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 الثالثوالدولي  السادساملؤمتر العلمي  

 للجمعية العربية للقياس والتقويم بالتعاون مع

 مدارس طيبة املتكاملة الدولية

 توصيات املؤمتر

 ضرورة وضع سياسة ثابتة لمتعميم المصري ال تتغير بتغير وزراء التعميم. (1

ضرورة تأسيس مفوضية أو مجمس وطني لمتعميم المصري بحيث يكون مستقًًل وال يتبع وزارة  (2
 التربية والتعميم.

يكون ممزم ترشيد مجانية التعميم بحيث تتاح المجانية لممتفوقين، وأما من يتعثر في دراستو  (3
 بسداد تكاليف الدراسة.

ينعقد بصفة دورية لمتابعة العممية التعميمية عمل لجان مشتركة بين المعممين وأولياء األمور  (4
 وحل المشكًلت.

دمج وزارتي التربية والتعميم والتعميم الفني والتعميم العالي بوزارة واحدة مع تخصيص وزارة  (5
 مستقمة لمبحث العممي.

والتقويم التربوي قومي لًلمتحانات والتقويم التربوي إلى مركز وطني لمقياس تحويل المركز ال (6
 بحيث يكون مستقًًل عن وزارة التربية والتعميم وعن التعميم العالي.

بمقررات باألنشطة الًلصفية و االىتمام بالجوانب الوجدانية في التعميم من خًلل االىتمام  (7
 التربية الفنية والموسيقية والرياضية.

تقويم برامج التدريب المتاحة حالًيا لممعممين بحيث تكون قادرة عمى تحقيق التنمية المينية  (8
 لممعمم.

 إعتدة تكميف خريجي كميات التربية مع ضرورة تطوير برامج إعداد المعمم. (9

 ستيعاب استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق فعاليتيا.توفير بنية اساسية تعميمية ال (11

بدراسة المغة العربية في جميع مراحل التعميم لما لمغة من أىمية في بناء االىتمام  (11
 الشخصية المصرية.

ينبغي تدريب المعممين عمى االستراتيجيات الحديثة في التعميم قبل تعميميا وتطبيقيا في  (12
 المدراس.
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 داء.تقويم المستمر والنيائي والمنظومي واألتنويع وسائل تقويم أداء الطًلب بحيث يشمل ال (13

إعادة النظر في برامج تقويم أداء تًلميذ المدارس المدمجة بما يتناسب المستويات المعرفية  (14
 المتابينة المتعممين.

 )توصيات إضافية(

تقوم الدولة بتشجيع إنشاء مراكز جديدة لمتمايز العممي أو تطوير ودعم مدارس ضرورة أن  (1
ويتم توفير موارد ، القوى البشرية بيا عممية بحثية موجودة يتم اختيارىا وفق نشاطيا وأداء

 البحث العممي والتبرعات واليبات.  مالية إضافية لتمك المراكز من موازنات
 –الطاقة  –البيوتكنولوجى  –ثة: النانوتكنولوجى الحديضرورة التركيز عمى مراكز لعموم  (2

 المياه.
 امة أو الخاصة المدنيةضرورة توحيد المنيج العام لمتعميم األساسي سواء في المدارس الع (3

 الدينية، لتفادى االزدواجية في التعميم في ىذه المرحمة الحرجة وال بأس بعد ذلك من أن أو
 تضيف المدارس الخاصة والدينية برامج إضافية لذلك.

 ا من خًلل مشروعات تعميميةا منتجً وحرفيً  اا وتطبيقيً ا تعميميً البد من توجيو التعميم توجييً  (4
لموطن من خًلل جعل كل أنواع التعميم  عمى تحقيق االىداف القومية قتصادية تعملا

جعل التعميم الثانوي بكافة مراحمو تعميما مينيا ومرحمةمنتيية بذاتيا : ا كما يميا مينيً تعميمً 
العالمية المناسبة لسوق  كاالتي وىو تطوير المناىج تطويرا يتناسب مع أحدث المتغيرات

واستبدال المسميات القديمة ، احاليً  ات لممدارس الثانوية الموجودةالعمل وأيضا تغيير المسمي
بعضيا أو تفضيل بعضيا عن  بأسماء جذابة لعدم عزوف أولياء األمور والطًلب عن

تجعمنا  وىذه المسميات الجديدة طريقة لمتغمب عمى مشكمة األسماء واأللقاب التي، األخر
 .ننجذب لنوعية ما من التعميم دون األخرى

  .بطالتعميم الثانوي بالتعميم العالي وربط االثنين باالقتصاد واإلنتاجر  (5

 تحقيق مبدئي تكافؤ الفرص التعميمية بين أفراد الشعب وتفتيت أسطورة الثانوية العامة. (6

االىتمام بتنمية الميارات االبتكارية واإلبداعية واألفكار الخاصة بالطًلب الموىوبين  (7
إنشاء معمل لًلبتكارات بكل مدرسة لممساعدة عمى تنمية ومحاولة دراستيا من خًلل 

 . وتوجيو ىذه االبتكارات ومحاولة االستفادة منيا ومعرفة مدى مًلءمتيا لمتطبيق
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اإلشراف العممي والتربوي الكامل والفعال من قبل وزارة التربية والتعميم عمى المدارس  (8
شرعية ، والمواد االجتماعية الخاصة وخاصة في مجاالت المغة العربية ، والعموم ال

 واألنشطة الطًلبية وتقويم مخرجات التعميم .
 تجريم الدروس الخصوصية (9

 االرتقاء بمرتبات المعممين (11
 اعادة صياغة المناىج (11
 الًلمركزية فى بعض المناىج (12
ن أىم أفكار تطوير التعميم، تطوير المناىج التعميمية، حيث أن المناىج فى دول  اليابان م (13

ًل تدرس األخًلق والقيم والسموكيات العامة كمادة أساسية؛ وىي تتناول أيضا وكوريا مث
 .أداب المرور وسبل النظافة والسموك العام السميم  فى الشارع

ن ييتم القائمون عمى تطوير التعميم بوضع مناىج الفيم وليس المناىج النظرية التى تعتمد أ (14
أنو من الًلزم أن تيتم وزارة التربية والتعميم عمى تنمية الحفظ دون الفيم لدى أطفالنا. كما 

بمناىج المغة وخصوصا المغة االنجميزية والمغة االم العربية ايضا، وذلك عبر ايجاد معممين 
مدربين جيدا حتى يستطيعون تعميم االطفال والكبار حتى سن الجامعة المغة العربية 

ؤالء وىم واعين وعارفين ليذه والمغات االجنبية االخرى بالشكل السميم، حتى يتخرج ى
 المغات ومتفنين ليا بشكل جيد.

 ومشروع التنمية المستدامة  ٠٢٠٢إعداد نظام تعميمي جديد لمناشئة يتسق مع رؤية مصر  (15
عًلء غايات التفكير والنقد  تضمن ترسيخ قيم المواطنة واالنتماء ونشر األخًلق والقيم وا 

 ممين الجدد عمى نفس المستوى.والتحميل والتقويم بما يتطمب تدريب المع
إنشاء مفوضية لمتعميم تمثل فييا الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعميم ومؤسسات المجتمع  (16

المدني واألحزاب السياسية والقطاع الخاص والمستفيدون من الطًلب وأولياء األمور مع 
 إعداد دراسات كافية حول ربط سوق العمل بالتعميم في مختمف القطاعات.

مج بنك المعرفة المصري في العممية التعميمية بمختمف مراحل التعميم بحيث يكتسب د (17
الطًلب القدرة عمى البحث عن المعمومات وحل المشكًلت باستخدام مختمف مصادر 

 المعرفة.
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اإلسراع في إعداد المركز الوطني لمقياس والتقويم ليكون مدخًًل آمنًا إلجراء اختبار  (18
لًللتحاق بالجامعات خًلل ثًلث سنوات عمى األكثر « قطاعيةالقدرات والتخصصات ال»

 بحيث تطبق عمى الصف األول الثانوي العام القادم.
إعادة النظر في مؤسسات إعداد المعممين من حيث ىياكميا وبرامجيا وتخصصاتيا بما  (19

رة يضمن حسن إعداد المعمم تخصصيًا ومينيًا وثقافيًا واالىتمام بالتنمية المينية المستم
 لممعممين وبخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية.

 رفع المستوى االقتصادي وتوفير الرعاية الصحية واالجتماعية لممعممين. (21
أىمية تطوير التعميم الفني ومشاركة القطاع الخاص وقطاع الصناعة في تطوير العممية  (21

 المجتمعية ليذا النمط من التعميم وخريجيو.التعميمية مع تغيير النظرة 


