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 للتقريرامللخص التنفيذى 
  تطورًا ملحوظا فى اعداد املؤسسات   1022شهدت الفرتة  االخرية من عمل اهليئة وبالتحديد منذ عام

التعليم قبل )التعليمية املتقدمة للحصول على االعتماد من اهليئة  فى شتى القطاعات التعليمية 

و أيضًا هناك حتسن ملحوظ  فى نسب املؤسسات املعتمدة من امجاىل املؤسسات  ،(التعليم العاىل/ اجلامعى 

 .املتقدمة يزداد عامًا تلو األخر

  زيارة مراجعة وتقويم للمؤسسات التعليمية املتقدمة للحصول على  8738اهليئة بتنفيذ عدد وقد قامت

من إمجاىل عدد مؤسسات التعليم قبل  %27االعتماد  مبا فى ذلك زيارات املتابعة وإعادة التقييم  بنسبة 

، ومن هذا %8.0مدرسة من إمجاىل عدد املؤسسات التعليمية بنسبة  0700اجلامعى فى  مصر، مت اعتماد 

 مؤسسة تعليمية 2028مؤسسة ليصبح عدد املؤسسات املعتمدة فعليًا  2181العدد مت انتهاء صالحية اعتماد 

أغسطس ) مؤسسة تعليمية فى خمتلف املراحل 822ى شأن وجارى البت فى اختاذ قرار ف% 5.0بنسبة 

1028). 

  مؤسسة تعليمية، ويعترب هذا العام هو األعلى فى نسب  2202عدد   1023/1028تقدم للهيئة خالل العام

 .تقدم مؤسسات التعليم قبل اجلامعى على مدار العشر  سنوات لعمل اهليئة

   زيارة مراجعة وتقويم ملؤسسات التعليم العاىل مبختلف  223نفذت اهليئة فى قطاع التعليم العاىل

 .قطاعاتها

  من إمجاىل أعداد املؤسسات  %28نسبة مؤسسات التعليم العاىل احلاصلة على االعتماد  من اهليئة  بلغت

 .املوجودة فى مجهورية مصر العربية
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 ها وتطويرها ، وإعداد العديد من قامت  اهليئة خالل االربعة سنوات املاضية مبراجعة كافة املعايري وحتديث

املعايري لعدد من القطاعات املختلفة ملواكبة التطورات على الساحة العاملية ومبا يسهم فى حتقيق التنمية 

 .املستدامة فى املنظومة التعليمية

  ف التخصصات والقطاعات التعليمية مراجع فى خمتل 2188بلغ أعداد املراجعني اخلارجيني باهليئة. 

 يتزايد من عام ألخر مبعدالت  فائضًا ماليًاحققت اهليئة خالل الثالث  سنوات السابقة  جلانب املاليفى ا

 .على عكس السنوات األولي من عمل اهليئة وتقوم اهليئة بتنفيذ كافة أنشطتها باجلهود الذاتية  جيدة،

  دارية من إتباع النظم جمال  الشئون املالية واإلعلى مستوى البيئة الداخلية هناك تطور ملحوظ فى

التخطيطية ونظم املتابعة لكافة العمليات باإلضافة على االجتاه إىل امليكنة االلكرتونية لكافة أنشطة 

 .اهليئة

   الشراكات مع خمتلف اجلهات املعنية بالتعليم وجودته فى مصر واخلارج لتبادل مت عقد العديد من

وتوقيع  عدد من مذاكرات التفاهم والربتوكوالت مع اجلهات العاملة فى جمال  اخلربات والتجارب الناجحة

 .  التعليم فى مصر وخارجها

 لحصول علي االعرتاف الدولي من كما قامت بالتقدم لWFME (اهليئة الدولية للتعليم الطيب )

لعمل الدولي خلرجيي املتوقع زيارتها للهيئة أكتوبر املقبل، والذي سيكون له بالغ األثر يف فتح سوق ا

 .التعليم الطيب املصري

  تقيم اهليئة مؤمترًا دوليا  ثقافة اجلودةبالتواصل مع منظمات اجملتمع املدني ونشر الوعي يف  جمال

سنويًا يناقش أهم مستجدات جودة التعليم على املستوى احمللى والدوىل باإلضافة إىل عقد اللقاءات 

 .اجملتمع التعليمي والندوات وورش العمل للعاملني فى
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 :اهليئة وتأسيس نشأة
 القومية للخطة الرئيسية الركائز ُنشئت اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد كإحدىأ

، وذلك من خالل نشر الوعى بثقافة جودة التعليم (1000مؤمتر إصالح التعليم عام )مصر  يف التعليم إلصالح

مبا يكفل الوصول إىل منظومة متكاملة من املعايري القياسية اسرتشادا والتنسيق مع املؤسسات التعليمية 

باملعايري الدولية، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى مبا يعزز الثقة على 

 .املستوى احمللى واإلقليمى والدوىل فى جودة خمرجات العملية التعليمية

على وضع السياسات واإلسرتاجتيات اخلاصة بضمان  – املنوط بهاحتقيق األهداف فى سبيل  –وتعمل اهليئة 

جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم واالعتماد واإلجراءات التنفيذية الالزمة لذلك وإعالم اجملتمع مبستوى 

علنة، مع وضع املؤسسات التعليمية وبراجمها ومدى قدرتها على تقديم اخلدمة التعليمية وفقا لرسالتها امل

املعايري واإلجراءات لقياس مدى استيفاء املؤسسة التعليمية لشروط االعتماد واألسس واآلليات االسرتشادية 

التى متكن املؤسسات التعليمية من إجراء التقويم الذاتى هلا بصفة دورية، باإلضافة اىل وضع إجراءات 

 .فاعليتهاالرقابة املستمرة واملتابعة الدورية لالعتماد لضمان 

وفضاًل عن ذلك، فإن اهليئة تعمل على املراجعة والتطوير املستمرين للمعايري التى يتم اعتماد املؤسسة 

التعليمية من خالهلا، وتطوير مؤشرات قياس عناصر جودة التعليم، وذلك فى ضوء املتغريات الرتبوية 

ضافة اىل تقديم املشورة للمؤسسات التعليمية والعملية، حتى تتواكب مع تطور املعايري الدولية القياسية، باإل

التى مل حتقق املستويات املطلوبة من خالل تقارير فنية حتى تتمكن هذه املؤسسات من تفادى أوجه القصور 

 .لتحقيق مستوى اجلودة املطلوب
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 :  اهليئة أهـداف
 :خالل من املستمر وتطويره التعليم جودة ضمان إىل اهليئة تهدف

 اجلودة بثقافة الوعي نشر. 

 مقارنات وقواعد املعايري من متكاملة منظومة إىل الوصول يكفل مبا التعليمية املؤسسات مع التنسيق 

 .األمة هوية مع يتعارض ال ومبا الدولية باملعايري اسرتشادا األداء قياس وآليات التطوير

 الذاتي بالتقويم للقيام التعليمية للمؤسسات الذاتية القدرات دعم. 

 مع يتعارض ال مبا التعليمية العملية خمرجات يف والدولي واإلقليمي احمللي املستوى على الثقة تأكيد 

 .األمة هوية

 لكل واملعتمدة القياسية للمعايري طبقا وبراجمها التعليمية للمؤسسات الشامل بالتقويم القيام 

 .التعليمية املؤسسات من نوع ولكل تعليمية مرحلة

سرتاتيجية اخطة ومن اجل حتقيق تلك االهداف قامت اهليئة بالتخطيط للمستقبل حيث مت عمل 

مراجعتها  يتمهى وثيقة حية و 1020/1010فى الفرتة من للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

تأكيد على أن عملية مع ال، بصورة منتظمة فى ضوء أي تغريات تطرأ على البيئة الداخلية أو اخلارجية للهيئة

املراجعة هذه سوف تتم بالتشاور والتحاور بني أعضاء اهليئة وكافة الشركاء األساسني على كافة املستويات 

قد وضعت نصب أعينها األهداف ، وعند صياغة احملاور اإلسرتاتيجية للهيئة احمللية واإلقليمية والدولية

 :والتى تتلخص فى 1070ملستدامة مصر ا التنميةاخلاصة جبودة التعليم فى اسرتاتيجية 

 حتسني جودة النظام التعليمي مبا يوافق النظم العاملية  

 اتاحة التعليم للجميع دون متييز  
 حتسني تنافسية نظم وخمرجات التعليم  
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 الاستراتيجية املحاور 

  منظومة أداء

 متميزة

هيئة قومية رائدة 

 ادولي بهاومعترف 

تأهيل واعتماد 

املؤسسات 

 التعليمية

النقلة النوعية في 

مخرجات العملية 

 التعليمية

التى تتلخص فى أربع  1070بربط حماورها االسرتاتيجية خبطة التنمية املستدامة مصر  اهليئة  وقد قامت
 :حماور  رئيسية وهي

 
 
 

 
 رؤية اهليئة

هيئــة رائــدة لضمــان جــودة التعليــم واالعتماد معتــرف بهــا حمليــًا وإقليميــًا ودوليــًا، وشــريكًا " 
 ". فــى تطويــر التعليــم فــى مصــر

 
 

 رسالة اهليئة
رتقاء مبســتوى جودة التعليم وتطويره املســتمر واعتماد املؤسســات التعليمية، وفقًا ملعايري قومية اال"

 "ءم مع املعايري القياســية والدولية تتســم بالشــفافية وتتال

 

 

 

 

 



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

              التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــادالتعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــادلضمــــــــــــان جـــــــــــودة لضمــــــــــــان جـــــــــــودة 
 
 
 

5 

 

 1020/1010احملاور االسرتاتيجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 الغايات العامة احملاور االسرتاتيجية

النقلة النوعية فى خمرجات 
 العملية التعليمية

 منظومة قومية تعليمية متكاملة من خالل تطوير وتفعيل االطار القومى للمؤهالت 2-2

 صر وحتديات العسوق العمل  صفات اخلرجيني متطورة وتواكب متطلبات اتطوير مو 2-1

 منظومة التطوير واملراجعة الدورية للمواصفاتاستحداث  2-7

تأهيل واعتماد املؤسسات 
 التعليمية

 تأهيل مراجعني على درجة كفاءة عالية لضمان مستوى املراجعة اخلارجية 1-2

 تطوير عملية االعتماد مبا يتواكب مع متطلبات املرحلة 1-1

 التقارير الفنية للمؤسسات التى تتقدم لالعتمادتنفيذ كافة زيارات املراجعة والتقويم وإعداد  7-1

هيئة قومية رائدة ومعرتف بها 
 دوليا

 االعرتاف املتبادل بني اهليئة وهيئات عاملية 7-2

 تطوير اداء اهليئة لتتفق مع املعايري العاملية 7-1

 حتسني الصورة الذهنية للهيئة 7-7

 للوصول إىل منظومة تعليمية متكاملةالتواصل مع الوزارات واهليئات احلكومية  7-2

 زيادة التواصل مع منظمات اجملتمع  املدتى ونشر الوعي وثقافة اجلودة 7-0

 منظومة اداء متميزة

 تطوير املنظومة ااالدارية واملالية 2-2

 اعادة هيكلة اهليئة وتطوير االداء فى ضوء معايري وممارسات االداء املتمرية 2-1

 مؤسسي  إدارة جودة متطورة وفعالةنظام  2-7
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              التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــادالتعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــادلضمــــــــــــان جـــــــــــودة لضمــــــــــــان جـــــــــــودة 
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 أنشطة اعتماد املؤسسات التعليمية :أواًل
 مؤسسات التعليم قبل اجلامعي -2

عام مراجعة ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي منذ نشأتها وحتى زيارة تقويم و  8738قامت اهليئة بتنفيذ عدد 
 :مقسمة إلي  1028
    زيارة تقويم ومراجعة للمؤسسات  احلكومية 3083عدد 
  زيارة تقويم ومراجعة للمؤسسات  اخلاصة 381عدد 

طبقا  ويوضح اجلدول التالي بيان بأعداد الزيارات التى أجرتها اهليئة ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي
 ةمن امجاىل عدد املؤسسات التعليمية فى كل حمافظ ونسب املؤسسات املتقدمة  للمحافظة 

 المحافظة
إجمالي عدد مؤسسات التعليم قبل 

 الجامعي بالمحافظة
عدد المدارس 

 المتقدمة

ة المؤسسات المتقدمة من بنس
 بالمحافظة اإلجمالي

 83438 582 235 الوادى الجديد

 85235 556 464 السويس

 85535 464 3423 الدقهلية

 85535 555 5444 دمياط

 85436 88 435 البحر االحمر

 85836 86 484 بورسعيد

 85834 554 5542 االسماعيلية

 85438 444 5664 المنوفية

 85435 444 5222 كفر الشيخ

 85435 438 5224 القليوبية

 85632 864 2528 القاهرة

 85635 385 5455 االسكندرية

 85232 63 446 جنوب سيناء

 85234 463 3484 اسيوط

 85435 343 5454 قنا

 85338 553 5238 اسوان

 85333 386 5868 الغربية

 85534 584 5244 بنى سويف

 85434 324 3446 المنيا

 8838 358 3335 سوهاج

 8836 252 2344 الشرقية

 8832 555 5558 الفيوم

 8835 325 3844 الجيزه

 8836 83 5482 األقصر 

 8834 368 4346 البحيرة

 8638 25 438 شمال سيناء

 8433 33 465 مطروح

 65432 االجمالى
 

8348 
 

53328 

 زيارات التقويم واملراجعة التى أجرتها اهليئة  ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي منذ نشأتها وحتى اآلن
 موزعة وفقًا للمحافظات 1028/  1008 



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

              التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــادالتعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــاد  لضمــــــــــــان جـــــــــــودةلضمــــــــــــان جـــــــــــودة
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 شكل يوضح نسب المؤسسات المتقدمة لالعتماد من اجمالى المؤسسات بكل محافظة

 

 

 

 

 

 

 
شكل يوضح يوضح اعداد ونسب المؤسسات المتقدمة من حيث التبعية

7597 
91% 
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 توزيع المؤسسات المتقدمة من حكومي وخاص
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 نسبة المؤسسات المتقدمة لالعتماد من اجمالي المؤسسات بالمحافظة



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

  واالعتمــــــــــــــادواالعتمــــــــــــــاد  لضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــملضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم
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 المؤسسات المتقدمة

 المؤسسات المعتمدة

أعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعى التى تقدمت للهيئة وتم تنفيذ زيارات المراجعة والتقويم  منذ 

 4102وحتى عام  4102عام 

املتقدمة خالل اخر اربعة سنوات من عمل اهليئة يالحظ  اجلامعي بتحليل إحصاءات مؤسسات التعليم قبل 
التنامى املستمر هلذه األعداد مبعدالت جيدة تعكس أثر انتشار ثقافة اجلودة واالعتماد فى اجملتمع التعليمى 

 فى مصر ودور اهليئة الرائد فى النهوض باملؤسسات التعليمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شكل يوضح تزايد أعداد المؤسسات المتقدمة للحصول على االعتماد من الهيئة

 

    تطور نسب اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى

نسب املؤسسات احلاصلة على  ارتفاعومبالحظة نسب االعتماد خالل أخر أربعة سنوات من عمل اهليئة يتضح 
مما يعكس دور اهليئة فى تهيئة املناخ الداعم لتطبيق املعايري واملمارسات  االعتماد من امجاىل املتقدم،

% 58نسبة  1020/  1022، حيث بلغت نسبة املؤسسات املعتمدة فى العام اجليدة فى مؤسساتنا التعليمية
عدل قفزت ألعلي م 1023/  1025بينما فى العام % 87نسبة  1025/ 1020وارتفعت هذه النسبة لتصبح فى العام 

 % 83هلا منذ انشاء اهليئة حيث بلغت 
 
 

 
 

 
 

 

 
 شكل يوضح  ارتفاع أعداد المؤسسات التعليمية المعتمدة من الهيئة



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

  واالعتمــــــــــــــادواالعتمــــــــــــــاد  لضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــملضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم
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موزعة وفقًا للمراحل  1028منذ بدأ نشأتها وحتى أغسطس  جدول يوضح أعدد مؤسسات التعليم قبل اجلامعي املتقدمة للهيئة
 التعليمية ونسبتها من إمجالي املؤسسات فى مجهورية مصر العربية

 المراحل
المؤسسات المتقدمة  أعداد

 إلي الهيئة

إجمالي عدد المؤسسات فى 

 المرحلة بجمهورية مصر
 نسبة المتقدم من االجمالي

 52.4% 04242 7013 رياض األطفال

 85435 44124 7001 ابتدائي

 8838 05457 0212 اعدادي

 8838 5242 217 ثانوي

 8335 4422 34 ثانوي فني

تعليم  /خاصة تربية 

 اخري/ مجتمعي 
1 7242 48 

 %53.2 65432 8348 االجمالي

 

 

 شكل يوضح أعداد المؤسسات التعليمية المتقدمة بكل مرحلة مقارنة باألعداد اإلجمالية
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 اجمالي المؤسسات المؤسسات المتقدمة



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

  واالعتمــــــــــــــادواالعتمــــــــــــــاد  لضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــملضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم
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 مؤسسات التعليم العالي -1
 

بدء نشاط الهيئة  منذ مؤسسات التعليم العالي ل زيارات التقويم والمراجعة التى أجرتها الهيئة

 (شاملة زيارات االعتماد وزيارات إعادة التقييم) 4102وحتى عام 

من حيث التزايد املستمر فى أعداد  1022/1028فى الفرتة من شهدت مؤسسات التعليم العاىل حراكًا كبريًا 
 :على االعتماد من اهليئة كما يوضح الشكل التاىل  للحصول تقدمة املؤسسات امل

 إمجالي عدد الزيارات الربامج املؤسسات العام اجلامعي
1008/1020 18 - 18 
1020/1022 17 - 17 
1022/1021 25 - 25 
1021/1027 20 2 28 
1027/1022 23 2 28 
1022/1020 52 1 55 
1020/1025 05 2 03 
1025/1023 82 5 80 
1023/1028 51 1 52 

 712 (1022/1028)الفرتة إمجالي ما مت فى 
 223 25 272 اإلمجالي منذ إنشاء اهليئة

 ويالحظ من خالل اجلدول السابق  أن عدد زيارات التقويم واملراجعة التى متت ملؤسسة التعليم العاىل
 ،من إمجالي  ما مت اجنازه% 37زيارة  بنسبة مئوية  712بلغت  1028وحتى  1022فى الفرتة من  

 %.13زيارة بنسبة مئوية  215عدد   1027وحتى  1008بينما  بلغت الزيارات فى الفرتة من  
 مؤسسات التعليم العالي بجامعة األزهر

 5بزيارات تقويم ومراجعة للكليات التابعة جلامعة األزهر حيث فى أول  قامت  اهليئةواجلدير بالذكر بأن 
كلية تابعة جلامعة  23تقدم عدد  1028/  1022سنوات من عمل اهليئة تقدمت كلية واحدة بينما خالل الفرتة 

 األزهر مما يعكس أثر دور اهليئة علي انتشار ثقافة اجلودة واالعتماد مبؤسسات جامعة األزهر
 

 



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

  واالعتمــــــــــــــادواالعتمــــــــــــــاد  لضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــملضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم
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 عدد مؤسسات التعليم العالى المتقدمة للحصول على االعتماد من الهيئة

 الكليات بالجامعات الحكومية

 جامعة األزهر

 الكليات بالجامعات الخاصة

 المعاهد العليا واالكاديميات

 لمؤسسات التعليم العالي وأعداد زيارات المراجعة الخارجية أنواع

ونستعرض فى اجلدول التاىل انواع وعدد زيارات التقويم واملراجعة التى أجرتها اهليئة ملؤسسات التعليم العاىل  

 1028 منذ بدء نشاطها وحتى عام

جتديد 
اعتماد 
 مؤسسة

اعتماد  
 مؤسسة

إعادة تقييم 
 مؤسسة

استطالعية 
 مؤسسة

اعتماد 
 برنامج

إعادة 
تقييم 
 برنامج

استطالعية 
 برنامج

 تفقدية متابعة

10 173 223 25 22 7 1 2 2 
 زيارة مراجعة خارجية  223اإلمجاىل 

 

 :مؤسسة تعليم عاىل  موزعة كاآلتى  150عدد   1023/1028تقدم للهيئة منذ بدء نشأتها وحتى العام 
 282 كلية تابعة للجامعات احلكومية 

 28 كلية تابعة جلامعة األزهر 

 21 كلية تابعة للجامعات اخلاصة  

 12 مؤسسة تابعة للمعاهد العليا اخلاصة واألكادمييات 

 
 
 
 
 
 

 شكل يوضح أعداد مؤسسات التعليم العالى المتقدمة للحصول على االعتماد

 



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

  واالعتمــــــــــــــادواالعتمــــــــــــــاد  لضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــملضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم
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19 % 

81 % 

 نسبة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على االعتماد إلى العدد الكلى

 غير المعتمدة/نسبة المؤسسات غير المتقدمة  نسبة المؤسسات المعتمدة

 
 باألعداد االجماليةشكل يوضح اعداد مؤسسات التعليم العالى المعتمدة مقارنة بالمتقدمة ومقارنة 

 

 
 مؤسسات التعليم العالى المعتمدة مقارنة بالمتقدمة  نسبشكل يوضح 

 

 شكل يوضح نسبة مؤسسات التعليم العالى المعتمدة من اجمالى عدد المؤسسات
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 نظرة عامة على مؤسسات التعليم العالي من حيث االعتماد

 معتمد متقدم لالعتماد اجمالي
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 نسب مؤسسات التعليم العالى المعتمدة  

 نسبة المعتمد من االجمالي نسبة المتقدم من االجمالي اجمالي



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة          

              لضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــادلضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــاد
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 المعتمدة فى الجامعات الحكومية والخاصةالتعليم العالي اعداد مؤسسات 
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 أعداد المدربين بالهيئة

 إعداد املراجعني اخلارجيني :ثانيًا
 

على إعداد مراجعني على درجة عالية من الكفاءة وحتى العام احلاىل  1022خالل الفرتة من عام حرصت اهليئة 

واملهنية للقيام بأعمال  املراجعة والتقويم للمؤسسات التعليمية،  وراعت اهليئة تنوع التخصصات للسادة 

 .عليمية وكافة مراحلها املراجعني كافة أنواع املؤسسات الت

مدرب من السادة خرباء التعليم فى مصر ومن خالل دورات تدريبية متخصصة فى جماالت  258 هذا وقد مت إعداد 

 مراجع خارجى  فى خمتلف قطاعات التعليم 2188اجلودة واملراجعة اخلارجية قامت اهليئة بإعداد 
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 واإلداري اجنازات اهليئة فى اجلانب املالي: ثالثا 

 مواردها باستخدام وذلك فائض مالي اىل نشاط عجز بتحويل قامت قد اعوام االربعة  خالل اهليئة ان ويتضح
 .الذاتية

 1023/1028 1023/1025 1025/1020 1020/1022 1022/1027 بـيـــــــان م

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 8.121.000 8.028.000 مساهمة وزارة املالية 2

 71.783.282 71.718.008 18.227.028 3.883.180 1.803.712 مجلة االيرادات 1

 12.212.055 10.325.005 17.802.300 25.050.080 21.288.080 مجلة املصروفات 7

 8.131.818  5.521.007  2.282.130  8.233.380-  8.572.308- اخلسارة/  صايف الربح 2

 فائض مالي فائض مالي ماليفائض  (عجز نشاط)  (عجز نشاط)   

  

  
  10281028أغسطس أغسطس   2020على املبالغ املوجودة فعليًا حتى على املبالغ املوجودة فعليًا حتى     10281028//10231023مت حساب صافى االرباح للعام املاىل مت حساب صافى االرباح للعام املاىل **
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 :قامت اهليئة بالتاليوعلي اجلانب اإلداري 
 1010-1020إعداد اخلطة االسرتاتيجية للهيئة  -2

  حتديث اإلجراءات اخلاصة بعمليات اعتمـاد املؤسسـات التعليميـة مبـا جقـق جـودة األداء  ولفـض تكلفـة العمليـات           -1
 .ومبا يتناسب مع حجم املؤسسة التعليمية حمل الزيارة

مبـا  ( براجمـى / نـوع االعتمـاد مؤسسـى    )حتديد رسوم اعتماد املؤسسات التعليمية املختلفة  بناءا على قواعد حمددة   -7
 .حبيث تعتمد اهليئة على مواردها الذاتية فى متويل أنشطتهاينعكس على حتسني الوضع املاىل للهيئة 

وهو حاليًا معروض على جملـس   اخلاص بإنشاء اهليئة 1005لسنة (81)لتعديل مواد القانون رقم  إعداد مشروع قانون  -2
 .النواب

 .اعتماد الالئحة املالية للهيئة -0

 .هيئة وجارى اعتماده من اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارةعرض اهليكل التنظيمى لل -5

 .إعداد الئحة املوارد البشرية للهيئة وجارى اعتمادها -3

 

 اجنازات اهليئة فى جمال إعداد معايري اجلودة ملختلف القطاعات التعليمية :رابعًا
 (.الثالثاإلصدار )معايري الكليات واملعاهد ملؤسسات التعليم العاىل و إصدار  اعتماد  .2

 .اعتماد معايري اعتماد اجلامعات .1

 (NARS)املعايري األكادميية املرجعية و إصدار  اعتماد .7

 لقطاع كليات الطب. 

 لقطاع كليات الصيدلة. 

 لقطاع كليات التمريض 

 لقطاع كليات اهلندسة 

القــرآن  -اللغــة العربيــة-أصــول الــدين والــدعوه -الشــريعة والقــانون)املعــايري األكادمييــة لقطــاع و إصــدار  اعتمــاد .2
 (.الكريم

 .اإلطار املرجعى لوثيقة اعتماد مؤسسات التعليم اجملتمعى إعداد  .0

 .معايري اعتماد برامج التعليم الثانوى الفنى إعداد .5

 .املصرية للمؤهالت الوطينإلطار ا إعداد .3

 .اعتماد الربامج التعليمية ملؤسسات التعليم العاىلإعداد معايري  .8
 .وتطوير معايري اعتماد مؤسسات التعليم قبل اجلامعى مبراحله املختلفة إعداد .8

 (NARS)ة املرجعية عداد املعايري القومية األكادمييإ .20

 لقطاع العالج الطبى. 

 لقطاع اآلثار. 

  علوم احلاسب واملعلوماتيةلقطاع 



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

  لضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــادلضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــاد
 
 
 

25 

 

  التمريضللتعليم الفنى فى 

 لقطاع الرتبية الفنية. 

 .معايري اعتماد املعاهد الفنية للتعليم العاىل  إعداد  .22

 الشراكات والعالقات اخلارجية:  خامسًا
  (. INQAAHE)الشبكة الدولية لوكاالت ضمان اجلودة يف التعليم العالي عضوية  -2

  .(ANQAHE)الشبكة العربية لضمان جودة التعليم واالعتماد  عضوية -1

 (.CHEA)اتفاقية التعاون مع املنظمة األمريكية لالعتماد -7

 .األملانية للتعاون فى االعتماد املشرتك لربامج التعليم العاىل(AQAS)االتفاقية املشرتكة بني اهليئة ومنظمة -2

 (.ACPE)اتفاقية التعاون بني اهليئة واهليئة األمريكية العتماد كليات الصيدلية -0

 (.AUF)لوكالة اجلامعية الفرنكوفونيةمذكرة تفاهم بني اهليئة وا -5

 (WFME)التقدم للحصول على االعرتاف الدولي من االحتاد العاملى للتعليم الطيب  -3

 (.TEVT II)اتفاقية تعاون بني اهليئة وبرنامج دعم وإصالح التعليم الفنى -8

تعاون مع قطاع التعليم بال(WISE)بروتوكول التعاون بني اهليئة ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز القدرات  -8
 الفنى وقطاع التخطيط بوزارة الرتبية التعليم

 .مذكرة تفاهم بني اهليئة ووزارة الرتبية والتعليم -20

 .مذكرة تفاهم بني اهليئة وجامعة األزهر -22

 .مذكرة تفاهم بني اهليئة واملعاهد األزهرية -21

 .الصحةاتفاقية تعاون بني اهليئة واللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة  -27

 (.AUF)مذكرة تفاهم بني اهليئة والوكالة اجلامعية الفرنكوفونية -22

 .بروتوكول تعاون بني اهليئة وجامعة بنها -20

 .بروتوكول تعاون بني اهليئة ومنظمة اليونيسيف واجمللس القومى لألمومة والطفولة -25

 

 ثقافة اجلودةبالتواصل مع منظمات اجملتمع املدني ونشر الوعي اجنازات اهليئة فى جمال : سادسًا
 ت واالحتفاليات واللقاءات وورش العملاقامت اهليئة بتنظيم العديد من املؤمتر

 " للمؤهالت املصرية الوطيناإلطار " حتت عنوان  1020املؤمتر االول  فرباير  -2

  "احلاضر واملستقبلالتعلم من أجل " حتت عنوان  1025املؤمتر الثاني أبريل  -1
 " مد اجلسور وبناء الثقة"حتت عنوان  1023املؤمتر الثالث  أبريل  -7
 "تطلعات.. آفاق .. تأمالت "ضمان جودة التعليم "حتت عنوان  1028املؤمتر الرابع أبريل  -2

 .احتفالية التعليم اجملتمعى للتعليم قبل اجلامعى -0

 .احلاصلة على االعتماد رياألزه/  التعليم العاىللتكريم مؤسسات  احتفاليات -5

  .الف متدرب  فى خمتلف القطاعات واملراحل  التعليمية 20تدريب أكثر من    -3
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 توصيات اهليئة للنهوض بالعملية التعليمية وجودتها :سابعًا
 

واملــؤمترات  ومـن خــالل الزيــارات امليدانيــة للمؤسســات التعليميــة والتقــارير الفنيــة للمراجعــة اخلارجيــة ، 
قامت اهليئـة باسـتخالص جمموعـة مـن التوصـيات للنهـوض        الدولية واللقاءات واخلربات املكتسبة والعالقات 

 جبودة التعليم فى مصر 
  املقرتحة للقبول باجلامعات، والتدريب عليها النظمتطوير نظم التقويم والقياس لتالئم التطور يف. 

 دخال نظم إدارية مبتكرة لنظام التعليم املصرى، تسمح باشرتاك كافة املستفيدين من خدمات التعليم، إ
 .وتعمل خارج األطر التقليدية والروتينية وتستفيد من اخلربات الدولية

 التأكيد على أهمية التحول إىل املعايري القومية املبنية على اجلداراتCOMPTENCY BASED 

 .مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيري ،

  االهتمام بتوسيع املشاركة املصرية على الصعيد االفريقى، والتأكيد على دور التعليم املصرى يف استعادة
 .الدور املصرى داخل القارة األفريقية

  ت الالزمة لتطوير التعليم قبل دور التقويم كمدخل رئيسى إلصالح التعليم وإجراء التحوالأهمية
 .اجلامعى

 التأكيد على أهمية مشاركة الطالب يف تطوير الربامج الدراسي. 

  إنشاء جهة موحدة لتجميع املعلومات والبيانات اليت تضم كافة اجلهات املعنية جبمع املعلومات والبيانات
واالعتماد ومركز املعلومات  اخلاصة بالتعليم وحتليلها خاصة اهليئة القومية لضمان جودة التعليم

 .مبجلس الوزراء

  أهمية توحيد اجلهود والعمل داخل إطار واحد لكافة الشركاء واملعنيني بالتعليم الفنى داخل مجهورية
 .مصر العربية

  ،دور القطاع الصناعى ال غنى عنه للنهوض بالتعليم الفنى بوصفه املستفيد األول من التعليم الفنى
 .يشمل املشاركة يف توصيف الربامج واملقررات والتقييم، واملشاركة يف اإلدارة والتمويلوميتد هذا الدور ل

 التأكيد على أهمية التعاون وتبادل اخلربات مع الدول العربية يف إنشاء األطر الوطنية للدول العربية. 

  الوطنىاإلطار بناء الثقة بني كافة الشركاء ومع اجملتمع بكافة فئاته هي الدعامة األساسية لنجاح 
 للمؤهالت



  
 اهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــةاهليئـــــــــــــة القوميـــــــــــــــــة

  لضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــادلضمــــــــــــان جـــــــــــودة التعليـــــــــــم واالعتمــــــــــــــاد
 
 
 

28 

 

 متكني أعضاء هيئة التدريس بكفايات القرن الواحد والعشرين أهمية. 
 متكني املتعلم من مهارات االستقاللية يف التعليم ومهارات التعلم مدى احلياة وتنمية قيم املبادرة. 

  عملية تنفيذ ال التخطيط لسياسات التعليم ويف والقطاع اخلاص يف األعمال أصحابتفعيل دور
 .الفين بالنسبة للتعليم التدريب يف املصنع  منوذج التوسع يف األخصوعلى  التعليمية ذاتها

 دعم اجلهود لرفع املشاركة اجملتمعية يف حتقيق ضمان جودة التعليم وتطويره. 

 تفادة االطالع واملتابعة املستمرة للتطور العاملي وأفضل املمارسات يف جمال جودة التعليم واالعتماد واالس
 .منها يف التطوير املستمر

 التكنولوجية اجلامعات التطبيقية والكليات إنشاءمن خالل  فتح مسارات التعليم الفين. 

 الربامج التعليمية بها احلالية واملستقبلية وربط متطلبات سوق العمل الستقراء آلية إجياد. 

 .التكنولوجي التعليم والتعلم الستيعاب التطور تطوير اسرتاتيجيات 

 التدريس لتمكينهم من  هيئة وأعضاءقدرات املعلمني  املتمركز حول الطالب وبناء على التعلم التأكيد
  . تطبيقه

  للتعلم من حيث  االحتياجات اخلاصة مبناخ داعم من خالل متكني ذوي تفعيل شعار التعلم للجميع
 .بني الطالب األخربتقبل  التعلم والتوعية ووسائل اإلنشاءات

  تواملؤسساوالشراكة بني الصناعة  األعمالاالبتكار وريادة  اجلودة لتدعم التطوير املستمر ملعايري 
 .لتعليميةا

 اخلربات واالعرتاف  يدعم تبادل اجمال جودة التعليم مب والدولية يف اإلقليمية التوسع يف الشراكات
  .باالعتماد املتبادل

  التنمية املستدامة التعليمية وتفعيل دورها يف ؤسساتاجملتمعية للم  ةعلى املسئولي التأكيد.  

 لضمان مواكبتها   األكثروالتدريب كل مخس سنوات على  بالتعليم الفين راجعة التخصصات املقدمةم
 .نالقرن احلادي والعشري ومتاشيها مع مهارات لسوق العمل

 املختلفة ومستويات التعليم بأنواعالتشريعات اخلاصة  التشريعية وتكامل العمل على االستدامة . 


