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 : مستخلص  

هدددددفد الدراسددددة إ ددددذ تقددددديم أنمددددوذج مقتددددرح لتطددددوير التعلدددديم الثددددانوي فددددي الدددددول ألاعضدددداء بمكتددددب التربيددددة       

الباحثدددان املدددنهج الوصدددفي ذات الددددنمط  واسددددتخدم. العامليدددة العربدددي لددددول الخلددديج فدددي ضددددوء أفضدددل املمارسدددات

-املتدددوافرة للبددداحثين –أسدددلول التحليدددل الوثدددائقي املقدددارنث لتحليدددل الوثدددائق وأدبيدددات التعلددديم الثدددانوي -املسددد ي

الخاصدددددة بالددددددول املرجعيدددددة والددددددول ألاعضددددداءث واملقارنددددددة بينهمدددددا  ملعرفدددددة أوجددددده الشدددددبة و خدددددت فث وتوصددددددلد 

جملة من النتائج و ستنتاجات التي ساعدت علذ تقديم أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي الدراسة إ ذ 

  :في الدول ألاعضاءث الذي يتبنى جملة من إلاجراءات التطويريةث منها

 .علذ قطاع التعليم والتدريب" وزارة التعليم" أن تشرف وزارة واحدة-

 (.11-2)من أربعة صفوف إعادة هيكلة املرحلة الثانوية بحيث تتكون  -

يوًمدا دراسدًياث موزعدة  121ينظم الزمن الدراس ي في التعلديم الثدانويث بحيدث تكدون عددد أيدام العدام الدراسد ي  -

 .علذ ث ثة فصول دراسية

تطدددددوير أهدددددداف التعلددددديم الثدددددانوي بحيدددددث تدددددسدي إ دددددذ تنميدددددة  خصدددددية املدددددتعلم وإكسدددددابه الكفايدددددات ألاساسدددددية  -

 .في تعلمه ال حقث أو  ندماج في الحياة العمليةوالعرضانية واستثمارها 

إطدددار املنهددداجث منددداهج املدددوادث واملدددواد التعليميدددة الورقيدددة وإلالكترونيدددةث وفدددي : توحيدددد البنيدددة ألاساسدددية لوثدددائق -

 .طرائق إعدادها

طددورات العددالم التعامددل مددع ت: تطددوير مندداهج التعلدديم الثددانوي وفددق املعددايير العامليددةث مددع ألاخددذ  عددين  عتبددار -

تنوادددع مسدددارات التعلددديم  - .الرقمدددي فدددي الدددتعلم والتددددراسث وخلدددو املنددداهج مدددن التمييدددزث والتعصدددب أًيدددا  دددان نوعددده

الثدددانوي بحيدددث تدددسدي إ دددذ نمدددو  خصدددية املدددتعلم  شدددكل متكامدددلث وتجسدددر التدددرابط بدددين التعلددديم العدددام والفنددديث 

  .وبينهما والتعليم الجامعيث أو سوق العمل

مج إعداد معلمي التعليم الثانوي في  ليات التربية  شكل تكامليث وتنميتهم  شكل مستمر للتعامدل تطوير برا -

 .والتكيف مع املستجدات ونقلها للطلبة

املعلدمث واملنداهج /إعداد خطة للمواءمدة بدين البدرامج التخصصدية التدي تقددمها  ليدات التربيدة طعدداد الطالدب -

 .في مدارس التعليم الثانويث وفق النظام القائم علذ الكفايات والكتب املدرسية التي يتم تدراسها

تطدددددوير شدددددهادة الثانويدددددة العامدددددة بحيدددددث تتضدددددمن تفاصددددديل عدددددن نتدددددائج امتحدددددان الثانويدددددة العامدددددة والتقييمدددددات  -

املدرسددية مددن خدد ل نظددام التقددارير املعياريددة التددي يوتددك فيهددا إلانجددازات ألا اديميددة و يددر ألا اديميددة والصددفات 

 . يةالشخص

تطوير نظام التعليم الثانوي وإدخال التعدي ت عليه : وقد توصلد الدراسة إ ذ جملة من التوصياتث أهمها 

باالسدددتناد علددددذ ألانمدددوذج التطددددويري للدراسدددةث بحيددددث يددددتم العمدددل علددددذ تجسدددير الفجددددوة التعليميدددة بددددين الدددددول 

 : آلاتية ألاعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج في القضايا الرئيسة
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 .هيكلية نظام التعليم-

 .تنظيم الزمن الدراس ي -

 . ألاهداف العامة -

 . بنية الكتب املدرسية ودالئل املعلمين. بنية وثيقة املنهاج. بنية إلاطار الوطني للمنهاج -

 .مسارات التعليم الثانوي  -

 .التقييم و ختباراتث ومنح الشهادات -

 .يرث التعليم الثانويث الدول ألاعضاءث أفضل املمارسات العامليةأنموذجث تطو : الكلمات املفتاحية

Proposed Model 

To develop the secondary education in the member 

The Arab Bureau of Education for the Gulf States In the light of the best 

international practices 

 

Abstract: 

The study aimed at presenting a model to develop the secondary school education in the 

member countries the Arab Bureau of Education for the Gulf States on the light of the best 

international practices. Both researchers used the descriptive method with the surveying pattern 

– style of comparative documentary analysis, to analyze the documents and literature of the 

secondary education – which are available for the researchers – concerning the referential 

countries and the member countries, and comparing them in order to identify the similarities and 

differences.  

The study reached some results and conclusions, which helped in presenting a proposed model 

to develop the secondary education in the member countries, which adopt some of developing 

procedures, including: 

- One ministry "Ministry of Education" to supervise on the training and teaching sector. 

- restructure the secondary cycle to consist of four grades (9-12) 

- The school time in the secondary school education to be organized so that the school 

year to have 195 school days, distributed on three semesters. 
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- Secondary school education objectives to be developed so as to result in improving the 

learner personality and providing the learner the fundamental and competencies that to 

be invested in the later learning or integrating in the practical live. 

 

- To unify the essential structure of the documents: curriculum framework, subjects' 

curriculum, electronic and paper learning materials, their preparation methods.  

- To develop the curriculum of the secondary school education according to the 

international standards, taking into consideration: dealing with the digital world 

developments in learning and teaching, the curriculum to be devoid of discrimination or 

fanaticism irrespective of its kind.  

- To vary the paths of secondary education so as to result in promoting the personality of 

the learner completely, and bridging the correlation between the technical and 

vocational education on one hand and the university education on the other hand or the 

work market.  

- To develop the programs of preparing the secondary school teachers in the faculties of 

education integrally and constantly improve them to deal and cope with the new 

developments and pass them on to the students.  

- To prepare a plan fit for the specialized programs introduced by the faculties of 

education in order to prepare the student / teacher, and the curriculum and the school 

textbooks that are taught in the secondary schools according to the system based on the 

competences.  

 

- To develop the secondary school certificate to include details on the results of the 

general secondary school exam and the school evaluations through the standard reports 

system that demonstrate the academic and non-academic achievements and the 

personal characteristics. 

The study reached some recommendations, most importantly are the following: 

- To develop the system of secondary school education and incorporate the modifications 

based on the developmental model of the study so as to work on bridging the 
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educational gap between the member countries of the Arab Bureau of Education for the 

in the Gulf State pertaining the following primary (essentional) issues: 

 Structuring the educational system.  

 Organizing the school time.  

 General aims. 

 Structure of national framework of curriculum. 

 Structure of curriculum document. 

 Structure of school textbooks and teachers guidebooks.  

 Paths of secondary school educational.  

 Evaluation and tests, and granting certificates.   

Keywords: sample model, development, secondary educational, member countries, best 

international practices.  
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 املقدمة والسياق 1.1

ا ُيعددد التعلدديم اسددتثماًرا اسددتراتيجًيا فددي التنميددةث والعقددل البشددري هددو الددذي يجعددل إلانجددازات إلانمائيددة ألاخددر  أمددرً   

وهدددو يشدددكل بوابدددة التقددددم  قتصدددادي و جتمدددا ي والتقدددانيث ولهدددذا فكدددل الددددول املتقدمدددة تضدددع التعلددديم فدددي . ممكًندددا

 .أولوية سياساتها وبرامجها

ولقددددددد  انددددددد للتطددددددورات  قتصددددددادية واملعرفيددددددة وثددددددورة  تصدددددداالت والتقدددددددم التقدددددداني  يددددددر املسددددددبوقث والتغيددددددرات   

وتزايدت التحديات واملتطلبات علدذ . العالمي  انعكاساتها علذ النظم التعليمية السياسية املت حقة علذ املستو  

كفايدددات القدددرن الواحدددد "التعلددديم مدددع ولدددوج العدددالم القدددرن الواحدددد والعشدددرينث ولعدددل أهدددم املتطلبدددات الدددتمكن مدددن 

مددددن ( 1212)ث يوسددددف (1211)ث صددددقر وجددددوهر (1212)حمددددود : ويتفددددق مددددع هددددذا  تجدددداه( 1211مقبددددلث")والعشددددرين

 .تأثير التقدم التقانيث والتحديات التي تواجه التعليم في القرن الواحد والعشرين: حيث

ويددددر  الباحثددددان إذا  ددددان الددددتمكن مددددن الكفايددددات التقانيددددة والرقميددددةث علددددذ وجدددده الخصددددو ث مددددن الكفايددددات    

الرقميددة فددي  املطلوبددة فددي هددذا القددرنث فقددد  جلددد جائحددة فددايروس  ورونددا مددن رفددع متطلبددات تحقددق الكفايددات

 .منظومة التعليم إ ذ مستو  القضايا التي تحظى باألولوية

 بددأن بنيددة (. 1222)ألكسددو-وتسكددد املنظمددة العربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم   
ً
علددذ أندده البددد مددن إلاقددرار بدايددة

. ا دل واملضدامينالتعلديم والدتعلمث والهندسدة املعرفيدة قدد بددأت تتمتدع بقددر عدالن مدن الديناميدة والتغيدر فدي الهي

كمدا أن العديددد مددن تصددميمات تلد  البنيددة الجديدددة مدداتزال فدي الواقددع قيددد التشددكل فدي  ددل التحددوالت الجاريددة 

نحددو صدديت مجتمعيددة سددتقوم أساًسددا علددذ  سددتخدامات املوسددعة فددي الحيدداة اليوميددة للمعلومددات و تصدداالت 

 .وعلذ القاعدة املعرفية

انوي مسددرًحا رئيًسدددا للتغييددر فددي الهيا ددل واملضدددامينث الندداتج عددن تطددور تقاندددات وفددي هددذا إلاطددار ُيعدددد التعلدديم الثدد

 تصددال واملعلومددات  ولددذل  تعددد هددذه املرحلددة مددن أهددم املراحددل التعليميددة التددي تسددتد ي تطويرهددا باسددتمرار 

الشدبال فدي  باعتبارها حلقة الوصل بين التعليم ألاساس ي والتعليم العا يث باطضافة إ ذ دورها في تشكيل و ي

عدددددددرارث وعبدددددددد )أدق مراحدددددددل نمدددددددوهمث وتودددددددد لهدددددددم الفدددددددر  ملواصدددددددلة الدراسدددددددة أو  نخدددددددراط فدددددددي سدددددددوق العمدددددددل 

وهددي التددي مددن شددأ ها تحقددق تقدددم للفددردث واملجتمددع إذ تمكندده مددن الحصددول علددذ الكددوادر البشددرية (. 1212هللاث

راعة التغيددددرث وعلددددذ املنافسددددة عاملًيددددا التدددي تنفددددذ خططدددده التنمويددددةث واملواكبددددة للتطددددورات التقانيددددة واملعرفيددددة سدددد

 (.1211  صقرث وجوهرث1212حمودث )

وفي هذا السياق تعمل العديد من الدول لتطوير منظومة التعليم الثدانوي بصدورة مسدتمرة لتأهيدل خريجيهدا  

الددذي  ألامددر ...ل لتحدداق بددالتعليم العددا يث ومواكبددة التطددور فددي عددالم العمددل وعددالم تقانددات املعلومددات و تصددال 

 (.1212حمود ث)يتطلب أن تتوافر أمامهم خيارات متنوعة تتناسب مع إمكاناتهم وميولهم 

اهتمامددات املنظمددات الدوليددة بددالتعليم الثددانوي  حيددث أو دد ى مددستمر -أيًضددا-وإ ددذ جانددب اهتمددام الدددولث بددرزت  

علددددددذ نوعيددددددة التعلدددددديمث بتعمدددددديم التعلدددددديم الثددددددانوي لبجميددددددعث وردم الهددددددوة بددددددين الجنسددددددينث والتركيددددددز ( 1222)د ددددددار
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( 1221)وشددد مدستمر اليونسدكو املنعقدد فدي الصدين ... وتحسين أوضاع املعلمينث وإدخال التقاندات فدي التعلديم 

علدددددذ أهميدددددة التعلددددديم الثدددددانويث وعلدددددذ ضدددددرورة إعدددددادة صددددديا ة أهدافدددددهث وتحسدددددين مخرجاتددددده ملواكبدددددة حاجيدددددات 

عدددة  1221دت فددي مقددر اليونسددكو فددي بدداراس عددام السددوق فددي القددرن الحددادي والعشددرينث باطضددافة إ ددذ ذلدد  عقدد

اجتماعدددات ركدددزت علدددذ اصددد ح منددداهج التعلددديمث وأنظمدددة  ختبددداراتث ونظدددم  عتمدددادث وربدددط التعلددديم الثدددانوي 

كمددددا ورد فددددي  1222ث  يددددثث UNESCO,2003)العددددام واملسددددي  سددددوق العمددددلث وتحسددددين كفدددداءة املددددوارد البشددددرية 

صاد العالمي إ ذ اقتصاد قائم علذ املعرفةث تزايدت الضغوط علذ املدرسة ومع تحول  قت(.     1212حمودث 

وعلدددذ وجددده الخصدددو  املدرسدددة الثانويدددة مدددن أجدددل تطدددوير كفايدددات خريجيهدددا التحويليدددة لتتناسدددب مدددع اقتصددداد 

ومن هذا املنطلق برز اتجاه ير  ضرورة دمج التطورات في العلم والتقانات في التعلديم بصدورة عامدة . املعرفة

في التعليم الثانوي بصورة خاصة باعتباره حًقا لبجميع في تطوير املتعلم بصورة متكاملةث وبالتدا ي يجدب أن و

واعتماد مقاربة املدرسدة  (.1212فائقث )تكون املدرسة الثانوية موحدة تتكامل فيها املعرفة النظرية والعملية 

التعليم ألا اديمي والتعلديم املسدي  ليدتمكن مدن أن : الثانوية املوحدة مفتوحة املساراتث تقوم علذ ركزتين هما

دددا باملعرفدددةث وقدددادًرا علدددذ ممارسدددة العمدددل فدددي مشدددروعاتث وبدددرامج 
ً
ينهدددي هدددذه املرحلدددةث وأن يكدددون متعلًمدددا مرتبط

 (.1222ألكسوث)التنمية 

مرحلة  حسب-ولذل  فقد تعددت استراتيجيات وأنموذجات وتجارل تطوير املدرسة الثانوية في الدول  افة    

 النصددف الثدداني مددن القددرن العشددرين ومدداتزالث بدددًءا مددن املدددارس الثانويدددة -التقدددم  قتصددادي و جتمددا ي
ُ
منددذ

وتعددددت . املدرسددة الشدداملةث واملدرسددة البولتكنيكيددة: التددي تقدددم املعرفددة النظريددة مددع التطبيقددات العمليددةث مثددل

ة الذكيةث أو إلابداعيدة التدي تسدتخدم تقاندات املعلومدات املدرسة الفاعلةث واملدرسة املنتجةث ثم املدرس: الصيت

 (. 1212فائقث)و تصال في العملية التعليمية 

ظمهدا التعليميدةث وتربعدد دول شدرق اسديا املراتدب ألاو دذ فدي جدودة   
ُ
وفي هذا السدياق طدورت البلددان املتقدمدة ن

رال  ونيتيكدددد ألامريكيدددة إ دددذ ترتيدددب الدددذي تصددددره جامعدددة سدددينت 1211حيدددث أشدددار التصدددنيف العدددالمي . التعلددديم

 وريدا الجنوبيدةث اليابدانث سدنغافورةث هوندت  دونجث : الدول الخمس ألاو ذ في التصنيف العالمي علذ النحدو آلاتدي

وتشددددير هددددذه املعطيددددات إ ددددذ نجدددداح دول شددددرق اسدددديا فددددي تحقيددددق أفضددددل النتددددائج علددددذ مسددددتو  العددددالم فددددي . وفنلندددددا

ث وتراجع الدول  سكندنافية  عد أن (نوبية واليابان وسنغافورة وهونت  ونج وريا الج:) منظومة التعليم مثل

ورد فدي  1211إ ذ املركز الخامس في  1211 اند الرائدة في هذا املجال حيث تراجعد فنلندا من املركز ألاول في 

 :ل  الدول وفيما هو اتن عرًضا موجًزا ألهمية التعليم في ت(.  1211" )أفضل دول العالم في التعليم"

احتلد جمهورية  وريا املرتبة ألاو ذ بين الدول ألافضل أداًء في جميع أنحاء العدالم فدي إدارة : كوريا الجنوبية

ُيعددددد . 1211و 1222ث وعلدددذ الددددر م مدددن  نخفاضدددات الطفيفدددة فدددي عدددامي (ISAP)برندددامج تقيددديم الطلبدددة الددددو ي 

اث وعلذ الر م من أن عدام  أداء  وريا الجنوبية من بين أكثر دول منظمة التعاون 
ً
 قتصادي والتنمية إنصاف

 سدددبب انخفددداض درجدددات ألاقدددل أداًءث -شدددهد زيدددادة طفيفدددة فدددي الفجدددوة بدددين املسدددتو  العدددا ي واملدددنخف   1212
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ومددع ذلدد ث فددرن البراعددة ألا اديميددة لكوريددا تمثددل إنجدداًزا رابًعددا لدولددة قامددد  شددكل أساسدد ي ببندداء نظددام تعليمددي 

      (NCEE,2021- Korea).  هاية القرن العشرينجديد تماًما في  

وتنتهج  وريا سياسة تحقيق املساواةث التي تهدف إ ذ الحد من املنافسة علذ  لتحاق باملدارس الثانوية        

 مددن اسددتخدام امتحانددات " مندداطق املسدداواة"ويددتم قبددول الطلبددة باملدرسددة فددي . املرموقددة
ً

عددن طريددق القرعددة بدددال

في املئة من املدارس الثانوية  12ونحو ( الثانوية الدنيا)غطي هذه املناطق جميع املدارس إلاعدادية وت. القبول 

وفددي هددذه املندداطقث ال يوجددد امتحددان القبددول للمدددارس إلاعداديددة والثانويددة العليدداث وال يمكددن للمدددارس . العليددا

. كفاءة بددال مدن ترتيدب الطلبدة للقبدول الثانوية إال أن تستخدم امتحانات القبول لتحديد مستو  أدنى من ال

وقدد اعتبدر  عد  آلابداء . والطلبة الذين يسدتوفون املعدايير الددنيا فدي  متحاندات يدتم قبدولهم عدن طريدق القرعدة

-أن هذه إلاص حات هي تخفي  للمعاييرث وقد تطورت جزئًيا مجموعة من املدارس الثانوية العليدا البديلدة 

وتركدز املدددارس املتخصصدة علددذ مجدال معددينث مثددل . اسدتجابة لددذل -املسددتقلة  املددارس املتخصصددة واملددارس

اللغدة ألاجنبيددة أو العلدوم أو الفنددونث وتلتددزم املددارس املسددتقلة باملنداهج الدراسددية الوطنيددة ولكدن لددد ها املرونددة 

واةث ولددذل  وال تشددكل املدددارس املتخصصددة أو املسددتقلة جددزًءا مددن سياسددة املسددا. لتصددميم برنامجهددا التعليمددي

فهددددي تضددددع معددددايير دخولهددددا الخاصددددة  هدددداث وهددددي عموًمددددا أكثددددر قدددددرة علددددذ املنافسددددة مددددن املدددددارس الثانويددددة العليددددا 

ث أعلنددددد الددددوزارة عددددن خطددددط لتحويددددل نحددددو ثلددددث املدددددارس املسددددتقلة وجميددددع املدددددارس 1212وفددددي عددددام . ألاخددددر  

لتعزيددز إلانصدداف والحددد  1211ل عددام املتخصصددة التددي تركددز علددذ  عدد  املددواد إ ددذ مدددارس ثانويددة عاديددة بحلددو 

وتنطبددق سياسدة املسدداواة علددذ جميدع املدددارس فددي املنداطق الحضددرية الكبددر  ولكدن يمكددن للمدددن . مدن املنافسددة

يقدددر : ليابــانا  (NCEE,2021- Korea )  .الصددغيرة واملندداطق الريفيددة أن تختددار مددا إذا  انددد ستشددار  أم ال

واعددددددز  حدددددددوث م جددددددزة اليابددددددان ... ونه علددددددذ جوانددددددب أخددددددر  كثيددددددرة اليابددددددانيون التعلدددددديم  شددددددكل عميددددددق ويفضددددددل

 قتصدددادية  عددددد الحدددرل العامليددددة الثانيدددة إ ددددذ نظامهددددا التعليمددديث وذلدددد   سدددبب  رتبدددداط العميدددق بددددين التعلدددديم 

وتقدم اليابان أداًء جيدًدا باسدتمرار فدي اسدتط عات الدرأي التعليميدة الرئيسدةث بمدا (. 1211الدخيلث )والتنمية 

(. TIMSS)ث ودراسددة  تجاهدات الدوليددة فدي الرياضدديات والعلددوم (PISA)ذلدد  برندامج التقيدديم الددو ي للطلبددة فدي 

 عدام  PISAوتحتل اليابان املرتبة ألاو دذ بدين الددول ألافضدل أداًء فدي 
ُ
ظهدر . ث ال سديما فدي الرياضديات1222مندذ

ُ
وت

مدن دول منظمدة التعداون  قتصدادي والتنميدةث مدع  نتائج اليابان أيًضا قدًرا أكبر من العدالة مقارندة بالعديدد

تدددأثير الوضدددع  جتمدددا ي و قتصدددادي علدددذ أداء الطلبدددة أقدددل بكثيدددر مدددن متوسدددط منظمدددة التعددداون  قتصدددادي 

والتنميدددددةث حيدددددث تدددددم تفسدددددير تسدددددعة باملئدددددة مدددددن التبددددداين فدددددي درجدددددات الرياضددددديات مدددددن خددددد ل الوضدددددع  جتمدددددا ي 

 -NCEE,2021.                                                              فدددي املئددة 11بمتوسددط مقارندددة  1212و قتصددادي فدددي عددام 

Japan )                                                    ) 

ويختار معظم الطلبدة املددارس الثانويدة ألا اديميدةث ولكدن بالنسدبة ألولئد  الدذين يريددون خيداًرا مهنًيداث هندا   

ويأخذ . املدارس الثانوية املهنية املتخصصةث و ليات التكنولوجياث و ليات التدريب املتخصصة: دة خياراتع

الطلبددة فددي املدرسددة الثانويددة املهنيددة املتخصصددة ملدددة ثدد ث سددنوات مسدداقات أ اديميددة أساسددية باطضددافة إ ددذ 
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بددددددين املسدددددداقات الدراسددددددية وهنددددددا  مدددددددارس متكاملددددددة تجمددددددع . التركيددددددز علددددددذ أحددددددد مجدددددداالت التخصددددددص السددددددبعة

ويدتم تصدنيف املددارس بنداًء علدذ نجاحهدا . والقبول فدي املدرسدة الثانويدة ألا اديميدة تناف د ي. ألا اديمية واملهنية

ولكدددددل مدرسدددددة نظامهدددددا ومتطلبدددددات القبدددددول الخاصدددددة  هددددداث ولكدددددن . فدددددي إرسدددددال الخدددددريجين إ دددددذ جامعدددددات مرموقدددددة

 .في املئة 22معدل التخرج من املدرسة الثانوية حوا ي  ويبلت. معظمها يتطلب من الطلبة إجراء اختبار

NCEE,2021- Japan )   ) 

 أن أصددددبحد جمهوريددددة مسددددتقلة فددددي عددددام . سددددنغافورة قصددددة نجدددداح  يددددر عاديددددة: ســــنرافورة
ُ
ث حيددددث 1211منددددذ

 مليدون  1.2تحولد من جزيرة فقيرة ب  موارد طبيعية وسكا ها معظمهم من ألاميدين إ دذ بلدد يبلدت عددد سدكانه 

 البدايةث أدر   ي  وان . نسمة وتتطابق مستوياتهم املعيشية مع مستويات الدول الصناعية ألاكثر تقدًما
ُ
منذ

يوث رئيس الوزراء الذي قاد سنغافورة إ ذ هدذا إلانجدازث إن القدوة العاملدة املتعلمدة سدتكون ضدرورية لتحقيدق 

 .أهداف املجتمع  قتصادية الطموحة

ث  انددد نتددائج (PISA)ركد سددنغافورة ألول مددرة فددي برنددامج تقيدديم الطلبددة الدددوليين ث عندددما شددا1222وفددي عددام  

عاًمددا  11فددي ذلدد  العددامث  ددان أطفددال سددنغافورة البددالغون مددن العمددر . جهددود رئدديس الددوزراء  ددي واتددحة بالفعددل

لعددالم فددي جميددع ث  انددد الدولددة ألاو ددذ فددي ا1211وفددي عددام . مدن بددين أفضددل الت مددذة أداًء فددي جميددع املددواد الث ثددة

ث تفوقد أربع مقاطعدات صدينية فدي ألاداء علدذ سدنغافورةث لكدن الدولدة الجزريدة 1212املواد الث ثة  وفي عام 

 (.                                                           NCEE,2021- Singapore)الصغيرة استمرت في التفوق علذ  ل الدول ألاخر  

ملددددارس الثانويدددة العليدددا يتفدددق الطلبدددة وأوليددداء أمدددورهم ومعلمددديهم مًعدددا علدددذ واحدددد مدددن ث ثدددة وعندددد  لتحددداق با

تقددددددم جميدددددع املسدددددارات نفدددددس (. فندددددي) Normalث و(أ ددددداديمي) Normalث و Express :مسدددددارات سينضدددددمون إليهدددددا

فددي . التطبيقددي مزيددًدا مددن العمدل( الفندي)ويقددم املسددار العددادي  Expressاملسداقات الدراسدديةث ولكدن يددتم تسددراع 

املحددددد ألاساسددد ي للمسدددار ( PSLE)معظدددم الحددداالتث تعتبدددر درجدددات الطلبدددة فدددي امتحدددان  هايدددة املدرسدددة  بتدائيدددة 

الددذي سينضددمون إليددهث ولكددن يمكددن ألوليدداء ألامددور والطلبددة الدددفاع عددن مسددارات مختلفددة إذا أ هددروا الددتعلم 

 ( NCEE,2021- Singapore.   )السراع أو احتاجوا إ ذ مزيد من املساعدة

 مدددن مسدددار  
ً
وتقدددوم سدددنغافورة بتجريدددب وتنفيدددذ نظدددام يختدددار الطلبدددة بموجبددده تيدددارات ملوضدددوعات محدددددةث بددددال

عرف باسم النطاقات القائمة علذ املوضوع
ُ
 (NCEE,2021- Singapore.     )دراستهم العامث وهي ممارسة ت

 عام أعادت هونت  ونت بناء نظامها التعليمي  شكل أس: هونغ كونج
ُ
ث وهدو العدام الدذي أعدادت 1221اس ي منذ

فيده بريطانيدا املنطقددة إ دذ الصددين  عدد قددرن ونصدف مددن الحكدم البريطددانيث ويجعدل هددذا العمدل الفددذ أكثدر إثددارة 

 ذلدددد  الحدددينث علددددذ الدددر م مددددن تراجعهددددا  ISAPبقيددددد هوندددت  ددددونج بددددالقرل مدددن قمددددة مخططدددات . لإل جدددال
ُ
منددددذ

ا فدددي جميدددع أنحددداء العدددالمإ.1212 شددكل طفيدددف فدددي العلدددوم فدددي عدددام 
ً
وتتمتدددع . ال أن أداؤهدددا مدددن بدددين ألاكثدددر إنصددداف

هونت  وندت أيًضدا بواحددة مدن أدندى النسدب املئويدة للطلبدة املحدرومين ذوي ألاداء املدنخف  وواحددة مدن أعلدذ 

فين علددددذ أ هددددم طلبددددة مددددن الشددددريحة الربعيددددة  جتماعيددددة و قتصدددداد عددددرن
ُ
ية النسددددب املئويددددة للطلبددددة املددددرنينث وامل

  .ISAP (NCEE,2021- Hong Kong)ألادنى والذين هم من بين أفضل الطلبة أداًء في 
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. ويخضدددددع  لتحددددداق باملدرسدددددة الثانويدددددة لنظدددددام تخصددددديص أمددددداكن املددددددارس الثانويدددددة  عدددددد املدرسدددددة  بتدائيدددددة 

ير للقبدددولث واعمدددل هدددذا النظدددام علدددذ نحدددو مماثدددل لنظدددام املددددارس  بتدائيدددةث باسدددت ناء أن املددددارس تضدددع معددداي

وينقسددددم الطلبددددة الددددذين ال يحصددددلون علددددذ مقاعددددد عددددن طريددددق التطبيددددق . والتددددي  البددددا مددددا تشددددمل إجددددراء مقابلددددة

املباشر في الجولدة ألاو دذ إ دذ ثد ث مجموعدات علدذ أسداس ألاداء ألا داديمي ثدم يدتم تعييدنهم عشدوائيا داخدل  دل 

 
ً

 ت الطلبة في  عتبار  إذا لم تتدوافر مسداحات وتسخذ تفضي.  مجموعةث مع تعيين املجموعة ألاعلذ أداء أوال

 -NCEE,2021. )في املدارس املفضلةث يتم تعيين الطلبة في املدارس التي لها أماكن مفتوحة في منطقة إقامتهم

Hong Kong ) 

 ذلدددد  . 1222فددددي عددددام  PISAتفوقددددد فنلندددددا علددددذ جميددددع الدددددول املشدددداركة ألاخددددر  فددددي أول اختبددددار : فنلنــــدا
ُ
ومنددددذ

ث  لددد فنلندددا مددن بددين أعلددذ املسددتويات فددي جميددع املشددار ات ال حقددةث علددذ الددر م مددن تراجددع أدا هددا فددي الحددين

 .1212و 1211جميع املوضوعات الث ثة بين عامي 

مدرسددددة أساسددددية لجميددددع الطلبددددة حتددددى الصددددف الثددددامنث ولددددم تنفدددد د منهًجددددا  1212لددددم تنفدددد د فنلندددددا حتددددى عددددام 

ا حتدددى منتصدددف الثمانينيدددات
ً
تدددرن إصددد ح املنددداهج الدراسدددية بفنلنددددا برعدددادة هيكلدددة تعلددديم املعلمدددينث واق. مشدددتر 

ونقدددل بدددرامج إلاعدددداد إ دددذ جامعدددات البحدددثث ممدددا أد  إ دددذ رفدددع مكاندددة املهندددةث وتبدددع ذلددد  تحدددول فدددي سدددلطة إدارة 

م املددددارس والتددددراس مدددن الدددوزارة املركزيدددة إ دددذ املددددارس املحليدددة فدددي التسدددعينياتث إ دددذ جاندددب التوسدددع فدددي التعلدددي

ويتمتددددع . الثددددانوي ومددددا  عددددد الثددددانويث بمددددا فددددي ذلدددد  الجهددددود املبذولددددة لجعددددل التعلدددديم املسددددي الثددددانوي أكثددددر صددددرامة

 -NCEE,2021 )املعلمددون فددي فنلندددا  سددمعة طيبددة فددي التميددزث ويثددق الجمهددور الفنلندددي فددي معلميدده ويقدددرهم 

Finland.) 

 السدبعينياتث  دان لددد  فنلنددا مددارس شدداملة لجميد  
ُ
. وجعلدد التعلدديم الثدانوي العدا ي مجانًيددا. ع الطلبدةومندذ

فدي املئدة مدن الشدبال الدذين يتر دون املدرسدة عدادة  11و 12والهدف من ذل  هو إلابقداء علدذ نسدبة تتدراوح بدين 

 .  قبل الحصول علذ درجة علمية

. علددم لعدددة سددنواتوخد ل املرحلددة  بتدائيددة املبكددرةث يبقددى الطلبدة عموًمددا مًعددا فددي فصددل دراسد ي مددع نفددس امل  

وهددددذا يسددددمح للمعلمددددين ببندددداء ع قددددات  خصددددية ودائمددددة مددددع الطلبددددة ومتا عددددة تطددددورهم عددددن كثددددب علددددذ عدددددة 

وبعد  نتهاء من الدراسة ألاساسيةث يختار الطلبة بين املدارس الثانويدة ألا اديميدة أو .  مستويات من املراحل

 .  املهنية

وبدال من ذل ث يختار الطلبة من . وي العا يث ال توجد فصول مطلوبةوفي العامين ألاخيرين من التعليم الثان  

ومدع ذلد ث فدرن املسداقات الدراسدية . بين مجموعة من املساقات القصيرةث املعروفة باسم الوحدات النمطية

ويأخذ الطلبة الذين يخططدون ل لتحداق بالجامعدة وحددات محدددة فدي التسلسدل للتحضدير .  ير منظمة تماًما

كما توجد مجموعة من املددارس . القبول القائم علذ املوضوعث والذي يستخدم للتقدم إ ذ الجامعة المتحان

الثانويدددة املتخصصددددة للطلبددددة الددددذين ير بددددون فددددي التركيددددز علددددذ مواضدددديع مثددددل العلددددوم أو الفنددددون أو املوسدددديقى أو 
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مددارس أخدر  برندامج  كما تقدم  ع  املدارس الثانويدة العامدة مسدارات متخصصدةث فدي حدين تقددم. الرياضة

 (NCEE,2021- Finland         ).         دبلوم البكالوريا الدولية

فددي العددرض السددابق تددم تندداول تطددور التعلدديم الثددانوي فددي الدددول املرجعيددةث وفددي هددذا السددياق لددم تكددن الدددول    

تطدددددوير التعلدددددديم معزولدددددة عدددددن تلدددددد  التطدددددورات  إذ أ هددددددا أولدددددد عنايدددددة خاصددددددة ل –ومنهدددددا دول الخلدددددديج -العربيدددددة 

حيدث  .والتعليم الثانوي علذ وجه الخصو ث بما يتوافق مع السياسات التنموية و جتماعيدة و قتصدادية

إ ددددددذ أن هددددددذه الدددددددول تعدددددديو تحددددددوالت اجتماعيددددددة فرضددددددها سددددددوق العمددددددل الددددددذي بدددددددأ يعددددددزز ( 1212)يشددددددير املددددددانع 

جابة لها من خ ل مخرجاتهث مما احتياجات جديدة واختصاصات حديثة يتطلب من النظام التعليمي  ست

من خ ل خطة ... يتطلب استخدام أنماط تعليمية جديدة تسهم في توفير عمالة ذات كفاءة عالية ومناسبة 

 .واتحةث ومناهج وأساليب تحقق تل  الغاية

دددا وثيًقدددا ببنيدددة النظدددام ا إ دددذ ارتبددداط التعلددديم فدددي( 1211)ولدددذل  تدددر  الحريدددري      
ً
لسياسددد ي دول الخلددديج ارتباط

و جتما ي و قتصاديث ولقد برز التعليم كأداة رئيسة في تحقيدق الحدرا   جتمدا ي والثقدافي و قتصدادي 

فيهددداث ولددددذل  اتجهدددد هددددذه الدددددول ا دددذ التوسددددع السدددراع فددددي ألانشددددطة التعليميدددة لتلبيددددة احتياجاتهدددا مددددن القددددوي 

هدو مفتداح النهضدة الحديثدة التدي تتطلدع مجتمعاتهدا إ دذ  العاملة واملدربة فنًيا وعلمًياث وإيماًنا منها بدأن  نسدان

 .تحقيقها

ألامددددددر الددددددذي جعلهددددددا تخطددددددط ألنشددددددطة التطددددددوير مددددددن خدددددد ل الخبددددددرة املحليددددددة ومسدددددداندة املنظمددددددات إلاقليميدددددددة   

والدوليدددةث وفدددي هدددذا السدددياق بددددأت منظمددددة اليونددددسكو ووزارة التربيدددة والتعلددديم والبجندددة الوطنيدددة لليونسدددكو فدددي 

 عام سلطنة عما
ُ
بتنفيذ مجموعة من ألانشطة الوطنية وإلاقليمية والدولية لتطوير التعليم مدا  1221ن منذ

وقددد تركددزت ألانشددطة .  هددددف زيددادة فاعليتدده فددي إعددداد الت ميددذ لحيدداة أفضددل( الثددانوي ) عددد التعلدديم ألاساسدددي

التعلددددددديم "ة مخططدددددات حدددددول تنوادددددع بدددددرامج التعلددددددديم الثدددددانوي وتخصصددددداته لتلبيدددددة متطلبددددددات املجتمدددددع ومسددددداير 

حددول تطددوير التعلدديم  (2002)تنظدديم املددستمر الدددو ي :مددن بددين تلدد  ألانشددطة. وأهددداف التنميددة لةلفيددة" لبجميددع

 11الددددصفين)الثدددانوي مدددن أجدددل حيددداة أفددددضلث وعقدددد النددددوة إلاقليميدددة حدددول تطدددوير التعلددديم مدددا  عدددد ألاساسددد ي 

التعلددديم )قليمدددي حدددول تطدددوير التعلددديم مدددا  عدددد ألاساسددد ي ث باطضدددافة إ دددذ عقدددد اجتمددداع الخبدددراء إلا(1221( )11ث

 (.1212ث كما ورد في حمودث1222ث واليونسكو 1222 يث )في املنطقة العربية ( الثانوي 

تطددددويره وتنواددددع ( الثددددانوي )وكددددرملس املددددستمر السددددا ع لددددوزراء التربيددددة والتعلدددديم العددددرل للتعلدددديم مددددا  عددددد ألاساسدددد ي   

مدددددع اسددددددت ناء )ليدددددات علدددددذ مسدددددتو  إلاقلدددددديم  وقدددددد عملدددددد الددددددول الخليجيدددددة واسدددددتمرت الفعا(. 1212)مسددددداراته

علددددذ تطددددوير التعلدددديم الثددددانوي مددددن خددددد ل ( 1211الجمهوريددددة اليمنيددددة  سددددبب عدددددم اسددددتقرارها السياسدددد ي  عدددددد 

تجدددارل مختلفدددة منهدددا مددداتزال تحدددد التجريدددب ومنهدددا لددددم تسدددتمرث وفدددي هدددذا إلاطدددار سدددوف يقددددم الباحثدددان نبددددذة 

  :تطوير للتعليم الثانوي في الدول ألاعضاء علذ النحو آلاتيمختصرة عن مراحل 

 انددد البدددايات ألاو ددذ لظهددور التعلدديم الثددانوي باطمددارات فددي منتصددف القددرن : دولــة إلامــارات العربيــة املتحــدة  

العشدددددرين تقريًبددددداث إال أن هندددددا  محطدددددات بدددددارزة فدددددي تطدددددور التعلددددديمث حيدددددث أشدددددارا ماجدددددد املنصدددددوريث وسدددددعيد 
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 ان بمثابة منعطف مهم في تاريخ التعليم في إمارات الدولة  إذ اكتملد  1211إ ذ أن عام ( 1211)املنصوري 

لكدددن طلبدددة الصدددف الثالدددث الثدددانوي اسدددتمروا فدددي تقدددديم امتحاندددات . املراحدددل التعليميدددة الدددث ث فدددي ذلددد  العدددام

ذ أرض الدولدددة وذلددد  م حدددين عقددددت  متحاندددات علددد1211شدددهادة الثانويدددة العامدددة فدددي دولدددة الكويدددد حتدددى عدددام 

أبدو  يدي ودبدي والشدارقة  وذلد   سدبب اكتشداف : وتركزت معظم املدارس في إلامارات الكبر  الث ث. ألول مرة

 إ ددددذ تزايددددد عدددددد سددددكان هددددذه إلامددددارات  نتيجددددة تدددددفق الوافدددددين إليهددددا للعمددددل فددددي …الددددنفط فيهددددا
ً
ث وهددددذا إضددددافة

 .القطاعات النفطية

منعطًفا بارًزا في مسيرة التعليم في دولة إلامارات العربية املتحدة  فقد  1211ولقد شكل قيام  تحاد عام   

 الشيخ زايد بن سلطان ال  هيان التعليم عناية كبيرةث-برذن هللا-أو ذ املغفور له

 الثدداني مددن ديسددمبر عددام 
ُ
م مرحلددة تعليميددة جديدددة  1211وهكددذا عاشددد دولددة إلامددارات العربيددة املتحدددة منددذ

كبيدددددرة فدددددي مجدددددال التعلددددديم  فتأسسدددددد الدددددوزارات  تحاديدددددةث ومنهدددددا وزارة التربيدددددة والتعلددددديم  فقدددددد حددددددثد قفدددددزة

ثم سميد وزارة التربية والتعلديمث وانتشدرت املددارس الحكوميدة املجهدزة بأحددث ألاجهدزة والوسدائلث -والشبال

ها الناشئة  وسارعد وشاركد البعثات التعليمية القادمة من مختلف البلدان العربية دولة إلامارات في  هضت

 .لتساهم في تطور التعليم الحديث والتعليم الثانوي علذ وجه الخصو 

وقددد تطددور التعلدديم الثددانوي تطددورا متسددارًعا فددي الوقددد الددراهنث حيددث تعددددد مرحلددددة التعليددددم الثانددددوي واحدددددة   

ولقدددددد ...يددددددة قمددددددة السددددددلم التعليمدددددديث مدددددددن الحلقدددددات ألاساسدددددية فدددددي النظدددددددام التعليمدددددددي إلامدددددارات يث وتمثدددددل الثانو 

اتخددددددذت الددددددوزارة خطدددددددوات منهجيددددددة متعددددددددة فدددددي سددددددبيل تطويددددددر التعليدددددددم الثانددددددويث مددددن خددددد ل  سددددتفادة مددددددن 

ألادبدددددي : التجدددددارل العامليددددة النالحدددددةث وخلصددددددد إلدددددى الغددددداء نظددددددام التشدددددعيب القائدددددم علدددددى وجددددددود قسدددددمين همدددددا

ن الحدددادي عشددددر والثانددددي عشددددرث واسددددتبداله باملسدددار العددددام واملسدددار املتقددددم يبدددددأ مددددن الصددددف والعلمددددي للصفيدددد

العاشدددددر وينتهدددددي بالصدددددف الثاندددددي عشدددددرث وذلددددد   هددددددف تطويدددددر مخرجددددددات التعليددددددم العددددددام للتناسددددددب ومتطلبددددددات 

وفدددددددي العدددددددام الدراسدددددددد ي (. 1211يم ثوزارة التربيدددددددة والتعلددددددد) 1211/1211اقتصددددددددداد املعرفدددددددة مدددددددن العدددددددام الدراسددددددد ي 

التقندي العدامث / ألا اديمياتث املسار املسي / املسار التخصص يث املسار العام: طورت املسارات إ ذ 1212/1212

وزارة )املسار املسيث التعليم املستمر : التقني املتقدم مسار النخبةث املسار التقني/ املسار املتقدمث املسار املسي 

ث ثدة : أعيد ترتيب التعليم الثانوي إ ذ ستة مسدارات 1212/1211وفي العام الدراس ي(. 1212عليمثالتربية والت

ومددن خد ل اطد ع الباحددث (.  ث1212وزارة التربيدة والتعلديمث )مسدارات أ اديميدةث وث ثددة مسدارات تقنيدة مهنيددة 

 فدي املنداهج والكتدب املدرسددية فقدد واكدب التطدور فدي التعلديم الثدانوي ومسداراته فددي دولدة إلامدارات تطدوًرا م
ً

مداث 

 .وعمليات التقويم وفًقا للمعايير التربوية والتصميم البنيوي املتطور 

بدأ  هتمام بالتعليم الثانوي في البحرين مبكًرا حيث أسسد أول مدرسدة ثانويدة للبندين فدي : مملكة البحرين

وافتتحددددددد أول ... ملعليهدددددا الكليددددددة الثانويدددددة ث وأطلدددددق 1212/1212البحدددددرين والخلددددديج العربددددددي فدددددي العدددددام الدراسدددددد ي 

ث وطبددددق نفددددس النظددددام واملنهدددداج الددددذي 1212/1211مدرسددددة ثانويددددة للبنددددات بمدينددددة املنامددددة فددددي العددددام الدراسدددد ي 

وتوجهد وزارة  .سارت عليه مدارس البنينث مع التركيز علذ املواد النسوية والفنون املنزلية في املواد الدراسية
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ُ
بداية السبعينيات إ ذ تطوير التعليم الثانوي من خ ل التوسع في فروعه وشعبه  فتم مل  التربية والتعليم منذ

كمددا تددم مل تشددعيب فددرع آلادال فددي التعلددديم ... تطددوير مندداهج التعلدديم التجدداري وتدددراس مددواده باللغددة إلانجليزيددة 

فندون الجميلدةث وتشدعيب فددرع العدام إ دذ دراسدة أكثدر تخصًصدا للغداتث وألاعمدال املكتبيدة و قتصداد املنز دي وال

وواكدددب مل  دددلمل ذلددد  تحدددديث أنظمدددة التقدددويم  . العلدددوم إ دددذ تخصصدددات الفيزيددداء والرياضددديات والكيميددداء وألاحيددداء

فدي التعلديم الثدانوي  1221-1221ثم استحدثد الدوزارة فدي العدام الدراسد ي . لتت ءم مع تطور املناهج الدراسية

 .نسجة وامل  س والطباعةالصحةث الزراعةث الفندقةث وألا: مجاالت

اعتمدددددددت الددددددوزارة 1221ث وخدددددد ل عددددددام ...وشدددددهد عقددددددد التسددددددعينيات اسددددددتحداث نظددددددام السدددددداعات املعتمدددددددة    

مسدددداقات : مشددددروع توحيددددد املسددددارات فددددي املدددددارس الثانويددددة للتعلدددديم العددددامث والتجدددداريث وهددددو ذو ث ثددددة مسدددداقات

وتضددمن املشددروع العديددد مددن البددرامج املسددتحدثة  إلزاميددةث ومسدداقات اختياريددةث ومسدداقات تطبيقيددة إثرائيددةث

 .(1212وزارة التربية والتعليمث وألكسو ث)

تددم تطددوير مقددررات العلددوم  1222ومددع  نطدد ق فددي تطبيددق مشددروع تحسددين أداء املدددارس فددي البحددرين عددام     

إطدار التطدوير املسددتمر  وفدي. والرياضديات فدي املرحلدة الثانويدةث كمدا شدهد نفدس العدام تطدوير مدنهج اللغدة العربيدة

ملدددة خمددس سددنوات تشددمل املددذكرة عدددة مجدداالت  1211تددم توقيددع مددذكرة تفدداهم مددع مكتددب التربيددة الدددو ي فددي 

مث والحيداة والعمدلث وقديم املواطندةث وحقدوق 
مل
عل من بينها مراجعة املنهداج  هددف تعزيدز الكفايدات فدي مجداالت الدتمل

نميددة املسددتدامةث وتنفيددذ أنشددطة واعتمدداد الخطددوط . فددي مجددال تعزيددز املواطنددة وحقددوق إلانسددان إلانسددانث والتمل

بددددل مكتددددب التربيددددة الدددددو ي  وزارة التربيددددة )العريضددددة لإلطددددار التددددوجيهي لتعلدددديم املواطنددددة وحقددددوق إلانسددددان مددددن ق 

 هر التعليم الثانوي في اليمن قبدل الوحددةث إال أن التعلديم والتعلديم : الجمهورية اليمنية(.   1222والتعليم ث

 مددددددايوال
ُ
ددددددا فدددددددي الجمهوريددددددة اليمنيددددددة مندددددددذ

ً
ث وتدددددددوافرت 1221ثددددددانوي علددددددذ وجددددددده الخصددددددو  تطددددددور تطدددددددوًرا مبحو 

ث واملنطلقددات العامددة ملندداهج (1221)القددانون العددام للتربيددة والتعلدديم : املرجعيددات التشددراعية والتربويددة للتعلدديم

 ل  ستفادة مدن التجدارل العربيدة ث من خ(1211)ث إلاطار العام ملناهج التعليم العام (1221)التعليم العام 

 (.ألاساس ي والثانوي )باطضافة إ ذ مسودات وثائق املناهج الدراسية (. 1211مقبل ومحمدث)

التعليم الثانوي مرحلة مهمة طعدداد الطلبدة للدراسدة الجامعيدة  1212-1221وتعد الخطة الخمسية الثالثة  

هتمددام فددي السددنوات ألاخيددرة بتطددوير التعلدديم بصددورة عامددة فددي وتشددير ذات الخطددة إ ددذ تزايددد   . والحيدداة العمليددة

 ددل التطددورات التكنولوجيددة املتسددارعةث والددذي يتطلددب إعددادة النظددر فددي أهدافدده واولوياتدده وتجويددد مخرجاتددده 

بمدددا يتناسددددب مدددع احتياجددددات التنميدددةث و ددددل هدددذا اسددددتوجب التفكيدددر فددددي إعدددداد  سددددتراتيجية الوطنيدددة للتعلدددديم 

 هدددف تطددوير التعلدديم الثددانوي العددام ملواجهددة تحددديات القددرن الواحددد (.  1221التربيددة والتعلدديمث وزارة)الثددانوي 

والعشرينث وتم إعداد هذه  ستراتيجية في إطار مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاةث بتمويدل مدن 

ملكدة الهولنديدةث والبند   ملداني ث واملDFIDالبن  الدو يث وهيئة التنميدة البريطانيدة )عدد من شر اء التنمية 

تقيدديم نظددام التشددعيب فددي التعلدديم الثددانويث : ويتمثددل املكددون املهددم باملشددروع فددي إجددراء دراسددات(. KFWلإلعمددار

ومقارنة مجموعة من النظم التعليمية املتبعدة للتشدعيب فدي التعلديم الثدانويث ووضدع تصدور مقتدرح للتشدعيب 
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ه تعليًما ملبًيا لحاجيات امللتحقين بالتعليم الثانويث ومتطلبات التعليم ال حق بما يجعل... في املرحلة الثانوية

ويمثددل هددذا النشدداط اساًسددا لتنفيددذ أنشددطة أخددر  فددي إطددار التعلدديم الثددانويث منهددا تطددوير وثيقددة . وسددوق العمددل

طددددار العددددامث السياسددددات لإلطددددار العددددام للمندددداهجث والبدددددء بتنفيددددذ أنشددددطة لتطددددوير املندددداهج املطبقددددة فددددي ضددددوء إلا 

ويدر  الباحثدان أندده  سدبب ضدعف  سدتقرار السياسدد ي .(. ت.السديانيث د)وإعدادة التشدعيب فدي التعلديم الثددانوي 

تجمد مشروع هيكليدة التعلديم الثدانويث وإقدرار مسدودات وثدائق  1211وألامني في الجمهورية اليمنية ُمنذ عام 

 .املناهجث وإعداد الكتب املدرسية ودالئل للمعلمين

ث وسدميد باملباركيدة نسدبة 1211بدأت حركة التعليم في الكويد مع تأسيس املدرسة املباركية: دولة الكويت  

 .إ ذ الشيخ مبار  الصباحث وتعد أول مدرسة نظامية في تاريخ الكويد

ثدددم أخدددذت هدددذه الحركدددة بالتوسدددع مددددع زيدددادة إقبدددال املدددواطنين علدددذ التعلدددديمث وبعدددد نجددداح مسددديرة التعلددديم تددددم  

ث والددددذي بدددددأ بتحديددددد املراحددددل الدراسددددية فددددي املدددددارسث فأنشددددأت أول مدرسددددة 1211مجلددددس املعددددارف  تأسدددديس

ث وأول ثانوية للبنات هدي ثانويدة املرقدال التدي 1211ثانوية في الكويد وهي مدرسة الشويخ الثانوية للبنين عام 

 .يتيلتأهيل الشبال الكو  1211ث ثم تم إنشاء الكلية الصناعية عام 1211أقيمد عام 

وهكدددذا تطددددور التعلدددديم الثدددانويث إذ ُيعددددد مددددن أهددددم املراحدددل التعليميددددة بدولددددة الكويدددد  حيددددث تنمددددي  خصددددية   

ث وهدددددو بوابدددددة النظدددددام التدددددي ينطلدددددق منهدددددا الخدددددريجين إ دددددذ الجامعدددددات (1211الطددددداحوسث)املدددددتعلم بأ عادهدددددا  افدددددة 

لدةث مدن النظدام التقليددي إ دذ إدخدال وقدد بددأت الدوزارة تطدوير هدذه املرح. ث والحياة العملية(1211الدحيانيث)

مث وكددددان الهددددف مدددن وراء ذلددد  العمدددل تلبيدددة احتياجدددات املدددتعلم 12/1212نظدددام املقدددررات فدددي العدددام الدراسددد ي

ث 1221حسددن طددهث )ومتطلبددات نمددوه ومطالددب املجتمددع الراميدددة إ ددذ إعددداد املواطدددن للقيددام بدددوره فددي املجتمددع 

 (. 1222كما ورد في املهناث

مرت عمليددة املراجعددة والتقيدديم لهددذا النظددامث فوجدددت الددوزارة أن التوسددع فددي تعمدديم نظددام املقددررات واسددت    

أمر  ير ممكنث لذا قامد وزارة التربية برجراء مرحلي مسداه إنشاء نظدام الفصدلين الدراسديينث والدذي وصدف 

ث وبدأت الدوزارة فدي تطبيقده (السنة الدراسية الكاملة)بأنه نظام وسط بين نظام املقررات والنظام التقليدي 

 (.1222املهناث)21/1221في العام الدراس ي 

وقدددد انطلقدددد مسددديرة التطدددوير مدددن رؤيدددة تربويدددة وتعليميدددة شددداملة تمثلدددد باسدددتراتيجية التعلددديم العدددام التدددي     

و  ددان فدددي . 1211 – 1221لتكددون دسدددتوًرا للنظددام التعليمددي خدد ل الفتددرة  1221اعتمدددها مجلددس الددوزراء عددام 

 1) مقدمدة مشددروعات التجديددد التربددوي تعدديل السددلم التعليمددي فددي مراحددل التعلديم العددام إ ددذ الوضددع الجديددد 

بق ابتداًء ( سنوات للمرحلة الثانوية 1سنوات للمرحلة إلاعداديةث و  1سنوات للمرحلة  بتدائيدةث و 
ُ
الذي ط

نوي املوحددددددددد فددددددددي العددددددددام الدراسدددددددددي ثوقددددددددد بدددددددددأ تطبيددددددددق نظددددددددام التعلدددددددديم الثددددددددا1221/ 1221مددددددددن العددددددددام الدراسدددددددد ي 

وذلددد  نتيجدددة للمشدددك ت التدددي  دددان يعددداني منهدددا التعلددديم الثدددانوي بنظامددده القدددديم (.1212حمدددود ث)1221/1221

املتمثدددل فددي وجدددود نظدددامين تعليميدددين  اندددا سدددبًبا فددي تشددتيد الطالددب وو ددي ألامددر مًعدداث إذ عملددد وزارة التربيددة فددي 

هيكلة التعليم من خ ل استحداث النظدام املوحدد فدي املرحلدة الثانويدة   بمددا برعادة  ٦٠٠٢دولة الكويد عام 
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يعطدددددي رؤيدددددة جديدددددةث تكددددون لهددددا مكانتهدددداث وتأثيرهددددا فددددي املجدددداالت الوجدانيددددةث واملعرفيددددةث واملهاريددددةث والسددددلوكيةث 

 (.1211الدحيانيث)والعملية  افةث بما ينفدع البنداءث ويرقذ بالوطن

ديدددددة مددددن إلاعددددداد واملراجعددددات مدددددن خددددد ل لجدددددان تربويدددددةث شدددددار  فيهدددددا اختصاصدددديون ومددددر النظددددام بمراحددددل ع 

وتعد السنة الثانوية ألاو ذ سنة عامدة مدشتركةث ويبددأ التشدعيب مدن الصدف الحدادي عشدرث وتدم . وأ اديميون 

 ث وتتدددوزع الخطدددة الدراسدددية إ دددذ ثددد. 1211/ 1212تطبيدددق التشدددعيب مدددن الصدددف العاشدددر مدددن العدددام الدراسددد ي 

مجموعدددة مدددواد العلدددوم )مجموعدددة املدددواد إلالزاميدددةث ومجموعدددة مدددواد التشدددعيب لشدددعبتين : مجموعدددات دراسدددية

كمددددا (. ث ومجموعدددددة مدددددواد  ختيدددددار الحدددددر(الطبيعيدددددة والرياضددددياتث ومجموعددددة مددددواد العلددددوم إلانسددددانية واللغددددات

وخططدددددددد وزارة التربيددددددددة الفتتدددددددداح . تأعطدددددددد الدولددددددددة اهتماًمدددددددا برعددددددددداد وتددددددددريب املعلمدددددددينث وتقاندددددددات املعلومدددددددا

 1212فددددددي العددددددام " املدرسدددددة الثانويدددددة للفدددددائقين"مددددددشروع املدرسدددددة الثانويدددددة ذات املسدددددار الريا ددددد يث ومشدددددروع "

 (.1212ث كما ورد في حمودث 1222حسينث )1211/

لتددا ي تطدددوير عملددد السدددعودية علددذ تطددوير التعلددديم الثددانوي وتطددوير أنظمتددده  وبا :اململكــة العربيــة الســـعودية 

 اندد بدايددة التعلدديم :  ويمكدن بريجدداز ذكدر أهددم مراحددل التطدوير علددذ النحدو آلاتددي. املنداهج والتقددويم الخاصدة  هددا

هث وُاعد أول نوع من التعليم 1111الثانوي في اململكة السعودية بتأسيس املعهد العلمي في مكة املكرمة عام 

ه تددددم فصددددل  1112إ ددددذ سددددد سددددنوات ث وفددددي العددددام  الثددددانوي الرسددددميث مكددددون مددددن خمددددس سددددنواتث ثددددم تحولددددد

املرحلددددة املتوسددددطة عددددن الثانويددددة بواقددددع ثدددد ث سددددنوات دراسددددية لكددددل منهدددداث وتضددددمن التعلدددديم الثددددانوي قسدددددمين 

هث وتوقفددد التجربددة 1121ث ثددم طبقددد نظددام الثانويددة الشدداملة تجريًبددا فددي خمددس مدددارس عددام (علمدديث وأدبددي)

ه للبندددددددين الدددددددذي يعتمدددددددد علدددددددذ السددددددداعات 1121انويدددددددة املطدددددددورة عدددددددام ه ث ثدددددددم  هدددددددر نظدددددددام الث1121قبددددددل العدددددددام 

هث أمدا مددارس البندات الثانويدة فبقيدد علدذ النظدام السددنوي 1111الدراسديةث إال أن هدذه التجربدة توقفدد فدي 

تددم تطبيددق النظددام السددنوي للبنددين مددن أربعددة أقسددامث ( ه1111)املقسددم إ ددذ العلمددي وألادبدديث وفددي نفددس العددام 

ه تددم تطبيددق نظددام 1111النظددام السددنوي بقسددمين علمددي وأدبددي فددي مدددارس البندداتث وفددي عددام  وأسددتمر تطبيددق

 (. 1111و الة الوزارة للتخطيط والتطويرث ) العلوم الطبيعية والعلوم إلانسانية : املقررات في مسارين

اليددة التعلدديم فددي فددي التعلدديم الثددانويث  هدددف زيددادة فع( ه1111)ثددم اسددتحدثد الددوزارة النظددام الجديددد فددي عددام  

اململكدددةث واعتمدددد هدددذا النظدددام علدددذ املقدددررات التدددي يأخدددذها الطالدددب خددد ل ثددد ث سدددنوات مدددن املرحلدددة الثانويدددة 

لتحديد نتيجته النهائية في املعدل العدامث هدذا النظدام يختلدف  شدكل كبيدر بدين الطلبدةث حسدب اختيدار الطلبدة 

 ث والبرنددددامج التخصصددد ي للعلدددوم الطبيعيدددةث والبرنددددامج ويتكدددون النظددددام مدددن البرندددامج املشدددتر . للمسدددار املطلدددول

هدددددد  1112التخصصددددد ي للعلدددددوم إلانسدددددانيةث واعتمدددددد الدددددوزارة املنددددداهج الدراسدددددية لطلبدددددة املرحلدددددة الثانويدددددة عدددددام 

مث  هدددددف تأهيدددل الطلبدددة فددددي  1212هدددد املوافدددق  1111ث وهدددو نظدددام جديددددد معمدددول بددده حتددددى عدددام 1212املوافدددق 

قتضددددداءث ولضدددددمان تلقدددددي النتدددددائج التدددددي تسدددددعذ العمليدددددة التعليميدددددة فدددددي اململكدددددة إ دددددذ حسدددددب  . املرحلدددددة الثانويدددددة

نظام )تحقيقهاث كما يساعد هذا النظام في تنمية مواهب الطلبة في حل املشك ت واتخاذ القرارات املناسبة 
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ع هثكمددا سدديرد فددي موضددو 1111وقددد طددورت املسددارات إ ددذ خمسددة مسددارات مددن العددام (. 1212الثانويددة العامددةث

 .الحق في مسارات التعليم الثانوي 

 من عام : سلطنة عمان  
ً
طورت عمان التعليم العام والتعليم الثانوي علذ وجه الخصو   شكل كبير بداية

(: 1211)ث ويمكدددن عدددرض أمثلدددة ذات الع قدددة بتطدددوير التعلددديم الثدددانوي باالسدددتناد إ دددذ السددديدث واملشدددي ي 1212

نتشار سراع للتعليمث وأصبحد الوزارة هي املسسولة عن تل  املهمة م عملية ا1211 –م 1212شهدت الفترة 

مث ثددددددم التعلدددددديم الثددددددانوي فددددددي العددددددام 1211/ 1211الصددددددعبةث فأنشددددددأت التعلدددددديم إلاعدددددددادي فددددددي العددددددام ألا دددددداديمي 

 . م1211/1211ألا اديمي 

يدددة مدددن بدددأ التعلددديم فددي سددلطنة عمددان يددددخل مرحلددة جد م1222 –م 1211وخدد ل الخطددة الخمسددية ألاو دددذ 

مراحددددل التنميددددة الشدددداملة وانتهدددداج ألاسددددلول العلمددددي القددددائم علددددذ التخطدددديط فددددي مواجهددددة قضددددايا التعلدددديمث وقددددد 

ركددزت الخطددة علددذ تددوفير التعلدديم وتنواعدده  وذلدد  برنشدداء مدرسددتين إعددداديتين نمددوذجيتين ذواتددى طددا ع مسدديث 

  .الشهادة إلاعداديةوإنشاء معاهد اختصاصية في التعليم الفني الستيعال الحاصلين علذ 

 فددددي  1221-1221وشددددهدت الفتددددرة   
ً

تنواددددع مدددددارس التعلدددديم الثددددانويث فظهددددر التعلدددديم الثددددانوي التجدددداريث متمددددث 

مث و هددر التعلدديم الثددانوي 1221/1221إنشداء مدرسددة تجاريددة للبنددات الحاصدد ت علددذ الشددهادة إلاعداديددة عددام 

 فددددددي إنشددددداء مدرسددددددة صدددددناعية للدددددذ ور بم
ً

تركددددددز  1222- 1221نطقددددددة الباطندددددةث وخدددددد ل الفتدددددرة الصدددددنا ي متمدددددث 

 . هتمام بتطوير التعليم ليتماش ى مع التوجهات العاملية الحديثة ومواكبة للتطورات التقنية

أعطددددد الدولددددة اهتماًمددددا أكبددددر طعددددادة هيكلددددة نظددددام التعلدددديمث لتكددددون مرحلددددة  1221-1221أمددددا فددددي الفتددددرة مددددن   

سدددنتان التدددي تكوندددد مدددن الصدددفين ( الثدددانوي )التعلددديم مدددا  عدددد ألاساسددد ي سدددنواتث ومرحلدددة 12التعلددديم ألاساسددد ي 

الحددددادي عشدددددر والثددددداني عشدددددرث واسدددددتحداث مدددددواد دراسددددية جديددددددة مثدددددل تقنيدددددة املعلومدددددات واملهدددددارات الحياتيدددددة 

 .1221/  1221باطضافة إ ذ تطبيق مشروع تقويم ألاداء املدرس ي وتطويره في عام 

وإعدادة النظدر فدي  التعليم الثانويث وتحديث نظام  متحانات والتقدويمثتطوير  1212- 1221وشهدت الفترة   

هيكددددددددل وزارة التربيددددددددة والتعلدددددددديمث وذلدددددددد  باسددددددددتحداث املديريددددددددة العامددددددددة للمندددددددداهجث واملكتددددددددب الفنددددددددي للدراسددددددددات 

والتطددددويرث ودائددددرة  حتياجددددات التعليميددددةث وتلددددي ذلدددد  تطددددوير نظددددام التعلدددديم بالسددددلطنة وفًقددددا ملفهددددوم الجددددودة 

 .تطوير الخطط الدراسية املختلفة واملناهج  افةث والتوسع في تطبيق وتو يف التقنيات في التعليم. املةالش

إن تطدددددوير التعلدددددديم الثدددددانوي فددددددي سدددددلطنة عمددددددان تدددددم مددددددن خددددد ل التنددددددا م بدددددين الخبددددددرات الوطنيدددددة وإلاقليميددددددة   

يدات املختلفدة الخاصدة بدالتعليم والدوليةث فقد  اند السدلطنة مسدرًحا النعقداد العديدد مدن املدستمرات والفعال

الثدددانوي واسدددتفادت مدددن توصدددياتهاث حيدددث قامددددد وزارة التربيددددة والتعلددديم  سدددلطنة عمدددان برعدددداد خطدددة شددداملة 

التعلميةث باطضافة إ ذ -شدملد جميع مدخ ت املنظومة التعليمية( ما  عد ألاساسدي)لتطوير التعليم الثانوي 

 1221/ 1221وقد قضد خطة التطوير فدي العدام الدراسد ي . ي هذا التطويرإشرا  املجتمع املحلي واملتعلمين ف

فدددي  1221/1222برلغدداء التدددشعيب فددي املرحلددة الثانويددةث وتددم البدددء بتنفيددذ البرنددامج الجديددد فددي العددام الدراسدددي 
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 1222/1222الصدددف الحدددادي عشدددرث ثدددم تطبيدددق البرندددامج الجديدددد فدددي الصدددف الثددداني عشدددر فدددي العددددام الدراسددد ي 

 (.1212كماورد في حمود ث 1222ث واليونسكوث 1222يثث  )

 هددر اهتمددام واتددك بتطددوير التعلدديم الثددانوي فددي قطددر ليواكددب التطددورات  إلاقليميددة والدوليددة بمددا  :دولــة قطــر 

ينمدددددي كفايدددددات املتعلمدددددين وفًقدددددا للمعدددددايير العامليدددددةث ويمكدددددن إيجددددداز البددددددايات ألاو دددددذ فدددددي  هدددددور التعلددددديم الثدددددانوي 

أصددددبح سددددلم التعلدددديم فددددي قطددددر قائًمددددا علددددذ النظددددام التعليمددددي الث  ددددي فددددي عددددام (: 1211)  ددددذ السددددامرابيباالسددددتناد إ

ث وهددو سدددد سددنوات للمرحلدددة  بتدائيددة ث وثددد ث سددنوات للمرحلدددة إلاعداديددة ث وثددد ث سددنوات للمرحلدددة 1211

التعلددديم الثدددانوي ث عنددددما  دددان 1211الثانويدددةث  حددددث ذلددد  فدددي  هايدددة سدددنوات التعلددديم شدددبه النظدددامي فدددي عدددام 

 . مبحًقا بمدرسة الدوحة  بتدائية القديمة

املرحلدددددة  بتدائيددددة سدددددد : وبعددددد إلغدددداء ريددددداض ألاطفددددال أصدددددبح سددددلم التعلددددديم يسددددير وفًقدددددا لنظددددام ثندددددابي همددددا    

ث فقدد عددل فدي عدام 
ً

بنداًء  1212سنوات واملرحلدة الثانويدة خمدس سدنواتث ولكدن هدذا النظدام لدم يسدتمر طدوي 

يدددة الوحددددة الثقافيدددة العربيدددة التدددي طرحدددد مدددن قبدددل جامعدددة الددددول العربيدددة ووقعدددد عليهدددا حكومدددة علدددذ اتفاق

قطددددرث فأصددددبح سددددلم النظددددام التعليمددددي قائًمددددا علددددذ النظددددام الث  ددددي املرحلددددة  بتدائيددددة سددددد سددددنواتث املرحلددددة 

 ذلدددد  الوقددددد أخددددذ التعلدددديم 
ُ
الثددددانوي يخطددددو إلاعداديددددة ثدددد ث سددددنواتث واملرحلددددة الثانويددددة ثدددد ث سددددنواتث ومنددددذ

 .خطوات متطورة في حركة التعليم

مددن  -فدي مرحلددة مدا  عدد الدنفط  -كمدا أولدد الحكومدة القطريددة اهتمدام بدالتعليم الفندي لتلبيددة حاجدة املجتمدع   

القطاعدات الصدناعيةث إذ  الفنيين لسد النقص في  ع  القطاعات وتخريج  وادر قطرية للمسداهمة فدي إدارة

باسدددم مدرسدددة التددددريب املسددديث تحدددد  عرفدددد 1211عية للتددددريب املسدددي فدددي العدددام تدددم إنشددداء أول مدرسدددة صدددنا

ث مددع العلددم أندده فددي (شددل)إشددراف دائددرة املعددارفث وحظيددد هددذه املدرسددة بدددعم مددن شددركة نفددط قطددر وشددركة 

ث عندددما 1211تددم تغييددر اسددم املدرسددة إ ددذ املدرسددة الصددناعية مددع بقدداء النظددام التعليمددي حتددى عددام  1212عددام 

ا للقبددول فيهددا أن يكددون الطالددب تحولدد
ً
د ً املدرسددة الصددناعية إ ددذ مدرسددة صددناعية إعداديددة ث مددع إضددافة شددرط

 علدددذ الشددددهادة  بتدائيددددة
ً

وملواجهدددة الطلددددب املتزايددددد علدددذ الفنيددددين تددددم افتتددداح مدرسددددة ثانويددددة ... املتقددددم حاصدددد 

 .إلاعداديةث لقبول الطلبة من حاملي الشهادة  1211/1211صناعية في العام الدراس ي 

وبالنسددبة للتعلدديم الثددانوي الحددديث فددي قطددر يتضمدددن ن مخطددط   التعليدددم املحددددث ث ثددة مسدددارات   للطدددبة فدددي   

املرحلدددددة   الثانويدددددة  مل تليددددي تطلعدددددات دولدددددة عقطددددر  قتصددددادية و جتماعيددددة والثقافيددددةث كمدددددا ورد ذكرهددددا فدددددي رؤيدددددة 

دال   وإلانسدانياتث املسدار التكنولدوييث ويتألدددف س  دل مسدددار ن منهدددا مدددن املسار العلميث مسار  آلا : وهي 1212قطدر

مجموعدددددددة مدددددددن املدددددددواد الدراسدددددددية املشدددددددتركة   فيمدددددددا بيدددددددن املسدددددددارات الثالثدددددة والتددددددي يجددددددب  علددددددى جميددددددع   الطددددددلبة 

. املتطلبددات التخصصددية  جباريددة للمسدداردراسدددتهاث باطضددافة إ ددذ مدددواد ن دراسدددية ن خاصدددة   بكددل مسدددار  مل تشددكل 

وزارة التعلديم والتعلديم )واسمح س  ل ن مسار   للطلبة عبرمكانية  ختيدار مدن مجموعدة مل مدن املتطلبدات  ختياريدة 

 (.1212العا يث
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 من العرض السابق يتضك أن الجهود التي بدذلتها الددول ألاعضداء بمكتدب التربيدة العربدي فدي تطدوير التعلديم    

الثددانوي كبيدددرةث ومدددا  ددان لدددذل  ليحددددث لددوال  هتمدددام بدددالخبرات املحليددة والدوليدددةث وقدددد  ددان للبحدددث والتطدددور 

التربددوي دوًرا فددي ذلدد ث فقددد أجريددد العديددد مددن الدراسدددات والبحددوث فددي املجددالث وربمددا لدديس ضددرورًياث أو  يدددر 

شدارة إ دذ  عضدهاث وهدي دراسدات  دل مدن ممكًنا استعراض  ل ألاعمال البحثية في هذا السياقث وإنما يمكن إلا 

 1212)التدددي تناولدددد  مقارندددة بدددين نظدددامي الفصدددلين ونظدددام املقدددررات فدددي الكويدددد  ودراسدددة حمدددود( 1222)املهندددا: 

واقع التعليم مدا  عدد ألاساسد ي ( 1212)الثانوي عربيا وعامليا  ودراسة صابت( ما  عد ألاساس ي)هيا ل التعليم (

معدددايير جدددودة التعلددديم مدددا  عدددد ألاساسددد ي (  1212)وسدددبل تطدددويره  ودراسدددة عليمدددات فدددي الدددوطن العربدددي( الثدددانوي )

ملواجهددة  حتياجددات املجتمعيددة  ودراسددة ( الثددانوي )تطددوير التعلدديم مددا  عددد ألاساسدد ي ( 1212)   فددائق(الثددانوي )

جمهوريددة  مقارنددة التعلدديم الثددانوي فددي  ددل مددن الصددين والسددويد وإمكانيددة إلافددادة منهددا فددي(  1211)صددقر وجددوهر

سددديناريوهات بديلدددة لتنفيدددذ نظدددام الثانويدددة العامدددة الجديدددد الدددذي بددددأ (  1212)مصدددر العربيدددة  ودراسدددة يوسدددف

تصدددور مقتدددرح لتعدددديل ( 1212)فدددي ضدددوء الشدددبكة واملجموعدددة الثقافيدددة   ودراسدددة عدددرار وعبدددد هللا  1212-1212

مقارنددددة ( 1212)يددددة  ودراسددددة العنددددزي نظددددام التعلدددديم الثددددانوي فددددي فلسددددطين فددددي ضددددوء تقنددددين مقيدددداس امليددددول املهن

مشددروع تطددوير مسددارات الثانويددة العامددة وألا اديميددات املتخصصددة باململكددة العربيددة السددعودية فددي ضددوء عددددن 

 .من التجارل الدولية

وبالر م من الجهود املبذولة و هتمام بتطوير التعليم الثانوي من قبل الدول ألاعضاء في املكتب  إال أنه     

فدي مجدال -بددرجات متفاوتدة -العديد من املشك ت التي يعاني منها الددول العربيدة ومنهدا الددول ألاعضداء ماتزال

تبددددداين الددددددول العربيدددددة فدددددي نسدددددبة : وقدددددد رصددددددت ألالكسدددددو جملدددددة مدددددن املشدددددك ت ندددددورد أهمهدددددا. التعلددددديم الثدددددانوي 

 بما ث فهذا التباين يجعل املعدل العام للمنط%21و% 11 لتحاق التي تتراوح بين 
ً
قة العربية ضعيًفا مقارنة

هدو عليدده فددي الددول املتقدمددةث كمددا أن أ لدب الدددول العربيددة تفتقدر إ ددذ تنددوع مسدارات التعلدديم الثددانوي وشددعبهث 

وهددذا يددسدي إ ددذ ضددعف م مددح املتخددرج ... بحيددث ال يددوفر للطلبددة فددر   ختيددار اذ يتسددم فددي معظمدده بالنمطيددة 

 (.1222)جهةث أو متطلبات الدراسة الجامعية من جهة أخر  وكفاياته مع متطلبات سوق العمل من 

ألامر الذي يتطلب تطوير التعليم الثانوي باستمرار من خ ل إجراء مزيد من البحوث والدراسات في املجالث  

 .ويأتي موضوع الدراسة الحالية في هذا السياق
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 إشكالية الدراسة 0.1

ا متعددددددددة علددددددذ املسسسددددددات شددددددكلد تحددددددديات القددددددرن الواحددددددد والعشددددددري  
ً
ن والكفايددددددات املطلوبددددددة مندددددده ضددددددغوط

التعليميددة وعلددذ املدرسددة الثانويددة  شددكل خددا   أل هددا مهددام هددذه املدرسددة تقت دد ي إ ددذ جانددب التربيددة والتعلدديم 

تأهيدددل املتخدددرجين إ دددذ الدراسدددة الجامعيدددةث أو املعاهدددد التقانيدددة العليددداث أو  نخدددراط فدددي الحيددداة العلميدددةث  مدددر 

 .وطنًياث وإقليًماث ودولًيا: يتطلب تطوير املدرسة الثانوية استجابة لتل  التحديات علذ املستويات  افة الذي

-وقددد عملددد الدددول ألاعضدداء بمكتددب التربيددة العربددي لدددول الخلدديج علددذ تطددوير التعلدديمث والتعلدديم الثددانوي      

( الغايددداتث املنددداهجث املسددداراتث التقدددويم) سدددواًء فدددي السياسدددات أو هيكليدددة التعلدديم الثدددانوي  –بدددرجات متفاوتدددة 

 .وذل  لتوفير الكوادر املسهلة التي يتطلب منهم إتقان الكفايات املطلوبة وفق املعايير العاملية

وعلذ الر م من الجهود املبذولة مدن قبدل الددول ألاعضداء إال أنده مدا يدزال هندا  حاجدة إ دذ تطدوير التعلديم      

رل الوطنيددددة وإلاقليميددددة والدوليددددةث وتجددددارل الدددددول املرجعيددددة املتصدددددرة مراتددددب الثددددانوي وفددددق الخبددددرات والتجددددا

 .جودة التعليم في التصنيف العالميث بما يتوافق مع التطور  قتصادي و جتما ي والثقافي للدول ألاعضاء

ة التعلديم ومن خ ل اط ع الباحثان علذ تجارل الدول ألاعضاء املتوافرةث ي حظ وجود اخدت ف فدي هيكليد   

 مطلدع القدرن -باست ناء الجمهوريدة اليمنيدة –الثانوي بين الدول ألاعضاءث وتعدد تجارل الدولة الواحدة 
ُ
مندذ

وفدي هدذا السدياق تحدددت إشدكالية الدراسدة ... بدين التجريدب وإلالغداءث وإعدادة التطدوير  –العشرينث وما قبله 

ملقتدرح لتطدوير التعلديم الثدانوي فدي الددول ألاعضداء بمكتدب مدا النمدوذج ا: في إلاجابة علذ التساؤل الرئيس آلاتدي

 التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية بالدول املرجعية؟

 :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت آلاتية

الجنوبيددةث   وريددا: مددا أفضددل املمارسددات العامليددة فددي مجددال تطددوير التعلدديم الثددانوي فددي الدددول املرجعيددة .1

 اليابانث سنغافورةث هونت  ونجث فنلندا؟

إلامدددارات العربيدددة : مددا واقدددع التعلددديم الثدددانوي فدددي الددددول ألاعضددداء بمكتدددب التربيدددة العربدددي لددددول الخلددديج .1

املتحدددةث مملكددة البحددرينث الجمهوريددة اليمنيددةث دولددة الكويدددث اململكددة العربيددة السددعوديةث سددلطنة 

 عمانث دولة قطر؟ 

بدين أفضدل املمارسدات العامليدة فدي مجدال تطدوير التعلديم الثدانوي بالددول  و خدت ف التشدابهث أوجده مدا.1

 املرجعية وواقع التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج؟ 

 لخليج؟ما النموذج املقترح لتطوير للتعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول ا. 1
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بين )          ألازمنة

 أهداف الدراسة 2.1  

تهدددف الدراسددة إ ددذ تقددديم أنمددوذج مقتددرح لتطددوير التعلدديم الثددانوي فددي الدددول ألاعضدداء بمكتددب التربيددة العربددي   

 :لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية بالدول املرجعيةث وبصورة محددة تهدف الدراسة إ ذ

 .جال تطوير التعليم الثانوي بالدول املرجعيةمعرفة أفضل املمارسات العاملية في م 1

 .تشخيص واقع التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج 1

بدين أفضدل املمارسدات العامليدة فدي مجدال تطدوير التعلديم الثدانوي بالددول  التشدابهث و خدت ف أوجده تحديدد 1

 .ل ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليجاملرجعية وواقع التعليم الثانوي في الدو 

 .تقديم أنموذج مقترح لتطوير للتعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج 1

 أهمية الدراسة 1.1

ددة املرحلددة الثانويددة ودورهددا فددي تطددوير كفايددات املتخددرجين ل لتحدداق    ددة مددن أهميمل  تكمددن أهميددة الدراسددة الحاليمل

وتنميدددددة  خصدددددياتهم فدددددي هدددددذه املرحلدددددة النمائيدددددة -وفدددددق املعدددددايير العامليدددددة-بدددددالتعليم العدددددا ي أو فدددددي الحيددددداة العمليدددددة

وتقددددم الدراسدددة أنموذًجدددا استرشدددادًيا مقترًحدددا ربمدددا يسددداعد ألاجهدددزة التربويدددة العربيدددة املشدددتركة لددددول . الحرجدددة

علددذ أسدداس -تطددوير هيكليددة التعلدديم الثددانوي الخلدديجث ووزارات التعلدديم فددي الدددول ألاعضدداء علددذ رسددم سياسددات 

كمددا يمكددن أن تسدداعد البدداحثين فددي إجددراء املزيددد مددن البحددوث . فددي إطددار مددن الوحدددة والتعدددد-استقصدداء مددنظم

 .لتطوير التعليم الثانوي 

 حدود الدراسة 1.1 

بمكتدب التربيدة اقتصرت هذه الدراسة علذ تطوير أنموذج مقترح لتطدوير التعلديم الثدانوي فدي الددول ألاعضداء  

دولدددة إلامدددارات العربيدددة املتحددددةث مملكدددة البحدددرينث الجمهوريدددة اليمنيدددةث دولدددة الكويددددث : العربدددي لددددول الخلددديج

فدددي الددددول اململكدددة العربيدددة السدددعوديةث سدددلطنة عمدددانث دولدددة قطدددرث باالسدددتناد إ دددذ أفضدددل املمارسدددات العامليدددة 

وتددم تحليددل الوثددائق وألادبيددات املتددوافرة  . ددونجث فنلندددا  وريددا الجنوبيددةث اليابددانث سددنغافورةث هونددت: املرجعيددة

بنيددددة نظدددددام التعلدددديمث تنظددددديم الددددزمن الدراسددددد يث : للبدددداحثين عدددددن الدددددول املرجعيدددددة والدددددول ألاعضددددداء فددددي مجددددداالت

 . أهداف التعليم الثانويث املنهاج ومسارات التعليم الثانويث املعلمث وتقييم الطلبة

 :إطار مفاهيمي 1.1

 :ف املفاهيم الرئيسة للدراسة علذ النحو آلاتيتم تعري     

ُج -
ع
ُموذ يء :ألانن

مل
  مثاُل الف يءث أنموذجث مثال ُيقتد  بهث أو مثال ُيعمل عليه الفد 

ً
خدذ مثداال دن أو مدا يتمل نمدوذجث مع

 (.1222عمر واخرون ث)يحتذ  به 

دما نضددع شدد يء مددا فددي اشددتغالهث وعندد اصددط ًحاث بأندده هددو التمثددل الددذهني لفدد يء مددا ولكيفيددة واعددرف النمددوذج

وهدددددددددذا يعندددددددددي أن . تصدددددددددرف هدددددددددذا الفددددددددد يء وبالتدددددددددا ي  سدددددددددتعداد لدددددددددردوده نمدددددددددوذج نسدددددددددتطيع أن نقلدددددددددد اصدددددددددطناعًيا

الفعل الذي  ليسد إال الفكر املنظم لتحقيق  اية عمليةث ذل  أن ألانموذج هو نظرية موجهة نحو النمذجة

 (.1212املاجريث)نريد تحقيقه
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بين )          ألازمنة

 (.1221فليه واخرونث. )تحول من طور إ ذ طور : تطور ( طور : مادة: )التطوير لغة-

يعندي ذلد  التغييددر الكيفدي والكمدي فدي  عد  أو جميددع مكوندات النظدام التعليمدي بمدا يددسدي : التطدوير اصدط ًحا -

 (.1221فليه واخرونث)إ ذ رفع كفاءة النظام التعليمي في تحقيق  اياته 

ة  عد إلا : التعليم الثانوي  ة في  عد  الدب د العربيدةث أو املتوسدطة فدي  عد  اخدر في اللغةث مرحلة تعليمين عدادين

دمل للتعليم الجامعي  ع 
ُ
 ..(ت.م جم املعاني الجامعث د)وت

فدي السدلم التعليمدي ويتندوع ( إلاعددادي)بأنه املرحلة التالية للتعليم ألاساسد ي: واعرف التعليم الثانوي اصط ًحا

سهددل الطالددب إمددا للعمددل املسددي أو  لتحدداق بددالتعليم الجددامعي وي... مددا بددين عددام وفنددي وصددنا ي وزرا ددي وتجدداري 

 (.1221فليهث والز يث)

هي املنهجيات أو أطر العمل أو إجراءات العمل التي يثبد من خ ل التجربة والبحث بأ ها : أفضل املمارسات

عدددة جهددات ألامثدل لتحقيددق أهددداف منشدودة معينددةث وعددادة مدا يشدديع صدديد منهجيدة معينددة ثبددوت نجاحهدا فددي 

ويمكدددن (. 1211خزعددلث والسدددبعاويث)ليددتم الحقدددا تبنيهددا مدددن جهددات أخدددر   سدددبب سددمعة النجددداح التددي حققتهدددا 

تعريددددف مفهددددوم أفضددددل املمارسددددات العامليددددة لغددددرض هددددذه الدراسددددةث بأ هددددا أفضددددل التجددددارل فددددي تطددددوير التعلدددديم 

ث 1211لعدالمي لجدودة التعلديم لعدام الثانوي في الدول املرجعيدة التدي حصدلد علدذ املراكدز ألاو دذ فدي التصدنيف ا

 . وريا الجنوبيةث اليابانث سنغافورةث هونت  ونجث فنلندا: وهي

 منهجية الدراسة  7.1

هددددفد الدراسدددة إ دددذ تقدددديم أنمدددوذج مقتدددرح لتطدددوير التعلددديم الثدددانوي فدددي ضدددوء دراسدددة واقدددع التعلددديم  املـــنه ، 1.7.1

رجعية ذات املراتب ألاو ذ في جودة التعليم علذ املستو  العالميث الثانوي في الدول ألاعضاء ومقارنته مع الدول امل

إ ددذ أن ( 1221)ولتحقيددق هددذا الهدددف اسددتخدام الباحثددان املددنهج الوصددفي ذات الددنمط املسدد يث إذ يشددير فددان دالددين

حدث الب)الوضدع الدذي يدتم فيده التعلديم ( 1: )معظم دراسات املسك املدرس ي تبحدث عدن معطيدات فدي املجداالت آلاتيدة

ثددم يضدديف وقددد . العمليددة التربويددة( 1)الت ميددذث ( 1)هيئددة التدددراسث ( 1)ث (عددن معلومددات مددن خدد ل تحليددل الوثددائق

 أو أكثددر مددن هددذه املجدداالت أو تتعمددق فددي جوانددب معينددة فددي مجددال واحددد منهددا
ً

. تبحددث دراسددات املسددك املدرسدد ي مجدداال

وألن هدددددذه (. معلومدددددات مدددددن خددددد ل تحليدددددل الوثدددددائق البحدددددث عدددددن: )ويتسدددددق هددددددف الدراسدددددة الحاليدددددة مدددددع املحدددددور ألاول 

الدراسدددددة نوعيدددددة فقدددددد اسدددددتخدم الباحثدددددان أسدددددلول التحليدددددل الوثدددددائقي املقدددددارن الدددددذي يعندددددى بالتحليدددددل املقدددددارن بدددددين 

املوجهدددات الفكريدددة لنظدددامين تعليميدددين فدددي بلددددين مختلفدددينث لغدددرض  سدددتفادة مدددن إلاجدددراءات املتبعدددة فدددي أحددددهماث 

مددددن خدددد ل تحليددددل ألادبيددددات والوثددددائق الخاصددددة (. 1211الهبددددولث: فددددي")تعليميددددة فددددي البلددددد آلاخددددرملعالجددددة املشددددك ت ال

بالددددول املرجعيدددة والددددول ألاعضددداءث واملقارندددة بينهمدددا  ملعرفدددة أوجددده الشدددبة و خدددت فث والوصدددول إ دددذ بنددداء ألانمدددوذج 

  وتقدددديم توصددديات عامدددة لتطبيدددق املقتدددرح مدددن خددد ل  سدددتفادة مدددن أفضدددل املمارسدددات العامليدددة فدددي الددددول املرجعيدددة

 .ألانموذج  سترشادي

تبع في تحليل الوثائق وألادبيات مجموعة من الخطواتث منها 
ُ
    :وقد ا
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فدي  دل مدن الددول املرجعيدة والددول -التدي تدوافرت للبداحثين-جمع الوثائقث وألادبيات الخاصة بدالتعليم الثدانوي  -

 . ألاعضاء

 .لة علذ حدهفرز الوثائق وألادبيات لكل دو  -

قددددراءة الوثددددائق وألادبيدددداتث ثددددم تحليلهددددا وتصددددنيفها وتحليلهددددا علددددذ محدددداور الدراسددددة للدددددول املرجعيددددة والددددددول  -

 .ألاعضاء ك  علذ حدهث حيث  اند وحدة التحليل قائمة علذ املوضوع

عضداء  ددل مناقشدة النتدائج ومقارنتهدا حسدب محدداور الدراسدة ملجموعدة الددول املرجعيددة ومجموعدة الددول ألا   -

 .   علذ حده

مقارنددة النتددائج حسددب محدداور الدراسددة بددين مجموعددة الدددول املرجعيددة ومجموعددة الدددول ألاعضدداء  حسددب   - 

 . أوجه التشابهث و خت ف

في ضوء إلاجراءات السابقة تم إعداد ألانموذج املقترح لتطوير التعليم الثدانوي فدي الددول ألاعضداء بمكتدب  -

 .لخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية للدول املرجعيةالتربية العربي لدول ا

 . إلاصدار السا ع لتوثيق ألادبيات والوثائق( APA)تم استخدام نظام  -

 مجتمع الدارسة وعينتها 0.7.1

شددمل مجتمددع الدراسددة جميددع الوثددائق وألادبيددات التددي تتندداول نظددام التعلدديم الثددانوي فددي  ددل مددن مجموعددة    

 .ومجموعة الدول ألاعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليجالدول املرجعيةث 

ونظدًرا لصدعوبة مسدك املجتمدع العدامث تدم  عتمداد علدذ عيندة مدن الوثدائق وألادبيدات التدي اسدتطاع الباحثددان  

 .الوصول إليهاث والخاصة بنظام التعليم الثانوي 
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 :تمهيد 1.0    

بنيددددة قطدددداع التعلدددديمث تنظدددديم الددددزمن الدراسدددد يث : يتضددددمن هددددذا القسددددم إلاطددددار النظددددري حسددددب محدددداور الدراسددددة 

أهداف التعليم الثانويث املنهاج ومسارات التعليم الثانويث املعلمث وتقييم الطلبةث كمدخل توضي ي البدد منده 

 :لذ نحو ما هو اتل شتغال علذ ألاقسام ال حقة من الدراسةث وذل  ع

 بنية قطا  التعليم  0.0

تتكددون بنيددة التعلدديم مددن عدددة مراحددلث وهددي عبددارة عددن تصددنيف وتقسدديم للعمليددة التعليميددة التددي تحدددث فددي   

املدارسث وتختلف هذه املراحل التعليمية من بلد إ ذ اخر تبًعا للقدوانين والتشدراعات فيهداث وتكمدن أهميتهدا فدي 

لسيطرة عليها ومراقبتها بالشكل املناسب وألامثل للتأكد من عملية تحقيق ألاهداف تسهيل عملية التعليم وا

 (.٦٠٠٢الدويكاتث ) املنشودة

وثيقددددة إلاطددددار العددددام للمنهدددداج  ولكددددل مرحلددددة تعليميددددة زمددددن للدددددخولث وأعمددددار محددددددة للمتعلمددددينث وقددددد حددددددت 

ريدداض ألاطفددالث والتعلدديم ألاساسدد يث : يالددوطني السددوري املراحددل التعليميددة مددا قبددل الجددامعي بددث ث مراحددلث هدد

تها . والتعلدددديم الثددددانوي  ددددة و يددددر مجانيددددة تتددددراوح مدددددمل ددددا مرحلددددة ريدددداض ألاطفددددال فهددددي  يددددر إلزاميمل سددددنواتث  )1 - 1)أممل

دا مرحلدة التعلديم ألاساسد يمل فتبددأ مدن  وتقسم إ ذ ث ث فئات تعدمل لها مناهج تناسدب هدذه املرحلدة العمريدةث وأممل

قسدددم هددد
ُ
دددى الصدددف السدددادسث : ذه املرحلدددة إ دددذ حلقتدددينسدددنمل السادسدددةث وت الحلقدددة ألاو دددذث مدددن الصدددف ألاول حتمل

ددا التعلدديم الثددانوي فيتفددرملع إ ددذ التعلدديم الثددانوي  ددى الصددف التاسددعث وأممل والحلقددة الثانيددة مددن الصددف السددا ع حتمل

معلوماتيدددة تجدددارة ثصدددناعةث نسدددويث زراعدددةث سدددياحة وفندددادقث : والتعلددديم الثدددانوي املسدددي) ث(علمددديث أدبدددي)العدددام 

 (.1211املركز الوطني لتطوير املناهج التربوية ث)والتعليم الثانوي الشر ي 

 1إ دذ  1)وفي السياق ذاته تقسم املراحدل التعليميدة فدي فرنسدا إ دذ مرحلدة مدا قبدل املدرسدة والتدي تبددأ مدن سدن   

ث والتعلددديم  بتددددابي )سدددنوات 1و  1)و تمثدددل جدددزًءا أساسدددًيا مدددن نظدددام التعلددديم خاصدددة مدددا بدددين السدددن ( سدددنوات 

ث (سدددنوات 1إ دددذ  1)و تنقسدددم هدددذه املرحلددة إ دددذ املرحلدددة التمهيديدددة  مددن السدددن ( سدددنة 11إ ددذ  1)ويبدددأ مدددن السدددن 

ث ومرحلددة التعلدديم )سددنة 11إ ددذ  2) ث املرحلددة املتوسددطة مددن سددن )سددنوات 2إ ددذ  1) املرحلددة ألاساسددية مددن سددن 

الثانوية ألاو ذ والدراسة  ها إلزامية ومددتها أربعدة سدنوات مدن السدن والتي تنقسم إ ذ مرحلتينث املرحلة  الثانوي 

التعليم فيها ليس  املرحلة الثانوية الثانية .و تنتهي هذه املرحلة بالحصول علذ شهادة البروفي( سنة 11إ ذ  11) 

 (.1212حكيمثعبد ال)سنوات وتنتهي هذه املرحلة بالحصول علذ شهادة البكالوريا  1إلزامًيا والدراسة ملدة 

 تنظيم الزمن الدراس ي في التعليم الثانوي  2.0

متدى يبدددأ ومتددى ينتهدديث كددم عدددد أيامددهث وكيددف : يقصدد بتنظدديم الددزمن الدراسدد ي كيفيددة تنظدديم العددام الدراسدد ي    

يتددوزع إ ددذ فصددول وأسددابيعث وكددم عدددد أيددام الدراسددة فددي ألاسددبوعث وكددم عدددد الحصددص والسدداعات الدراسددية فددي 

 .دة الحصة الدراسية؟ ويختلف تنظيم الزمن الدراس ي بحسب  روف  ل دولةاليومث وما م
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ففددي املغدددرل يشددير هدددذا املفهددوم ا دددذ زمددن تنظددديم وتدددبير الحصدددص السددنوية و سدددبوعية واليوميددة ألنشدددطة     

الفكريدددة واملهاريدددة والع ئقيدددة  بحيدددث يرا دددي هدددذا التنظددديم ،دددحته الجسدددمية والنفسددديةث وألاوقدددات ( ة)املدددتعلم 

 (.ت.وزارة التربية والتعليم املغربيةث د)املناسبة للتعلم 

واملدرسة تقسم العام إ ذ فصلينث  .أما في السويد تقرر البلديات واملدارس نفسها كيفية تنظيم العام الدراس ي

 يوًمدا مدن إلاجدازاتث موزعدة علدذ 11يوًما دراسًيا كحد أدندىث ومدا ال يقدل عدن  112الربيع والخريفث ويتكون من 

ث وتبددأ املدرسدة الثانويدة فدي  هايدة أ سدطس وتنتهدي فدي يونيدوث وتقدرر  دل (1221خليلث وعبدالعالث)أسبوًعا  12

مع ذل ث هنا  لوائح  شأن عدد ألاسابيع الدراسيةث والحد .بلدية املواعيد الدقيقة لبدء املدرسة و نتهاء منها

و ددل الت ميدذ لدد هم الحددق فدي حدد أدنددى مضدمون مددن  ألادندى لعددد ألايددام والسداعات التدي تشددكل العدام الدراسد يث

سددداعة  1122ث لكامدددل التعلددديم ملددددة ثددد ث سدددنواتث ومدددا ال يقدددل عدددن (دقيقدددة 12محسدددوبة بدددد )سددداعات التددددراس 

              .Organization of General"(2019) "ساعة للبرامج املهنية 1112للبرامج العامةث و

 أهداف التعليم الثانوي    .1.1

أهددددددداف التعلدددددديم الثددددددانوي تشددددددكل إطدددددداًرا مرجعيددددددا للمرحلددددددةث وبالددددددذات ملندددددداهج التعلدددددديم الثددددددانويث وهددددددي تحدددددددد   

 فددددددددددددددددي قددددددددددددددددانون التعلددددددددددددددددديم. املواصددددددددددددددددفات املطلوبددددددددددددددددة مددددددددددددددددن املتعلمدددددددددددددددددين فددددددددددددددددي املرحلددددددددددددددددة الثانويددددددددددددددددة
ً
 .وترسدددددددددددددددددم عددددددددددددددددادة

ي  هدددف إ ددذ اكسددال بددأن التعلدديم الثددانو ( 1221)ففددي تددونس تشددير وثيقددة القددانون التددوجيهي للتربيددة والتعلدديم   

دددا فدددي أحدددد حقدددول املعرفدددةث أو تكويًندددا متخصًصدددا فدددي أحدددد  التلميدددذث إ دددذ جاندددب ثقافدددة عامدددة متيندددةث تكويًندددا معمقمل

فروعهددددا  وذلدددد  لتمكيندددده مددددن مواصددددلة الددددتعلم باملرحلددددة الجامعيددددة أو  لتحدددداق بددددالتكوين املسددددي أو مددددن دخددددول 

التددددريفي فدددي مختلدددف امليدددادين وفًقدددا ملدددسه ت الت ميدددذ الحيددداة العمليدددةث ودعدددم املعدددارف املكتسدددبة والتخصدددص 

 .وهذه ألاهداف تمثل أهداف عامة للمرحلة الثانوية. وحاجات املجتمع

: أهدددداف التعلددديم الثدددانوي بدددا تي 11فدددي املدددادة ( 1222)وحددددد القدددانون التدددوجيهي للتربيدددة الوطنيدددة الجزائدددري     

تطددوير طددرق وقدددرات العمددل الفددردي . االت املددواد التعليميددةتعزيددز املعددارف املكتسددبة وتعميقهددا فددي مختلددف مجدد

والعمدددددددددل الجمدددددددددا يث وكدددددددددذا تنميدددددددددة ملكدددددددددات التحليدددددددددل والتبخددددددددديص و سدددددددددتدالل والحكدددددددددم والتواصدددددددددل وتحمدددددددددل 

تدددوفير مسدددارات تعليميدددة متنوعدددة تسدددمح بالتخصدددص التددددريفي فدددي مختلدددف الشدددعبث تماشدددًيا مدددع . املسدددسوليات

وتمثل هذه ألاهداف . وتحضير الت ميذ ملواصلة الدراسة أو التكوين العا ي. اختيارات املتعلمين واستعداداتهم

 .املواصفات املطلوبة من املتعلمين في املرحلة الثانوية وطرائق تنظيم تعليمهم في هذه املرحلة

وهنا   ع  القوانين تفصل ألاهداف مثل قدانون التعلديم ألاردنديث حيدث حددد قدانون التربيدة والتعلديم رقدم  

تهددددف هددددذه : أهددددف مرحلدددة التعلددديم الثدددانوي  شدددكل تفصددديلي بقولددده 11وتعدي تددده فدددي املدددادة  1221لسدددنة ( 1)

يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرتده علدذ  تصدال وتنميدة ثقافتده : املرحلة إ ذ تكوين املواطن القادر علذ أن

يتكيددف مددع املتغيددرات البي يددة . فنو هددا العلميددة وألادبيددة ومراعدداة مقومددات البندداء اللغددوي الصددحيح للغددة وتددذوق 

الخاصة بوطنه وأ عادها الطبيعية والسكانية و جتماعية والثقافيدة واعمدل علدذ حسدن اسدتثمارها وصديانتها 

 ثقافية مستمدة من حضارة أمتده فدي املا د ي والحاضدر ويددر  ضدرورة . وتحسين إمكاناتها وتطويرها
ً
يكون ذاتا
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يتفاعددل مددع البيئددة الثقافيددة الخاصددة بمجتمعدده واعمددل . العامليددة وإلاسددهام فيهددا نفتدداح الددوا ي علددذ الحضددارة 

يعزز ثقته بنفسه وتقديره طنسدانية . يعي أهمية ألاسرة وتماسكها ودورها في الحياة  جتماعية. علذ تطويرها

تها وقيمهدددا يسدددتوعب مبدددادي العقيددددة إلاسددد مية وأحكدددام شدددراع. إلانسدددان واحترامددده لكرامدددة آلاخدددرين وحريددداتهم

يسعذ إ دذ تقددم وطنده ورفعتده . ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في ألاديان السماوية ألاخر  من قيم ومعتقدات

يعددرف واقددع أمتدده وقضدداياها . و عتددزاز بدده والحددر  علددذ املشدداركة فددي حددل مشددك ته وتحقيددق أمندده واسددتقراره

يعمدددل بددروح الفريددق واعدددي . اجباتدده ويتمسدد  بحقوقددهيدددسدي و . واعتددز بانتمائدده إليهددا واسدددعذ إ ددذ وحدددتها وتقدددمها

. أسدس الشددور  والديمقراطيددة وأشددكالها ويمارسدها فددي تعاملدده مددع آلاخدرين ويددسمن بمبددادي العدالددة  جتماعيددة

يدتقن لغدة . يعي القضايا واملشك ت الدوليدة ويددر  أهميدة التفداهم الددو ي والسد م القدائم علدذ الحدق والعددل

. يسددتوعب املفدداهيم والع قددات الرياضددية واملنطقيددة واسددتخدمها فددي حددل املشددك ت. قددلأجنبيددة واحدددة علددذ ألا

. يتقصددددد ى مصددددددادر املعلومددددددات ويددددددتقن العمليددددددات املتصددددددلة بجمعهدددددا وتخزينهددددددا ومعالجتهددددددا وطددددددرق  سددددددتفادة منهددددددا

رهدددا فدددي يسدددتوعب حقدددائق العلدددم املتجددددد وتطبيقاتهدددا ويدددتمكن مدددن اختبدددار ،دددحتها بددداملنهج التجرييدددي ومعرفدددة دو 

يسددتوعب املعلومددات والقواعددد . يحددافظ علددذ البيئددة ونظافتهددا وينمددي إمكاناتهددا وثرواتهددا. صددنع التقدددم إلانسدداني

يتذوق العمدل الفندي واعبدر عدن ميولده الفنيدة فدي . الصحية املتعلقة بالنمو الجسمي والنف  ي املتوازن ويمارسها

يسددعذ إ ددذ تحقيددق متطلبددات تأهيلدده املسددي واسددتق له . إنتدداج أعمددال فنيددة إيجابيددة فددي مسددتو  قدراتدده وإمكاناتدده

 . قتصادي ومقومات  كتفاء الذاتي

يسددتثمر أوقددات فرا دده فددي ممارسددة هوايددات نافعددة . ينمددي نفسدده بددالتعلم الددذاتي والتعلدديم املسددتمر مددد  الحيدداة 

يسدددتخدم العقدددل فدددي . نيةيتمثدددل فدددي سدددلوكه القددديم العربيدددة وإلاسددد مية والكمددداالت إلانسدددا. واعمدددل علدددذ تطويرهدددا

 .الحوار والتسامح في التعامل وألادل في  ستماع

 مسارات التعليم الثانوي -املنهاج  1.0

املقررث الكتال املدرس يث : املنهاج الدراس ي من أكثر املفهومات التباًسا في التربيةث حيث يتداخل مع مفهومات  

نهددددداج هندددددا هدددددو وثيقدددددة تربويدددددة مرجعيدددددة لكدددددل املفهومدددددات لنسدددددارع فدددددي البدايدددددة لنقدددددول إن مدددددا نقصدددددد بامل. املحتدددددو  

 جميددع وتتضددمن بالتكامددلث تتسددم شدداملة وثيقددة تربويددة( 1212)السددابقةث فاملنهدداج حسددب مقبددلث ومحمددد

املفداهيم واملهداراتث باطضدافة إ دذ  املتعلمدين حسدب كفايدات الدتعلمث وتتدا ع  هدا يقدوم التدي النشداطات والخبدرات

 .تعلم واستراتيجيات التقويموال التعليم استراتيجيات

ملددددادة أو مجموعددددة مددددن املددددواد الدراسدددديةث يمكددددن  Curriculum Documentفددددي هددددذا السددددياق فوثيقددددة املنهدددداج  

توصدددديفها بأ هددددا وثيقددددة مكتوبددددة تمثددددل خطددددة شدددداملة متكاملددددة تشددددتمل الفلسددددفة وسياسددددات التعلدددديمث ألاهددددداف 

التعلمث ومفردات محتو  املادة التعليميةث واستراتيجيات العامة ملنهاج املادة الدراسيةث والكفايات ونتاجات 

صددفث حلقددةث : حسددب التنظدديم الدراسدد ي. ث واسددتراتيجيات التقيدديم العامددة(أنشددطة التعلدديم والددتعلم)التددراس 

أي أن املنهاج وثيقة إطارية مرجعية للمقرر والكتال املدرس يث وفي هذا السياق سوف يتم تنداول هدذا . مرحلة

 املركز أم املحليات؟ وما الوثائق املرتبطة باملنهاج؟ ومن ُيعدها؟: من يصنع املنهاج: اوية إدارتهاملفهوم من ز 
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إذ ُيعددددد مفهددددوم إلاطددددار . للمنهدددداج( ألاساسدددد ي)إن نقطددددة البدددددء املركزيددددة بصددددناعة املنهدددداج هددددو إعددددداد إلاطددددار الددددوطني 

اند بداية  هدور هدذا املفهدوم مطلدع القدرن من املفاهيم الحديثةث حيث  -في املنطقة العربية –الوطني للمنهاج 

ويمكدددن تحديدددد مكوندددات  عددد  هدددذه ألاطدددر باالسدددتناد إ دددذ . الواحدددد والعشدددرين بأسدددماء مختلفدددة فدددي الددددول العربيدددة

محدًدا فيها إطار إلاطار واملتمثدل فدي رسدالة ( 1221)ففي تونس تم إعداد برنامج البرامج (: 1211)مقبل ثومحمد 

ة  إذ تشدددكل رسدددالة التربيدددة قاعددددة مسسسدددة لغايدددات التربيدددة وألاهدددداف املنشدددودة منهددداث التربيدددة وو دددائف املدرسددد

وعن رسالة التربية التي تحمل تصدور املجتمدع ملدا ينبأدي أن يكدون عليده أجيدال املسدتقبل تترتدب مقاصدد التعلديم 

هددا إ ددذ تحديددد م مددح التربيددةث التعلدديمث التأهيددلث وقددد حدددد لكددل و يفددة أهدددافا ترمددي فددي تكامل: وو ددائف املدرسددة

واعتمدددد إلاطدددار املقاربدددة بالكفايدددات لبنددداء . الثقافيدددة والعمليدددة -املتخدددرج فدددي أ عددداده الشخصدددية واملدنيدددة واملعرفيدددة

اللغاتث التنشئة  جتماعيةث العلوم والتكنولوجياث التنشئة : املنهاج محدًدا كفايات املجاالت في أربعة مجاالت

يعبدر بدالطرائق امل ئمدة مدن : ت  فقيدة والتدي تدرتبط مدع كفايدات مجداالت املدواد وهديالفنيةث باطضافة إ ذ الكفايا

أجددددددل التواصددددددلث يسددددددتثمر املعطيدددددداتث يتددددددوكذ منهاجيددددددة عمددددددل ناجعددددددةث يو ددددددف التكنولوجيددددددات الحديثددددددةث ينجددددددز 

د ولدم تحدد. مشروًعاث يحل املسائلث يو ف التواصل للعيو مدع آلاخدرين والعمدل معهدمث يمدارس الفكدر النقددي

. مبادي واتحة في بناء املنهاجث والتنظيم الدراس يث كما لم يحدد استراتيجيات التدراس وتركها لبدرامج املراحدل

وحدددددد فددددي التقيدددديم و ائفدددده فددددي  ددددل املقاربددددة بالكفايدددددات فددددي اسددددناد الددددتعلمث وتوجيدددده تدددددخ ت املدددددرس بواسدددددطة 

   نوعيددددة ألاخطدددداء وتواترهدددداث باسددددتخدام أسدددداليب التقيدددديم املدددددمج فددددي العمددددل اليددددوميث أو فددددي املتا عددددة واسددددتخ

 . املعايير واملسشرات وشبكات التصحيح

محدددًدا فيدده إطددار إلاطددار متجسددًدا فددي الفلسددفة ( 1211)وفددي العددراق تددم إعددداد إلاطددار العددام للمندداهج الدراسددية    

وحددددت م مددح املتخددرج التربويددة العراقيددة والقدديمث واسددتراتيجية التربيددة كمرجعيددة عامددة ل طددار العددام للمنهدداجث 

متعلمددون نددالحون مددد  الحيداةث أفددراد واثقددون بأنفسدهم ونددالحونث مواطنددون فخددورون :  شدكل  يددر تقليدددي فدي

كفايات التفكير : ومسسولونث واعتمد إلاطار املقاربة بالكفايات لبناء املنهاجث وحدد الكفايات ألاساسية للمتعلم

ات املواطنة والعمدلث وأوتدك مبدادي بنداء املنهداج و تجاهدات فدي والتعلمث وكفايات  خصية واجتماعيةث وكفاي

انتقددداء وتنظددديم محتدددو  املنهدددداجث ولدددم يوتدددك إلاطدددار التنظدددديم املدرسددد ي بصدددورة عامدددةث وإنمددددا حددددد فقدددط مبددددادي 

تنظدديم الخطددة الدراسدددية ومجدداالت املددواد مدددع تكامددل القضددايا املعاصدددرةث ومددا يحسددب لإلطدددار وضددوحه وتفصددديله 

 . ت التدراس والتقويمالستراتيجيا

: ث وقدد أوتدك فيده إطدار إلاطدار(1211)أما فدي مصدر فقدد تدم إعدداد إلاطدار العدام ملنداهج التعلديم قبدل الجدامعي    

فلسددفة املنهدداج املشددتقة مددن فلسددفة املجتمددعث ويبددرز الغايددات املطلددول تحقيقهدداث باطضددافة إ ددذ مبددادي السياسددة 

واعتمددد املقاربددة . تعلم فددي  هايددة املراحددل  بتدائيددة وإلاعداديددة والثانويددةالحاكمددة لتطددوير املنهدداجث ومواصددفات املدد

املعيارية في بناء املنهاج ونواتج التعلمث وتضمند مبادي تنظيم املنهاج علذ أسس فلسدفية واجتماعيدة ومعرفيدة 

رونددةث الط قددةث الشددمولث التكامددلث التددوازنث ألاصددالةث إلاجرائيددةث الفعاليددةث امل: وقيميددةث وفددق خصددائص أهمهددا

التنددوعث الجددودةث  بتكاريددةث املوضددوعيةث املجتمعيددةث القابليددة للقيدداسث التطددور املسددتمرث والقيميددة ألاخ قيددةث 
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كمدددا حددددد إلاطدددار معدددايير تنظددديم محتدددو  املنهددداجث ولدددم يحددددد إلاطدددار تنظددديم الدددزمن الدراسددد ي  شدددكل عدددامث مكتفًيدددا 

وقدددم إلاطددار  شددكل واتددك . وللمراحددل الددث ث( ات فددي ألاسددبوععدددد السدداع)بتوصدديف املقددررات والخطددة الزمنيددة 

 .استراتيجيات التدراس التي يعتمد عليها في تنفيذ املنهاج بالتفصيل باطضافة إ ذ معايير التقويم

ث يتحدددددد إطددددار إلاطددددار فددددي القدددديم املوجهددددة (1211)وفددددي  إعددددداد وثيقددددة إلاطددددار العددددام للمنهدددداج الددددوطني فددددي سددددوريا    

مددددين فدددداعلين مددددد  الحيدددداة ثمحددددو ألاميددددة فددددي مختلددددف : لسياسددددة التعليميددددة التددددي تسددددتهدفللمندددداهج وا
مل
تكددددوين متعل

م مثقددف وناقدددث 
مل
مجدداالت املعرفددة والحيدداة  جتماعيددةث تطددوير الجانددب ألاخ قدديث تطددوير مددواطنين فدداعلينث املددتعل

م مسدسول أخ قًيداث وملتز 
مل
م يتواصدل اجتماعًيدا ويحتدرم التندوعث املدتعل

مل
ًمدا لرعايدة الصدالك العدامث كمدا أوتدك  املدتعل

واثدددق مدددن نفسدددهث متكيدددف ومدددرن ثمنطقددديث نقددددي : إلاطدددار م مدددح املتخدددرج الرئيسدددة فدددي عددددد مدددن السدددمات أهمهدددا 

ة ث مبتكدرث مبدادر ل املسسوليمل م ذاتيث يواصل العملث ويتحممل
مل
واعتمدد إلاطدار املقاربدة . ثيتواصل مع آلاخرينث متعل

م والتفكيددر النقدددي املبتكددرث  :بالكفايددات والتددي مددن أهمهددا
مل
كفايددات التواصددل والتفاعددل واملعلومدداتث مهددارات الددتعل

ر الدددذاتي والضدددبط الدددذاتيث املواطندددة الفاعلدددةث مهدددارات العمدددل والحيددداةث الدددو ي العدددالمي ومهدددارات التبدددادل  التطدددومل

 .الثقافي للمشاركة أو املساهمة في التنمية الذاتيةث املهارات الجسدية والحركية

قدددددوم بنددددداء املنهددددداج علدددددذ مبدددددادي املروندددددةث التكامليدددددةث التدددددوازنث الشدددددموليةث الخصوصددددديةث الشدددددراكةث الط قدددددة وي 

 .اللغوية والرياضية

وحددول تنظدديم الدددزمن الدراسدد ي لدددم يحدددد التوجهدددات الرئيسددة لدده ماعددددا تحديددد ثددد ث مراحددل للدراسدددة بمددا فيهدددا  

سدددتراتيجيات التددددراسث ومبدددادي اختيارهدددا واسدددتخدامهاث وتنددداول إلاطدددار ا. ريددداض ألاطفدددال وذكدددر املدددواد الدراسدددية

 . باطضافة إ ذ استراتيجيات التقويم وأدواتهث وتضمن إلاطار كثيًرا من التفصي ت النظرية

الفلسددفة التربويدددة وألاهدددداف العدددام والسياسددداتث : ممددا سدددبق يتضدددك أن بنيدددة إطددار املنهددداج الهيكليدددة تتكدددون مدددن  

لعامددددة للمتخدددددرج مددددن التعلدددديم العددددامث املقاربدددددة العامددددة للمنهدددداجث والتنظدددديم الزمندددددي وم مددددح التخددددرج أو السددددمات ا

للمراحدددددددل الدراسدددددددية وخطدددددددة الدراسدددددددة للمدددددددواد املختلفدددددددةث وإرشدددددددادات لتنفيدددددددذ املنهددددددداجث و سدددددددتراتيجيات العامدددددددة 

لعربيددددة بينمددددا  عدددد  الدددددول العربيددددة اعتبددددرت لكددددل مددددادة دراسددددية إطددددار مثددددل دولددددة إلامددددارات ا. للتدددددراس والتقيدددديم

 .املتحدة

ويتضمن املنهاج الوطني الصيني للسنوات التسع من التعليم إلاجباري والسنوات الدث ث مدن التعلديم الثدانوي   

ما املواد الواجب تدراسها في  دل مسدتو  مدن مسدتويات التددرج؟ ومدا مقددار الوقدد الدذي يتعدين : ألاسئلة آلاتية

ث  انددددد الصددددين تسدددتخدم أيضددددا املندددداهج 1222دة؟ وحتددددى عدددام تخصيصددده لكددددل مدددادة؟ ومددددا معددددايير  داء لكدددل مددددا

وفدددي ذلددد  العدددامث بددددأت وزارة التعلددديم فدددي املوافقدددة علدددذ . الدراسدددية املوحددددة والكتدددب املدرسدددية الصدددادرة مركزًيدددا

اسدددددتخدام نصدددددو  ومدددددوارد متعدددددددةث ويمكدددددن للمددددددارس آلان اختيدددددار كت هدددددا املدرسدددددية مدددددن قائمدددددة وافقدددددد عليهدددددا 

املقاطعدددات واملددددارس لدددد ها مجدددال أكبدددر لتعدددديل املنددداهج الدراسدددية الوطنيدددة ممدددا  اندددد عليددده فدددي كمدددا أن . الدددوزارة

 (.(NCEE,2021-Chinaالسابق
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هددذا  ددان عددن مضددمون إطددار املنهدداجث فمدداذا عددن و يفددة إطددار املنهدداج؟ هنددا  شددبه اتفدداق بأندده وثيقددة إطاريددة   

وثيقدددة إلاطاريدددة؟ ففدددي معظدددم الددددول العربيدددة هدددي مرجعيدددة ل شدددتغاالت املنهجيدددةث ولكدددن  خدددت ف ملدددن هدددذه ال

وثيقة مرجعية لفرق إعداد وثدائق منداهج املدواد الدراسدية املركزيدةث التدي تصدبح بددورها وثدائق مرجعيدة ملدسلفي 

الكتب املدرسية ودالئل املعلمينث سواًء  اند فرق حكوميةث أو عبر مناقصات ودفاتر تحم تث مصر واملغرل 

 
ً

عديد من الدول املتقدمة     ُيعد إلاطار الوطني أو ألاساس ي للمنهاج إطداًرا مرجعًيدا للمشدتغلين بينما في ال. مث 

فدددي ألاقددداليم واملحليدددات واملددددارس طعدددداد املنهددداج علدددذ مسدددتو  املحليددداتث ولددددور النشدددر املعنيدددة برعدددداد الكتدددب 

 .وزارات التعليم املدرسيةث وتختار املدارس الكتب املدرسية من قائمة الكتب التي تعتمدها

 مدددن    
ً
ويمكدددن أن تكدددون كنددددا هدددي  سدددت ناءث ففدددي كنددددا ال توجدددد وزارة تعلددديم علدددذ املسدددتو  الفيددددرا ي  وبددددال

ذل ث فرن  ل من الحكومات إلاقليمية العشر وث ث حكومات إقليمية مسسولة عن تطوير املناهج الدراسية 

ينمدددا طدددورت  دددل مقاطعدددة وإقلددديم نظامددده الخدددا ث إذ ال وتحديدددد السياسدددات واملبدددادرات التعليميدددة الرئيسدددةث ب

يوجددددد فددددي كندددددا مددددنهج دراسدددد ي وطنددددي  بدددددال مددددن ذلدددد ث فددددرن حكومددددات املقاطعددددات مسددددسولة عددددن وضددددع املندددداهج 

باطضدددددافة إ دددددذ املدددددواد إلالزاميدددددة . الدراسدددددية ملدارسدددددهاث ولكدددددل مقاطعدددددة منهجهدددددا املشدددددتر  الدددددذي أنشدددددأته الدددددوزارة

                                             (Ncee,2021-China).يات والعلوم والدراسات  جتماعية والفنالتقليدية مثل اللغة والرياض

دددا مباشدددًراث إذ فدددي ضدددوء املسدددارات تتحددددد املنددداهج واملدددواد التعليميدددة  
ً
وتركددددز . وتدددرتبط املنددداهج باملسدددارات ارتباط

 Multipleذ اتجدداه يددد ذ املسددارات املتعددددةألادبيددات الحديثددة عنددد إتاحددة عدددد مددن التخصصددات للطلبددة علدد

Pathways ث الذي يتسم بدمج املعرفة النظرية باملعرفة العمليدةث و هتمدام بتطبيدق  دل مدا يدتم دراسدته فدور

وتقدددددديم خيدددددارات متعدددددددة للطلبدددددة تسددددداعدهم علدددددذ الوفددددداء باحتياجددددداتهم ور بددددداتهمث  .الحصدددددول علدددددذ النظريدددددة

مث وتمكيددددددددنهم مددددددددن املهددددددددارات ألاساسددددددددية التددددددددي يتطل هددددددددا عددددددددالم العمددددددددل وتسددددددددعذ لتحقيددددددددق متطلبدددددددداتهم وطموحدددددددداته

 (.1211صقروجوهرث)

ففدي . وفدق تطدور املسدتو   قتصدادي و جتمدا ي للدولدة" العدا ي"ويتم تحديد املسدارات فدي التعلديم الثدانوي   

اسية و ختياريةث إما املدارس الثانوية العليا ألا اديمية في الصينث يأخذ الطلبة ث ث سنوات من املواد ألاس

وتقدددددم املدددددارس املهنيددددة . فددددي مسددددار العلددددوم إلانسددددانية أو العلددددومث اسددددتعدادا المتحانددددات القبددددول فددددي الجامعددددات

مسدداقات دراسددية ملدددة تتندداهز مددن سددنتين إ ددذ أربددع سددنوات فددي عدددد مددن املجدداالت املهنيددةث بمددا فددي ذلدد  مهددارات 

ث وتشددددددددير ((NCEE,2021-Chinaهدددددددن التقليديدددددددة مثدددددددل الزراعدددددددة املدددددددو فين إلاداريدددددددين والتقنيدددددددينث فضددددددد  عدددددددن امل

إ دددذ أن مدددواد املنددداهج ألاساسدددية للتعلددديم الثدددانوي فدددي الصدددين تتكدددون مدددن برندددامج مدتددده ثددد ث ( 1222)اليونسدددكو 

السياسدةث اللغدة الصدينيةث والرياضدياتث واللغدة ألاجنبيدةث والفيزيداءث : سنواتث حيث يتم تددراس املدواد آلاتيدة

وتحددددد الدولدددة جميدددع . وعلدددم ألاحيددداءث والتددداريخث والجغرافيددداث والرياضدددةث والفندددونث ومهدددارات العمدددل والكيميدداءث

املواد الدراسيةث وتعتبر السياسة والرياضيات واللغة والرياضة والفندون واملهدارات العمليدة إلزاميدةث باطضدافة 

واملدنيددددةث خدمددددة املجتمددددعث والخبددددرات  التطددددور الجمددددا ي البدددددنيث التربيددددة ألاخ قيددددة :إ ددددذ خبددددرات تعليميددددة أخددددر  

 .املتعلقة بالو يفة
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مسددددارات التعلدددديم  (11)املددددادة  وتعدي تددددهث 1221لسددددنة ( 1)وفددددي ألاردن حدددددد قددددانون التربيددددة والتعلدددديم رقددددم   

مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم علذ قاعدة ثقافية عامة مشتركة : ن مسارين رئيسين هماالثانوي م

ومسدددار التعلددديم الثدددانوي التطبيقدددي الدددذي يقدددوم علدددذ إلاعدددداد والتددددريب . وثقافدددة متخصصدددة أ اديميدددة أو مهنيدددة

 .املسي

يددددرس .  دددذ فدددرعين همدددا ألادبدددي والعلمددديويتدددوزع املسدددار الشدددامل إ دددذ التعلددديم الثدددانوي ألا ددداديمي الدددذي يقسدددم إ   

تربيدددددة إسدددددد ميةث لغدددددة عربيدددددةث تددددداريخ ألاردنث واللغددددددة : الثقافدددددات وتشدددددمل: منتسدددددب الفدددددرع ألادبدددددي املدددددواد آلاتيددددددة

ويختدار الطالدب مبحثددين . إضدافة إ دذ مبحثددين إجبداريين همدا رياضدديات ألادبديث ولغدة عربيدة تخصددص.  نجليزيدة

تددداريخ العدددرلث جغرافيددداث ثقافدددة ماليدددةث حاسدددولث علدددوم إسددد مية ولغدددة : تيدددةمدددن املباحدددث السدددتة  ختياريدددة آلا

تربيددة إسدد ميةث لغددة عربيددةث تدداريخ ألاردنث واللغدددة : الثقافددات وتشددمل: ويدددرس منتسددب الفددرع العلمددي. فرنسددية

حددث ويختددار الطالددب ث ثددة مباحددث اختياريددة مددن املبا. إلانجليزيددةث ويدددرس الرياضدديات العلمددي كمبحددث اجبدداري 

واشترط . الفيزياءث الكيمياءث ألاحياءث علوم ألارضث وتحسب ع مة أعلذ مبحثين في املعدل هنا: ألاربعة آلاتية

. اختيار مبحث الفيزياء لتخصص الطب والهندسةث أما مادة الحاسول فيشترط اجبارية النجاح املدرس ي  هدا

والتدي . ع التخصصات املهنية أصدبحد مسدار موحددوالتعليم الثانوي املسيث والبرنامج املحدث الحا ي فرن جمي

مديريددة التربيدة والتعلدديم )الفدرع الصددنا يث الفدرع الزرا ديث لفددرع الفنددقي والسددياديث و قتصداد املنز دي : تشدمل

 (.1212للواء   وار الشماليةث

 معلم التعليم الثانوي  1.0

فددالتعليم الجيددد لدده تددأثير علددذ  .ذ املددد  الطويددلممددا ال شدد  فيدده أن التعلدديم هددو  سددتثمار الددوطني ألاهددم علدد    

ف و بتكار وكذل  علذ تعزيز مستواه إن التعليم أساسد ي الزدهدار إلانسدان . بناء الوطن وقدرة املجتمع والتكيس

شير ألادلة الحالية ا دذ أن . ول حتفاء بالجذور والقيم الثقافيةث ولتقدير التنوع والحفاظ علذ الس م والوئام
ُ
ت

م تلعب دوًرا رئيًسا في نجاح التعليم حدول العدالمكفاء
مل
عل

ُ
ث ولهدذا أن إصد ح وتطدوير أي نظدام (1212تدانث) ة امل

تعليمدددي ال بدددد وأن يبددددأ بددداملعلمث اختيددداًراث وإعدددداًدا وتددددريًباث ألنددده إجدددر الزاويدددة فدددي أي عمليدددة إصددد ح أو تطدددوير 

 (. 1211الدراسة واخرونث )

 (ETI) إ ذ أن برنامج التعلديم ألاو دي املتميدز للمعلدم( 1212)قبل الخدمة يشير تانوحول إلاعداد ألاو ي للمعلم   

إن أفضددل البددرامج مددن هددذا النددوع هددي البددرامج الشدداملة التددي تتضددمن تدددريًبا . ضددروري لضددمان إعددداده الفعددال

تجمدع . علدذ ألابحداث عاًما أو خاًصا لإلملام باملحتو  التربوي مع التركيز  شكل كبيدر علدذ طرائدق التعلديم املبنيدة

هذه البرامج بين النظرية واملمارسة  شكل فعالث وتسهل نمو مجتمعات التعلم القويث كما تجمع بدين اليدات 

 . التوجيه واستقاء املعلومات من خ ل برامج التدريب العملي والع قات املهنية بين املدرل واملتدرل

وجددددد بددددرامج لتدددددريب املعلمددددين فددددي الجا  
ُ
معددددات الكنديددددةث علددددذ الددددر م مددددن وجددددود معددددايير منفصددددلة ففددددي كندددددا ت

برنامًجددددا لتعلدددديم املعلمددددين فددددي كنددددداث لددددذل  مددددن  12وال يوجددددد سددددو  حددددوا ي . ملددددسه ت املعلمددددين بددددين املقاطعددددات

وعدادة مدا يتعدين . ألاسهل علذ حكومات املقاطعات تنظيم الجودة مقارنة بالبلدان التي  ها العديد مدن البدرامج

https://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=23046&subject=12
https://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=23046&subject=12
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ال درجدة البكددالوريوس فدي التعلديم أو درجددة البكدالوريوس مددع شدهادة تعلديم إضددافية مدن أجددل علدذ الطلبدة إكمدد

وبعدد التعلديم ألاو ديث تحتداج  البيدة املقاطعدات إ دذ شدكل اخدر مدن أشدكال التقيديمث . التدراس علذ أي مستو  

قاطعاتث علذ وتختلف متطلبات التعريف أيضا باخت ف امل. إما من خ ل امتحان أو عملية إصدار شهادات

 (NCEE, 2021-Canada) .الر م من أن معظمها لديه علذ ألاقل فترة توجيه  ير رسمية

لتمييدز املعلمدين مدن ذوي الكفداءات العاليدةث ( 1212)ولهذا ُيعد اختيار املعلمين قضدية مهمدة  حيدث يشدير تدان 

. لدقددددة فددددي معددددايير  ختيدددددارينبأددددي أن تتضددددمن عمليددددة  ختيددددار مندددداهج متعددددددة الجوانددددبث ودرجددددة عاليددددة مددددن ا

أو اختبدددددار /ألاداء ألا ددددداديميث و: وتتضدددددمن أفضدددددل املمارسدددددات العامليدددددة ًعدددددادة ً مزيًجدددددا مدددددن بضدددددعة أدوات تشدددددمل

دخدددول لتحديدددد الكفددداءةث واختبدددار محا ددداة ألاداء فدددي الصدددفث ومقددداب ت مدددع لجدددان ملمتمرسدددةث وخبدددرة سدددابقة فدددي 

 .أو تقييم التناسب املسي/التعليم و

حصدددولهم علدددذ درجدددة املاجسدددتير -علدددذ جميدددع املسدددتويات- تجددداه اشدددترطد بولنددددا لتو يدددف املعلمدددين وفدددي هدددذا

وكدددذل  مددددسه ت التددددراسث وباطضددددافة إ ددددذ الشدددهادة املهنيددددة ودرجدددة املاجسددددتيرث يطلددددب مدددن املعلمددددين املهنيددددين 

 (. (NCEE, 2021 -Polandعادة أن يكون لد هم خبرة عمل ملدة سنتين علذ ألاقل في مجال التدراس

ر أونتداريو التمويددل للمعلمددين املر ددحين املسددجلين ببدرامج مددا قبددل البدددء فعلًيددا   
مل
وبالنسدبة لبحددوافز وألاجددور تددوف

كمددا تتبددع زيددادة رواتددب املعلمددين املحتددرفين علددذ مددد  حيدداتهم املهنيددة بحسددب خبددراتهم ومددسه تهم . فددي التدددراس

وفدي أنظمدة أخدر ث ُيمدنح املعلمدون . ربدع فئدات للمدسه تووضعد شبكة رواتب لعشر سنوات خبدرة وأ .وأدا هم

وفددددي . مكافددددنت سددددنوية علددددذ ألاداء...  الًبددددا مددددا تقدددددم دول مثددددل شددددنغهايث و وريددددا. بدددددالت لقيددددامهم بمهددددام أخددددر  

وينتقددل املعلمددون املبتدددئون مددن خدد ل مسددتويين مددن . ترتفددع املرتبددات تدددريجًيا داخددل  ددل مسددتو  مسدديالصددين 

ويددفع للمدرسدين مقابدل ألاداءث . ينتقدل املعلمدون املتوسدطون واملتقددمون إ دذ ث ثدة مسدتوياتألاجورث في حدين 

باطضددددافة إ ددددذ رواتدددد هم ألاساسدددديةث ويحصددددل معلمددددو اللغددددة الصددددينية واللغددددة إلانجليزيددددة والرياضدددديات علددددذ أعلددددذ 

 (.China-NCEE,2021) الرواتب

إ ددذ أن مدددن الضدددروري أن يبقدددى ( 1212)دمددة يشدددير تدددانوحددول التددددريب والتأهيدددل املسددتمر للمعلمدددين أثنددداء الخ  

كمددا أن علددذ قددادة املدددارس . املعلمددون علددذ اطدد ع مسددتمر علددذ أحدددث املعددارف واملهددارات واملمارسددات التعليميددة

. تقددديم الدددعم مددن حيددث الوقددد واملددوارد لتلبيددة احتياجددات املعلمددين فددي املراحددل املختلفددة مددن حيدداتهم املهنيددة

املسددي ألامثددل ورع العمدددل والدددورات التدريبيددة ً ليتضددمن تطدددويًرا مهنًيددا فددي املدددارس وتحفيدددًزا  يتجدداوز التطددوير و 

وتوجيًها وشدبكات تعداون بدين املعلمدين وأبحداث قائمدة علدذ املشداراعث وذلد   غيدة تحسدين املمارسدات التعليميدة 

   .ونتائج التعلم

 عديددددةث حيددث 
ً

 112يجدددب علدددذ املعلمدددين القيددام بمدددا ال يقدددل عدددن  وتطددور املعلدددم املسدددي فدددي الصددين يأخدددذ أشدددكاال

سددداعة تطدددوير مسدددي  دددل خمدددس سدددنوات مدددن أجدددل تجديدددد شدددهادة التأهيدددل الخاصدددة  هدددم  فالفشدددل فدددي التجديدددد 

كمدددا أن املعلمدددين لدددد هم العديدددد مدددن الفدددر  املتأصدددلة فدددي الو دددائف للتطدددوير . يعندددي فقددددان مدددوقعهم التعليمدددي

قييم املعلمينث يعمل املعلمون باستمرار علذ تحسين ممارساتهم والحصول ونظًرا لتشديد الصين علذ ت. املسي
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 11وفددي شددنغهايث ُيكددرملس املعلمددون حددوا ي . علددذ وقددد كبيددر خدد ل اليددوم الدراسدد ي للتعدداون مددع املعلمددين آلاخددرين

فددي شددنغهاي فددي الواقددعث واشددير تقريددر املعلمددين . سدداعة فقددط فددي ألاسددبوع للتعلدديمث ممددا يتدديح وقًتددا  افًيددا للتعدداون 

 -) PISAعلذ أ ها واحدة من أعلذ مستويات املشاركة في التنمية املهنية بدين أنظمدة التعلديم عاليدة ألاداء علدذ 

China  NCEE,2021.) 

علم علذ تطوير املعلم واملساءلة علذ حد سدواءث ( 1212)وحول تقييم املعلم ير  تان  
مل
يجب أن يركز تقييم امل

مددن ألادوات الشددابعة املسددتخدمة فددي التقيدديم هنددا  تقيدديم ألاداء فددي . دد ألاوجددهوينصددك باتبدداع نهددج عملددي متعدد

الصددف مددن قبددل املعلمددين وزم  هددم واملعلمددين ألاكبددر سددناث باطضددافة ا ددذ حلقددات حواريددة أو مقدداب تث وإنشدداء 

ذاتيث لدددملدددف يتضدددمن النشددداطات  افدددة التدددي قدددام  هدددا املعلدددم وم حظاتدددهث ووضدددع ألاهدددداف الفرديدددة والتقيددديم ا

فدي الوقددد نفسدهث يتطلدب  ستشددراف العملدي تقدددير  لفدة اسددتخدام . ومعرفدة أوسدع بددتعلم الطالدب وتطددورهم

 .أدوات التقييم املتطورة ومعايرة هذه ألادوات وفق  ل مدرسة

تقيدددديم ألاداء : بددددين نددددوعين مددددن تقيدددديم املعلمددددين 1212-1211وفددددي السددددياق نفسدددده ميددددزت بولندددددا خدددد ل عددددامي   

مقياس ملد  التطور املسي الذي قام به املعلم لغرض )وتقييم إلانجازات املهنية ( درة علذ التدراستقييم الق)

 ذلدد  الحددينث جمعددد بولندددا هددذه التقييمددات فددي شددكل جديددد مددن أشددكال تقيدديم أداء املعلمددين(. الترقيددة
ُ
. ومنددذ

-NCEE,2021)أجدل تدرقيتهم  علدذ ألاقدل مدن" جيدد"ويجب أن يحصلوا علدذ تقددير ... هذا التقييم مطلول آلان

Poland.) 

وفدددي تدددايوان يدددتم إجدددراء تقيددديم سدددنوي للمدرسدددين ومدددديري املددددارس  بتدائيدددة والثانويدددةث وقدددد وضدددعد وزارة   

دددددددز تقييمدددددددات املعلمدددددددين علدددددددذ خمسدددددددة مجددددددداالت رك 
ُ
ا لهدددددددذه التقييمددددددداتث ت

ً
التددددددددراسث والتددددددددريبث : التعلددددددديم شدددددددروط

جر هددددا لجنددددة تقيدددديم تتكددددون مددددن مددددو في املدددددارس الددددذين يختددددارهم والخدمددددةث وألاخدددد قث والسددددجل إلاداريث وت

ولتعزيدز فائدددة عمليدة التقيدديم . وتسدتخدم نتددائج التقيديم لتحديدد درجددات الراتدب ومدنح مكافددأة ألاجدر. املعلمدون 

برنامجددا طوعيددا لتقيدديم املعلمددين مددن أجددل التنميددة املهنيددة  1221للددتعلم املسدديث وقددد أدخلددد الحكومددة فددي عددام 

(Taiwan -NCEE,2021.) 

طددور  
ُ
وحددول ترقيددة املعلمددين أو التطددوير الددو يفي كمددا هددو الحددال فددي العديددد مددن املهددن ألاخددر ث مددن املهددم أن ت

أنظمددة التعلدديم وأن توتددك  شددكل محدددد املعددالم مسددارات التطددوير الددو يفي للمعلمددين لكددي يسدديروا فيهددا قدددًما 

م الددو يفي مهددم لبحفدداظ علددذ املحتددرفين وتحفيددزهمث ا دددذ  البددا مددا تظهددر إدارة البحددوث أن التقددد. نحددو التطددور 

 (.1212تالث)جانب املكافنت و يرها من الحوافز املالية ألاخر  

املستو  الثالثث أو املعلمين : ات إ ذ الوضع املسي للمعلمينفئففي الصين يشير التسلسل الهرمي من خمس   

املسددددتو  ألاولث أو املعلمددددين املتقدددددمين  كبددددار املعلمددددين  املبتدددددئين  املسددددتو  الثدددداني أو املعلمددددين املتوسددددطين  و 

يددددتم ترقيددددة املعلمددددين مددددن املبتدددددئين إ ددددذ املسددددتو  املتوسددددط  عددددد عددددامين مددددن التدددددراس . وأسددددتاذ كبددددار املعلمددددين

أو سنتين )ويتطلب الترقية إ ذ املستو  املتقدم أربع سنوات أخر  من الخدمة . والتقييم القائم علذ املدرسة

وللترقيددة . باطضدافة إ ددذ التقييمدات الداخليددة واملحليدة( الحاصدلين علددذ درجدة املاجسددتير أو الددكتوراه للمعلمدين
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أو )إ ذ مستو  املعلدم ألاقددمث يجدب أن يكدون لدد  املعلمدين خمدس سدنوات مدن الخبدرة علدذ املسدتو  املتقددم 

وهنددا  أيًضددا . منطقدة ريفيددة وسددنة واحددة مددن الخبددرة فدي التدددراس فددي( سدنتين وحاصددلين علددذ درجدة الدددكتوراه

لقب خا ث وهو معلم الصف الخا ث وهو لقب فخدري للمعلمدين الدذين تعتبدرهم لجندة متميدزة مدن أقدرا هم 

وتعيين أستاذ أقدم للمعلمين هو إضافة حديثة إ ذ السلم الو يفيث ويمنح املعلمين وضًعا متساوًيا . متميزين

الهرمي ملهنة املدرسين في الثمانيناتث ثم وسعد الحكومة  وطورت شانغهاي التسلسل. مع أساتذة الجامعات

 .املركزية نطاقه في جميع انحاء الصين

ويتطلددب التددرويج  عددد املسددتو  الثالددث عددادة النشددر فددي مجدد ت بحثيددة وجددوائز مددن مسددابقات التدددراس  ومددع   

  China -)يفيددددة ث تنازلددددد الحكومددددة عددددن هددددذه املتطلبددددات للمعلمددددين مددددن املدددددارس الر 1211ذلدددد ث فددددي عددددام 

NCEE,2021.) 

 تقييم الطلبة في التعليم الثانوي  7.0 

عمليدددددة التقيددددديم الحديثدددددة تسدددددتند علدددددذ املسدددددلمة التدددددي تدددددر  أن العمليدددددة التربويدددددة عمليدددددة منظمدددددة ومتتا عدددددة     

ومتسلسدددلة تهددددف إ دددذ التأكدددد مدددن مدددد  تحقدددق ألاهددددافث وتزويدددد املعلمدددين ببياندددات عدددن نتدددائج أدا هدددمث  هددددف 

وزارة )وتوتددددك وثيقددددة إلاطددددار الددددوطني للمندددداهج والتقيدددديم ألاردنددددي (. 1211حراحشددددةث)العمليددددة التعلميددددة تطددددوير 

استراتيجيات التقويم التدي يحتداج إليهدا املعلمدون وتتماشد ى مدع اسدتراتيجيات التددراس ( 1211التربية والتعليمث

القلم والورقة .1ث (التوضيحيةث التقويمألاداءث املعارضث العروض )التقويم املعتمد علذ ألاداء . 1:وهي  ا تي

املدددستمرث )التواصددل . 1امل حظددةث . 1ث (املقالددةث  ختبدداراتث  ختبددارات القصدديرةث  متحاندداتث اختبددار إلاجابددة)

 (.يوميات وملف الطالبث التقويم الذاتي. )املقابلةث ألاسئلة و جوبةث مراجعة الذات

يهي التون ددد ي تقيددديم مكتسدددبات الت ميدددذ بصدددفة مسدددتمرة يدددتم خددد ل وفدددي السدددياق ذاتددده اوتدددك القدددانون التدددوج

مراحددددددل التعلدددددديم  افددددددة فددددددي تكامددددددل مددددددع عمليددددددة الددددددتعلم وفددددددي تفاعددددددل معهدددددداث ويكت دددددد ي التقيدددددديم صددددددبغة تكوينيددددددة 

ويختتم التعلديم الثدانوي بكدل شدعبة مدن شدعبه بامتحدان ...وتشخصية أثناء التعلم وصبغة إشهاديه في  هايته 

 (.1221وزارة التربية والتكوين ث)ون فيه علذ شهادة البكالوريا وطني يحصل النالح

وفددددي اسددددتونيا يددددتم تقيدددديم أداء الطلبددددة مددددن خدددد ل  متحانددددات الوطنيددددةث و ختبددددارات الوطنيددددة القائمددددة علددددذ   

العينداتث والتقييمدات املنتظمدة للفصدول الدراسديةث وتددار  متحانددات الوطنيدة فدي  هايدة الصدف التاسدعث وهددو 

اللغددة إلاسددتونية والرياضدديات وطلبددة  متحددان الثالددث يمكددن : وهنددا  ث ثددة امتحانددات. يددة التعلدديم ألاساسدد ي ها

وتتضدددمن  متحاندددات أسدددئلة متعدددددة . أن تختدددار مدددن بدددين لغدددة أجنبيدددةث والعلدددومث أو مجدددال العلدددوم  جتماعيدددة

متحانددددات فددددي جميددددع املددددواد للطلبددددة واسددددمح اجتيدددداز   . الخيدددداراتث ومقدددداالتث ويددددتم تصددددنيفها مددددن قبددددل املعلمددددين

بدددالتخرج مدددن املدرسدددة ألاساسدددية و نتقدددال إ دددذ املدرسدددة الثانويدددة العليددداث علدددذ الدددر م مدددن أن الطلبدددة الدددذين ال 

يجتازون  متحان يمكنهم التقدم إ ذ الصف العاشر بتوصية املعلم أو عدن طريدق اجتيداز امتحدان بدديل قدائم 

 . علذ املدرسة
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ختددارون املدرسددة الثانويدة العليددا ألا اديميددة تأخددذ مجموعدة مددن امتحانددات التخددرج الوطنيددة والطلبدة الددذين ي  

يجدددددب علدددددذ الطلبدددددة إجدددددراء  متحاندددددات فدددددي اللغدددددة إلاسدددددتونية والرياضدددددياتث واللغدددددة .  عدددددد الصدددددف الثددددداني عشدددددر

اني عشدددر اجتيددداز كمدددا يجدددب علدددذ طلبدددة الصدددف الثددد(. إلانجليزيدددة أو الفرنسدددية أو ألاملانيدددة أو الروسدددية)ألاجنبيدددة 

بالنسدبة . وإكمدال مشدروع بح دي مدن أجدل التخدرج( ولكدن علدذ أسداس املدنهج الدوطني)امتحان طورته مدرستهم 

للطلبدددددة الدددددذين ير بدددددون فدددددي  سدددددتمرار فدددددي الجامعدددددةث تختلدددددف عمليدددددة التقدددددديم حسدددددب برندددددامج الدراسدددددة ولكنهدددددا 

ا بالبرنامج  البا ما )تتضمن  شكل عام درجات في امتحانات التخرج الوطنية 
ً
تركز علذ املوضوع ألاكثر ارتباط

وتختلددف . ث أو امتحانددات املددواد إلاضددافية املصددممة مددن قبددل الجامعددةث أو املقدداب ت(الددذي يتقدددم إليدده الطالددب

معددددايير القبددددول ملسسسددددات التعلدددديم العددددا ي املسدددديث التددددي تمددددنح درجددددة البكددددالوريوس واملاجسددددتير التقنيددددةث حسددددب 

 .   (NCEE,2021-Estonia)قد ال تشمل امتحانات التخرج الوطنية املدرسة والبرنامج و 

وفددددددي تددددددايوان ال توجددددددد تقييمددددددات مطلوبددددددة فددددددي املدددددددارس  بتدائيددددددةث إذ يحصددددددل الطلبددددددة علددددددذ دبلددددددوم املدرسددددددة   

 . بتدائية في  هاية سنواتهم السد بناًء علذ تقييمات املعلمين واملدارس

الصددددف )يددددة للطلبددددة فددددي السددددنة ألاخيددددرة مددددن املدرسددددة الثانويددددة الدددددنيا يددددتم إجددددراء أول تقيدددديم علددددذ مسددددتو  الوال 

 (. PAP)عندددما يشددار  جميددع الطلبددة فددي برنددامج التقيدديم الشددامل ( التاسددع
ُ
هددذا  متحددان قيددد  سددتخدام منددذ

 دددان برندددامج  متحانددددات الجامعيدددة يعمدددل فددددي (. TPB)ث عنددددما حدددل محددددل اختبدددار الكفددداءة ألاساسدددد ي 1211عدددام 

في املئة من الطلبة  12ول للدخول إ ذ املدرسة الثانوية العلياث ولم يجتاز هذا  متحان سو  حوا ي املقام ألا 

وقدد بددأ العمدل  شدهادة الندداءات املوحددة كجدزء مدن الجهدود الراميدة إ دذ فدتح . وتمكنوا مدن مواصدلة تعلديمهم

امتحدان القبدول فدي املددارس  بتدائيدة  وهدو يختلدف عدن. أبوال ملزيد مدن الطلبدة أمدام املددارس الثانويدة العليدا

مدددن حيدددث أنددده اختبدددار طتقدددان املنددداهج الدراسدددية إلاعداديدددة ولددديس امتحدددان دخدددول تناف ددد ي للمددددارس الثانويدددة 

آلانث  غددددد  النظدددددر عدددددن ندددددوع املدرسدددددة الثانويدددددة العليدددددا التدددددي يخططدددددون  PAPوجميدددددع الطلبدددددة يأخدددددذون . العليدددددا

 .ل لتحاق  ها

بما )يختبر إتقان اللغة الصينية وإلانجليزية . الخياراتث مع امتحان تكميلي للتكوينهو امتحان متعدد  PAPو

وفددي جميدع مراحدل املرحلددة . والرياضديات والدراسدات  جتماعيددة والعلدوم الطبيعيدة( فدي ذلد  امتحدان  سددتماع

 . طعدادهم لهذه  ختبارات" اختبارات سرعة"الثانوية الدنياث يتلقى الطلبة ث ثة 

في املئة من طلبة املدارس الثانوية العليا من خد ل  21ويجب علذ  ل منطقة مدرسية قبول ما ال يقل عن   

أمددا . القبدول املفتددوحث ممددا يعندي أن جميددع املتقدددمين إ ددذ املدرسدة يددتم قبددولهم إذا  انددد هندا  مسدداحات  افيددة

 دددددذ معدددددايير محدددددددة علدددددذ مسدددددتو  إذا  دددددان عددددددد املتقددددددمين أكبدددددر مدددددن عددددددد املسددددداحاتث فدددددرن القبدددددول يسدددددتند إ

.  وعوامددل إضددافية مثددل ألاداء ألا دداديمي أو ألانشددطة ال صددفية PAPاملقاطعددةث والتددي يمكددن أن تشددمل درجددات 

إ دذ  1ومع ذل ث علذ عكس ما  ان عليه الحال في املا د يث عنددما تدم تصدنيف الطلبدة علدذ أسداس املئدين مدن 

 ".  ير مسهل"أو " مختص"أو " عا ي الكفاءة"ذا  ان الطالب آلان فقط إ ذ ما إ PAPث تشير الدرجات في 22
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 هايدة (دبلدوم)ويحصل الطلبة الذين يتخرجون من املدارس الثانويدة العليدا ألا اديميدة والشداملة علدذ شدهادة   

وال يحتددددداجون إ دددددذ اجتيدددداز امتحدددددان للتخدددددرجث ولكدددددن إذا  ددددانوا يريددددددون التقددددددم إ دددددذ الجامعدددددةث . املرحلددددة الثانويدددددة

دقيقددة  122ث ويتضدمن النظدام اختبدارات مددتها (TAAB)علديهم اجتيداز اختبدار القددرة الدراسددية العامدة  فيجدب

 لهددددا متعددددددة الخيددددارات باسددددت ناء . للصددددينية و نجليزيددددة والرياضدددديات والعلددددوم الطبيعيددددة والعلددددوم  جتماعيددددة

فة إ ذ ذلد ث يخضدع الطلبدة املتقددمون باطضا. كتابة املقاالت ومكونات الترجمة باللغتين الصينية وإلانجليزية

هنددا  . ث التددي تقدديم املعرفددة املتخصصددة فددي مختلددف التخصصددات(AAB)لبجامعددات الختبددارات املددواد املتقدمددة 

ث وال يخضدددع الطلبدددة إال ل ختبدددارات املطلوبدددة ملجددداالت 1212اختبدددارات املوضدددوع املتاحدددةث اعتبددداًرا مدددن عدددام  12

يدتم . حيث يدرس الطلبة فدي تدايوان موضدوًعا محددًدا علدذ املسدتو  الجدامعي الدراسة التي يخططون ملتا عتهاث

ث  دان الطلبدة مطدالبين بدرجراء خمسدة اختبدارات وإبد غ 1212قبدل عدام .  إلاب غ عن الددرجات حسدب املوضدوع

وتشددمل  ختبدددارات أسددئلة متعدددددة الخيدداراتث وأسدددئلة إلاجابددة القصددديرةث وحدددل . الجامعددات عدددن نتيجددة مركبدددة

 (.NCEE,2021-Taiwan)شا لث وكتابة املقاالتث والترجمات امل
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 دراسات سابقة 2.0

أجريدددد العديدددد مدددن الدراسدددات التربويدددة التدددي اسدددتهدفد تطدددوير التعلددديم الثدددانويث وفيمدددا هدددو ات اسدددتعراض    

 : لبعًضا منها التي تناولد أ لب ألانظمة الفرعية للتعليم الثانوي 

وبعدددددد اسدددددتعراض . الثدددددانوي عربًيدددددا وعاملًيدددددا( مدددددا  عدددددد ألاساسددددد ي)هيا دددددل التعلددددديم ( 1212حمدددددودث)سدددددة تناولدددددد درا

واملقارنة لتجارل الدول العربية وبع  الدول ألاجنبية ثقدمد الدراسة مجموعة من التوصيات واملقترحات 

انوي باسدددتراتيجيات لتطدددوير التعلددديم الثدددانوي فدددي الدددوطن العربددديث مدددن أهمهدددا ربدددط سياسدددات تطدددوير التعلددديم الثددد

التنميددةث و لتدددزام بتطبيدددق ذلددد  كجددزًء ال يتجدددزأ مدددن سياسدددة الدولدددةث العمددل علدددذ إزالدددة التبددداين و خت فدددات 

توحيد السلم التعليميث ومدة الدراسة في  ل مرحلةث وأسس املنداهج : التعليمية التي ال تزال قائمة من حيث

ث تبنددددي مفهددددوم التعلدددديم الثددددانوي كمنظومددددة ...لشددددهاداتوخطددددط الدراسددددةث ومسددددتو   متحاندددداتث ومسددددميات ا

الهيكليةث ألاهدافث املناهجث طرائق التدراس ووسائل التقويمث )تعليمية متكاملةث والتعامل مع جوان ها  افة 

املعلمددونث إلادارة املبدداني املدرسددية وتجهيزاتهددا ومرافقهدداث إعددادة النظددر  هيكلددة التعلدديم الثددانويث واعتمدداد صدديت 

قدددددادرة علدددددذ مسدددددايرة  تجاهدددددات املعاصدددددرة تتصدددددف بدددددالتنوع واملروندددددةث وتسدددددمح باالنتقدددددال بدددددين الشدددددعب  تكدددددون 

والفدروع واعتمدداد مبدددأ تطددوير النظددام التعليمددي تدددريجًياث بحيددث يددتم تجريددب التجديدددات فددي عدددد محدددود مددن 

 .املدارس الشاملة أو املوحدة الجديدة التي تنشأ لهذه الغاية

فددي الددوطن العربددي وسددبل تطددويرهث اقترحددد ( الثددانوي )واقددع التعلدديم مددا  عددد ألاساسدد ي ( 1212)أمددا دراسددة صددابت

أنمددددداط مسدددددتقبلية للتعلددددديم الثدددددانوي فدددددي الدددددوطن العربدددددي مدددددن خددددد ل البكالوريدددددا الدوليدددددة التدددددي قدمتددددده : الدراسدددددة

برندامج دبلومدا " وتناولد مبررات تطبيقهث وصعوبات تطبيقهث واملزايا التي يحققها تطبيدق. كأنموذًجا إص حًيا

 .في الوطن العربي( الثانوي )في التعليم ما  عد ألاساس ي " البكالوريا الدولية

مدددددن حيدددددث  :(الثدددددانوي )ث فقدددددد تناولدددددد معدددددايير جدددددودة التعلددددديم مدددددا  عدددددد ألاساسددددد ي (1212)أمدددددا دراسدددددة عليمدددددات   

ملجموعة من التوصيات  التوجهات والتجارل العربية والعاملية نحو تجويد التعليم الثانويث توصلد الدراسة

العمددل علددذ نشددر ثقافددة الجددودة للمرحلددة الثانويددة بمسدداراتها املتنوعددة فددي  ددل أقطددار الددوطن : واملقترحددات أهمهددا

العمدددل علدددذ نشدددر ثقافدددة التغييدددر والتطدددوير للمرحلدددة . العربددديث وتحديدددد أهددددافها وسياسددداتها وتشدددراعاتها التربويدددة

 . راسة النماذج والتجارل الناتجة في البلدان املتقدمةالثانوية بمساراتها املتنوعة من خ ل د

ملواجهدددددة  حتياجدددددات املجتمعيدددددةث ( الثدددددانوي )تطدددددوير التعلددددديم مدددددا  عدددددد ألاساسددددد ي ( 1212)وتناولدددددد دراسدددددة فدددددائق

مجموعدددددة مدددددن الدددددرؤ  واملقترحدددددات واملوجهدددددات إلاجرائيدددددة لتطدددددوير التعلددددديم الثدددددانوي لتلبيدددددة : ووضدددددعد الدراسدددددة

يددة العربيددة تتمثددل فددي الرؤيددةث والرسددالةث وألاهدددافث ومسددارات البنيددة التعليميددةث وإلادارة  حتياجددات املجتمع

التعليمية واملدرسيةث والتمويلث مسكدة في  ل ذل  علذ ما جاء في خطة تطوير التعليم في الدوطن العربدي مدن 

 .معالجات وتصورات

 ل من الصدين والسدويد وإمكانيدة إلافدادة  إ ذ مقارنة التعليم الثانوي في( 1211)وهدفد دراسة صقر وجوهر 

منهددددا فددددي جمهوريددددة مصددددر العربيددددة ثواسددددتخدمد الدراسددددة مدددددخل الحلددددول الكبددددر  لجددددورج بريدددددايث وتوصددددلد 
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الدراسة إ ذ مجموعة من إلاجراءات املقترحة التدي مدن شدأ ها تطدوير التعلديم الثدانوي العدام فدي جمهوريدة مصدر 

لتعلديم الثدانوي العدام وأهدافدهث تطدوير إدارة املدرسدةث وإتاحدة الفرصدة إعادة صيا ة فلسدفة ا:العربية أهمها 

وآلاليات ال زمة لتحقيق مزيد من ال مركزية وإلادارة الذاتية للمدرسةث تطبيق نظام الساعات املعتمدة بما 

رهددددا يددددوفر مزيددددًدا مددددن الحريددددة للطلبددددة فددددي اختيددددار مددددا يدرسددددونهث ويجعلهددددم يتحملددددون مسددددئولية اختيددددارهم باعتبا

إحدد  املتطلبدات ألاساسدية لتحقيدق الجدودةث ربدط الجاندب النظدري بالجاندب العملديث ومدن ثدم تنميدة الشددعور 

لددد  الطلبددة باالرتبدداط بددين مددا يددتم فددي الواقددعث ومددا يددتم دراسددته باملدرسددةث اسددتخدام أسدداليب متنوعددة لتقددويم 

ر بدرامج إعدداد املعلمدين  شدكل متميدزث طلبة التعليم الثدانوي بحيدث تكدون مرتبطدة باألهددافث  هتمدام بتطدوي

وتنميدددتهم  شدددكل مسدددتمر للتعامدددل والتكيدددف مدددع املسدددتجدات ونقلهدددا للطلبدددةث و هتمدددام بتدددوفير فدددر  التنميدددة 

 .املهنية املستدامة للمعلمين

إ دذ تقدديم سديناريوهات بديلدة لتنفيدذ نظدام الثانويدة العامدة الجديدد الدذي بددأ ( 1212)وهدفد دراسدة يوسدف

فدددي ضدددوء الشدددبكة واملجموعدددة الثقافيدددةث واسدددتخدمد الدراسدددة املدددنهج الوصدددفيث وطبقدددد أداتدددين  1212-1212

معلًمددا بددبع  مراكدددز محافظددة بنددى سدددويفث  111 سددتبانةث واملقابلددة علدددذ عينددة الدراسددة البدددالت عددددها : همددا

ن الدنمط الهرمدي هدو وأهدم مدا توصدلد الدراسدة ا دذ أ. وتم اجدراء مقابلتدان مدع مجمدوعتين بدسرتين مدن املعلمدين

الددددنمط الثقددددافي السددددائد فددددي مدددددارس الثانويددددة العامددددة بمحافظددددة بنددددى سددددويفث بينمددددا جدددداء الددددنمط املسدددداواتي فددددي 

 .الترتيب الثانيث وجاء النمط الفردي في الترتيب الثالث

فدددي فقدددد هددددفد إ دددذ تقددديم تصدددور مقتدددرح لتعدددديل نظدددام التعلددديم الثدددانوي ( 1212)أمددا دراسدددة عدددرار وعبدددد هللا   

. فلسطين في ضوء تقنين مقياس امليول املهنيةث وفًقا ملتغيرات النوع  جتما يث ومستو  التحصيل الدراس ي

اسدتخدام املدنهج الوصدفي التحليلديث وأهدم مدا توصدلد . طالًبدا وطالبدة( 1112)طبق املقيداس علدذ عيندة قوامهدا 

الت صددددق وثبدددات جيددددة مدددن خددد ل صددددق بوجدددود دال. الدراسدددة تحقدددق البنددداء العددداملي ملقيددداس امليدددول املهنيدددة

وإعدددادة التطبيدددقث والتحليدددل . التكدددوين الفر ددد يث و تسددداق الدددداخلي والصددددق التمييدددزي ومعدددام ت ثبدددات ألفدددا

 . من التباين الكلي%( 12)العاملي  ستكشافي الذي بين وجود ثمانية عوامل فسرت ما نسبته 

تطدوير مسدارات الثانويدة العامدة وألا اديميدات املتخصصدة ملقارنة ملشدروع ( 1212)كما هدفد دراسة العنزي   

باململكددة العربيدددة السددعودية فدددي ضددوء عدددددن مددن التجدددارل الدوليددةث وذلددد  لقددراءة تلددد  التجددارل وللوقدددوف علدددذ 

وقدددد تدددم اسدددتخدام املدددنهج التحليلدددي . إلاجدددراءات والوسدددائل التدددي تدددم اتباعهدددا فدددي التطدددويرث وآلاليدددات املسدددتخدمة

لد الدراسددة إ ددذ أن اململكددة العربيددة السددعودية تددو ي عنايددة بتطددوير املرحلددة الثانويددة ألهميتهددا فددي وتوصدد. املقددارن 

إعدداد الطالددب لبحيدداة وللمسدتقبل املسدديث ووفددق مددا تقتضديه متطلبددات التنميددة وسددوق العمدلث وتمثددل ذلدد  فددي 

 .اعتماد مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة وألا اديميات املتخصصة
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 موقع الدراسة الحالية  2.0

  (1212)  صددددددابع(1212)حمددددددود: مددددددن خدددددد ل اسددددددتعراض الدراسددددددات السددددددابقة يتضددددددك أن دراسددددددات  ددددددل مددددددن   

لهدددددا أهميتهدددددا النظريدددددة مدددددن حيدددددد استعراضدددددها وأقدددددع التعلددددديم الثدددددانوي وقددددددمد ( 1212)  فدددددائق(1212)عليمدددددات

واتدددحة فدددي البحدددث  حيدددث لدددم تحددددد مقترحدددات للتطدددوير  إال أ هدددا مدددن الناحيدددة البحثيدددة لدددم تكدددن لهدددا منهجيدددة 

  (1212)صددقر وجددوهر : واتفقدد الدراسددة الحاليدة مددع دارسدة  ددل مدن. ألاهدداف والتسدداؤالت واملدنهج املسددتخدم

ث مددددن حيدددددث أ هددددا تناولدددددد (1212)  ودارسدددددة العنددددزي (1212)  ودارسدددددة عددددرار وعبدددددهللا (1212)ودارسددددة يوسددددف

 خدددت ف فدددي ندددوع املدددنهج حيدددث اسدددتخدمد دراسدددة يوسدددف  ألاهدددداف والتسددداؤالت واسدددتخدام املدددنهج    إال أن 

ودراسددددددة عددددددرار وعبدددددددهللا املددددددنهج الوصددددددفي ذات ألاسددددددلول الكمدددددديث بينمددددددا اسددددددتخدمد الدراسددددددة الحاليددددددة املددددددنهج 

تحليددل الوثدائق املقددارن بأسددلول كيفدديث و هدذا تتفددق الدراسددة الحاليددة فدي املددنهج مددع دراسددات -الوصدفي املسدد ي 

 .زي  ل من صقر وجوهر والعن

وقدددد اسدددتفادت الدراسدددة الحاليدددة مدددن معظدددم الدراسددددات السدددابقة سدددواًء فدددي إلاطدددار النظدددري أو بنددداء ألانمددددوذج  

 : لتطوير التعليم الثانويث إال أ ها تنماز با تي

 من حيث املنهجية: 

تم تحليل وتصنيف مجاالت الدراسة ومعطياتها بنسدق موحدد لكدل ألاقسدام مدن إلاطدار النظدري  -

 .املقترحإ ذ ألانموذج 

اعتمدت الدراسة علذ مجموعة من الدول املرجعيةث وهي الدول التي تمتل  أفضل املمارسات  -

  فددي 1211لعددام  فددي جددودة التعلدديم علددذ املسددتو  العددالمي-املراتددب الخمسددة ألاو ددذ  ذات-العامليددة

ول الوصددول إ ددذ أنمددوذج مقتددرح لتطددوير التعلدديم فددي مجموعددة الدددول ألاعضدداء باملكتددب العربددي لددد

 .الخليجث وليس لدولة واحدة

ث ثدددم بدددين   -
ً

مناقشدددة النتدددائج ومقارنتهدددا حسدددب مجددداالت الدراسدددة بدددين مجموعدددة الددددول املرجعيدددة أوال

 .   مجموعة الدول ألاعضاءث  ل علذ حده

تائج حسب مجاالت الدراسة بين مجموعة الدول املرجعية ومجموعة الدول ألاعضاء  مقارنة الن  - 

 . ث و خت ف  شكل كلي ملجموعتي الدول حسب أوجه التشابه

 من حيث ألانموذج: 

تددم تطددوير أنموذًجددا استرشدددادًيا مقترًحددا لتطددوير التعلددديم الثددانوي فددي الدددول ألاعضددداء بمكتددب التربيددة العربدددي     

لدددددددول الخلدددددديج  وتقددددددديم توصدددددديات عامددددددة لتطبيددددددق ألانمددددددوذج  سترشدددددداديث بطريقددددددة تختلددددددف عددددددن الدراسددددددات 

 :منالسابقةث إذ تض

بنية نظام التعليمث تنظيم الزمن : تصورات عميقة عن تطوير التعليم الثانوي في مجاالت ستة -

 .الدراس يث أهداف التعليم الثانويث املنهاج ومسارات التعليم الثانويث املعلمث وتقييم الطلبة
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ة السياسددداتث إدارة النظدددامث وبيئددد: تقدددديم تصدددورات فدددي مجددداالت ث ثدددة داعمدددة لتطبيدددق ألانمدددوذج -

 .التعلم

 .تقديم بنية هيكلية لةنموذج وبنية نظام التعليم وموقع التعليم الثانوي فيه -

 .وضع الخطط الدراسية الهيكلية للمسارات في التعليم العام والتعليم الفني -

 .تم تحديد  تجاهات املنهجية للتعامل التنفيذي مع أنموذج تطوير التعليم الثانوي  -
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 القسم الثالث

عرض تحليلي ألفضل املمارسات العاملية 

الدول -الثانوي  في مجال التعليم

 املرجعية
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 مدخل 1.2

 وريدددددا الجنوبيدددددةث : تنددددداول هدددددذا القسدددددم أفضدددددل املمارسدددددات العامليدددددة فدددددي التعلددددديم الثدددددانوي فدددددي الددددددول املرجعيدددددة   

وفدي هدذا السدياق  .1211قمة جدودة التعلديم فدي تصدنيف  التي تأتي في. اليابانث سنغافورةث هونت  ونجث فنلندا

بنية نظام التعليمث تنظيم الزمن : تم عرض أفضل املمارسات من خ ل تحليل الوثائق وألادبيات في مجاالت

الدراسددد يث أهدددداف التعلددديم الثدددانويث منهددداج ومسدددارات التعلددديم الثدددانويث باطضدددافة إ دددذ معلدددم التعلددديم الثدددانويث 

 .وتقييم الطلبة

وقبددددل عددددرض الوثددددائق وألادبيددددات ومناقشددددتها تددددم عدددددرض السددددياق العددددام للتعلدددديم فددددي الدددددول املرجعيددددةث وهدددددو     

السددددياق الددددذي يحدددددث فيددددده التعلدددديم الثددددانويث وهدددددو مجموعددددة مددددن العوامدددددل الجغرافيددددة والسددددكانية والثقافيدددددة 

 . في تل  الدول  والسياسية و قتصادية  وهي عوامل مساعدة في تطوير التعليم والتعليم الثانوي 

 السياق العام الذي يحدث فيه التعليم 0.2

تقددع  وريددا الجنوبيددة فددي شددرق اسددياث فددي الجددزء الجنددوبي مددن شددبه الجزيددرة الكوريددة الواقعددة  :كوريــا الجنوبيــة 

مدددن   وريدددا الشدددماليةو  ثاليابدددان ثومدددن الشدددرق  الصدددين يحددددها مدددن الغدددرل .مدددن أقصددد ى شدددرق اليا سدددة آلاسددديوية

مالية مددن الكددرة ألارضددية وهددي ذات تقددع  وريددا الجنوبيددة فددي املنطقددة الشدد. مددن الجنددول ومضدديق  وريددا الشددمالث

وعددددد سدددكا ها ث كيلدددومتًرا مربًعدددا 22.121وتبلدددت املسددداحة إلاجماليدددة لكوريدددا الجنوبيدددة . طبيعدددة جبليدددة فدددي الغالدددب

 .(.ت.د") وريا الجنوبية"مليون نسمة  11يفوق 

وريدة فدي القدرون وفي  وريا الجنوبيةث هاجرت مجموعة متنوعة من آلاسديويين املختلفدين إ دذ شدبه الجزيدرة الك

وعلددددذ الددددر م مددددن أن  وريددددا الجنوبيددددة  انددددد فددددي . املاضدددديةث ولكددددن لددددم يبددددق سددددو  عدددددد قليددددل مددددنهم  شددددكل دائددددم

السددابق دولددة متجانسددة للغايددةث إال أ هددا أصددبحد فددي العقدددود ألاخيددرة موطًنددا لعدددد كبيددر مددن ألاعددراق ألاجنبيدددةث 

 خًصا لكل  111انيةث حيث يقدر عدد سكا ها ل و وريا الجنوبية هي واحدة من أكثر دول العالم كثافة سك

أي أكثددر مددن سددتة عشددر ضددعف متوسددط الكثافددة السددكانية للواليددات املتحدددة فدددي -1222كيلددومتر مربددع فددي عددام 

 Demographics of وتعدددد اللغدددة الكوريدددة هدددي اللغدددة الرسدددمية فدددي شدددبه الجزيدددرة الكوريدددة .أواخدددر الثمانينيدددات

South Korea"("1211.) 

ال  1211حسدب التعدداد الدوطني فدي %( 11.1) الكدوريين الجندوبيين معظدم بة للدين فدي  وريدا الجنوبيدةوبالنس  

مدن التعدداد %( 12.1)أمدا املنتسدبين إ دذ املنظمدات الدينيدةث فيمثدل البروتسدتاند . ي ديدنارتباط لهدم رسدمًيا بدأ

مددددددددددن الكدددددددددددوريين %( 2.2)ث ونسددددددددددبة صدددددددددددغيرة %7.9) )الكددددددددددداثوليكيون ث و (%15.5) البوذيددددددددددون السددددددددددكاني الكامدددددددددددلث و 

 .(.ت.د")الدين في  وريا الجنوبية" الجنوبيين تنتمي إ ذ أديان أخر  

: ث سدددددلطات رئيسدددددةأمددددا عدددددن شددددكل الحكدددددم فددددي  وريدددددا الجنوبيددددة فهدددددو جمهوريددددة ديمقراطيدددددة مركزيددددة ولهدددددا ثدددد    

وتعمل السلطتين التنفيذية والتشراعية أساًسا علذ الصعيد الوطنيث علذ . التنفيذية والتشراعية والقضائية

والحكومدات املحليدة شددبه . الدر م مدن أن مختلدف الدوزارات فدي السدلطة التنفيذيددة تضدطلع أيًضدا بمهدام محليدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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. مددل الجهدداز القضددابي علددذ الصددعيدين الددوطني واملحلدديواع. مسددتقلة ولهددا هيئددات تنفيذيددة وتشددراعية خاصددة  هددا

 Government of South Korea"("1211.) ويحدد دستور جمهورية  وريا هيكل حكومة  وريا الجنوبية

ا ومتطور للغايةث وهو الرا ع من حيث الناتج املحلدي إلاجمدا ي   
ً
وُاعد اقتصاد  وريا الجنوبية اقتصاًدا مختلط

ف أن صعود  وريا الجنوبية من واحدة من أفقر البلدان في العالم إ دذ بلدد متقددم وعدا ي ومن املعرو . في اسيا

 . الدخل في بضعة أجيال فقط

إن نظددام التعلدديم الصددارم فددي  وريددا الجنوبيددة وتحمددس الشددعب الكددوري وتعلمدده مسددسوالن إ ددذ حددد كبيددر عددن   

وبعدد أن  انددد  وريددا الجنوبيددة ال توجددد . الددب دازدهدار التكنولوجيددا الفائقددة والتنميددة  قتصدادية السددراعة فددي 

لد ها موارد طبيعية تقريًباث وكثافة سكانية عالية فدي أراضديهاث حصدل تطدور أد  إ دذ الحدد مدن النمدو السدكاني 

املسددتمرث وتشددكيل سددوق اسددته كية داخليددة كبيددرةث تكيفددد مددع اسددتراتيجية اقتصددادية موجهددة نحددو التصدددير 

 .ث  اند  وريا الجنوبية ثامن أكبر مصدر وثامن أكبر مستورد في العالم1212ام لتغذية اقتصادهاث وفي ع

 Economy of South Korea"("1212.) 

  
 
قابلدة  للسداحل  الشددرقيمل  :اليابـان

ُ
ث حيدث تقددُع فدي املنطقدة  امل هدي جزيدرة تدخمة تضدمس عدددًدا مدن الُجدزر  الصدغيرة 

ة  اسدددياث وهدددي علدددذ الحددددود  مددع العديدددد  مدددن  ث أو بحدددُر لقددارمل ددة   إذ يقدددع البحدددُر الشدددرقيمل ث والقندددوات  املائيمل حات 
ن
سدددط

ُ
امل

تين مل مدن روسدياث والكدورين
دلن
ُ
ها عدن  

ُ
ث وهدو البحدُر الدذي يفصدل دة  مدن اليابدان  ث : اليابان علذ الجهدة  الغربيمل ة  الشدماليمل

ها 
ُ
دا مدن جهدة  الشددمال  فيحددس اليابدانع مضديُق البيدروزث والددذي يفصدل ث أممل دة  عدن بحدر  أوخوتسد ث وجزيددرة  والجنوبيمل

ددين  الهددادي مددن الجهتع
ُ
ها املحدديط ث وبحددُر الصددين  الشددرقيس : سددخالين التا عددة  لروسددياث ويحدددس ددة  ث والجنوبيمل ة  الشددرقيمل

 
ً
دة  جغرافيمل

ً
ث و تحتدلس اليابداُن مسداحة ث وجدزُر الكوريدل مدن الجاندب  الشدما يمل الشدرقيمل دة  دة  الغربيمل من الجهة  الجنوبيمل

ُر بنحو   قدن
ُ
 والسدتين فدي ترتيدب  أكبدر  دول  العدالم  مدن  111,211 ت

ع
 الثانيدة

ع
ًعاث وهي بدذل  تحتدلس املرتبدة كيلومتًرا مربمل

عن كبيدرن فدي املظداهر  السدطحية  
ُع بتندوس ث   وتتمتمل  املساحة 

ُ
ل الجبداُلث واملرتفعداُت مدا (التضداراس)حيث

مل
شدك

ُ
 ت

ُ
  حيدث

ددة   11نسددبُته   مددن فددي املئددة  مددن املسدداحة  إلاجماليمل
ً
ددة  فددرنمل اليابددانع تضددمس عددددا ث وباطضددافة  إ ددذ القمددم  الجبليمل للددب د 

ث وتحتددددددددددلس مدددددددددا نسدددددددددبُته  ة  دددددددددُز فددددددددددي املنددددددددداطق  السددددددددداحليمل
مل
دددددددددهول التدددددددددي تترك ددددددددددة   12السس فدددددددددي املئددددددددددة  مدددددددددن املسددددددددداحة  إلاجماليمل

 (.1212فنونث)للب د  

مليون نسمةث بما في ذل  ( 111.11)-يوفًقا ملكتب إلاحصاء اليابان-1211وبلت عدد سكان اليابان حتى يونيو  

والكثافددددددة . 1211مليددددددون نسددددددمة فددددددي يندددددداير  111.111و ددددددان عدددددددد السددددددكان اليابددددددانيين فقددددددط . املقيمددددددين ألاجانددددددب

 خصدددا لكدددل ميدددل  211) 1211 خًصدددا لكدددل كيلدددومتر مربًعدددا اعتبددداًرا مدددن عدددام  111السدددكانية فدددي اليابدددان تمثدددل 

إن سدكان اليابدان يتقدددمون فدي السدن بدوتيرة أسدرع مدن أي دولدة أخددر ث  .وفًقدا ملسشدرات التنميدة العامليدة( مربدع

٪ مددددن 1.1عاًمدددداث مددددن  11عامددددا أو أكثددددر تقريًبددددا فددددي  11وقددددد تضدددداعف عدددددد السددددكان الددددذين يبلغددددون مددددن العمددددر 

وُاعدددددد جميدددددع املدددددواطنين اليابدددددانيين املتجنسدددددين واملدددددواطنين . 1221٪ فدددددي عدددددام 11.1إ دددددذ  1212السدددددكان فدددددي عدددددام 

ين املولددددودين فددددي الددددب د مددددن ذوي الخلفيددددات املتعددددددة ألاعددددراق يابددددانيين فددددي تعددددداد السددددكان فددددي اليابددددان اليابدددداني

"Demographics of Japan("1211.) 



 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 

 39 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

وبالنسدددبة للديانددددة فدددي اليابددددان تعددددد . واللغدددة اليابانيددددة هدددي اللغددددة الوطنيدددة لليابددددان ولدددد ها نظددددام م جمدددي مميددددز   

وفقدددا لةبحددداث إلاحصدددائية السدددنوية حدددول الددددين فدددي عدددام . ساسددديتان للدددب دالشدددنتو والبوذيدددة همدددا الدددديانتان ألا 

في  12.2في املئة من السكان يمارسون البوذيةث و 11.1من قبل الو الة اليابانية لشسون الثقافةث فرن  1212

 Culture of فدي املئدة مدن الدديانات ألاخدر ث وتوجدد أقليدة مسديحية وإسد مية 1.1املئدة يمارسدون الشدنتويةث و

Japan "("1211.) 

. وتتدددألف السدددلطة اليابانيدددة مدددن السدددلطات التشدددراعية والتنفيذيدددة والقضدددائية وتقدددوم علدددذ السددديادة الشدددعبية 

وهدي دولدة اتحاديدةث تضدم سدبعة وأربعدين . 1211وتعمل الحكومة في إطدار دسدتور اليابدان الدذي اعتمدد فدي عدام 

وره احتفدا ي ولدديس لديده أي صدد حيات تتعلدق بالحكومددةث شدعبة إداريدةث واعمددل إلامبراطدور كددرئيس للدولدةث ود

 مددددن ذلدددد ث فددددرن مجلددددس الددددوزراءث الددددذي يضددددم وزراء الدولددددة ورئدددديس الددددوزراءث هددددو الددددذي يدددددير الحكومددددة 
ً

وبدددددال

 Government of Japan" ("1211.) والخدمة املدنية واسيطر عليها

ث إذ حددث 1212ة  قتصدادية التدي أعقبدد عدام وقد تطور  قتصاد الياباني في العقود الث ثدة مدن التنميد   

وُاعدددددد اقتصدددداد اليابدددددان .   نمددددو اقتصددددادي سدددددراع يشددددار إليددددده باسددددم امل جدددددزة  قتصددددادية اليابانيددددة  عدددددد الحددددرل

وهي ثالث أكبر دولة في العالم من حيدث النداتج املحلدي إلاجمدا ي  سدميث وهدي . اقتصاد سوق حر متطور للغاية

ووفقدا لصدندوق . واليابان عضو فدي مجموعدة السدبعة ومجموعدة العشدرين. م في العالمثاني أكبر اقتصاد متقد

 Economy 1212فدي عدام دوالرا 111111النقدد الددو يث بلدت نصديب الفدرد مدن النداتج املحلدي إلاجمدا ي فدي الدب د 

of Japan"  ("1211) 

ي  هايددة شددبه جزيددرة امل يددو هددي دولددة صددغيرةث حضددرية  شددكل كبيددرث وتقددع فددي جنددول شددرق اسددياث فدد :ســنرافورة

ويفصددددددددددددددددلها  كيلددددددددددددددددومتر مربددددددددددددددددعث   111.1تبلددددددددددددددددت مسدددددددددددددددداحة سددددددددددددددددنغافورة إلاجماليددددددددددددددددة . بددددددددددددددددين ماليزيددددددددددددددددا واندونيسدددددددددددددددديا

 .مضيق جوهور  ماليزيا وعن مضيق سنغافورة إندونيسيا عن

. وإلاقلدديم الرئي دد ي فددي سددنغافورة هددو جزيددرة علددذ شددكل مدداسث وبقيددة أراضدديها تشددمل جددزر صددغيرة محيطددة  هددا

 .مترا فوق مستو  سطح البحر 11ومعظم سنغافورة ال يزيد ارتفاعها عن 

وبالنسددددبة للمنددددال تحدددددث العواصددددف الرعديددددة  عددددد الظهددددر  شددددكل متكددددرر فددددي سددددنغافورةث التددددي لددددد ها منددددال    

 ويصنف منال سنغافورة علذ أنه منال الغابات املطيرة  ستوائية. استوابي

  "Geography of Singapore""(2021). 

ث ونسبة كبيدرة مدن سدكا ها ليسدوا مقيمدين 1212حتى يونيو . ن نسمةمليو  1.12ويبلت عدد سكان سنغافورة   

وسددنغافورة . ث وتعددد سددنغافورة ثدداني أكثددر الدددول كثافددة فددي العددالمث  عددد مونددا و الصددغيرة(مليددون  1.11)دائمددين 

ث واملدداليزيين (٪ مددن السددكان املددواطنين11.1)بلددد متعدددد ألاعددراق والثقافدداتث إذ بلغددد نسددبة العرقيددة الصددينية 

وهندددددددددا  أيضدددددددددا . واشدددددددددكل السدددددددددنغافوريون الصدددددددددينيون  البيدددددددددة السدددددددددكان(. ٪1.1)ث والهندددددددددود العدددددددددرقيين (11.2٪)

امل يددددو : وهنددددا  أربددددع لغددددات رسددددمية فددددي سددددنغافورة. واعتددددرف بددددامل يو كمجتمددددع أصددددلي. ألاوراسدددديين فددددي سددددنغافورة

. إلانجليزيدددة هدددي لغدددة العمدددل الرئيسدددة امل يدددو هدددي اللغدددة الوطنيدددةث بينمدددا اللغدددة. وإلانجليزيدددة واملانددددرين والتاميليدددة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D9%88%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D9%88%D9%87%D9%88%D8%B1
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التعلددديم فدددي سدددنغافورة ثندددابي اللغدددة حيدددث اللغدددة إلانجليزيدددة هدددي الوسددديلة الرئيسدددة للتعلددديم ويدددتم تعلددديم الطلبدددة 

أيضددددا لغددددة ثانيددددة قددددد تكددددون امل يددددو أو املاندددددرين أو التأميددددلث أمددددا ألاديددددان فتشددددمل ألاديددددان البوذيددددة واملسدددديحية 

 Demographics of Singapore"("1211.)وسية و يرهاوإلاس م والطاوية والهند

رئددديس )وسدددنغافورة هدددي جمهوريدددة برملانيدددةث وتتكدددون السدددلطات مدددن السدددلطة التنفيذيدددةث والسدددلطة التشدددراعية  

 Government of (املحكمدة العليدا واملحداكم الفرعيدة فدي سدنغافورة)والسدلطة القضدائية ( سدنغافورة والبرملدان

Singapore"     ("1211.) 

وُاعدددددد اقتصددددداد سدددددنغافورة اقتصددددداد سدددددوق حدددددر متطدددددور للغايدددددةث وقدددددد صدددددنف املنتدددددد   قتصدددددادي العدددددالمي    

اقتصاد سنغافورة علذ أنه ألاكثر انفتاًحا في العالمث وهو ثالث  قتصاديات في العالم ألاقل فساًداث وألاكثدر 

حيددث أعلدددذ نصددديب للفددرد مدددن النددداتج املحلدددي وتعددد سدددنغافورة فدددي املرتبددة الثانيدددة مدددن . تأييددًدا لةعمدددال التجاريدددة

ويقددددع مقددددر منتددددد  التعدددداون  قتصددددادي  سدددديا . (PPP)إلاجمددددا ي فددددي العددددالم مددددن حيددددث تعددددادل القددددوة الشددددرائية 

 Economy of Singapore ("1211.) "         في سنغافورة( APPP)واملحيط الهادي 

: ويمكددددن تقسددددديمها جغرافيددددا إ دددددذ ث ثددددة أقددددداليم منطقددددة تتبددددع إدارًيدددددا جمهوريددددة الصدددددين الشددددعبيةث: هونــــغ كـــــونج

وهونددددت  ونددددت هدددددي مدينددددة سدددداحلية ومينددددداء رئدددديس فددددي جندددددول .  ولددددونث جزيددددرة هوندددددت  ونددددتث وألاقدددداليم الجديددددددة

الصدددينث علدددذ الحددددود مدددع مقاطعدددة قوانغددددونت عبدددر مديندددة شنتشدددن مدددن الشدددمالث وبحدددر الصدددين الجندددوبي مدددن 

وشددددبه الجزيددددرة عنددددد مصددددب دلتددددا  هددددر  112زرهددددا إلاقليميددددة ال تقددددع هونددددت  ونددددت وج. الغددددرل والشددددرق والجنددددول

وتبلددددت ". الصدددين الكبددددر  "ومنطقددددة هوندددت  ونددددت متميدددزة عددددن البدددر الددددرئيس للصددددينث ولكدددن تعددددد جدددزًءا مددددن . اللسلدددس

 .كيلو متر مربع 1,122مساحة هونت  ونت إلاجمالية 

تتكدددون فدددي الغالدددب مدددن املرا ددددي أو وتضددداراس هوندددت  دددونج جبليدددةث مدددع القليدددل جدددًدا مدددن ألارا ددد ي املسدددطحةث و   

الغابات أو الشجيرات أو ألارا  ي الزراعيةث ومنال هونت  ونت شبه استوابيث ورياح موسميةث مع شتاء جاف 

 Geography of Hong Kong"("1211.) . "باردث وصيف حار ورطب

نسدددمة  1122حدددوا ي  م يدددين نسددمةث بكثافدددة تبلدددت 1يزيدددد قلدددي  عدددن  1211وعدددد سدددكان هوندددت  دددونج فدددي عددام    

وهدددذا يجعدددل هوندددت  وندددت را دددع أكثدددر املنددداطق كثافدددة سدددكانية فدددي العدددالمث  عدددد ما ددداو وموندددا و . لكدددل كيلدددومتر مربدددع

 .وسنغافورة

٪ مدن 21ومن الناحية العرقيةث تتكون هونت  ونت  شكل رئيس من الصدينيين الهدانيين الدذين يشدكلون حدوا ي 

املهددداجرين مدددن أمددداكن أخدددر  فدددي جندددول الصدددين وحدددول العدددالم  عدددد وهندددا  أيضدددا عددددد مدددن أحفددداد ... السدددكانث 

ث بمدا فدي ذلد  عددد "أقليات عرقية"٪ من سكان هونت  ونت علذ أ هم 2 هاية الحرل العاملية الثانيةث ويصنف 

وبالنسددبة للغدددة فدددي  .٪ مدددن السدددكان1.1كبيددر مدددن الفلبينيدددين وإلاندونيسدديينث الدددذين يشدددكلون معددا مدددا يقدددرل مددن 

واسددددتخدم  البيددددة . إلانجليزيددددةث والصددددينية: كمسددددتعمرة بريطانيددددة سددددابقةث لددددد ها لغتددددين رسددددميتين هونددددت  ونددددتث

ومددع ذلددد ث نظددًرا لدددور هونددت  ونددت كمركددز للتجددارة والتمويدددل . السددكان اللغددة الكانتونيددة  لغددة منطوقددة معتددادة

وجدددددودة فدددددي الددددددوليينث وهندددددا  أيضدددددا مجموعدددددة واسدددددعة مدددددن مجموعدددددات ألاقليدددددات تتحددددددث عشدددددرات اللغدددددات امل
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ليسدددددوا  1212اعتبدددددارا مدددددن عدددددام ( ٪11.1)فدددددأن أكثدددددر مدددددن نصدددددف السدددددكان أمدددددا الددددددين فدددددي هوندددددت  دددددونج  .إلاقلددددديم

ويمكددن تصددنيف أتبدداع املتدددينين فددي هونددت  ونددت إ ددذ مجموعددة متنوعددة مددن ألاديددانث مددن بينهددا الطاويددة . متدددينين

نسددددبة لة ددددخا  املنحدددددرين مددددن أصددددل ألاديددددان شددددابعة بال( البوذيددددة الصددددينية علددددذ وجدددده التحديددددد)والبوذيددددة 

صدددينيث وتحظدددى املعتقددددات الكونفوشيوسدددية  شدددعبية فدددي هوندددت  وندددتث ولكدددن يمكدددن القدددول مدددا إذا  دددان يمكدددن 

ث اعتبددددددددار الكونفوشيوسددددددددية ديًندددددددداث علددددددددذ هددددددددذا النحددددددددوث يددددددددتم اسددددددددتبعاد الكونفوشيوسددددددددية فددددددددي  عدددددددد  الدراسددددددددات

شدددابعة أيًضددداث وكدددذل  الدددديانات الشدددعبية الصدددينية ( البروتسدددتانتية والكاثوليكيدددة معدددا)املعتقددددات املسددديحية و 

 .Demographics of Hong Kong("1211)"         ير املنظمةث والتي قد يذكر أتباعها أ ها ليسد دينية   

ث منهية بذل  أكثر من قرن ونصف من 1221يوليو  1في  وبالنسبة لسيادة هونت  ونج فقد نقلد إ ذ الصين   

أصبحد هونت  ونج منطقة إدارية خاصة لجمهورية الصين الشعبية تتمتع بدرجدة عاليدة و . الحكم البريطاني

مدددددن الحكدددددم الدددددذاتي فدددددي جميدددددع ألامدددددور باسدددددت ناء الشدددددسون الخارجيدددددة والددددددفاعث والتدددددي هدددددي مسدددددسوليات حكومدددددة 

فظ والقددانون ألاساسدد يث سددتحت( 1221)ووفًقددا لإلعدد ن الصدديني البريطدداني املشددتر  . جمهوريددة الصددين الشددعبية

هونددددت  ددددونج بنظمهددددا السياسددددية و قتصددددادية والقضددددائية وطريقددددة حياتهددددا الفريدددددةث وستواصددددل املشدددداركة فددددي 

عاما علدذ ألاقدلث وحكومدة هوندت  وندت ليبراليدة اقتصدادًياث  12 تفاقيات واملنظمات الدولية كرقليم تا ع ملدة 

ات مجدالس املقاطعداتث وفدي انتخابدات نصدف ولكن في الوقد الحا ي ال يمدنح حدق  قتدراع العدام إال فدي انتخابد

مدن خد ل هيئدة انتخابيدة مدع ( الرئيس التنفيذي لهونت  ونج)ويتم انتخال رئيس الحكومة . املجلس التشراعي

 "" أ لبيدة أعضدا ها املنتخبدين مدن قبدل عددد محددود مدن النداخبين  شدكل رئديس فدي قطاعدات ألاعمدال واملهنيدة

Politics of Hong Kong(1211 .) 

اقتصداد هوندت  ونددت هدو اقتصدداد سدوق حددرة متطدور للغايددة يتميدز بانخفدداض الضدرائب وتجددارة املدوان  الحددرة و  

وتشدددددمل نقددددداط القدددددوة  قتصدددددادية فدددددي هوندددددت  وندددددت بكونددددده نظاًمدددددا ... تقريًبدددددا والسدددددوق املاليدددددة الدوليدددددة الراسدددددخة

تياطيددات وافددرة مددن النقددد ألاجنيدديث اث ويكدداد ال يكددون هنددا  ديددن عددامث ونظددام قددانوني قددويث واحمصددرفًيا سددليًم 

  Economy of   Hong  Kong        ("1211.)  "وتدابير صارمة ملكافحة الفساد

تقددع علددذ حدددود بحددر البلطيددق وخلدديج بوثنيددا وخلدديج فنلنددداث إذ يحدددها مددن الغددرل السددويدث والنددرويج  :فنلنــدا

عبددر خلدديج فنلنددداث وهددي الدولددة الواقعددة فددي مددن الشددمالث وروسدديا مددن الشددرقث بينمددا تقددع إسددتونيا إ ددذ الجنددول 

ث ويمكدن تقسديم فنلنددا إ دذ 1  م 111,212وتبلدت املسداحة إلاجماليدة لفنلنددا . أقص ى شمال  تحاد ألاوروبدي

ألارخبددي تث وألارا دد ي املنخفضددة السدداحليةث وهضددبة بحيددرة مركزيددة أعلددذ قلددي ث ومرتفعددات إ ددذ : ثدد ث مندداطق

أما شمال وشرق فنلندا قليلة . يتركز معظم السكان واملوارد الزراعية في الجنولالشمال والشمال الشرقيث و 

وتتميدز جغرافيدة فنلنددا . و ابة تايغا هي نوع الغطاء النباتي املهديمن. السكان تحتوي علذ مناطق برية شاسعة

              ية املختلطةبموقعها الشما يث واملنا ر الطبيعية املنتشرة في  ل مكان من الغابات والبحيرات الشمال

( "1211.) Geography of Finland " 
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نسددددمة لكددددل  12مليددددون نسدددمةث ويبلددددت متوسددددط الكثافدددة السددددكانية  1.11ويبلدددت عدددددد سددددكان فنلنددددا أكثددددر مددددن   

وهدددددذا يجعلهدددددا ثالدددددث أكثدددددر البلددددددان كثافدددددة سدددددكانية فدددددي أوروبددددداث  عدددددد أيسدددددلندا (. ميدددددل مربدددددع/12)كيلدددددومتر مربدددددع 

وألاصل إلاثني املهيمن هدو الفنلندديث ولكدن هندا  أيضدا أقليدات . ندا بلد متجانس عرقيا نسبًيافنلث و والنرويج

ونتيجة للهجرة ألاخيرةث توجد آلان أيًضا . تاريخية بارزة من الفنلنديين والسويديين والشعب الصامي والغجر

واللغددات الرسددمية هددي . نلندددامجموعددات كبيددرة مددن إلاثنددين الددروس والعددراقيين وإلاسددتونيين والصددوماليين فددي ف

و انددد فنلندددا مددن . فددي املئددة مددن السددكان الفنلنددديين 1.1الفنلنديددة والسددويديةث وألاخيددرة هددي اللغددة ألام لحددوا ي 

 Demographics of Finland("1211.) "القرن الثالث عشر إ ذ أوائل القرن التاسع عشر جزًءا من السويد 

 حية هي السائدةث حيث دخلد فنلندا في القرن الثاني عشرثوبالنسبة للدين في فنلندا فتعد املس

٪ ينتمددددددددددون إ ددددددددددذ الكنيسددددددددددة 1.1٪ مددددددددددن الفنلنددددددددددديين ينتمدددددددددون إ ددددددددددذ الكنيسددددددددددة إلانجيليددددددددددة اللوثريدددددددددةث و11.2حيدددددددددث 

 Culture of Finland"("1211.).ألارثوذكسية الفنلندية

ود السياسدددة الخارجيدددة للدددب د وهدددو ونظدددام الحكدددم فدددي فنلنددددا جمهوريدددة برملانيدددةث يرأسدددها الدددرئيسث الدددذي يقددد   

القائدددددد ألاعلدددددذ لقدددددوات الددددددفاع الفنلنديدددددةث ورئددددديس الحكومدددددة الفنلنديدددددة يقدددددود السدددددلطة التنفيذيدددددة فدددددي الدددددب دث 

. والسددددلطة التشددددراعية منوطددددة بالبرملددددان الفنلنددددديث والقضدددداء مسددددتقل عددددن السددددلطتين التنفيذيددددة والتشددددراعية

ويرأس النظامان القضائيان املحكمة . كم العادية واملحاكم إلاداريةاملحا: ويتكون الجهاز القضابي من نظامين

وتنظددر املحدداكم إلاداريددة فددي القضددايا التددي يطعددن فيهددا فددي القددرارات . العليددا واملحكمددة إلاداريددة العليددا علددذ التددوا ي

لنحددددو وال يمكددددن الطعددددن فددددي دسددددتورية القددددانون إال علددددذ ا –وال توجددددد محكمددددة دسددددتورية فددددي فنلندددددا . الرسددددمية

 "Politics of Finland (.1211") .املطبق علذ قضية فردية في املحكمة

واقتصددداد فنلنددددا هدددو اقتصددداد صدددنا ي للغايدددةث ونصددديب الفدددرد مدددن النددداتج مماثدددل القتصدددادات أوروبدددا الغربيدددة   

فدي  11.1وأكبر قطاع فدي  قتصداد الفنلنددي هدو الخددمات بنسدبة . ألاخر  مثل فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة

وفيمدددا يتعلدددق بالتجددددارة . فدددي املئددددة 1.2فددددي املئدددةث وإلانتددداج ألاو ددددي هدددو  11.1املئدددةث يليددده التصددددنيع والتكريدددر بنسدددبة 

 11.1)وأكبر الصناعات هي إلالكترونيات . الخارجيةث فرن القطاع  قتصادي الرئيس هو الصناعة التحويلية

 11.1)ث وصدناعة الغابدات (في املئدة 11.1)املعدنية املهندسة  ث وآلاالت واملركبات و يرها من املنتجات(في املئة

. وفنلنددا لدد ها أخشدال ومدوارد عديددة مدن املعدادن وامليداه العذبدة(. في املئة 12.2)ث واملواد الكيميائية (في املئة

لددده ( الددذي ينفددق عليددده دافعددو الضددرائب نحددو مليددداري يددورو سددنوًيا)فالغابددات ومصددانع الددورق والقطددداع الزرا ددي 

ومنطقددددددددددة هلسددددددددددنكي الكبددددددددددر  تولددددددددددد حددددددددددوا ي ثلددددددددددث الندددددددددداتج املحلددددددددددي . وضددددددددددع حسدددددددددداس سياسددددددددددًيا لسددددددددددكان الريددددددددددف

 Economy of Finland("1211.)"إلاجما ي
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 عرض تحليلي ألفضل املمارسات العاملية 2.2

مدددددددا أفضددددددل املمارسدددددددات العامليددددددة فدددددددي مجددددددال تطدددددددوير التعلدددددديم الثدددددددانوي فددددددي الددددددددول "يددددددنص التسدددددداؤل ألاول   

 ية؟املرجع

تدددم عدددرض تجدددارل الددددول املرجعيدددة فدددي تطدددوير التعلددديم الثدددانويث مدددن خددد ل  ولإلجابدددة علدددذ هدددذا التسددداؤل   

تحليل الوثائق وألادبياتث ومناقشة النتائج  شكل تركييي من خ ل مقابلتها بدين الددول املرجعيدة حسدب 

 :املجاالت علذ النحو آلاتي

 بنية نظام التعليم  1.2.2

 وثائق وألادبياتتحليل ال1.1.2.2    

دور الحضددددانةث : يتكددددون نظددددام التعلدددديم فددددي  وريددددا الجنوبيددددة مددددن مرحلددددة مددددا قبددددل املدرسددددة: كوريــــا الجنوبيــــة   

وروضات ألاطفال ملن هم في سن الرا عة حتى السادسةث وهي مسسسات خارج نظام مرحلدة التعلديم إلالزامدي 

مددددددن التعلددددديم إلالزامدددددي املجددددددانيث مدددددن سددددددن  ث ومرحلدددددة التعلدددددديم  بتددددددابي ومددددددتها سددددددد سدددددنوات(1221خليدددددلث)

السادسدة وحتدى سدن الثانيدة عشدرةث والتعلديم الثددانوي الدذي يتكدون مدن املدرسدة الثانويدة املتوسدطة واملدرسددة 

مددن -والدراسددة فددي املدرسددة الثانويددة املتوسددطة إلزاميددة . الثانويددة العليدداث ومدددة الدراسددة لكددل منهددا ثدد ث سددنوات

الخامسدة عشدرةث أمدا الدراسدة فدي املدرسدة الثانويدة العليدا  يدر إلزاميدةث ويلتحدق  سن الثانية عشدرة وحتدى سدن

 (. MWENDA, 2013  1221خليلث) ها الطلبة من سن الخامسة عشرة وحتى سن الثامنة عشرة 

وتشدددرف علدددذ التعلددديم وزارة التعلددديم والعلدددوم والتكنولوجيدددا .1-1-1:واعمدددل نظدددام التعلددديم الكدددوري وفدددق سدددلم  

 .MWENDA, 2013)  1211  الدخيل ث1221خليلث)

يتكددون نظددام التعلدديم فددي اليابددان مددن مرحلددة ريدداض ألاطفددالث ومرحلددة التعلدديم  بتدددابي ومدددتها سددد : اليابــان  

سنوات من التعليم إلالزامي املجاني لةطفال جميًعا  عد بلو همث عامهم السدادسث ويقسدم التعلديم الثدانوي 

املرحلددة الثانويددة الدددنيا أو املرحلدة املتوسددطة وهددي إلزاميددةث واملرحلددة : ث سددنواتإ دذ مددرحلتين مدددة  ددل منهمددا ثد  

وتشدرف وزارة (. 1211كمدا ورد ذلد  فدي الددخيلث Education in Japan,2005,  1212حمدودث)الثانويدة العليدا 

بمرحلددة مددا قبددل  التعلديم والثقافددة والرياضددة والعلددوم والتكنولوجيددا فددي اليابددان علددذ جوانددب التعلدديم  افددة بدددًءا

 إ دددددذ املرحلدددددة الثانويدددددة العليدددددا والتعلددددديم العدددددا ي فدددددي القطددددداعين العدددددام والخدددددا  علدددددذ حدددددد سدددددواء 
ً
املدرسدددددة وصدددددوال

(Education in Japan 1211ث كما ورد ذل  في الدخيلث1221ث.) 

لددذين وفددي سدنغافورة تعددد مرحلددة مدا قبددل املدرسدةث التددي تسددمى روضدة ألاطفددالث يمكدن لةطفددال ا: سـنرافورة  

. تتراوح أعمارهم بين ث ثة وسدتة أعدوام أن يحضدروا إمدا روضدة أطفدال عامدة أو خاصدة أو مركدز رعايدة أطفدال

فدددي السدددابقث  اندددد وزارة التنميدددة  جتماعيدددة وألاسدددرية تشدددرف علدددذ مراكدددز رعايدددة ألاطفدددال بينمدددا تشدددرف وزارة 

لحكومددددة و الددددة تنميددددة الطفولددددة املبكددددرة ث أنشددددأت ا1211ولكددددن فددددي عددددام . التربيددددة والتعلدددديم علددددذ ريدددداض ألاطفددددال

(ECDA )لتنسيق إلاشراف علذ جميع أشكال التعليم في مرحلة الطفولدة املبكدرة. (NCEE, 2021- Singapore) 

يتم توفير هذه املرحلة من التعلديم . والتعليم  بتدابي الذي يبدأ من سن السادسة وهو إلزامي في سنغافورة
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بتدائيدددة للصدددف السدددادسث وهدددي مقسدددمة إ دددذ فتدددرة تأسيسدددية مددددتها أربدددع سدددنواتث مجاًنددداث وتسدددتمر املدرسدددة   

واملرحلدددة الثانويدددة ملددددة أربدددع أو خمدددس سدددنوات وهدددي . طعدددداد ألاطفدددال للتعلددديم الثدددانوي " التوجيددده"وسدددنتين مدددن 

يم قبل في  هاية هذه الفترةث يخضع جميع الطلبة المتحانث ويمكنهم  عد ذل  اختيار مواصلة التعل. إلالزامية

يتكون التعليم قبل الجدامعي مدن دورة مددتها سدنتان أو ثد ث سدنوات . الجامعي إذا حصلوا علذ درجات جيدة

 Singapore education system"".(2017)مصددممة خصيًصددا للطلبددة الددذين ير بددون فددي  لتحدداق بالجامعددة 

  .ويتم التحكم في النظام التعليمي مركزًيا من وزارة التربية والتعليم

مراكز رعاية ألاطفال وريداض : يتكون النظام التعليمي في هونت  ونج من مرحلة ما قبل املدرسة: هونغ كونغ   

واملرحلددددة . ألاطفددددال التددددي تقدددددم خدددددمات لةطفددددال مددددن سددددن ثدددد ث إ ددددذ سددددد سددددنواتث ويددددديرها القطدددداع الخددددا 

واملرحلددة  .فيهددا مدددة سددتة أعددوام بتدائيددة التددي يدددخل الطفددل فيهددا مددع بلو دده السادسددة مددن العمددرث واسددتمر 

 Hongثدد ث فددي املرحلددة الثانويددة الدددنيا وثدد ث فددي املرحلددة الثانويددة العليددا )التددي مدددتها سددد سددنوات  الثانويددة

Kong education" (n.d.) "وتشرف علذ التعليم وزارة التربية والتعليم. 

الرعايدددة فدددي مرحلدددة الطفولدددة : ل املدرسدددةويتكدددون نظدددام التعلددديم فدددي فنلنددددا مدددن مرحلدددة التعلددديم مدددا قبددد :افنلنـــد 

. املبكرةث ورياض ألاطفالث ويلتحق  ها ألاطفال في عمر سد سنواتث وهي مرحلدة مجانيدة واختياريدة لةطفدال

ثددم املرحلدددة  ثواملرحلددة  بتدائيددة الدددذي يبدددأ التعلددديم إلالزامددي فيهددا مدددع بلددوغ الطفدددل الفنلندددي سددنته السدددا عة

 ث سددددنوات وهددددي إلزاميددددةث واملرحلددددة الثانويددددة العليددددا ومدددددتها ثدددد ث سددددنواتث وبرتمددددام الثانويددددة الدددددنيا ومدددددتها ثدددد

. املرحلددددة الثانيددددة مددددن التعلدددديم الثددددانويث العددددام واملسددددي علددددذ حددددد سددددواءث يتأهددددل الطلبددددة ملتا عددددة التعلدددديم العددددا ي

 (.1212ندية للتعليمثالو الة الوطنية الفنل) وتشرف وزارة التعليم والثقافة علذ  ل التعليم املمول حكومًيا
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 مناقشة النتائج 0.1.2.2

وبقددراءة تركيبيددة لنتدددائج تحليددل الوثددائق وألادبيدددات ملحددور بنيددة النظدددام التعليمددي فددي الددددول املرجعيددة يتضدددك أن            

تدائيدددةث بنيدددة التعلددديم فيهدددا متشدددا هة مدددن حيدددث أن النظدددام يتكدددون مدددن التعلددديم مدددا قبدددل املدرسددد يث واملرحلدددة  ب

وتشدددددرف وزارت التعلددددديم علدددددذ قطددددداع التعلددددديم . واملرحلدددددة الثانويدددددة العليدددددا( املتوسدددددطة)واملرحلدددددة الثانويدددددة الددددددنيا 

 أ هددا تختلددف مددن حيددث التسددمية ونطدداق  ختصاصدداتث حيددث تسددمى وزارة التربيددة والتعلدديم فددي 
مل
والتدددريبث إال

قافددددةث ويددددزداد نطدددداق  ختصاصددددات فددددي  وريددددا سددددنغافورة وهونددددت  ددددونجث وتسددددمى فددددي فنلندددددا وزارة التعلدددديم والث

ويتسع نطاق  ختصاصات بصدورة أكبدر " وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا" الجنوبية حيث تسمى الوزارة 

وحول سن ". وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا " وأشمل في اليابان حيث تسمى الوزارة 

فددددق أ لدددددب الدددددول املرجعيددددة علدددددذ سددددن السادسدددددةث وتنفددددرد فنلندددددا حيدددددث تحدددددد سدددددن الدددددخول ا ددددذ املدرسدددددة تت

وتتفددق الدددول املسددتهدفة بالدراسددة  شددأن تسددمية التعلدديم الثددانوي . السددا عة السددن املناسددب لدددخول املدرسددة

والثانويدة العليدا للصدفوف ( 2-1)ومدتهث حيث تتكون من سدد سدنواتث وتقسدم إ دذ الثانويدة الددنيا للصدفوف 

ث ماعددددا سدددنغافورة التدددي تحددددد عددددد سدددنوات التعلددديم الثدددانوي بددداألربع سدددنواتث او خمدددس سدددنوات فدددي (12-11)

وحدددددول التعلددددديم  لزامدددددي تتفدددددق الددددددول . املسدددددار العدددددادي ألا ددددداديمي  عدددددد سدددددد سدددددنوات مدددددن التعلددددديم  بتددددددابي

 أن أ ل هددددددا تحدددددددد التعلدددددديم إلالزامددددددي تسددددددع سددددددنوات يشددددددمل املددددددر 
مل
حلتين  بتدائيددددددة املرجعيددددددة علددددددذ ضددددددرورتهث إال

سدددددددد سددددددنوات فتدددددددرة التعلددددددديم : والثانويددددددة الددددددددنياث ماعدددددددا سدددددددنغافورة تحدددددددد التعلددددددديم إلالزامددددددي  عشدددددددر سددددددنوات

 . بتدابيث وأربع سنوات التعليم الثانوي 

 تنظيم الزمن الدراس ي 0.2.2

 تحليل الوثائق وألادبيات1.0.2.2    

املدرس ي من فصلين دراسيينث يمتد ألاول من مارس حتى في  وريا الجنوبية يتكون التقويم : كوريا الجنوبية 

يوًمددددا علددددذ جميددددع  112يوليددددو والثدددداني مددددن أ سددددطس حتددددى فبرايددددرث وعدددددد أيددددام الحضددددور الدراسدددد ي ال يقددددل عددددن 

 عدام  11الدراسية في العدام  وعدد ألاسابيع ..(Diem, Levy, VanSickle,2021)املستويات الث ثة 
ُ
أسدبوًعا مندذ

1211 (1211. (MWENDA,  

ساعة دراسيةث وبالنسبة للصف ألاولث تم تخصيص عدد ساعات  11وعدد الساعات الدراسية أسبوعًيا    

والسددداعة . سددداعة دراسدددية 12الدراسدددة فدددي ألاسدددبوعث بمدددا فدددي ذلددد  املدددواد  ختياريدددة وألانشدددطة ال صدددفيةث ملددددة 

دقيقدددددة فدددددي  12دارس املتوسدددددطةث ودقيقدددددة فدددددي املددددد 11دقيقدددددة فدددددي املددددددارس  بتدائيدددددةث و 12التعليميدددددة تسددددداوي 

ومدددددع ذلددددد ث يمكدددددن للمدرسدددددة تغييدددددر هدددددذه الفتدددددرة الزمنيدددددة اعتمددددداًدا علدددددذ الطقدددددس واملوسدددددمث . املددددددارس الثانويدددددة

 Ministry of Education, Science "     ومحتدددددو  الدددددتعلمث ومدددددا إ دددددذ ذلددددد ، ومراحدددددل نمدددددو الطلبدددددة

andTechnology"(2008).  
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رسددة الثانويددة فددي تمددام السدداعة الثامنددة صددباًحا إ ددذ السدداعة الرا عددة  عددد الظهددرث ويبدددأ اليددوم الدراسدد ي فددي املد  

ث 2018)سدداعات فددي اليددوم  2ومتوسددط عدددد السدداعات الدراسددية فددي التعلدديم الثددانوي . يددوم فددي ألاسددبوع 1.1ملدددة 

Ncee.) 

ظددددم املدددددارس نظددددام تعتمدددد مع. تبدددددأ السددددنة الدراسددددية فدددي أبريددددل وتنتهددددي فددددي مدددارس مددددن العددددام التددددا ي: اليابـــان   

الفصدول الث ثدةث حيددث يبددأ الفصددل الدراسد ي ألاول مدن أبريددل إ دذ أ سددطسث والفصدل الثداني مددن سدبتمبر إ ددذ 

ث (من  هاية يوليو إ ذ  هاية أ سطس)هنا  أيًضا إجازة صيفية . ديسمبرث والفصل الثالث من يناير إ ذ مارس

مددددددددددن  هايددددددددددة مددددددددددارس إ ددددددددددذ بدايددددددددددة )جددددددددددازة الربيددددددددددع ث وإ(مددددددددددن  هايددددددددددة ديسددددددددددمبر إ ددددددددددذ بدايددددددددددة يندددددددددداير)وعطلددددددددددة شددددددددددتوية 

 . )JAPANESE EDUCATIONAL SYSTEM"                                                    (0201"(أبريل

يوًمددددا فدددي الواليددددات املتحدددددة  122فدددي اليابددددانث مقارندددة بددددد  112والحدددد ألادنددددى لعددددد أيددددام الدراسددددة فدددي العددددام هددددو   

"Secondary education in Japan"(2021). 

 .(.UNESCO Bangkok ,n.d)أسبوًعا  11وتبلت عدد ألاسابيع الدراسية في اليابان 

وتبلت عدد أيام الدراسة ألاسبوعية باملدارس  بتدائية والثانويدة سدتة أيدام فدي ألاسدبوع فدي اليابدان حتدى عدام   

لدوزارة للمددارس برعدادة دوام يدوم ث سدمحد ا1211ومدع ذلد ث فدي عدام . ث عندما انتهى دوام يدوم السدبد1221

 مددددا تسددددتغرق  ددددل منهددددا 
ً
 12السددددبد إذا رأت ذلدددد ث ويتكددددون اليددددوم املدرسدددد ي مددددن سددددتة حصددددص دراسدددديةث وعددددادة

 "(. NCEE,2021-J) ,2021" JAPANESE EDUCATIONAL SYSTEM. دقيقة

 (.Nceeث 2018)ساعات في اليوم  1ومتوسط عدد الساعات الدراسية في التعليم الثانوي 

يبدأ العام الدراس ي في شهر يناير وينتهي في ديسمبر من  ل عام ويتوزع إ ذ أربعة فصدول مددة  دل : نرافورةس

واحددد منهددا عشددرة أسددابيعث ويتمتددع الطلبددة  عطلددة ملدددة أسددبوع واحددد خدد ل الفصددلين الثدداني والثالددث ثددم عطلددة 

عددد أيدام التددراس فدي العدام إ دذ ملدة شدهر منتصدف العدام الدراسد ي وشدهر ونصدف  هايدة العدامث ويصدل إجمدا ي 

 الفترة ألاو ذ بينما تبدأ الفترة الثانية في . يوًما 121
ً
ويبدأ اليوم الدراس ي في الساعة السا عة والنصف صباحا

نافددددددذة علددددددذ تعلدددددديم "السدددددداعة الواحدددددددة وتنتهددددددي فددددددي السدددددداعة السادسددددددة والنصددددددف مسدددددداًءاث وملدددددددة خمددددددس أيددددددام 

 (.Nceeث 2018) ساعة في اليوم 1.12الدراسية في التعليم الثانوي ومتوسط عدد الساعات (. 1211")متميز

يبددددأ العدددام الدراسددد ي فدددي هوندددت  دددونج فدددي أ سدددطسث وينتهدددي فدددي يونيدددوث ويتكدددون مدددن ث ثدددة فصدددول : هونـــغ كـــونج 

  دراسيةث مدة  ل منها ث ثة أشهرث وهنا  عدد من فترات الراحة والعط ت الدراسية

 Hong KONG school"  " .(2021)  أسددبوًعا  11يوًمددا تتددوزع علددذ  122ويتكددون العددام الدراسدد ي مددن"ESF 

PRIMARY AND SECONDARY ("1212 .)واسدتمر اليدوم الدراسد ي العدادي . و دل أسدبوع خمدس أيدام دراسدية

لطلبة املرحلتين  بتدائية والثانوية حوا ي ثماني ساعاتث بما في ذل  استراحة  داء ملددة سداعة وراحدة ملددة 

وهددذا الددزمن طويددل جددًدا ألن هنددا  أيضددا أنشددطة خددارج املندداهج الدراسدديةث مثددل املوسدديقى ودروس . يقددةدق 12

كما يحضدر العديدد مدن الطلبدة دروس . التربية البدنيةث التي تتطلب من الطلبة البقاء لفترة أطول في املدرسة
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إ ددددذ نظدددام التعلددديم علدددذ أندددده  لدددديس مدددن املسدددتغرل أن ينظدددر . مدددا  عدددد املدرسدددة ولددددد هم واجبدددات منزليدددة طكمالهدددا

 .مرهق

"Face Off: Are Hong Kong students in the classroom for too long each day"(2018 .) ويبلدت متوسدط

 (.Nceeث 1212) ساعة في اليوم 1.12عدد الساعات الدراسية في التعليم الثانوي 

وبالتددا يث فددي التعلدديم الثددانوي العددامث ال توجددد . ًيددايعتبددر نظددام التعلدديم فددي فنلنددداث إ ددذ حددد كبيددرث ال مركز : فنلنــدا

 مددن ذلدد ث يددتم تحديددد 
ً
أحكددام محددددة  شددأن عدددد أيددام العمددل والسددنة الدراسددية والعطدد ت فددي التشددراع  بدددال

تدواريخ بدددء العمددل املدرسدد ي والعطدد ت وانتها هددا مددن قبددل مدزود التعلدديمث ويكددون تدداريخ انتهدداء العددام الدراسدد ي هددو 

 .أنحاء الب دث وينتهي العمل املدرس ي يوم السبد من ألاسبوع الثاني والعشريننفسه في جميع 

ينتهدي فصدل الخريدف ويبددأ فصدل . فصل الخريف وفصل الربيع: ويتكون العام الدراس ي من فصلين دراسيين

بدايددددة / ويبدددددأ العمددددل املدرسدددد ي فددددي منتصددددف أ سددددطس وينتهددددي  هايددددة مددددايو . الربيددددع فددددي مطلددددع السددددنة التقويميددددة

 .وكقاعدة عامةث تنتهي السنة الدراسية في  هاية شهر يوليو. يوًما 122يونيوث وملدة 

هدذا . يحضر الطلبة املدرسة عادة خمسة أيام فدي ألاسدبوع فدي جميدع مسدتويات التعلديمث باسدت ناء الجامعدات  

تعليميدة  قدد يكدون يعني أن يومي السبد وألاحد يكونان إجازةث مالم تسدتثني الهيئدة املحافظدة فدي املسسسدة ال

 .يوم السبد يوًما دراسًياث إذا  اند هنا  عطلة عامة في أحد أيام ألاسبوع

 مدددا يسدددتغرق الحصدددة  
ً
دقيقدددة علدددذ ألاقدددل ويدددتم اسدددتخدام الوقددددد  11دقيقدددة  وتبلدددت مدددددة التعلمدددات  12عدددادة

عقددد . بددة الفرديدةوتختلدف الجددداول الزمنيدة مددن مسسسدة إ ددذ أخدر  ووفًقددا لخيدارات الطل. املتبقدي ل سددتراحة
ُ
وت

 مددا بددين السدداعة 
ً
يتمتددع مقدددمو التعلدديم بحريددة . مسدداءً  1صددباًحا و 2الدددروس فددي املدددارس الثانويددة العامددة عددادة

ال توجدددد لدددوائح . تحديدددد وقدددد بددددء الددددروس وانتها هدددا باطضدددافة إ دددذ الوقدددد الدددذي تقدددام فيددده اسدددتراحات الغدددداء

 "Organization of Vocational  1212الفنلنديدة للتعلديمثالو الدة الوطنيددة )مركزيدة تدنظم الددزمن الدراسد ي 

 (.1212ث"

 (.Nceeث 1212)ساعات في اليوم  1ويبلت متوسط عدد الساعات الدراسية في التعليم الثانوي الفنلندي    

يوًمددا مددن منتصددف أ سددطس إ ددذ بدايددة يونيددوث وقددد تددم وضددع منهدداج  190وتمتددد السددنة الدراسددية علددذ مدددار   

لثانية من التعليم الثانوي العام ليمتد ث ث سنواتث ولكن يمكن للطلبة إتمامها فدي مددة تتدراوح بدين املرحلة ا

حيث يتم تنظيم عملية التدراس في شكل وحدات ال ترتبط بالفصول الدراسية ويتمتع . سنوات ٤سنتين إ ذ 

ة الوطنيددددددددة الفنلنديددددددددة الو الدددددددد)الطلبددددددددة بقدددددددددر مددددددددن الحريددددددددة التخدددددددداذ القددددددددرار  شددددددددأن جددددددددداول الدراسددددددددة الفرديددددددددة 

 (.1212للتعليمث
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 مناقشة النتائج 0.0.2.2

بقدددراءة تركيبيدددة لنتدددائج تحليدددل الوثدددائق ملحدددور تنظددديم الدددزمن الدراسددد ي فدددي الددددول املرجعيدددةث يتبدددين أن هندددا     

سدنغافورة يوًما دراسًياث ثم  112يوًما دراسًياث يليها اليابان  112اخت ف في عدد ألايام الدراسيةث ففي  وريا 

يوًمدا دراسدًيا لكدل  122يوًما دراسًياث وتتساو  عدد ألايام الدراسية في  ل من هونت  ونج وفنلندا بواقدع  121

منهماث وتتوزع عدد ألايام فدي العدام الدراسد ي علدذ أربعدة فصدول دراسدية فدي سدنغافورةث وث ثدة فصدول دراسدية 

العدام الدراسد ي علدذ فصدلين دراسديين فدي  دل مدن  وريدا  في  ل من اليابان وهونت  ونجث بينمدا تتدوزع عددد أيدام

أسبوًعا  11وتختلف أيًضا في عدد ألاسابيع الدراسيةث إذ بلت عدد ألاسابيع في هونت  ونج . الجنوبيةث وفنلندا

أسدددبوًعا  11أسدددبوًعا دراسدددًياث و وريدددا الجنوبيدددة  11أسدددبوًعا دراسدددًياث ثدددم اليابدددان  12دراسدددًياث تليهدددا سدددنغافورة 

 .أسبوًعا دراسًيا 11ًياث وأخير فنلندا دراس

ويدسدي متغيددر متوسددط عدددد السدداعات الدراسددية فددي اليددوم دوًرا رئيًسددا فددي مددد   سددتفادة مددن عدددد أيددام العددام 

سدداعاتث  2 وريدا الجنوبيددة : وتختلددف عددد السدداعات الدراسدية فددي الدددول املرجعيدة علددذ النحدو آلاتددي. الدراسد ي

سددداعاتث  1سددداعات ونصدددفث وفنلنددددا  1سددداعاتث ثدددم سدددنغافورة  1ليابدددان سددداعات ونصدددفث وا 1هوندددت  دددونج 

عدد ألايدام الدراسدية فدي العدام )ولهذا يتغير ترتيب الدول املرجعية من حيث عدد الساعات في العام الدراس ي 

 (الدراسد ي مضددروًبا فدي عدددد السدداعات فدي اليددوم الدراسدد ي
ً

سدداعةث وتقفددز  1112ث حيدث تددأتي  وريددا الجنوبيدة أوال

 212سداعةث ثدم فنلنددا1211ساعةث وسدنغافورة 1112ساعةث ثم اليابان  1111ونت  ونج إ ذ املرتبة الثانية ه

 .ساعة

 أهداف التعليم الثانوي  2.2.2  

 تحليل الوثائق وألادبيات1.2.2.2      

فدداظ علددذ  هدددف التعلدديم الثددانوي فددي  وريددا الجنوبيددة إ ددذ تعزيددز  خصددية املددتعلم وقدرتدده لبح :كوريــا الجنوبيــة

كيدددددددان ألامدددددددة وتقويتدددددددهث تنميدددددددة معدددددددارف ومهدددددددارات الطلبدددددددة طعددددددددادهم للو دددددددائف املطلوبدددددددة فدددددددي املجتمدددددددعث تعزيدددددددز 

اسددددتق لية  ددددل مدددددتعلمث وتطددددوره العدددداطفيث وقدراتددددده علددددذ التفكيدددددر النقددددديث ليددددتم اسدددددتغ لها داخددددل املدرسدددددة 

 .(MWENDA, 2001) وخارجهاث تحسين القوة البدنية وتعزيز العقل السليم

ث وتعزيددز إلابددداع والتعبيددر عددن "الحمدداس للعدديو"هدددفد مندداهج املدرسددة الثانويددة اليابانيددة إ ددذ تطددوير  :اليابــان

ث وأهميددددددددة التحفيددددددددز الددددددددذاتيث والتأكيددددددددد علددددددددذ التفكيددددددددر املنطقددددددددي "املهددددددددارات الحياتيددددددددة"الددددددددذاتث وتعلدددددددديم الطلبددددددددة 

 من الحفظ
ً

 SCHOOL CURRICULUM IN" JAPAN"("1211.)"        و ستق لية بدال

يدددددسمن . متحلًيدددددا بالنزاهدددددة ألاخ قيدددددة: يسدددددعذ التعلددددديم الثدددددانوي فدددددي سدددددنغافورة إ دددددذ أن يكدددددون املدددددتعلم: ســـــنرافورة

 علدددذ
ً
التدددأقلم مدددع التغييدددرث والعمدددل الجمدددا ي وإ هدددار التعددداطف مدددع آلاخدددرينث  بتكددددارث : بقدراتدددهث ويكدددون قدددادرا

ويتحمدددل مسدددسولية . عدددةث والتواصدددل بصدددورة فاعلدددةوالتقصددد ي و ستفسدددارث ويقددددر قيمدددة وجهدددات النظدددر املتنو 

ر قيمة الفنث يسمن  سدنغافورةث ويفهدم مدا تعندي لده بلدده مل
مهث واستمتع باألنشطة البدنيةث ويقد 

س
 Ministry تعل

Of Education MOE ,2021).. ) 
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 : وفي هونت  ونج  هدف التعليم الثانوي أن يكون املتعلم: هونغ كونج
ً

 لديده إحسداس مواطًنا مستنيًرا ومسدسوال

بالهوية الوطنية والعامليةث وتقدير القيم واملواقف إلايجابية باطضافة إ ذ الثقافة الصينيةث احترام التعدديدة 

فددي املجتمددعث اكتسددال وبندداء قاعدددة معرفيددة واسددعة ومتينددةث وفهددم القضددايا املعاصددرة التددي قددد تددسثر علددذ حيدداة 

جتمعية والوطنية والعامليةث أن يصبح ماهًرا في التواصل ثنابي الطلبة اليومية علذ املستويات الشخصية وامل

اللغددددة وث  ددددي اللغددددة مددددن أجددددل دراسددددة وحيدددداة أفضددددلث تطددددوير وتطبيددددق املهددددارات العامددددة بطريقددددة تكامليددددةث وأن 

 وموجًهددددددددا ذاتًيدددددددا للدراسددددددددة والعمددددددددل فددددددددي املسدددددددتقبلث يسددددددددتخدم تكنولوجيددددددددا املعلومددددددددات 
ً

يصدددددددبح متعلًمددددددددا مسددددددددتق 

ريقددة أخ قيددة ومرنددة وفعالددةث فهددم اهتمامددات الفددرد واسددتعداداته وقدراتددهث وتطددوير ألاهددداف و تصدداالت بط

الشخصية والتفكير فيها مع تطلعات ملزيد من الدراسات والو يفة املستقبليةث اتباع أسلول حيداة صد ي مدع 

 املشاركة الفعالة في ألانشطة البدنية والجمالية وتقدير الرياضة والفنون 

 .(The curriculum Development Council,2017) 

 هددف التعلديم الثدانوي فدي فنلنددا تزويدد الطلبدة باملعرفدة واملهدارات ال زمدة ملواصدلة الدراسدةث والحيداة  :فنلندا

وباطضدافة إ ددذ ذلدد ث ينبأددي . العمليدةث وحيدداتهم الشخصددية فدي ألاحددوال الصددعبةث والتطدور املتنددوع لشخصددياتهم

ويددوفر لدده املهددارات ال زمددة للددتعلم مددد  الحيدداة والتنميددة الذاتيددة فددي وقددد الحددق مددن  أن يدددعم التعلدديم الطالددب

 . "Finland-Organization and Governance"(2021) .حياته

 مناقشة النتائج 0.2.2.2

وبقددراءة تركيبيددة لنتددائج تحليددل الوثددائق ملجددال ألاهددداف يتضددك أن الدددول املرجعيددة قددد أعطددد اهتماًمددا أكبددر   

ر  خصددية املددتعلمث وتعزيددز اسددتق ليتهث مددع  عدد  التفدداوتث حيددث ركددزت  وريددا الجنوبيددة علددذ التطددور لتطددوي

العدداطفي للمدددتعلمث واليابددان علدددذ أهميدددة التحفيددز الدددذاتيث وركدددزت سددنغافورة علدددذ تطدددور النزاهددة ألاخ قيدددة فدددي 

مدددات الفدددردث أمدددا فنلنددددا تطدددوير  خصدددية املدددتعلمث وركدددزت هوندددت  دددونج علدددذ القددديم واملواقدددف إلايجابيدددة واهتما

 .فقد ركزت علذ تطوير الحياة الشخصية للمتعلم في  روف صعبة

أما أهداف املعارف واملهارات فقد ركزت ألاهداف في  وريا الجنوبية علذ تنمية املعارف واملهارات طعددادهم  

ونج ركدددزت ألاهدددداف للو دددائفث وفدددي اليابدددان وسدددنغافورة ركدددزت ألاهدددداف علدددذ املهدددارات الحياتيدددةث وفدددي هوندددت  ددد

علذ بناء قاعدة معرفية إ ذ جانب  ع  املهارات الحياتيةث أما في فنلندا  ركزت ألاهدداف علدذ تنميدة املعرفدة 

واملهارات ال زمة ملواصلة الدراسة والحياة العمليةث وفي مجال أهدداف تنميدة التفكيدر أعطدد  وريدا الجنوبيدة 

ن ركددددددزت علددددددذ التفكيدددددر املنطقدددددديث وسددددددنغافورة  بتكددددددار والتقصدددددد ي أهميدددددة لتنميددددددة التفكيددددددر النقددددددديث أمدددددا اليابددددددا

و ستفسددددارث وفنلندددددا  علددددذ مهددددارات التعلدددديم مددددد  الحيدددداةث أمددددا هونددددت  ددددونج لددددم تتندددداول  شددددكل واتددددك تنميددددة 

وفددي مجددال أهددداف الصددحة البدنيددة تناولددد ذلدد   ددل مددن  وريددا الجنوبيددةث وسددنغافورة وهونددت  ددونج . التفكيددر

هدددداف هدددذا املجدددال  دددل مدددن اليابدددان وفنلندددداث وفدددي مجدددال ألاهدددداف الفنيدددة فقدددد تدددم تناولهدددا بينمدددا لدددم تتطدددرق أل 

وفدددي مجدددال أهدددداف  نتمددداء . فقدددط فدددي  دددل مدددن سدددنغافورة وهوندددت  دددونجث ولدددم تتناولهدددا الددددول ألاخدددر  املرجعيدددة

 .الوطني والعالميث تم إلاشارة إليها في  ل من  وريا الجنوبيةث وسنغافورةث وهونت  ونج فقط
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 املنهاج ومسارات التعليم الثانوي  1.2.2   

 تحليل الوثائق وألادبيات 1.1.2.2    

تضدع وزارة التعلديم والعلدوم والتكنولوجيدا فدي  وريدة الجنوبيدة إطدار املنهداج الدراسد ي الدوطنيث : كوريا الجنوبية

هددو يحدددد املعددايير الددذي يددتم توزاعدده علددذ املدددارسث ويجددري تعددديل هددذا إلاطددار  ددل خمددس إ ددذ عشددر سددنواتث و 

-أيًضدددددا-العامددددةث ومحتددددو  املددددادةث ومقدددددار الوقددددد الددددذي يسددددتغرقه إعطدددداء املددددادة فددددي العددددام الدراسدددد يث ويحدددددد 

إلادارة الذاتية  واملعلومدات املعرفيدة  والتفكيدر إلابددا ي  : الكفايات الرئيسة العامة في املناهج الدراسيةث وهي

كمددا مددنح تنقدديح . يددة املدنيددةث وكفايددات إضددافية فددي مجددال املواضدديعو جتمددا ي والعدداطفي  و تصدداالت  والترب

املدددددددارس املزيددددددد مددددددن  سددددددتق لية طضددددددافة محتددددددو  مندددددداهج دراسددددددية ومعددددددايير لتلبيددددددة  حتياجددددددات  1211عددددددام 

باطضددافة إ ددذ تركيددزه علددذ الكفايددات . واملصددالك املحددددة لطلبتهدداث مثددل دروس الفنددون أو دروس اللغددة إلاضددافية

لكددل مددن املدددارس  بتدائيددة والثانويددة أنشددطة الددتعلم التجرييددي إلابدددا ي  1211ث ويتضددمن مددنهج عددام الرئيسددة

(PPC) ث وهي أنشدطة عمليدة مثدل املشداركة فدي الندوادي والتطدوع واستكشداف املهدنث وتمثدل أنشدطةPPC  حدوا ي

                                                                                                                                                                                        .        فددددددددددددددددددددددددددددي املئددددددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددددددن وقددددددددددددددددددددددددددددد املندددددددددددددددددددددددددددداهج الدراسدددددددددددددددددددددددددددديةث اعتمدددددددددددددددددددددددددددداًدا علددددددددددددددددددددددددددددذ مسددددددددددددددددددددددددددددتو  الصددددددددددددددددددددددددددددف  12-11

NCEE,2021-Korea)   1211  الدخيلث.) 

 .مة بالكتب املعتمدة وتختار املدارس منهاوحول الكتب املدرسية تضع الوزارة قائ  

أمددددا بالنسدددددبة ملسدددددارات التعلددددديم الثدددددانوي فدددددي  وريدددددا الجنوبيدددددةث تمثدددددل السدددددنة ألاو دددددذ باملددددددارس الثانويدددددة جدددددذع    

مشدتر ث ولكدن مدن السدنة الثانيددة يختدار الطلبدة مدن بدين أربعددة مسدارات مختلفدةث وفًقدا لقددراتهم واهتمامدداتهم 

. العلوم إلانسانيةث أو العلوم  جتماعيةث أو العلوم الطبيعيةث أو التدريب املسي: بليةوخططهم املهنية املستق

ألاخددددددد قث واللغدددددددة الكوريدددددددة وادا هددددددداث والرياضددددددديات : واملدددددددواد إلاجباريدددددددة املشدددددددتركة لطلبدددددددة املددددددددارس الثانويدددددددة هدددددددي

نيدددددةث واملوسددددديقىث والفندددددون ألاساسددددديةث والدراسدددددات  جتماعيدددددةث والتددددداريخث والعلدددددوم ألاساسددددديةث والتربيدددددة البد

الك سددددددددديكيات الصدددددددددينية والكوريدددددددددةث واللغدددددددددات ألاجنبيدددددددددةث : تشدددددددددمل  ختيدددددددددارات .الجميلدددددددددةث واللغدددددددددة إلانجليزيدددددددددة

والرياضدددديات  يددددر ألاساسدددديةث والعلدددددوم  يددددر ألاساسدددديةث والحضددددارة القديمدددددةث والفلسددددفةث وألاخدددد قث واملنطدددددقث 

 (.(Diem, Levy& VanSickle,R.,2021م البيئةث والدراماوعلم النفسث والتعليمث و قتصادث والدينث وعلو 

باالشددددددترا  مددددددع أسدددددداتذة  ث(TPEB)تضددددددع وزارة التعلدددددديم والثقافددددددة والرياضددددددة والعلددددددوم والتكنولوجيددددددا : اليابــــــان

الجامعددددات واملجلددددس املركددددزي للتعلدددديمث مبددددادي توجيهيددددة واسددددعة ملحتددددو  منهدددداج  ددددل مددددادة دراسددددية مددددن ريدددداض 

 إرشددادًيا وتوجيهًيدددا للمعلمددينث  يددر أنددده يفسددك لهدددم . لثانويددةألاطفددال حتددى املدرسدددة ا
ً

وُاعدددد املنهدداج الدراسدد ي دلدددي 

ث تنشدددر ... املجدددال للتوسدددع فدددي إعطددداء املدددادة الدراسدددية
ً
 ومفصددد 

ً
م لغدددرض التوجيددده طدددوي  دددا  دددان املنهددداج املصدددمن

ن
ومل

راسددددية  افددددة ثويتميددددز املنهدددداج الددددوزارة إ ددددذ جانبدددده كتيبددددات توضدددديحية لكددددل مددددادة علددددذ حدددددة ووفًقددددا للمراحددددل الد

بددالترابط والتركيددز الدددقيق علددذ املوضددوعات ألاساسددية و ستكشدداف العميددق ملفاهيمهدداث والتسلسددل املدددروسث 

اث  ويرقذ إ ذ مستو  عالن من التحدي املعرفيث يأخذ املنهاج بيد الطالب خطوة إثر أخر  بصورة منطقية جددا
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 Lessons from)ينبأدددي إتقا هدددا مدددن أجدددل فهدددم مدددواد العدددام ال حدددق   مدددع التركيدددز فدددي  دددل عدددام علدددذ املدددواد التدددي

PISA1211ثكما ورد في الدخيل ث  Japan  NCEE, 2021-.) 

ويتم طرح  ل منهاج دراس ي جديد علذ . وتقوم الوزارة بمراجعة املناهج الوطنية مرة واحدة  ل عقد تقريًبا   

. 1211وتدددم تنفيدددذ املنهددداج السدددابق بالكامدددل فدددي عدددام . 1211إ دددذ  1212مراحدددلث مدددع تنفيدددذ أحددددث مراجعدددة مدددن 

واملنهدددداج الددددذي سددددبق ذلدددد   ددددان قددددد قلددددل مددددن املتطلبددددات للسددددماح للمدددددارس بمزيددددد مددددن املرونددددة لتدددددراس مددددواد 

 TIMMSوPISAومدع ذلد ث  عدد تراجدع فدي  دل مدن درجدات . متكاملة وتقليل الوقد التعليمي في املواد ألاساسية

 .  ع  الوقد التعليمي وزاد املحتو  ودقة املادة 1211نهاج عقب تل  التغييراتث أعاد م

ولكنهددا تهدددف إ ددذ زيددادة تطددوير الكفايددات  1211وتحددافظ املراجعددة الجديدددة علددذ تركيددز مجددال املوضددوع ملنهدداج   

 .املشتركة بين املناهج الدراسية مثل حل املشك ت وإلابداعث وعادات التعلم الجيدة

اشرو الكتب املدرسية كتًبا تلتزم باملنهداج الدوطنيث وتقدوم الدوزارة بفحدص  دل كتدال وبالنسبة للكتب ينتج ن   

ثدددم تختدددار مجدددالس التعلددديم املحليدددة الكتدددب التدددي وافقدددد عليهدددا الدددوزارة . واملوافقدددة عليددده قبدددل إتاحتددده للمددددارس

 (.-Japan NCEE, 2021)الستخدامها في املدارس 

 بنظرا هددددا فددددي دول منظمددددة وتتسددددم الكتددددب املدرسددددية فددددي اليابددددان بصددددغر إ  
ً
جمهددددا واكتنازهددددا باملعلومددددات مقارنددددة

ولكددددل فصددددل دراسدددد ي كتددددال منفصددددل ال . وتصددددمم  شددددكل كتددددب جيددددب  يددددر مكلفددددة. التعدددداون  قتصددددادي ألاخددددر  

إن امليزة ألابرز لهذه الكتب املدرسية عنايتها باملفاهيم الجوهرية التي يقوم عليها . يتجاوز إجمه املئة صفحة

 (.1211ث كما ورد ذل  في الدخيلث1211ثLessons from PISA)ليمي املقرر التع

املددارس الثانويدة العامدةث تركدز : واملسارات في اليابان تتحددد فدي  ث ثدة أندواع مدن املددارس الثانويدة العليدا وهدي  

  )علددذ املقددررات ألا اديميددةث املدددارس الثانويددة الشدداملة 
ُ
ألا ددداديمي  ث تقدددم تعليًمددا يشددمل املسددارين(1221منددذ

اللغدددة الوطنيدددةث اللغدددة )واملسددديث فيددده جدددذع مشدددتر   هددددف إ دددذ إكسدددال الطلبدددة املعلومدددات والخبدددرات ألاساسدددية 

 نجليزيةث الرياضياتث تكنولوجيا املعلومات و تصاالتث العلوم الطبيعيةث العلوم إلانسانية و جتماعيةث 

رونددددة بمددددا يقدمدددده مددددن مقددددررات اختياريددددة متنوعددددة جددددًدا ث ويتميددددز بامل(تطبيقيددددة/تربيددددة أخ قيددددةث مهددددارات عمليددددة

عد هذه املدارس الطلبة ل لتحاق بالتعليم الجامعي أو ل لتحاق  عالم العمل. لتتناسب مع ر بات الطلبة
ُ
. وت

املهنيدددددة تقددددددم بدددددرامج متخصصدددددة وتددددددريًبا علدددددذ املهدددددارات /واملددددددارس الثانويدددددة املتخصصدددددةث أو الكليدددددات الفنيدددددة

ويمثددددددل خريجددددددو .(. زراعددددددةث صددددددناعةث إدارة أعمددددددالث اقتصدددددداد منز دددددديث تمددددددري ث إلدددددد )مددددددة للعمددددددل ألاساسدددددية ال ز 

الثانويددات الفنيددة فددي اليابددان القددوة العاملددة فددي املصددانع والشددر ات فددي بلددد يقددوم فيدده  ددل شدد يء علددذ الصددناعات 

 1222نث  وأبددددو الوفدددددا وحسددددي2003ثRourK  1222-حفدددديث )التحويليددددة والتقاندددددات إلالكترونيددددة املتقدمدددددة 

Japan,2008,1212حمودث:كما ورد في.) 

مددن إجمددا ي الوقددد املتدداح لدراسددة خمددس مددواد ال %12وفددي معظددم املدددارس الثانويددة اليابانيددةث يكددرملس مددا يقددارل   

 )اللغة اليابانيةث والدراسات  جتماعيةث والرياضياتث والعلومث واللغدة ألاجنبيدة : أكثر هي
ً
(. اللغدة إلانجليزيدة  البدا

. تخصددددص السدددداعات املتبقيددددة للرياضددددةث واملوسدددديقاث والفددددنث والتدددددبير املنز دددديث و يرهددددا مددددن املددددواد  ختياريددددة فيمددددا
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بفضددددل هددددذا املنهدددداج يتددددوافر للطالددددب اليابدددداني وقددددد أطددددول بكثيددددر للغددددو   عمددددق فددددي هددددذه املددددواد ألاساسددددية مقارنددددة 

 لعدددم 
ً
تشددتد  نتبدداه بمقددررات دراسددية ثانويددة بأقراندده فددي معظددم دول منظمددة التعدداون  قتصددادي ألاخددر   نظددرا

(Lessons from PISA1211ث كما ورد ذل  في الدخيلث1211ث.) 

تركدددددز علدددددذ مواضددددديع العلدددددوم )فدددددي العلدددددوم " املدرسدددددة الثانويدددددة الفائقدددددة"وأنشدددددأت اليابدددددان مجموعدددددة مدددددن بدددددرامج   

ث والدراسددات املهنيددة (الدوليددةتركددز علددذ القضددايا )ث والدراسددات العامليددة (والتكنولوجيددا والهندسددة والرياضدديات

٪ فقدط مدن املددارس الثانويدة فدي 1هدذه البدرامج نسدبتها صدغيرة حيدث تمثدل حدوا ي (. تركز علدذ املجداالت املهنيدة)

اليابددددانث لكنهددددا تهدددددف إ ددددذ أن تكددددون مرموقددددة وأن تقدددددم عروًضددددا  نيددددةث مثددددل املحاضددددرات التددددي يلقيهددددا أسدددداتذة 

مدن خد ل تقددديم اقتدراح إ دذ الددوزارةث " ممتدداز"بحصددول علدذ تصدنيف ويجدب علددذ املددارس التقددم ل. الجامعدات

 مدن  1وحوا ي . التي تدير املنح للبرنامج
ً
في املئة من الطلبة ال يلتحقون باملدارس الثانوية ولكنهم يلتحقون بددال

وتضددددع  ليددددات التقنيددددة امتحانددددات القبددددول . ذلدددد  بكليددددات التكنولوجيددددا التددددي تقدددددم دورات تدريبيددددة متخصصددددة

ويقدددددمون بددددرامج مدددددتها خمددددس سددددنوات فددددي مجموعددددة متنوعددددة مددددن البددددرامج التقنيددددة والهندسددددية . لخاصددددة  هدددداا

تقدم  ع  الكليات أيًضا . التي تسدي إ ذ درجة الزمالة( الكهربائية وامليكانيكية واملدنية واملادية والبيولوجية)

ينتقدددل معظدددم . درجدددة البكددالوريوس إضدددافية ملدددة عدددامين للطلبددة الدددرا بين فددي الحصدددول علددذ" دورات متقدمددة"

كمددا تقدددم . الطلبدة إ ددذ و يفدة  املددة  عدد التخددرجث علددذ الدر م مددن أن جدزًءا مددنهم يختددار  سدتمرار فددي الجامعدة

التكنولوجيددددداث والزراعدددددةث والرعايدددددة الطبيدددددةث :  ليدددددات التددددددريب املتخصصدددددة التعلددددديم املسدددددي فدددددي ثمانيدددددة مجددددداالت

هذه الكليات . عليم والرفاهيةث وألاعمال التجاريةث وألازياءث والتعليم العاموالعناية الشخصية والتغذيةث والت

يحصددددل الخريجددددون علددددذ دبلددددوم  عددددد  نتهدددداء مددددن برنددددامج . مفتوحددددة للدددددخول وال تتطلددددب اختبددددار دخددددول محدددددد

ث إ دذ أربدع املدرسة الثانوية ملدة عامين ويمكنهم  ستمرار في دورات ما  عد الثانوية التي تتدراوح مددتها مدن ثد  

والكليدات الصدغيرة هدي بدرامج مددتها سدنتان تقددم التددريب فدي مجدال . سنوات لبحصدول علدذ دبلومدات متقدمدة

الغالبيدددة العظمدددى مدددن طلبدددة الجامعدددات مدددن النسددداء  تميدددل الكليدددات إ دددذ التركيدددز علدددذ املجددداالت التدددي . متخصدددص

 (.-Japan NCEE, 2021)ة الصحية تهيمن عليها النساء تقليديا مثل التعليم قبل املدرس ي والرعاي

شدددرف: ســـنرافورة
ُ
وزارة التعلددديم فدددي سدددنغافورة علدددذ تطدددور املنهددداج الدددوطنيث الدددذي يضدددم النتدددائج املرجدددوة وهدددي  ت

فة مدن التعلديم فدي ثمداني مهدارات وقديم أساسديةث هدي صدنن
ُ
: تفوق الطالب في مهارات الحياةث ومهارات املعرفدة امل

ة الذاتيدددددددةث واملهدددددددارات  جتماعيدددددددة والتعاونيدددددددةث وإتقدددددددان القدددددددراءة والكتابدددددددة تطدددددددوير الشخصددددددديةث ومهدددددددارات إلادار 

والحسدددددالث ومهدددددارات التواصدددددلث ومهدددددارات املعلومددددداتث ومهدددددارات التفكيدددددر وإلابدددددداعث ومهدددددارات تطبيدددددق املعرفدددددة 

(Ncee, n.d..) 

الدتعلم عدن  هدر قلدب  وشاركد الوزارة  شكل كبير في تنفيذ مناهجها  بتدائية والثانوية أثنداء التحدول مدن   

للغايددددة فددددي " عمليددددين"إ ددددذ النمددددوذج الحددددا ي الددددذي يركددددز علددددذ مشدددداركة الطلبددددة وإبددددداعهمث  ددددان مسددددسولو الددددوزارة 

روا فرًصدددا تعليميدددة مهنيدددة واسدددعة النطددداق للمعلمدددين حدددول . املددددارس اجتمعدددوا بانتظدددام مدددع قدددادة املددددارس وطدددومل
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خذت الوزارة خطوة إ ذ الوراءث حيث  جعد املدارس علذ ومع ذل ث في السنوات ألاخيرةث ات. املنهاج الجديد

 اعتبار املناهج الدراسية 

كمدا تشدجع الدوزارة املددارس الثانويدة علدذ تمييدز نفسدها مدن . إطاًرا يجدب أن تتكيدف معده مدع احتياجدات طلبتهدا

-NCEE, 2021 خدد ل دورات موضددوعية أو بددرامج خاصددة مصددممة لجددذل الطلبددة ذوي  هتمامددات املشددتركة

Singapore)) . 

 .وبالنسبة للكتب تضع الوزارة قائمة بالكتب املعتمدة وعلذ املعلمين  ختيار منها

املسدار السدراعث إذ يتكدون مدن أربدع سددنوات : تتدوزع فدي ث ثدة مسدارات ومسدارات التعلديم الثدانوي فدي سدنغافورة  

التفكيددرث وعمليددات  تصددال التددي دراسددية  حيددث يركددز علددذ إكسددال الطلبددة مهددارات الحيدداة مددن خدد ل مهددارات 

تدددسهلهم لكدددي يكوندددوا قدددادرين علدددذ التعبيدددر عدددن أفكدددارهم  شدددكل واتدددكث وفعدددالث كمدددا يشدددمل اللغدددة إلانجليزيدددةث 

. ث باطضدافة إ دذ العلدوم إلانسدانيةث والفندونث الرياضدياتث والعلدوم(امل ويدة-التاميليدة -الصدينية )ولغدات أخدر  

   O-Level exam (GCE)مددواد  الجتيدداز اختبددار 2 - 1لطلبددة  إمددا اختيددار مددن ويددوفر هددذا املسددار خيددارين أمددام ا

لبحصدددول علدددذ شدددهادة  دددامبردج للتعلددديم العدددام فدددي سدددنغافورة  ومدددن ثدددم  نتقدددال إ دددذ  ليدددة املبتددددئينث ومنهدددا إ دددذ 

الوريدددا   ليحصدددل  عدددده الطالدددب علدددذ شدددهادة البك دبلدددوم البكالوريددداث أو الدراسدددة سدددنتين فدددي البرندددامج املتكامدددل

واملسدددار .فدددي  هايددة السددنة السادسدددة مددن البرنددامج  A-Level exam (GCE) الدوليددة  مددن خددد ل أدائدده اختبددار

اللغدة :املدواد إلالزاميدة : )مدواد  مثدل 2 - 1ألا اديمي العادي يدرس فيده الطالدب أربدع سدنوات  حيدث يختدار مدن 

 NA-Level exam (GCE)يجتاز الطلبة  عدها اختبارث و (ألام ثاللغة إلانجليزية ثالرياضيات ثوالعلوم إلانسانية

يددرس الطالدب ملددة أربدع  واملسدار التقندي العدادي   لبحصول علذ شدهادة  دامبردج للتعلديم العدام فدي سدنغافورةث

اللغددددددة ألامث اللغددددددة إلانجليزيددددددةث الرياضددددددياتث : مددددددواد  مثددددددل 1 - 1سددددددنوات دراسددددددية  حيددددددث يختددددددار الطالددددددب مددددددن 

  لبحصدول علدذ شدهادة  دامبردج  NT-Level exam (GCE)ز الطالدب  عددها اختبدارتطبيقدات الحاسدولث يجتدا

ث أمدا الطلبدة ذوي املسدتو  ألاقدل فدي  (ITE) للتعليم العام في سنغافورة  لتأهيلهم لدخول معهد التعليم الفني

 .لفني  فيلتحقون بدورات   لتعزيز فرصهم في  لتحاق بمعهد التعليم ا NT-Level exam (GCE) اختبار

كما تمتاز املرحلة الثانوية في سنغافورة بمرونة  نتقال بين املسارات  مما يتيح فرصة أكبر أمام الطلبة في   

باطضافة إ ذ مسار املدارس املتخصصة الذي ُيو ي . الحصول علذ شهادة  امبردج للتعليم العام في سنغافورة

ت  حيددددث تعمددددل املدددددارس املتخصصددددة علددددذ حصددددول قدددددرات الطلبددددة املوهددددوبين عنايددددة خاصددددة فددددي عدددددة مجدددداال 

الطلبدة علددذ دورات الدددبلوم فددي التخصصدات الفنيددةث أو ألاعمددال التجاريددة فددي املعاهدد الفنيددة التددي تقدددم بددرامج 

 Ministry Of  1211الرشدديدي واخددرونث)مخصصددة للطلبددة الددذين يميلددون نحددو التعلدديم والتدددريب العملددي 

Education, 2021 .) 

ة التعلدديم تركددز علددذ التعلدديم علددذ أسدداس واسددعث يقدددم لجميددع الطلبددة مددزيج مددن املددواد ألاساسددية وبمددا أن وزار 

وتشددمل املواضدديع ألاساسددية اللغددة إلانجليزيددةث اللغددة ألام أو اللغددة ألام العليدداث . و ختياريددة فددي املرحلددة الثانويددة

املواد  ختيارية مادة العلوم إلانسانيةث  واشمل اختيار .  الرياضياتث العلوم إلانسانية املشتركةث مادة العلوم
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وموضدددوع العلدددوم وألادل باللغدددة الصدددينيةث ولغدددرس نظدددرة عامليدددة للطلبدددةث تقددددم وزارة التربيدددة والتعلددديم لغدددات 

 (.Hodge,2012)أجنبية باللغات الفرنسيةث وألاملانيةث واليابانية للطلبة الذين لد هم القدرة والكفاءة

 . لتعلدديم إطدداًرا للمندداهج الدراسدديةيضددع مجلددس ا: هونــغ كونــغ 
ُ
وقددد تددم وضددع إطددار املنهدداج الدراسدد ي الحددا ي منددذ

ركدزا علدذ -( 1221)وتعلدم الدتعلم ( 1222)الدتعلم مدن خد ل الحيداة -ث  عدد إصددار تقريدرين رئيسديين 1221عام 

نظدام  هددف الحاجة إ ذ تحويل نظام التعليم في هونت  ونت من نظام يتمحور حول الدتعلم عدن  هدر قلدب إ دذ 

ث بدددأت هوندددت  ونددت عمليدددة اسددتعراض ومراجعدددة 1211وفددي عدددام . إ ددذ تطدددوير مهددارات القدددرن الحددادي والعشدددرين

 . مستمرة للمناهج الدراسية

إطدددار املنهددداج الدراسددد ي جميدددع مجددداالت املواضددديع للمددددارس  بتدائيدددة والثانويدددةث فضددد  عدددن إرشدددادات  واغطدددي  

 (.NCEE,2021-Hong-Kong)التنفيذ للمعلمين وقادة املدارس 

 عن القيم واملواقفث  
ً

ويحدد املنهاج أيضا مجموعات من املهارات العامةث مثل التعاون وحل املشا لث فض 

 .مثل املثابرة واملسسوليةث التي سيتم دمجها في املناهج الدراسية

ب املنهدداج الدراسدد ي أيضددا وفددي محاولددة لتوسدديع نطدداق أنددواع الخبددرات التعليميددة املتاحددة لجميددع الطلبددةث يتطلدد  

التربيدة ألاخ قيدة واملدنيدة  : أن تدمج املدارس واملدرسدون خمدس تجدارل تعليميدة أساسدية فدي التعلديم والدتعلم

. والتعليم املدرس ي  التنمية الفكرية  خدمة املجتمع  التنمية الجسدية والجمالية  والخبرات املتعلقة باملهندة

. ه املوضوعات من خ ل مزيج من التعلم داخل وخدارج الفصدول الدراسديةويو  ي املنهاج الدراس ي بتوفير هذ

الدتعلم التجرييدي الدذي يسكدد -وفي  ل من املرحلتين  بتدائية والثانويةث تشجع الحكومدة الدتعلم مدد  الحيداة 

 (.(NCEE,2021-Hong-Kong. علذ وجود صلة بين الفصول الدراسية وألانشطة ال صفية

 .ضع الوزارة قائمة بالكتب املو  ي  ها وعلذ املدارس واملعلمين  ختيار منهاوبالنسبة للكتب ت  

املددددارس الثانويدددة ألا اديميدددة : وحدددول املسدددارات فدددي هوندددت  دددونج  هدددرت ث ثدددة مسدددتويات مدددن املددددارس الثانويدددة 

ي تدوفر التددريب للت ميذ الذين يعتقد أ هم من املرلك أن يذهبوا للدراسة في الجامعة  واملددارس املركزيدة التد

الحرفددددددي والتجدددددداريث فضدددددد  عددددددن املهددددددارات املنزليددددددة للفتيددددددات  واملدددددددارس الخاصددددددة التددددددي تددددددوفر التعلدددددديم الثددددددانوي 

 Education in Hong Kong"   ("1211.)ألاساس ي

ويدددددنظم إلاطدددددار حدددددول ثمانيدددددة مجددددداالت رئيسدددددية للدددددتعلم هدددددي اللغدددددة الصدددددينيةث اللغدددددة إلانجليزيدددددةث الرياضدددددياتث   

-NCEE,2021جتماعيددة وإلانسددانية والتربويددةث العلددومث التكنولوجيدداث الفنددونث والتربيددة البدنيددةالشخصددية و  

Hong Kong) .)اللغددة الصدينيةث واللغددة إلانكليزيددةث : وفددي املرحلدة الثانويددةث حددددت أربعدة مواضدديع أساسدية هددي

. يا  جتماعيدة والعامليدةوالرياضياتث والدراسات الليبرالية وهو موضوع متعدد التخصصات يركز علذ القضا

ث أعيدت تسمية هذا املوضوع باسم املواطنة والتنمية  جتماعيةث وتدم تخفدي  مقددار وقدد 1211وفي عام 

 (.NCEE,2021-Hong-Kong)التدراس املخصص لهذا املوضوع 

البيولوجيددا : هدديمددادة أخددر  مددن املددواد املدرسددة الثانويددة العليددا ألا اديميددةث و  12وتشددمل املددواد  ختياريددة    

والكيمياءث والتصميم والتكنولوجيا التطبيقيةث و قتصادث وتكنولوجيا املعلومات و تصاالتث والفيزياءث 
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دددددا . والعلدددددومث والتكنولوجيددددداث واملعيشدددددة
ً
وال يختلدددددف املحتدددددو  املعرفدددددي للمواضددددديع ألا اديميدددددة الراسدددددخة اخت ف

كثددددر جذريدددة هدددو هيكدددل والوصدددول إ دددذ دبلدددوم هوندددت  ونددددت وألا. جدددذرًيا عدددن املسدددارات املماثلدددة فدددي أمددداكن أخدددر  

ككلث وأهدافها ونهجها العامث و هتمام الذي يو ذ للمهارات والعمليدات والقديم ( HKDSE) للتعليم الثانوي 

 (.James,2017)واملواقف في أدلة املناهج الدراسية لكل مادة 

لتعليمث ويتضمن املنهاج ألاساس ي الوطني في فنلنددا يتم تطوير املناهج عبر املجلس الوطني الفنلندي ل: فنلندا

طدددر التدددي يسدددير وفقهدددا املنهددداجث ويحددددد الوقدددد 
ُ
أهددددافا تعليميدددة للمواضددديع ألاساسدددية وتعريًفدددا بددداملوادث ويحددددد ألا

ص لكل موضوع علذ نحو واتكث مع توجيهدات حدول تقيديم الطلبدة وفدي حدين ُيعدد إلاطدار . الذي يجب أن ُيخصن

ن مددا-صددغير المجددم مددن الناحيددة الكميددة العددام للمنهدداج 
بحسددب معددايير عدددد مددن البلدددان ألاخددر   حيددث -إ ددذ حدددمل

 صدددددريًحا  12تكدددددرنس 
ً

  إذ يعمدددددل املنهددددداج الدددددوطني مرجًعدددددا ولددددديس جددددددوال
ً
صدددددفحات فقدددددط ملدددددادة الرياضددددديات مدددددث 

 .للدروس

 سدين أن يركدزوا علدذ تطدوير مهدارات إلابدداعث 
وإلادارةث و بتكدار عندد  واسدتعرض املنهداج كيدف يجدب علدذ املدرمل

 سدددددين  هدددددذه ألاهددددددافث واختيدددددارهم ملدددددواد التددددددراس وخطدددددط الددددددروس الخاصدددددة  هدددددمث 
طلبدددددتهمث ومدددددع التدددددزام املدرمل

 (.1211الدخيلث)يكونون قد نجحوا في إنجاز ألاهداف التعليمية التي وضعتها الحكومة للمنهاج الدراس ي 

الخاصددددة علددددذ أسدددداس املندددداهج الدراسددددية الوطنيددددة ولكنهددددا وتقددددوم البلددددديات إمددددا بوضددددع مناهجهددددا الدراسددددية     

تعكددددددس السدددددددياقات املحليدددددددةث أو تضددددددع إرشدددددددادات املنددددددداهج الدراسددددددية وتسدددددددمح لكدددددددل مدرسددددددة بتطدددددددوير مناهجهدددددددا 

وتحدددد املندداهج الدراسددية املحليددةث سددواء علددذ مسددتو  البلددديات أو املدددارسث بتفصدديل . الدراسددية الخاصددة  هددا

اسدددد ي الددددوطني ألاهددددداف التعليميددددة التددددي ينبأددددي أن يتبعهددددا املعلمددددون وكيفيددددة تقيدددديم أكبددددر بكثيددددر مددددن املنهدددداج الدر 

 (  (NCEE,2021-Finland. الطلبة

ث ومددرة أخددر  فددي 1212وقدد تددم تصددميم املندداهج ألاساسدية للتعلدديم الثددانوي العددامث والتدي تددم تحدددي ها فددي عدام    

يجددب علددذ الطلبددة فددي املدرسددة الثانويددة . ةث  شددكل مختلددف عددن املنهدداج الدراسدد ي للمدددارس ألاساسددي1211عددام 

يقددددوم . سدددداعة لكدددل مددددنهم 12وحدددددة دراسددديةث أي فددددي املتوسددددط حدددوا ي  11العليدددا العامددددة إكمدددال مددددا ال يقددددل عدددن 

 .  الطلبة بوضع خطة دراسية فردية عندما يبدؤون الدراسة الثانوية العليا

مدددددة سدددددتة مواضددددديع مشدددددتركة بدددددين املنددددداهج ث حددددددد املنهددددداج ألاساسددددد ي للمددددددارس الثانويدددددة العا1211وحتدددددى عدددددام  

هددذه  1211واسددتبدل مددنهج . الدراسدديةث مماثلددة للكفايددات املستعرضددة فددي املندداهج ألاساسددية للتعلدديم ألاساسدد ي

املواضددددديع بمجموعدددددة مدددددن الكفايدددددات املستعرضدددددةث علدددددذ  دددددرار تلددددد  املوجدددددودة فدددددي املنددددداهج ألاساسدددددية للمددددددارس 

لكفايدة الثقافيدةث والتفاعدل والتعبيدر عدن الدذاتث رعايدة الدذات وإدارة التفكيرث تعليم الدتعلمث ا: ألاساسية وهي

 (..(NCEE,2021-Finland الحياة اليومية

ويددددتم تطددددوير الكتددددب املدرسددددية التددددي تسددددتخدمها املدددددارس مددددن قبددددل الناشددددرين الفنلنددددديين ألاربعددددة أو الخمسددددة 

ولكددن املعلمددين -دراسددية ألاساسددية الوطنيددةباتبدداع املبددادي التوجيهيددة املنصددو  عليهددا فددي املندداهج ال-الرئيسدديين

   (Ruzzi, 2005) .واملدارس يختارون املواد واستخدمون مواد إضافية تقدمها البلدية أو التي يألفو ها بأنفسهم
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مسدددار الثانويدددة العامدددة العليددداث يددددرس املدددتعلم فدددي هدددذا املسدددار : ويوجدددد فدددي التعلددديم الثدددانوي الفنلنددددي مسدددارين    

وحدددددة  11- 11سدددداعة لكددددل منهددددا  حيددددث تشددددمل 12وحدددددة بواقددددع 11يأخددددذ فيهددددا مددددا ال يقددددل عددددنثدددد ث سددددنوا تث 

ددددا الوحدددددات املتبقيددددة فتكددددون مددددن  12إلزاميددددةث و وحدددددات متخصصددددة أكثددددر تعمًقددددا مددددن الوحدددددات إلالزاميددددةث أمن

 .اختيار الطالب

 ختبددار موضددوع اللغددة  ويختددتم مسددار الثانويددة العامددة العليددا بامتحددان شددهادة الثانويددة العامددةث واشددمل هددذا 

  وهددي مدادة إلزاميددةث كمدا يجددب علدذ الطالددب اختيدار ث ثددة موضدوعات إضددافية (الفنلنديدةث أو السدويدية)ألام 

الفيزيددددددداءث الكيميددددددداءث )اللغدددددددة الثانيدددددددةث اللغدددددددة ألاجنبيدددددددةث الرياضدددددددياتث والعلدددددددوم الطبيعيدددددددة : مدددددددن املدددددددواد آلاتيدددددددة

التربيددددددة الدينيددددددةث ألاخدددددد قث علددددددم الصددددددحةث علددددددم الددددددنفسث : )لثقافددددددةث التربيددددددة املدنيددددددةث واملعرفددددددةث وا(وألاحيدددددداء

واملسددار الثدداني التعلدديم املسدديث حيددث  (.1211الرشدديدي واخددرونث)الفلسددفةث التدداريخ علددم  جتمدداع الجغرافيددا 

ث موزعدة علدذ النحدو (سداعة معتمددة 112)يق  ي الطلبة في مسار التعليم املسي ث ث سنواتث يدرسون فيها 

  : آلاتي

تستند إ ذ الوحدات املهنية التي تغطي احتياجات املهارات املهنية ( ساعة معتمد 22: )وحدات التأهيل املسي -

املتعلقدددة بالكفددداءةث وأخدددر  تتصدددل بالقددددرات فدددي مجدددال تنظددديم املشدددروعاتث عددد وة علدددذ وحددددات موجهدددة نحدددو 

 . تعزيز الصحةث والقدرة علذ العمل

تشدددمل املوضدددوعات ألاساسدددية ( سددداعة معتمددددة 12: )مدددال املهدددارات املهنيدددةوحددددات املوضدددوعات ألاساسدددية طك-

التي تزود الطلبة باملهاراتث واملعارف التي يحتاجو ها في املستقبلث كما يمكنهم استبدال وحدات مدن مددارس 

يدددة اللغددداتث والرياضدددياتث والترب: الثانويدددة العامدددة  هدددذه املوضدددوعاتث وتشدددمل املوضدددوعات ألاساسدددية إلالزاميدددة

 . البدنيةث والفنونث والثقافة

ث وقددددددد تكددددددون وحدددددددات مهنيددددددةث أو موضددددددوعا ت أساسدددددديةث أو (سدددددداعات معتمدددددددة 12: ) وحدددددددات  ختيددددددار الحددددددر-

 (.11ث1211الرشيدي واخرونث)وحدات عامةث أو وحدات يعنى  ها الطلبة 

 مناقشة النتائج 1.1.1.1

ت للددددول املرجعيددددة فددددي مجدددال املنهدددداج ومسددددارات التعلدددديم وبقدددراءة تركيبيددددة لنتددددائج تحليدددل الوثددددائق وألادبيددددا      

الثانويث أتضك بصورة عامة أن الدول تتفق علذ إعدداد إطدار للمنهداج أو املنهداج ألاساسد ي الدوطني الدذي يمثدل 

 : ويتضمن إلاطار الوطني. مبادي توجيهية للسلطات املحلية واملدارس

 .املعايير/ ألاهداف التعليمية -

 .ملحتو  التعليميتعريف باملواد وا  -

 .تحديد الخطة الدراسية العامة للمواد والزمن الدراس ي -

 .ارشادات للمعلمين وقادة املدارس -

 .توجيهات عامة حول التدراس والتقييم -
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 .الكفايات املشتركة -

وفدددي ضدددوء املنهددداج الددددوطني تقدددوم السدددلطات املحليددددة واملددددارس بوضدددع وثدددائق املندددداهج التفصددديلية باالسدددتناد إ ددددذ 

 .الوطني مع مراعاة السياق املحلي إلاطار 

أما بالنسبة للكتب املدرسية فيتم إعدادها من قبل دور نشر ترا ي متطلبات إلاطار الوطنيث وتقوم وزارات   

التعلدددديم بمراجعتهددددا وإعددددداد قددددوائم الكتددددب املعتمدددددة للتدددددراس فددددي املدددددارسث تختددددار املدددددارس واملعلمددددين الكتددددب 

 .نلندا يتم اختيار املواد التعليمية مباشرة من قبل إدارات املدارس واملعلميناملتوافقة مع السياقث ماعدا ف

وتتنوع مسارات بالتعليم الثانوي في الدول املرجعيةث ففي  وريدا الجنوبيدة يتدوزع مسدارات التعلديم الثدانوي    

فددددددي اليابددددددان فتتنددددددوع إ ددددددذ العلددددددوم إلانسددددددانيةث والعلددددددوم  جتماعيددددددةث والعلددددددوم الطبيعيددددددةث والتدددددددريب املسدددددديث أمددددددا 

مدارسدددها الثانويدددة إ دددذ املددددارس العامدددة التدددي نركدددز علدددذ املقدددررات   اديميدددةث واملددددارس الثانويدددة الشددداملة التدددي 

وفددي . تقدددم تعليًمددا يشددمل املسددارين ألا دداديمي واملسدديث واملدددارس الثانويددة املتخصصددة أو الكليددات الفنيددة املهنيددة

واملسدددددار التقندددددي ( العددددادي)ثدددددانوي فددددي املسدددددار السددددراعث واملسدددددار ألا ددددداديمي سددددنغافورة يتمثدددددل مسددددارات التعلددددديم ال

أمددا فدددي هوندددت  دددونج تتمظهدددر املسددارات فدددي املددددارس   اديميدددة واملددددارس . ومسدددار املددددارس املتخصصدددة( العددادي)

التعلدديم  وفدي فنلنددا يوجدد مسددارينث وهمدا املددارس الثانويدة العامدة العليدا ومسدار . املركزيدة واملددارس ألاساسدية

 .املسي

أمدا بالنسددبة للمددواد التددي تدددرس فددي املرحلددة الثانويددة تتشددابه فددي معظمهددا فددي الدددول املرجعيددةث لكددن  خددت ف فددي 

وألاهدم فدي هدذا املجدال . للمعرفدة والدتعلم والتعلديم-في سياق ما-عمق املادة املعرفية والتفسير الوطني والثقافي 

اللغددة : ملدواد أساسدية فدي مختلدف مسددارات التعلديم الثدانوي العدام وهديأن جميدع الددول املرجعيدة تعطدي أهميددة 

ث الرياضددددديات والعلدددددوم ألاساسددددديةث والدراسدددددات  جتماعيدددددةث دون (فدددددي العدددددادة إلانجليزيدددددة)ألامث اللغدددددة ألاجنبيدددددة 

 .فصل بين العلمي وألادبي

 التعليم الثانوي  معلم 1.2.2

 تحليل الوثائق وألادبيات1.1.2.2    

التدددددراس هددددو و يفددددة رفيعددددة املسددددتو  فددددي  وريدددداث ويحظددددى إعددددداد معلمددددي املدددددارس الثانويددددة : نوبيــــةكوريــــا الج

باالهتمددددام مددددن خدددد ل بددددرامج البكددددالوريوس فددددي مجموعددددة أوسددددع مددددن الكليددددات والجامعددددات أو البددددرامج فددددي  ليددددات 

مدة الكوريدة نظدام وقدد اقامدد الحكو . معظم الطلبة يسجلون في برامج البكالوريوس. الدراسات العليا للتعليم

وكجدددزء مدددن هدددذا النظدددامث . اعتمددداد لبدددرامج إعدددداد املدرسدددين فدددي محاولدددة لبحفددداظ علدددذ الجدددودة عبدددر املسسسدددات

طلبدددد مدددن جميدددع البدددرامج  لتدددزام بمعدددايير املنددداهج الوطنيدددة وإجدددراء تقييمدددات دوريدددة لهدددذه البدددرامجث حتدددى يدددتم 

 . تمويل تل  البرامج

. كدون لديده تخصدص فدي املدادةث وهدو مددرج فدي شدهادة التددراس الخاصدة بدهيطلب من  ل معلم في  وريا أن ي  

وتشدمل . ويجب علذ املعلمين أن يكسبوا حوا ي ثل ي إعدادهم في تخصصات املواد الدراسية وثلث في التعلديم

الدورات الرئيسة للمواضيع معرفة املحتو  والتربية الخاصة باملحتو ث في حين تشمل الدورات الدراسية في 
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 عددن متطلبددات ا
ً

لتعلدديم النظريددة التعليميددة والدددورات املصددممة خصيصددا للقضددايا  جتماعيددة الحاليددةث فضدد 

بمجددددرد  نتهدددداء مددددن بددددرامجهم . املمارسددددةث التددددي تسددددتمر فددددي البددددرامج الجامعيددددة ملدددددة أربعددددة أسددددابيع مددددن التدددددريب

-NCEE, 2021مددددل فددددي املدرسددددة التدريبيددددة يحصددددل املعلمددددون علددددذ شددددهادة الدرجددددة الثانيددددةث والتددددي تددددسهلهم للع

Korea).) 

. ويتم قبل شغل و يفة التدراس التقدم المتحان التو يف الوطني مدن أجدل العمدل فدي املددارس الحكوميدة  

اختبددددار مكتددددول يتضددددمن أسددددئلة متعددددددة الخيددددارات ومقدددداالتث ومقابلددددة ودرس : يحتددددوي  متحددددان علددددذ جددددزأين

وبسددددبب العددددرض الزائددددد . نيف املعلمددددين علددددذ أسدددداس درجدددداتهمو متحددددان تناف دددد ي للغايددددةث ويددددتم تصدددد. توضددددي ي

ملعلمددي املدددارس الثانويددةث فرندده يتحددتم علدديهم أن يحققددوا نتددائج جيدددة جددًدا فددي امتحددان التو يددف للتأهددل ألحددد 

ويختلدددف النظدددام مدددن مدرسدددة إ دددذ أخدددر ث ولكنددده . وأجدددور املعلدددم فدددي  وريدددا تتناسدددب مدددع ألاداء. املواقدددع املحددددودة

جدودة التعلدديمث والوقدد الددذي : وتعتمددد زيدادات ألاجدور علددذ متغيدرات. بتوجيدده مدن وزارة التعلديم يجدري تطدويره

(.   (NCEE,2021-Koreaيقضدددديه املعلددددم مددددع الطلبددددة فددددي التوجيددددهث واملسدددداهمات إلاداريددددةث والتطددددوير املسددددي املتبددددع

ث salary explorerعرضدها موقدع مهندة ي 12وملعرفة موقع رتبة أجور مهنة معلم التعليم الثدانوي فدي  وريدا بدين 

 (.1211")سلم الرواتب وألاجور في  وريا الجنوبية"11وجد أ ها في املرتبة 

التدددددددريب قبددددددل التو يددددددفث : وبمجدددددرد تعيددددددين املعلمددددددينث فددددددر هم يمدددددرون بددددددث ث مراحددددددل مددددددن التددددددريب املدرسدددددد ي  

لتخفدي  سداعات  1211عدام وقد وضدعد الدوزارة خطدة فدي . والتدريب  عد التو يفث والتدريب علذ املتا عة

وعددددادة مددددا يسددددتمر التدددددريب قبددددل . التدددددراس للمعلمددددين الجدددددد لتددددوفير املزيددددد مددددن الوقددددد لهددددذا الدددددعم التعريفددددي

ويلددي . التو يددف ملدددة أسددبوعين ويركددز علددذ العناصددر العمليددة طعددداد الو ددائفث مثددل إدارة الفصددول الدراسددية

ي يقدمه عادة املديرون ونوال املديرين ومعلمو املعلمينث ذل  ستة أشهر من التدريب  عد انتهاء العملث الذ

واشدددمل التوجيددده والتقيددديم التعليميدددينث وإلاشدددراف علدددذ الفصدددول الدراسددديةث والتعلددديم  شدددأن العمدددل الكتدددابي 

وأخيددًراث خددد ل أسددبوعين مدددن التدددريب علدددذ املتا عددةث يتبدددادل املعلمددون الجددددد مددا تعلمدددوه مدددن . وتوجيدده الطلبدددة

   (NCEE, 2021-Korea) .التقديمية أو التقارير أو املناقشات مع أقرا همخ ل العروض 

وفددي هددذا . نظددام تقيدديم املعلمددين مددن أجددل التنميددة املهنيددة 1212وبالنسددبة لتقيدديم املعلددم نفددذت  وريددا فددي عددام 

م ألاقران وقادة املدارس والطلبة وأولياء ألامور أداء املعلمين  ثم يتم استخدام  النتائج في تطوير النظامث ُيقيمل

واملعلمدددين ألاعلدددذ درجدددة مسهلدددون لبحصدددول علدددذ إجدددازات بحثيدددة تصدددل إ دددذ عدددام . خطددط الدددتعلم املهنيدددة الفرديدددة

 .واحد

 شدداًم  للدددتعلم املسددي طددوال مهندددة 1211والخطددة الوطنيددة للتطدددوير املسدديث التددي وضدددعد فددي عددام   
ً

ث تضدددع هدديك 

قددددا ملرحلددددة التطددددوير الددددو يفيث مددددن املعلمددددين املبتدددددئين إ ددددذ وتو دددد ي بددددتعلم مسددددي محدددددد للمعلمددددين وف. التدددددراس

كمددا يمكددن ملددديري املددددارس دعددم التطددوير املسددي مدددن خدد ل التوصددية ببدددرامج . معلمددي املاجسددتير وقددادة املددددارس

 (.(NCEE, 2021-Korea .معينة للمعلمين واستخدام أموال املدارس لدعم املشاركة
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سددددداعة مدددددن التددددددريب  122درجدددددة ألاو دددددذ  عدددددد ثددددد ث سدددددنوات مدددددن الخبدددددرة وويدددددتم ترقيدددددة املعلمدددددين إ دددددذ شدددددهادة ال 

التأهيلي املطلول أثناء الخدمةث وتسمح هذه الشهادة للمعلمين بالتقدم ملناصب قياديةث مثل مددير املدرسدة 

واعتمددددد ترقيددددة . ث مثددددل مفددددتو املدرسددددة أو أخصددددابي البحددددوث"متخصددددص فددددي التعلدددديم"أو معلددددم املاجسددددتيرث أو 

لددددذ جميددددع املسددددارات علددددذ نظددددام النقدددداطث أي النقدددداط املتراكمددددة لسددددنوات مددددن الخبددددرة فددددي التدددددراسث املعلمددددين ع

وألاداء فدددددي التقييمدددددات السدددددنويةث والسدددددعي وراء فددددددر  الدددددتعلم املسددددديث بمدددددا فددددددي ذلددددد  بدددددرامج التددددددريب التددددددأهيلي 

ناطق النائيةث أو كما يمكن للمدرسين كسب نقاط ألشكال محددة من الخدمةث مثل التدراس في امل. املطلوبة

 .في مدارس التعليم الخا 

. 1211تجربدددة تعيدددين املعلدددم الدددرئيس ونفذتددده علدددذ الصدددعيد الدددوطني فدددي عدددام  1222وقدددد أطلقدددد  وريدددا فدددي عدددام 

فددي املئددة مددن معلمددي املدددارس  بتدائيددة والثانويددة فددي  وريددا مددن معلمددي  11ث  ددان حددوا ي 1212اعتبددارا مددن عددام 

مدددددددون الرئيسدددددديون تدددددددراس جددددددددول زمنددددددي مددددددنخف  للفصدددددددول الدراسددددددية مددددددع تحمدددددددل ويواصددددددل املعل. املاجسددددددتير

وللتقددددم بطلدددب . مسددسوليات جديددددة مثدددل التوجيدددهث وقيدددادة تجدددارل الدددتعلم املسددديث وتصدددميم املنددداهج الدراسدددية

سدنة مدن الخبدرة فدي  11لبحصول علذ درجة املاجستيرث يجب أن يكدون لدد  املعلمدين شدهادة الدرجدة ألاو دذث و

وتقوم لجان الفحدص فدي  دل مكتدب تعليمدي إقليمدي بتقيديم املتقددمين مدن . وأن تو  ي  هم مدارسهمالتدراس 

يجددددب علددددذ معلمددددي . خددد ل مددددراقبتهم فددددي التدددددراسث ومراجعدددة نتددددائج مقدددداب ت ألاقددددرانث وإجددددراء مقابلدددة متعمقددددة

سددة أو أخصدددابي وتتطلددب الو ددائف املتخصصدددةث مثددل مفددتو املدر .  املاجسددتير أيضددا إكمددال التددددريب التددأهيلي

واشتغل املعلمون الذين تمد ترقيتهم إ دذ هدذه . ألابحاثث ما ال يقل عن ثماني سنوات من الخبرة في التدراس

 (.(NCEE, 2021-Korea ألادوار إما في وزارة التعليم أو في مكاتب التعليم إلاقليمية

ث بمدا فدي ذلد  الكليدات الخاصدة بدرامج تهتم اليابان برعداد املعلم حيث توفر مسسسات التعليم العا ي: اليابان

وتقدددم الجامعددات . إعددداد املعلمددين التددي تليددي متطلبددات الددوزارةث ووافقددد علددذ املنهدداج الدراسدد ي لددوزارة التعلدديم

الوطنيددددددةث التددددددي تتلقددددددى منًحددددددا مددددددن الحكومددددددة الوطنيددددددة وتعتبددددددر ألاكثددددددر شددددددهرةث شددددددهادات للمعلمددددددين علددددددذ جميددددددع 

يددددةث التددددي تددددديرها املحافظددددات والبلدددددياتث شددددهادات فددددي املقددددام ألاول فددددي املسددددتويات  وتقدددددم الجامعددددات الحكوم

 .ويطلب من معلمي املرحلة الثانوية العليا الحصول علذ درجة البكالوريوس أو املاجستير. املرحلة الثانوية

ويجدددددب علددددددذ املعلمددددددين املحتملددددددينث مثدددددل جميددددددع طلبددددددة الجامعدددددداتث إجددددددراء اختبدددددار املركددددددز الددددددوطني للقبددددددول فددددددي   

ومدع ذلد ث تحددد  دل جامعدة الحدد . جامعات من أجل النظر في قبولهم في برنامج تعلديم املعلمدين الجدامعيينال

كما تقوم الجامعات الوطنية في كثيدر مدن ألاحيدان بدردارة امتحاندات القبدول . ألادنى لدرجة الدخول في البرنامج

ب علددذ املعلمددين املحتملددين أخددذ دورات فددي أثندداء إعددداد املعلمددينث يجدد. الخاصددة  هددا إ ددذ جانددب  متحددان الددوطني

ويمكدددن للفدددرد أن يصدددبح معتمدددًدا كمددددرس  عدددد تخرجددده مدددن أحدددد بدددرامج .    دددل مدددن مجددداالت املوضدددوع والتربيدددة

وتسدددتند هدددذه البدددرامج إمدددا إ ددددذ الكليدددات أو الجامعدددات الصدددغيرةث ويحصددددل . تعلددديم املعلمدددين العديددددة فدددي اليابددددان

يدددل مدددن  ليدددة مبتدئدددة علدددذ شدددهادة مدددن الدرجدددة الثانيدددةث فدددي حدددين يحصدددل املعلمدددون الدددذين يتخرجدددون بدرجدددة زم

. أولئدد  الددذين يتخرجددون بدرجددة البكددالوريوس مددن جامعددة علددذ شددهادة مددن الدرجددة ألاو ددذ مددن املسددتو  ألاعلددذ



 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 

 60 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

للمر ددحين املعلمددين " املسددتو  املتقدددم"تتددوفر الشددهادة ألاعلددذ أو . عامددا 11الفئددة الثانيددة مسقتددةث صددالحة ملدددة 

. وبعدددد تعيدددين املعلمدددينث فدددر هم يخضدددعون لفتدددرة تعريدددف مددددتها سدددنة واحددددة. اصدددلين علدددذ درجدددة املاجسدددتيرالح

يدددتم إعطدداء  دددل مدددن املعلددم الجديدددد واملوجددده . وخدد ل هدددذه الفتددرةث يشدددرف علددديهم معلددم متمدددرس يعمدددل كمرشددد

املوضوع والتخطيط  مسسوليات تدراسية أقل للسماح لهما بالعمل مًعا في إدارة الفصول الدراسيةث وتوجيه

ويختلددددف اختيددددار املرشدددددين مددددن محافظددددة إ ددددذ أخددددر ث بددددل وحتددددى فددددي . وتحليددددل التدددددراس فددددي الفصددددول الدراسددددية

ويددتم تعيددين معلمددين جدددد . وال يحصددل املرشدددون علددذ تدددريب خددا  وال علددذ تعددوي  إضددافي. املدددارس الفرديددة

علدددددم كمددددددرس مندددددتظم ويحصدددددل علدددددذ جميدددددع وفدددددي  هايدددددة السدددددنة ألاو دددددذث يمكدددددن تعيدددددين امل. علدددددذ أسددددداس  ختبدددددار

 (. (NCEE, 2021-Japanاستحقاقات املعلمينث بما في ذل  العضوية في نقابة املعلمين 

ويددتم تعيدين املعلمدين علددذ مسدتو  املحافظدداتث . واليابدان فريددة مددن نوعهدا فددي كيفيدة تعيدين املعلمددين للمددارس

رسية  ل ث ث سنوات أو نحدو ذلد  مدن بدايدة التددراس وتتغير مهام املعلمين املد. وليس علذ مستو  املدرسة

ألول مدرةث مددع تغييددرات أقدل فددي وقددد الحدق مددن حيدداتهم املهنيدةث وهددذا يسددمح للمقاطعدة بتعيددين أقددو  املعلمددين 

 عددد التخددرج . للمدددارسث ويددتم تقيدديم املعلمددين املحتملددين مددن قبددل معلددم متمددرس تحددد إشددراف مدددير املدرسددة

مينث يخضع املعلمدون لعمليدة تددراس ملددة ث ثدة أسدابيع علدذ ألاقدل قبدل الحصدول علدذ من برنامج تعليم املعل

 .شهادة والتقدم بطلب لبحصول علذ و يفة تدراس

وبمجددددرد  نتهدددداء مددددن إعددددداد املعلمددددينث يجددددب علددددذ املر ددددحين اجتيدددداز امتحددددان التو يددددف الددددذي يشددددرف عليدددده  

متحانات شكل اختبارات الكفاءة أو املقاب ت أو املقداالتث  الًبا ما تأخذ هذه   . مجلس التعليم في املحافظة

وال يدتم تعيدين املعلمدين . وتفحص املعرفة التربوية واملوضوعية للمر كث وتختلدف املتطلبدات حسدب املحافظدة

ويدتم تعيدين أولئدد  . تلقائيدا  عدد اجتيداز  متحددان  يدتم إضدافتهم إ ددذ قائمدة التسدجيل فددي ترتيدب درجدة  متحددان

  الذين
ً

. ويطلب من املر حين الذين لم يتم تعيينهم إعادة  متحان في العدام التدا ي. هم علذ رأس القائمة أوال

تقليدددددًياث  ددددان تو يددددف املعلمددددين تنافسددددًياث وال يددددتم تعيددددين جميددددع املر ددددحين الجدددددد الددددذين يجتددددازون امتحددددان 

ليابدان فدرن متوسدط أجدورهم أعلدذ مدن أمدا أجدور املعلمدين فدي ا. تو يف املعلمين فدي املددارس العامدة كمعلمدين

املهنيدددددين املددددددربين نسدددددبًيا فدددددي مجددددداالت أخدددددر ث وأعلدددددذ مدددددن املتوسدددددط فدددددي منظمدددددة التعددددداون والتنميدددددة فدددددي امليددددددان 

وفي أعقال الحرل العاملية الثانيةث تناول رئيس الوزراء املخاوف  شأن نقص املعلمين من خ ل .  قتصادي

فددددي املئددددة عددددن رواتددددب مددددو في  12يحصددددلون علددددذ رواتددددب تزيددددد بنسددددبة إصدددددار مرسددددوم يق دددد ي بددددأن املعلمددددين س

-NCEE, 2021 وقدد انخفضدد هدذه الفجدوة علدذ مدد  السدنوات الخمسدين املاضدية. الخدمدة املدنيدة آلاخدرين

Japan) .) مهندة يعرضدها موقدع  12وملعرفة موقع رتبة أجور مهنة معلم التعليم الثدانوي بدينsalary explorer ث

 (.1211")سلم الرواتب وألاجور في اليابان" 11ملرتبة وجد أ ها في ا

وفددي أثندداء الخدمددة يقت دد ي ألامددر مواصددلة التطددوير املسددي فددي مهنددة التدددراسث ويحدددد  ددل مجلددس بلدددي للتعلدديم  

ويجددب علددذ املعلمددين . الحددد ألادنددى مددن السدداعات التددي يجددب علددذ املعلددم أن يقضدديها فددي التطددوير املسددي  ددل عددام
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 12بقاء علذ اط ع علذ املهارات واملمارسات من أجل تجديد شهادات التددراس الخاصدة  هدم  دل اليابانيين ال

 . ساعة علذ ألاقل من التطوير املسي الرسمي 12واشمل ذل  املشاركة في . سنوات

للدددتعلم مدددن " دراسدددة الددددروس"وباطضدددافة إ دددذ بدددرامج التطدددوير املسدددي الرسدددميةث يسدددتخدم املعلمدددون اليابدددانيون   

وينظم املديرون اجتماعات يحدد خ لها املعلمون الذين لدد هم مسدتويات متفاوتدة . زم  هم  شكل  ير رسمي

ثدددم . مدددن الخبدددرة فدددي الفصدددول الدراسددديةث وخيدددارات التددددخل البح ددديث ووضدددع خطدددة للددددروس تسدددتهدف الحاجدددة

 (.(NCEE, 2021-Japan يقدم أحد املعلمين درس نموذيي في الفصل الدراس يث مع مراقبة املعلمين آلاخرين

ويضددع .    وتقيديم املعلدم فددي اليابدان مطلددول بموجدب القددانونث وهدو جددزء مدن عمليددة التقيديم الددذاتي للمدرسدة  

مددون تقدددمهم بالتشدداور مددع مددديري املدددارس باطضددافة . املعلمددون أهدددافا سددنوية ألنفسددهمث وفددي  هايددة العددام يقيمل

علمددددين مددددرتين فددددي السددددنة ويقدددددمون م حظددددات علددددذ النتددددائج التددددي إ ددددذ ذلدددد ث يراقددددب مددددديرو املدددددارس ونددددوا هم امل

-NCEE, 2021 وتهدددف امل حظدات إ ددذ تحسددين املمارسدة مددن خدد ل اقتدراح مجدداالت للددتعلم املسدي. توصدلوا إليهددا

Japan).) 

رئديس أو  وبالنسبة لترقية املعلم في اليابانث يمكن للمعلمين اليابانيين الترقي في إطار مهنة التدراس إ دذ معلدم 

درجدةث ومسدتو  مددير املدرسدة  12درجدةث واملعلدم الدرئيس 11املعلدم : إ ذ مددير مدرسدةث حسدب سدلم الددرجات

وقدددد ال تدددتم ترقيدددة  عددد  املعلمدددين إ دددذ منصدددب مددددير املدرسدددةث ولكدددنهم مدددع ذلددد  ال يزالدددون يشدددهدون . درجدددة 11

وتحدددددد املحافظددددة متطلبددددات . والخبددددرة زيددددادات كبيددددرة فددددي ألاجددددور علددددذ مددددد  حيدددداتهم املهنيددددةث علددددذ أسدددداس ألاداء

 (.(NCEE, 2021-Japan محددة للترقية إ ذ مستو  املعلم الرئيس

التعلدديم مهنددة تحظددى بتقدددير كبيددر فددي سددنغافورةث ويددتم إعددداد املعلددم فددي املعهددد الددوطني للتعلدديم فددي  :ســنرافورة

لهرمددددددي للتعلدددددديم العددددددا ي فددددددي جامعددددددة نانيددددددانت التكنولوجيددددددةث وهددددددي واحدددددددة مددددددن أرقددددددذ املسسسددددددات فددددددي التسلسددددددل ا

ويحصددل املعلمددون املر ددحون . EIPحيددث يددتم تدددريب جميددع معلمددي املرحلددة  بتدائيددة والثانويددة فددي . سددنغافورة

فددي املئددة مددن راتددب املعلددم ألاساسدد يث وتغطددي وزارة التعلدديم رسددومهم  12خد ل تدددري هم علددذ راتددب شددهري يعددادل 

 .ب علذ املعلمين  لتزام بث ث سنوات  املة في العملوبمجرد  نتهاء من التدريبث يج. الدراسية

أسددبوًعا مددن الخبددرة العمليددة فددي  11وبرنددامج تعلدديم املعلمددين الجددامعيين هددو برنددامج مدتدده أربددع سددنوات يتضددمن   

ويحضدر . أسدابيع مدن الخبدرة العمليدة 12شدهًرا يتضدمن  11أما برنامج الدراسات العليدا هدو برندامج ملددة . املدارس

 برندددامج مقدمددددة التددددراس الددددذي تدددديره أ اديميددددة املعلمددددين الطل
ً

بدددة الددددذين يددددخلون برنددددامج الدراسدددات العليددددا أوال

ملساعدتهم علذ قياس اهتمامهم الحقيقي في -وهي منظمة تعليمية مهنية يديرها املعلمون -(AAB)السنغافوريين 

اس فدي املددارس كمعلمددين  يدر مدددربين التددراسث واملر دحين املحتملددين علديهم قضدداء بضدعة أشدهر إ ددذ سدنة للتدددر 

وتسترشددددد بددددرامج البكددددالوريوس واملاجسددددتير علددددذ حددددد سددددواء بنمددددوذج تعلدددديم املعلمددددين للقددددرن . قبددددل بدددددء دراسددددتهم

ويتضدمن املنهداج . ال زمدة للمعلمدين"( V1AS)"الحادي والعشرينث وهدو إطدار يدنص علدذ القديم واملهدارات واملعرفدة 

باطضدافة إ دذ  –املحتو  الذي سيقوم املعلمون بتدراسه  –ية دراسات أ اديمية الدراس ي ملسار املرحلة الجامع
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فرًصددا للمشدداركة فددي -أيًضددا-الطلبددة الجددامعيين لددد هم. دراسددات تعليميددة ودراسددات مندداهج دراسددية وتعلددم الخدمددة

 (NCEE, 2021-Singapore).التدريبات في بلدان أخر  

املعهدد الدوطني  –ن سدوف يدتم تدو يفهم فدي مسسسدة واحددة فقدط ولهذا يتم العمل علذ إعداد املعلمين الذي 

للتعلددديمث وهددددي تقددددم درجددددة املاجسددددتير ودرجدددة البكددددالوريوس فدددي التدددددراس و هددددذه الطريقدددةث تقتصددددر سددددنغافورة 

وفددددي  دددل عدددامث تحسددددب . تو يدددف املعلمدددين علددددذ الطلبدددة املدددسهلين لجامعددددات البحدددوث الصدددارمة فددددي الدددب د فقدددط

وعمليددددة . الددددذين سددددتحتاجهمث وال تفددددتح سددددو  عدددددد مددددن املواقددددع فددددي بددددرامج التدددددريب سددددنغافورة عدددددد املعلمددددين

فددي املتوسددطث . املعلمددين فددي بددرامج تعلدديم املعلمددين علددذ راتددب أثندداء تدددري هم/  ختيددار تنافسدديةث ويحصددل الطلبددة

فدددي عدددادةث سدددجل املر دددحون الندددالحون فدددي الوسدددط أو أعلدددذ . يدددتم قبدددول واحدددد فقدددط مدددن  دددل ثمانيدددة متقددددمين

: تتضددمن الخطددوات ألاخددر  العديدددة فددي عمليددة تقددديم الطلبددات. الصددعبة فددي سددنغافورة Aامتحانددات املسددتو  

مقددددداب ت صددددددعبة مدددددع الفريددددددق تركدددددز علددددددذ القددددديم واملهددددددارات واملعرفدددددة التددددددي تجعدددددل املعلددددددم جيدددددًداث باطضددددددافة إ ددددددذ 

وبالنسددبة ملرتبددات املعلمددين فددي  .مراجعددات مكثفددة للسددجل ألا دداديمي للمر ددك ومسدداهماته فددي املدرسددة واملجتمددع

تددددزداد رواتددددب . سددددنغافورة تتناسددددب إ ددددذ حددددد كبيددددر مددددع رواتددددب املهددددن ألاخددددر   لضددددمان اسددددتمرارهم فددددي املنافسددددة

ويمكن للمعلمين النالحين الحصول علذ مكافنت استمرارية  ل ث ث إ ذ خمس . املعلمين مع سنوات الخبرة

يدتم تحديدد . في املئة من رواتد هم ألاساسدية 12يمكن أن تصل إ ذ  سنواتث باطضافة إ ذ مكافنت ألاداءث والتي

 ,NCEE) .ألاهلية من خ ل التقييمات السنوية التي تسدتخدم أيًضدا كأسداس للتددريب والتوجيده بدين املعلمدين

2021-Singapore)  

يعرضدددها موقدددع مهندددة فدددي البلدددد  12وملعرفدددة موقدددع رتبدددة أجدددور مهندددة معلدددم التعلددديم الثدددانوي فدددي سدددنغافورة بدددين  

salary explorer (.1211")سلم الرواتب وألاجور في سنغافورة"11ث وجد أ ها في املرتبة 

وبعد التخرج مدن بدرامج البكدالوريوس والدراسدات العليداث يشدار  جميدع املعلمدين املبتددئين فدي برندامج تعريدف  

رةث يكددون لددد  املعلمددين عددبء تدددراس خدد ل هددذه الفتدد. وتمولدده وزارة التربيددة والتعلدديم AABملدددة عددامين بقيددادة 

 NCEE, 2021-Singapore). أقل من أجل حضور الفصول الدراسية والعمل مع مرشد مدرل

طجددراء تقييمددات املعلمدددين ( PPTA)وبالنسددبة لتقيدديم املعلددم تسدددتخدم سددنغافورة نظددام إدارة ألاداء املحسدددن   

بمدا فدي ذلد  -كفايدة مختلفدة 11أداء املعلمين بناًء علدذ  يقوم برنامج إدارة التعليم إلالكتروني بتقييم. السنوية

املمارسددددددة املهنيددددددةث وإدارة القيددددددادةث : فددددددي ث ثددددددة مجدددددداالت-عملهددددددم فددددددي الفصددددددلث وتفدددددداعلهم مددددددع املجتمددددددع املدرسدددددد ي

ومدددددددن املتوقدددددددع أن يحددددددددد املعلمدددددددون أهددددددددافهم الشخصدددددددية وأن يحققوهدددددددا وأن يظهدددددددروا . والفعاليدددددددة الشخصدددددددية

 بددرجراء تقيدديم ذاتدديث ثددم .     يددات أثندداء م حظدداتهم علددذ تعلدديمهمتحسددينات فددي قاعدددة الكفا
ً
ويقددوم املعلمددون أوال

 مددن . PPTAيقددوم املشددرفون بتقيدديمهم وفًقددا لنظددام 
ً
هددذه التقييمددات نوعيددة وتتددألف مددن تعليقددات مكتوبددة بدددال

. PPTAليقددات يبنددي املعلمددون خطددط التطددوير املسددي الخاصددة  هددم علددذ تع. الدددرجات الرقميددة ملسشددرات محددددة

ومشددرف املجموعددةث فددي ( املسددسول عددن الددتعلم املسددي)يشددتر  املدددراءث جنًبددا إ ددذ جنددب مددع مطددور طدداقم املدرسددة 

هدددددذا التقدددددديرث أو لقطدددددة مدددددن املسدددددار . PPTAلكدددددل معلدددددم باسدددددتخدام نتدددددائج " إلامكاندددددات املقددددددرة الحاليدددددة"بنددددداء 
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. خدامها ملساعدتهم علذ توضيح أهددافهم املهنيدةالو يفي قصير املد  للمعلمث يتم مشاركتها مع املعلم واست

كما تختار . ث بما في ذل  درجات الشرف ومكافنت الرواتبPPTAيمكن للمعلمين ربح مكافنت بناًء علذ نتائج 

 .الوزارة املعلمين الذين يستحقون الجوائز التقديرية علذ املستو  الوطني

ويمكدددنهم تحسدددين ممارسدددتهم مدددن خددد ل . تطدددوير املسددديويمكدددن للمعلمدددين الوصدددول إ دددذ عددددة أندددواع مدددن فدددر  ال 

ث حيدددددث تتدددددراوح العدددددروض مدددددن التددددددريب أثنددددداء الخدمدددددة إ دددددذ الفصدددددول الدراسدددددية عبدددددر AABأو فدددددي  EIPدورات فدددددي 

 122ويمكن للمدرسين املشاركة فيما يصل إ ذ . إلانترند حول مجموعة متنوعة من املواد املتعلقة بالتدراس

كمددا تددوفر الددوزارة و ليددة التربيددة الوطنيددة مددنح دراسددية . لددذي تمولدده الحكومددة سددنوًياسدداعة مددن التطددوير املسددي ا

 . للمعلمين الذين يسعون لبحصول علذ درجة املاجستير والدكتوراه في سنغافورة أو في الخارج

 تضدمن. وباطضافة إ ذ ذل ث فرن الس لم الو يفية عنصدر رئي د ي فدي اسدتراتيجية سدنغافورة لتنميدة املعلمدين

الس لم الو يفية أن املعلمين يمكنهم البقاء في املهنة مع تو ي أدوار ومسسوليات جديدة وتوفير الهيكل ال زم 

وعدددد وة علددددذ ذلدددد ث يضددددمن . ألنظمددددة التوجيدددده والتعدددداون والتدددددريب والتطددددوير الخاصددددة  هددددم مددددن نظيددددر إ ددددذ نظيددددر

. رفددددون التدددددراس والددددتعلم  شددددكل أفضددددلالسددددلم الددددو يفي أن يقددددود تطددددوير املندددداهج الدراسددددية أولئدددد  الددددذين يع

ولهدددددذه ألاسددددددبالث فدددددرن السددددددلم الدددددو يفي لدددددديس حاسدددددًما بالنسددددددبة السدددددتراتيجية سددددددنغافورة لتو يدددددف املعلمددددددين 

واستبقا هم فحسبث بل هو أيًضا عنصر رئيس في استراتيجيات النمو املسي ونهجها في التعليم والتعلم  شكل 

    (.  (NCEE, 2021-Singapore عام

وبالنسدددبة لترقيتددده املعلدددمث فدددرن السدددلم الدددو يفي املعدددروف فدددي سدددنغافورة مدددن ث ثدددة مسدددارات هدددو عنصدددر           

وبمجددددرد أن يبددددرهن املعلمددددون فددددي املرحلددددة  بتدائيددددة والثانويددددة علددددذ حرصددددهم . رئدددديس فددددي نظددددام تطددددوير املعلمددددين

يمكددنهم  ختيددار مددن بددين (  يفددةعددادة فددي موعددد ال يتجدداوز ثدد ث سددنوات فددي الو )واسددتعدادهم لتددو ي دور جديددد 

فددددددي مسددددددار التدددددددراسث يمكددددددن . مسددددددار التددددددراسث ومسددددددار القيددددددادةث واملسددددددار املتخصدددددص: ث ثدددددة مسددددددارات و يفيددددددة

وفددددي املسددددار القيدددداديث يمكددددن ترقيددددة املعلمددددين مددددن موقددددع . للمعلمددددين شددددق طددددريقهم ليصددددبحوا معلمددددين رئيسدددديين

وفددي املسددار التخصصدد يث يركددز املعلمددون علددذ البحددث . مقيددادي داخددل املدرسددة حتددى منصددب املدددير العددام للتعلددي

وال يدتم ترقيدة املعلمدين تلقائًيدا إ دذ . منصب كبير  ختصاصيين-وسياسة التدراسث حيث يشغل أعلذ منصب 

املستو  التا ي في أي مسار  إذ يتطلب  نتقال إ ذ أدوار ومسسوليات جديدة مدن املعلمدين إكمدال التددريب أو 

 عدن إثبدات مدن خد ل نظدام إدارة أداء املعلمدين إلارشداد املطلدو 
ً

أن لدد هم الكفايدات ال زمدة ( PPTA)بينث فضد 

 . للقيام  هذه املهمة  شكل جيد

يراقددب املددديرون ومطددورو املدددارس جميددع . لتحديددد مددد  تناسددب املعلددم مددع مسددار معددين PPTAكمددا يسددتخدم 

 عد أن يختار املعلمون مساًرا مهنًيدا . ي ألانسب لهماملعلمين ملدة ث ث سنوات من أجل تحديد املسار الو يف

وم حظدددداتهم وتفضددددي تهم الخاصددددةث وقددددد يقومددددون بخطددددوة جانبيددددة إذا شددددعروا أن  PPTAاسددددتناًدا إ ددددذ نقدددداط 

 . املسار ال يناس هم
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 عدد ذلد ث فدي حدين أن . وفي السنوات الث ث ألاو ذ من التدراسث يحصل جميع املعلمين علذ زيادات سدنوية  

جميع املعلمين قد يحصلون علذ زيادات سنوية في تكاليف املعيشةث فرن الزيادات الكبيرة تدأتي  شدكل رئديس 

درجة تقدم زيادات في املرتبات  غ  النظر عن  11وفي  ل مسار توجد . مع الترقية علذ طول املسار الو يفي

باطضددافة إ ددذ ذلدد ث . املددديرينألاوصدداف الو يفيددة املحددددة للمعلمددينث ويجددب أن تحصددل علددذ أسدداس توصددية 

  في املئة من راتب املعلم 12و 12يمكن أن تساوي مكافنت ألاداء السنوية للعمل الفائق ما بين 

 .(NCEE, 2021,Singapore)   

التدراس مهندة محترمدة فدي هوندت  وندتث وبالنسدبة طعدداد معلمدي املددارس الثانويدة العليدا عدادة مدا  :هونغ كونج

ث انضددمد  ليددات التعلددديم 1221وفددي عدددام . لدراسددات العليدددا  عددد  نتهدداء مدددن التعلدديم الجددامعييكملددون دبلددوم ا

الخمددس مًعدددا لتشدددكيل معهدددد هوندددت  وندددت للتعلددديمث وبدددأ مجلدددس التعلددديم والتنميدددة فدددي إلالغددداء التددددريفي لبدددرامج 

امج املرحلدة الجامعيدة ويددرس املعلمدون املحتملدون آلان فدي بدر . إلاعداد علذ مستو  الدرجات العلمية الفرعيدة

معهدد هوندت  وندت للتعلديمث املتخصدص فدي إعدداد املعلمدين  : أو الدراسات العليا في أي من املسسسدات الخمدس

ومعهددددد هونددددت  ونددددت للتعلدددديم العددددا يث الددددذي يتخصددددص فددددي إعددددداد املعلمددددين  ومعهددددد هونددددت  ونددددت للتعلدددديم ثدددد ث 

الجامعدددة املفتوحددددة فدددي هوندددت  ونددددتث املتخصصدددة فددددي جامعدددات شددداملة قامددددد بتعيدددين بدددرامج إعددددداد املعلمدددين أو 

 .(NCEE,2021- Hong-Kong)التعلم عن  عد 

 عددددام  
ُ
ث عندددددما حصددددلد هونددددت  ونددددت علددددذ اسددددتق لها عددددن بريطانيدددداث وسددددعد  شددددكل كبيددددر مددددن قوتهددددا 1221ومنددددذ

ملر ك التقدم العاملة في مجال املعلمينث ورفعد املتطلبات تدريجًيا لكي يتم تو يفهم كمدرسينث ويجب علذ ا

ويصبح املر حون إما معلمين مسجلينث حصدلوا علدذ مسهدل تعليمدي (. PDT)بطلب للتسجيل في مكتب التعليم 

بركمدددال تددددريب املعلمدددين ويحملدددون درجدددة البكدددالوريوس أو أعلدددذث أو معلمدددين مسدددموح لهدددمث حاصدددلين علدددذ درجدددة 

ن للمدرسدددين املسددددموح لهددددم أن يصددددبحوا ويمكدددد. البكدددالوريوس ولكددددنهم ال يحصددددلون علددددذ تددددريب رسددددمي للمعلمددددين

ال يشددترط علدذ أي مدن الندوعين اجتيدداز اختبداًرا حتدى يصددبح . معلمدين مسدجلين  عدد إتمددام التددريب أثنداء الخدمدة

 
ً

وبالنسبة لةجور يدفع للمعلمين وفًقا لجدول ألاجور الرئيسة ملكتب الخدمة املدنية ويحصلون عموًما . مسج 

ويدددتم تحديدددد رواتدددب املبتددددئين حسدددب . هنيين الدددذين يحصدددلون علدددذ تعلددديم مماثدددلعلدددذ تعدددوي  جيدددد مقارندددة بدددامل

وملعرفة موقع رتبة أجور مهندة (.  (NCEE,2021 -Hong-Kongمستو  التعليم وإعداد املعلمين وسنوات الخبرة 

أ هددا فددي  ث وجدددsalary explorerمهنددة فددي البلددد يعرضددها موقددع      12معلددم التعلدديم الثددانوي فددي هونددت  ددونج بددين 

 (.1211")سلم الرواتب و ألاجور في هونت  ونج"  12املرتبة

وبالنسددبة للتطددوير املسددي للمعلددم فقددد أصددبح مجلددس التعلدديم املسددي يشددار   شددكل متزايددد فددي تعلدديم املعلمددينث  

ن فدي وتم إدخال إطار عام لكفايدات املعلمدي. حيث وضع مبادي توجيهية للنمو املسي للمعلمين الجدد والحاليين

ويكمدددل الطلبدددة فدددي بدددرامج . 1212ث وإصددددار مجموعدددة جديددددة مدددن املعدددايير املهنيدددة للمعلمدددين فدددي عدددام 1221عدددام 

. إعدددداد املعلمدددين بددددوام  امدددل تجربدددة التددددراس العمليدددة فدددي املددددارس املحليدددة تحدددد إشدددراف املعلمدددين املدددوجهين

واحدددة مددن الدددعم مددن املعلمددين ذوي  وبمجددرد أن يددتم تعيددين املعلمددين مددن قبددل املدددارسث يددتم تزويدددهم  سددنة
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ويدددتم ذلددد  مدددن خددد ل برندددامج تعريدددف املعلمدددينث الدددذي بددددأ فدددي عدددام . PDTالخبدددرة املددددربين كمرشددددين مدددن قبدددل 

1222.(NCEE,2021, Hong-Kong)      

أمددا التطددوير املسدديث فيتعددين علددذ . بالنسددبة لتقيدديم املعلددمث لدديس لددد  هونددت  ونددت نظددام رسددمي لتقيدديم املعلمددين

املعلمدددينث الدددذي  إن إطدددار كفايدددات. سددداعة مدددن الدددتعلم املسددي  دددل ثددد ث سدددنوات 112مدرسدد ي هوندددت  دددونج إكمدددال 

تستطيع املدارس تكييفه مع سدياقاتها الخاصدةث يوجده الدتعلم املسدي للمعلمدين مدن خد ل تتبدع تطدور كفايداتهم 

والجامعدات  PDTن البدرامج مدن خد ل ويتم تقديم دورات التطوير املسي الرسمية و يرها مد. في مجاالت التعلم

فعلدددذ سدددبيل املثدددالث . ومركدددز املعلمدددين فدددي هوندددت  وندددتث وهدددو مركدددز يدددوفر فرًصدددا للدددتعلم املسدددي للمعلمدددين والتعددداون 

يسهل مركز القيادة التربوية في جامعة هونت  ونت مراقبة الدروس ومناقشتها بين املعلمدين فدي مختلدف الدنظم 

وقدددد نفددذت مراقبدددة . مدددن خدد ل التدددداول بالفيددديو-الصددين القاريدددة أو سددنغافورة مثدددل هونددت  وندددت و -التعليميددة 

ا وضعه مجلس التعليم والتنميدة
ً
 مشتر 

ً
كمدا تو د ي . الدروس من نظير إ ذ نظير في جميع املدارس وتتبع هيك 

علمددون مددن املنداهج  بتدائيددة والثانويددة علددذ مسددتو  الواليدة بددأن تددنظم املدددارس جددداول زمنيدة حتددى يددتمكن امل

 .املشاركة في التخطيط التعاوني للدروس

لتسدددهيل التعددداون عبدددر قطددداع التعلددديمث ويمكدددن  PDTويدددوفر مجلدددس التعلددديم املسدددي دورات للمعلمدددين ومدددو في   

                                                   تددددددو ي و ددددددائف مسقتددددددة  يددددددر تعليميددددددة فددددددي املدددددددارس                             PDTث ويمكددددددن ملددددددو في EDBللمعلمددددددين  نتقددددددال مسقتددددددا إ ددددددذ 

      NCEE, 2021, Hong-Kong) .)  

فرقددددة عمددددل معنيدددددة  1211وحددددول ترقيددددة املعلددددم فددددي هونددددت  ددددونج أنشددددأ مجلددددس التنميددددة  جتماعيددددة فددددي عددددام    

ضدافة إ دذ عقدد وباط . بالتطوير املسي للمعلمين مكلفة بتقديم توصديات  شدأن وضدع سدلم مسدي شدامل للمعلمدين

مشدداورات عامددة حددول هددذا املوضددوعث درسددد فرقددة العمددل نظددم التقدددم الددو يفي للمعلمددين فددي واليددات أخددر ث 

ث 1212وفدددي أوائدددل عدددام . والبدددر الدددرئيس للصدددين وسدددنغافورة واململكدددة املتحددددة( أسدددتراليا)بمدددا فدددي ذلددد  فيكتوريدددا 

وخلدص التقريدر إ دذ ضدرورة وضدع . PDTالتنميدة قدمد فرقة العمل تقريدًرا عاًمدا يتضدمن توصدياتها إ دذ مجلدس 

: سددددددلم مسددددددي واقتددددددرح إطدددددداًرا مفاهيمًيددددددا واسددددددًعا يددددددربط التقدددددددم الددددددو يفي بث ثددددددة عناصددددددر للنمددددددو املسددددددي للمعلمددددددين

ث والتدي ركدزت الدنهج 1212مجموعات جديدة من الكفايات املهنية للمعلمين ومديري املدارس صدرت فدي عدام 

ق ل املسددددي للمعلمددددين  يمكددددن ترقيددددة معلمددددي املدددددارس  بتدائيددددة والثانويددددة إ ددددذ الددددذي يوجدددده إ ددددذ الطلبددددة و سددددت

وتتمثدددل  عددد  مناصدددب املعلمدددين الكبدددار فدددي مجددداالت تركيدددز محدددددةث مثدددل . مددددرس أقددددمث ونائدددب مدددديرث ومددددير

ام املدواد كما تطور املدارس بمرونة كبار املعلمين كرؤساء ألقسد. مدير املناهج الدراسية في املدارس  بتدائية

ألاساسددديةث مثدددل اللغدددة الصدددينية أو الرياضدددياتث أو قدددادة املجددداالت الرئيسدددةث مثدددل ألانشدددطة ال صدددفية أو دعدددم 

وتتطلب الترقيات إ ذ مناصب املعلمين العليدا دورات تدريبيدة محدددةث . الطلبة الذين يتعلمون اللغة الصينية

ائف مدن نقداط املعلمدين فدي جددول ألاجدور الرئيسدة وتزيدد هدذه الو د. مع وضع املعايير مدن قبدل مجلدس التعلديم

وُيحدددددافظ إطدددددار السدددددلم املسدددددي الدددددذي اقترحتددددده فرقدددددة العمدددددل املعنيدددددة بالتنميدددددة املهنيدددددة . ملكتدددددب الخدمدددددة املدنيدددددة
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دددا وثيًقدددا بالكفايدددات املهنيددددة 
ً
للمدرسدددين علدددذ و دددائف الترقيددداتث ولكنددده  هددددف إ دددذ ربدددط التقددددم الدددو يفي ارتباط

 ,Hong-Kong)  (NCEE ,2021 الجديدة

التدددراس مهنددة تحظددى بتقدددير كبيددر فددي فنلنددداث وحددول إعددداد املعلددم والتعريددف بدده تددم فددي السددبعينيات : فنلنــدا

نقددل تعلدديم املعلمددين مددن  ليددات ال هددوتث أو  ليددات املعلمددينث إ ددذ الجامعددات وأضدديف شددرط درجددة املاجسددتير 

املعلمددين التقليديددةث لددذل  مراقبددة الجددودة واملعددايير فقددط ثمدداني جامعددات لددد ها بددرامج تعلدديم . لجميددع املعلمددين

يجدب علدذ الطلبدة التخصدص . وبدرامج معلمدي املددارس الثانويدة هدي خمدس سدنوات. الثابتة من السهل التحقدق

الطلبدة فدي املددارس / ويكمدل املعلمدون . في املادة التي سيتم تدراسهاث ومن ثم القيام  عام مدن التددريب التربدوي 

ثانويدددة أطروحدددة بحثيدددة حدددول موضدددوع يختاروندددهث ويجدددب أن يقضدددوا سدددنة  املدددة فدددي التددددراس فدددي  بتدائيدددة وال

واملدددددارس التدريبيددددة لددددد ها نفددددس املندددداهج الدراسددددية ومتطلبددددات . مدرسددددة تدددددريب تا عددددة لبجامعددددة قبددددل التخددددرج

ات التغذيدة التدراس التي تخضع لهدا املددارس العامدة البلديدة ألاخدر ث ولكدن جدداولها مصدممة لتلبيدة احتياجد

عدد وة علددذ ذلدد ث وألن . املرتدددة والتعدداون بددين الطلبددة واملعلمددين واملرشدددين دون التددأثير علددذ وقددد تعلددم الطلبددة

مدددارس التدددريب تا عددة لبجامعدداتث فددرن املعلمددين والبدداحثين املحتملددين لددد هم مسددار لنشددر نتددائج ابتكدداراتهم فددي 

 .فنلندي برامج تعليم املعلمين في جميع أنحاء فنلنداويراقب مركز تقييم التعليم ال. التدراس والتعلم

أو أي )ويتعين علذ املعلمين املهنيين أن يحصلوا إما علذ درجة املاجستير أو علذ درجة في الفنون التطبيقية   

 عدن ثد ث سدنوات مدن الخبدرة العمليدة فدي هدذا املجدال( ان أعلذ مسهل ممكن في مجالهم املسي
ً

ويوجدد . ث فضد 

ندددا خمددس  ليددات لتعلدديم املعلمددين املهنيددين وجامعددة واحدددة ناطقددة باللغددة السددويدية حيددث يددتم تدددريب فددي فنل

 (.NCEE, 2021,Finland)علذ التربية وممارسة التدراس ( مجاًنا)املعلمين املهنيين 

ومددددن . ةوبددددرامج تعلدددديم املعلمددددين الفنلنديددددةث مثددددل معظددددم بددددرامج الدراسددددات العليددددا فددددي فنلنددددداث انتقائيددددة للغايدددد  

الناحيددة التاريخيددةث ال يعتددرف إال بواحددد مددن  ددل عشددرة متقدددمين لبددرامج التعلدديم  بتدددابي  وفددي حددين أن هددذا 

ث فرنددده ال يدددزال تنافسددًيا للغايدددة
ً

فدددي املئدددة مدددن املتقددددمين لبدددرامج  12يدددتم قبدددول مدددا يصدددل إ ددذ . العدددد قدددد زاد قلدددي 

وتقوم البرامج بتقييم املتقدمين . اعتماًدا علذ انتقائية املجالث (املدارس الثانوية الدنيا والعليا)مدرس ي املواد 

بندداًء علددذ سددجلهم فددي املدددارس الثانويددة العليدداث ونشدداطاتهم ال صددفيةث ودرجدداتهم فددي امتحددان املاجسددتيرث الددذي 

ذل   واملتقدمون الذين يجتازون جولة الفحص ألاو ذ هذه يشار ون  عد. يتم في  هاية املرحلة الثانوية العليا

يددددتم قبددددول املر ددددحين فقددددط الددددذين لددددد هم اسددددتعداد واتددددك للتدددددراس . فددددي مقابلددددة وم حظددددة محا دددداة للمعلمددددين

و لتدددزام باملهنددددةث وبالنسددددبة ألجددددور املعلمددددين فهددددي أقددددل إ ددددذ حدددد مددددا مددددن أجددددور املهددددن ألاخددددر  فددددي فنلنددددداث ولكددددن 

 ,Finland)   NCEE يددر مددن املجتمددعالتدددراس ال يددزال مهنددة تحظددى بتقدددير كبيددر واشددعر املعلمددون بدداحترام كب

2021,).  

 salaryمهنة في البلدد يعرضدها موقدع  12وملعرفة موقع رتبة أجور مهنة معلم التعليم الثانوي في فنلندا بين   

explorer (.1211")سلم الرواتب وألاجور في فنلندا "11ث وجد أ ها في املرتبة 
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طلددب مددنهم املشدداركة فددي التعلدديم املسددتمر لبحفدداظ علددذ تحددديث وبالنسددبة لتدددريب املعلمددين فددي أثندداء الخدمددة ي 

باطضدددافة إ دددذ معلمدددي الفصددول الدراسددديةث يشدددرف معلمدددو أمددداكن العمدددل علدددذ . كفايدداتهم فدددي الفصدددول الدراسدددية

 (.NCEE, 2021,Finland)الطلبة خ ل فترات التعلم أثناء العمل ويقيمون مهاراتهم املهنية 

ومدددن املتوقددددع أن يتحمدددل املعلمددددون .  ن  يدددر مطلدددول فددددي فنلنددددا وندددادًرا مددددا يحددددثوالتقيددديم الرسدددمي للمدرسددددي   

 يدددددر أن  عددددد  . الحكدددددم املسدددددي املسدددددسولية الجماعيدددددة عدددددن تعلددددديم طلبدددددتهمث وأن يكوندددددوا مسددددداءلين أمدددددام أقدددددرا هم

الث ففي هلسنكيث علذ سدبيل املثد. البلديات أنشأت أدوات لتقييم املعلمين يمكن ملديري املدارس استخدامها

ا لتقييم ممارسات املعلمين
ً
 مشتر 

ً
يركز هذا النموذج علذ ممارسات التدراس . يستخدم مديرو املدارس شك 

 . الرئيسةث ولكنه ال ُيقيم املعلمين بناًء علذ نتائج اختبارات الطلبة

يدة تمويدل تطلب الحكومة الوطنية من  دل بلد. أما بالنسبة للتطور املسي فيختلف متطلباته حسب البلدية   

. ث ثدددة أيدددام علدددذ ألاقدددل مدددن التطدددوير املسدددي إلالزامدددي  دددل عدددامث ولكدددن تفسدددير هدددذا الشدددرط يختلدددف  شدددكل كبيدددر

 يددر أن فنلندددا تمددول التطددوير املسددي . وباملثددلث ال تددنظم الحكومددة نددوع أو محتددو  التطددوير املسددي املقدددم للمعلمددين

لدددعم التطددوير ( مليددون دوالر أمريكددي 11)يددين يددورو م   2ث قدددمد الحكومددة 1212لةولويددات الوطنيددة  فددي عددام 

املسددددي فددددي الكفايددددات التربويددددة واملهنيددددة واملوضددددوعية  الرفدددداه والدددددعم للددددتعلم  تطددددوير الثقافددددة املدرسددددية  اللغددددة 

 . والتنوع الثقافي  والرقمنة وتكنولوجيا املعلومات و تصاالت

ق  ي سدبعة أيدام فدي السدنة فدي التطدوير املسديث علدذ الدر م وتشير املعطيات إ ذ أن املدرس الفنلندي العادي ي  

وتختلدف أندواع التطدوير املسديث حيدث تقدوم  عد  البلدديات بترتيدب . من عدم وجود حدوافز ماليدة للقيدام بدذل 

فعاليددددات تدريبيدددددة كبيددددرة ومتعدددددددة املددددددارسث بينمددددا تتدددددر  بلدددددديات أخددددر  ألامدددددر للمددددددارس لتطددددوير بدددددرامج أثنددددداء 

 (.(NCEE, 2021-Finland الخدمة

وحول ترقية املعلم فرن النظام الفنلندي يركدز كثيدًرا علدذ اسدتق لية املدرسدة واملعلمدينث فدرن مهندة التددراس  

ث أنشددددأت 1211وبعددددد إدخددددال املندددداهج الدراسددددية الجديدددددة فددددي عددددام . لدددديس لددددد ها سددددلم و يفددددي محدددددد بوضددددوح

نددا  معلددم رئدديس فددي جميددع املدددارس الشدداملة الحكومددة الوطنيددة منصددب املعلددم الددرئيسث واقترحددد أن يكددون ه

ويقددددم املعلمدددون الرئيسددديون التوجيددده والددددعم مدددن نظيدددر إ دددذ نظيدددر  شدددأن تنفيدددذ . مدرسدددة 1122البدددالت عدددددها 

املندداهج الدراسددية الجديدددةث وتصددميم وحدددات تعليميددة متعددددة التخصصدداتث وإدمدداج التربيددة الرقميددةث و يددر 

 . ذل  من مجاالت التدراس والتعلم

واشددددرف املددددديرون علددددذ . ويمكددددن للمدرسددددين النددددالحين أن يصددددبحوا مددددديرين تعيددددنهم السددددلطة البلديددددة املحليددددة

ال يوجد تقليدد فدي .  ميزانية املدارس و يرها من جوانب إلادارةث ولكنهم ال يتمتعون  سلطة كبيرة علذ املعلمين

رس الصددغيرةث قددد يكددون ملددديري املدددارس فددي املدددا. فنلندددا ملراقبددة مددديري املدددارس للمعلمددين مددن أجددل تقيدديمهم

 . (                         (NCEE, 2021-Finland عبء التدراس الخا   هم باطضافة إ ذ واجبات أخر  
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 مناقشة النتائج 0.1.2.2

بقراءة تركيبية لنتائج تحليل الوثائق ملجال املعلم في الدول املرجعية يتضك أن هنا  تشابه في مسسسات      

إعداد املعلمين وهي في العادة  ليات التربية والتي تقددم درجدة البكدالوريوس ث ماعددا هوندت  دونج تقددم دبلدوم 

الدراسدات العليددا  عددد  نتهدداء مددن التعلديم الجددامعيث وفنلندددا تقدددم درجددة املاجسدتيرث وتلتددزم بددرامج إلاعددداد فددي 

مث باطضددافة إ ددذ ذلدد  تتشددابه معظددم الدددول املرجعيددة الكليددات بمعددايير املندداهج الوطنيددة لددوزارة التربيددة والتعلددي

ماعددا ( بدرامج تكامليدة) املحتدو  التخصصد ي ث ودراسدات تربويدة : من حيدث مضدمون املنهداج الدراسد ي الجدامعي

فنلندددددا التددددي تقدددددم برنددددامج متخصددددص للمعلمددددين فددددي املددددواد التددددي سيدرسددددو هاث باطضددددافة إ ددددذ القيددددام بالتدددددريب 

فددي تقددديم برنددامج الدراسددات العليددا ( اليابددانث سددنغافورة)وتواصددل  عدد  الدددول (. تتددا عي) التربددوي ملدددة عددام   

 .لبحصول علذ املاجستير

وتختلددف الدددول املرجعيددة فددي مددددة التدددريب العملددي للمعلمددين فددي  ليدددات التربيددةث ففددي  وريددا الجنوبيددة أربعدددة   

فدددي فنلنددددا يجدددب أن يقضدددوا املعلمدددين سدددنة أسدددبوًعا مدددن الخبدددرة فدددي املددددارسث أمدددا  11أسدددابيعث وفدددي سدددنغافورة 

 .  املة في التدراس والتدريب تا ع لبجامعة قبل التخرج

وتتشدددابه معظدددم الددددول املرجعيدددة فدددي طريقدددة تو يدددف املعلمدددين مدددن حيدددث يتطلدددب التو يدددف التقددددم المتحدددان 

 . تناف  يث ماعدا في هونت  ونج يقدم املر حين طلب للتشغيل في مكتب التعليم

علمون املعينون في الدول املرجعيدة بفتدرة اختباريدةث ويدتم تقيديم املعلدم فدي هدذه الفتدرة مدن قبدل معلدم ويمر امل  

 .متمدرس تحد إشراف مدير املدرسة

وتختلددددف الدددددول املرجعيددددة فددددي التعامددددل مددددع أجددددور املعلمددددينث حيددددث يتناسددددب مددددع ألاداء فددددي  وريددددا الجنوبيددددةث إذ 

ودة التعلديمث ووقدد توجيده الطلبدةث واملسداهمات إلاداريدةث والتطددوير تعتمدد الزيدادة فدي ألاجدور علدذ متغيدرات جدد

املسيث وفي اليابان متوسط أجور املعلمين أعلذ من املهنين املدربين نسبًيا في مجاالت أخر ث أما في سنغافورا 

فدددي هوندددت مدددع املهدددن ألاخددر ث وتدددزداد مدددع سدددنوات الخبدددرةث أمدددا الرواتدددب  -إ دددذ حدددد كبيدددر... تتناسددب أجدددور املعلمدددين

 دددددونج تددددددفع وفدددددق جدددددداول ألاجدددددور الرئيسدددددة ملكتدددددب الخدمدددددة املدنيدددددة ث يدددددتم تحديدددددد رواتدددددب املبتددددددئين حسددددددب 

وفددي فنلندددا تعددد رواتدب املعلمددين أقددل إ ددذ حدد مددا مددن الرواتددب . مسدتويات التعلدديم وإعدددادهمث وسددنوات الخبدرة

 .املهنية ألاخر  

 salary explorer.comمهنة يعرضها موقع         12ة من وملعرفة موقع رتبة أجور املعلم في الدول املرجعي  

فدي  دل  11فدي هوندت  دونجث  12:لكل بلد علذ حدهث وجد أن رتب ألاجور تتقارل في معظمها حيدث  اندد الرتبدة 

 .مهنة في اليابان12من  11في  وريا الجنوبيةث بينما في اليابان بلغد رتبة  11من سنغافورة وفنلنداث و

ل املرجعيددة مددن حيدددث ضددرورة إلاعددداد والتدددريب للمعلمددين أثنددداء الخدمددةث إال أ هددا تختلددف مدددن وتتشددابه الدددو  

حيددث إلاجددراءاتث ففدددي  وريددا يدددتم تدددريب املعلمددين ملددددة سددتة أشدددهرث وأسددبوعين تدددريب املتا عدددةث وفددي اليابدددان 

التطددور املسددي  ددل يحدددد  ددل مجلددس بلدددي للتعلدديم الحددد ألادنددى مددن السدداعات التددي يجددب أن يقضدديها املعلددم فددي 

سددداعة علدددذ ألاقدددل مدددن  12عدددامث وألجدددل تجديدددد شدددهادة التددددراس  دددل عشدددرة سدددنواتث يفتدددرض الحصدددول علدددذ 
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وفددي سددنغافورة يشددار  . باطضددافة إ ددذ إعددداد الدددروس ومراجعتهددا مددع زم  هددم  شددكل  يددر رسددمي. التدددريب املسددي

نت  ونج يكمل الطلبة في برنامج إعداد املعلمين وفي هو . جميع املعلمين املبتدئين في برنامج تعريف ملدة عامين

بدددوام  امددل تجربددة التدددراس فددي املدددارس املحليددةث ويددتم تزويدددهم لسددنة واحدددة مددن الدددعم مددن معلمدددين ذوي 

 .  أما فنلندا يطلب من املعلمين املشاركة في التعلم املستمر لبحفاظ علذ تحديث كفاياتهم. الخبرة كمرشدين

علمددددين فددددي الدددددول املرجعيددددةث فتتفددددق  ددددل مددددن  وريددددا الجنوبيددددة واليابددددان وسددددنغافورة علددددذ وبالنسددددبة لتقيدددديم امل 

تقيديم أداء املعلدمث أمددا هوندت  ددونج لديس لددد ها نظدام تقيديم رسددميث وفدي فنلندددا التقيديم الرسددمي للمعلمدين  يددر 

م تقيددديم أداء كمدددا تختلدددف الددددول املرجعيدددة فدددي اليدددة التقيددديمث ففدددي  وريدددا الجنوبيدددة يدددت. مطلدددول بصدددورة عامدددة

املعلمددين مددن خدد ل ألاقددرانث وقددادة املدددارسث والطلبددةث وأوليدداء ألامددورث وفددي اليابددان ُيعددد تقيدديم املعلمددين جددزء 

من التقييم الذاتي للمدرسةث حيث يضع املعلمون أهدافا سنوية ألنفسهمث وفي  هاية العام الدراس ي يقيمون 

وفددددي . مددددديرو املدددددارس وندددوا هم املعلمددددين مددددرتين فدددي السددددنةتقددددمهم بالتشدددداور مددددع مدددديري املدددددارسث كمددددا يراقدددب 

كفايدددة فدددي ث ثدددة  11سدددنغافورة يدددتم تقيددديم املعلمدددين السدددنوية باسدددتخدام نظدددام إدارة ألاداء املحسدددن بنددداء علدددذ 

 .مجاالتث حيث يقوم املعلمون برجراء تقييم ذاتيث ثم يقوم املشرفون بتقييمهم وفًقا للنظام

 وريدددداث اليابددددانث )فددددي تطددددوير خطددددط التطددددوير املسددددي للمعلمددددين سددددواء لنتددددائج التقيدددديم وتتشددددابه الدددددول املرجعيددددة 

إال أن  خددددت ف فددددي مضددددمون التطددددويرث ففددددي  وريددددا الجنوبيددددة يددددتم . أو حسددددب متطلبددددات الواليددددات( سددددنغافورة

 للددتعلم املسدي طددوال مهنددة التدد
ً

 شددام 
ً

دراسث وضدع خطددط وطنيددة للتطدوير املسددي للمعلددمث حيدث يددتم وضددع هديك 

وفي اليابان يتم اقتراح مجاالت للتعلم املسيث أما في سنغافورة .  شكل متدرج حسب التطوير الو يفي للمعلم

فيبندددي املعلمدددون خطدددط التطدددوير املسدددي الخدددا   هدددم باالسدددتناد إ دددذ نتدددائج التقيددديمث ويمكدددن للمعلمدددين املشددداركة 

وفي هونت  ونج فيتعين علذ املعلم إكمال . سنوًيا ساعة من التطوير املسي تموله الحكومة 122فيما يصل إ ذ 

ساعة من التعليم املسي في ث ث سنواتث إن إطار كفايات املعلمين الدذي يمكدن للمددارس تكييفده يوجده  112

أمددددا فددددي فنلندددددا يختلددددف متطلبددددات . املعلمددددين للددددتعلم املسدددديث باطضددددافة إ ددددذ مرقبددددة الدددددروس مددددن نظيددددر إ ددددذ نظيددددر

ب البلديددةث وتطلددب الحكومددة الوطنيددة مددن  ددل بلديددة مددن تمويددل ثدد ث أيددام علددذ ألاقددل مددن التطددوير املسددي حسدد

 .التطوير املسي إلالزامي  ل عام

وتتشابه ترقية املعلم في الدول املرجعية مع  ع  التفصي تث حيث يتم ترقية املعلمين إ ذ شهادة الدرجة   

يدددل املطلدددول أثنددداء الخدمدددةث وتسدددمح شدددهادة الدرجدددة ألاو ددذ  عدددد ثددد ث سدددنوات مدددن الخبدددرةث وسددداعات مدددن التأه

مددددددددير املدرسدددددددةث معلدددددددم املاجسدددددددتيرث : ألاو دددددددذ للمعلمدددددددين بالتقددددددددم إ دددددددذ مناصدددددددب قياديدددددددةث ففدددددددي  وريدددددددا الجنوبيدددددددة

اختصا  ي في التعليمث وفي اليابان تكون الترقية إ ذ املعلم الرئيس أو مدير املدرسةث أما فدي سدنغافورة يمكدن 

وفددي هونددت  ددونج يرقددذ معلددم . املعلددم الددرئيسث املدددير العددام للتعلدديمث وكبيددر  ختصاصدديين: للمعلمددين اختيددار بددين

أمددا فددي فنلندددا يددتم الترقيددة إ ددذ املعلددم الددرئيسث ويمكددن . املدرسددة الثانويددة إ ددذ معلددم أقدددمث ونائددب مددديرث ومدددير

عدايير الترقيدة فتختلدف الددول وحدول م. للمعلمين النالحين أن يكونوا مديرين تعينهم السلطة البلديدة املحليدة

املرجعية في ذل ث حيث تعتمد  وريا علذ سنوات الخبرةث وألاداء في التقييمات السنويةث والسعي وراء النمو 
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املسددديث أو  شدددتغال فدددي املندددداطق النائيدددةث واعتمدددد التقددددم لبحصددددول علدددذ درجدددة املاجسدددتير فددددي  وريدددا علدددذ عدددددة 

سددددنة خبدددددرة فددددي التدددددراسث توصددددية مدددددن املدددددارسث إكمددددال التددددددريب  11ث شددددهادة الدرجدددددة ألاو ددددذ: متطلبددددات منهددددا

درجددددةث املعلددددم  11املعلدددم : وتعتمددددده ترقيدددة املعلمددددين وتدددددرجهم فدددي اليابددددان علدددذ أسدددداس ألاداء والخبددددرة. التدددأهيلي

. درجددةث وتحدددد املحافظددة متطلبددات محددددة للترقيددة إ ددذ املعلددم الددرئيس 11درجددةث ومدددير املدرسددة  12الددرئيس 

سدددنغافورة فيعتمدددد ترقيدددة املعلمدددين علدددذ إكمدددال التددددريب أو إلارشددداد املطلدددوبينث ونتدددائج التقيددديم تثبدددد أن  أمدددا

درجدددددةث وتقددددددم زيدددددادة فدددددي املرتبدددددات بنددددداء علدددددذ  11املعلدددددم لديددددده الكفايدددددات ال زمدددددة للقيدددددام باملهمدددددةث ولكدددددل مسدددددار 

دورات تدريبيدةث مدع وضدع معدايير : ليداوفي هونت  ونج يتطلب ترقيات املعلمين إ ذ مناصب ع. توصيات املديرين

ا وثيًقا بالكفايات املهنية الجديدة
ً
 .               من مجلس التعليمث ويربط التقدم الو يفي ارتباط

 تقييم الطلبة 1.2.2

 تحليل الوثائق وألادبيات1.1.2.2    

وعنددد . الددذين ير بددون فددي متا عتدده يحتدداج الطلبددة فددي التعلدديم الثددانوي العددا ي إ ددذ اختيددار املسددار : كوريــا الجنوبيــة

 .   نتهاء من التعليم الثانويث يحصل الطلبة النالحون علذ دبلوم التعليم الثانوي 

امتحاندات : وهنا  أيًضا تقييمات أخر  عالية املخاطر خ ل هدذه املرحلدة مدن التعلديم فدي  وريدا ث وهدي تشدمل

ثاختبدارات القددرات عندد  نتهداء مدن املرحلدة الثانويدة (علدذ الدر م مدن تناقصدها)الدخول إ دذ املددارس الثانويدة 

التقيددددديم / ث نظدددددام التقيددددديم الدددددوطني (CSATاختبدددددارات القددددددرة الدراسدددددية للكليدددددة ث )ل لتحددددداق بدددددالتعليم العدددددا ي 

ث ملجموعددددددات سددددددنوات ( SATs)اختبددددددارات التحصدددددديل الدراسدددددد ي الوطنيددددددة السددددددنوية )الددددددوطني لإلنجدددددداز التعليمددددددي 

ثالتقيدددديم الصددددفي املسددددتمر مددددن قبددددل املعلمددددين الددددذي يراقددددب تحصدددديل (ختلفددددة  ددددل عدددداممختلفددددة وموضددددوعات م

وتضددمين نتددائج التقيدديم فددي سددجل إلانجددازث املصدداحب لشددهادة  - الًبددا عددن طريددق  ختبددارات الشددهرية  -الطلبددة

 .املدرسة الثانوية

مددنح شددهادة   
ُ
يددتم تخصدديص . سددية بنجدداحوحدددة درا 111دبلددوم املدرسددة الثانويددة بمجددرد أن ينهددي الطالددب / وت

وتنقسددم الدراسددات فددي . دقيقددة 12عدددد معددين مددن الوحدددات لكددل مجددال دراسدد يث بحيددث تسدداوي وحدددة واحدددة 

 :  هذا املستو  إ ذ ث ث فئات

 :                 والتي تشمل( NCBC)مواد املنهاج ألاساس ي الوطني املشتر  •  

اعيدةث رياضدياتث الفندون العمليدةث التربيدة البدنيدةث موسديقىث اللغة الكوريدةث التربيدة ألاخ قيدة دراسدات اجتم

 . ث أنشطة اختياريةث ألانشطة ال منهجية(إنجليزي )فنون جميلةث لغة اجنبية 

 مواد عامة          • 

 مواضيع تخصصية          • 

املزيدددد مدددن  ويمكدددن أن تشدددمل أيًضدددا NCBCتتوسدددع املوضدددوعات العامدددة واملتخصصدددة فدددي املجددداالت ألاساسدددية لدددد 

 . اللغات ألاجنبية والشخصيات الصينية والك سيكيات والفنون الليبرالية
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علدددذ الدددر م مدددن أن الصدددف العاشدددر ال يدددزال يتكدددون مدددن مدددواد مدددن املنهددداج ألاساسددد ي الدددوطنيث فرنددده اعتبددداًرا مدددن 

 .التددريب املسديالعلددوم إلانسدانية أو العلدوم أو : ث يمكدن للطلبدة  ختيدار بددين ثد ث مجموعدات مدواد11الصدف 

(IN:Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013). 

واعتمددد القبددول فددي التعلدديم العددا ي علددذ سددج ت الطلبددة باملدرسددة الثانويددةث ومشدداركتهم فددي أنشددطة ال صددفية    

وتنظددددددر الجامعددددددات الكوريدددددة أيًضددددددا فددددددي املواهددددددب أو (. CSAT)ودرجددددداتهم فددددددي اختبددددددارات القدددددددرة الدراسدددددية للكليددددددة 

يدددتم إيددد ء اهتمدددام خدددا  ألولئددد  الدددذين )درات الخاصدددة للطلبدددة وخلفيدددتهم  جتماعيدددة فدددي تحديدددد القبدددول القددد

ومددع ذلدد ث مددن بددين جميددع العوامددلث تعتبددر (. أو املحرومددون اجتماعًيدداث علددذ سددبيل املثددال/ يقيمددون فددي الريددف و 

 .هي ألاكثر أهمية في اتخاذ قرارات القبول  CSATدرجات 

مرجعيددددة معياريددددة ويددددتم تسددددجيل النتددددائج مددددن خدددد ل الدددددرجات ( CSAT)رة الدراسددددية للكليددددة وُاعددددد اختبددددار القددددد

 .العددية

 عدددددام 
ُ
يختدددددار الطلبدددددة خمسددددددة مدددددن املوضدددددوعات مدددددن قائمددددددة . أيًضدددددا اختبدددددداًرا كتابًيدددددا CSATث يتضدددددمن 1221مندددددذ

للمدددواد متعدددددة  محددددةث و لهدددا تركدددز علدددذ قددددرات التفكيدددر عاليدددة املسددتو ث والقددددرة التحليليدددةث وفهدددم الطالدددب

يقدددوم قسدددم اللغددةث علدددذ سدددبيل . يعتمدددد اختيددارهم علدددذ الجامعدددات والكليددات التدددي يتقددددمون إليهددا. التخصصددات

املثدددددالث بتقيددددديم قددددددرة الطالدددددب علدددددذ اسدددددتخدام اللغدددددة الكوريدددددة  شدددددكل مناسدددددب وفعدددددال للدراسدددددة فدددددي الكليدددددة أو 

كمدا . ابدة باسدتخدام مدواد موضدوعية متكاملدةالجامعة واختبار القدرة علدذ  سدتماع والتحددث والقدراءة والكت

التخيلددددي والفهددددم النقدددددي والقدددددرة علددددذ الفهددددم / يقددددوم بتقيدددديم املفددددردات والفهددددم الددددواقعي والفهددددم  سددددتنتايي 

مدددن املتوقدددع أن تعكدددس النتدددائج قددددرة الطالدددب علدددذ اسدددتخدام املفدددردات والتفكيدددر التحليلدددي واملنطقدددي . املنطقدددي

اختيدددار واحدددد مدددن التفاضدددل : اللغدددة الكوريدددةث الرياضددديات: وفرة فدددي املجددداالت التاليدددةو ختبدددارات متددد. وإلابددددا ي

والتكامددددلث و حتمدددداالت وإلاحصدددداءث أو الرياضدددديات املنفصددددلةث اللغددددة طنجليزيددددةث بمددددا فددددي ذلدددد  مددددواد  سددددتماع 

ث يختدار الطلبدة والتحدثث والدراسات  جتماعيةث والعلومث والتعليم املسيث ومن  ل مجال من هذه املجاالت

 :     موضوًعا ل ختبار علذ أساسهث علذ النحو التا ي

اللغة الكوريةث والجغرافياث والجغرافيدا : يختار الطلبة من بين أربعة اختيارات تشمل: الدراسات  جتماعية -

خ العدددددالمث العامليدددددةث والجغرافيدددددا  قتصددددداديةث والتددددداريخ الكدددددوري الحدددددديث واملعاصدددددرث والتددددداريخ الكدددددوريث وتددددداري

 . والقانونث واملجتمع والسياسةث و قتصاد واملجتمعث والثقافة وألاخ ق

ث وعلددم ألاحيدداء 1ث وعلدم ألاحيدداء 1ث والكيميدداء 1ث والكيميدداء 1ث والفيزيدداء 1اختيددار أربعددة مددن الفيزيداء : العلدوم -

 .              1ث وعلوم ألارض 1ث وعلوم ألارض 1

ار واحدددددد مدددددن الزراعدددددة أو الصدددددناعة أو التجدددددارة أو الصددددديد البحدددددري والنقدددددل البحدددددري اختيددددد: الدراسدددددات املهنيدددددة -

 .و قتصاد املنز ي والتعليم املسي

لغدددة أجنبيدددة ثانيدددة مدددن ألاملانيدددة أو الفرنسدددية أو إلاسدددبانية أو الصدددينية أو اليابانيدددة أو الروسدددية أو العربيدددة أو • 

 . مية املحتو  والوقد املطلولوتختلف أوزان العناصر حسب أه. الكورية القديمة
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بتقيديم  CSATفي اختبار ( ألاول )يقوم قسم اللغة ألاجنبية . واختبار  ختيار من متعدد له خمسة اختيارات   

تتضدددمن عناصدددر  ختبدددار املهدددارات اللغويدددة ألاربدددع وهدددي . قددددرة الطالدددب علدددذ اسدددتخدام اللغدددة إلانجليزيدددة بط قدددة

 . لكتابة ستماع والتحدث والقراءة وا

ث يددددتم إرسددددال أوراق إلاجابددددة مددددن مواقددددع  ختبددددار إ ددددذ املعهددددد الكددددوري للمندددداهج CSATعنددددد  نتهدددداء مددددن اختبددددار 

أثنددددداء العمليدددددةث يدددددتم . واسدددددتغرق وضدددددع الع مدددددات حدددددوا ي ث ثدددددة أسدددددابيع. فدددددي سددددديول للتصدددددحيح( KICE)والتقيددددديم 

ا عن ألاخطاء
ً
جابدات علدذ أسداس إلاجابدات الصدحيحة ويدتم يتم  عد ذل  تمييدز أوراق إلا . فحص إلاجابات بحث

صددر CSATعندما يتم إخطار الطلبدة الفدرديين بددرجات . احتسال الدرجات وفًقا لطرق التسجيل املحددة
ُ
ث ت

KICE نتائج تصنيف ذل  العام من خ ل وسائل إلاع م. (IN: Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013) 

تتضدمن (. CSAT)مسسول عن اختبار القدرة الدراسدية للكليدة ( KICE)التقييم وُاعد املعهد الكوري للمناهج و  

ث وتطددوير عناصددر  ختبددارث وتحليددل CSATتحديددد خطددة العمددل ألاساسددية الختبددار  CSATعددن  KICEمسددسولية 

 عددددة اجتماعدددات CSATقبدددل البددددء فدددي تطددوير عناصدددر  ختبدددارث تعقددد لجندددة إدارة . نتددائج  ختبدددار وإلابددد غ عنهددا

لبحصددددددددول علددددددددذ املشددددددددورة  شددددددددأن تطددددددددوير عناصددددددددر  ختبددددددددار وتعيددددددددين مطددددددددوري  ختبددددددددارات وتددددددددوفير ورع عمددددددددل 

 :  ألانشطة الرئيسة هي كما يأتي. للمصممين

تقدم لجنة استشارية املشورة  شأن اختيار مطوري العناصر ومراجعي العناصدرث وتقنيدات تطدوير العناصدر • 

   .       وتدريب مطوري العناصر الجديدة

يشدمل . بمجرد اختيار مطوري العناصرث يتم عزلهم فدي مكدان امدن لفتدرة مدن الوقدد لتطدوير عناصدر  ختبدار• 

 .            املطورون واملراجعون أساتذة الجامعات ومعلمي املدارس الثانوية

طبددددددع أوراق  متحددددددان تحددددددد إشددددددراف شددددددديد فددددددي مكددددددان امددددددن ثددددددم تددددددوزع علددددددذ مسددددددتو  الدولددددددة• 
ُ
 املسددددددسولون . ت

مسدسولون عدن توزادع ( MPEAs)الحكوميون علذ مسدتو  املدديرين مدن سدلطات التعلديم الحضدرية وإلاقليميدة 

 .في منطقتهم CSATأوراق 

يحدددد هددذاث علددذ سددبيل املثددالث الوقددد . KICEللمدددارس بواسددطة  CSATيددتم تددوفير جدددول إدارة صددارم لتقيدديم 

حددددةث باطضددافة إ ددذ ألاوقددات الدقيقددة التددي يتوقددع فيهددا املحدددد املتوقددع لدددخول الطلبددة إ ددذ منطقددة  ختبددار امل

 .من املعلمين إجراء اختبارات فردية محددة

ث يدتم الدتحكم فدي العمليدة الكاملدة الختيدار منظمدي  ختبددار . CSATتهددف التددابير التاليدة إ دذ ضدمان عدالدة 
ً
أوال

هدددد فريدددق منظمدددي  ختبدددارث الدددذين يدددتم يتع. وتطدددوير العناصدددر والتحريدددر وطباعدددة كتيبدددات  ختبدددار بأمدددان صدددارم

يضددمنون موضددوعية وصدد حية . اختيددارهم وفًقددا ملعددايير صددارمةث بتطددوير العناصددر بحيدداد ونزاهددة وإبقا هددا سددرية

بددذل جهددود خاصددة .  ختبددار مددن خدد ل مراحددل مختلفددة مددن اجتماعددات الفحددص والتطددوير
ُ
فددي هددذه العمليددةث ت

كتدب املسداعدة الدراسدية وكتدب العمدل للتعلديم الخدا  أل هدا تعتبدر  الستبعاد العناصدر املسدتخدمة بالفعدل فدي

يتحمدددددل  دددددل مدددددن يشدددددار  فدددددي عمليدددددة تحريدددددر عناصدددددر  ختبدددددار وطباعتهدددددا نفدددددس . مفيددددددة للطلبدددددة الدددددذين درسدددددوها

 . املسسولية
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ث يتلقدددى أولئددد  الدددذين ينقلدددون كتيبدددات  ختبدددارث ويدددديرون مواقدددع  ختبدددارث ويدددديرون CSATفدددي عمليدددة تطبيدددق 

ث يدددتم عدددزلهم عدددن العدددالم الخددداريي CSATختبدددارات تددددريًبا مسدددبًقاث إ دددذ جاندددب أولئددد  الدددذين يكملدددون اختبدددار   

علدددذ وجددده الخصدددو ث يدددتم معاقبدددة حددداالت الغدددو فدددي  ختبدددارات  شددددة مدددن خددد ل مندددع . طدددوال فتدددرة  ختبدددار

 .للسنوات الث ث القادمة CSATاملخالفين من التقدم بطلب لبحصول علذ اختبار 

ا عن ألاخطاء
ً
في هذه العمليدةث تدتم مناقشدة مسدألة مدا . أثناء عملية وضع الع ماتث يتم فحص إلاجابات بحث

 إذا  ددان محتددو   ختبددار متوافًقددا مددع مددنهج املدرسددة الثانويددة أو مفيددًدا ملقدددمي  ختبددار املعينددين مددرة أخددر  

(IN:Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013). 

ل إ دددذ املدرسددددة الثانويدددة فددددي اليابدددانث يجددددب علدددذ الطلبددددة النجددداح فددددي امتحدددان القبددددول فدددي اللغددددة للدددددخو  :اليابـــان

اليابانيددة والرياضددديات والعلدددوم والدراسدددات  جتماعيدددة واللغدددة إلانجليزيددةث سدددواء  دددان موحدددًدا لجميدددع املددددارس 

إن النجددداح أو . رسدددة وحددددهاالثانويدددة العامدددة فدددي املحافظدددة أو اختبددداًرا أنشدددأته مدرسدددة ثانويدددة خاصدددة لتلددد  املد

الفشدددل فددددي امتحددددان القبددددول يمكددددن أن يددددسثر علددددذ مسددددتقبل الطالددددب بأكملددددهث ألن احتمددددال العثددددور علددددذ و يفددددة 

وبالتدا يث يعداني الطلبدة مدن ضدغط نظدام  متحاندات هدذا فدي . جيدة يعتمد علذ املدرسدة الثانويدة التدي تعلدم  هدا

حتددددى أكثددددر مددددن السددددجل -نددددات فددددي  لتحدددداق باملدرسددددة الثانويددددة ونظددددًرا ألهميددددة هددددذه  متحا. سددددن مبكددددرة نسددددبًيا

يتلقدددى الطلبدددة املشدددورة عدددن كثدددب فدددي مددددارس الثانويدددة -الدراسددد ي وتقييمدددات ألاداء مدددن مددددارس الثانويدددة الددددنيا

 .Senior High School".(2021)"الدنيا حتى يتأكدوا نسبيا من وجود مكان في املدارس التي يتقدمون إليها

التعلم في املدرسة الثانوية اليابانية ملعرفدة إ دذ أي درجدة يكتسدب  دل طالدب القددرة املحدددة فدي و هدف تقييم 

أهددداف معدددايير املندداهج الوطنيدددةث وإ دددذ تعزيددز التددددراس املتوافدددق مددع  حتياجدددات الفرديدددةث والتأكددد مدددن أن  دددل 

طضدددافة إ دددذ تحسدددين تعلددديم إ دددذ تصدددوير نتدددائج تعلدددم الطلبدددة بدقدددةث با-أيًضدددا-طالدددب يكتسدددب مدددا تعلمدددهث و هددددف 

 .املعلمث كما أنه يلعب دوًرا مهًمدا للغايدة فدي السدماح للطلبدة بدالتفكير فدي تعلمهدم مدن أجدل الدتعلم فدي املسدتقبل

وتعمددل سددج ت التوجيدده كسددجل . ونسددخها علددذ بطاقددات التقددارير ويددتم إدخددال الدددرجات فددي سددج ت التوجيدده

التعليمدددات التدددي يدددتم اسدددتخدامها فدددي التعليمدددات املسدددتقبلية  أصدددلي لتسدددجيل الطالدددب ومبخًصدددا للعمليدددة ونتدددائج

وتددددم مشدددداركة بطاقدددددات التقددددارير مددددع الطلبددددة وأوليدددداء ألامدددددور لدددددعم التفكيددددر الددددذاتي للطالدددددب  .وإصدددددار الشددددهادة

 .والتعلم املستقبلي

عتبدر 
ُ
سدج ت الددرجات وعندما ير ب الطالب في  نتقال من التعليم الثدانوي إ دذ التعلديم العدا ي فدي اليابدانث ت

ومختلددف الدراسددة وألانشددطة ألاخددر  فددي املدرسددة الثانويددة أحددد مصددادر فحددص القبددولث حيددث تتضددمن سددجل 

الطالب علذ الدرجات ألا اديمية والحضور وألانشطة الخاصة أثناء التعليم الثانويث و يتم تحديد الدرجات 

 Measures based on the"" أعلذ درجة  هي 1ث مع  ون 1إ ذ  1ألا اديمية لكل موضوع ودورةث بمقياس من 

Four Basic Policy"(2021).. 

املشدددداراع البحثيددددة الفرديددددةث واملهددددام : وتسددددتخدم مجموعددددة متنوعددددة مددددن الطرائددددق لتقيدددديم نتددددائج الطلبددددةث منهددددا  

ث وعدددددروض PowerPointالجماعيدددددةث والعدددددروض الشدددددفوية والبصدددددريةث واسدددددتخدام التكنولوجيدددددا بمدددددا فدددددي ذلددددد  
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 عن  ختبارات التقليدية والواجباتبود اسدث فض
ً

وتتضمن برامج  ختبدارات الوطنيدة وبدرامج اختبدارات .  

   (.Espera,L ,1211)الواليات استيفاء املعايير وصيانتها 

وجميددددددع املدددددددارس الثانويددددددةث العامددددددة والخاصددددددةث مصددددددنفة  شددددددكل  يددددددر رسددددددمي علددددددذ أسدددددداس نجاحهددددددا فددددددي وضددددددع   

 .Senior High School"(2021)" في أرقذ الجامعات  الخريجين في فصول الطلبة الجدد

ويدددتم التقيددديم علدددذ مسدددتويات مختلفدددةث حيدددث تجدددري الحكومدددة املركزيدددة ومجدددالس التعلددديم املحليدددة واملددددارس   

وباطضددددافة إ ددددذ ذلدددد ث تتمتددددع املحافظددددات والبلددددديات واملدددددارس باالسددددتق ل الددددذاتي فددددي تنفيددددذ . تقييًمددددا وتقويًمددددا

اث تستخدم تقييمات الطلبة بطريقة أقل مما تستخدم في بلدان أخر  في منظمة التعداون وعموًم . التقييمات

 .  والتنمية في امليدان  قتصادي لرصد التقدم الذي تحرزه املدارس من سنة إ ذ أخر  

ووفًقا لقانون تنظيم وتشغيل التعليم . وتقوم مجالس التعليم في  ل حكومة محلية برجراء تقييمات للنظام 

ملحلدديث ينبأددي أن تقدديم شددعبة التعلدديم بتددوفير الخدددمات التعليميددة فددي واليتهددا القضددائية  ددل عددامث وإلابدد غ عددن ا

وتقوم الحكومة الوطنية والحكومات املحليدة بوضدع خططهدا لتعزيدز التعلديم  دل سدنةث تغطدي . النتائج ونشرها

(. 1221)ألاساسدد ي املددنقح  شددأن التعلدديم املبددادي ألاساسددية و يرهددا مددن املتطلبددات املنصددو  عليهددا فددي القددانون 

 .وتستخدم خطط تعزيز التعليم هذه لتقييم سياساتها استناًدا إ ذ قانون تقييم السياسات الحكومية

ث اسدتناًدا 1221وتجري  ل مدرسة تقييًما مدرسًيا في اليابان وفقا ططار وطني لتقييم املدارس أنف د في عدام  

ا أن العديدددددد مدددددن مجدددددالس التعلددددديم فدددددي املحافظدددددات تضدددددع مباد هدددددا التوجيهيدددددة كمددددد. إ دددددذ قدددددانون التعلددددديم املدرسددددد ي

ثددم يجددري آلابدداء واملجتمعددات املحليددة تقييمددات خارجيددة . وتعمددل املدددارس تقييمددات ذاتيددة  ددل عددام. الخاصددة  هددا

 (. (OECD,2015باستخدام نتائج هذه التقييمات الذاتيةث باطضافة إ ذ املدرسة

امتحددان إلانجدداز الددوطني لشددهادة الثانويددة العامددةث إضددافة  يون  شددكل مكثددف الجتيددازواسددتعد الطلبددة اليابددان  

ها  ل جامعة من الجامعات   ( . NCEE,2021)إ ذ أدا هم في  متحانات الفردية التي تعدمل

في سنغافورة هنا  سلسلة من  ختبارات عالية املخاطرث حيث يخضع الت ميذ المتحان  هاية : سنرافورة  

تحددددد نتدددائجهم فدددي (. عاًمدددا 11)فدددي  هايدددة الصدددف السدددادس  بتددددابي         ( PSLE)سدددة  بتدائيدددة الدددوطني املدر 

 :IN) هدذا  ختبدار موضدعهم فدي مسدارات متنوعدة مدن التعلديم الثدانويث وفًقدا لدوتيرة تعلمهدم وقددرتهم وميدولهم

Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013). 

يقوم الطالب بامتحانات علذ أساس املوضدوعث اعتمداًدا علدذ املسدار الدذي يندتظم فيدهث  وفي املرحلة الثانويةث  

فدي املسدار  Oامتحدان املسدتو  : عند إتمام التعلديم الثدانويث ويأخدذ الطلبدة امتحاندات وطنيدة تقديس تحصديلهم

أن ( ألا دداديمي)ي ث ويمكددن للطلبددة فددي املسددار العدداد(التقنددي)فددي املسددار العددادي  Eالسددراعث وامتحانددات املسددتو  

.  عددد خمدددس سدددنوات O عدددد أربددع سدددنوات مددن الدراسدددة أو امتحانددات املسدددتو   Eيأخددذوا امتحاندددات املسددتو  

والطلبدة الدذين ير بدون فدي الدراسددة فدي الجامعدة يخضدعوا المتحاندات املسددتو  املتقددم  عدد سدنتين إضددافيتين 

 .(NCEE, 2021- Singapore)       من الدراسة 
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ث لكدنهم  يدر GCE 'O' Levelأو  GCE 'N' Levelة الدذين أكملدوا تعلديمهم الثدانوي وأخدذوا امتحاندات أمدا الطلبد  

 
ً
 . مسهلين المتحان املستو  ألاعلذ التا يث يبحثون عن عمل عادة

 عام   
ُ
ث حصل جميع الطلبة الذين أكملوا تعليمهم فدي املدرحلتين الثانويدة ومدا قبدل الجامعيدة أيًضدا 1222منذ

( MOE)يددتم توفيرهددا مددن قبددل وزارة التعلدديم . ة مدرسددية شدداملة تسددمى شددهادة التخددرج مددن املدرسددةعلددذ شددهاد

 .وتتضمن إلانجازات ألا اديمية و ير ألا اديمية والصفات الشخصية

ويددتم إصددددار نتدددائج  متحانددات للمدددسه ت ألا اديميدددة العاديددة والتقنيدددة الخاصدددة  شددهادة الثانويدددة العامدددة فدددي   

ث وفددددي مددددارس مددددن العددددام التددددا ي 'GCE 'Oام  متحددددانث وفددددي يندددداير مددددن العددددام التددددا ي ملسددددتويات ديسددددمبر مددددن عدددد

 .  'GCE 'Aملستويات 

. أو عمليدددة/ أو شدددفهية و / املدددذ ورة أعددد هث يمكدددن للمر دددحين إجدددراء اختبدددارات كتابيدددة و  GCEفدددي امتحاندددات   

مدن خد ل املسدارات الدراسدية فدي -أيًضدا-املر دحين ويتم تقيديم .  متحاناتث تعتمد علذ املواد التي تم دراستها

 . موضوعات مثل التصميم والتكنولوجياث والغذاء والتغذيةث وألازياء وألاقمشة

وبعدد  املددوادث مثددل . بالنسددبة ملعظددم املددوادث يددتم دمددج الع قددة بددين املنهدداج والتقيدديم فددي وثددائق املنهدداج الدراسدد ي

 . اقتراحات للتقييم  ير الرسمي والتشخيص ي اللغة إلانجليزيةث يتضمن منهاج التدراس

لتطوير وإجراء  1221في ألاول من أبريل عام ( SEAB)وقد تأسس مجلس  متحانات والتقييم السنغافوري   

.  ختبددارات الوطنيددة فددي سددنغافورةث ولتددوفير خدددمات ومنتجددات أخددر  ل متحانددات والتقيدديمث محلًيددا وخارجًيددا

 .التربية والتعليم في جميع  ختبارات الوطنية ويتعاون املجلس مع وزارة

 عدددددام    
ُ
ث أخدددددذت وزارة التربيدددددة والتعلددددديم علدددددذ عاتقهدددددا مسدددددسولية أكبدددددر فدددددي تطدددددوير منددددداهج وأشدددددكال 1221ومندددددذ

علددددذ الددددر م مددددن ذلدددد ث تواصددددل وزارة التربيددددة والتعلدددديم ومجلددددس .  متحاندددداتث ووضددددع املعددددايير ومددددنح الدددددرجات

العمدل مدع امتحاندات جامعدة  امبريددج الدوليدة فدي تصدميم املنداهج ( SEAB)نغافورة  ختبارات والتقييم فدي سد

 .الدراسيةث و ستعانة بمصادر خارجية لوضع أوراق ألاسئلة وتصحيح نصو   متحانات

تطدددددوير أدوات  SEABسيواصدددددل . وال يوجدددددد تغييدددددر فدددددي إلاجدددددراءات الحاليدددددة فيمدددددا يتعلدددددق باالمتحاندددددات الوطنيدددددة  

 ,.IN:Burdett,N) .حة والتأكددد مددن أن مددنح املددسه ت يعتمددد علددذ تقيدديم دقيددق ومعددايير صددارمةموثوقددة وصددال

Houghton,N.andTisi.C,2013)    

وفدددي  دددل النظدددام الجديددددث . ال يوجدددد امتحاندددات بدددين املدرسدددة  بتدائيدددة والثانويدددة فدددي هوندددت  وندددت: هونـــغ كـــونج

لدديم الثددانوي  عددد خمددس سددنوات مددن املدرسددة الثانويددة يجددب علددذ الطلبددة أن يتقدددموا إ ددذ شددهادة امتحددان التع

دددا إ دددذ سدددنتين أخدددريين مدددن الدراسدددةث أو الددددخول إ دددذ مهندددة(11أو  11العمدددر ) وإذا . ث التدددي سدددتقودهم بددددورهاث إمن

اختدددددار الطالدددددب أن يكمدددددل سدددددنتين إضدددددافيتين مدددددن الدراسدددددة الثانويدددددةث فيجدددددب عليددددده أن يتقددددددم إ دددددذ امتحاندددددات 

. سددنتينث التددي ستسدداعدث علددذ تحديددد أي نددوع مددن التعلدديم العددا ي يمكددن أن يلتحددق بدده عددد  هايددة ال Aاملسددتو  

وهم مسهلون للتعليم العا ي املسي (  (oويمكن للطلبة أن يدخلوا التعليم املسي مباشرة  عد امتحانات املستو  

 (.1211الدخيلث) عد إكمال التعليم الثانوي املسي
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ث  ددان 1222وقبددل عددام . فددي هونددت  ونددت حتددى  هايددة املرحلددة الثانويددة العليدداوال توجددد تقييمددات عاليددة املخدداطر   

يطلب من الطلبة إجراء امتحانين عاليي املخاطرث أحدهما في  هاية املرحلة إلاعدادية وآلاخدر فدي  هايدة املرحلدة 

ت  ونددددت دبلددددوم هوندددد-ث اسددددتعي  عددددن هددددذه  ختبددددارات بامتحددددان بوابددددة واحدددددة 1222وفددددي عددددام . الثانويددددة العليددددا

ث مدن قبدل هيئددة هوندت  وندت ل متحانددات HKDSE يددتم إدارة. فدي  هايددة املرحلدة الثانويدة العليدا -للتعلديم الثدانوي 

         .( NCEE, 2021- Hong-Kong )والتقييم

لبحصدول علدذ دبلدوم ( 11إ دذ  11مدن سدن )حيث يسدتعد الطلبدة فدي مرحلدة التعلديم الثدانوي مدا  عدد إلالزامدي   

عقددد  متحانددات الخاصددة  هددا فددي  هايددة السددنة السادسددة (HKDSE)للتعلدديم الثددانوي  هونددت  ددونج
ُ
سددن )ث والتددي ت

اللغدددددة إلانجليزيدددددة والرياضددددديات واللغدددددة الصدددددينية والدراسدددددات -تتكدددددون الددددددبلوم مدددددن أربعدددددة مدددددواد أساسدددددية (. 11

نا  أيًضا  ع  مدواد الدتعلم مادة اختياريةث وه12ويختار الطلبة  عد ذل  مادتين أو ث ث من بين . الليبرالية

ويدددددتم إجدددددراء . التطبيقيدددددةث وسدددددد لغدددددات أجنبيدددددة أخدددددر  يمكدددددن أن تشدددددكل أيًضدددددا جدددددزًءا مدددددن اختيدددددارات الطلبدددددة

مددن قبددل  HKDSEوتددم نشددر النتددائج فددي يوليددوث وتدددار امتحددان .  متحانددات فددي أواخددر مددارس وأبريددل وأوائددل مددايو

 (.  HKEAA)هيئة هونت  ونت ل متحانات والتقييم 

يددتم . هددي ألادنددى 1هددي ألاعلددذ و 1مددن خدد ل خمسددة مسددتويات لددةداءث منهددا  HKDSEيددتم التعبيددر عددن النتددائج فددي 

يدددددتم *.  1واملجموعدددددة ألاعلدددددذ التاليدددددة علدددددذ **  1الدددددذين يتمتعدددددون بأفضدددددل أداء  1مدددددنح املر دددددحين مدددددن املسدددددتو  

 ".  ير مصنف"علذ أنه  1تصنيف ألاداء الذي يقل عن املستو  

بمددا فددي ذلدد  البددرامج )لحامليهددا بدددخول التعلدديم العددا يث والتسددجيل فددي دورات مددا  عددد الثانويددة  HKDSEواسددمح 

أو الدددددخول فدددي التعلددديم والتددددريب املسددددي / ث و (التدددي تدددسدي إ دددذ درجدددات الزمالددددةث والددددبلومات العليدددا والشدددهادات

(IN:Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013). 

 دل مدن ) HKDSEوتتوافدق التقييمدات فدي . متحاندات العامدة والتقييمدات املدرسديةبدين نتدائج    HKDSEويجمع 

مع ألاهدداف ونتدائج الدتعلم املقصدودة ملدنهج املرحلدة الثانويدة العليداث (  متحانات العامة والتقييمات املدرسية

 .والتي تتوافر تفاصيلها عبر إلانترند

تلفدددةث بمدددا فدددي ذلددد  أسدددئلة  ختيدددار مدددن متعددددد وأسدددئلة واعتمددداًدا علدددذ املوضدددوعث يدددتم اسدددتخدام عناصدددر مخ  

. قصيرة وأسدئلة طويلدةث فدي  ختبدارات العامدة لتقيديم أداء الطلبدة فدي مجموعدة واسدعة مدن املهدارات والقددرات

 للمنداهج الدراسديةث ويمكدن اسدتخدام ألاسدئلة القصديرة 
ً
تسمح أسئلة  ختيار من متعدد بتغطيدة أكثدر شدموال

 .  تهدف ألاسئلة ألاطول إ ذ اختبار املهارات العليا للمر حين. ف واملفاهيم ألاساسيةالختبار املعار 

اللغدددة الصدددينيةث واللغدددة إلانجليزيدددةث والرياضدددياتث )يأخدددذ معظدددم املر دددحين فدددي املددددارس أربعدددة مدددواد أساسدددية 

ث (الفئدددة أ)وي الجديدددد ث باطضدددافة إ دددذ مدددادتين أو ثددد ث مدددواد اختياريدددة مدددن الهيكدددل الثدددان(والدراسدددات الليبراليدددة

 (. الفئة ج)وموضوعات اللغة ألاخر  ( الفئة ل)ومواد التعلم التطبيقي 
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مدددددادةث 11( فئدددددة ل)مدددددادة اختياريدددددة متاحدددددة تحدددددد الفئدددددة أ  وتشدددددمل موضدددددوعات الدددددتعلم التطبيقدددددي  12هندددددا  

ن  ددددامبردج ث يددددتم اسددددتخدام أوراق ألاسددددئلة الخاصددددة بامتحددددا(الفئددددة ج)وبالنسددددبة ملوضددددوعات اللغددددات ألاخددددر  

 (IN:Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013.)الدو ي 

إ دذ التقييمدات التدي يدتم إجراؤهدا فدي املددارس ويدتم تمييزهدا بواسدطة ( SBA)واشير التقييم املستند إ ذ املدرسدة 

 .  HKDSEضمن نتائج الطلبة لد  SBAويتم احتسال ع مات . معلمي الطلبة

هدددو تعزيدددز ،دددحة التقيددديمث مدددن خددد ل تضدددمين تقيددديم النتدددائج التدددي ال يمكدددن  SBAألاسددداس املنطقدددي ألاساسددد ي لدددد 

أيًضدا تقليدل  عتمداد علدذ نتدائج  متحاندات  SBAيمكدن لدد . تقييمها  سهولة في سدياق امتحدان عدام ملدرة واحددة

نتدددددددائج ُيعتقدددددددد أن . العامدددددددةث والتدددددددي قدددددددد ال تدددددددوفر دائًمدددددددا املسشدددددددر ألاكثدددددددر موثوقيدددددددة للقددددددددرات الفعليدددددددة للمر دددددددحين

التقييمات التي تستند إ ذ أداء الطلبة علذ مد  فترة زمنية طويلة والتي طورها أولئ  الذين يعرفون الطلبة 

هو تعزيز التأثير  SBAسبب اخر لتضمين . تقدم تقييًما أكثر موثوقية لكل طالب-مدرسو املواد - شكل أفضل 

 . إلايجابي علذ التدراس والتعلم

. HKALEو HKCEEمحدل نظدام التقدارير املسدتخدم فدي - HKDSEالخا  بدد -ر املعياري حل نظام إعداد التقاري 

تهددف إحالددة املعدايير إ ددذ إلابد غ عددن نتدائج املر ددحين مقابددل مجموعدة مددن مسدتويات إلانجدداز املحدددة بندداًء علددذ 

ن لكدددددددل مسددددددتو  مدددددددن املسددددددتوياتث تددددددم تطدددددددوير مجموعددددددة مددددددد. ألاداء النمددددددوذيي للمر ددددددحين فدددددددي تلدددددد  املسددددددتويات

تشدددير نتددددائج . الواصدددفات التدددي تصددددف مدددا يسدددتطيع املر ددددك النمدددوذيي الددددذي يعمدددل فدددي هددددذا املسدددتو  القيدددام بدددده

املر دحين إ ددذ املعددايير التددي تددم تحقيقهددا مددن حيدث املعرفددة واملهدداراتث  غدد  النظددر عددن أداء املر ددحين آلاخددرين 

ددن نظدددام إعددداد التقدددارير هددذا أ،دددحال . الددذين يخضدددعون لددنفس  ختبدددار
مل
املصددبحة مدددن الفهددم الواتدددك ملدددا يمك

 يعرفه املر حون وما يمكنهم فعله عندما يحققون مستو  معيًنا من ألاداء 

    (IN:Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013 .) 

بحيددددث تمثدددددل  HKDSEيددددتم تطبيددددق املعددددايير مددددن قبددددل لجنددددة خبددددراء مدددددن املحكمددددين لكددددل موضددددوع مددددن مواضدددديع 

يدتم النظدر فدي أندواع مختلفدة مدن ألادلدة . و  نفس املستو  من إلانجاز  ل عداملكل مست" الدرجات املقطوعة"

بمدددددددا فدددددددي ذلددددددد  البياندددددددات مدددددددن اختبدددددددارات املراقبدددددددةث واصدددددددفات املسدددددددتو ث ومسدددددددتويات ألاداء الحاليدددددددة والسدددددددابقة 

من  تمد املوافقة علذ الدرجات الفاصلة املو  ي  ها. للمر حين والبيانات إلاحصائية العامة في هذه العملية

وواصدفات املسدتو  . قبل تطبيقها علذ الحصول علذ نتدائج  متحاندات( PEB)قبل مجلس  متحانات العامة 

 : هي  ا تي HKDSEلد 

 ما ُيظهر املر حون في هذا املستو  املعرفة والفهم الشامل للمناهج الدراسدية والقددرة علدذ :  1مستو  
ً
عادة

مواقدددف متنوعدددة ومعقددددة  يدددر مألوفدددة مدددع البصددديرةث والقددددرة علدددذ  تطبيدددق املفددداهيم واملهدددارات  شدددكل فعدددال فدددي

تحليددل وتوليدددف وتقيددديم املعلومدددات مددن مجموعدددة متنوعدددة مدددن املصدددادرث والقدددرة علدددذ إيصدددال ألافكدددار والتعبيدددر 

 .عن آلاراء بريجاز وبشكل منطقي 
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واملهدارات  شدكل فعدال فدي  املعرفة والفهم الجيد للمناهج الدراسيةث والقدرة علذ تطبيق املفداهيم: 1مستو   

املواقدف  يدر املألوفددة مدع البصدديرةث والقددرة علددذ تحليدل وتوليددف وتفسدير املعلومددات مدن مجموعددة متنوعدة مددن 

   .  املصادرث والقدرة علذ إيصال ألافكار والتعبير عن وجهات النظر  شكل منطقي

تطبيق املفداهيم واملهدارات  شدكل مناسدب املعرفة والفهم الكافيين للمناهج الدراسية والقدرة علذ : 1مستو  

فددددي املواقددددف املألوفددددة املختلفددددةث القدددددرة علددددذ تحليددددل وتفسددددير املعلومددددات مددددن مجموعددددة متنوعددددة مددددن املصددددادرث 

  .  والقدرة علذ إيصال ألافكار والتعبير عن وجهات النظر  شكل مناسب

هيم واملهارات في املواقف املألوفةث القددرة املعرفة ألاساسية وفهم املنهاج والقدرة علذ تطبيق املفا: 1مستوي 

 .علذ تحديد وتفسير املعلومات من مصادر مباشرةث القدرة علذ إيصال ألافكار البسيطة بطريقة متوازنة

املعرفة ألاولية وفهم املناهج الدراسية والقدرة علذ تطبيق املفاهيم واملهارات في املواقف املألوفة : 1مستو   

القددددرة علدددذ تحديدددد وتفسدددير املعلومدددات مدددن مصدددادر  سددديطة مدددع التوجيدددهث والقددددرة علدددذ  البسددديطة مدددع الددددعم

 (  IN:Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013.) .إيصال ألافكار البسيطة بريجاز

ث تدم تجريدب HKDSEوللتأكد من عدم وجود عدم تطابق بين قددرات الطلبدة واملعدايير املتوقعدةث عندد تطدوير   

وتم تحليل عينة . وراق في املرحلة الثانوية علذ طلبة بقدرات مختلفة من مجموعة من املدارسنماذج من ألا 

عندد الضدرورةث تمدد إلاشدارة أيًضدا إ دذ . ألاداء التي تم جمعهدا واسدتخدامها كأسداس لتطدوير واصدفات املسدتو  

 .السابقة HKCEEو  HKALEالعروض في درجات مختلفة في أوراق 

وتشددمل . توجددد مجموعددة متنوعددة مددن طددرق املراجعددة ال حقددة للفحددص فددي هونددت  ونددت وحددول طددرق املراجعددةث 

 :هذه

ث جنًبددا HKDSEيدتم إرسدال عيندات مدن إجابدات املر دحين فدي موضدوعات -التددقيق الخداريي ألوراق  متحدان• 

جمدع  الغرض الرئي  ي من ذل  هو . إ ذ جنب مع أوراق ألاسئلة وخطط التصحيحث للتدقيق في الخارج سنوًيا

امل حظددددات والتعليقددددات علددددذ أوراق  متحددددان ومعددددايير التصددددحيحث مددددن أجددددل تحديددددد فددددر  التحسددددينث وأيًضددددا 

قابلدددة للمقارندددة مدددع تلددد  الخاصدددة باالمتحاندددات الخارجيدددةث بحيدددث يمكدددن الحفددداظ  HKDSEلضدددمان أن معدددايير 

 .          علذ  عتراف الدو ي

واد بمراجعددة أوراق  متحددان وخطددط التصددحيح فددي اجتماعاتهددا فددي  ددل عددامث  عددد  متحددانث تقددوم لجددان املدد• 

والية املراقبة هذه مهمة أل ها يمكن أن تساعد في ضمان التحسين املستمر في جودة أوراق  متحان . العادية

تددددددتم مراجعددددددة الجوانددددددب املختلفددددددة املتعلقددددددة بددددددأوراق  متحددددددان وخطددددددط التصددددددحيحث بمددددددا فددددددي ذلدددددد  . والتصددددددحيح

املهدددارات ألاساسدددية مقابدددل املهددارات العليدددا والصددديا ة والوضدددوح / يدددة واملعدددايير وتدددوازن املعرفددة ألاهددداف والتغط

وم ءمددة مخطددط التصددحيح واختيددار ألاسددئلة ومقارنددة إلاصدددارات اللغويددةث ومددا إ ددذ ذلدد ث حيثمددا ينطبددق ذلدد ث 

ف تحديددددد مجدددداالت تددددتم أيًضددددا مناقشددددة تعليقددددات رئدددديس  متحانددددات وأي شددددكاو  مددددن املدددددارس وألافددددرادث  هددددد

 .          التحسين
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لضددددمان  متثددددال للممارسدددات املوثقددددة فددددي إلارشدددادات والتعليمدددداتث يددددتم -التددددقيق الددددداخلي ومراقبددددة املخددداطر• 

ونهدددج التددددقيق  ISO 9001إجدددراء عمليدددات التددددقيق الدددداخلي  شدددكل مندددتظمث وفًقدددا ملتطلبدددات املعيدددار الددددو ي 

ومراجعتهدددددا  HKDSEراقبدددددة املخددددداطر الرئيسدددددة املرتبطدددددة بتقدددددديم اختبدددددار تدددددتم م. الدددددداخلي القدددددائم علدددددذ املخددددداطر

مثل التخطديط للطدواري )تدابير تخفيف املخاطر ذات الصلة . HKEAAبانتظامث وفًقا لنظام إدارة املخاطر في 

مطبقددة  هدددف تقليددل آلاثددار املحتملددة الناتجددة عددن أي أحددداث  يددر متوقعددةث ولضددمان ( الترتيبددات  حتياطيددة/ 

 ,.IN:Burdett,N. )ارة املخدددددددددددددددددددددددداطر بمسددددددددددددددددددددددددتو  مقبددددددددددددددددددددددددولث والتحسددددددددددددددددددددددددين املسددددددددددددددددددددددددتمر للفحددددددددددددددددددددددددصإد

Houghton,N.andTisi.C,2013 ) 

يقدددوم مدددديرو املدددواد بمراجعدددات مدددا  عدددد  متحدددان علدددذ تصدددميم -(EPQA)ويدددتم تددددقيق جدددودة ورقدددة  متحدددان  

راجعدات وتعزيزهدا مدن منظدور يمكن إضفاء الطدا ع الرسدمي علدذ هدذه امل. الورقة وتنفيذها  عد إجراء  ختبار

تسمح التقنيات املناسبة لتحليل بيانات الفحدص بمراجعدة الخصدائص السديكومترية لورقدة . القياس النف  ي

عد وة علدذ . مدن املمكدن أيًضدا قيداس مدد  نجداح العناصدر الفرديدة.  متحانث مثل ،حتها وموثوقيتها وعددالتها

إذا  ددددان ". الدددددرجات الفاصددددلة"سدددجيل والقيدددداس لتحديددددد ذلددد ث تددددتم مراجعددددة خطددددوات الحسددددال الخاصددددة بالت

هندا  اختبدار تجرييددي لعناصدر  ختبددارث فسديتم أيًضددا فحدص الجوانددب إلاحصدائية لتصددميم  ختبدار التجرييددي 

علدددددذ أسددددداس الخبدددددرة فدددددي )التددددددقيق فدددددي جدددددودة أوراق  متحدددددان  EPQAيتضدددددمن . واسدددددتخدام النتدددددائج التجريبيدددددة

  استجابة  متحان ودراسة إلاجراءات إلاحصائية والحسابيةث وتحليل بيانات (املوضوع

(IN:Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013). 

ويدتم تقيديم  دل مسدار . في فنلندا يعتمد التقييم علدذ ألاهدداف املحدددة فدي املنداهج ألاساسدية الوطنيدة: فنلندا 

تغذيددة الراجعددة حددول كيفيددة تحقدديقهم ألهددداف الغددرض مددن التقيدديم هددو تزويددد الطلبددة بال. بمجددرد  نتهدداء مندده

 .املسار وعن تقدمهم في هذا املوضوع

. ويددتم تحديددد درجددة منهدداج املددادة الكلددي  شددكل أساسدد ي علددذ أ هددا املتوسددط الحسددابي لدرجددة املسددارات الفرديددة 

سدددوم وفًقدددا ملر . يجدددب مدددنح الطالدددب الدددذي ير دددب فدددي رفدددع درجدددة مدددا فرصدددة طجدددراء اختبدددار منفصدددل لرفدددع الدرجدددة

املدارس الثانوية العامةث يتم تقييم معارف ومهارات الطلبة في  ل مادة أو مجموعة من املواد من قبل معلم 

يددتم إجددراء التقيدديم النهددابي مددن . الطلبددة أو فددي حالددة وجددود عدددة معلمددينث باالشددترا  مددن قبددل املعلمددين املعنيددين

 General Upper "(2021).  " Finland Assessment in قبل املدير مع هسالء املعلمين

واعتمددددد اختيددددار الطلبددددة للمدرسددددة الثانويددددة العامددددة علددددذ متوسددددط درجدددداتهم فددددي املددددواد ألا اديميددددة فددددي شددددهادة    

ث يجددب أن يكدون لدد  الطلبدة حدد أدنددى مدن متوسدط الددرجات يبلدت حددوا ي . التعلديم ألاساسد ي
ً

لكدي تكدون مدسه 

ددددا للهوايددددات وألانشددددطة يمكددددن أيًضددددا اسددددتخدام اختبددددارات الدددددخول والقددددد. 1
ً
راتث وقددددد يددددتم مددددنح الطلبددددة نقاط

يجدددب علدددذ الطلبدددة التقددددم لبحصدددول علدددذ مكدددان فدددي مدرسدددة ثانويدددة مدددن خددد ل . ألاخدددر  ال صدددفية ذات الصدددلة

وفدي  .جميع أولئد  الدذين أكملدوا منهداج التعلديم ألاساسد ي ومسهلدون للتعلديم الثدانوي العدام. نظام تطبيق محدد

 ما يخضع الطلبة المتحدان شدهادة الثانويدة العامدة (12في سن )ي العام  هاية التعليم الثانو 
ً
ث (EACEA)ث عادة
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وهددو مسهددل أ دداديمي عددا ي املخدداطر فددي فنلنددداث والهدددف مندده قيدداس مددا إذا  ددان الطلبددة قددد اكتسددبوا املعلومددات 

 . لوماتواملهارات املحددة في املناهج الثانوية وحققوا النضج الكافي وألاهلية ملزيد من املع

مددنح شددهادة الثانويددة العامددة للطالددب الددذي أكمددل منهدداج املدرسددة الثانويددة العامددة بالكامددل واعطددي ألاهليددة   
ُ
وت

 مددن ربطدده . ل لتحدداق بددالتعليم العددا ي
ً
 ثدد ث سددنوات طكمالددهث ولكددن بدددال

ً
يسددتغرق التعلدديم الثددانوي العددام عددادة

ويتم إجراء امتحدان . درًسا 12لث تتكون  ل منها من وحدة علذ ألاق 11الصفوف يتم تنظيمه في / بالسنوات 

ال يوجدد . القبول مرتين في السنةث في الربيع والخريفث وفي جميع املددارس الثانويدة الفنلنديدة فدي نفدس الوقدد

 .يمكن أيًضا إكمال  ختبار في فترة اختبار واحدة. لد  املر ك أكثر من ث ث فترات امتحان متتالية طكمالها

. افة إ ذ ذل ث ُيمنح الطلبة الذين يكملون تعلديمهم الثدانوي أيًضدا شدهادة  هايدة املدرسدة الثانويدة العامدةباطض

تددددوفر هددددذه الشددددهادة تفاصدددديل عددددن جميددددع  ختبددددارات التددددي تددددم اجتيازهددددا والصددددفوف التددددي تددددم تحقيقهددددا خدددد ل 

الددددوطنيث وهنددددا  هيئددددة مركزيددددة ويددددتم إعددددداد امتحددددان شددددهادة الثانويددددة العامددددة علددددذ املسددددتو  . التعلدددديم الثددددانوي 

للتحقددق مددن  ختبددارات الفرديددة مقابددل معددايير موحدددةث وهددو مسددسول ( مجلددس اختبددار شددهادة الثانويددة العامددة)

 12حدوا ي )تر ك وزارة التربية والتعليم رئيس مجلدس إلادارة وأعضدائه . عن إدارة  متحان وترتيباته وتنفيذه

ويمثددل ألاعضدداء املددواد . سددات التعلدديم العددا ي واملجلددس الددوطني للتعلدديمبدداقتراح مددن الجامعددات ومسس( فددي العدددد

عضددددًوا منتسددددًبا ألاعضدددداء فددددي  112باطضددددافة إ ددددذ ذلدددد ث يسدددداعد حددددوا ي . املختلفددددة التددددي يغطيهددددا امتحددددان القبددددول 

 تقددع مسددسولية الترتيبدات الفنيددة ل متحانددات علدذ عدداتق أمانددة املجلددسث. أعمدال التحضددير ل متحانددات وتقييمهدا

امتحاندات فرديدة علدذ / ويتكون امتحدان القبدول مدن أربعدة اختبدارات . مو ًفا في الخدمة املدنية 11التي تضم 

ثدددم يختدددار املر دددك ث ثدددة اختبددددارات . ألاقدددل  إحدددداهاث  متحدددان باللغدددة ألام للمر دددكث إلزامدددي لجميدددع املر دددحين

السويدية أو الفنلنديةث امتحان لغة أجنبيةث ) امتحان في اللغة الوطنية الثانية: إجبارية أخر  من بين ما يلي

وقدد يشدمل امتحدان املر دكث ". الدراسات العامدة" مجموعة"أجنبيةث امتحان الرياضياتث وامتحان واحد من 

 ( .IN:Burdett,N., Houghton,N.andTisi.C,2013)باطضافة إ ذ ذل  واحًدا أو أكثر من  ختبارات  ختيارية 

تتكدددون  ختبددارات الفنلنديددة والسددويدية مدددن . م بالفنلنديددة والسددويدية والصددامييددتم تقددديم امتحددان اللغدددة ألا 

فددددي اختبددددار املهددددارات النصدددديةث يدددتم تقيدددديم املهددددارات التحليليددددة والتعبيددددر . قسددددم املهددددارات النصددددية واملقدددال: جدددزأين

تعبيدددددر اللغدددددوي ويركدددددز املقدددددال علدددددذ املسدددددتو  التعليمدددددي العدددددام للمر دددددكث وتنميدددددة التفكيدددددرث وال. اللغدددددوي للمر دددددك

في لغة . يحدد املجموع املرلك للع مات التي تم الحصول عليها درجة املر ك في امتحان اللغة ألام. والتماس 

يمكددددن للمر ددددك الددددذي ليسددددد لغتدددده ألام الفنلنديددددة أو السددددويدية أو . الصدددداميث يددددتم إجددددراء اختبددددار مقددددال فقددددط

وتشدددمل امتحاندددات اللغدددة . فنلنديدددة أو السدددويدية الثانيدددةالسدددامية اسدددتبدال اختبدددار اللغدددة ألام باختبدددار اللغدددة ال

الوطنية الثانية وامتحانات اللغدة ألاجنبيدة أقسداًما عدن  سدتماع وفهدم القدراءة وأقسداًما توتدك مهدارة املر دك 

 يجددوز للمر ددك أيًضددا إجددراء اختبددار اللغددة ألام باللغددة الفنلنديددة أو السددويدية. فددي إلانتدداج الكتددابي باللغددة املعنيددة

 مددن اختبددار اللغددة الوطنيددة الثدداني بتلدد  اللغددةث وفددي امتحددان الرياضددياتث يجددب علددذ املر ددك إكمددال عشددرة 
ً
بدددال

لهدا باسدتخدام آلالدة الحاسدبة وكتدب الجدداول التدي تدم اعتمادهدا مدن قبدل مجلدس امتحددان / يسدمح لده . أسدئلة
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امتحاندددات فدددي الدياندددة اللوثريدددة  شدددهادة الثانويدددة العامدددة كدددأدوات مسددداعدةث وتشدددمل خيدددارات الدراسدددات العامدددة

إلانجيليددددددةث والدددددددين ألارثوذك دددددد يث وألاخدددددد قث والفلسددددددفةث وعلددددددم الددددددنفسث والتدددددداريخث والدراسددددددات  جتماعيددددددةث 

تتضدمن  متحاندات أسدئلة تتجداوز حددود . والفيزياءث والكيمياءث وعلم ألاحياءث والجغرافياث والتثقيف الصد ي

 .ار املعنيث يجيب املر ك علذ ستة أو ثمانية عناصر اختباراعتماًدا علذ  ختب. هذه التخصصات

 : ونظام الدرجات المتحان شهادة الثانوية العامة هو كما يأتي   

L : ث1ث " مدح"التي تعنيE ( :' ث 1مدر بمدديح اسدت نابي ثM  =ث1ث " مدر بكثيدر مدن الثنداءC  =ث1ث " مدر مدع املدديحB :

 ,.IN:Burdett,N)( 2ث " فشددددددددددددددددل)" يددددددددددددددددر مناسدددددددددددددددددب =  Iث1ث " مددددددددددددددددر: )"Aث1ث " نددددددددددددددددالك  شددددددددددددددددكل مددددددددددددددددرض)"

Houghton,N.andTisi.C,2013). 

 مناقشة النتائج 0.1.2.2

بقددراءة تركيبيددة لنتددائج تحليددل الوثددائق وألادبيددات ملجددال تقيدديم الطلبددة فددي التعلدديم الثددانوي للدددول املرجعيدددة    

يدددث إجدددراء امتحدددان  هايدددة املدرسدددة يتضدددك أن هندددا  تشدددابه فدددي متطلبدددات الددددخول فدددي املدرسدددة الثانويدددةث مدددن ح

ويتندوع .  بتدائية في أ لب الددول املرجعيدة ماعددا هوندت  دونج التدي ال يوجدد امتحدان  هايدة املدرسدة  بتدائيدة

. التقييم في الدول املرجعية إ ذ التقييم املسدتمر والتقيديم املسدتند إ دذ املدرسدة و ختبدارات الدوليدة والوطنيدة

 .اية التعليم الثانويث واختيار القدرات الدراسية للطلبةبما فيها اختبار  ه

هدي أعلددذ درجدة فدي  ددل مدن اليابددان وهوندت  ددونج  1 ددون  1-1ويدتم تقيديم نظددام الددرجات بمقدداييس تقددير مدن   

 .تعني فاشل في فنلندا Iهي ألاعلذ و 1ث حيث 1-1وبمقياس تقدير من 

وتدوفر . رجعيدة الدذي أكمدل منهداج الدراسدة الثانويدة بالكامدلوتمنح شهادة الثانوية العامدة للطالدب فدي الددول امل

هدددذه الشدددهادة تفاصددديل عدددن جميدددع  ختبدددارات التدددي اجتازهدددا الطالدددب خددد ل صدددفوف التعلددديم الثدددانويث إي أن 

هذه الشهادة تجمع بين نتائج  متحانات العامة والتقييمات املدرسية من خ ل نظام التقدارير املعياريدة التدي 

إن مددنح املدسه ت فددي الددول املرجعيددة . ا إلانجددازات ألا اديميدة و يددر ألا اديميدة والصددفات الشخصديةيوتدك فيهد

يقوم علذ تقييم دقيق ومعايير صارمةث وهو ما يتطلب توافر سج ت رصدد تقددم الطالدب فدي التعلديم الثدانوي 

راءات سديكو متريدة تزيدد مدن كمدا أن اختبدارات هدذه الشدهادة تقدوم علدذ إجد. وتعكس في شدهادة الثانويدة العامدة

موثوقيتهددداث وترسددددل هددددذه الدددددول أوراق  ختيددددارات لبخددددارج للتددددقيق فددددي جودتهددددا وخصائصددددهاث وهددددذا يسشددددر إ ددددذ 

 .إجراءات صارمه لبحصول علذ شهادة الثانوية العامة

علذ سج ت وتتشابه الدول املرجعية في اعتماد قبول الطلبة في الجامعة علذ الشهادة الثانوية التي تعتمد   

الطلبدددة ومختلدددف النشددداطات فدددي املدرسدددة الثانويدددة و متحدددان الدددوطني فدددي  هايدددة التعلددديم الثدددانوي باطضدددافة إ دددذ 

 .درجاتهم في اختبار القدراتث إ ذ جانب  ختبارات الفردية التي تنظمها الجامعات
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 استنتاجات رئيسة     4.3

مدددددل قطددددداع التعلددددديم والتددددددريبث بدددددل أن  عضدددددها تشدددددرف وزارات التعلددددديم فدددددي الددددددول املرجعيدددددة علدددددذ  ا -

 .الوزارات لها اختصا  يمتد إ ذ الثقافةث والعلوم والتكنولوجياث والشبال والرياضة

الثانويدة الددنيا : التعليم الثانوي في معظم الدول املرجعية مدته سد سنواتث ويتكون مدن مدرحلتين -

 (. املرحلة الثانوية) 11-12وف والثانوية العليا للصف( املرحلة املتوسطة) 2-1للصفوف 

 :العام الدراس ي ُيعد طويل في الدول املرجعية من حيث -

   كحد أدنىث 122يوًما دراسًيا كحد أقص ىث و 112عدد أيام السنة إذ تقع ما بين 

 وتتوزع عدد ألايام في العام الدراس ي ما بين أربعة فصول دراسية وفصليين دراسيين. 

   اسية باليوم من خمس إ ذ ثمان ساعات دراسيةيبلت مد  عدد الساعات الدر. 

 . أعطد الدول املرجعية اهتماًما أكبر ألهداف تطوير  خصية املتعلمث وتعزيز استق ليته -

أهددددداف املعددددارف واملهددددارات ركددددزت علددددذ تنميددددة املعددددارف واملهددددارات طعددددداد الطلبددددة للو ددددائف والحيدددداة  -

 . العمليةث واملهارات الحياتية

فكيدددددددر اهتمددددددام لتنميددددددة التفكيدددددددر النقددددددديث التفكيددددددر املنطقددددددديث  بتكددددددار والتقصددددددد ي أعطددددددد أهددددددداف الت  -

 .و ستفسار

 . تناولد  ع  الدول املرجعية أهداف الصحة البدنية والفنية و نتماء الوطني والعالمي  -

يمثدددددددل إطدددددددار املنهددددددداج الدددددددوطني أو ألاساسددددددد ي فدددددددي الددددددددول املرجعيدددددددة مبدددددددادي توجيهيدددددددة للسدددددددلطات املحليدددددددة  -

املعدداييرث تعريددف بدداملواد واملحتددو  التعليمدديث / ألاهددداف التعليميددة: ويتضددمن إلاطددار الددوطني. واملدددارس

تحديدددددد الخطدددددة الدراسددددددية العامدددددة للمدددددواد والددددددزمن الدراسددددد يث ارشدددددادات للمعلمددددددين وقدددددادة املدددددددارسث 

 .توجيهات عامة حول التدراس والتقييمث والكفايات املشتركة

بوضدع وثدائق املنداهج التفصديلية باالسدتناد إ دذ إلاطدار الدوطني مدع تقوم السلطات املحليدة واملددارس  -

 .مراعاة السياق املحلي

تعد الكتب املدرسية من قبل دور نشر ترا ي متطلبات إلاطار الوطنيث وتقوم وزارات التعليم بمراجعتها   -      

ن الكتددب املتوافقددة مددع وإعدداد قددوائم بالكتددب املعتمددة للتدددراس فددي املددارسث تختددار املدددارس واملعلمدي

 .السياق املحلي

تتنددوع مسددارات التعلدديم الثددانوي فددي الدددول املرجعيددة وتتمظهددر بأشددكال مختلفددةث العلددوم إلانسددانيةث والعلدددوم  -

 . جتماعيةث والعلوم الطبيعيةث ومسار الفائقين واملسارات املتخصصة واملهنية

ية تتشابه فدي معظمهدا فدي الددول املرجعيدةث لكدن  خدت ف فدي أما بالنسبة للمواد التي تدرس في املرحلة الثانو  -

 .للمعرفة والتعلم والتعليم-في سياق ما-عمق املادة املعرفية والتفسير الوطني والثقافي 
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اللغدددة ألامث : تعطدددي الددددول املرجعيدددة أهميدددة ملدددواد أساسدددية فدددي مختلدددف مسدددارات التعلددديم الثدددانوي العدددام وهدددي  -

ث الرياضيات والعلوم ألاساسيةث والدراسات  جتماعيةث دون فصدل بدين (عادة إلانجليزيةفي ال)اللغة ألاجنبية 

 .العلمي وألادبي

تعد  ليات التربية هي املسسسات املعنية برعداد املعلمين في الدول املرجعية وهي في عمومها تقددم درجدة  -

ت العليدددا  عدددد  نتهددداء مدددن البكدددالوريوس كمرحلدددة أو دددذث وفدددي  عددد  الددددول تشدددترط تقدددديم دبلدددوم الدراسدددا

 التعليم الجامعيث وفي  عضها يشترط تقديم درجة املاجستيرث

تلتدزم بددرامج إلاعدداد فددي الكليددات بمعدايير املندداهج الوطنيددة لدوزارات التعلدديمث فددي الددول املرجعيددة وتتضددمن   -

م برندددددددامج ماعدددددددا فنلندددددددا التددددددي تقددددددد( بددددددرامج تكامليددددددة)املحتددددددو  التخصصدددددد يث ودراسددددددات تربويددددددة : برامجهددددددا

 (.تتا عي)متخصص للمعلمين في املواد التي سيدرسو هاث باطضافة إ ذ القيام بالتدريب التربوي ملدة عام 

يددددتم تو يددددف املعلمددددين فددددي معظددددم الدددددول املرجعيددددة عددددن طريددددق تقدددددم املر ددددحين المتحددددان تناف دددد يث ويمددددر     -  

الفتددرة مددن قبددل معلددم متمدددرس تحددد إشددراف  املعلمددون املعينددون بفتددرة اختباريددةث ويددتم تقيدديم املعلددم فددي هددذه

 .مدير املدرسة

مسددتو  ألاداءث جددودة التعلدديمث وقددد : تحدددد أجددور املعلمددينث الدددول املرجعيددة بندداء علددذ عدددة متغيددراتث منهددا -

 .توجيه الطلبةث واملساهمات إلاداريةث والتطويراملسيث وسنوات الخبرة

لددددددول املرجعيدددددة ملددددزمث وضدددددروري لتجديدددددد شدددددهادة التددددددراسث إعددددداد وتددددددريب للمعلمدددددين أثنددددداء الخدمددددة فدددددي ا  -

 . ومحدد إطار الكفايات املطلوبةث مع اخت ف مدة التدريبث واملستو  إلاداري الذي يحدده

يتم تقييم املعلمين فدي معظدم الددول املرجعيدة  شدكل صدارم  غدرض التطدوير املسديث ماعددا هوندت  دونج لديس   -

 . نلندا التقييم الرسمي للمعلمين  ير مطلول بصورة عامةلد ها نظام تقييم رسميث وفي ف

تعطددي الدددول املرجعيددة اهتماًمدددا أكبددر لخطددط التطدددوير املسددي للمعلمددين وفددق إطدددار الكفايدداتث واملدددة الزمنيدددةث  -

 . الدروس من نظير إ ذ نظير باطضافة إ ذ مراقبة

الخبددرةث وسدداعات مددن التأهيددل املطلددول أثندداء يددتم ترقيددة املعلددم فددي الدددول املرجعيددة  عددد ثدد ث سددنوات مددن   - 

 . الخدمةث سواًء في إطار مهنة التدراسث أو الو ائف القيادية التربوية ألاخر  وفق سلم درجات محدد

امتحدددان  هايدددة املدرسدددة  بتدائيدددة فدددي أ لدددب الددددول املرجعيدددة متطلدددب أسددداس للددددخول فدددي املدرسدددة الثانويدددة   -

 . ت  ونج التي ال يوجد امتحان  هاية املدرسة  بتدائيةماعدا هون( الثانوية الدنيا)

يتنددوع التقيددديم فددي الددددول املرجعيددة إ دددذ التقيدديم املسدددتمر والتقيدديم املسدددتند إ ددذ املدرسدددة و ختبددارات الدوليدددة  -

 .بما فيها اختبار  هاية التعليم الثانويث واختبار القدرات الدراسية للطلبة. والوطنية

تعنددي ( 1)هددي أعلددذ درجددة ألاعلددذ و 1أو 1ث  ددون 1-1أو  1-1ام الدددرجات بمقدداييس تقدددير مددن ويدتم تقيدديم نظدد  - 

 .فاشل

وتدوفر . تمنح شهادة الثانوية العامة للطالب في الدول املرجعية الدذي أكمدل منهداج الدراسدة الثانويدة بالكامدل -

التعلددديم الثدددانويث إي أن هدددذه الشدددهادة تفاصددديل عدددن جميدددع  ختبدددارات التدددي اجتازهدددا الطالدددب خددد ل صدددفوف 
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هذه الشهادة تجمع بين نتائج  متحانات العامة والتقييمات املدرسية من خ ل نظام التقدارير املعياريدة التدي 

 . يوتك فيها إلانجازات ألا اديمية و ير ألا اديمية والصفات الشخصية

يتهاث وترسل الدول املرجعية أوراق تقوم اختبارات شهادة الثانوية علذ إجراءات سيكو مترية تزيد من موثوق-

 . ختيارات لبخارج للتدقيق في جودتها وخصائصها

يعتمدد قبدول الطلبدة بالجامعدة فدي الددول املرجعيدة علددذ الشدهادة الثانويدةث باطضدافة إ دذ درجداتهم فدي اختبددار   - 

 .القدرات الدراسيةث إ ذ جانب  ختبارات الفردية التي تنظمها الجامعات
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 مدخل 1.1

إلامدددارات : تنددداول هدددذا القسدددم واقدددع التعلددديم الثدددانوي فدددي الددددول ألاعضددداء بمكتدددب التربيدددة العربدددي لددددول الخلددديج  

البحدددرينث الجمهوريدددة اليمنيدددةث دولدددة الكويددددث اململكدددة العربيدددة السدددعوديةث سدددلطنة العربيدددة املتحددددةث مملكدددة 

وفددي هددذا السددياق تددم عددرض واقددع التعلدديم الثددانوي مددن خدد ل تحليددل الوثددائق وألادبيددات فددي . عمددانث دولددة قطددر

لددددديم بنيدددددة نظدددددام التعلددددديمث تنظدددديم الدددددزمن الدراسددددد يث أهدددددداف التعلدددديم الثدددددانويث منهددددداج ومسدددددارات التع: مجدددداالت

وقبددل عددرض الوثددائق وألادبيددات ومناقشددتها تددم . الثددانويث باطضددافة إ ددذ معلددم التعلدديم الثددانويث وتقيدديم الطلبددة

عدددددرض السدددددياق العدددددام للتعلددددديم فدددددي الددددددول ألاعضددددداءث وهدددددو السدددددياق الدددددذي يحددددددث فيددددده التعلددددديم الثدددددانويث وهدددددو 

صدددادية  وهدددي عوامدددل فدددي معظمهدددا مجموعدددة مدددن العوامدددل الجغرافيدددة والسدددكانية والثقافيدددة والسياسدددية و قت

 .  مساعدة في تطوير التعليم والتعليم الثانوي في الدول ألاعضاءث ماعدا  ع  إلاشكاالت الثقافية

 السياق العام الذي يحدث فيه التعليم 0.1

ث وتحديًدا في الجهة الغربية الجنوبية منها في شرق تقع دولة إلامارات في قارة اسيا :إلامارات العربية املتحدة 

الجزيرة العربيةث يحددها مدن الشدمال والشدمال الغربدي الخلديج العربديث ومدن الجندول والغدرل اململكدة العربيدة 

شرقي سلطنة عمدانث ولدولدة إلامدارات شدريط سداحلي علدذ الخلديج العربديث وخلديج السعوديةث ومن الجنول ال

 .ُعمان

كيلومتر مربع تقريًبددا مدن اليا سدةث وتشدمل هدذه املسداحة مجموعدة جدزر فدي  11,211.1وتبلت مساحة إلامارات  

 (.1211")عن دولة إلامارات  حقائق وأرقام" الخليج العربي

حية الجغرافية ذات تنوع كبير في تضاراسها وعلذ هذا يمكن تقسيم التضاراس وتعدمل دولة إلامارات من النا  

القطدداع السدداحليث واملنطقددة الصددحراوية الرمليددةث وهددذه أكبددر املندداطق فددي الدولددة : فددي دولددة إلامددارات إ ددذ اقسددام

التدددي  حيدددث تشدددكل حدددوا ي ثل دددي مسددداحة الدولدددةث وال سددديما فدددي املنطقدددة الغربيدددة الداخليدددةث والسدددهول الحصدددباء

 .تنحصر بين املنطقة الصحراوية واملرتفعات الشرقيةث والس سل الجبليةث واملياه إلاقليمية والجزر 

وتقدددع إلامدددارات فدددي املنطقدددة املداريدددة الجافدددة التدددي تمتدددد عبدددر اسددديا وشدددمال أفريقيددداث وتخضدددع فدددي الوقدددد نفسددده  

لدددذي يتصدددل ببحدددر العدددرل الدددذي يصدددل لتددأثيرات املحددديط لوقوعهدددا علدددذ سددداحلي الخلددديج العربددديث وخلددديج ُعمدددان ا

وتدددرتبط معددددالت درجدددات حرارتهدددا الشدددديدة صددديًفا بارتفددداع نسدددبة الرطوبدددة مدددع وجدددود فدددروق . بددداملحيط الهنددددي

 (.1211")جغرافيا إلامارات  " كبيرة بين منال املناطق الساحلية والصحراوية الداخلية واملرتفعات

فسية وإلاحصاءث بلت العدد إلاجما ي لسكان دولة إلامارات من وفًقا للمركز  تحادي للتناوبالنسبة للسكانث 

 .1212نسمة عام  2,121,112مواطنين ووافدين مقيمين

وتشكل الجالية الهندية من أكبر املجتمعات . جنسية تقيم وتعمل في دولة إلامارات 122ووجد حوا ي أكثر من 

والبنغاليدددددددةث و يرهدددددددا مدددددددن الجنسددددددديات آلاسددددددديويةث الوافددددددددة املقيمدددددددة فدددددددي الدولدددددددةث يليهدددددددا الجاليدددددددة الباكسدددددددتانيةث 

  (.1211")عن دولة إلامارات حقائق وأرقام"وألاوروبيةث وألافريقية 

https://nmc.gov.ae/ar-ae/E-Participation/Lists/Publications/Attachments/23/UAE%20Book%202018-ar.pdf
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 إ ددذ املددادة السددا عة 
ً
وتعددد اللغددة العربيددة هددي اللغددة الرسددمية فددي املسسسددات والهيئددات الحكوميددةث وذلدد  اسددتنادا

جدددداري عددددالمي ومددددن أفضددددل الوجهددددات السددددياحية فددددي مدددن الدسددددتور إلامددددارات يث وباعتبددددار دولددددة إلامددددارات مركددددز ت

 .العالمث تستخدم اللغة  نجليزية علذ نطاق واسع

وتحتضدددن . وإلاسددد م هدددو الددددين الرسدددمي فدددي دولدددة إلامددداراتث كمدددا يسدددمح بُممارسدددة املعتقددددات الدينيدددة ألاخدددر    

الجنسددددديات وألاديدددددان  دولدددددة إلامدددددارات العديدددددد مدددددن الكندددددابس واملعابدددددد التدددددي يمدددددارس فيهدددددا العبدددددادة مدددددن مختلدددددف

 .شعائرهم الدينية في جو من الس مة وألامن و حترام املتبادل

وتتمتدع  دددة دسدتورية مكوندة مدن سدبع إمداراتدولدددة اتحادي وحول نظام الحكمث تعدد إلامدارات العربيدددة املتحددددة  

املجلدس ألاعلدذ : وفًقا للدستور إلامارات يث يقوم النظام السياس ي للدولدة علدذ خمدس سدلطات.  سدديادة  املددة

عدددن دولدددة "ل تحدددادث رئددديس  تحددداد ونائبدددهث مجلدددس الدددوزراءث املجلدددس الدددوطني  تحددداديث والقضددداء  تحدددادي 

 (.1211)"إلامارات حقائق وأرقام

وشدددهد اقتصددداد إلامدددارات العربيدددة املتحددددة ازدهددداًرا كبيدددًرا جعدددل الدولدددة ضدددمن املراتدددب ألاو دددذ مدددن حيدددث  عددد   

املسشددرات  قتصددداديةث كمعدددل دخدددل الفددرد ومعددددل اسدددته   الفددرد للطاقدددةث وقددد بلدددت الندداتج القدددومي الخدددام 

القدددومي املرتبدددة الثانيدددة بدددين دول الخلددديج ث و هدددذا تحتدددل إلامدددارات مدددن حيدددث النددداتج 1212مليدددار دوالر سدددنة  111

وذلددددد   عدددددد السدددددعوديةث واملرتبدددددة الثالثدددددة فدددددي منطقدددددة الشدددددرق ألاوسدددددط وشدددددمال أفريقيدددددا  عدددددد اململكدددددة العربيدددددة 

اقتصداد إلامدارات العربيدة " 1212في العالم حسب تقديرات البند  الددو ي لعدام  12السعودية وتركياث واملرتبة 

 (.1211")املتحدة

تقددع البحددرين فددي جنددول  ددرل اسدديا وسددط الخلدديج العربددي كجددزء مددن الشددرق ألاوسددطث بددين : ينمملكــة البحــر 

ث وخطدددي طدددول  11,12و 11,12خطدددي عدددرض 
ً

ا أي فدددي النصدددف الشدددما ي مدددن الكدددرة  12,11و 12,12شدددماال
ً
شدددرق

ألارضدية والشدرقيث ويحددها مدن الجندول الشدرقي قطدرث ومدن الغدرل السدعوديةث ومدن الشدمال إيدران وتتشدار  

ث وتعدد 1211كدم مربدع فدي  111.1تغطي البحرين مسداحة . ودها مع هذه الدول الث ث بحدود بحرية فقطحد

املحددرقث العاصددمةث الشددماليةث الوسددطىث : وتتكددون مملكددة البحددرين مددن خمددس محافظددات. أصددغر دولددة عربيددة

 .والجنوبية

قسدددددم البحددددددرين إ دددددذ ثدددددد ث منددددداطق جغ. وتعدددددد أ لبيدددددة أرا دددددد ي البحدددددرين سددددددهلية  
ُ
املدددددنخف  الددددددداخلي : رافيددددددةوت

ومندال البحدرين ،دحراوي حدار ال يسدمح بوقدوع الثلدوج . ث واملنحددراتث وألارا د ي املنخفضدة(الحوض الداخلي)

وتتميددز . الشددتاء الددذي يمتددد مددن نددوفمبر حتددى أبريددلث والصدديف الددذي يمتددد مددن مددايو حتددى أكتددوبر: يمتدداز بفصددلين

 (.1211")جغرافيا البحرين"ة البحرين بارتفاع نسبة الرطوبة طيلة أيام السن

مليدددددون نسددددددمةث واشدددددكل عدددددددد السدددددكان البحددددددرينيين البدددددالت عددددددددهم  1.1ويبلدددددت عددددددد سددددددكان مملكدددددة البحددددددرين 

وافدد أجنيدي مدن العمدال املهداجرينث  211,112من مجموع سكان الدب د  فدي حدين يوجدد نحدو %( 11) 111,121

 .من مجموع السكان% 11أي ما نسبتهم 

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/political-system-and-government
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ي البحدددددرين هددددي اللغددددة العربيددددةث بينمدددددا تسددددتخدم اللغددددة إلانجليزيددددة  لغدددددة رسددددمية فددددي قطددددداع واللغددددة الرسددددمية فدددد 

 .ألاعمال

وُاعددد إلاسدد م هددو ديددن اململكددة الرسددمي وتعتنقدده ألا لبيددة العظمددىث كمددا يوجددد أمدداكن عبددادة ملعتنقددي الددديانات 

 (. 1211")عن البحرين" ألاخر  

ا و  ددددا دسددددتوريا ن أعضدددداء ونظددددام الحكددددم فددددي البحددددرين ملكيا ن امللدددد  رئدددديس الددددوزراء والددددذي بدددددوره ُيعدددديمل دددداث وُاعدددديمل راثيا

ن مدددن املجلسدددين آلاتيدددين دددا السدددلطة التشدددراعية فهدددي تتكدددومل ن أعضددداء : مجلدددس الشدددور : مجلدددس الدددوزراءث أممل ُيعدددين

بل املل ث ويبلت عدد أعضائه   من ق 
ً
ومجلس النوال الذي يتم اختيار أعضاءه من . عضًوا 12املجلس مباشرة

بل  (.1211خليفث)عضو 12الشعب باالنتخالث ويكون عدد ألاعضاء في هذا املجلس  ق 

 أواخدر القدرن العشدرين . والعملدة البحرينيدة هدي ثداني أعلدذ قيمدة فدي العدالم. والبحرين لد ها اقتصاد مفتوح
ُ
مندذ

ن الهيا دل عاصمة الب د املنامدة هدي مدوطن لكثيدر مد. استثمرت البحرين بكثافة في قطاعات البنو  والسياحة

 .وصناعة التمويل في البحرين نالحة جًدا. املالية الكبيرة

 انددد البحددرين املركددز املددا ي ألاسددرع نمددًوا فددي العددالم مددن حيددث مسشددر املراكددز املاليددة العامليددة فددي  1222فددي عددام   

ن الطفدرة والخدمات املصرفية واملالية للقطاع في البحرين وخصوًصا املصدرفية إلاسد مية اسدتفادت مد. لندن

٪ 12وإنتاج البترول هو منتج البحرين ألاكثر تصديًرا وهو ما يمثدل . إلاقليمية الناتجة عن الطلب علذ النفط

وإنتداج ألالومنيدوم هدو . ٪ من الناتج املحلدي إلاجمدا ي11٪ من إلايرادات الحكوميةث و12من عائدات التصدير و

 (.1212")اقتصاد البحرين" تمويل ثاني أكثر املنتجات املصدرة تليها مواد البناء وال

ن في جنول  رل شبه الجزيرة العربية في  رل اسيا: الجمهورية اليمنية مع ويحدد الديمن مدن الشدمال . تقع اليع

اململكة العربية السعودية ومن الشرق سلطنة عمانث ولها ساحل جنوبي علذ بحر العرل وساحل  ربدي علدذ 

تي جزيددددرة فددددي البحددددر ألاحمددددر وبحددددر العددددرلث أكبرهددددا جزيرتددددي سددددقطر  ولددددد  الدددديمن أكثددددر مددددن مددددائ. البحددددر ألاحمددددر

 .وحنيو

: كيلددددومتًرا مربًعددددداث ويتكدددددون الددددديمن مددددن خمسدددددة أقددددداليم جغرافيدددددة هدددددي 111,222وتبلددددت مسددددداحة الددددديمن حدددددوا ي   

ومندددال الددديمن حدددار . السدددهول السددداحليةث املرتفعدددات الجبليدددةث ألاحدددواض الجبليدددةث املنددداطق الهضدددبيةث الصدددحراء

الرطوبددة عاليددة فددي املندداطق السدداحليةث ومعتدددل فددي املندداطق الجبليددةث وجدداف وحددار فددي املندداطق الشددرقية  ودرجددة

 . 1211نسمة حسب إلاسقاط السكاني لعام  11,121,222ويبلت عدد سكان اليمن . للب د

لسدكان جزيدرة وتعد اللغة العربية هدي اللغدة الرسدمية مدع وجدود أقليدة تتحددث باللغدة املهريدة فدي شدرقي الدب د و 

 .سقطر  لغتهم الخاصة هي اللغة السقطرية

ث وينقسدددم املسدددلمون فدددي الددديمن إ دددذ مجمددددوعتين %22وإلاسددد م ديدددن الددديمنث وتقددددر نسدددبة املسدددلمين فددددي الددديمن 

رئيسددددديتين همدددددا السدددددنة الشدددددافعية والزيديدددددة الهادويدددددة والجاروديدددددةث وتوجدددددد أقليدددددة شددددديعية إسدددددماعيلية صدددددغيرة 

قدددرت إعددداد اليمنيددين اليهددود بحددوا ي خمسددين  ددخصث  1211الجعفريددةث فددي عددام  وأقليددة صددغيرة مددن الشدديعة

 .إذ هاجر أ ل هم إ ذ إسرائيل والواليات املتحدة وهم ألاقلية  ير املسلمة الوحيدة من سكان اليمن ألاصليين
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للقددوات  ونظددام الحكددم فددي الدديمن جمهددوري تمثيلددي ديمقراطددي يكددون فيدده الددرئيس رأس الدولددة والقائددد ألاعلددذ  

السددددددلطة التنفيذيددددددة بيددددددد الحكومددددددةث . رئيًسددددددا لبحكومددددددة( الددددددذي يعددددددين مددددددن الددددددرئيس)املسددددددبحةث ورئدددددديس الددددددوزراء 

والسلطة التشراعية تخضع لتداول الحكومة ومجلس النوال اليمنيث والسلطة القضائية مستقلة كما ينص 

بتدائيددددةث محكمددددة  سددددت نافث املحكمددددة   : ويقسددددم القضدددداء اليمنددددي إ ددددذ ث ثددددة مسددددتويات. الدسددددتور فددددي الدددديمن

 .املحكمة العليا

 وال يدزال هدذا القطداع ر دم أنده 
ً
واعتمد اقتصاد اليمن علذ موارد محدودة من النفط والغداز لدم تسدتغل جيددا

تاريخًيددداث الدددديمن بلددددد زرا ددديث ولكندددده يعتمددددد علددددذ . يشدددكل النسددددبة ألاكبددددر مدددن الندددداتج املحلددددي إلاجمدددا ي  يددددر مطددددور 

بأوضدددداع سياسددددية واقتصدددددادية صددددعبة نتيجددددة الفسددددداد -حالًيدددددا-وتمددددر الددددب د. ريددددة وموانئدددددهمددددداخيل ممراتدددده البح

واليمن تعد مدن بدين البلددان ألاقدل نمداًء حيدث احتلدد املرتبدة . والصراعات املسبحة التي تعوق مسيرة التنمية

 (.1211")اليمن"1211الثامنة في قائمة الدول ألاكثر هشاشة حول العالم لعام 

تقدددع دولدددة الكويدددد فدددي شدددمال شدددرق شدددبه الجزيدددرة العربيدددةث فدددي أقصددد ى شدددمال الخلددديج العربددديث  :الكويـــت دولـــة

فيحدها مدن الشدمال والغدرل جمهوريدة العدراق ومدن الجندول اململكدة العربيدة السدعودية ومدن الشدرق الخلديج 

° 11.12شددددددمال خددددددط  سددددددتواء وبددددددين خطددددددي طددددددول ° 12.21و° 12.11تقددددددع الكويددددددد بددددددين خطددددددي عددددددرض . العربددددددي

 .ألف كيلومتًرا مربًعا 11.212تبلت مساحة الكويد . شرق خط جرينتو° 12.12و

وينحدددر سددطح دولددة الكويددد انحددداًرا تدددريجًيا مددن الغددرل إ ددذ الشددرق بتجدداه سددواحل البحددرث وال يزيددد أعلددذ    

ا ويتكون السدطح مدن سدهول رمليدة مسدتوية تتخللهد. متر فوق سطح البحر 122ارتفاع في املناطق الغربية علذ 

متًراث وفي شدمال الكويدد توجدد سلسدلة تد ل  111 ع  الت ل قليلة  رتفاعث يصل ارتفاع  عضها ما يقارل 

وفي الجنول توجد  ع  الت ل علذ شكل قبال كما في . مثل حافة جال الزورث ت ل كراع املرو وت ل اللياح

 .منطقة وارة ومنطقة برقان

دددا ،دددحراوًيا وذلددد  لتميدددزه بقلدددة سدددقوط ألامطدددار وعددددم ومندددال الكويدددد هدددو مندددال منطقدددة الخلددديج   
ً
العربدددي مناخ

ونتيجدة ملوقددع منطقدة الخلديج بددالقرل . انتظامهداث ومدع ارتفداع درجددة الحدرارة فدي الصديف وانخفاضددها فدي الشدتاء

مددن امليدداه فددرن أجواؤهددا مشددبعة بالرطوبددة طددوال فتددرات السددنة مددا عدددا شددهري مددايو ويونيددو وذلدد  لقددوة الريدداح 

 (.1211")جغرافيا الكويد" ية الغربية الشمال

 1,122,111حسدب إحصداءات وزارة التخطديط  1211ويقدر إجما ي عدد سكان دولة الكويد في  هاية عدام    

من املقيمين والوافدينث ومن املقددر أن واحدًدا  1,211,121مواطنين  ويتيين مقابل  1,111,211نسمةث منهم 

جنسية الكويتيةث و بالنسدبة للمدواطنين فهدم فدي  دالبتهم  ويتيدون سدكان في الكويد هم من ال 1-1من بين  ل 

بلددددد الكويددددد مددددع أهددددا ي الباديددددةث أمددددا أكبددددر الجاليددددات التددددي تعدددديو فددددي الكويددددد فهددددي الجاليددددات ألاسدددديوية وأكبرهددددا 

ريةث ث أما باقي الجاليات العربيدة فهدي تنقسدم مدا بدين املصدرية والسدو 122,222الجالية الهندية حوا ي أكثر من 

 %.1( بدون )ث ير محددي الجنسية %12( اسيويين)ث  ير عرل %11ثعرل %11 ويتيون : ويصنف السكان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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حيددددة فدددي الكويدددد حسدددب الدسدددتور وتسدددتخدم اللغدددة إلانجليزيدددة وتعدددد اللغدددة العربيدددة هدددي اللغدددة الرسدددمية الو    

 . لغة ثانية في التعام ت الرسمية والخرائط واللوحات  رشادية واملطاعم

: وديددددن الدولددددة فددددي الكويددددد إلاسدددد مث كمددددا يكفددددل الدسددددتور حريددددة ألاديددددان ألاخددددر ث حيددددث يصددددنف السددددكان إ ددددذ

 (.1211")سكان الكويد"   ديانات أخر % 1.2مسيحيونث % 11.1مسلمونث % 11.1

وتعد دولة الكويد بحسب الدستور الكويتي إمارة وراثية يحكمها أمير من ذرية الشيخ مبار  الصباحث وهي   

واعتبددر ألاميددر السددلطة ألاعلددذ فددي الحكومددة الكويتيددةث واعطددي الدسددتور الحددق . تتبددع نظددام برملدداني دسددتوري ملكددي

-ذي يقدددوم بتعيدددين الدددوزراء فدددي حكومتدددهث كمدددا يددددعو الدسدددتور الكدددويتي لةميدددر بتعيدددين رئددديس ملجلدددس الدددوزراءث الددد

 .إ ذ انتخابات عامة ملجلس أحادي وهو مجلس ألامة الكويتي-1211نوفمبر  11الذي أقر في 

والسلطة القضائية في الكويد سلطة حرةث وهي تتكون من مجلس القضاء ألاعلدذ واملحداكم بددرجاتها  افدةث   

 (.1211")سياسة الكويد"روع تا عه لقصر العدل وفي  ل محافظة توجد ف

وُاعدددد  قتصددداد الكدددويتي أحدددد أهدددم  قتصدددادات فدددي املنطقدددة إلاقليميدددة بالشدددرق ألاوسدددطث وأحدددد أكبدددر الددددول   

ويتمتددددع اقتصدددداد الكويددددد بالعديددددد مددددن املقومددددات والعوامددددل البددددارزة ا ددددي أسددددهمد فددددي . املصدددددرة للددددنفط بالعددددالم

 .ومسثر وجاذل إقليمًيا وعاملًيا تشكيل وصناعة اقتصاد مهم

و قتصدددداد الكددددويتي ُيعددددد اقتصدددداًدا صددددغيًرا مفتوًحددددا نسددددبًيا يسدددديطر علددددذ معظمدددده القطدددداع الحكددددوميث وتمثددددل    

مددن % 21مددن الندداتج املحلددي إلاجمددا يث و% 12الصدناعة النفطيددة فددي الكويددد اململوكددة مددن قبددل الدولدة أكثددر مددن 

مليددار برميددل  21وُاشدكل احتيدداطي الددنفط الخددام فدي الكويددد حددوا ي . يددةمددن إلايددرادات الحكوم% 22الصدادرات و

 (.1211")الكويد"من  حتياطي العالمي اقتصاد % 12أي قرابة ( ³كم 11)

تقددع اململكددة العربيددة السدعودية فددي أقصدد ى الجنددول الغربددي مددن قددارة اسددياث حيددث  :اململكــة العربيــة الســعودية

 
ً
 الكويدد والعدراق يحدها  رًبدا البحدر ألاحمدرث وشدرقا

ً
الخلديج العربدي وإلامدارات العربيدة املتحددة وقطدرث وشدماال

 اليمن وسلطنة ُعمان
ً
  .وألاردن وجنوبا

كيلدومتر  1.222.222وتشغل اململكة العربية السعودية أربعة أخماس شبه جزيرة العرل بمساحة تقدر بنحو 

نطقدة إ ددذ عددد مددن املحافظدات يختلددف عددددها منطقددة إداريدةث وتنقسددم امل( 11)وتددم تقسديم اململكددة إ دذ . مربدع

مدددن منطقدددة إ دددذ أخدددر ث وتنقسدددم املحافظدددة إ دددذ مراكدددز تدددرتبط إدارًيدددا باملحافظدددة أو إلامدددارةث وتشدددتمل إلامدددارة أو 

 (.1211الهيئة العامة لإلحصاءث)املحافظة أو املركز علذ عدد من املسميات السكانية ترتبط  ها إدارًيا 

ع تضاراسددها نتيجددة ملددا تمتلكدده مددن مسدداحة كبيددرة تشددكل معظددم أرا دد ي شددبه الجزيددرة وتتميددز السددعودية بتنددو   

 (.1211")السعودية"العربيةث وقد مرت عبر العصور بمراحل جيولوجية متتا عةث وتغيرات مناخية كبيرة 

. داري ويختلف منال اململكة من منطقة إ ذ أخر  الخت ف تضاراسها وهي تقع تحد تأثير املرتفع الجوي امل   

قدددداري حددددار صدددديًفا بددددارد شددددتاًءاث وأمطارهددددا شددددتوية واعتدددددل املنددددال علددددذ املرتفعددددات  وعموًمدددداث فددددرن منددددال اململكددددة

وترتفدددددع فددددددي . الغربيدددددة والجنوبيدددددة الغربيدددددةث أمدددددا املنددددداطق الوسدددددطى فصدددددديفها حدددددار وجددددداف وشدددددتاؤها بدددددارد وجددددداف

 (.1211الهيئة العامة لإلحصاءث) السواحل درجة الحرارة والرطوبة
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ث عن ارتفاع عدد سكان اململكدة (1212)وحول السكان فقد كشفد البيانات ألاولية للهيئة العامة لإلحصاء  

 بد  1212مليون نسمة بنهاية النصف ألاول من عام  11.11العربية السعودية إ ذ 
ً
مليون نسدمة  11.11مقارنة

مدددن  %11.1ن نسدددمة مدددا يعدددادل مليدددو  12.11وبلدددت عددددد السدددكان الدددذ ور . 1212بنهايدددة النصدددف ألاول مدددن عدددام 

من إلاجما يث وحسدب تقريدر الهيئدةث  %11.1مليون نسمة من إلاناث ما يعادل  11.12إجما ي السكانث مقابل 

مدددن إجمدددا ي % 11.1مليدددون نسدددمة وهدددو مدددا يعدددادل  11.1فقدددد بلدددت عددددد املدددواطنين واملواطندددات السدددعوديين نحدددو 

من إجما ي %  12.1مليون نسمة وهو ما يمثل نحو 11.1ت عدد السكانث أما عدد السكان  ير السعوديين فبل

 .عدد السكان

لهجدة  12وتمثل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدةث ويتكلم السكان املواطندون اللغدة العربيدة بدأكثر مدن    

 .محليةث لكن اللغة الفص ذ هي املستخدمة في وسائل إلاع م والتعليم واملعام ت الرسمية والحكومية

مددددن مجمددددوع عدددددد السددددكانث وحددددوا ي نسددددبة % 21وإلاسدددد م هددددو الدددددين السددددائد فددددي الددددب د إذ يمثددددل مددددا نسددددبته   

و البيدددددددة العمالدددددددة فدددددددي . والطدددددددا ع الرسدددددددمي والسدددددددائد فدددددددي السدددددددعودية هدددددددو املدددددددذهب السدددددددني. بدددددددين املدددددددواطنين% 122

 .السعودية هم من املسلمينث مع وجود عدد من املسيحيين والهندوس والبوذيين

ث فدرن اململكدة 1221/ هدد  1111نظام الحكم هو ملكيث ووفقدا للنظدام ألاساسد ي لبحكدمث والدذي أصددر عدام و    

العربية السعودية دولدة عربيدة إسد ميةث ذات سديادة تامدةث دينهدا إلاسد مث ودسدتورها القدران وسدنة الرسدولث 

كددة ملكدديث ويكدددون الحكددم فددي أبنددداء ونظددام الحكددم فدددي اململ. ولغتهددا هددي اللغددة العربيدددةث وعاصددمتها مدينددة الريددداض

املل  املسسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود وأبناء ألابنداءث ويبدايع ألاصدبك مدنهم لبحكدم علدذ 

ددس الددوزراء الددذي ُيوجدده السياسددة العامددة . كتددال هللا وسددنة رسددوله صددلذ هللا عليدده وسددلم وامللدد  هددو رئدديس مجل 

التعدداون بددين ُمختلددف ألاجهددزة الحكوميددةث ويضددمن  نسددجام و سددتمرار للدولددةث ويكفددل التوجيدده والتنسدديق و 

س الوزراء والوزارات وألاجهزة الحكومية س الوزراءث وله إلاشراف علذ مجل   .والوحدة في أعمال مجل 

مجلًسدددا للشدددور  الدددذي يتكدددون مدددن رئددديس ومائدددة وخمسدددين عضدددًوا يختدددارهم امللددد  مدددن أهدددل -أيًضدددا –ويوجدددد   

ومددددددة مجلدددددس . و ختصدددددا ث وتحددددددد حقدددددوق ألاعضددددداء وواجبددددداتهم شدددددسو هم  افدددددة بدددددأمر ملكدددددي العلدددددم والخبدددددرة

 . الشور ث أربع سنوات هجريةث تبدأ من التاريخ املحدد في ألامر امللكي الصادر بتكوينه

باطضددافة للسددلطة القضددائيةث حيددث تتعدددد محدداكم القضدداء العددام داخددل النظددام القضددابي للمملكددة وتنقسددم 

أنواع علذ قمتها املحكمة العليا وتتوسطها محاكم  سدت ناف وتدأتي محداكم الدرجدة ألاو دذ فدي قاعددة إ ذ ث ثة 

 (.1211")السعودية"البناء القضابي 

ويصنف اقتصاد اململكة العربية السعودية ضمن أقو   قتصادات فدي العدالمث وتعدد عضدًوا فدي مجموعدة    

٪ مددن  حتياطيددات املسكدددة مددن الددنفط فددي العددالم لتددأتي فددي 12.1وتمتلدد  اململكددة العربيددة السددعودية . العشددرين

وتأتي . طبيعيث وهي عضو في منظمة أوب الترتيب الثاني عاملًياث ولد ها خامس أكبر احتياطي مسكد من الغاز ال

 11فددددي الترتيددددب الثالددددث  عددددد روسدددديا والواليددددات املتحدددددة مددددن حيددددث املددددوارد الطبيعيددددة والتددددي تقدددددر قيمتهددددا بنحددددو 

عاملًيدددددا فدددددي معيدددددار  11واملركدددددز  G20مدددددن بدددددين مجموعدددددة دول العشدددددرين  1تريليدددددون دوالر أمريكددددديث وفدددددي املرتبدددددة الدددددد 
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م الصدددددادر عدددددن املعهدددددد الددددددو ي 1212يدددددر الكتدددددال السدددددنوي للتنافسدددددية العامليدددددة التنافسدددددية العدددددالمي بحسدددددب تقر 

دولدددددة علددددذ مسدددددتو  العددددالمث باالعتمددددداد علددددذ قددددددرة الدولددددة فدددددي  112للتنميددددة إلاداريدددددةث والددددذي يقددددديس تنافسددددية 

 (.1211")اقتصاد السعودية"  ستفادة من مصادرها املتاحة 

الجدزء الجندوبي الغربدي مدن قدارة اسدياث وتحديدًدا فدي أقصدد ى سدلطنة عمدانث دولدة عربيدة تقدع فدي : عمـان سـلطنة

الشددرق مددن شددبه الجزيددرة العربيددةث تحدددها مددن الغددرل اململكددة العربيددة السددعوديةث ومددن الشددمال الغربددي دولددة 

إلامارات العربية املتحدةث ومن الجنول الغربي الجمهورية اليمنيةث أما من جهدة الشدمال الشدرقي فتطدل علدذ 

ومددن الجنددول الشدددرقي تطددل علددذ بحدددر العددرل  ممددا أتددداح لهددا  نفتدداح علدددذ العددالم الخددداريي  سدداحل بحددر عمدددان

وهدي ثالدث أكبدر دولدة فدي شدبه الجزيدرة العربيدةث إذ تبلدت . وفتح قنوات التواصل السياس ي و قتصادي والثقافي

 .كم مربع 122122مساحتها حوا ي 

الناحيدددة الجغرافيدددةث إذ تمتدداز بوجدددود طبيعدددة جغرافيدددة وسددلطنة عمدددان مدددن أكثددر البلددددان العربيدددة تنوًعدددا مددن   

مختلفددددددة التضدددددداراس فددددددي جميددددددع محافظاتهدددددداث وتتنددددددوع بددددددين الشددددددواط  الرمليددددددة والجددددددروف الصددددددخرية والسددددددهول 

الخصدددبة التدددي تحددددها س سدددل جبليدددة ممتددددة تحتضدددن عددددًدا كبيدددًرا مدددن الوديدددان والعيدددون املائيدددةث إضدددافة إ دددذ 

سعةث وهنا  السهول الخضراء املوسدمية التدي تغطدي محافظدة  فدار جندول الواحات والصحاري الرملية الوا

الددددددب د فدددددددي موسدددددددم الخريدددددددفث واسدددددداهم هدددددددذا التندددددددوع الجغرافدددددددي فدددددددي تبدددددداين م مدددددددح البيئدددددددة العمانيدددددددة و،دددددددخورها 

 (.1211")عمان"وخصائصها الجغرافيةث عوًضا عن تنوع املنال بين محافظات السلطنة 

 (.1211")سكان عمان"والية  11أربع محافظات وخمس مناطق تضم ويضم التقسيم إلاداري للسلطنة  

مدا مجموعده  1212وبلت إجما ي السكان في السلطنة خ ل التعداد إلالكتروني للسدكان واملسداكن واملنشدنت   

ث أي ارتفددع 1212نسددمة فددي تعددداد عددام  112ألددف و 111نسددمة مقارنددة بمليددونين و 112ألددف و 111م يددين و 1

سنواتث ووصل إجما ي العمانيين في التعداد إلالكتروني إ ذ  12خ ل % 11السلطنة بنسبة  عدد السكان في

ث وبلدددت إجمدددا ي عددددد السدددكان 1212مقارندددة  عدددام % 12نسدددمة بنسدددبة ارتفددداع بلغدددد  111ألدددف و 111مليدددونين و

%( 111)دة وافدددددًداث بمعددددددل زيدددددا( 211,111)الددددذي  دددددان  1212وافدددددًداث مقارندددددة بتعدددددداد ( 1,112,121)الوافدددددين 

وتوجددددد أقليددددات مددددن ألاصددددول . والغالبيددددة العظمددددى مددددن سددددكان ُعمددددان هددددم مددددن العددددرل(. 1212وزارة الداخليددددةث)

 (.1211")سكان عمان"الهندية ومن البلوع ومن باكستان 

وتعددد اللغددة العربيددة هددي اللغددة الرسددمية للددب د مددع انتشددار واسددع للغددة إلانجليزيددة  لغددة ثانيددة معتمدددةث واعتنددق  

الدددددب د الدياندددددة إلاسددددد مية التدددددي تتعدددددايو  سددددد م مدددددع عددددددد مدددددن الدددددديانات ألاخدددددر   املسددددديحية والبوذيدددددة سدددددكان 

 (.1211")عن عمان"والهندوسية و يرها 

وحسددب التقدددير الددذي تعطيدده وزارة ألاوقدداف فددرن ث ثددة أربدداع . وتعامددل الحكومددة مختلددف املددواطنين بالتسدداوي 

 (.1211")سكان عمان"ع أقليات صغيرة أخر  سكان عمان هم من إلاباضية والباقي سنة م



 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 

 93 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

ونظددددددام الحكددددددم فددددددي ُعمددددددان سددددددلطاني ورا دددددديث وال يسددددددمح الدسددددددتور الُعمدددددداني بدددددداألحزال السياسددددددية بينمددددددا حددددددق   

 نتخددددال مكفددددول لكددددل مددددواطن ُعمدددداني بلددددت الواحدددددة والعشددددرين مددددن عمددددره الختيددددار أعضدددداء مجلددددس الشددددور  

 (.1211")سلطنة عمان"

عمددددددان مددددددن اقتصدددددداديات الدددددددخل املتوسددددددطث ويتميددددددز بوجددددددود مصددددددادر الددددددنفط والغدددددداز  وُاعددددددد اقتصدددددداد سددددددلطنة  

من إجمدا ي عوائدد الصدادراتث % 11حيث ُيشكل البترول نسبة . وفوائ  املوازنة والفوائ  التجارية الكبيرة

فطية واعتبر قطاع املنتجات الن. من الناتج املحلي إلاجما ي% 12من إلايرادات الحكوميةث ونسبة % 11ونسبة 

 (.1211")اقتصاد عمان"من أهم القطاعات ل قتصاد العماني 

دولدددة قطدددرث هدددي دولدددة عربيدددة تقدددع فدددي شدددرق شدددبه الجزيدددرة العربيدددة بجندددول  دددرل اسددديا مطلدددة علدددذ : قطـــر دولـــة

لها حدود برية مشتركة مدن الجندول مدع اململكدة العربيدة السدعودية وبحريدة . الخليج العربي وعاصمتها الدوحة

 (.1211")قطر"مارات العربية املتحدةث ومملكة البحرين مع دولة إلا 

كيلومتر مربعث وتتكون أرا  ي الدولة من سطح ،خري منبسطث مغطى  سلسلة  11,111وتبلت مساحة قطر 

واسود قطر منال ،حراوي مع صيف حار وشتاء دافئ . منخفضة من الهضال والت ل الكلسية كجبل دخان

 (. 1211 حكومة دولة قطرث)وأمطار نادرة 

التخطيط وإلاحصاء ألارقام الشهرية ألاولية الخاصة بالسكان حسبما هو عليه  جهاز وحول السكان أصدر  

داخدل حددود (  يدر قطدريين –قطريدون )ث وهذه البيانات تمثل عددد ألافدراد مدن ألاعمدار  افدة 1211يوليو 11 في

نسددددددددمة ( 1,122,222)نحددددددددو  وليددددددددودولددددددددة قطددددددددرث وقددددددددد بلددددددددت عدددددددددد السددددددددكان داخددددددددل دولددددددددة قطددددددددر فددددددددي  هايددددددددة شددددددددهر ي

  (.1211التخطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديط وإلاحصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداءث جهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداز)

مددددن السددددكانث حيددددث يمثددددل الهنددددود أكبددددر جاليددددة فددددي الددددب د بحددددوا ي % 22وتبلددددت نسددددبة العمددددال ألاجانددددب حددددوا ي   

 122.222نيبددددا يث  112.222ث باطضددددافة إ ددددذ 1211حسددددب التقريددددر الغيددددر رسددددمي الصددددادر فددددي .  ددددخص 112.222

 عدن الكثيددر  111.222سددري نكي و 111.222مصدريث  122.222فليبنديث  112.222ث بنج دشد ي
ً

باكسدتاني فضد 

 .(.ت.د")ديمو رافيا قطر"من الجنسيات ألاخر  

لغدة إلاشدارة القطريدة هدي لغدة . واللغة العربية هي اللغة الرسمية في قطدرث مدع  عتمداد علدذ اللهجدة القطريدة  

تسددتخدم عددادة  لغددة ثانيددة وقددد تزايددد اسددتعمالها  لغددة مشددتركة وخاصددة فددي  واللغددة إلانجليزيددة. مجتمددع الصددم

التجارةث ومفيدة  شكل خا  للتواصل مع مجتمع املغتربين في قطرث وتعكس العديد من اللغات ألاخر  بما 

باليدددددة فدددددي ذلددددد  البلوشدددددية والهنديدددددة واملاالياالميدددددة وألارديدددددة والبشدددددتوية والكناديدددددة والتاميليدددددة والتيلو ويدددددة والني

 .والسنهالية والبنغالية والتا الو ية وال هاسا إلاندونيسية

وإلاس م هو ديدن الدولدة فدي قطدر وهدو الوضدع الرسدمي علدذ الدر م مدن أنده لديس الددين الوحيدد الدذي يمدارس   

٪ بدددددوذيث وألاديدددددان ألاخدددددر  1.1٪ هندوسدددد ي و11.2٪ مسدددددي ي و11.2٪ مسدددددلم و11.1فددددي الدددددب دث حيدددددث فددددي قطدددددر 

والشدددددراعة إلاسددددد مية هدددددي املصددددددر الرئي ددددد ي للتشدددددراعات . ٪1.1ر املنتمدددددين دينًيدددددا تمثدددددل البقيدددددة وألا دددددخا   يددددد

 (.1211")قطر" القطرية وفًقا لدستور قطر
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ويقددددوم نظددددام الحكددددم فددددي الددددب د علددددذ فصددددل السددددلطات مددددع تعاو هدددداث حيددددث يتددددو ذ ألاميددددر السددددلطة التنفيذيددددةث   

ن فدددي الدسدددتورث ويتكدددون الجهددداز الحكدددومي فدددي دولدددة قطدددر مدددن واعاونددده فدددي ذلددد  مجلدددس الدددوزراء علدددذ الوجددده املبدددي

ويتو ذ مجلس . مجلس الوزراء والوزارات والهيئات واملسسسات الحكومية وعدد من ألاجهزة الحكومية ألاخر  

الددددددددددددديوان )أمدددددددددددا السدددددددددددلطة القضددددددددددددائية فتتوالهدددددددددددا املحددددددددددداكم وفًقددددددددددددا للدسدددددددددددتور . الشدددددددددددور  السدددددددددددلطة التشددددددددددددراعية

 (.1211ألاميريث

 قتصداد القطدري واحدًدا مدن أ ندى  قتصدادات فددي العدالم طبًقدا للنداتج املحلدي إلاجمدا ي للفدردث حيددث وُاعدد    

 علدددددذ قائمدددددة بياندددددات 
ً
مدددددن قبدددددل البنددددد  الددددددو يث وألامدددددم  1211و 1211احتدددددل الترتيدددددب الخدددددامس والسدددددا ع عامليدددددا

 .املتحدةث وصندوق النقد الدو ي

مددن إجمددا ي الدددخل % 12صدداد القطددري واشددار ان بمددا يزيددد عددن وُاعددد الددنفط والغدداز الطبيعددي همددا قددوام  قت 

وتتمتدددع قطدددر . مدددن عائددددات التصددددير% 21مدددن النددداتج املحلدددي إلاجمدددا يث ومدددا يقدددارل % 12الحكدددوميث وأكثدددر مدددن 

" بثالددددث أكبددددر احتيدددداطي مثبددددد مددددن الغدددداز الطبيعددددي فددددي العددددالم وهددددي ثدددداني أكبددددر مصدددددر للغدددداز الطبيعددددي فددددي العددددالم

 (..ت.د")اقتصاد قطر

 تحليل واقع التعليم الثانوي  2.1

مددا واقدددع التعلدديم الثددانوي فددي الدددول ألاعضددداء بمكتددب التربيددة العربددي لددددول  "يــنص الاســالل الثــاني   .1

 الخليج؟ 

تددددم عددددرض واقددددع التعلدددديم الثددددانوي فددددي الدددددول ألاعضدددداءث مددددن خدددد ل تحليددددل ولإلجابــــة علــــى هــــذا الاســــالل  

لنتددددائج  شددددكل تركييددددي مددددن خدددد ل مقابلتهددددا بددددين الدددددول ألاعضدددداء املتددددوافرةث ومناقشددددة ا-الوثددددائق وألادبيددددات

 :باملكتب حسب املجاالت علذ النحو آلاتي

 بنية نظام التعليم  1.2.1

 تحليل الوثائق وألادبيات1.1.2.1    

تتكددون بنيددة التعلدديم فددي دولددة إلامددارات العربيددة املتحدددة مددن مرحلددة التعلدديم  :دولــة إلامــارات العربيــة املتحــدة  

وهدددي  يددددر ( سدددنوات 1-1سدددنوات و 1-1مدددن 1و1سدددنواتث والروضدددة  1-1املرحلدددة التمهيديدددة مدددن )ل املدرسددد ي قبددد

سددددنواتث ومرحلددددة التعلدددديم  2-1مددددن عمددددر ( 1-1الحلقددددة ألاو ددددذ للصددددفوف )إلزاميددددةث ومرحلددددة التعلدددديم  بتدددددابي 

لحلقة الثالثة للصدفوف ا)سنةث ومرحلة التعليم الثاندوي 11-12من ( 2-1الحلقة الثانية للصفوف )املتوسط 

علدذ التعلديم العدام وتدوفره مجاًندا : وتشرف وزارة التربيدة والتعلديم. 1- 1- 1: سنة وفًقا لنظام 12-11من ( 2-11

( 11)سددنة وهددو إلزامددي أو حتددى  نتهدداء مددن الصددف الددد ( 12)لكددل مددواطن مددن عمددر سددد سددنوات حتددى بلددوغ سددن 

ملسددي علددذ التعلديم الفندديث وتشددرف وزارة التعلديم العددا ي والبحددث أ همدا أسددبقث واشدرف املعهددد الددوطني للتعلديم ا

بوابدددددة مكتددددب التربيددددة العربدددددي لدددددول الخلددددديجث )العلمددددي علددددذ التخطددددديط العددددام للتعلدددديم العدددددا ي والبحددددث العلمددددي 

 (.1212  وزارة التربية التعليمث1212
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تددددتم إدارتدددده مددددن قبددددل القطدددداع تتكددددون بنيددددة التعلدددديم مددددن مرحلددددة التعلدددديم قبددددل املدرسدددد يث حيددددث  :مملكــــة البحــــرين

علديم علدذ ريداض ألاطفدال املوجهدة لةطفدال الدذين تتدراوح أعمدارهم مدا الخا ث ومع ذل   تشرف وزارة التربيدة والتمل

عليمي في مملكة البحرين" ( 1-1)بين  ظام التمل  (.1212")النمل

( سدددددنوات 2)ساسددددد ي ومرحلدددددة التعلددددديم ألا . أمدددددا دور الحضدددددانة فهدددددي مدددددن مسدددددسولية وزارة التنميدددددة  جتماعيدددددة  

واملرحلة إلاعدادية من . سنةث أي أ ها تستمر ملدة سد سنوات 11سنوات وحتى  1 بتدائية من سن : إلزامي

سدددنة وتسددتمر ملددددة ثددد ث سددنواتث ومرحلدددة التعلددديم الثانددددوي ومددددة الدراسدددة  هددا ثددد ث سدددنوات  11إ دددذ  11عمددر 

وتشرف علذ التعليم في هذه املراحل وزارة التربية (. ث ثة مستويات)دراسية مقسمة إ ذ ستة فصول دراسية 

بينمددا يشددرف مجلدس التعلدديم العدا ي فددي البحددرين (. 1222وزارة التربيددة والتعلديمث)"  1 – 2والتعلديمث وفددق نظدام 

 .علذ التعليم العا ي

طفدددالث الحضدددانة وريددداض ألا : تتكدددون بنيدددة التعلددديم مددن مرحلدددة مدددا قبدددل التعلدديم ألاساسددد ي :الجمهوريــة اليمنيـــة

تعلددديم عدددام موحدددد : ويقبدددل ألاطفدددال فيهدددا مدددن سدددن الثالثدددة حتدددى سدددن السادسدددة مدددن العمدددرث والتعلددديم ألاساسددد ي

سددددنواتث وهددددو إلزامدددديث ويقبددددل فيدددده الت ميددددذ مددددن سددددن السادسددددةث ( 2)لجميددددع الت ميددددذ فددددي الجمهوريددددة ومدتدددده 

   .1 – 2ث وفًقا لنظام (سنوات 1)ومرحلة التعليم الثانوي 

ة التربيددددة والتعلدددديم علددددذ التعلدددديم العددددامث كمددددا تشددددرف وزارة التعلدددديم الفنددددي والتدددددريب املسددددي علددددذ وتشددددرف وزار  

التعلدديم الثددانوي املسددي والفندديث وزارة التعلدديم العددا ي والبحددث العلمددي تشددرف علددذ التعلدديم الجددامعيث وتتقاسددم 

بوابددة مكتدب التربيددة العربددي ) واتإلاشدراف مددع وزارة التعلديم الفنددي علدذ الدددبلوم التقندي ملدددة سدنتين وثدد ث سدن

 (. 1221  القانون العام للتربية والتعليمث1212لدول الخليجث 

ث ومرحلة التعليم  بتدابي (سنوات 1-1)تتكون بنية التعليم من مرحلة التعليم قبل املدرس ي  :دولة الكويت

ن إلزامدددددديث ومرحلددددددة التعلدددددديم والتعلدددددديم فددددددي كدددددد  املدددددرحلتي( سدددددنوات 1)ث ومرحلددددددة التعلدددددديم املتوسددددددط (سدددددنوات 1)

وتشدرف وزارة التربيددة والتعلديم علدذ التعلديم العداممل بجميدع مراحلدده   .1 – 1- 1وفدق نظدام  ث(سدنوات 1)الثدانوي 

وأشدددددكالهث ووزارة التعلددددديم العدددددا ي تشدددددرف علدددددذ التعلددددديم العدددددا ي  عدددددد املرحلدددددة الثانويدددددة فدددددي الجامعدددددات الكويتيدددددة 

للتعلدددديم التطبيقددددي والتدددددريب تشددددرف علددددذ التعلدددديم الفنددددي واملسدددديث وزارة الحكوميددددة وألاهليددددةث والهيئددددة العامددددة 

بوابدددة مكتدددب التربيدددة العربدددي لددددول )الشددسون  جتماعيدددة والعمدددل تشدددرف علدددذ دور الحضدددانة وريدداض ألاطفدددال 

 (. 1212الخليجث 

ون السادسددة لةطفددال د)تتكددون بنيددة التعلدديم مددن مرحلددة التعلدديم قبددل املدرسدد ي  :اململكــة العربيــة الســعودية

سدددنوات وسددتة أشدددهرث أو سددد سدددنواتث  ٥بددددًءا مددن عمددر ( سددنوات 1)ث ومرحلدددة التعلدديم  بتددددابي (مددن العمددر

ث (سدددنوات 1)والتعلددديم فدددي املدددرحلتين إلزامددديث ومرحلدددة التعلددديم الثانددددوي ( سدددنوات 1)ومرحلدددة التعلددديم املتوسدددط 

   .1 – 1- 1وفًقا لنظام 

م العددداممل بجميدددع مراحلددده وأشدددكالهث والبجندددة الوطنيدددة السدددعودية للطفولدددة وتشدددرف وزارة التعلددديم علدددذ التعلدددي  

التددي تنظدديم الع قددات بددين الجهددات الحكوميددة والجمعيددات الوطنيددة واملسسسددات املعنيددة بالطفولددة فددي اململكددةث 
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ة العربدي بوابدة مكتدب التربيد)واملسسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املسي تشرف علذ التعليم الفندي واملسدي 

 (. 1212لدول الخليجث 

 12)تتكدددددون بنيددددددة التعلددددديم مدددددن مرحلدددددة التعلددددديم قبددددددل املدرسددددد يث ومرحلدددددة التعلددددديم ألاساسددددددددددددي  :ســـــلطنة عمـــــان

ثوفًقدددا لنظدددام  ( سدددنتان 1( )الثدددانوي )والتعلددديم فدددي هدددذه املرحلدددة إلزامددديث ومرحلدددة التعلددديم  عدددد ألاساسددد ي( سدددنوات

ثوزارة القددددو  (11-1مددددن )لدددديم علددددذ لجميددددع املراحددددل الدراسددددية للصددددفوف ثوتشددددرف وزارة التربيددددة والتع 1 – 12

العاملددددة تشددددرف علددددذ الكليددددات التقنيددددة الصددددناعية فددددي مرحلددددة مددددا  عددددد الثانويددددة ومعاهددددد التدددددريب املسدددديث وزارة 

ي بوابدة مكتدب التربيدة العربد)" التعليم العا ي تشرف علذ التعليم  عد الثانوي في الجامعات واملعاهدد والكليدات

 (.1212لدول الخليجث 

وتنددرج املهداممل  سدنواتث 1لغايدة سدن  –تتكون بنية التعليم في قطدر مدن مرحلدة مدا قبدل  بتدائيدة   :دولة قطر

ددددرة ضددددمن اختصاصددددات وزارة التنميددددة إلاداريددددة والعمددددل والشددددسون 
مل
التنمويددددة للددددنوء فددددي مرحلددددة الطفولددددة املبك

عين علددذ الصددفوف  11 - 1أعمددار ت ميددذ املرحلددة بددين   جتماعيددةث واملرحلددة  بتدائيددةث حيددث تتددراوح عاًمددا مددوزمل

م مجاًندددددا للمدددددواطنين فدددددي املددددددارس الحكوميدددددةث و املرحلدددددة 1-1 ث وُاعدددددد التعلددددديم  بتددددددابي إلزامًيدددددا فدددددي قطدددددر ويقددددددمل

ف مددن ثددد ث سددنوات 
مل
 11و  11وتتدددراوح أعمددار الت ميدددذ فيهددا بدددين– 2إ ددذ  1الصدددفوف مددن  –إلاعداديددة التددي تتدددأل

 لجميددددع ألاطفدددال مدددن بدايددددة " ًمددداث  ويدددنص القددددانون فدددي مادتددده الثانيددددة علدددذ أن عا
ً
 ومجاندددا

ً
يكدددون التعلدددديم إلزاميدددا

قدددددانون التعلددددديم " املرحلددددة  بتدائيدددددة وحتددددى  هايدددددة املرحلددددة إلاعداديدددددة أو بلدددددوغ سددددن الثامندددددة عشددددر أ همدددددا أسددددبق 

ف من ث  . قطر( 11/1221)إلالزامي
مل
وتتدراوح  – 11إ ذ  12الصفوف من : ث سنواتواملرحلة الثانوية والتي تتأل

  12و 11أعمددددار الطلبددددة فيهددددا بددددين 
ً
قطدددداع "وتشددددرف وزارة التعلدددديم والتعلدددديم العددددا ي علددددذ التعلدددديم فددددي قطددددر . عامددددا

 .(.ت.د)التعليم في دولة قطر

 مناقشة النتائج 0.1.2.1

م الثدددانوي فددددي الددددول ألاعضدددداء فددددي التربويدددة لواقددددع التعلددددي بقـــراءة تركي يــــة لنتــــائج تحليـــل الوثــــائق وألادبيــــات   

مكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال بنية النظدام التعليمدي يتبدين تشدابه مكوندات النظدام التعليمدي مدن 

حيددددث أن النظددددام يتكددددون مددددن التعلدددديم مددددا قبددددل املدرسدددد يث واملرحلددددة  بتدائيددددةث واملرحلددددة إلاعداديددددةث واملرحلدددددة 

 .عمان الثانوية عام وفنيث ماعدا سلطنة

بقطع النظدر عدن  تسدمية الدوزارة  -أما من حيث إلاشراف علذ قطاع التعليم والتدريب فكل وزارات التعليم  

تشددرف علددذ التعلددديم العددام وهددذا مدددن القضددايا الطبيعيددة ث إال أن  خدددت ف فددي إلاشددراف علدددذ التعلدديم الفندددي  -

ني في  ل من مملكة البحرين ودولة قطرث وهدذا علذ التعليم الف-والتدريب املسيث حيث تشرف وزارة التعليم 

يسدددداعد علدددددذ تجسدددددير الهدددددوة بدددددين التعلددددديم العدددددام ألا ددددداديمي والتعلددددديم الفندددددي والتددددددريب املسدددددي ث وفدددددي الجمهوريدددددة 

اليمنية تشرف وزارة التعليم الفني والتدريب املسي علذ هذا النوع من التعليم   وهذا يسدي إ ذ تشظي قطاع 

بينمددددا فدددي سددددلطنة عمدددان تشددددرف وزارة القدددو  العاملدددة علددددذ التعلددديم الفنددددي وهدددي وزارة مددددن . التعلددديم والتددددريب 

خددددارج قطدددداع التعلدددديم والتدددددريبث أمددددا فددددي  ددددل مددددن إلامددددارات والكويددددد والسددددعودية تشددددرف علددددذ التعلدددديم الفندددددي 
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بددالتعليم مددن التددرابط بددين التعلدديم العددام والفنددي وع قتهمددا  –نسددبًيا  –مسسسددة وطنيددة مسددتقلةث وهددذا يقلددل 

وزارة )وحددول إلاشددراف علددذ التعلدديم العددا ي ي حددظ أن هنددا  وزارة مسددتقلة تشددرف علددذ التعلدديم العددا ي . العددا ي

فددي  دل مددن إلامدداراتث الديمنث الكويدددث عمددانث بينمدا يشددرف مجلددس التعلديم العددا ي فددي البحددرين ( التعلديم العددا ي

 .ث ووزارة التعليم والتعليم العا ي في قطرعلذ هذا النوع من التعليمث وزارة التعليم في السعودية

وإذا  انددددد هنددددا  اخت فددددات مددددن حيددددث الددددوزارات املشددددرفة علددددذ التعلدددديم ونطدددداق اختصاصدددداتهاث فددددرن هنددددا     

اخددددت ف فددددي تسددددميات الددددوزارات فددددي الدددددول ألاعضدددداء فددددي املكتددددبث حيددددث تتددددوزع إ ددددذ أربددددع مجموعددددات مددددن -أيًضددددا 

 :التسميات

 .في  ل من إلاماراتث البحرينث واليمنث وسلطنة عمان: وزارة التربية والتعليم -

 .وزارة التربية في دولة الكويد -

 .وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية -

 .وزارة التعليم والتعليم العا ي في دولة قطر -

ر أما بالنسبة لقبول ألاطفال في املدرسة فهنا  تشابه بين الدول ألاعضاء حيث يتم قبول الطفل في عم

 (.سنوات 1 – 1,12السعودية )سد سنوات 

البحدددرينث الددديمنث (: 2-1)للصدددفوف ( سدددنة11-1)ويتفدددق معظدددم دول ألاعضددداء علدددذ فتدددرة التعلددديم إلالزامدددي 

لكنهددا تختلددف معهددا مددن ( 2-1)الكويدددث السددعوديةث وتتفددق مددع تلدد  الدددول قطددر علددذ إلالددزام فددي الصددفوف 

مدارات العربيدة املتحددة بمدد التعلديم إلالزامدي لكدل التعلديم وتنفرد دولة إلا . سنة( 12-1)حيث سن إلالزام 

 .حيث أن مرحلة الثانوية إلزامية أيًضا في إلامارات( 11-1)والصفوف ( 12-1)العام 

ث "مرحلددة التعلددديم الثدددانوي " وحددول تسدددمية التعلدديم الثدددانوي تتفدددق معظددم الددددول ألاعضدداء علدددذ تسدددميته   

ث أمدددددا عدددددن مدددددددة التعلددددديم الثدددددانوي وعدددددددد "لتعلددددديم  عددددددد ألاساسددددد يا" ماعددددددا سدددددلطنة عمدددددان تسددددددمى املرحلدددددة

صفوفهث فتتفق  ل من البحرينث واليمنث والكويدث والسعوديةث وقطرث علذ أن مدة التعلديم الثدانويث 

سدددنتان تشدددمل ( الثدددانوي )ث أمدددا سدددلطنة عمدددان فمددددة التعلددديم ألاساسددد ي (11-12)ثددد ث سدددنوات والصدددفوف 

رث وتختلدددف دولدددة إلامدددارات فدددي أن مدددة التعلددديم الثدددانوي أربدددع سدددنوات الصددفين الحدددادي عشدددر والثددداني عشدد

 (.11-2)يشمل الصفوف 

 تنظيم الزمن الدراس ي في التعليم الثانوي  0.2.1

 تحليل الوثائق وألادبيات1.0.2.1  

مدددن  هايدددة أ سدددطس إ دددذ  1212/1211بددددأ العدددام الدراسددد ي فدددي إلامدددارات فدددي  :دولـــة إلامـــارات العربيـــة املتحـــدة  

يوًمداث موزعدة علدذ  122وطدول العدام الدراسد ي (. 1212بوابة مكتب التربيدة العربدي لددول الخلديجث )لع يونيو مط

وعدددددد أيددددام الدراسددددة (. ه1111بلقشددددلةث وحددددديكيث)أسددددبوًعا  11ث ثددددة فصددددول دراسدددديةث ويبلددددت عدددددد ألاسددددابيع 

 12ًيا فدي مسدار النخبدة وحصدة أسدبوع 11وعدد حصص التعلم املدرس ي وإلالكتروندي . ألاسبوعية خمسة أيام

حصص في العام واملتقدم يومًياث  1حصة في النخبةث وما يقارل  1.1حصة في مساري العام واملتقدم وبواقع 
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وتبلت مدة اليوم الدراس ي لطلبة الثانوية في إلامارات (. 1212وزارة التربية والتعليمث)دقيقة  11وزمن الحصة 

 (.1211")دارسةكم عدد ساعات ال" دقائق  12ساعات و 1

 111-112يبددأ العدام الدراسد ي فدي منصدف سدبتمبر وينتهدي فدي  هايدة شدهر يونيدوث ويتكدون مدن : مملكة البحـرين 

يوًمددددا فددددي املرحلددددة الثانويددددةث ويتددددوزع العددددام  111أسددددبوًعا فددددي املددددرحلتين  بتدائيددددة واملتوسددددطةث و 11يوًمدددا قرابددددة 

واملدددة املحددددة أعدد ه للعددام ( ه1111وحددديكيثبلقشددلة ) الدراسدد ي إ ددذ فصددلين دراسدديين وفصددل صددفي اختيدداري 

يصددددر الدددوزير "فدددي املدددادة الحاديدددة عشدددرة التدددي تدددنص ( 1221)الدراسددد ي  تختلدددف عدددن املحدددددة فدددي قدددانون التعلددديم

اللدددددوائح والقدددددرارات ال زمدددددة لحسدددددن تنفيدددددذ السياسدددددة التعليميدددددة وعلدددددذ ألاخدددددص بالنسدددددبة لتحديدددددد مددددددة السدددددنة 

مائدددة وثمدددانين يوًمدددا دراسدددًيا بالنسدددبة ملرحلتدددي التعلددديم ألاساسددد ي والثدددانويث وموعدددد  الدراسدددية علدددذ أال تقدددل عدددن

 ".بداية العام الدراس ي و هايتهث وإقرار املناهج ونظم التقويم و متحانات

ويتكدون الجددول اليدومي املدرسد ي مدن  .(. ت.د" ) هايدة ألاسدبوع"وأيام الددوام املدرسد ي مدن ألاحدد إ دذ الخمديس     

بوابددة مكتددب التربيددة العربدددي )دقيقددة ( 12)دراسددية فددي جميددع املدددارس الثانويددةث مدددة  ددل حصددة سددد حصددص 

بحدود سبع  1.11صباًحا وحتى الساعة  1.12ويبدأ دوام املدرسة اليومي من الساعة  .(1212لدول الخليجث 

ا لطلبة الثانوية 1: التربية" ساعات  (.1211)حصص يوميا

ام الدراسدددد ي فددددي أوائددددل سددددبتمبر وينتهددددي فددددي منتصددددف شددددهر يونيددددوث ويدددددوم العددددام يبدددددأ العدددد: الجمهوريــــة اليمنيــــة

بلقشدددددددددلة )أسدددددددددبوًعا لكدددددددددل فصدددددددددل  12ث بواقدددددددددع (فدددددددددي الظدددددددددروف الطبيعيدددددددددة)أسدددددددددبوًعا فدددددددددي املجمدددددددددوع  11الدراسددددددددد ي 

لسددنة ( 11)ويبلددت طددول العددام الدراسدد ي حسددب القددرار الددوزاري رقددم (. 1211ه  الجددوفي وخضددرث1111وحددديكيث

  .أسبوًعا 11يوًما للفصلين الدراسيينث وبواقع ( 112) 1212/1211يم الدراس ي  شأن التقو  1212

الخمددديس بواقدددع سدددبع حصدددص دراسدددية وزمدددن -ألاحدددد : ويددددرس طلبدددة املرحلدددة الثانويدددة خمدددس أيدددام فدددي ألاسدددبوع

 . ساعة في التعليم الثانوي  1.11دقيقةث وتبلت عدد الساعات الدراسية يومًيا  12الحصة 

بوابددة مكتددب )مددن مطلددع أكتددوبر إ ددذ  هايددة يونيددو  1212/1211بدددأ العددام الدراسدد ي فددي الكويددد  :دولــة الكويــت  

يوًمددددا للمرحلددددة  112ويبلددددت فددددي العددددادة طددددول العددددام الدراسدددد ي فددددي الكويددددد (. 1212التربيددددة العربددددي لدددددول الخلدددديجث 

(. ه1111بلقشددددلة وحددددديكيث)يوًمددددا فددددي املددددرحلتين إلاعداديددددة والثانويددددة  111أسددددبوًعاث و 11 بتدائيددددة أو حددددوا ي 

"  هاية ألاسدبوع"وأيام الدوام املدرس ي من ألاحد إ ذ الخميس . أسبوًعا وتتوزع علذ فصلين دراسيين 12تقريًبا 

 .(.ت.د)

ث إ ذ أن الدوام املدرس ي في املدارس الثانوية يبدأ من (1211)وحول الدوام اليومي أشار وزير التربية الكويتية  

 (. دقائق 1ساعات و 1) هًرا  1:21 –صباحا  1: 12الساعة 

 هددددًراث وعدددددد  1:11صددددباًحا وينتهددددي السدددداعة  1:12وفددددي املرحلددددة الثانويددددة يبدددددأ اليددددوم الدراسدددد ي مددددن السدددداعة    

 (. 1211")وزارة التربية"دقيقة ( 11)حصص دراسية وزمن الحصة  1حصص الدوام املدرس ي 
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أ سدددطس إ دددذ  هايدددة  12مدددن  1211/1211لسدددعودية فدددي بددددأ العدددام الدراسددد ي فدددي ا :اململكـــة العربيـــة الســـعودية

وعدددددددد أيددددددام الدراسددددددة خمددددددس أيددددددام فددددددي ألاسددددددبوع (. 1211)1111"سدددددداعات دوام املدددددددارس فددددددي السددددددعودية "يوليددددددو 

  (.1212التميميث)

هث أن عدددد أسددابيع العددام الدراسدد ي الجديددد للث ثددة  1111أوتددك التقددويم الدراسدد ي الخددا  بالعددام الجديدددو   

أسدددددبوع للفصدددددل الدراسددددد ي الواحددددددث وتصدددددل عددددددد أيدددددام  11أسدددددبوًعا بوقدددددع  12يةث يصدددددل إ دددددي الفصدددددول الدراسددددد

 .يوًما في جميع الفصول الدراسية في مدارس اململكة  افة 121الدراسية الفعلية نحو 

الكشف عن زمدن "دقيقة  12ه أصبح زمن الحصة في املرحلة الثانوية 1111ومع بدء العام الدراس ي الجديد 

وحددت وزارة التربية والتعليم باململكدة العربيدة السدعودية أن موعدد دوام املدرسدة سدوف  .(1211")الحصص

يكددون فددي السدددا عة والربددع صددباًحاث وسدددوف تظددل الدراسدددة ملدددة سددد سددداعات أو أكثددرث وذلدد  مدددع وجددود فتدددرات 

 .(1211")1111ساعات دوام املدارس في السعودية "للراحة والص ة 

بوابدددة مكتددددب )مددددن  هايدددة سدددبتمبر إ دددذ  هايددددة يونيدددو  1212/1211دراسددد ي فدددي عمدددان بددددأ العددددام ال :ســـلطنة عمـــان

يوًمدددددداث موزعددددددة علددددددذ فصددددددلين  122وطددددددول العددددددام الدراسدددددد ي فددددددي العددددددادة (. 1212التربيددددددة العربددددددي لدددددددول الخلدددددديجث 

وأيددددام الدراسددددة ألاسددددبوعية خمسددددة (. ه1111بلقشددددلةث وحددددديكيث)أسددددبوًعا  11دراسدددديينث ويبلددددت عدددددد ألاسددددابيع 

 11دقيقدددة فدددي الصدددفوف مدددن ألاول إ دددذ التاسدددع و 12: مددددة الحصدددة الدراسدددية فدددي مددددارس التعلددديم العدددامو  أيدددامث

دقيقددة فددي الصددفوف مددن ألاول للسددادس باملدددارس ذات  11دقيقددة فددي الصددفوف مددن العاشددر إ ددذ الثدداني عشددر و

.(. ت.سدلطنة عمدانث دنظدام التعلديم فدي " دقيقدة  12الفترتينث بينما مدة الحصة في مدارس التعليم ألاساسد ي 

بدايددددددددددة اليددددددددددوم الدراسدددددددددد ي "ويبلددددددددددت متوسددددددددددط عدددددددددددد السدددددددددداعات الدراسددددددددددية فددددددددددي اليددددددددددوم سددددددددددد سدددددددددداعات دراسددددددددددية 

 (. 1211")و هايته

(. 1211وزارة التعلدديم والتعلدديم العددا ي ث)يونيددو  2أ سددطس وينتهددي فددي  12يبدددأ العددام الدراسدد ي فددي  :دولــة قطــر

وزارة التعلدديم والتعلدديم )فددي قطددر موزعددة علددذ فصددلين دراسدديين  يوًمددا دراسددًيا 121وتبلددت عدددد ألايددام الدراسددية 

 11ونظدددددًرا ألن عددددددد ألايدددددام الدراسدددددية خمدددددس أيدددددام فدددددي ألاسدددددبوع فدددددرن عددددددد ألاسدددددابيع الدراسدددددية (. 1212العدددددا يث

 .أسبوًعا دراسًيا تقريًبا

دراسددددية  حصددددة 12ث واملحدددددد بدددده (م2020سددددنة / 11)وقددددد تددددم تحديددددد أنصددددبة املددددواد الدراسدددديةث وفددددق تعمدددديم  

ث حيدث يبددأ 1212لسدنة  11باألسبوع لجميع الصفوفث وتحديد وتقليل مواعيد الدوام املدرس ي وفق تعميم 

دقيقدةث علدذ  11  بمعددل سدد حصدص يومًيداث ومددة  دل حصدة 11:12حتدى السداعة  1:11اليوم املدرس ي من 

وهدددذا يعندددي أن عددددد  (1211الخددداطرث)دقيقدددة  11دقدددائقث ومددددة الفسدددحة  1أن يفصدددل بدددين الحصدددة وألاخدددر  

 .ساعات اليوم املدرس ي خمس ساعات ونصف في اليوم
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 مناقشة النتائج 0.0.2.1

الددزمن الدراسدد ي بددالتعليم الثددانوي فددي الدددول ألاعضدداء  بقــراءة تركي يــة لنتــائج تحليــل الوثــائق لواقــع تنظــيم    

ث حيددث طددول العددام الدراسدد ي فددي بمكتددب التربيددة العربددي لدددول الخلدديج يتضددك محدوديددة التشددابه فددي هددذا املجددال

يوًمددددا  122يوًمددددا دراسددددًياث وفددددي  ددددل مددددن إلامددددارات وسددددلطنة عمددددان 121يوًمددددا دراسددددًياث وفددددي قطددددر  121السددددعودية 

بدددالر م أن قدددانون التعلددديم يحددددد )يوًمدددا دراسدددًيا  111يوًمدددا دراسدددًيا فدددي الددديمنث تليهدددا البحدددرين  112دراسدددًياث ثدددم 

وتتددوزع أيددام العددام الدراسدد ي . يوًمددا دراسددًيا 111ث وأخيددًرا الكويددد (يوًمددا 122عدددد أيددام التعلدديم بددأن ال تقددل عددن 

علددذ ث ثددة فصددول دراسددية فددي  ددل مددن إلامددارات والسددعوديةث وفصددلين دراسدديين فددي بقيددة الدددول ألاعضدداءث وبلددت 

إلامارات  أسبوًعا دراسًيا في  ل من 11أسبوًعا في السعوديةث و 12عدد ألاسابيع الدراسية في الدول ألاعضاء 

أسدددبوًعا  12أسدددبوًعا دراسدددًياث واخيدددًرا الكويدددد  11أسدددبوًعا دراسدددًياث والبحدددرين  11ث عمدددانث وقطدددرث ثدددم الددديمن 

ويددسدي متغيددر عدددد السدداعات الدراسددية فددي اليددوم بددالتعليم الثددانوي دوًرا رئيًسددا فددي مددد   سددتفادة مددن . دراسددًيا

تليهدددا الكويدددد  12ث1إلامددارات : يوميدددة فددي دول ألاعضددداءطددول العدددام الدراسدد يث وقدددد بلغددد السددداعات الدراسددية ال

سددداعاتث وبلدددت عددددد سددداعات اليدددوم املدرسددد ي فدددي  1سددداعاتث والسدددعودية وعمدددان  1سددداعةث ثدددم البحدددرين  21ث1

 .ساعة 11ث1ساعةث واليمن  12ث1قطر 

سية في العدام عدد ألايام الدرا)ولهذا يتغير ترتيب الدول ألاعضاء من حيث عدد الساعات في العام الدراس ي  

سداعةث ثدم 1112ث حيدث تدأتي فدي املرتبدة ألاو دذ إلامدارات (الدراس ي مضروًبا في عدد الساعات فدي اليدوم الدراسد ي

سدددددداعةث ثددددددم  1211سدددددداعةث والكويددددددد  1221سدددددداعةث فددددددالبحرين  1221سدددددداعةث يليهددددددا عمددددددان  1222السددددددعودية 

 .ساعة 221ساعةث وأخيًرا اليمن 212قطر

 نوي أهداف التعليم الثا 2.2.1

 تحليل الوثائق وألادبيات1.2.2.1  

: أن علدذ القدادر املدواطن تكدوين مرحلدة التعلديم الثدانوي فدي إلامدارات إ دذ تهددف: دولة إلامارات العربية املتحدة  

البنداء  مقومدات ومراعداة وألادبيدة العلميدة ثقافيدة وتنميدة  تصدال علدذ قدرتده تعزيدز فدي العربيدة لغتده يسدتخدم

 الخاصة البي ية املتغيرات مع يتكيف .ألاقل علذ واحدة أجنبية لغة ويتقن فنو هاث وتذوق  للغة الصحيح اللغوي 

 وتحسدين وصديانتهاث اسدتثمارها علذ حسن واعمل والثقافيةث و جتماعية والسكانية الطبيعية وأ عادها بوطنه

 املا  ي في وأمته املتحدة رات العربيةإلاما دولة وتراث حضارة من مستمدة ثقافية ذاًتا ُيكون  .وتطويرها إمكاناتها

 البيئدة مدع إيجاًبدا ويتفاعدل فيهدا وإلاسدهام العامليدة الحضدارة علدذ الدوا ي  نفتداح والحاضدرث ويددر  ضدرورة

 . جتماعيدة الحيداة فدي ودورهدا وتماسدكها ألاسدرة أهميدة يعدي. تطويرهدا علدذ واعمدل الخاصدة بمجتمعدهث الثقافيدة

 ثقتده يعدزز  .علدذ الحدق والعددل القدائم والسدلم الددو ي أهميدة التفداهم ويددر  لدوليدةثا والتحدديات القضدايا يعدي

 فدي واسدتخدم العقدل اخدت فهمث ويحتدرم وحريداتهمث آلاخدرين لكرامدة واحترامده إلانسان طنسانية وتقديره بنفسه

كددام شددراعتها يسددتوعب مبددادي العقيدددة إلاسدد مية وأح .فددي  سددتماع وألادل التعامددل فددي والتسددامح الحددوار

يسددعذ إ ددذ تقددم وطندده ورفعتدده و عتددزاز . وقيمهداث ويددتفهم مددا فددي ألاديدان السددماوية ألاخددر  مددن قديم ومعتقدددات
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بددددده والحدددددر  علدددددذ املشددددداركة فدددددي حدددددل مشدددددك تهث وتحقيدددددق أمنددددده واسدددددتقراره ويدددددسدي واجباتددددده نحدددددوه ويتمسددددد  

يتقصددد ى مصدددادر . ها فدددي حدددل املشدددك تيسدددتوعب املفددداهيم والع قدددات الرياضدددية واملنطقيدددة واسدددتخدم. بحقوقددده

املعرفددددة واملعلومددددات ويددددتقن العمليددددات املتصددددلة بجمعهددددا وتخزينهددددا ومعالجتهددددا وطرائددددق  سددددتفادة منهدددداث واسددددعذ 

يستوعب حقائق العلم املتجدد وتطبيقاتهاث ويتمكن من اختبار ،حتها باملنهج العلمي السليم . طنتاج املعرفة

ينمدي نفسده بدالتعلم الدذاتي والتعلديم املسدتمر مدد  الحيداة ويحدافظ . نسدانيومعرفة دورهدا فدي صدنع التقددم إلا

يسددددتوعب املعلومددددات والقواعددددد الصددددحية . علددددذ البيئددددة ونظافتهددددا واسددددتدامة مواردهددددا وينمددددي إمكاناتهددددا وثرواتهددددا

فددي إنتدداج يتددذوق العمددل الفندديث واعبددر عددن ميولدده الفنيددة . املتعلقددة بددالنمو الجسددمي والنف دد ي املتددوازن ويمارسددها

يسدددددعذ إ دددددذ تحقيدددددق متطلبدددددات تأهيلددددده املسدددددي واسدددددتق له . أعمدددددال فنيدددددة إيجابيدددددة فدددددي مسدددددتو  قدراتددددده وإمكاناتددددده

يظهدددر فدددي سدددلوكه املواطندددة الحقدددة وقددديم املجتمدددع إلامدددارات ي والقددديم .  قتصددداديث ومقومدددات  كتفددداء الدددذاتي

 (.1212وزارة التربية والتعليمث )إلانسانية النبيلة 

إعددددداد الطلبددددة بدددددنًياث وعقلًيدددداث واخ قًيدددداث : تهدددددف مرحلددددة التعلدددديم الثددددانوي فددددي البحددددرين إ ددددذ :بحــــرينمملكــــة ال

تثقيدددددف الطلبدددددة فدددددي الفندددددون والعلدددددومث مدددددن أجدددددل إعددددددادهم . واجتماعًيددددداث ووطنًيددددداث ليكوندددددوا مدددددواطنين صدددددالحين

مة واملعرفددددددة حدددددددول إعددددددداد الطلبددددددة لبحيدددددداة  شددددددكل عددددددام مددددددن خدددددد ل تزويدددددددهم بددددددالقيم السددددددلي. للتعلدددددديم العددددددا ي

 تجاهات العلمية والقدرة علذ حل مشا ل الحياة املعاصرةث بحيث يصبحون قوة منتجدة فدي املجتمدعث  عدد 

 (ه1111وحديكيثبلقشلة )تلقي التدريب املسي 

فهدم الطالدب للعقيددة إلاسد مية وأحكامهداث : تهددف مرحلدة التعلديم الثدانوي فدي الديمن إ دذ :الجمهورية اليمنيـة

اث والتعامددددل والسددددلو  بموج هدددداث والتزويددددد بقدددددر  دددداف مددددن املعلومددددات عددددن الثقافددددة والحضددددارة العربيددددة وقيمهدددد

 ونطًقددا واسددتخدامها فددي توسدديع ثقافتدده ألادبيددة والعلميددة والتعبيددر عددن . وإلاسدد مية
ً
إجددادة اللغددة العربيددة كتابددة

راءة وكتابدة لغدة اجنبيدة واحددة أفكاره بوضوحث مع مراعاة مقومات البناء اللغدوي الصدحيحث وكدذل  إجدادة قد

و دددي الطالدددب بقضدددايا شدددعبه ووطنددده اليمنددي وأمتددده العربيدددة وإلاسددد ميةث وضدددرورة العمدددل مدددن أجدددل . علددذ ألاقدددل

التقددددددم السياسددددد ي و جتمدددددا ي و قتصدددددادي والثقدددددافي فدددددي الدددددوطن اليمنددددديث وأداء واجباتددددده والتمسددددد  بحقوقددددده 

ق الواحدددد والدددو ي بأسدددس الديمقراطيدددة وممارسدددتها والدددو ي والددددفاع عدددن حقدددوق آلاخدددرينث والعمدددل بدددروح الفريددد

بقضدددددايا أمتددددده ومشدددددك تهاث وفهدددددم القضدددددايا واملشدددددك ت الدوليدددددة مدددددع إدرا  أهميدددددة السددددد م العدددددالمي والتفددددداهم 

إتقددددددددان الطالددددددددب للمهددددددددارات العقليددددددددة واليدويددددددددة ألاساسددددددددية للمهددددددددن الفنيددددددددة الحديثددددددددة . والتعدددددددداون بددددددددين الشددددددددعول

ت ومعرفة عمليات جمعها و ستفادة منهدا واسدتيعال الحقدائق العلميدة املتجدددة واستقصاء مصادر املعلوما

. مع تطبيقاتهاث وفهم واستخدام الع قات واملفاهيم الرياضية وتنمية وتطوير نفسه بالتعليم الذاتي املسدتمر

الوقددددد وحمايتهددداث وحسدددن اسدددتثمار . فهدددم الطالدددب للقواعدددد الصدددحية وتطبيقهدددداث والحدددر  علدددذ نظافدددة البيئددددة

 (.ه1111وحديكيثبلقشلة )وممارسة الهوايات املختلفة املفيدة وتطويرها 

توجيددددده قدددددددرات الطلبدددددة فدددددي التحضددددددير : تهددددددف مرحلددددددة التعلددددديم الثدددددانوي فدددددي دولددددددة الكويدددددد إ دددددذ :دولـــــة الكويـــــت

تشددجيع الطلبددة علدددذ اكتشدداف حسددهم  هددويتهم مددن خدد ل تطددوير قددددراتهم . للمسددتو  الجددامعي والتعلدديم العددا ي
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إعدددداد الطلبدددة لبحيددداة العمليدددة وملزيدددد مدددن الدراسدددات فدددي الجامعدددة أو املعاهدددد العليددداث مدددن . عدددرفتهم ومهددداراتهموم

خ ل تشجيع وتوجيه املجاالت ذات  هتمام املسيث وإيقاظ الشعور بالواجب املدنيث بناًء علذ فهم حقوقهم 

 (.ه1111وحديكيثبلقشلة )والتزاماتهم 

تزويد الطلبة باملهدارات واملعدارف  :تهدف مرحلة التعليم الثانوي في السعودية إ ذ :اململكة العربية السعودية

تحفيز الطلبة علذ البحث عن . املناسبة لسنهمث وتمكنهم من تعلم املبادي العامة والقواعد ألاساسية للتعليم

. قليددة لددد  الطلبددةتطددوير وتوجيدده وصددقل مختلددف القدددرات واملهددارات الع. املعرفددة علددذ أسدداس التفكيددر العلمددي

تحفيددددز . تنشددددئة الطلبددددة علددددذ الحيدددداة  جتماعيددددة إلاسدددد ميةث والتعدددداون والشددددعور بالواجددددبث وتحمددددل املسددددسولية

طمددددوح الطلبدددددة السددددتعادة مجدددددد ألامددددة إلاسددددد مية التدددددي ينتمددددون إليهددددداث واسددددت ناف املسددددديرة علددددذ طريدددددق الكرامدددددة 

البحدددث والتحليدددل املنهفدددي فددديهمث واسدددتخدام املراجدددع تنميدددة التفكيدددر العلمدددي لدددد  الطلبدددةث و دددرس روح . واملجدددد

فددددتح الفددددر  للطلبددددةث وتمكيددددنهم مددددن مواصددددلة دراسددددتهم فددددي املعاهددددد . وممارسددددة ألاسدددداليب   اديميددددة السددددليمة

تدريب الطلبة علذ استغ ل وقتهم في القراءة املفيددة وألانشدطة الدينيدة . والجامعات وفي جميع التخصصات

 .(1211بلقشلةث وحديكيث)

تعزيدز الشدعور باالنتمدداء : ألاهدداف الرئيسدة ملرحلدة التعلديم الثددانوي فدي سدلطنة عمدان فدي تتمثدل: سـلطنة عمـان

التأكيددددددد علددددددذ إلايمددددددان بمبددددددادي الدددددددين إلاسدددددد مي . للددددددوطنث وإ ددددددذ املجتمددددددع والخلدددددديج العربددددددي والعددددددالم إلاسدددددد مي

باللغددددة العربيددددة والتوسددددع فددددي التعلدددديم  تطددددوير الفخددددر . والعقيدددددةث وترسدددديخ القدددديم الروحيددددة فددددي نفددددوس املتعلمددددين

تنميددة الددو ي باالتجاهددات العامليددة و سددتفادة مددن . وإتقددان الفنددون مددع مهددارات  افيددة فددي لغددة التخاطددب الدددو ي

تطددددوير املهددددارات الفكريددددة واملعرفيددددة والقدددددرة علددددذ حددددل املشددددك ت . تجددددارل آلاخددددرين فددددي ضددددوء القدددديم إلاسدددد مية

تطددددوير اتجاهددددات إيجابيددددة نحددددو العمددددل املنددددتج . ليددددة واتخدددداذ القددددرارات املناسددددبةوتو يددددف العلددددم فددددي الحيدددداة العم

 .والعمل التطو ي والحفاظ علذ املمتلكات

تطدوير القددرة علدذ التفاعدل مدع آلاخدرين  سد م واملشداركة . تطوير مهارات التعلم املسدتمر والبحدث عدن املعرفدة

رفدددددع . مددددات  جتماعيدددددة والددددروح العاليدددددة للمسددددسولية جتماعيددددة علدددددذ أسدددداس الدددددو ي املسددددتنير لبحقدددددوق و لتزا

 (. 1211بلقشلةث وحديكيث)مستو  الو ي الص ي بالقضايا البي ية 

دة لحيداتهم : تهدف مرحلة التعليم الثدانوي فدي قطدر إ دذ :دولة قطر مسداعدة الطلبدة علدذ صديا ة فلسدفة عق نيمل

دددة ألاصددديلةث تعدددرملف ميدددول  ة والعربيمل الطلبدددة وإرشدددادهم إ دددذ أنسدددب ندددوع مدددن التعلددديم علدددذ أسددداس القددديم إلاسددد ميمل

ددددددة  الثدددددانوي الددددددذي مددددددن شددددددأنه أن يكسددددد هم املعرفددددددة والسددددددلو  ال زمددددددين لجعلهدددددم مددددددسهلين للقيددددددام بدددددداألدوار املهنيمل

ر لهم 
مل
ة املعينةث تمكين الطلبة من اكتسال مهارات البحث والتفكير النقديمل التي من شأ ها أن توف و جتماعيمل

اتخاذ القرارات السليمةث توجيه الطلبة إ ذ أنواع مختلفة من التعليم العدا ي ومجداالت أدوات حلمل مشا لهم و 

املهددددددن التددددددي تتوافددددددق مددددددع قدددددددراتهم واسددددددتعداداتهم وميددددددولهمث تزويددددددد الطلبددددددة فددددددي جميددددددع التخصصددددددات باملعرفددددددة 

بددة بمبددادي املعرفددة مددن خدد ل املمارسددةث تزويددد الطلإ ددذ مصددادر هددذه  الواسددعة مددن الثقافددة العامددةث وتددوجيههم
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ة اليوميدددة  دددةث ومددددن خددد ل املمارسدددة املدرسددديمل دددة والعمليمل ظريمل راسدددة النمل
دددة فدددي سدددياق الدمل بوابدددة مكتددددب )الديموقراطيمل

 (.1212التربية العربي لدول الخليجث

 مناقشة النتائج 0.2.2.1

دول ألاعضدددداء وبقددددراءة تركيبيددددة لنتددددائج تحليددددل الوثددددائق واملقابلددددة بينهددددا لواقددددع أهددددداف التعلدددديم الثددددانوي فددددي الدددد   

بمكتب التربية العربي لدول الخليج يتبين أ ها عرضد  ل دولدة أهددافها بطريقدة مختلفدة عدن الددول ألاخدر ث 

 :وبرزت ث ث حاالت لةهداف

السددددعوديةث عمددددانث وأهددددداف أكثددددر : أهددددداف أقددددل عموميددددة كمددددا فددددي إلامددددارات والدددديمنث وأهددددداف عموميددددة مثددددل -

 .وية وو ائفها كما في أهداف البحرينث الكويدث وقطرعمومية وتمثل  ايات املدرسة الثان

ولغدرض الدراسدة تدم تصدنيف ألاهدداف إ ددذ محداور ملعرفدة درجدة تركيدز الدددول ألاعضداء علدذ تلد  املحداورث ففددي 

محددور ألاهدددداف الشخصددديةث ركددزت إلامدددارات علدددذ تعزيددز ثقدددة املدددتعلم بنفسددهث وفدددي الددديمن علددذ حسدددن اسدددتثمار 

ث وفددددددي الكويددددددد علددددددذ اكتشدددددداف هددددددوايتهمث وفددددددي أهددددددداف السددددددعودية علددددددذ اسددددددتغ ل الوقددددددد وممارسددددددة الهوايددددددات

املتعلمين لوقتهم في القراءة وألانشطة الدينيةث أما قطر فقد ركزت علذ مساعدة الطلبة علذ صيا ة فلسفة 

 .عق نية لحياتهم

ث ولدم تدرد أهدداف واعكس هذا التنوع في ألاهداف مد   هتمدام الدذي توليده الددول لتطدوير  خصدية املدتعلم

 .مباشرة تمس  خصية املتعلم في  ل من البحرين وسلطنة عمان

اللغدددة : وفدددي محدددور أهدددداف املعدددارف واملهددداراتث فقدددد أ هدددرت إلامدددارات ألاهدددداف التدددي تحققهدددا املدددواد الدراسدددية  

 .العربيةث لغة أجنبيةث التربية إلاس ميةث الع قات املنطقية والرياضية

فدددددن  خدددددت فث التسدددددامحث إلاصدددددغاءث وتتشدددددابه أهدددددداف الددددديمن مدددددن حيدددددث :  عددددد  املهدددددارات باطضدددددافة إ دددددذ إجدددددادة

: ألاهددداف التددي تحققهددا املددواد مددع أهددداف إلامدداراتث وتختلددف معهددا مددن حيددث أهددداف املهددارات حيددث ركددزت علددذ

هددددارات العمدددل بدددروح الفريدددقث الدددو ي بأسدددس الديمقراطيددددة وتتفدددق فدددي هدددذه املهدددارة مددددع قطدددرث إ دددذ جاندددب إتقدددان امل

وفدددي البحددرين والكويدددد وقطددر تناولدددد ألاهدددداف الغايددات العامدددة لتطددوير الطلبدددة فددي مجددداالت الشخصدددية . اليدويددة

ومثلد أهداف التعليم في السعودية املتطلبدات العامدة مدن .  افةث وإعدادهم للتعليم العا ي والحياة  شكل عام

م املبادي العامة والقواعد ألاساسية للتعليمث وتنشئة تزويدهم باملهارات واملعارف املناسبة لسنهمث تعل: الطلبة

باطضدددافة ركدددزت . الطلبددة علدددذ الحيدداة  جتماعيدددة إلاسدد مية ومدددنح الفدددر  للطلبددة لتمكيدددنهم مددن التعلددديم العددا ي

 أن هنا  أهداف تمثل شعارات وأكثر عمومية مثل. أهداف املهارات علذ التعاون واملسسولية
مل
تحفيز طموح :" إال

 ".واست ناف املسيرة علذ طريق الكرامة واملجد " ث "الستعادة مجد ألامة إلاس مية  الطلبة

أما أهداف سلطنة عمان فقد جمعد بين ألاهداف ألاقل عمومية والعمومية مثل أهداف املواد إلاس ميةث  

تطددوير القدددرة : دراتاللغددة العربيددةث وتطددوير املهددارات الفكريددة واملعرفيددةث وتناولددد أهددداف تطددوير املهددارات والقدد

علدددددذ التفاعدددددل مدددددع آلاخدددددرين  سددددد مث واملشددددداركة  جتماعيدددددة املسدددددسوليةث وتميدددددزت أهدددددداف التعلددددديم الثدددددانوي فدددددي 

 ..."تطوير اتجاهات نحو العمل املنتج " الكويد بالتأكيد علذ 
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مية التفكير تن"وفي محور تنمية التفكيرث وردت أهداف  شكل صريح في أهداف التعليم الثانوي في الكويد   

باطضدافة إ دذ التفكيدر النقددي فددي قطدرث كمدا وردت أهدداف  يددر " العلمدي و درس روح البحدث والتحليدل املنهفددي 

يسدتخدم املعطيدات فدي حدل " مثدل : صريحة لتنميدة التفكيدر ولكدن تفهدم مدن السدياق باعتبارهدا مهدارات التفكيدر

تقصدد ي مصدادر املعرفدة واملعلومددات " فدي السدعوديةث واتخداذ القددرارات " فدي إلامدارات وسددلطنة عمدان " املشدك ت 

 .ومعالجتها واستخدامها في أهداف  ل من إلاماراتث اليمنث الكويدث سلطنة عمانث وقطر

 . أما في مجال أهداف الصحة البدنية وأهداف البيئة لم يتم تناولها إال في أهداف إلامارات واليمن

 فدي دولدة إلامدارات أما في محور الفن لم تظهر أهداف في هذا   
مل
يتدذوق العمدل الفندي واعبدر عدن ميولده " املحور إال

إن عدم إدراج أهداف ملحور الفن في أ لب الدول ألاعضاء ربما النتشار اتجاهات سلبية نحو الفن في ". الفنية 

 .  إلاقليمث ولكن بدأت آلان مظاهر التحول تلوح في ألافق

لعدددددالميث  هدددددر اهتمدددددام مبحدددددوظ  هدددددذه ألاهدددددداف فدددددي إلامددددداراتث الددددديمن وفدددددي محدددددور أهدددددداف  نتمددددداء الدددددوطني وا    

 .والكويدث لكن الكويد تشترط بالنسبة للعالمي أن يكون في ضوء القيم إلاس مية

 املنهاج ومسارات التعليم الثانوي  1.2.1

 تحليل الوثائق وألادبيات1.1.2.1   

إطددددار منهدددداج لكددددل مددددادة دراسددددية وال يوجددددد إطددددار عددددام فددددي إلامددددارات  يوجددددد  : دولــــة إلامــــارات  العربيــــة املتحــــدة  

مقدمدددددة : حيدددددث تنددددداول إلاطدددددار( 1211)للمنددددداهجث ويمكدددددن اسدددددتعراض  إلاطدددددار  العدددددام ملعدددددايير منددددداهج الرياضددددديات

أهميتهددددداث منهجيدددددة ومراحدددددل بناءهددددداث هيكلهددددداث ثدددددم  تنددددداول معدددددايير الرياضدددددياتث : ومعدددددايير الرياضددددديات مدددددن حيدددددث

ت الطالب إلامارات ي ومعايير التفكير وحل املسائلث خارطة املفداهيم ث وزان ومستويات نواتج التعلمث سما

النسدددبيةث عددددد ندددواتج الدددتعلمث ثدددم مصدددفوفة املدددد  والتتدددا عث واملعدددايير العامدددة حسدددب املجددداالت وندددواتج الدددتعلم 

دليدل  حسب الصفث وحسب املحورث ومعايير ألاداءث تم إرشدادات ملدسلفي الكتدب وتوصديات ومدوارد للتطبيدقث

وزارة )املعلددم ونمدداذج تخطدديط درسدد يث وإطددار التقيدديم املسددتمرث وتدددراس الرياضدديات واسددتراتيجيات التدددراس 

 (.1211التربية والتعليمث

وتدددددوفر الدددددوزارة منددددداهج دراسدددددية للمدددددواد والصدددددفوف الدراسدددددية  افدددددة إمدددددا بتأليفهدددددا أو مواءمدددددة س سدددددل عامليدددددةث 

ي وألاهدددداف الخاصدددة باملراحدددل الدراسدددية وكدددذل  معدددايير الدددتعلم وتسدددتند املنددداهج إ دددذ أهدددداف النظدددام التعليمددد

الوطنية التي تحدد التوقعات املجتمعية لسمات الطالب إلامارات ي املحدددة فدي إلاطدار الدوطني املوحدد ملعدايير 

املناهج والتقويمث كما توفر الوزارة منظومدة متكاملدة لتقيديم أداء الطلبدة بمدا يضدمن الوقدوف علدذ مسدتويات 

أمدل بالنسدبة طعدداد وثدائق املنداهج وتدأليف . قق معايير التعلم الوطنية في إطار نموذج املدرسة إلامارات يدةتح

التددأليفث أو الترجمددة واملواءمددة لددبع  : الكتددب الدراسددية وتطويرهددا فيددتم بواحدددة أو أكثددر مددن ألاسدداليب آلاتيددة

 (.1212ربية والتعليمث وزارة الت)الس سل العامليةث أو مزيج من التأليف واملواءمة 

برندددددامج العلدددددوم )مسدددددار النخبدددددة : فدددددي املرحلدددددة الثانويدددددة بدولدددددة إلامدددددارات تتدددددوزع إ دددددذ ث ثدددددة مسدددددارات ملسددددداراتوا   

ث واملصددددمم خصيًصددددا للطلبددددة املتفددددوقين فددددي الرياضدددديات والعلددددوم بأسددددلول يعددددزز مهددددارات (والرياضدددديات املتقدددددم
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ويدددرس الطلبددة . مددن الصددف السدادس إ ددذ الصددف الثداني عشددر. ..التحليدلث والتفكيددر املنطقدديث وحدل املشددك ت 

التربيدددددددة إلاسددددددد ميةث اللغدددددددة العربيدددددددةث اللغدددددددة إلانجليزيدددددددةث الدراسدددددددات : فدددددددي هدددددددذا املسدددددددار املدددددددواد الدراسدددددددية آلاتيدددددددة

ث الفيزيدددددداءث الكيميدددددداءث ألاحيدددددداءث 12-2 جتماعيددددددة والتربيددددددة الوطنيددددددةث الرياضددددددياتث علددددددوم الكمبيددددددوتر للصددددددفين 

ث التصددددميم إلابدددددا ي و بتكددددارث وأنشددددطة حددددرة 11لتربيددددة البدنيددددة والصددددحيةث إلاحصدددداء فددددي الصددددف الفنددددونث ا

حصدةث  11حصدة أسدبوعًياث وعددد حصدص الدتعلم إلاكتروندي 12وتبلت عدد حصدص الدتعلم املباشدر . وموجهة

 من الصف التاسعث يحق للطالب  . دقيقة 11ومدة حصة التعليم املباشر 
ً
لتحداق إمدا واملسار املتقدمث بدءا

باملسددددار املتقدددددم أو البقدددداء فددددي املسددددار العددددامث واعتمددددد ذلدددد  علددددذ ضددددوابط خاصددددة وشددددروط معينددددة أهمهددددا ر بددددة 

الطالددب وتحصدديله ألا دداديميث ويدددرس الطالددب معظددم املددواد السددابقة ماعدددا إلاحصدداءث وإضددافة مددادة العلددوم 

تحدددق الطلبدددة  افدددة فدددي هدددذا املسدددار وفًقدددا بددددًءا مدددن الصدددف التاسدددع يل واملسدددار العدددامث .11و11الصدددحية للصدددفين 

لر بددة الطالددب وميولدده وأدائدده ألا دداديميث ويحددق لدده  لتحدداق برحددد  املسددارات التعليميددة عنددد وصددوله لصددف 

معينث ويدرس الطلبة في هذا املسار نفس مواد املسار املتقدم مدع  عد  اخت فدات  سديطةث مدع إضدافة مدادة 

 .طضافة إ ذ وإدارة ألاعمال عن طريق التعليم إلالكترونيالعلوم املتكاملة للصف التاسعث با

ويكمددن الفددارق ألاساسدد ي بددين املسددارين فددددي كثافددددة املددددواد العلميددة التددي يدرسددها الطلبددةث حيددث يحصددل طلبددددة   

 .املسددار املتقدم علذ إعداد مكثف في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء

بددددددددرامج ثانويددددددددات )املسددددددددار التقنددددددددي املتقدددددددددم واملسددددددددار التقنددددددددي العددددددددام : واملهنيددددددددة باطضددددددددافة إ ددددددددذ املسددددددددارات التقنيددددددددة

وبمجدرد  نتهداء مدن املرحلدة الثانويدة فدي أي مدن مسداراتهاث يدتم مدنح الطالدب الشدهادة (. التكنولوجيا التطبيقيدة

 مددن التعلدديم إلالزامددي( 11)الثانويددةث وهددي تعنددي إكمددال 
ً
علدديمهم فددي املدرسددة وٌيمددنح الطلبددة الددذين أكملددوا ت. عامددا

  وزارة التربيددددة 1212بوابددددة مكتددددب التربيددددة العربددددي للدددددول ألاعضدددداءث) .الثانويددددة التقنيددددة الدددددبلوم الفنددددي الثددددانوي 

 (.1212والتعليمث

إطددار مرجعدي فدي البحدرينث وهدو تحدد إلاعدددادث حيدث أشدار إ دذ ذلد  وزيددر -حتدى آلان-ال يتدوافر :مملكـة البحـرين

بقة فريدددددة مددددن نوعهدددداث سددددتتو ذ خدددد ل العددددام الدراسدددد ي القددددادم تقددددديم إطددددار وطندددديمل وفددددي سددددا" التربيددددة والتعلدددديم 

ى ة للمنددددددداهج باململكدددددددة تحدددددددد مسدددددددممل دددددددوجيهيمل العددددددداممل للمدددددددنهج الدددددددوطنيمل ململكدددددددة : "للسياسدددددددات املسدددددددتقبليمل إلاطدددددددار التمل

هات الع"البحرين وجمل  طبًقا ألحدث التمل
ً

رة تطويًرا شام  ةث تمهيًدا لبناء جيل من املناهج املطومل  .امليمل

وأوتك الوزير أنه ستتم مناقشة هذا إلاطار مع مكتب التربية الدو ي التا ع لليونسكوث وحدال اعتمداده سدوف 

ة وطرائدق  ةث وكت هدا املدرسديمل راسديمل
دة لجميدع املدوادمل الدمل عليميمل وجيهين لسياسات تطدوير البدرامج التمل يصبح املرجعع التمل

م فيهدددا فدددي جم
مل
دددة تعليمهددداث وتقدددويم كفايدددات املدددتعل عليميمل دددفوف التمل إلاعددد ن عدددن إطدددار " يدددع املراحدددل والحلقدددات والصمل

وبالنسدددددبة لوثدددددائق املنددددداهج تقدددددوم الدددددوزارة بتشدددددكيل لجدددددان (.  1211")تدددددوجيهي للمدددددنهج الدددددوطني ململكدددددة البحدددددرين

طعدددداد وثدددائق املنددداهج املدددواد الدراسددديةث وتدددوفر إدارة املنددداهج بدددوزارة التربيدددة والتعلددديم الكتدددب املدرسدددية لجميدددع 

التخصصات واملراحل الدراسية مجاًنا مع بداية  ل عام دراس ي وفق املنهاج الذي تطبقه الوزارة ويتم تأليف 

الكتب املدرسدية محلًيدا مدن قبدل اختصا د ي املنداهج وأسداتذة مدن الجامعدات بدالبحرينث ويدتم طباعدة وإخدراج 
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وتحدددد الكتددب املدرسددية مددن قبددل  دددل . هددذه الكتددب أمددا محلًيددا فددي املطددا ع الحكوميددة أو التجاريدددة أو فددي الخددارج

مدرسددة علددذ حدددة والتددي تتفددق مددع شددروط التعلدديم الخددا ث واملعددايير التددي تحددددها الددوزارةث كمددا تقددوم الددوزارة 

بصددددرف الكتدددددب املقدددددررة ملدددددواد اللغددددة العربيدددددةث والتربيدددددة إلاسددددد ميةث وتدددداريخ وجغرافيدددددة البحدددددرين مجاًندددددا لجميدددددع 

 (.1211سبتمبرث 1ألاربعاءث" )التعليم في البحرين" ة العرل واملسلميناملدارس الخاصة التي تقبل الطلب

وبالنسدددبة للمسدددارات فدددي البحدددرينث يطبدددق فدددي التعلددديم الثدددانوي نظدددام السددداعات املعتمددددة الدددذي يقددددم خيدددارات  

ث واسعة من املواد الدراسية واملساقات التي تتيح للطالب مواءمدة الدراسدة التدي تتفدق مدع أهدافده املسدتقبلية

ويتديح . املساران العلمي وألادبيث املسار التجاريث املسار التطبيقيث واملسار الصدنا ي والتطبيقدي: واملسارات هي

مجموعدددة العلدددوم والرياضدددياتث أو : هدددذا النظدددام للطالدددب حريدددة اختيدددار الدراسدددة فدددي إحدددد  املجموعدددات التاليدددة

وتددددوزع . ريددددةث أو الصدددنا يث أو التلمددددذة املهنيددددةمجموعدددة اللغددددات والعلددددوم إلانسدددانيةث أو مجموعددددة العلددددوم التجا

السددددداعات فدددددي نظدددددام توحيدددددد املسدددددارات بنسدددددب محدددددددة علدددددذ ثددددد ث مجموعدددددات مدددددن املسددددداقات هدددددي علدددددذ النحدددددو 

وهدددي مسددداقات إلزاميدددة يدرسدددها جميدددع الطلبدددة وتمتددداز بدددالتنوع والتكامدددل وتدددأمين حدددد  :املسددداقات املشدددتركة :آلاتدددي

لقددر الكدافي مددن املعلومدات واملهددارات و تجاهدات التدي تسدداعد الطلبدة علددذ أدندى مدن الثقافددة العامدةث وتحددوي ا

م ذاتًيداث ونسدبتها 
مل
مدن متطلبدات الدراسدة بدالتعليم الثدانوي للمسدار املوحددث %(  12) ستمرار في التعلديم والدتعل

ث الرياضددياتث العلددومث التربيددة إلاسدد ميةث اللغددة العربيددةث اللغددة إلانجليزيددة :ويتكددون مددن املددواد الدراسددية آلاتيددة

الثقافدة التجاريدةث تقنيدات املعلومدات و تصدالث املدواد  جتماعيدةث تربيدة املواطندةث التربيدة ألاسدريةث والتربيددة 

 11حصدة فدي الفصدل الدراسد يث حيدث السداعة تسداوي  1112ساعة معتمددةث وتمثدل  22وذل  بواقع . البدنية

 . دقيقة 12حصةث والحصة تساوي 

املسددداقات إلالزاميدددة . مسددداقات إلزاميدددة ومسددداقات  يدددر إلزاميدددة: وهدددي تقسدددم إ دددذ قسدددمين :ختياريدددةواملسددداقات    

مدددددن متطلبدددددات الدراسددددددة %( 12)يكدددددون الطالدددددب ملزًمددددددا بدراسدددددتهاث ونسدددددبة املقددددددررات إلالزاميدددددة و يدددددر إلالزاميددددددة 

سداعة  11سداعة معتمددةث و 11ويختار الطالدب مدن بدين املسداقات  ختياريدة . بالتعليم الثانوي للمسار املوحد

يتعددين : مجموعتددا اللغددات والعلددوم إلانسددانية: مددن أحددد البددديلين مددن املسدداقات ألاخددر  حسددب املسددارات آلاتيددة

سدددداعة  11علددددذ الطلبددددة الددددرا بين فددددي اسددددتكمال الدراسددددة فددددي أحددددد مجدددداالت اللغددددات والعلددددوم إلانسددددانية إحددددراز 

ساعة معتمدة ومجموعة العلوم إلانسدانية  11عة اللغات مجمو : البديل ألاول : معتمدة في واحد من البديلين

 11سددددداعة معتمددددددة ومجموعدددددة العلدددددوم إلانسدددددانية  12مجموعدددددة اللغدددددات : والبدددددديل الثددددداني. سددددداعة معتمددددددة 11

اللغدددددة العربيدددددةث اللغدددددة إلانجليزيدددددةث اللغدددددة الفرنسددددديةث املدددددواد : وتشدددددمل املدددددواد الدراسدددددية آلاتيدددددة. سددددداعة معتمددددددة

علددددم  جتمدددداعث وعلددددم الددددنفس العددددامث الصددددحة النفسدددديةث مشددددك ت فلسددددفيةث )إلانسددددانية   جتماعيددددةث املددددواد

 . ساعة من أحد البديلين من املساقات ألاخر   11ث والتربية إلاس ميةث باطضافة إ ذ (التفكير العلمي

لعلددددوم يتعددددين علددددذ الطلبدددة الددددرا بين فددددي اسدددتكمال الدراسددددة فددددي أحدددد مجدددداالت ا: مجموعتدددا العلددددوم والرياضددديات

ساعة معتمدة  11مجموعة العلوم : البديل ألاول : ساعة معتمدة في واحد من البديلين 11والرياضيات إحراز 

سدددداعة معتمدددددة ومجموعددددة  12مجموعددددة العلددددوم : والبددددديل الثدددداني. سدددداعة معتمدددددة 11ومجموعددددة الرياضدددديات 
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كيميددددداءث الفيزيددددداءث الرياضدددددياتث ألاحيددددداءث ال: وتشدددددمل املدددددواد الدراسدددددية آلاتيدددددة. سددددداعة معتمددددددة 12الرياضددددديات 

يتعددددين علدددددذ : ومجموعددددة العلددددوم التجاريددددة. سدددداعة مددددن أحددددد البددددديلين مددددن املسدددداقات ألاخددددر   11باطضددددافة إ ددددذ 

سددداعة معتمددددة بحسدددب  11الطلبدددة الدددرا بين فدددي اسدددتكمال الدراسدددة فدددي أحدددد مجددداالت العلدددوم التجاريدددة إحدددراز 

 11سددداعات معتمددددةث واسدددتكمل الطالدددب  2ث والرياضددديات سددداعة معتمددددة12العلدددوم التجاريدددة : التوزادددع آلاتدددي

تمثددل مجموعددة مدددن املددواد أو املناشدددط  :واملسددداقات التطبيقيددة إلاثرائيدددة .سدداعة معتمدددة مدددن املسدداقات ألاخددر  

التدددي تفيدددد فددددي توسددديع مددددار  الطالددددب والقاعددددة املعرفيدددة واملهاريددددة لديدددهث وتعدددده ملشدددداركة نشدددطة ومجزيدددة فددددي 

بوابدة مكتدب التربيدة العربدي للددول ) سداعات مسداق خدمدة املجتمدع( 1)سداعةث و( 11)تها املجتمعث وعدد سداعا

 (.1221  إدارة املناهجث 1212ألاعضاءث

دوا ي تطوير املناهج وتوجهاتهث : تناول إلاطار العام ملناهج التعليم في الجمهورية اليمنية :الجمهورية اليمنية

تربويدددددددة مبدددددددادي السياسدددددددة التعليميدددددددةث ألاهدددددددداف العامدددددددة للنظدددددددام املفددددددداهيم واملوجهدددددددات الرئيسدددددددةث الفلسدددددددفة ال

التعليمدددديث مواصددددفات املتخددددرج مددددن التعلدددديم العددددامث مصددددفوفة ألاهددددداف العامددددة وأهددددداف املراحددددل الدراسدددديةث 

 (.1211إلادارة العامة للمناهجث)والخطة الدراسية 

ة مدن وزارة التربيدة 
مل
دكل برعدداد منداهج املدواد الدراسدية ثدم إعدداد وفي ضوء إلاطار العام للمنداهج تقدوم فدرق ُمش 

 (.1221مقبلث)الكتب ودالئل املعلمين بواسطة لجان تشكلها الوزارة

الثدانوي العدام : وبالنسبة ملسارات التعليم الثانوي في اليمنث يشتمل التعليم الثانوي علدذ ندوعين مدن التعلديم 

 . والثانوي املسي والفني

تعليم مجاني  ير إلزامي توفره الدولة بحسب إمكاناتها ملدة ث ث سنوات للفئة والتعليم الثانوي العامث هو    

القران الكريم وعلومهث التربيدة إلاسد ميةث اللغدة : يدرس الطالب في الصف أول ثانوي مواد(. 11-11)العمرية 

ءث اللغددددة إلانجليزيددددةث العربيددددةث التدددداريخث الجغرافيدددداث واملجتمددددع اليمندددديث الرياضددددياتث ألاحيدددداءث الكيميدددداءث الفيزيددددا

 .التربية البدنيةث والتربية الفنية

واملددواد املشددتركة بددين  .القسددم العلمددي والقسددم ألادبددي: ويتفددرع التعلدديم  عددد الصددف ألاول ثددانوي إ ددذ قسددمين    

ث القدددران الكدددريم وعلومدددهث التربيدددة إلاسددد ميةث اللغدددة العربيدددةث اللغدددة إلانجليزيدددةث التربيدددة البدنيدددة: القسدددمين هدددي

الرياضددددياتث ألاحيدددداءث : أمددددا املددددواد الخاصددددة بالقسددددم العلمددددي(. ألادبددددي 11ال تدددددرس فددددي الصددددف )والتربيددددة الفنيددددة 

التاريخ والجغرافياث و حصاء الريا  يث باطضافة إ ذ علم : الكيمياءث الفيزياءث واملواد الخاصة بالقسم ألادبي

 .ألادبي11فسث والفلسفة واملنطق في الصف وعلم الن.ألادبي11 جتماعث ومبادي  قتصاد في الصف 

مدة التدريب الثانوي املسي سنتانث والفني ث ث سنوات  عد التعليم : والتعليم الثانوي الفني والتدريب املسي 

ألاساسدد يث حيددث إن الطالدددب الددذي يتخدددرج مددن الصدددف التاسددع أساسدد ي يمكنددده أن يواصددل دراسدددته فددي الصدددف 

بوابددة مكتددب التربيددة العربدددي ) أو فددي مدرسددة ثانويددة( صددنا ي أو زرا دددي أو تجدداري ) العاشددر إمددا فددي معهددد مسددي فنددي

 (.أ1212  فريق جودة التعليمث1212للدول ألاعضاءث
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ث (1211)يتضددددددمن مشددددددروع إلاطددددددار املرجعددددددي العددددددام للمنهدددددداج الدراسدددددد ي الددددددوطني بدولددددددة الكويددددددد: دولــــــة الكويــــــت

العددام مددا قبددل الجددامعيث باعتبارهددا الغايددات التربويددة  الصددفات املنشددودة لشخصددية املددتعلم حتددى  هايددة التعلدديم

التدددي تحددددد الددددور املنتظدددر مدددن النظدددام التعليمددديث وأن تركيدددز املمارسدددات التعليميدددة عليهدددا هدددو الطريدددق الصدددحيح 

لتحقيق النتائج املرجوة من التعليمث وتم وضع معيار أداء لقياس مد  تحقق  ل صفة في  خصية املتعلمث 

باألدلددددددة "عيدددددار مددددددن خدددددد ل مسشدددددرات أداء مناسددددددبةث وتددددددم تضدددددمين  ددددددل ذلدددددد  فيمدددددا يسددددددمى حيدددددث يقدددددداس هددددددذا امل

 ."التعليمية

ستخدم في التتبع   
ُ
وألادلة التعليمية تعبر عن الغايات التربويةث التي تدل علذ النتائج املرجوة من التعليمث وت

يمددي وتكوينددده وفددق منظددور تربدددوي الفعددال لنتددائج الدددتعلم علددذ امتددداد سدددنوات الدراسددةث وتددم بنددداء الدددليل التعل

تعليمددددي لتوجهددددات الدولددددة نحددددو املسددددتقبلث مددددع مراعدددداة التوجهددددات العامليددددة فددددي التعلدددديمث و سددددتناد إ ددددذ مصددددادر 

وطنية وعربية ودوليةث ومن املمكن إجراء تعدي ت علذ ألادلة التعليمية بحسدب املعطيدات التربويدةث والددليل 

 :ناتث هيالتعليمي مفهوم ُيعبر عن ث ثة مكو 

وهدددي صدددفة يسدددتهدف النظددددام التعليمدددي تنميتهدددا إ دددذ أقصدددد ى مدددا تسدددمح بدددده : الصدددفة املنشدددودة لشخصدددية املددددتعلم

قداس مدن خد ل معيدار 
ُ
استعدادات املتعلم علذ امتداد سنوات الدراسةث وتشمل مجموعدة قددرات وكفداءات ت

تعلم فدي اكتسدال مجموعدة قددرات ألاداءث وهو معيدار وطندي للتعلديم العدام مدا قبدل الجدامعيث يحددد مسدتو  املد

 . وكفاءات مستهدفة باستخدام نسب مئوية

ومسشر ألاداءث وهو مسشر تعليمي ندو يث يحددد مسدتو  املدتعلم فدي تحصديل قددرة أو كفداءة معيندةث مدن خد ل  

 .درجة يحصل عليها املتعلم في عملية التقييم

والعامليددددةث التواصدددلث التعدددداون واملشدددداركةث إدارة  زدهددددار الشخصددد يث املواطنددددة : وتحدددددت ألادلددددة التعليميدددة فددددي

ثدم جددول مسشدرات ألاداء وفدق ألادلدة . ث حدل املشدك تث  بتكدار وإلابدداع(النقددي)املعلوماتث التفكير الناقد 

الددليلث الصدفةث معيدار ألاداءث اسدم مسشدر ألاداءث عبدارة مسشدر : التعليميةث حيث  اند بنيدة الجددول تتضدمن

 . ل مسشرات ألاداء وفق ألادلة التعليميةوتفاصي. ألاداء

إ ددذ أن عمليددة تددأليف (  1211)أمددا بالنسددبة للمندداهج والكتددب املدرسددية فقددد أشددار الحربددي الددوارد فددي الرمضددان  

املندداهج الدراسددية ليسددد  سدديطة فهددي تبدددأ بتشددكيل لجددان التوصدديف والبندداء للمنهدداج الدراسدد يث حيددث يقددوم 

في الوزارة ملخاطبة الجهات املتخصصة في املنهاجث سواء في التوجيده العدام أو  القطاع بمراسلة الجهات العليا

فددي الجامعدددة ث ومدددن ثدددم إب  هدددا بترشددديح  عددد  ألا ددداديميين لتشدددكيل لجدددان التوصددديف والبنددداء التدددي تعدددد تقريدددًرا 

 عددن املنهدداج وفددق خبراتهدداث ثددم تسددلم التقريددر إ ددذ قطدداع املندداهج الددذي يقددوم باملراجعددة مدد
ً

ن قبددل بدداحثين متكددام 

تربويين متخصصين  دل فدي مجالده الدراسد يث علدذ أن تعتمدد  عدد ذلد  لجندة التوصديف والبنداء التقريدر  شدكل 

 . هابي وتصرف لبجنة مستحقاتها
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يتم  عدد ذلد  مخاطبدة الجهدات املختصدة مدرة أخدر  حدول تدأليف الكتدال املدرسد يث وتشدكل »: وأضاف الحربي

بالبجنددة ألاو ددذث فتأخدذ تقريددر التوصديف والبندداء ل سترشدداد بدهث ومددن ثددم لجندة أخددر  للتدأليف لدديس لهددا ع قدة 

تصددددددر التقريدددددر علدددددذ شدددددكل كتدددددال مدرسددددد ي فدددددي أوراق مفهرسدددددةث وعلدددددذ قدددددر  مددددددمج مددددددعم بالصدددددور الخاصدددددة 

بددداملحتو  العلمدددي للمدددادة مدددع التأكيدددد علدددذ  لتدددزام باملصددددر العلمدددي واملراجدددعث الفًتدددا إ دددذ أن الخطدددوة ألاخيدددرة فدددي 

املنداهج هدي تحويدل ألاوراق إ دذ مجلدد مدرسد ي ينددزل إ دذ امليددان مدن خد ل مناقصدات للطباعدةث تدتم عبددر  تدأليف

 . (1211يوليوث 11الرمضانث  (مجموعة من الشر ات املحلية والعاملية

التعلددديم : وبالنسدددبة ملسدددارات التعلددديم الثدددانوي فدددي الكويددددث يشدددتمل التعلددديم الثدددانوي علدددذ ندددوعين مدددن التعلددديم  

الصدف ألاول الثدانوي عدام وموحددث يددرس فيده : والتعليم الثانوي العام. نوي العام والتعليم الثانوي الفنيالثا

 –تددددداريخ الكويدددددد . الطلبدددددة القدددددران الكدددددريمث التربيدددددة إلاسددددد ميةث اللغدددددة العربيدددددةث اللغدددددة إلانجليزيدددددةث الرياضددددديات

ويتفددرع مدن الصددف الثدداني الثددانوي إ ددذ . يددة البدنيددةاملعلوماتيدةث وعلددم الفيزيدداءث وعلددم ألاحيداءث والكيميدداءث والترب

القدران الكدريمث التربيدة إلاسدد ميةث : القسدم العلمدي والقسدم ألادبديث ويددرس الطلبدة فدي القسدم العلمدي: قسدمين

وعلددم الفيزيدداءث وعلددم ألاحيدداءث والجيولوجيدداث والكيميدداءث والتربيددة . اللغددة لعربيددةث اللغددة إلانجليزيددةث الرياضدديات

القران الكريمث التربية إلاسد ميةث اللغدة : ث وفي القسم ألادبي1واختيار حر 1ةث واملعلوماتية واختيار حرالبدني

واختيدددار  1العربيدددةث اللغدددة إلانجليزيدددةث اللغدددة الفرنسددديةث إلاحصددداءث املعلوماتيدددةث والتربيدددة البدنيدددةث واختيدددار حدددر

افيددا واقتصددادث التدداريخ إلاسدد ميث علددم الددنفس إضددافة إ ددذ ذلدد  يدددرس طلبددة الثدداني الثددانوي ألادبدديث جغر .1حددر

فدددي املقابدددل يددددرس طلبدددة الثالدددث الثدددانوي ألادبددديث قضدددايا البيئدددةث تددداريخ العدددالم الحدددديثث الفلسدددفةث . و جتمددداع

 (.1212/1211بوابة مكتب التربية العربي للدول ألاعضاءث)الدستور 

ساسددية فددي اململكددة العربيددة السددعودية التددي ترسددم يمثددل إطددار املندداهج الوثيقددة ألا  :اململكــة العربيــة الســعودية

الصدددددورة الكليدددددة للمنددددداهج مدددددن حيدددددث مجددددداالت الدددددتعلمث وأولويدددددات املنهددددداجث والقددددديمث واملهددددداراتث وفًقدددددا للمبدددددادي 

التوجيهيددة مددن حيددث بندداء محتددو  املنهدداجث وعمليددات التعلدديم والددتعلمث والتقددويم وتقنيددة املعلومددات و تصددال  

وتتمثددل املجدداالت الرئيسددة للددتعلم فددي التربيددة إلاسدد ميةث اللغددة . يددة معددايير مندداهج التعلدديملتحقددق فددي مجملهددا رؤ 

العربيدددةث الرياضدددياتث العلدددوم الطبيعيدددةث الدراسدددات  جتماعيدددةث اللغدددة إلانجليزيدددةث التقنيدددة الرقميدددةث التربيدددة 

املواطندددة : ار أولويدددات املنهددداجإ دددذ جاندددب مجدددال الدددتعلم  ختيددداري  كمدددا يتضدددمن إلاطددد. الفنيدددةث والتربيدددة الصدددحية

تقو  هللاث : املسسولةث مكانة اململكة ودورها الرياديث والتنمية املستدامةث كما يتضمن القيم الرئيسة أهمها

الوسددطية و عتدددالث تقدددير الددذاتث الشددغف املعرفدديث تقدددير العمددل وإتقانددهث املسددسوليةث إ ددذ جانددب املهددارات 

إلابددددددا ي والنقدددددديث حدددددل املشدددددك تث التواصدددددلث اسدددددتخدام التقنيدددددةث التعددددداون  التفكيدددددر (: الكفايدددددات املشدددددتركة)

. كمددددا يحدددددد إلاطددددار مسددددتويات الددددتعلم مددددن ريدددداض ألاطفددددال وحتددددى الصددددف الثدددداني عشددددر. واملشدددداركة املجتمعيددددة

 التددددوازنث التددددرابطث: واملبددددادي التوجيهيددددة ملعددددايير مندددداهج التعلدددديم العددددام والتددددي تتمثددددل فددددي مبددددادي محتددددو  املنهدددداج

التكامل و تساقث الشمولث املرونةث التركيز والعمقث التوقعات العاليةث و رتباط بالواقعث ومبادي التعلديم 

مدددتعلم نشدددط وإيجدددابيث الددددتعلم ذو املعندددىث التعلددديم لبجميدددع ثالجددددودة والتميدددزث بيئدددة الدددتعلمث تشددددجيع : والدددتعلم



 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 

 110 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

ج التقنيدة فدي محتدو  الدتعلم ثوتو يدف التقنيدة دمد: التفكير و ستقصاءث ومبادي تقنيدة املعلومدات و تصدال

التخطدددددديط للتقددددددويم ثتنددددددوع أدوات التقددددددويم ثصدددددددق أدوات : فددددددي التعلدددددديم والددددددتعلمث ومبددددددادي عمليددددددات التقددددددويم

التقددويم وثباتهددا ثالتقددويم عمليددة مسددتمرةث املددتعلم شددري  فددي التقددويم ثتقددارير قيدداس ألاداء ثوتو يددف التقددويم 

 .في تطوير التعليم

ة إ ددددددذ متطلبددددددات تطبيددددددق معددددددايير مندددددداهج التعلدددددديم العددددددامث وإتاحددددددة خيددددددارات متنوعددددددة لتصددددددميم املندددددداهج باطضدددددداف

وتحقيق أعلذ التوقعات مدن املتعلمدين مدن خد ل اسدتراتيجيات ...وتقويمها وتطويرها وتقديمها بطرق إبداعية 

تطبيددق بددين هيئددة التعلددديم تحديدددد أدوار ال. ومددواد تعليميددةث ومصددادر تعلددم متنوعدددة ال يفددي  هددا الكتددال املدرسدد ي

 (.1212هيئة تقويم التعليم والتدريبث)والتدريبث ووزارة التعليم 

 :ومن أهم م مح التطور في املناهج بالسعودية آلاتي  

  دمددددج وزارتددددي التربيددددة والتعلدددديم ووزارة التعلدددديم العددددا ي فددددي وزارة واحدددددة  هدددددف تطددددوير التعلدددديم  شددددكل

 .متكامل

 عن الكتب السابقةمواءمة الكتب الدراسية لت 
ً

 .كون صالحة للبنين والبنات بدال

  تفعيدددل اسدددتخدام التقنيدددة وربطهدددا بالكتدددب الدراسدددية ودمجهدددا فدددي عمليدددة التعلددديم والدددتعلم مدددن خددد ل

مندددددداهج رقميددددددةث كمددددددا أ هددددددا تركددددددز علددددددذ تفعيددددددل دور الوسددددددائل التعليميددددددة  شددددددكل أكبددددددر أثندددددداء التدددددددراس 

 .واستخدام طرق واستراتيجيات تدراسية حديثة

  تركددز املندداهج علددذ املهددارات ألادائيددة مددن خدد ل العمددل واملمارسددة الفعليددة لةنشددطة وربددط املعلومددات

 .والتعلم بالحياة الواقعية

  تحقيدددق التكامدددل والتدددرابط بدددين املدددواد الدراسددديةث وذلددد  مدددن خددد ل دمدددج  عددد  املدددواد مدددع  عضدددها فدددي

 .في كتال واحد دمج مواد اللغة العربية بفروعها املختلفة: كتال واحد مثل

  تأليف كتال للتربية الفنية واملهنية واخر للتربية البدنية حيث أن هدذا املقدرر افتقدد لكتدال مدرسد ي

 .في أ لب سنوات إقراره

ث تددددددم ربددددددط املنددددداهج الدراسددددددية بالبددددددار ود ليسدددددداعد فددددددي فهددددددم الدددددددرس (هددددددد1112/1112)وفدددددي العددددددام الدراسدددددد ي      

" السددعودية تطــوير املنــال  الدراســية فــي اململكــة العربيــة "الطلبددة  وشددرحه  ولزيددادة الحصدديلة املعرفيددة لددد 

 .(.ت.د)

التعلدديم : وبالنسددبة ملسددارات التعلدديم الثددانوي فددي السددعوديةث يشددتمل التعلدديم الثددانوي علددذ نددوعين مددن التعلدديم 

ة العامدددة الجديدددد  تدددممل اعتمددداد نظدددام الثانويددد وفدددي التعلددديم الثدددانوي العدددام. الثدددانوي العدددام والتعلددديم الثدددانوي الفندددي

عليموزا ه من قبل1111 رات التدي يدرسدها  رة التمل ظدام علدذ املقدرمل عليمث واعتمد هذا النمل  هدف تحسين كفاءة التمل

ظددام  ددةث كمددا أنمل مددوادمل هددذا النمل ددة العاممل ددة فددي الثانويمل ددة الددث ث لتحديددد نتيجتدده النهائيمل الددب فددي السددنوات الثانويمل
مل
الط

لبة حسب املسار الذي ير بون بدراسته
مل
رات علذ العديد  حيث. تختلف  شكل كبير بين الط يعتمد نظام املقرمل

صات املتاحة  ا تي  :من املوادمل حسب البرامج والتخصمل

https://mhtwyat.com/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%a1/
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دددداتث : البرنــــامج املشــــتر  ددددةث  جتماعيمل اتث العلددددومث اللغددددة إلانجليزيمل ياضدددديمل ددددةث الرمل ةث اللغددددة العربيمل العلددددوم الشددددرعيمل

ة دةالرياضيمل : التخّصص ّي ملسار العلوم الطبيعّيةالبرنامج . التربية املهنيمل دةث اللغدة إلانجليزيمل . اتث العلدوم الطبيعيمل

دددددددددةث : التخّصصـــــــــ ّي ملســـــــــار العلـــــــــوم إلانســـــــــانّيةالبرندددددددددامج  دددددددددةث اللغدددددددددة إلانجليزيمل ةث اللغدددددددددة العربيمل دددددددددرعيمل
مل

العلدددددددددوم الش

دددة ددداتث العلدددوم إلاداريمل ث قدددران كدددريم : البرندددامج  ختيددداريمل .  جتماعيمل ة .1ث حاسدددب 1ث فقددده 1التددددريب العملددديمل مدددادمل

ةEnglish 6ة املحاسدبةث مدادمل  ة English 7 TOEFL 1ث مدادمل ث البحدث ومصدادر املعلومداتث English 8 IELTSث مدادمل

ددددةث علددددم ألارضث علددددم الفلدددد  يمل ة ويبلددددت وزن  دددددلمل . التربيددددة الفنمل راسدددديمل
رات الدمل ظددددام الجديددددد علددددذ املقددددرمل واعتمددددد النمل

ة ع .ساعات 1واحدة منها  رات لطلبة املرحلة الثانويمل مث 1212هد املوافدق لعدام 1112ام واعتمدت الوزارة املقرمل

ددى عددام  ظددام الجديددد الددذي اسددتمرمل حتمل حددو 1212هددد املوافددق لعددام 1111وهددو النمل لبددة علددذ النمل
مل
مث وذلدد  لتأهيددل الط

ددددة فددددي اململكددددةث كمددددا يسدددداعد هددددذا  ددددة التعليميمل تددددائج التددددي تهدددددف إليهددددا العمليمل املطلددددول وضددددمان الحصددددول علددددذ النمل

لبددة فد
مل
ظدام فدي تنميددة مواهدب الط خداذ القددرارات املناسدبة أيًضدداالنمل

مل
أمدا التعلدديم التقندي واملسددي . ي حددلمل املشدك ت وات

بوابدددددددددة مكتدددددددددب التربيدددددددددة العربدددددددددي للددددددددددول  فيدددددددددوفر بدددددددددرامج تدريبيدددددددددة فدددددددددي مجددددددددداالت الصدددددددددناعة والتجدددددددددارة والزراعدددددددددة

 .(1212وزارة التعليم ث  1212ألاعضاءث

 :املرحلة الثانوي وهيعلذ تطبيق نظام جديد ملسارات  1111وعملد الوزارة من عام    

املسددار العددامث مسددار علددوم الحاسددب والهندسددةث مسددار الصددحة والحيدداةث مسددار إدارة ألاعمددالث املسددار الشددر يث 

وفيما هو اتن توضيح ملسارات املرحلة الثانوية باالستناد . حيث يقدم  ل مسار فر  تعلم مختلفة ومتجددة

 .(ت.فيةث دمسارات املرحلة الثانوية النشرة التعري" إ ذ 

هدددددددي سدددددددنة تمهيديددددة يددددتم فيهددددا إلاعددددداد العددددام للطالددددب مددددن خدددد ل دراسدددددددة مددددواد تتعلددددق : السددددنة ألاو ددددذ املشددددتركة

بالدراسددددددددات إلاسددددد ميةث واللغددددددددة العربيدددددةث والعلددددددددوم  جتماعيدددددةث والعلدددددوم الطبيعيددددددددةث والرياضدددددياتث والتقنيدددددة 

دد  املهدددارات التخصصيدددة والتددددي بددورها تهيـهددددم ل لتحداق برحددددد  املسددددارات  الرقميدددةث واللغة إلانجليزيةث وبعد

عبر عمليات التسدددكين  والتدددي تحدد مسدددار الطالب الذي يتناسدددب مع ميوله واتجاهاتددده وقدراتهث بحيث يكمل 

 .السدددنتين التاليتين في املسدددار املحدد بنجاح

التقنيدددددة الرقميدددددةث والتفكيدددددر : و دددددذ املشدددددتركة مجموعدددددة مدددددن املدددددواد الدراسدددددية الجديددددددة مثدددددلتقددددددم فدددددي السدددددنة ألا 

 (.النقدي)الناقد

يركدددددددز املسدددددددار العددددام علددددذ املجدددداالت الرئيسدددددددة فددددي العلدددددددوم الطبيعيددددة وإلانسددددانيةث بأسدددددددلول يعدددددددزز : املسددددار العددددام

ء وحدل املشدك ت بطدرق عمليدةث كمددددا يركدز علدذ الجانددددب الرقمدي مهارات التحليدددل والتفكيدددر العلمي و ستقصدا

من خددد ل مدددواد التقنيددددة الرقميددددة العامدة  ممدا يسددددهم فددددي إعدداد متعلددددم مسهدل للمشدددداركة الفاعلدة فددددي تنميدة  

لقدددددددرارات التددددي تقيددددده فددددي حياتدددده الشدددددددخصية الوطدددددددن وبنددددددداء اقتصددددددداد املعرفدددددددة ومجتمعهدددددددا  قدددددددادًرا علددددذ اتخددددددداذ ا

والتعليميددددددة واملهنيدددددددة  عبدددددددر تعليمددددددده الخبدددددددرات التدددددددي يحتاجهدددا  فيبندددددددي املددددتعلم تصدددددددوًرا عددددن الفددددر  الدراسدددددددية 

قددددددم فددددي املسدددددار العدام خدد ل السدددددنتين الثانيدددد
ُ
ة والثالثددة مجموعددددة مددن املددواد واملهنيددددة الواعددددددة املرتبطدة  هدداث وت
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التقنيدة الرقميددددةث واللياقددددة والثقافددددة الصحيددددةث :   الدراسددددية الجديدددددة واملحدثدة تهتددددم بمجداالت متعددددددة مثدل

  .والفندددونث واملواطندددة الرقميدددةث وعلدددوم ألارض والفضددداءث واملجدددال  ختياريث ومشدددروع التخرج

سدددعذ هذا املسدددار لتعزيدددز الصحة والرفددداهث وتنمية  قتصاد الوطني من خ ل اسدددتثمار : مسار الصحة والحياة

طاقدددددددات أبندددداء الوطدددددددن فدددددددي التخصصددددات الطبيددددة والحيويدددددددةث وتددددوجيههم نحددددو التخصصددددات التددددي تتناسدددددددب مددددع 

يدددوفر خبددددددرات تعليميددددددة تجريبيدددة تعتمددددددد علدددذ ربددددددط النظريدددة  ميدددولهم وقددددراتهم وحاجددددددات سددددددوق العمدددلث حيددددددث

مرتبطدة ببيئتده وحياتدددده  ( Problems world-Real)  بالتطبيددددقث مدن خد ل تزويددددد الطالدب بمشدك ت واقعيددددة

جاهدات نحدو املجداالت اليوميةث والتي بدورها تسدددهم في تعزيدددز التحصيل العلمي وتحسدددين املهددداراتث وتنمية  ت

العلميددة ومنهددا املهدددددن الطبيدددددة والحيويدددددة التددي يتطل هددا سدددددوق العمدددددل املحلددي وإلاقليمددي مدددددن خدد ل تقددديم مندداهج 

 .دراسدددية تتسدددم بالعمدددق املعرفي واملهاري وتعدددزز التكامل بين فدددروع العلوم املختلفدددة ذات الع قة

سددددار الصدحة والحيدددداة خدددد ل السددددنتين الثانيددددة والثالثدة مجموعددددة مدن املددددواد الدراسددددية الجديددة وتقددددم فددددي م 

العلدددددوم الصحيدددددةث وتطبيقدددددات فدددددي العلدددددوم الصحيدددددةث وأنظمدددددة جسدددددم : واملحدثدددددة تهددتم بمجدداالت متعدددددددة مثددل

 .و بتكار فدددي العلدددوم الصحيدددةث ومشدددروع التخرجإلانسانث وتطبيقات فدددي إلاحصاءث 

يسدددددددددعذ هددددددذا املسدددددددددار إ ددددددذ تنشدددددددددئة جيددددددل منددددددتج لبحلددددددول الرقميددددددةث ال يكتفددددددي : مسددددددار علددددددوم الحاسددددددب والهندسددددددة

باالستخدام و سته   لتل  التقنيدددات بدددل يذهدددب  عيدددًدا وراء ذل ث من خد ل مسددددار متخصدص يعندى بددمج 

علددددوم الحاسدددددددب مددددع الهندسدددددددةث ويسهدددددددل طدددددددلبة املرحلدددددددة الثانويدددددددة طكمددددال دراسدددددددتهم ألا اديميددددة فددددي تخصصددددات 

علدوم الحاسددددب والهندسدددددةث والتددددي تشددددكل النسدددددبة ألاكبدر مدن حصدددددة و دائف املسددددتقبلث مددع إمكانيدة أن يتجدده 

إمددا  شدددددكل مباشدددددرث أو  عددد انخددراطهم فدددددي بددرامج تخصصددية قصيدددددرة  عددد خريجددو هددذا املسدددددار لسدددددوق العمدددددل 

 .املرحلة الثانويةث تسددداعدهم فدددي  لتحاق بو ائف تتناسدددب مع املهارات املكتسدددبة في هدددذه املرحلة

قددددم في مسدددار علدوم الحاسددددب والهندسددددة خد ل السددددنتين الثانيددددة والث   
ُ
الثددددة مجموعدة مدن املدواد الدراسددددية وت

علدم البيانداتث وإنترندد ألاشدياءث والدذ اء  صدطنا يث وألامدن : الجديددددة واملحدثة تهتدددم بمجداالت متعددددددة مثدل

 .السيبرانيث والهندسةث ومشروع التخرج

ددددا وقددادًرا يسدددددعذ مسدددددار إدارة ألاعمددال  إ ددذ إعدددددداد املتعلدددددم : مسددار إدارة ألاعمددال
ً
 ومنتجد

ً
ليصبدددددح مواطًنددا مسددسوال

علدددددى اتخدداذ القدددددرارات الذكيدددددة التددي تفيددده فدددددي حياتدده الشدددددخصية والتعليميددة واملهنيددة  عبددر إكسدددددابه الخبدددددرات 

الفددددر  املهنيددددة  التددددي يحتاجهددددا  فدددددددي املجدددداالت العلميدددددددة املرتبطددددة بدددددددردارة ألاعمددددال  فيبنددددي املتعلدددددددم تصددددوًرا عدددددددن

والدراسدددية الواعددددة املرتبطة  هاث اتخددداذ قرارات صائبة نحو الحيددداة والتوجه التعليمي واملسدي املسددددتقبلي  بنداًء 

  .علذ املعدددارف واملهارات و تجاهات والقيم املهنية ألاساسية املكتسدددبة أثناء الدراسدددة باملسدددار

دار إدارة ألاعمدددال خدددددد ل السددددددنتين الثانيددددددة والثالثددددددة مجموعدددة مددددددن املددددددواد الدراسددددددية الجديددددة يقدددددددم فددددددي مسددددد  

التسدددددددددويق وإلادارةث و قتصددددددددادث واملحاسدددددددددبةث وريدددددددددادة ألاعمدددددددددالث  :واملحدثدددددددددددة تهتددددددددددددم بمجددددددددداالت متعدددددددددددددة مثدددددددددل

 .وتطبيقات في إلاحصاءث والقانونث ومشروع التخرج
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يسددددعذ املسددددار الشددددر ي إ دذ  تعزيددددز ألاسدس املعرفيددددة والعقديددددة والفقهيددددة والتعبديددددة وألاخ قيدة : لشر ياملسار ا

والسدددلوكية والقيدددم إلاس مية والهويدددة الوطنيدددةث وبناء الشدددخصية الوسدددطية لدددد  املتعلميدددن  ليكونوا قادريدددن 

اء فددددي مجدتمعهمث وتكويددددن الشددددخصية العلميدة امللتزمددددة واملتميددددزة فدي فهمهدا العميدق والشددددامل علدددى العمدددل ال بنمل

للقددددران الكددددريمث والسدددددددنة النبويددددة الشدددددددريفةث وألاحكددددام الشدددددددرعية املسدددددددتنبطة منهمدددداث وإعددددداد طدددددددلبة مسهليدددددددن 

ن أمددددور الحيددددددداةث وتأهيلهدددددددم للو ددددائف املدرجددددة فدددددددي التصددددنيف ملعرفددددة حكددددم اللددددددده تعددددا ذ فددددي  ددددل مددددا يسدددددددتجد مدددد

  .السدددعودي للمهن

قددددم فدددي املسددددددار الشددددددر ي خددد ل السددددددنتين الثانيدددة والثالثدددة مجموعددددددة مدددن املدددواد الدراسددددددية الجديددددة واملحدثدددة 
ُ
ت

القددددددددددرانث واملواطندددددددة الرقميددددددددددةث  مصطلددددددددددح الحديددددددددددثث وأصدددددددول الفقددددددددددهث وعلدددددددوم: تهدددددددتم بمجددددددداالت متعدددددددددة مثدددددددل

 .(.ت.وزارة التعليمث د)والقانونث وتطبيقدددات في القانون ومشروع التخرج 

تعريفهددا وتعريددف : قدددم إلاطددار العددام ملعددايير املندداهج العمانيددة توضدديًحا عاًمددا للمعددايير مددن حيددث :ســلطنة عمــان

ومنطلقاتهدددددداث وفلسددددددفتهاث وتوصدددددديف الوثددددددائق املعددددددايير معددددددايير املندددددداهج التعليميددددددةث وأهميتهدددددداث ومبددددددررات بناءهدددددداث 

 ايددددات : العمانيدددة التدددي تعبدددر عدددن مجموعدددة مدددن الوثدددائق ألاساسددددية لكدددل مدددادة دراسددديةث وتتكدددون  دددل وثيقدددة مدددن

أفددددراد متزنددددون وإيجددددابيونث طلبددددة مقدددددرون وملتزمددددونث متعلمددددون مددددد  الحيدددداةث مواطنددددون مسددددسولون : التعلدددديم

ذ مخرجدددات الددتعلم العامدددةث ووثددائق املدددواد الدراسددديةث والتددي تضدددمند التوقعدددات باطضددافة إ ددد. واعتددزون بدددوطنهم

 .املعرفيةث وخريطة توزاع موضوعات املجاالتث ومعايير ومخرجات التعلم

 علدددذ التعامدددل مدددع    
ً
نظدددًرا ألهميدددة تطدددوير املنددداهج الدراسدددية ودورهدددا فدددي إيجددداد مخرجدددات تعليميدددة جيددددة قدددادرة

دا لتطدوير مختلدف املنداهج الدراسديةث تضدم مختصدين مدن املسسسدات شدكلد  املستجدات العاملية 
ً
الدوزارة فرق

 هدف تطوير املناهج الدراسية في ضوء  التعليمية املتخصصة وبع  املعلمين واملشرفين من الحقل التربويث

وتقددديم أسددس ومعددايير بندداء املندداهجث وم حظددات معلمددي املددواد الدراسددية واملشددرفين املنفددذين لهددا فددي املدددارسث 

وقدددد شدددهد العددددام . رؤيدددة حديثدددة وواتدددحة ملدددا ينبأدددي أن تكدددون عليددده املنددداهج الدراسدددية خددد ل املرحلدددة القادمدددة

واللغدددددددددددة  نجليزيدددددددددددة للصدددددددددددف  م تطدددددددددددويًرا لدددددددددددبع  املنددددددددددداهج كمنددددددددددداهج اللغدددددددددددة العربيدددددددددددةث1211/1211الدراسددددددددددد ي 

 دددددعث ومنددددداهج املهدددددارات وكتدددددال اللغدددددة  نجليزيدددددة للصدددددف الحدددددادي عشدددددرث وكتدددددال العلدددددوم للصدددددف الرا الثالدددددثث

 (.1211/نوفمبر/12")املناهج الدراسية" الفردية

الصددددفين ( الثددددانوي )وبالنسددددبة ملسددددارات التعلدددديم الثددددانوي فددددي سددددلطنة عمددددانث يشددددمل التعلدددديم مددددا  عددددد ألاساسدددد ي 

ويدددددوفر البرندددددامج مسدددددارات أ اديميدددددة متعدددددددة للطلبدددددةث حيدددددث يطلدددددب مدددددن جميدددددع . الحدددددادي عشدددددر والثددددداني عشدددددر

الحادي عشر والثداني عشدر بحيدث تدزود هدذه املدواد الدراسدية : ار مواد دراسية في  ل من الصفيناختي :الطلبة

جميع الطلبة باملهارات ألاساسية التي يحتاجون إليها لُتعدهم ملهن محددة في املسدتقبلث مدن خد ل  سدتمرار 

 أو  لتحاق مباشرة  سوق العمل
ً

دة منهج البحث ثم تنفيذ ودراسة ما .في دراسة هذه التخصصات مستقب 

ويددددرس الطلبدددة مدددواد  .فدددي أثنددداء دراسدددتهم بمرحلدددة التعلددديم مدددا  عدددد ألاساسددد ي( دراسدددة عمليدددة أو نظريدددة)مشدددروع 
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حصدة فدي مددارس ذات  11حصة فدي مددارس الفتدرة ألاو دذث و 12املجموعة ألاو ذ بواقع : دراسية في مجموعتين

علددذ أن يختدددار مددن مدددواد العلددوم والرياضددديات مقددرًرا واحدددًدا   الفتددرتينث ويددددرس الطالددب املدددواد الدراسددية أدنددداه

التربيدددة إلاسددد ميةث اللغدددة العربيدددةث اللغددة إلانجليزيدددةث الرياضددديات البحتدددة والتطبيقيدددةث والعلدددوم : وتشددمل املدددواد

ة الثانيدة أمدا املجموعد. ث الدراسات  جتماعيدةث والتوجيده املسدي(الفيزياءث الكيمياءث ألاحياءث والعلوم والتقانة)

مهددارات : حصددة فددي مدددارس الفتددرة ألاو ددذ والفتددرتينث مددن مددواد 11يختددار الطالددب منهددا ثدد ث مددواد دراسددية بواقددع 

اللغدة إلانجليزيدةث ألاحيداءث الكيميداءث الفيزيداءث الحاسدول فدي  تصدال وألاعمدال التجاريدةث الجغرافيداث التدداريخث 

بوابددددة مكتددددب التربيددددة )س الحاسددددول فددددي الصددددف الثدددداني عشددددر ث وال يدددددر الفنددددون التشددددكيليةث الرياضددددة املدرسددددية

 (.1212  املديرية العامة لتطوير املناهجث1212العربي للدول ألاعضاءث

ث (1212)تددددددم تندددددداول رؤيددددددة قطددددددر الوطنيددددددة ( ت.د)فددددددي إطددددددار املنهدددددداج التعليمددددددي الددددددوطني لدولددددددة قطددددددر :دولــــــة قطــــــر

ات القدددرن الحدددادي والعشدددرينث واملنظدددور العدددالمي وكفايددد( 1211-1211)واسدددتراتيجية قطددداع التعلددديم والتددددريب 

وتددددم تحديددددد سدددددمات الطالددددب القطددددري فددددي أ هدددددم . وفلسددددفة املنهدددداجث باطضددددافة للقدددديم والغايدددددات املوجهددددة لإلطددددار

... يٌبرهنددون علدذ نمددوهم الشخصد ي وألاخ قددي و جتمددا يث ندالحون مددد  الحيداةث مبدددعونث ناقدددون : متعلمدون 

التفكيددددددر إلابدددددددا يث والتفكيددددددر الناقددددددد : كفايددددددات مددددددوادث وكفايددددددات أساسددددددية: كفايدددددداتواعتمددددددد إلاطددددددار املقاربددددددة بال

ث الكفايدددددددة اللغويدددددددةث الكفايدددددددة العدديدددددددةث التواصدددددددلث التعددددددداون واملشددددددداركةث التقصددددددد ي والبحدددددددثث حدددددددل (النقددددددددي)

روندددةث ث  نفتدداح وامل(التعلدديم لبجميددع)التميددزث الشددمول : كمددا بددين إلاطددار مبددادي تنظدديم املنهدداج وهددي. املشددك ت

وحدددول التنظددديم الدراسددد ي لدددم يحددددد التوجهدددات الرئيسدددة لددده . التدددوازنث ألاهميدددة و رتبددداطث التكامدددل والتماسددد 

ث 2-1مدددددددن الروضدددددددة إ دددددددذ الصدددددددف الثدددددددانيث والصدددددددفوف: ماعددددددددا ذكدددددددر املدددددددواد الدراسدددددددية حسدددددددب ث ثدددددددة مسدددددددتويات

وقددددد أوتددددك . املشددددتركة ث وفددددق مسددددارات متعددددددة فددددي التعلدددديم الثددددانويث إضددددافة إ ددددذ القضددددايا11-12والصددددفوف 

إلاطار مبادي استراتيجيات التدراس وموجهات تنفيذهاث باطضافة إ ذ استراتيجيات التقدويم وإرشدادات حدول 

 (.ت.وزارة التربية والتعليم العا يث د)تنفيذها 

ف تتو ذ إدارة املناهج ومصادر التعلم مسسولية مراجعدة وتطدوير املنداهج الدراسدية مدن الروضدة وحتدى الصد   

 وسددددوق 
ً

الثدددداني عشددددر بمددددا يتوافددددق واحتياجددددات الطلبددددة املختلفددددة والتددددي تددددسهلهم ل لتحدددداق بددددالتعليم العددددا ي أوال

وتسدددددعذ إدارة املنددددداهج . العمدددددل ثانًيددددداث وفدددددق املعدددددايير والتوجهدددددات العامليدددددة دون الحاجدددددة لبدددددرامج إضدددددافية داعمدددددة

وتقدم هذه املناهج . خ ل املناهج املطورةفي مجاالت البحث وإلابداع و بتكار من  1212لتحقيق رؤية قطر 

وتتعداون إلادارة . طرق تدراس حديثة متوافقة مع املحتو  وتوفر وسائل تعليم إلكتروني داعمة لتعلم الطلبة

مع إدارات الوزارة املختلفة في إعداد محتدو  املنهداج مدن الروضدة إ دذ الصدف الثداني عشدرث كمدا تضدمن تعزيدز 

اليدده بالتعداون مدع الجهدات املختصدة فدي الدولدةث وتحدر  إلادارة علدذ تلبيدة حاجدات قيم املجتمع القطدري وتق

الطلبددة باخت فهددا وتنوعهددا مددن بينهددا دعددم املواهددبث كمددا أ هددا تتددو ذ التنسدديق مددع التعلدديم العددا ي لضددمان توافددق 

 .(.ت.د")التعلم إدارة املناهج الدراسية ومصادر  "املناهج الدراسية مع متطلبات التعليم ما  عد الثانوي 
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دي تطلعدات     
 مسداراتن للطلبدة تليمل

ع
 ث ثة

ُ
حدث

ُ
 التعليم  امل

ُ
ط

ن
وحول مسارات التعليم الثانوي في قطر تضمُن مخط

ث كمدددددا ورد ذكُرهددددددا فدددددي رؤيددددددة  قطددددددر 
ع
ددددددة  والثقافين

ع
ددددددة  و جتماعين

ع
ة ددددددة  1212دولدددددة  قطددددددرع  قتصدددددادين وفدددددي خطددددددة  التنمين

ددددة   ددددلس مسددددارن منهددددا مددددن املسدددداُر العلمدددد: وهددددي. الوطنين
ُ

ث واملسددددار التكنولددددوييث ويتددددألف ث مسدددداُر آلادال  وإلانسددددانيات  يس

ث والتدددددي يجددددددُب علدددددذ جميدددددع  الطلبدددددة دراسددددددُتهاث  ة املشددددددتركة  بدددددين املسدددددارات  الث ثدددددة  مجموعدددددةن مدددددن املدددددواد الدراسدددددين

 
ع
ة بدات  التخصصدين

مل
ُل املتطل  

مل
ث واسدمُح  دلس مسدارن  باطضافة  إ ذ موادن دراسديةن خاصدةن باملسدار  تشدك  للمسدار 

ع
إلاجباريدة

ُم إرشداٌد أ داديمية للطلبدة   افدة  مدن قبدل   دةث وُيقددن بدات   ختيارين
مل
ة   ختيار  من مجموعدةن مدن املتطل للطلبة  برمكانين

  في املدرسة  
 .املرشد  ألا اديميمل

التربيدة إلاسد ميةث : حصدص وهدي12 ففي املسار العلمديث يددرس الطالدب مجموعدة مدن املدواد املشدتركة بواقدع   

ومدددددددواد املتطلبدددددددات التخصصدددددددية إلاجباريدددددددة . اللغدددددددة إلانجليزيدددددددةث التربيدددددددة البدنيدددددددةث املهدددددددارات الحياتيدددددددة والبحثيدددددددة

اللغدددة العربيدددةث الرياضدددياتث ألاحيددداءث الكيميددداءث الفيزيددداء باطضدددافة إ دددذ املتطلبدددات  ختياريدددة : حصدددة 11بواقدددع

. تصددددميم داخلدددديث إدارة ألاعمددددالث الحوسددددبة وتكنولوجيددددا املعلومددددات/ة عمددددارةالفنددددون البصددددري: بواقددددع حصددددتين

آلاداب مسددار أمددا  .... املحامدداة وقددانون الشددر ات ( تخصصدداُت القددانون )ث و...والسياسددة و قتصدداد والجغرافيددا

غدة التربيدة إلاسد ميةث الل: حصدص وهدي12ث فيددرس الطالدب مجموعدة مدن املدواد املشدتركة بواقدع وإلانسانيات

 11ومددددواد املتطلبددددات التخصصددددية إلاجباريددددة بواقددددع. إلانجليزيددددةث التربيددددة البدنيددددةث املهددددارات الحياتيددددة والبحثيددددة

اللغدددة العربيدددةث علدددوم عامدددةث الجغرافيددداث التددداريخث رياضددديات عامدددة باطضدددافة إ دددذ املتطلبدددات  ختياريدددة : حصدددة

. عمددددالث الحوسددددبة وتكنولوجيددددا املعلومدددداتتصددددميم داخلدددديث إدارة ألا /الفنددددون البصددددرية عمددددارة: بواقددددع حصددددتين

التربيددة إلاسدد ميةث : حصددص وهددي12ويدددرس الطالددب مجموعددة مددن املددواد املشددتركة بواقددع : التكنولــو ياملسددار 

ومدددددددواد املتطلبدددددددات التخصصدددددددية إلاجباريدددددددة . اللغدددددددة إلانجليزيدددددددةث التربيدددددددة البدنيدددددددةث املهدددددددارات الحياتيدددددددة والبحثيدددددددة

لومدددداتث علددددوم الحاسددددبث اللغددددة العربيددددةث الرياضددددياتث الفيزيدددداء باطضددددافة إ ددددذ تكنولوجيددددا املع: حصددددة 11بواقددددع

داعُ )تصدميم داخلديث إدارة ألاعمدالث الكيميداء /الفنون البصرية عمارة: املتطلبات  ختيارية بواقع حصتين
ن
ط  ق 

ث الشسون   ة   (.1212التعليمين

 مناقشة النتائج 0.1.2.1

ثددائق و دبيددات التربويددة ملحددور واقددع املنهدداج ومسددارات التعلدديم الثددانوي فددي بقددراءة تركيبيددة لنتددائج تحليددل الو     

يتبددين أن إلاطددار العددام للمنهدداج الددوطني يتددوافر فددي خمددس . الدددول ألاعضدداء بمكتددب التربيددة العربددي لدددول الخلدديج

البحرين  اليمنث السعوديةث سلطنة عمانث وقطرث ومشروع إلاطار املرجعي في الكويدث بينما مملكة: دول هي

 مددددة طويلدددةث وفدددي دولدددة إلامدددارات ال يوجدددد إطدددار عدددام ملنهددداج املدددواد 
ُ
فدددي طدددور إلاعدددداد لإلطدددار الدددوطني للمنهددداج مندددذ

وُاعدد إلاطدار العدام فددي الددول ألاعضداء املرجعيدة إلارشددادية . الدراسديةث وإنمدا يوجدد إطددار عدام لكدل مدادة دراسددية

وهندددددا  . جدددددان إعدددددداد وثدددددائق املنددددداهج علدددددذ املسدددددتو  املركدددددزي لتطدددددوير املنددددداهجث إذ يمثدددددل دليدددددل للمشدددددتغلين فدددددي ل

إلاطددددار العددددام ملعددددايير :" اخت فددددات بددددين الدددددول ألاعضدددداء مددددن حيددددث مكونددددات ألاطددددر املناهجيددددةث وحتددددى فددددي تسددددميتها

إلاطدددار املرجعدددي العدددام للمنهددداج " و" إطدددار منددداهج التعلددديم العدددام" فدددي إلامددداراتث وفدددي الددديمن (الرياضددديات" )املنددداهج
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" إلاطدددار الدددوطني ملعدددايير منددداهج التعلددديم فدددي اململكدددة العربيدددة السددددعوديةث و"و" سددد ي الدددوطني بدولدددة الكويدددد الدرا

 ".إلاطار العام للمنهج التعليمي الوطني دولة قطر" و " إلاطار العام ملعايير املنهاج العمانية 

 أن إلاطددار العدددام ملعدددايير املنهدداج العمانيدددة ال يمكدددن توصددديفه بأندده إطددد  
مل
ار مرجعدددي للمندداهج بدددالر م مدددن تناولددده إال

حيددث . ماهيددة معددايير املندداهج بتوسددعث حيددث يمكددن اعتبددار مددا أورده هددو توصدديف للمندداهج  عددد أن تددم إعدددادها

 :يوصف مكونات وثائق املواد الدراسية لكل مادة

 . ايات التعليم -

 مخرجات التعلم العامة  -

يددددةث خارطددددة توزاددددع موضددددوعات     املجدددداالتث وثددددائق املددددواد الدراسددددية التددددي تضددددمند التوقعددددات املعرف -

 .املعايير ومخرجات التعلمث التعريفات إلاجرائية لبع  املصطبحات

تجلددد البنيددة ( الرياضدديات)فددي دولددة إلامددارات : وقددد تجلددد البنيددة العامددة لةطددر املناهجيددة علددذ النحددو آلاتددي

اهيم وألاوزان النسدبية لندواتج الدتعلمث سمات الطالب إلامدارات يث خارطدة املفد: العامة لكل أطر املواد في

مصفوفة املد  والتتدا عث املعدايير العامدة حسدب املجداالتث وندواتج الدتعلم حسدب الصدف واملحدورث معدايير 

وهدو يشدبه . ألاداءث وإرشادات ملسلفي الكتبث ونماذج تخطيطيةث وإطدار التقيديمث واسدتراتيجيات التددراس

أما إطار اليمن فيمثل إطار عدام لكدل املدواد الدراسدية . ية في إلاماراتأطر بقية وثائق مناهج املواد الدراس

الفلسدددددفة التربويدددددةث السياسدددددية )املفددددداهيم واملوجهدددددات الرئيسدددددةث وإلاطدددددار املرجعدددددي للمنددددداهج : وقدددددد تضدددددمن

وينفدددرد إلاطدددار اليمندددي . ث ومواصدددفات الخدددريجث وأهدددداف املراحدددل ومعاييرهدددا(التعليميدددةث وألاهدددداف العامدددة

 .الخطة الدراسية لكل املواد في التعليم العام بتضمينه

وفي الكويد يتضمن مشروع إلاطار املرجعي العام للمنهاج الدراس ي الوطني بدولة الكويدث الصفات املنشدودة 

لشخصدددية املدددتعلم حتدددى  هايدددة التعلددديم العدددام مدددا قبدددل الجدددامعيث باعتبارهدددا الغايدددات التربويدددة التدددي تحددددد الددددور 

عبر عن الغايات التربويةث وتدل علذ النتائج املرجوة مدن املنتظر من النظا
ُ
م التعليميث وألادلة التعليمية التي ت

سددتخدم فددي التتبددع الفعددال لنتددائج الددتعلم علددذ امتددداد سددنوات الدراسددةث والدددليل التعليمددي مفهددوم 
ُ
التعلدديمث وت

 :ُيعبر عن ث ثة مكوناتث هي

قدداس مددن خدد ل معيددار ألاداءث هددو الصددفة املنشددودة لشخصددية املددتعلمث وتشددمل مج -
ُ
موعددة قدددرات وكفدداءات ت

معيددار وطندددي للتعلددديم العددام مدددا قبدددل الجددامعيث يحددددد مسدددتو  املددتعلم فدددي اكتسدددال مجموعددة قددددرات وكفددداءات 

 .مستهدفة باستخدام نسب مئوية

من خ ل  ومسشر ألاداءث وهو مسشر تعليمي نو يث يحدد مستو  املتعلم في تحصيل قدرة أو كفاءة معينةث - 

 .درجة يحصل عليها املتعلم في عملية التقييم

الددددليلث الصدددفةث معيدددار : جددددول مسشدددرات ألاداء وفدددق ألادلدددة التعليميدددةث حيدددث  اندددد بنيدددة الجددددول تتضدددمن -

 .ألاداءث اسم مسشر ألاداءث عبارة مسشر ألاداء
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 .تفاصيل مسشرات ألاداء وفق ألادلة التعليمية -

 لإلطدار الدذي يعتمدد علدذ الكفايددات ويمثدل مشدروع إطدار املنهداج
ً

. الكدويتيث الدذي يعتمدد علددذ املعداييرث بددي 

 .ويمثل مشروع إطار املنهاج الكويتي نسق جديد يختلف عن ألاطر في الدول ألاعضاء ألاخر  

 ماهيددددددة املعدددددداييرث والرؤيددددددة: ويتندددددداول إلاطددددددار الددددددوطني ملعددددددايير مندددددداهج التعلدددددديم فددددددي اململكددددددة العربيددددددة السددددددعودية    

 :وألاهداف العامةث وبنية معايير مناهج التعليم العام التي تمثلد في

 (.أسماء املواد الدراسية)مجاالت التعليم  -

 .أولويات املنهاج -

 .القيم -

 .املهارات -

املحتو ث التعليم والدتعلمث تقنيدات : كما حدد مستويات التعلمث واملبادي التوجيهية ملعايير التعليم العام

 .تم تناول إرشادات وموجهات التطبيق. لث التقويماملعلومات و تصا

استراتيجية قطداع : وتناول إلاطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر القضايا املرجعية لإلطار -

التعلدددديم والتدددددريبث كفايددددات القددددرن الحددددادي والعشددددرينث املنظددددور العددددالميث فلسددددفة املنهدددداجث والقدددديم والغايددددات 

 :باطضافة إ ذ تناول الجوانب ألاساسية املكونة لإلطار واملتمثلة في. ت الطالب القطري املوجهة لإلطارث وسما

 الكفايات  -

 .مبادي تنظيم املنهاج- -

 (أسماء املواد)املواد الدراسية  -

 .كما تناول استراتيجيات التدراس والتقويم وإرشادات للتنفيذ. القضايا املشتركة -

إعدداد وثددائق مندداهج املددواد الدراسدية مركزًيدداث والتددي تقدوم  هددا لجددان مددن وتدتم فددي ضددوء ألاطدر املنهجيددة العامددة   

وفددي ضددوء وثددائق مندداهج املدرسددية يددتم تددأليف الكتددب املدرسددية وفددق أحددد . وزارات التعلدديم فددي الدددول ألاعضدداء

 :الطرائق آلاتية

  تشكيل لجان مركزية من ذوي الخبرة في وزارات التعليم. 

 أو عن طريق مسابقات عامةث 

  عن طريق لجان مواءمة الس سل التعليمية العامليةث  أو 

 أو مزيج من التأليف واملواءمة. 

وبالنسبة لوقع املسارات الدراسية في التعليم الثانوي للدول ألاعضاء يوجد اخدت ف فدي مكوندات املسدارات     

بدين املدواد العلميدة أدبدي حيدث اسدتمر الفصدل / علمدي: فهنا  مسارات حافظد علذ الطا ع التقليددي. وتنوعها

وألادبية كما فدي الديمن والكويددث وفدي مملكدة البحدرين تدم إ دذ جاندب املسدارين العلمدي وألادبدي إضدافة مسدارات 

مهنيددددة مدددددع تقددددديم مسددددداقات مشددددتركة تجمدددددع بددددين العلمدددددي وألادبدددديث أمدددددا تجربددددة قطدددددر فقددددد أضدددددافد إ ددددذ جاندددددب 
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وتتميدز هدذه التجربدة أن مسدار آلادال وإلانسدانيات . يياملسارين العلمي وآلادال وإلانسانياتث املسار التكنولو 

بينمدددددا املسددددددار العلمدددددي لدددددم يضددددديف مددددددواد أدبيدددددة إال فدددددي املددددددواد ( علددددددوم ورياضددددديات عامدددددة)يتضدددددمن مدددددواد علميدددددة 

أمددا فددي سددلطنة عمددان ال .  ختياريددةث وهددذه إلاضددافات املزدوجددة تخفددف مددن انفصددال املسددارين العلمددي وألادبددي

قسدددم  توجدددد مسدددارات بددداملعنى
ُ
السدددابق وإنمدددا تعدددد املسدددارات فدددي اسدددتطاعة الطلبدددة أخدددذ مدددواد اختياريدددةث حيدددث ت

وفددددي . املجموعددددة ألاو ددددذ تتكددددون مددددواد علميددددة وأدبيددددةث واملجموعددددة ألاخددددر  مددددواد اختياريددددة: املددددواد إ ددددذ مجمددددوعتين

اسدددددددب املسددددددار العدددددددامث مسددددددار علدددددددوم الح: السددددددعودية تدددددددم تطبيددددددق نظدددددددام جديددددددد ملسدددددددارات املرحلدددددددة الثددددددانوي وهدددددددي

والهندسددةث مسدددار الصدددحة والحيددداةث مسددار إدارة ألاعمدددالث املسدددار الشدددر يث حيدددث يقدددم  دددل مسدددار فدددر  تعلدددم 

 . إ ذ جانب السنة ألاو ذ املشتركة للمساراتث لكن لكل مسار مواده التخصصية. مختلفة ومتجددة

: م العدام مدن ث ثدة مسداراتأما تجربة إلامارات العربية املتحدة فهي تجربة فريدة وحديثة حيث يتكون التعلدي

ويدتم -إ دذ جاندب املسدارات التقنيدة-ث واملسدار املتقددم واملسدار العدام(العلوم والرياضيات املتقدمة)مسار النخبة 

تدراس نفس املواد في  ل املسارات الث ثة مع وجود فروق  سيطة في تسمية املوادث وهي تجربة تعطي ثقافة 

 .رقث حيث يكون  خت ف من حيث العمق بين مواد املساراتعامة وأساسية لكل الطلبة مع الفا

وتدددددرتبط املدددددواد الدراسدددددية ونوعيتهدددددا باملسدددددارات الدراسدددددية فدددددي التعلددددديم الثدددددانويث ويمكدددددن إعدددددادة تركيدددددب املدددددواد   

 :الدراسية في التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في أربعة اتجاهات

 ن املواد العلمية وألادبيةالفصل بي: 

حيددث يدددرس طلبددة املسددار العلمددي املددواد العلميددة فقددطث ويدددرس طلبددة املسددار ألادبددي املددواد ألادبيددة فقددطث  

 .كما في اليمن والكويد

 املواد املشتركة والتي تجمع بين املواد العلمية وألادبية الرئيسة: 

علددومث واملددواد  جتماعيددةث تربيددة املواطنددة والتربيددة املسدداقات املشددتركة وردت الرياضدديات وال. فددي البحددرين 

وهدددذا . ألاسدددريةث وفدددي البرندددامج املشدددتر  فدددي السدددعودية وردت  جتماعيدددات إ دددذ جاندددب الرياضددديات والعلدددوم

وفددي عمددان وردت فددي مجمددوعتي املددواد ألاو ددذ . التطددوير جدداء لتجدداوز الفصددل التددام بددين مددواد العلمددي وألادبددي

 .املزاوجة بين املواد العلمية وألادبية والثانية  ختيارية

 املزاوجة الانتقائية للمواد : 

علددددذ املددددواد الدراسددددية ضددددمن مسددددارات -إذا جدددداز التعبيددددر -يمكددددن وصددددف هددددذه الحالددددة باملزاوجددددة  نتقائيددددة 

التعلدددديم الثددددانوي فددددي قطددددرث حيددددث ال يوجددددد جمددددع بددددين املددددواد العلميددددة وألادبيددددة فددددي املددددواد املشددددتركة فددددي  ددددل 

وفدددي مدددواد املسدددار العلمدددي  اندددد  دددل ". املهدددارات الحياتيدددة والبحثيدددة "راتث مدددع وجدددود مدددواد مهمدددة مثدددل املسدددا

إ ذ جانب اللغة العربيةث  هرت املواد ألادبية ( رياضياتث كيمياءث فيزياءث أحياء)املواد تخصصية علمية 

: إ دذ جاندب( التداريخث الجغرافيدا إدارة ألاعمدالث الحوسدبةث السياسدةث  قتصدادث: )في املواد  ختيارية منهدا

باملقابل  هرت املزاوجة بدين العلمدي وألادبدي فدي مسدار آلادال . فنون بصريةث عمارةث تكنولوجيا املعلومات
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علددوم ورياضدديات عامددة إ ددذ جانددب التدداريخ والجغرافيدداث ولددم تظهددر فددي املددواد  ختياريددة : والعلددوم إلانسددانية

وفدي املسدار التكنولدويي تدم . السياسة و قتصاد والقانون وهذا مفارقدة :املواد التي  هرت في العلمي مثل

 .ايراد املواد التخصصية فقط

 : املواد املشتركة للمسارات في السنة ألاولى

وهددددذه تجربدددددة فدددددي طدددددور التكدددددوين فدددددي اململكدددددة السدددددعودية ويددددددرس فيهدددددا الطلبدددددة الدراسددددددددات إلاسددددد ميةث واللغددددددددة   

جتماعيدددددددةث والعلددددددوم الطبيعيددددددددددةث والرياضدددددددياتث والتقنيددددددة الرقميددددددددددةث واللغدددددددة إلانجليزيدددددددةث العربيددددددةث والعلددددددددددوم   

وبعددددددد  املهدددددددارات التخصصيدددددددة والتدددددددي بدددددورها تهيـهدددددددم ل لتحدددداق برحدددددددد  املسدددددددارات  عبددددر عمليددددات التسدددددددكين  

بحيددث يكمددل السدددددنتين التدداليتين فددي . تددددده وقدراتددهوالتدددددي تحدددد مسدددددار الطالددب الددذي يتناسدددددب مددع ميولدده واتجاها

التقنيددة  :وتقدددم فدي السددنة ألاو دذ املشددتركة مجموعدة مددن املدواد الدراسددية الجديددة مثددل .املسددددار املحدددد بنجداح

 (.النقدي)الرقميةث والتفكير الناقد

قدددددم فدددددي املسدددددارات خدد ل السددددنتين الثانيدددددة والثالثددة مجموعدددد
ُ
دة مدن املددواد الدراسدددددية الجديددددددة واملحدثددة وت

 : تهتدددم بمجاالت متعدددددةث و ل مسار يتضمن مواد تخصصيةث وهي

التقنية الرقميددددةث واللياقددددة والثقافددددة الصحيددددةث والفنددددونث واملواطنددددة الرقميددددةث وعلددددوم    ألارض : املسار العام 

 .ختياريث ومشدددروع التخرجوالفضددداءث واملجدددال   

العلدددددددددوم الصحيدددددددددةث وتطبيقدددددددددات فدددددددددي العلدددددددددوم الصحيدددددددددةث وأنظمدددددددددة جسدددددددددم إلانسددددددانث : مسددددددار الصددددددحة والحيدددددداة

 .وتطبيقات فدددي إلاحصاءث و بتكار فدددي العلدددوم الصحيدددةث ومشدددروع التخرج

ترنددددد ألاشددددياءث والددددذ اء  صددددطنا يث وألامددددن السدددديبرانيث علددددم البياندددداتث وإن: مسددددار علددددوم الحاسددددب والهندسددددة

 .والهندسةث ومشروع التخرج

التسدويق  :مجموعة مدددن املدددواد الدراسدددية الجديدة واملحدثدددة تهتدددم بمجاالت متعددددددة مثدل: مسار إدارة ألاعمال

 .ءث والقانونث ومشروع التخرجوإلادارةث و قتصادث واملحاسبةث وريادة ألاعمالث وتطبيقات في إلاحصا

مصطلدددح الحديدددثث وأصول الفقدددهث وعلوم القدددرانث واملواطندة الرقميددددةث والقدانونث وتطبيقددددات : املسار الشر ي

 .في القانون ومشروع التخرج

  املواد الدراسية موحدة في كل املسارات : 

 للمدددواد الدراسدددية   
ً

: املوحددددة تقريًبدددا مددن حيدددث التسدددميات فدددي املسدددارات تمثددل تجربدددة دولدددة إلامدددارات مثدداال

النخبددةث املتقدددم ث العددام   حيددث تدددرس  ددل مددواد مسددار النخبددة فددي املسددار املتقدددم ماعدددا إلاحصدداء ث ومددع 

إضددافة مددادة العلددوم الصددحيةث وتدددرس  ددل مددواد املسددار املتقدددم فددي املسددار العددام مددع إضددافة مددادة العلددوم 

ويمكددددن الفددددارق فددددي املددددواد .ث وإدارة ألاعمددددال عددددن طريددددق التعلدددديم  لكترونددددي املتكاملددددة فددددي الصددددف التاسددددع 
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الدراسددية بددين املسددارات فددي عمددق املددادة الدراسددية ث ممددا يسهددل الطلبددة فددي  ددل مسددار للدددخول إ ددذ التعلدديم 

العددا ي فددي تخصصددات محددددة وتكمددن أهميددة هددذه املسددارات بأ هددا تعطددي ثقافددة عامددة للطلبددة مددن ناحيدددةث 

 .امهم اختصاصات تتناسب مع قدراتهم وميولهم من ناحية ثانيةوتفتح أم

 معلم التعليم الثانوي  1.2.1

 تحليل الوثائق وألادبيات1.1.2.1    

وبالنسددبة طعددداد املعلمددين فددي برامدددج  ليدددات  تعددد مهنددة التدددراس مددن أسددمى املهددن فددي إلامدداراتث :دولــة إلامــارات

دي  افدددة البرامدددج ألا اديميددة قليدددلث ومعظمهددم مدددن إلاندداثث وهندددا  نقدددص التربيدددةث فدددرن إجمالدددي عددددد الطلبدددة فدد

كبيدر فدي املعلميدن الذكدور املواطنيددنث ويلتحددق معظددم إلانداث بالبكالوريددوس طعدداد معلددم الحلقددة ألاو دذ  ممددا 

ث كمدددا أن هنددددا   يددددال (لثدددانوي التعلدديم ا)يترتدددب عليدددده نقدددص فددددي معلمدددي املددددواد فددي الحلقتيددددن الثانيدددة والثالثددددة 

 (.التربيدة الفنيدةث التربيدة البدنيدة)لبرامدج فدي  عد  املجاالت النوعيدة 

ولطبيعدة الدولدة الديمو رافيدة وألانشطة  قتصادية ذاتهدا فهندا  تندوع كبيدر فدي ألانظمة التعليميدة املطبقدة 

 ث(سدترا يث بريطانديث عربديث فرنسديث هندديأمريكديث ا: النظدم ألا اديمية)فدي الجامعدات 

ور دددم أهميدددة محافظدددة ألانظمددة املختلفدددة علدددى خصائصهدددا وقواعدهدددا ألاساسدديةث إال أن مدددن الضدددروري وجددود 

معاييددددددر الترخيددددددص " قاعدددددددة وطنيدددددة مشددددددتركة يتعيددددددن علددددددى جميددددددع املسسسددددددات  لتدددددزام  هددددددا مددددددن خددددد ل تطبيددددددق 

املنظومدددة " اء بمدددا تفرضددده مددن مواصفدددات للمسدددتويات املختلفدددة للمددسه ت املحدددددة مدددن قبدددلوالوفددد" و عتمدداد 

 (. 1212وزارة التربية والتعليمث" )الوطنيدة للمسه ت

 علدددذ الشدددهادة الجامعيدددة ألاو دددذ فدددي و   
ً

ُيعدددين املعلدددم فدددي وزارة التربيدددة والتعلددديم إلاماراتيدددة  دددل مدددن يكدددون حاصددد 

حدددددددد أدندددددددىث إضدددددددافة إ دددددددذ الشدددددددروط الدددددددواردة فدددددددي قدددددددانون املدددددددوارد البشدددددددريةث ويدددددددتم تعيدددددددين التخصددددددص املطلدددددددول ك

واسدددتقطال الكفددداءات وفدددق اليدددة محدددددة ومعلندددة ووفدددق الشدددوا ر املطلوبدددةث علدددذ أن يخضدددع املتقددددم للتعيدددين 

الختبددارات ترا دددي فيهددا مسدددتو  الدددتمكن مددن التخصدددص والكفدداءة التربويدددة وسدددمات  خصددية محدددددةث وكدددذل  

 
ُ
وزارة )عددين لفتددرة تجربددة وفددق مددا هددو مقددرر فددي ال ئحددة التنفيذيددة لقددانون املددوارد البشددرية  تحاديددة يخضددع امل

وبالنسبة ألجور معلمي التعليم الثانويث وو ائف التدراس بصورة عامة في إلامارات (. 1212التربية والتعليمث

 (.1212")و دائف أجدًرا 12أعلدذ "   1212فدي ث يأتي أجر املعلم في املرتبدة العاشدرة بدين أعلدذ عشدر و دائف أجدًرا 

ث وجدد أ هدا salary explorerمهنة يعرضها موقدع  12وملعرفة موقع رتبة أجور مهنة معلم التعليم الثانوي بين 

 (.1211")سلم الرواتب وألاجور في إلامارات " 11في املرتبة 

ا لترخيدص املعلميدن وفدق مهنيدة احتراف  
ً
يددة تسددتند إلددى معاييددر التعليددم املهنيددة الوطنيددةث وتطبدق الدوزارة نظامد

واشددترط ً فيمدددن يدددزاول مهنددة التدرادددس أن يحصدددل علدددى إلاجدازة املهنيدددة للتعليدددم بحيددث ينخدددرط املعلمدددون وفًقددا 

دتو  ملسدددارات محدددددة تبعددا ملددسه تهم وخبراتهدددم التعليميدددة بنشددداطات وإجدددراءات الترخيدددص املعتمدددة علددذ املسدد

الدددوطني  ليكدددون التعلددديم ممارسددددة مهنيددددة ترتبددددط مباشددددرة بجددددودة ونوعيددددة ألاداء التدراسددددي الصفددددي واملدرسددددي  

 (.1212وزارة التربية والتعليمث)ممدا يسدهم فدي تحسدين نوعيدة تعلدم الطلبدة 



 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 

 121 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

ث بندددداًء علددددى الوصددددف الو يفدددديث وتحددددد احتياجددددات التدريددددب لبرامددددج التنميددددة املهنيددددة للمعلميددددن أثنددداء الخدمدددة 

ونتائدددددج تقييدددددم ألاداءث واحتياجدددددات التدريدددددبث والتطدددددورات العامليدددددة فدددددي التعليدددددمث وتوفدددددر الدددددوزارة برامدددددج تنميدددددة 

مهنيدة محدددة للمعلدم تصدب فدي تطويدر أدائده املهندي ويتدم تنفيذهدا مدن قبدل جهدات تعتمدهدا الدوزارة ويتوجددب 

وزارة التربيدددددددددة )سدددددددددداعة تدريبيددددددددددة سددددددددددنوًيا بحددددددددددد أدنددددددددددى ( 122)علددددددددددم  لتدددددددددزام بحضددددددددددور التدريددددددددددب البالددددددددددتعلددددددددددى امل

 (.1212والتعليمث

ويدددتم تقيددديم املعلددددم سدددنوًيا وفددددق السياسدددات والضددددوابط وإلاجدددراءات الددددواردة فدددي الدددددليل  سترشدددادي لنظددددام   

تحقيددددددق النصددددددالث : لددددددم وفددددددق خمسددددددة معددددددايير تتضددددددمنإدارة ألاداء ملددددددو في الكددددددادر التعليمدددددديث ويددددددتم تقيدددددديم املع

وتحسدددين نتدددائج الطلبدددةث وحضدددور سددداعات التددددريب املخصصدددةث وسددداعات التطدددوعث هدددذا إضدددافة إ دددذ عدددددن مدددن 

املقترحدات  بتكاريدة التدي تكددون قابلدة للتطبيدق فدي النطدداق املدرسد يث ويضداف إ دذ ذلدد  جملدة الكفايدات الفنيددة 

 (.1212وزارة التربية والتعليمث)الو يفي  املعتمدة وفق نظام إدارة ألاداء

 للتدددرج الددو يفي املرحلددي وفددق مسددار محدددد يضددمن   
ً

وبالنسددبة لترقيددة املعلمددينث تطبددق الددوزارة نظاًمددا متكدداًم 

الترقيددددة املتدرجددددة مددددع الحفدددداظ علدددددى مزايدددددا ماديدددددة محدددددددةث ومتوافقدددددة مدددددع ألانظمددددة واللوائدددددحث وخاصدددددة نظدددددام 

ويحددددددددد مسدددددددارات املعلمدددددددين املهنيدددددددة واملجموعدددددددات . ث بمددددددددا يضمددددددددن جاذبيددددددددة مهنددددددددة التدددددددراسترخيدددددددص املعلميددددددددن

الو يفيدددددة ضدددددمن إطدددددار عدددددام للكفددددداءات الفنيدددددة لجميددددددع و دددددائف املجدددددال التعليمددددددي فددددددي الددددددوزارةث وتتددددددم ترقيدددددددة 

ليصددل فددي النهايددة املعلميدن ضمدن مسدتويات متسلسدلة تبددأ بمعلدم مبتددي إلدى معلدمث ومدن ثدم معلددم ممددارس 

إلددددددى معلددددددم خبيددددددر وذلدددددد  وفددددددق شددددددروط وضوابددددددط محددددددددة فددددددي نظددددددام التدددددددرج الو يفدددددديث بحيددددددث تشددددددتمل تلدددددد  

 (.1212وزارة التربية والتعليمث)الضوابدط حصدول املعلدم علدى املسهدل الجامعدي علدى ألاقل كحدد أدندى 

نث ويجدددري إعدددداد املعلمدددين قبدددل الخدمدددة فدددي  ليدددة التربيدددة يحظدددى املعلدددم باهتمدددام فدددي البحدددري :مملكـــة البحـــرين

شدهادة الثانويدة العامدةث بمعددل ال يقدل : بجامعة البحرينث ويتم قبولهم وفق عدد من شدروط القبدولث أهمهدا

 .ث باطضافة إ ذ امللف ألا اديمي للطالب في الثانوية العامة%12عن 

 افتتاحهددددا عدددام ويدددتم إعددددداد معلدددم الثانويددددة فددددي  ليدددة البحددددرين للعلدددد 
ُ
ث وفددددي عددددام 1212وم وآلادال والتربيدددة منددددذ

م بدددأت الجامعددة بتقددديم برنددامج دبلددوم دراسددات عليددا فددي التربيددة لبحاصددلين علددذ بكددالوريوس فددي التربيددة 1222

 (.تتا عي)ملدة سنة أو سنتين علذ حسب تفرغ الطالب ( دون تأهيل تربوي )من جامعات  ير معترف  ها 

املعلددم علدددذ /عددداد مدددواد أ اديميددة وتربويدددةث ومدددة الدراسدددة أربددع سدددنوات يحصددل الطالدددب ويتضددمن برندددامج إلا  

تجربددة مملكددة البحددرين فددي إعددداد "الددوارد فددي  1221حسددنث)بكددالوريوس فددي التربيددة وهنددا أصددبح إلاعددداد تكاملًيددا 

 (.1211")املعلمين

دددة إعدددداد املعلمدددينث منهددداوتقددددم وزارة التربيدددة والتعلددديم عددددًدا مدددن الحدددوافز لجدددذل الطلبدددة ل نضددد   : مام إ دددذ  ليمل

منحدة ماليدة  املددة مدن شددأ ها أن تكدون فددي ازديداد خدد ل السدنوات الدراسدديةث واكمدال الدراسددة مجاًندا مددن دون 

ددةث وو يفددة تدددراس مضددمونة لبخددريجين  رسددومث وبرنددامج تدددرييي حسددب املعددايير الدوليددة مددع التطبيقددات العمليمل

 (.1211بلقشلةث وحديكيث)
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سددبة للتو يددف فقددد عملددد وزارة التربيددة والتعلدديم علددذ تطددوير معددايير اختيددار املعلمددينث وذلدد  بندداًء علددذ وبالن  

ث  شددددأن تشددددكيل لجنددددة تحسددددين إجددددراءات اختيددددار املعلمددددين الجدددددد (1211/م ع ن /111)القددددرار الددددوزاري رقددددم 

فدددددي إجدددددراءات وتدددددو يفهمث والدددددذي  هددددددف مضدددددمونه إ دددددذ وضدددددع رؤ  تطويريدددددة تضدددددمن أعلدددددذ مسدددددتويات الجدددددودة 

 عدن الخطددط والبددرامج 
ً

اسدتقطال املعلمددين الجددد لتحقيددق تقدددم فدي املجددال التعليمددي بمملكدة البحددرينث فضدد 

التدريبيددة التدددي تصدددقل مهدددارات وقدددرات املعلدددم البحريندددي  عدددد تو يفددهث والتدددي تنفدددذها إدارة التددددريب والتطدددوير 

 .عدة جوانب لخدمة العملية التربويةاملسي لتعزيز كفاءة املعلمين البحرينيينث وتمكينهم من 

د مددن خدد ل فددتح وزارة التربيددة والتعلدديم مسددابقة و يفيددة جديدددةث ويددتم تعيددين    ويددتم تو يددف املعلمددين الجدددمل

املعلمدددددين املجتدددددازين ل متحدددددان ومقابلدددددة التو يدددددفث أمدددددا  يدددددر املجتدددددازين للمسدددددابقة علددددديهم التقددددددم مدددددن جديددددددد 

 (.1211يوليو  11")تطور معايير تو يف املعلمين الجدد" يةالترب" للمسابقة الو يفية الجديدة 

ث salary explorerمهندة يعرضدها موقدع          12وملعرفدة موقدع رتبدة أجدور مهندة معلدم التعلديم الثدانوي بدين   

 (.1211")سلم الرواتب وألاجور في البحرين"11وجد أ ها في املرتبة 

ت وزارة التربيدددددددة برنامًجدددددددا تددددددددريبًيا أثنددددددداء الخدمدددددددة للمعلمدددددددين وبالنسدددددددبة للتددددددددريب أثنددددددداء الخدمدددددددة فقدددددددد أعدددددددد   

واستند نظام التدريب علذ مفهوم . وألاخصائيين لرفع كفاءاتهم ومهاراتهمث واكسا هم تقنيات تعليمية جديدة

في مسسسدة أ اديميدةث أو مدن خد ل املشداركة ( تحد إشراف مديرية التدريب والتطوير املسي)التدريب املستمر 

وفددي هددذا إلاطددارث ُيعددد مخطددط التدددريب . ملددستمرات وورع العمددل التددي تنظمهددا أو توافددق عليهددا وزارة التربيددةفددي ا

إلزامًيدددا وجدددزًء مدددن متطلبدددات الو يفدددةث فددداملعلمون  ختصاصددديون ملزمدددون أيًضدددا بحضدددور النددددوات الدراسدددية 

 (.1211لةث وحديكيثبلقش)القصيرة والطويلةث حيث إ ها تساعدهم علذ تطوير مهاراتهم املهنية 

   
ُ
تعدددددددد  ليدددددددة البحدددددددرين للمعلمدددددددينث التا عدددددددة لجامعدددددددة البحدددددددرينث مسدددددددسولة عدددددددن إعدددددددداد املعلمدددددددين  1222ومندددددددذ

حيدددددددث تقددددددددم الكليدددددددة بدددددددرامج البكدددددددالوريوس . وتطدددددددويرهم املسدددددددي ألا ددددددداديمي أثنددددددداء الخدمدددددددة فدددددددي مملكدددددددة البحدددددددرين

اء الخدمدةث مدع  لتدزام بتدوفير القيدادة فدي تحدديث والدراسات العلياث باطضافة إ ذ التطوير املسدي للمعلمدين أثند

 .النظام التعليمي في البحرين

مدددددن خددددد ل شدددددراكة مدددددع املعهدددددد الدددددوطني للتعلددددديم فدددددي  1222وقدددددد تأسسدددددد  ليدددددة البحدددددرين للمعلمدددددين فدددددي عدددددام   

 وبعددد عقددد مددن.   حيددث قدددم املعهددد الددوطني للتعلدديم منهًجددا وأساًسددا لسياسددة تشددغيل الكليددة(NIE)سددنغافورة 

علددددددذ صدددددديا ة هويتهددددددا الخاصددددددة مددددددن خدددددد ل الدددددددعم املسددددددتمر مددددددن وزارة التربيددددددة والتعلدددددديم  BTCالزمددددددانث تعمددددددل 

 (.1211") لية البحرين للمعلمين "باعتبارها صاحب العمل الوحيد لجميع خريفي الكلية 

املعلمدددين فدددي اسدددتحدثد وزارة التربيدددة والتعلددديم اليدددة جديددددة لتقيددديم أداء  وحدددول تقدددويم املعلمدددين فدددي البحدددرين  

الصفوف باملدارس الحكوميةث ترتكز علذ قيام خمسة جهات علذ تقييم أدا هم عبر زيارات صفيةث إذ وجهدد 

الوزارة إدارات املدارس إ ذ فتح ملف لكل معلم يضم جميع استمارات التقييم للزيارات الصفية املنفذة مدن 

ث وعنوندددد الدددوزارة (شدددرف التربدددويث ورئددديس املدرسدددةاملدددديرث املددددير املسددداعدث واملعلدددم ألاولث وامل)قبدددل  دددل مدددن 

التخطددددديط : ث والتدددددي تضددددم عددددددًدا مدددددن محددددداور التقيددددديم وهدددددي«اسدددددتمارة التعلددددديم والدددددتعلم املوحددددددة» سددددتمارة بدددددد 
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وإلاعدددددادث الدددددتمكن مددددن املدددددادة العلميددددة مدددددن خدددد ل تطبيدددددق اسددددتراتيجيات التعلددددديم والددددتعلم وتو يدددددف املصدددددادر 

وإدارة الدددددددددروس بصددددددددورة منظمددددددددة ومنتجددددددددةث والتو يددددددددف الفاعددددددددل للتقيدددددددديم  واملدددددددوارد مددددددددن أجددددددددل تعلددددددددم فاعددددددددلث

والواجبات وألانشطةث ومراعاة التمايز في التعليمث وتحفيز املتعلمين ودعمهم ومساندتهم وإثارة دافعيتهمث إ ذ 

 .جانب محور إلانجاز ألا اديمي ومحور التطور الشخص ي

اتسددددداق التخطددددديط مدددددع احتياجدددددات : كهدددددا املعلمدددددون وهددددديمدددددن الكفايدددددات املسمدددددل أن يمتل 11ووضدددددعد الدددددوزارة   

املتعلمدينث تصدميم ألاهددداف التعليميدةث تو يدف املعلددم للمدادة العلميدة بصددورة مناسدبة ملسدتويات املتعلمددينث 

اسددددته ل املوقددددف التعليمددددي والتمهيددددد لددددهث تو يددددف اسددددتراتيجيات تعلدددديم وتعلددددم فاعلددددةث دمددددج التقنيددددة واملددددوارد 

إكسدددال املتعلمددين املعددارف واملفدداهيم واملهدددارات ألاساسددية والعلميددةث وضددوح التوجيهدددات  واملصددادر فددي التعلدديمث

وإلاجدددراءات التعليميدددةث واسدددتثمار الوقددددث إدارة سدددلو  املتعلمدددينث وتنظددديم بيئدددة الدددتعلمث والتقيددديم مدددن أجدددل 

 عددن 
ً

تو يددف التمددايز بمددا الددتعلمث واختتددام املوقددف التعليمددي وتنميددة مهددارات التفكيددر العليددا للمتعلمددينث فضدد 

يليددددي احتياجددددات املتعلمددددين ويتحددددد  قدددددراتهمث وطددددرح ألاسدددددئلة مددددن أجددددل الددددتعلمث وتو يددددف أسدددداليب التحفيدددددز 

والتشويق بما يتناسب وفئات املتعلمين وتقديم الدعم واملساندة وفق احتياجات املتعلمدينث تدوفر املسدتويات 

املتعلمددددين التقددددددم املتوقددددع مدددددنهم باكتسددددال املعرفدددددة  املتوقعددددة ملعدددددارف املتعلمددددين ومهددددداراتهم وفهمهددددمث وتحقيدددددق

واملفدداهيم واملهددارات ألاساسددية والعمليددة بحسددب قدددراتهمث إ ددذ جانددب قدديم املواطنددةث والقدديم إلاسدد مية والتددزام 

السددددلو  الحسددددنث والتواصددددل إلايجددددابيث وانخددددراط املتعلمددددين فددددي الددددتعلم بثقددددة ومسددددسوليةث وشددددعور املتعلمددددين 

 .قدرة علذ التعليم ذاتًياباألمن النف  ي وال

 لبحكم العام يشمل عدة مستويات وهي
ً
 :وخصصد الوزارة مفتاحا

 ممتازث أي يتجاوز التوقعات بكثيرث -

 جيدث يتجاوز التوقعاتث -

ث يعني يفي بالتوقعاتث  -  مرضن

 . ير م ئمث يفي بالتوقعات جزئًيا أو دون التوقعات -

 يضددم خددانتين تعرضددان  
ً

الجوانددب إلايجابيدة وألاخددر  التددي تحتدداج إ ددذ تطددوير فددي املعلددمث  فيمدا خصصددد جدددوال

 اخددر يتضددمن جوانددب التطددوير وخطددة الدددعم واملسدداندة واشددتمل علددذ الكفايددات التددي تحتدداج لتطددويرث 
ً

وجدددوال

أبريدددل  12")اليدددة جديددددة لتقيددديم أداء املعلمدددين  "محدددور التركيدددزث ألاسدددلول إلاشدددرافيث والتددداريخ املقتدددرح للتنفيدددذ

1211.) 

 علدددددددذ دبلدددددددوم تربيدددددددة أو مدددددددا يعادلهددددددداث أو مسهدددددددل   
ً

وحدددددددول ترقيدددددددة املعلدددددددم فدددددددي البحدددددددرين يشدددددددترط أن يكدددددددون حاصددددددد 

ساعة تدريب مسيث ليتم ترقيته مدن الدرجدة العلميدة ( 112)بكالوريوس في التربيةث باطضافة إ ذ حصوله علذ 

ث للترقيدددددة مدددددن الدرجدددددة العلميدددددة سددددداعة تددددددريب مسدددددي أخدددددر  ( 112)الرا عدددددة إ دددددذ الدرجدددددة العلميدددددة الخامسدددددةث و 

 "الخامسددة إ ددذ الدرجددة التعليميددة السادسددةث  عددد مددرور عددامين مددن تدداريخ حصددول املعلددم علددذ الترقيددة ألاخيددرة

 (.1211")اعتماد آلاليات املتطورة لترقية املعلمين
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 ليدات التربيدة  يدتم إعدداد املعلدم فدي الديمن مدن خد لويحظى املعلم باالهتمام في اليمنث  :الجمهورية اليمنية

فددددي مختلددددف املحافظدددداتث والشددددرط الوحيددددد للقبددددول بتلدددد  الكليددددات هددددي حصددددول الطالددددب املتقدددددم علددددذ شددددهادة 

 %.12الثانوية العامة وبنسبة مئوية ال تقل عن 

ويتبددددددع فددددددي إعددددددداد املعلددددددم بكليددددددات التربيددددددة فددددددي الدددددديمن الددددددنمط التكددددددامليث أربددددددع سددددددنوات لبحصددددددول علددددددذ شددددددهادة  

ن بددرامج إلاعددداد فددي  ليددات التربيددة إلاعددداد الثقددافيث وتشددمل علددذ عدددة مقددررات محددددة ويتضددم.  البكددالوريوس

 ساعات معينة وحسب املستويات الدراسية وتسمى بمتطلبات الجامعةث وإلاعداد املسي التربوي وتشمل علذ 

تزويددد  عدددة مقددررات محددددة  سدداعات معينددة وحسددب املسددتويات الدراسدديةث وإلاعددداد ألا دداديميث و هدددف إ ددذ

مدددددن الخطدددددة الدراسددددددية وتقدددددوم علدددددذ نظدددددام الفصددددددلين % 12الطالدددددب بقددددددر كبيدددددر مدددددن التخصددددددص ويمثدددددل حدددددوا ي

 .الدراسيين

 1222لسدنة  11ويتم تو يف املعلم في الديمنث كمدا حددد ذلد  قدانون املعلدم رقدم    
ً

ث  شدرط أن يكدون حاصد 

التعيددددين عنددددد الضددددرورة مددددن حملددددة  املعلمدددداتث ويجددددوز / علددددذ مسهددددل تربددددوي ال يقددددل عددددن دبلددددوم معهددددد املعلمددددين

املدددددسه ت  يدددددر التربويدددددةث كمدددددا يجدددددوز التعيدددددين مدددددن حملدددددة الثانويدددددة العامدددددة فدددددي املنددددداطق النائيدددددة حيدددددث ال تتدددددوفر 

مخرجات تربويدة أو مدسه ت أعلدذث ويفضدل الحاصدلون علدذ دورات تدريبيدة فدي املجدال التربدويث علدذ أن يجتداز 

. لو يفدددددة عدددددن طريدددددق املسدددددابقات  هددددددف اختيدددددار أفضدددددل الكفددددداءاتاملر دددددك  ختبدددددار الخدددددا  بدددددالقبول لشدددددغل ا

ويخضع املعينون في و ائف املهن التعليمية ألول مرة لفترة اختبار مدتها سدنة دراسديةث وتطبدق علدذ مدن ثبدد 

 .عدم ص حيتهم  عد انقضا ها أحكام قانون الخدمة املدنية والئحته التنفيذية

و ددددائف املهددددن التعليميددددة طبًقددددا لةحكددددام الددددواردة فددددي قددددانون الخدمددددة  التو يددددف فددددي وتتددددو ذ الددددوزارة إجددددراءات  

إال أن . املدنيددة والئحتدده التنفيذيددة والقددانون املددا ي والئحتدده التنفيذيددة وأحكددام هددذا القددانون والئحتدده التنفيذيددة

 .تنظيم مسابقة قبول املعلمين تتم من خ ل وزارة الخدمة املدنية والتأمينات

ث salary explorerمهندة يعرضدها موقدع             12أجور مهنة معلدم التعلديم الثدانوي بدين وملعرفة موقع رتبة 

 (.1211")سلم الرواتب وألاجور في اليمن" 11وجد أ ها في املرتبة 

اسدددددتراتيجية  1221وبالنسدددددبة لإلعدددددداد والتددددددريب فدددددي اثنددددداء الخدمدددددة أعددددددت وزارة التربيدددددة والتعلددددديم فدددددي العدددددام  

ة التددددريب والتأهيدددل والتدددي تهددددف تطدددوير نظدددام وبدددرامج التددددريب والتأهيدددل للمعلدددم بدرجدددة ُسدددميد باسدددتراتيجي

أساسددية بمختلددف املسددتوياتث وكددذل  الجددامعيين وألاعلددذ مددن الجددامعي  يددر التربددوي فددي برنددامج تدددريب ال تقددل 

ار برندامج مدتدده وتددريب املعلمدين التربدويين ذوي املسدتو  الجدامعي وألاعلددذ مدن الجدامعي فدي إطد. مدتده عدن عدام

 التعريدف باملنداهج الجديددةث :شدهرث وتددريب املعلمدين الدذين هدم بحاجدة إ دذ دورات قصديرة مركدزة فدي مجداالت

املسددتجدات فددي طرائددق التدددراس وأسددالي ها الحديثددةث والتعريددف باألهددداف التربويددةث  تطددوير املهددارات الفرديددةث

  .ي وأساليب داعمة حسب التخصص وما يراه التوجيه التربو 
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 العدددددام  
ُ
نتيجدددددة لبحدددددرل  2014ث وتعقيدددددد ألاوضددددداع  عدددددد العدددددام 1211ونظدددددًرا لةحدددددوال التدددددي تعيشدددددها الددددديمن مندددددذ

الدائرة وتداعياتها علذ  ل ش يءث فقد تعطلد الكثير من البدرامج التدي  اندد قدد خطدط لهدا ضدمن اسدتراتيجية 

 (.1212")التنمية املهنية للمعلم في الجمهورية اليمنية "التدريب والتأهيل 

فددي املددادة  1221لسددنة  11وبالنسددبة لتقددويم املعلددم فددي الدديمن فقددد حدددد القددانون العددام للتربيددة والتعلدديم رقددم   

ينشأ في وزارة التربية والتعليم جهاز يعنى بالتوجيه الفني  "الجهة التي تناط  ها هذه املهمةث حيث نصد ( 12)

ث وتصدر الئحة تنظم إدارته واختصاصاته وسير عملدهث علدذ من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التربوية العامة

 ".أن تتضمن  شكل خا  متا عة وتوجيه املعلمين وتقويم نشاطهم وقدراتهم

وحدول ترقيددة املعلدم يحدددد القددانون طريقدة ترفيعدده مددن فئتده الو يفيددة إ دذ الفئددة التددي تعلوهدا مباشددرة ضددمن   

تعلوهددا مباشددرةث وتحتسددب ألاقدميددة فددي املجموعددة أو الفئددة  مجموعتدده الو يفيددة أو املجموعددة الو يفيددة التددي

الو يفيدة مدن تداريخ التعيدين فيهدا أو الترفيددع إليهداث ويمدنح املعلدم عندد ترفيعده إ ددذ فئدة أعلدذ فدي مجموعتده أو إ ددذ 

مجموعدددده أعلددددذ بدايددددة الددددربط للفئددددة املرفددددع إليهدددداث أو ع وتددددين مددددن ع وتهددددا أ همددددا أكبددددر ويوضددددع فددددي املرتبددددة التدددددي 

 .يتناسب ربطها املا ي مع مرتبة  ع وة الترفيع

واشددترط أال يقدددل تقيددديم أدائدده السدددنوي فدددي السددنتين ألاخيدددرتين عدددن جيددد للترفيدددع إ دددذ فئددات املجموعدددة الثانيدددة   

والثالثةث وعن جيد جًدا للترفيع إ ذ فئات املجموعة ألاو ذ وال يحرم من لم يتم تقييم أدائه من الترفع  سبب 

 .املعنية بالتقييم تقصير الجهة

: فئددات ترقددي املعلددمث وهددي 1222لسددنة( 11)حددة التنفيذيددة لقددانون املعلددم واملهددن التعليميددة رقددم ل ئوحددددت ا  

أسددتاذ مددادة : واملجموعددة ألاو ددذ. مدددرس مددادة ثالددثث مدددرس مددادة ثددانث وإ ددذ مدددرس مددادة أول : املجموعددة الثانيددة

 .ثالثث أستاذ مادة ثانث أستاذ مادة أول 

يحظددى املعلددم باهتمدام خددا  فددي الكويددث ويددتم إعددداد املعلدم فددي الكويددد بكليدة التربيددة بجامعددة : الكويــت دولـة

الكويدددددد و ليدددددة التربيدددددة ألاساسددددديةث وهمدددددا املسسسدددددتين الرئيسددددديتين فدددددي دولدددددة الكويدددددد لتددددددريب املعلمدددددينث فهمدددددا 

امج بددين التدددريب ملعلمددي الصددف يجمددع البرندد. تقدددمان برنامًجددا ملدددة أربددع سددنوات يددسدي إ ددذ درجددة البكددالوريوس

 . ومعلمي املواد املتخصصة

ددددة ملعلمددددات ألاطفددددالث وبرنامًجددددا واحددددًدا ملعلمددددي -أيًضددددا-وتقدددددم  ليددددة التربيددددة بجامعددددة الكويددددد ث ثددددة بددددرامج تدريبيمل

ددددةث وبرنددددامجين بمسددددتو   ددددطة والثانويمل ددددةث واخددددر لتدددددريب املعلمددددين واملعلمددددات للمدددددارس املتوسمل املدددددارس  بتدائيمل

كمدددا أنشدددأت الكليدددة أيًضدددا مركدددًزا لتطدددوير التعلددديم . دبلدددوم التددددريب التربدددويث ودبلدددوم التوجيددده التربدددوي : بلومالدددد

 (.1211بلقشلةث وحديكيث)لتشجيع البحث والترجمة 

بالنسددبة لتو يددف املعلمددين فددي الكويدددث تشددترط وزارة التربيددة إجددراء اختبددار للمر ددحين مددن املعلمددين الختيددار و

ويتم  ختيار من بين املتقدمين علذ أساس امتحان املسابقة الذي يعلن عنه .  يفة املعلممن يصبك منهم لو 

ديدددوان املدددو فين لهدددذا الغدددرضث وتدددتم إجدددراءات املسدددابقة فدددي إعددد ن عدددن الو دددائف الشدددا رة وشدددروطها ومكدددان 

مع الندالحين فدي هدذه   ختبار وموعد التقدم والجهة التي يتم التقدم إليهاث وبعد إع ن النتيجة يتم التعاقد
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ويدتم تحديدد راتدب املعلدم وفًقددا ملدا جداء فدي قدانون الخدمدة املدنيددة أو عقدد العمدل فدي القطداع الخددا   .املسدابقة

جمعيدة )علذ عدة أسدس أهمهدا مراعداة ندوع ومسدتو  املسهدل العلمدي أو سدنوات الخبدرة أو مدا تلقداه مدن تددريب 

 .(.ت.املعلمين الكويتيةث د

ث salary explorerمهندة يعرضدها موقدع           12تبة أجور مهنة معلدم التعلديم الثدانوي بدين وملعرفة موقع ر   

 (.1211")سلم الرواتب وألاجور في الكويد"11وجد أ ها في املرتبة 

وبالنسبة طعداد وتدريب املعلمين في أثناء الخدمةث فقد أنشأت الدوزارة إدارة التطدوير والتنميدة للعمدل علدذ   

عددددداملين فددددي حقدددددل التعلدددديم بدولدددددة الكويدددددد مددددن مدددددديرين ومعلمددددين ومشدددددرفينث وفددددي إطدددددار اهتمدددددام إدارة تنميددددة ال

قددم بدرامج لتطدوير أداء املعلمدين أثنداء الخدمدة ث 
ُ
التطوير والتنمية في تنمية الكوادر البشرية قدمد ومازالدد ت

: هنًيددا وذلدد  عددن طددريقين همددا وممددا هددو جدددير بالددذكر أن وزارة التربيددة قددد دأبددد علددذ رفددع مسددتو  املعلمددين م

الدراسة الجامعية املنظمة من خ ل برامج  ستكمال في  لية التربية ألاساسيةث وإنشاء مركز للتدريب أثناء 

 (.1211ث كما ورد في الشمريث1212الشيخ ث )الخدمة تا ًعا طدارة التطوير والتنمية بوزارة التربية 

مدن خدد ل اليدة معتمدددة مدن قبددل ديدوان الخدمددة ( 1212)حسدب الجواسددرويدتم تقيديم املعلمددين فدي الكويدددث     

املدنيدة ملدو في وزارة التربيدة العداملين باملددارس واملعاهدد مدن أعضداء الهيئدة التعليميدة وإلاداريدة  شدأن تقيدديم 

علددددذ الحضددددور و نصددددراف لتقيدددديم الكفدددداءة % 12الكفدددداءةث حيددددث أن ديددددوان الخدمددددة املدنيددددة قددددد أقددددر نسددددبة 

 .لذ البنود ألاخر  ع% 12و

وتدددتم ترقيدددة املعلدددم فدددي الكويدددد مدددن خددد ل انتقدددال املعلدددم إ دددذ درجدددة أعلدددذ مدددن درجتددده الحاليدددة بقدددرار صدددادر مدددن 

وتسدي الترقية إ ذ تحسين الوضع املادي للمعلم أل ها تعطي له بدايدة مربدوط لدرجدة املرقدي . السلطة املختصة

ا إليدده عد وة واحدددة مدن ع واتهددا ال
ً
دوريدةث كمددا قدد تدسدي الترقيددة إ دذ زيددادة املهدام امللقدداة علدذ  اهددل إليهدا مضداف

وال تددتم الترقيددة إال  عددد تددوافر شددروطها فددي املعلددمث كمددا أن الجهددة إلاداريددة تبجددأ إ ددذ ألاسدداليب املختلفددة . املعلددم

 .للترقيات التي حددها القانون 

دنيددة أهمهددا أن تكددون للدرجددة التددي تلددي وتددتم الترقيددة بموجددب الشددروط العامددة املحددددة فددي قددانون الخدمددة امل  

مباشدددددرة الدرجدددددة التدددددي يشدددددغلها املعلدددددم  وذلددددد  طعطددددداء املعلدددددم فرصدددددة للتددددددرج الدددددو يفيث كمدددددا يجدددددب أن يكدددددون 

 والترقيدددة إمددا أن تكددون باألقدميدددة أو أن تكددون باالختيدددار. املو ددف علددذ مسدددتو  جيددد مددن الكفددداءة يبددرر ترقيتدده

 .(.ت.جمعية املعلمين الكويتيةث د)

تقوم الجامعات في إعدداد وتددريب  تعطي السعودية اهتمام كبير باملعلمينث حيث: اململكة العربية السعودية

فقددددددد هدددددددفد  ليددددددات التربيددددددة فددددددي هددددددذه الجامعددددددات إ ددددددذ إعددددددداد الكددددددوادر املسهلددددددةث وترقيددددددة املسددددددتويات . املعلمددددددين

ث مدددددن خددددد ل تقدددددديم دورات تدريبيدددددة التعليميدددددة واملهنيدددددة ملعلمدددددي التعلددددديم العدددددامث ومدددددديري املددددددارس وإلاداريدددددين

 .مختلفة بالتعاون مع وزارة التعليم

وتقدددددوم الجامعدددددات بتددددددريب املعلمدددددين ضدددددمن تخصصدددددات مختلفدددددةث وتعقدددددد دورات تدريبيدددددة ملدددددديري املددددددارس   

هددددددا تددددددوفر دورات للمعلمددددددين الددددددذين ال يملكددددددون املددددددسه ت املناسددددددبة(إلاعداديددددددة) بتدائيددددددة واملتوسددددددطة  . ث كمددددددا أ مل
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ة أربدددع  ويتطلدددب الحددددمل ألادندددى للتددددراس فدددي جميدددع املسدددتويات التعليميدددة الحصدددول علدددذ درجدددة البكدددالوريوس ملددددمل

ر  ليدددات التربيدددة فدددي الجامعدددات السدددعودية منددداهج  نيدددة بنظريدددات وأسددداليب التعلددديمث كمدددا تضدددممل . سدددنوات
مل
وتدددوف

صددددة فددددي الرياضددددياتث والفيزيدددداءث وعلددددم ألاحيدددداءث واللغددددة إلانجليزيددددةث  ددددعًبا متخصمل
ُ

واللغددددة العربيددددةث والدراسددددات ش

 (.1211بلقشلةث وحديكيث)إلاس مية 

ويتميددددز النظدددددام التعليمدددددي فدددددي اململكدددددة بدددددأن جميدددددع املعلمدددددين واملعلمدددددات فدددددي املددددددارس يحملدددددون مدددددسه ت تدددددسهلهم  

ر العدام . للتدراس وفًقا ملتطلبات التعيين وقد مدرت مسدتويات املدسه ت املطلوبدة  عددة تطدورات تعكدس التطدومل

قدددة آلان هدددي أكثددددر تقددددًما وجدددودة بالنسدددبة لبخددددريجين الدددرا بين فدددي  لتحدددداق . يم فدددي اململكدددةللتعلددد فاملعددددايير املطبمل

 .بمهنة التعليم من الذ ور وإلاناثث ومنها علذ سبيل املثال اشتراط الحصول علذ مسه ت تربوية جامعية

ددددةث ودورهددددا الكبيددددر   ددددة و جتماعيمل ددددة الحددددوافز املاديمل ددددا ألهميمل
ً
فددددي تحفيددددز املعلمددددينث تمددددد تسددددمية  ددددادر خددددا  وإدرا 

علدددديمث يشددددمل املعلمددددين ومددددديري املدددددارس ووك  هددددمث وفنيددددي املختبددددراتث وأمندددداء املكتبددددات ومددددوجهي  ملددددو في التمل

 (.1211بلقشلةث وحديكيث)كما تم تمديد إجازة ألامومة للمعلمات ملدة شهرين مدفوعة بالكامل . الطلبة

أن : اردة في نظام الخدمدة املدنيدةث يكدون تعيدين معلدم ممدارس  شدروط أهمهداومع مراعاة شروط التعيين الو   

 علددذ الشددهادة الجامعيددة فددي 
ً

يحقددق املعددايير املهنيددة والشددروط املطلوبددة ملزاولددة مهنددة التعلدديمث وأن يكددون حاصدد 

 .مجال التخصص

املدةث يصدر الوزير قرار  وُيخضع املعلم املعين تحد التجربة ملدة سنتينث فرذا لم تثبد ص حيته خ ل هذه 

 (.ه 1111املوارد البشرية والتنمية  جتماعيةث)بر هاء خدمته 

أجور مهنة معلم التعليم الثانوي لم يظهر ضمن العشر الو ائف الحكومية ألاعلذ أجدًرا وبالنسبة ملستو     

ث سدلم ألاجدور فددي salary explorerولدم يعدرض موقددع        (.  1211")أعلدذ راتدب حكدومي فددي السدعودية"  1211

 .السعودية

أما تدريب املعلمين أثناء الخدمة تعدمل وزارة التربية والتعليم خطط طويلة ألامد لتدريب املعلمين واملعلمات   

ددددة التدددددريب التربددددوي للددددذ ور وإلاندددداث لتحقيددددق هددددذه  أثندددداء الخدمددددةث وهنددددا  نسددددبة نمددددو سددددنوية مرتفعددددة مليزانيمل

بلقشددلةث )ملعددايير تقددويم أداء املعلمددين واملعلمددات للنهددوض بمسددتويات أدا هددم  ألاهدددافث وكددذل  تطددوير مسددتمر 

 (.1211وحديكيث

وبالنسدددددبة للتقيددددديم املعلمدددددين وتنميدددددتهم املهنيدددددة تعمدددددل الدددددوزارة علدددددذ تطبيدددددق املعدددددايير املهنيدددددةث و لتدددددزام بنتدددددائج   

بذل  من الهيئةث وتحديد أساليب   ختبارات الخاصة بالكفاية املهنية للمعلمينث والرخصة املهنية الصادرة

التطوير املسي وتقويم ألاداء املسي للمعلمينث وتحديد أسلول قياسها وتحقيقها وإجراءاتها وضوابطهاث وإعداد 

ضددددوابط إدارة ألاداء ونمدددداذج تقددددويم ألاداء الددددو يفي لشددددا لي الو ددددائف التعليميددددة باالتفدددداق مددددع وزارة املددددوارد 

 (.ه1111املوارد البشرية والتنمية  جتماعيةث)عية البشرية والتنمية  جتما

معلدم ممدارسث معلدم متقددمث : ويدتم ترقيدة املعلدم ومعلدم التعلديم الثدانوي فدي السدعودية وفدق التسلسدل آلاتدي  

معلددم متقدددم مددن الرتبددة التددي يشددغلها إ ددذ الرتبددة ( أو)ويجددوز ترقيددة مددن يشددغل رتبددة معلددم ممددارس . معلددم خبيددر



 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 

 128 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 علددددذ : شدددرة بدددنفس الدددرقم الدددو يفي للرتبدددة التددددي  دددان يشدددغلهاث بالشدددروط آلاتيدددةالتدددي تليهدددا مبا
ً

أن يكدددون حاصددد 

الشهادة الجامعية علذ ألاقلث ويكون قد أم  ى مدة ال تقل عن سد سنوات في الرتبة التي يشغلهاث وخمس 

 علدذ شدهادة الددكتوراهث
ً

وتخفد   ددل  سدنوات لبحاصدل علدذ شدهادة املاجسدتيرث وأربدع سدنوات إذا  دان حاصد 

 .مدة من هذه املدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إ ذ رتبة معلم خبير

يجوز تكليف من يشغل رتبة معلم خبير  عمل مشرف تربدويث أو بالقيدام بأعمدال و يفدة مددير عدام التعلديمث  

املدددوارد )ي إحددد  املندداطق أو املحافظددات أو مدددير التعلدديمث أو مسدداعد مدددير التعلددديمث أو مدددير مكتددب التعلدديم فددد

 (.ه1111البشرية والتنمية  جتماعيةث

وقدد شدهد . الوضع  جتما ي للمعلم في سلطنة عمان متميزث إذ يتمتع بداحترام آلابداء والطلبدة :سلطنة عمان

دددداث فهنددددا  عدددددد مددددن املسسسددددات التددددي تقددددوم 
ً
 مبحو 

ً
ة تحددددوال برعددددداد إعدددداد املعلمددددين قبددددل الخدمددددة فددددي السددددلطنمل

 .املعلمينث وأبرزها  لية التربية بجامعة السلطان قابوس

م لهم خ لها دورات أ اديمية وتربويةث    ويتم إعداد املعلمين بكليات التربية ملدة أربع سنواتث تقدمل

الدتمكن الشدامل مدن مدادة التخصدصث ومهدارات : وتشمل منداهج تددريب املعلمدين قبدل الخدمدة العناصدر آلاتيدة

هنيدددددةث وصددددددفات عاليدددددة فدددددي الع قددددددات إلانسدددددانيةث وعناصددددددر أخدددددر  تتوافدددددق مددددددع التطلعدددددات الجديدددددددة تربويدددددة وم

التعلدديم متعدددد الثقافدداتث والقدديمث والبيئددةث والصددحةث والسددكانث والتقنيددات الجديدددةث والفنددونث والتنميددةث )

 (.1211بلقشلةث وحديكيث( )و يرها

مددين بفل     
مل
سدفة وأهددداف التعلديم فددي سدلطنة عمددانث وألاسداس والددنهج وتهددف بددرامج إلاعدداد إ ددذ تعريدف املعل

ة وينبأدي أيًضدا أن يتعدرف املعلمدون علدذ ألاهدداف العامدة لكدل . الذي تممل علذ أساسده تصدميم املنداهج الدراسديمل

ويتلقددى املعلمددون دورات متكاملددة فددي التربيددة وعلددم الددنفسث لتطددوير قدددراتهم فددي التدددراس . مسددتو  ولكددلمل منهدداج

 (.1211لقشلةث وحديكيثب)والتربية 

ويدددددتم تو يدددددف املعلمدددددين مدددددن خريفدددددي الجامعدددددات للعمدددددل فدددددي جميدددددع املسدددددتوياتث فددددد  يسدددددمح للعمدددددل فدددددي حقدددددل   

التدددددددراس إال للمر ددددددحين الدددددددذين تددددددممل اختيددددددارهم وتددددددددري هم فددددددي مجدددددددال التعلدددددديمث واعمددددددل املعلمدددددددين فددددددي املددددددددارس 

كومدة آلاخدرون ممدن يحملدون نفدس املدسه ت الحكومية في  ل  روف مماثلة لتل  التي يتمتع  ها مو فدو الح

هدم . والخبرات إال أنمل املرتبات إلاجمالية للمعلمينث بما في ذل  الع واتث هدي أعلدذ مدن  يدرهم مدن املدو فين أل مل

ة بالنسدددبة ملدددديري املددددارس  وملعرفدددة  (.1211بلقشدددلةث وحدددديكيث)يتلقدددون تعويضدددات التددددراس وإلادارة املدرسددديمل

ث salary explorerمهندة يعرضدها موقدع  12م التعليم الثانوي في سدلطنة عمدان مدن بدين ترتيب أجور مهنة معل

 11وجد أ ها في املرتبة 

 (.1211")سلم الرواتب وألاجور في سلطنة عمان"                                            

ددد وزارة التربيددة والتعلدديم تدددريب املعلمددين قبددل التوبالنسددبة للتدددريب   
مل
حدداقهم بالخدمددةث مددن خدد ل إعددداد تبن

سدداعة تدريبيددة ( 11)وتصددميم حقيبددة تدريبيددة للمعلمددين الجدددد قبددل التحدداقهم بالعمددلث وتتكددون الحقيبددة مددن 

تتضددددمن ث ثدددددة محددددداورث يتعلدددددق املحددددور ألاول بالجاندددددب الخدددددا  بتعريدددددف املعلددددم الجديدددددد بفلسدددددفة التعلددددديم فدددددي 
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ةث وفلسددددفة املندددداهجث  وحقددددوق وواجبددددات املعلددددم فددددي إطددددار القددددوانين املنظمددددة لهددددذا السددددلطنةث والخطددددة الدراسدددديمل

ن املحددور الثدداني الجانددب التربددوي وتقدددم فيدده أوراق عمددل عددن طريددق التدددراس وأسدداليب  الشددأنث بينمددا يتضددممل

قة بردارة الصف والوسائل التعليميةث أمدا املحدور الثالدث فيتضدمن الجواندب 
ً
التقويمث وبع  الجوانب املتعل

ة لكدددلمل  صددديمل خصمل دددم قبدددل  التمل
مل
 مطبوًعدددا يحتدددوي علدددذ الوثدددائق التدددي يحتاجهدددا املعل

ً
ر لكدددلمل معلدددم دلدددي 

مل
مدددادةث كمدددا يدددوف

 (.1211بلقشلةث وحديكيث)الخدمة 

ويتم تقييم املعلمين في سلطنة عمان من قبل املشرف التربوي واعتماد مدير املدرسةث وفق استمارة تقييم   

ت لكددددددل بندددددددث ويحدددددددد فددددددي  سددددددتمارة مسددددددتو  أداء املعلددددددم بنددددددًدا رئيًسدددددداث وعدددددددد مددددددن املسشددددددرا 11تحتددددددوي علددددددذ 

جوانب التمييز إلايجابية فدي ألاداء وأدلتهداث والجواندب التدي تحتداج تطدوير فدي : وامل حظات التي يجب أن تتضمن

 (.1222وزارة التربية والتعليمث. )ألاداء وأدلتها

الرواتددبث و دروف العمددلث والتسددهي ت ألاخددر  وتجددر إلاشددارة إ ددذ أنمل املعلمدين الددذ ور وإلاندداث متسداوون فددي   

التي تقدمها الوزارةث والتدريب أثناء الخدمة والذي هو حق لجميع املعلمينث والترقيةث إذ تتممل ترقيدة املعلمدين 

ة   (.1211بلقشلةث وحديكيث)وفًقا لخبراتهم أو ألدا هم الذي ورد في تقارير ألاداء السنويمل

م كنواة لجامعدة قطدرث طعدداد 1211املعلم في قطر أنش د  ليتي التربية عام  وبالنسبة إ ذ إعداد :دولة قطر

املعلمدددددين واملعلمددددداتث ثدددددم تطدددددورت خددددد ل سدددددنواتها ألاو دددددذ مدددددن حيدددددث أقسدددددامها وبرامجهدددددا الدراسدددددية وإمكاناتهدددددا 

التعليميدةث وأصدبحد تضدم واحدًدا وعشدرين قسدًما فدي مختلدف التخصصدات التربويدة والعلميدةث وعنددما صددر 

 ليدة التربيدةث  ليدة العلدوم : أعيد تنظيم وتوزاع أقسامها إ دذ أربددع  ليدات هدي 1211ون جامعة قطر في سنة قان

ث  ليدددددة إلانسدددددانيات والعلدددددوم  جتماعيدددددةث و ليدددددة الشدددددراعة والدراسدددددات إلاسددددد مية ولدددددم تقتصدددددر أهدددددداف  ليدددددة 

لتعليميدددة وتطويرهددداث وإنمدددا اتسدددعد التربيدددة فدددي مرحلدددة إلانشددداء علدددذ إعدددداد املعلدددم وتدريبددده وتحسدددين العمليدددة ا

وتجاوبددددد مددددع احتياجددددات املجتمددددع القطددددري فددددي مختلددددف املجدددداالت الثقافيددددة و جتماعيددددة و قتصدددداديةث التددددي 

تتطل ها أهداف التنمية الشاملة والنهضة الحديثة في الب دث وقد شهدت الكلية نمًوا مطرًدا في أعداد الطلبة 

  
ُ
 دددان عددددد الطلبدددة املقيددددين فيهددددا ال  11/1211إنشدددا هاث ففدددي العددددام الدراسددد ي والطالبدددات املقيددددين فيهددداث مندددذ

م 22/1222ث ثددم تطددور العدددد خدد ل هددذه الفتددرة حتددى عددام (طالبددة 21طالًبددا ث  11)طالًبددا وطالبددة  112يتجدداوز 

فددددي جميددددع التخصصددددات بالكليدددددة فماعدددددا تخصددددص التربيددددة الفنيدددددة  1222/1221ثثددددم توقددددف القبددددول فددددي عدددددام 

البدنيددةث وذلدد  لتطددوير بددرامج إعددداد املعلمددين بالكليددةث وصدداحب هددذا النمددو املتزايددد فددي أعددداد الطلبددة  والتربيددة

املقيدددين بالكليددة خدد ل ألاعددوام الجامعيددة السددابقة تزايددًدا فددي أعددداد الخددرجين والخريجدداتث فقددد ارتفددع العدددد 

خريًجدددا وخريجدددة بكليدددة التربيدددة  112مث ليصدددل إ دددذ 1211خريًجدددا وخريجدددة فدددي حفدددل التخدددرج ألاول عدددام 122مدددن 

خريًجدا وخريجدة  121ث ثم بدأ العددد فدي  نحددار ليصدل إ دذ " خريجة  111و –خريًجا 11" م بمعدل 1222عام

 (.  1211")تجربة دولة قطر في إعداد املعلمين" 

أن هنددددددا  روافددددددد أساسدددددية  شددددددأن  سدددددتقطال الددددددداخلي للمعلمددددددين ث بددددد(11/1/1211) مانيوأوتدددددك الجسددددددي    

والتعيينددددات فددددي الددددوزارةث أن هنددددا   اسددددتقطال داخلددددي واخددددر خددددارييث ويددددتم التركيددددز علددددذ  سددددتقطال الددددداخلي 

http://t-p-uqu.blogspot.com/2013/03/blog-post_8476.html
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تربيدة فدي خاصة علذ جامعة قطر أل ها الرافد الدرئيس والدوطني وألاساسد ي لدوزارة التعلديمث بالتعداون مدع  ليدة ال

جامعة قطر لتزويدد الدوزارة فدي  عد  التخصصدات املطلوبدة سدنوًياث باطضدافة إ دذ  ليدة التربيدة بجامعدة قطدرث 

لدددينا اسددتقطال مددع وزارة التنميددة إلاداريددةث لتزويددد الددوزارة فددي  عدد  التخصصددات التددي نسددميها التخصصددات 

ذلدد  يخصددص لهددم برنددامج تدددرييي ملدددة عددام املقاربددة أل هددا  تخصصددات  يددر تربويددةث ويجددري لهددم مقدداب ت وبعددد 

 . امل ويتم توزاعهم علذ املدارس

م ألجدل قطدر"  وأوتك أن من ضمن روافد وزارة التعليمث   
مل
 أكثدر " عل

ُ
وهدي مسسسدة رائددة فدي هدذا املجدال ومندذ

الرياضدديات والعلددوم : مددن سددنة تددزود وزارة التعلدديم بتخصصددات مختلفددة خاصددة التخصصددات ألاساسددية مثددل

 .غتين إلانجليزية والعربيةوالل

إ دددذ أن املدددسه ت املطلوبدددة فدددي قطدددر ملعلمدددي التعلددديم ( 1211)وحدددول املدددسه ت املطلوبدددة يشدددير بلقشدددلةث وحدددديكي 

دددص فدددي الرياضددديات أو العلدددومث أو ( املتوسدددط)إلاعدددداديمل  والثدددانويمل هدددي درجدددة البكدددالوريوس فدددي التعلددديم مدددع تخصمل

فدي العلدومث أو الرياضدياتث أو اللغدة العربيدةث (  يدر تربدوي ) ة البكدالوريوس اللغة إلانجليزيةث أو العربيدةث أو درجد

م في املدرسةث أو علذ درجة البكالوريوس ودبلدوم فدي 
مل
أو إلانجليزيةث باطضافة إ ذ ث ث سنوات من الخبرة كمعل

 .أو الثانوي ( /املتوسط )التعليم إلاعدادي 

ث وجدد أ هدا فدي salary explorerمهندة يعرضدها موقدع  12نوي بدين وملعرفدة رتبدة أجدور مهندة معلدم التعلديم الثدا  

 (.1211")سلم الرواتب وألاجور في قطر"11املرتبة 

وحول تدريب املعلمين اثناء الخدمةث انطلق برنامج التدريب ألاساس ي للمعلمين بالتعداون بدين املركدز الدوطني   

دريب والتطدددوير فدددي وزارة التعلددديم والتعلددديم العدددا ي فدددي جامعدددة قطدددر ومركدددز التددد-للتطددوير التربدددوي فدددي  ليدددة التربيدددة 

 .1211/1211العام ألا اديمي 

ويتو ذ املركز الوطني للتطوير التربوي إعداد وتصميم وتقديم برامج تدريبية ممتدة تليي احتياجات املعلمين   

يددة مددن املركددز الددوطنيث التدريبيددة مسددتعيًنا بأعضدداء هيئددة التدددراس مددن  ليددة التربيددة واختصا دد ي التنميددة املهن

يسدددتند تصدددميم برندددامج التددددريب علدددذ املعدددايير املهنيدددة الوطنيدددة للمعلمدددينث ومهدددارات القدددرن الواحدددد والعشدددرينث 

و هدددف البرنددامج إ ددذ تقددديم تدددريب مسددي عددا ي الجددودة . والوصددف الددو يفي ألدوار املعلددم ورؤيددة املركددز التدريبيددة

ويقدم البرنامج وفق مستويات ث ثة ترا ي التدوازن بدين الجاندب املعرفدي . يرتقي بأداء املعلم في الغرفة الصفية

واغطي التدريب في املستو  ألاول التخطيط واستخدام طرائق التدراسث . النظري والجانب العملي التطبيقي

عدامث ويركز املستو  الثاني علذ التعليم املتمايزث واستراتيجيات الرفع من دافعية التعلم عندد الطلبدة  شدكل 

أمدددا فددي املسدددتو  الثالددث فيتمركدددز التدددريب حدددول بنددداء . ومراعدداة احتياجدددات الددتعلم لدددذوي  حتياجددات الخاصدددة

قدرات املتدربين ليصبحوا ميسرين للتفكير النقدي وإلابدا ي عند الطلبدةث ويو فدوا مهدارات البحدث فدي تعلدم 

 .(.ت. املركز الوطني للتطوير التربويث د)الطلبة 
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الخدا  برصددار النظدام  1212لسدنة ( 11)تقييم املعلمدين فدي قطدر حددد قدرار مجلدس الدوزراء رقدم وبالنسبة ل  

الدددددو يفي ملدددددو في املددددددارس فدددددي الفصدددددل الثالدددددثث نظدددددام تقيددددديم ألاداءث إن املدرسدددددة تضدددددع تقدددددارير تقيددددديم ألاداء 

 .للمو فين سنوًياث وفًقا للنماذج املعتمدة من الوزير

ث بمراعاة نتائج الطلبدة وتقيديم أداء املدرسدةث وتتو ذ لجنة شسون املدارسث تق
ً
ييم أداء مديري املدارس سنويا

 للنمددوذج املعتمددد مددن الددوزير
ً
ويضددع الددرئيس املباشددر تقيدديم أداء املعلددم واعتمددد مددن مدددير املدرسددة خدد ل . وفقددا

 :تيالنصف ألاول من شهر يونيو من  ل عام أ اديميث وتكون مستويات تقييم ألاداء علذ النحو آلا

 .فأعلذ%( 22: )ممتاز-1

 %(.22)إ ذ أقل من %( 11)أعلذ من : جيد جًدا-1

 %(.11)إ ذ %( 11)أعلذ من : جيد-1

 %(.11)إ ذ %( 12)من : مقبول -1

 %(.12)أقل من : ضعيف-1

بأندددده يشددددترط فددددي الترقيددددة باألقدميددددة  1212لسددددنة ( 11)وحددددول ترقيددددة املعلددددم يشددددير قددددرار مجلددددس الددددوزراء رقددددم   

تدددى الدرجدددة ألاو دددذ للمدددو فين القطدددريين باملددددارسث وأال يقدددل مسدددتو  تقيددديم املو دددف فدددي السدددنتين للو دددائف ح

ألاخيدرتين عدن جيددث وقضدداء املددة البينيدة املحددددة بددليل وصدف وتصدنيف وترتيددب الو دائف العامدةث واجتيدداز 

 .الدورات التدريبية التي تحددها الوزارة

املمتدددددازةث أال يقدددددل مسدددددتو  تقيددددديم أداء املو دددددف فدددددي السدددددنتين واشددددترط للترقيدددددة لو دددددائف الددددددرجتين الخاصدددددة و 

ث باطضافة إ ذ الشروط ألاخر  املنصو  عليها في الفقرة السابقة
ً
 .ألاخيرتين عن جيد جدا

واسددددت ناًء مددددن شددددرط املدددددة البينيددددةث تكددددون الترقيددددة باألقدميددددة للمو ددددف الددددذي يحصددددل علددددذ الرخصددددة املهنيددددة  

للمعلم واملنسقث إ ذ الدرجة ألاعلدذ مباشدرة  عدد قضداء نصدف املددة البينيدة  للقادةث ورخصة املستو  الثالث

 .ال زمة للترقيةث وذل  ملرة واحدة طوال مدة خدمته

 مناقشة النتائج 0.1.2.1

بقراءة تركيبية لنتائج تحليل الوثائق وألادبيات في مجال املعلدم للددول ألاعضداء يتضدك أن الددول ألاعضداء     

ويتضدددمن بدددرامج . ات إعدددداد املعلمدددين وهدددي  ليدددات التربيدددةث ومددددة الدراسدددة فيهدددا أربدددع سدددنواتتتشدددابه فدددي مسسسددد

 .إلاعداد مواد أ اديمية تخصصية ومواد تربوية  شكل تكاملي

وقد طورت الددول ألاعضداء معدايير اختيدار املعلمدين الجددد وتدو يفهمث حيدث تتشدابه الددول ألاعضداء فدي قبدول 

البكدددددددالوريوسث ماعددددددددا الددددددديمن تأهيدددددددل تربدددددددوي ال يقدددددددل عدددددددن معهدددددددد املعلمدددددددين  املعلمدددددددين الحاصدددددددلين علدددددددذ درجدددددددة

واملعلمددددداتث ويخضددددددع املتقددددددم لو يفددددددة معلدددددم ل ختبددددددار ملراعددددداة الددددددتمكن مدددددن التدددددددراسث ويوضدددددع املعلددددددم لفتددددددرة 

 .اختبارية حسب لوائح الخدمة املدنية

مدددددارات  يمدددددر املتقددددددم بفتدددددرة وتختلدددددف الددددددول ألاعضددددداء فدددددي إلاجدددددراءات التفصددددديلية لتو يدددددف املعلمدددددينث ففدددددي إلا  

تجريبيدددددة وفدددددق قدددددانون املدددددوارد البشدددددريةث ويطبدددددق عليددددده نظدددددام التدددددراخيصث وفدددددي الددددديمن ودولدددددة قطدددددر يجدددددوز عندددددد 



 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 

 132 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

الضرورة تعيين املعلمين من ذوي املسه ت  ير تربوية و يخضعا للتدريب ملددة سدنةث وتتشدابه الددول ألاعضداء 

 12الخدمدددة املدنيدددةث وتختلدددف مدددن حيدددث رتبددده أجدددور املعلدددم بدددين فدددي أن تحديدددد مرتبدددات املعلمدددين وفًقدددا لقدددانون 

ث 11حيث تأتي رتبة أجور املعلم الثدانوي فدي الكويدد فدي الرتبدة  Salary explorerمهنة في  ل بلد حسب موقع 

ث ولدددددم تظهددددر أجدددددور معلمدددددي 11ث وفددددي عمدددددان باملرتبددددة 11والبحددددرين والددددديمن فددددي رتبدددددة  11ث وإلامدددددارات   11وقطددددر 

 .ي هذا املوقعث ولم تظهر رتبة أجور معلمي السعودية في الو ائف العشر ألاكثر أجًراالسعودية ف

وتختلف الدول ألاعضاء في إجراءات تدريب املعلمين أثناء الخدمةث ففي إلامدارات تحددد بدرامج التددريب بنداًء  

ة فدددي التعلددديمث وتدددوفر الوصدددف الدددو يفيث ونتدددائج تقيددديم ألاداءث واحتياجدددات التددددريبث والتطدددورات العامليددد: علدددذ

وفددي البحددرين . سدداعة تدريبيددة سددنوًيا ألاقددل122الددوزارة بددرامج التدددريب وتنفيددذها جهددات تعتمدددهاث وذلدد  ملدددة 

يددتم تدددريب املعلمددين أثندداء الخدمددة فددي مسسسددة أ اديميددة تحددد إشددراف مديريدده التدددريب والتطددوير املسدديث وفددي 

البحددددرين مسددددسولة عددددن إعددددداد املعلمددددين وتدددددري هم فددددي جامعددددة –أصددددبحد  ليددددة البحددددرين للمعلمددددين  1222عددددام

استراتيجية التدريب والتأهيلث  هدف  1221وفي اليمن أعدت الوزارة في عام . وُاعد التدريب إلزامًيا. البحرين

تطدددور بدددرامج تددددريب املعلمددددين بمختلدددف مسدددتوياتهمث ونتيجددددة لةحدددداث التدددي تعيشدددها الدددديمن تعطلدددد كثيدددر مددددن 

مدددا فدددي الكويدددد فقدددد أنشدددأت الدددوزارة إدارة التطدددوير والتنميدددة للعمدددل علدددذ تنميدددة العددداملين فدددي أ. البدددرامج السدددابقة

وفدي السدعودية تعددد الدوزارة خطدط طويلددة . حقدل التعلديمث مددن خد ل بدرامج تطددوير أداء املعلمدين أثنداء الخدمددة

وفدددي سدددلطنة عمدددان . مدددينألامدددد لتددددريب املعلمدددين واملعلمدددات أثنددداء الخدمدددةث وتدددوفر إمكاندددات كبيدددرة لتددددريب املعل

أما في قطر يدتم تددريب املعلمدين مدن . تبند الوزارة تدريب املعلمين من خ ل إعداد حقائب تدريبية للمعلمين

خد ل برندامج التددريب ألاساسد ي للمعلمددين بالتعداون مدع املركدز الدوطني للتطددوير التربدوي فدي  ليدة التربيدة جامعددة 

 .رةقطرث ومركز التدريب والتطوير في الوزا

وتختلددددددف اليدددددددة تقدددددددويم أداء املعلددددددم فدددددددي الددددددددول ألاعضددددددداءث ففددددددي إلامدددددددارات يدددددددتم تقيدددددديم املعلدددددددم وفدددددددق الددددددددليل     

تحقيدق النصدالث تحسددين : ويدتم التقيديم وفدق معدايير.  سترشدادي لنظدام إدارة ألاداء ملدو في الكدادر التعليمدي

وفددددي . بتكاريددددة التددددي يقدددددمها املعلددددمنتددددائج الطلبددددةث حضددددور سدددداعات التدددددريبث سدددداعات التطددددوعث واملقترحددددات   

وتتضدددمن اسدددتمارة . البحدددرين يدددتم تقيددديم املعلمدددين مدددن املددددير واملددددير املسددداعدث واملعلدددم ألاول واملشدددرف التربدددوي 

التقييم التخطيط وإلاعددادث الدتمكن مدن املدادة التعليميدةث واسدتراتيجيات التعلديم والدتعلمث تو يدف املصدادر 

وفدي الديمن . رة مفتاًحا لبحكم العام يشمل عدة مستويات مدن ممتداز إ دذ  يدر م ئدمث وخصصد الوزا...واملوارد

يتم تقييم املعلمين من خ ل التوجيه التربويث أما في الكويد يتم تقييم املعلمين وفق الية معتمدة من قبل 

ر ث وفددددي لبقيددددة البنددددود ألاخدددد% 12لبحضددددور و% 12ديددددوان الخدمددددة املدنيددددةث  هدددددف تقيدددديم الكفدددداءةث حيددددث أقددددر

السدددعودية يدددتم تقيددديم املعلمدددين مدددن خددد ل املعدددايير ث و لتدددزام بنتدددائج  ختبدددارات الخاصدددة بالكفايدددات املهنيدددةث 

والرخصددة املهنيددةث وذلدد  مددن خدد ل نمدداذج تقددويم أداء املعلمددين باالتفدداق مددع وزارة املددوارد البشددريةث    أمددا فددي 

 11اعتماد مدير املدرسة وفق استمارة تقييم تحتوي علذ عمان يتم تقييم املعلم من قبل املشرف التربويث و 
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وفدي قطدر يدتم تقيديم املعلدم وفدق نظدام تقيديم أداء املعلدم مدن خد ل . بنًدا رئيًساث وعدد من املسشدرات لكدل بندد

 .   الرئيس املباشر واعتمد من مدير املدرسةث ويكون تقييم ألاداء وفق خمسة مستويات من ممتاز إ ذ ضعيف

 أن  وتتشابه 
مل
الدول ألاعضاء في ترقية املعلمين باالستناد إ دذ نصدو  قانونيدة مدن قدوانين الخدمدة املدنيدةث إال

هنددددا  ترقيددددات و يفيددددة للمعلمددددين فددددي إلامددددارات والدددديمن والسددددعوديةث ففددددي إلامددددارات يددددتم ترقيددددة املعلددددم و يفًيددددا 

مدادة ثالدثث أسدتاذ مدادة ثدانث  أسدتاذ: معلم مبتديث معلم ممارسث معلدم خبيدرث وفدي الديمن: حسب املستويات

وتختلددف شددروط . معلددم ممددارسث معلددم متقدددمث ومعلددم خبيددر: أسددتاذ أولث أمددا فددي السددعودية الرتددب الو يفيددة

الترقيدددةث ففدددي البحددددرين يدددتم ترقيددددة املعلدددم  شددددروط أن يكدددون لديدددده دبلدددوم تربيددددة أو مدددا يعادلهددددا بكدددالوريوس فددددي 

وذلدددد   عددددد عددددامين مددددن حصددددوله علددددذ الترقيددددةث وفددددي الدددديمن سدددداعة تدددددريب مسدددديث  112التربيددددةث وحصددددوله علددددذ 

يشددترط لترقيدددة املعلدددم أال يقددل تقيددديم أدائددده فددي السدددنتين ألاخيدددرتين عددن جيدددد جدددًدا للترفيددع إ دددذ فئدددات املجموعدددة 

وفددددي السددددعودية يشددددترط . وفددددي الكويددددد ال تددددتم الترقيددددة إال وفددددق شددددروط يحددددددها ديددددوان الخدمددددة املدنيددددة. ألاو ددددذ

 علددذ الشددهادة الجامعيددة ألاو ددذث وأن يكددون قددد أم دد ى لترقيددة املعلددم ا
ً

ملمددارس واملعلددم املتقدددم أن يكددون حاصدد 

سدددد سدددنوات فدددي الرتبدددة التدددي يشدددغلهاث وخمدددس سدددنوات للماجسدددتيرث وأربدددع سدددنوات للددددكتوراه وفًقدددا لخبدددراتهم 

 .وأدا هم السنوي الذي ورد في تقارير ألاداء السنوية

بدأن ال : شدروط الترقيدة باألقدميدةث منهدا 1212لسدنة ( 11)لدس الدوزراء رقدمأما في قطدر فيحددد قدرار رئديس مج  

يقددددل تقيدددديم أدائدددده فددددي السددددنتين ألاخيددددرتين عددددن جيدددددث وقضدددداء املدددددة البينيددددة املحددددددة بدددددليل وصددددف وتصددددنيف 

 .الو ائفث واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الوزارة

 تقييم الطلبة في التعليم الثانوي  1.2.1

 تحليل الوثائق وألادبيات1.1.2.1  

وهدي : التقيديم املسدتمر للطلبدة: يتخذ تقييم الطلبدة فدي إلامدارات أشدكاًل عديددة: دولة إلامارات العربية املتحدة

 ستراتيجيات وألادوات التي يقوم  ها املعلم بصورة مستمرة ودورية للتحقق من نواتج الدتعلم لدد  الطلبدةث 

ختبددددددارات التكوينيددددددة التددددددي ُيعدددددددها املعلددددددم لتقيدددددديم أداء الطلبددددددة بصددددددورة دوريددددددةث وهددددددي   :  ختبددددددارات املدرسددددددية

وهي  ختبارات الختامية التي تجر ها الوزارة لطلبة املدارس مع  هاية الفصول الدراسيةث :  ختبارات املركزية

ت وزارة التربيددددة وقدددد بددددأ(. 1212بوابددددة مكتدددب التربيدددة العربدددي لدددددول الخلددديجث( )إمسدددات) ختبدددارات القياسدددية 

مجموعدددة مدددن   وهدددو عبدددارة عدددن (EmSAT )إمسدددات -اختبدددار إلامدددارات  القياسددد ي  تطبيدددق  1211والتعلددديم فدددي عدددام 

ضددديات والعلدددوم املبنيدددة وفدددق معدددايير  ختبدددارات الوطنيدددة املعياريدددة إلالكترونيدددة للغدددة العربيدددة وإلانجليزيدددة والريا

وتسدددداعد  ختبددددارات الوطنيددددة علددددذ تحديددددد مسددددتو  أداء الطلبددددةث كمددددا تسدددداعد املدددددارس ووزارة التربيددددة .وطنيددددة

والتعلددددديم علدددددذ تحديدددددد املشدددددا ل قبدددددل استعصددددداء حلهدددددا  دددددي يدددددتم تقدددددديم املسددددداعدات املناسدددددبة للطلبدددددةث وإبددددد غ 

ن  :من ث ثة أقسام رئيسة ر إمساتاختبا ويتألف. املدرسة لوضع خطط التحسيمل

http://emsat.moe.gov.ae/emsat/Default_ar.aspx
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ث وهددددي اختبددددارات تقدددديس (Baseline Tests) اختبددددارات تحديددددد املسدددتو  للصددددف ألاول ألاساسدددد ي :القسدددم ألاول 

اع القدددرار بياندددات دقيقدددة حدددول نقطدددة  اسدددتعداد الطلبدددة للدددتعلم  عدددد انتهددداء مرحلدددة ريددداض ألاطفدددالث وتدددوفر لصدددنمل

 .البداية في تطوير مهارات ومعارف الطلبة

التدي يمتلكهدا الطلبدة عبدر سدنوات التعلديم  (Advantage Tests) اختبارات تتبع املهارات واملعدارف: لقسم الثانيا

العام في اللغتين العربية وإلانجليزيدة والرياضديات والعلدومث تدزود هدذه  ختبدارات أ،دحال القدرار ببياندات عدن 

ف تتماش ى مع التوقعات العاملية للفئات العمريدة مد  امت   الطلبة في مدارس إلامارات  افة ملهارات ومعار 

 .(الرا عث السادسث الثامن والعاشر)املختلفةث وتشمل الصفوف 

تقديس مدد  امدت   الطلبدة للمهدارات واملعدارف فدي  Achieve Tests) )اختبدارات قبدول جامعيدة  :القسدم الثالدث

مرحلدة التعلديم العدام وقبدل  لتحداق بمسسسدات اللغتين العربية وإلانجليزيدة والرياضديات والعلدوم  عدد انتهداء 

التعلدددددديم العددددددا يث وتدددددددزود أ،ددددددحال القدددددددرار ببيانددددددات تسددددددداعدهم فددددددي اتخدددددداذ قدددددددرارات متعلقددددددة بقبدددددددول الطلبددددددة فدددددددي 

 (.1211البوابة الرسمية لحكومة إلامارات  العربية املتحدةث)الجامعات

م مدددنح الطالدددب الشددددهادة الثانويدددةث وهدددي تعنددددي وبمجدددرد  نتهددداء مدددن املرحلددددة الثانويدددة فدددي أي مدددن مسدددداراتهاث يدددت  

وٌيمددددنح الطلبددددة الددددذين أكملددددوا تعلدددديمهم فددددي املدرسددددة الثانويددددة التقنيددددة . عاًمددددا مددددن التعلدددديم إلالزامددددي( 11)إكمدددال 

 (.1212بوابة مكتب التربية العربي لدول الخليجث)الدبلوم الفني الثانوي 

حسددب املسددارين العددام واملتقدددم للصددف الثدداني عشددر وتتكددون مسددتويات التقدددير الرقمددي مددن سددتة مسددتويات   

 :علذ النحو آلاتي 1212/1212لعام 

  املسار املتقدم املسار العام 

90-100 A 90-100 A 

80-89 B 80-89 +B 

70-79 C 70-79 B 

60-69 D 60-69 +C 

60> F 60> F 

 (.1212وزارة التربية والتعليمث

 :رة عامة يتم التقييم الكيفي في إلامارات العربية املتحدة علذ مقياس أداء من ستة مستوياتوبصو   

 .جودة أداء تفوق كثيًرا من التوقعات املنتظرة من  ل مدرسة في إلامارات: متميز

 .جودة أداء تفوق التوقعات املنتظرة من  ل مدرسة في إلامارات: جيد جًدا

 .ت املنتظرة من  ل مدرسة في إلاماراتجودة أداء تليي التوقعا: جيد
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 .جودة أداء تليي الحد ألادنى من التوقعات املنتظرة من  ل مدرسة في إلامارات: مقبول 

وزارة )جودة أداء أدنى كثيًرا من الحد ألادنى من التوقعات املنتظرة من  ل مدرسة في إلامارات : ضعيف جًدا

 .(.ت.التربية والتعليم د

تم  تقددويم عمددل الطالددب فددي البحددرين للمسدداق الدراسدد ي علددذ أسدداس تقددويم داخلددي وتقددويم يدد :مملكــة البحــرين

ث وهددو تقددويم تكددويني تشخيصدد ي مسددتمر ويخصددص لدده ث ثددون : خددارييث فددالتقويم الددداخلي
ً

يقددوم بدده املعلددم أوال

بيعددة املعلددم هددذه النسددبية علددذ بدددائل تقويميددة تكامليددة بحسددب ط مددن الع مددة القصددو  ويبنددي %(12)باملئددة 

: الطبيعيدة بأنواعهدا امل حظدة املنظمدةث  ختبدارات القصديرةث و ختبدارات  دائيدة: املوضوع ومدن هدذه البددائل

التقدددارير وكتابدددة ألاوراق البحثيدددةث  وموضدددوعيةث وإعدددداد مقاليددده شدددفوية وتحريريدددةث مدددن نظريدددة وعمليدددةث

يدة وجماعيدةث كمدا تشدغل بددائل التقدويم مدن ذاتيدة مسدتقلة وموجهدةث وفرد واملشروعات والنشاطات املنوعدةث

هددذه  وتكددون . التعبيددر والتفكيددر وحددل املشددك ت املختلفددة و بتكددار: الطلبددة نمدداذج وأنمدداط متكاملددة مددن إنتدداج

(. الحقيبددة) فددي ملددف الطالددب النمدداذج ممثلددة للنمددو مسددجلة ومحفو ددة بحسددب طبيعتهدداث وموثقددة وموضددوعة

لةهددل  وتقدددم. عددن مزاياهددا ويسولهدداث ويدددافع آلاخددرين واشددرحها نفسدده علددذ يلددزم أن يعرضددها الطالددب وحيددث

باطضددددافة إ ددددذ تقددددويم املعلددددم يشددددمل التقددددويم الددددداخلي التقددددويم . عينددددات منهدددداث مددددع تقويماتهددددا التددددي جددددرت أيًضددددا

ا جزئًيدداث عددن  التعلميددة-املدرسدد يث حيددث ُيعددد خطددوة ثانيددة فددي سددبيل توجيدده العمليددة التعليميددة
ً
وضددبطها ضددبط

يشدار  فيده مجمدوع  (يتكامل مدع التقدويم التكدويني)د امتحان يجري في منتصف الفصل الدراس ي طريق تحدي

ا معيًنا في املدرسدة برشدراف
ً
مدن %( 12)املعلدم ألاولث ويخصدص لهدذا  متحدان  املعلمين الذين يدرسون مساق

فددي أواخددر الفصددل أمددا التقددويم الخددارييث فيتصددف بأندده تقددويم تجميعددي إجمددا ي الددذي يجددر  .الع مددة القصددو  

الدراس ي حسب الخصائص التربويدة نفسدها التدي يتصدف  هدا التقدويم املدرسد يث لكنده  هددف إ دذ تبخديص إنجداز 

مدددددن الع مدددددة القصدددددو  التدددددي يمكدددددن أن يحصدددددلها عليهدددددا  لددددده خمسدددددين فدددددي املئدددددة الطالدددددب مرحلًيدددددا ويخصدددددص

درسدة  ولدذل  للتثبدد مدن انتظدام وتشرف علذ هذا التقدويم لجدان دوريدة تسلفهدا الدوزارة مدن خدارج امل.الطالب

التقويميددة خيددر قيددامث بندداء علددذ املبددادي وألاهددداف املتطددورة -التعليميددة -املدددارس فددي قيامهددا بو ائفهددا التربويددة

 .التي تتبناها الوزارة وتعمل بموج ها

اق الدذي درجدة املسد املساقات املشتركة و ختيارية علذ أساس مئدويث بحيدث يحسدب الطالب في ويقدر إنجاز   

  :التقديرات آلاتية فقط( شهادة التخرج) ُيدون علذ سجل الطالب نجك فيه الطالبث

 درجة           ممتاز 122درجة إ ذ  22من -

 درجة    جيد جًدا 22درجة إ ذ أقل من  22من -

 درجة      جيد  22درجة إ ذ أقل من  12من -

 درجة     متوسط 12درجة إ ذ أقل من  12من -

 درجة      مقبول  12قل من درجة إ ذ أ 50من -
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 دراجة                      راسب  12أقل من  -

    لعدم تجاوزه الحد ألادنى وهو عشرون في املئة من مجموع ع مات التقويم الداخلي أو الخاريي"راسب".  

راكمدي تحسدب ضدمن املعددل الت وتسدجل املسداقات التطبيقيدة إلاثرائيدة وخدمدة املجتمدع فدي سدجل الطالدبث وال  

 .كما يشفع ذل  بتقرير عن أداء الطالب لم يجتز/ فيها علذ سلم اجتاز إنجازه ويقدر

مدن الع مدة القصدو  التدي يمكدن  (%50) بخمسين فدي املئدة في  ل مساق حيث تحدد النسبة املطلوبة للنجاحث  

مددن مجمددوع ع مددات   %)12) منهددا علددذ مددا ال يقددل علددذ عشددرين فددي املئددة     شددرط حصددوله أن ينالهددا الطالددبث

  .من التقويم الخاريي الذي يجر  في  هاية الفصدل  %) 12(التقويم الداخليث وما ال يقل عن عشرين في املئة  

 دراسدددة املسددداق الدددذي رسدددب فيددده ضدددمن املجموعدددات املنتظمدددة التدددي تخضدددع لجددددول ثابدددد إذا واعيدددد الطالدددب 

راسة ذاتيةث وفي حالة تكرار رسوبه عليه دراسة سمحد  روف املدرسة بذل ث أو فعليه دراسة ذل  املساق د

  .املساق دراسة ذاتيه

خمسدة  مدا ال يقدل عدن نسدبة فتتطلدب حضدور الطالدب إلاثرائيدة أما مساق خدمة املجتمع واملسداقات التطبيقيدة

سدتين  أي بنسدبة ( 30/18).بمسدتو  أداء  مدن ألاعمدال املو لدة إليده الحد ألادندى ثوإنجاز%(11) وسبعين في املئة 

 .في املئة

وبالنسددبة لبحصددول علددذ شددهادة الثانويددة العامددةث علددذ الطالددب اسددتكمال املتطلبددات إلاجماليددة طتمددام الدراسددة  

الثانويددة وهددي مجمددوع السدداعات ال زمددة طتقددان الطالدددب الكفايددات التعليميددة املقددررة فددي منهدداج املرحلددة الثانويدددة 

سداعة معتمددة كحدد أدندى تحتسدب ضدمن معددل الطالدب التدرا  111ساعة معتمددةث منهدا  182العامةث وعددها 

سددداعة معتمددددة ال تحتسدددب ضدددمن معددددل الطالدددب التراكمددديث وتتدددوزع السددداعات املعتمددددة علدددذ ثددد ث  11كمددديث و

 . تم التطرق لها في املسارات أع ه-مجموعات من املساقات 

ة عنددما يحصدل الطالدب علدذ معددل تراكمدي وتمنح وزارة التربية والتعليم الطالب شهادة اتمام الدراسة الثانوي

مدن مجمدوع ع مددات التقدويمث واسدتوفذ تماًمددا سدائر متطلبدات إ هدداء %(  50) هدابي ال يقدل عددن خمسدين فدي   املئددة 

 (.1221مركز القياس والتقويمث)الدراسة 

ل وأسدددداليب اليددددة التقدددويم الشددددام( 1212)حدددددت ال ئحددددة العامدددة للتقددددويم و ختبدددارات  :الجمهوريـــة اليمنيــــة

 :انتقال الت مذة والطلبة بين املراحل علذ النحو آلاتي

علذ أسس سليمة معتمدة علذ إكسال الت ميذ املهارات ( 1-1)تطبيق مبدأ الترفيع الذاتي لت ميذ الصفين  -

 (.القراءة والكتابة والحسال)ألاساسية للتعلم 

لت ميدددذ الصدددف الثالدددثث ووضدددع درجدددات يدددتم ( سدددالالقدددراءة والكتابدددة والح)إجدددراء اختبدددارات لقيددداس مهدددارات -

 .كحد أدنى% 12بموج ها نقل التلميذ إ ذ الصف الرا ع في حال تحصيله 

ية شددددهريةث ( 11-1)يددددتم تقددددويم ت ميددددذ الصددددفوف -
ٌ
مددددن خدددد ل عمليددددات التقددددويم املسددددتمرث واختبددددارات تحصدددديل

لت ميدددددذ فدددددي  هايدددددة الفصدددددلين ألاولث باطضدددددافة إ دددددذ إجدددددراء اختبدددددارين  هدددددائيين لقيددددداس مسدددددتو  التحصددددديل لدددددد  ا
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والثدددانيث باعتبدددار أن فدددي هدددذه الصدددفوف يحصدددل الت مدددذة الندددالحين علدددذ شدددهادة نقدددل مدددن صدددف إ دددذ اخدددر  عدددد 

إلغدداء  ختبددار الددوزاري للصددف التاسددعث ويددتم حسددال الدددرجات التحصدديلية للتلميددذ فددي الصددف التاسددع بجمددع 

 .سمة علذ ث ثة وذل   غرض إصدار الشهادةوالق( 2-1)الدرجات النهائية لكل مادة للصفوف 

اختبددارات شددفوية وتحريريددة شددهرية :يددتم تقددويم الطلبددة فددي الصددف الثالددث مددن مرحلددة التعلدديم الثددانوي وفددق  - 

يجر هددددا املعلمددددون فددددي إطددددار صددددفيث واختبددددارات تحريريددددة مقدددددننة منتصددددف العددددام الدراسدددد ي تنظمهددددا , خدددد ل العددددام

جهي املددددواد الدراسددددديةث وجمدددددع الدددددرجات التراكميدددددة لطلبددددة الصدددددف الثالدددددث إدارات املدددددارس بالتنسددددديق مددددع مدددددو 

مدددددن %  12:مدددددن الدرجدددددة الكليدددددة لكدددددل مدددددادة دراسدددددية وذلددددد  وفدددددق ألاسدددددس التاليدددددة% 12الثدددددانوي ويخصدددددص لهدددددا 

مدن النتيجدة النهائيدة لكدل مدادة دراسدية فدي %  12النتيجة النهائية لكل مادة دراسية في الصف ألاول الثانويثو

من نتيجة اختبار الفصل الدراس ي ألاول لكل مادة دراسية تقديمه % 12ث و(أدبي/علمي)اني الثانوي الصف الث

ث واختبدار شدهادة الثانويدة العامدة  تنظمده الدوزارة  هايدة  دل (أدبي/علمي)املدرسة لطلبة الصف الثالث الثانوي 

الدرجدة النهائيدة للطالدب فدي  وتجمدع. مدن الدرجدة الكليدة فدي  دل مدادة دراسدية% ( 12)عدام دراسد ي ويخصدص لده 

وال ُيعدد الطالدب نالًحدا  . ل مادة دراسية بجمع الدرجات التراكمية مع درجات اختبار شدهادة الثانويدة العامدة

 .  ويمنح الطلبة النالحين شهادة مرحلة الثانوية العامة%(. 12) مالم يحقق الحد ألادنى للنجاح

فدددي البدددال الثالدددث ( 1211)ثيقدددة ألاساسدددية للمرحلدددة الثانويدددة وفدددي الكويدددد حدددددت تعددددي ت الو  :دولـــة الكويـــت

 تجاهدددددات ألاساسدددددية للتقدددددويم حيدددددث يشدددددتمل العدددددام الدراسددددد ي علدددددذ أربدددددع فتدددددرات " الئحدددددة التقدددددويم والغيدددددال "

 .الفترتان الدراسيتان ألاو ذ والثالثةث والفترتان الدراسيتان الثانية والرا عة: تقويمية لجميع الصفوف

درجددددة وتدددوزع درجددددة ( 12)درجددددةث والنهايدددة الصددددغر  لهدددا ( 122)هايدددة الكبددددر  لكدددل مجددددال دراسددد ي وتدددم تحديددددد الن

 : املجال الدراس ي في الفترات الدراسية ألاربع علذ النحو آلاتي

ث امتحددددان الفتددددرة (12)ث والفتددددرة الثانيددددة أعمددددال يوميددددة (12)ث امتحددددان الفتددددرة (12)الفتددددرة ألاو ددددذ أعمددددال يوميددددة 

ث امتحددددان (12)ث الفتدددرة الرا عددددة أعمدددال يوميدددة (12)ث امتحدددان الفتدددرة (12)الثدددة أعمدددال يوميددددة ث الفتدددرة الث(12)

 :كما حددت ال ئحة الضوابط آلاتية(. 12)الفترة 

يدنجك املددتعلم ويجتدداز املجدال الدراسدد ي إذا  انددد درجتدده الكليدة فددي  هايددة العددام الدراسد ي ال تقددل عددن النهايددة  -

 .درجة من املجموع الكلي لدرجة املجال الدراس ي( 12)الصغر  للنجاحث أي ال تقل عن 

يحق للمتعلم دخول الدور الثاني إذا  ان راسًبا في نتيجدة  هايدة العدام الدراسد ي فدي ث ثدة مجداالت دراسدية  -

 .فأقل أو  ان  ائًبا  عذر مقبول مالم يكن راسًبا بأكثر من ث ثة مجاالت دراسية

إذا رسددددب فددددي أربعددددة مجدددداالت دراسددددية فددددأكثر قددددي نتيجددددة  هايددددة العدددددام  يعتبددددر املددددتعلم راسددددًبا ويبقددددى لإلعددددادة  -

 .الدراس ي أو إذا رسب أو تغيب عن مجال من مجاالت الدور الثاني

 .يتم تسليم املتعلمين بطاقة تقويم في  هاية  ل فترة دراسية -

 .بعيتم إخطار أولياء ألامور بنتائج أبنا هم التي يحصلون عليها في الفترات الدراسية ألار  -
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الصف : وحول العمل بنظام املعدل التراكمي حددت ال ئحة حسال املعدل التراكمي للصفوف التالية  

والصدف الحدادي عشدر %. 12× مجموع الدرجات التي يحصل عليهدا املدتعلم وفدق الدوزن النسديي –العاشر 

 –الثدداني عشددر أمددا فددي الصددف %. 12× مجمددوع الدددرجات التددي يحصددل عليهددا املددتعلم وفددق الددوزن النسدديي –

 %.12× مجموع الدرجات التي يحصل عليها املتعلم وفق الوزن النسيي

وحول  متحانات التحريرية للفترتين ألاو دذ والثالثدة أشدارت ال ئحدة أن تكدون جدداول امتحاناتهدا موحددة 

فتددرتين علددذ مسددتو  الددوزارةث وأن يتددو ذ التوجيدده الفنددي املخددتص فددي املنطقددة التعليميددة وضددع امتحانددات ال

 . الدراسيتين ألاو ذ والثالثة وفق الية  متحانات املوحدة علذ مستو  املنطقة

 :وحول  متحانات التحريرية للفترتين الدراسيتين الثانية والرا عة أشارت ال ئحة إ ذ آلاتي 

 . املنظم لذل يعقد  ل من امتحاني الفترتين الدراسيتين الثانية والرا عة في املوعد الذي يحدده القرار   -

يشدددمل امتحدددان  هايدددة الفتدددرة الدراسدددية الرا عدددة موضدددوعات املجددداالت الدراسدددية التدددي تددددرس فدددي الفتدددرتين - -

الدراسديتين الثالثددة والرا عددة عدددا املجداالت التددي ال تسددمح طبيعددة موضدوعاتها بددأن ينفصددل محتددو  املقددرر 

الفتدددرتين الدراسدديتين الثالثددة والرا عددة وهدددي فددي الفتددرتين الدراسدديتين ألاو ددذ والثانيدددة عددن محتددو  املقددرر فددي 

ويمكددددن أن يتضددددمن امتحددددان  هايددددة ( اللغددددة الفرنسددددية –اللغددددة إلانجليزيددددة -اللغددددة العربيددددة  –الرياضدددديات )

 .الفترة الدراسية الرا عة قدًرا محدوًدا من محتو  الفترتين الدراسيتين ألاو ذ والثانية

 .را عة موحدة علذ مستو  الوزارةتكون جداول امتحانات الفترتين الثانية وال -

يتو ذ التوجيه العام وضع امتحانات الفترتين الدراسيتين الثانية والرا عدة وفدق اليدة  متحاندات املوحددة  -

 (.1211وزارة التربية الكويد ث)علذ مستو  الوزارة 

ويم الرئيسدددة فدددي حدددددت الئحدددة تقدددويم الطالدددب فدددي املدددادة السدددا عةث مبدددادي التقددد :اململكـــة العربيـــة الســـعودية

 :املرحلة الثانوية علذ النحو آلاتي

م التحصيل الدراس ي للطالب تقويًما متنوًعا . 1    .وتكوينًيا وختامًيا ُيقون

يستخدم املعلم أدواتث وأساليب التقويم املتنوعةث واملناسدبة لكدل مقدرر دراسد يث ويو دف نتائجهدا بصدورة  .1

 .بتكوينية أل راض تحسين تعلم وتعليم الطال

م الطالب في  هاية ( املنتسبث املنتظم)درجة للطالب ( 122)تخصص . 1 لكل مقرر في املستو  الدراس يث وُيقون

 . ل مستو  

م التحصيل الدراس ي للطالب وفق آلاتي. 1  :ُيقون

 .أعمال املستو  الدراس ي. أ

 .اختبار  هاية املستو  الدراس ي. ل

 :آلاتية ُيعد الطالب نالًحا إذا حقق شروط النجاح.1

 .في  ل مقرر دراس ي%  12( الصغر  )حصوله علذ درجة النهاية . أ

 .من درجة  ختبار النهابي للمقرر %  12( النسبة الشرطية)حصوله علذ . ل
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 .يحصل الطالب علذ شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة  إذا أتم متطلبات التخرج .1 

( نجاًحدا ورسدوًبا)درجات املوزونة ملقررات الفصل الدراسد ي يتم احتسال معدل املستو  الدراس ي بجمع ال. 1

 . افة مقسوًما علذ عدد املقررات التي درسها الطالب

 .يتم احتسال املعدل التراكمي للطالب بناء علذ ما درسه الطالب في الفصول الدراسية  افة.2 

 .درجة لسلو  الطالب املنتظم عن  ل مستو  دراس ي( 122)تخصص .  2

 .درجة ملوا بة الطالب املنتظم عن  ل مستو  دراس ي( 122)خصص ت 10 . 

 .تحلل نتائج الطلبة وتو ف بفاعلية أل راض تحسين تعلم الطالبث وتعديل طرق التدراس11 .

يسددددتند تقددددويم تعلددددم الطلبددددة فددددي الصددددفين الحددددادي عشددددر والثدددداني عشددددر علددددذ فلسددددفة التقددددويم : ســــلطنة عمــــان 

قددددم تقدددارير عدددن تحصددديل الطلبدددة وأدا هدددم . ارس السدددلطنةاملسدددتمر املعمدددول بددده فدددي جميدددع مدددد
ُ
بطاقدددات تقريدددر )ت

% 12-% 11ث (مقبددددول % )11 –% 12ث (يحتدددداج مسدددداعدة)أو أقددددل % 12: فددددي  ددددل مددددادة دراسددددية كمددددا يددددأتي( ألاداء

 (.ممتاز% )122-% 22ث (جيد جًدا% )22-% 22ث (جيد)

ة للصددددف الثدددداني عشددددر ملددددواد اللغددددة العربيددددة واللغددددة وتتددددو ذ الددددوزارة مسددددسولية إعددددداد وإدارة  متحانددددات النهائيدددد

بوابددة ) (ألاحيداء والكيميدداء والفيزيدداء والعلدوم البي يددة)إلانجليزيدة والرياضدديات البحتددة والتطبيقيدة ومددواد العلددوم 

 (.1212مكتب التربية العربي لدول الخليجث 

التقييم الصفي البنابيث : الدراسيةيخضع الطلبة في قطر إ ذ جميع أنواع التقييم خ ل مسيرتهم : دولة قطر

 ختبددددارات الفصدددددليةث اختبددددارات الشدددددهادة الثانويددددةث و ختبدددددارات الوطنيددددة والدوليدددددة  للوقددددوف علدددددذ مسدددددتو  

 .تحصيلهم الدراس ي وعلذ نقاط قصورهمث لوضع الخطط الع جية املناسبة وفق ألاسس العلمية والعملية

ف الث ثددة ألاو ددذ علددذ م حظددات ُمعلميدده باسددتخدام أدوات تقيدديم وُاعتمددد تقيدديم الطالددب املسددتمر فددي الصددفو  

( املشددددروع –الواجبددددات والتعيينددددات  –املشدددداركة الصددددفية وألانشددددطة  -التقييمددددات الصددددفية القصدددديرة )مقننددددة 

تهددددف إ دددذ قيددداس أداء الطالدددب فدددي املهدددارات واملعدددارف ألاساسدددية وفدددق معدددايير محدددددة باطضدددافة إ دددذ  ختبدددارات 

ث أمدددا تقيددديم الصدددفوف مدددن الرا دددع إ دددذ الحدددادي عشدددر يختلدددف توزادددع الددددرجات فيهدددا وفًقدددا لسياسدددة التحصددديلية

 ختبارات الوطنيةث حيث إن صفوف السادس والتاسع تخضع لنظام  ختبدارات الوطنيدةث كمدا يقديم طلبدة 

ي الواحدد فدي  دل للمدادة فدي الفصدل الدراسد % 122املدارس للفتدرة املسدائية واملندازل فدي  دل فصدل دراسد ي بواقدع 

الصدددددددفوفث وتطبدددددددق  ختبدددددددارات الوطنيدددددددة علدددددددذ الصدددددددف الثالدددددددث فدددددددي مدددددددواد اللغدددددددة العربيدددددددة واللغدددددددة إلانجليزيدددددددة 

. والرياضددياتث وعلددذ صددفوف السددادس والتاسددع فددي مددواد اللغددة العربيددة واللغددة إلانجليزيددة والرياضدديات والعلددوم

مدددال الطلبدددة للمرحلدددة الثانويدددةث ويقددداس تحصددديل و هددددف اختبدددار الشدددهادة الثانويدددة العامدددة إ دددذ التأكيدددد علدددذ إك

الطلبدددددددة فدددددددي مدددددددواد اللغدددددددة العربيدددددددة واللغدددددددة إلانجليزيدددددددةث والرياضدددددددياتث والفيزيددددددداء والكيميددددددداء وألاحيددددددداءث والعلدددددددوم 

ويدددددتم اعتمددددداد نظدددددام الفصدددددلين فدددددي هدددددذه .  جتماعيدددددةث والتربيدددددة إلاسددددد مية واملدددددواد  ختياريدددددة الخاصدددددة باملسدددددار

من الفصل الثدانيث % 12من الفصل الدراس ي ألاول و% 12سب النتيجة الكلية بنسبة  ختبارات  حيث تحت

فددي حالددة حضددوره جميددع اختبددارات املددواد فددي الفصددلينث ( يتحصددل علددذ الشددهادة الثانويددة)وُاعددد الطالددب نالًحددا 
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 ث مدواد واسدمح للطلبدة الدذين رسدبوا فدي ثد. لكل مادة فدي  هايدة الفصدلين%( 12)والحصول علذ ما ال يقل عن 

 .(.ت.د)وزارة التربية والتعليم العا ي )أو أقلث واملتغيبين  عذر مقبول بدخول الدور الثاني 

 مناقشة النتائج 0.1.2.1

بقدددددراءة تركيبيدددددة لنتدددددائج تحليدددددل الوثدددددائق وألادبيدددددات لوقدددددع تقيددددديم الطلبدددددة فدددددي التعلددددديم الثدددددانوي فدددددي الددددددول       

التقددويم البنددابيث التقددويم : لتقيدديم املسددتخدمة فددي املرحلددة الثانويددةألاعضدداء أن هنددا  تشددا ًها مددن حيددث أنددواع ا

إال أن ما يتميز به التقييم فدي . املدرس يث والتقويم الخاريي أو الوطني بما فيها اختبارات شهادة الثانوية العامة

بارات في اللغة ث وهو مجموعة من  خت(EmSAT)التعليم الثانوي بدولة إلامارات هو اختبار إلامارات القياس ي 

العربيةث اللغة إلانجليزيةث الرياضيات والعلومث ففدي قسدمه الثدانيث يتضدمن اختبدارات تتبدع املهدارات واملعدارف 

فددددي عدددددة صددددفوف ومنهددددا الصددددف العاشددددر فددددي املرحلددددة الثانويددددةث وفددددي القسددددم الثالددددثث يتضددددمن اختبددددارات قبددددول 

 .جامعية تتم قبل  لتحاق بمسسسات التعليم العا ي

ممتددددداز فدددددي  دددددل مدددددن إلامدددددارات والبحدددددرين % 122-% 22يدددددتم تقيددددديم درجدددددات التحصددددديل بمقددددداييس تقددددددير مدددددن و   

وفددي البحددرين % 12فددي إلامددارات أقددل مددن : وسددلطنة عمددانث أمددا فددي الحددد ألادنددى والددذي ُيعددد فيهددا الطالددب راسددًبا

 .مساعدة أو أقل يحتاج% 12)ث وفي سلطنة عمان %12واليمن والكويد والسعودية وقطر أقل من 

ويختلددددف شددددروط مددددنح الشددددهادة الثانويددددة العامددددة للطالددددب فددددي الدددددول ألاعضدددداءث ففددددي إلامددددارات يمددددنح الطالددددب  

عاًمددددددا مددددددن التعلدددددديم إلالزامدددددديث وفددددددي البحددددددرين يمددددددنح الطالددددددب الشددددددهادة إذا اسددددددتكمل  11الشددددددهادة  عددددددد إكمددددددال 

الددب نالًحدا إذا حصدل علددذ الحدد ألادنددى املتطلبدات إلاجماليدة طتمددام الدراسدة الثانويدةث وعلددذ العمدوم ُيعدد الط

وبالنسدبة للددرجات التراكميدة التدي تحسدب للطالدب فهدي تختلدف مدن دولدة إ دذ . فدي جميدع املدواد الدراسدية% 12

مدن الفصدل ألاول مدن % 12مدن الصدف الحدادي عشدرث و% 12مدن الصدف العاشدرث و% 12أخر  ففي اليمن 

علذ التوا يث % 12و%12و%12التعليم الثانوي بواقع وفي الكويد حسب ترتيب صفوف . الصف الثاني عشر

يحسددب املعددل التراكمددي للطالدب علددذ مدا درسدده " ولدم تحدددد نسدبة معينددة فدي الئحددة التقيديم السددعوديةث وانمدا 

مددددن الفصددددل ألاولث % 12ث أمددددا فددددي دولددددة قطددددر تحتسددددب النتيجددددة الكليددددة بنسددددبة "فددددي الفصددددول الدراسددددية  افددددة

 .من الفصل الثاني% 12و
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 استنتاجات رئيسة     1.1

 هددور اخدددت ف فدددي السدددلم التعليمدددي للتعلددديم والتعلددديم الثددانوي علدددذ وجددده الخصدددو  مدددن حيدددث عددددد  -

 .صفوف املرحلة وبالتا ي السنوات الدراسية

فدددددي أ لدددددب الددددددول ألاعضددددداء ال تشدددددرف وزارة واحددددددة علدددددذ الدددددنظم الفرعيدددددة لقطددددداع التعلددددديم والتددددددريب  -

ث ممددا يددسدي إ ددذ ضددعف فددي التنسدديق وتوحيددد الجهددود (الفندديث التعلدديم العددا ي التعلدديم العددامث التعلدديم)

 . بين ألانظمة الفرعية للقطاع

 . اخت ف في تسميات معظم الوزارات في الدول ألاعضاء باملكتب  -

 :بروز اخت فات واتحة في تنظيم الزمن الدراس ي للتعليم الثانوي بالدول ألاعضاء من حيث -

  طول العام الدراس ي 

  الفصول الدراسية 

   عدد ألاسابيع الدراسية 

  عدد الحصص /الساعات الدراسية 

 زمن الحصة. 

عرضد  ل دولة أهداف التعليم الثانوي بطريقة ومضمون مختلف عن الدول ألاخر ث بحيث  دان  -

 .ملمح التخرج من املدرسة الثانوية ال يعكس و ائف املدرسة بوضوح

عضدداء مددن قبددل فددرق مركزيددة دون مشدداركة مددن املحليدداتث وهددي تعددد أطددر املندداهج فددي أ لددب الدددول ألا   -

 .تمثل إطاًرا عاًما مرجعًيا لفرق إعداد وثائق مناهج املواد الدراسية

 .وجود اخت فات في بنية أطر املناهج بين معظم الدول ألاعضاء -

شداركة مدن املحليداتث تعد وثائق املناهج الدراسية في أ لب الدول ألاعضاء من قبل فدرق مركزيدة دون م   -    

حدث من سنوات
ُ
 .وتمثل إطاًرا عاًما مرجعًيا لتأليف الكتب الدراسيةث وهي في  ع  الدول لم ت

 :مازال أ لب الدول ألاعضاء تعتمد في تأليف الكتب املدرسية علذ أكثر من طريقة -

  تشكيل لجان مركزية من ذوي الخبرة في وزارات التعليم. 

 ثأو عن طريق مسابقات عامة 

 أو عن طريق لجان مواءمة الس سل التعليمية العامليةث 

 أو مزيًجا من التأليف واملواءمة. 

بروز ثنائية التعليم الثانوي العام والتعليم الفنيث وضعف وجود جدذع مشدتر  بدين املدرسدة الثانويدة العامدة -

 .واملدرسة الثانوية الفنية

: عضددداءث فهندددا  مسدددارات حافظدددد علدددذ الطدددا ع التقليدددديالتبددداين بدددين مسدددارات التعلددديم الثدددانوي فدددي الددددول ألا -

 .أدبيث مع تطور املسارات في دول أخر  بطرق مختلفة/ علمي
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: ال توجدددد مسدددارات بددداملعنى الددددقيق وتحدددد تسدددمية واتدددحة وإنمدددا اختيدددار الطلبدددة مدددن بدددين مجمدددوعتين املدددواد -

 . من مواد اختيارية كما في سلطنة عماناملجموعة ألاو ذ تتكون من مواد علمية وأدبيةث واملجموعة ألاخر  

أ هدرت تجربددة إلامددارات العربيددة املتحدددة أن التدددراس بددنفس املددواد فددي  ددل املسددارات الث ثددة مددع وجددود فددروق  -

 سدددديطة فدددددي تسدددددمية املدددددوادث هدددددي تجربددددة تعطدددددي ثقافدددددة عامدددددة وأساسدددددية لكددددل الطلبدددددة مدددددع الفدددددارقث حيدددددث يكدددددون 

 .سارات خت ف من حيث العمق بين مواد امل

 .املعلمين للتعليم الثانوي في  ليات التربية/اخت ف معايير قبول الطلبة -

 .تختلف الدول ألاعضاء في إلاجراءات التفصيلية لتو يف املعلمين -

املعلمث واملناهج /ال توجد مواءمة بين البرامج التخصصية التي تقدمها  ليات التربية طعداد الطالب -

 .م تدراسها في املدارسوالكتب املدرسية التي يت

 .اخت ف معايير اختيار وتو يف معلمي التعليم الثانوي في الو ائف التدراسية -

ال يوجدددد  دددادر خدددا  بددداملعلمينث وبصدددورة خاصدددة معلمدددي التعلددديم الثدددانوي فدددي  عددد  الددددول ألاعضددداء  -

 . يحدد أجورهم وع واتهم وسلم ترقياتهم ضمن مهنة التدراس

 .جراءات تدريب املعلمين أثناء الخدمةث وفي اليات تقويمهمتختلف الدول ألاعضاء في إ -

يددتم قبددول الطلبددة فددي بددالتعليم الثددانوي فددي معظددم الدددول ألاعضدداء وفًقددا لنتددائج امتحددان  هايددة املرحلددة  -

 (.املتوسطة)إلاعدادية

 .اخت ف الدول ألاعضاء في احتسال الدرجات التراكمية للطالب في التعليم الثانوي  -

 . بالخصائص السيكومترية ألوراق امتحانات الشهادة الثانوية العامة ضعف  هتمام -

نتددائج شددهادة الثانويددة العامددة للطالددب ال تددوفر تفاصدديل عددن جميددع  ختبددارات التددي اجتازهددا الطالددب  -

 .ونشاطاته في صفوف املرحلة الثانوية

 اء باعتباره محدد اختبارات القدرات الدراسية  عد الثانوية ال تتوافر في أ لب الدول ألاعض -

 .من محددات القبول في الجامعات       
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 مدخل 1.1

بدين أفضدل املمارسدات العامليدة فدي مجدال تطدوير التعلديم  و خدت ف التشدابهث أوجده مدا"اؤل الثالدث ينص التس  

 الثانوي بالدول املرجعية وواقع التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج؟ 

لدراسددددة بددددين مجموعددددة الدددددول تددددم تحديددددد أوجدددده التشددددابه و خددددت ف فددددي نتددددائج ا ولإلجابددددة علددددذ هددددذا التسدددداؤل   

 وريا الجنوبيةث اليابانث سنغافورةث هوندت  دونجث فنلندداث وواقدع التعلديم : املرجعية في تطوير التعليم الثانوي 

إلامددارات  العربيددة املتحدددةث مملكددة  :الثددانوي فددي مجموعددة الدددول ألاعضدداء بمكتددب التربيددة العربددي لدددول الخلدديج

 لدة الكويدددث اململكددة العربيدة السددعوديةث سددلطنة عمدانث دولددة قطددرث حسددبالبحدرينث الجمهوريددة اليمنيددةث دو 

 :مجاالت املقارنة علذ النحو آلاتي

 بنية قطا  التعليم  0.1 

تتشابه بنية النظام التعليمي في الدول املرجعية والدول ألاعضاء من حيث أن النظدام يتكدون مدن التعلديم مدا             

وذلد   سدبب تطدور . ث واملرحلدة الثانويدة(الثانوية الدنيا)تدائيةث واملرحلة إلاعدادية قبل املدرس يث واملرحلة  ب

 .تصنيف عالمي موحد لقطاع التعليم والتدريب

التعليم :وتختلف الدول املرجعية عن الدول ألاعضاء من حيث إشراف وزارات التعليم علذ  ل أنواع التعليم           

ث بينمدا تشدرف وزارات التعلديم فدي الددول ألاعضداء علدذ التعلديم العدام ث ويختلدف  العام والتعليم الفني والعا ي

علددذ التعلدديم العددام -إلاشددراف فيهددا علددذ التعلدديم الفنددي والتدددريب املسدديث حيددث تشددرف الددوزارة املعنيددة بددالتعليم 

تعلددديم العدددام والتعلددديم الفندددي فدددي  دددل مدددن مملكدددة البحدددرين ودولدددة قطدددرث وهدددذا يسددداعد علدددذ تجسدددير الهدددوة بدددين ال

ألا اديمي والتعليم الفني والتدريب املسي ث وفي الجمهورية اليمنية تشرف وزارة التعليم الفني والتدريب املسدي 

بينمددا فددي سددلطنة عمددان تشددرف . علددذ هددذا النددوع مددن التعلدديم  وهددذا يددسدي إ ددذ تشددظي قطدداع التعلدديم والتدددريب

ة القدو  العاملددة علددذ هدذا النددوع مددن التعلديمث أمددا  ددل مددن وزارة مدن خددارج قطدداع التعلديم والتدددريبث وهددي وزار 

 –إلامدددارات والكويدددد والسدددعودية تشدددرف علدددذ هدددذا الندددوع مدددن التعلددديم مسسسدددة وطنيدددة مسدددتقلةث وهدددذا يقلدددل 

وهنددا  تقاطعددات واخت فددات مدددن . مددن التددرابط بددين التعلدديم العددام والفندددي وع قتهمددا بددالتعليم العددا ي –نسددبًيا 

ق  ختصاصات بين الدول املرجعية والدول ألاعضاءث حيث تسمى الوزارة بوزارة التربية حيث التسمية ونطا

والتعلديم فدي سدنغافورة وهونددت  دونجث وإلامداراتث والبحددرينث والديمنث وسدلطنة عمددانث وتسدمى فدي فنلندددا وزارة 

زارة التعليم والعلوم و " التعليم والثقافةث ويزداد نطاق  ختصاصات في  وريا الجنوبية حيث تسمى الوزارة 

وزارة التعليم " ويتسع نطاق  ختصاصات بصورة أكبر وأشمل في اليابان حيث تسمى الوزارة " والتكنولوجيا

وزارة التربيددة فدي دولددة : أمدا فددي بقيدة الدددول ألاعضداء فتسددمى الدوزارة". والثقافدة والرياضددة والعلدوم والتكنولوجيددا

وهددددذا . لعربيددددة السددددعوديةث ووزارة التعلدددديم والتعلدددديم العددددا ي فددددي دولددددة قطددددرالكويدددددث وزارة التعلدددديم فددددي اململكددددة ا

الشددمولية فددي مهددام وزارة التعلدديم فددي الدددول املرجعيددة  سددبب التطددور التعليمددي والثقددافيث وألاهميددة التددي تعطيهددا 

اع تلددد  الددددول لتوحيدددد مصدددادر التعلدددديم والتكنولوجيدددا فدددي كيدددان واحددددث بينمددددا فدددي الددددول ألاعضددداء يتشدددتد قطدددد

 .التعليم والتدريب في وزارات ومسسسات مختلفةث  سبب إشكاالتث ربما  عضها يرجع للسياسات
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وحدددول سددددن الددددخول إ ددددذ املدرسدددة تتفددددق أ لدددب الدددددول املرجعيدددة والدددددول ألاعضددداء علددددذ سدددن السادسددددةث وتنفددددرد          

لقبدددول فدددي سددددن حيدددث أصدددبحد قضدددية ا. فنلنددددا حيدددث تحددددد سدددن السدددا عة السدددن املناسدددب لدددددخول املدرسدددة

 .السادسة ممارسة عامليةث ومع هذا القرار الفنلندي يستحق الدراسة

وتتشدددابه سدددنوات التعلددديم  لزامدددي بدددين أ لدددب الددددول املرجعيدددة والددددول ألاعضددداء حيدددث ُحددددد بتسدددع سدددنوات   

 عشددددر  إلاعداديددددةث ماعدددددا سددددنغافورة حددددددت التعلدددديم إلالزامددددي/يشددددمل املددددرحلتين  بتدائيددددة والثانويددددة الدددددنيا

سددد سددنوات فتددرة التعلدديم  بتدددابيث وأربددع سددنوات التعلدديم الثددانويث وتنفددرد دولددة إلامددارات العربيددة : سددنوات

حيددددث أن مرحلددددة الثانويددددة ( 11-1)والصددددفوف      ( 12-1)املتحدددددة بمددددد التعلدددديم إلالزامددددي لكددددل التعلدددديم العددددام 

 .إلزامية أيًضا

الددول املرجعيدة والددول ألاعضداء  سدبب أهميدة التعلديم وتدوفيره وتتشابه سنوات التعليم إلالزامي بين أ لدب  

 .لقطاع واسع من ألاطفالث وتزداد هذه ألاهمية في إلامارات  سبب تطور اقتصادها

تتفق الدول املرجعية وأ لب الدول ألاعضاء علذ هذا املفهومث ماعددا سدلطنة "التعليم الثانوي " وحول مفهوم          

ددددددا فدددددي مددددددة التعلددددديم الثددددددانوي "التعلددددديم  عدددددد ألاساسددددد ي" املفهددددددوم  عمدددددان تطلدددددق علدددددذ هدددددذا
ً
ث إال أن هندددددا  اخت ف

والصفوف في الدول املرجعية والدول ألاعضاءث فمدة التعليم الثدانوي فدي دول املقارندة سدد سدنواتث وتقسدم 

 أن سددددددنغافور (11-12)والثانويددددددة العليددددددا للصددددددفوف    ( 2-1)إ دددددذ الثانويددددددة الدددددددنيا للصددددددفوف 
مل
ة تحدددددددد عدددددددد ث إال

أمددا عددن مدددة التعلدديم . سددنوات التعلدديم الثددانوي بدداألربع سددنواتث أو خمددس سددنوات فددي املسددار العددادي ألا دداديمي

الثددانوي وعدددد صددفوفه فددي الدددول ألاعضدداءث فتتفددق  ددل مددن البحددرينث والدديمنث والكويدددث والسددعوديةث وقطددرث 

أمدددددا سدددددلطنة عمددددان فمددددددة التعلددددديم  عدددددد ث (11-12)علددددذ أن مددددددة التعلددددديم الثددددانويث ثددددد ث سدددددنوات والصددددفوف 

سدددنتان تشدددمل الصدددفين الحدددادي عشدددر والثددداني عشدددرث وتختلدددف دولدددة إلامدددارات فدددي أن مددددة ( الثدددانوي )ألاساسددد ي 

 (.11-2)التعليم الثانوي أربع سنوات يشمل الصفوف 

لتناسددددق فدددي الدددددول املرجعيددددة إن مفهدددوم التعلدددديم الثددددانوي أصدددبح مفهوًمددددا عاملًيدددداث أمدددا بنيتدددده الهيكليددددة تميدددل إ ددددذ ا          

 سبب التطورات الثقافية والتربوية و قتصاديةث وإ ذ تعددد بنيدة التعلديم الثدانوي فدي الددول ألاعضداءث حيدث 

تلتزم  ع  ألاعضاء بالسلم املتفق عليه في إلاطار العربيث بينما سلطنة تحاول التجديد في بنية التعليمث أمدا 

 .العالمي حسب وصفها" أسكد" إلامارات فتلتزم بتصنيف

 تنظيم الزمن الدراس ي في التعليم الثانوي  2.1   

يوًما دراسًياث يليها  112تختلف عدد أيام العام الدراس ي في الدول املرجعية عن الدول ألاعضاءث ففي  وريا   

 ددل مددن هونددت  فددي. يوًمدا دراسددًياث وتتسدداو  عدددد ألايددام الدراسدية 121يوًمددا دراسددًياث ثددم سددنغافورة  112اليابدان 

يوًما دراسًيا لكل منهماث أما في الدول ألاعضاء عدد أيام العام الدراس ي أقل من عددد أيدام  122 ونج وفنلندا 

يوًمددا دراسددًياث وفددي  ددل مددن إلامددارات وسددلطنة عمددان  121العددام الدراسدد ي فددي الدددول املرجعيددةث ففددي السددعودية 

 111يوًمددددا دراسددددًياث وأخيددددًرا الكويددددد  111منث تليهددددا البحددددرين يوًمددددا دراسددددًيا فددددي الددددي 112يوًمددددا دراسددددًياث ثددددم  122

وتختلدددف أيًضدددا الددددول املرجعيدددة والددددول ألاعضددداء فدددي عددددد الفصدددول الدراسدددية فدددي السدددنةث مدددع  عددد  . دراسدددًيا
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التقاطعددات بددين دول املجمددوعتينث حيددث تتددوزع عدددد ألايددام فدددي العددام الدراسدد ي علددذ أربعددة فصددول دراسددية فدددي 

ة فصددول دراسددية فددي  ددل مددن اليابددان وهونددت  ددونج وإلامددارات والسددعوديةث بينمددا تتددوزع عدددد سددنغافورةث وث ثدد

والبحدرينث والديمنث والكويددث . أيام العدام الدراسد ي علدذ فصدلين دراسديين فدي  دل مدن  وريدا الجنوبيدةث وفنلنددا

تقاطعدددات بدددين دول املجمدددوعتين بالنسدددبة لةسدددابيع الدراسددديةث مدددع  عددد  ال-أيًضدددا –وتختلدددف . وعمدددانث وقطدددر

 12أسدبوًعا دراسدًياث تليهدا سدنغافورة والسدعودية  11دول املجموعتينث حيث تأتي هونت  ونج في املرتبدة ألاو دذ 

أسدددبوًعا دراسدددًياث ثدددم تدددأتي اليابدددان و وريدددا الجنوبيدددةث  11أسدددبوًعا دراسدددًياث ثدددم  دددل مدددن إلامدددارات وعمدددان وقطدددر 

 11أسددبوًعا دراسددًيا علددذ التددوا يث وتددأتي أخيددًرا فنلندددا  12ث 11ث 11ث 11ث11والديمنث البحددرينث الكويدددث بواقددع 

 .أسبوًعا دراسًيا

ويسدي متغير متوسط عدد الساعات الدراسية في اليوم دوًرا رئيًسا في مد   ستفادة من عدد أيام العام    

املجموعتينث  في هذا املجال تختلف الدول املرجعية والدول ألاعضاء مع  ع  التقاطعات بين دول . الدراس ي

سداعةث ثدم إلامدارات   12ث1ساعات  تليهدا هوندت  دونج  2وقد بلغد عدد الساعات الدراسية في  وريا الجنوبية 

سدداعات ث ثددم سددنغافورة  1سدداعاتث واليابددان والسددعودية وعمددان  1سدداعة ث والبحددرين  21ث1فالكويددد   12ث1

ث ولهددذا يتغيددر ترتيددب الدددول فددي طددول العددام سدداعات 1سدداعةث وأخيددًرا فنلندددا 5,25سدداعةث والدديمن  12ث1وقطددر 

الدراس ي من حيث عدد الساعات في العام الدراس ي مدع  عد  التقاطعدات بدين دول املجمدوعتينث ثحيدث تدأتي 

 
ً

ساعةث 1112ساعةث  ثم إلامارات   1112ساعةث وهونت  ونج تحتل املرتبة الثانية  1112 وريا الجنوبية أوال

ث والكويد 1221ساعةث والبحرين   1221ساعةث وعمان  1222السعودية : نساعةث ثم  ل م 1112واليابان 

 .ساعة 221ساعةث وأخيًرا اليمن 212ساعةث وفنلندا 212ساعةث وقطر  1211ساعةث وسنغافورة  1211

إن زيددادة اهتمدددام الدوليدددة وخاصددة دول جندددول شدددرق اسددديا بددالزمن الدراسددد ي ربمدددا يعددود للثقافدددة التدددي تقددددس   

برة و نضدباطث بينمدا فدي الددول ألاعضداء ربمدا الثقافدة السدائدة فدي الواقدع ال تقددس ثقافدة العمدل العمل واملثدا

 .و نضباط

 أهداف التعليم الثانوي  1.1 

بمقارنددة أهددداف التعلدديم الثددانوي فددي  ددل مددن الدددول املرجعيددة والدددول ألاعضدداء يتضددك أن أهددداف الدددول        

أكثددر عموميددة وتمثددل  ايددات املدرسددة الثانويددة وو ائفهدداث وهنددا  أهدددافا املرجعيددة والبحددرينث والكويدددث وقطددر 

 .أقل عمومية كما في إلامارات واليمنث والسعوديةث وعمان

وقددد اختلفددد ألاهددداف بددين الدددول املرجعيددة والدددول ألاعضدداء حسددب مجدداالت ألاهدددافث ففددي مجددال أهددداف  

يدددة علدددذ التطدددور العددداطفي للمدددتعلمث واليابدددان علدددذ  خصدددية املدددتعلم فدددي الددددول املرجعيدددةث ركدددزت  وريدددا الجنوب

أهميددة التحفيددز الددذاتيث وركددزت سددنغافورة علددذ تطددور النزاهددة ألاخ قيددة فددي تطددوير  خصددية املددتعلمث وركددزت 

هونددددت  ددددونج علدددددذ القدددديم واملواقدددددف إلايجابيددددة واهتمامددددات الفدددددردث أمددددا فنلنددددددا فقددددد ركددددزت علدددددذ تطددددوير الحيددددداة 

أمددا أهددداف  خصدددية املددتعلم فددي الدددول ألاعضدداء فقددد ركددزت إلامدددارات . عبةالشخصددية للمددتعلم فددي  ددروف صدد

علددذ تعزيددز ثقددة املددتعلم بنفسددهث وفددي الدديمن علددذ حسددن اسددتثمار الوقددد وممارسددة الهوايدداتث وفددي الكويددد علددذ 
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اكتشداف هددوايتهمث وفدي أهددداف السددعودية علدذ اسددتغ ل املتعلمددين لدوقتهم فددي القددراءة وألانشدطة الدينيددةث أمددا 

 .طر فقد ركزت علذ مساعدة الطلبة علذ صيا ة فلسفة عق نية لحياتهمق

واعكس هذا التنوع في ألاهداف مد   هتمدام الدذي توليده الددول لتطدوير  خصدية املدتعلمث ولدم تدرد أهدداف 

 .مباشرة تمس  خصية املتعلم في  ل من البحرين وسلطنة عمان

عيةث فقد ركزت ألاهداف في  وريا الجنوبية علذ تنمية املعارف أما أهداف املعارف واملهارات في الدول املرج  

واملهدددارات طعدددداد الطلبدددة للو دددائفث وفدددي اليابدددان وسدددنغافورة ركدددزت ألاهدددداف علدددذ املهدددارات الحياتيدددةث أمدددا فدددي 

هوندت  دونج ركددزت ألاهدداف علددذ بنداء قاعدددة معرفيدة إ ددذ جاندب  عدد  املهدارات الحياتيددةث أمدا فددي فنلنددا ركددزت 

وفددي مجددال أهددداف املعددارف . داف علددذ تنميددة املعرفددة واملهددارات ال زمددة ملواصددلة الدراسددة والحيدداة العمليددةألاهدد

اللغدددددة : واملهددددارات فددددي الدددددول ألاعضددددداء فقددددد أ هددددرت أهدددددداف إلامددددارات ألاهددددداف التددددي تحققهدددددا املددددواد الدراسددددية

باطضافة إ دذ إجدادة  عد  املهداراتث ...ية العربيةث لغة أجنبيةث التربية إلاس ميةث الع قات املنطقية والرياض

وتتشابه أهداف اليمن من حيث ألاهداف التي تحققهدا املدواد مدع  عد  أهدداف إلامداراتث وتختلدف معهدا مدن 

العمدددل بدددروح الفريدددقث والدددو ي بأسدددس الديمقراطيدددة وتتفدددق فدددي هدددذه : حيدددث أهدددداف املهدددارات حيدددث ركدددزت علدددذ

وفدددي البحدددرين والكويدددد وقطدددر تناولدددد ألاهدددداف الغايدددات . رات اليدويدددةاملهدددارة مدددع قطدددرث إ دددذ جاندددب إتقدددان املهدددا

ومثلدددد . العامدددة لتطدددوير الطلبدددة فدددي مجددداالت الشخصدددية  افدددةث وإعددددادهم للتعلددديم العدددا ي والحيددداة  شدددكل عدددام

تزويددددهم باملهدددارات واملعدددارف املناسدددبة لسدددنهمث : أهدددداف التعلددديم فدددي السدددعودية املتطلبدددات العامدددة مدددن الطلبدددة

املبدددادي العامدددة والقواعدددد ألاساسدددية للتعلددديمث وتنشدددئة الطلبدددة علدددذ الحيددداة  جتماعيدددة إلاسددد مية ومدددنح تعلدددم 

 أن . باطضافة ركزت أهدداف املهدارات علدذ التعداون واملسدسولية. الفر  للطلبة لتمكينهم من التعليم العا ي
مل
إال

ح الطلبدددددة السدددددتعادة مجدددددد ألامدددددة تحفيدددددز طمدددددو :" هندددددا  أهدددددداف تمثدددددل شدددددعارات ال يمكدددددن يحققهدددددا املدددددتعلم مثدددددل

 ".واست ناف املسيرة علذ طريق الكرامة واملجد " ث"إلاس مية 

أما أهداف سلطنة عمان فقد جمعد بين ألاهداف ألاقل عمومية والعمومية مثل أهداف املواد إلاس ميةث  

تطددوير القدددرة : ات والقدددراتاللغددة العربيددةث وتطددوير املهددارات الفكريددة واملعرفيددةث وتناولددد أهددداف تطددوير املهددار 

علدددددذ التفاعدددددل مدددددع آلاخدددددرين  سددددد مث واملشددددداركة  جتماعيدددددة املسدددددسوليةث وتميدددددزت أهدددددداف التعلددددديم الثدددددانوي فدددددي 

 ..."تطوير اتجاهات نحو العمل املنتج " الكويد بالتأكيد علذ 

يدة التفكيددر النقددديث وفدي مجددال أهدداف تنميددة التفكيدر فددي الددول املرجعيددة أعطدد  وريددا الجنوبيدة أهميددة لتنم 

أما اليابان ركزت علذ التفكير املنطقيث وسنغافورة علذ  بتكار والتقص ي و ستفسدارث وفنلنددا علدذ مهدارات 

وفي مجال أهداف تنمية .  التعليم مد  الحياةث أما هونت  ونج لم تتناول  شكل واتك أهداف تنمية التفكير

تنميدة التفكيدر : "ل صريح في أهداف التعليم الثانوي في الكويدالتفكير في الدول ألاعضاءث وردت أهداف  شك

باطضدافة إ دذ التفكيدر النقددي فددي قطدرث كمدا وردت أهدداف  يددر " العلمدي و درس روح البحدث والتحليدل املنهفددي 

فهم مدن السدياق باعتبارهدا مهدارات التفكيدرث مثدل
ُ
يسدتخدم املعطيدات فدي حدل :" صريحة لتنمية التفكير ولكن ت
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تقصدد ي مصدددادر املعرفددة واملعلومدددات " واتخدداذ القدددرارات فددي السدددعوديةث و" إلامدددارات وسددلطنة عمدددان " ت املشددك  

 .ومعالجتها واستخدامها في أهداف  ل من إلاماراتث اليمنث الكويدث سلطنةث وقطر

أمددا مجددال أهددداف الصددحة البدنيددةث فقددد تناولددد تلدد  ألاهددداف  ددل مددن  وريددا الجنوبيددةث وسددنغافورة وهونددت  

– دددونج مدددن الددددول املرجعيدددةث وإلامدددارات والددديمن مدددن الددددول ألاعضددداءث بينمدددا لدددم تتطدددرق ألهدددداف هدددذا املجدددال 

 .بقية دول املجموعتين-بصورة مباشرة

وفددددي مجددددال ألاهددددداف الفنيددددة فقددددد تددددم تناولهددددا فقددددط  ددددل مددددن سددددنغافورة وهونددددت  ددددونج مددددن الدددددول املرجعيددددةث  

أهددددداف ملحددددور الفددددن فددددي أ لددددب الدددددول ألاعضدددداء ربمددددا النتشددددار  إن عدددددم إدراج. وإلامددددارات مددددن الدددددول ألاعضدددداء

 .  اتجاهات سلبية نحو الفن في إلاقليمث ولكن بدأت آلان مظاهر التحول تلوح في ألافق

وفدي مجددال أهددداف  نتمدداء الددوطني والعددالميث تددم إلاشددارة إليهدا فددي  ددل مددن  وريددا الجنوبيددةث وسددنغافورةث وهونددت  

ث وإلامددددارات والدددديمن والكويددددد مددددن الدددددول ألاعضدددداءث لكددددن الكويددددد تشددددترط بالنسددددبة  ددددونج مددددن الدددددول املرجعيددددة

 .   للعالمي أن يكون في ضوء القيم إلاس مية

 . وفي مجال أهداف البيئة  هرت أهداف لها في إلامارات واليمن فقطث ولم تظهر في بقية دول املجموعتين 

والشخصددديةث وتلعدددب التربيدددة املدنيدددة وألاخ قيدددة دوًرا وتشدددجع ألاهدددداف فدددي الددددول املرجعيدددة فدددي  دددرس القددديم   

وقددددد  رسددددد الصدددددق و لتدددددزام بددددالتميز والعمددددل الجمددددا ي و نضددددباط والددددوالء والتواضدددددع . رئيًسددددا فددددي املدددددارس

والفخر الوطني والتركيز علذ الصالك العام في الدولة واملجتمعث ربما يعود للتطور  جتما ي والثقافي في الدول 

 .باملقارنة بالدول ألاعضاء املرجعية

 مسارات التعليم الثانوي  -املنهاج  1.1

اليمنث الكويدث السعوديةث سلطنة عمدانث وقطدرث مدن : تتشابه الدول املرجعية مع أ لب الدول ألاعضاء  

حيدث إعددداد إطدار للمنهدداج أو املنهدداج ألاساسد ي الددوطني الدذي يمثددل إطددار مرجعدي طعددداد وثدائق املندداهج للمددواد 

 أن إلاطدددار العدددام ملعدددايير املنهددداج العمانيدددة ال يمكدددن توصددديفه بأنددده إطدددار مرجعدددي للمنددداهجث بينمدددا ا
مل
لدراسددديةث إال

وتختلدف ألاطددر الوطنيدة للمنهدداج الدراسد ي فددي الدددول . إطدار املنهدداج الدوطني فددي مملكدة البحددرين فدي طددور إلاعددداد

طات املحلية واملدارسث في حين أ هدا فدي الددول املرجعية عن أطر الدول ألاعضاء في أ ها مبادي توجيهية للسل

ألاعضاء تعد املرجعية إلارشادية لتطوير املنداهجث باعتبارهدا دليدل للمشدتغلين فدي لجدان إعدداد وثدائق املنداهج 

 .    علذ املستو  املركزي وليس علذ املستو  املحلي

ألاعضدداءث فدداألطر للدددول املرجعيددة  وتختلددف مكونددات إلاطددار الددوطني للمنهدداج فددي الدددول املرجعيددة عددن الدددول   

املعددداييرث تعريدددف بدددداملواد واملحتدددو  التعليمدددديث وتحديدددد الخطددددة / ألاهدددداف التعليميددددة: تتضدددمن بصدددورة عامددددة

الدراسدددددية العامدددددة للمدددددواد والدددددزمن الدراسددددد يث وإرشدددددادات للمعلمدددددين وقدددددادة املددددددارسث وتوجيهدددددات عامدددددة حدددددول 

 .ات املشتركةالتدراس والتقييمث كما يتضمن إلاطار الكفاي

ا واتًحا  
ً
 . أما في الدول ألاعضاء فقد اختلفد البنية العامة ألطر املنهاج اخت ف
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ددا كبيددًرا مددن حيددث الجهددة املسددسولة وطرائددق إعددداد وثددائق    
ً
وتختلددف الدددول املرجعيددة والدددول ألاعضدداء اخت ف

ائق املنددداهج التفصددديلية للمدددواد منددداهج املدددواد الدراسدددية وتدددأليف الكتدددبث ففدددي الددددول املرجعيدددة يدددتم إعدددداد وثددد

الدراسددددية مددددن قبددددل السددددلطات املحليددددة واملدددددارس باالسددددتناد إ ددددذ إلاطددددار الددددوطني ومراعدددداة السددددياق املحلدددديث أمددددا 

بالنسددددبة للكتددددب املدرسددددية فيددددتم إعدددددادها مددددن قبددددل دور نشددددر ترا ددددي متطلبددددات إلاطددددار الددددوطنيث وتقددددوم وزارات 

ملعتمددددة للتددددراس فدددي املددددارس ث وتختدددار املددددارس واملعلمدددين الكتدددب التعلددديم بمراجعتهدددا وإعدددداد قدددوائم الكتدددب ا

املتوافقددددددة مددددددع السددددددياق ثماعدددددددا فنلندددددددا  يددددددتم اختيددددددار املددددددواد التعليميددددددة املنشددددددورة مددددددن قبددددددل إدارات املدددددددارس 

واملعلمددينث أمدددا فدددي الددددول ألاعضددداء  تدددتم إعدددداد وثدددائق منددداهج املدددواد الدراسدددية مركزًيدددا فدددي ضدددوء ألاطدددر املنهجيدددة 

وفددي ضدددوء وثددائق منددداهج املدرسددية يدددتم . لعامددةث والتدددي تقددوم  هدددا لجددان مدددن وزارات التعلدديم فدددي الدددول ألاعضددداءا

 :تأليف الكتب املدرسية وفق أحد الطرائق آلاتية

  تشكيل لجان مركزية من ذوي الخبرة في وزارات التعليم. 

 أو عن طريق مسابقات عامةث 

 ية العامليةأو عن طريق لجان مواءمة الس سل التعليم. 

 .أو مزيج من التأليف واملواءمة 

وتختلدددف مسدددارات التعلددديم الثدددانوي فدددي الددددول املرجعيدددة عدددن الددددول ألاعضددداءث ففدددي الددددول املرجعيدددة تتشدددابه   

املسدددارات لكنهدددا تتمظهدددر بأشدددكال مختلفدددةث ففدددي  وريدددا الجنوبيدددة يتدددوزع مسدددارات التعلددديم الثدددانوي إ دددذ العلدددوم 

جتماعيدةث والعلدوم الطبيعيدةث والتددريب املسديث أمدا فدي اليابدان فتتندوع مدارسدها الثانويدة إلانسانيةث والعلدوم   

إ ددذ املدددارس العامددة التددي تركددز علددذ املقددررات ألا اديميددةث واملدددارس الثانويددة الشدداملة التددي تقدددم تعليًمددا يشددمل 

وفدددي سدددنغافورة يتمثددددل . يددددة املهنيدددةاملسدددارين ألا ددداديمي واملسددديث واملدددددارس الثانويدددة املتخصصدددة أو الكليدددات الفن

ومسار املدارس ( العادي)واملسار التقني (العادي)مسارات التعليم الثانوي في املسار السراعث واملسار ألا اديمي 

. أما في هونت  وتج تتمظهر املسارات في املدارس ألا اديمية واملدارس املركزية واملدارس ألاساسية. املتخصصة

وتتندوع مسدارات التعلديم . ارينث وهما املدارس الثانوية العامة العليا ومسار التعليم املسيوفي فنلندا يوجد مس

املسددددددار العددددددامث مسددددددار علددددددوم الحاسددددددب : الثددددددانوي فددددددي الدددددددول ألاعضدددددداءث ففددددددي السددددددعودية تتكددددددون املسددددددارات مددددددن

ون املسدددارات مدددن والهندسدددةث مسدددار الصدددحة والحيددداةث مسدددار إدارة ألاعمدددالث املسدددار الشدددر يث وفدددي إلامدددارات تتكددد

إ ددددددذ جانددددددب املسددددددارات -ث واملسددددددار املتقدددددددم واملسددددددار العددددددام(العلددددددوم والرياضدددددديات املتقدمددددددة)مسددددددار النخبددددددة : آلاتددددددي

التقنيدددةث أمدددا املسدددارات فدددي البحدددرين فتتمثدددل فدددي املسدددارين العلمدددي وألادبدددي واملسدددار التجددداري واملسدددار الصدددنا يث 

املسددار : ثددم تددأتي قطددر بث ثددة مسددارات. بددين العلددوم وآلادل والتلمددذة املهنيددة مددع تقددديم مسدداقات مشددتركة تجمددع

أمدددا الددديمن والكويددددد مازالتدددا تحافظدددا علدددذ املسددددارين . العلمدددي ومسدددار آلادال وإلانسدددانياتث واملسددددار التكنولدددويي

 . العلمي وألادبي بمواد منفصلة

ددددرملس فدددي املرحلدددة الثانويدددة فهندددا  اخدددت ف بدددين الددددو  
ُ
ل املرجعيدددة والددددول ألاعضددداءث أمدددا بالنسدددبة للمدددواد التدددي ت

ففددددي الدددددول املرجعيددددة تتشددددابه املددددواد فددددي معظمهدددداث لكددددن  خددددت ف فددددي عمددددق املددددادة املعرفيددددة والتفسددددير الددددوطني 
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وألاهددددم فددددي هددددذا املجددددال أن جميددددع الدددددول املرجعيددددة تعطددددي . للمعرفددددة والددددتعلم والتعلدددديم-فددددي سددددياق مددددا-والثقدددافي 

فددي العددادة )اللغددة ألامث اللغددة ألاجنبيددة : تعلدديم الثددانوي العددام وهدديأهميددة ملددواد أساسددية فددي مختلددف مسددارات ال

ث الرياضددديات والعلددوم ألاساسددديةث والدراسددات  جتماعيدددةث أمددا فدددي الدددول ألاعضددداء فهددي تختلدددف فدددي (إلانجليزيددة

لديم ويمكدن إعدادة تركيدب املدواد الدراسدية فدي التع طريقة التعامل مع املواد حسب املسدارات واملدواد املشدتركةث

 :الثانوي في الدول ألاعضاء في خمسة اتجاهات

 الفصل بين املواد العلمية وألادبية: 

حيددث يدددرس طلبددة املسددار العلمددي املددواد العلميددة فقددطث ويدددرس طلبددة املسددار ألادبددي املددواد ألادبيددة فقددطث  

 .كما في اليمن والكويد

 يسةاملواد املشتركة والتي تجمع بين املواد العلمية وألادبية الرئ: 

املسدداقات املشددتركة وردت الرياضدديات والعلددومث واملددواد  جتماعيددةث تربيددة املواطنددة والتربيددة . فددي البحددرين 

وهدددذا . ألاسدددريةث وفدددي البرندددامج املشدددتر  فدددي السدددعودية وردت  جتماعيدددات إ دددذ جاندددب الرياضددديات والعلدددوم

عمددان وردت فددي مجمددوعتي املددواد ألاو ددذ وفددي . التطددوير جدداء لتجدداوز الفصددل التددام بددين مددواد العلمددي وألادبددي

 .والثانية  ختيارية املزاوجة بين املواد العلمية وألادبية

 املزاوجة الانتقائية للمواد : 

علددددذ املددددواد الدراسددددية ضددددمن مسددددارات -إذا جدددداز التعبيددددر -يمكددددن وصددددف هددددذه الحالددددة باملزاوجددددة  نتقائيددددة 

املددددواد العلميددددة وألادبيددددة فددددي املددددواد املشددددتركة فددددي  ددددل التعلدددديم الثددددانوي فددددي قطددددرث حيددددث ال يوجددددد جمددددع بددددين 

وفددي مدواد املسددار العلمددي  انددد  ددل املددواد ". مهددارات حياتيددة وبحثيددة "املسداراتث مددع وجددود مددواد مهمددة مثدل 

إ ددذ جانددب اللغددة العربيددةث  هددرت املددواد ألادبيددة فددي ( رياضددياتث كيميدداءث فيزيدداءث أحيدداء)تخصصددية علميددة 

: إ دددذ جاندددب( إدارة  عمدددالث الحوسدددبةث السياسدددةث  قتصدددادث التددداريخث الجغرافيدددا: )نهدددااملدددواد  ختياريدددة م

باملقابل  هرت املزاوجة بدين العلمدي وألادبدي فدي مسدار آلادال . فنون بصريةث عمارةث تكنولوجيا املعلومات

ملددواد  ختياريددة علددوم ورياضدديات عامددة إ ددذ جانددب التدداريخ والجغرافيدداث ولددم تظهددر فددي ا: والعلددوم إلانسددانية

وفدي املسدار التكنولدويي تدم . السياسة و قتصاد والقدانون وهدذا مفارقدة: املواد التي  هرت في العلمي مثل

 .إيراد املواد التخصصية فقط

 املواد املشتركة للمسارات في السنة ألاو ذ : 

 جتماعيددةث والعلددوم الطبيعيدددددةث  ويدددرس فيهددا الطلبددة والدراسدددددات إلاسدد ميةث واللغدددددة العربيددةث والعلدددددوم 

والرياضددياتث والتقنيددة الرقميدددددةث واللغددة إلانجليزيددةث وبعددددد  املهدددددارات التخصصيدددددة والتدددددي بدددورها تهيـهدددددم 

ل لتحاق برحدددد  املسدددارات  عبر عمليات التسدددكين  والتدددي تحدد مسدددار الطالب الذي يتناسدددب مع ميوله 

وتقددددم فدددي السدددنة ألاو دددذ  .بحيدددث يكمدددل السددددددنتين التددداليتين فدددي املسددددددار املحددددد بنجددداح. هاتدددددده وقدراتدددهواتجا

 (.النقدي)التقنية الرقميةث والتفكير الناقد :املشتركة مجموعة من املواد الدراسية الجديدة مثل
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 قدددددم فدددددي املسدددددارات خدد ل السددددنتين الثانيدددددة والثالثددة مجموع
ُ
دددددة مدن املددواد الدراسدددددية الجديددددددة واملحدثددة وت

التقنيدددددة الرقميددددددددةث : املسدددددار العدددددام: تهتددددددددم بمجددددداالت متعددددددددددةث و دددددل مسدددددار يتضدددددمن مدددددواد تخصصددددديةث وهدددددي

واللياقدددددددددددددة والثقافدددددددددددددة الصحيدددددددددددددةث والفندددددددددددددونث واملواطندددددددددددددة الرقميدددددددددددددةث وعلدددددددددددددوم ألارض والفضددددددددددددداءث واملجدددددددددددددال 

العلددددددددوم الصحيددددددددةث وتطبيقدددددددددات فددددددددي العلدددددددددوم : ومسددددددار الصدددددحة والحيدددددداة. يددددداريث ومشددددددددروع التخددددددرج خت

الصحيدددددةث وأنظمدددددة جسدددددم إلانسددانث وتطبيقددات فدددددي إلاحصدداءث و بتكددار فدددددي العلدددددوم الصحيدددددةث ومشدددددروع 

رنددد ألاشددياءث والددذ اء  صددطنا يث وألامددن علددم البياندداتث وإنت: ومسددار علددوم الحاسددب والهندسددة. التخددرج

مجموعدددة مددددددن املددددددواد الدراسددددددية الجديددددة : مسدددار إدارة ألاعمدددال. السددديبرانيث والهندسدددةث ومشدددروع التخدددرج

التسدددويقث وإلادارةث و قتصدددادث واملحاسدددبةث وريدددادة ألاعمدددالث  :واملحدثددددددة تهتددددددم بمجددداالت متعددددددددة مثدددل

مصطلددددح الحديدددددثث وأصددول الفقدددددهث : املسددار الشددر ي.ءث والقددانونث ومشدروع التخددرجوتطبيقدات فددي إلاحصددا

 .وعلوم القدددرانث واملواطنة الرقميدددةث والقانونث وتطبيقدددات في القانون ومشروع التخرج

  املواد الدراسية موحدة في كل املسارات : 

ملتقددم ث العدام   بحيدث تددرس  دل مدواد مسدار النخبدة ث ا: عكسد ذل  تجربة دولة إلامارات  في مسارات

النخبدة فددي املسدار املتقدددم ماعدددا إلاحصداء ث ومددع إضدافة مددادة العلددوم الصدحية ث وتدددرس  دل مددواد املسددار 

املتقددم فددي املسددار العددام مددع إضددافة مددادة العلددوم املتكاملددة فددي الصددف التاسددع ث وإدارة ألاعمددال عددن طريددق 

فارق في املواد الدراسية بين املسارات في عمق املادة الدراسدية ث ممدا يسهدل ويمكن ال.التعليم  لكتروني 

الطلبة في  ل مسار للدخول إ دذ التعلديم العدا ي فدي تخصصدات محدددة ويمكدن أهميدة هدذه املسدارات بأ هدا 

تعطي ثقافة عامة للطلبة من ناحيةث وتفتح أمام اختصاصات تتناسدب مدع قددراتهم وميدولهم مدن ناحيدة 

 .أخر  

إن اهتمددام الدددول املرجعيددة بددالتعليم وباملندداهج الدراسددية ومسددارات التعلدديم يرجددع باألسدداس إ ددذ أ هددا تنظددر 

و دددان مدددن املتعدددين أن يكدددون التعلددديم . للتعلددديم علدددذ أنددده أساسددد ي لبنددداء  قتصددداد واملجتمدددع علدددذ حدددد سدددواء

 .السياسة واملمارسة واملواءمة بين بمثابة محر  لرأس املال البشري لدفع  جلة النمو  قتصادي

 معلم التعليم الثانوي      1.1

بمقارندددة لنتدددائج تحليدددل الوثدددائق ملجدددال املعلدددم فدددي الددددول املرجعيدددة والددددول ألاعضددداء بمكتدددب التربيدددة العربدددي     

لدددددول الخلدددديج يتضددددك أن هنددددا  تشددددابًه فددددي مسسسددددات إعددددداد املعلمددددين وهددددي  ليددددات التربيددددة والتددددي تقدددددم درجددددة 

اعدددا هونددت  ددونج تقدددم دبلددوم الدراسددات العليددا  عددد  نتهدداء مددن التعلدديم الجددامعيث وفنلندددا البكددالوريوس ث م

تقدم درجة املاجستيرث كما تتشابه معظم الدول املرجعية مع الدول ألاعضاء من حيدث ندوع املنهداج الدراسد ي 

التدددددي تقددددددم برندددددامج  ماعددددددا فنلنددددددا( بدددددرامج تكامليدددددة) املحتدددددو  التخصصددددد ي ث ودراسدددددات تربويدددددة       : الجدددددامعي

(. تتدددا عي) متخصدددص للمعلمدددين فدددي املدددواد التدددي سيدرسدددو هاث باطضدددافة إ دددذ القيدددام بالتددددريب التربدددوي ملددددة عدددام 

 اليابانث)وتواصل  ع  الدول 

 .في تقديم برنامج الدراسات العليا لبحصول علذ املاجستير( وسنغافورة
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ألاعضداء فدي أ هدا تلتدزم بدرامج إلاعدداد فدي الكليدات بمعدايير وتختلف  ليات التربية في الددول املرجعيدة عدن الددول 

 .املناهج الوطنية لوزارة التربية والتعليم

وتتشابه معظم الدول املرجعية مع الدول ألاعضاء فدي طريقدة تو يدف املعلمدين مدن حيدث يتطلدب التو يدف   

 . في مكتب التعليمالتقدم المتحان تناف  يث ماعدا في هونت  ونج يقدم املر حين طلب للتشغيل 

كمدا يمددر املعيندون فددي الددول املرجعيددة والدددول ألاعضداء بفتددرة اختباريدةث ويددتم تقيدديم املعلدم فددي هدذه الفتددرة مددن  

كمددددددددا يددددددددتم تو يددددددددف املعلمددددددددين الددددددددذين يحملددددددددون درجددددددددة . قبددددددددل معلددددددددم متمدددددددددرس تحددددددددد إشددددددددراف مدددددددددير املدرسددددددددة

 .ضاءالبكالوريوس كحد أدنى في معظم الدول املرجعية والدول ألاع

وتختلدف الددول املرجعيدة عدن الددول ألاعضداء فدي تحديددد أجدور املعلمدين بحسدب عددد مدن املتغيدراتث وملعرفددة  

مهندددة يعرضدددها موقدددع  12موقدددع رتبدددة أجدددور املعلدددم فدددي  دددل دولدددة مدددن الددددول املرجعيدددة والددددول ألاعضددداء مدددن بدددين 

salary explorer.com  وقع إال أنده يعطدي مسشدرات حدول لكل بلد علذ حدهث بقطع النظر عن مستو  دقة امل

رتب معلم التعليم الثانويث ولهدذا فقدد وجدد رتبدة أجدور و يفدة معلدم التعلديم الثدانوي فدي  دل الددول فدي مرتبدة 

حيددث ...( ألاطبداءث املهندسدونث املحدامونث الصدحافيون :)متدأخرة حيدث يسدبقها مدا يقدارل أربعدين و يفددة لفئدات

لدم التعلديم الثددانوي فدي الددول املرجعيددة والددول ألاعضداء  ددان علدذ نحدو مددا يشدير املوقدع أعدد ه إ دذ رتبدة أجددور مع

فدددي  وريدددا  11فدددي  دددل مدددن سدددنغافورة وفنلنددددا والكويددددث والرتبدددة 11فدددي هوندددت  دددونجث والرتبدددة  12الرتبدددة : هدددو اتن 

 11الرتبددة فددي البحددرين والدديمنث بينمددا فددي اليابددان بلغددد  11فددي إلامددارات ث والرتبددة  11الجنوبيددة وقطددرث والرتبددة 

ولم تظهر أجور معلمي السعودية في هذا املوقعث ولم تظهر أجدور معلمدي السدعودية فدي . مهنة في اليابان12من 

 .الو ائف العشر ألاكثر أجًرا

وتتشددددابه الدددددول املرجعيددددة والدددددول ألاعضدددداء مددددن حيددددث ضددددرورة إلاعددددداد والتدددددريب للمعلمددددين أثندددداء الخدمددددةث   

سدددي للمعلمدددين مدددن خددد ل بدددرامج ومسسسدددات معتمددددةث إال أ هدددا تختلدددف مدددن حيدددث وتسدددعذ إ دددذ تطدددوير إلاعدددداد امل

  ددددل مددددن سددددنغافورة وإلامددددارات 
ً

قدددددم مددددث 
ُ
سدددداعة تدريبيددددة فددددي العددددامث  122إلاجددددراءاتث وزمددددن التدددددريبث حيددددث ت

و هدرت ضدمن مجددال التطدوير املسددي للمعلمدين إعددداد الددروس ومراجعتهدا مددع زم  هدم  شددكل  يدر رسددمي فدي  ددل 

 .يابان وهونت  ونجمن ال

وبالنسبة لتقييم املعلمين تتفق معظم الدول املرجعية والدول ألاعضاء علذ أهميتهث ماعدا هونت  ونج ليس 

وتختلددف الدددول . لددد ها نظددام تقيدديم رسددميث وفددي فنلندددا التقيدديم الرسددمي للمعلمددين  يددر مطلددول بصددورة عامددة

 .املرجعية والدول ألاعضاء في الية التقييم

الددددددول املرجعيدددددة والددددددول ألاعضددددداء فدددددي ترقيدددددة املعلمدددددين باالسدددددتناد إ دددددذ نصدددددو  قانونيدددددة مدددددن قدددددوانين  وتتشدددددابه

الخدمددة املدنيددةث تحدددد شددروط الترقيددة وإجراءاتهددا باطضددافة إ ددذ ترقيددات و يفيددة مثددل ترقيددة املعلددم إ ددذ معلددم 

فدي إلامدارات والديمن والسددعودية إال أن مدا يميدز ترقيدة املعلمدين . أول أو مددير مدرسدةث أو اختصا د ي فدي التعلديم

 .هو ترقيتهم ضمن مهنة التدراسث فيتم تصنيفهم و يفًيا حسب مستويات املعلم وخبرته في التدراس
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وهكذا يتبن أن املعلم يحظى باهتمام الدول املرجعية والدول ألاعضداء إال أن املعلدم فدي الددول املرجعيدة يدأتي  

 .            في إعداده واختيارهث وتدريبة وتقييمه وترقيتهفي أولوية السياسات وتعطي له أهمية قصو 

 تقييم طلبة التعليم الثانوي  7.1   

يوجددد تشددابه فددي متطلبددات الددددخول فددي املدرسددة الثانويددة فددي أ لدددب الدددول املرجعيددة والدددول ألاعضدداءث مدددن      

ج التدددي ال يوجدددد امتحدددان  هايددددة إلاعداديدددةث ماعددددا هوندددت  ددددون/ حيدددث إجدددراء امتحدددان  هايدددة املدرسددددة  بتدائيدددة 

التقيديم : ويتشابه أنوع التقييم في الدول املرجعية والدول ألاعضداء. املدرسة  بتدائيةث أو ألاساسية في اليمن

بما فيها اختبار  هاية التعليم الثانويث وتختلف . املستمرث والتقييم املستند إ ذ املدرسةث و ختبارات الوطنية

الدراسية للطلبة  غرض القبول الجامعي حيث يوجد اختبار القددرات الدراسدية فدي الددول  في اختيار القدرات

 .املرجعية وال توجد في الدول ألاعضاء ماعدا دولة إلامارات

وتختلف الدول املرجعية عن الددول ألاعضداء فدي مقيداس تقددير نظدام الددرجاتث حيدث تسدتخدم أ لدب الددول 

هي أعلذ درجة في  ل من اليابان وهونت  ونج  1 ون  1-1اييس تقدير من املرجعية تقييم نظام الدرجات بمق

تعني فاشل في فنلندا ث بينما في الدول ألاعضداء يدتم التقددير  Iهي ألاعلذ و  1ث حيث  1-1وبمقياس تقدير من 

ث أمددددا فددددي الحددددد ألادنددددى % 122 -% 22حيددددث يددددتم تقيدددديم درجددددات التحصدددديل بمقدددداييس تقدددددير مددددن  ث%122مددددن 

وفددي البحددرين والدديمن والكويددد والسددعودية وقطددر % 12فددي إلامددارات  أقددل مددن : ُيعددد فيهددا الطالددب راسددًبا  والددذي

 .يحتاج مساعدة( أو أقل% 12) ث وفي سلطنة عمان % 12أقل من 

وتتشدددابه الددددول املرجعيدددة والددددول ألاعضددداء فدددي مدددنح الشدددهادة الثانويدددة العامدددة للطالدددب الدددذي أكمدددل املتطلبدددات 

لف في تل  املتطلبات التي تكون معقدة وصارمة في الددول املرجعيدة حيدث تمدنح شدهادة الثانويدة بنجاحث وتخت

وتدوفر هدذه الشدهادة تفاصديل . العامة للطالب في الدول املرجعية الذي أكمل منهداج الدراسدة الثانويدة بالكامدل

هددذه الشددهادة تجمددع بددين عددن جميددع  ختبددارات التددي اجتازهددا الطالددب خدد ل صددفوف التعلدديم الثددانويث إي أن 

نتددائج  متحانددات العامددة والتقييمددات املدرسددية مددن خدد ل نظددام التقددارير املعياريددة التددي يوتددك فيهددا إلانجددازات 

إن مددنح املددسه ت يقددوم علددذ تقيدديم دقيددق ومعددايير صددارمةث . ألا اديميددة و يددر ألا اديميددة والصددفات الشخصددية

كمدا . ب فدي التعلديم الثدانوي وتعكدس فدي شدهادة الثانويدة العامدةوهو ما يتطلب توافر سج ت رصد تقددم الطالد

أن اختبددارات هدددذه الشددهادة تقدددوم علددذ إجدددراءات سدديكو متريدددة تزيددد مدددن موثوقيتهدداث وترسدددل هددذه الددددول أوراق 

 ختيددارات لبخددارج للتدددقيق فددي جودتهددا وخصائصددهاث وهدددذا يسشددر إ ددذ إجددراءات صددارمة لبحصددول علددذ شدددهادة 

تمنح الشهادة الثانوية العامة للطالب وفق شروط  في الدول املرجعيةث أما في الدول ألاعضاء الثانوية العامة

عاًمددا مددن التعلدديم إلالزامدديث وفددي البحددرين يمددنح  11معينددةث ففددي إلامددارات  يمددنح الطالددب الشددهادة  عددد إكمددال 

فددددي بقيددددة الدددددول إذا حصددددل الطالددددب الشددددهادة إذا اسددددتكمل املتطلبددددات إلاجماليددددة طتمددددام الدراسددددة الثانويددددةث و

وبالنسددبة للدددرجات التراكميددة التددي تحسددب للطالددب . فددي جميددع املددواد الدراسددية% 12الطالددب علددذ الحددد ألادنددى 

مددن الصددف الحددادي عشددرث % 12مددن الصددف العاشددرث و% 12فهددي تختلددف مددن دولددة إ ددذ أخددر ث ففددي الدديمن 

ترتيددب صددفوف التعلدديم الثددانوي بواقددع وفددي الكويددد حسددب . مددن الفصددل ألاول مددن الصددف الثدداني عشددر% 12و
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يحسددب املعدددل " علددذ التددوا يث ولددم تحدددد نسددبة معينددة فددي الئحددة التقيدديم السددعوديةث وإنمددا % 12و%12و12%

ث أما في دولة قطر تحتسب النتيجة الكليدة بنسدبة "التراكمي للطالب علذ ما درسه في الفصول الدراسية  افة

 .الثانيمن الفصل % 12من الفصل ألاولث و% 12

وتختلددف الدددول املرجعيددة عددن الدددول ألاعضدداء فددي متطلبددات قبددول الجامعددات لخريفددي املدرسددة الثانويددةث ففددي  

الدددددول املرجعيددددة يعتمددددد قبددددول الطالددددب فددددي الجامعددددة علددددذ شددددهادة الثانويددددة العامددددة التددددي تحتددددوي علددددذ سددددج ت 

 هايدددة التعلددديم الثدددانوي باطضدددافة إ دددذ الطلبدددة ومختلدددف النشددداطات فدددي املدرسدددة الثانويدددة و متحدددان الدددوطني فدددي 

بينمددا فددي الدددول ألاعضدداء . درجدداتهم فددي اختبددار القدددراتث إ ددذ جانددب  ختبددارات الفرديددة التددي تنظمهددا الجامعددات

تعتمد علذ املعدل العام الذي حصل عليه الطالب في شدهادة الثانويدة العامدةث إ دذ جاندب  ختبدارات الفرديدة 

إن اهتمام الدول املرجعية بتقييم الطلبة  شكل أكثر صرامة عن الدول . لجامعاتالتي تنظمها  ع   ليات ا

إ دددذ الثقافدددة التدددي تشدددجع  متحاندددات الدقيقدددة والتددددي -وخاصدددة فدددي دول جندددول شدددرق اسدددديا-ألاعضددداء ربمدددا يعدددود

 .  هرت في الصين
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 القسم السادس

 أنموذج مقترح

الدول ألاعضاء بمكتب  لتطوير التعليم الثانوي في

 التربية العربي لدول الخليج
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 .رسم تخطيطي ألنموذج تطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء: 1شكل 

 

 

أنموذج لتطوير 
التعليم الثانوي في 

ضعاا الدول األ  

تنظيم الزمن الدراسي 
 في التعليم الثانوي

 الداضعمة المجاالت الرئيسة
نموذجفي تنفيذ األ  

بيئة المدرسة 
 الثانوية

اإلدارة   

 

 السياسات

 

 ومساراتمنهاج ال
  التعليم الثانوي

 

البنية الهيكلية 
 للتعليم الثانوي

 

أهداف التعليم 
 الثانوي

 
معلم التعليم 

 الثانوي

 

تقييم طلبة 
 التعليم الثانوي
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 مدخل 1.1

والدددددول ألاعضدددداء فددددي أبددددرزت نتددددائج الدراسددددة التحليليددددة املقارنددددة التشددددابه و خددددت ف بددددين الدددددول املرجعيددددة      

مجدال التعلديم الثدانوي  وفيمدا يدأتي أنمدوذج مقتدرح لتطددوير التعلديم الثدانوي فدي الددول ألاعضداء بمكتدب التربيددة 

 وريدددددا الجنوبيدددددةث اليابدددددانث : العربدددددي لددددددول الخلددددديجث فدددددي ضدددددوء أفضدددددل املمارسدددددات العامليدددددة فدددددي الددددددول املرجعيدددددة

ة قطددداع التعلددديمث تنظددديم الدددزمن الدراسددد يث أهدددداف التعلددديم بنيددد: سدددنغافورةث هوندددت  دددونجث فنلندددداث فدددي مجددداالت

الثدددانويث املنهددداج ومسدددارات التعلددديم الثدددانويث املعلدددمث وتقيددديم الطلبدددةث باطضدددافة للمجددداالت الداعمدددة لتحقيدددق 

 :السياساتث إلادارةث وبيئة التعلمث وذل  علذ نحو ما هو اتن : ألانموذج املقترحث وهي

 بنية قطا  التعليم  0.1

 وصف بنية ألانموذج الهيكلي لقطا  التعليم1.0.1   

يقدددوم انمدددوذج تطدددوير التعلددديم الثدددانوي فدددي بنيتددده الهيكليدددة فدددي قلدددب بنيدددة نظدددام التعلددديم باعتبددداره الجسدددر الدددرابط بدددين  

 : ذل ( 1)التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العا يث ويوتك الشكل
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 (وزارة التعليم)ألانموذج الهيكلي املقترح لتطوير التعليم الثانوي  :0شكل 

 :من الشكل أع ه يتضك أن بنية التعليم في ألانموذج تتحدد علذ النحو آلاتي

ث واملرحلددددددة  بتدائيددددددة (1-1)املقابلددددددة لةعمددددددار  1ث وروضددددددة1روضددددددة: يبدددددددأ ألانمددددددوذج الهيكلددددددي مددددددن الروضددددددة -

-12)املقابلددة لةعمددار ( 2-1)سددنواتث واملرحلددة إلاعداديددة للصددفوف ( 2-1)قابلددة لةعمددارامل( 1-1)للصددفوف

 . سنة( 11

ا -
ً
للمرحلددة الثانويددةث حيددث يخضددع التلميددذ فددي  هايددة -إذا جدداز التعبيددر-تمثددل املراحددل السددابقة جددذًعا مشددتر 

شددهادة  هايددة املرحلددة إ ددذ امتحددان وطندديث وعنددد نجدداح التلميددذ يحصددل علددذ ( املتوسددطة)املرحلددة إلاعداديددة

حسددددب املسددددار الدددذي يتوافددددق مددددع ( مسدددي –فنددددي / عددددام )إلاعداديدددة التددددي تسهلددده ل لتحدددداق باملرحلددددة الثانويدددة 

 .قدراته وفق ضوابط

تتددوزع املسددارات املقترحددة فددي املدرسددة الثانويددة العامددة إ ددذ املسددار العددامث املسددار املتقدددمث مسددار الفددائقينث  -

املسار الزرا يث واملسار الصنا يث واملسار : سة الفنية تتوزع املسارات فيها إ ذوفي املدر . املسار التخصص ي

 السن الصف

التعلــــــــــــــــــــيم والتــــــــــــــــــــدريب  التقنية العليااملعاهد  (ت ألا اديمية والتقنيةالكليا)التعليم الجامعي     12+ 

 املستمر

سدددددددددددددوق 

    العمل

التعلـــــــــــيم 

 الثانوي 

 الفني              العام

10 17  

املســــــــــــــــار 

 العام

 

املســـــــــــــــــــــــــــــــار 

 املتقدم

 

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الفائقين

 

 املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 التخصص ي

 

 

املســـــــــــــــــــــــــــار 

 الزراعي

 

املســـــــــــــــــــــــــــار 

 الصناعي

 

املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الخدماتي

 

 

 لتعليم والتدريب املنهيا

11 11 

12 11 

2 11 

  

  

  

 

 

التعلـــــــــــيم 

 ألاساس ي

 

  2-1املرحلة إلاعدادية  12 2

7 10 

1 11 

1 12 

  1-1املرحلة  بتدائية  2 1

2 2 

0 7 

1 1 

مدددددددددا قبدددددددددل  1 1ر

 ألاساس ي

 1-1رياض ألاطفال

 

 

 1 1ر
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وفددي املدرسددة الثانويددة التطبيقيددة تتددوزع املسددارات . الخدددماتيث وتتددوزع هددذه املسددارات إ ددذ مسددارات فرعيددة

 .حسب املهن املوصوفة في سوق العمل

يخضع املتعلم إ ذ امتحان الشهادة ( الفنية/ عامة ال)مدة املرحلة الثانوية أربع سنوات وفي  هاية املرحلة  -

الثانويددة فدددي  ختصددا  واملسدددار الددذي اختدددارهث ويندددال نتيجتهددا الفدددائز الشددهادة املتوافقدددة مددع املجدددال الدددذي 

وتسهدددددل هددددددذه الشدددددهادة لحاملهدددددا  لتحدددددداق بالكليدددددات ألا اديميدددددة والتقانيددددددة الجامعيدددددةث أو املعاهددددددد . درسددددده

 .لتحاق  سوق العملث حسب املسار الذي تخرج منه وقدراته وفق ضوابطالتقنية العلياث أو  

ويقتددرح ألانمدددوذج أن تشدددرف وزارة واحدددة علدددذ قطددداع التعلدديم والتددددريبث لتجسدددير الفجددوة بدددين التعلددديم   

وأن يدددددددتم التفكيدددددددر بتمديدددددددد التعلددددددديم إلالزامدددددددي ليشدددددددمل التعلددددددديم . العدددددددام والفنددددددديث وبينهمدددددددا والتعلددددددديم العدددددددا ي

 (.11-2)الثانوي 

 مبررات النموذج 0.0.1

التغييدددرات العميقدددة فدددي مجددداالت املعرفدددة وتقاندددات املعلومدددات و تصدددال والتشدددغيل فدددي سدددوق العمدددل أثدددرت فدددي  -

 اياتهدددددددا وأهددددددددافها وو ائفهددددددداث : املدرسدددددددة  شدددددددكل عدددددددام واملدرسدددددددة الثانويدددددددة علدددددددذ وجددددددده الخصدددددددو   مدددددددن حيدددددددث

 .واستراتيجيات ومناهج التعليم وهيكله وتنظيمه

ع تحدددول  قتصددداد العدددالمي إ دددذ اقتصددداد قدددائم علدددذ املعرفدددةث تزايددددت الضدددغوط علدددذ املدرسدددة وعلدددذ وجددده ومددد -

 .الخصو  املدرسة الثانوية من أجل تطوير كفايات خريجيها التحويلية لتتناسب مع اقتصاد املعرفة

وفي التعلديم الثدانوي بروز اتجاهات تر  ضرورة دمج التطورات في العلم والتقانات في التعليم بصورة عامة  -

بصددددورة خاصددددة باعتبدددداره حًقددددا لبجميددددع فددددي تطددددوير املددددتعلم بصددددورة متكاملددددةث وبالتددددا ي يجددددب أن تكددددون املدرسددددة 

 .الثانوية موحدة تتكامل فيها املعرفة النظرية والعملية

املوحددة مفتوحدة  ثنائية التعليم العام ألا اديمي والفني واملسي  قد أد  إ ذ اعتمداد مقاربدة املدرسدة الثانويدة -

التعلدديم ألا دداديمي والتعلدديم املسددي  ليددتمكن مددن ينهددي هددذه املرحلددة أن يكددون : املسدداراتث تقددوم علددذ ركددزتين همددا

 .متعلًما ذو قدرات معرفيةث وقادًرا علذ ممارسة العمل في مشروعاتث وبرامج التنمية

 .التعلم ال حق في التعليم العا ي ضعف تهيئة املتعلمين في التعليم الثانوي العام والفني ملواصلة -

 . ضعف مخرجات التعليم الثانوي في سوق العمل وافتقارها الكفايات ال زمة للمنافسة الدولية -

ال ترا ددي املندداهج واسددتراتيجيات تدراسددها تنددوع البيئددات املحليددةث وحاجددات وقدددرات املتعلمددينث وهددو مددا يددسدي  -

 .ياقات املحلية من إمكاناتإ ذ ضعف  ستفادة مما يتوافر في الس

 .ضعف مراعاة املراحل النمائية للمتعلمين وخصائصها في تنظيم مراحل التعليم العام -
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 تنظيم الزمن الدراس ي في التعليم الثانوي  2.1

 :يقترح النموذج تنظيم الزمن الدراس ي في التعليم الثانوي علذ النحو آلاتي   

 .ا دراسًيايوًم  121عدد أيام العام الدراس ي  -

 .أسبوًعا في الفصل الدراس ي 11ينظم العام الدراس ي في ث ثة فصول دراسيةث بواقع  -

 .تقويم التعلمث تقويم إلادماجث والدعم: توزع ألاسابيع إ ذ أسابيع تعلم وتقويم دوري -

 .أيام في ألاسبوع 1أن تكون عدد أيام الدراسة  -

 :ساعة علذ النحو آلاتي 6,50تطوير البرنامج اليومي وفق املصفوفة املقترحة  -

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  1الراحة  1الراحة الطابور  النهاية البداية الصفوف

 الحصص

 زمن الحصة

 

 د12 2 د11 د11 د.12 1.12 1.12 2-11

 

 

 أهداف التعليم الثانوي  1.1

ث مدددن التعلددديم الثدددانوي فدددي ألانمدددوذج باالسدددتناد إ دددذ و دددائف املدرسدددة الثانويدددة-م مدددح املتخدددرج-تقدددوم ألاهدددداف   

علدذ بنداء -أيًضدا–والتي ال تعتمد فقدط علدذ تحضدير املدتعلم للتعلديم العدا ي أو  نخدراط فدي سدوق العمدلث وإنمدا 

 خصددددية املددددتعلمث وتنميددددة أدواره فددددي املجتمددددع  ولهددددذا ينبأددددي أن تكددددون ألاهدددددافث وبالتددددا ي م مددددح املتخددددرج مددددن 

 :املرحلة الثانوية مبنية وفق  تجاهات آلاتية

 .ة املتعلم واندماجه في املجتمعتنمية  خصي - 

 .اكتسال املتعلم الكفايات ألاساسية والعرضانية التي تسهله للتعليم العا يث أو الحياة العملية  -

 . ندماج في الحياة العمليةواكتسال املتعلم القدرة علذ استثمار الكفايات املكتسبة في تعلمه ال حقث  -

 املنهاج الدراس ي 1.1

إلاطددار العددام للمنهدداج أو إلاطددار : نهدداج الدراسدد ي عنصددر مهددم مددن مكونددات ألانمددوذجث ويقصددد باملنهدداج هندداُيعددد امل    

الوطني للمنهاجث ووثائق منهداج املدواد الدراسديةث والكتدب املدرسدية كمسدرح عمليداتي للمنداهجث ودالئدل املعلمدينث 

 :تيواملواد التعليمية املرافقةث ويقترح ألانموذج في هذا املجال آلا

 في منهجية العمل 1.1.1

ُيعددد إلاطددار العددام للمنهدداج مددن قبددل فريددق وطنددي متعدددد  ختصاصددات التربويددة وهددو يمثددل إطددار عددام  1.1.1.1       

 :مرجعي طعداد وثائق مناهج املواد الدراسيةث ويقترح أن يتضمن آلاتي
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افها والسياسدات التدي تدنظم عمليدات إذا جاز التعبيرث ويمثل  ايدات املدرسدة الثانويدة وأهدد: إطار إلاطار -

 .بناء املنهاج والعملية التربوية برمتها

كفايدددات شددداملة للمميدددزات النوعيدددة فدددي  هايدددة / هدددي الترجمدددة املفصددلية فدددي شدددكل أهدددداف  :مالمـــح املتخـــرج -

 .التعليم الثانوي 

فددي بندداء     وتنفيددذ املندداهج يجددب أن يتضددمن إلاطددار املقاربددة البيدا وجيددة املسددتعملة : مقاربــة بنــاء املنهــاج -     

الدراسدددددديةث وهددددددي عبددددددارة عددددددن تصددددددور نددددددا م ملمارسددددددات التعلدددددديم والددددددتعلمث تصددددددور يددددددربط علددددددذ نحددددددو نسددددددقي بددددددين 

التوجهددات التربويددة املددسطرة للمندداهجث و سددتراتيجيات املوجهددة لتدراسددهاث وتعلمهددا والنا مددة ملكونددات السددياق 

مقاربددددة إدمدددداج املكتسددددباتث واسددددتخدام املقاربددددة –ج بالكفايددددات املدرسدددد يث ويقتددددرح ألانمددددوذج مقاربددددة بندددداء املنهددددا

 . املعيارية في التحقق من اكتسال الكفايات

 . وهي املبادي ألاساسية تحدد مسار املنهاج التربوي واملعرفي واملنهفي والقيمي :مبادئ تنظيم املنهاج  -  

م اتجاهاتهدا إطدار املنهداج مدن حيدث طدول العدام ويتمثل في القضدايا املهمدة التدي يرسد: تنظيم الزمن الدراس ي  -  

الدراسدد يث وتوزادددع العدددام إ دددذ فصدددول أو دوراتث وكدددذل  توزادددع العدددام إ دددذ أسدددابيع تعلدددم وتقيددديم وعددد جث وإلاطدددار 

الزمنددي لبحصددص أو السدداعات الدراسددية أسددبوعًيا أو سددنوًيا للمددواد وألانشددطة التربويددة فددي تنددا م مددع حاجيددات 

 . وقدراتهماملتعلمين ومستوياتهم 

التددددددي تعتبدددددر خطدددددة عمدددددل عامددددددة توضدددددع لتحقدددددق أهددددددداف معيندددددةث ولتمندددددع تحقيددددددق  :اســـــتراتيجيات التـــــدر س  - 

 .مخرجات  ير مر ول فيها

وهدددددو عمليدددددة مسدددددتمرة موجهدددددة لتحسدددددين التددددددراس وتعلدددددم الطالدددددب  وينظدددددر إ دددددذ التقدددددويم علدددددذ أنددددده  :التقـــــويم  - 

ألاهددداف املرجددوةث بددل إندده العمليددة التددي يحكددم  هددا علددذ  العمليددة التددي يحكددم  هددا علددذ مددد  النجدداح فددي تحقيددق

والتقويم بمفهومه الحديث ليس عملية ختامية تدأتي فدي  هايدة تنفيدذ املنهداجث ولكنده . قيمة هذه ألاهداف ذاتها

: عمليدددة مسدددتمرة تصددداحب تخطيطددده وتنفيدددذه ومتا عتدددهث ومعندددى هدددذا أن يشدددتمل التقدددويم علدددذ أنواعددده الث ثدددة

 .ص يث التقويم البنابيث والتقويم التجميعيالتقويم التشخي

 .باطضافة إ ذ إرشادات عامة للتنفيذ املنهاج  

تعدددد وثيقدددة منهدددداج املدددادة الدراسدددية مددددن قبدددل فريددددق متندددوع  ختصاصدددات التربويددددة واملدددادة التعليميددددةث  1.1.1.1

و دددد
ُ
ذ قبددددل إعطدددداء صدددد حيات ويمثددددل فيدددده مددددن املحليدددداتث ويرا ددددذ فددددي بندددداء الوثيقددددة السددددياقات املحليددددة كمرحلددددة أ

 . للهيئات التربوية املحلية واملدارس طعداد مناهجها التفصيلية

 :مع ألاخذ  عين  عتبار

 .إجراء دورات تدريبية مكثفة ملخططي املناهج وفرق العمل -

العمدددددددل علدددددددذ تبندددددددى بدددددددرامج لتبدددددددادل الخبدددددددرات فدددددددي تطدددددددوير التعلددددددديم الثدددددددانوي  شدددددددكل عدددددددامث واملنددددددداهج علدددددددذ وجددددددده  -

 .ث بين الدول ألاعضاءث و ط ع علذ التجارل العامليةالخصو 

 . ستعانة من ذوي الخبرة في عمليات تطوير املنهاج واملواد التعليمية -
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 .إدخال التقانات في عمليات هندسة املنهاج واملواد التعليمية -

ة واملدددادة التعليميدددةث يدددتم تدددأليف كتدددال املدددادة الدراسدددية مدددن قبدددل فريدددق متندددوع  ختصاصدددات التربويددد 1.1.1.1

ويمثددل فيدده مددن املحليدداتث ويرا ددذ فددي تددأليف الكتددال السددياقات املحليددةث و سددتفادة مددن الس سددل التعليميددة 

العاملية كمرحلة أو دذث قبدل  نتقدال التددريفي فدي تدأليف الكتدب املدرسدية إ دذ نظدام املسدابقات العامدةث بحيدث 

ثددم يحددال إ ددذ دائددرة املندداهج املعنيددة لضددبط الجددودة ولفحصدده  ُيختددار الكتددال الددذي حصددل علددذ أعلددذ النقدداطث

 :مع ألاخذ  عين  عتبار. تربوًيا

 .تدريب مسلفي الكتب املدرسية ودالئل املعلمين   -

 .تجريب الكتب املدرسيةث وتعميمها وفق خطة زمنية متدرجة  تعطي الوقد الكافي للتجريب والتقويم -

 .س واملوجهين علذ الكتب الدراسية املطورةتدريب املعلمين ومديري املدار  -

تدددوفير وبنددداء املنصدددات واملدددوارد الرقميدددة لتبدددث دروًسدددا تتماشددد ى مدددع املنددداهج الدراسدددية الوطنيدددة عبدددر مسدددتويات  -

 .التدرج

 في املضمون  0.1.1 

 :يتم بناء مناهج التعليم الثانوي وفق املعايير العامليةث مع ألاخذ  عين  عتبار آلاتي 

  في عملية تطوير املناهج التعلديم الثدانويث إ دذ جاندب الكفايدات الرئيسدة التقليديدةث كفايدات القدرن  التركيز

 :الواحد والعشرينث وبصورة خاصة مساعدة املتعلم علذ اكتسال الكفايات آلاتية

 .كفايات التفكير- 

 .كفايات البحث عن املعلومات والتعلم الذاتي واملستمر- 

 .كفايات الحياة- 

 .فايات املرتبطة بتقانات املعلومات و تصال واستخدام الحاسول املتعددالك- 

 .كفايات العمل في فريق- 

 .كفايات  تصال  جتما يث والعيو املشتر  مع آلاخرين- 

 التركيز في عملية تطوير املناهجث باطضافة إ ذ القيم ألاخ قيةث علذ القيم آلاتية: 

 .نيقيم املواطنة و نتماء الوط- 

 .قيم التسامح والحوار و نفتاح علذ آلاخرث واحترام الرأي املغاير- 

 .قيم العمل و عتماد علذ الذات- 

 إعطاء عناية خاصة لبجوانب العملية في املناهج من خ ل: 

إدخدددددال التربيدددددة التقانيدددددةث وتقاندددددات املعلومدددددات و تصدددددالث والكفايدددددات العمليدددددة فدددددي برندددددامج املدرسدددددة -

ورة فعليددددةث واسدددددتخدام التقانددددات الحديثدددددة فدددددي عمليددددات التددددددراسث بمددددا يودددددد املتعلمدددددين الثانويددددة بصددددد

 . للتعلم ال حق أو  نخراط في سوق العمل
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التركيددددددز علددددددذ الكفايددددددات ألاساسددددددية التددددددي تددددددسهلهم ل لتحدددددداق بالو ددددددائف ألاساسددددددية امل ئمددددددة لهددددددم فددددددي  -

 .  املستقبل

 .اقع العمل وإلانتاج هتمام بالنشاطات ال صفيةث وزيارات مو  -

 التعامل مع تطورات العالم الرقمي في التعلم والتدراس. 

  ضددمن املنددداهج الدراسدددية للتعلددديم الثدددانوي -وفدددق خطدددة منظمدددة–العمددل علدددذ إدخدددال املفهومدددات املعاصددرة

 ...حقوق إلانسانث قضايا السكانث التربية الصحية والتربية البي يةث التربية علذ الس م: العام

    هتمددام بتصددميم نظددام لإلرشدداد املسددي داخددل املدددارس الثانويددةث مددن أجددل مسدداعدة الطلبددة علددذ ضددرورة

اكتشددداف أنفسدددهمث وحاجددداتهم وقددددارتهمث وبالتدددا ي تمكيدددنهم مدددن اختيدددار مسدددار الدارسدددةث أو الو يفدددة التدددي 

 .تت ءم وتل  القدرات و حتياجات

 خلو املناهج من التمييزث والتعصب أًيا  ان نوعه. 

 مسارات التعليم الثانوي  1.1  

 مرتكزات مسارات ألانموذج 1.1.1

 :يرتبط املناهج واملواد الدراسية بمسارات التعليم الثانويث ويركز ألانموذج في هذا املجال علذ آلاتي 

العمددل علددذ إعددادة النظددر فددي هيكليددة للتعلدديم الثددانوي العددامث بحيددث تفددتح مسددارات مرنددة أمددام املتعلمددين وفددق  -

تهم وميولهمث وتركز علذ ألاساسيات ومفاتيح العلوم والتقانات والبحث عن املعلوماتث بحيدث ال يقتصدر قدرا

 .فقط علذ العلمي وألادبي

تصميم أربعة مسدارات أمدام خريفدي التعلديم ألاساسد ي ل لتحداق بدالتعليم الثدانوي العدام تتوافدق مدع ر بداتهم  -

 : واستعداداتهم

 التفرادددع فيهمدددا مدددن الصدددف التاسدددع وينتهدددي بالصدددف الثددداني عشدددرث  املسدددار العدددام واملتقددددم يبددددأ

وذلدددد   هدددددف تطددددوير مخرجددددات التعلدددديم العددددام للتناسددددب ومتطلبددددات اقتصدددداد املعرفددددةث ويكمددددن 

الفدددارق ألاساسددد ي بينهمدددا فدددي عمدددق املدددواد العلميدددة التدددي يحصدددل عليهدددا الطلبدددة امللتحقدددون باملسدددار 

 .املتقدم

 يقتددرح تصددميمه للطلبددة املتفددوقين أ اديمًيدداث ُيركددز  –تقدمددة برنددامج العلددوم امل –مسددار الفددائقين

علددذ الرياضدديات والعلددومث ويلتحددق فددي مدددارس الفددائقين مددن الصددف التاسددع الطلبددة الحاصددلين 

 .أو أكثر في مادتي الرياضيات والعلوم مع اجتيازهم لباقي املواد 22علذ درجة 

 هنيددة معينددةث بحيددث يددتم تددأهيلهم املسددار التخصصدد يث يخصددص للطلبددة الددذين لددد هم كفايددات م

 .بما يكفل مواكبة متطلبات سوق العمل التناف  يث أو  لتحاق بالتعليم العا ي

 :مد الجسور بين التعليم الثانوي العام والتعليم والتدريب الفني واملسي من خ ل  -

 ايجاد جذع مشتر  بين املدرسة الثانوية العامة واملدرسة الثانوية الفنيةث 
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  التخصص ي يرتبط باملدرسة الثانوية الفنية واملعاهد التقنية العليا املسار. 

تصميم ث ثة مسارات ومسارات فرعية أمام خريفي التعليم ألاساس ي ل لتحاق فدي املدرسدة الثانويدة  -

 :الفنية تتوافق مع ر باتهم واستعداداتهم

 املسار الزرا ي . 

 املسار الصنا ي . 

 واملسار الخدماتي. 

 .هذه املسارات مسارات فرعية وتندرج تحد 

 .تتكون املسارات املقترحة في املدرسة الثانوية التطبيقية حسب املهن املوصوفة في سوق العمل -

 . تقدم مواد مشتركة إ ذ جانب املهارات التخصصية في املسار التخصص ي العام -

ويدة العامدة علدذ النحدو تصنف املواد الدراسدية إ دذ مجداالت فدي إطدار  دل مسدار مدن مسدارات املدرسدة الثان -

 :آلاتي

 .مجال اللغات. 1

 .مجال التربية إلاس مية. 1

 .مجال العلوم  جتماعية. 1

 .مجال الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.1

 .مجال الفنون . 1

 .مجال التربية البدنية ومهارات الحياة. 1

نجدداح مددن مرحلددة التعلدديم ألاساسدد ي العامددةث الفنيددة والتطبيقيددة الخددريجين ب: يلتحددق فددي املدددارس الثانويددة -

 :الحاصلين علذ نسبة

 .وما فوق % 22فأكثر في أحد مسارات املدرسة الثانوية العامة ماعدا مسار الفائقين % 11 -

 .في أحد مسارات املدرسة الثانوية الفنية% 11إ ذ أقل من -12 -

 .في أحد مسارات املدرسة الثانوية التطبيقية% 12إ ذ أقل من -12 -
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 لخطط الدراسية املقترحة ملسارات التعليم الثانوي ا 0.1.1

 :يقدم أنموذج تطوير التعليم الثانوي خطط دراسية مقترحة ملسارات التعليم الثانويث علذ نحو ما هو اتن  

 الخطة الدراسية للثانوية العامة 1.0.1.1    

 املسار العام-مقترح الخطة الدراسية للثانوية العامة : 1جدول 

الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف  موضوعات التعلممجاالت و  م

 التاسع

الصددددف الحددددادي  الصف العاشر

 عشر

الصدددددددف الثددددددداني 

 عشر

 اللغات 1

 1 1 1 1  اللغة العربية 

 1 1 1 1 اللغة إلانجليزية 

 التربية إلاس مية 1

 1 1  1 1 التربية إلاس مية 

 العلوم  جتماعية وإلانسانية  1

 1 1 1 1 التاريخ 

 1 1 1 1 الجغرافيا 

 1 1 1 1 التربية املدنية 

  1   علم  جتماع 

  1   علم  قتصاد 

   1 1 إدارة ألاعمال 

 1    مبادي الفلسفة وعلم النفس 

 الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 1

 1 1 1 1 الرياضيات  

    1 العلوم املتكاملة 

 1 1 1  الفيزياء 

 1 1-   الكيمياء 

 1 1 1  ألاحياء 

 1 1 1 1 لوجيا املعلومات و تصاالتتكنو  

  الفنون  1

   1 1  الفنون  

 التربية البدنية ومهارات الحياة 1
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 1 1 1 1 التربية البدنية والصحية 

 1 1 1 1 مهارات الحياة 

 1 1 1 1 أنشطة حرة 

 12 12 12 12 املجموع  

 

 قدماملسار املت-مقترح الخطة الدراسية للثانوية العامة : 1جدول 

الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف  مجاالت وموضوعات التعلم م

 التاسع

الصددددددف الحددددددادي  الصف العاشر

 عشر

 الصف الثاني عشر

 اللغات 1

 1 1 1 1  اللغة العربية 

 1 1 1 1 اللغة إلانجليزية 

 التربية إلاس مية 1

 1 1 1 1 التربية إلاس مية 

 العلوم  جتماعية وإلانسانية 1

 1 1 1 1  التاريخ 

 1 1 1 1 ياالجغراف 

 1 1 1 1 التربية املدنية 

  1   علم  جتماع 

  1   علم  قتصاد 

 1    مبادي الفلسفة وعلم النفس 

 الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 1

 1 1 1 1 الرياضيات  

 1 1 1 1 الفيزياء 

 1-  1  الكيمياء 

-  1  1 ألاحياء 

تكنولوجيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا املعلومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات  

 و تصاالت

1 1  - -

  الفنون  1

 1 1 1 1  الفنون  

 التربية البدنية ومهارات الحياة 1
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 1 1 1 1 التربية البدنية والصحية 

 1 1   مهارات الحياة 

 1 1 1 1 ألانشطة الحرة 

 12 12 12 12 املجموع  

 مسار الفائقين-مقترح الخطة الدراسية للثانوية العامة : 1جدول 

لصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ا مجاالت وموضوعات التعلم م

 التاسع

الصدددددف الحددددددادي  الصف العاشر

 عشر

 الصف الثاني عشر

 اللغات 1

 1 1 1 1  اللغة العربية 

 1 1 1 1 اللغة إلانجليزية 

 التربية إلاس مية 1

 1 1 1 1 التربية إلاس مية 

 العلوم  جتماعية وإلانسانية 1

 1 1 1 1 الدراسات  جتماعية 

  1   علم  جتماع 

  1   قتصادعلم   

 1    مبادي الفلسفة وعلم النفس 

 الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 1

 2 2 2 2 الرياضيات  

 1 1 1 1 الفيزياء 

 1 1 1 1 الكيمياء 

 1 1 1 1 ألاحياء 

 1- - -  إلاحصاء 

تكنولوجيددددددددددددددددددددددددددددددددددا املعلومدددددددددددددددددددددددددددددددددددات  

 و تصاالت

1 1  - -

  الفنون  1

- -  1 1  الفنون  

 بدنية ومهارات الحياةالتربية ال 1

- -  1 1 التربية البدنية والصحية 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 1 1- -  مهارات حياتية و،حية 

- -  1 1 أنشطة حرة 

   12 12 املجموع  

 املسار التخصص ي-مقترح الخطة الدراسية للثانوية العامة : 1جدول 

الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف  مجاالت وموضوعات التعلم م

 التاسع

الصددددددف الحددددددادي  الصف العاشر

 عشر

الثدددددددددددداني الصددددددددددددف 

 عشر

 اللغات 1

 1 1 1 1  اللغة العربية 

 1 1 1 1 اللغة إلانجليزية 

 التربية إلاس مية 1

 1 1 1 1 التربية إلاس مية 

 العلوم  جتماعية  1

 1 1 1 1 الدراسات  جتماعية 

 الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 1

 1 1 1 1 الرياضيات  

 1 1 1 1 العلوم 

 1 1 1 1 اسولعلوم الح 

 التربية البدنية ومهارات التخصص 1

 1 1 1 1 التربية البدنية والصحية 

 11 11 11 11 مهارات التخصص 

 12 12 12 12 املجموع  

 

 الخطة الدراسية املقترحة للثانوية الفنية والثانوية التطبيقية 0.0.1.1

 ي من املسارات الفرعية ملسار   تتراوح املجموع العام لبحصص التعليمية والتدريبية في أ -

 .حصة 1222حصة و 1222الخدمات ما بين    

كمدددددا يتددددددراوح املجمددددددوع العددددددام لبحصددددددص التعليميددددددة والتدريبيددددددة فددددددي أي مددددددن املسددددددارات الفرعيددددددة للمسددددددارين الزرا ددددددي  -

 .حصة 1122حصة و 1222والصنا ي ما بين 

 .حصة أسبوعًيا 11عدل أسبوًعا في السنة الواحدة وبم 11تتوزع الحصص علذ ما يقارل  -

 :تتوزع املواد الدراسية والتدريبية في املسارات  افة علذ أربع مجموعات -
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

مدددن املجمدددوع العددام لبحصدددص فدددي %12و %11مددواد املتطلبدددات العامدددةث ويخصددص لهدددا مدددا نسددبته : املجموعددة ألاو دددذ -

فدددددي السدددددنتين الثانيدددددة % 11و %12السدددددنوات ألاو دددددذ لجميدددددع املسدددددارات وتنحسدددددر هدددددذه النسدددددبة تددددددريجًيا إ دددددذ مدددددا بدددددين 

 .والثالثة

مددددن املجمددددوع العددددام لبحصددددص فددددي  %11و% 12املددددواد التخصصدددديةث ويخصددددص لهددددا مددددا نسددددبته : املجموعددددة الثانيددددة -

 .في السنتين الثانية والثالثة% 11و%  12السنوات ألاو ذ لجميع املسارات وترتفع هذه النسبة تدريجًيا إ ذ ما بين

مددددن املجمددددوع العددددام لبحصددددص فددددي السددددنوات ألاو ددددذ %  12يخصددددص لهددددا مانسددددبتهالنشدددداطاتث و : املجموعددددة الثالثددددة -

 .في السنتين الثانية والثالثة% 1لجميع املسارات وتنحسر هذه النسبة تدريجًيا إ ذ مابين

مدددن املجمددوع العدددام لبحصددص فدددي % 12و %11تدددريب عملدددي ميدددانيث ويخصدددص لهددا مدددا نسددبته : املجموعددة الرا عدددة -

 .في السنتين الثانية والثالثة% 11و 12املسارات وترتفع هذه النسبة تدريجًيا إ ذ مابين السنوات ألاو ذ لجميع

 .املواد الدراسية ونسب حصصها للمدرستين الثانوية الفنية والتطبيقية( 1ث1)وتبين الجداول     

 

 يةالتدريبية ونسب الحصص للمسارات الخاصة بالشهادة الثانوية الفن-املواد التعليمية: 1جدول 

نسددددددددددددددب الحصددددددددددددددص السددددددددددددددنوات  النشاط/املادة  مجموعات املواد

 ألاو ذ للمسارات

نسددددب الحصددددص السددددنوات 

 الثانية والثالثة للمسارات

مدواد : املجموعدة ألاو دذ

املتطلبدددددددددددددددددددات العامدددددددددددددددددددة 

 للمسارات

 اللغة العربية-

 اللغة إلانجليزية-

 الرياضيات -

 العلوم-

  جتماعيات-

11-12% 12-11% 

: ةاملجموعدددددددددددددددددة الثانيددددددددددددددددد

 مواد  ختصا 

 مواد  ختصا -

 تدريب عملي/تطبيقات عملية-

) مددواد علميددة مسدداندة          -

 (رياضيات وعلوم تطبيقية 

12-11 % 12-11% 

: املجموعدددددددددددددددددة الثالثدددددددددددددددددة

 النشاطات

 التربية الرياضية-

 نشاطات متنوعة-

12% 1% 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 

 الخاصة بالشهادة الثانوية التطبيقية التدريبية ونسب الحصص للمسارات-املواد التعليمية: 1جدول 

 

نسدددددددددددددددددددددددب الحصدددددددددددددددددددددددص  النشاط/املادة  مجموعات املواد

السددددددددددددددددددددددددددنوات ألاو ددددددددددددددددددددددددددذ 

 للمسارات

نسدددددددددددددددددددددددددب الحصدددددددددددددددددددددددددص 

السددددددددددددددددددددددنوات الثانيددددددددددددددددددددددة 

 والثالثة للمسارات

مددددددددددددددواد : املجموعدددددددددددددة الثانيدددددددددددددة

  ختصا 

 مواد  ختصا   -

 تدريب عملي/تطبيقات عملية -

رياضددددددددددددديات )مدددددددددددددواد علميدددددددددددددة مسددددددددددددداندة  -

 (طبيقيةوعلوم ت

1-12 % 11-12% 

نشددداطات : املجموعدددة الثالثدددة

 عامة

 التربية الرياضية  -

 نشاطات متنوعة  -

 1% 12% 

املجموعددددددددددددددددة الرا عدددددددددددددددددة  -

التددددددددددددددددددددددددريب العملدددددددددددددددددددددددي 

 امليداني

تددددددددريب عملدددددددي ميدددددددداني فدددددددي سدددددددوق  -

العمدددددددددددددددددددددددددددل أو فدددددددددددددددددددددددددددي املسسسدددددددددددددددددددددددددددات 

 التعليمية

11-12% 12-11% 

 

 معلم التعليم الثانوي  7.1

 :يم أهمية خاصة للمعلم ويقدم جملة من التوجهات املقترحة أهمهايعطي أنموذج تطوير التعل

تطددوير بددرامج إعددداد معلمددي التعلدديم الثددانوي فددي  ليددات التربيددة  شددكل تكددامليث وتنميددتهم  شددكل مسددتمر للتعامددل  -

 .والتكيف مع املستجدات

 .املعلمين للتعليم الثانوي في  ليات التربية/تطوير معايير قبول الطلبة -

املعلددمث واملنددداهج /طددة للمواءمددة بددين البددرامج التخصصددية التدددي تقدددمها  ليددات التربيددة طعددداد الطالددباقتددراح خ -

والكتددب املدرسددية التددي يدددتم تدراسددها فددي مدددارس التعلددديم الثددانويث وفددق النظددام القدددائم علددذ الكفايدداتث بحيدددث 

 .تشمل الجوانب الثقافيةث ألا اديميةث والتدراسية

رسدددوم الدراسدددةث مخصصدددات )املعلمدددين فدددي  ليدددات التربيدددة / علدددذ تقدددديم دعدددم للطلبدددةأن تعمدددل وزارات التعلددديم  -

 (.شهرية كنسبة من راتب املعلم

ث للطلبة املعلمين قبل تخرجهم تحدد (التدريب العملي)للتدراس - عد ألاربع السنوات-أن يخصص سنة  املة -

 .التربية لتحقيق ذا  الغرض ويفضل أن تكون هنا  مدارس خاصة تا عة لكليات. إشراف  ليات التربية
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ال يقددل تقدددير املددتعلم املتخددرج : تطددوير معددايير اختيددار معلمددي التعلدديم الثددانوي فددي الو ددائف التدراسددية مددن حيددث -

مددن  ليددة التربيددة عددن جيددد جددًداث يحمددل شددهادة البكددالوريوس علددذ ألاقددلث ووفددق التخصددص املطلددولث علددذ أن 

 .يمر املر ك للتدراس باختبار تناف  ي

املعينون في الو ائف التدراسية بفترة اختبارية ال تقدل عدن سدنتينث ويدتم تقيديم املعلدم فدي هدذه الفتدرة مدن  يمر  -

 .قبل معلم متمدرس تحد إشراف مدير املدرسةث مع برنامج تدريييث يتقرر في  هايته مد  ص حيتهم للتدراس

ثددددانوي  بحيددددث تصددددبح أجددددورهم إعددددداد  ددددادر خددددا  للو ددددائف التدراسدددديةث وبصددددورة خاصددددة معلمددددي التعلدددديم ال -

 .الحكومية ألاعلذ أجًرا في إطار  ل دولة من الدول ألاعضاء( وليس الفئات)ضمن العشر الو ائف 

أن يتضدددمن الكدددادر الخدددا  بالو دددائف التدراسدددية ملعلمدددي التعلددديم الثدددانوي مسدددتويات ترقيدددات املعلدددم فدددي مجدددال  -

 .التدراسث وشروط تحقق ذل 

معلمدددين مدددن خددد ل البددددالت التدراسدددية والعددد واتث وتحفيدددز املبددددعين واملتميدددزين تحسدددين ألاوضددداع املعيشدددية لل -

 .منهم

وضع خطة متدرجة لتأهيل وتدريب املعلمين في التعليم الثانوي في أثناء الخدمةث وفق إطار كفايات املعلمينث  -

 .بما فيها الحصول علذ فر  للدراسات العليا في  ليات التربية في الداخل والخارج

هتمدددام بتدددوفير فدددر  التنميدددة املهنيدددة املسدددتدامة للمعلمدددينث وربدددط تلددد  الفدددر  باحتياجددداتهمث وفًقدددا لنتدددائج    -

 .التقييم

يددتم تحديددد الحددد ألادنددى مددن السدداعات التددي يجددب أن يقضدديها املعلددم فددي التطددور املسددي  ددل عددامث وألجددل تجديددد  -

 إلزامًيددا بالنسددبة ل
ً
لمعلددم لبحصددول علددذ ترقيددة أعلددذ ضددمن سددلم شددهادة التدددراسث بحيددث يصددبح التدددريب أمددرا

 .الترقي في الو ائف التدراسية

املشدددددداراعث والعمدددددل فددددددي مجموعدددددداتث وحددددددل : تددددددريب املعلمددددددين علددددددذ اسددددددتخدام اسدددددتراتيجيات التدددددددراس الحديثددددددة -

 .املشك تث والعصف الذهنيث التي تركز علذ مشاركة املتعلم في الدرس والبحث عن املعلومات

اسدتخدام الحاسدول والتقاندات التعليميدةث مدع وضدع الحقائدب التدريبيدة املناسدبة لدذل ث  تدريب املعلمين علذ -

وضددرورة أن يكددون تدددريب املعلمددين بصددورة مسددتمرة فددي العطلددة الصدديفيةث حتددى ال يكددون التدددريب علددذ حسددال 

 . الزمن التدرا  ي

علددددذ تحديددددد املسددددار الددددو يفي  تددددوفير بددددرامج تدريبيددددة تمكددددن املعلددددم مددددن املهددددارات ألاساسددددية التددددي تسدددداعد الطلبددددة -

 .  امل ئم

 . تبادل الخبرات بين املعلمين في إلاطار الوطنيث وفيما بين الدول ألاعضاء - -

 هددددددف ...( علدددددومث رياضدددددياتث اجتماعيدددددات)العمدددددل علدددددذ مسددددداعدة املعلمدددددين فدددددي إنشددددداء جمعيددددداتهم التخصصدددددية  -

 .م في ع ج مشك تهم رتقاء بمستوياتهم وثقافتهمث وتحسين أساليب عملهمث وإلاسها
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العمددل علددذ تحديددد إطددار للكفايددات ألازمددة للمعلمددين فددي التعلدديم الثددانويث والعمددل علددذ إعددداد اختبددارات تقدديس  -

مد  توافرها لد هم يتم في ضوء نتائجها تحديد  حتياجات التدريبية للمعلمين والتي تسدي إ ذ رفع كفايداتهم 

 . التدراسية

  يتم تقييم املعلمين سنوًيا  -
ً

باستخدام نظام إدارة ألاداء وفق إطار كفايات املعلمين  حيث يقوم املعلمدون أوال

وتسدددتخدم املددددارس نتدددائج هدددذه التقييمدددات .  بدددرجراء تقيددديم ذاتددديث ثدددم يقدددوم املشدددرفون بتقيددديمهم وفًقدددا للنظدددام

 .لم املسي املناسبةلتوجيه قرارات الترقيةث ومنح ألاجور القائمة علذ ألاداءث واملساعدة في تحديد فر  التع

العمدددل علدددذ مراجعدددة وتقيددديم طرائدددق ألاداء إلاشدددرافي للمعلمدددين واسدددتخدام طرائدددق إلاشدددراف العيدددادي فدددي تعامدددل  -

املشدرفين التربددويين مدع املعلمددينث وتطدوير نظددام اختيدار وتعيددين املشدرفينث وتحديددد الكفايدات التخصصددية لهددمث 

 .وبناء اختبارات تحصيلية لقياسها

 لطلبة في التعليم الثانوي تقييم ا 2.1

يدددددددددددددتم قبدددددددددددددول الطلبدددددددددددددة فدددددددددددددي التعلددددددددددددديم الثدددددددددددددانوي وفدددددددددددددق املسدددددددددددددارات املتنوعدددددددددددددة وفًقدددددددددددددا لنتدددددددددددددائج امتحدددددددددددددان  هايدددددددددددددة املرحلدددددددددددددة    -

 (.املتوسطة)إلاعدادية

بمددددا فيهددددا اختبددددار . تنواددددع أسدددداليب التقيدددديم إ ددددذ التقيدددديم املسددددتمرث والتقيدددديم املسددددتند إ ددددذ املدرسددددة و ختبددددارات الوطنيددددة -

 .التعليم الثانوي  شهادة

 .العلميةث السيكومتريةث وإلاجرائية: تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة من النوادي  افة -

 .وضع وتطبيق اختبار القدرات الدراسية للطلبة املتخرجين من الثانوية العامةث  غرض القبول الجامعي -

وهددو مددا يتطلدددب تددوافر سدددج ت رصددد تقددددم الطالددب فدددي يددتم مددنح املدددسه ت علددذ أسددداس تقيدديم دقيدددق ومعددايير صدددارمةث   -

 .التعليم الثانوي 

بحيددددث تددددوفر هددددذه الشددددهادة . يددددتم مددددنح شددددهادة الثانويددددة العامددددة للطالددددب الددددذي أكمددددل منهدددداج الدراسددددة الثانويددددة بالكامددددل -

جمددع بددين تفاصدديل عددن جميددع  ختبددارات التددي اجتازهددا الطالددب خدد ل صددفوف التعلدديم الثددانويث إي أن هددذه الشددهادة ت

نتددددائج امتحددددان الثانويدددددة العامددددة والتقييمددددات املدرسدددددية مددددن خدددد ل نظدددددام التقددددارير املعياريددددة التدددددي يوتددددك فيهددددا إلانجدددددازات 

 . ألا اديمية و ير ألا اديمية والصفات الشخصية

 .توحيد نظام احتسال الدرجات التراكمية للطالب في مرحلة التعليم الثانوي  -

ُفددسةث لتعمددل علددذ تقددويم التعلدديم مددن إنشدداء هيئددة متخصصددة فددي القيددا -
ُ
س والتقددويمث وتزويدددها بددالكوادر التربويددة الك

خد ل أدوات علميددة منهجيدةث تقددوم بتقدديم تغذيددة راجعددة لتطدوير التعلدديم والتعلديم الثددانوي علدذ وجدده الخصددو ث 

 :وهو ما يتطلب تطوير نظم القياس والتقويم وفق  تجاهات العامليةث من خ ل

 .ير قوائم بالكفايات ال زمة للمتعلم في التعليم الثانوي العامبناء وتطو - 

 .بناء معايير وطنية لبحكم علذ تحصيل املتعلمين في التعليم الثانوي وفق املعايير العاملية -

بندداء اختبددارات وطنيددة لتحديددد مسددتويات معياريددة لتحصدديل املتعلمددينث والتركيددز علددذ قيدداس كفايددات التفكيددر العليدداث  -

 .علذ إنشاء بن  لةسئلةوالعمل 



 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 173 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 .  تجاهات وامليولث والشخصيةث واكتشاف املوهوبين: بناء وتقنيين مقاييس لدراسة -

إعددداد ملددف للمددتعلم فددي املرحلددة الثانويددة يتضددمن ألانشددطة التددي يقددوم  هدداث ونتددائج  ختبددارات املدرسدديةث والسددمات  -

 .الشخصية

 يم الثانوي مجاالت أساسية داعمة في تحقق أنموذج التعل 2.1

 :لتحقيق أنموذج تطوير التعليم الثانوي يتطلب توافر جملة من العواملث لعل أهمها آلاتي 

 السياسات 1.2.1  

العمل علذ أن يكون التعليم الثانوي علذ رأس ألاولويات فدي خطدط التنميدة  قتصدادية و جتماعيدةث وإعدادة  -

 ذ زيادة نسدبة إلانفداق علدذ التعلديم الثدانوي مدن النداتج صيا ة ألاولويات في السياسات الوطنية  شكل يسدي إ

 .املحلي إلاجما ي

 .تطوير القانون إلاطار لقطاع التعليم والتدريبث وفي ضوء ذل  يتم تطوير قانون خا  بالتعليم الثانوي  -

 .جعل املتعلم محور  رتكاز في العملية التعليمية -

 .في التعليم الثانوي  توفير املعلمين ألاكفياء في  ل نوادي  ختصا  -

 .توحيد مسسستي املناهج والتقييم في مسسسة واحدة -

 .تأسيس هيئة وطنية تعنى بوضع معايير لضمان وضبط الجودة و عتماد التربوي للمدرسة الثانوية -

 .العام والخا  في تطوير التعليم الثانوي القطاعين إشرا   -

 إلادارة 0.2.1

لثانويةث وإكمال برنامج في القيادة التعليمية في          ليات التربيدة  أو خبدرة مثبتدة وضع معايير اختيار قادة املدارس ا-

 . في إلادارة مع برنامج تدرييي

مدددن أجدددل التنميدددة املهنيدددة علدددذ  دددرار املعلمدددينث ( مدددن خددد ل مددددخ ت مدددن املعلمدددين وأوليددداء ألامدددور )تقيددديم قدددادة املددددارس  -

 .خطط تعليمية مهنية  خصية واستخدم املديرون نتائج تقييمهم لوضع

 .أن تكون برامج تطوير قادة املدارس جزءا ال يتجزأ من أنظمة تدريب املعلمين -

 .تبادل الخبرات بين قادة املدارس علذ املستو  الوطنيث وإلاقليمي والدو ي -

 .وضع نظام تحفيزي لقادة املدارس املتميزين -

لتحقيق مزيد من ال مركزية وإلادارة الذاتية للمدرسة الثانويةث تطوير إدارة املدرسةث ووضع آلاليات ال زمة   -

بما يتيح لها الفرصدة امل ئمدة لتحقيدق الكفداءة ال زمدة طدارة مواردهدا البشدرية واملاديدةث والتخطديط ملدا تقدمده 

 .من برامج وخدمات وفق احتياجات بيئتها املحيطة

مدرسدددة الثانويدددةث بمددددا يحقدددق الجدددودةث ويليدددي احتياجددددات  عتمددداد علدددذ مصدددادر تمويدددل متعددددددة  يدددر تقليديدددة لل -

 .سوق العمل

تددوفير آلاليدددات التددي تضدددمن مشدداركة فعالدددة ألوليددداء ألامددور واملعلمدددين والطلبددة وأعضددداء املجتمددع املحلددديث وكدددذل   -

 .رجال ألاعمال في تحقيق جودة التعليم
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 .افق عملية التعليم والتعلم ويسكد إلاتقان رتقاء بمستو  التقويم التربدوي فدي املدرسة الثانويةث بحيث ير  -

 ذاتًيددددا وتقويمددددا خارجًيدددداث وتشددددخيص عناصددددر البيئدددددة  -
ً
إعطدددداء اهتمددددام خددددا  للتقددددويم الشددددامل للمدرسددددة تقويمددددا

الداخليددددة والخارجيددددة لهددددا بصددددورة مسددددتمرةث وتطبيددددق نظددددم الجددددودة وفددددق معددددايير تتطددددور لتصددددل إ ددددذ املسددددتويات 

 .العاملية

درسدددددة وتحديددددددد معدددددايير ألاداء ملهدددددام وواجبدددددات للمجتمدددددع املدرسددددد يث مدددددن أجدددددل تحقيدددددق بنددددداء هيكليدددددة جديددددددة للم -

 .أهداف املدرسة والعمل علذ أن تكون املدرسة مسسسة للبحث والتطوير والتدريب

تشدددكيل مجلدددس أمنددداء للمدرسدددة الثانويدددةث بحيدددث يوطدددد الصدددلة بدددين املدرسدددة وأوليدددداء أمددددور املتعلمدددين ورجدددال  - -

 .املجلدس  شكل أكبر في إدارة أمور املدرسة وحل مشا لهاألاعمالث وإشدرا  

 .تقديم الدعم املا ي وألا اديمي للطلبة الذين هم بحاجة للدعم -

 بيئة املدرسة الثانوية 2.2.1

 هتمددام بتحسددين الع قددات إلانسددانية فددي املجتمددع املدرسدد يث وتشددجيع  بتكددار والتنددوعث واحتددرام الددرأي املخددالفث مددن  -  

حديددد التغيددرات املطلوبددة فددي ثقافددة املدرسددةث لتددتمكن مددن تنميددة ثقافددة ذات قدديم تشددجع علددذ التفددوق وإلابددداعث خدد ل ت

 .والشفافية وتقدير العمل وإتقانه وتحسين نوعيته

 رتقدددداء بمسددددتو  تفكيددددر املتعلمددددين النقدددددي وإلابددددددا يث وتهيئدددددة املنددددال املدرسدددد ي ملشدددداركتهم التفاعليددددة فددددي الصددددف وفدددددي  -

 .شة مشك ت املدرسةمناق

مكن مددن تغييدر دور املعلدم فددي العمليدة التعليميدة باملدرسدةث مددن الددور التقليددي واملتمثدل فددي نقدل  -
ُ
وضع البرامج التي ت

 .املعلومات وتلقينها إ ذ دور املوجه واملرشد للنشاطات التعلمية للمتعلمين

 عمليددات إلاصدد ح والتطددور فددي فلسددفة التعلدديمث ولدديس فقددط فددي تبنددى بددرامج تثقيفيددة للمعلمددين فدددي املدرسددة طقناعهدددم  -

ألادوات املاديددددةث والعمددددل علدددذ تغييددددر البندددى الفكريددددة التقليديددددة والتلقينيددددة الحافظددددةث وتبندددى بنددددى فكريدددة متفاعلددددة وناقدددددة 

  . ومتسائلة

ية املتفاعلدة واملندمجدة واملسدسولة  هتمام بتوفير التغذية املدرسيةث ودعدم النشاطات املرفقدة للمنهاج لبناء الشخصد -

 .اجتماعًيا

جدددددددددذل الشخصددددددددديات  جتماعيدددددددددة والقطددددددددداع الخددددددددددا  لدددددددددددعم النشددددددددداطات الط بيدددددددددة فدددددددددي املدرسدددددددددةث وإتاحدددددددددة الفرصدددددددددة  -

 .ل ختصاصين والخبدراء لزيارة املدرسةث والعمل علذ إعداد برامج لزيارات الطلبة ملواقع العمل وإلانتاج

ت الدراسية للتعليم الثانوي لخف  كثافة الفصول وإجراء النشاطات التعليمية  افةث وتحقيق توفير ألابنية والقاعا -

 . نظام اليوم التعليمي الكاملث والتخلص التدريفي من نظام الفترات

 املكتبات ومصادر التعلمث املعامدلث وورع العمدلث وتدوفير التقاندات التعلميدة والتدراسدية: توفير بيئات تعلمية  نية ل -

 .الرقمية بما فيها تقانات املعلومات و تصال
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 توصيات عامة      

مددن أجددل تطبيددق أنمددوذج تطددوير التعلدديم الثددانوي فددي الدددول ألاعضدداء بمكتددب التربيددة العربددي لدددول الخلدديج نو دد ي         

 :بأن تكون منهجية التطوير علذ نحو ما هو اتن 

ت عليده باالسدتناد علدذ ألانمدوذج التطدويري للدراسدةث بحيدث يدتم تطوير نظام التعليم الثدانوي وإدخدال التعددي   -1

العمدددل علدددذ تجسدددير الفجدددوة التعليميدددة بدددين الددددول ألاعضددداء فدددي مكتدددب التربيدددة العربدددي لددددول الخلددديج فدددي القضدددايا 

 :الرئيسة آلاتية

o هيكلية نظام التعليم. 

o تنظيم الزمن الدراس ي. 

o ألاهداف العامة . 

o بنية إلاطار الوطني للمنهاج. 

o بنية وثيقة املنهاج. 

o بنية الكتب املدرسية ودالئل املعلمين. 

o  مسارات التعليم الثانوي. 

o  التقييم و ختباراتث ومنح الشهاداتث والشهادة الثانوية علذ وجه الخصو. 

السياسددددددداتث ألاهدددددددداف والكفايددددددداتث املندددددددداهج : تطدددددددوير منظومدددددددة التعلددددددديم والتعلددددددديم الثدددددددانوي كمنظومددددددددة متكاملدددددددة-1

 .التدراسث إلادارةث التقييمث بيئة التعلم/ات التدراسث املعلمواستراتيجي

اعتمدداد مبدددأ التدددرج فددي تطددوير نظددام التعلدديم الثددانوي بالدددول ألاعضدداءث مددع العلددم أن التطددوير لددن يبدددأ مددن نقطددة  -1

 .واحدةث  سبب التطوير املتمائز فيها

لدول الخليجث وعقد مناقشات في الدول ألاعضداء يخضع التطوير إ ذ مناقشات مشتركة يقودها مكتب التربية العربي -1

 . ذاتها

تهيئددددة ألاحدددددوال السياسدددددية و قتصددددادية و جتماعيدددددة والتربويدددددة وإلاع ميددددة فدددددي الددددددول ألاعضدددداء لتطدددددوير التعلددددديم  -1

 .الثانوي 
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 مصادر ومراجع الدراسة

 

 
ً

 صادر العربيةاملراجع وامل: أوال

 (.ت.د)إدارة املناهج الدراسية ومصادر التعلم -

https://www.edu.gov.qa/ar/Deputy/educationaffairs/CurriculumManage  ment Learning 

Resources/Pages/default.aspx  

وزارة التربيدة والتعلديم . دليل املساقات الدراسية في التعليم الثانوي نظام توحيد املسارات التعليميدة(. 1221. )إدارة املناهج- 

 .البحرينية

 W6nnews.com(. 1211)اعتماد آلاليات املتطورة لترقية املعلمين ومن في حكمهم- -

 .12/11/1211في    https://blog.drjobs.ae/ar 2(1212).1212و ائف أجًرا في إلامارات  في  12أعلذ - -

 (1211)1211أعلذ راتب حكومي في السعودية - -

- https://almrj3.com/the-highest-government-salary-in-saudi-arabia                                

 (.1211)إلاع ن عن إطار توجيهي للمنهج الوطني ململكة البحرين  -

 https://www.moe.gov.bh/Sh

owNews.aspx?id=7624             

                                

  https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )اقتصاد إلامارات العربية املتحدة- -

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.1212. )اقتصاد البحرين- -

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )اقتصاد السعودية- -

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )اقتصاد عمان- -

 https://www.marefa.org .(ت.د. )اقتصاد قطر- -

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )اقتصاد الكويد- -

(.   1211أبريدددددددددل  12)اليدددددددددة جديددددددددددة لتقيددددددددديم أداء املعلمدددددددددين فدددددددددي الصدددددددددفوف باملددددددددددارس الحكوميدددددددددة فدددددددددي البحدددددددددرين - -

http://alwasatnews.com/news/1104632.html              11/11/1211تم التصفح في 

 .نظام التعليم في الدول ألاعضاء(. 1212. )بوابة مكتب التربية العربي لدول الخليج- -

- https://www.abegs.org/displaysystems/6212341628665856                                        

 .التعليم الجيد (.1211. )البوابة الرسمية لحكومة إلامارات العربية املتحدة- -

- . https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/leaving-no-one-behind/4qualityeducation 

 .الجدول املدرس ي في الدول ألاعضاء(. 1212. )بوابة مكتب التربية العربي لدول الخليج- -

https://www.edu.gov.qa/ar/Deputy/educationaffairs/CurriculumManage
https://almrj3.com/the-highest-government-salary-in-saudi-arabia
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://alwasatnews.com/news/1104632.html
https://www.abegs.org/displaysystems/6212341628665856
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- https://www.abegs.org/displaysystems/6212341628665856 

 (.1211)1211/21211بداية اليوم الدراس ي و هايته  -

-  https://www.oman-edu.com/2021/08/blog-post_94.html                                                  

تطددددور ألانظمدددددة التعليميددددة فددددي الددددددول ألاعضدددداء بمكتددددب التربيدددددة (. 1211. )بلقشددددلةث سددددعيد وحدددددديكيث املصددددطفى -

مكتدددددددب التربيدددددددة العربدددددددي لددددددددول الخلددددددديجث اململكدددددددة العربيدددددددة  ".إنجدددددددازات وقصدددددددص نجددددددداح"العربدددددددي لددددددددول الخلددددددديج 

  .السعودية

  .(1211) .تجربة دولة قطر في إعداد املعلمين- -

- http://t-p-uqu.blogspot.com/2013/03/blog-post_8476.html                                           

 (.1211")تجربة مملكة البحرين في إعداد املعلمين -

- http://t-p-uqu.blogspot.com/2013/03/blog-post_3889.html 

 لطلبة الثانوية وإلاعدادية1: التربية- -
ً
ا  (.1211. )حصص يوميمل

- http://www.alwasatnews.com/news/883352.html   

 (.1211يوليو  11. )تطور معايير تو يف املعلمين الجدد" التربية" -

-  http://www.alwasatnews.com/news/1141374.html                                                          

  /https://www.new-educ.com. تطوير املناهج الدراسية في اململكة العربية السعودية -

                   (.  1211سدددددبتمبرث 1ألاربعددددداء ث. )التعلدددديم فدددددي البحدددددرين- -

http://www.alwasatnews.com/news/807131.html  -الحكومة إلالكترونية(.1211.)التعليم في البحرين. 

- https://www.bahrain.bh/wps/portal/QuickLinks_ar?current=true&urile=wcm:path:egovportal_ar

/individuals/useful%20information/education 

 https://www.n7sry.com  .ه السعودية1111 التقويم الدراس ي للعام الجديد وزارة التعليم- -

التقريددددر النهددددابي ملشددددروع دراسددددة مقارنددددة لتطددددوير هيكددددل السددددلم (. 1212. )ث فاطمددددة بنددددد عبددددد الددددرحمنالتميمددددي- -

 .التعليمي وطول العام واليوم الدراس ي

 (.1212)التنمية املهنية للمعلم في الجمهورية اليمنية- -

- https://arabtpd.org/wp-content/uploads/2018/downloadable/B/Presentations            

 .   سدددددددتقطال الدددددددداخلي للمعلمدددددددين والتعييندددددددات فدددددددي الدددددددوزارة(. 11/1/1211) .الجسددددددديمانيث أحمدددددددد جمعدددددددة- -

https://m.al-sharq.com/article/13/01/2021 

 .https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )جغرافيا إلامارات العربية املتحدة -

 https://ar.wikipedia.org/wiki(. 1211. )جغرافيا البحرين- -

 2/2/1211في  https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )جغرافيا الكويد- -

https://www.oman-edu.com/2021/08/blog-post_94.html
http://t-p-uqu.blogspot.com/2013/03/blog-post_8476.html
http://t-p-uqu.blogspot.com/2013/03/blog-post_8476.html
http://t-p-uqu.blogspot.com/2013/03/blog-post_8476.html
http://t-p-uqu.blogspot.com/2013/03/blog-post_3889.html
http://www.alwasatnews.com/news/883352.html
http://www.alwasatnews.com/news/1141374.html
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.alwasatnews.com/news/807131.html
https://www.bahrain.bh/wps/portal/QuickLinks_ar?current=true&urile=wcm:path:egovportal_ar/individuals/useful%20information/education
https://www.bahrain.bh/wps/portal/QuickLinks_ar?current=true&urile=wcm:path:egovportal_ar/individuals/useful%20information/education
https://www.n7sry.com/
https://arabtpd.org/wp-content/uploads/2018/downloadable/B/Presentations%20of%20Arab%20countries%20(and%20other%20countries)/2.pdf
https://m.al-sharq.com/article/13/01/2021/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 .دليل املعلم القانوني(.ت.د. )جمعية املعلمين الكويتية- -

- http://twjeeh.net/Library/5a4bc09e-068a-4dbd-8488-                                             

 .إجما ي السكان املتواجدون في قطر(. 1211. )التخطيط وإلاحصاء جهاز -

- https://www.ppc.gov.qa/ 

 .لهيئة التعليمية وإلاداريةالية جديدة لتقييم الكفاءة ألعضاء ا .(1212) .الجواسرث سعود- -

- https://www.moe.edu.kw/news/Pages/Details.aspx?id=174103                   

التعددددددداون  نظدددددددم وسياسدددددددات التعلددددددديم وتطويرهدددددددا فدددددددي دول مجلدددددددس: قدددددددراءة فدددددددي كتدددددددال(. 1211. )الحريدددددددريث رافدددددددده- -

  International Journal of Pedagogical Innovations.الخليفي

ث واقددددددددددع اسدددددددددتخدام معلمددددددددددي العلدددددددددوم السددددددددددتراتيجيات التقدددددددددويم البددددددددددديل وأدواتددددددددده فددددددددددي            (1211)حراحشدددددددددةث  دددددددددوثر- -

    .1211جث /1ث العدد 11املجلد  املنارةثاملرحلة ألاساسية العليا في ألاردنث 

   .معلومة مهمة-معلومات عن قطر (. 1211. )حكومة دولة قطر -

- https://hukoomi.gov.qa/ar/about-qatar/about-qatar 

دراسددددة مقدمددددة للمدددددستمر . الثددددانوي عربًيددددا وعاملًيددددا( مددددا  عددددد ألاساسددددد ي)هيا ددددل التعلدددديم ( . 1212. )حمددددودث رفقيددددة- -

الدراسددات " تطدويره وتنواددع مسداراته ( الثدانوي )التعلدديم مدا  عدد ألاساسدد ي: سدا ع لدوزراء التربيددة والتعلديم العدرلال

 .1212سلطنة عمانث مارس -مسقط ". املرجعية 

دوام  امددددددددل لطلبددددددددة املدددددددددارس ذات الكثافددددددددة القليلددددددددة (. 12ث أ سددددددددطس 1211)الخدددددددداطرث فوزيددددددددة عبددددددددد العزيددددددددز - -

 .موقع الشرق . في هذه الحال% 122" عن  عد"و نتقال للنظام 

تحديددد أفضددل املمارسددات فددي جددودة عناصددر (. 1211. )خزعددلث بصددير خلددفث والسددبعاويث يددونس محمددد خضددر- -

العمليات التعليمية دراسة استط عية تحليلية  راء عينة من القيادات إلادارية والهيئة التدراسية في جامعة 

 .121-111حزیران ث    1.العدد 1.جلدمجلة جامعة التنمية البشريةث امل. كر و 

 .2/1211/ 11في  https://mawdoo3.com.نظام الحكم في مملكة البحرين( 1211. )خليفث سميحة ناصر -

إدارة التعلديم فدي جمهوريدة  وريدا الجنوبيدة وإمكانيدة إلافدادة منهدا فدي   تطدوير إدارة (. 1222. )خليلث نبيل سعد- -

 (.1)12ث ربيةمجلة  لية الت. التعليم في مصر

-  https://staffsites.sohag-    niv.edu.eg/stuff/posts/show/4830?p=posts 

دراسة تحليلية مقارنة لنظام التعليم إلالزامي فدي  .(1221)خليلث نبيل سعدث وعبد العالث عنتر محمد أحمد- -

مجلددة متخصصددة تصدددرها الجمعيددة . مجلددة التربيددة. هوريددة مصددر العربيددة ددل مددن فرنسددا وفنلندددا والسددويد وجم

-https://staffsites.sohag ..يوليو. العدد السا ع. املصرية للتربية املقارنة وإلادارة التعليميةث السنة الخامسة

univ.edu.eg/stuff/posts/show/4828?p 

http://twjeeh.net/Library/5a4bc09e-068a-4dbd-8488-
https://www.ppc.gov.qa/
https://www.moe.edu.kw/news/Pages/Details.aspx?id=174103
https://hukoomi.gov.qa/ar/about-qatar/about-qatar
https://staffsites.sohag-/
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م نظدددددرة فدددددي تعلددددد( . 1211. )الددددددخيلث عدددددزام بدددددن محمدددددد- - يم الددددددول العشدددددر ألاوائدددددل فدددددي مجدددددال التعلددددديم    عبدددددر تعلدددددوُمهر

 .الدار العربية للعلوم ناشرون: ث لبنان1ط  .تعليمهم ألاساس ي

    https://mawdoo3.com. املراحل التعليمية(. ٦٠٠٢. ) الدويكاتث سناء- -

نظدددام التعلددديم الثدددانوي العدددام بدولدددة الكويدددد فدددي ضدددوء خبدددرات  تصدددور مقتدددرح لتطدددوير (. 1211. )الدددديحانيث ندددواف مدددد ج- -

   https://platform.almanhal.com/Files/2/94772 : مبخص رسالة دكتورة منشورة في موقع.  ع  الدول املتقدمة

 .1/1/1211تاريخ التصفح في            

 https://ar.wikipedia.org/wiki .(.ت.د. )الدين في  وريا الجنوبية -

 .نظام الحكم في دولة قطر(. 1211. )الديوان ألاميري  -

- https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/system-of-government?sc_lang=ar-QA#    

 https://www.marefa.org .(ت.د)ديمو رافيا قطر- -

(. 1211. )الرشدددددديديث  ددددددازي عنيددددددزانث املطددددددوعث فددددددرح عبددددددد العزيددددددزث بورسددددددليث نددددددورا وليدددددددث والغريددددددبث وداد علددددددي -

 Erreur ! Référence de.تحليل وثائق :سنغافورةث وفنلندا: السياسة التعليمية في املرحلة الثانوية في  ل من

             .lien hypertexte non valide 11/1/1211التصفح في 

 .«قياس ي»التعليم في الكويد مستو  متدن ونجاح (. 1211يوليوث 11. )الرمضانث فهد- -

- https://www.aljarida.com/articles/1468449677919562700                          

 (.1211)1111ساعات دوام املدارس في السعودية - -

- https://www.onstek.com/school-hours-in-saudi-arabia                                

.  تطددددددددددور التعلدددددددددديم فددددددددددي إمددددددددددارة قطددددددددددر فددددددددددي  ددددددددددل الحمايددددددددددة البريطانيددددددددددة(. 1211.)مرابيث زهيددددددددددر قاسددددددددددم محمدددددددددددالسددددددددددا- -

https://www.iasj.net › iasj › article                                                                     

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )السعودية- -

 https://ar.wikipedia.org/wikii (.1211. )سكان الكويد- -

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )سكان عمان- -

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.1211. )سلطنة عمان- -

 (.1211)1211سلم الرواتب وألاجور في إلامارات  - -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=2426&loctype=3 

-http://www.salaryexplorer.com/ar/salary(.     1211)1211سدددددددددددددددلم الرواتدددددددددددددددب وألاجدددددددددددددددور فدددددددددددددددي البحدددددددددددددددرين - -

survey.php?loc=17&loctype=1 

 (.1211)1211سلم الرواتب وألاجور في سلطنة عمان - -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=163&loctype=1               

https://mawdoo3.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/system-of-government?sc_lang=ar-QA
https://www.aljarida.com/articles/1468449677919562700
https://www.onstek.com/school-hours-in-saudi-arabia
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wikii
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=17&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=17&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=17&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=163&loctype=1
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 (.1211)1211سلم الرواتب وألاجور في سنغافورة - -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=107&loctype=1   

 (.1211)1211ب وألاجور في فنلندا سلم الروات- -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=73&loctype=1                    

 (.1211)1211سلم الرواتب وألاجور في قطر- -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salarysurvey.php?loc=176&loctype=1                       - سدلم

 .(1211)1211الرواتب وألاجور في الكويد 

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=115&loctype=1                     

 (.1211)1211سلم الرواتب وألاجور في  وريا الجنوبية  -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=114&loctype=1                 

 (.1211)1211سلم الرواتب وألاجور في هونت  ونج - -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=97&loctype=1                 

 (.1211) 1211سلم الرواتب وألاجور في اليابان - -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=107&loctype=1                

 .(1211)سلم الرواتب وألاجور في اليمن -

- http://www.salaryexplorer.com/ar/salarysurvey.php?loc=241&loctype=1        

   .التعليم في سلطنة عمان وتطلعاته املستقبلية(. 1212. )السيدث عبد القادر محمد واملشي يث خالد مسلم- -

اليددات مقترحدة لتطددوير نظدام إعدداد معلددم التعلديم ألاساسدد ي فدي الكويددد (. 1211)الشدمريث أحمدد حمددود مديس - -

 111-111ث  1211العدددددددد الثددددددامن عشددددددر لسددددددنة . البحددددددث العلمددددددي فددددددي التربيددددددة مجلددددددة. فددددددي ضددددددوء خبددددددرة فنلندددددددا

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=255713 

دراسة . واقع التعليم الثانوي في الوطن العربي وسبل     تطويره(. 1212. )صابتث عبد الرحمن بن أحمد محمد- -

تطدددددويره وتنوادددددع ( ثدددددانوي ال)التعلددددديم مدددددا  عدددددد ألاساسددددد ي : مقدمدددددة للمدددددستمر السدددددا ع لدددددوزراء التربيدددددة والتعلددددديم العدددددرل

  .سلطنة عمانث مارس-مسقط  ".الدراسات املرجعية " مساراته 

دراسدة مقارندة للتعلديم الثدانوي بكدل مدن الصدين والسدويد ( . 1211. )صقرث والء السيدث وجوهرث دعداء محمدود -

 111أكتدوبر    –( 1)ث العددد مجلدة التربيدة املقارندة والدوليدة. وإمكانية إلافادة منها في جمهورية مصر العربية

– 121. 

دراسدددددة . )التجديدددددد التربدددددوي فدددددي التعلددددديم الثدددددانوي بدولدددددة الكويدددددد( .  1211. )الطددددداحوسث أسدددددامة يوسدددددف خالدددددد- -

.  ليدددددددددددددددددددددددددة التربيدددددددددددددددددددددددددةث جامعدددددددددددددددددددددددددة عدددددددددددددددددددددددددين شدددددددددددددددددددددددددمسث القددددددددددددددددددددددددداهرة. رسدددددددددددددددددددددددددالة ماجسدددددددددددددددددددددددددتير منشدددددددددددددددددددددددددورة. (تقويميدددددددددددددددددددددددددة

http://research.asu.edu.eg/bitstream/12345678/2683/1/J2149.pdf.                      

http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=107&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=73&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salarysurvey.php?loc=176&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=115&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=114&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=97&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salary-survey.php?loc=107&loctype=1
http://www.salaryexplorer.com/ar/salarysurvey.php?loc=241&loctype=1
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=255713
http://research.asu.edu.eg/bitstream/12345678/2683/1/J2149.pdf
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ماسددددتر  ليددددة العلددددوم . مقارنددددة بددددين النظددددام التربددددوي الجزائددددري ونظيددددره الفرن دددد ي(. 1212. )عبددددد الحكدددديمث شددددكا ي- -

 /https://www.academia.eduجامعة وهران .  جتماعية

تصددور مقتددرح لتعددديل التعلدديم الثددانوي فددي فلسددطين فددي ( . 1212. )عددرارث رشدديد محمدددث عبددد هللاث تيسددير محمددد- -

ث مجلددة العلددوم التربويددة والنفسددية – املجلددة العربيددة للعلددوم ونشددر ألابحدداث. ضددوء تقنددين مقيدداس امليددول املهنيددة

 .11 – 11سمبرث   دي( 11)املجلد الرا عث العدد 

دراسددددة مقدمددددة   (.الثددددانوي )معددددايير جددددودة التعلدددديم مددددا  عددددد ألاساسدددد ي ( . 1212. )عليمدددداتث صددددالك منصددددر منيددددزل - -

" تطدددويره وتنوادددع مسددداراته ( الثدددانوي )التعلددديم مدددا  عدددد ألاساسددد ي: للمدددستمر السدددا ع لدددوزراء التربيدددة والتعلددديم العدددرل

 .1212 سلطنة عمانث مارس-مسقط ". الدراسات املرجعية 

 .عالم الكتب. م جم اللغة العربية املعاصرة( . 1222. )عمرث أحمد مختار- -

o https://www.almaany.com                                                                                        

 https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/fact-sheet (.1211. )معن دولة إلامارات حقائق وأرقا- -

 البوابة الوطنية ململكة البحرين (. 1211. )عن البحرين -

- https://www.bahrain.bh/wps/portal/aboutBahrain_ar 

 (.1211. )عن عمان- -

- https://www.oman.om/wps/portal/index/gov/omangov/aboutOman 

ملواجهدة              حتياجدات ( الثدانوي )تطوير التعليم ما  عد ألاساس ي (. 1212. )دفائقث طلعد عبد الحمي - -

( الثددانوي )التعلدديم مددا  عددد ألاساسدد ي: دراسددة مقدمددة للمددستمر السددا ع لددوزراء التربيددة والتعلدديم العددرل. املجتمعيددة

 .1212سلطنة عمانث مارس -مسقط ". الدراسات املرجعية " تطويره وتنواع مساراته 

ترجمددددة محمدددد نوفددددل وسددددلمان الشدددديخ . منددداهج الدراسددددة فددددي التربيددددة وعلدددم الددددنفس(. 1221.)فدددان دالددددينث ديوبولددددد ل -

 .مكتبة ألانجلو مصرية: وطلعد  بريالث القاهرة

فريددددق : ورقددددة خلفيددددة طعددددداد خطددددة التعلدددديم  نتقاليددددة الدددديمن. عمليدددددددددددات التعددددددددددلم(: أ 1212)فريددددق جددددودة التعلدددديم - -

 . لخطةث وزارة التربية والتعليمإعداد ا

ددددددا     واصددددددط ًحا(. 1221. ) فليددددددهث فدددددداروق عبدددددددهث والز دددددديث أحمددددددد عبددددددد الفتدددددداح- -
ً

. م جددددددم مصددددددطبحات التربيددددددة لفظ

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: إلاسكندرية

 12/2/1211في  https://mawdoo3.com.  أين تقع اليابان علذ الخريطة (.1212. )فنونث مسمن منصور - -

           https://www.lloc.gov.bh/HTM/K2705.htm    شأن التعليم في البحرين  1221لسنة ( 11)قانون رقم - -

                                                    

 .تونس. 1212املدرس ي لعام  ون التوجيهي للتربية والتعليمالقان- -

 .1العدد /الجرئدة الرسمية لبجمهورية   الجزائرية.1222لسنة  1-22القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم- -

https://www.academia.edu/
https://www.almaany.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.lloc.gov.bh/HTM/K2705.htm
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 .ألاردن. وتعدي ته 1221لسنة ( 1)قانون التربية والتعليم رقم - -

- https://moe.gov.jo/sites/default/files/31-10-201711-07-34_am.doc   

 .م  شأن املعلم واملهن التعليمية1222لسنة ( 11)قانون رقم - -

- https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11548                               

 .1221لسنة  11القانون العام للتربية والتعليم رقم - -

- https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11391                                        

حدددددة التنفيذيدددددة لقدددددانون املعلدددددم واملهدددددن ل ئن إصددددددار ابشأ 1222لسدددددنة ( 112)قدددددرا رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء رقدددددم  -

 .اليمن 1998لسنة( 11)التعليمية رقم 

-  http://wadi.had-education.info/view/260.aspx                                                    

 .برصدار النظام الو يفي ملو في املدارس 1212لسنة ( 11)قرار مجلس الوزراء رقم - -

- https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8146&language=ar#Section_19058  - قطددددر .

(1211.) https://ar.wikipedia.org/wiki 

 .بنددددددددددددددددددددددددددددددددددد  قطدددددددددددددددددددددددددددددددددددر للتنميدددددددددددددددددددددددددددددددددددة.(. ت.د. )قطدددددددددددددددددددددددددددددددددداع التعلددددددددددددددددددددددددددددددددددديم فدددددددددددددددددددددددددددددددددددي دولدددددددددددددددددددددددددددددددددددة قطدددددددددددددددددددددددددددددددددددر- -

https://www.qdb.qa/ar/Documents/Education_Sector_in_Qatar_AR.pdf               

ددداعُ  - -
ن
ط دددة   الشدددسون   ق     (.1212. )التعليمين

سددداراُت مرحلدددة  التعلددديم  الثدددانويمل  .    1212/1211« دليدددُل الطالدددب  »مع
ُ
 وزارة

عليم   عليم   التن  .العا ي قطر والتن

. فدددددددددددددددددددي اململكددددددددددددددددددددة العربيدددددددددددددددددددة السددددددددددددددددددددعودية 1111انويدددددددددددددددددددة العامددددددددددددددددددددة الجديدددددددددددددددددددد نظددددددددددددددددددددام الث(. 1212. )ث علددددددددددددددددددديكدددددددددددددددددددرم -

https://mhtwyat.com.1/1/1211: تاريخ التصفح في. 

 .مدونة املناهج السعودية .(1211. )الكشف عن زمن الحصص الدراسية ملراحل التعليم العام- -

- https://eduschool40.blog/2021/08/28                           12/12/1211في 

 https://teachers.uob.edu.bh/?lang=ar (.1211.) لية البحرين للمعلمين- -

( .       1211)كدددددددددددم عددددددددددددد سددددددددددداعات الدارسدددددددددددة وزمدددددددددددن الحصدددددددددددة لطلبدددددددددددة الثانويدددددددددددة فدددددددددددي العدددددددددددام الدراسددددددددددد ي الجديدددددددددددد؟ - -

https://www.alkhaleej.ae/2021-09-23/ 

 .  2/2/1211في  https://ar.wikipedia.org/wiki.(. ت.د) . وريا الجنوبية -

. املجلددة التربويددة. منظدور مسددي –مسددتقبل التعلدديم فدي دول الخلدديج العربددي ( . 1212. )املدانعث عبددد هللا بددن محمدد- -

 .1111 – 1111ث   1212ث ديسمبر (12)العدد 

-http://raslan2010.blogspot.com/2010/12/blog .            .تعريددف النمددوذج(. 1212. )املدداجريث الصددحيي- -

post_4620.html 

 .إلاطار العام ملعايير املنهاج العمانية وزارة التربية والتعليم(. 1212. )املديرية العامة لتطوير املنهاج- -

https://moe.gov.jo/sites/default/files/31-10-201711-07-34_am.doc
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11548
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11391
http://wadi.had-education.info/view/260.aspx
http://wadi.had-education.info/view/260.aspx
http://wadi.had-education.info/view/260.aspx
http://wadi.had-education.info/view/260.aspx
http://wadi.had-education.info/view/260.aspx
http://wadi.had-education.info/view/260.aspx
https://www.qdb.qa/ar/Documents/Education_Sector_in_Qatar_AR.pdf
https://sawahhost.com/author/alikaram/
https://sawahhost.com/author/alikaram/
https://mhtwyat.com/
https://eduschool40.blog/2021/08/28
https://www.alkhaleej.ae/2021-09-23/%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%25B
https://ar.wikipedia.org/wiki%20في%208/8/2021
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وزارة التربيدددة والتعلددديم . 1212/1211الخطدددة الدراسدددية للعدددام الدراسددد ي (. 1212. )املديريدددة العامدددة لتطدددوير املنددداهج- -

 .العمانية

 .تحديد املسار التعليمي  عد العاشر(. 1212)اء   وار الشماليةمديرية التربية والتعليم للو   -

- https://www.facebook.com/edugovjo.6/posts/2733721220083 

نظددددددددام توحيددددددددد املسددددددددارات "انوي نظددددددددام التقددددددددويم التربددددددددوي فددددددددي التعلدددددددديم الثدددددددد(. 1221. )مركددددددددز القيدددددددداس والتقددددددددويم- -

 .البحرين-م1221/ م ع ن/ 1111صادر بموجب القرار الوزاري رقم "ألا اديمية

ددددددة (. 1211. )املركددددددز الددددددوطني لتطددددددوير املندددددداهج التربويددددددة- - ددددددة العربيمل وثيقددددددة إلاطددددددار العددددددام للمنهدددددداج الددددددوطنيمل لبجمهوريمل

ة  .السوريمل

البرنددددددددددددددددامج ألاساسدددددددددددددددد ي لتدددددددددددددددددريب (. ت.د. )عددددددددددددددددة قطددددددددددددددددرجام–املركددددددددددددددددز الددددددددددددددددوطني للتطددددددددددددددددوير التربددددددددددددددددوي  ليددددددددددددددددة التربيددددددددددددددددة - -

   -         https://www.qu.edu.qa/ar/education/centers/nced/programs/training-programs.املعلمدين

  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .(.ت.د)م جم املعاني الجامع

إلاطددددددار الددددددوطني ملنهدددددداج التعلدددددديم العددددددام فددددددي (. 1211)مقبددددددلث سددددددعيد عبددددددده أحمددددددد ومحمدددددددث وحدددددددة قاسددددددم علددددددي  -

ث (1)املجلدد. والدراسدات إلانسدانية مجلة العلوم التربويدة. ) دراسة مقارنة)الجمهورية اليمنية واململكة املغربية 

                                                              http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/index .ث مارس(11)العدد 

منداهج روضدات ألاطفدال فدي الجمهوريدة اليمنيدة (. 1212. )مقبلث سعيد عبده أحمد  محمدث وحددة قاسدم علدي- -

. املجلددد ألاول . ة مركددز جزيددرة العددرل للبحددوث التربويددة وإلانسددانيةمجلدد. عدددن أنموذًجددا-الواقددع وافدداق املسددتقبل

                                                 http://www.apcra.org/about.php?id=50. 11-11 .أكتوبر( 1)العدد 

لتعلددددديم العدددددام فدددددي الجمهوريدددددة اليمنيدددددة الواقدددددع وافددددداق التطدددددوير دراسدددددة ا(. 1221)مقبدددددلث سدددددعيد عبدددددده أحمدددددد - -

 .مسسسة العفيف الثقافية: العمل الفائز بجائزة العفيف الثقافية في دورتها السا عةث صنعاء. تحليلية نقدية

                                       .                 تددددددددددددددددداريخ التعلددددددددددددددددديم فدددددددددددددددددي إلامدددددددددددددددددارات(. 1211. )املنصدددددددددددددددددوريث ماجدددددددددددددددددد خمددددددددددددددددديسث واملنصدددددددددددددددددوريث سدددددددددددددددددعيد صدددددددددددددددددالك- -

. https://educationinuae02.wordpress.com/ 

خطددة تطدوير التعلدديم فدي الددوطن العربدي   التربيددة والتعلدديم ( . 1222. )املنظمدة العربيددة للتربيدة والثقافددة والعلدوم- -

 .جامعة الدول العربية ألامانة العامة. العا ي والبحث العلمي

املسددددودة النهائيددددة  .دليددددل املندددداهج الثانويددددة رؤيددددة للتحقيددددق 2(1222  .(اليونسددددكو فددددي هونددددت  ونددددتمكتدددب تعلدددديم - -

 /http://www.ibe.unesco.org) - .  املسقتةث مايو

 (.1211/نوفمبر/12. )املناهج الدراسية- -

- https://home.moe.gov.om/topics/1/show/659moe@moe.om                                

 .الئحة الو ائف التعليمية(. ه 1111. )املوارد البشرية والتنمية  جتماعية- -

- https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/12012021.pdf                                         

https://www.facebook.com/edugovjo.6/posts/2733721220083
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ثانَويّ
http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/index
http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/index
http://www.apcra.org/about.php?id=50
http://www.apcra.org/about.php?id=50
http://www.ibe.unesco.org/
mailto:moe@moe.om
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/12012021.pdf


 أنموذج مقترح لتطوير التعليم الثانوي في الدول ألاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء أفضل املمارسات العاملية

 وحدة قاسم علي محمد.د/ سعيد عبده أحمد مقبل .د

 

 185 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

مجلدددددددددددس ألامدددددددددددة دولددددددددددددة  .واملقددددددددددددررات دراسدددددددددددة مقارنددددددددددددة بدددددددددددين نظدددددددددددامي الفصددددددددددددلين(. 1222. )املهنددددددددددداث مدددددددددددريم- . -

 www.kna.kw › clt-html5 › run.الكويد

عليمي في مملكة البحرين- - ظام التمل  https://bilarabiya.net/11609.html(. 1212. )النمل

 .البوابة التعليمية قلب التعليم الناب .(. ت.د. )في سلطنة عمان ام التعليمنظ- -

-                                   https://home.moe.gov.om/pages/14/show/23 

    https://ar.wikipedia.org/wiki .(.ت.د. ) هاية ألاسبوع- -

 . مقارنة بين نظام التعليم في مصر واليابان (.1211)هاشمث أحمد- -

o https://kenanaonline.com/users/Ahmed-Hashem/posts/503710 

  .دراسدة تحليليددة مقارنددة ألهدداف التعلدديم العددا ي فدي الجمهوريددة اليمنيددة وألاردن( 1211الهبدولث أحمددد  الددب  -

www.drhaboob.blogspot.com    

 .هج التعليم اململكة العربية السعوديةإلاطار الوطني ملعايير منا(. 1212. )هيئه تقويم التعليم والتدريب- -

 .معلومدددددددددددددددددات عامدددددددددددددددددة عدددددددددددددددددن اململكدددددددددددددددددة العربيدددددددددددددددددة السدددددددددددددددددعودية(. 1211. )الهيئدددددددددددددددددة العامدددددددددددددددددة لإلحصددددددددددددددددداء- -

https://www.stats.gov.sa/ar/4025                                                                        

 .عدد السكان في السعودية(. 1212. )الهيئة العامة لإلحصاء- -

- https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1316450 

الئحدددة "البدددال الثالدددث -الثانويدددة فدددي دولدددة الكويدددد  تعددددي ت الوثيقدددة ألاساسدددية للمرحلدددة(. 1211. )وزارة التربيدددة- -

 ".التقويم والغيال 

 1212/ 1212جدول املسشرات الوصفية للصف الثاني عشر لعام (. 1212. )وزارة التربية والتعليم- -

- https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Pages/gradesdetails.aspx 

 .إطار معايير الرقابة والتقييم املدرسية في دولة إلامارات العربية املتحدة.(. ت.د. )وزارة التربية والتعليم- -

 .1212/1211املدرسة إلامارات ية (. 1212. )وزارة التربية والتعليم- -

 .الثانويددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة املرحلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة-املدرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوام توقيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (.1121) .التربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة وزارة- -

https://moe.edu.kw/student/Pages/highSchoolTime.aspx                                    

مكتبددددددددة مسشددددددددرات . إلاطددددددددار املرجعددددددددي العددددددددام للمددددددددنهج الدراسدددددددد ي الددددددددوطني بدولددددددددة الكويددددددددد(. 1211. )التربيددددددددة وزارة- -

 / https://www.moalem.net.ألاداء

 . 1212إع ن نتائج التعداد إلالكتروني (. 1212. )وزارة الداخلية- -

- https://www.moi.gov.om/ar-om/news 

     .املتحدة إلامارات العربية دولة إلاطار العام لسياسات التعليم في(. 1212. )وزارة التربية والتعليم- -

https://home.moe.gov.om/pages/14/show/23
https://kenanaonline.com/users/Ahmed-Hashem/posts/503710
https://kenanaonline.com/users/Ahmed-Hashem/posts/503710
https://kenanaonline.com/users/Ahmed-Hashem/posts/503710
http://www.drhaboob.blogspot.com/
https://www.stats.gov.sa/ar/4025
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1316450
https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Pages/gradesdetails.aspx
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.moi.gov.om/ar-om/news
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 شددددددددأن التقددددددددويم السددددددددنوي فددددددددي املدددددددددارس للعددددددددام  11قددددددددرار وزاري رقددددددددم (. 1212)وزارة التعلدددددددديم والتعلدددددددديم العددددددددا ي- -

1212/1211. 

 .ت إلاطار العام ملعايير املناهجالرياضيا(. 1211)وزارة التربية والتعليم إلامارات ية - -

 إلامارات العربية املتحدة دولة إلاطار العام لسياسات التعليم في(. 1212. )وزارة التربية والتعليم- -

  .1212/1211منظومة املدرسة إلامارات ية للعام الدراس ي (. 1212. )وزارة التربية والتعليم- -

. م التقرير الوطني ململكة البحرين التعليم الجامع طريق املستقبلتطور التعلي(. 1222. )وزارة التربية والتعليم -

 .نوفمبر 12-11تقرير مقدم إ ذ الدورة الثامنة وألاربعين ملستمر التربية الدو ي في جنيف خ ل الفترة 

 . الجمهورية اليمنية. إطار مناهج التعليم العام(. 1211. )وزارة التربية والتعليم -

 . العامة للتقويم و ختبارات ال ئحة(: 1212. )ليموزارة التربية والتع- -

 . تقييم الطلبة .(.ت.د. )وزارة التربية والتعليم والتعليم العا ي- -

- https://www.edu.gov.qa/ar/pages/evaluationdefault.aspx?ItemID=132 

 .ندليل نظام تطوير ألاداء املدرس ي في سلطنة عما .(1222) .وزارة التربية والتعليم- -

 .1211-1221 ستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي العام (.  1221. )وزارة التربية والتعليم- -

-1211الثانويددددة  دليددددل الطالددددب إ ددددذ املسددددار العددددام واملسددددار املتقدددددم فددددي املرحلددددة(. 1211. )وزارة التربيددددة والتعلدددديم- -

1211. 

 . 1212-1212 خطة وزارة التربية والتعليم لعام م مح...امل  ي ثقة وقدًما(. 1212. )وزارة التربية والتعليم -

التعلددددديم النظدددددامي فدددددي (. 1212(. )ألكسدددددو)وزارة التربيددددة والتعلددددديمث واملنظمدددددة العربيدددددة للتربيدددددة والثقافددددة والعلدددددوم- -

 12/1/1211التصفحتاريخ      /https://www.fekera.com  .البحرين مسيرة مضيئة في مائة عام

.                                تعدددددددددددددددددديل التقدددددددددددددددددويم ألا ددددددددددددددددداديمي لةعدددددددددددددددددوام ألاربعدددددددددددددددددة فدددددددددددددددددي قطدددددددددددددددددر(. 1212.)وزارة التعلددددددددددددددددديم والتعلددددددددددددددددديم العدددددددددددددددددا ي- -

https://jobs.baqa.net/2019/08/29 

             https://mhtwyat.com. في اململكة العربية السعودية 1111نظام الثانوية العامة الجديد (. 1212. )وزارة التعليم-

        .إلاطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر(. ت.د. )وزارة التربية والتعليم العا ي- -

 1211/ 1212 شأن التقويم الدراس ي في اليمن  1212لسنة ( 11)القرار الوزاري رقم . وزارة التربية والتعليم- -

 .لدليل البيدا ويي للتعليم  بتدابيا (.ت.د)وزارة التربية والتعليم املغربية- -

خطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام الدراسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي الجديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (."1211. )وزيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر التربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الكويتيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة- -

1211/1211"https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2992970&language=ar           

وزارة التعلددددددديم والثقافدددددددة . نبدددددددذة مختصدددددددرة عدددددددن التعلددددددديم الفنلنددددددددي(. 1212. ) الو الدددددددة الوطنيدددددددة الفنلنديدددددددة للتعلددددددديم- -

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/154844_finnish_education_in_a_nut                     

shell_in_arabic.                                                                                        

https://www.fekera.com/
https://jobs.baqa.net/2019/08/29
وزارة%20التعليم.%20(2020).%20نظام%20الثانوية%20العامة%20الجديد%201442%20في%20المملكة%20العربية%20السعودية.%20https:/mhtwyat.com
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