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تدور هذا الدراسة حول إصالح بعض جوانب التعليم الثانوي العام في ضوء معايير الهيئة 
ى مفهوم إصالح التعليم واستهدفت الدراسة التعرف عل ،القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

التعليم الثانوي العام وأهم الثانوي العام وأهم مجاالته ومبرراته، التعرف على فلسفة إصالح 
متطلبات تطبيقه وتحدياته ومعوقاته ، والتعرف على معايير إصالح التعليم الثانوي العام 
ومتطلبات تطبيقه بمدارس التعليم الثانوي العام في مصر، والتعرف على واقع إصالح التعليم 

لعام في ضوء معايير الثانوي العام في مصر، ووضع تصور مقترح  إلصالح التعليم الثانوي ا
  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في مصر.

باعتباره المنهج المالئم لطبيعة الدراسة  الوصفيواعتمدت الدراسة الحالية على المنهج 
) معلم من ٥٠٠امت الباحثة بإعداد استبانة للدراسة طبقت على عينة قوامها (قالحالية، كما 

  العام بمحافظتي القاهرة وسوهاج. الثانويمدارس التعليم  معلمي

  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما يلى:

  ضعف التخطيط للبرامج التدريبية للمعلمين، فهي ال تناسب احتياجاتهم مع عدم وجود
 حافز مادي أو أدبي لها.

 لمشكالت قصور المنهج في تنمية المهارات الحياتية للمتعلمين، وتقديم حلول للقضايا وا
 المعاصرة.

          وجود
جمود ، ومن عمليات إصالح التعليم الثانوي العامالتي تحد التغيرات والتقلبات السياسية بعض 

، الح التعليمقلة الموارد المادية المخصصة لعمليات إص، واللوائح  والقوانين بالتعليم الثانوي
  .التعليم الثانوي إصالحضعف كفاءة المعلمين بالمرحلة الثانوية وتأثيره علي عمليات و

: نشر ثقافة ومنها  متطلبات إصالح التعليم الثانوي العام في مصر الدراسة إلي وتوصلت
د الجودة لدى العاملين بالمدرسة، واتفاق معايير ومؤشرات الجودة مع إمكانات المدرسة، ووجو

الكوادر القيادية واإلدارية في المدرسة  ، وتوفر القاعات التدريسية والمعامل والمكتبات 
 المدرسية المناسبة لعملية التعليم. 

صالح بعض جوانب التعليم إلنتائج الدراسة الميدانية تم بناء تصور مقترح  ءوفى ضو
، حيث  تضمن هذا يم واالعتمادالثانوي العام في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعل

 .إصالح بعض جوانب التعليم الثانوي العاميمكن من خاللها  التي علي المعايير التصور





 ح 
 

Abstract of the study  

This study is The reform of some Aspects of General Secondary Education in 
the Light of the Standards of the National Authority for Quality Assurance and 
Accreditation. The study aimed at investigating the concept of reform of general 
secondary education, its most important areas, 

and its justification. It aimed also at identifying the philosophy of reform of 
general secondary education , the most important requirements of its applying, 
challenges , constraints, and identifying the general secondary education reform 
standards and requirements of applying it at the general secondary schools in 
Egypt, and knowing the reality of general secondary education reform in Egypt, 
and suggesting a proposal  to reform the general secondary education in the light 
of the standards of the National Authority For Quality Assurance and Accreditation 
in Egypt. 

The present study adopted the descriptive approach as it is an  appropriate 
approach to the nature of the current study, The researcher developed the  
questionnaire of the study which was applied to a sample of (500) teachers from 
general secondary education schools in the governorates of Cairo ,and  Sohag. 

The study came to several conclusions, of which the most important 
are: 

 Poor planning of training programs for teachers, it does not fit their needs 
with the absence of an incentive for material or moral damages. 

 Shortcomings of the curriculum in developing the Life Skills for students, 
and providing solutions to contemporary problems. 
Some of the constraints facing the process of reform of general secondary 

education in Egypt: the presence of some political changes and fluctuations 
which limit the processes of general secondary education reform, and the rigidity 
of regulations and laws, at the secondary education, lack of material resources 
allocated for education reform, poor efficiency of teachers in the secondary stage 
and its impact on the processes of reform of secondary education. 

The study revealed that the requirements of general secondary education 
reform in Egypt included: Spreading the culture of quality in the school staff, the 
agreement on criteria and indicators for the quality with the  potential of the 
school, and the presence of leadership and managerial cadres in the school  , and 
provides classrooms and labs, libraries, suitable school education process.  

In the light of the results of field study a suggested the vision of the 
proposal to reform some aspects of the general secondary education in Egypt in 
light of the standards of the National Authority for Quality Assurance and 
Accreditation , to  ensure that through this scenario in which the reform of some 
aspects of the general secondary education . 




