمــوذج تقريــر المراجعــة الخارجيــة
الم ارحــل

إصــدارات التعليــم العالــي خــال عــام

المعاييــر القياســية للعلــوم الشــرعية
الكتاب السنوي للعام 2016/2015م

•

تحديــث و تطويــر معاييــر اعتمــاد

ا لجا معــا ت .
•

تطويــر وتحديــث المعاييــر القوميــة

االكاديميــة المرجعيــة القياســية ()NARS
فــى ( )4قطاعــات (الطــب – الصيدلــة –
التمريــض – الهندســة)
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ثانيــاً :المعاييــر األكاديميــة المرجعيــة

( )ARS
•

تعليمــى فــى ( )22كليــة ومعهــد فــى ()7
تخصصــات ،وبيانهــا كالتالــى:

تحكيــم واعتمــاد المعاييــر األكاديميــة

المرجعيــة ( )ARSلعــدد ( )60برنامــج

التخصص

البرنامج

اإللكترونيات.
الجيوفيزياء.
رياضيات إو�حصاء.
فيزياء المواد.

العلوم

الفيزياء وعلوم الحاسب.
علم الحشرات.
الكيمياء.
الميكروبيولوجيا.
الجيوفيزياء التطبيقية.
جيولوجيا البترول والمياه.
بيوتكنولوجي البيئة البحرية.

العلوم الطبية
التطبيقية

األشعة والتصوير الطبي.
األجهزة الحيوية الطبية والنظم.
المختبرات الطبية.
استصالح واستزراع األراضي الصحراوية.

الزراعة

إنتاج وتكنولوجيا القطن.
االستزراع السمكي واألحياء المائية.
إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية.
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هندسة الطاقة والطاقة المستدامة.
الهندسة الطبية الحيوية.
هندسة إو�دارة التشييد.

هندسة البتر وكيماويات.

الهندسة

هندسة القوى والتحكم.
هندسة االتصاالت واإللكترونيات.
إدارة تكنولوجيا المعلومات.
الهندسة الصناعية
اآلثار المصرية.
المكتبات والوثائق العامة.

اآلداب

اإلعالم.
اآلثار اإلسالمية.
اآلثار اليونانية والرومانية.
الترميم.
نظم المعلومات اإلدارية.

االقتصاد واإلدارة

العلوم السياسية.
االقتصاد.
اإلدارة والسكرتارية

التكنولوجيا
الحيوية
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البيوتكنولوجي
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ً
ثانيا  :أنشطة نشر ثقافة اجلودة
مؤتمر الهيئة الدولي الثالث ( 17أبريل من 2016م) بعنوان:
"ضمان جودة التعليم :التعليم من أجل الحاضر والمستقبل"

أهتمــت الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة

فــي التعليــم ،الســيما فــي ظــل التغي ـرات

التعليــم واالعتمــاد منــذ نشــأتها عــام 2007

التكنولوجيــة المتســارعة والتدفــق المســتمر

بنشــر ثقافــة الجــودة ووضــع المعاييــر

للمعلومــات.

القوميــة والقياســية ،كمــا حرصــت علــى

كل هــذه القضايــا وغيرهــا مــن القضايــا

تعزيــز وتوســيع شــبكة عالقاتهــا الدوليــة

المســتجدة تفــرض نفســها علــى الهيئــة

مــع الهيئــات المناظـرة بهــدف مواكبــة التقــدم

باعتبارهــا الجهــة المنــوط بهــا ضمــان جــودة

العالمــي فــي مجــال جــودة التعليــم.

مخرجــات منظومــة التعليــم فــى مصــر،

ومــن هــذا المنطلــق أصبــح تنــاول القضايــا

والمســئولة عــن تعزيــز الثقــة فــي مخرجــات

القوميــة اإلســتراتيجية فــي التعليــم والتصــدي

العمليــة التعليميــة علــى المســتويين القومــي

للتغي ـرات والتحديــات الناجمــة عــن التطــور

والدولــي؛ لــذا كان اختيــار موضــوع (ضمــان

التكنولوجــي جوهــر ولــب اهتمــام الهيئــة،

جــودة التعليــم :التعلــم مــن أجــل الحاضــر

ويتمحــور المؤتمــر الدولــي الثالــث للهيئــة

والمســتقبل) ليكــون عنوان ـاً للمؤتمــر الدولــي

حــول كيفيــة التصــدي لهــذه التحديــات

الثالــث للهيئــة ،وانعكاســا بإلتزامهــا برســالتها

ودورهــا كمحفــز للتغييــر.
وفــي ضــوء التحديــات الســابقة ،وأم ـاَ فــي

الوقــوف علــى رؤيــة مشــتركة لتعليــم ذي
جــودة عاليــة يلبــي االحتياجــات الحاليــة
والمســتقبلية لســوق العمــل ،فــإن المؤتمــر
الدولــي الثالــث للهيئــة طــرح الموضوعــات
التاليــة للنقــاش مــن خاللــه بمشــاركة واســعة
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مــع األط ـراف المعنيــة وهــي:
•

•

مــا شــكل التعليــم فــي المســتقبل وكيــف

يمكننــا اســتقراء االحتياجــات المســتقبلية؟
•

كيــف نضمــن مالءمــة الخريجيــن
ســوق

الحتياجــات

العمــل

الحاليــة

و ا لمســتقبلية ؟
•

مــا دور األط ـراف المعنيــة فــي هــذا
كيــف يمكــن تضميــن مهارات التوظف
كيــف

التكنولوجــي
•

•كســب وتعزيــز الدعــم المجتمعــي لمشــروع
اإلطــار القومــي للمؤهــات
تمــت مشــاركة كافــة الجهــات المعنيــة
األســتاذ الدكتــور الهاللــي الش ـربيني نائبــا
عــن رئيــس مجلــس الــوزراء  -وزيــر التربيــة

يمكــن
لتعزيــز

اســتثمار

التطــور

جــودة

التعليــم؟

مــا اإلج ـراءات الالزمــة لبنــاء الثقــة

فــي مخرجــات منظومــة التعليــم واالعت ـراف
بالمؤهــات بيــن الــدول؟
أهداف المؤتمر:
• تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة
فــي مجــال ضمــان جــودة التعليم
•

القومــي والدولــي

وعلــى أرســهم

فــي مناهجنــا؟
•

وبنــاء ش ـراكات جديــدة علــى الصعيديــن

المشاركون:

ا لصــد د ؟
•

تفعيل الشراكات مع األطراف المعنية

والتعليــم والتعليــم الفنــي
األســتاذ الدكتــور أشــرف الشــيحي وزيــر
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
األســتاذ الدكتــور /عبــاس شــومان وكيــل
األزهــر الش ـريف – نائبــا عــن شــيخ األزهــر
األســتاذ الدكتــور /طــارق شــوقي رئيــس
المجلــس االستشــاري للتعليــم برئاســة
ا لجمهوريــة

دعــم وتعزيــز دور الهيئــة علــى

هــذه باإلضافــة إلــى 750شــخصية مــن

المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي

المتدربيــن والمعنييــن والممثليــن للجهــات

•

استش ـراف آليــات وطــرق تحســين

اســتجابة التعليــم الحتياجــات ســوق العمــل
الحاليــة

والمســتقبلية
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المعنيــة ،وهــذه الجهــات هــي :
•

و ازرة التعليم العالي

•

المجلس األعلى للجامعات
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•

عــدد مــن الســادة رؤســاء الجامعــات

المصريــة الحكوميــة والخاصــة

وضمــان االتســاق بينهــا وبيــن كل مــن
المعاييــر األكاديميــة المرجعيــة لكليــات

•

و ازرة التربية والتعليم

التربيــة والمؤش ـرات الخاصــة بالمعلــم فــي

•

اعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات

معاييــر اعتمــاد مؤسســات التعليــم قبــل

ا لمصريــة
•

ا لجا معــي

اعضــاء هيئــات التدريــس بجامعــات

أوربــا إو�فريقيــا والمنطقــة العربيــة

في مجال التعليم األزهري
-3التوســع فــي ب ارمــج بنــاء القــدرات لمراكز

•

األزهر الشريف

•

و ازرة الصناعــة والتجــارة والمشــروعات

األزهــر فــي مجــاالت التقويــم الذاتــي إو�عــداد

•

و ازرة القوى العاملة

المؤسســات لالعتمــاد

•

خبراء وممثلون من الو ازرات المختلفة

-4إج ـراء الد ارســات والبحــوث الخاصــة

•

خبراء أجانب من االتحاد األوروبي

بتحليــل الفجــوة بيــن الواقــع والمأمــول لجــودة

الصغي ـرة والمتوســطة

ضمــان الجــودة بالمعاهــد األزهريــة وجامعــة
خطــط التحســين لزيــادة فــرص تقــدم هــذه

• ممثليــن مــن هيئــات ضمــان جــودة التعليــم
فــى أوربا

التعليــم بمؤسســات التعليــم األزهــري ووضــع
الحلــول اإلجرائيــة لتالفيهــا
-5تبــادل الخب ـرات بيــن الهيئــة والهيئــات

توصيات المؤتمر :
في مجال التعليم قبل الجامعي

والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بجــودة التعليــم

-1تفعيل التعاون مع و ازرة التربية والتعليم
لمواجهــة التحديــات

التــي تعــوق تقــدم

مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي لالعتمــاد
-2تشــكيل لجــان مشــتركة بيــن الهيئــة
واألكاديميــة المهنيــة للمعلــم لتطويــر معاييــر
أداء المعلــم (وتوحيدهــا بيــن الجهتيــن)
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اإلســامي وتزويدها بوثائق التعليم األزهري

وريــادة األعمــال فــي ب ارمــج التعليــم الفنــي

لالســتفادة منهــا ،واالســتفادة مــن التجــارب

والتدريــب

والمبــادرات البنــاءة.
في مجال التعليم العالي
-6متابعــة المؤسســات المعتمــدة مــن

-13إنشــاء نظــام متكامــل لضمــان جــودة
التعليــم الفنــي والتدريــب يشــمل معاييــر
موضوعيــة وآليــات العتمــاد م اركــز التدريــب

خــال الزيــارات الميدانيــة وتعزيــز نشــر ثقافــة

على المستوى الدولي

االعتمــاد

-14تكثيــف التعــاون العربــي فــي مجــال

-7مشــاركة الممارســات الجيدة للمؤسســات
المعتمــدة ونشــرها مــن خــال الهيئــة
-8تنميــة الثقــة المجتمعيــة فــي معاييــر
إو�جـراءات الهيئــة والعمــل علــى زيــادة الوعــي
بهــا

جــودة التعليــم وعلــى األخــص فيمــا يتعلــق
بتبــادل المراجعيــن إو�نشــاء ســجل عربــي

لخب ـراء الجــودة والمراجعيــن ،وكذلــك تفعيــل
اإلطــار العربــي للمؤهــات
-15االهتمــام بالبعــد الدولــي للتعليــم سـواء

-9تكثيــف نشــاط االعتمــاد البرامجــي

علــى مســتوى الممارســات المطلوبــة مــن

بالهيئــة بالتعــاون مــع المؤسســات المهنيــة

المؤسســات الســتيفاء متطلبــات االعتمــاد،

-10تكثيــف اســتخدام التعليــم االلكترونــي

أو علــى مســتوى الســعي لالعتـراف العالمــي

فــي ب ارمــج التعليــم المفتــوح وتنميــة القــدرات
فيما يتعلق بضمان جودة التعليم اإللكتروني
للقائميــن علــى تلــك الب ارمــج

بالهيئــة
-16اســتغالل العــام المصــري البريطانــي
للعلــوم والتكنولوجيــا لتكثيــف التعــاون مــع

في مجال التعليم الفني والتدريب

هيئــة ضمــان الجــودة البريطانيــة وعلــى

-11ضرورة تعزيز التنسيق بين األطراف

األخــص فــي مجــاالت تدريــب المراجعيــن

المعنيــة المختلفــة فــي التخطيــط للتعليم الفني

وتوســيع دائـرة المشــاركة فــي إعــداد المعاييــر

وضمان جودته

األكاديميــة

-12االهتمــام بــإدراج مهــارات التوظــف
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-17ضــرورة اســتكمال األدوات الداعمــة
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لالعتـراف بالمؤهــات وانتقــال الطــاب وفــي
مقدمتهــا اإلطــار الوطنــي للمؤهــات.
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ً
ثالثا :ضمان جودة التعليم واالعتماد
ضمان جودة التعليم:

بهــا محلي ـاً ودولي ـاً والتــي تعكــس بوضــوح

يقصــد بضمــان جــودة التعليــم تلــك العمليــة

نجاحهــا فــي تطبيــق اســتراتيجيات وسياســات

الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية
المتوافقــة مــع رســالة المؤسســة التعليميــة قــد

إو�ج ـراءات فعالــة لتحســين الجــودة فــي
عملياتهــا وأنشــطتها ومخرجاتهــا بمــا يقابــل أو

تــم تحديدهــا وتعريفهــا وتحقيقهــا علــى النحــو

يفــوق توقعــات المســتفيدين النهائييــن ويحقــق

الــذي يتوافــق مــع المعاييــر المناظ ـرة لهــا

مســتويات عاليــة مــن رضائهــم .وفــي ضــوء

س ـواء علــى المســتوى القومــي أو العالمــي،

ذلك فإنه يمكن تعريف االعتماد للمؤسسات

وأن مســتوى جــودة فــرص التعلــم والبحــث

التعليميــة فــي مصــر علــى النحــو التالــي:

العلمــي والمشــاركة المجتمعيــة وتنميــة البيئــة

«هــو عمليــة التقويــم الشــامل الــذي تقــوم

تعتبــر مالئمــة أو تفــوق توقعــات كافــة أنـواع

بــه الهيئــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد

المســتفيدين النهائييــن مــن الخدمــات التــي

للمؤسســة التعليميــة ،ويتــم خاللهــا منــح

تقدمهــا المؤسســة التعليميــة.

شــهادة «اعتمــاد المؤسســة» إذا تمكنــت

االعتماد:

المؤسســة التعليميــة مــن إثبــات أن لديهــا

يقصد باالعتماد تلك العملية المنهجية التي

القــدرة المؤسســية ،وتحقــق الفاعليــة التعليميــة

تهــدف إلــى تمكيــن المؤسســات التعليميــة مــن

وفقـاً للمعاييــر المعتمــدة والمعلنــة مــن الهيئة،

الحصــول علــى صفــة متميـزة ،وهوية معترف

ولديهــا مــن األنظمــة المتطــورة التــي تضمــن

التحســين والتعزيــز المســتمر للجــودة».
مبــادئ عمليــة ضمــان جــودة التعليــم
واالعتمــاد:
هناك مبادئ أساســية لعملية ضمان جودة
التعليــم واالعتمــاد وهــى مســتوحاة مــن النظــم
والممارســات الجيــدة لضمــان جــودة التعليــم
ويجــب مراعاتهــا فــي التطبيــق العملــي سـواء
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مــن الهيئــة أو مــن المؤسســات التعليميــة:

•المنافــع المتبادلــة بيــن جميــع األط ـراف

•االهتمــام بالمســتفيد األساســي (الطالــب)

ذات العالقــة بالمؤسســة التعليميــة مــن

والعنايــة بــه والحــرص علــى تحقيــق

طــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم

مســتويات عاليــة مــن رضائــه مــن خــال

والعامليــن واألط ـراف المجتمعيــة.

مقابلــة احتياجاتــه ورغباتــه وتوقعاتــه.
• القيــادة والحوكمــة الموجهــة بالفكــر،
والتخطيــط ،االســتراتيجي ،والموضوعيــة
والشــفافية ،والعدالــة.

•

االرتقــاء بالعمليــات التشــغيلية والفنيــة

فــي المؤسســة والتــي تقــوم بإنتــاج الخدمــات
التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة.
•

االهتمــام بالتغذيــة المرتــدة والحــرص

• نمــط اإلدارة الديمقراطيــة التــي تعتمــد

علــى جمــع المعلومــات وتوثيقهــا لتفهــم ردود

المشــاركة الفعالــة لكافــة األط ـراف ذات

األفعــال واالســتفادة منهــا لتحســين وتطويــر

المصلحــة وتســتخدم التفويــض والتمكيــن فــي

مخرجــات النظــام المؤسســي.

ســلطات اتخــاذ الق ـ اررات وتتقبــل النقــد.
•

االبتــكار واإلبــداع بغــرض التغييــر

الهــادف والتحســين والتطويــر المســتمر.
•

االســتقاللية بمــا يضمــن احت ـرام

المؤسســة التعليميــة ومســؤوليتها فــي إدارة
عملياتهــا وأنشــطتها األكاديميــة واإلداريــة.
•

االلتزام وعدم التخلي عن المسؤوليات

والواجبــات التــي تحددهــا األدوار الخاصــة
بالمؤسســات أو األف ـراد.
•

التعلــم المســتمر مــن جانــب المؤسســة

والمعتمــد علــى االســتفادة مــن الخب ـرات
المتراكمــة وتقبــل األفــكار الجديــدة واالنفتــاح
علــى العالــم.
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اعتماد المؤسسات التعليمية
أ .مؤسسات التعليم قبل الجامعي (تعليم عام)

بلغــت عــدد مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي التــى تقدمــت للحصــول علــى أعمــال

التقويــم والمراجعــة مــن قبــل الهيئــة  944مدرســة للعــام الد ارســي 2016/2015م.
*ملحق ( )1قائمة بالمدارس المعتمدة للعام 2016/2015

القرار

ابتدائي

رياض أطفال

ثانوي عام

اعدادى

ثانوى
فنى

اجمالي
الحكومة

اجمالي
الخاص

763

35

798

0

18
124

االجمالي

حكومى

خاص

حكومى

خاص

حكومى

خاص

حكومى

خاص

448

14

213

12

83

7

14

2

5

5

0

6

0

1

0

5

0

1

18

24

1

53

0

24

0

20

0

2

123

1

زيارة
تفقدية

2

0

1

0

1

0

0

0

0

4

0

4

المجموع
الكلى

479

15

273

12

109

7

39

2

8

908

36

944

اعتماد
عدم
اعتماد
ارجاء

شكل بيانى يوضح ق اررات الهيئة بشأن مدارس التعليم قبل الجامعي (تعليم عام) المتقدمة لعام
2016/2015
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ب .مؤسسات التعليم قبل الجامعي (تعليم أزهرى)
قامــت الهيئــة بتنفيــذ ( )101زيــارة مراجعــة وتقويــم للمعاهــد األزهريــة ،إضافــة إلــى زيــارة
تفقديــة خــال العــام الد ارســي 2016 -2015م وقــد أســفرت تلــك الزيــارات علــى تلــك النتائــج
*ملحق ( )2قائمة بالمعاهد األزهرية المعتمدة للعام 2016/2015

القرار

العدد

اعتماد

84

إرجاء

12

عدم

5

اعتماد

شكل بيانى يوضح ق اررات الهيئة بشأن معاهد التعليم قبل الجامعي
(تعليم أزهري) المتقدمة لعام 2016/2015

ومــن الجديــر بالذكــر بــأن إجمالــى
مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي التــى
تقدمــت للهيئــة منــذ نشــأتها وحتــي 2016
هــي  6111مؤسســة تعليميــة أى بنســبة
( %10مــن إجمالــى عــدد مؤسســات التعليــم
قبــل الجامعــى فــى مصــر ولقــد تــم اعتمــاد
 3450مدرســة تقربيــا بنســبة  %5.6مــن
إجمالــى عــدد المؤسســات التعليميــة).
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شكل بياني يوضح نسبة أعداد مؤسسات التعليم
قبل الجامعي المتقدمة للهيئة من اإلجمالي
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ج :مؤسســات التعليــم الجامعــي
والعالــي
تقــوم الهيئــة بأعمــال التقويــم واالعتمــاد

والمتابعــة وتقديــم الدعــم الفنــي لمؤسســات
التعليم العالي ،وذلك من خالل زيارات ميدانية
مختلفــة مــن قبــل الهيئــة لتلــك المؤسســات
التعليميــة وفق ـاً إلحتياجاتهــا ،وتختلــف

الزيــارات مــن حيــث الغــرض منهــا (اعتمــاد،
اســتطالعية ،واعــادة التقييــم ،ومتابعــة).

حيــث قــد قامــت الهيئــة القوميــة لضمــان
جــودة التعليــم واالعتمــاد فــى العــام الجامعــي
 2016/2015بعــدد  57زيــارة إلــي 56
مؤسســة تعليميــة (كليــة – معهــد عالــي)،
وبرنامــج واحــد وتتــوزع تلــك الزيــارات
إلــي زيــارة اســتطالعية ،وعــدد  32زيــارة
اعتمــاد ،وعــدد  24زيــارة إعــادة تقييــم.

*ملحق ( )3قائمة بكليات ومعاهد وبرامج
التعليم العالي التى تم زيارتها خالل العام
2016/2015

مؤسسات التعليم العالي المتقدمة للحصول على االعتماد من الهيئة
قامــت الهيئــة بإج ـراء عــدد ( )57زيــارة
لمؤسســات التعليــم العالــي خــال العــام
الد ارســي  2016/2015موزعــة علــى
النحــو التالــي:
• ( )32زيارة اعتماد
• ( )24زيارة إعادة تقييم
• ( )1زيارة استطالعية

شكل بيانى يوضح الزيارات التى قامت بها
الهيئة لمؤسسات التعليم العالي خالل العام
األكاديمي 2016/2015
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وقد قامت الهيئة بإصدار ق اررات للمؤسسات
التــي تــم زيارتهــا خــال العــام الجامعــي
 2016/2015وهــي علــى النحــو التالــي:
•

ق ـرار اعتمــاد لعــدد  30كليــة ومعهــد

•

ق ـرار ارجــاء االعتمــاد لعــدد  27كليــة

ومعهــد

*ملحق ( )4قائمة بكليات ومعاهد وبرامج
التعليم العالي المعتمدة للعام 2016/2015

وبرنا مــج
الجامعة

القرارت
اعتماد

ارجاء

القاهرة

5

2

اإلسكندرية

5

3

عين شمس

2

1

أسيوط

1

1

حلوان

1

1

المنيا

3

2

قناة السويس

2

1

بنها

2

1

طنطا

2

1

المنوفية

1

-

األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا

1

1

مدينة السادات

1

-

الفيوم

1

1

معاهد عالي

-

4

 6أكتوبر

-

4

مصر للعلوم والتكنولوجيا

1

1

المستقبل

1

-

فاروس

1

1

األهرام الكندية

-

1

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

-

1

30

27
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شكل بيانى يوضح ق اررات الهيئة لمؤسسات
التعليم العالي خالل العام األكاديمي
2016/2015

الكتاب السنوي للعام 2016/2015م

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

د .جامعة األزهر

قامــت الهيئــة فــى قطــاع التعليــم األزهــري (جامعــة األزهــر) بتنفيــذ زيــارات االعتمــاد كليــات
جامعــة األزهــر للعــام الد ارســي 2016 /2015م علــى النحــو التالــي :
زيارات االعتماد
نوع الزيارة

تاريخ الزيارة

القرار

م

اسم المؤسسة

2015 /12/ 9 -7م

إرجاء

1

كلية طب األسنان للبنات

زيارة االعتماد

2016 /3/ 17-15م

إرجاء

2

كلية العلوم للبنين

زيارة االعتماد

وقامــت الهيئــة بتنفيــذ  159زيــارة دعــم فنــى لكليــات جامعــة األزهــر وبيانهــا كالتالــى:
اسم الكلية

م

التوقيت

عدد الزيارات

1

كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا

22

أكتوبر2015م إلى اكتوبر 2016م.

2

كلية اللغة العربية بالمنوفية

16

فبراير  2016م إلى دسمبر 2016

3

كلية الشريعة والقانون بطنطا

10

مارس  2015م إلى فبراير 2016م

9

مارس  2015م إلى مايو 2015م.

4

كليات جامعة األزهر
طنطا

5

كليات جامعة األزهر
بالزقازيق

أصول الدين والدعوة
االقتصاد المنزلى
كلية اللغة العربية
كلية أصول الدين

1

أبريل 2015م.

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

6

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة

18

أكتوبر 2015م إلى ديسمبر 2016م.

7

كلية اللغة العربية بالقاهرة

7

أكتوبر2015م إلى نوفمبر 2015م.

8

كلية أصول الدين بالقاهرة

7

أكتوبر2015م إلى نوفمبر 2015م.

9

كلية الدراسات اإلسالمية للبنات بالعاشر من رمضان

1

مارس 2015م.

10

كلية الطب (بنين) بالقاهرة

24

سبتمبر 2014م إلى نوفمبر 2016م.

11

كلية طب األسنان (بنات) بالقاهرة

5

ديسمبر 2014م إلى مارس2015م.

12

كلية الصيدلة (بنات) بالقاهرة

15

ديسمبر 2014م إلى ديسمبر 2016م.

13

كلية الزراعة بالقاهرة

3

يناير 2015م إلى مارس 2015م.

14

كلية الصيدلة (بنين) بالقاهرة

13

يناير  2015إلى ديسمبر 2016م.

15

كلية العلوم (بنات) بالقاهرة

6

يناير 2015م إلى ديسمبر 2016

16

كلية العلوم (بنين) بالقاهرة

1

يناير 2016م.

17

كلية العلوم (بنين) بأسيوط

1

يونيو 2016م.

االجمالى

الكتاب السنوي للعام 2016/2015م
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ً
رابعا  :تأهيل املؤسسات التعليمية وإعداد وتأهيل املراجعني اخلارجيني
خالل عام 2016/2015
البرامج التدريبية لقطاع التعليم العالي:

وتعظيــم االســتفادة مــن اإلمكانــات المتاحــة

تســتهدف الب ارمــج التدريبيــة لمؤسســات

لتحقــق معاييــر ضمــان الجــودة الالزمــة

التعليــم العالــى الفئــات التاليــة :القيــادات

لتأهــل المؤسســات التعليميــة لالعتمــاد وذلــك

األكاديميــة (العمــداء – الــوكالء – رؤســاء

فــي إطــار متطلبــات الهيئــة واالعتمــاد.

األقسام العلمية…)  ،وفرق إعداد الدراسات
الذاتيــة للمؤسســة وملفــات التقــدم لالعتمــاد،
أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة،
والم ارجــع الداخلــي والم ارجــع الخارجــى.

*ملحق ( )5قائمة بالبرامج التدريبية الخاصة
بالتعليم العالي.

البرامــج التدريبيــة لقطــاع التعليــم قبــل
الجامعــي (عــام  -أزهــر):
تحتــوى هــذه الب ارمــج علــى مجموعــة
مــن الــدورات التدريبيــة الخاصــة بتأهيــل
جميــع الفئــات مــن العامليــن فــى منظومــة
التعليم قبل الجامعي على مستوى المدارس

*ملحق ( )6قائمة بالبرامج التدريبية الخاصة
بالتعليم قبل الجامعي.

نشــاط تأهيــل المؤسســات التعليميــة
إو�عــداد وتأهيــل المراجعيــن الخارجييــن
خــال  2016/2015فــي أرقــام:
اجمالــى عــدد الــدورات التدريبيــة 274
دورة تدريبيــة.
 عــدد الــدورات التدريبيــة لمؤسســاتالتعليــم العالــي  130دورة.
 عــدد الــدورات التدريبيــة لمؤسســاتالتعليــم قبــل الجامعــي  68دورة.
 -عــدد الــدورات التدريبيــة لمؤسســات

واإلدارات التعليميــة مــن قيــادات ومدرســين
و إدارييــن وفــرق العمــل المشــاركة فــي إعــداد
الد ارســات الذاتية والتقويم الداخلي للمؤسســة
التعليميــة بغــرض التنميــة البش ـرية للعامليــن
لتتواكــب كفاءاتهــم مــع متطلبــات التطويــر
وتحفيزهــم علــى إحــداث التغييــر المناســب
فــي المؤسســات التعليميــة المنتميــن إليهــا
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التعليــم االزهــر عالــى  49دورة.
 عــدد الــدورات التدريبيــة لمؤسســاتالتعليــم االزهــرى قبــل الجامعــي  12دورة.
 عدد دورات إعداد المدربين  2دورات. عــدد الــدورات التدريبيــة لمؤسســاتالتعليــم قبــل الجامعــي ريــاض األطفــال عــام
وأزهــر  13دورة.
إجمالــي المتدربيــن فــي تلــك الفترة 8760
متدرب.
 تــم تدريــب  4354متــدرب مــن الســادةأعضــاء هيئــة التدريــس (التعليــم العالــي).
 -تــم تدريــب  1037متدرب ـاً مــن الســادة

أعضــاء هيئــة التدريــس األزهــر.

 -تم تدريب  2763متدرباً من مؤسسات

التعليــم قبــل الجامعــي.

 -تــم تدريــب  275متدربـاً مــن مؤسســات

التعليــم األزهــرى قبــل الجامعــى.

 -تــم تدريــب  37متدرب ـاً لــدورة إعــداد

ا لمد ربيــن .

 -تــم تدريــب  282متدربـاً مــن مؤسســات

التعليــم قبــل الجامعــي ريــاض األطفــال
األزهــر.

نشاطات نوعية:
•

تــم إطــاق البرنامــج اإللكترونــى

للم ارجــع الخارجــي لمؤسســات التعليــم قبــل
الجامعــي
•

بتاريــخ

.2016/9/18

تــم االنتهــاء مــن انشــاء قاعــدة بيانــات

لمتابعة العمليات الخاصة بالدورات التدريبية
إو�صــدار التقاريــر الشــهرية والســنوية.
•

تــم عقــد االختبــار المجمــع الثالــث لعــدد

 401مشــارك بتاريــخ .2015/1/27
•

تــم عقــد االختبــار المجمــع ال اربــع لعــدد

 481مشــارك بتاريــخ .2015/1/31
•

تــم عقــد االختبــار المجمــع الخامــس

لعــدد  508مشــارك بتاريــخ .2015/3/31
•

تــم عقــد االختبــار المجمــع الســادس

لعــدد  227مشــارك بتاريــخ 2015/10/31
•

تــم عقــد االختبــار المجمــع الســابع لعــدد

 326مشــارك بتاريــخ .2016/9/20
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ً
خامسا :املشروعات القومية للهيئة
تولــت الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليم

ـاء علــى
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات بنـ ً
األولويــات القوميــة وعلــى األخــص ضمــان

المهمــة والتــي تســهم فــي تحقيــق أهــداف

جــودة التعليــم وتطويـره ،وربــط التعليــم بســوق

الهيئــة المحــددة بالقانــون  82لســنة 2006

العمــل ،العدالــة االجتماعيــة إو�تاحــة فــرص

واالعتمــاد عــددا مــن المشــروعات القوميــة

وعلــى األخــص ضمــان جــودة المؤهــات

التعلــم ،ودعــم التعليــم الفنــي وتصديــر

وتنميــة الثقــة المحليــة والدوليــة فــي مخرجــات

العمالــة المؤهلــة .إال أن المشــروع توقــف

منظومــة التعليــم المصريــة .ويمكــن حصــر

بعــد ثــورة ينايــر  ،2011ومــع تولــي مجلــس

أهــم هــذه المشــروعات فيمــا يلــي:

اإلدارة الجديد في  2014تم إحياء المشروع

.1مشــروع اإلطــار الوطنــي للمؤهــات

وتوســيع قاعــدة مشــاركة األط ـراف المعنيــة.

المصريــة :بــدأ المشــروع فــي 2010حيــث
قامــت الهيئــة بتكليــف مــن الســيد رئيــس

وأقامــت الهيئــة مؤتم ـ اًر تحــت رعايــة الســيد
المهنــدس إبراهيــم محلــب فــي فب اريــر 2015

الــوزراء بإعــداد مشــروع متكامــل إلطــار

وتمــت مناقشــة العديــد مــن الموضوعــات

الوطنــي للمؤهــات المصريــة يشــمل نموذجـاً

المهمة من خالل عدد من ورش العمل منها :

أوليـاً مقترحـاً لإلطــار وللسياســات واألدوات

الالزمــة لتفعيلــه ،كمــا أعــدت خطــة تنفيذيــة
لتنفيــذ المقتــرح .وقــد حــددت الهيئــة أهــداف

•

تقييــم أهــداف ومواصفــات نمــوذج

اإلطــار الوطنــي للمؤهــات المصريــة.
•

تقييــم بنــاء نمــوذج اإلطــار الوطنــي

للمؤهــات المصريــة وتســكين المؤهــات
علــى مســتوياته.
• تقييــم توصيــف مســتويات نمــوذج اإلطــار
الوطنــي للمؤهــات المصرية.
• نظام االعتراف بالتعليم المسبق.
• سياســات وأدوات اإلطــار وتصــور
خارطــة
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وقــد خلــص المؤتمــر إلــى عــدد مــن

رئاســة الــوزراء العتمــاده وتبنــى مشــروع

التوصيــات يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

القانــون للتقــدم بــه للــدورة البرلمانيــة القادمــة.

 -الحفــاظ علــى اســتم اررية قاعــدة

تــم خــال المؤتمــر تحكيــم اإلطــار

المشــاركة الواســعة التــي تكونــت خــال

محليــا .وحاليــا المشــروع قيــد اإلج ـراءات

المؤتمــر والعمــل علــى ضــم شــركاء آخــرون

التش ـريعية مــع الجهــات المعنيــة المختصــة.
.2مشــروع التوءمة المؤسســية مع فنلندا

إليهــا.
 -التوعيــة باإلطــار وأهميتــه داخــل

وألمانيــا :وهــو مشــروع ممــول مــن االتحــاد

المجتمــع االكاديمــي والمهنــي وعلى االخص

األوروبــي تحــت إش ـراف و ازرة التعــاون

اشراك النقابات والغرف ومؤسسات المجتمع

الدولــي ،بــدأ المشــروع فــي  2012وكان

المدنــي.

المقــرر لــه االســتمرار  24شــه ار بتمويــل

 حشــد اإلعــام وال ـرأي العــام لدعــمومســاندة تفعيــل مشــروع اإلطــار.
 االســتفادة بالخب ـرات األجنبيــة والبــدءمــن حيــث انتهــى اآلخــرون.

قــدره مليــون ومائتــا ألــف يــورو .يتكــون
المشــروع مــن ثالثــة مكونــات يهــدف األول
منهــا إلــى تطويــر الهيــكل المؤسســي للهيئــة
وبنــاء قدراتهــا ،ويتنــاول المكــون الثانــي

 -التنســيق مــع الــدول العربيــة التــي

تنميــة القــدرات التقنيــة للهيئــة فــي مجــال

طبقــت اطرهــا القوميــة ومــع مشــروع االطــار

ضمــان الجــودة واالعتمــاد ويعنــي المكــون

العربــي للمؤهــات.

الثالــث األخيــر بمراجعــة اإلطــار القانونــي

 إعــداد الخطــة التنفيذيــة لتطبيــقالمشــروع متضمنــة ب ارمــج العمــل والمســئولية
والموازنــة التقديريــة ومؤش ـرات األداء.
 وضــع مقتــرح لمشــروع قانــون االطــاربمشــاركة واســعة مــن المعنييــن.
 رفــع نمــوذج اإلطــار بعــد التعديــل إلــىالكتاب السنوي للعام 2016/2015م
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لعمــل الهيئــة .وقــد تضمــن المشــروع زيــارات

.4مشــروع ضبــط المؤهــات اإلفريقيــة

ممــا يربــو علــى  30خبي ـ اًر دولي ـاً ،وعــدد

 :Tuning Africaوهو مشروع في إطار

مــن ورش العمــل لتنميــة قــدرات الخب ـراء

التعــاون اإلســتراتيجي بيــن االتحــاد اإلفريقــي

المحلييــن .وقــد توقــف المشــروع أكثــر

واالتحــاد األوروبــي يهــدف إلــى تناغــم

مــن م ـرة بســبب األحــداث السياســية فــي

المؤهــات علــى المســتوى اإلفريقــي وضمــان

مصــر ومنــع بعــض الــدول لســفر خبرائهــا

جودتهــا ودعــم حركــة الطــاب واالعت ـراف

ثــم تمــت إعــادة تفعيــل المشــروع فــي يونيــو

بالمؤهالت بين الدول اإلفريقية .والمشروع

 2014واســتكمال أنشــطته ،وقــد انتهــي

بــدأ فــي  2011فــي مرحلــة أولــى وانضمــت

المشــروع رســميا فــي أغســطس .2015

الهيئــة ممثلــة فــي رئيــس مجلــس إدارتهــا

.3مشــروع مؤهــات اليورومتوســطي

للمشــروع فــي مرحلتــه الثانيــة التــي بــدأت فــي

 :Q4Mوهــو مشــروع ممــول مــن هيئــة

 .2015و يتناول المشروع كافة المؤهالت

التدريــب األوروبيــة  ETFويعنــي بتنميــة

الممنوحــة فــي مســتويات التعليــم العالــي

البعــد اإلقليمــي للمؤهــات المهنيــة فــي

لقطاعات الطب والهندسة والتربية والزراعة

منطقــة اليورومتوســطي ،شــاركت مصــر

والجيولوجيــا إو�دارة المؤسســات التعليميــة.
هــذا وتعمــل الهيئــة بكامــل جهدهــا علــى

وفرنســا إو�يطاليــا وأســبانيا .وقــد بــدأ المشــروع

إيجاد مصادر تمويل الستكمال المشروعات

فيــه مــع كل مــن األردن وتونــس والمغــرب
فــي  2011وكان المقــرر انتهــاؤه فــي

المتوقفــة وعلــى االســتفادة مــن مخرجــات

 ،2017إال أن اإلتحــاد األوروبــي بصــدد

المشــروعات األخرى في تنمية الثقة الدولية

تســليم إدارة المشــروع إلــى أحــد المشــاركين.

فــي المؤهــات المصريــة وزيــادة تنافســية

وقــد اقترحــت و ازرة التعــاون الدولــى أن

الخريج المصري في أسواق العمل العالمية.

تتولــى الهيئــة إدارة المشــروع ابتــداء مــن
 .2016وجــاري إعــداد خطــة المرحلــة
الثانيــة مــن المشــروع تحــت إدارة الهيئــة.
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القسم اخلامس
التحليل النقدي جلودة التعليم
فى مصر

(فى ضوء أعمال املراجعة والتقويم من اهليئة)

أوالً

التحليل النقدي لوضع جودة التعليم فى
مؤسسات التعليم قبل الجامعي

ثانياً

التحليل النقدي لوضع جودة التعليم فى
مؤسسات التعليم العالي
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مقدمة
نقــدم فــى هــذا القســم تحلي ـاً نقدي ـاً لوضــع

جــودة التعليــم فــى مصــر فــى ضــوء زيــارات

والنقاط التى تحتاج إلى تحسين في قطاعات
التعليم المختلفة فى ضوء الزيارات الميدانية

المراجعــة والتقويــم مــن الهيئــة ،للوقــوف علــى

التــى قامــت بهــا الهيئــة خــال ســنوات عملهــا

أهم المعوقات والتحديات التى تواجه تطبيق

عــن طريــق الخب ـراء والمراجعيــن الخارجييــن

مجــاالت جــودة التعليــم فــى مصــر ،وكذلــك

بالهيئــة ،وصياغــة تلــك الزيــارات فــى صــورة

أهــم النقــاط االيجابيــة والفــرص الســانحة

تقارير تشخيصية لواقع المؤسسات التعليمية

لتطبيــق الجــودة فــى مؤسســاتنا التعليميــة.

التــى تقدمــت للهيئــة وتمــت زيارتهــا
موضحـاً
ّ

وفــى بدايــة هــذا القســم كان البــد مــن

بهــا أهــم التوصيــات ومقترحــات التحســين

اســتعراض حجــم منظومــة التعليــم فــى مصــر

التــى تســهم فــى النهــوض بمســتوى الجــودة

فــى مراحلــه ومســتوياته المختلفة،وأعــداد

داخــل مؤسســاتنا التعليميــة وانعــكاس هــذا

المؤسســات التعليميــة التــى تقدمــت للحصــول

علــى االرتقــاء بمخرجــات العمليــة التعليميــة.

علــى االعتمــاد ،ثــم عــرض أهــم التحديــات

صفحة 60

الكتاب السنوي للعام 2016/2015م

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ً
أوال :التحليل النقدي لوضع جودة التعليم يف مؤسسات التعليم قبل
اجلامعى

حجم منظومة التعليم قبل الجامعي فى مصر
إن عــدد مؤسســات التعليميــة قبــل الجامعــي
فــى مصــر تقريبــا  60024مؤسســة مقســمة
إلــي عــدد  50753مؤسســة عــام تابعــة
لــو ازرة التربيــة والتعليــم ،وعــدد 9271
مؤسســة أزهريــة تابعــة لألزهــر الش ـريف.
المصدر :كتاب اإلحصاء السنوي  - 2015وزارة التربية والتعليم  +قطاع المعاهد
األزهرية

توزيع مدارس التعليم قبل الجامعي العام
عدد مدارس رياض األطفال 10630عدد مدارس االبتدائي 17847عدد مدارس االعدادي 11228عدد مدارس الثانوي العام 3114عدد مدارس الثانوي الفني 1995عدد مدارس التربية الخاصة 921-عدد مدارس التعليم المجتمعي 5018

المصدر :كتاب اإلحصاء السنوي  - 2015وزارة التربية والتعليم

توزيع معاهد التعليم قبل الجامعي األزهري
عدد معاهد االبتدائي 3527عدد معاهد االعدادي 3293عدد معاهد الثانوي 2156عدد معاهد القراءات 295المصدر :رئاسة قطاع المعاهد األزهرية  -وحدة المعلومات
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بيانات إو�حصاءات لمؤسسات التعليم قبل الجامعي المتقدمة للهيئة
المحافظة

عدد المدارس
بالمحافظة
(تقريباً) 2015

عدد المدارس
المتقدمة العتماد
خالل االعوام
السابقة

المحافظة

الوادى الجديد

419

132

اسيوط

2671

السويس

397

70

قنا

1935

214

الدقهلية

3289

555

الشرقية

3993

362

االسماعيلية

914

148

اسوان

1294

113

المنوفية

2070

328

المنيا

2865

249

البحر االحمر

348

54

الجيزه

3264

278

القليوبية

2125

323

بنى سويف

2317

202

القاهرة

4707

664

سوهاج

2600

196

كفر الشيخ

2020

287

الفيوم

1935

141

دمياط

872

124

األقصر

870

55

االسكندرية

2110

274

البحيرة

3687

225

الغربية

2178

278

شمال سيناء

574

32

بورسعيد

429

53

مطروح

601

20

جنوب سيناء

269

31

االجمالي

50753

5708
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عدد المدارس
بالمحافظة
(تقريباً) 2015

عدد المدارس
المتقدمة العتماد
خالل االعوام
السابقة
300
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بعــض معوقــات تطبيــق جــودة التعليــم فــى مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي
طبقــاً للنطــاق الجغرافــي مــن خــال الزيــارات الميدانيــة للمراجعــة والتقويــم
يجب أن نعترف بوجود مشكلة في تعليمنا

الهيئــة لتحســين جــودة التعليــم فــى مصــر.

المصري ،و أن هناك العديد من المعوقات

تقســم جمهوريــة مصــر العربيــة إلــى 7

التــى تحــول دون الوصــول إلــى تقديــم تعليــم

أقاليــم جغرافيــة هــى :

جيــد فــى مؤسســاتنا التعليميــة ،وللوصــول

إقليــم القاهــرة الكبــرى ويشــمل محافظــات
القاهرة • الجيزة • القليوبيه
إقليم اسكندرية ويشمل محافظات
اسكندرية • البحيرة • مطروح
إقليم دلتا النيل ويشمل محافظات
الدقهلية • كفر الشيخ • الغربيه • المنوفيه
• دمياط
إقليم قناة السويس ويشمل محافظات
بورســعيد • االســماعيليه • الســويس •
الش ـرقيه • شــمال ســينا • جنــوب ســيناء •
البحــر األحمــر
إقليم شمال الصعيد ويشمل محافظات
بني سويف • المنيا • الفيوم
إقليم أسيوط ويشمل محافظات
أسيوط • الوادى الجديد
إقليــم جنــوب الصعيــد ويشــمل محافظــات
سوهاج • قنا • األقصر • أسوان

إلــى الحلــول المثلــي لتلــك المعوقــات وجــب
علينــا د ارســة هــذه المعوقــات طبقـاً للمناطــق

الجغرافيــة المختلفــة فــى جمهوريــة مصــر
العربيــة مــن واقــع زيــارات الهيئــة الميدانيــة
لعمليــات المراجعــة والتقويــم فــى مختلــف
محافظــات الجمهوريــة كــى يصبــح التحليــل
النقــدى لواقــع جــودة التعليــم فــى مصــر
مرتبط ـاً بالبعــد المكانــي ،ومــن ثــم اإلجابــة
علــى السـؤال األهــم  :هــل معوقــات تطبيــق

جــودة التعليــم فــى مؤسســات التعليــم قبــل
الجامعــى تتأثــر وتختلــف بالنطــاق الجغ ارفــى
الواقعــة بــه المؤسســة التعليميــة؟ أم أنهــا
تتشــابه فيمــا بينهــا بحيــث تصبــح معوقــات
موجــودة فــى كافــة أرجــاء مصــر ،لنضــع
أمــام صنــاع الق ـرار تحليــل نقــدى فعلــى
لواقــع التعليــم يمكــن أن يســتعان بــه فــى
خطــط التنميــة المســتدامة للدولــة ومقترحــات
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إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة –القليوبية)
نسبة المدارس

عدد المدارس
المحافظة

عدد المدارس

المتقدمة العتماد

عدد المدارس غير

بالمحافظة

خالل االعوام

المعتمدة

السابقة

نسبة المدارس

المتقدمة من

غير المعتمدة من

إجمالي عدد

المدارس المتقدمة

المدارس بكل
محافظة

القاهرة

4707

664

98

15%

14%

الجيزه

3264

278

59

21%

9%

القليوبية

2125

323

98

30%

15%

االجمالى

10096

1265

255

20%

12.5%

من أهم النقاط التى تحتاج إلى تحسين و رصدتها الهيئة من خالل أعمال المراجعة والتقويم
بمــدارس إقليــم القاهـرة الكبــرى والتــى تــؤدى إلــى عــدم اعتمــاد تلــك المــدارس هــى األســباب اآلتيــة:
-1محدودية تحقيق نواتج التعلم المستهدفة فى المواد الدراسية المختلفة.
-2ضعــف عوامــل األمــن والســامة وقلــة أدواتهــا ومحدوديــة التدريــب علــى خطــط األمــن
والســامة فــى المــدارس.
-3ضعــف توافــر الوســائل التكنولوجيــة والمصــادر اإللكترونيــة بالمــدارس لخدمــة العمليــة
التعليميــة.
-4عدم تُفعيل دور أقسام الجودة بالمديريات واإلدارات التعليمية.
-5قلة استخدام األساليب الحديثة في التدريس مثل التعلم النشط والعمل التعاوني.
-6ضعف مشاركة المتعلم فى األنشطة الصفية والالصفية.
-7ارتفاع نسب الغياب فى المرحلة الثانوية.
-8ارتفاع الكثافات وخصوصا فى مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية.
 -9وجود عجز فى المعلمات المتخصصات في رياض األطفال.
-10قلة البرامج التى تخدم المجتمع ومحدودية تفعيل المدرسة لهذه البرامج وتقييم
مخرجاتها.
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صفحة 64

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

إقليم شمال الصعيد (الفيوم – بنى سويف -المنيا)
نسبة المدارس

عدد المدارس
المحافظة

عدد المدارس

المتقدمة العتماد

عدد المدارس غير

بالمحافظة

خالل االعوام

المعتمدة

السابقة

نسبة المدارس

المتقدمة من

غير المعتمدة من

إجمالي عدد

المدارس المتقدمة

المدارس بكل
محافظة

الفيوم

1935

141

42

30%

7%

بنى سويف

2317

202

50

25%

9%

المنيا

2865

249

85

34%

9%

االجمالى

7117

592

177

30%

8%

من أهم النقاط التى تحتاج إلى تحسين ورصدتها الهيئة من خالل أعمال المراجعة والتقويم
بمــدارس إقليــم شــمال الصعيــد والتــى تــؤدى إلــى عــدم اعتمــاد تلــك المــدارس هىاألســباب اآلتيــة:
-1محدوديــة تحقيــق نواتــج التعلــم المســتهدفة فــى المـواد الد ارســية المختلفــة وخصوصــا فــى مـواد
اللغــة االجنبيــة والرياضيات.
-2ضعف اقتناع اإلدارة بتطبيق معايير الجودة ونشر ثقافتها
-3ضعف إستيفاء المبنى مواصفات األمن والسالمة.
-4ضعــف اســتخدام المعلــم فــي التخطيــط للــدرس إســتراتيجيات تعليــم وتعلــم متنوعــة تحقــق
نواتــج التعلــم الشــاملة.
-5محدودية استخدام أدوات تقويم متنوعة لقياس الجوانب المهارية والوجدانية.
-6ضعف وحدات التدريب والجودة بالمدارس.
-7ارتفاع نسب الغياب فى المرحلة الثانوية وخصوصا بالصف الثالث الثانوي.
-8ضعف مشاركة المتعلم فى األنشطة الصفية والالصفية.
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

إقليم أسيوط (أسيوط – الوادي الجديد)
نسبة المدارس

عدد المدارس
المحافظة

عدد المدارس

المتقدمة العتماد

عدد المدارس غير

بالمحافظة

خالل االعوام

المعتمدة

السابقة

نسبة المدارس

المتقدمة من

غير المعتمدة من

إجمالي عدد

المدارس المتقدمة

المدارس بكل
محافظة

اسيوط

2671

300

71

24%

11%

الوادى الجديد

419

132

10

8%

32%

االجمالى

3090

432

81

19%

%14

مــن أهــم النقــاط التــى تحتــاج إلــى تحســين ورصدتهــا الهيئــة مــن خــال أعمــال المراجعــة
والتقويم بمدارس اقليم أسيوط والتى تؤدى إلى عدم اعتماد تلك المدارس هى األسباب اآلتية:
-1محدوديــة تحقيــق نواتــج التعلــم المســتهدفة فــى الم ـواد الد ارســية المختلفــة وخصوصــا فــى
محافظــة أســيوط.
-2محدودية توفير اإلمكانات المستخدمة لتنفيذ برامج األمن والسالمة.
-3محدودية توافر المرافق الصحية الصالحة لالستخدام.
-4ضعف برامج خدمة المجتمع.
-5ضعف مشاركة المتعلم فى االنشطة الصفية والالصفية
-6ارتفاع نسب التسرب فى المرحلة االبتدائية واالعدادية
-7ارتفاع نسب الغياب فى المرحلة الثانوية
الجديــر بالذكــر أن محافظــة الـوادى الجديــد تعتبــر أعلــى محافظــة فــى نســبة المــدارس المعتمــدة
مــن الهيئة.
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

إقليم جنوب الصعيد (سوهاج –قنا – االقصر -اسوان)
نسبة المدارس

عدد المدارس
المحافظة

عدد المدارس

المتقدمة العتماد

عدد المدارس غير

بالمحافظة

خالل االعوام

المعتمدة

السابقة

نسبة المدارس

المتقدمة من

غير المعتمدة من

إجمالي عدد

المدارس المتقدمة

المدارس بكل
محافظة

سوهاج

2600

196

59

30%

8%

قنا

1935

214

28

13%

11%

األقصر

870

55

11

20%

6%

اسوان

1294

113

18

16%

9%

االجمالي

6699

578

116

20%

8.6%

من أهم النقاط التى تحتاج إلى تحسين ورصدتها الهيئة من خالل أعمال المراجعة والتقويم
بمــدارس اقليــم جنــوب الصعيــد والتــى تــؤدى إلــى عــدم اعتمــاد تلــك المــدارس هــى األســباب اآلتية:
-1:عدم تمكن المتعلم من تحقيق نواتج المتعلم المستهدفة.
-2ضعف تنوع االستراتيجيات المستخدمة في عملية التعليم و والتعلم داخل الفصول.
-3ضعف دور القيادة في متابعة مستوى تقدم التالميذ
-4ضعف الشراكة الحقيقية الفاعلة بين المجتمع ومؤسسات التعليم.
-5ارتفاع نسب التسرب فى المرحلة االبتدائية واالعدادية
-6قلة أعداد المعلمات المتخصصات فى مرحلة رياض األطفال
-7غياب توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية

صفحة 67
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

إقليــم االســكندرية (االســكندرية – البحيــرة –مطــروح)
نسبة المدارس

عدد المدارس
المحافظة

عدد المدارس

المتقدمة العتماد

عدد المدارس غير

بالمحافظة

خالل االعوام

المعتمدة

السابقة

نسبة المدارس

المتقدمة من

غير المعتمدة من

إجمالي عدد

المدارس المتقدمة

المدارس بكل
محافظة

االسكندرية

2110

274

54

20%

13%

البحيرة

3687

225

70

31%

6%

مطروح

601

20

12

60%

3%

االجمالى

6398

519

136

26%

8%

من أهم النقاط التى تحتاج إلى تحسين ورصدتها الهيئة من خالل أعمال المراجعة والتقويم
بمــدارس اقليــم اإلســكندرية والتــى تــؤدى إلــى عــدم اعتمــاد تلــك المــدارس هــى األســباب اآلتيــة:
-1قصــور تخطيــط المعلــم لعمليتــى التعليــم والتعلــم فــى ضــوء نواتــج التعلــم المســتهدفة
-2ضعف توظيف الموارد البشرية فى تحقيق نواتج التعلم المستهدفة
-3غياب توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.
-4افتقار الكثير من المباني المدرسية للمعايير القومية ( للمبني المدرسي /األمن
والسالمة).
-5ضعف مشاركة المتعلم فى االنشطة الصفية والالصفية
-6غياب توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية
-7عدم وصول أداء القيادة المدرسية إلي المستوي الفاعل في ضوء معايير الهيئة
-8ارتفاع نسب الغياب وخاصة في المرحلة الثانوية.
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صفحة 68

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

إقليــم الدلتــا (الدقهليــة • كفــر الشــيخ • الغربيــه • المنوفيــه • دميــاط )
نسبة المدارس

عدد المدارس
المحافظة

عدد المدارس

المتقدمة العتماد

عدد المدارس غير

بالمحافظة

خالل االعوام

المعتمدة

السابقة

نسبة المدارس

المتقدمة من

غير المعتمدة من

إجمالي عدد

المدارس المتقدمة

المدارس بكل
محافظة

الدقهلية

3289

555

135

24%

17%

كفر الشيخ

2020

287

99

34%

14%

الغربية

2178

278

55

20%

13%

المنوفية

2070

328

22

7%

16%

دمياط

872

124

24

19%

14%

االجمالي

10429

1572

335

21%

15%

مــن أهــم النقــاط التــى تحتــاج إلــى تحســين ورصدتهــا الهيئــة مــن خــال أعمــال المراجعــة
والتقويــم بمــدارس اقليــم الدلتــا والتــى تــؤدى إلــى عــدم اعتمــاد تلــك المــدارس هــى األســباب اآلتيــة:
-1ضعف تحقق نواتج التعلم المستهدفة في المواد الدراسية.
-2ضعــف التجهيـزات الصحيــة بالمــدارس ومحدوديــة تواجــد ازئـرة صحيــة بالمــدارس ومحدوديــة
التوعيــة الصحيــة للمتعلمين.
-3ارتفاع كثافة الفصول في مراحل التعليم المختلفة
-4غياب توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.
-5عمل بعض المدارس بنظام الفترتين .
-6عدم وصول أداء القيادة المدرسية إلي المستوي الفاعل في ضوء معايير الهيئة
-7ارتفاع نسب الغياب وخاصة في المرحلة الثانوية.
-8محدودية توفير متطلبات األنشطة التربوية.
-9افتقار الكثير من المباني المدرسية للمعايير القومية ( للمبني المدرسي /األمن والسالمة).
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

إقليم قناة السويس (بورسعيد • االسماعيليه • السويس • الشرقيه • شمال سينا •
جنوب سينا • البحر االحمر)
نسبة المدارس

عدد المدارس
المحافظة

عدد المدارس

المتقدمة العتماد

عدد المدارس غير

بالمحافظة

خالل االعوام

المعتمدة

السابقة

نسبة المدارس

المتقدمة من

غير المعتمدة من

إجمالي عدد

المدارس المتقدمة

المدارس بكل
محافظة

بورسعيد

429

53

11

21%

12%

االسماعيلية

914

148

40

27%

16%

السويس

397

70

12

17%

18%

الشرقية

3993

362

117

32%

9%

شمال سيناء

574

32

6

19%

6%

جنوب سيناء

269

31

5

16%

12%

البحر االحمر

348

54

4

7%

16%

اإلجمالي

6924

750

195

26%

11%

من أهم النقاط التى تحتاج إلى تحسين ورصدتها الهيئة من خالل أعمال المراجعة والتقويم
بمــدارس اقليــم قنــاة الســويس والتــى تــؤدى إلــى عــدم اعتمــاد تلــك المــدارس هــى األســباب اآلتيــة:
.1عدم وصول أداء القيادة المدرسية إلي المستوي الفاعل في ضوء معايير الهيئة.
.2عدم كفاية الموارد البشرية والتسهيالت المادية.
.3ضعف دور إدارات ضمان الجودة بالمديريات التعليمية في تأهيل المؤسسات لالعتماد.
.4ضعف تحقق نواتج التعلم المستهدفة في المواد الدراسية.
.5ارتفاع نسب الغياب وخاصة في المرحلة الثانوية.
.6محدودية توفير متطلبات األنشطة التربوية.
.7غياب توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

التحديات والتوصيات من واقع التحليل النقدي
-1التحديــات التــي تواجــه منظومــة
التعليــم قبــل الجامعــي

•

غيــاب المرونــة فــي سياســات التعليــم

التــي تســمح بانتقــال الطــاب بيــن نظــم

كشــفت ممارســات الهيئــة فــي مراجعــة
وتقييــم بعــض مؤسســات التعليــم بمختلــف

التعليــم المختلفــة (الفنــي والعــام) .
•

غيــاب الدعــم المجتمعــي للتعليــم الفنــي

أنواعــه ومســتوياته فــي إطــار تنفيــذ الهيئــة

وانخفــاض النظ ـرة المجتمعيــة لخريجيــه

زيــارات (اعتمــاد  /اســتكمال  /متابعــة /

ب .تحديــات تتعلــق بمؤسســات التعليــم

تفقديــة) لحوالــي ( )7000مؤسســة تعليــم

قبــل الجامعــي :

قبــل جامعــي  ،خــال فت ـرة عمــل الهيئــة

وهــي تلــك التحديــات التــي تواجــه التعليــم

( ،)2016 - 2008عــن مجموعــة مــن

فــي ضــوء أداء المؤسســة ،وذلــك علــي

التحديــات التــي تواجــه تطويــر التعليــم قبــل

النحــو التالــي :

الجامعــي ،والتــي تتفــاوت مــن حيــث نوعيتهــا
إال أنهــا تتكامــل مــن حيــث آثارهــا علــي
منظومــة التعليــم فــي مصــر ،وتتمثــل فــي

•

ارتفاع نسب الغياب وخاصة في المرحلة

الثانويــة.
•

افتقــار الكثيــر مــن المبانــي المدرســية

ثالثــة محــاور أساســية وهــي:

للمعاييــر القوميــة (للمبنــي المدرســي /األمــن

أ .تحديات تتعلق ببيئة التعليم :

والســامة).

وهــي تلــك التحديــات المتعلقــة بالجوانــب
االقتصاديــة

واالجتماعيــة

والسياســية

والتكنولوجيــة فــي المجتمــع والتــي تؤثــر فــي
التعليــم وأهمهــا:
•

ظاه ـرة التســرب مــن التعليــم ،وظاه ـرة

الــدروس الخصوصيــة.
•

ضعــف الشـراكة الحقيقيــة الفاعلــة بيــن

المجتمــع ومؤسســات التعليــم.
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•

قلــة مشــاركة المعلميــن فــي تخطيــط

وتطويــر المناهــج التعليميــة.
•

عدم تفعيل دور مجلس أمناء المدارس

فــي تطويــر ومتابعــة العمليــة التعليميــة.
•

عــدم التعــاون وتبــادل الخب ـرات بيــن

مؤسســات التعليــم المتناظ ـرة.
•

ارتفــاع كثافــة الفصــول فــي م ارحــل

التعليــم المختلفــة وخصوصــا فــى محافظــات
صفحة 72

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

القاه ـرة الكبــرى والدلتــا.
•

غيــاب توظيــف تكنولوجيــا التعليــم فــي

العمليــة التعليميــة.
•

التدريــس

بالجامعــات

التدريــب

علــى

كمراجعيــن فــي بعــض التخصصــات.
•

عــدم توافــر المــكان الكافــي والمالئــم

عــدم وصــول أداء القيــادة المدرســية

للهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم

إلــي المســتوي الفاعــل فــي ضــوء معاييــر

واالعتمــاد لممارســة أنشــطتها ومهامهــا ،

الهيئــة.

ممــا يحــول دون اســتكمال هيكلهــا الوظيفــي

•

عدم كفاية الموارد البشرية والتسهيالت

الماديــة.
•

(الفنــي واإلداري).
-2نقــاط تحتــاج إلــي تحســين فــي

ضعــف دور إدارات ضمــان الجــودة

مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي:

بالمديريــات التعليميــة فــي تأهيــل المؤسســات
لالعتمــاد.
•

تمثلــت المجــاالت واجبــة التحســين بشــكل
عــام فــي مــا يلــي:

ضعف التجهيزات الصحية بالمدارس

•

زيــادة االهتمــام بتطبيــق مواصفــات

ومحدوديــة تواجــد ازئ ـرة صحيــة بالمــدارس

األمــن والســامة للمبنــى المدرســي مــع

ج .تحديــات تتعلــق بــدور الهيئــة القوميــة

تجهيــز المــدارس لإلســتيعاب جميــع الطــاب

لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد :

وخاصــة ذوى االحتياجــات الخاصــة ،وذلــك

•

محدوديــة مشــاركة للهيئــة القوميــة

لضمان جودة التعليم واالعتماد في الخطط

كلــه وفقــا للمعاييــر( )NORMSالتــي حددتهــا
الهيئــة

والسياســات المتعلقــة بوضــع ومناقشــة
سياســات التعليــم فــي مصــر.
•

محدوديــة وجــود خطــة واضحــة لــدي

الــو ازرات المختصــة بالتعليــم (قبــل الجامعــي/
األزهــر) لتحديــد آجــال تقــدم المؤسســات
التعليميــة التابعــة لالعتمــاد.
•

عــدم إقبــال بعــض أعضــاء هيئــة
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• العمل على توافر (المرافق  /المعامل
 /المعــدات  /أماكــن األنشــطة) بالمــدارس،
ورفــع قــدرات الموجــود الحالــي منهــا ،بمــا
يتناســب مــع أعــداد الطــاب بهــا.
•

دعــم المــدارس بعــدد كاف مــن

األخصائييــن فــي كافــة األنشــطة ،ومســئولي
الرعايــة

الصحيــة

وعمــال

الخدمــات
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المعاونــة ،بمــا يســاعد علــى دعــم الرعايــة

التعليميــة المتقدمــة ،وفــي ضــوء التحديــات

الصحيــة بالمــدارس ،وجعلهــا بيئــة صحيــة

التــي تواجــه الهيئــة  ،تقتــرح الهيئــة مجموعــة

ونظيفــة جاذبــة للطــاب.

من التوصيات يمكن أن تؤدى إلى تحســين

•

دعــم آليــات تحقيــق المشــاركة بيــن

المؤسســات التعليميــة والمجتمــع المحلــى
المحيــط بهــا.
•

أداء مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي ،وذلــك
علــى النحــو التالــي:
•

تطويــر مســتوي المعلــم مــع االهتمــام

االرتقــاء بوحــدات التدريــب والجــودة

بتدريبه المســتمر ،ووضع سياســات مســتدامة

بالمديريــات التعليميــة والعمــل علــي زيــادة

لتحســين مســتواه العلمــي والمهنــي والمعيشــي.

تفعيــل دورهــا.
•

زيــادة التدريــب المتخصــص للقيــادات

والعامليــن بمؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي
فــي المجــاالت التاليــة:

•

العمــل علــي تأصيــل مفهــوم المشــاركة

بيــن المجتمــع ومؤسســات التعليــم قبــل
ا لجا معــي.
•

دعــم المركزيــة اتخــاذ الق ـ اررات علــي

 -دور القيــادة المدرســية فــي وضــع نظــم

مســتوي مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي ،

تقويــم (المعلميــن  /المتعلميــن) ،وتفعيلهــا

ممــا يــؤدي إلــي زيــادة التنافســية والتميــز بيــن

ومتابعتهــا بالمدرســة  ،وآليــات الحفــاظ علــي

المؤسســات التعليميــة المناظ ـرة الموجــودة

بيئــة تعليميــة جاذبــة.

علــي مســتوي المحافظــة.

 تطويــر أداء وحــدات التدريــب والجــودةبــاإلدارات التعليميــة.
 طــرق (تحقيــق  /تعظيــم  /تقويــم) نواتــجالتعلــم المســتهدفة بالمدرســة.
-3التوصيــات التــي تــؤدى إلــى تحســين
أداء مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي.
فــي إطــار تنفيــذ الهيئــة لزيــارات المؤسســات
الكتاب السنوي للعام 2016/2015م

•

العمــل

علــي

تطويــر

سياســات

ومكونــات مناهــج التعليــم فــي كافــة
المؤسســات التعليميــة ،بمــا يســاعد علــي
إكســاب الطــاب مفاهيــم مهــارات التوظــف
وتنميــة التوجــه نحــو ريــادة األعمــال ،وبمــا
يتواكــب مــع التطــور العالمــي فــي هــذا
ا لمجــا ل .
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•

العمــل علــي تعظيــم االســتفادة مــن

•

تنميــة القــدرات الذاتيــة للكثيــر مــن

توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي العمليــة

المؤسســات التعليميــة مــن خــال التدريــب

ا لتعليميــة .

والدعــم الفنــي.

•

زيــادة أعــداد المعلميــن التربوييــن

•

االنتقــال مــن مرحلــة ضمــان جــودة

بالمــدارس ،مــع إعــادة تأهيــل غيــر التربوييــن

التعليــم إلــى مرحلــة دعــم التعليــم للوصــول

منهــم .

إلــى التميــز.
• تطويــر آليــات اإلطــار الوطنــي
للمؤهــات والعمــل علــي بــدء تنفيــذه.
• التعــاون المســتمر مــع الــو ازرات

•

دعــم مشــاركة القطــاع األهلــي فــي

التبــرع للمســاهمة فــي ( بنــاء مــدارس جديــدة
 /إعــادة تأهيــل وتطويــر المــدارس القائمــة).
-4المحــاور المســتقبلية لعمــل الهيئــة
فــي مجــال التعليــم قبــل الجامعــي:
اســتمرار الهيئــة فــي العمــل علــي تحقيــق
أهدافها ،وبما يتفق مع الخطة اإلستراتيجية
الطموحــة التــي حددتهــا الهيئــة ،وذلــك مــن
خــال مــا يلــي:
•

اســتكمال منظومــة المعاييــر وآليــات

القيــاس لكافــة أن ـواع التعليــم مــع التطويــر
المســتمر لمعاييــر وآليــات االعتمــاد ،وبمــا
يتفــق مــع التطــور العالمــي فــي هــذا الشــأن،

والمؤسســات المعنيــة بالتعليــم قبــل الجامعــي
(و ازرة التربية والتعليم /األزهر الشريف) من
خــال تقديــم الهيئــة لكافــة المعاييــر القياســية
التــي أعدتهــا الهيئــة (المعلــم /المتعلــم/
المنهــج /الخريــج /الكتــاب المدرســي /المبنــي
المدرســي) ،وذلــك لتحقيــق أقصــي اســتفادة
مــن هــذه المخرجــات ،مــع وضــع خب ـراء
الهيئــة تحــت تصرفهــا.
•

تطويــر

نظــم

اإلدارة

والحوكمــة

بمؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي المصريــة.

مــع الحفــاظ علــي الهويــة المصريــة
•

العمل علي تحريك المجتمع التعليمي

بكافــة مســتوياته  ،مــع نشــر الوعــي بثقافــة
جــودة التعليــم بعــد أن كان هــذا المفهــوم
غيــر واضــح ألغلــب المعنييــن بالتعليــم.
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ثانيا :التحليل النقدي لوضع جودة التعليم يف مؤسسات التعليم
العايل
حجم منظومة التعليم العالي فى مصر

ويشــمل مــا يقــرب مــن ( )866كليــة ومعهــد عالــي تخــدم حوالــي (  )3,685,389طالــب
موزعــة كالتالــي:
 540كلية في  47جامعة حكومية وخاصة. 78كلية ومعهد عالي تابعة لجامعة األزهر. 248-معهد تعليم عالي حكومي وخاص.

أعداد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة
عدد الجامعات الحكومية  25جامعةعدد الكليات داخل الجامعات الحكومية  400كليةعدد الجامعات الخاصة  22جامعة-عدد الكليات داخل الجامعات الخاصة  140كلية

المصدر :المجلس األعلي للجامعات المصرية
الكتاب السنوي للعام 2016/2015م
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بيانات إو�حصاءات لمؤسسات التعليم العالي المتقدمة للهيئة

عــدد مؤسســات وب ارمــج التعليــم العالــي المتقدمــة للحصــول علــى االعتمــاد وتــم اج ـراء زيــارات
تقويــم ومراجعــة لهــا مــن الهيئــة حتــى : 2016
عدد 182مؤسسة وبرنامج مقسمه إلي:
•

عدد ( )175معهد وكلية

•

عدد ( )6برامج

•

عدد ( )1جامعة

الق اررات  /المؤسسات

جامعة

كلية ومعهد عالي

برنامج تعليمي

االجمالي

اعتماد

1

86

4

91

ارجاء

-

53

2

55

جاري البت فى القرار

-

36

-

36

االجمالي

1

175

6

182
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موقف اعتماد مؤسسات التعليم العالى التى تمت زيارتها خالل العام االكاديمى
2016/2015
التبعية

اعتماد

ارجاء

حكومى

26

15

خاص

4

12

االجمالي

30

27

موقف مؤسسات التعليم العالى من االعتماد خالل العام االكاديمى 2016/2015

الكتاب السنوي للعام 2016/2015م

توزيع ق اررات الهيئة لمؤسسات التعليم العالى خالل العام االكاديمى 2016/2015
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فــي ضــوء نتائــج التقييــم للمؤسســات التــى
تقدمــت لإلعتمــاد تــم التوصــل إلــى أهــم

المعاييــر غيــر المســتوفي والمســتوفاة جزئي ـاً
فــى مؤسســات التعليــم العالــي

جدول يوضح توزيع المعايير غير المستوفاة والمستوفاة جزئياً فى عدد( )15مؤسسة تعليمية مرجاة
تابعة للجامعات الحكومية 13(( :كلية 2 ،معهد))
م

المعيار

مستوف جزئيا

غير مستوف

1

التخطيط االستراتيجي

5

1

2

الهيكل التنظيمي

-

-

3

القيادة والحوكمة

2

-

4

المصداقية واألخالقيات

1

--

5

الجهاز اإلدارى

3

1

6

الموارد

7

1

7

المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

3

-

8

الطالب والخريجون

4

-

9

المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

12

-

10

التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة

7

-

11

أعضاء هيئة التدريس

-

-

12

البحث العلمى واألنشطة العلمية

3

1

13

الدراسات العليا

10

-

14

إدارة نظم الجودة

9

-

توزيع المعايير غير المستوفاة والمستوفاة جزئياً فى عدد ( )15مؤسسة تعليمية مرجأة تابعة للجامعات الحكومية
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جدول يوضح توزيع المعايير غير المستوفاة والمستوفاة جزئياً فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعات
الخاصة 9(( :كليات  3،معهد))
م

المعيار

مستوف جزئيا

غير مستوف

1

التخطيط االستراتيجي

3

2

2

الهيكل التنظيمي

-

-

3

القيادة والحوكمة

3

-

4

المصداقية واألخالقيات

-

-

5

الجهاز اإلدارى

4

-

6

الموارد

4

-

7

المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

5

1

8

الطالب والخريجون

4

-

9

المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

5

3

10

التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة

6

3

11

أعضاء هيئة التدريس

7

-

12

البحث العلمى واألنشطة العلمية

7

2

13

الدراسات العليا

-

-

14

إدارة نظم الجودة

5

-

توزيع المعايير غير المستوفاة والمستوفاة جزئياً فى عدد ( )12مؤسسة تعليمية مرجاة
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تابعة للجامعات الخاص
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يتضح من البيانات واإلحصاءات السابقة
أن هنــاك العديــد مــن معاييــر االعتمــاد لــم

وأيض ـاً فــى المؤسســات الخاصــة باســتثناء
معيــار الد ارســات العليــا (ال ينطبــق هــذا

يتــم اســتيفاؤها بالشــكل المطلــوب فــي العديــد

المعيــار علــي مؤسســات التعليــم العالــى

مــن مؤسســات التعليــم العالــى المتقدمــة

الخاصــة ) بينمــا هنــاك معاييــر تــم تحققهــا

للحصــول علــى االعتمــاد مــن الهيئــة خــال

بالشــكل الكامــل (الهيــكل التنظيمــى) بينمــا

العــام األكاديمــي  2016/2015وكان مــن

باقــى المعاييــر تتفــاوت مــن مؤسســة ألخــري

أهــم هــذه المعاييــر ( المعاييــر األكاديميــة

وتتحقــق جزئيــا وبمزيــد مــن العمــل مــن

والب ارمــج التعليميــة  /التعليــم والتعلــم

المســئولين عــن تلــك المؤسســات تســتطيع

والتســهيالت الداعمــة /الد ارســات العليــا)

المؤسســات اســتيفاء تلــك اللمعاييــر الحاكمــة

فــى مؤسســات التعليــم العالــى الحكوميــة

للحصــول علــى االعتمــاد مــن الهيئــة.

صفحة 81
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

التحديات والتوصيات من واقع التحليل النقدي
فــي ضــوء نتائــج التقييــم للمؤسســات التــى

إلدارة األزمــات للهيــكل التنظيمــي ،وفــي

تقدمــت لإلعتمــاد تــم التوصــل إلــى أهــم

بعــض الكليــات تمــت إضافــة وحــدة لمتابعــة

المعاييــر غيــر المســتوفاة والمســتوفاة جزئي ـاً

الطــاب الوافديــن وأخــري لمتابعــة الخريجيــن.

فــى مؤسســات التعليــم العالــي ،وتــم التوصــل

•

البــدء فــي إج ـراء توصيــف وظيفــي

إلــي مجموعــة مــن النقــاط اإليجابيــة ،وأخــري

للوظائــف األكاديميــة واإلداريــة مسترشــدين

تحتــاج إلــي تحســين فــي أداء مؤسســات

بمــا جــاء فــي قانــون تنظيــم الجامعــات

التعليــم الجامعــي والعالــي ،ونــورد فيمــا يلــي

وقانــون العامليــن بالدولــة.

أهــم تلــك النقــاط بالنســبة للفئــات المختلفــة
مــن المؤسســات التــي تــم تقييمهــا:
-1النقــاط اإليجابيــة فــي أداء مؤسســات
التعليــم الجامعــي:
•

انتشــار ثقافــة الجــودة فــي الكليــات

ا لمتقد مــة .
•

وجــود تجــارب ســابقة لمعظــم الكليــات

فــي مجــال الجــودة ،إو�عــداد د ارســات ذاتيــة
ســابقة.
•

االهتمــام باســتكمال عناصــر محــور

القــدرة المؤسســية بشــكل جيــد.

•

وجــود توجهــات إيجابيــة للتعــاون

المشــترك
•

مــع

المجتمــع

المحيــط.

وجــود نظــام لدعــم الطــاب ماليــا

واجتماعيــا ،وتشــجيع الطــاب علــي ممارســة
األنشــطة الطالبيــة ،ووضــع سياســات
تحفيزيــة

وآليــات

للمشــاركة

للتشــجيع

وا لتحفيــز .
•

االهتمــام بنظــم الجــودة فــي مجــال

الفاعليــة
•

التعليميــة.

االســتفادة مــن تمويــل مشــروعات

تأهيــل الكليــات لالعتمــاد الممــول مــن و ازرة

•

وجود خطط إستراتيجية للكليات.

التعليــم العالــي فــي دعــم البنيــة األساســية

•

توافــر اإلمكانــات الماديــة الالزمــة

للتعليــم والبحــث العلمــي (أجه ـزة ومعامــل)،

للتعليــم والتعلــم بشــكل عــام.
•

إضافــة وحــدة ضمــان الجــودة وأخــري
الكتاب السنوي للعام 2016/2015م

ودعــم أنشــطة وحــدة ضمــان الجــودة
بالكليــات.
صفحة 82
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إنتــاج بعــض الكليــات مقــررات

 -2نقــاط تحتــاج إلــي تحســين فــي

•

إلكترونيــة توضــع علــي موقعهــا اإللكترونــي

مؤسســات التعليــم الجامعــي والعالــي:

لمســاعدة الطــاب فــي الرجــوع إليهــا عنــد

تمثلــت المجــاالت واجبــة التحســين بشــكل

الحا جــة.
•

عــام فــي :

اســتوفت معظــم الكليــات النســب

المرجعيــة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس
وا لطــا ب .
•

•

االهتمــام الكافــي باســتيفاء معاييــر

الفاعليــة
•

التعليميــة.

عــدم اهتمــام بعــض المؤسســات

هنــاك العديــد مــن أعضــاء هيئــة

بمراجعــة لوائــح م ارحــل البكالوريــوس

التدريــس ممــن لهــم نشــاط علمــي متميــز

والد ارســات العليــا فــي ضــوء المعاييــر

ومشــاركة إيجابيــة مــع المعاهــد العلميــة

األكاديميــة القوميــة ،لتحديــد حجــم الفجــوة

الخارجيــة ،ومــن الحاصليــن علــي جوائــز
علميــة محليــة ودوليــة.
•

•

وجــود نظــم مطبقــة لمتابعــة طــاب

الد ارســات العليــا فــي أداءهــم الد ارســية.
•

وجــود تعــاون بيــن وحــدة ضمــان

الجــودة بالكليــات وم اركــز الجــودة علــي
مســتوي
•

الجامعــات.

تشــغيل

نظــام

إو�ج ـراء

التعديــات

المطلوبــة.

عــدم اهتمــام أغلــب الب ارمــج بــإدراج

مقومــات التوظــف ضمــن نواتــج التعلــم
ا لمســتهد فة .
•

عــدم إتبــاع المؤسســات للتوجهــات

الحديثــة فــي التعليــم العالــي فــي مجــال تنميــة
الب ارمــج التعليميــة لمهــارات ريــادة األعمــال.

الجــودة

الداخلــي

•

عــدم االهتمــام باتخــاذ إج ـراءات

بالكليــات (تقاريــر ب ارمــج ومقــررات  /تقييــم

تصحيحية في ضوء تحليل نتائج استطالع

المقــررات وأداء أعضــاء هيئــة التدريــس

مســتوي رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس/

وبعــض

القيــادات).

أعضــاء الهيئــة المعاونــة  /الطــاب /
اإلداريــون  /العاملــون.
•

صفحة 83

انخفــاض نســبة الطــاب الوافديــن
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الملتحقين بالدراسة في مرحلتي البكالوريوس

العلمــي ،حيــث تتدنــي المخصصــات الماليــة

والد ارســات العليــا.

ألقــل مــن  500جنيــه لعضــو هيئــة التدريــس

•

ضعــف تنميــة الم ـوارد الذاتيــة فــي

مؤسســات
•

التعليــم

الحكوميــة.

 /ســنة.
•

عــدم فاعليــة المؤسســات فــي ايجــاد

محدوديــة دور وحــدة ضمــان الجــودة

مصــادر تمويــل بديلــة للبحــث العلمــي حيــث

فــي تطويــر ومتابعــة تنفيــذ خطــط دعــم القــدرة

يعتمــد أغلبهــا علــى الموازنــة المخصصــة

المؤسســية.

مــن الدولــة.

•

غيــاب صــور المشــاركة فــي البحــوث

•

ضعــف إنتاجيــة البحــث العلمــي (أقــل

العلميــة التــي تجريهــا المؤسســات التعليميــة

مــن بحــث واحــد /عضــو هيئــة تدريــس/

أو االســتفادة منهــا

ســنة) ،وضعــف عــدد البحــوث المنشــورة فــي

•

عــدم وضــوح اآلليــات التــي تطبقهــا

الكليــة للتأكــد مــن اســتيفاء الخريجيــن
لمواصفــات الخريــج المســتهدفة .
•

عدم وضوح العالقات بين إستراتيجية

التعليــم وبيــن مــا يتــم تطبيقــه مــن أســاليب

الدوريــات العالميــة المحكمــة لعضــو هيئــة
التدريس /ســنة
•

عــدم تفعيــل الكثيــر مــن االتفاقيــات

ا لثقا فيــة .
•

ضعــف الش ـراكات مــع المؤسســات

للتعليــم والتعلــم علــي مســتوي المقــررات

العالميــة فــي مجــال البحــث العلمــي.

الد ارســية ،إلــي جانــب قصــور نســبي فــي

عــدم اســتفادة المجتمــع المحيــط بنتائــج

تنميــة مفاهيــم وأســاليب التعلــم الذاتــي.
•

قصور في إكســاب الطالب المهارات

المهنيــة المســتهدفة مــن خــال المقــررات
الد ارســية.
•

ضعــف الش ـراكات مــع الصناعــة فــي

مجــال البحــث العلمــي.
•

•

البحــث العلمــي (عــدم تســويق البحــث
العلمــي).
•

قلــة عــدد ب ـراءات االخت ـراع المنتجــة

علــي مســتوي كل كليــة.
•

عــدم االســتفادة مــن نتائــج البحــث

العلمــي فــي تطويــر المقــررات الد ارســية.

ضعــف الميزانيــة المخصصــة للبحــث
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-3التوصيــات التــي تــؤدى إلــى تحســين
أداء مؤسســات التعليــم الجامعــي والعالــي:
فــي إطــار تنفيــذ الهيئــة القوميــة لضمــان
جــودة التعليــم واالعتمــاد لعــدد مــن زيــارات
(االعتمــاد  /اســتطالعية /اســتكمال) لعــدد
مــن كليــات الجامعــات والمعاهــد العليــا
(حكومــي /خــاص)  ،فــإن الهيئــة تقتــرح مــا
يلــي:

-1زيــادة مخصصــات التعليــم العالــي

والجامعــي فــي الميزانيــة العامــة للدولــة
لتحقيــق التوافــق بيــن مفهومــي اإلتاحــة

والجــودة فــي التعليــم.

-2ضــرورة قيــام المؤسســات الحاكمــة فــي

التعليــم الجامعــي والعالــي ( و ازرة التعليــم
العالــي /األزهــر /الجامعــات) بتحديــد

آجــال التقــدم للمؤسســات التعليميــة التابعــة

( حكومــي  /خــاص )  ،والتــي تعــد نوع ـاَ
مــن الضغــط الحميــد علــي هــذه المؤسســات
التعليميــة  ،وقــوة دافعــة لقيامهــا بتطويــر

أدائهــا للوصــول إلــى جــودة العمليــة التعليميــة
بهــا .

-3إتاحــة الفرصــة لمشــاركة الهيئــة فــي

كافــة اللجــان التخطيطيــة والتنفيذيــة المتعلقــة
بمناقشــة ووضــع اســتراتيجيات وسياســات
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التعليــم العالــي والجامعــي فــي مصــر ،لتبادل

الخب ـرات المكتســبة والوصــول إلــي منظومــة
متكاملــة للتطويــر خــال العقديــن القادميــن .

-4دعم مشاركة القطاع األهلي في التبرع

للمســاهمة فــي ( بنــاء مؤسســات تعليــم عــال
جديــدة  /إعــادة تأهيــل وتطويــر مؤسســات

التعليــم الجامعــي والعالــي القائمــة).

-5تطويــر نظــم وآليــات عمليــة التعليــم

والتعلــم فــي مؤسســات التعليــم الجامعــي
(حكومــي  /خــاص ) وذلــك بالتوجــه نحــو
التعليــم المبنــي علــي إنتــاج المعرفــة ثــم

نشــرها وتحويلهــا إلــى مخرجــات اقتصاديــة .

-6العمــل علــي تقــدم مؤسســات التعليــم

الجامعــي الخــاص (كليــات الجامعــات /

المعاهــد العليــا ) لالعتمــاد مــن الهيئــة األمــر

الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة إقبــال الطــاب
الوافديــن خاصــة مــن المنطقــة العربيــة علــي
االلتحــاق بكليــات الجامعــات الخاصــة

(تشــهد األردن عملية اعتماد فاعلة للكليات
الخاصــة بهــا ،ممــا أدى إلــى زيــادة إقبــال

الطــاب للد ارســة بهــا ،بعائــد يزيــد عــن مليــار
دوالر ســنوياً).

-7االهتمــام بعمليــة التدريــب (القيــادات

الجامعيــة  /أعضــاء هيئــة التدريــس/

اإلدارييــن /الفنييــن ،)../مــع إيجــاد آليــة
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قيــاس حقيقــي لالحتياجــات التدريبيــة ونظــم

-13تفعيــل التشـريعات القانونيــة واإلداريــة

اكتمــال المواقــع

اإلدارة ورأس المــال فــي مؤسســات التعليــم

تقييــم الب ارمــج المنفــذة.
-8العمــل علــي

اإللكترونيــة للكليــات والجامعــات ،والعمــل
علــي تحديثهــا.

التــي تســاهم فــي تنفيــذ عمليــة الفصــل بيــن
الخاصــة ( جامعــات  /معاهــد عليــا).

-14االهتمــام بدعــم إمكانيــات البحــث

-9االهتمــام بالتوزيــع العــادل للم ـوارد

العلمــي بمؤسســات التعليــم الجامعــي والعالي

مســتوي (الجامعــة /الكليــة) والعمــل علــي

توجــه فــي البحــث العلمــي بالجامعــات نحــو

(الماديــة /البش ـرية /األكاديميــة) علــي

االرتقــاء بكفــاءة اســتخدامها.

-10االهتمــام بوجــود إدارات أو وحــدات

متخصصــة فــي أعمــال الصيانــة علــي

مســتوي ( الكليــة  /الجامعــة ) وكــذا تفعيــل

(حكومــي  /خــاص ) ،والعمــل علــي وجــود
إيجــاد حلــول تطبيقيــة لمشــاكل مؤسســات

المجتمــع (اإلنتاجيــة  /الخدميــة).
 -15تبني الهيئة

خطــط للصيانــة الدوريــة س ـواء لألجه ـزة أو

للم ارفــق والبنيــة األساســية.

-11إيجــاد آليــة لقيــاس مــردود أنشــطة

مؤسســات

التعليــم

العالــي

والجامعــي

(حكومــي  /خــاص) علــى المجتمــع ،وكــذا
آليــة قيــاس رضــاء األط ـراف المســتفيدة مــن

الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المؤسســات.
-12العمــل علــي التطويــر المســتمر لكافــة

الب ارمــج التعليميــة ،مــع تضمينهــا إكســاب
الطــاب مهــارات التوظــف والتوجــه نحــو

ريــادة األعمــال ،مــع وجــود آليــة التأكــد مــن
تقييــم المخرجــات التعليميــة المســتهدفة علــى
مســتوي الب ارمــج والمقــررات.
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ملحق( :)1قائمة باملدارس املعتمدة للعام 2016-2015
م

رقم طلب
اإلعتماد

اسم المدرسة

نوع المدرسة

المرحلة

اإلدارة التعليمية

المحافظة

1

10018

مدرسة نجع الشيخ االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

البياضية

األقصر

2

10065

مدرسة الحسينات األبتدائية الجديدة بالطود

عام رسمى عربى

ابتدائى

الطود

األقصر

3

10148

روضة مدرسة مستعمرة الرى للتعليم
االساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسنا

األقصر

4

10149

مدرسة مستعمرة الرى للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

ابتدائى

اسنا

األقصر

5

10652

أرمنت اإلعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

ارمنت

األقصر

6

10742

مدرسة مستعمرة الرى للتعليم األساسى
المرحلة األعدادية

عام رسمى عربى

اعدادى

اسنا

األقصر

7

10745

روضة مدرسة اسنا الرسمية للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

اسنا

األقصر

8

10877

روضة مدرسة الزينية بحرى االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الزينية

األقصر

9

10918

روضة مدرسة البدادرة للتعليم األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البياضية

األقصر

10

10919

روضة مدرسة الروافعة األبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البياضية

األقصر

11

10027

روضة مدرسة السادات بدراو

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

دراو

اسوان

12

10035

روضة مدرسة الشيخ سالم محمد هالل

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ادفو

اسوان

13

10036

روضة مدرسة الصعايدة قبلى االبتدائية
الحديثة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ادفو

اسوان

14

10037

مدرسة عثمان بن عفان االبتدائية
المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

ادفو

اسوان

15

10038

سيدى االدفوي االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

ادفو

اسوان

16

10040

مدرسة الفوزة االبتدائية الجديدة

عام رسمى عربى

ابتدائى

ادفو

اسوان

17

10041

رياض اطفال على ناصر

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسوان

اسوان

18

10042

روضة الجمهورية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسوان

اسوان

19

10043

مدرسة غرب أسوان بحرى االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

اسوان

اسوان

20

10066

ابوسمبل شرق االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

نصر

اسوان

21

10261

روضة مدرسة الشهيد عبد الهادى
االبتدائية بالحبارى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ادفو

اسوان

22

10263

روضة مدرسة حسين عبدة االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ادفو

اسوان

23

10383

روضة أم المؤمنين بكوم امبو

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

كوم امبو

اسوان

24

10384

روضة مدرسة القفطية األبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

دراو

اسوان

25

10398

روضة البياض االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ادفو

اسوان

26

10400

مجمع اللغات الرسمية بإدفو

عام رسمى لغات

ابتدائى

ادفو

اسوان

27

10401

مدرسة حاجر المويسات االبتدائية
المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

ادفو

اسوان

28

10404

مدرسة الخوى االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

ادفو

اسوان
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29

10405

روضة الشيخ مصطفى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ادفو

اسوان

30

10406

مدرسة الشهيد يحيى حسب اهلل االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

ادفو

اسوان

31

10408

مجمع محمود القهمورى الرسمى للغات
المرحلة االعدادية

عام رسمى لغات

اعدادى

كوم امبو

اسوان

32

10600

دراو بنين اإلبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

دراو

اسوان

33

10726

نجيب محفوظ الرسمية فرنسي

عام رسمى لغات

ابتدائى

اسوان

اسوان

34

10728

أحمد صابر اإلعدادية المشتركة

عام رسمى عربى

اعدادى

اسوان

اسوان

35

10729

مدرسة السالم االبتدائية ببهريف

عام رسمى عربى

ابتدائى

اسوان

اسوان

36

10732

روضة اللغات الرسمية المتميزة بصحارى

عام رسمى لغات

رياض اطفال

اسوان

اسوان

37

10733

روضة نصر االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

نصر

اسوان

38

10734

روضة مجمع العروبة المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسوان

اسوان

39

10748

روضة مدرسة المالكى االبتدائية للبنات

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

نصر

اسوان

40

9942

روضة كيمان سعيد ب

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

صدفا

اسيوط

41

9943

روضة البربا الحديثة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

صدفا

اسيوط

42

9944

روضة مدرسة الوحدة المجمعة للتعليم
االساسى بأوالد الياس

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

صدفا

اسيوط

43

9945

روضة دار فتح

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

صدفا

اسيوط

44

9946

العسكرية الرياضية بأسيوط  -المرحلة
االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

اسيوط

اسيوط

45

9948

روضة اسامة بن زياد

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

46

9949

روضة طارق بن زياد

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

47

9950

روضة الزهراء المشتركة األبتدائية بأسيوط

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

48

9952

روضة مدرسة النيل بنزلة عبدالاله

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

49

9953

روضة االيمان الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

50

9954

مدرسة محمد سميح السعيد االعدادية
الثانوية الرياضية بنين

عام رسمى عربى

اعدادى

اسيوط

اسيوط

51

9961

روضة مدرسة ثورة  25يناير الرسمية
المتميزة للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

52

9963

روضة الشهيد احمد جالل محمد عبدالقادر
الرسمية للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

53

9968

روضة مدرسة الشركة السعودية االبتدائية
بسالم

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

54

9969

مدرسة ثورة  25يناير الرسمية المتميزة
للغات االبتدائية

عام رسمى لغات

ابتدائى

اسيوط

اسيوط

55

9970

روضة مدرسة النهضة بنات بمنشأة
العقال البحرى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البدارى

اسيوط

56

9973

الكرنك األبتدائية بنات

عام رسمى عربى

ابتدائى

البدارى

اسيوط

57

9975

روضة مدرسة أمير المؤمنين بالنخيلة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابو تيج

اسيوط

58

9994

مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات
بالنواورة

عام رسمى لغات

ابتدائى

البدارى

اسيوط
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59

9995

مدرسة ممتاز نصار الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

البدارى

اسيوط

60

10084

مدرسة طلعت حرب الرسمية لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

ساحل سليم

اسيوط

61

10326

روضة عزبة طه

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابنوب

اسيوط

62

10328

روضة عمر بن الخطاب بقرية عرب
العوامر

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابنوب

اسيوط

63

10351

روضة مدرسة التمساحية االبتدائية
المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

القوصية

اسيوط

64

10460

مدرسة بدر اإلعدادية بنين بديروط

عام رسمى عربى

اعدادى

ديروط

اسيوط

65

10461

روضة على كيالنى بديروط

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ديروط

اسيوط

66

10462

جمال عبد الناصر الرسمية للغات بديروط
مرحلة إعدادية

عام رسمى لغات

اعدادى

ديروط

اسيوط

67

10486

روضة مدرسة العدر الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

68

10488

روضة سعيد أباظة للتعليم االساسى
والثانوى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

69

10489

الحرية الرسمية لغات فرنسي

عام رسمى لغات

ابتدائى

اسيوط

اسيوط

70

10491

روضة درنكة البحرية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

71

10492

روضة مدرسة اوالد رائق االبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

72

10506

مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

اسيوط

اسيوط

73

10538

روضة مدرسة الجامعة االبتدائية الموحدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

74

10580

روضة مدرسة االمام على بن ابى طالب

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اسيوط

اسيوط

75

10646

روضة العروبة الرسمية للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

القوصية

اسيوط

76

10692

ساحل سليم االعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

ساحل سليم

اسيوط

77

10694

روضة مدرسة نزلة عنان االبتدائية
المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ساحل سليم

اسيوط

78

10710

مدرسة العبور األبتدائية المشتركة
بالشامية

عام رسمى عربى

ابتدائى

ساحل سليم

اسيوط

79

10713

روضة مدرسة النصر االبتدائية بالعفادرة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ساحل سليم

اسيوط

80

10851

مدرسة رزقة الدير االبتدائية الجديدةl

عام رسمى عربى

ابتدائى

القوصية

اسيوط

81

10874

مدرسة النصر الخاصة األبتدائية بالمنشأة
الكبرى

عام خاص عربى

ابتدائى

القوصية

اسيوط

82

10891

روضة مدرسة مجمعة بنى مر الصباحية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الفتح

اسيوط

83

10892

روضة اطفال مدرسة ابوخليل االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

القوصية

اسيوط

84

10916

روضة مدرسة خالد بن الوليد بالعصارة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الفتح

اسيوط

85

10917

روضة اطفال مدرسة بنى ادريس االبتدائية
المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

القوصية

اسيوط

86

10926

روضة مدرسة تل اوالد سراج للتعليم
األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الفتح

اسيوط

87

10935

روضة مدرسة النيل الخالد

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البدارى

اسيوط

88

10939

روضة مدرسة الشهيد محمد بدرى أحمد

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الفتح

اسيوط
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89

10945

روضة مدرسة النهضة بنين بمنشأة
العقال البحرى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البدارى

اسيوط

90

10950

روضة عرب القداديح الحديثة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابنوب

اسيوط

91

10952

روضة عرب القداديح للتعليم األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابنوب

اسيوط

92

10954

روضة مدرسة الهمامية االبتدائية بنين

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البدارى

اسيوط

93

10958

مدرسة بنى عدى القبلية الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

منفلوط

اسيوط

94

10961

روضة مدرسة ممتاز نصار الرسمية

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

البدارى

اسيوط

95

10962

مدرسة العروبة الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

القوصية

اسيوط

96

10971

روضة مدرسة الثورة االبتدائية بنجع زريق

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البدارى

اسيوط

97

10978

مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية للغات

عام رسمى لغات

اعدادى

منفلوط

اسيوط

98

10981

روضة مدرسة الشهيد سيد شاكر
بالهمامية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البدارى

اسيوط

99

10992

روضة الزعيم جمال عبد الناصر األبتدائية
بالنواورة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البدارى

اسيوط

100

10995

مدرسة السالم االبتدائية المشتركة بالبدارى

عام رسمى عربى

ابتدائى

البدارى

اسيوط

101

11000

روضة مدرسة الشناينة االبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

صدفا

اسيوط

102

11001

روضة مدرسة أوالد إلياس األبتدائية بنات

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

صدفا

اسيوط

103

11002

روضة مدرسة الدوير المشتركة للتعليم
االساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

صدفا

اسيوط

104

11004

روضة مدرسة صديق على عبداهلل
االبتدائية بالعطيقى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

صدفا

اسيوط

105

11015

روضة مدرسة الوحدة المجمعة الرسمية
للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

الغنايم

اسيوط

106

11018

سعد بن ابى وقاص االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

القوصية

اسيوط

107

11025

روضة مدرسة الوحدة المجمعة بنات

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الغنايم

اسيوط

108

11026

روضة مدرسة الغنايم قبلى االبتدائية
المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الغنايم

اسيوط

109

11029

روضة مدرسة الغنايم بحرى االبتدائية
الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الغنايم

اسيوط

110

11049

روضة نزلة ابو كعب

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابو تيج

اسيوط

111

9997

طلعت حرب الرسمية لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

المنتزة

االسكندرية

112

9999

مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

المنتزة

االسكندرية

113

10001

الجبرتي الرسمية ا البتدائية المميزة لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

وسط األسكندرية

االسكندرية

114

10003

محمد زهران الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

شرق األسكندرية

االسكندرية

115

10004

روضة محمد زهران الرسمية لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

شرق األسكندرية

االسكندرية

116

10005

نبوية موسى الثانوية الرسمية بنات

عام رسمى عربى

ثانوى عام

وسط األسكندرية

االسكندرية

117

10006

ناصر االعدادية الرسمية لغات بنات

عام رسمى لغات

اعدادى

وسط األسكندرية

االسكندرية

118

10007

نبع الفكر الثانوية الرسمية المشتركة لغات

عام رسمى لغات

ثانوى عام

غرب األسكندرية

االسكندرية

119

10008

راغب الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

غرب األسكندرية

االسكندرية
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120

10010

مصطفى النجار الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

شرق األسكندرية

االسكندرية

121

10021

جيرار رياض اطفال

عام خاص لغات

رياض اطفال

شرق األسكندرية

االسكندرية

122

10022

جيرار ابتدائي لغات

عام خاص عربى

ابتدائى

شرق األسكندرية

االسكندرية

123

10023

جيرار اعدادي لغات

عام خاص لغات

اعدادى

شرق األسكندرية

االسكندرية

124

10024

جيرار ثانوي لغات

عام خاص لغات

ثانوى عام

شرق األسكندرية

االسكندرية

125

10032

مصطفى النجار االعدادية الرسمية لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

شرق األسكندرية

االسكندرية

126

10091

سانت جان انتيد لرياض االطفال

رياض اطفال خاص لغات

رياض اطفال

وسط األسكندرية

االسكندرية

127

10092

سانت جان انتيد االبتدائية

عام خاص لغات

ابتدائى

وسط األسكندرية

االسكندرية

128

10093

سانت جان انتيد االعدادية

عام خاص لغات

اعدادى

وسط األسكندرية

االسكندرية

129

10095

سانت جان انتيد للمرحلة الثانوى

عام خاص لغات

ثانوى عام

وسط األسكندرية

االسكندرية

130

10435

مدرسة محمد زهران الرسمية الثانوية
لغات بنين

عام رسمى لغات

ثانوى عام

شرق األسكندرية

االسكندرية

131

10437

مدرسة محمد زهران الرسمية اإلعدادية
لغات بنبن

عام رسمى لغات

اعدادى

شرق األسكندرية

االسكندرية

132

10438

مدرسة محمد زهران الرسمية الثانوية
لغات بنات

عام رسمى لغات

ثانوى عام

شرق األسكندرية

االسكندرية

133

10439

محمد زهران الرسمية االعدادية لغات بنات

عام رسمى لغات

اعدادى

شرق األسكندرية

االسكندرية

134

10627

الورديان الثانوية بنات

عام رسمى عربى

ثانوى عام

غرب األسكندرية

االسكندرية

135

10629

مدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات

عام رسمى عربى

ثانوى عام

غرب األسكندرية

االسكندرية

136

10637

برج العرب الرسمية ابتدائي

عام رسمى عربى

ابتدائى

برج العرب

االسكندرية

137

10638

التنوير االعدادية الرسمية لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

العجمي

االسكندرية

138

10639

النور االعدادية الرسمية المشتركة لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

غرب األسكندرية

االسكندرية

139

10640

المشير احمد اسماعيل االبتدائية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

وسط األسكندرية

االسكندرية

140

10641

قناة المحمودية االبتدائية المسائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

وسط األسكندرية

االسكندرية

141

10642

د  /امينة السعيد االبتدائية الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

المنتزة

االسكندرية

142

10643

االمام على االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

وسط األسكندرية

االسكندرية

143

10644

خديجة بنت خويلد االعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

العجمي

االسكندرية

144

10702

كلية النصر للبنين فيكتوريا االعدادية

عام خاص لغات

اعدادى

المنتزة

االسكندرية

145

10034

القصاصين الجديدة الرسمية للغات -
رياض اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

القصاصين

االسماعيلية

146

10054

العسكرية الرياضية باإلسماعيلية

عام رسمى عربى

ابتدائى

االسماعيلية

االسماعيلية

147

10056

فاطمة_الزهراء ع بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

االسماعيلية

االسماعيلية

148

10059

المجمع التعليمى باالسماعيلية (المدرسة
) االعدادية

عام رسمى لغات

اعدادى

االسماعيلية

االسماعيلية

149

10060

االبتدائية الرسمية بالمجمع التعليمي

عام رسمى لغات

ابتدائى

االسماعيلية

االسماعيلية

150

10061

مدرسة الجالء االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

االسماعيلية

االسماعيلية

151

10062

عاطف بركات االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

االسماعيلية

االسماعيلية

152

10063

مدرسة رابعة العدوية االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

االسماعيلية

االسماعيلية
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153

10064

الفنية الرسمية المتقدمة لتكنولوجيا
المعلومات

تعليم فنى صناعى

صناعى  5سنوات

االسماعيلية

االسماعيلية

154

10068

غريب سالمة االبتدائية  -رياض اطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ابو صوير

االسماعيلية

155

10072

المستقبل الرسمية المتميزة للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

ابو صوير

االسماعيلية

156

10836

فايد الرسمية للغات ب

عام رسمى لغات

ابتدائى

فايد

االسماعيلية

157

10879

" فايد الرسمية لغات "إعدادى

عام رسمى لغات

اعدادى

فايد

االسماعيلية

158

10885

الشهيد مؤمن نعمان االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

االسماعيلية

االسماعيلية

159

10887

روضة عمر بن عبدالعزيز

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

االسماعيلية

االسماعيلية

160

10894

الشيخ معاذ رياض األطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ابو صوير

االسماعيلية

161

10900

روضة محمد فريد ابوعطوة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

االسماعيلية

االسماعيلية

162

10967

الطائف الرسمية للغات إعدادى

عام رسمى لغات

اعدادى

االسماعيلية

االسماعيلية

163

10273

روضة مدرسة الدكتور محمد عبدالسالم
االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

القصير

البحر االحمر

164

10276

روضة مدرسة الحرية االبتدائية بالقصير

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

القصير

البحر االحمر

165

10278

روضة مدرسة عثمان بن عفان

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الغردقة

البحر االحمر

166

10422

المستقبل االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

سفاجا

البحر االحمر

167

10423

روضة مدرسة سفاجا الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

سفاجا

البحر االحمر

168

10424

روضة مدرسة سفاجا االبتدائية القديمة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سفاجا

البحر االحمر

169

10425

روضة مدرسة الشهيد حسام ابوالحسن
الشامخ للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

سفاجا

البحر االحمر

170

10448

الشهيد طيار احمد بهاء الدين (رياض
)اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

رأس غارب

البحر االحمر

171

10452

روضة مدرسة الثورة االبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

رأس غارب

البحر االحمر

172

10910

روضة مدرسة الزعيم مصطفى كامل

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الغردقة

البحر االحمر

173

10912

روضة مدرسة بالل بن رباح

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الغردقة

البحر االحمر

174

10920

روضة مدرسة الشهيد احمد على ب

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

القصير

البحر االحمر

175

10924

مدرسة الرسمية للغات االبتدائية بالقصير

عام رسمى لغات

ابتدائى

القصير

البحر االحمر

176

10020

روضة بشير اغا للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الرحمانية

البحيرة

177

10025

روضة كفر محلة داود

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الرحمانية

البحيرة

178

10026

روضة محمد على البشبيشى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ابوحمص

البحيرة

179

10031

روضة كوم االحكار االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

مركز دمنهور

البحيرة

180

10039

روضة مدرسة النيل االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

المحمودية

البحيرة

181

10046

روضة مجمعة طيبة االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الدلنجات

البحيرة

182

10047

روضة الخليلية االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الدلنجات

البحيرة

183

10048

روضة ابيا الحمراء االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الدلنجات

البحيرة

184

10055

عمر بن عبدالعزيز االبتدائية الرسمية
لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

حوش عيسى

البحيرة

185

10083

مدرسة الخوالد االبتدائية ب

عام رسمى عربى

ابتدائى

ايتاى البارود

البحيرة
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186

10085

مدرسة منية بنى منصور االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

ايتاى البارود

البحيرة

187

10087

روضة احمد حسن عالم بالسولم قبلى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ايتاى البارود

البحيرة

188

10089

كفر سالمون االبتدائية الجديدة

عام رسمى عربى

ابتدائى

كوم حمادة

البحيرة

189

10113

عبد العزيز السخاوي االعدادية بنات بيبان

عام رسمى عربى

اعدادى

كوم حمادة

البحيرة

190

10124

سيدى غازى الجديدة االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

مركز كفر الدوار

البحيرة

191

10134

السالم االبتدائية الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

ادكو

البحيرة

192

10159

مجمع مدارس ابو بكر الصديق الرسمية
لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

النوبارية

البحيرة

193

10544

روضة سعد بن معاذ للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

مركز دمنهور

البحيرة

194

10546

روضة كفر سنطيس للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

مركز دمنهور

البحيرة

195

10664

روضة مجمعة شرنوب االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

مركز دمنهور

البحيرة

196

10669

روضة الحرير الصناعى االبتدائية
المشتركة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بندر كفر الدوار

البحيرة

197

10693

مجمع مدارس ابو بكر الصديق الرسمية
لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

النوبارية

البحيرة

198

10720

روضة الشهيد عبداهلل عاشور

عام رسمى عربى

رياض اطفال

المحمودية

البحيرة

199

10747

الشهيد يحيى الجزار الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

حوش عيسى

البحيرة

200

10753

روضة حسن بيومى االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

مركز كفر الدوار

البحيرة

201

10755

روضة الصديق يوسف للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

وادى النطرون

البحيرة

202

10772

روضة الشهيد خالد عبداهلل عبدالمنعم
مبروك

عام رسمى عربى

رياض اطفال

وادى النطرون

البحيرة

203

10795

الشهيد احمد ابراهيم زويل االعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

الرحمانية

البحيرة

204

10850

روضة مدرسة بدر االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

التحرير

البحيرة

205

10854

الزهراء االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

ابوحمص

البحيرة

206

10859

روضة عبدربه للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ابو المطامير

البحيرة

207

10863

روضة منشأة بسيونى للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

مركز كفر الدوار

البحيرة

208

10876

الرحمانية الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

الرحمانية

البحيرة

209

10896

السالم الرسمية لغات رياض اطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

ادكو

البحيرة

210

10899

روضة محمود سامى البارودى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

المحمودية

البحيرة

211

10901

روضة احمد زويل االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ادكو

البحيرة

212

10903

مدرسة زيتون الرسمية للغات

عام رسمى لغات

اعدادى

ادكو

البحيرة

213

10904

روضة شبراخيت االبتدائية بأرض االرشاد

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شبراخيت

البحيرة

214

10925

روضة عبداهلل درويش االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الدلنجات

البحيرة

215

10932

مجمع مدارس حوض السرايا الرسمية
لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

رشيد

البحيرة

216

10951

روضة العنانى للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ابو المطامير

البحيرة

217

10959

روضة احمد النقرود االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ايتاى البارود

البحيرة
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218

10960

روضة الشهيد محمد عبدالعزيز موسى
االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ايتاى البارود

البحيرة

219

10999

روضة محلة قيس الرسمية لغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

شبراخيت

البحيرة

220

11022

اسماعيل الحبروك الرسمية لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

بندر دمنهور

البحيرة

221

11033

حاتم ادريس غيث الرسمية

عام رسمى عربى

ابتدائى

ابو المطامير

البحيرة

222

9955

مدارس الحرية لغات

عام خاص لغات

رياض اطفال

الدقى

الجيزه

223

10306

أبوبكر الصديق الرسمية لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

الشيخ زايد

الجيزه

224

10312

مدرسة النهضة الرسمية المتميزة للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

جنوب الجيزة

الجيزه

225

10338

العمدة االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

العمرانية

الجيزه

226

10347

روضة الفؤاد

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الهرم

الجيزه

227

10371

الصف الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

الصف

الجيزه

228

10416

مدرسة الشهيد أحمد ابراهيم عبد الجواد (
)البنين سابقاً

عام رسمى عربى

ابتدائى

الصف

الجيزه

229

10487

)الملكة الدولية (المرحلة االبتدائية

عام خاص لغات

ابتدائى

بوالق الدكرور

الجيزه

230

10684

مدرسة عمرو بن العاص تعليم اساسى
)(رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الشيخ زايد

الجيزه

231

10688

مدرسة المدينة الجامعية النموذجية
المشتركة -رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الدقى

الجيزه

232

10691

مدرسة اإلمام على االبتدائية المشتركة
-رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الدقى

الجيزه

233

10699

مدرسة الحى الحادى عشر للتعليم
)األساسى (-رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

6اكتوبر

الجيزه

234

10701

مدرسة الصديق للتعليم االساسى (رياض
)اطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

العمرانية

الجيزه

235

10708

مدرسة الحى الثانى الرسمية المتميزة
للغات -مرحلة رياض اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

6اكتوبر

الجيزه

236

10719

اتريس االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

منشأة القناطر

الجيزه

237

10722

اتريس االبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

منشأة القناطر

الجيزه

238

10736

مدرسة الصفا الخاصة

عام خاص عربى

اعدادى

بوالق الدكرور

الجيزه

239

10810

الصفا الخاصة

عام خاص عربى

ابتدائى

بوالق الدكرور

الجيزه

240

10848

روضة مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الواحات البحرية

الجيزه

241

10856

" مصطفى كامل "رياض أطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الوراق

الجيزه

242

10861

روضة مدرسة سيد الشهداء المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

العجوزة

الجيزه

243

10980

" غزو تبوك االبتدائية " رياض أطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شمال الجيزة

الجيزه

244

10986

روضة مدرسة التحرير اإلبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

بوالق الدكرور

الجيزه

245

10991

روضة مدرسة اسماء فهمى القومية

رياض اطفال خاص عربى

رياض اطفال

جنوب الجيزة

الجيزه

246

10993

مدرسة الشهيد محمد األمير السعودى
-اعدادى

عام رسمى عربى

اعدادى

العياط

الجيزه

247

11011

مجمع مدارس  6اكتوبر القومية للغات-
ابتدائى

عام خاص لغات

ابتدائى

6اكتوبر

الجيزه
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248

11012

مجمع مدارس  6اكتوبر القومية للغات-
رياض اطفال

رياض اطفال خاص لغات

رياض اطفال

6اكتوبر

الجيزه

249

9987

الهدي_والنور الخاصة بالمنصورة

رياض اطفال خاص عربى

رياض اطفال

غرب المنصورة

الدقهلية

250

10096

ميت حديد االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

منية النصر

الدقهلية

251

10112

روضة مدرسة محمد صادق األفندي
بديسط

عام رسمى عربى

رياض اطفال

طلخا

الدقهلية

252

10132

مجمع السماحية الكبري االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

بلقاس

الدقهلية

253

10135

مدرسة شربين الرسمية المتميزة للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

شربين

الدقهلية

254

10147

مدرسة محمد عطية سليمان االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

منية النصر

الدقهلية

255

10151

احمد زويل االعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

شرق المنصورة

الدقهلية

256

10153

مدرسة طلخا الرسمية المتميزة المتكاملة
للغات 1

عام رسمى لغات

ابتدائى

طلخا

الدقهلية

257

10157

رياض أطفال مدرسة الثورة االبتدائية
المشتركة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شرق المنصورة

الدقهلية

258

10158

الشهيد شريف أحمد السيد

عام رسمى عربى

ابتدائى

بلقاس

الدقهلية

259

10162

علي مبارك االبتدائية الرسمية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

دكرنس

الدقهلية

260

10165

الدكتور فاروق الباز االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

السنبالوين

الدقهلية

261

10168

مدرسة الشهيد محي الدين العجمي

عام رسمى عربى

ابتدائى

السنبالوين

الدقهلية

262

10183

مدرسة ابو ياسين والقرص االعدادية

عام رسمى عربى

اعدادى

تمى االمديد

الدقهلية

263

10187

خالد بن الوليد 1

عام رسمى عربى

ابتدائى

شربين

الدقهلية

264

10196

السالم االبتدائية ببرج نور الحمص

عام رسمى عربى

ابتدائى

اجا

الدقهلية

265

10198

البسيونى عمارة االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

اجا

الدقهلية

266

10199

رياض أطفال العصافرة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

المطرية

الدقهلية

267

10204

الصفا اإلبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

تمى االمديد

الدقهلية

268

10209

"دكرنس الرسمية للغات " ابتدائي

عام رسمى عربى

ابتدائى

دكرنس

الدقهلية

269

10212

أمير الشعراء اإلبتدائية بمنية سمنود

عام رسمى عربى

ابتدائى

اجا

الدقهلية

270

10216

روضة اطفال مدرسة عمرو بن العاص
االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

اجا

الدقهلية

271

10239

مدرسة المهندس فودة سالمة اإلبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

تمى االمديد

الدقهلية

272

10265

مدرسة منشأة بسنديلة االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

بلقاس

الدقهلية

273

10303

محمد كريم االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

ميت غمر

الدقهلية

274

10509

روضة محلة إنجاق 2

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شربين

الدقهلية

275

10523

مدرسة الجنينة االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

منية النصر

الدقهلية

276

10561

سالم مدين الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

دكرنس

الدقهلية

277

10583

المنزلة الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

المنزلة

الدقهلية

278

10593

)محمد عياد للتعليم االساسي (ابتدائي

عام رسمى عربى

ابتدائى

طلخا

الدقهلية

279

10596

رياض اطفال مدرسة طلخا الرسمية
المتميزة للغات 2

عام رسمى لغات

رياض اطفال

طلخا

الدقهلية
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280

10599

مغازى محمد عبدالوهاب

عام رسمى عربى

ابتدائى

دكرنس

الدقهلية

281

10601

الدكتور سيد متولي االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

دكرنس

الدقهلية

282

10615

رياض اطفال مدرسة عمر بن الخطاب

عام رسمى عربى

رياض اطفال

طلخا

الدقهلية

283

10621

مدرسة التعليم االساسى بنبروة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

نبروة

الدقهلية

284

10625

مدرسة بلقاس الرسمية المتميزة للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

بلقاس

الدقهلية

285

10631

مدرسة بالل بن رباح االبتدائية المشتركة
بدميره

عام رسمى عربى

ابتدائى

طلخا

الدقهلية

286

10654

الملك الكامل االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

غرب المنصورة

الدقهلية

287

10656

روضة اطفال مدرسة المالحة االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب المنصورة

الدقهلية

288

10657

رياض اطفال مدرسة عمربن الخطاب
بطناح

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب المنصورة

الدقهلية

289

10671

الدروتين االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

نبروة

الدقهلية

290

10680

رياض اطفال مجمع شبراويش رقم 1

عام رسمى عربى

رياض اطفال

اجا

الدقهلية

291

10696

مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

شرق المنصورة

الدقهلية

292

10721

مجمع رياض أطفال تاج العز

عام رسمى عربى

رياض اطفال

تمى االمديد

الدقهلية

293

10760

روضة اطفال مدرسة منصور عبدالرحمن

عام رسمى عربى

رياض اطفال

تمى االمديد

الدقهلية

294

10766

رياض اطفال مدرسة سالمون الجديدة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شرق المنصورة

الدقهلية

295

10818

رياض اطفال مدرسة صبرى ابو علم
االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

تمى االمديد

الدقهلية

296

10830

البالقسه االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

بلقاس

الدقهلية

297

10833

مدرسة مجمع بنى عبيد الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

بنى عبيد

الدقهلية

298

10849

رياض اطفال مدرسة الحوال االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

السنبالوين

الدقهلية

299

10857

روضة اطفال مدرسة بهاء الدين

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ميت غمر

الدقهلية

300

10862

رياض اطفال مدرسة الخلفاء الراشدين
بالبوها

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ميت غمر

الدقهلية

301

10864

روضة اطفال مدرسة محمود عبد ربه

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ميت غمر

الدقهلية

302

10867

مدرسة كفور البهايتة االبتدائية رقم 1

عام رسمى عربى

ابتدائى

ميت غمر

الدقهلية

303

10868

رياض اطفال مدرسة الوحدة المجعة
بأتميدة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ميت غمر

الدقهلية

304

10881

مدارس الوادى للغات بنات

عام خاص لغات

اعدادى

طلخا

الدقهلية

305

10884

مدرسة الخمسة االعدادية المشتركة

عام رسمى عربى

اعدادى

تمى االمديد

الدقهلية

306

10905

رياض اطفال مدرسة الحرية  1االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بنى عبيد

الدقهلية

307

10929

روضة اطفال مؤسسة الجمالية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الجمالية

الدقهلية

308

10933

ميت سلسيل االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

ميت سلسيل

الدقهلية

309

10940

رياض اطفال مدرسة الجوابر االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ميت سلسيل

الدقهلية

310

11072

مدرسة أبو المحاسن سنجاب الرسمية
للغات بميت محسن

عام رسمى لغات

ابتدائى

ميت غمر

الدقهلية
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311

10170

مدرسة الدكتور مصطفى مشرفة الرسمية
المتميزة للغات-ابتدائى

عام رسمى لغات

ابتدائى

شمال السويس

السويس

312

10186

توفيق الحكيم االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

شمال السويس

السويس

313

10337

العسكرية الرياضية االبتدائية بالسويس

عام رسمى عربى

ابتدائى

جنوب السويس

السويس

314

10428

قاسم أمين االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

جنوب السويس

السويس

315

10436

دكتور حسين مؤنس الرسمية المتميزة
للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

جنوب السويس

السويس

316

11016

روضة مدرسة الشيمى الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

شمال السويس

السويس

317

11017

روضة مدرسة طه حسين الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

شمال السويس

السويس

318

11128

مدرسة قرية عامر رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

جنوب السويس

السويس

319

10413

روضة رفعت عبد الحميد الشامي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب الزقازيق

)الشرقية(ب

320

10415

روضة الطيبة االبتدائية رقم 2

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب الزقازيق

)الشرقية(ب

321

10707

روضة طهرة حميد االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شرق الزقازيق

)الشرقية(ب

322

10751

روضة عبد اهلل النديم بالزنكلون

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شرق الزقازيق

)الشرقية(ب

323

11057

اللغات الرسمية االعدادية بنات

عام رسمى لغات

اعدادى

غرب الزقازيق

)الشرقية(ب

324

11080

روضة مجمع الشهيد حمدى بالجديدة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

منيا القمح

)الشرقية(ب

325

10177

مدرسة مجاورة  1للتعليم األساسى

عام رسمى عربى

اعدادى

الصالحية الجديدة

)الشرقية(س

326

10182

أبومليحة الرسمية للغات  -المرحلة
االعدادية

عام رسمى لغات

اعدادى

ابو كبير

)الشرقية(س

327

10236

الجالء الرسمية للغات اعدادي

عام رسمى لغات

اعدادى

القرين

)الشرقية(س

328

10334

عبدالصمد عشماوى االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

فاقوس

)الشرقية(س

329

10340

الخطارة االبتدائية رقم2

عام رسمى عربى

ابتدائى

فاقوس

)الشرقية(س

330

10348

روضة قرملة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بلبيس

)الشرقية(س

331

10653

رياض أطفال الدهتمون االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ابو كبير

)الشرقية(س

332

10663

روضة كفر السواقى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابو كبير

)الشرقية(س

333

10743

عمر بن الخطاب االبتدائية بقرية 3
صان الحجر

عام رسمى عربى

ابتدائى

الحسنية

)الشرقية(س

334

10746

المستقبل الرسمية للغات ابتدائى

عام رسمى لغات

ابتدائى

العاشر من
رمضان

)الشرقية(س

335

10752

يوسف عطوان الرسمية للغات اإلبتدائية

عام رسمى لغات

ابتدائى

الحسنية

)الشرقية(س

336

10875

روضة الشبراوين

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ههيا

)الشرقية(س

337

10946

الوادى الشرقى الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

ابو حماد

)الشرقية(س

338

11020

روضة مدرسة سواده االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

فاقوس

)الشرقية(س

339

11023

مدرسة قرملة االبتدائية رقم 2

عام رسمى عربى

ابتدائى

بلبيس

)الشرقية(س

340

11030

مدرسه عمر بن الخطاب االعدادية بالقرين

عام رسمى عربى

اعدادى

القرين

)الشرقية(س

341

11042

الحمادين االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

الحسنية

)الشرقية(س

342

11053

حسن علوان االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

فاقوس

)الشرقية(س

343

11096

البطل على فهمي االبتدائية بالصوالح

عام رسمى عربى

ابتدائى

فاقوس

)الشرقية(س
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344

10200

روضة اطفال مدرسة المنا صافور للتعليم
األساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ديرب نجم

)الشرقية(م

345

10219

مدرسة المناحريت االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

ديرب نجم

)الشرقية(م

346

10502

رياض اطفال احمد عرابي للتعليم االساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

اوالد صقر

)الشرقية(م

347

10649

رياض اطفال مدرسة تل القاضي للتعليم
األساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ديرب نجم

)الشرقية(م

348

10709

روضة مدرسة جمال شريبة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

اوالد صقر

)الشرقية(م

349

10837

رياض اطفال مدرسة سالمه احمد عطيه
للتعليم االساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ديرب نجم

)الشرقية(م

350

10840

روضة اطفال مدرسة البوها البلد

عام رسمى عربى

رياض اطفال

كفر صقر

)الشرقية(م

351

10914

مدرسة ابو شرابية االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

كفر صقر

)الشرقية(م

352

10090

روضة مدرسة اللغات الرسمية الرسمية

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

شرق طنطا

الغربية

353

10098

كفر خزاعل االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

السنطة

الغربية

354

10099

الشهيد طيار محمود مبروك  -رياض
أطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

كفر الزيات

الغربية

355

10136

االصالح االبتائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شرق طنطا

الغربية

356

10138

روضة اطفال مدرسة الشهيد شوقى
الرفاعى االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

السنطة

الغربية

357

10139

روضة اطفال مدرسة مدينة العمال بنين
للتعليم االساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب المحلة

الغربية

358

10140

صالح الدين الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

غرب المحلة

الغربية

359

10141

رياض اطفال النصر االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سمنود

الغربية

360

10142

روضة مدرسة االمام الشافعي االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بسيون

الغربية

361

10143

روضة الجهاد االبتدائية بجناج

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بسيون

الغربية

362

10144

فؤاد النجار الرسمية لغات بابوالعز رياض
اطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

كفر الزيات

الغربية

363

10145

روضة اطفال مدرسة الحرية بميت عساس

عام رسمى عربى

رياض اطفال

سمنود

الغربية

364

10169

ابيار االبتدائية رياض اطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

كفر الزيات

الغربية

365

10189

روضة اطفال مدرسة شهداء الكردي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الغربية

الغربية

366

10259

رياض اطفال عمار بن ياسر الرسمية
للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

السنطة

الغربية

367

10317

)مدرسة العجيزي للتعليم األساسي (إبتدائي

عام رسمى عربى

ابتدائى

قطور

الغربية

368

10318

روضة مدرسة كفرالمنصورة االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب طنطا

الغربية

369

10320

رياض اطفال مدرسة الشيخ مطاوع
االبتدائية بالبنوان

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شرق المحلة

الغربية

370

10321

رياض اطفال مدرسة جالل الدين االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شرق المحلة

الغربية

371

10375

روضة اطفال مدرسة الناصرية الجديدة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

سمنود

الغربية

372

10604

رياض اطفال مدرسة مدينة العمال للتعليم
االساسى بنات

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب المحلة

الغربية

373

10606

رياض اطفال عزبة جاد

عام رسمى عربى

رياض اطفال

قطور

الغربية
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374

10607

رياض اطفال مدرسة دويدار االبتدائية
بالشين

عام رسمى عربى

رياض اطفال

قطور

الغربية

375

10608

رياض اطفال مدرسة الشهيد محمد الدرة
الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

غرب المحلة

الغربية

376

10610

ابيار الرسمية لغات رياض اطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

كفر الزيات

الغربية

377

10611

روضة اطفال مدرسة الشهيد جمال الدين
شتا بشبراطو

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بسيون

الغربية

378

10612

رياض اطفال مدرسة جول جمال االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شرق المحلة

الغربية

379

10616

الجمهورية الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

بسيون

الغربية

380

10617

سمنود الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

سمنود

الغربية

381

10619

رياض اطفال منشأه جنزور االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب طنطا

الغربية

382

10620

رياض اطفال فاطمة الزهراء

عام رسمى عربى

رياض اطفال

زفتا

الغربية

383

10622

مدرسة الشهيد /سعيد السيد أبو عزام

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب طنطا

الغربية

384

10623

روضة اطفال مدرسة وحدة محلة حسن

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شرق المحلة

الغربية

385

10624

طنبارة الثانوية الصناعية بنات

تعليم فنى صناعى

ثانوى صناعى3
سنوات

شرق المحلة

الغربية

386

10678

رياض اطفال مدرسة وحدة المعتمدية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب المحلة

الغربية

387

10378

مدرسة سكينة أيوب االبتدائية (رياض
)أطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شرق الفيوم

الفيوم

388

10386

مدرسة عبد اهلل بهنس للتعليم االساسى
-رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شرق الفيوم

الفيوم

389

10388

مدرسة الزهور المعملية رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شرق الفيوم

الفيوم

390

10391

مدرسة عبدالوالى معوض اإلبتدائية
رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شرق الفيوم

الفيوم

391

10393

مدرسة السالم االبتدائية رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شرق الفيوم

الفيوم

392

10399

مجمع دار السالم االبتدائية  - 1رياض
اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طامية

الفيوم

393

10559

مدارس اإليمان الخاصة للغات -ر(ياض
)اطفال

رياض اطفال خاص لغات

رياض اطفال

شرق الفيوم

الفيوم

394

10573

معجون رياض اطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

اطسا

الفيوم

395

10581

مدرسة مجمع دار السالم ( 2رياض
)اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طامية

الفيوم

396

10602

روضة اهريت للتعليم االساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

اطسا

الفيوم

397

10613

"الصداقة المصرية الفرنسية "رياض اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

غرب الفيوم

الفيوم

398

10618

)مدرسة الجالء اإلبتدائية (رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سنورس

الفيوم

399

10635

)مدرسة دار السالم بنين (رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طامية

الفيوم

400

10660

مدرسة العبور ابشواى االبتدائية مرحلة
رياض االطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ابشواى

الفيوم

401

10662

مدرسة السيدة عائشة االبتدائية مرحلة
رياض األطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

ابشواى

الفيوم
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402

10668

مدرسة حمدى الهاين االبتدائية مرحلة
رياض أطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

يوسف الصديق

الفيوم

403

10711

مدرسة مدينة فارس للتعليم األساسى
مرحلة رياض أطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب الفيوم

الفيوم

404

10965

ملحقة المعلمين بكيمان فارس مرحلة
رياض األطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

غرب الفيوم

الفيوم

405

10976

مدرسة الشهيد مصطفى نبيل (الشيخ
)حسن اإلبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

غرب الفيوم

الفيوم

406

10982

عزة زيدان الرسمية

عام رسمى لغات

ابتدائى

غرب الفيوم

الفيوم

407

10983

مدرسة طامية الرسمية لغات -ابتدائى

عام رسمى لغات

ابتدائى

طامية

الفيوم

408

10985

مدرسة مجمع سنورس للتعليم األساسى
رياض االطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

سنورس

الفيوم

409

9998

مدارس النصر بمصر الجديدة (المرحلة
)االعدادية

عام خاص لغات

اعدادى

النزهة

القاهرة

410

10000

مدرسة الزمالك القومية المشتركة (رياض
)أطفال

عام خاص لغات

رياض اطفال

غرب القاهرة

القاهرة

411

10019

الشيماء اإلعدادية الثانوية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

النزهة

القاهرة

412

10045

مدرسة روض الفرج الثانوية بنات

عام رسمى عربى

ثانوى عام

روض الفرج

القاهرة

413

10058

مدرسة جواد حسنى الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

الساحل

القاهرة

414

10074

مدرسة عزيز اباظة الرسمية لغات (رياض
)اطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شرق مدينة نصر

القاهرة

415

10088

روضة مدرسة المرج الرسمية لغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

المرج

القاهرة

416

10101

مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المعادى

القاهرة

417

10105

الشهيد رامى محمد الجنجيهى الرسمية
)المتميزة(المستقبل1

عام رسمى لغات

اعدادى

شرق مدينة نصر

القاهرة

418

10108

مدرسة الحرية الرسمية لغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

المرج

القاهرة

419

10116

السيدة عائشة االعدادية الرسمية

عام رسمى لغات

اعدادى

روض الفرج

القاهرة

420

10129

مدرسة الكمال اإلبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

وسط القاهرة

القاهرة

421

10152

أم كلثوم الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

القاهرة

القاهرة

422

10155

مدرسة المطرية الحديثة االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

المطرية

القاهرة

423

10161

روضة مدرسة قاسم أمين اإلبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

عابدين

القاهرة

424

10166

مدرسة االمام الشافعى االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

الخليفة

القاهرة

425

10171

عمر بن الخطاب الرسمية لغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

الوايلى

القاهرة

426

10184

السالم الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

حدائق القبة

القاهرة

427

10188

مدرسة طلعت حرب الرسمية لغات رياض
االطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

الوايلى

القاهرة

428

10190

سعد زغلول المتميزة للغات مستقبل 6

عام رسمى لغات

اعدادى

المعصرة

القاهرة

429

10191

النصر الرسمية للغات

عام رسمى لغات

اعدادى

باب الشعرية

القاهرة

430

10192

النصر الرسمية لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

باب الشعرية

القاهرة
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431

10195

الشهيد يحيي الرافعى الرسمية للغات
)(رياض اطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

النزهة

القاهرة

432

10207

حلمية الزيتون الرسمية المتميزة لغات
المستقبل 10

عام رسمى لغات

اعدادى

عين شمس

القاهرة

433

10241

روضة محمد نجيب بمجمع دار السالم

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البساتين ودار
السالم

القاهرة

434

10247

مدرسة الفجر الجديد اإلبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الزاوية

القاهرة

435

10269

روضة مدرسة الحلمية الجديدة اإلبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

وسط القاهرة

القاهرة

436

10349

"السالم الحديثة االبتدائية " ابتدائي

عام رسمى عربى

ابتدائى

الشروق

القاهرة

437

10370

مدرسة الحرية الرسمية لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

المستقبل

القاهرة

438

10372

هدى شعراوى الرسمية لغات رياض اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

المعصرة

القاهرة

439

10394

مدرسة كالوسديان-نوباريان األرمنية
)(رياض أطفال

عام خاص لغات

رياض اطفال

مصر الجديدة

القاهرة

440

10556

روضة الحرية الرسمية لغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

عابدين

القاهرة

441

10576

مدرسة الفاتح الرسمية للغات ب (رياض
)اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

الزاوية

القاهرة

442

10609

المستقبل 2الرسمية المتميزة للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

غرب مدينة نصر

القاهرة

443

10614

مدرسة السيدة عائشة الرسمية للغات -
رياض أطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

روض الفرج

القاهرة

444

10626

مدرسة السيدة خديجة الرسمية للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

البساتين ودار
السالم

القاهرة

445

10700

السيدة عائشة الثانوية بنات

عام رسمى عربى

ثانوى عام

روض الفرج

القاهرة

446

10704

مدرسة السالم الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

حلوان

القاهرة

447

10712

)مدرسة إشراقة الغد للغات (-رياض اطفال

رياض اطفال خاص لغات

رياض اطفال

البساتين ودار
السالم

القاهرة

448

10866

طه حسين الرسمية لغات رياض اطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

المطرية

القاهرة

449

10988

المستقبل الرسمية المتميزة لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

الوايلى

القاهرة

450

10989

المستقبل الرسمية المتميزة لغات -
االعدادى

عام رسمى لغات

اعدادى

الوايلى

القاهرة

451

10994

مدرسة إشراقة الغد للغات -ابتدائى

عام خاص لغات

ابتدائى

البساتين ودار
السالم

القاهرة

452

11019

الوحدة العربية الرسمية للغات رياض
األطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

شب ار

القاهرة

453

11040

مدرسة دار السعادة الرسمية لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

الزيتون

القاهرة

454

11056

مدرسة حلوان القديمة االبتدائية -رياض
اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

حلوان

القاهرة

455

11058

روضة المعادى الرسمية لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

المعادى

القاهرة

456

11063

حلمية الزيتون الرسمية المتميزة المستقبل
10

عام رسمى لغات

ابتدائى

عين شمس

القاهرة

457

11064

مدرسة حلوان الجديدة المستركة -رياض
اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

حلوان

القاهرة

458

11065

مدرسة الدويدار االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

حدائق القبة

القاهرة
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459

11068

روضة مدرسة الكمال االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

وسط القاهرة

القاهرة

460

11069

 25يناير الرسمية لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

المعصرة

القاهرة

461

11070

الشهيد رامى الجنجيهي للغات (المستقبل
)الرسمية سابقاً

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

شرق مدينة نصر

القاهرة

462

11071

مدرسة الجليل الرسمية لغات رياض
األطفال

عام رسمى لغات

رياض اطفال

الزيتون

القاهرة

463

11073

مدرسة الشهيد اللواء طارق المرجاوى
الرسمية-رياض اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

مصر الجديدة

القاهرة

464

11074

مدرسة أحمد بن طولون رياض األطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

السيدة زينب

القاهرة

465

11076

زهر الربيع اإلبتدائية الرسمية لغات(رياض
)اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

السيدة زينب

القاهرة

466

11081

مصر المستقبل الرسميه لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

الوايلى

القاهرة

467

11085

مدرسة مصر الذكية الرسمية لغات
-رياض اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

مصر القديمة

القاهرة

468

11091

مدرسة االبطال الرسمية لغات ابتدائي

عام رسمى لغات

ابتدائى

الشروق

القاهرة

469

11092

مدرسة االبطال الرسمية للغات -اعدادى

عام رسمى لغات

اعدادى

الشروق

القاهرة

470

11094

السلحدار الرسمية المتميزة لغات -رياض
اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

مصر الجديدة

القاهرة

471

11095

الحرية النموذجية إبتدائي

عام رسمى عربى

ابتدائى

القاهرة الجديدة

القاهرة

472

11097

الحرية النموذجية إعدادي

عام رسمى عربى

اعدادى

القاهرة الجديدة

القاهرة

473

11098

طارق بن زياد الرسمية لغات رياض اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

الساحل

القاهرة

474

11099

مدرسة الظاهر الرسمية لغات -رياض
اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

الشرابية

القاهرة

475

11104

الغرفة االمريكية الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

المرج

القاهرة

476

11108

مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة
لغات -رياض اطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

النزهة

القاهرة

477

11109

القاهرة الرسمية للغات

عام رسمى لغات

اعدادى

القاهرة الجديدة

القاهرة

478

11110

القاهرة الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

القاهرة الجديدة

القاهرة

479

11203

الشهيد محمد حسين الذهبى األبتدائى

عام رسمى عربى

ابتدائى

حدائق القبة

القاهرة

480

11209

الشهيد العميد سرور احمد سرور الرسمية
للغات

عام رسمى لغات

اعدادى

شرق مدينة نصر

القاهرة

481

11212

روضة محمد متولى الشعراوى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

مصر القديمة

القاهرة

482

11213

التونسى الرسمية للغات رياض االطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

الخليفة

القاهرة

483

11219

روضة المنيل الرسمية لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

مصر القديمة

القاهرة

484

11220

روضة مدرسة احمد لطفى السيد

عام رسمى عربى

رياض اطفال

مصر القديمة

القاهرة

485

11221

المستقبل الرسمية المتميزة لغات 4

عام رسمى لغات

اعدادى

المستقبل

القاهرة

486

11222

)المستقبل الرسمية المتميزة لغات (4

عام رسمى لغات

ابتدائى

المستقبل

القاهرة

487

11223

مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات-
ابتدائى

عام رسمى لغات

ابتدائى

غرب مدينة نصر

القاهرة

488

11224

"كلية السالم الرسمية للغات "رياض أطفال

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

الزيتون

القاهرة
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489

11226

القاهرة الدولية الخاصة لغات

عام خاص لغات

رياض اطفال

شرق مدينة نصر

القاهرة

490

11229

مدرسة دار السعادة الرسمية لغات
-ابتدائى

عام رسمى لغات

ابتدائى

الزيتون

القاهرة

491

10243

رجاك الخاصة للغات

عام خاص لغات

رياض اطفال

العبور

القليوبية

492

10270

روضة جزيرة االحرار االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

طوخ

القليوبية

493

10279

روضة  25يناير الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

كفر شكر

القليوبية

494

10281

روضة طنط الجزيرة االبتدائية القديمة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

طوخ

القليوبية

495

10282

المنشاة الكبري االبتدائية رقم 2

عام رسمى عربى

ابتدائى

كفر شكر

القليوبية

496

10283

عمرو بن العاص االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بنها

القليوبية

497

10313

القناطر الخيرية االبتدائية المشتركة رقم 3

عام رسمى عربى

ابتدائى

القناطر الخيرية

القليوبية

498

10314

روضة الفرنوانى االبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

غرب شب ار الخيمة

القليوبية

499

10327

حسن أبوبكر الثانوية الرسمية

عام رسمى لغات

ثانوى عام

القناطر الخيرية

القليوبية

500

10330

روضة منشاة الكرام االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شبين القناطر

القليوبية

501

10331

مدرسة شبين القناطر الرسمية للغات

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شبين القناطر

القليوبية

502

10332

مدرسة شبين القناطر الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

شبين القناطر

القليوبية

503

10341

الشيماء الرسمية لغات

عام رسمى لغات

اعدادى

شرق شب ار الخيمة

القليوبية

504

10345

قاسم امين الرسمية المتكاملة لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

شرق شب ار الخيمة

القليوبية

505

10537

المنارة الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

غرب شب ار الخيمة

القليوبية

506

10547

دمنهور شب ار الخيمة االبتدائية الفصول
الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

غرب شب ار الخيمة

القليوبية

507

10564

روضة عزبة النحاس االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

طوخ

القليوبية

508

10566

روضة مدرسة الشهيد نادر عبدالرحمن
الزول

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بنها

القليوبية

509

10567

الشهيد جمعه خالد االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

بنها

القليوبية

510

10569

روضة مدرسة بطا االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بنها

القليوبية

511

10571

روضة جاد بحيرى االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

طوخ

القليوبية

512

10572

العمار االبتدائية الجديدة رياض اطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

طوخ

القليوبية

513

10578

عمر بن الخطاب للتعليم االساسي

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طوخ

القليوبية

514

10706

روضة الشمس الرسمية لغات

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الخانكة

القليوبية

515

10717

طيبة المتكاملة الدولية

عام خاص لغات

اعدادى

العبور

القليوبية

516

10718

طيبة المتكاملة الدولية

عام خاص لغات

ابتدائى

العبور

القليوبية

517

10893

روضة محمود سيد مجاهد

عام رسمى عربى

رياض اطفال

القناطر الخيرية

القليوبية

518

10906

القناطر الخيرية الرسمية الحديثة للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

القناطر الخيرية

القليوبية

519

10936

روضة الفاروق عمر االبتدائية بشلقان

عام رسمى عربى

رياض اطفال

القناطر الخيرية

القليوبية

520

10941

روضة مدرسة شلقان االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

القناطر الخيرية

القليوبية

521

10964

روضة سعد طه الرسمية لغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

قليوب

القليوبية

522

10969

روضة ميت حلفا للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

قليوب

القليوبية
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523

10970

روضة صنافير للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

قليوب

القليوبية

524

10973

روضة رفعت السعودى االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

قليوب

القليوبية

525

11003

روضة كفر على شرف الدين للتعليم
االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

كفر شكر

القليوبية

526

11005

روضة عبدالعزيز حبشى التعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

كفر شكر

القليوبية

527

11007

مدرسة شوقي يونس الرسمية لغات

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

شبين القناطر

القليوبية

528

11043

روضة كفر الدير االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شبين القناطر

القليوبية

529

11047

شوقى يونس الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

شبين القناطر

القليوبية

530

10100

كفر أبي الحسن االبتدائية الجديدة

عام رسمى عربى

ابتدائى

قويسنا

المنوفية

531

10130

سروهيت االبتدائية بنات

عام رسمى عربى

ابتدائى

منوف

المنوفية

532

10160

اشليم االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

قويسنا

المنوفية

533

10167

االطارشة االبتدائية الجديدة

عام رسمى عربى

ابتدائى

الباجور

المنوفية

534

10175

سبك االحد الرسمية المتميزة للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

اشمون

المنوفية

535

10176

روضة كفر الفرعونية االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

اشمون

المنوفية

536

10178

روضة الخضرة  1تعليم اساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الباجور

المنوفية

537

10180

روضة مدرسة صبحى سيد احمد بدر
للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

قويسنا

المنوفية

538

10201

برهيم االبتدائية الحديثة للبنين

عام رسمى عربى

ابتدائى

منوف

المنوفية

539

10203

اشمون الرسمية للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

اشمون

المنوفية

540

10205

ابو مشهور للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

ابتدائى

بركة السبع

المنوفية

541

10206

كفر هورين االبتدائية الحديثة

عام رسمى عربى

ابتدائى

بركة السبع

المنوفية

542

10208

كفر نفرة االبتدائية الحديثة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بركة السبع

المنوفية

543

10210

كفر هورين االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

بركة السبع

المنوفية

544

10211

روضة طمالى االبتدائية رقم 1

عام رسمى عربى

رياض اطفال

منوف

المنوفية

545

10228

طوخ طنبشا االعدادية المشتركة الجديدة

عام رسمى عربى

اعدادى

بركة السبع

المنوفية

546

10232

الشهيد محمد حسنى ابراهيم بكفر سنجرج

عام رسمى عربى

رياض اطفال

منوف

المنوفية

547

10233

الشهيد تامر الشافعى االبتدائية ببهواش

عام رسمى عربى

ابتدائى

منوف

المنوفية

548

10234

الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان االعدادية
بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

بركة السبع

المنوفية

549

10235

الشهيد اسماعيل عمر االبتدائية بهورين

عام رسمى عربى

ابتدائى

بركة السبع

المنوفية

550

10242

روضة الوفاء بكمشوش

عام رسمى عربى

رياض اطفال

منوف

المنوفية

551

10260

قويسنا الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

قويسنا

المنوفية

552

10284

روضة السيدة عائشة االبتدائية بالبتانون

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شبين الكوم

المنوفية

553

10288

روضة سيدى عبدالمنعم االبتدائية الحديثة
بميت خاقان

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شبين الكوم

المنوفية

554

10387

الشهيد ابراهيم نصر البرلسى االبتدائية
بكفر السوالمية

عام رسمى عربى

ابتدائى

الشهداء

المنوفية
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555

10433

روضة الشهيد محمود زكريا بيرشمس

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الباجور

المنوفية

556

10447

روضة البنات ا بكفر الباجور

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الباجور

المنوفية

557

10508

روضة الشهيد مصطفى بوادى بطوخ دلكة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

تال

المنوفية

558

10511

روضة الشهيد عبدالفتاح المالكى للتعليم
االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

سرس الليان

المنوفية

559

10514

روضة سبك الضحاك االبتدائية للبنين

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الباجور

المنوفية

560

10550

روضة ابو الفضل حجازى للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الباجور

المنوفية

561

10579

الوحدة المجمعة بابنهس

عام رسمى عربى

ابتدائى

قويسنا

المنوفية

562

10588

عبدالعزيز حسن وهب للتعليم االساسي

عام رسمى عربى

ابتدائى

قويسنا

المنوفية

563

10661

الشهيد عصام عالم االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

تال

المنوفية

564

10687

الوحدة المجمعه االبتدائية بالنتانون

عام رسمى عربى

ابتدائى

شبين الكوم

المنوفية

565

10690

الرسمية المتميزة و المتكاملة للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

شبين الكوم

المنوفية

566

10705

الشهيد عبدالعليم راشد زهران االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شبين الكوم

المنوفية

567

10767

نادر االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

الشهداء

المنوفية

568

10770

روضة خالد بن الوليد للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

المنوفية

المنوفية

569

10802

روضة على فهمى االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

تال

المنوفية

570

10806

روضة طبلوها للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

تال

المنوفية

571

10809

روضة الشهيد خليل بزناره

عام رسمى عربى

رياض اطفال

تال

المنوفية

572

10812

عمر بن عبدالعزيز الثانوية

عام رسمى عربى

ثانوى عام

السادات

المنوفية

573

10907

كفر نفرة االعدادية المشتركة

عام رسمى عربى

اعدادى

بركة السبع

المنوفية

574

10922

روضة اسامة بن زيد للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

السادات

المنوفية

575

10947

روضة شفيق الجندى االبتدائية بالبتانون

عام رسمى عربى

رياض اطفال

شبين الكوم

المنوفية

576

11006

روضة تلبنت ابشيش للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الباجور

المنوفية

577

11039

روضة السادات االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

السادات

المنوفية

578

11102

الشهيد خالد شوقى عالم

عام رسمى عربى

ابتدائى

شبين الكوم

المنوفية

579

10086

روضة مدرسة الكرم االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابوقرقاص

المنيا

580

10107

روضة جالل دسوقى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابوقرقاص

المنيا

581

10237

مدرسة الشهيد اسماعيل احمد اسماعيل
االبتدائية بأعطو

عام رسمى عربى

ابتدائى

بنى مزار

المنيا

582

10238

مدرسة أشروبة االعدادية للبنات

عام رسمى عربى

اعدادى

بنى مزار

المنيا

583

10268

روضة مدرسة دهروط االبتدائية رقم 3

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

مغاغة

المنيا

584

10271

)روضة العباسية الجديدة (كير

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

مغاغة

المنيا

585

10292

صالح الدين للتعليم األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابوقرقاص

المنيا

586

10296

روضة مدرسة شلبى االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المنيا

المنيا

587

10301

روضة مدرسة الفاروق عمر للتعليم
األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المنيا

المنيا

الكتاب السنوي للعام 2016/2015م

صفحة 106

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
588

10302

روضة مدرسة الفاروق عمر

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المنيا

المنيا

589

10323

روضة مدرسة الشهيد محمد قرنى رقم 1

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

مطاى

المنيا

590

10324

روضة متولى الشعراوى للتعليم االساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

مطاى

المنيا

591

10329

روضة صالح سالم

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابوقرقاص

المنيا

592

10339

مدرسة األميرية الرسمية المتكاملة للغات
ببنى مزار

عام رسمى لغات

رياض اطفال

بنى مزار

المنيا

593

10554

أبناء الثورة األبتدائية  -رياض أطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المنيا

المنيا

594

10555

روضة الرسمية االبتدائية رقم 1

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

المنيا

المنيا

595

10557

طمبو األبتدائية رقم 1

عام رسمى عربى

ابتدائى

بنى مزار

المنيا

596

10630

المدرسة العسكرية الرياضية بالمنيا -
مرحلة ابتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

المنيا

المنيا

597

10869

مدرسة االقباط الكاثوليك الخاصة باشنين
النصارى

عام خاص عربى

ابتدائى

مغاغة

المنيا

598

10870

األقباط الكاثوليك ببنى عبيد

عام خاص عربى

ابتدائى

ابوقرقاص

المنيا

599

10871

مدرسة االقباط الكاثوليك بمنسافيس

عام خاص عربى

ابتدائى

ابوقرقاص

المنيا

600

10902

مدرسة األقباط الكاثوليك األبتدائية
بالبياضية

عام خاص عربى

ابتدائى

ملوى

المنيا

601

10927

روضة الحى المتميز بالمنيا الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المنيا

المنيا

602

10930

روضة النصر األبتدائية رقم 1

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

مطاى

المنيا

603

10931

روضة عباد الرحمن بسنجرج

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ملوى

المنيا

604

10934

روضة اطفال وحدة دروة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ملوى

المنيا

605

10937

روضة المنيا الرسمية الرسمية للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

المنيا

المنيا

606

10938

روضة كفر المنصورة الرسمية لغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

المنيا

المنيا

607

10944

روضة مدرسة االدارة تعليم اساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ملوى

المنيا

608

10948

روضة مدرسة عرب الزينة تعليم اساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سمالوط

المنيا

609

10953

روضة مجمع طحا رقم 2

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سمالوط

المنيا

610

10955

روضة مدرسة داقوف تعليم اساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سمالوط

المنيا

611

11009

روضة مدرسة بنى غنى تعليم اساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سمالوط

المنيا

612

11051

روضة على بن أبى طالب

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

دير مواس

المنيا

613

9988

روضة مدرسة اسمنت االبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الداخلة

الوادى الجديد

614

9989

روضة مدرسة الزهور القديمة االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الخارجة

الوادى الجديد

615

9990

مدرسة البشندى االعدادية

عام رسمى عربى

اعدادى

بالط

الوادى الجديد

616

9991

مدرسة المكس القبلى االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

باريس

الوادى الجديد

617

9992

مدرسة المكس القبلى االعدادية

عام رسمى عربى

اعدادى

باريس

الوادى الجديد

618

10359

الصديق االعدادية بموط

عام رسمى عربى

اعدادى

الداخلة

الوادى الجديد

619

10361

روضة مدرسة الصديق االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الداخلة

الوادى الجديد

620

10362

الجديدة الثانوية المشتركة

عام رسمى عربى

ثانوى عام

الداخلة

الوادى الجديد
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621

10364

بدخلو االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

الداخلة

الوادى الجديد

622

10366

"السالم للتعليم االساسى "ابتدائي

عام رسمى عربى

ابتدائى

الخارجة

الوادى الجديد

623

10367

مبارك االعدادية المشتركة

عام رسمى عربى

اعدادى

الخارجة

الوادى الجديد

624

10369

الجيزة االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

الداخلة

الوادى الجديد

625

10761

مدرسة المروة االعدادية

عام رسمى عربى

اعدادى

الخارجة

الوادى الجديد

626

10769

مدرسة البشندى االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

بالط

الوادى الجديد

627

10073

مدرسة المستقبل الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

بنى سويف

بنى سويف

628

10082

مدرسة النهضة الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

بنى سويف

بنى سويف

629

10097

على مبارك الرسمية المتميزة للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

بنى سويف

بنى سويف

630

10103

مدرسة باروط الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

بنى سويف

بنى سويف

631

10109

مدرسة ببا الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

ببا

بنى سويف

632

10150

)افوة االبتدائية الجديدة (رياض أطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الواسطى

بنى سويف

633

10227

الشعراوى االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

الفشن

بنى سويف

634

10453

مدرسة اسماء بنت أبى بكر اإلعدادية
المشتركة بالشوبك

عام رسمى عربى

اعدادى

اهناسيا

بنى سويف

635

10468

مدرسة مصطفى كامل  1اإلبتدائية
)(رياض اطفال

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سمسطا

بنى سويف

636

10500

مدرسة الشهيد محمد عبد الباسط بدوى
ع.م

عام رسمى عربى

اعدادى

ببا

بنى سويف

637

10541

السيدة عائشة االبتدائية بنات

عام رسمى عربى

ابتدائى

بنى سويف

بنى سويف

638

10568

مدرسة ابوصير الثانوية المشتركة

عام رسمى عربى

ثانوى عام

الواسطى

بنى سويف

639

10658

مدرسة عبد الرحمن هديب االبتدائية
المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

ناصر

بنى سويف

640

10676

سعد بن أبى وقاص الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

الفشن

بنى سويف

641

10677

الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف
الصحى

تعليم فنى صناعى

ثانوى صناعى3
سنوات

بنى سويف

بنى سويف

642

10730

عمرو بن العاص الثانوية المشتركة

عام رسمى عربى

ثانوى عام

ناصر

بنى سويف

643

10267

أبى عبيدة بن الجراح االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

شمال بورسعيد

بورسعيد

644

10860

روضة مجمع على

عام رسمى عربى

رياض اطفال

جنوب بورسعيد

بورسعيد

645

10865

القناة االعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

شمال بورسعيد

بورسعيد

646

10075

مؤسسة أبو زنيمة الثانوية المشتركة

عام رسمى عربى

ثانوى عام

رأس سدر
وابوزنيمة

جنوب سيناء

647

10076

بدر االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

الطور وشرم
الشيخ

جنوب سيناء

648

10077

الزهور اإلعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

الطور وشرم
الشيخ

جنوب سيناء

649

10873

روضة األمل الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

الطور وشرم
الشيخ

جنوب سيناء

650

9974

روضة مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة
للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

الزرقا

دمياط
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651

9976

مدرسة المرحوم محمود محمد سمرة

عام رسمى عربى

ابتدائى

كفر سعد

دمياط

652

9977

رياض اطفال مدرسة الشهيد عبد القادر
الموصلى االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الزرقا

دمياط

653

9978

رياض اطفال مدرسة الشهيد عمر الشاذلى
االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الزرقا

دمياط

654

9979

رياض اطفال مدرسة الشهيد محمود
عصام االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الزرقا

دمياط

655

9980

رياض اطفال مدرسة رويال الخاصة للغات

عام خاص لغات

رياض اطفال

دمياط الجديدة

دمياط

656

9984

رياض أطفال على بن أبى طالب

عام رسمى عربى

رياض اطفال

دمياط الجديدة

دمياط

657

9985

مدرسة على بن أبى طالب االعدادية
المشتركة

عام رسمى عربى

اعدادى

دمياط الجديدة

دمياط

658

10011

الشهيد محمد عربانو

عام رسمى عربى

ابتدائى

السرو

دمياط

659

10012

سلطان بدوي اإلبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

السرو

دمياط

660

10013

السرو

عام رسمى عربى

اعدادى

السرو

دمياط

661

10014

روضة مدرسة احمد ابراهيم سليمان

عام رسمى عربى

رياض اطفال

السرو

دمياط

662

10015

رياض أطفال مدرسة اللغات الرسمية
الجديدة

عام رسمى لغات

رياض اطفال

دمياط

دمياط

663

10016

مدرسة عوض خليل االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

الروضة

دمياط

664

10028

مدرسة تفتيش كفر سعد االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

كفر سعد

دمياط

665

10029

روضة اطفال مدرسة كفر البطيخ للتعليم
االساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

كفر البطيخ

دمياط

666

10033

الشهيد بهجت الطرانيسي

عام رسمى عربى

ابتدائى

فارسكور

دمياط

667

10044

عاطف شرف الدين االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

دمياط

دمياط

668

10050

روضة اطفال مدرسة بنات الجمرك

عام رسمى عربى

رياض اطفال

دمياط

دمياط

669

10051

رياض اطفال مدرسة عبد الهادى االمام

عام رسمى عربى

رياض اطفال

فارسكور

دمياط

670

10110

مناع خليل االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

فارسكور

دمياط

671

10426

الشيخ عبد اهلل عامر االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

دمياط

دمياط

672

10515

الفريق مدكور ابو العز الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

كفر سعد

دمياط

673

10674

رياض اطفال مدرسة البنك للتعليم
االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

كفر سعد

دمياط

674

10695

رياض اطفال الشهيد محمد ايم شويقة
االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

كفر سعد

دمياط

675

10698

مدرسة الفريق مدكور أبو العز الرسمية
للغات

عام رسمى لغات

اعدادى

ميت ابوغالب

دمياط

676

10727

روضة الشهيد محمد عربانو بالسرو

عام رسمى عربى

رياض اطفال

السرو

دمياط

677

10735

الشهيد احمد عبدالباقي شلبي االبتدائية
بالغوابين

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الروضة

دمياط

678

9956

على بن أبى طالب االبتدائية بنيدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اخميم

سوهاج

679

9958

روضة مدرسة دار السالم االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

دار السالم

سوهاج

680

9959

روضة مدرسة طه حسين االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سوهاج

سوهاج
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681

9960

روضة الشريفة الغربية االبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

جهينة

سوهاج

682

9962

روضة مدرسة خالد بن الوليد للتعليم
األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البلينا

سوهاج

683

9964

روضة قاو غرب االبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طما

سوهاج

684

9965

روضة مدرسة الشيخ مكرم االبتدائية
الحديثة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سوهاج

سوهاج

685

9966

روضة الحسنة االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طما

سوهاج

686

9967

روضة الشهيد مصطفى عبيد االبتدائية
بمشطا

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طما

سوهاج

687

9971

روضة مدرسة الشهيد احمد عبد الكريم

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سوهاج

سوهاج

688

10272

روضة مدرسةالسوالم االبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طهطا

سوهاج

689

10277

روضة مدرسة بنت النيل االبتدائية
المشتركة

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

طهطا

سوهاج

690

10774

روضة مدرسة مؤسسة شطورة االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طهطا

سوهاج

691

10775

روضة مدرسة الرواد الخاصة بدار السالم

رياض اطفال خاص عربى

رياض اطفال

دار السالم

سوهاج

692

10776

مدرسة مصر الخير اإلعدادية بسوهاج

عام رسمى عربى

اعدادى

ساقلتة

سوهاج

693

10777

روضة مدرسة الكرايمة االبتدائية بالحريدية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المراغة

سوهاج

694

10779

روضة مدرسة مجمع المدمر االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طما

سوهاج

695

10781

روضة مدرسة عمر بن الخطاب بالرياينة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طما

سوهاج

696

10787

روضة مدرسة الرشاد االبتدائية بالحما

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طما

سوهاج

697

10792

نزة الهيش االبتدائية الجديدة

عام رسمى عربى

ابتدائى

جهينة

سوهاج

698

10793

روضة مدرسة البواريك االبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المنشأة

سوهاج

699

10796

روضة مدرسة الطويقى االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

دار السالم

سوهاج

700

10797

روضة مدرسة الشوكة االبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طما

سوهاج

701

10801

روضة مبانى عنيبس االبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

جهينة

سوهاج

702

10804

روضة مدرسة مجمع شندويل االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المراغة

سوهاج

703

10821

روضة مدرسة قلفاو االبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سوهاج

سوهاج

704

10822

روضة مدرسة ادفا االبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سوهاج

سوهاج

705

10823

روضة مدرسة أحمد ضيف اهلل للتعليم
االساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سوهاج

سوهاج

706

10824

روضة مدرسة خارفة المنشاة االبتدائية
القديمة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المنشأة

سوهاج

707

10825

روضة مدرسة الباسكية للتعليم األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

البلينا

سوهاج

708

10826

روضة مدرسة البياضية بالناظر االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المنشأة

سوهاج

709

10827

روضة مدرسة نجع الحمدية االبتدائية
المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ساقلتة

سوهاج

710

10829

روضة مدرسة على حميد أحمد األبتدائية
بتونس

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

سوهاج

سوهاج

711

10834

روضة مدرسة السالمونى االبتدائية
القديمة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اخميم

سوهاج
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712

10835

روضة مدرسة النجع الكبير األبتدائية
بالشورانية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

المراغة

سوهاج

713

10838

روضة مؤسسة نيدة االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

اخميم

سوهاج

714

10846

ناصر االعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

سوهاج

سوهاج

715

10852

روضة مدرسة طهطا االبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طهطا

سوهاج

716

10853

مدرسة مجمع إدفا االبتدائية الصباحية

عام رسمى عربى

ابتدائى

سوهاج

سوهاج

717

10882

روضة مدرسة أحمد عرابى االبتدائية
بجرجا

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

جرجا

سوهاج

718

10942

روضة مدرسة مجمع شندويل الرسمية
للغات

رياض اطفال رسمى لغات

رياض اطفال

المراغة

سوهاج

719

10957

روضة مدرسة طهطا األبتدائية الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

طهطا

سوهاج

720

10244

الشهيد احمد عبدالعزيز
االبتدائية**العريش**ابتدائى

عام رسمى عربى

ابتدائى

العريش

شمال سيناء

721

10251

احمد عرابى االبتدائية العريش

عام رسمى عربى

ابتدائى

العريش

شمال سيناء

722

10316

محمد متولى الشعراوى االبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

بئر العبد

شمال سيناء

723

10335

روضة احمد صفوت

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

العريش

شمال سيناء

724

10350

مصطفى كامل االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

العريش

شمال سيناء

725

10390

مدرسة عايش االسمر اإلبتدائية

عام رسمى عربى

ابتدائى

العريش

شمال سيناء

726

10392

مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية
الفنية الصناعية بنات

تعليم فنى صناعى

ثانوى صناعى3
سنوات

العريش

شمال سيناء

727

10412

روضة مدرسة بنك سيناء االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

العريش

شمال سيناء

728

11206

روضة سالم اليمانى االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

بئر العبد

شمال سيناء

729

10246

روضة مدرسة السالم االبتدائية بالعطيات

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

دشنا

قنا

730

10250

روضة مدرسة كوبرى حجازة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قوص

قنا

731

10252

روضة مدرسة السالم بالعصارة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قوص

قنا

732

10256

روضة السالم

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

الوقف

قنا

733

10257

روضة مدرسة رفاعة للتعليم األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

فرشوط

قنا

734

10258

مدرسة االخصاص االبتدائية الحديثة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

قنا

قنا

735

10262

روضة الصديق أبو بكر بحجازة قبلى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قوص

قنا

736

10266

روضة مدرسة طارق بن زياد االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قنا

قنا

737

10274

العبور االبتدائية المشتركة بدشنا

عام رسمى عربى

ابتدائى

دشنا

قنا

738

10280

روضة مدرسة النصر االبتدائية المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قفط

قنا

739

10285

روضة مدرسة نجع الكوم االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قفط

قنا

740

10286

روضة مدرسة السيد عبد الرحيم االبتدائية
الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قنا

قنا

741

10287

روضة مدرسة احمد نادى بكوم شافع

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

نجع حمادى

قنا

742

10289

روضة مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

نجع حمادى

قنا

743

10290

روضة مدرسة نقادة للتعليم األساسى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

نقادة

قنا
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744

10291

روضة مدرسة الشيخ الشعراوى

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

نقادة

قنا

745

10319

روضة مدرسة عزبة جبريل بكرم عمران

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قنا

قنا

746

10432

مدرسة الحرية الرسمية للغات

عام رسمى لغات

اعدادى

ابوتشت

قنا

747

10443

روضة وحدة صياد بخانس االبتدائية
الجديدة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

ابوتشت

قنا

748

10458

رياض أطفال مدرسة نجع داود االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

نجع حمادى

قنا

749

10459

مدرسة الحبيالت الشرقية االعدادية

عام رسمى عربى

اعدادى

ابوتشت

قنا

750

10474

مدرسة فرشوط االبتدائية للبنات

عام رسمى عربى

ابتدائى

فرشوط

قنا

751

10501

صوص االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

نقادة

قنا

752

10503

روضة مدرسة دشنا بنين االبتدائية

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

دشنا

قنا

753

10570

الوقف الرسمية االبتدائية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

الوقف

قنا

754

10592

جراجوس

عام رسمى عربى

ابتدائى

قوص

قنا

755

10645

مدرسة الشهيد اسالم عبدالرازق الرسمية
للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

نجع حمادى

قنا

756

10842

مدرسة البراهمة االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

قفط

قنا

757

10915

مدرسة الكتايته األبتدائية بجراجوس

عام رسمى عربى

ابتدائى

قوص

قنا

758

10990

روضة مدرسة نجع السيد االبتدائية
المشتركة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قنا

قنا

759

11014

مدينة العمال االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

قنا

قنا

760

11035

رياض أطفال مدرسة عزبة يوسف
االبتدائية بدندرة

رياض اطفال حكومى عام

رياض اطفال

قنا

قنا

761

10106

السعدية االعداية بنات الجديدة

عام رسمى عربى

اعدادى

كفر الشيخ

كفر الشيخ

762

10115

مدرسة عميره للتعليم االساسي

عام رسمى عربى

ابتدائى

بلطيم

كفر الشيخ

763

10117

روضة اطفال مدرسة العالمية للتعليم
االساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بيال

كفر الشيخ

764

10119

صالح الشرنوبى االعدادية بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

بلطيم

كفر الشيخ

765

10120

الرسمية للغات ببلطيم

عام رسمى لغات

ابتدائى

بلطيم

كفر الشيخ

766

10122

مدرسة احمد سليمان للتعليم االساسي

عام رسمى عربى

ابتدائى

سيدى سالم

كفر الشيخ

767

10123

مدرسة آصف االعدادية المشتركة

عام رسمى عربى

اعدادى

سيدى سالم

كفر الشيخ

768

10125

روضة مدرسة باز البحريه للتعليم
االساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

سيدى سالم

كفر الشيخ

769

10126

مجمع هدى شعراوى للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

اعدادى

غرب كفر الشيخ

كفر الشيخ

770

10127

االعدادية الجديدة بنات

عام رسمى عربى

اعدادى

غرب كفر الشيخ

كفر الشيخ

771

10293

ابو بدوي األعدادية

عام رسمى عربى

اعدادى

بيال

كفر الشيخ

772

10294

رياض أطفال مدرسة ابو مصطفى
االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الرياض

كفر الشيخ

773

10295

روضة اطفال مدرسة عزبة صالح تعليم
اساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الحامول

كفر الشيخ

774

10308

اللغات الرسمية اإلعدادية المشتركة

عام رسمى لغات

اعدادى

كفر الشيخ

كفر الشيخ
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775

10311

مدرسة العالمية للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

ابتدائى

بيال

كفر الشيخ

776

10778

المتينى االبتدائية للتعليم االساسى

عام رسمى عربى

ابتدائى

غرب كفر الشيخ

كفر الشيخ

777

10782

رفاعة الطهطاوي االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

سيدى سالم

كفر الشيخ

778

10784

مدرسة مجمع رخا الرسمية للغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

بيال

كفر الشيخ

779

10785

مدرسة مجمع رخا الرسمية للغات

عام رسمى لغات

اعدادى

بيال

كفر الشيخ

780

10788

برج البرلس االعدادية المشتركة

عام رسمى عربى

اعدادى

بلطيم

كفر الشيخ

781

10794

بلطيم الرسمية للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

بلطيم

كفر الشيخ

782

10799

رزق حمامو االبتدائية  -رياض اطفال

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بلطيم

كفر الشيخ

783

10800

مدرسة أبوغنيمة الثانوية التجارية
المشتركة

تعليم فنى تجارى

ثانوي تجاري 3
سنوات

سيدى سالم

كفر الشيخ

784

10807

رياض اطفال مدرسة الشهيد جالل شمه

عام رسمى عربى

رياض اطفال

قلين

كفر الشيخ

785

10811

مدرسة شهداء الثورة الرسمية لغات

عام رسمى لغات

ابتدائى

قلين

كفر الشيخ

786

10813

رياض اطفال مدرسة فلاير للتعليم االساسي

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الحامول

كفر الشيخ

787

10817

رياض اطفال الشهيد محمد نبيه
بالشرقاوية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

بيال

كفر الشيخ

788

10819

مدرسة الحامول الرسمية للغات االعدادية

عام رسمى لغات

اعدادى

الحامول

كفر الشيخ

789

10820

رياض اطفال مدرسة السيد منصور للتعليم
االساسى

عام رسمى عربى

رياض اطفال

سيدى سالم

كفر الشيخ

790

10828

رياض اطفال مدرسة العمدان االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الرياض

كفر الشيخ

791

10872

رمسيس االبتدائية المشتركة

عام رسمى عربى

ابتدائى

دسوق

كفر الشيخ

792

10888

رياض اطفال مدرسة القن االبتدائية

عام رسمى عربى

رياض اطفال

سيدى سالم

كفر الشيخ

793

10956

وحدة مسير االعدادية

عام رسمى عربى

اعدادى

كفر الشيخ

كفر الشيخ

794

10839

الحمام الرسمية المتميزة للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

الحمام

مطروح

795

10844

روضة خالد بن الوليد االبتدائية القديمة

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الحمام

مطروح

796

10878

روضة العبور االبتدائية ك 7

عام رسمى عربى

رياض اطفال

مطروح

مطروح

797

10883

مطروح الرسمية المتميزة للغات

عام رسمى لغات

رياض اطفال

مطروح

مطروح

798

10889

روضة مدرسة عمر بن عبدالعزيز

عام رسمى عربى

رياض اطفال

الضبعة

مطروح
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ملحق( :)2قائمة باملعاهد األزهرية املعتمدة للعام 2016-2015
م

رقم طلب اإلعتماد

اسم المدرسة

نوع المدرسة

المرحلة

اإلدارة التعليمية

المحافظة

1

11180

معهد الشيخ االمير االعدادى بنين

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

اسنا

األقصر

2

11181

معهد الشيخ األمير االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

اسنا

األقصر

3

11183

معهد القبلى قموال األبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

القرنه

األقصر

4

11175

معهد فتيات الدكة االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

نصر

اسوان

5

11201

معهد الدكة االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

نصر

اسوان

6

11172

معهد فتيات أبنوب الثانوى

ازهرى رسمى
عربى

ثانوى ازهرى

ابنوب

اسيوط

7

11173

معهد عبدالمجيد تمام االبتدائى بموشا

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

اسيوط

اسيوط

8

11145

معهد برج العرب االبتدائى النموذجى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

غرب األسكندرية

االسكندرية

9

11198

معهد سموحة االبتدائى النموذجى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

وسط األسكندرية

االسكندرية

10

11121

معهد فتيات آل سهمود االعدادى
النموذجى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

االسماعيلية

11

11123

معهد ابو جريش االبتدائى المشترك

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

االسماعيلية

12

11127

معهد آل سهمود االبتدائى النموذجى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

االسماعيلية

13

11164

معهد الغردقة النوذجى األبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

الغردقة

البحر االحمر

14

11165

معهد فتيات الغردقة النموذجى االعدادى

ازهرى رسمى
لغات

اعدادى ازهرى

الغردقة

البحر االحمر

15

11194

معهد حسن الديب االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

كوم حمادة

البحيرة

16

11197

معهد فتيات دمنهور النموذجى االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

بندر دمنهور

البحيرة

17

11214

معهد المجد االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

الرحمانية

البحيرة

18

11215

معهد دمنهور النموذجى االبتدائى بنين

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

بندر دمنهور

البحيرة

19

11200

معهد فتيات البراجيل االعدادى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

الجيزه
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20

11210

معهد التحرير االبتدائى النموذجى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

شمال الجيزة

الجيزه

21

11135

معهد فتيات دكرنس االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

الدقهلية

الدقهلية

22

11141

معهد فتيات ميت النحال االعدادي

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

الدقهلية

23

11156

معهد شها االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

شرق المنصورة

الدقهلية

24

11157

معهد الدنابيق االبتدائي

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

الدقهلية

25

11190

معهد الحمد االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

الدقهلية

26

11192

معهد المنيل االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

الدقهلية

27

11193

معهد فتيات المنيل االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

الدقهلية

28

11106

معهد فتيات المستقبل االبتدائى النموذجى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

السويس

29

11114

معهد الصديق االبتدائى النموذجى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

السويس

30

11132

معهد الصنافين االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

منيا القمح

)الشرقية(ب

31

11148

معهد اعتدال مبروك االبتدائى النموذجى
بنين

ازهرى رسمى
لغات

ابتدائى ازهرى

العاشر من رمضان

)الشرقية(س

32

11152

معهد عاطف عبد الدايم االبتدائى
النموذجى فتيات

ازهرى رسمى
لغات

ابتدائى ازهرى

العاشر من رمضان

)الشرقية(س

33

11149

معهد فتيات ديرب نجم االعدادي

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

)الشرقية(م

34

11154

معهد إكوه االبتدائي األزهري

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

)الشرقية(م

35

11230

معهد عبد الفتاح على الشافعى االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

الغربية

36

11136

معهد فتيات الفيوم االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

الفيوم

37

11195

معهد فتيات سنهور األعدادى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

سنورس

الفيوم

38

11196

معهد فتيات الفيوم األعدادى األزهرى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

الفيوم

39

11112

معهد الكويت االبتدائى النموذجى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

القاهرة

40

11116

معهد مجمع مدينة نصر النموذجى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

القاهرة

القاهرة

41

11118

معهد فتيات المنطقة السادسة الثانوي

ازهرى رسمى
عربى

ثانوى ازهرى

القاهرة

القاهرة

42

11120

معهد فتيات المنطقة السادسة االعدادي

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

القاهرة

القاهرة
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43

11131

معهد  15مايو النموذجى فتيات ابتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

القاهرة

44

11113

معهد منية شبين القناطر االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

شبين القناطر

القليوبية

45

11117

معهد فتحى الخولى االبتدائى النموذجى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

طوخ

القليوبية

46

11189

معهد كفر تصفا االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

كفر شكر

القليوبية

47

11191

معهد منية السباع االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

بنها

القليوبية

48

11103

معهد زرقان االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

تال

المنوفية

49

11105

شبين الكوم النموذجى االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

شبين الكوم

المنوفية

50

11124

معهد قويسنا االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

قويسنا

المنوفية

51

11208

معهد الباجور االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

الباجور

المنوفية

52

11122

معهد فتيات منشأة المغالقة االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

ملوى

المنيا

53

11125

معهد المنيا الجديدة االبتدائى األزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنيا

المنيا

54

11130

معهد فتيات بنى مزار االعدادى الثانوى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

بنى مزار

المنيا

55

11178

معهد القصر االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

الداخلة

الوادى الجديد

56

11187

معهد ناصر االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

الخارجة

الوادى الجديد

57

11204

معهد الزهور االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

الداخلة

الوادى الجديد

58

11126

معهد فتيات الدكتور فاروق كامل عزالدين

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

ببا

بنى سويف

59

11137

معهد فتيات صباح االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

بنى سويف

بنى سويف

60

11138

معهد الزهور تجريبى ابتدائى فتيات

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

بورسعيد

61

11139

معهد الزهور التجريبى فتيات اعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

بورسعيد

62

11150

معهد طور سيناء االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

جنوب سيناء

63

11153

معهد طور سيناء االبتدائى النموذجى

ازهرى رسمى
لغات

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

جنوب سيناء

64

11159

معهد فتيات الطور الثانوى

ازهرى رسمى
عربى

ثانوى ازهرى

الطور وشرم
الشيخ

جنوب سيناء

65

11160

معهد الجبيل االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

الطور وشرم
الشيخ

جنوب سيناء
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66

11161

معهد الجبيل االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

جنوب سيناء

67

11129

معهد نور االسالم االبتدائى النموذجى
للغات والكمبيوتر

ازهرى رسمى
لغات

ابتدائى ازهرى

دمياط

دمياط

68

11162

معهد دمياط االبتدائى النموذجى

ازهرى رسمى
لغات

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

دمياط

69

11166

معهد فتيات الغريزات االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المراغة

سوهاج

70

11167

معهد فتيات زينب احمد جاد االعدادى
الثانوى

ازهرى رسمى
عربى

ثانوى ازهرى

البلينا

سوهاج

71

11168

معهد فتيات المدمر االعدادى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

سوهاج

72

11169

معهد الغريزات االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المراغة

سوهاج

73

11170

معهد فتيات سفالق االعدادى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

ساقلتة

سوهاج

74

11171

معهد فتيات الطليحات االعدادى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

جهينة

سوهاج

75

11205

معهد فتيات الحاج احمد محمد عيسى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

طهطا

سوهاج

76

11182

معهد المعنا االبتدائى االزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

قنا

قنا

77

11185

معهد فتيات قوص االعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

قوص

قنا

78

11217

معهد فتيات هو اإلعدادى

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

نجع حمادى

قنا

79

11218

معهد الكالحين األبتدائى األزهرى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

قفط

قنا

80

11143

معهد ابيانة االبتدائى

ازهرى رسمى
عربى

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

كفر الشيخ

81

11146

معهد فتيات المرابعين الثانوي

ازهرى رسمى
عربى

ثانوى ازهرى

المنطقة االزهرية

كفر الشيخ

82

11147

معهد كفر الشيخ االبتدائى النموزجى

ازهرى رسمى
لغات

ابتدائى ازهرى

المنطقة االزهرية

كفر الشيخ

83

11151

معهد فتيات كفر المرازقة االعدادي

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

كفر الشيخ

84

11155

معهد فتيات محلة مالك االعدادية

ازهرى رسمى
عربى

اعدادى ازهرى

المنطقة االزهرية

كفر الشيخ
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ملحق ( :)3قائمة باملؤسسات والربامج الىت مت زياراتها خالل العام
2016/2015
زيارات اعتماد
م

اسم الكلية

الجامعة

1

كلية الهندسة

جامعة القاهرة

2

كلية السياحة والفنادق

جامعة  6أكتوبر

3

كلية الطب والجراحة

جامعة  6أكتوبر

4

كلية اللغات والترجمة

جامعة  6أكتوبر

5

كلية السياحة والفنادق

جامعة االسكندرية

6

كلية الصيدلة

جامعة القاهرة

7

برنامج التمريض بـكلية العلوم الطبية
التطبيقية

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

8

كلية العلوم

جامعة بنها

9

معهد جنوب مصر لألورام

جامعة أسيوط

10

معهد البحوث الطبية

جامعة االسكندرية

11

كلية التربية للطفولة المبكرة

جامعة القاهرة

12

كلية السياحة والفنادق

جامعة الفيوم

13

كلية رياض األطفال

جامعة المنيا

14

كلية اإلعالم

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة
واآلداب

15

كلية التربية الرياضية

جامعة طنطا

16

كلية التربية النوعية

جامعة االسكندرية

17

كلية التربية النوعية

جامعة القاهرة

18

كلية التربية

جامعة المنيا

19

كلية التمريض

جامعة االسكندرية

20

كلية الحاسبات والمعلومات

جامعة القاهرة

21

معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية

جامعة القاهرة

22

كلية الصيدلة

جامعة األهرام الكندية
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23

كلية الصيدلة

جامعة قناة السويس

24

كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية

جامعة المستقبل

25

كلية الفنون التطبيقية

جامعة حلوان

26

المعهد القومي لألورام

جامعة القاهرة

27

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم
الحديث

"معهد عالي"

28

كلية اللغات والترجمة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

29

كلية الهندسة

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

30

كلية رياض األطفال

جامعة الفيوم

31

كلية طب األسنان

جامعة المنيا

32

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب

جامعة  6أكتوبر

زيارت إعادة التقييم
م

اسم الكلية

الجامعة

1

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي

جامعة فاروس

2

كلية العلوم

جامعة طنطا

3

كلية العلوم

جامعة قناة السويس

4

األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا
بالمعادي

"معهد عالي"

5

كلية الزراعة باإلسماعيلية

جامعة قناة السويس

6

كلية الزراعة بمشتهر

جامعة بنها

7

كلية الصيدلة

جامعة طنطا

8

كلية الطب البيطري

جامعة مدينة السادات

9

كلية الصيدلة

جامعة االسكندرية

10

كلية الصيدلة

جامعة المنيا

11

كلية اآلداب

جامعة عين شمس

12

كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف

جامعة المنوفية

13

كلية الهندسة بشب ار

جامعة بنها
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14

كلية الزراعة

جامعة المنيا

15

كلية الطب البيطري

جامعة االسكندرية

16

المعهد العالي للصحة العامة

جامعة االسكندرية

17

كلية العلوم

جامعة عين شمس

18

كلية علوم اإلدارة

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة
واآلداب

19

كلية التربية الرياضية بنين

جامعة حلوان

20

كلية التربية بالوادي الجديد

جامعة أسيوط

21

كلية التربية

جامعة عين شمس

22

األكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا
اإلدارة بالمعادي

"معهد عالي"

23

معهد الدراسات العليا والبحوث

جامعة االسكندرية

24

كلية الهندسة

جامعة فاروس

الزيارات االستطالعية
م

اسم الكلية

الجامعة

1

المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة

"معهد عالي"
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ملحق ( :)4قائمة بكليات ومعاهد وبرامج التعليم العايل املعتمدة والىت متت
زيارتها فى الفرتة من 2016-2014
م

الكلية

الجامعة

القرار

1

كلية الطب

جامعة قناة السويس

إستمرار اعتماد

2

كلية العلوم

جامعة أسيوط

إستمرار اعتماد

3

كلية العلوم

جامعة بني سويف

اعتماد

4

كلية العلوم

جامعة دمياط

اعتماد

5

كلية طب األسنان

جامعة عين شمس

اعتماد

6

كلية األلسن

جامعة عين شمس

اعتماد

7

كلية الطب البيطري

جامعة الزقازيق

اعتماد

8

كلية الخدمة اإلجتماعية

جامعة حلوان

اعتماد

9

كلية الطب

جامعة بنها

اعتماد

10

معهد الدراسات البيئية

جامعة مدينة السادات

اعتماد

11

كلية الزراعة

جامعة المنصورة

اعتماد

12

كلية الطب

جامعة قناة السويس

تجديد اعتماد

13

كلية الهندسة بشبين الكوم

جامعة المنوفية

اعتماد

14

كلية الهندسة

جامعة طنطا

اعتماد

15

كلية طب األسنان

جامعة االسكندرية

اعتماد

16

كلية الهندسة

جامعة المنصورة

اعتماد

17

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي

جامعة فاروس

اعتماد

18

كلية العلوم

جامعة طنطا

اعتماد

19

كلية العلوم

جامعة قناة السويس

اعتماد

20

كلية الهندسة

جامعة القاهرة

اعتماد

21

كلية الزراعة باإلسماعيلية

جامعة قناة السويس

اعتماد

22

كلية الزراعة بمشتهر

جامعة بنها

اعتماد

23

كلية الصيدلة

جامعة طنطا

اعتماد

24

كلية الطب البيطري

جامعة مدينة السادات

اعتماد
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25

كلية الصيدلة

جامعة االسكندرية

اعتماد

26

كلية الصيدلة

جامعة القاهرة

تجديد اعتماد

27

كلية الصيدلة

جامعة المنيا

اعتماد

28

برنامج التمريض بـكلية العلوم الطبية
التطبيقية

جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا

اعتماد

29

معهد جنوب مصر لألورام

جامعة أسيوط

اعتماد

30

كلية اآلداب

جامعة عين شمس

اعتماد

31

كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف

جامعة المنوفية

اعتماد

32

كلية الهندسة بشب ار

جامعة بنها

اعتماد

33

كلية التربية للطفولة المبكرة

جامعة القاهرة

اعتماد

34

كلية الزراعة

جامعة المنيا

اعتماد

35

كلية السياحة والفنادق

جامعة الفيوم

اعتماد

36

كلية الطب البيطري

جامعة االسكندرية

اعتماد

37

المعهد العالي للصحة العامة

جامعة االسكندرية

اعتماد

38

كلية العلوم

جامعة عين شمس

اعتماد

39

كلية رياض األطفال

جامعة المنيا

اعتماد

40

كلية علوم اإلدارة

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة
واآلداب

اعتماد

41

كلية التربية الرياضية بنين

جامعة حلوان

اعتماد

42

كلية التمريض

جامعة االسكندرية

تجديد اعتماد

43

كلية الحاسبات والمعلومات

جامعة القاهرة

اعتماد

44

معهد الدراسات العليا والبحوث

جامعة االسكندرية

اعتماد

45

كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية

جامعة المستقبل

اعتماد

46

المعهد القومي لألورام

جامعة القاهرة

اعتماد
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ملحق ( :)5قائمة بالربامج التدريبة اخلاصة بالتعليم العايل
م

اسم البرنامج

1

التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي

3

2

توصيف البرامج والمقررات (لكليات ومؤسسات التعليم العالي)

3

3

المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي

3

4

التخطيط االستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي

2

5

توحيد مفاهيم ضمان جودة التعليم واالعتماد لكليات ومعاهد التعليم
العالي

3

6

توحيد مفاهيم ضمان جودة التعليم واالعتماد لكليات ومعاهد التعليم
العالي( القيادات األكاديمية)

2

7

التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي (الجهاز اإلداري)

3

8

استراتجيات التدريس والتعلم الفعال لكليات ومعاهد التعليم العالي

2

9

نظم االمتحانات وطرق تقييم الطالب

2

10

بروتوكوالت زيارة المراجعة الخارجية الدورة التطبيقية لكليات ومعاهد
التعليم العالي

4

11

دور الطالب الجامعي تجاه ضمان جودة التعليم واالعتماد

1

12

ورشة عمل معايير

1
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ملحق ( :)6الربامج التدريبة اخلاصة بالتعليم قبل اجلامعي (عام -
أزهر)
م

عدد االيام

اسم البرنامج

1

التقويم الذاتى وضمان جودة التعلم واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل
الجامعى

4

2

تقويم نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات

4

التعليم قبل الجامعى

4

3

المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعى

4

4

مهارات كتابة التقارير وفنيات المراجعة الخارجية متقدمة لمؤسسات
التعليم قبل الجامعى

2

5

المهارات والممارسات الجيدة للمراجعة الخارجية لمؤسسات تعليم قبل
جامعى دورة متقدمة

3

6

استراتيجيات التعليم والتعلم رياض األطفال

4

7

التقويم الذاتى رياض األطفال

4

8

الدورة المتقدمة للمراجعة الخارجية رياض األطفال

2

9

المراجعة الداخلية لمؤسسات التعليم قبل الجامعى

2
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