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  صفحة العنوان
  
  اسم الطالبة : شیماء السید یوسف عبد الحلیم

  
  

كندا كل من عنوان الرسالة : ( دراسة مقارنة لنُظم تقویم أداء الطالب الجامعي في 
  ومالیزیا وإمكانیة اإلفادة منھا في مصر )

  
  

  صص(تربیة مقارنة)تخ - في التربیة الدرجة العلمیة : ماجستیر
  

  القسم التابعة لھ : قسم التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة
  

  اسم الكلیة : التربیة 
  

  الجامعة : سوھاج
  

  م٢٠٠٩سنة التخرج : 
  

  م٢٠١٨سنة المنح : 
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  جامعة سوهاج   
  كلية التربية   
  التعليمية ةالتربية المقارنة واإلدارقسم    

  
  )٢مرفق (

  
  شیماء السید یوسف عبد الحلیماسم الطالبة : 

  
كندا كل من مقارنة لنظم تقویم أداء الطالب الجامعي في دراسة  عنوان الرسالة :

    ومالیزیا وإمكانیة اإلفادة منھا في مصر
  تخصص(تربیة مقارنة) - في التربیة ماجستیرالدرجة العلمیة : 

  لجنة اإلشراف :  
  

 جامعة سوھاج  –كلیة التربیة   –المتفرغ  التعليمية ةالتربية المقارنة واإلدارأستاذ     ضمحمد أحمد محمد عو.د  /  أ -١
  
 جامعة سوھاج  –كلیة التربیة   – التعليمية ةالتربية المقارنة واإلدارأستاذ     عنتر محمد أحمد عبد العالد / أ. -٢

  
  

  لجنة فحص وتقییم الرسالة :
  
  –كلیة التربیة  –المتفرغ  التعليمية ةالتربية المقارنة واإلدارذ أستا - أ.د  /  محمد أحمد محمد عوض  - ١

  ( رئیسًا مشرفًا )  جامعة سوھاج
  –أستاذ التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة  ووكیل كلیة التربیة  -أسامة محمود قرني  أ.د /  - ٢

  ًا )جامعة بني سویف   ( عضوًا مناقش                                        
   –أستاذ التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة  ووكیل كلیة التربیة بالغردقة   -أشرف محمود أحمد أ.د /  -٣

 ) جامعة جنوب الوادي  ( عضوًا مناقشًا                                  
  –یة التربیة كل  – التعليمية ةالتربية المقارنة واإلدارأستاذ  - عنتر محمد أحمد عبد العالد / .أ -٤

  ( عضوًا مشرفًا ) سوھاججامعة                                                
  أجیزت الرسالة بتاریخ :

  موافقة مجلس الكلیة بتاریخ :

  موافقة مجلس الجامعة بتاریخ :
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علـى فضـله   تعـالي  لطانه، والشكر له الحمد هللا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم س

عينك وأستهديك، وأؤمن بك وأتوكل عليك وأثنى عليـك الخيـر   توأسربي  نانه، أحمدكوامت
ووفقنني إلخراج هذا العمـل إلـى حيـز    ، كله، حيث شرحت لي صدري ويسرت لي أمري

  . سلم على سيدنا محمدوأصلي وأ، الوجود
وفاء وعرفانا،  -بحانه وتعالىبعد اهللا س –سب الفضل إلى أهله وألنني لزاماً على أن أن 

والتوجيه المخلص ان إلى من منحنى الرعاية الصادقة، متنوعظيم اإلبوافر الشكر  نني أتقدمفإ
ـ  بهذه الصورة تحتى خرج تلك الدراسة،من كتابة  لىمنذ اللحظة األو ، اآلن االتي هي عليه

 وإن لساني ليعجز عن شكره، هو ذالكم العالم 

، فكـان   ذي تفضل باإلشراف على تلـك الدراسـة،  وال
طوة، فكان نعم المعلـم  كلما وهنت الخُ ،والباعث في النفس الهمة والعزيمةقيل من العثرة الم

فاهللا اسأل أن يجزيه عنى خير الجزاء ويحفظه ذُخـراً   ،الذي وهب نفسه لخدمة العلم وطالبه
  .وسنداً ألهله ووطنه، ويوفقه في حياته العلمية والعملية

السيد ى كما يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم اإلمتنان إل

  والذي تفضل باإلشراف على تلك الدراسة، وكان له الدور الكبير في توجيهي
الوجهة العلمية الصحيحة، فجاء هذا العمل شاهداً على حسن توجيهه، حيث وفر له عناصـر  

   النجاح فكان نعم المعلم فجزاه اهللا خير الجزاء.
  أتقدم بأسمى معاني الشكر إلي األساتذة أعضاء لجنة المناقشة:كما يسعدنُي أن 

  ُأستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية، ووكيـل ،
جامعة بني سويف، فأشكر له قبول مناقشة هذه الرسالة وتحمله عنـاء ومشـقة   -كلية التربية

  له في علمه وعمله، وأن يجزيه عني خير الجزاء.السفر، وأسال اهللا العظيم أن يبارك 
، ُأستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية، كما أشكر 

جامعة الوادي الجديد، علي التفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة،  -ووكيل كلية التربية بالغردقة
وجل أن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجزيـه  وتحمله عناء ومشقة السفر، وأسال اهللا عز 

   عني خير الجزاء.
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وكيـل  ، إلى والتقديركما أتقدم بخالص الشكر 
جامعـة   –، والقائم بأعمال عميد كلية التربيـة  لدراسات العليا والبحوثلشئون ا كلية التربية

  جامعة سوهاج. -بكلية التربيةسوهاج، وجميع أعضاء هيئة التدريس 
رئيس قسم كما أقدم شكري وتقديري إلى 

  وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم، على ما قدموه من توجيهـات
  وإرشادات كان لها بالغ األثر في إتمام تلك الدراسة.

توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الزمالء األعزاء في الحقل التعليمـي والبحثـي،   كما أ      
على دعواتهم الصادقة ومساعدتهم وتشجيعهم الدائم، فلهم منى كل الشكر وخـالص التقـدير   

  واإلحترام.
، وأخوتي األعزاء، وزوجي وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى       

  ا العمل.ذلى ما تحملوه من مشقة، والشكر موصول لكل من ساعدني على إتمام هوأوالدي ع
، وإن أخطأت فالكمال هللا لك فضل من اهللاذا جهدي ما استطعت، فإن وفقت فذوأخيراً ه    

وحده وحسبي أنى اجتهدت، وما التوفيقُ إال من عند اهللا عليه توكلت وإليه ُأنيب، إنـه نعـم   
  المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.
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تقویم أداء الطالب الجامعي في كل من كندا ومالیزیا وإمكانیة اإلفادة  ْمُظدراسة مقارنة لُن
  منھا في مصر

   طالب الجامعي في كندا وماليزيا؛ وإمكانية دفت الدراسة إلي الوقوف علي أساليب تقويم أداء اله
أساليب تقويم أداء إلثراء لطالب الجامعي في مصر، إلفادة منها في تطوير أساليب تقويم أداء اا

في  ، واستخدمت الباحثةتقويم أداء الطالب في ةالتقليدي اليبالطالب الجامعي، وعدم اإلكتفاء باألس
  وكان من بين النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ما يلي:، المنهج المقارن دراستها

عاني منه عي في مصر بضعف المعالم؛ نظراً لما تُتصف فلسفة نُظُم تقويم أداء الطالب الجامت -
 اإلعتماد علي األساليب التقليدية في عملية التقويم.عملية تقويم أداء الطالب من 

تهدف عملية تقويم أداء الطالب الجامعي في كندا وماليزيا إلي استخدام أساليب تقويم متنوعة؛  -
 ليا للتفكير، بما يتناسب مع سوق العمل.تدريس المحتوي، وتطوير المهارات الععملية لتحسين 

هناك قصور في أهداف نُظُم تقويم أداء الطالب الجامعي في مصر، فاإلسلوب المستخدم في تقويم  -
تنمية قدرة الطالب على الحفظ للمعلومات إلي أداء الطالب في الجامعات المصرية يهدف 

 لفنية لديه لتلبية احتياجات سوق العمل.واسترجاعها في اإلمتحان، دون تنمية المهارة المهنية وا

تركز أهداف نُظُم تقويم أداء الطالب الجامعي في كندا وماليزيا علي تحديد جوانب القوة  -
 .وتدعيمها، وجوانب القصور وعالجها

تقتصر وظيفة التقويم الرئيسية في مصر إلى الوصول لعملية منح الطالب الدرجة العلمية التي  -
  يريدونها.

الجامعات في مصر معايير الجودة العالمية في أساليب التقويم التي تطبقها؛ ألنها تعتمد  لم تحقق -
  علي األساليب التقليدية في تقويمها ألداء الطالب في الجامعة.

انضمام التعليم الجامعي في كندا وماليزيا إلي مصاف الدول المتقدمة عالمياً، وضمان وجود عدد  -
 عات األفضل عالمياً.من جامعاتها في قائمة الجام

 تحتاج بعض عناصر التعليم الجامعي في مصر إلي تطوير في بنيتها وأهدافها وفلسفتها. -

تقويم أداء الطالب الجامعي  مظُلدراسة، قدمت الباحثة تصوراً مقترحاً لتطوير نُوفى ضوء نتائج ا   
اإلجراءات التي تضمن  للجامعات بتطبيق بعض األعلىفي مصر، ويتضمن هذا التصور قيام المجلس 

    .تطوير نظم تقويم أداء الطالب الجامعي
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Abstract  
  

A Comparative Study of Systems of the University Student 
Performance Assessment in Canada and Malaysia and  

the Possibility of benefiting by them in Egypt 
The study aimed to evaluate the performance of university students in Canada and 

Malaysia, and the possibility of benefiting from them in the development of methods of 
assessing the performance of university students in Egypt, in order to enrich the methods of 
assessing the performance of the university student and the researcher used in studied 
comparative approach, and was among the results of the study include: 

                                                              
The most important results of the study:                                             
 The philosophy of the evaluation systems of the performance of university students in 

Egypt is weak, because the process of evaluation of student performance depends on the 
traditional methods of evaluation. 

 The process of assessing the performance of university students in Canada and Malaysia 
to the use of various methods of evaluation; to improve the process of teaching content, 
and the development of higher thinking skills, commensurate with the labor market. 

 The methods used to evaluate the performance of students in Egyptian universities aim 
to develop the student's ability to save and retrieve information in the exam, without 
developing his professional and technical skills to meet the needs of the labor market. 

 The objectives of student performance assessment systems in Canada and Malaysia 
focus on identifying and strengthening strengths, shortcomings and treatment. 

 The main evaluation function in Egypt is limited to the process of granting students the 
degree they want. 

 Universities in Egypt have not achieved international quality standards in their 
assessment methods, because they depend on traditional methods of evaluating students' 
performance at the university. 

 University education in Canada and Malaysia should join the ranks of the world's 
developed countries and ensure that a number of its universities are on the list of the best 
universities in the world. 

 Some elements of university education in Egypt need to develop in its structure, 
objectives and philosophy. 

    In the light of the results of the study, the researcher presented a 
proposal to develop the concept of evaluating the performance of the 
student in Egypt, this includes the perception that the supreme council of 
universities in the application of some procedures that guarantee the 
development of systems of evaluating the performance of a university 
student.                                                                                                                






