
 

403 

 2017والثالثون  السادسالعدد              تعميم الجامعى          مجمة دراسات فى ال    
  مقدمة :
والمتغيرات  المستجدات من العديد الحادي والعشرين القرن مطمع في العالم يشيد
واالقتصادية،  الصناعية أشكاليا ، بمختمف األمم تنمية عمى أثرت التي الحيوية

 من المزيد وتبذل والحكومات والدول والشعوب األمم تجتيد والثقافية، لذا واالجتماعية،
 التربية رأسيا مجاالت وعمى نظميا من العديد تطوير سبيل في والمال والجيد الوقت
الحياة ، باإلضافة  مناحي عمى كبير وتأثير كبيرة خصوصية من ليا ، لما والتعميم

 ، ولتتواكب األخرى والمؤسسات الوزارات في المختمفة وتأثرىا باألنظمة إلى تأثيرىا
 ت .المتغيرا تمك تحتاجيا التي المتطمبات مع مخرجاتيا
 لسوق الفرد خالليا من التي ينطمق الرئيسية البوابة الثانوي التعميم مرحمة وتعد

سواء ، حيث تيدف مرحمة التعميم الثانوي إلى : "   حد عمى الجامعات أو العمل
إعداد الطالب لمحياة جنًبا إلى جنب مع إعدادىم لمتعميم العالي والجامعي ، أو 

لتأكيد عمى ترسيخ القيم الدينية والسموكية والقومية " المشاركة في الحياة العامة ، وا
( ، وبناء عميو نجد  7،  22المادة  ،1981 قانون التعميم -)جميورية مصر العربية 

أن ىناك اىتماًما ممموًسا في سياسات التعميم في البمدان العربية وما احتوتو األىداف 
يم متوافًقا مع السياسات التنموية العامة لنظام التعميم الثانوي بأن يكون ىذا التعم

   .  ، ا (  2212صائغ ،  الرحمن واالجتماعية واالقتصادية )عبد

( أن  : " التعميم حق لكل مواطن 19ولقد أكد الدستور المصري في مادتو )
ىدفو بناء الشخصية المصرية ، وتمتزم الدولة بمراعاة أىدافو في مناىج التعميم 

ا لممعايير العالمية ، والتعميم إلزامي حتى نياية المرحمة الثانوية ووسائمو ، وتوفيره وفقً 
أو ما يعادليا ، وتشرف الدولة عميو لضمان التزام جميع المدارس والمعاىد العامة 

 ( 11،  2214والخاصة بالسياسات التعميمية ليا " ) دستور جميورية مصر العربية ، 
عداد الفرد لمحياة ، كما مما سبق يتضح أىمية التعميم في بناء شخصي ة الفرد ، وا 

يعد التعميم الثانوي العام بمثابة العمود الفقري في العممية التعميمية ، فيو يحتل مكاًنا 
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وسًطا يصل بين التعميم األساسى من جية والتعميم العالي من جية أخرى ، و تقع  

عدادى م ، باإلضافة عميو مسئولية الوفاء بحاجات الطالب ورغباتيم و تطمعاتيم وا 
 لموفاء باحتياجات المجتمع ومتطمباتو التنموية .

 تحتل أن يجب التعميمى السمم من المرحمة ىذه المربين أن معظم يعتقد لذلك
 المقومات من – مبكًرا – الشباب لتمكين اإلصالح والتطوير حيث من خاصة أىمية

م من المعارف والميارات تمكيني وكذلك  العالمية، وفق المعايير التنافسية والميارات
التى تساعدىم إما عمى مواصمة الدراسة الجامعية أو االلتحاق بسوق العمل )المركز 

 ( . 22،  2229القومي لمبحوث التربوية والتنمية، 
إال  ، التطوير مراحل من العديد مصر في الثانوي العام  التعميم نظام شيد ولذا

 أمل وخيبة كفاءتو، وقمة المخرج ضعف عمى تؤكد والتربويين المجتمع نظرة أن
 النظام . ىذا من لممستفيد الخارجي

( أن سرعة تغيير السياسات التعميمية 1992وقد أظيرت دراسة محمد غنيمو )
في مواجية المشكالت التعميمية وصدور القرارات الجديدة بال تروي كان ليا األثر 

العام بصفة خاصة ، ومن ثم فإن  السمبي عمى التعميم بصفة عامة ، والتعميم الثانوي
ىناك حاجة ماسة اللتزام النظم السياسية بإقامة حياة ديمقراطية سميمة وما يعنيو ذلك 
من تقدير لقيمة الفرد ومشاركة حقيقية لو في كل أمر ييمو ، وضمان الحريات وعدالة 

 "( .516، 495، "1992تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية )محمد متولي غنيمو ، 
ومن ثم ، يتضح أن واقع التعميم الثانوي العام في مصر يفتقد كثيًرا من  

الديمقراطية والحرية والمشاركة عند التخطيط لو ، وعند رسم السياسة التعميمية لو ، 
حيث تستقل اإلدارة المركزية بالوزارة بوضع السياسة التعميمية ورسم الخطط ووضع 

يريات التربية والتعميم في المحافظات سوى التنفيذ المناىج واألىداف ، وما عمى مد
داخل مدارسيا دون إبداء أي رأي أو أي اعتراض عمى سياسة معينة )سميم البراسي، 

2225  ،176)  . 
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باإلضافة لذلك، اتسمت السياسة التعميمية في مصر بعدم االستقرار؛ نتيجة 

عميم ، وعدم تبنى نظرية تربوية لمتغيرات الوزارية المتعاقبة وارتباطيا بشخص وزير الت
واضحة المعالم يقوم عمييا النظام التعميمي ، كما أن التعميم لم يعرف بحال التحول 
إلى اإلدارة االستراتيجية التي من مظاىرىا قبول المساءلة ، ومنيجية اإلدارة باألداء ، 

جاح ، مما وال توجد لمتعميم في مصر رؤية استراتيجية طويمة األجل ترسم صورة الن
أدى إلى وجود أزمة تعميمية تحتاج إلى فكر استشرافى يتبمور في تخطيط استراتيجي 

الجامعى  قبل لمتعميم االستراتيجية الخطة -عمى المدى البعيد )جميورية مصر العربية 
2214/2232 ،16  . ) 

ولقد خضع نظام الثانوية العامة لمعديد من عمميات التطوير ، ومن أىم مظاىر 
تطوير ، أن الثانوية العامة مرت بمراحل مختمفة من حيث النظام والمناىج الدراسية ال

بالجامعات ، حتى أصبحت من كبرى  وأسموب االمتحانات ، ونظام تنسيق القبول
  .. المشكالت التعميمية فى مصر وأصبحت كابوًسا فمن عام واحد لعامين بمرحمتين

، ومن مواد  لتبديميا مًعا  .. إجبارية واختيارية ومن مواد  ، لمعودة ثانية لعام واحد 
لمقابالت   مجرًدا.. ومن المجموع  ، إلى ال تحسين  .. لمتصمة، ، ومن تحسين  .. منتيية

 ( .2228شخصية وامتحان قدرات )حسني ثابت،  
 مشكمة البحث : 

 يةالعام عمم فالتعميم ،  بالكمال يتصف تعميمي نظام يوجد ال أنو المسمم بو من
 المتعمقة والعمميات واألنشطة مكوناتيا في ومتنوعة الجوانب والمسارات متعددة معقدة
 . بيا

 أو وزير مسئولية تعد لم الراىنة أزمتو من بو والخروج التعميم تطوير أصبح ولذا
نما فقط متخصصين وزارة أو  المؤسسات جميع فيو تشارك قومًيا عمالً  أصبح وا 
 تعد لم التعميم قضايا أن كما وتطمعاتو، العام الرأي آمال واألفراد ويعكس والييئات
 يتحمميا قومية ومسئولية عام رأى قضية أصبحت المتخصصين، بل عمى قاصرة
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تاحة بتمك القضايا الجميع إعالم خالل من الجميع   أفراد معظم لمشاركة الفرصة وا 

قميني ،  جورجيتوأىدافو ) مالمح التطوير حول مواقعيم اختالف عمى المجتمع
2224  ،124) . 

الثانوي العام بصفة  عامة والتعميم مما سبق يتضح أن عممية تطوير التعميم
خاصة عممية ميمة وخطيرة تحتاج إلى مشاركة من الجميع، و فكر عميق و إحاطة 
تامة بما في المجتمع  وحاضره ومستقبمو ، وخاصة وأن ىناك العديد من التحديات 

ة ، واالجتماعية ، و التكنولوجية ، و التي ال يمكن تجاىميا ، السياسية  ، واالقتصادي
 بل يجب التصدي ليا ومواجيتيا .

وانطاًلقا من األىمية المحورية لمرحمة التعميم الثانوى فى السمم التعميمى فقد 
اتجيت جيود وزارتى التربية والتعميم والتعميم العالى فى الوقت الحالى نحو تطوير 

تعميم الثانوى بشقيو العام والفنى وتطوير سياسات القبول بالتعميم وتحديث مرحمة ال
العالي، وقد أثمرت ىذه الجيود عن عقد المؤتمر القومى لتطوير التعميم الثانوى 

م ، من منطمق ضرورة  2228وسياسات القبول فى التعميم العالى فى مايو عام 
المية إلكساب األجيال الجديدة االرتفاع بمستوى جودة التعميم لتصل إلى المعايير الع

فى مصر المعارف والميارات العممية والعممية المناظرة ألقرانيم فى المجتمعات 
المختمفة ، وتمكينيم من القدرات التنافسية الالزمة القتصاديات المعرفة العالمية 

 . (23 ،2229المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، والمحمية )
لجيود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعميم بمصر نحو تحسين وعمى الرغم من ا

وتطوير أداء التعميم الثانوي العام ، إال أنو في الفترات األخيرة ازداد مستوى انعدام 
الثقة بالمدرسة الثانوية في المجتمع المصري ، حيث تزايدت عدد الشكاوى المقدمة من 

من معممي المدارس الثانوية العامة ، وتزايدت أولياء األمور بسبب عدم كفاية الكثير 
عدم الثقة في قدراتيم عمى قيادة عممية اإلصالح والتعميم لطالبيم ، واىتزت مكانة 
المعمم في أذىان الطالب ، فمم يعد المعمم قدوة بسبب تدني مستواه االقتصادي ولجوئو 
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عصام رمضان ، عبد الناصر عطايا و إلى الدروس الخصوصية لتعزيز ذلك المستوى)

2213 ،1277)  . 
كما أن ىناك مؤشرات سمبية متعددة في مجال التعميم الثانوي العام بمصر منيا 
تزايد الغش في االمتحانات ، واليروب من المدرسة وكثرة الغياب ، وىدر اإلنفاق ، 

 وتعاظم دور االمتحانات بشكل أدى النتشار الدروس الخصوصية . 
يدت امتحانات الثانوية العامة في مصر في العام فقد شباإلضافة لما سبق 

م  أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة  بعد فشل وزارة 2215/2216الدراسي 
 عمى مواقع التواصل االجتماعى وصفحات الغش ياالتربية والتعميم فى مواجية تسريب

مواد الدراسية االلكترونى ، ما اضطر وزارة التربية و التعميم إللغاء امتحان بعض ال
 وتأجيل البعض اآلخر، األمر الذى يضع وزارة التربية والتعميم فى أزمة حقيقية .

تسريب امتحانات الثانوية العامة عمى النحو الذى تم ىذه المرة أمًرا وتعد أزمة 
الدولة المصرية ، و ييدد األمن القومى أو الدولة المصرية ، إذ ال شك أن  يمس أداء

تشير إلى إخفاق مؤسسى فادح ، حيث أكد الوزير المسئول وكذلك وقائع التسريب 
يكون ىناك أى تسريب وأن ىناك خطًطا  المسئولون عن امتحان الثانوية العامة أنو لن

محكمة قد وضعت لضمان ذلك ، ومن ثم فإن ضرر الكارثة فادح إذ أن ما حدث من 
من شأن نتائجيما أن تيدد  بتكافؤ الفرص ، تسريب وغش يعنى تزييًفا لمقدرات وعصًفا

الذين لن يتيح ليم ىذا التزييف أن يخدموا وطنيم فى  بحرمان المجتمع من خيرة أبنائو
 .( 2216أحمد يوسف،المكان األمثل لقدراتيم )

ولذا كثر الجدل والنقاش حول االختبارات العامة لممرحمة الثانوية العامة في البالد 
ولوجًيا ، وذلك ألىمية صياغة قرار القبول في مؤسسات النامية ، والمتقدمة عممًيا وتكن

ومعاىد التعميم العالي ، والرتباط ذلك بعجمة التقدم والتطور ، وكذلك الرتباط فرص 
 . (213،  2229المحرج،  حمدالعمل بالقدرات والميارات )
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ولقد أقرت العديد من الدول بأن االعتماد عمى معيار واحد فقط لتحديد مصير  

ومستقبمو أسموب غير فعال ، ورأت إضافة معايير أخرى ، كاختبارات القدرات  الطالب
العامة ، والمباراة /االمتحانات التنافسية ، والمقابالت الشخصية ، وسجالت الطالب 
المدرسية خالل المرحمة الثانوية ، ذلك أن ىذه المعايير اإلضافية تعطي صورة أكثر 

 ( .  89،  2229رفيقة حمود ،) تفصياًل عن قدرات الطالب وخصائصو
ومن ثم ، يؤكد محمد الشاروط  عمى ضرورة تقويم كافة الجوانب ذات العالقة 
بقضية القبول في مؤسسات التعميم العالي من خالل السياسات واإلجراءات واألنظمة 
والتعميمات من أجل الوقوف عمى مدى استجابتيا لمتطمبات التنمية ، والتعرف عمى 

ارات خريجي المرحمة الثانوية باعتبارىم مدخالت نظام التعميم العالي قدرات ومي
 ( .567،  2212)محمد الشاروط  ،

مما سبق يتضح أن نظام الدراسة واالمتحان بشيادة التعميم الثانوي العام في  
مصر ، ونظام القبول بالتعميم العالي بحاجة إلي تطوير لمواجية أوجو القصور والخمل 

 لذا تتضح مشكمة البحث في التساؤل الرئيس التالي : في النظام و 
كيف يمكن تطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة في مصر 

 عمى ضوء سياسات القبول بالتعميم العالي ؟
 ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس عدد من األسئمة الفرعية ىي : 

 انوية العامة في مصر ؟ما واقع نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الث .1
ما قواعد ونظم القبول بمؤسسات التعميم العالي في مصر؟ وما أوجو النقد  .2

 التي توجو إلييا ؟
 ما أىم نماذج سياسات القبول بالتعميم العالي في دول العالم ؟ .3
ما التصور المقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة في  .4

 ات القبول بالتعميم العالي ؟ مصر عمى ضوء سياس
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 أىداف البحث : 

ييدف البحث الحالي إلى تطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة في 
 مصر عمى ضوء سياسات القبول بالتعميم العالي ، وذلك من خالل :

 رصد واقع نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة في مصر .  .1
د ونظم القبول بمؤسسات التعميم العالي في مصر، وأوجو النقد التي تحديد قواع .2

 توجو إلييا .
 الوقوف عمى أىم نماذج سياسات القبول بالتعميم العالي في دول العالم. .3
تقديم تصور مقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة في  .4

  مصر عمى ضوء سياسات القبول بالتعميم العالي.
 أىمية البحث :

 تكمن أىمية البحث فيما يمي :  
أىمية المرحمة الدراسية التي يتناوليا البحث وحيويتيا ؛ حيث أنيا حمقة الوصل بين  .1

التعميم األساسي ، والتعميم العالي والجامعي ، كما تتعامل مع الطالب في مرحمة 
 من أخطر مراحل عمرىم .

 م الثانوية العامة في مصر . نظا تطوير إلى الداعيةمواكبة الجيود  .2
نظام جديد لمدراسة واالمتحان  نحو والتعميم التربية وزارة في المختصة الجيات توجيو .3

 مصر. في العامة بشيادة الثانوية
 التغمب عمى العديد من السمبيات التي تواجو النظام الحالي لمثانوية العامة في مصر .  .4
العالي ىي قضية تشغل الرأي العام دائًما  أن نظم وسياسات القبول بمؤسسات التعميم .5

الرتباطيا بمستقبل الشباب ، كما أنو موضوع يشغل رجال التعميم والمختصين ، 
وذلك الرتباطو بنظم التعميم األخرى وكذلك الرتباطو بحاجة المجتمع ومستقبل 

 التنمية في مصر.
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خطيط ليذه المرحمة ، تعدد المستفيدين من التصور المقترح ؛ ومنيم المسئولين عن الت .6 

 وصانعي السياسة التعميمية . 
 منيج البحث : 

وذلك  الوصفي، المنيج البحث استخدم فقد أىدافو تحقيق البحث يستطيع حتى
الوقوف عمى في مصر، و  نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة عواق لوصف

، وأوجو النقد التي توجو إلييا ، أىم قواعد ونظم القبول بمؤسسات التعميم العالي في مصر
باإلضافة إلى الوقوف عمى أىم نماذج سياسات القبول بالتعميم العالي في دول العالم ، 
بما يسيم في تقديم تصور مقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة 

ق الخطوات وكل ذلك سيتم وففي مصر عمى ضوء سياسات القبول بالتعميم العالي . 
 التالية :

 أواًل: اإلطار النظري ، ويشتمل عمى:
في  نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة ععرض وتحميل لواق .1
 ) وذلك لإلجابة عن السؤال األول من أسئمة مشكمة البحث ( . مصر،
عرض وتحميل ألىم سياسات القبول بالتعميم العالي ، )وذلك لإلجابة عن  .2

 ثاني والثالث من أسئمة مشكمة البحث (. السؤال ال
ثانيا : تصور مقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة 

) وذلك لإلجابة عن السؤال  في مصر عمى ضوء سياسات القبول بالتعميم العالي
 الرابع من أسئمة مشكمة البحث (. 

 مصطمحات البحث : 
 تطوير: -

يط الفرص التعميمية التي تستيدف إحراز تغييرات بعينيا في تخطيعني التطوير : 
....(  -سموك الطالب  –المنيج المدرسي  –الشيء المستيدف ) النظام التعميمي 

 ( .   327، 2229وتقدير المدى الذي حدثت بو ىذه التغييرات )مجدي إبراىيم ، 
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م . كما أنو الوصول يعرف التطوير عمى أنو النمو في البنية والوظيفة والتنظيكما 

بالشيء المطور إلى أحسن صورة من الصور ، حتى يؤدي الغرض المطموب منو 
بكفاءة تامة ، ويحقق األىداف المنشودة منو عمى أتم وجو ، وبطريقة اقتصادية في 

 ( . 15، 2228الوقت والجيد والتكاليف )فاتن عزازي، 
 شيادة الثانوية العامة: 

والتي العام  التعميم الثانويالطالب بعد إتمامو مرحمة  الشيادة التي يحصل عمييا
عالي ، ومدة المرحمة الثانوية ثالث سنوات، يمكن لطالب الثانوية لمتعميم التؤىمو 

العامة اختيار المواد التي يدرسيا عن طريق التخصص الذي يختاره حسب رغبتو : 
 عممي ) عموم أو رياضيات (  أو أدبي. 

نظام الدراسة واالمتحان بشيادة  المفيوم اإلجرائي لمصطمح ) تطوير
 الثانوية العامة ( : 

عممية متكاممة تستيدف تغيير مخطط لنظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية 
الوصول بو إلى أحسن صورة ممكنة ، حتى يحقق األىداف المنشودة منو العامة بغية 

 عمى أتم وجو ، وبطريقة اقتصادية في الوقت والجيد والتكاليف .
 أواًل : اإلطار النظري: 
 واقع نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة في مصر: 

تستمد المرحمة الثانوية فمسفتيا وأىدافيا من كونيا مرحمة عبورية بين المرحمة 
األولى والمراحل األخرى سواء كانت جامعات أو معاىد أو الحياة ذاتيا ؛ فالمرحمة 

ع األطفال ؛ إذ يكتسبون فييا المقومات األساسية التي تعدىم األولى أساسية لجمي
لممواطنة السميمة ، والمرحمة الجامعية أو العالية تعد الشباب ألعمال مينية يمارسونيا 
بعد تخرجيم ، لذا تعد المرحمة الثانوية ىي مرحمة بناء الذات ، وتكوين الشخصية 

ثل الفترة العمرية المقابمة لممرحمة السوية ذات االتجاىات والقيم السميمة حيث تم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
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الثانوية مرحمة اإلعداد الجاد لممواطن الفرد في قيمو ومعتقداتو وسموكو وىويتو )كامل  

 (. 2222،16جاد ، 
ولذا يجب أن تقوم فمسفة التعميم الثانوي العام في مصر عمى مجموعة من 

 ( 161 – 162،  2216إبراىيم المتولي، المبادئ منيا : ) 
 ويعني أن الثقافة تنشأ وتتطور حتى تشبع حاجات  النسبية الثقافية مبدأ :

أبناء المجتمع ، ومن ثم التفاعل مع كل الثقافات واالستفادة منيا في إطار الحفاظ 
 عمى اليوية الثقافية لممجتمع .

 ويعني أن ىناك مساحة واسعة تمتقي فييا كل الثقافات  مبدأ اإلنسانية :
التنوع واالختالف ، وتتمثل األرضية المشتركة بين ىذه  بالرغم من وجود عنصر

 الثقافات في البقاء والنماء والحرية .
 ويعني ضرورة قيام اإلنسان بالتوفيق بين الشعور المتنامي  مبدأ التوفيقية :

 بالوجود في عالم مترابط ومتداخل ، والشعور بالمسئولية األخالقية تجاه ىذا الوجود .
 ويتضمن احترام الحريات األساسية لمفرد ،  اإلنسان مبدأ عالمية حقوق :

وتحقيق التفاعل البناء بين الفرد والمجتمع ، عمى أن يكون لمفرد االستقالل دون 
ثبات الذات دون النكران ، ولممجتمع الوالء واالنتماء والعطاء والمشاركة  الذوبان ، وا 

 في عجمة التنمية .
( 22في المادة ) 1981لسنة  139قانون رقم ولقد نص قانون التعميم الصادر بال

عمى ما يمي : " تيدف مرحمة التعميم الثانوي إلى إعداد الطالب لمحياة جنًبا إلى جنب 
مع إعدادىم لمتعميم العالي والجامعي ، أو المشاركة في الحياة العامة ، والتأكيد عمى 

قانون التعميم  -عربية ترسيخ القيم الدينية والسموكية والقومية " )جميورية مصر ال
وتكاد تجمع الدراسات المتخصصة التي اىتمت بدراسة أىداف التعميم ( . 7،  1981

 الثانوي عمى األىداف التالية :  
 . إعداد الفرد المؤمن باهلل وكتبو ورسمو وقيمو الدينية 
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  إعداد الفرد المؤمن بوطنو ، ولديو انتماء لألمة العربية بصفة خاصة واإلنسانية
 صفة عامة .ب
  تزويد الفرد بالقدر المناسب من المعارف والميارات الالزمة لتحقيق ذاتو ، ومواكبة

 التغيرات العالمية.
  (. المركز إعداد الطالب لمواصمة تعميمو العالي والجامعي من أجل تحقيق التنمية

 (18،  2009،القومي لمبحوث التربوية والتنمية 
  عمى مواجية المستقبل ، مع التأكيد عمى اليوية بناء الشخصية المصرية القادرة

 الثقافية العربية واإلسالمية لمشخصية المصرية .
  عداد جيل منتج يساىم مساىمة فعالة في النيوض التعرف عمى حاجات المجتمع وا 

 بالمجتمع .
  تنمية تقدير المسئولية والعمل عمى أن يدرك الطالب ما لو من حقوق وما عميو من

 واجبات .
 داد الطالب القادر عمى االبتكار والتجديد والتحميل ، وذلك بتزويده بالميارات إع

 (58،  2225السيد مندور،  الفكرية والعقمية المناسبة لمحياة المصرية .)
: )غادة عبد  وعمى ضوء ما سبق يمكن بمورة أىداف التعميم الثانوي العام فيما يمي

 (117، 2229السالم، 

 لتعمم مدى الحياة تعمًما ذاتًيا الثانوي العام من االستمرار في ا تمكين خريجي التعميم 
  تنمية قدرة الخريج عمى العمل المنتج في سوق العمل ، من خالل تزويده

بالمعمومات والميارات العممية والعممية ، وميارات االتصال والتفاوض في الحياة 
 العممية .

 لطالب لموطنو ، وتمكنو من لغتو تنمية المواطنة لتعميق اليوية وتنمية والء ا
 القومية ، ومعرفتو لتاريخو وواقعو وحقوقو ومسئولياتو.
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ومن المالحظ أن التعميم الثانوي العام بوضعو الحالي  يعاني العديد من  

المشكالت والتي تعوق تحقيقو ألىدافو الخاصة في إعداد الطالب إعداًدا متكاماًل ، 
 :  تضح ذلك من اآلتيويومواجية المشكالت الحياتية ، 

  . عدم االستناد إلى فمسفة تربوية واجتماعية واضحة 
  ضعف مخرجاتو مما يحد من تنمية المجتمع وتمبية احتياجاتو في مختمف

 المجاالت ومما يؤثر عمى تقدمو وتطوره .

  ضعف المردود االقتصادي من التعميم الثانوي العام حيث ترتفع تكمفتو ويزداد
 (113،  2223شور عيد ، اليدر فيو . )عا

  ، الشعور الجماىيري المحيط تجاه واقع األداء في المدرسة الثانوية العامة
 وتدني المخرجات األساسية والحقيقية ليا . 

  ضعف تمبية احتياجات الطالب النفسية واالجتماعية ، ووجود قصور في
 ار واإلبداع . تنمية الميارات ، والقيم ، وأساليب التعمم الذاتي ، وروح االبتك

  ضعف قدرة التعميم الثانوي عمى تمبية مخططات التنمية ومسايرة متطمبات
التطور االجتماعي واالقتصادي نتيجة النخفاض كفاءتو الداخمية والخارجية . ) غادة 

   (125 -124،   2229عبد السالم، 
منيا  وتستمد مرحمة التعميم الثانوى أىميتيا من أربعة أبعاد أساسية يشكل كل

المركز القومي لمبحوث التربوية أىمية خاصة ، وتتمثل ىذه األبعاد فيما يمي: ) 
  (23 -22،  2229والتنمية ، 

 الطالب، ىامة من عمرية بشريحة : اعتبارىذه المرحمة معنية البعد األول 
أى مجتمع ، وتنيض بو ،  مستقبل ترسم التى المبكر الشباب فترة تمثل شريحة وىى
 عمى يتحدد التى المرحمة إنيا حيث الفرد مستوى أىمية عمى ذات المرحمة هىذ أن كما

 المستقبل. فى واقتصادًيا ونفسًيا اجتماعًيا الفرد نمو خبراتيا مسار ضوء وفى أساسيا



 

415 

 2017والثالثون  السادسالعدد              تعميم الجامعى          مجمة دراسات فى ال    
 الثانوى التعميم فى بالنمو إيجابًيا االقتصادى يرتبط النمو الثانى : البعد 

 مع بكفاءة التعامل درجة عمى كبير تأثير لو نوىالثا التعميم والتعميم العالى ؛ إذ أن
 – الواسعة العمرية الشريحة ىذه تزويد خالل من التكنولوجيا بانتشار األدوات المرتبطة

 التكنولوجيا. مع التعامل بميارات – الثانوى طالب التعميم
 نقل عممية فى يظير واضًحا الثانوى التعميم تأثير إن الثالث: البعد 

 المطموبة  لمتوسع الميارات يوفر الثالث ، كما أنو يمكن أن العالم إلى التكنولوجيا
 العالمية المرتبطة لالستثمارات جاذًبا مناًخا باإلضافة إلى أنو يوفر التكنولوجى،
  المتقدمة. بالتكنولوجيا

 العدالة أن يحقق شأنو من الثانوى فى التعميم إن التوسع :الرابع البعد 
 المجتمع، وبالتالى فى الفقيرة لمشرائح االستفادة قاعدة توسيعاالجتماعية من خالل 

 الثانوى الخاص التعميم سياسة من إلى االنتقال الجادة السياسات تسعى أن يجب
 لمجماىير.   الثانوى التعميم إلى بالصفوة

 : سياسة القبول بالتعميم الثانوي العام
شروط القبول  1981لسنة  139( من قانون التعميم رقم 23لقد حددت المادة ) 

رسة في مرحمة التعميم الثانوي ابمرحمة التعميم الثانوي بصفة عامة كما يمي :  " مدة الد
ثالث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف األول من مرحمة التعميم الثانوي أن 

في يكون حاصاًل عمى شيادة إتمام الدراسة بمرحمة التعميم األساسي ، وأال يزيد سنو 
أول أكتوبرمن العام الدراسي عمى ثمانية عشر عاًما، ويصدر وزير التعميم القرارات 

قانون التعميم   -جميورية مصر العربية ) المنظمة لحاالت التجاوز عن السن"
1981 ،7) . 
باإلضافة لما سبق يحدد وزير التعميم شروط وأحوال القبول في كل مرحمة  

المتقدمين في  بين الجامعي عمى أن تكون المفاضمة تعميمية من مراحل التعميم قبل
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المرحمة الثانوية عمى أساس عاممي السن والمجموع الكمى لمدرجات عمى مستوى  

 ( .4،  12، المادة  1981قانون التعميم  -المحافظة )جميورية مصر العربية 
مما سبق يتضح أن شروط القبول بمرحمة التعميم الثانوي العام عمى النحو 

 تالي : ال
 الحصول عمى شيادة إتمام الدراسة بمرحمة التعميم األساسي . .1
أال يزيد سن المتقدم في أول أكتوبرمن العام الدراسي عمى ثمانية عشر عاًما،  .2

 السن.  عمى أن يصدر وزير التعميم القرارات المنظمة لحاالت التجاوز عن
ة عمى أساس عاممي المتقدمين في المرحمة الثانوية العام بين تكون المفاضمة .3

 السن والمجموع الكمى لمدرجات عمى مستوى المحافظة. 
والطالب فى  المدارس لعدد الكمي التطور يوضح (  1)  رقم و فيما يمي : الجدول

)  –(  2211/2212سنوات فى الفترة من )  خمس مدى الثانوي المصري عمى التعميم
 (2216/ 2215اإلحصائي،  الكتاب  -العربية  مصر ( )جميورية 2216/  2215

 2216-2215 2215-2214 2214-2213 2213-2212 2212 -2211 المراحل
 طالب مدارس طالب مدارس طالب مدارس طالب مدارس طالب مدارس 

 الثانوي
 العام

278
2 

132444
2 

287
4 

139226
2 

299
4 

145547
2 

311
4 

153526
4 

323
5 

157633
6 

الثانوي 
129 829293 966 794215 966 856126 947 837252 924 الصناعي

2 843822 

الثانوي 
 187997 232 168725 225 165513 199 179213 188 169734 185 الزراعي

الثانوي 
 التجاري

724 582342 733 629742 756 628423 744 615588 732 622528 

ثانوي 
 58361 98 52364 82 41748 63 41978 61 39242 59 فندقي

( السابق أن أعداد مدارس الثانوي العام فى تزايد 1) يتضح من الجدول رقم
مستمر باإلضافة إلى تكدس الطالب في التعميم الثانوي العام عمى حساب األنواع 
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األخرى ، وقد يرجع ذلك إلى أن التعميم الثانوي العام ىو الطريق المؤدي لمتعميم 

الفني ومنيا ما يتعمق العالي ، باإلضافة إلى كثرة المشكالت التي يواجييا التعميم 
باإلمكانات البشرية أو المادية أو نوعية البرامج المقدمة أو االنخفاض النسبي لنوعية 

  التعميم والنظرة المتدنية لمتعميم الفني. 
 :  نظام الدراسة واالمتحان بشيادة التعميم الثانوي العام

ارية ومواد اختيارية، تتكون مقررات الدراسة في التعميم الثانوي العام من مواد إجب
ويصدر بتحديد ىذه المواد وعدد المواد االختيارية التي يتعين عمى الطالب أن يجتازىا 
بنجاح ، قرار من وزير التعميم بعد موافقة المجمس األعمى لمتعميم قبل الجامعي 

،  1981قانون التعميم  -وموافقة المجمس األعمى لمجامعات )جميورية مصر العربية 
 ( .  8،  26 المادة

وتطبق وزارة التربية والتعميم في مصر اآلن نظام الفصمين الدراسيين في الصفين 
األول والثاني الثانوي العام ، ونظام السنة الدراسية الكاممة في الصف الثالث الثانوي 

 العام  .
 -جميورية مصر العربية أما بالنسبة لشروط التقدم المتحان الثانوية العامة )

لقانون التعميم الصادر ( 28فقد حددتيا المادة ) ( 9 – 8، ،  1981التعميم قانون 
حيث أوضحت أنو يجرى االمتحان لمحصول عمى  1981لسنة  139بالقانون رقم 

شيادة إتمام الدراسة الثانوية العامة عمى مرحمة واحدة فى نياية السنة الثالثة، ويسمح 
وذلك بالمدارس ، ان فى المواد المقررة بيا لمطالب فى نياية المرحمة بالتقدم لالمتح

كما يجوز لو التقدم ليذا االمتحان من  ،الرسمية والخاصة التى تشرف عمييا الدولة
ويدرس طالب ، وفًقا لمضوابط التى يصدر بيا قرار من وزير التربية والتعميم ،الخارج

باإلضافة إلى المواد  القسم العممى المواد العممية وطالب القسم األدبى المواد األدبية
كما يحدد بقرارمن وزير التربية والتعميم وقف القيد وقواعد تنظيم  ، اإلجبارية لمقسمين
 قبول األعذار .
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ولكل طالب رسب بالدوراألول فى مادة أو مادتين عمى األكثر أن يتقدم إلعادة  

فيو عمى االمتحان فيما رسب فيو بالدور الثانى ، بحيث ال يحصل الطالب فيما رسب 
( من القانون عمى 29% من النياية الكبرى لممادة. كما أكدت المادة )52أكثر من 

أن يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة لمدراسة فى الصف الثالث الثانوى 
شيادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بيا الستكمال الدراسة الجامعية خالل 

لحصولو عمييا ، وتعتبر شيادة الثانوية العامة شيادة منتيية  السنوات الخمس التالية
 تصمح لمتعامل بيا فى سوق العمل . 

 ولقد مر نظام الدراسة واالمتحان بالثانوية العامة في مصر بعدد كبير من
؛ عبير صالح  2213محمود عموان ، ؛  193،  2227: )ميا جويمي ،  التغيرات
 (2214الدين ، 

o  والتعميم نظاًما جديًدا عمى الثانوية  دخمت وزارة التربية، أ1981ففى عام
شعبتين أيًضا، وكان التخصص يبدأ مع ىذا  العامة، وتم تشعيب القسم األدبي إلى
يستمر ىذا النظام طوياًل، حيث تم إلغاؤه بالقرار  النظام منذ الصف األول الثانوى، ولم

وية العامة إلى ثانوية السنة ، وبالتالي عادت الثان1988لسنة  233الوزارى رقم 
الثانوي دراسة عامة والتخصص يقع في الصف  الواحدة، فكان الصف األول والثاني
 الشيادة .  الثالث فقط، الذي كان بمثابة سنة

o  المواد  ، تعدل نظام الدراسة في الثانوية العامة، وتم إدخال 1991وفى عام
فيو دراسة  كان ىذا أول عام يتم االختيارية لدراسة ميول وقدرات الطالب، وكذلك

 المستوى الرفيع لمطالب، بما يساعد عمى زيادة مجموع الطالب .

o  تحول الدراسة في الشيادة الثانوية إلى النظام الممتد بين 1994وقد شيد عام 
ومواد اختيارية  العامين الثانى والثالث الثانوي، وكانت الدراسة تتم بموجب مواد إجبارية

الب عند التخصص في الصف الثانى الثانوي، ووفقا ليذا النظام كانت يختارىا الط
 تحسب درجة الطالب بمتوسط ما حصل عميو من درجات في العامين الثانى والثالث
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لمثانوية العامة، وفى نفس العام ُأدخل نظام تحسين المجموع ، وأصبح من حق 

لتحسين درجاتو فى شير دور ثان  الطالب، سواء الراسب أو الناجح التقدم المتحان
بالمائة من الدرجات، وقد  أغسطس ، وانتشرت وقتيا ظاىرة النتائج التى تتجاوز مائة

ظمت  97/1998النظام بعد عامين من تطبيقو ، وبداية من العام الدراسي  ألغى ىذا
 الشعبتين . الثانوية العامة تدرس بنظام العامين وبنظام

o  قانوًنا بتحويل احتساب درجات ، أصدر مجمس الشعب  2212وفي عام
 .  الشيادة الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد ىو الصف الثالث الثانوي 

ومنذ بداية التسعينات من القرن العشرين وحتى اآلن وجيت وزارة التربية والتعميم 
عناية خاصة ليذه المرحمة ، وقد تمثل ذلك في صدور العديد من القوانين و القرارات 

( لسنة 185وزارية المتالحقة لتطوير ىذه المرحمة ، بدأت بصدور القرار رقم )ال
، والذي قسم العام الدراسي إلى فصمين دراسيين في الصف األول والثاني من  1992

، والذي عرف بنظام  1994( لسنة 2المرحمة الثانوية ، ثم صدور القانون رقم )
، وذلك بيدف تخفيف العبء  1997ة ( لسن162التحسين ، وتعديمو بالقانون رقم )
العبء النفسي والعصبي واالقتصادي عمى أسرىم الدراسي عمى الطالب ، وتخفيف 

 . ( 7،  2228، ىيام أحمد )
ويالحظ أن محاوالت التطوير في خطة الدراسة اقتصرت عمى إضافة مقررات 

اد أساسية لجميع دراسية أو حذفيا ، أو زيادة وزنيا النسبي ، وتتضمن مواد الدراسة مو 
الطالب و مواد أخرى لالختيار من بينيا وفًقا الستعداد الطالب ، وقدراتو ، وبالنسبة 

 لممقررات الدراسية فيغمب عمييا الطابع النظري ، وتتصف بالكثرة والطول . 
وتعد االمتحانات أحد األنظمة الفرعية التي يتكون منيا أي نظام تربوي إال أنيا 

خطر األنظمة الفرعية التي تترك بصماتيا عمى مجمل النظام التربوي تعتبر من أىم وأ
وتؤثر انعكاساتيا السمبية عمى أداء النظام التعميمي بكميتو ، ومن ىنا يأتي حرص 
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األنظمة التعميمية في دول العالم عمى تطوير نظم االمتحانات فييا وتجديدىا وتقميص  

 ( . 119، 1999 ما يصاحبيا من ظواىر سمبية )أحمد الخطيب ،
ولذا فقد حظي امتحان شيادة الدراسة الثانوية العامة وما يتعمق بو من أنظمة 
وتعميمات باىتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعميم ، ويظير ذلك واضًحا من خالل 
التعديالت والتحسينات المستمرة عمى ىذا االمتحان بيدف تحسين مخرجاتو وتحقيق 

 من أجمو . األىداف التي وضعت
إذ يشكل امتحان الدراسة الثانوية العامة حدثًا ميًما بالنسبة لمطالب وأولياء 
أمورىم ، وبعد أن ينيي الطالب االمتحان يتحدد في ضوئو مستقبميم ، وىذا يعني أن 
مستقبل الطالب األكاديمي أو الميني مرىون بنتائج ذلك االمتحان ، وبذلك أصبح 

ده مستقبميم وفرصتيم في التعميم )محمد خطايبة وراتب السعود منعطًفا حرًجا يتحدد عن
 ،2229  ،13 . ) 

وقد أصبح ارتباط ىذا التعميم باالمتحانات وبالشيادة أوثق من ارتباطو بالحياة 
وبالثقافة العامة ، والتحصيل المعرفي فيو مقدم عمى أي نشاط آخر ، واستيعاب المادة 

نمية الجوانب المختمفة في شخصية المتعمم . ولذا فإنو الدراسية فيو يمغي أي اىتمام بت
-164، 2225في ظل ىذا التعميم فال مجال فيو لمتفكير واالبداع )سميم البراسي، 

165  . ) 
كما أصبحت من أىم وظائف امتحان الشيادة الثانوية العامة في مصر ىي ) 

لعميا من خالل مكتب االنتقاء والفرز ( وذلك ألنيا تؤدي بالطالب أصحاب الدرجات ا
التنسيق إلى أفضل الكميات في أفضل الجامعات ، من خالل نظرة معينة ألفراد 
الشعب المصري حيث أنيم يربطون بين المكانة االجتماعية والوضع االقتصادي وبين 

  .  (148،  2228أحمد الباز ، المؤىل الذي يحصل عميو الطالب )
نما ىو وسيمة ، إن االمتحان ليس ىو اليدف األساسي م ن عممية التعميم ، وا 

المفروض منيا أن تكشف عن أوجو القوة و الضعف في العمل التعميمي ، وبالتالي 
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فبقدر ما تكون ىذه الوسيمة ) االمتحان ( كاشفة كشًفا صحيًحا عن أوجو القوة 

)سعيد إسماعيل ،  والضعف ، بقدر ما تساعد بالفعل عمى التطوير الفعال لمتعميم
1994 ،23 . ) 

ويعد التقييم مصطمح عام لمجموعة من العمميات التي تقيس نتائج تعمم الطالب  
من حيث المعرفة والميارات والقدرات المكتسبة ، وبالتالي يمكن  تصنيف الطالب من 
حيث النجاح أو الفشل ، والتعرف عمى نقاط القوة والضعف في األداء و تقييم فعالية  

 .   (Ulster University, 2016 , 3)تحسين األداء التدريس ، بما يسيم في
وبالتالي فإن اليدف من التقييم ىو التحسين وليس مجرد القياس فقط ، وال تزال 
المدارس الثانوية العامة تشير إلى أنيا بحاجة إلى تطوير عممية التقييم لمساعدة 

 ,Office for Standards in Education)  الطالب عمى التعمم بشكل أفضل 
فالتعميم يجب أن ينتقل من شكمو التقميدي المعتمد في األساس عمى   .  (34 ,2003

الحفظ والتمقين إلى تعميم يقوم عمى حل المشكالت ، وبحث عن الحمول ، مع تطوير 
المركز القومي لمبحوث التربوية فعمي لممناىج بما يحفز الطالب عمى التخيل واإلثارة )

  (. 3، 2212والتنمية ، 
 سمبيات امتحان شيادة الدراسة الثانوية العامة في مصر : 

عمى الرغم من أن  نظام امتحان الثانوية العامة يتضمن مجموعة من اإلجراءات 
والعمميات والسيناريوىات ، والذي يتم إعداده بطريقة منتظمة ودقيقة ؛ بيدف إعطاء 

ا لمجيد كل طالب حقو من الدرجات من أجل وصول كل طالب إلى ىدف ًً و وفًق
االىتمام المتزايد بتطوير  المبذول منو خالل دراستو بالثانوية العامة ، باإلضافة إلى

نظم االمتحانات والتقويم بالتعميم الثانوي العام بصدور العديد من القوانين والقرارات 
 ، إال أنو يعاني من العديد من السمبيات منيا : الوزارية
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 :  قياس الجانب المعرفي -1  

حيث أنو امتحان تحصيمي ال يقيس إال جانًبا واحًدا وىو قدرة الطالب عمى 
االستظيار والحفظ لممعمومات النظرية ، ويعجز ىذا االمتحان عن قياس جوانب ىامة 
أخرى تتعمق بنواتج التعمم عند الطالب من مثل القيم واالتجاىات والميارات األدائية أو 

(. ومن ثم  تؤكد 132،  1999العميا )أحمد الخطيب، السموكية والعمميات العقمية 
االمتحانات الحالية عمى مبدأ التطابق أكثر من تأكيدىا عمى مبدأ التنوع والتعدد في 

 القدرات والميارات بين الطالب .
ويؤكد خبراء التربية والتعميم أنو يجب عند وضع أسئمة الثانوية العامة أو غيرىا 

% لمستوى 16سئمة تناسب مستوى الطالب العاديين ، و% من األ68أن تكون نسبة 
% لمستوى الطالب تحت المتوسط ، كما يرى آخرون 16الطالب فوق المتوسط ، و

% ، 35أن االمتحانات يجب أن توضع بحيث يمثل مستوى التذكر فييا نسبة 
% لممستويات 15% في حين تبقى نسبة 22% ، ومستوى التطبيق 32ومستوى الفيم 

   ( .222،  2228من الطالب )زكي البحيري ، العميا 

 :  اإلىدار في الموارد االقتصادية -2
إن عقد ىذا االمتحان يتطمب مشاركة أعداد ضخمة من اإلداريين والمعممين في 
دارة ومراقبة ىذا  الوزارة وفي المديريات وفي المدارس ، سواء من أجل تنظيم وا 

افآت ليم لمدة تتجاوز الشير كل عام ، إضافة االمتحان باإلضافة لدفع الرواتب والمك
إلى النفقات المترتبة عمى إشعال القاعات في المدارس ، وىذا يمثل إىداًرا في الموارد 

 (. 134،  1999االقتصادية لوزارة التربية والتعميم )أحمد الخطيب، 
تخمف االمتحانات عن مواجية التغيرات االجتماعية واالقتصادية  -3

 : جيةوالتكنولو 
مما يعني اقتصار التقويم عمى برمجة عقول الطالب في ضوء نمط االمتحان ، 

باإلضافة إلى قصور .  (117،  2223عاشور عيد ، والنجاح دون تعمم حقيقي)
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االمتحانات وأساليب التقويم بالمدارس الثانوية العامة عن مسايرة االتجاىات الحديثة ، 

مية التقويم باعتباره الوسيمة التي يحكم بيا عمى فاعمية فبينما تتزايد الدعوة لالىتمام بعم
العممية التعميمية ، إال أن األساليب التقميدية لمتقويم ما زالت تحتاج إلى مراجعة ، 
وذلك ألنيا ال تقيس في أغمب األحيان سوى القدرة عمى الحفظ واالستظيار واسترجاع 

ية عن تعمم الطالب عمى مدار المعمومات في زمن معين ، كما ال تقدم صورة حقيق
 .  (149 -148،  2228أحمد الباز ، العام )
 القمق النفسي واالجتماعي المصاحب لالمتحان :  -4

إن األجواء و الممارسات اإلدارية التي يتم فييا عقد ىذا االمتحان إنما تشكل 
ام يعقد في مبعثًا لمقمق النفسي لدى الطالب  فضاًلعن أولياء أمورىم ، فاالمتحان الع

أجواء مشحونة بالتوتر العصبي والقمق النفسي ، وتسود المدارس والمجتمع خالل 
انعقاد ىذا االمتحان ، أجواء إعالن حالة الطواريء ، مما يؤدي إلى أن نسبة معقولة 
من الطالب يراجعون األطباء النفسيين خالل فترة انعقاد االمتحان ، أو يقوم البعض 

عالميم بالفشل في ىذا االمتحان )أحمد الخطيب،  منيم باالنتحار بعد إعالن النتائج وا 
1999  ،134- 135. ) 

( أن قمق االختبار يترك آثاًرا سمبية 2224وقد أظيرت دراسة محمد شاىين )
عمى الطالب من حيث القدرة عمى التركيز والتحصيل ، كما أن األسرة تمارس 

ي االختبارات ، ولذا توصي الدراسة ضغوًطا عمى أبنائيا لتحقيق درجات عالية ف
بضرورة تطوير مفاىيم الطالب حول االمتحانات بغية تكوين اتجاىات إيجابية لدييم 
حوليا باإلضافة إلى تطوير اإلرشادات التربوية داخل المدارس لكيفية التعامل مع قمق 

 االختبار والحد من آثاره عمى تحصيل الطالب .
 :    توى الوطنيتطبيق االمتحان عمى المس -5

إن تطبيق ىذا االمتحان الموحد عمى جميع الطالب ، وعدم األخذ بعين االعتبار 
الفروق الفردية في القدرات بين الطالب والفروق في الظروف االقتصادية واالجتماعية 
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، والفروق في التسييالت والمرافق التربوية واختالف مستويات التأىيل العممي  

س المختمفة إنما يتناقض مع طبيعة ىذا االمتحان حيث أنو لممعممين في المدار 
امتحان صمم لقياس التحصيل وال يرقى إلى مستوى االختبارات المقننة التي تستخدم 
عادة عمى المستوى الوطني ، يضاف إلى ذلك أن ىذا االمتحان يفتقر إلى العدالة 

ألسباب المذكورة أعاله والمساواة بين الطالب نتيجة التمايز فيما بينيم لمظروف وا
( ، وبالتالي فإن امتحان الثانوية العامة بوضعو  135،  1999)أحمد الخطيب ، 

المركزي في مصر يبتعد عن ىدفو الحقيقي ويؤدي إلى ضعف االرتباط بالبيئات 
 ( .118،  2223عاشور عيد ، المحمية )

مصر ، ثم تُنقل ونظًرا لخطورة وصعوبة وجود امتحان واحد مركزي لجميع محافظات 
أوراق األسئمة وأوراق اإلجابة إلى كافة المحافظات ، مع تعرض أوراق األسئمة لكثير من 
المخاطر ، فيجب أن تكون امتحانات الثانوية العامة عمى المستوى اإلقميمي لخدمة التنوع 
الفكري والثقافي ، مع ضرورة وضع قواعد عامة لالمتحانات ، بحيث ال يحدث تسييل 

تحانات ، أو تسيب أو سوء تقدير لمدرجات لمنطقة عمى حساب أخرى  وأن تقيس لالم
 ( .227،  2228االمتحانات مستوى الفيم ال الحفظ )زكي البحيري ، 

 :  انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية -6
إن الغالبية العظمى من الطالب يأخذون دروًسا خصوصية ، بل إن الدروس 

ة واألساس بالنسبة لمطالب والمدرسة ىي االستثناء الخصوصية أصبحت تشكل القاعد
، والغريب حًقا أن الدروس الخصوصية أصبحت تمقى تشجيًعا من قبل األطراف 
الفاعمة في العممية التعميمية ألنيا تؤدي إلى تحسين نتيجة المدرسة ، كما أن القمق 

يدفع أولياء والخوف من نتائج االمتحانات والرغبة في الحصول عمى مجاميع عالية 
األمور واألبناء دفًعا ألخذ الدروس الخصوصية ، ميما كمفيم ذلك )حسن حسان 

فالنجاح في مرحمة ما قبل الجامعة، ( ؛ 57، 2227ومحمد مجاىد ومحمد العجمي، 
والذي يرتبط بإمكانية الفرد في االلتحاق بالتعميم العالي ونوع التعميم العالي الذي 
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و كامل الموارد التي يستطيع الوالدان توفيرىا لتكممة يحدده بشكل شب ،يمتحق بو

 .  ( 85،  2212، أسعد  راجياالستثمار العام غير الكافي )
ومن العوامل التي ساعدت عمى تفاقم ظاىرة الدروس الخصوصية في التعميم 

 (  223،   2225: )سميم البراسي ، الثانوي العام ، ما يمي
حمة حين جعمت التعميم الثانوي العام وسيمة السياسة التعميمية في ىذه المر  .1

 إلعداد الطالب لاللتحاق بالجامعة ذات الطمب االجتماعي .
جعل معيار االلتحاق بالجامعة مكتب التنسيق والدرجات دون اعتبار لمميول  .2

 والرغبات من جانب الطالب .
 الحشو الزائد في المقررات الدراسية ، وعدم ارتباط المعمومات بالواقع . .3
 زيادة كثافة الفصول بدرجة عالية . .4

 Gradeلقد أصبحنا نعاني اليوم مما يمكن أن نطمق عميو " تضخم الدرجات  
Inflation  عمى نسق التضخم االقتصادي ؛ فالعممة كثيرة ، وقدرتيا الشرائية ، "

ضعيفة لمغاية ، والدرجات أكثر وال تؤىل الطالب لدخول الكمية التي يتمناىا  ، ومن 
الحظ  أيًضا انخفاض مستوى األداء لعدد غير قميل من الطالب الحاصمين عمى الم

نسب فمكية في الثانوية العامة في الفرق اإلعدادية ) أو الفرق األولى بالجامعة( وفي 
عدد غير قميل من الكميات التي تسمى بكميات القمة . وىذه الظاىرة تزداد حدة ، 

ام الدراسة فييا عمى البحث والتعمم الذاتي والنقد عندما يمتحق الطالب بكمية يعتمد نظ
والتحميل والتطبيق ، باإلضافة إلى المحاضرات بداًل من الحفظ واالستظيار الذي 
يسود الثانوية العامة ال سيما من خالل الدروس الخصوصية ، وتقمص أو انعدام دور 

 ( . 5 – 4،  2227المدرسة )محمود عابدين ، 
  الطالب : ارتفاع نسب غياب -7

تبدو مشكمة الغياب بوضوح في التعميم الثانوي العام ، وتزداد وضوًحا في نياية 
العام ، كما أن كثيًرا من الطالب الذين يحضرون إلى المدرسة ييربون منيا قبل 
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انتياء اليوم الدراسي ، والغريب حًقا أن أولياء األمور يشجعون أبناءىم عمى الغياب  

الشيادات المرضية ، بسبب االعتماد عمى الدروس الخصوصية ويتحايمون عمى ذلك ب
واعتقادىم بقمة جدوى الحضور واالنتظام بالمدرسة لتدني فاعميتيا وتغير الصورة 

 ( . 61، 2227المشرفة لممدرسة )حسن حسان ومحمد مجاىد ومحمد العجمي، 
 :  انتشار ظاىرة الغش -8

فيما يطمق عميو الغش الجماعي ،  والتي أصبحت ال تمثل حالة فردية بل جماعية
فيو سموك منحرف يتعارض مع القيم األخالقية ، وقد أفرزت ىذه الظاىرة قيًما جديدة 
لم تكن معروفة من قبل مثل التراخي والتكاسل والرغبة في النجاح السريع دون بذل 
الجيد والتسمق والتطفل عمى حساب الغير ، ومع شيوع الغش لم يعد النجاح 

ل عمى الشيادة دليل تعمم وتعميم دائًما ، إنما ىو في بعض األحيان دليل والحصو 
ميارة في أمور أخرى قد تتناقض مع ما يقوم عميو العمم والتعميم من مبادئ وما 

 ( . 91، 2227يستيدفو من غايات )حسن حسان ومحمد مجاىد ومحمد العجمي، 

لية دوًرا ىاًما في انتشار حيث تؤدي االمتحانات المقدمة لمطالب بصورتيا الحا 
ظاىرة الغش العتمادىا عمى الحفظ واالستظيار وتتركز في جمسة واحدة في نياية 
العام الدراسي ، ويسود فييا التوتر والقمق نظًرا العتبار نتائجيا الركيزة األساسية في 
تقدم الفرد وانتقالو إلى مرحمة أخرى ، بل وحصولو عمى العمل المناسب ، ويضاف 

ى ذلك ما يشوبيا من أوجو قصور عديدة مثل عدم استمرارية التقويم وشمولو لجوانب إل
 ( .  49،  2222شخصية المتعمم )السيد حجازي ، 

مما سبق يتضح أن نظام الدراسة واالمتحان بالثانوية العامة في مصر يعاني 
فإن ىناك العديد من المشكالت والسمبيات والتي تعوقو عن تحقيق أىدافو ؛ وبالتالي 

 حاجة ممحة لتطوير ىذا النظام .
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  سياسات القبول بالتعميم العالي :

لقد حظيت قضية القبول بالتعميم العالي باىتمام العديد من الباحثين واألكاديميين 
لما ليا من أىمية كبيرة في تحديد مدخالت التعميم الجامعي وما يترتب عمييا من 

 مخرجات .
مراحل التعميم الحمقة الوسطى والتي تعد مخرجاتيا  ويمثل التعميم الثانوي في

مدخالت التعميم العالي بشعبتيو األكاديمي والتقني ، ولذلك فإن ىناك عالقة تأثير 
وتأثر بين التعميم الثانوي والعالي ، إذ تنعكس الخصائص البنيوية ودرجة الجودة 

رضا لعالي من الطالب )النوعية في التعميم الثانوي عمى مدخالت التعميم الجامعي وا
 .  (22،  2228غنيم ، 

ويعد القبول العممية التي يتم من خالليا اصطفاء الطالب لمدخول في التعميم 
، كما يشتمل القبول عمى كل األنشطة والسياسات   (Robin  , 2008,1)العالي

يد واإلجراءات والممارسات المرتبطة بقبول الطالب في التعميم العالي )كمال أبو شد
،2229   ،152. ) 

ويرجع االىتمام بقضية القبول بالجامعات سواء من قبل المعنيين بأمره والقائمين  
عميو أو المستفيدين منو ، إلى أن القبول بالجامعات في حد ذاتو يعد أداة من األدوات 
الرئيسة لتنظيم التعميم الجامعي والمراحل السابقة عميو كًما وكيًفا . إذ أن النظم 

لسياسات المنظمة لمقبول بالجامعات تعتبر محدًدا رئيًسا لعدد الطالب المقرر قبوليم وا
ومدى تحصيميم لممعارف ، وتعمميم لمميارات واكتسابيم لمخبرات ، فسياسة القبول في 
التعميم الجامعي تمتد إلى مخرجات ىذا التعميم ، فحسب سياسة القبول ونتائجيا في 

وزعيم عمى االختصاصات المختمفة تحصل المالءمة خريجي التعميم الجامعي وت
الكمية مع حاجات المجتمع من فئات الخريجين ، أو يوضع الشخص المناسب في 
المكان غير المناسب ، أو يصل األمر إلى البطالة وآثارىا السيئة عمى األفراد 
والمجتمع ، وحسب سياسة القبول ونتائجيا في مستوى التحصيل والتأىيل الميني 
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تحصل المالءمة النوعية لمتطمبات العمل من الكفاءات ، وبالتالي ارتفاع اإلنتاجية  

 2229يونيو ،  واإلنتاج أو يحدث غير ذلك )المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية
 ،126 – 127  . ) 

وقد مرت معايير القبول بالجامعات المصرية ، بتطورات طفيفة عمى مستوى 
م 1956مصرية منذ إنشاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات في عام الحياة الجامعية ال

، ولكنيا في جممتيا لم تخرج عن درجات الطالب في امتحان الثانوية العامة 
بتقسيماتيا المشيورة عبر الزمن : عممي ، أدبي ، رياضيات ، وشاع لفترة في 

تدوركميا في  الماضي ما يسمى بالمجموعة الشاممة ، وغير ذلك من المسميات التي
فمك المجموع الكمي لدرجات الطالب في الثانوية العامة ، رغم األخذ لفترة من الزمن 
بنظام المواد المؤىمة لمقبول بالكميات باإلضافة إلى المجموع الكمي ، ورغم التركيز في 
أوقات أخرى عمى التوزيع الجغرافي واإلقميمي باإلضافة إلى مجموع الثانوية العامة 

 ( . 3، 2227عابدين ،  )محمود
ومن أىم الضوابط والمعايير لتنسيق قبول المتقدمين من الطالب الناجحين في 

محمد امتحان شيادة الثانوية العامة عمى الكميات الجامعية المختمفة ما يمي : )
 (  5 -2،  1996جعفر ، 

حاجة المجتمع وأجيزة الدولة المختمفة من التخصصات وفق خطة التنمية  .1
 ياجات السوق المحمية والعربية .واحت

االمكانيات المتاحة لكل كمية جامعية من طاقة بشرية ومعامل دراسية وقاعات   .2
 لممحاضرات .. إلى غير ذلك .

 الموقع الجغرافي لمكمية الجامعية وارتباطو بالكثافة السكانية وبنوعية الدراسة بيا . .3
دراسة في بعض الكميات القدرات والميارات الخاصة التي تتطمبيا طبيعة ال .4

 الجامعية . 
 رغبة الطالب وفق المجموع الكمي لمدرجات في امتحان الثانوية العامة .  .5
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معادلة الشيادة التي يحصل عمييا من الدول العربية أو األجنبية وفق معايير  .6

 خاصة . 
أحقية طالب التعميم الفني الناجحون بمجموع مرتفع في الدبموم في مواصمة الدراسة  .7
 الكميات الجامعية المناظرة . ب

داخل ويمتاز نظام تنسيق القبول لمتعميم الجامعي بعدة مزايا أىميا ما يمي : )
   (44،   1989، جريو و وليد الزند 

  البساطة والسيولة التنظيمية إذ أنيا ال تتطمب أكثر من إعداد استمارة تثبت
عمى الطالب سوى ترتيبيا فييا جميع االختصاصات المتوافرة في الجامعات ، وما 

حسب تفضيمو اختصاص طبًقا لمشروط المعمنة، وتقدم ىذه االستمارات كمدخالت 
عالن ترشيحات  لمحاسب اآللي لمعالجتيا وفق برنامج خاص معد ليذا الغرض وا 

 الطالب بيسر وسيولة بعد ذلك . 
  ال مجال ىناك لمتالعب أو ممارسة الضغوط الشخصية لمقبول خالًفا
 ط ؛ نظًرا ألن العممية تتم بصورة آلية بحتة .لمضواب
  تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع وتأمين حقيم المشروع

 باالنتساب إلى الجامعات وفًقا لمعدالتيم . 
 أىم سمبيات نظام تنسيق القبول لمتعميم الجامعي : 

  كان من السماح في بعض األحوال لطالب أن يحتل مكاًنا في كمية جامعية
المفروض أن يشغمو طالب آخر أكثر منو أىمية بسبب التفضيل فقط بمعيار 

 المجموع الكمي لمدرجات لمناجحين في الثانوية العامة.
  انصراف الطالب عن التعميم إلى محاولة جمع أكبر قدر من الدرجات حيث أنيا

ة الثانوية وسيمة المفاضمة لاللتحاق بالتعميم الجامعي ، وتقاس كفاءة مدرس مرحم
العامة بعدد الطالب الذين التحقوا بكميات القمة من بين ىؤالء الذين كانوا 

 ينتظمون في الدروس الخصوصية عنده . 
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   السماح لمبعض من الطالب الحاصمين عمى الثانوية العامة بمجموع متواضع

م بااللتحاق بكمية من كميات القمة وذلك بااللتحاق بكمية مناظرة بدولة خارجية ث
التحويل لذات الكمية بإحدى الجامعات المصرية ، كما أن ىناك إمكانية لحصول 
طالب عمى الثانوية العامة بمجموع مرتفع من دولة عربية يمكنو من االلتحاق 

 (  7-6، 1996بالكمية التي يرغب فييا . )محمد جعفر، 

  نما قادتيم إلييا مجاميع درجاتيم ، قبول طالب في اختصاصات ال يرغبون فييا وا 
األمر الذي قد يؤدي إلى إخفاقيم في ىذه التخصصات فيما بعد أو اجتيازىم 

 متطمباتيا بأدنى المستويات في أحسن األحوال. 
  احتكار تخصصات معينة كالطب واليندسة لذوي المعدالت العالية وحرمان

التخصصات األخرى منيا ، وىذه ال تقل أىمية عن الطب واليندسة في تنمية 
 جتمع .الم

  ن كان يبدو أنو يحقق العدالة وتكافؤ إن اعتماد القبول عمى أساس الدرجات وا 
الفرص أمام جميع الطالب إال أنو في حقيقة األمر ليس كذلك ، فيناك عوامل 
عديدة منيا: الدروس الخصوصية ، والتمايز بين المدارس في الكوادر التدريسية 

   (44،   1989 ،والتجييزات. )داخل جريو و وليد الزند 

وحالًيا يسمح نظام مكتب التنسيق في مصر لمعظم الحاصمين عمى الثانوية 
العامة لاللتحاق بالتعميم العالي دون مراعاة شروط الكم أو الكيف واالحتياجات 
المطموبة ، مما ترتب عمى ذلك ضعف المستوى العممي من ناحية ، وزيادة عدد 

ناحية ثانية ، ويؤدي ذلك في النياية إلى الطالب في تخصص بعينو دون آخر من 
بوظائف وأعمال ال تتناسب   -إذا وجدوا فرصة لمعمل  –التحاق كثير من الخريجين 

مع تخصصاتيم وقدراتيم ، وما يترتب عمى ذلك من ضياع لموقت والجيد وضياع 
 2228؛ زكي البحيري ،  192،  2227لطموحات األبناء والمجتمع ) ميا جويمي ، 

 ،238    . ) 
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مما سبق فإن ىناك مخاوف منتشرة من مدى مالءمة االستمرار في االعتماد 
 ،الكامل عمى امتحانات إتمام المرحمة الثانوية كأساس وحيد لمقبول في التعميم العالي

وجودة  ،فقد تعكس نتائج االمتحان فروًقا في عوامل اإلدخال ، مثل الظروف األسرية
ى الدروس الخصوصية ، وال تضع ىذه العممية المدرسة ، وفرصة الحصول عم
كما أنيا تتجاىل قدراتيم الكامنة، وال يمكن التعويل  ،الطالب في األماكن المناسبة ليم

 2212عمييا في التنبؤ بأدائيم األكاديمي التالي في المرحمة الجامعية )البنك الدولي ، 
 ،162  . )  

ن حيث صعوبتيا وقدرتيا التمييزية، باإلضافة إلي الخمل في إعداد االمتحانات م
وخمل عممية التطبيق وما يرافقيا من حاالت غش ووصف األسئمة من قبل الطالب 
واألىالي بأنيا من خارج المناىج أو أنيا صعبة، يضاف إلي ذلك عممية التصحيح 

وىذا كمو من شأنو أن  وما يرافقيا من ضغوط نفسية يخضع ليا المصححون ،
 ن حيث العدالة والشمولية )عزالدين النعيمي و محمد المقصقص ،يضعف االمتحان م

2212  ،127)  . 
ويؤكد محمود الناقة رئيس الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس أن ما 
يحدث من األخطاء في التصحيح ألوراق اإلجابة يرجع إلى الحالة الموجودة من 

الخاصة بأوراق اإلجابة ، ونادى  اإلىمال واالستيتار والفوضى وعدم تحمل المسئولية
 ( 216،  2228ة )زكي البحيري ، بضرورة نظم ثانوية عامة جديدة وطرق تقييم جديد

( عمى ضرورة إعادة النظر في سياسات 2212كما أكدت دراسة منى المبودي )
التعميم في مصر ، والسعي إلى إحداث تغييرات جذرية بعيًدا عن الحمول الجزئية ، 

حانات الثانوية العامة ما زالت تفتقر إلى كثير من معايير الجودة والعدالة حيث أن امت
، ولذا توصي الدراسة بضرورة إخضاع األوراق االمتحانية المتحانات الثانوية العامة 

 لسمسمة من المراجعات والتدقيق لضمان استيفائيا لمعايير الجودة والعدالة . 
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ية العامة الحالية ال تؤىل الطالب إلى باإلضافة لما سبق ، فإن مناىج الثانو  

االنتقال لنوع جديد من التعمم الذاتي الذي يركز عمى البحث والخيال والتجريد والفيم 
( والثروة  182،   2225وىذا ىو التعمم المطموب في عصرالعولمة )سميم البراسي ، 

 العممية والتكنولوجية . 
( عمى عدم كفاية ما يتمقاه  36،  2221كما أكدت دراسة )سعيد سميمان ، 

طالب المرحمة الثانوية العامة خالل دراستيم الثانوية من تمييد لالنتقال إلى المرحمة 
 الجامعية ، باإلضافة إلى عدم تعود الطالب االعتماد عمى أنفسيم في الدراسة. 

م وقد أكد وليم عبيد أن التدفق الطالبي من خريجي الثانوية العامة يمثل تحدًيا أما
متخذي القرار بشأن سياسة القبول بالتعميم العالي ، فيناك عوامل عديدة ، ربما ال 
تكون محدودية االمكانات ىي األكثر أىمية فييا ، تستمزم وجود سياسة موضوعية 
لالنتقاء ، من بين ىذه العوامل : ضمان حد أدنى لمستوى طالب الجامعة ينبئ 

، ارتباط القبول بالتعميم الجامعي بخطط التنمية بجديتو واستعداداتو وقدراتو العقمية 
واحتياجات سوق العمل ، وتمكين الطالب من التخصص المناسب لو ) وليم عبيد ، 

1993 ،25. ) 
ولعل أىم ما يؤخذ عمى سياسات ونظم القبول في مؤسسات التعميم العالي في 

ثرىا مصر من جامعات ومعاىد أنيا تخضع لمضغوط االجتماعية أكثر من تأ
باالعتبارات المتعمقة باحتياجات الدولة من القوى العاممة ، األمر الذي أدى إلى 
التوسع في عممية القبول في مختمف التخصصات بصفة عامة ، والتخصصات 
اإلنسانية بصفة خاصة ، وىو ما أسيم في تفاقم مشكمة البطالة بين خريجي الجامعات 

 ( .  424،  2221والمعاىد العميا )محمد عبد المقصود ، 
( أنو ال بد من إعادة النظر في  38-37،  2222كما أكد )عمي مدكور، 

سياسة القبول الحالية لطالب التعميم العالي ، بحيث ال تقتصر عمى مجرد تنسيق 
باإلضافة إلى النجاح  –درجات الطالب الحاصمين عمى الشيادة الثانوية ، بل ال بد 
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بار قبول تكميمي لكل جامعة أو كمية أو تخصص ، من اخت –في الدراسة الثانوية 

 .  وخاصة في األقسام العممية أو المينية المختمفة
وتبًعا لذلك تبرز أىمية مراجعة سياسات القبول في التعميم العالي وارتباطيا 
بالسياسات التعميمية لتطوير التعميم الثانوي في مصر وذلك لمواجية التدفق 

: )المركز القومي لمبحوث حيث تأخذ في اعتبارىا ما يميالمجتمعي المكثف عميو ب
  (128 -127،  2229التربوية والتنمية ، يونيو 

 متطمبات تحقيق ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات التعميم العالي . .1
 متطمبات تحقيق رغبات الطالب في حدود قدراتو ومياراتو . .2
بولين  وطاقات مؤسسات متطمبات وجود تناسب قدر اإلمكان بين أعداد المق .3

 التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل . 
صالح التعميم  .4 متطمبات مسايرة خطط التنمية البشرية ومواكبة برامج تطوير وا 
 العالي .
 متطمبات توافر ضمانات الشفافية والحيدة والعدالة . .5
 متطمبات االعتداد بأىمية المرحمة ما قبل الجامعية في تشكيل الطالب . .6

ا الختالف الدول في السياسات التي تنتيجيا ، والنظام االقتصادي ونظرً 
واالجتماعي السائد فييا ، فإن ىناك اختالًفا وتبايًنا في القواعد المنظمة لمقبول 
بالجامعات لمدرجة التي يمكن أن يكون ىناك تبايًنا في معايير القبول بالجامعات حتى 

ال مثاًل في جامعات الواليات المتحدة عمى مستوى الدولة الواحدة ، كما ىو الح
األمريكية ، عمى عكس ما ىو سائد بالفعل في معظم الدول النامية ومن بينيا مصر ، 
حيث يوجد نموذج موحد لمقبول بالجامعات بالرغم من تعدد الجامعات فييا )المركز 

 . (129،  2229القومي لمبحوث التربوية والتنمية ، يونيو 

القول بأن الممارسات العالمية لمقبول بالجامعات والمطبقة وبصفة عامة يمكن 
 :  في مختمف دول العالم تتمثل في النماذج الرئيسة التالية
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  .نموذج الباب المفتوح 

 . النموذج التقميدي الكالسيكي 
 .نموذج القبول االنتقائي 
 .نموذج القبول المختمط 
 . النموذج الموجو 

 : وفيما يمي توضيح لمنماذج السابقة 
 :  نموذج الباب المفتوح

 2221: )محمد عبد المقصود،  وتتضح مالمح نموذج الباب المفتوح فيما يمي
المركز القومي لمبحوث التربوية   ؛ 116، 2229؛ فتحي عشيبة ، 415 – 412،

  (Mupinga&   Gabbard    2013 , ؛   138،  2229والتنمية ، يونيو 
( عمى   (Open Door Admission Modelيقوم نموذج الباب المفتوح 

االستجابة المطمقة لمطمب االجتماعي عمى التعميم العالي بال قيود أو شروط ، ويعرف 
عمى أنو " قبول أي طالب يحصل عمى شيادة المدرسة العالية ) الثانوية ( أو ما 
يعادليا دون النظر إلى معدلو أو درجاتو في االختبار أو ترتيبو في الصف الدراسي " 
، أي يتم فيو قبول الطالب بالجامعات بناء عمى رغباتيم واستعداداتيم بغض النظر 

 عن معدالتيم في الثانوية العامة.
وىناك من يرى أن األخذ بسياسة القبول المفتوح أصبح ضرورة ىامة في عصر 
تفجرت فيو المعرفة ، وأصبح من حق كل فرد أن يحصل عمى نصيبو من التعميم 

ي ، مع ضرورة التغمب عمى المشكالت التي تعوق ىذه السياسة والتي الجامعي والعال
قد تتمثل في ازدياد معدل الطمب عمى االلتحاق بالجامعات مقابل محدودية األماكن 

 واالمكانات مما قد يؤثر عمى جودة العممية التعميمية . 
، فيي  ومن الدول التي تطبق نموذج القبول المفتوح الواليات المتحدة األمريكية

تطبق سياسة طمب العميل عمى كميات المجتمع والكميات المتوسطة وبعض الجامعات 
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الحكومية والجامعات المفتوحة ، حيث تتاح فرص االلتحاق لجميع الحاصمين عمى 
الثانوية األمريكية أو ما يعادليا بغض النظر عن سنة الحصول عمييا ، مما يتيح 

د نفسو قادًرا عمى استكمال دراستو وفًقا لظروفو لمطالب االلتحاق في الوقت الذي يج
وفي نموذج الباب المفتوح أحياًنا يؤخذ في االعتبار عامل الخبرة الوظيفية المختمفة . 

 كما يحدث في السويد مثاًل .
ويمقى ىذا النموذج نقًدا حاًدا من العديد من عمماء التربية وذلك عمى اعتبار أنو 

كاديمي وارتفاع معدل التسرب واختفاء الدافعية وبذل يؤدي إلى تدني المستوى األ
الجيد من قبل طالب المدارس الثانوية ، كما أنو يؤدي إلى الزيادة المطردة في أعداد 
الخريجين التي تؤدي في المدى البعيد إلى البطالة بينيم . ولذا  فإن ىناك حاجة إلى 

ن سياسة الباب المقتوح والمعايير الحفاظ عمى المعايير األكاديمية، وتحقيق التوازن بي
 األكاديمية .

 النموذج التقميدي الكالسيكي: 
 2229: )فتحي عشيبة ، وتتضح مالمح النموذج التقميدي الكالسيكي فيما يمي

؛  134-132،  2229المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ، يونيو   ؛ 116،
 ( 2212سوسن مجيد ، 

تعتمد شروط القبول فيو عمى حصول الطالب عمى شيادة الثانوية العامة والقدرة 
أعضاء القسم في الكمية المرشح ليا  االستيعابية لمجامعة ، والمقابمة الشخصية مع

ويتضمن ىذا النموذج يطانيا ، الطالب ، وىذا النموذج معمول بو في فرنسا وبر 
لمقبول بالجامعات والمتمثل فى اتباع النظام األكثر شيوًعا لمتطبيق فى القبول 

   يمكن اإلشارة إلييما فيما يمي :  عمى بعدين ومظيرين فى استخدامو ،  بالجامعات،
 
 

http://www.m.ahewar.org/m.asp?u=%D3%E6%D3%E4+%D4%C7%DF%D1+%E3%CC%ED%CF
http://www.m.ahewar.org/m.asp?u=%D3%E6%D3%E4+%D4%C7%DF%D1+%E3%CC%ED%CF
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  القبول حسب المؤىل والشيادة الدراسية : -أ  
النموذج التقميدي لمقبول بالجامعات فى  ويشاع استخدام ىذا المظير من مظاىر

الجامعات الفرنسية والتي تنقسم مؤسسات التعميم العالي فييا إلى قطاعين يستخدم 
األول منيا أسموب االختيار التمييدي ، كما يحدث  القبول فى المعاىد الكبرى 

جراحة والمعاىد الجامعية التقنية ومعاىد الطب  و   والصفوف التحضيرية الخاصة بيا،
  األسنان .

فيو أكثر مرونة فى   أما القطاع الثاني من قطاعات التعميم العالي فى فرنسا ،
شروط القبول وال تطبق فيو معايير انتقائية ، حيث يعتمد القبول فى ىذا القطاع عمى 

أو ما يعادليا مثل المعاىد الجامعية   البكالوريا (  الحصول عمى الشيادة الثانوية )
 . التقنية 

وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك بعًدا آخر غير مباشر يؤثر فى تشكيل   ىذا ،
يتمثل فى أن المرحمة الثانوية فى المدارس   سياسات القبول بالجامعات الفرنسية،

األمر الذي يعني أن ىناك تحديًدا   الفرنسية يتم تشعيبيا إلى تخصصات عديدة،
لتحاق بالجامعات ، إذ أن ىذا التشعيب لمشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب لال

فى المرحمة الثانوية يحدد اتجاه اختيار الطالب فى الدراسة نحو تخصص معين فى 
  المرحمة الجامعية وفًقا لنوعية دراستو فى المرحمة الثانوية .

  القبول عن طريق المجان المتخصصة : -ب 
حيث تتمتع الجامعات   يطبق ىذا النظام فى المؤسسات الجامعية البريطانية،

إذ أن الجامعات   البريطانية بقدر كبير من االستقاللية بالنسبة لعممية قبول الطالب ،
فمكي   فى بريطانيا ليا حق انتقاء الطالب المقبولين من بين المتقدمين لاللتحاق بيا .

م عميو أن يتقد –باستثناء الجامعة المفتوحة  –يدخل الطالب الجامعة فى بريطانيا 
 Universities Central Committee Forبطمب إلى لجنة القبول المركزي

Admission    (UCCA، يحدد فيو الدراسة التى يرغب فييا )   باإلضافة إلى تحديد
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وبعد ذلك يقوم مجمس كل   ست جامعات مرتبة حسب أولوية الرغبة وااللتحاق بيا ،

ثم   رر قبوليا في مختمف التخصصات،كمية من الكميات الجامعية بتحديد األعداد المق
يتم بعد ذلك   يتم بعد ذلك فحص الطمبات المقدمة من الطالب بمعرفة القسم المختص،

 إصدار قائمة بأسماء الطالب المقبولين .
ويتم اختيار الطالب المقبولين بالجامعات البريطانية وفًقا لعدد من المعايير   ىذا،

وتقارير   ل العممي لمطالب خالل المرحمة الثانوية ،المحددة يأتي فى مقدمتيا التحصي
إلى جانب أنو فى كثير من األحيان تجرى مقابمة مع الطالب   مدرسييم عنيم ،

 المرشحين لمقبول بمعرفة أعضاء ىيئو التدريس بالكمية أو القسم .
وباستثناء جامعتي كمبريدج وأكسفورد تأخذ باقي الجامعات فى بريطانيا نتائج   
التى بدورىا تختمف فى   يادة الثانوية عمى أساس أنيا الشرط األساسى لمقبول ،الش

وفًقا لمتخصص وحسب طبيعة الشيادة   تحديد اختيار كمية معينة أو تخصص معين ،
د تم وق A. levelأو المستوى المتقدم  O.levelالثانوية ذاتيا إما المستوى العادي 

وىذا المستوى   ، G.C.S.Eباسم الشيادة  1991 / 1992 تعديل ىذا النظام منذ عام 
لمشيادة الثانوية العامة فى حد ذاتو يعد أحد معايير وشروط القبول في الجامعات 
لى جانب ذلك نجد أن ىناك عامل آخر عمى جانب كبير من األىمية  البريطانية ، وا 

ظم القبول وىو ارتفاع كمفة التعميم الجامعي فى يؤثر فى تحديد ورسم سياسات ون
 بريطانيا .

  نموذج القبول االنتقائي :
(عمى قضية   Selective Admission Modelيؤكد نموذج القبول االنتقائي )

المستوى األكاديمي وذلك ألنو يؤدي إلى ابتعاد الطالب ذوي القدرات العقمية األقل ، 
صبحت حًقا لمجميع ، وما دام التعميم العالي ال يستطيع ونظًرا ألن المدارس الثانوية أ

أن يستوعب جميع خريجي المدارس الثانوية بشكل تمقائي ، فال بد من وجود وسيمة أو 
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ومن مبررات األخذ بنموذج طريقة النتقاء الطالب القادرين عمى مواصمة التعميم ،  

 (416، 2221)محمد عبد المقصود ، القبول االنتقائي ما يمي : 
  الشكوى المتكررة في كثير من الدول من انخفاض مستوى خريجي الثانوية

 العامة .
  صعوبة توفير المدخالت الالزمة لمعممية التعميمية في الجامعات ألعداد كبيرة 

  . صعوبة توفير وظائف تستوعب كل خريجي مؤسسات التعميم العالي. 

ة إلييما في سياق القوى وينقسم ىذا النموذج بدوره إلى قسمين يمكن اإلشار 
والعوامل التي تحدد استخدام كل منيما كنظام لمقبول بالجامعات وذلك عمى النحو 

 (  136 -134،  2229يونيو  : )المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ، التالي

تنتيج ألمانيا الغربية ىذا النظام لمقبول نظام االنتقاء مع قائمة االنتظار :  -1
تيا من خالل مكتب قبول مركزي ، حيث يتم القبول عمى أساس معدل بجامعا

الدرجات التي يحصل عمييا الطالب في امتحان الشيادة الثانوية ، مع األخذ في 
االعتبار األقدمية في الحصول عمى تمك الشيادة ، حيث إن الطالب الذين ال يقبمون 

قائمة انتظار لمنظر في ترشيحيم من أول مرة بالكميات التي اختاروىا ، يتم قيدىم في 
 لمقبول في سنوات قادمة ، وربما تتجاوز فترة االنتظار ست سنوات . 

يشيع استخدام نظام إجراء اختبارات  االنتقاء عمى أساس اختبارات القبول : -2
لمقبول بالجامعات في الواليات المتحدة األمريكية وذلك لتحديد األعداد التي يمكن 

 امعة عمى ضوء القدرة االستيعابية لممؤسسة الجامعية ذاتيا .قبوليا في كل ج
ومن الدول التي تأخذ بنموذج القبول االنتقائي انجمترا وألمانيا ، واليند والبرازيل 
وأسبانيا ،  وبعض الجامعات العريقة في الواليات المتحدة األمريكية مثل " ىارفارد ، 

و عمى غالبية الكميات المينية مثل الطب وستانفورد ، و برنستون ، وييل " كما تطبق
دارة األعمال . ومن المالحظ أن ىذا النموذج يساعد عمى تحقيق التوازن  والقانون وا 
بين أعداد الطالب المقبولين بالجامعات وبين األعداد المطموبة لسوق العمل ، وكذلك 
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يتحقق التوازن بين  التوازن بين ىذه األعداد واالمكانات المادية والبشرية المتاحة حتى

 ,Leslie, 2009؛  417 - 416،  2221الكم والكيف )محمد عبد المقصود ، 
482–486. ) . 

وتسعى ىولندا إلى تشجيع التميز في نظام التعميم العالي ؛ وقد أدى ذلك إلى 
ظيور سياسات القبول االنتقائية في التعميم الجامعي اليولندي ، ويجري حالًيا وضع 

ت واالستفادة من االتجاىات واألساليب والمعايير الدولية في القبول ىذه السياسا
االنتقائي )ال سيما من األنظمة ذات خبرة واسعة في ىذا المجال مثل الواليات المتحدة 

 .  (Reumer & van der Wende, 2010)األمريكية(  
  :نموذج القبول المختمط

( توجد قيود عمى   Mixed Admission Modelفي نموذج القبول المختمط ) 
القبول لبعض الكميات ، بينما تفتح األخرى بدون قيود عمى القبول ، ومن الكميات 
التي توجد قيود عمى القبول بيا كميات الطب واليندسة والصيدلة وطب األسنان ، 
حيث يجب أن يمر الطالب الذي يريد أن يمتحق بإحدى ىذه الكميات بعدة اختبارات 

ءتو لمدراسة بيذه الكميات ، ومن الدول التي تطبق ىذا األسموب فرنسا لمتأكد من كفا
والسويد وىولندا ، ومن جية أخرى توجد كميات ال تفرض قيود عمى الدراسة بيا بل 
ىي مفتوحة لكل من يرغب االلتحاق وىي الكميات النظرية )محمد عبد المقصود 

،2221  ،417- 418 . ) 

 النموذج الموجو :
شروط القبول فيو عمى احتياجات الدولة من الكوادر المطموبة ، وتعتمد    

وعمى فرص التوظيف والعمل ، ويؤدي تطبيق ىذا النموذج إلى تحقيق التوازن بين 
مخرجات التعميم وسوق العمل ، ويطبق في بعض الدول الشرقية )فتحي عشيبة 

،2229  ،116. ) 
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ة الجامعية بالخطط الموجية حيث ترتبط سياسات القبول فى المؤسسات التعميمي 
سنة   والمدى القصير )  سنة ( 22  -12  التي تضعيا أجيزة الدولة لممدى الطويل )

والتي فى ضوئيا   عمى أساس االحتياجات االقتصادية التي تضعيا الدولة ،  واحدة (
يتم تحديد نوعية وتخصصات الخريجين المطموب إعدادىم خالل الفترة الزمنية لمخطة 

ونظًرا لسياسة الدولة   نظًرا ألن األعداد المقرر قبوليا محددة سمًفا من قبل الدولة ،، و 
نجد أنو فى   المتمثمة فى االلتزام بإتاحة الفرصة لمجميع فى االلتحاق بالتعميم العالي ،

ضوء ذلك يتم بالنسبة لمراغبين فى االلتحاق بتخصصات معينة كالطب مثاًل إجراء 
غير أن النجاح فى ىذا االختبار ال يعد فى حد ذاتو معياًرا أساسًيا   اختبارات لمقبول ،

حيث أن القرار األخير فى القبول يتوقف عمى األعداد المقرر   لضمان القبول بالكمية ،
 ( .    2212سوسن مجيد ، قبوليا وفًقا لمخطط الموضوعة مسبًقا )

ويالحظ من العرض السابق لنماذج القبول بالتعميم العالي أن ىناك اختالفات في  
شروط الدول التي تضعيا لاللتحاق في مؤسسات التعميم العالي لدييا ، حيث اشترط 

ت العديد من دول العالم عمى خريجي الثانوية العامة ، اجتياز اختبارات لمقدرا
، وفيما يمي والميارات المعرفية ، وغيرىا من االختبارات ، لاللتحاق بالتعميم العالي 

يعرض البحث الحالي الشروط التي تضعيا بعض دول العالم في قبول الطالب 
 بالتعميم العالي :

مثاًل تعتمد معظم الكميات والجامعات في تقميل  ففي الواليات المتحدة األمريكية
دراسي والرسوب والتسرب في أوساط طالبيا عمى استخدام أساليب نسبة التعثر ال

عممية في قبوليم في التخصصات المختمفة مثل استخدام اختبار الكفاءة المدرسية وىو 
( ، والذي يعرف اختصاًرا ب   Scholastic Assessment Testاختبار قدرات )

(SATلمساعدتيا في قبول طالب مؤىمين أكاديمًيا ، ويتكون )  ثالثة ىذا االختبار من
وقسم : يقيس قدرة الطالب عمى القراءة والفيم واالستدالل ،  قسم لفظي،  أقسام

: ويقيس قدرة الطالب عمى االستدالل الرياضى ومعالجة المسائل الرياضية ،  رياضي

http://www.m.ahewar.org/m.asp?u=%D3%E6%D3%E4+%D4%C7%DF%D1+%E3%CC%ED%CF
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فيختص بالكتابة ، والذي يتضمن : جزء لمكتابة الحرة ، واآلخر  القسم الثالثأما 

دة الخيارات ، ويتولى اإلشراف عمى ىذا االختبار إعداًدا وتنفيًذا مصمحة أسئمة متعد
 حمد( )CEEB( ومجمس امتحان دخول الكميات ) ETS االختبارات التربوية ) 

 .  ( Rebecca , 2007 , 7؛  213،  2229، المحرج 
 لقد وضعت الواليات المتحدة األمريكية عدة معايير النتقاء طالب التعميم العالي

 (  ,Carnevale & Rose 44 , 2003؛  2227،2: )محمود عابدين ،  ، منيا

( ، وفي اختبار  SATدرجات الطالب الجدد في اختبار لالستعداد الدراسي ) .1
 (. ACTالكميات األمريكية )

 درجات الطالب الجدد في المدرسة الثانوية . .2
. ( ، بل رسائل تزكية من المسئولين في المدرسة ) مدير ، معمم ،..... .3

 ورسائل أخرى من خارج المجتمع المدرسي لمطالب .
ويضاف إلى ذلك عديد من األمور األخرى ، منيا : طبيعة البرامج التي  .4

 درسيا الطالب في المدرسة الثانوية ، وأداؤه في المقابالت الشخصية ، وغير ذلك . 
اختبار عمى البدء في تجربة  2225في عام  الحكومة البريطانية ولقد وافقت

( ، وىو اختبار لمقدرات ، ويركز عمى SATمماثل لالختبار األمريكي المشيور )
القدرات الذىنية ، ويبتعد عن التحصيل ، ويشرف عمى ىذا االختبار مجمس الجامعات 

( ، الذي بدأ تطبيقو في جميع أنحاء المممكة Universities Boardالبريطانية )
 . ( 214،  2229، المحرج مدح) 2228البريطانية من بداية عام 

بوضع شروط قبول قاسية لغرض انتقاء  الجامعات الممتازة في فرنساكما تقوم 
تعطي  الجامعات األلمانيةالطالب وفًقا لمعايير قبول تضعيا الجامعة نفسيا . كما أن 

% من نسبة القبول لمطالب الجتيازه القدرات وبعض الجامعات األلمانية تستخدم 55
عايير القبول توزيع الطالب إقميمًيا حسب مناطق سكنيم )داخل جريو و من ضمن م
 ( . 48-47،  1989وليد الزند ، 



 

442 

 أبوبكرد . ىناء إبراىيم إبراىيم         تصور مقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان 
رسم السياسة  لمجامعات اليمنيةبدأ المجمس األعمى  2221وابتداء من عام  

العامة لمجامعات بما في ذلك رسم سياسة القبول وتنسيق التعميم الجامعي والعمل عمى 
وحدد المجمس األعمى لمجامعات إجراءات القبول حاجة التنمية ، توجييو بما يتفق و 

 الاله : )عبد في جميع الجامعات الحكومية ومنيا جامعة عدن عمى النحو اآلتي
 ( 54،  2212مثني ، 

 . االعتماد عمى الطاقة االستيعابية لكل جامعة 
  في امتحانات الثانوية العامة .72شروط حصول الطالب عمى نسبة % 
  اط القبول في كميات الطب واألسنان والصيدلة بحصول الطالب عمى اشتر
 % في امتحانات الثانوية العامة إضافة الجتياز امتحان القبول .85نسبة 

 وىذا الشرط األخير لم تمتزم بو سوى جامعة عدن . 
( 128-127، 2216وقد أكدت دراسة )ألطاف إبراىيم وعبد الوىاب كويران ، 

ل في جامعة عدن في الوقت الحالي تحتاج إلى إعادة نظر سريعة ، عمى أن آلية القبو 
فميس من العدل أن تيمش قيمة اختبارات القدرات ، تمك االختبارات التي تحرص 
الكثير من الجامعات عمى استخداميا ضمن اختبارات القبول ، لما ليا من أىمية في 

، كما يتوجب عمى وزارة ضمان جودة انتقاء الطالب الممتحقين بالتعميم الجامعي 
التربية والتعميم الدفاع عن شيادتيا ومخرجاتيا ؛ بفرض رقابة شديدة عمى عممية تنظيم 
امتحانات الثانوية العامة وسيرىا ، بدًءا بجموس الطالب لالمتحان مروًرا بآليات 
 التصحيح ، ورصد الدرجات ، وانتياًء باإلعالن عن النتائج ؛ بغية إعادة قيمة امتحان
 الثانوية العامة لما كان عميو في السابق ، كي يكون ضمن معايير القبول في الجامعة 

فعندما تأتي امتحانات الشيادة الثانوية صعبة مما  المدارس اليابانيةأما في 
يسمونو جحيًما قد يشكو بعض الطالب أو أولياء األمور ، ولكن وزارة التعميم ىناك ال 

بتقميل مستوى االمتحانات بأي حال من األحوال ؛ ألن  تتأثر بأية شكاوى وال تقبل
،   2228الوزارة تصر عمى مستوى عال من التحصيل العممي )زكي البحيري ، 
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( ، حيث تحرص المدارس الثانوية عمى تدريب الطالب كيفية التفكير والنظر    211

بيم قدًرا كبيًرا في األمور من أجل تقييم حال المجتمع والتأثير فيو باإلضافة إلى إكسا
من الواقعية والمرونة واالنتماء والمنطق والسموكيات وتكوين فرد ذي توازن جسدي 

 (  . 228،  2227واجتماعي وقيادي ) ميا جويمي ، 
مستويات القبول في الجامعات بامتحانات متعددة ومتشددة  اليابانولقد رفعت 

نما يبذل الطالب الجتيازىا مجيودات شاقة ؛ ألن النجاح  ليس وحده مطموًبا ، وا 
التفوق لو أىمية في مباراة تعميمية شديدة التنافس  ، فالكوادر المينية عالية التأىيل 
كانت األساس في تقدم اليابان العممي والتقني ، ذلك ألن المتعممين في اليابان عمى 

تقائية درجة عالية من الكفاءة والمنافسة ، ولذلك فسياسة القبول بالكميات سياسة ان
ألفضل العناصر من بين المتفوقين الحاصمين عمى الشيادة الثانوية ، ولذلك يدخل 
الطالب امتحانات القبول لمجامعات وىي امتحانات صارمة ، فإذا لم يوفقوا في دخول 
الكميات التي يتقدمون إلييا يمكنيم القبول في كميات أخرى أو أنيم يظمون لمدة عام أو 

أنفسيم لدخول امتحانات القبول التي يرغبون فييا مرة ثانية أو  أكثر يدرسون ويعدون
 ( . 237،   2228حتى ثالثة )زكي البحيري ، 

لقواعد صارمة حيث  كوريا الجنوبيةكما يخضع نظام االلتحاق بالجامعة في 
يوجد نظام لمتنسيق يوجو كل طالب لمكمية التي يستحقيا حسب مجموع درجاتو في 

باإلضافة إلى درجاتو في االختبار الوطني لمقبول بالتعميم العالي ، الشيادة الثانوية 
كما أن ىناك بعض الكميات تشترط لاللتحاق بيا عمل اختبار قبول إضافي )زكي 

 ( .    238،   2228البحيري ، 
وىكذا من خالل العرض السابق لنماذج القبول بالجامعات يتضح أن :  

 الياللي الشربيني )
2228   ،358) 
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كل دولة قد حاولت إيجاد نظام في القبول يتناسب مع فمسفة وقيم مجتمع كل  .1 

 منيا . 
العنصر المشترك بين ىذه الدول يتمثل في أن القبول بمؤسسات التعميم العالي  .2

يتم بناًء عمى االنتياء من شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا ، وقد تكون ىناك 
 صية أو االمتحانات .شروط إضافية مثل المقابالت الشخ

أفضل نظم القبول ىو ذلك النموذج الذي يقدم أعمى درجة من التوفيق بين  .3
 عناصر ثالثة ىي :  

 . رغبات الطالب وميوليم واستعداداتيم وقدراتيم 
 . احتياجات سوق العمل من القوى العاممة المدربة 
  . االمكانات المادية والبشرية المتاحة لمؤسسات التعميم العالي 

وتأسيًسا عمى ما سبق عرضو عن واقع نظام القبول بالتعميم العالي في مصر ، 
وما يواجيو من تحديات ، فالبد من وجود معايير أخرى لمقبول  مثل اختبارات القبول 
، ومراعاة قدرات وميول ورغبات الطالب ، وارتباط القبول بالتخصصات الالزمة 

 لعممية التنمية وغيرىا .
ليست فقط في مجرد بناء أو اختيار وتطبيق اختبارات لمقبول ،  كما أن العبرة

نما أيًضا في عدد من األمور األخرى الحاسمة ، منيا   2227: )محمود عابدين ، وا 
 ،15) 

األىمية القصوى لدقة اختبارات القبول ، خاصة فيما يتعمق بمدى ترجمتيا  .1
وبشكل خاص فيما يتعمق  لممتطمبات والمؤىالت الكفيمة بالنجاح في مينة معينة ،

بالقدرات العقمية ، والميارات النفس حركية ، وسمات الشخصية المطموبة لمنجاح في 
 مينة ما في المستقبل .

مدى اتساق عمميات االختبارات والتقويم التي تجرى في سنوات الدراسة  .2
السميم  بكميات ومعاىد التعميم العالي ) الجامعى وغير الجامعي ( مع أبجديات التقويم
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لمطالب ، خاصة فيما يتعمق بوجوب التركيز عمى كل جوانب النمو اإلنساني 

 بمستوياتيا المتعددة ، خاصة العميا منيا ، وليس الحفظ واالستظيار . 
األىمية البالغة لمتحديد المستمر لمعالقات بين نتائج الطالب في اختبارات  .3

 ي سنوات الدراسة بالتعميم العالي . القبول ، ونتائجيم في المقررات التي يدرسونيا ف
ثانًيا : تصور مقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة 

 في مصر عمى ضوء سياسات القبول بالتعميم العالي
إن وضع نظام جديد لمدراسة واالمتحان بشيادة الثانوية العامة في مصر يسعى 

 لتحقيق مجموعة من األىداف ، ىي : 
إحداث تغيير نوعي في مخرجات النظام التربوي تصب وتفيد خطط التنمية  .1

وتمكن الطالب من المنافسة اإلقميمية  االجتماعية واالقتصادية لممجتمع المصري ،
 والعالمية.
تعديل الرؤية حول االمتحان عمى أنو : الغاية األساسية من التعميم ، بحيث  .2

دريسية وعالقات وتفاعالت وأيًضا من أن كل ما يدور في المدرسة من عمميات ت
 معارف نيايتو تكمن في االمتحان ، إذ أنو ىو المقياس الوحيد لمطالب .

اإلقالل من أىمية امتحانات الدراسة الثانوية العامة التي ال عالقة ليا بأسس  .3
قبول الطالب بالتعميم العالي والتخمص من مالبساتيا وعدم موضوعيتيا ، كما أنو 

سسات التعميم العالي فرًصا لتحديد نوعية الطالب الذين سيقبمون فييا وفًقا سيتيح لمؤ 
 لشروطيا ومواصفاتيا الموضوعية . 

تقميل اآلثار النفسية لالمتحانات العامة التي تثير الخوف والقمق الشديد لمعديد  .4
من الطالب و أولياء األمور باعتبارىا امتحانات مصيرية تقرر وتحدد مستقبل الطالب 

 الدراسي .  
تقميل حدة التدافع عمى الدروس الخصوصية ؛ ألن الطالب سوف يمجأ إلى  .5

 تحصيل العمم وليس إلى حصد الدرجات .
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التغمب عمى سمبيات النظام الحالي  الذي يبتعد عن قياس الكفايات ، ويكتفي  .6 

 بقياس المعمومات المختزنة.
دة الثانوية العامة في منطمقات أساسية لتطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيا

 مصر عمى ضوء سياسات القبول بالتعميم العالي: 
)محمود يتفق البحث الحالي مع المنطمقات األساسية لمتطوير ، والتي اقترحيا 

 ، والتي من أبرزىا:   (17- 16، 2227عابدين ، 

من  –بشكل أو بآخر  –أن جميع التعديالت التي مر بيا نظام القبول جعمت  .1
الب في الثانوية العامة أو ما يعادليا المعيار الوحيد لمقبول . وكان لذلك أداء الط

 كثير من الدواعي والمبررات التي تدور كميا حول الموضوعية والعدالة .
مكتب التنسيق من أعدل النظم في الواقع ، ولكن اليدف تطويره دون إغفال  .2

ع األخذ في االعتبار المجموع الذي يحصل عميو الطالب في الثانوية العامة ، م
 معايير أخرى موضوعية .

ضرورة عدم التسرع في تنفيذ التطوير إال بعد التجريب الكافي ؛ نظًرا ألن  .3
القضية حساسة تتعمق مباشرة بمستقبل الطالب ، وتمس بشكل مباشر قضايا العدالة 

 والموضوعية ، و بالتالي ال تتحمل العشوائية واألخطاء الكبيرة . 
لعالم معنية عمى الدوام بتطوير نظم االلتحاق والقبول بيا من معظم دول ا .4

وقت آلخر ، ولذا يجب االستفادة من خبرات عدد من ىذه الدول ، بما يتناسب مع 
 إمكاناتنا وظروفنا . 

يفقد أي نظام لمتطوير في نظم االلتحاق والقبول بالجامعة قيمتو وفعاليتو ما لم  .5
ممية التربوية بالتعميم قبل الجامعي ، خاصة جودة يواكبو تطوير مماثل في جودة الع

امتحانات الثانوية العامة ، ومن ىنا وجوب تطويرىا بدرجة كافية ، لتقيس قدرات 
 الطالب ، وليس قدرتو عمى الحفظ واالستذكار فقط . 



 

444 

 2017والثالثون  السادسالعدد              تعميم الجامعى          مجمة دراسات فى ال    
ضرورة االىتمام بتطوير جودة العممية التربوية في التعميم العالي في كافة  .6

 وتعميًما وتعمًما وتقويًما . أبعادىا : تدريًسا
يجب أن يتسع تطوير معايير القبول بالجامعات المصرية ليشمل أيًضا  .7

الجامعات الخاصة ، ويجب أال تزيد الفروق في الحدود الدنيا لمجموع الثانوية العامة 
 % .  4بين الجامعات الحكومية والخاصة عن 

 انوية العامة في مصر : خطوات تطوير نظام الدراسة واالمتحان بشيادة الث 
 مواد إجبارية ومواد اختياريةمن يتضمن النظام المقترح لمدراسة بالثانوية العامة 

تطوير المناىج  يدرسيا الطالب خالل عام دراسي كامل  ، مع ضرورة أن يتم
الدراسية ، من خالل ربطيا بواقع الحياة ، والتركيز عمى ربطيا بالجانب التطبيقي ، 

ى العمميات العقمية العميا ، و تحقيق التوازن بين الثقافة المحمية والثقافة والتركيز عم
العالمية في المناىج التعميمية ، باإلضافة إلى إعطاء أوزان نسبية معينة حسب أىمية 

 كل مادة طبًقا لمتخصصات المراد االلتحاق بيا بالدراسة الجامعية .
الثانوية العامة في مصر، فتتمثل أما بالنسبة لمنظام المقترح المتحان شيادة 

 أبرز خطوات التطوير فيما يمي :  
يعقد امتحان الصف الثالث الثانوي العام في المدارس التي يدرس بيا الطالب "   -1

مثل امتحان الصف األول والثاني الثانوي العام " ، ويكون جدول االمتحان يوم 
نوي يميو يوم لمصف الثالث لمصف األول الثانوي يميو يوم لمصف الثانى  الثا

الثانوي العام ، وىكذا ،  ويبدأ االمتحان في بداية شير مايو ) امتحان الدور األول 
( ، عمى أن يمتحن الطالب المادة األساسية التي تضاف لممجموع منفردة بجدول 
االمتحان ومادتين في اليوم من المواد التي ال تضاف لممجموع  ، ويطبق ذلك 

 الدور الثاني كذلك . عمى امتحان 
(  تناظر كل مجموعة فئة A,B,C,Dيتم تقسيم الكميات إلي أربعة مجموعات )    -2

 من الدرجات .
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 % (  إلي أربعة فئات :122يتم تقسيم مجموع درجات الثانوية العامة  )    -3 

 % (.92% إلى  أكثر  من أو يساوي 122الفئة  األولى  : من  ) 
 % (.82% إلى أكثر من أو يساوي 92) أقل من   الفئة  الثانية  : من

 % (.72%  إلى أكثر من أو يساوي 82الفئة  الثالثة  : من  ) أقل من 
 % (.52% إلى أكثر من أو يساوي 72الفئة  الرابعة  : من  )  أقل من 

المجموع الذي يحصل عميو الطالب ) فى فئة معينة ( يؤىمو إلى االلتحاق  بأحد  -4
المجموعة المناظرة ليا ) مثاًل طالب حصل عمي مجموع درجات بنسبة  الكميات في

 وىكذا ( . A% فيذا المجموع يؤىمو لاللتحاق بإحدى كميات المجموعة 92
وتظير نتيجة الدور األول ويتم إعالنيا عمي مستوي الجميورية في وقت واحد في 

 من العام الدراسي . 15/6منتصف شير يونيو وليكن مثاًل في 
الطالب الذي لم يجتاز امتحان الدور األول يحق لو دخول امتحان الدور الثاني في * 

 . 22/6األسبوع األخير من  شير يونيو وليكن مثاًل في 
 * الطالب الذي لم يجتاز امتحان الدور الثاني  يبقي لإلعادة في العام القادم .

من ظيور النتيجة "  يتقدم الطالب بطمب رسمي الكتروني "  في خالل سبعة أيام -5
ما عدا أصحاب الدور الثاني ، لاللتحاق بإحدى كميات المجموعة المناظرة 
لمجموعو في أى جامعة من الجامعات المصرية وبطمب يدوي نظير مبمغ وليكن 

" مائة وخمسين جنيو مصري ويحصل من الكمية عمي " كتيب  152مثاًل   
 .15/6ونيو  االلتحاق " ، وذلك ابتداًء من منتصف شير ي
% فيذا المجموع يؤىمو لاللتحاق 92)فمثاًل طالب حصل عمي مجموع درجات بنسبة 

( فمو الحق في التقدم بطمب لاللتحاق مثاًل بكمية طب (Aبإحدى كميات المجموعة
 جامعة المنصورة أو بكمية طب جامعة القاىرة أو .....  ( . 

 كمية فى جامعات مختمفة .ال يحق لمطالب التقدم بأكثر من طمب لنفس ال  -6
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% فيذا المجموع يؤىمو لاللتحاق 92)مثاًل طالب حصل عمي مجموع درجات بنسبة 

( فمو الحق في التقدم بطمب لاللتحاق مثال بكمية طب (Aبإحدى كميات المجموعة 
ذا تقدم بطمب رسمى الكترونى ليا فال يحق لو التقدم بطمب  جامعة المنصورة وا 

 كمية طب جامعة القاىرة أو .....  ( .رسمى الكترونى آخر ب
يحق لمطالب التقدم بأكثر من طمب لكميات مختمفة فى نفس المجموعة المناظرة   -7

لمجموعو  فى جامعات مختمفة .)مثال طالب حصل عمي مجموع درجات بنسبة 
( فمو الحق في (A% فيذا المجموع يؤىمو لاللتحاق بإحدى كميات المجموعة 92

بكمية طب جامعة المنصورة و بطمب آخر لاللتحاق اللتحاق مثال التقدم بطمب ل
 مثاًل بكمية الصيدلة  جامعة المنصورة .....  ( .

ويحق لمطالب أن يتقدم لممجموعة األقل أو األدني لممجموعة المناظرة لمجموعو وال 
 يحق لو أن يتقدم لممجموعة األعمي  لممجموعة المناظرة لمجموعو .

التى استقبمت طمبات االلتحاق بيا ) طمب رسمى الكترونى و طمب  تقوم الكمية  -8
رسمى يدوي نظير مبمغ وليكن مائة وخمسين جنيو ( بتوزيع " كتيب االلتحاق "  ) 
وىذا الكتيب عبارة عن مجموعة من المعارف والمعمومات و األسئمة في كل 

 ورقة وجيين (  . 52تخصصات الكمية ، عمى أال يزيد عن 
م الكمية بتحديد موعد االمتحان التمييدي لاللتحاق بيا ، وتعمنو عمي موقعيا تقو   -9

الرسمي " جميع الكميات نفس التخصص  داخل المجموعة الواحدة  تحدد نفس 
اليوم لالمتحان حتي يكون موعد امتحان موحد حتي يتسنى لمطالب المتقدم في 

متحان من بداية شير يوليو أكثر من كمية االمتحان في أيام مختمفة ( . ويكون اال
  .  7/ 1وليكن مثاًل في  

عمي األكثر وتظير النتيجة في بداية شير   7/  22وتنتيي االمتحانات التمييدية في 
عمي األكثر .  )مثاًل كمية الطب تحدد نفس اليوم  8/  1أغسطس وليكن مثاًل في 

مييدي لكل كميات يكون االمتحان الت 1/7لالمتحان في كل الجامعات فمثال يوم 
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يكون االمتحان التمييدي لكل كميات   2/7الطب في جميع الجامعات، و يوم  

 الصيدلة  في جميع الجامعات( .
وىو نفس   1/7وىكذا يكون الطالب الذي تقدم لكمية الطب يؤدي االمتحان يوم 

وىكذا حسب قدرات   2/7الطالب الذى تقدم لكمية الصيدلة يؤدي االمتحان يوم 
 لب ومقدرتو .الطا

يقوم الطالب بعد مذاكرتو  " لكتيب االلتحاق "  بأداء االمتحان بالكمية التي   -12
 تقدم ليا في اليوم الذي تحدده الكمية .

تقوم الكمية بتجييز لجان االمتحان وأسئمة  االمتحان ) تشمل أكثر من سؤال   -11
متحانية وزمن لكل تخصص أو شعبة في الكمية  ، حسب مواصفات الورقة اال

 االجابة ( .
جنيو " في كافة المصروفات والتكاليف  152وتستخدم  الكمية مبمغ االلتحاق "  

 الخاصة  بذلك :
 مصروفات تجييز المجان.  -
 مصروفات طباعة األسئمة . -
 مصروفات كراسات اإلجابة .  -
 مصروفات المالحظين .  -
 نترول .مصروفات الك  -
 مصروفات التصحيح .  -
 مصروفات أخرى .  -

تقوم الكمية بإظيار نتيجة االمتحان ورقًيا والكترونًيا عمي موقعيا الرسمى بداية   -12
 من شير أغسطس.

يتقدم الطالب الذي اجتاز االمتحان بممف تقديمو لمكمية التى نجح باالمتحان   -13
إلجراءات الرسمية بيا ،  وتقوم الكمية بتوزيع الطالب التمييدى بيا ويسير فى ا
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الذين اجتازوا االمتحان التمييدي بيا عمي األقسام المختمفة بداخميا بحسب نسبة 
نجاح الطالب في األسئمة ) السؤال المخصص لمشعبة ( المجاب عنيا بورقة " 

ص في إجابتو " حيث يوجد بكل ورقة أسئمة " سؤال أو أكثر لكل قسم أو تخص
 الكمية " .

الطالب الذي لم يجتاز أي من االمتحانات التمييدية بأي كمية تقدم بيا ألداء  -14
االمتحان التمييدي يتم منحو فرصة أخري لمتقدم ألداء الدور الثاني في االمتحان 
التمييدي  بنفس الكمية التي تقدم بيا ) حيث يتقدم بطمب الكتروني ويدوي ألداء 

"   ثمثمائة جنيو  322ثاني في االمتحان التمييدي ( نظير مبمغ " امتحان الدور ال
ويحصل بيذا الطمب عمي " كتيب االلتحاق دور ثان " ويؤدي فيو االمتحان في 

وتنتنيي في  بداية شير سبتمبر    19/8منتصف  شير أغسطس وليكن مثاًل في 
 عمي األكثر . 9/  15ويتم إعالن نتيجة الدور الثاني في   9/ 5
الطالب الذي لم يجتاز أي من االمتحانات التمييدية " دور ثان "  بأي كمية  -15

تقدم بيا ألداء االمتحان التمييدي " دور ثان " يبقي لمتقدم ألداء االمتحان 
 التمييدي في العام القادم  .
 مميزات النظام المقترح :

صف السادس تكون االمتحانات موحدة عمي مستوي المديريات مثل امتحانات ال
االبتدائي والثالث اإلعدادي مع التزام واضعي االمتحانات بكافة مواصفات الورقة 

 االمتحانية بما اليخل باليدف من االمتحان . 
ومع تطبيق كافة القرارات الخاصة بعممية االمتحان وتنظيم العممية االمتحانية، 

 من المتوقع أن يتحقق اآلتي :
   :  توفير األعباء المادية -1
  : بالنسبة لمدولة 
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 تكمفة استمارات الثانوية العامة " االستمارة الحمراء " :  - 1       

حيث يكتفي بتقديم المدرسة لشئون الطالب بالمديرية  كشف بأسماء الطالب 
المتقدمين المتحان الصف الثالث بتخصصاتيم  المختمفة " كشف لعممي عموم وكشف 

ويكون مرفق مع الكشف رسم التقدم لالمتحان لعممي رياضيات وكشف ألدبي " ، 
جنيو لكل طالب ، ويكون الرقم القومي لمطالب وكود الطالب ىما  42وليكن مثاًل 

 أساس إعطاء رقم جموس موحد لمطالب عمي مستوي الجميورية  .
جنيو حصة المدرسة  12جنيو "  يتم توزيعو كما يمي :  42وىذا المبمغ 

جنيو  15يو حصة المدرسة لمبمغ مكافاة المالحظة + جن 15لمصاريف االمتحان + 
 حصة المديرية لمصاريف االمتحان " .

 تكمفة كنتروالت الثانوية العامة عمي مستوي الجميورية .  - 2
حيث تقوم شئون الطالب بالمديرية بمراجعة أسماء الطالب المتقدمين المتحان 

رسال الكشوف لموزارة وتقوم الوزارة بطباعة أرقام الجموس لمتقدم   الصف الثالث وا 
لالمتحان بمدارسيم المختمفة وحسب تخصصاتيم ، وتستخدم مبمغ رسم التقدم 
لالمتحان في كافة المصاريف وتجييز موقع إلدخال أسماء الطالب ودرجاتيم التي 

 يحصمون عمييا في االمتحان وطباعة شيادات النجاح و مكافأة المالحظة  .
 حظة والمراقبة عمي مستوي الجميورية .تكمفة لجان المال  - 3

حيث تقوم كل مدرسة بتجييز لجان االمتحان لمطالب الموجودين بيا نظير مبمغ 
 جنيو " عشر جنييات لكل طالب "  وتستخدم ىذا المبمغ في مصاريف االمتحان  12

 تكمفة لجان التصحيح  عمي مستوي الجميورية .  - 4
دخال درجاتيم حيث تقوم كل مدرسة بتصحيح أوراق  ظيار النتائج وا  اإلجابة وا 

 عمي موقع الوزارة .
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  : بالنسبة ألولياء األمور 
 .  تكمفة الكتب الخارجية  - 1

حيث تقوم الوزارة بمراجعة المناىج واستخدام الكتب االلكترونية في إعداد المناىج 
 المختمفة لمطالب.

 .  تكمفة الدروس الخصوصية  - 2      
مسئولية مستقبل الطالب عمي جيتين ىما الثانوية والكمية حيث يتم توزيع 

ومستقبل الطالب ال يتوقف عمي ربع أو نصف درجة أو ...  ليدخل الكمية التي 
% عما 52يريدىا فيتم تخفيف الضغط عمي الدروس الخصوصية بنسبة ال تقل عن 
 مصاريف –ىي عميو اآلن وىذه التكمفة  تشمل ) مصاريف الدروس الخصوصية 

 –مصاريف تحتاجيا الدروس الخصوصية " مالبس  –االنتقال لمدروس الخصوصية 
 ....... " (    -مشرب  –مأكل 
 تخفيف األعباء غير  المادية  : -2

نتيجة لتوزيع مسئولية مستقبل الطالب عمي جيتين الثانوية والكمية ومستقبل 
التي يريدىا وتقميل  الطالب ال يتوقف عمي ربع أو نصف درجة أو ... ليدخل الكمية

 الضغط اإلعالمي والشو اإلعالمي يتحقق اآلتي: 
  : بالنسبة لمدولة 

 تقميل الضغط النفسي و العصبى لممسئولين :       
 حيث كان المسئولون  يتعرضون لمضغط النفسي والعصبي نتيجة :           

 تجييز أعمال امتحانات الثانوية العامة . -أ                   
 تسريب االمتحانات  .  -ب                   
 الغش الجماعى   . -ج                  
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   :  بالنسبة لواضعى االمتحانات 

تقميل  الضغط النفسي و العصبى لواضعى االمتحانات ، والخوف من تسريب 
 االمتحانات واألخطاء  في وضع األسئمة  .

  : بالنسبة ألولياء األمور 
نفسي و العصبى ألولياء األمور ، وذلك ألن مستقبل أبنائيم قد تقميل الضغط ال

 دخل مدي محدد وليس مرتبط بدرجة محددة . 
  : بالنسبة لمطالب 
تقميل الضغط النفسي و العصبى لمطالب ، وعمى الطالب  أن يجتيد ليدخل   

يجتيد في المدي أو المجال أو الفترة التي يوجد فييا الكمية التي يريدىا ،  ثم عميو أن 
 امتحان القبول لمكمية التي تقدم إلييا بعد أن تم تحديد مستقبمو تحديًدا مسبًقا .

 بالنسبة لمجان المراقبة والمالحظة  : 
 تقميل الضغط النفسي و العصبى لمجان المراقبة والمالحظة ، وذلك  : 

 .نتيجة إدعاء الطالب بأن المالحظ قد أصاب  المجنة  بالتوتر 
  الطالب بأن المالحظ ترك الطالب  بدون ضبط مما أدى إلى نتيجة إدعاء

 انتشار الغش في لجنة االمتحان.
 . نتيجة إدعاء الطالب بأن المالحظ صعب و شدد المجنة 
  عودة ىيبة المعمم لما كانت عميو وعدم تعدي أولياء األمور والطالب عميو
 بالمفظ .
 ة ألبناء كبار معاممة جميع الطالب بعدالة ، فميس ىناك لجان مخصص

 المسئولين وىناك لجان لعامة الشعب. 
  : بالنسبة لمجان التصحيح 

 حيث يقل الضغط النفسي والعصبي عمي ىذه المجان وتكون النتيجة :
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  خروج نتيجة الطالب بدون أخطاء في عممية التصحيح بنسبة ال تقل عن

99. % 
 . إعطاء كل طالب حقو في الدرجة التي يستحقيا دون مجاممة 

 متطمبات تنفيذ النظام المقترح لموصول إلى أقصى النتائج المرجوه منو :
تطبيق كافة القوانين والقرارات الخاصة باالمتحانات والحفاظ عمى عدم  - 1

 االخالل بعممية االمتحانات .
موجو عام المادة فى كل مديرية ىو المسئول األول واألخير عن وضع  - 2

 ى :امتحان مادتو مع مراعاة اآلت
  مراعاة مواصفات الورقة االمتحانية واألوقات المخصصة لكل سؤال وأن يشمل

 كافة أجزاء المنيج . 
  الموجو العام يكمف موجيى اإلدارات التعميمية بعمل نماذج امتحانات

استرشادية لو بنماذج اإلجابة الخاصة بيا لضمان " الدقة فى معرفة أجزاء المنيج 
لقوة والضعف فى المنيج ، ومعرفة األجزاء التى لم تأخذ المقررة ، و معرفة مناطق ا

 حقيا فى توصيميا لمطالب لسبب ما " .
  يقوم الموجو العام بتسميم االمتحانات شخصًيا إلي لجنة طباعة وتصوير

 االمتحانات بالمديرية ويتم طباعة االمتحانات بمطابع القوات المسمحة .
 تقوم القوات المسمحة بما يمي :  -3

 يم االمتحانات من مطابع القوات المسمحة إلي لجان االمتحانات بالمدارس تسم 
 (تأمين االمتحانات " أثناء فترة االمتحان بأكمميا ) امتحان الطالب والتصحيح. 

تتم عممية التصحيح بعد دق األرقام السرية في نفس اليوم ويتم أخذ نسبة  -4
 .% في نفس اليوم أو اليوم التالي عمي األكثر 12

 % لكل مادة :  12عند أخذ نسبة  -5
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   يقوم الكنترول بالمدرسة بتقسيم أوراق اإلجابة أمام الموجو إلى لجان " مثاًل

ورقة وىكذا "  ويقوم الموجو  18بيا  9ورقة ، بجوارىا لجنة رقم  18بيا  5لجنة رقم 
 ورقات عشوائية  من كل لجنة .  3بأخذ ما ال يقل عن 

 ال يوجد موجو 12ديل موجيى اإلدارات ألخذ نسبة يقوم الموجو العام بتب "  %
يأخذ النسبة بإدارتو إنما يأخذىا بإدارة أخري " ويرفع تقرير إلي الموجو العام 

 بمالحظاتو " .
  عند مالحظة تطابق اإلجابات عند أخذ النسبة " حاالت غش جماعى " يرفع

كيل لجنة من ثالثة موجيين الموجو تقريره إلي الموجو العام ليقوم الموجو العام بتش
% من االمتحان بالمدرسة ، وذلك في اليوم التالي عمي 25عمي األقل ألخذ نسبة 

 األكثر ، ورفع تقرير نيائي بالمالحظات لمموجو العام .
  يقوم الموجو العام عند تطابق التقريرين األول والنيائي بإثبات وجود غش

نونية بالمديرية التخاذ الالزم نحو المالحظين جماعى ، و يتم إحالة التقرير لمشئون القا
بالمجنة التي بيا غش جماعى بالمدرسة مع استبعاد المالحظين الموجودين بالمجنة 

رساليم لممالحظة فى مدرسة أخرى وحرمانيم من مكافاة المالحظة .  وا 
  رسالو لممطبعة ويتم يقوم الموجو العام بتسميم االمتحان البديل المعد مسبًقا وا 

عادة امتحان " المدرسة التي بيا حالة الغش الجماعى " بأكمميا " كافة المجان بيا " إ
 في آخر جدول االمتحانات .

  عند وجود أكثر من مادة بيا حاالت غش جماعى بنفس المدرسة يتم امتحان
 مادتين في كل يوم  فى نياية جدول االمتحانات .

داخل المدرسة " مكافاة  يتم منح كل من ساىم فى أعمال االمتحانات  -6
مالحظة " ، و يتم حرمان كل من ثبت فى حقو المشاركة في الغش الجماعى من 

 مبمغ " مكافاة مالحظة " باالضافة لحافز األداء .
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عمى كل شخص لو مصمحة أو عمل  بجوار المدرسة التى بيا لجنة  -7

رسة االمتحان أثناء االمتحان التقدم إلدارة المدرسة بمنحو تصريح لمتواجد بجوار مد
 االمتحانات .

كل شخص يوجد بجوار لجنة االمتحان و ليس معو تصريح لمتواجد بجوار  -8 
مدرسة االمتحان أثناء االمتحانات يطبق عميو القرارات الجميورية الخاصة بالمساعدة 

 عمى الغش .
 توصيات عامة : 

 الحكم عمى  ضرورة االىتمام بالتجريب ألي قرار قبل تطبيقو ، حتى يمكن
يجابيات ىذا القرار .   سمبيات وا 

  استطالع آراء الطالب وأولياء أمورىم ومؤسسات المجتمع المدني ومختمف
 الجيات ذات الصمة قبل تطبيق أي قرار بالتطوير .

  ضرورة تحويل االمتحان من أداة لمتسميع واالستظيار إلى مسابقة فى القدرات
الذي يسمح فيو لمطالب باالستعانة بالكتاب  اإلبداعية ، عمى أمل أن يأتي الوقت

 .(  Open Book Testومصادر التعمم المختمفة أثناء تأدية االمتحان ) 
 و التوظيف األمثل  ضرورة التحول إلى تصحيح أوراق االمتحانات الكترونًيا ،

 لمتكنولوجيا الحديثة لتالفي القصور الناتج عن االستخدام اليدوي ، وما يترتب عميو من
أخطاء بشرية في عمميات التصحيح ورصد الدرجات ، فضاًلعن مراعاة الموضوعية 

    والشمولية والدقة والسرعة في إنجاز نتائج االمتحانات في وقت قصير .  
  ضرورة إجراء اختبارات القبول في جميع الجامعات الحكومية ، وذلك ألن

المفاضمة العادلة بين الطالب  معدل الثانوية العامة ال يعد مقياًسا حقيقًيا من أجل
 لالنضمام إلى الجامعة وذلك نتيجة حاالت الغش المصاحبة المتحانات الثانوية العامة 

  ضرورة المراجعة الشاممة لمتعميم في مختمف مراحمو وضرورة التشديد في
 االمتحانات وبخاصة امتحانات الثانوية العامة وامتحانات القبول إلى الجامعة . 
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  توسع في المعاىد الفنية والمينية المتوسطة وتشجيع خريجي الثانوية ضرورة ال

العامة لالنخراط فييا لمتخفيف من الضغط عمى الجامعات وكذلك لحاجة الدولة 
 لخريجي ىذه التخصصات . 

  استحداث مركز لالختبارات والتقويم التربوي عمى مستوى المديريات التعميمية
د من الممارسات السمبية المصاحبة ألعمال ، يمكن أن يسيم في تصويب العدي

االمتحانات ، وتوفير الرقابة الفنية عمى أداء النظام التعميمي  ، وتطوير االمتحانات 
 المدرسية ، ووضع االختبارات المقننة . 

  ضبط عممية القبول وتحديد معاييرىا من قبل الجامعات ، حتى تستطيع
 ق قدراتيم ومؤىالتيم مع متطمبات برامجيا .الجامعات اختيار المرشحين الذين تتواف

  مراعاة معاممة الطالب المتقدمين المتحانات القبول بعدٍل ومساواة ، بحيث
يخضعون جميعيم لممعايير ذاتيا ، وبحيث يأخذ كل منيم مكانو وفًقا لقدراتو 

 وخصائصو الفعمية . 
 يرت الظروف تطوير سياسات القبول في الجامعات والتعميم العالي ، كمما تغ

 االقتصادية واالجتماعية واألولويات الوطنية لتمبية االحتياجات المستجدة . 
  ضرورة أن يكون القبول في الجامعات عمى أساس الوزن النسبي لمعناصر

التالية : مجموع الطالب في امتحانات الثانوية العامة ، و مجموع الطالب في المواد 
 الطالب في امتحانات القبول بالجامعات .  المؤىمة لكل قطاع تعميمي ، ودرجات

  توفير بدائل تعميمية متقدمة ومتنوعة تحقق النقمة التعميمية النوعية لمطالب
 .المجاالت المينية  االنخراط في إلعدادىم لاللتحاق بالجامعات العالمية أو

وفيما يمي يقدم البحث الحالي الجداول المقترحة المتحانات الثانوية العامة ) 
دور أول ، دور ثاٍن ( ، و مواعيد التقدم المتحان التمييدي لمكميات المختمفة ) دور 
أول ، دور ثاٍن ( ، ومواعيد امتحان التمييدي لمكميات المختمفة ) دور أول ، دور 

 ثاٍن ( . 
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 (2جدول رقم )

 يوضح الجدول المقترح المتحان المرحمة الثانوية العامة ) دور أول ( :

 م
 ترتيب
 ماليو 

 لمصف
 المدة المادة اليوم والتاريخ الصف

 رقم الزمن
 الي من استمارة

1 

1 

 اليوم األول
2/5/ 

  11.32 8.32 ساعات 3 لغة عربية

 اليوم الثاني 2
  11.32 8.32 ساعات 3 لغة عربية التاريخ

 اليوم الثالث 3
 32 11.32 8.32 ساعات 3 لغة عربية التاريخ

4 

2 

 اليوم األول
  11.32 8.32 ساعات 3 لغة اجنبية أولى تاريخال

 الثاني 5
 اليوم
  11.32 8.32 ساعات 3 لغة اجنبية أولى التاريخ

 اليوم الثالث 6
 التاريخ

 72 11.32 8.32 ساعات 3 لغة اجنبية أولى

7 

3 

 اليوم األول
  12.22 8.32 ساعة ونصف لغة اجنبية ثانية التاريخ

 اليوم الثاني 8
  12.22 8.32 ساعة ونصف غة اجنبية ثانيةل التاريخ

 اليوم الثالث 9
 72 11.32 8.32 ساعات 3 لغة اجنبية ثانية التاريخ

1
2 

4 

 األول
 اليوم
  12.32 8.32 ساعتان فيزياء –كيمياء  التاريخ

1
 الثاني 1

 اليوم
 التاريخ

عمم  -فيزياء –كيمياء 
  12.32 8.32 ساعتان فمسفة -نفس 

1
2 

 ومالي الثالث
 التاريخ

 32 11.32 8.32 ساعات 3 تاريخ –كيمياء 

1
3 

5 

 اليوم األول
  12.32 8.32 ساعتان جبر وحساب مثمثات التاريخ

1
 اليوم الثاني 4

  12.32 8.32 ساعتان الجبر التاريخ

 92 11.32 8.32 ساعات 3 فيزياء اليوم الثالث1
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 م
 ترتيب
 ماليو 

 لمصف
 المدة المادة اليوم والتاريخ الصف

 رقم الزمن
 الي من استمارة

 32 11.32 8.32 ساعات 3 فمسفة ومنطق التاريخ 5
1
6 

6 

 اليوم األول
  12.32 8.32 ساعتان جغرافيا –تاريخ  التاريخ

1
7 

 اليوم الثاني
 التاريخ

 –جغرافيا  –تاريخ 
 احياء –ميكانيكا 

  12.32 8.32 ساعتان

1
 اليوم الثالث 8

 التاريخ
 تفاضل وتكامل

 جغرافيا –احياء 
 ساعتان

 ساعات 3
8.32 
8.32 

12.32 
11.32 

92 
32 

1
9 

7 

 األول
 اليوم
  12.32 8.32 ساعتان ىندسة يخالتار 

2
2 

 اليوم الثاني
 التاريخ

  12.32 8.32 ساعتان تفاضل وحساب مثمثات

2
 اليوم الثالث 1

 التاريخ

 استاتيكا
 جيولوجيا وعموم البيئة
 عمم النفس واالجتماع

 ساعتان
 ساعات 3
 ساعات 3

8.32 
8.32 
8.32 

12.32 
11.32 
11.32 

32 
32 
32 

2
2 

8 

 اليوم األول
 ريخالتا

 احياء
 فمسفة ومنطق

 ساعتان
 ساعة ونصف

8.32 
8.32 

12.32 
12.22  

2
 الثاني 3

 اليوم
 التاريخ

 تربية مينية
ادارة –صناعة  –)زراعة 

 اعمال (
تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصال

 ساعة
 
 

 ساعة ونصف

8.32 
 
 

12.22 

9.32 
 
 

11.32 

ورقة 
 االسئمة

2
4 

 اليوم الثالث
 التاريخ

 92 12.32 8.32 ساعتان يةجبر وىندسة فراغ

2
5 

9 

 اليوم األول
 التاريخ

 تربية وطنية
 حاسب الي

 ساعة
 ساعة

8.32 
12.22 

9.32 
11.22 

ورقة 
 االسئمة

2
 الثاني 6

 اليوم
 التاريخ

 تربية دينية
 مواطنة وحقوق االنسان

 ساعة ونصف
 ساعة ونصف

8.32 
12.32 

12.22 
12.22 

ورقة 
 االسئمة

2
7 

 اليوم الثالث
 التاريخ

 32 12.32 8.32 ساعتان ديناميكا

2
8 12 

 اليوم األول
ورقة  12.22 8.32 ساعة ونصف تربية دينية التاريخ

 االسئمة
ورقة  12.22 8.32 ساعة ونصف تربية دينية اليوم الثالث2
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 م
 ترتيب
 ماليو 

 لمصف
 المدة المادة اليوم والتاريخ الصف

 رقم الزمن
 الي من استمارة

 االسئمة 12.22 12.32 ساعة ونصف تربية وطنية التاريخ 9
3
 اليوم الثالث 11 2

5/6/ 
 اقتصاد
 احصاء

 فساعة ونص
 ساعة ونصف

8.32 
12.32 

12.22 
12.22 

ورقة 
 االسئمة

يوم ؛ حيث أن عدد  32( أن : عدد أيام االمتحان 2ويتضح من الجدول رقم )
أيام ، وعدد 9أيام ، وعدد أيام امتحان الصف الثانى  12أيام امتحان الصف األول
بوعية والرسمية يوم .  وبعد استبعاد أيام اإلجازات األس 11أيام امتحان الصف الثالث 

 /........  .5/6/ ....   و ينتيي  يوم 2/5، يكون مخطط لالمتحان أن يبدأ  يوم 
" سبعة " أيام لالنتياء من أعمال التصحيح ومراجعة   7ويتم منح المدارس عدد 

ظيارىا عمي مستوي  رسال الكشوف لممديريات والوزارة واعتمادىا وا  النتيجة ورصدىا وا 
 / ....... 15/6في يوم الجميورية  وليكن 

 (3جدول رقم )
 يوضح الجدول المقترح المتحان المرحمة الثانوية العامة ) دور ثاٍن ( :

 م

 ترتيب
 اليوم
لمص
 ف

 المدة المادة اليوم والتاريخ الصف

 الزمن
 رقم

 الي من استمارة

1 

1 

 اليوم األول
22/6/ 

  11.32 8.32 ساعات 3 لغة عربية

 الثاني 2
 ماليو 

  11.32 8.32 ساعات 3 لغة عربية التاريخ

 اليوم الثالث 3
 التاريخ

 32 11.32 8.32 ساعات 3 لغة عربية

4 

2 

 اليوم األول
  11.32 8.32 ساعات 3 لغة اجنبية أولى التاريخ

 اليوم الثاني 5
  11.32 8.32 ساعات 3 لغة اجنبية أولى التاريخ

 72 11.32 8.32 ساعات 3 ولىلغة اجنبية أ اليوم الثالث 6
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 م

 ترتيب
 اليوم
لمص
 ف

 المدة المادة اليوم والتاريخ الصف

 الزمن
 رقم

 الي من استمارة

 التاريخ

7 

3 

 اليوم األول
 التاريخ

  12.22 8.32 ساعة ونصف لغة اجنبية ثانية

 اليوم الثاني 8
  12.22 8.32 ساعة ونصف لغة اجنبية ثانية التاريخ

 اليوم الثالث 9
 72 11.32 8.32 ساعات 3 لغة اجنبية ثانية التاريخ

12 

4 

 اليوم األول
  12.32 8.32 ساعتان ياءفيز  –كيمياء  التاريخ

 اليوم الثاني 11
 التاريخ

عمم  -فيزياء –كيمياء 
  12.32 8.32 ساعتان فمسفة -نفس 

 اليوم الثالث 12
 32 11.32 8.32 ساعات 3 تاريخ –كيمياء  التاريخ

13 

5 

 اليوم األول
  12.32 8.32 ساعتان جبر وحساب مثمثات التاريخ

 الثاني 14
 اليوم
  12.32 8.32 ساعتان رالجب التاريخ

 اليوم الثالث 15
 التاريخ

 فيزياء
 فمسفة ومنطق

 ساعات 3
 ساعات 3

8.32 
8.32 

11.32 
11.32 

92 
32 

16 

6 

 اليوم األول
  12.32 8.32 ساعتان جغرافيا –تاريخ  التاريخ

 اليوم الثاني 17
 التاريخ

 –جغرافيا  –تاريخ 
  12.32 8.32 ساعتان احياء –ميكانيكا 

 اليوم الثالث 18
 التاريخ

 تفاضل وتكامل
 جغرافيا –احياء 

 ساعتان
 ساعات 3

8.32 
8.32 

12.32 
11.32 

92 
32 

19 
7 

 اليوم األول
  12.32 8.32 ساعتان ىندسة التاريخ

  12.32 8.32 ساعتان تفاضل وحساب مثمثات اليوم الثاني 22
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 م

 ترتيب
 اليوم
لمص
 ف

 المدة المادة اليوم والتاريخ الصف

 الزمن
 رقم

 الي من استمارة

 التاريخ

 الثالث 21
 اليوم
 التاريخ

 استاتيكا
 م البيئةجيولوجيا وعمو 

 عمم النفس واالجتماع

 ساعتان
 ساعات 3
 ساعات 3

8.32 
8.32 
8.32 

12.32 
11.32 
11.32 

32 
32 
32 

22 

8 

 األول
 اليوم
 التاريخ

 احياء
 فمسفة ومنطق

 ساعتان
 ساعة ونصف

8.32 
8.32 

12.32 
12.22  

 اليوم الثاني 23
 التاريخ

 تربية مينية
ادارة –صناعة  –)زراعة 

 اعمال (
المعمومات تكنولوجيا 

 واالتصال

 ساعة
 

 ساعة ونصف

8.32 
 

12.22 

9.32 
 

11.32 

ورقة 
 االسئمة

 اليوم الثالث 24
 92 12.32 8.32 ساعتان جبر وىندسة فراغية التاريخ

25 

9 

 اليوم األول
 التاريخ

 تربية وطنية
 حاسب الي

 ساعة
 ساعة

8.32 
12.22 

9.32 
11.22  

 اليوم الثاني 26
 التاريخ

 تربية دينية
 واطنة وحقوق االنسانم

 ساعة ونصف
 ساعة ونصف

8.32 
12.32 

12.22 
12.22 

ورقة 
 االسئمة

 الثالث 27
 اليوم
 32 12.32 8.32 ساعتان ديناميكا التاريخ

28 
12 

 اليوم األول
 التاريخ

ورقة  12.22 8.32 ساعة ونصف تربية دينية
 االسئمة

 اليوم الثالث 29
 التاريخ

 تربية دينية
 تربية وطنية

 اعة ونصفس
 ساعة ونصف

8.32 
12.32 

12.22 
12.22 

ورقة 
 االسئمة

 اليوم الثالث 11 32
28/7/ 

 اقتصاد
 احصاء

 ساعة ونصف
 ساعة ونصف

8.32 
12.32 

12.22 
12.22 

ورقة 
 االسئمة

يوم ؛ حيث أن عدد أيام  32( أن : عدد أيام االمتحان 3ويتضح من الجدول رقم )
أيام ، وعدد أيام امتحان 9أيام امتحان الصف الثانى أيام ، وعدد 12امتحان الصف األول  

يوم . وبعد استبعاد أيام اإلجازات األسبوعية والرسمية  يكون مخطط  11الصف الثالث 
 /........  .28/7/ ....   و ينتيي  يوم 22/6لالمتحان أن يبدأ  يوم 
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ومراجعة " سبعة " أيام لالنتياء من أعمال التصحيح   7ويتم منح المدارس عدد  

ظيارىا عمي مستوي  رسال الكشوف لممديريات والوزارة واعتمادىا وا  النتيجة ورصدىا وا 
 / ....... 5/8الجميورية  وليكن في يوم 

 (4جدول رقم )
 يوضح امتحانات المرحمة الثانوية ) دور أول (

نياية  بداية االمتحان الصف    
 االمتحان

 مالحظات المدة
  امأي  12 --- /2/5 األول 1
  أيام 9 --- /3/5 الثاني 2
  يوم 11 /5/6 /4/5 الثالث 3
  يوم 32 إجمالى 

 (5جدول رقم )
عالن نتيجة  المرحمة الثانوية العامة) دور أول (  يوضح موعد إظيار وا 

  إظيار النتيجة الصف م
  / 15/6 األول 1
  / 15/6 الثاني 2
  / 15/6 الثالث 3

 (6جدول رقم )
 ت المرحمة الثانوية العامة ) دور ثاٍن (يوضح امتحانا

الص م
 ف

بداية 
 االمتحان

 مالحظات المدة نياية االمتحان
  12 --- / 22/6 األول 1

 أيام
 

 9 --- / 21/6 الثاني 2
 أيام

 
 11 / 28/7 / 22/6 الثالث 3

 يوم
 

 32 إجمالى 
 يوم
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 (7جدول رقم )

عالن نتيجة المرحمة الثانو   ية العامة ) دور ثاٍن (يوضح موعد  إظيار وا 
  إظيار النتيجة الصف م
  / 15/8 األول 1
  / 15/8 الثاني 2
  / 15/8 الثالث 3

 (8جدول رقم )
 يوضح مواعيد التقدم المتحان التمييدي لمكميات المختمفة )دور أول (

 مالحظات نياية التقدم بداية التقدم المجموعة  م
  / A  15/6 / 22/6 األولي  1
  / B  15/6 / 22/6الثانية   2
  / C  15/6 / 22/6الثالثة   3
  / D  15/6 / 22/6الرابعة   4

 (9جدول رقم )
 يوضح مواعيد امتحان التمييدي لمكميات المختمفة )دور أول (

 مالحظات إعالن النتيجة نياية االمتحان بداية االمتحان المجموعة م

  / A  1/7 / 22/7 / 1/8 األولي  1
  / B  1/7 / 22/7 / 1/8الثانية   2
  / C  1/7 / 22/7 / 1/8الثالثة   3
  / D  1/7 / 22/7 / 1/8الرابعة   4
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 (12جدول ) 

 يوضح مواعيد التقدم المتحان التمييدي لمكميات المختمفة ) دور ثاٍن (
 مالحظات نياية التقدم بداية التقدم المجموعة  م

  / A  11/8 / 18/8 األولي  1
  / B  11/8 / 18/8الثانية   2
  / C  11/8 / 18/8الثالثة   3
  / D  11/8 / 18/8الرابعة   4

 (11جدول )
 يوضح مواعيد امتحان التمييدي لمكميات المختمفة )دور ثاٍن (

إعالن  نياية االمتحان بداية االمتحان المجموعة م
 النتيجة

 مالحظات

  / A  19/8 / 5/9 / 15/9 األولي  1
  / B  19/8 / 5/9 / 15/9الثانية   2
  / C  19/8 / 5/9 / 15/9الثالثة   3
  / D  19/8 / 5/9 / 15/9الرابعة   4
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 2017والثالثون  السادسالعدد              تعميم الجامعى          مجمة دراسات فى ال    
 المراجع :

( : استراتيجية مقترحة لتأىيل  2216إبراىيم مصطفى مخيمر المتولي )  -1
االعتماد الدولي في المدارس الثانوية العامة المصرية المعتمدة محمًيا لمحصول عمى 

( ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، CITAضوء مؤشرات ومعايير الجودة )
 جامعة دمياط .

،  غول االمتحان العام لشيادة الدراسة الثانوية( : 1999أحمد الخطيب ) -2
 دار الكندي ، إربد ، األردن.

ة لمتعميم الثانوي العام ( : الكفاءة الداخمي2228أحمد نصحي أنيس الباز )  -3
في مصر في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة " دراسة مستقبمية " ، رسالة دكتوراه 

 غير منشورة ، كمية التربية ، فرع دمياط ، جامعة المنصورة . 
، السنة  األىرام( : "محنة الثانوية العامة" ،  2216أحمد يوسف أحمد  )  -4
ح عمى :  يونيو .متا16،  47329، ع  142

http://www.ahram.org.eg/News/191933/4/527716 
 م . 2216 ،24  :11يونيو  27في                     

 العالي الوطنية .. التعميم التعميم لسياسات مراجعات( : 2212البنك الدولي ) -5
 االقتصادية والبنك الدولي . الميدان في والتنمية التعاون ة، منظممصر في

( : القرارات والموائح المنظمة 2225السيد عبد السميع محروس مندور)  -6
إلدارة المرحمة الثانوية في مصر " دراسة تقويمية " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 كمية التربية ، جامعة طنطا .
( : نظام امتحانات الشيادة الثانوية  2222)السيد عبد المنعم حجازي  -7

العامة في مصر في ضوء خبرات بعض الدول ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية 
 التربية ، جامعة الزقازيق .

http://www.ahram.org.eg/News/191933/4/527716
http://www.ahram.org.eg/News/191933/4/527716
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 أبوبكرد . ىناء إبراىيم إبراىيم         تصور مقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان 
( : " مقارنة 2216ألطاف رمضان إبراىيم وعبد الوىاب عوض كويران )  -8 

معدل الثانوية العامة كمعايير استخدام اختبار القدرات العقمية ومعدل امتحان القبول و 
،  المجمة الدولية لتطوير التفوقلمقبول والتنبؤ بتحصيل الطمبة في جامعة عدن " ، 

، مركز تطوير التفوق بجامعةالعموم والتكنولوجيا باالشتراك مع المنظمة 13، ع7مج
 العالمية لتطوير الموىبة .متاح عمى :

https://ust.edu/tdaj/count/2016/2/5.pdf 
، ع  النشرة الدورية( :  2229المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية )  -9

 http://ncerd.org/pdf/nashra14.pdf، القاىرة . متاح عمى :  14
متطمبات تفعيل توصيات المؤتمر القومي لتطوير ( :  2229يو ـــــ  )يون   -12

 ، الباحث الرئيسي محمد السيد حسونو ، القاىرة .  التعميم الثانوي في مصر
دراسة تحميمية لسياسات التعميم قبل الجامعي منذ : ( 2212)  ــــــ  -11

الباحث  ، تسعينيات القرن العشرين وحتى اآلن في ضوء متطبات اقتصاد المعرفة
 الرئيسي  فاتن محمد عدلي ، القاىرة . 

( : " نظام مقترح لمقبول بمؤسسات 2228الياللي الشربيني الياللي ) -12
،جامعة المنصورة ،  11، ع مجمة بحوث التربية النوعيةالتعميم العالي في مصر " ، 

 يناير . 
تعميم الصادر قانون الجميورية مصر العربية ، وزارة التربية والتعميم :   -13

 .  1981لسنة  139بالقانون رقم 
) التعميم   2214/2232الجامعى  قبل لمتعميم االستراتيجية الخطةـــ :   -14

 . المشروع القومي لمصر (
. متاح عمى :  2216/ 2215اإلحصائي السنوي لمعام الدراسي الكتاب  :ـــ -15

http://emis.gov.eg/annual_book.aspx?id=400 

https://ust.edu/tdaj/count/2016/2/5.pdf
https://ust.edu/tdaj/count/2016/2/5.pdf
http://ncerd.org/pdf/nashra14.pdf
http://emis.gov.eg/annual_book.aspx?id=400
http://emis.gov.eg/annual_book.aspx?id=400
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 2017والثالثون  السادسالعدد              تعميم الجامعى          مجمة دراسات فى ال    
( : " المشاركة المجتمعية في شؤون التعميم : 2224جورجيت قميني  )  -16

،  المؤتمر العممي السنوي ) آفاق اإلصالح التربوي في مصر (الطموح والتحديات" ، 
-2القاىرة ، في الفترة )كمية التربية بالمنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية ب

 ( أكتوبر .  3
حسن محمد حسان ومحمد عطوة مجاىد ومحمد حسنين العجمي )  -17
الثانوية العامة  –التربية وقضايا المجتمع المعاصرة في ) بطالة المعممين ( : 2227

، دار الجامعة  التحسين الكيفي لمتعميم ( –االختراق الثقافي  –قضية العولمة  –
 االسكندرية .الجديدة ، 
( : " الثانوية العامة وسياسات القبول بالجامعات فى 2228حسني ثابت )  -18

 : متاح عمى يونيو . 12، أخبار مصر مصر" ،
25http://www.masress.com/egynews/422   22في  يونيو2216 ،27  :
 ص. 4

 كما العامة القدرات ( : " اختبار 2229المحرج )  أحمد ناصر بن حمد -19
،  8، مج النفس عمم في عربية دراسات  السعودية " ، الجامعات الطالب في يدركو

 ، القاىرة ، إبريل .  2ع
بة في التعميم ( : " قبول الطم1989داخل حسن جريو و وليد خضر الزند ) -22

دمشق ،  ، 12، ع المجمة العربية لبحوث التعميم العاليالجامعي وسبل تطويره "، 
 ديسمبر .
 . 2214،  دستور جميورية مصر العربية -21
 العالي التعميم سياسة مجانية لمجميع ؟ ( : " المساواة2212أسعد )  راجي -22
البدوي ) محرر( :   ماء"  ، في أس في الفَرص تكافؤ عدم تخمق مصر العام في
السكان  ،  مجمس  تكافؤ الفرص؟ إلى تؤدي المجانية ىل :في مصر العالي التعميم

  الكتب، القاىرة . متاح عمى : الدولي ، دار

http://www.masress.com/egynews
http://www.masress.com/egynews/42225
http://www.masress.com/egynews/42225
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 ads/pdfs/2012PGY_AccessHihttp://www.popcouncil.org/uplo

gherEdEgypt_ar.pdf  
( : مشكمة االنضباط في المدرسة 2228رضا محمد كمال الدين غنيم ) -23

الثانوية العامة ) دراسة تحميمية( ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية البنات ، جامعة 
 عين شمس .

جراءات القبول في ا2229رفيقة حمود )  -24 لجامعات العربية ( : " سياسات وا 
المؤتمر اإلقميمي العربي ) نحو فضاء عربي لمتعميم العالي التحديات العالمية " ، 

 ، مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدول العربية ببيروت  والمسؤوليات المجتمعية (
 ، القاىرة ، يونيو . 

حول استراتيجية حديثة لمتعميم في مصر ) ( : 2228زكي البحيري )  -25
 ، د.ن.   إصالح التعميم الثانوي(

( : " حتى نتالفى آثار  سمبية محتممة لقانون 1994سعيد إسماعيل عمي ) -26
 ،القاىرة .  66، ج 9، مج دراسات تربوية الثانوية العامة " ، 

تحقيق التميز لمتعميم الثانوي العام ( : 2221سعيد جميل سميمان ) -27
، المركز القومي  اجو خريجيو في دراستيم الجامعيةاسترشاًدا بالصعوبات التي تو 

 لمبحوث التربوية والتنمية ، القاىرة ، يوليو . 
( : المدرسة الثانوية العامة في مصر 2225سميم محمد القطب البراسي ) -28

نقدية " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  –والتحديات الثقافية لمعولمة " دراسة تحميمية 
 فرع كفر الشيخ . –، جامعة طنطا كمية التربية 

( : " القبول في الجامعات العراقية والعربية بين 2212) سوسن شاكر مجيد -29
أبريل . متاح عمى :  25،  الحوار المتمدنالتخمف والمعاصرة " ،  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=304892&r=0  24، في 
 . م   8:9في  2216أغسطس

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2012PGY_AccessHigherEdEgypt_ar.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2012PGY_AccessHigherEdEgypt_ar.pdf
http://www.m.ahewar.org/m.asp?u=%D3%E6%D3%E4+%D4%C7%DF%D1+%E3%CC%ED%CF
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=304892&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=304892&r=0
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 2017والثالثون  السادسالعدد              تعميم الجامعى          مجمة دراسات فى ال    
( : تصور مستقبمي لتطوير التعميم 2223عاشور إبراىيم الدسوقي عيد )  -32

تير غير منشورة ، كمية الثانوي العام في ضوء متطمبات التنمية البشرية ، رسالة ماجس
 فرع بنيا ، جامعة الزقازيق .   –التربية 
 في الثانوي التعميم ( : " واقع2212صائغ ) محمد أحمد بن الرحمن عبد -31
المؤتمر السابع لوزراء التربية والتعميم العرب ) التعميم تطويره" ،  وسبل العربي الوطن

، المنظمة العربية لمتربية  مساراتو (ما بعد األساسي " الثانوي" .. تطويره وتنويع 
 8-7والثقافة والعموم بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان ، في الفترة 

 مارس . متاح عمى : 
iteBuilder/Sites/EPS/amm/filhttp://www.moe.gov.om/portal/S

pdf es/dirassa1  ،  
 ص. 2216 ،26  :4يونيو  22في                        

 عدن جامعة في والتعميم القبول ( : " سياسة2212مثني ) صالح الاله عبد -32
 ، صنعاء ،  يناير .  23، ع التواصل مجمة، )تحميمية - إحصائية دراسة(

( : " مستوى الصحة  2213طايا وعصام رمضان ) عبد الناصر ع -33
المنظمية بالمدارس الثانوية من وجية نظر معممي التعميم الثانوي العام بمصر " ، 

 .  5، ع 27، مج  مجمة النجاح لألبحاث ) العموم االنسانية(
 3( : " تاريخ الثانوية العامة.. بدأت بـ 2214عبير صالح الدين )  -34

،  أصوات مصريةشفوية يحضرىا الخديوي وقناصل أوروبا" ، مدارس وامتحانات 
 يونيو . 7السبت 

متاح عمى :                     
http://www.aswatmasriya.com/news/details/22492 

 ص. 2216، 26  :6يوليو  12في ،                           

http://www.moe.gov.om/portal/SiteBuilder/Sites/EPS/amm/files/dirassa1%20pdf
http://www.moe.gov.om/portal/SiteBuilder/Sites/EPS/amm/files/dirassa1%20pdf
http://www.aswatmasriya.com/news/details/22492
http://www.aswatmasriya.com/news/details/22492
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 أبوبكرد . ىناء إبراىيم إبراىيم         تصور مقترح لتطوير نظام الدراسة واالمتحان 
( : " تقييم 2212عزالدين عبد اهلل النعيمي و محمد إبراىيم المقصقص ) -35 

القدرة التنبؤية لمعدل امتحان الثانوية العامة والمعدل التراكمي الجامعي بمستوي 
مجمة العموم تحصيل طمبة الجامعات األردنية في امتحان الكفاءة الجامعية " ، 

 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .  27، ع اإلنسانية واالجتماعية
التعميم العالي في الوطن العربي الطريق إلى ( : 2222عمي أحمد مدكور) -36
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . المستقبل
( : الدعم التنظيمي لممعممين والبيئة 2229غادة محمد عبد السالم ) -37

ي ج .م . ع " دراسة تحميمية " ، رسالة ماجستير االبتكارية بالمدرسة الثانوية العامة ف
 غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة عين شمس . 

تطوير التعميم الثانوي بين الواقع وتحديات ( :  2228فاتن محمد عزازي )  -38
 ، المجموعة العربية لمتدريب والنشر ، القاىرة .  المستقبل .. رؤى وتوجيات مستقبمية

دراسات في تطوير التعميم ( : 2229محمد عشيبة ) فتحي درويش -39
، األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي، القاىرة الجامعي عمي ضوء التحديات المعاصرة

. 
التعميم الثانوي في مصر في مطمع القرن الحادي ( : 2222كامل جاد ) -42
 ، دار قباء ، القاىرة.  والعشرين
بول في البكالوريوس ، المساواة في ( : " الق2229كمال أبو شديد )  -41

المؤتمر اإلقميمي العربي الوصول والجودة في التعميم العالي : منظور دولي مقارن " ، 
، ) نحو فضاء عربي لمتعميم العالي التحديات العالمية والمسؤوليات المجتمعية ( 

 .  يونيومكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدول العربية ببيروت  ، القاىرة ، 
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