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 : عن اهليئة
 
س إدارة بتشكيل مجل( 363)القرار الجمهوري رقم   بصدور 7002نوفمبر  8 نشاط الهيئة في بدأ  

وقد تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة  بصدور القرار  ،الهيئة وتحديد مدته بأربع سنوات تجدد لمرة واحدة

  -:الهيئة فيما يلي أهدافن اإلنشاء وقد حدد قانو . (7002مايو 77)بتاريخ  ( 838) الجمهوري رقم 
 

 .نشر الوعي بثقافة الجودة  -0

فل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يك -7

 .مقارنات التطوير وآليات قياس األداء استرشاداً بالمعايير الدولية بما ال يتعارض مع هوية األمة 

 .دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي  -3

جودة مخرجات العملية التعليمية بما ال  توكيد الثقة على المستوى المحلى واإلقليمي والدولي في -2

 .يتعارض مع هوية األمة 

التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية  -8

 .ولكل نوع من المؤسسات التعليمية

حليل الوضع الراهن لقد وضعت الهيئة نصب أعينها هذه األهداف في تحقيق رؤيتها المنبثقة من ت

، ثم بَنت (SWOT Analysis)للوقوف على نقاط القوى والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهها 

 .خطتها على محاور أساسية
 

ال تقبل  لمهام العاجلة والتيوا األول وهو الخطط، خطين متوازيين وقد اشتملت هذه الخطة على

لجة الخلل في الرقابة المالية واالستعانة بالخبرات المالية هى األمور المالية واإلدارية ومعاواالنتظار 

 تصحيح األوضاع وتحقيق االستقرار واإلدارية والقانونية التي تمكن الهيئة من التصدي للفساد ومن

 والثاني هو العمل على تحقيق محاور  ،(وسوف نتناول تلخيص هذه االنجازات في هذا التقرير)  فيها،

 :المحاور اآلتيةفي راتيجية والتي تتمثل وأهداف الخطة اإلست
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 رؤية اهليئة

اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد هيئة رائدة ومعرتف  بها  حمليا "

تطوير التعليم فى رائدا وشريكا وإقليميا ودوليا كهيئة لضمان اجلودة واالعتماد 

 ". يف مصر

 

 رسالة اهليئة

يم وتطويره املستمر واعتماد املؤسسات االرتقاء مبستوى جودة التعل"

التعليمية وفقًا ملعايري قومية تتسم بالشفافية وتتالءم مع املعايري 

 " القياسية 
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 5102/5151 احملاور االسرتاتيجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 الغايات العامة احملاور االسرتاتيجية

العملية النقلة النوعية فى مخرجات 

 التعليمية

منظومة قومية تعليمية متكاملة من خالل تطوير وتفعيل االطار القومى  0-0

 للمؤهالت

سوق العمل  صفات الخريجين متطورة وتواكب متطلبات اتطوير مو 0-7

 صر وتحديات الع

 استحداث منظومة التطوير والمراجعة الدورية للمواصفات 0-3

 عليميةتأهيل واعتماد المؤسسات الت

تأهيل مراجعين على درجة كفاءة عالية لضمان مستوى المراجعة  7-0

 الخارجية

 تطوير عملية االعتماد بما يتواكب مع متطلبات المرحلة 7-7

 هيئة قومية رائدة ومعترف بها دوليا

 االعتراف المتبادل بين الهيئة وهيئات عالمية 3-0

 العالمية تطوير اداء الهيئة لتتفق مع المعايير 3-7

 تحسين الصورة الذهنية للهيئة 3-3

التواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية للوصول إلى منظومة  3-2

 تعليمية متكاملة

زيادة التواصل مع منظمات المجتمع  المدتى ونشر الوعي وثقافة  3-8

 الجودة

 منظومة اداء متميزة

 تطوير المنظومة ااالدارية والمالية 2-0

اعادة هيكلة الهيئة وتطوير االداء فى ضوء معايير وممارسات االداء  2-7

 المتميرة

 نظام مؤسسي  إدارة جودة متطورة وفعالة 2-3
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  التعليم قبل اجلامعيالتعليم قبل اجلامعي: : أوالً  أوالً  
  نبذة عن التعليم قبل اجلامعى فى مصرنبذة عن التعليم قبل اجلامعى فى مصر

 ( أزهرية 1720+ عام   80283)  -  60072:  اجمالي المؤسسات التعليمية  •

48753

2000 9271

عدد م   ا  التعليم     الجامع     م  

         

         

            

  
 

مؤسسة تعليمية  أى بنسبة  6000: اجمالى المؤسسات التعليمية التى تقدمت للهيئة •

مدرسة  3280من اجمالى عدد مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى مصر تم اعتماد % 00)

 .من اجمالى عدد المؤسسات التعليمية% 8.6تقربيا بنسبة 
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  مم  51025102//51025102لعام لعام   فى التعليم قبل اجلامعىفى التعليم قبل اجلامعى  ز أنشطة اهليئةز أنشطة اهليئةموجموج
  تأهيل واعتماد املؤسسات التعليميةتأهيل واعتماد املؤسسات التعليمية  --00

 (تعليم عام) مؤسسات التعليم قيل الجامعي - أ

عدد مؤسسات التعليم قبل الجامعي التى تقدمت للحصول على أعمال التقويم والمراجعة من قبل  بلغت

 .م 7002/7008للعام الدراسي  مدرسة 222الهيئة 

 :موزعة كالتالي

   مدرسة 388 رياض األطفال  

 مدرسة 727 االبتدائية 

  مدرسة 12 االعدادية 

  مدرسة 22 الثانوي العام 

  مدرسة 07 الثانوي الفني 
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 االزهرىمعاهد التعليم  -ب 

للحصول على أعمال التقويم التى تقدمت (األزهرية )عدد معاهد التعليم قبل الجامعي  بلغت

 .م 7002/7008معهد أزهري للعام الدراسي   81والمراجعة من قبل الهيئة 

 :موزعة كالتالي

 معهد أزهري 37 االبتدائية 

 معهد أزهري 08 االعدادية 

  معهد أزهري 1  الثانوي العام 

  مم  51025102//51025102عام عام للقبل اجلامعي قبل اجلامعي   فى التعليمفى التعليم  موجز أنشطة اهليئةموجز أنشطة اهليئة
  

  د املؤسسات التعليميةد املؤسسات التعليميةتأهيل واعتماتأهيل واعتما  --00
 (تعليم عام) مؤسسات التعليم قيل الجامعي - أ

تعليم قبل الجامعي التى تقدمت للحصول على أعمال التقويم والمراجعة من قبل ال مؤسساتعدد  بلغت

 .م 7008/7006للعام الدراسي  مدرسة 126الهيئة 

 :موزعة كالتالي

  مدرسة 218 رياض األطفال  

 مدرسة 788 االبتدائية 

 مدرسة 006 عدادية اال 

  مدرسة 27 الثانوي العام 

  مدارس 2 الثانوي الفني 
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 خال  العام ة للهيئةالمتقدم (عام)الجامعي     التعليم م   ا توزيع 

 االزهرىمعاهد التعليم  - ب

ل التقويم التى تقدمت للحصول على أعما(األزهرية )عدد معاهد التعليم قبل الجامعي  بلغت

 .م 7008/7006للعام الدراسي معهد أزهري  002والمراجعة من قبل الهيئة 

 :موزعة كالتالي

 معهد أزهري 68 االبتدائية 

 معهد أزهري 30 االعدادية 

  معهد أزهري 1  الثانوي العام 

 توزيع المعاهد األزه ية المتقدمة للهيئة 

 0088من الهيئة المتقدمة العتماد ( ريأزه –عام )بلغت عدد مؤسسات التعليم قبل الجامعي 

 .م  7008/7006للعام الدراسي  مؤسسة تعليمية
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التى تقدمت للهيئة منذ ( أزهري–عام )والجدير بالذكر بأن عدد مؤسسات التعليم قبل الجامعي 

نسبة المؤسسات  و ،مؤسسة تعليمية 6000 -خالل تسعة أعوام  –تاريخه وحتى  7002نشأتها 

من اجمالي  تقريباً % 30م  7006/ 7008 ، 7002/7008ن ييالدراس ينيئة للعامالمتقدمة لله

  .المؤسسات المتقدمة للهيئة منذ نشأتها
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 منذ بدء نشاط اهليئةمنذ بدء نشاط اهليئة فى التعليم العايلفى التعليم العايل  موجز أنشطة واجنازات اهليئةموجز أنشطة واجنازات اهليئة
 

مؤسسة  028رامج التعليم العالي المتقدمة للحصول على االعتماد من الهيئة عدد بعدد مؤسسات و

 :وبرنامج مقسمه إلي

  معهد وكلية( 062)عدد 

  برامج( 6)عدد 

  جامعة( 7)عدد 

مؤسسة وبرنامج  80عدد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحاصلة على قرار االعتماد من الهيئة عدد 

 :مقسمه إلي

 :خاص وأجنبي وهى كالتالي 2حكومي و  23:لتوزيع حسب نوع المؤسسة ا

 0 جامعة 

 26 كلية ومعهد عالي 

 3 برامج تعليمية 
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  61026102//61026102تأهيل واعتماد مؤسسات التعليم العاىل خالل عام تأهيل واعتماد مؤسسات التعليم العاىل خالل عام اواًل اواًل 
ن زيارة مراجعة وتقويم للعديد م (66)عدد الزيارات التى اجرتها الهيئة خالل ذلك العام كانت 

 :فى مختلف الجامعات المصرية وكانت كالتالى  التعليمية والبرامج المؤسسات 

 ( 00)زيارات استطالعية   -

 ( 03)  تقييمزيارات اعادة  -

 ( 32)زيارات اعتماد  -

  (0)زيارات تجديد اعتماد  -

  (0)زيارات تفقدية  -

  (2)زيارات متابعة  -

 تعليمى نامج مؤسسة وبر 30خالل ذلك العام تم اعتماد 

  61026102//61026102خالل عام خالل عام   ثانيًا إعداد املعايريثانيًا إعداد املعايري
 (NARS)تطوير المعايير  االكاديمية القومية المرجعية  -

 (ARS)إعداد المعايير االكاديمية المرجعية  -

(ARS)إعداد المعايير األكاديمية المرجعية 

ت دم  لل ي ة 
 الطل  اعتماد  

ARS   
 امعة  06          
 لية   0          
          21   ARS
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  61026102//61026102تأهيل واعتماد مؤسسات التعليم العاىل خالل عام تأهيل واعتماد مؤسسات التعليم العاىل خالل عام اواًل اواًل 

زيارة مراجعة وتقويم للعديد من المؤسسات ( 82)ة هذا العام عدد الزيارات التى اجرتها الهيئ

 :والبرامج التعليمية وكانت كالتالى 

 ( 0)زيارات استطالعية   -

 ( 72)  تقييمزيارات اعادة  -

 ( 30)زيارات اعتماد  -

  (7)زيارات تجديد اعتماد  -

 

قية حتى يتسنى لنا البت مؤسسات تعليمية وجارى المراجعة الفنية للتقارير المتب( 2)وقد تم اعتماد  

 .فى القرارات المتعلقة باالعتماد أو إعادة التقييم

 

  61026102//61026102خالل عام خالل عام   ثانيًا إعداد املعايريثانيًا إعداد املعايري
 االعتمادمعايير  -1

 .اإلصدار الثالث إصدار دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى –

 .البدء في تطوير معايير الجامعات –

 .تعليميةالبرامج ال البدء في تطوير معايير –
 (ARS)األكاديمية المرجعية معايير ال -2

  :وذلك كالتالي( ARS)واعتماد المعايير األكاديمية المرجعية  تحكيم –

 . ARS( 26)عدد  –

 .كلية( 02)لعدد  –

 (االقتصاد واإلدارة/الزراعة / الطب / الهندسة / العلوم )هى  تخصصات( 8)فى عدد  –
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  تدري  وتأهيل املرا عني تدري  وتأهيل املرا عني 
 

منظومة التدريب عن بعد عبر النظام االلكترونى الخاص  7008/7006هيئة هذا العام استحداثت ال

 بالهيئة مما ساعد على انجاز اعداد اكبر من الدورات التدريبية هذا العام مع تعظيم العائد من التدريب

اية نهوحتى  7002 سبتمبرحيث قامت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في الفترة من 

بتصميم وعقد واستحداث دورات تدريبية لمؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي  وبعقد   7006 أبريل

اختبارات مجمعة ولقاءات لمراجعي مؤسسات التعليم قبل الجامعي وورش عمل لمدربي التعليم العالي وقبل 

 . عات الثالثة المختلفةمتدربا من القطا 01010عدد الكلي للمتدربين في تلك الفترة بلغ . الجامعي
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  إيرادات اهلي ةإيرادات اهلي ة
 :من مؤسسات التعليم قبل اجلامعي كما يلي 5102/5102بلغت إيرادات العام املايل 

  عشر مليون وتسعمائة ثمانية وستون ألف ااثنت) 07168000مؤسسات التعليم قبل الجامعي عام

 (جنية مصري

 (اثنان مليون ومائة وأربعون ألف جنية مصري) 7020000ت التعليم قبل الجامعي أزهر مؤسسا 

  (خمسة عشر مليون ومائة وثمانية ألف جنية مصري) 00010111 إجمالي 

 

م  ال يوجد بها اى مساهمات من وزارة 7006/    7008موازنة الهيئة للعام المالى والجديد  الذ    أن 

 الماليه

 

 :دات الهيئة على مدار أخر ثالث سنوات على النحو التاليكما بلغت ايرا

  جنية مصري  مليونان وثمنمائة ( 7.882.370)مبلغ   30/6/7002حتي  0/2/7003للعام

 سبعة وخمسون  وثالثمئة واحد وعشرون جنيهاً 

  جنية مصري  سبعة ماليين ( 2.188.120)مبلغ   30/6/7008حتي  0/2/7002للعام

 .وثمانين وسبعين جنيهاً  ثمانية ةوتسعمائ

 إي ادا  الهيئة خال  أخ  ثالث  نوا   م  ياني يوضح 
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االسرتاتيجية حملور التعليم فى خطة التنمية االسرتاتيجية حملور التعليم فى خطة التنمية   األهدافاألهداف  اتساق خطة اهليئة معاتساق خطة اهليئة مع
  51015101املستدامة مصر املستدامة مصر 

 

 5101 األهداف اإلسرتاتيجية حملور التعليم خبطة التنمية املستدامة
 

  بما يوافق النظم العالميةتحسين جودة النظام التعليمي  •

  اتاحة التعليم للجميع دون تمييز •

  تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم •
 

  (مؤشرات قياس األداء)التعليم قبل اجلامعي  
 

 5101هدف  5151هدف الوضع احلايل  املؤشــر

نسبة المؤسسات التعليمية الحاصلة على االعتماد من 

  )الجامعي التعليم قبل(هيئة ضمان الجودة 
2.60% 70% 60% 

 أو أقل 30 80اليزيد عن  022/020  ترتيب مصر في مؤشر جودة التعليم اال ساسي

 

 مؤسسات التعليم قبل اجلامعى واحلصول على االعتماد 

 ( أزهرية 1720+ عام   80283)  -  60072:  اجمالي المؤسسات التعليمية  •

 6000تقدمة للهيئة منذ نشأتها حتى األن الم( قبل الجامعي)عدد المؤسسات التعليمية  •

 7070مؤسسة معتمدة عام  07000 -%( 70)المستهدف الوصول إلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتى االن عدد المدارس المعتمدة مدرسة7800   

مدرسة تقريبا 80283 عدد المدارس فى جمهورية مصر العربية  

%2.1 نسبة المدارس المعتمدة  

7070عدد المدارس المعتمدة  فى  مدرسة 00800   

7070عدد المدارس المتقدمة حتى  مدرسة 03680   

7070نسبة المدارس المعتمدة فى  من اجمالى عدد المدارس% 70   
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اخلطة املستهدفة للمدارس املتقدمة لألعمال التقويم واملراجعة من اهليئة القومية لضمان 
 م5102/5102جودة التعليم واالعتماد للعام الدراسي 

 المدارس المستهدف تقدمها للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى الفصل الدراسي األول  إجمالي

 .مدرسة  0780عدد  7006/7002للعام الدراسي 

  إجمالي المدارس المستهدف تقدمها للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى الفصل الدراسي

  .مدرسة 7708عدد  7006/7002الثاني للعام الدراسي 

  إجمالي المدارس المستهدف تقدمها للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى العام الدراسي

 .مدرسة  3288عدد  7006/7002
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  (مؤشرات قياس األداء)التعليم العايل 
 

  5101هدف   5151هدف   الوضع احلايل  املؤشـــر

يم العالي محور التعل"مؤشر التنافسية العالمية 

 "والتدريب

 من 008 ترتيب

 دولة 028 أصل
 28 ترتيب

 ترتيب

28 

نسبة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على االعتماد 

 من هيئة ضمان الجودة
2.8% 30 % 80 % 

 

 كلية ومعهد  722عدد مؤسسات التعليم العايل 
 

وبرنامج كلية ومعهد  028ى األن المتقدمة للهيئة حت( التعليم العالي)بلغت عدد المؤسسات التعليمية 

  :موزعة كالتالي

  وجامعة كلية ومعهد 80كلية ومعهد حصل منهم على قرار االعتماد ( 061)عدد  •

  برامج 3برامج حصل منهم على قرار االعتماد ( 6)عدد  •
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أهم الن اطأهم الن اط   

  مؤسسة أى مؤسسة أى   2121162162اىل اىل مؤسسة تعليمية من امجمؤسسة تعليمية من امج  02210221عدد مؤسسات التعليم قبل اجلامعى املعتمدة عدد مؤسسات التعليم قبل اجلامعى املعتمدة
 . %%2.22.2 نسبة  نسبة 

   مؤسسة تعليميةمؤسسة تعليمية  80 800 0زيارات اعتماد حلواىل زيارات اعتماد حلواىل    إ راء إ راء  61026102حتى حتى   61026102قامت اهلي ة خالل عامى قامت اهلي ة خالل عامى  ..  

   ختطط اهلي ة  التعاون مع وزارة الرت ية والتعليم وفى ضوء خطة التنمية ختطط اهلي ة  التعاون مع وزارة الرت ية والتعليم وفى ضوء خطة التنمية   61616161حبلول عام حبلول عام
  ..  مؤسسة تعليميةمؤسسة تعليمية  0611061111لوصول عدد املدارس املعتمدة إىل لوصول عدد املدارس املعتمدة إىل " " 61016101مصر مصر ""املستدامة املستدامة 

   ت ر يًا ت ر يًا   %%88مؤسسة أى  نسبة مؤسسة أى  نسبة   1 1  لية ومع د ، مت اعتماد  لية ومع د ، مت اعتماد   28 28 عدد مؤسسات التعليم العاىل  لغ عدد مؤسسات التعليم العاىل  لغ  

   ختطط اهلي ة  التعاون مع وزارة التعليم العاىل  واجلامعات املصرية الوصول إىل  ختطط اهلي ة  التعاون مع وزارة التعليم العاىل  واجلامعات املصرية الوصول إىل    61616161حبلول عام حبلول عام
  " ." .61016101مصر مصر ""ة ة  لية ومع د معتمدين من اهلي ة لتح يق خطة التنمية املستدام لية ومع د معتمدين من اهلي ة لتح يق خطة التنمية املستدام  628628

   61086108//61026102خطة وزارة الرت ية والتعليم للمدارس املت دمة لالعتماد من اهلي ة للعام الدراسي خطة وزارة الرت ية والتعليم للمدارس املت دمة لالعتماد من اهلي ة للعام الدراسي  
  ..مدرسةمدرسة  2 202 02 لغت  لغت 

   العمل على نشر ث افة اجلودة فى اجملتمع التعليمى عن طريق  التدري  املستمر على آليات العمل على نشر ث افة اجلودة فى اجملتمع التعليمى عن طريق  التدري  املستمر على آليات
  ..االعتماد واجلودة االعتماد واجلودة 

  هالت املصرية فى صورته الن ائية و ارى عمل التشريع هالت املصرية فى صورته الن ائية و ارى عمل التشريع االنت اء من إعداد اإلطار ال ومى للمؤاالنت اء من إعداد اإلطار ال ومى للمؤ
  الالزمالالزم

  ت ديم الدعم الفنى لبناء وتعزيز قدرات العاملني  مبنظومة اجلودة فى املؤسسات  التعليميةت ديم الدعم الفنى لبناء وتعزيز قدرات العاملني  مبنظومة اجلودة فى املؤسسات  التعليمية  


