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  ملخص الدراسة باللغة العربية
  قدمة :ـــــم

إذا كان الفكر التربوي في جمیع أنحاء العالم یتفق على حقیقة أن عملیة التعلم واكتساب المعارف ھي        
عملیة متواصلة منذ اللحظات األولى من عمر اإلنسان ، إال إنھم یخصون سنوات الطفولة والشباب باالھتمام 

یس فقط ألن ھذه المرحلة الشبابیة من حیاة االنسان تؤھلھ للعمل وللبناء االجتماعى والتركیز الخاص ، ل
الصحیح ، ولكن كذلك ألنھا تمثل الذروة في قابلیتھ الكتساب المعارف واالستنارة وتطویر المھارات واختزان 

ربوي العام ألنھ یتعامل لذا یكتسب التعلیم الثانوي أھمیة قصوى في الفكر الت ؛البیانات والمعلومات العلمیة 
فتحة ، وألنھ یعد واحدًا من أھم العناصر التشكیلیة لتأھیل اإلنسان ولتطویر شخصیتھ تمع ھذه الزھرة الم

  على النحو الذى یصب في مصلحة المجتمع عامة وفى مصلحتھ الفردیة خاصة 
إستعدادًا للمستقبل وما یحملھ  املًةش كما أن الدول تتجھ باستمرار إلى مراجعة نظمھا التعلیمیة مراجعًة       

من متغیرات معلوماتیة وتكنولوجیھ ومعرفیھ وتفعیًال لقدرة ھذه النظم وتطویرھا ومن غیر الممكن أن یبقى 
التعلیم بعیدًا عن التحوالت الجاریة في كل مجال ، مما یفرض على النظم التعلیمیة مواجھة ھذه التغیرات 

التربویة ، وترفض اإلتجاھات التربویة الحدیثة ثقافة الحد األدنى عندما تسیطر التي تؤثر بدورھا على النظم 
  على أي مكون من مكونات العملیة التعلیمیة ،  فالجودة والنوعیة تساعدان في التخلص من مشكالت الكم .

لي ، كما أن الفترة الثانویة الحلقة الوسطي التي تقع بین التعلیم األساسي والتعلیم العا ةوتعتبر المرحل       
) عامًا تمثل فترة من فترات اإلعداد الجید للمواطن ، ١٨ -١٥الزمنیة التي تقع فیھا المدرسة الثانویة (

  .فمرحلة التعلیم الثانوي تعد من المراحل التعلیمیة الھامة للطالب
ئیة فھناك ارتباطات وثیقة وتطویر التعلیم الثانوي ال یمكن أن یتم بمعزل عن منظومتھ التربویة والبی        

بین ھذا التعلیم وما یلیھ من تعلیم أو فرص عمل في المجتمع كما یفرض على واضعي السیاسة عندما 
یفكرون في تطویر ھذ النوع من التعلیم أن یبحثوا في جذور المشكالت التي  یعانى منھا التعلیم حتى ال 

  ر حقیقي للتعلیم  .ینخدعوا بمظاھرھا التي ال تؤدى مواجھتھا إلى تطوی
ولمواجھة التغیرات السابق ذكرھا كان البد للنظم التعلیمیة المختلفة أن تغیر المحتوي العلمي لكثیر من        

المناھج الدراسیة وكذلك أسالیب وطرق التدریس المناسبة لكل منھا حتى یتمكن الطالب من استیعاب العدید 
مة لحیاتھم لمواجھة كثیرًا مما یصادفھم من مشكالت في حیاتھم من المعارف والمعلومات والمھارات الالز

تكون  أال إلي ضرورة أن ةوكذلك تؤھلھم لكي یصبحوا مواطنین صالحین وفاعلین في مجتمعاتھم. إضاف
طرق التدریس تقلیدیة ونمطیة تركز على الحفظ والتلقین الذي یفرز عقول منغلقة بل یجب أن تركز طرق 

،  إنسان المستقبل بالقدرات الالزمة لعصر جدید وتساعد على تنمیة الجوانب الدینیة التدریس على تسلیح
  ، والمعرفیة.  ةوالعقلیة والجسمی

وفي سبیل تطویر نظام التعلیم الثانوي العام في جمھوریة مصر العربیة یمكن االستفادة من خبرات         
إلیھ الدراسة الحالیة ،  حیث تحاول ھذه الدراسة  في ھذا المجال ، وھو ما تسعى وتجارب الدول المتقدمة

ستفادة منھا  في تطویر نظام مالیزیا واإلوسترالیا  المانیا وأاالستفادة من مزایا نظام التعلیم الثانوي العام في 
  واقع وظروف المجتمع المصري .مع  التعلیم الثانوي العام  في جمھوریة مصر العربیة بما یتالءم 

  ة:ــــدراســــال لةـــــــمشك
یشغل التعلیم الثانوي بأنواعھ المختلفة مكانًا ھامًا في السلم التعلیمي لمختلف األنظمة التعلیمیة ، ذلك         

یعد  –من ناحیة أخرى  –یمثل التعلیم الذي یعد خریجیھ للجامعات والتعلیم العالي وھو  –من ناحیة  –أنھ 
ات التنمیة ، وھو فوق ذلك یعكس حالة البالد االقتصادیة فئة من خریجیھ للعمل في مختلف قطاع

العام منھ أو الفني یعانى العدید من  ن التعلیم الثانوي سواًءأوالثقافیة ، إال  ةواالجتماعیة والتربوی
نطالقھ نحو األفاق األوسع فتجعلھ عاجزًا عن إالصعوبات التي تكبلھ وتقیده بسالسل قویة تحول دون 

  .  ظم العالمیة الجدیدة وكذا متطلبات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والقومیة والمحلیةالتوافق مع الن
والنظرة المعاصرة للتعلیم الثانوي العام تتعامل معھ على أساس أنھ نقطة التحول الجوھریة في حیاة       

تي تستثیرھا مختلف أنواع التعلیم لذا یستقطب التعلیم الثانوي العام جانبًا من اآلمال و االنتقادات ال ؛الفرد 
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النظامي ،فمن جھة كثیرًا ما یرى فیھ اآلباء والطالب السبیل إلى االرتقاء االجتماعي واالقتصادي، وھو من 

وبصفة عامة بالفشل في  ناحیة أخرى متھم بمجانبة اإلنصاف وباالفتقار إلى االنفتاح على العالم الخارجي ،
  لي أو ولوج عالم العمل .إعداد الیافعین للتعلیم العا

  

تواجھ المرحلة الثانویة مشكالت متعددة األصول متنوعة المظاھر متباینة األسباب منھا ما یتصل كما       
خاصة في ظل العولمة بمتغیراتھا  منھا ما یتصل بالبیئة ومنھا ما یتصل بالعملیة التعلیمیة ،وبالطالب 

مما یساھم بدرجة كبیرة في ظھور العدید من التحدیات التي  وفى ظل تنافس محموم السریعة المتالحقة ،
  وتلك التي أفرزتھا العدید من المشكالت التي یعانى منھا الطالب الیوم . فرضتھا ظروف العصر ،

  

ومن ثم كانت ھذه الدراسة عن نظام التعلیم الثانوي العام في مصر كدراسة مقارنة من خالل االستفادة        
مالیزیا وقوفــًا على أنظمة وسترالیا أارب بعض الدول المتقدمة في ھذا المجال وھى ألمانیا ومن خبرات وتج

 التعلیم الثانوي العام في جمھوریة مصر العربیة .تطویر  ھذه الدول وتحلیلھا واالستفادة منھا في
  : ةــــئلة الدراســــأس

  :التالیة  في ضوء ما سبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في األسئلة     
  في ضوء القوى والعوامل الثقافیة المؤثرة فیھ ؟ ةالتعلیم الثانوي العام في جمھوریة مصر العربی مالمحما  -١
  فیھ ؟ ةالتعلیم الثانوي العام في ألمانیا في ضوء القوى والعوامل الثقافیة المؤثر مالمحما  -٢
  فیھ ؟ ةالقوى والعوامل الثقافیة المؤثرسترالیا في ضوء أالتعلیم الثانوي العام في  مالمحما  -٣
  التعلیم الثانوي العام في مالیزیا في ضوء القوى والعوامل الثقافیة المؤثرة فیھ ؟ مالمحما  -٤
  سترالیا مالیزیا ؟أالتعلیم الثانوي العام في كل من ألمانیا و مالمحختالف بین ما أوجھ الشبھ واإل -٥
لیم الثانوى العام فى مصر من خالل اإلفادة من تجارب كل من المانیا ما التصور المقترح لتطویر التع -٦

  وأسترالیا مالیزیا فى ھذا المجال .
 أهمــــية الدراســــة :

ترجع أھمیة ھذا البحث إلى واقعیتھ وتناولھ لمشكلة تضغط على المجتمع وتؤثر فیھ ، كما ترجع        
الثانویة العامة من قصورفي مواكبة التسارع الحادث في حركة أھمیتھ إلى االھتمام بما تتعرض لھ المدرسة 

إضافة إلى التغیرات االجتماعیة الحادة في بنیة المجتمع وقیمھ  التغییر في المجتمع المادي المحیط ،
  : لتالیة ترجع أھمیة ھذه الدراسة إلى العوامل ا ا. كم ھوأولویات

من األھمیة عالمیًا ومحلیًا حیث إنھا تتناول واقع نظام تعالج ھذه الدراسة موضوعًا على قدر كبیر  -)١(
  التعلیم الثانوي العام في مصر في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة.

أنھا قد تسھم في تطویر نظام التعلیم الثانوي العام في جمھوریة مصر العربیة ومحاولة التغلب على  -)٢(
  التي یعانى منھا. تالمشكال

بشئون التعلیم والساسة والتربویون وذلك بإمدادھم بتوصیات یمكن أن تفید في تطویر تفید المھتمین  -)٣(
  التعلیم الثانوي العام في مصر . منظا

أنھا تقدم للمھتمین باستكشاف واقع نظام التعلیم الثانوي العام في الدول األجنبیة والمتقدمة بعض  -)٤(
  .مالیزیا سترالیاأي دول مثل ألمانیا والبیانات والمعلومات عن ھذه األنظمة التعلیمیة ف

 أهـــــداف الدراســـــة :

إن الھدف من دراسة النظم التعلیمیة األجنبیة زیادة قدرة الباحثین على فھم النظام التعلیمي في بالدھم         
ین على والمشكالت التربویة المتعلقة بھ ،باإلضافة إلى مساعدة المسئولین عن إصالح التعلیم في بلد مع

  االستفادة من جھود وأراء اآلخرین .
  : لتالیةلذا تسعى الدراسة الحالیة إلى تحقیق األھداف ا

  جمھوریة مصر العربیة التعلیم الثانوي العام في  التعرف على بعض مالمح.  
  التعلیم الثانوي العام في ألمانیا  مالمحرصد  
  رالیا.است التعلیم الثانوي العام في بعض مالمحالوقوف على  
  التعلیم الثانوي العام في مالیزیا. مالمح رصد  
  بین التعلیم الثانوي العام فى دول المقارنة .  - من خالل المقارنة   - التوصل إلى بعض النتائج 
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  التعلیم الثانوي العام في مصر في ضوء تجارب كل من التوصل إلى  وضع تصور مقترح لتطویر

 ا المجال .سترالیا في ھذأمالیزیا وألمانیا و
 منهــــج الدراســة :

یستخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج المقارن ،وذلك في تناولھ لنظام التعلیم الثانوي العام في كل من 
المناھج المستخدمة وأكثرھا داللة  بجمھوریة مصر العربیة ومالیزیا وألمانیا واسترالیا والذي یعتبر أنس

  موًال للمناھج الفرعیة المستخدمة فیھا .على التربیة المقارنة وأكثرھا ش
 حــــدود الدراســــة : 

  یقتصر الباحث في دراستھ على الحدود آالتیة :
التعلیم الثانوي وذلك من خالل دراسة  بعض مالمحیقتصر الباحث على دراسة : الحدود الموضوعیة  )١(

القبول والقید ، وخطط وبرامج الدراسة وشروط  ،المحاور اآلتیة : فلسفة التعلیم الثانوي العام ، وأھدافھ 
في  ة، والقوى والعوامل الثقافیة المؤثر المدرسة الثانویة العامةأسالیب التقویم واالمتحانات ، وإدارة و،

 . التعلیم الثانوي العام
التعلیم الثانوي العام في مصر وكل من  بعض مالمحعلى دراسة  ثیقتصر الباح الحدود الجغرافیة : )٢(

 .مالیزیاو آالتیة : ألمانیا واسترالیاالبلدان 
تعالج ھذه الدراسة الوضع الراھن لنظام التعلیم الثانوي العام في جمھوریة مصر  :الحدود الزمنیة )٣(

  .امالیزیو العربیة وكل من ألمانیا واسترالیا
 توصيات الدراسة : توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصیات ، أھمھا ما یلى :

 (أ) توصيات تتعلق بفلسفة التعليم الثانوي العام :
   وضع فلسفة تربویة دقیقة واضحة الغایات متمسكة بالذات والھویة واالستقالل في القرار لتطویر التعلیم

  الثانوي العام لمواجھة تحدیات القرن الواحد والعشرین .
  ربویة واألھداف التربوي األخذ باإلتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم الثانوي بما یتناسب والفلسفة الت

  . وتقدیم مناھج تتناسب ومتطلبات عملیة التنمیة الشاملة
   التعلیم الثانوي یواجھ في الوقت الراھن تحدیات ومتغیرات عدیدة توجب مراجعة أھدافھ وفلسفتھ

 وتنظیماتھ ومناھجھ وعالقتھ بالمجتمع الذي یوجد فیھ ، ومواجھة التعلیم الثانوي لھذه التحدیات لیس
الغرض منھ االقتصار فقط على حل مشكالتھ الحاضرة ، وإنما أیضًا لمواجھة مشكالت المستقبل خاصة 

   وأن التعلیم في جوھرة عملیة مستقبلیة
   وضع استراتیجیة شاملة للتعلیم الثانوي العام تستوعب كل المتغیرات والتطورات للنھوض بالعملیة

  . التعلیمیة في المرحلة الثانویة
 لى أن یسھم نظام التعلیم الثانوي الحالي في إنشاء عالقة بین المدرسة وأولیاء أمور الطالب العمل ع

  وذلك من أجل تعریف أولیاء األمور بمستویات أبنائھم والمشكالت التي یواجھونھا واقتراح الحلول لھا . 
 الذي یحقق بدوره تربویة وأھداف محددة شاملة بحیث تأتى الممارسات لتسایر التنظیر  تتوافر سیاسا

 التنمیة للمجتمع بصورة تستجیب لمتغیرات المستحدثة.
 نفتاح وتعطى أھمیة للقدرات الشخصیة وتركز توفر بنیة تعلیمیة تعتمد على شبكات المعرفة التي تتیح اإل

على الطالب واختیاراتھ ، وبرامج تعلیمیة تناسب مختلف مستویات التحصیل الدراسي مع التنوع فى 
 .فرص التعلیم بما یتیح لقدرات الطالب التحرك إلى مستویات متقدمة بصرف النظر عن العمر

 (ب) توصيات تتعلق بأهداف التعليم الثانوي العام :
 النظر في أھداف التعلیم الثانوي العام ، بحیث تكون واضحة في أذھان  القائمین على أمور التعلیم  إعادة

الثانوي وفى أذھان الطالب وأولیاء أمورھم . وأن یتم التأكید فیھا على تنمیة الجوانب المھاریة 
جامعي ، ومواجھة تحدیات العصر والوجدانیة أكثر من تنمیة الجوانب المعرفیة لتلبیة متطلبات التعلیم ال

  . الراھن
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   وضع استراتیجیات تربویة واضحة المعالم في الوطن العربي وتعزیز دور المدرسة العربیة من خالل

  ترابط أھدافھا ومناھجھا وتطویر المناھج في الوطن العربي بما یعزز تطویر األسس العملیة .
  لطالب كیفیة التعلم الذاتي والتقویم الذاتي وإكسابھ تجدید أھداف التعلیم الثانوي من خالل تعلیم ا

االستقاللیة االبتكاریة والقدرة على اإلبداع والتحكم في التغیر والمشاركة في تنمیة مجتمعة ، وتنمیة 
  شخصیتھ وإكسابھ الرغبة في االستمرار في التعلیم . 

   جة عن التنبؤ بالنمو االقتصادي ، على ضوء المعلومات النات المعالم خطة وسیاسة تعلیمیة واضحةرسم
وتشخیص الوضع الراھن ، والتنبؤ باالحتیاجات من القوى العاملة وتقدیر العرض من القوى العامـلة ، 
والموازنة بین العرض والطلب ، وذلك بتطبیق النظریات الخاصة بھذه المواضیع من أجل إقامة نظام 

  .بعد حدوثھا نتظر أخطار المستقبل و یحاول التكیف معھاتعلیمي ینشئ المستقبل ویوجھھ بدًال من نظام ی
   بناء رؤیة علمیة واضحة للسیاسة التعلیمیة لمرحلة التعلیم الثانوي العام ذات أھداف محددة ترتكز على

  مجموعة من الثوابت والمسلمات الموضوعیة وتتسم باالستدامة والقابلیة للتطویر .
  م في القرن الحادي والعشرین لتحدید الھدف أو األھداف من ضرورة إعادة قراءة للتعلیم الثانوي العا

وطرح النماذج الجدیدة مع االستراتیجیات التي تنفذ ھذه البرامج ، ووضع التطبیقات  التغییر،
 والممارسات التي تتطلبھا عملیة التقویم 

  العمل وھذا یقتضى إعطاء بالجامعة ویعد لحیاة  قجعل ھدف التعلیم الثانوي مزدوجًا بحیث یعد لاللتحا
  المنھج طابعًا تطبیقیًا مع االرتباط بالبیئة وإیجاد نوع من التكامل بین المقررات األكادیمیة والمھنیة .

 (ج) توصيات تتعلق بالقيد والقبول بالتعليم الثانوي العام :
  یھ النفسي ، واإلرشاد تقلیل معدالت الفقد التربوي في التعلیم الثانوي من خالل األخذ بنظام جید للتوج

  المھني یمكن الطالب من االختیار التعلیمي أو المھني المناسب لقدراتھ ومیولھ .
   أي  –أن تأتى التشریعات لتجعل من المدرسة الثانویة العامة مركز جذب ولیس مركز طرد وأنھا

  تحقیق النجاح والتفوق بدونھا. ال یمكنوسیلة  –المدرسة نفسھا 
  البشریة لتسھیل ودة للبیانات تواكب عملیات التطویر مع تأمین كافة مواردھا المادیة بناء قواعد جدی

  . نسیاب المعلومات  للمھتمین والباحثین وواضعي السیاساتإ
   إعادة النظر في ھیاكل وبرامج مؤسسات التعلیم الثانوي القائمة، بما یؤدي إلى تفادي التكرار النمطي

  . ، والتحول نحو نمط مرن في التعلیم الثانوي في نسق ھذا النوع من التعلیم
   التفكیر في ثنائیة الوظیفة للتعلیم الثانوي العام ، أي اإلعداد للجامعة واإلعداد للحیاة لتكامل الجوانب

األكادیمیة والمھنیة وتقدیم خبرات فنیة تعد الطالب لمجال العمل ، وذلك للحد من التدفق الطالبي على 
  لذي تنتشر فیھ البطالة بین خریجیھ.التعلیم العالي ا

   مد فترة اإللزام في التعلیم األساسي لتضم التعلیم الثانوي ، ویعنى ذلك استیعاب جمیع األطفال في التعلیم
 العام حتى الثانویة العامة ، مع توفیر نوعیة من المناھج الدراسیة ذات جودة عالیة .

  عليم الثانوي العام :(د) توصيات تتعلق خبطط الدراسة ونظمها بالت
  النظر إلى المناھج على أنھا منظومة متكاملة ، وتحدید آلیات إعدادھا التي تراعى تعدد الجھات المشاركة

  في اختیار مضامین محتواھا ، وعدم اقتصار ذلك على المختصین .
 الفكر والمعرفة،  العمل على إیجاد جذع مشترك للمناھج الدراسیة في التعلیم الثانوي العام یسھم في وحدة

  . ویسمح في الوقت نفسھ بالمرونة الالزمة التي یمكن أن تلبى حاجات واھتمامات كل طالب
  التوسع في المعارف العلمیة الحدیثة في محتوى المناھج والتركیز على المجاالت األساسیة الھامة

تیة ، وعلوم االتصال ، لمجتمع القرن الحادي والعشرین والمتمثلة في موضوعات: البیئة ، والمعلوما
  والعلوم الدقیقة ، والثقافة ، باإلضافة إلى المعلومات التقلیدیة في العلوم واإلنسانیات .

  بناء المقررات الدراسیة بصورة یراعى فیھا بجانب األھداف المصاغة صیاغة جیدة التركیز على
تخلق وظیفة المعلوماتیة والیات  المفاھیم العامة ، وطریقة التفكیر وعلى اتساع األفق والفھم ، بحیث

  السوق ، وبحیث تناسب قدرات الطالب ومیولھم .
  تطویر المناھج والكتب الدراسیة بما یساعد على إحداث نقلة نوعیة في التعلیم تتناسب مع التحدیات التي

  ھا .تواجھھا العملیة التعلیمیة وتحسین أداء المدرسین وتجدید برامج إعداد من قبل الخدمة وأثنائ
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  ، العمل على ازالة الحشو والتكرار في بعض المقررات الدراسیة ، وكذلك التغیر الجذري للبعض األخر

  وذلك مع مراعاة أن تكون خطة الدراسة بمرحلة التعلیم الثانوي العام مالئمة لخطط الدراسة بالكلیات .
 بیة من الدولة والمجتمع والمؤسسات تقییم المناھج الحالیة تقییمًا شامًال یشترك فیھ كل المعنیین بالتر

.التربویة بكل مستویاتھا، إضافة إلى الدراسة العلمیة والبحث العلمي
  التقويم واالمتحانات بالتعليم الثانوي العام :بأساليب (هــ) توصيات تتعلق 

 تظھار فقط تطویر نظم التقویم في التعلیم الثانوي العام الحالي بصورة تبعده عن قیاس جانب الحفظ واالس
 عند الطالب وأن یتجھ لقیاس التفكیر والجانبین المھارى والوجداني .

  دلیًال على أن ومتحانات الثانویة العامة عاكسًا للتطور الحقیقي في المرحلة الثانویة العامة، إأن تكون
 أھدافھا تحققت في شخصیة الطالب . 

 القیمیة بجانب التحصیل المعرفي ، التقویم  التركیز في تقویم الطالب على تقویم المھارات والجوانب
المستمر خالل العام الدراسي ، وعدم االقتصار على االمتحانات النھائیة ، تقویم جمیع ما یؤدیھ الطالب 

 طوال العام الدراسي من تكلیفات .
 . ضرورة تنوع مصادر التقویم وتھیئة المناخ النفسي المریح للطالب وبخاصة خالل اإلمتحانات 
 عمل على إعادة النظر في نظام التقویم في التعلیم الثانوي العام الحالي ، نظرًا لما یسببھ من توتر وقلق ال

للدروس الخصوصیة ، والصعوبات المالیة واإلداریة والتنظیمیة  هللطالب وأولیاء األمور ، فضًال عن نشر
 التي تواجھھ عند تطبیقھ .

 وعدم التركیز على المستویات  ر على المستویات المعرفیة الستةمراعاة التوازن في توزیع أسئلة االختبا ،
 . ، دون االھتمام بالمستویات المعرفیة العلیا ، كالتذكر واسترجاع المعلومات الدنیا
  تنظیم برامج تدریبیة وورش عمل للمعلمین والمعلمات والموجھین والموجھات لتنمیة قدراتھم في كیفیة

على ما ھو جدید في ھذا المجال، لیكونوا قادرین على تصمیم  وإطالعھم،  اإعداد االختبارات وصیاغتھ
 . ختبار الجیدختبارات تتوافر فیھا مواصفات اإلإ
 واألسئلة التراكمیة التي یشتمل الواحد منھا عددًا من العناصر، فھذا النوع من  البعد عن األسئلة المركبة ،

، مما  كیر في أكثر من عنصر من ھذا السؤال في وقت واحد، ویضطره إلى التف األسئلة یشوش فكر الطالب
 . یسبب لھ اإلرباك وعدم التركیز

  : ةالعام ةالثانوي ملدرسةإدارة ابو) توصيات تتعلق (

 .التوجھ نحو اإلدارة الالمركزیة المالیة واإلداریة وإعطاء مدیر المدرسة صالحیات إداریة أوسع  
 یر قدراتھا ، وتوفیر اإلمكانات الالزمة لھا لكي تعمل بفعالیة وكفاءة تعزیز وتقویة اإلدارة المدرسیة وتطو

. یر العلمیة والفنیة لھذه اإلدارةیعلى تحقیق األھداف والسیاسات التعلیمیة ووضع المعا
  اإلتجاه نحو الالمركزیة في إدارة النظام التعلیمي وذلك من خالل منح الصالحیات واالختصاصات للمستوى

یر وشروط تربویة .یي ذلك المدارس للعمل على رفع كفاءة وفاعلیة النظام التعلیمي وفـق معاالمحلي بما ف
 بالتخطیط والبرمجة وإجراءات  ومدرسیًا لتقوم ومحلیًا ،مركزیًا التربویة بمستویاتھا المختلفة ةتطویر اإلدار

. تنفیذ المتابعة والتقویم
 دادھا وتدریبھا بما یتناسب ودورھا القیادي وإعداد المعلم اختیار الكفاءات اإلداریة كمدیري المدارس وإع

. لمواجھة التحدي الجدید ( وفق معاییر عملیة في االختیار )
 األمور واألسر والمجتمع المحلى بما یتضمن مؤسسات المجتمع الحكومیة  ءتأكید الشراكة مع أولیا

. والمؤسسات غیر الحكومیة ورجال األعمال والمتطوعین
  لجنة متابعة من اإلداریین والفنیین ُتشكل من كبار األساتذة والمتخصصین تتبع وزیر التربیة تشكیل

. العام  والتعلیم مباشرة ، وتكون مھمتھا مراقبة األداء على العملیة التعلیمیة بالتعلیم الثانوي
  توصيات عامة  : - (ل)  
  الثانوي العام أھداف محددة ترتكز على بناء رؤیة علمیة واضحة للسیاسة التعلیمیة لمرحلة التعلیم

  . مجموعة من الثوابت والمسلمات الموضوعیة وتتسم باالستدامة والقابلیة للتطویر
 سم خطة وسیاسة تعلیمیة واضحة على ضوء المعلومات الناتجة عن التنبؤ بالنمو االقتصادي ، ر

قدیر العرض من القوى العامـلة ، وتشخیص الوضع الراھن ، والتنبؤ باالحتیاجات من القوى العاملة وت
  . والموازنة بین العرض والطلب
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  ،تحدیث العملیة التعلیمیة بإنشاء مركز لتقنیات التدریس یشمل على دوائر مغلقة لإلذاعة والتلفزیون

وشبكة كمبیوتر، ووحدة للوسائل التعلیمیة السمعیة والبصریة تضم خبراء ومتخصصین في اإلخراج 
   الذاتي والبرنامجواإلنتاج والتعلم 

 دورات تدریبیة  التنمیة المھنیة لمعلمي التعلیم من خالل االھتمام باإلعداد التربوي وذلك بتنظیم حلقات أو
  . تجدیدیة بھدف تزویدھم بالكفایات التي تسھم في مساعدتھم على أداء مھامھم العلمیة والتربویة

 ك من خالل تقدیم بعض االستشارات أو الخدمات البحث عن مصادر بدیلة لتمویل التعلیم الثانوي ، وذل
  . للمجتمع مقابل الحصول على بعض الموارد المالیة نظیر ھذه الخدمات

  أن تتیح المناھج االختیار للطالب وتحمل مسؤولیة اختیاره بحیث یتم االختیار بین مواد إجباریة ومواد
  ت بطریقة علیمة .اختیاریة ومؤھلة للجامعة وقدرة الطالب على مواجھة المشكال

 مع كل المعنیین بالتربیة والمجتمع والمؤسسات الرسمیة والشعبیة واالھتمام بالبحث  مناقشة قضایا التعلیم
العلمي العربي وتشجیع تبادل الخبرات العلمیة واالھتمام بالربط الجدلي بین األصالة والمعاصرة في كافة 

 . المجاالت التعلیم
 بویة والمدرسیة وضرورة وضع برامج المدیرین وإلحاقھم بالدورات التدریبیةاالستناد إلى اإلدارة التر . 
  االستناد إلى المناھج التعلیمیة وطرق التدریس والتقنیات التكنولوجیة وما ینبغي أن تھتم بھ ھذه المناھج

 من تحوالت في الحیاة المعاصرة .
 ورات في الدول المتقدمة في تطویر التعلیم ، والتط االستفادة من الخبرات والتطورات في الدول العربیة

  العام . الثانوي
 

  


