
نظام النيل التعليمى

مدارس النيل المصرية

سالفه أحمد جويلى.د

مدير وحدة شهادة النيل الدولية



The future belongs to those who

believe in the beauty of their 

Dreams....

المستقبل ملك من يؤمنون بجمال أحالمهم



A Dream written down 

with a date becomes a Goal

A Goal broken down into steps 

Becomes a plan

A Plan backed by Action

Makes your Dreams come True

الحلم المقرون بتاريخ محدد يتحول إلى هدف

الهدف المقسم إلى خطوات يتحول إلى خطة

الخطة المدعمة باألفعال تجعل األحالم تتحقق



الحلم

أن تمتلك الدولة المصرية 

دولية مصممة وفقا للمعايير الدوليةشهادة 



الهدف

طبقاً شهادة النيل الدولية هى شهادة مصرية مصممة 

طانيةالدولية بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريللمعايير 



خطوات 
الخطوة األولى

لية إتفاقية الشراكة مع كامبريدج الدو
CIEلالمتحانات 

تقديم الدعم 
ادالفني لالعتم

الدعم التقني
التطوير المهني
نوتدريب المعلمي

وضع نظم 
التقييم

إعداد المناهج



مناهج مدارس النيل المصرية

:وهيأساسيةعناصرعلىالمصريةالنيلمدارسمناهجتصميميعتمد•

المصريةالهويةعلىالحفاظمعوالمصريةالدوليةالمعاييرمعالتوافق•

ً الموادجميعربط• ً رأسيا وأفقيا

ةواإلنجليزيالعربيةللغتينالحديثةالتعلمأساليبيطبقاللغةثنائيتعليم•

،ليليوالتحالنقديالتفكيرو،التعلممهاراتتشملالتيوالمهاراتالمعارفبينالتوازن•
مهاراتو،المشكالتحلعلىالقدرةو،االجتماعيةالمهاراتو،االتصالمهاراتو

منبالطالتمكينبهدفوالرياضيةالفنيةالمهاراتو،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
والعالميالمحليالمستوىعلىوقادةروادليصبحواالمجتمعداخلبفاعليةالتعامل

التعليميةالعمليةجوانبجميعفيالمعلوماتتكنولوجيادمج•

الحياهمدىوالتعلمالمستقلالتفكيرعلىقادرينليصبحواالطالبتمكين•



رئيسيةمناهج النيل المصرية من ثالثة وثائق تتكون 

تصميم المنهج لجميع السنوات الدراسية 

Curriculum Design

اإلطار العام للمنهج 

Curriculum Framework

أدلة التدريس

Teaching Guides



المنهجتصميم

عنالعريضةوالخطوطعامةلمحةتعطيشاملةوثيقة•

ويوتحتالمصريةالنيللمدارسالمناهجتصميمفلسفة

:على

الرؤية-

الرسالة-

والقيمالعامةاألهداف-

المنهجوتنظيممحتوى-

اللغةثنائيالتعلمأهمية-

المتعلموخصائصمتطلبات-

والتعلمالتعليمأساليب-

التقويمأساليب-



Science English Math

للمنهجالعاماإلطار

ً علىتحتويالوثائقمنمجموعةوهي• ً وصفا دقيقا

:علىتشملوالتيللمناهج

دراسيةمادةلكلالعامةاألهداف-

مرحلةلكلاألخرىوالموادمادةكلبيناالرتباط-

دراسية

لكلالمتوقعوالسلوكوالمهاريالمعرفيالمحتوى-

مرحلة

علمينالمتغالبيةلدىالمتوقعةالتعلملنواتجتصور-

.مرحلةكلنهايةفي

ينالمتعلملدىالتكوينيالتقويمعمليةمتطلبات-



Science 

TG

English

TG

Math

TG

التدريسأدلة

يليةالتفصالمستهدفةالتعلمنواتجعلىتحتويأدلةوهي•

مادةلكلالدراسيالمنهجوحداتمندراسيةوحدةلكل

الزمنيوالترتيبحدة،علىدراسيعامكلفي

والمعارفمادة،كلداخلالموجودةللموضوعات

المقترحةاألنشطةإلىباإلضافةالمستهدفةوالمهارات

.المستهدفةالتعلمنواتجتخدموالتي

وينيالتكالتقويمعمليةالتدريسأدلةمحتوىعلىتبنى•

.االمتحاناتوتصميموالتجميعي



م يتم التقييم المستمر عن طريق المعل•
ل بالمدرسة بدءاً من مرحلة رياض األطفا

حتى انتهاء المرحلة الثانوية

التقييم التكويني

Formative 
Assessment

يتم التقيم في نهاية كل مرحلة تعليمية•
ي يتم إعداد االمتحانات وتصحيحها عن طريق المدارس ف•

G3, G4, G5, G7, G8نهاية الصفوف 

في نهاية CIEيتم إعداد االمتحانات وتصحيها عن طريق •
G6, G9, G10, G11, G12الصفوف 

التقييم التجميعي

Summative 
Assessment

ت
وا

ألد
ا

تقييم الطالبنظام 



الخطوة الثانية

إنشاء مدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية 

لتطبيق نموذج النيل التعليمى

قنا-المنيا –بورسعيد–العبور –أكتوبر 



العبور-مدرسة النيل المصرية 



قنا-مدرسة النيل المصرية 



-مدرسة النيل المصرية 
بورسعيد



المنيا-مدرسة النيل المصرية 



أكتوبر–مدرسة النيل المصرية 





شهادات نظام النيل التعليمى

GRADE 9

Certificate 
Nile 

International 
Preparatory 
Education 

(CNIPE)

GRADE 12

Certificate 
Nile 

International 
Secondary 
Education

(CNISE)

شهادة النيل اإلعدادية الدوليةشهادة النيل الثانوية الدولية



الخطوة الثالثة

وحدة شهادة النيل الدولية

قم إنشاء وحدة شهادة النيل الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ر•

2015لسنة 1335

قم إعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية بموجب قرار رئيس الوزراء ر•

1916لسنة 1918

رار إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية بموجب ق•

1916لسنة 1919مجلس الوزراء رقم 



رؤية الوحدة

اهي تضأن تصبح وحدة شهادة النيل الدولية هيئة إمتحانات وتقييم متفردة 

الدولية ومعترف بها محليا وإقليميا وعالميا الهيئات 

رسالة الوحدة

تهدف وحدة شهادة النيل الدولية الي إعداد أجيال طموحة مبتكرة قادرة على 

مواجهة تحديات المستقبل 



مهام الوحدة

جكامبريدبجامعةالدوليةاالمتحاناتهيئةمعوالتفاوضالتواصل•

قاللاستلها،أخرىمتطلباتأىاستكمالوبالشهادةالدولىللالعتراف

.البريطانىالجانبعمالمستدامةوالعالقةالمصرى،الجانب

oالمناهجإعداد

oالجديدةالمناهجتدريسعلىالتدريب

oالشهاداتامتحاناتإعداد

oالقدراتبناء
oالنقلصفوفامتحاناتجودةضمان



لنيل وضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة ا•
الدولية وفقاً للمعايير العالمية

 CIEتعديل المناهج بواسطة 
هج طبقاً لمالحظات  خبراء المنا

المصريين

مراجعة المناهج بواسطة 
خبراء المناهج المصريين

إعداد المناهج بواسطة 
كامبريدج الدولية لإلمتحانات

CIE

إعتماد المناهج من وزارة 
التربية والتعليم المصرية

إعتماد المناهج بواسطة خبراء
نالمناهج المصريين والدوليي

مراجعة المناهج بواسطة 
خبراء المناهج المصريين 
تودوليين بعد إجراء التعديال



إعداد مواصفات التدريب وأهدافه 

مراجعة الوحدة لمواصفات التدريب 

إعداد المادة التدرييبة

تنفيذ التدريب

علمين والقيادات وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمإعداد •
التربوية للمدارس أو القائمين على تطبيق الشهادة من الجهات المرخص لها

تقييم التدريب من الجانبين



وضع خطة متكاملة لتسويق الشهادة الدولية ووضع الشروط والقواعد والمعايير الالزمة •
ى جهة راغبة في تبنى وتطبيق الشهادة داخل وخارج جمهورية مصر ألإلصدار التراخيص 

العربية

إعداد دليل اشتراطات األراضى •
والمبانى الخاصة بمدارس النيل 

المصرية 

ل إعداد دليل الترخيص لمدارس الني•
المصرية شامال االجراءات والمعايير

والشروط الواجب توافرها فى أى 
ل مدرسة راغبة فى تطبيق نظام الني

التعليمى



المعايير الخاصة بالترخيص

أربعة مجاالت رئيسية

الرؤية والرسالة والقيم1.

التعليم والتعليم والتقييم2.

إدارة المدرسة3.

البيئة التعليمية4.

يندرج تحت كل مجال مجموعة من المعايير 
الواجب االلتزام بها ومجموعة من المؤشرات 

الدالة على تطبيقها



ة، هيئة لالمتحانات تضاهى هيئات االمتحانات الدولينشاء إ•

كل أطر التقييم وأهداف ومحددات التقييم  ليُناط بها وضع 

الشهادة فىاختبارات صف دراسى وكل مقرر دراسى وإعداد 

الدراسيةكل المواد ولكل الصفوف 

دولية 



االعتراف الدولى بشهادة النيل الدولية

ثالث محاور

شهادة النيل الدولية هى شهادة مصرية مصممة –121القرار الوزارى رقم •
ة مع جامعة وفقا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بالشراك

النيل الدولية

ية القرار الوزارى المنظم لدخول الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بجمهور•
مصر العربية

اعتراف جامعات عالمية بشهادة النيل الثانوية الدولية•

معادلة شهادة النيل الثانوية الدولية بالشهادة الثانوية االنجليزية•



The future belongs to those who

believe in the beauty of their 

Dreams....

المستقبل ملك من يؤمنون بجمال أحالمهم



A Dream written down 

with a date becomes a Goal

A Goal broken down into steps 

Becomes a plan

A Plan backed by Action

Makes your Dreams come True

الحلم المقرون بتاريخ محدد يتحول إلى هدف

الهدف المقسم إلى خطوات يتحول إلى خطة

الخطة المدعمة باألفعال تجعل األحالم تتحقق



شكرا


