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 :الدوؿ العربية 

 المملكة العربية السعودية: أوال 

 النظاـ التعليمي في المملكة العربية السعودية

:- يمكن تقسيم التعليم في المملكة إلى ثالثة أقساـ

  :التعليم األولي •

  التعليم ما قبل التعليم األساسي؛ وىو لألطفاؿ دوف السادسة من العمر

  :التعليم العاـ •

  :وينقسم إلى ثالث مراحل

المرحلة االبتدائية وتتكوف من ست سنوات دراسية، ويبدأ الطالب في ىذه المرحلة حاؿ  •
  . يوماً 90بلوغو ست سنوات من العمر، ويستثنى 

  .المرحلة المتوسطة وتتكوف من ثالث سنوات دراسية •

. التعليم العاـ- المرحلة الثانوية وتتكوف من ثالث مراحل دراسية، وتشرؼ عليها وزارة التعليم 

  :التعليم الجامعي •

وتشرؼ . وتشمل الدراسة الجامعية لمرحة البكالوريوس، ولشهادة الماجستير، ولشهادة الدكتوراه
و يوجد في المملكة العربية السعودية . على ىذه المراحلوزارة التعليم بقسم التعليم الجامعي 

   جامعة20العديد من الجامعات الحكومية واألىلية وتقدر بػ

  :التعليم األىلي •
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مليار لاير 11التعليم الخاص في المملكة يشهد نمواً كبيراً و تبلغ عائدات االستثمار في التعليم
تقريبا ويعتبر التعليم األىلي شريك مهم في تطوير التعليم في المملكة،وىناؾ العديد من المدارس 

  والجامعات الخاصة

 :إلزامية التعليم ومجانيتو ونوع اإلدارة التعليمية في المملكة العربية السعودية

 :إلزامية التعليم  في السعودية •

التعليم في المملكة العربية السعودية إلزامي في سن السابعة ولكن إلزامية التعليم شكليو فال 
يحاسب قانونيا من ال يلحق أبناءه المدارس 

 :مجانية التعليم في السعودية

التعليم في المملكة العربية السعودية مجاني لكل المراحل التعليمية من مرحلة رياض األطفاؿ 
حتى التعليم الجامعي ويقدـ مجاني للمواطنين والمقيمين األجانب 

 اإلدارة في تعليم المملكة العربية السعودية

تتطلع وزارة التعليم إلى المزيد من عدـ المركزية ، وإعطاء اإلدارات التعليمية صالحيات إدارية 
تنفيذية مباشرة في حدود إمكاناتها ،ورغم أف التوجو العاـ في المملكة يتجو نحو تجنب المركزية 
بموجب النظاـ األساسي للحكم ،ورغم أف اإلدارة المركزية في الوزارة تنازلت فعال عن كثير من 

صالحياتها إلدارات التعليم ، رغم ىذا كلو فمازالت اإلدارة التعليمية في المملكة أقرب إلى 
المركزية 

 :أىداؼ التعليم العامة في المملكة العربية السعودية

. تنمية روح الوالء لشريعة اإلسالـ -1
النصيحة لكتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل علية وسلم بصيانتها ورعاية حفظها وتعهد علومها  - 2
تزويد الفرد باألفكار والمشاعر والقدرات الالزمة لحمل رسالة اإلسالـ  - 3
تحقيق الخلق القرآني في المسلم  - 4
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تربية الموطن المؤمن ليكوف لبنة صالحة في بناء أمتو ويشعر بمسؤوليتو لخدمة بالده ودفاع - 5
عنها  

تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات المختلفة التي تجعل منو - 6
عضو عامال في المجتمع 

تنمية إحساس الطالب بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وإعدادىم - 7
لإلسهاـ في حلها 

تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراتو حتى يستطيع المساىمة في نهضة - 8
 األمة 

 
 أىداؼ رياض األطفاؿ بالمملكة العربية السعودية

تهيئة الطفل الستقباؿ أدوار الحياة على أساس سليم ، وتعهده بالتنشئة الصالحة المبكرة ، -1
 ورعاية نموه المتكامل في ظروؼ طبيعية سوية لجو األسرة متجاوبة مع مقتضبات اإلسالـ 

 
ػ تكوين االتجاه الديني القائم على التوحيد المطابق للفطرة ، وتعويد الطفل آداب السلوؾ و ٢

 .الفضائل اإلسالمية ، و إكسابو االتجاىات االجتماعية الصالحة 

 
ػ تهيئة الطفل للحياة المدرسية ، وتزويده بالمعلومات التي تتناسب مع عمره والتي تتناسب مع ٣

 .نموه العقلي وتشجيع نشاطو االبتكاري وتنمية إحساسو الجمالي وتذوقو الفني

 
تدريب الطفل على المهارات الحركية وتعويده العادات الصحية السليمة - ٤
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 دولة الكويت: ثانيا 

  :مجانية التعليم *

التعليم مجاني في جميع المراحل الدراسية 

  : التعليمإلزامية *

 لجميع األطفاؿ الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة االبتدائية حتى نهاية إلزاميالتعليم 
مر التلميذ الملـز المتخلف عن الدراسة فورا عند األترفع دعوى على ولي ،و .المرحلة المتوسطة

 المدرسة بصدور حكم قضائي عليو ويتكرر ذلك في كل عاـ دراسي ماداـ اي منهما في إشعار
 . اإللزاـسن 

 :نوع اإلدارة التعليمية في الكويت  *

 : اإلدارة التعليمية الالمركزية  *

تعني تفويض المنطقة التعليمية أو المدرسة كامل الصالحيات في تقرير المناىج والتوظيف 
والتمويل، إذ إنو تمنح للمدرسة صالحيات تحديد أىداؼ المواد الدراسية والمحتوى واألنشطة 

. واالختبارات 

  :أىداؼ الدولة في التعليم *

  .تعظيم المخرجات التربوية المتمثلة في جانبي المعرفة والمهارات التطبيقية .1

توفير طلبة ذوي كفاءة عالية وقدرات تنافسية محلية وعالمية وخاصة في مجاالت العلـو  .2
  .والرياضيات واللغات 

  .تهيئة مدارس فاعلة قائمة على نظاـ تعليمي مشارؾ ذي كفاءة عالية  .3
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  :أىداؼ التعليم الخاصة برياض األطفاؿ *

غرس العقيدة اإلسالمية في نفوسهم وترسيخ االيماف باهلل في قلوبهم وتنمية - 1 *
اتجاىات إيجابية نحو الدين والقيم اإلسالمية  

  .اكتساب مشاعر االنتماء لألسرة والكويت والخليج واألمة العربية - 2 *

  .تكوين مفهـو إيجابي عن الذات - 3 *

كسب االتجاىات التي تساعدىم على أف يكونوا إيجابيين في عالقاتهم مع أقرانهم -4 *
  .ومع الراشدين 

  .تنمية إحساسهم بالمسئولية واالستقالؿ-5 *

 :السلم التعليمي لدولة الكويت  *

وذلك ضمن اوامر الوزارة عاـ  ( 5-4-3 ) السلم التعليمي في الكويت يتكوف من تقسيم 
 . وىو مستمر الى اآلف  2004/2005

( . 11 -7 )تتراوح اعمارىم بين ،  سنوات 5: فالمرحلة االبتدائية 

 (. 14-11 ) بين أعمارىمتتراوح ،  سنوات 4: و المرحلة المتوسطة 

 ( .18- 15) بين أعمارىمتتراوح ،  سنوات 3: و المرحلة الثانوية 

 

  :التحديات و الصعوبات التي واجهت التعليم في الكويت  *

 بين مخرجات التعليم المالئمةواختالؿ .. التوسع الكمي على حساب النوعي - 1 *
  .وحاجات سوؽ العمل 

  .اختالؿ المناىج علمياً وتربوياً وفكرياً - 2 *
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  .وغياب المساءلة .. وعدـ استقراره وظيفياً .. فقداف ىيبة المعلم- 3 *

  .الصراع الصامت بين مراكز القوى في التربية بشأف آلية المعالجة - 4 *

  .تأسيس التربية وتدخالت النواب لتقييد عمل المختصين - 5 *

  .وفرض األشخاص وتوجهاتهم .. غياب الرؤية التي تعبر عن رؤية الدولة- 6 *

 

مصر : ثالثا 

 :السلم التعليمي لدولة مصر 

 : السلم التعليمي •

 سنوات ، ولكنو ليس جزءاً من 6 إلى 4يلتحق بها الطفل في سن : رياض األطفاؿ * •
  .وال يعد شرطاً للقبوؿ في المرحلة االبتدائية" اإللزامي"نظاـ التعليم األساسي 

:  التعليم األساسي وينقسم إلى ثالث مراحل * •

 سنوات وىو السن الرسمي لاللتحاؽ 6يلتحق بها التلميذ في سن :  المرحلة االبتدائية  •
  .بالتعليم وتتكوف من ست سنوات دراسية

 سنة وتتكوف من ثالث سنوات 12يلتحق بها التلميذ في سن :  المرحلة اإلعدادية  •
.  دراسية

( 1:  سنة ، وىي مرحلة ذات مسارين 15يلتحق بها التلميذ في سن : المرحلة الثانوية  •
وتتكوف من ثالث مراحل دراسية ، وىي الصف االوؿ الثانوي والصف : الثانوية العامة 

الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي ، ويؤىل ىذا المسار الطالب لاللتحاؽ بالتعليم 
  .الجامعي أو ما بين الثانوي والجامعي
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الصناعي، التجاري، الفندقي، )بأنواعها ": الدبلـو"الثانوية الفنية : الثانوية الفنية (2 •
ويعد ذلك المسار "  سنوات للتعليم الصناعي5-3" سنوات أو 3ومدتها إما  (الزراعي

الطالب لاللتحاؽ بسوؽ العمل مباشرة مع إمكانية االلتحاؽ ببعض الكليات والمعاىد في 
  .(ويكبيديا) على األقل في نهاية تلك المرحلة% 70حالة كاف مجموع درجات الطالب 

 : التعليم العالي*

يتم في الجامعات أو المعاىد العليا المتخصصة ويلتحق بو الحاصلوف على الثانوية العامة  •
والمتفوقوف من الحاصلين على الثانوية الفنية وتتراوح مدة الدراسة بين سنتين في المعاىد 

  (.2015شريف،) سنوات في الكليات الجامعية والمعاىد العليا5أو4الفنية المتوسطة و

في الناحية . ويعتبر التعليم العالي العاـ في مصر مجاناً ماعدا دفع مبلغ معين للتسجيل •
األخرى ، المعاىد الخاصة المصرية مكلفة للغاية مقارنة للدخل الفرد في مص ، و 

بجانب ذلك فإف لألزىر نظاماً تعليمياً خاصاً يُّدرس فيو العلـو الدينية اإلسالمية بجانب 
الدراسات العلمية األخرى، والمؤىلة لما بعد التعليم الثانوي لاللتحاؽ بجامعة األزىر 

 . (المعرفة)وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية 

 : الجامعات في مصر 

 جامعة خاصة 20 جامعات أىلية و4 جامعة حكومية و27بلغ عدد الجامعات في مصر      
 كليات عسكرية 8إلى جانب .  جامعة وأكاديمية تعمل داخل مصر63بإجمالي .  أكاديمية12و

 فروع لجامعات مصرية خارج 5تتبع وزارة الدفاع، وأيضاً ثالث جامعات مصرية خارج البالد، و
  البالد

 باسم الجامعة المصرية، وكانت جامعة أىلية أنشئت 1908افتتحت عاـ : جامعة القاىرة 
  جامعة 1925بالتبرعات ، وتحولت إلى جامعة حكومية سنة 
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تضم جامعة . ثالث جامعة أنشأت بعد جامعة القاىرة والجامعة األمريكية في القاىرة: اإلسكندرية
 كلية تدرس مختلف أنواع العلـو االجتماعية والطبية والهندسية 20اإلسكندرية أكثر من 

  والرياضية وغيرىا 

 تحت اسم جامعة 1950ىي ثالث أقدـ جامعة مصرية، تأسست في يوليو :  جامعة عين شمس 
سابقاً، )و جامعة اإلسكندرية (سابًقا، جامعة فؤاد األوؿ)شاركت مع جامعة القاىرة . إبراىيم باشا

في إنجاز رسالة الجامعات المصرية واحتواء الطلب المتزايد على التعليم  (جامعة فاروؽ األوؿ
  .العالي، وتعد الجامعة من الجامعات العربية المرموقة 

 جامعة األزىر أقدـ جامعات مصر والعالم والمستمرة في عملها حتى اآلف : جامعة األزىر

 :ة خاصومن أشهر الجامعات اؿ 

  .الجامعة األمريكية بالقاىرة  •

  .األكاديمية العربية للعلـو والتكنولوجيا والنقل البحري *  •

  .الدوليةجامعة مصر *  •

  بالقاىرةاأللمانيةالجامعة * 

 

: في جمهورية مصر العربية :وع اإلدارة ف

 يعتبر النظاـ التعليمي المصري نظاماً مركزياً يخضع لسيطرة الحكومة المركزية في القاىرة      
، وتشرؼ وزارة التربية والتعليم على مراحل التعليم األساسي  ، كما تشرؼ وزارة التعليم 

   (.2017راجح،)العالي على مراحل التعليم الجامعي
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  :إلزامية ومجانية التعليم 

، فإف التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما الدستور المصريبحسب  •
وبعد المرحلة الثانوية ال يصبح التعليم إلزامياً ، وتنفق الحكومة . يعادلها بحسب القانوف

  (.2017راجح،)من الناتج القومي اإلجمالي% 4على التعليم ما ال يقل عن 

 

 :أىداؼ التعليم في جمهورية مصر 

 :ويهدؼ التعليم األساسي إجماالً إلى تحقيق مجموعة األىداؼ التالية 

: األىداؼ العامة للتعليم

نمية مختلف جوانب شخصية المتعلم تنمية شاملة متكاملة في إطار مبادئ العقيدة ت-1 
 . اإلسالمية والثقافة العمانية 

.  س االنتماء الوطني لدي المتعلم وتنمية قدرتو على التفاعل مع العالم المحيط بو غر-2

 المتعلم المهارات الالزمة للحياة وذلك بتنمية كفايات االتصاؿ والتعلم الذاتي إكساب-3
.  التقانات المعاصرة  والقدرة على استخداـ أسلوب التفكير العلمي الناقد والتعامل مع العلـو و

 المتعلم قيم العمل واإلنتاج واإلتقاف والمشاركة في الحياة العامة والقدرة على إكساب-4
التكيف مع مستجدات العصر والتعامل مع مشكالتو بوعي ودراية والمحافظة على البيئة واستثمار 

.  مواردىا وحسن استغالؿ وقت الفراغ 

.  ليل من نسبة التسرب بين الطالب التق-5

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2014
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: أىداؼ في رياض األطفاؿ 

تهدؼ رياض األطفاؿ إلى مساعدة أطفاؿ ما قبل المدرسة على تحقيق األىداؼ التربوية  •
  :-كالتالي  (114-113، ص2011)كما ذكرىا محمد 

التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجاالت العقلية، والجسمية، والحركية، - 1
واالنفعالية، واالجتماعية، والخلقية، مع األخذ بعين االعتبار الفروؽ الفردية في القدرات 

.  واالستعدادات، والمستويات النمائية

2- ، إكساب األطفاؿ المفاىيم، والمهارات األساسية لكل من اللغة العربية، والرياضيات والعلـو
والفنوف، والموسيقى، والتربية الحركية، والصحة العامة، والنواحي االجتماعية، وصيغت تلك الفقرة 

 إلى تنمية مهارات األطفاؿ اللغوية، والعددية، والفنية من خالؿ 150في القرار الوزاري رقم 
.  األنشطة االنفرادية، والجماعية، وإنماء القدرة على التفكير، واالبتكار، والتخيل

وأضيفت التنشئة الصحية . التنشئة االجتماعية السليمة في ظل قيم المجتمع ومبادئو وأىدافو-3
  1989 لسنة 150إلى التنشئة االجتماعية في القرار الوزاري رقم 

 .  حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمرتلبية-4

 : في جمهورية مصر العربيةمشكالت التعليم 

  بالنسبة للمدرس: أوالً  •

 يحصل عليو الذيالمدرس غير مؤىل تعليمياً و تربوياً بالشكل الصحيح العائد المادي 
المدرس قليل جداً وال يكفى لكفالة حياة كريمة للمدرس ، مما يجعل المدرس يستشعر 

 دروساً يعطيهمالحرج ، و يقلل من قيمة نفسو عندما يطلب من الطلبة في الفصل أف 
  .خصوصية
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 بالنسبة للطالب : ثانياً  
 فقداف الطالب الثقة في قيمة التعليم وخوفو على مستقبلو 

وعجز الطالب عن إخراج ما لديو من مواىب و قدرات خالقة قد ال تكوف موجودة في غيره ، 

 و قد تكوف نادرة جداً ، وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواىب بالسخرية أو االستهزاء أو  •
  حتى العقاب

 

· ًبالنسبة للمدرسة: ثالثا  
ضعف اإلمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة في المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل 

 المتاح للمدارس 
روح الكآبة و الجدية التي تضفى آثارىا على المدرسة ، مما يقلل حافزية لطالب للذىاب 

 إليها 
التكدس الطالبي الكبير داخل الفصوؿ ، إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ 

. فأكثر 

 
  : بالنسبة للمناىج: رابعاً  

االعتماد على الحفظ و التلقين فقط ، حتى فى المواد العلمية اإلحصاء و الرياضيات و 
 مسائل الفيزياء 

  . الحشو في المناىج دوف التركيز على نقاط معينة
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األردف : رابعا 

 : التعليم يف األردن بشكل عامأىداف

 الفرصة لتعليم الشعب،و تربية شخصية ادلواطن و تنشئة جيل صاحل اجلسم سليم العقيدة،سديد إتاحة.1
 . الوطنالفكر،قوًن اخللق يدرك واجبة ضلو اهلل و

 .االنفتاح على العامل العريب و الفكر العادلي.2

 . البالدأضلاءنشر الثقافة بني مجيع األفراد يف مجيع .3

 األولوية أعطاءادلسامهة يف إعداد القوى البشرية الالزمة،للتنمية الشاملة يف سلتلف التخصصات و .4
 .للقطاعات اإلنتاجية

 

 :األردنالسلم التعليمي للدولة 

يتكون ىيكل النظام التعليمي يف األردن من تعليم ما قبل ادلدرسة ومدتو عامان، وعشر سنوات من 
،بعدمها يتقدم الطلبة للحصول وادلهينالتعليم األساسي اإللزامي،وعامني من التعليم الثانوي األكادميي 

 .على شهادة عامة يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية

 :نوعية اإلدارة التعليمية للدولة

  مركزي يةالتعليماإلدارة نوع 

 :األردنرلانية التعليم يف 

 رلانية يف احلكومية للمواطنني ومرتفعو يف اخلاصة
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 : إلزامية التعليم يف دولة األردن 

 : تصنيف ادلراحل من حيث إلزاميتها يف التعليم 

وىي مرحلة غري إلزامية ومدهتا سنتان على األكثر ، وهتدف إىل توفري مناخ : مرحلة رياض األطفال / 1
 عالقاتومناسب يهيء للطفل تربية متوازنة تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة ، وتنمية 

 .  اإلجيابية وحب احلياة ادلدرسية االجتاىات ، وتعزيز االجتماعية

وىي مرحلة إلزامية مدهتا عشر سنوات ، وهتدف إىل حتقيق األىداف : مرحلة التعليم األساسي / 2
اجلسمية ، والعقلية ، والروحية ، والوجدانية  : شخصيتو ادلواطن يف سلتلف جوانب وإعدادالعامة للًتبية ، 

  . واالجتماعية، 

وىي مرحلة غري إلزامية مدهتا سنتان ، وهتدف إىل إعداد ادلواطن القادر على : مرحلة التعليم الثانوي / 3
العلمية والشخصية ، والوطنية ، والقومية ، : حتقيق رلموعة من القدرات وادلهارات يف سلتلف اجملاالت 

 . واإلنسانية 

 : نبذة عن مرحلة رياض األطفال يف األردن 

مل تكن مرحلة رياض األطفال يف دولة األردن مرحلة من مراحل التعليم بشكل رمسي ، بل كانت تتم 
بشكل غري حكومي ، ولكنها انطلقت من فلسفة وطنية عليا واضحة ، وتسعى ضلو حتقيق أىداف 

 خاصة هبا ، لتنمية شخصية األطفال تنمية متميزة من النواحي اجلسمية ، وسيكولوجيةمعرفية وسلوكية 
 ، وحترص على تأىيل الطفل تأىيالً سليماً ، واالجتماعية ، واالنفعاليةوالعقلية ، واحلركية ، واللغوية ، 

 .  باعتباره احملور األساسي يف مجيع نشاطاهتا 

وتعمل رياض األطفال على توفري سلتلف اخلربات والتجارب ، اليت تكسب الطفل اخلربة الالزمة 
 . الكتساب مهارات وخربات جديدة حتًتم ذاتية األطفال وتستثري تفكريىم 
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 : أىداف مرحلة رياض األطفال بشكل خاص  

 للطفل تربية متوازنة ، يف جوانب شخصيتو ادلختلفة اجلسمية ، والعقلية ، يهيئتوفري مناخ مناسب / 1
 . والنفسية ، والوجدانية ، وادلهارية

 .ات الصحية السليمة دمساعدة الطفل على تكوين العا/ 2

  االجتماعية عالقاتومساعدة الطفل على تنمية / 3

 .تعزيز االجتاىات اإلجيابية ادلرغوبة لدى الطفل / 4

 .مساعدة الطفل على إقامة عالقة ود وزلبة للمدرسة والتعليم / 5

 مدة الدراسة فيها سنتان على األكثر / 6

 : التحديات وادلشكالت اليت تواجو التعليم الفعال تتمثل يف احلاجة إىل 

االنتقال من نظام مركزي فيو القليل من تفويض الصالحيات وادلسؤوليات ، إىل نظام ال مركزي / 1
 . يعطي مسؤولية كبرية على ادلستوى احمللي دلديري ادلدارس وادلعلمني 

إقامة درجة اكرب من التوافق واالرتباط بني مضمون ما جيري تعليمة حالياً للمدارس وبني ادلهارات / 2
 الالزمة القتصاد ادلعرفة 

تنبين شلارسات التدريس اليت تدفع باجتاه تنمية التفكري الناقد وحل ادلشكالت عوضاً عن تلك اليت / 3
 .تركز على احلفظ واالحتفاظ السليب ادلضمون 

توسيع قاعدة برامج التعليم ادلهين لتفي بادلتطلبات الراىنة لسوق العمل وتقليص عدد التخصصات / 4
 .ادلهنية 

 . ختفيض عدد ادلدارس ادلكتظة وغري اآلمنة اليت تفتقر دلصادر التعلم ادلناسبة والكافية / 5

 .توفري فرص متساوية للتعليم يف مرحلة التعليم قبل ادلدرسي لألسر ذات الدخل ادلتدين / 6
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 التعليم يف دولة األردن وميكن عرض ابرز ادلشكالت بالنقاط تواجووىناك العديد من ادلشكالت اليت 
 : اآلتية 

 مشكلة العنف ادلدرسي/ 1

 مشكلة التسرب / 2

 مشكلة األمية /3

 

دولة  ادلغرب : خامساً 

: نوع اإلدارة يف ادلغرب 

:مسؤولية الًتبية والتعليم مناطة باحلكومة ،واليت تشرف عليو وتديره من خالل ثالث وزارات   

  .(وتشرف على التعليم األساسي)وزارة الًتبية الوطنية -1

 أقسامواليت تعترب قسماً من  (وأنواعو أقسامووتشرف على التعليم الثانوي بكل )وزارة التعليم الثانوي -2
  .مستقلةوزارة الًتبية وليست وزارة 

(وتشرف على التعليم اجلامعي )وزارة التعليم العايل -3  

 مركزية ، حيث يغلب النمط اإلداري ادلركزي على ادلؤسسات إدارة التعليم يف ادلملكة ادلغربية وإدارة-4
التعليمية ، على الرغم من االجتاه ضلو نقل وتفويض السلطات والصالحيات من جانب الوزارة وادلكاتب 

  .(ادلدارس )دارات احمللية  واإل،  (الوسطى)ادلركزية ، لإلدارات اإلقليمية 
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:السلم التعليمي للدولة   

:التعليم األساسي  وينقسم إىل ثالث مراحل  

.ادلرحلة االبتدائية وتتكون من ست سنوات دراسية-  

.ادية وتتكون من ثالث سنوات دراسيةاالعدادلرحلة الثانوية -  

.ادلرحلة الثانوية وتتكون من ثالث سنوات دراسية-  

:التعليم العالي تطبق معظم الجامعات المغربية النموذج الفرنسي للتعليم الجامعي كالتالي  

.الدراسة لشهادة اإلجازة، وىي تعادل درجة البكالوريوس يف الدول األخرى-  

.الدراسة لشهادة الدراسات ادلعمقة، وىي كدرجة ادلاجستري  

. الفلسفةدكتوراه الدولة، وىي كدرجة دكتوراهالدراسة لشهادة -  

:مرحلة ما قبل المدرسة   

 أن وزارة التعليم إالخارج السلم التعليمي الرمسي ، - يف معظم الدول-ورغم ان ىذه ادلرحلة ما زالت 
 سنوات ، حيث 6-4 لألطفال يف ادلرحلة العمرية من األويلادلغربية تبذل جهدا كبريا يف توفري التعليم 

ومؤسسات دور احلضانة ورياض األطفال ، ، الكتاتيب القرآنية: مها،  يف مؤسستنياألطفاليتم استقبال 
.اليت يوجد معظمها يف ادلدن الرئيسية، ومدة ىذه ادلرحلة سنتان  

إضافة ...  ادلختلفة وادلوسيقى والغناء واألنشطة احلركيةاأللعابوتدور مناىج التعليم قبل ادلدرسي حول 
.إىل مبادئ القراءة والكتابة واحلساب  

:(االبتدائي)التعليم األولي   

ووفقاً للتنظيم اجلديد الذي ورد يف .  سنة12 سنوات إىل سن 6حيث يتم استقبال األطفال من سن 



 

19 

:ميثاق الًتبية والتكوين فإن ادلرحلة االبتدائية تقسم بدورىا إىل مرحلتني  

. سنوات8-6مرحلة أولية مدهتا سنتان لألطفال من عمر   

. سنة12-8ومرحلة ثانية مدهتا أربع سنوات لألطفال من عمر    

: اإلعداديالتعليم الثانوي   

األساسي من التعليم األوىل الذين صلحوا يف احللقة األطفالومدتو ثالث سنوات ويستقبل  أما التالميذ  
وبشكل عـــام فــإن ادلنتهني من  الذين مل يستكملوا احللقة االوىل بنجاح، فيتم حتويلهم إىل التكوين ادلهين

.احللقة الثانية من التعليم األساسي يوجهون إىل التعليم الثانوي العام والتقين أو التكوين ادلهين  

  :ألتأىيليالتعليم الثانوي 

 وقد أدى الطلب اإلعداديةومدتو ثالث سنوات، ويلتحق بو الطالب احلاصلني على شهادة الدراسة 
االجتماعي ادلتزايد على التعليم الثانوي من جهة ومتطلبات التنمية الشاملة من جهة أخرى، إىل تغيريات 

وقد . األساسيحيث أصبح التعليم الثانوي تعليما رلانيا مفتوحا جلميع الناجحني يف التعلــيم ، مهمة
واالستعاضة عن ذلك بتوفري ادللف ، جتسد ىذا االنفتاح يف إلغاء امتحانات القبول بالتعليم الثانوي

.الدراسي وملف التوجيو   

 مجانية التعليم

 ٢٠١٦والتعليم في المغرب مجاني لكل المراحل بما فيها المرحلة الجامعية  ، كما توارد في عاـ 
 CNNأخبار بشأف إلغاء مجانية التعليم في المغرب كما ذكر تقرير إلسماعيل عزاـ في موقع 

يعرؼ المغرب جدال كبيًرا حوؿ توجو مفترض إللغاء مجانية التعليم في الطور " العربية كتب فيو 
األساسي، بعد انتشار أخبار حوؿ مصادقة المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 

وىو مؤسسة استشارية، على توصية تخّص إسهاـ األسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها بالقطاع 
" .العمومي، مّما يعني الدفع في اتجاه تبني البالد لقانوف من ىذا النوع  
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:إلزامية التعليم   

يعد إلزامياً ابتداًء من تماـ السنة السادسة من العمر إلى  ( والمتوسطاالبتدائي)التعلم األساسي
تماـ الخامسة عشر منو ، وذلك حتى يستجيب بشكل أكبر لضغط الطلب االجتماعي المتزايد 

.على التعليم الثانوي ، ولمطلب ديمقراطية التعليم ، ومعالجة مشكالت الفئات المحرومة   

  : التعليمأىداف

  :رمي التعليم األولي واالبتدائي إلى تحقيق األىداؼ العامة اآلتيةي : التعليم األولي واالبتدائي

منذ سن مبكرة ، للنجاح في ، ضماف  أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع األطفاؿ المغاربة .1
بما في ذلك إدماج المرحلة المتقدمة من التعليم ، مسيرىم الدراسي وبعد ذلك في الحياة المهنية

.األولي   

.والكفايات التي تنمي استقاللية المتعلم ، استيعاب المعارؼ األساسية .2  

مما يجعل من ، التمكن من المفاىيم ومناىج التفكير والتعبير والتواصل والفعل والتكيف .3
قادرين على التطور واالستمرار في التعلم طيلة حياتهم بتالـؤ تاـ مع ، الناشئة أشخاصا نافعين 

.محيطهم المحلي والوطني والعالمي   

مرتبطة مباشرة بالمحيط االجتماعي ، اكتساب مهارات تقنية و رياضية و فنية أساسية . 4
  .واالقتصادي للمدرسة 
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 التعليم الثانوي

رمي التعليم في المرحلة الثانوية إلى تحقيق األىداؼ العامة اآلتية ي

:  سنوات ، ويهدؼ إلى 3سلك الثانوي اإلعدادي ، وُمدة الدراسة فيو .1

دعم الذكاء التجريدي للطلبة ، من خالؿ التدريب على طرح الُمشكالت الرياضية ، واالستئناس 
. بالمفاىيم األساسية ، للعلـو الفيزيائية والطبيعية والبيئية 

 سنوات ، ويتسم بتنوع مجاالت التعليم بشكل 3سلك الثانوي التأىيلي ، وُمدة الدراسة فيو .2
يسمح لفتح ُسبل جديدة تُتيح النجاح واالندماج في الحياة المهنية واالجتماعية أو متابعة 

: الدراسات العليػا ويهدؼ إلى 

تنمية مستوى كفايات البرىاف والتواصل والتعبير وتنظيم العمل والبحث المنهجي عند جميع 
. المتعلمين ودعمو وتحسينو 

بالنسبة للتعليم المهني ، تكوين يد عاملة مؤىلة ، قادرة على التكيف مع المحيط المهني ، 
ومتمكنة من القدرات األساسية لممارسة المهن ومزاولة الشغل في مختلف قطاعات اإلنتاج 

. والخدمات 
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بالنسبة للتعليم التقني ، تكوين تقنيين وأطر متمكنة متوافرة على القدرات العلمية والتقنية 
الضرورية لممارسة مهاـ التطبيق والتأطير المتوسط في مختلف مجاالت اإلنتاج والخدمات ، وفي 

.  والفنية والثقافية واالجتماعيةكل القطاعات االقتصادية 

  :التحديات والمشاكالت التي واجهت الدولة في التعليم

التي - العلمية خاصة– الفرنسي الزاؿ موجوداً وذلك من خالؿ بعض المقررات االستعمارتأثير 
 .بقيت تدرس بهذي اللغة 

 BBC تقريراً من قناة ٢٠١٣ أكتوبر ١٩ىذا و نشرت جريدة ىسبريس اإللكترونية بتاريخ 
العربية وذكر الطالب فيو بعض المشاكل التي تواجو التعليم بشكل عاـ والتعليم العالي بشكل 

: خاص وىي 

 التحتية وغياب المدرسين البني فإنو يعاني من بعض المشاكل مثل أوالً بالنسبة للتعليم العاـ
وتجاىلهم للتالميذ بسبب مجموعة من المشاكل مثل الرواتب الضعيفة وبالنسبة للتعليم الخاص 

 بالنسبة للمواطن العادي ال يستطيع توفيرىا ونجد أف غاليةفإنو يعتبر جيد لكن ىناؾ أسعار 
و بطبيعة الحاؿ المنظومة التعليمية في المغرب . الشهادة في التعليم الخاص غير معترؼ بها 

 يعيشوف فأصبحوا يسيروف في نهج غير مدروس بتاتاً أنهمتعاني في العقد األخير خصوصاً باعتبار 
وأيضاً .  التجربة الفرنسية ولكن ال شيء يتغير على ارض الواقع أخرىا كاف األوربيةعلى التجارب 

 وقلة المقاعد في الجامعات االزدحاـمن المشاكل التي يعاني منها الطالب ىي مشكلة النقل و 
فمن يصل متأخراً يبقى واقفاً كذلك يوجد نوع من التسيب في الجامعات المغربية فالطالب ال 

 .توجد لديهم الرغبة في الدراسة
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:الدوؿ األجنبية   

: الواليات المتحدة األمريكية : أوال 

 والبعض اؿ 6،3،3يختلف السلم التعليمي في بعض الواليات فنجد في بعض الواليات يكوف 
 (2014عبد الحي، )ة. سنوات 8،4 سنوات وفي البعض اؿ اخر6،6اخر

: مرحلة ما قبل المدرسة

تتشابو مع رياض األطفاؿ في األىداؼ والفرؽ بينهم فقط بالدرجة وليست النوعية، : دور الحضانة
بحيث أف دور الحضانة ليس لها برنامج ثابت بل برنامجها مرف متنوع يشمل األلعاب والقصص 

. تضم األطفاؿ من عمر ما بين الثانية والرابعة. الترفيهيةوغيرىا من 

توفر لطفل االنتقاؿ بين المنزؿ والمدرسة أو بين الحضانة والمدرسة الرسمية ، : رياض األطفاؿ 
. تضم األطفاؿ من عمر الرابعة أو الثالثة حتى الخامسة 

: مرحلة التعليم االبتدائي 

ترتبط بتعليم ما قبل المدرسة بحيث تشترط أف يكوف لدى الطفل خبر بحياة الفصل الدراسي قبل 
أف تلحقو بها ، واألطفاؿ الذين لم يلتحقوا بتعليم ما قبل المدرسة يلزمهم زيارة  التربية المقارنة 

 من عمر ست األطفاؿتضم . (2015شريف، )من المدارس األولية قبل أف يلتحقوا بها فعالً 
.. سنوات حتى الثانية عشر سنة

:يمرحلة التعليم الثانو  

 األمريكيةتأتي بعد المرحلة االبتدائية، ويضم نظاـ التعليم الثانوي في الواليات المتحدة 
 ومعظم المدارس 17إلى 14من الشباب من سن % 90 مدرسة ثانوية تشمل حوالي 21.000

من مجموع الطلبة، وتمنح الطلبة قدراً من الحرية % 90الثانوية مدارس عامة يلتحق بها حوالي 
 بل استثناء المدارس الثانوية الشاملة األمريكيوفويلتحق جميع التالميذ . في اختيار نوع المدرسة 

.  األربع سنواتأوسواء كانت ذات الست سنوات   
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:مرحلة التعليم العالي  

نظاـ السنتين -  مؤسسة للتعليم العالي3000 حوالي األمريكيةيوجد حالياً في الواليات المتحدة 
.    ينظم بها حوالي عشرة ماليين طالب-  سنواتاألربعونظاـ   

:نوع اإلدارة التعليمية  

 كانوا يعتقدوف أف أنهم على اإلدارة التعليمية الالمركزية بحيث األمريكيةتشمل الواليات المتحدة 
: والمقصود بالالمركزية أي. (2015شريف، ). الحكم المحلي يمثل أقوى الضمانات للحرية

تشتت السلطة وتوزيعها بين األشخاص والمستويات اإلدارية المختلفة في المنظمة أو على 
.مستوى الدولة  

:مجانية التعليم  

جميع المدارس الحكومية في الواليات المتحدة االمريكية مجانية  حتى استكماؿ المدرسة 
. الثانوية  

: التعليم العاـ الرئيسيةأىداؼ  

 السابعة إلى  من سناإلجباريتنمية استعدادات الطفل األمريكي في مرحلة التعليم . 1
.العاشرة   

. النهايةمن التالميذ المرحلة الثانوية ويكملونها حتى% 90 يواصل أف .2  

 األساسية كاللغة  على أساس العلـوأخر إلى يكوف انتقاؿ الطالب من مرحلة أف.3
 والرياضيات والعلـو واالجتماعيات

 يحتل الطالب األمريكي المرتبة األولى بين دوؿ العالم في مادتي العلـو أف.4
 والرياضيات
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: الرعاية األوليةأىداؼ  

احتراـ فردية األطفاؿ وىي حجر الزاوية في برنامج مدرسة الحضانة، ويتم ىذا بمراعاة ميوؿ .1
 وحاجات األطفاؿ كأساس للعمل في تلك المدارس

.استثارة التفكير اإلبداعي المستقل عند األطفاؿ وتشجيعهم على التعبير عن ذاتهم.2  

اإليماف بالمجهود التعاوني في اتخاذ القرارات وحل المشكالت وتهيئة الفرص التي تحقق ىذا .3
 التعاوف

  رياض األطفاؿأىداؼ

اآلخرينينمي مفهـو إيجابي للذات وقبوؿ .1  

.تعليم الطفل كيفية التفاعل والتعاوف مع األطفاؿ اآلخرين.2  

.تطوير وسائل التحكم الداخلي للطفل بما يتفق مع السلوؾ المقبوؿ والمرغوب فيو.3  

.تطوير اإلحساس لدى الطفل باحتراـ الذات والثقة بالنفس4  

تعليم الطفل المزيد عن البيئة الواسعة المحيطة بو.5  

تعليم اللغة واستخدامها كوسيلة للتواصل.6  

يدرؾ ويفهم العالم من حولو.7  

اإلدراؾتنمية مهارات .8  

يتعلم العمل واللعب المفرد والجماعي.9  

  المالحظات الجادة للخبرات واألنشطة والمواد والبيئةإجراء في يبدأ.10

يتقدـ في معدلو بالمستويات االبتدائية للغة والرياضيات والكتابة والقراءة.11  
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: التعليم إلزامية  

إلزاميالرعاية اليومية مجاني وغير    

إلزاميمجاني وغير ؿ رياض األطفا   

  ماليو وقد تصل للسجن في بعض الوالياتوإلزامي غراميةمجاني   المرحلة االبتدائية

  الوالياتغرامو ماليو وقد تصل للسجن في بعضوإلزامي مجاني المرحلة الثانوية 

:الصعوبات والتحديات  

الهجرة المستمرة إلى الواليات المتحدة األمريكية تفرض زيادة عدد المدارس الستيعاب .1
 المهاجرين

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لصالح األمريكاف ساد شعور لدى الشعب األمريكي بضرورة .2
القياـ بأعماؿ ملحة يطلبها المجتمع وبالحاجة إلى إنجاب األطفاؿ وتكوين األسر وىذا يفرض 

.االىتماـ بالتعليم واالستعداد الستيعاب النمو في زيادة التالميذ في السنوات الالحقة  

جعل الواليات المتحدة األمريكية . إعالف عقد التسعينات عقداً للطفولة وعقداً للتنمية الثقافية.3
تهتم بالطفل من خالؿ مناىجها وتراعي ميولو وحاجاتو لتحقيق تعليماً أفضل كما تهتم بالجانب 

 الثقافي

 (أمة معرضة للخطر)ـ بعنواف 1983صدور تقرير رئاسي في الواليات المتحدة األمريكية عاـ .4
يحذر من عدـ صالحية نظاـ التعليم األمريكي إلعداد المواطن للقرف الحادي والعشرين، ويعتبر 

ىذا التقرير أىم وثيقة عن التعليم في أمريكا خالؿ العقود الماضية حيث أشار ىذا التقرير إلى 
.ي نقاط الضعف في التعليم األمريك  
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: قارة أستراليا : ثانيا  

 :السلم التعليمي

 . الدولة واألقاليم يف ادلقام األول ىو مسؤولية اسًتالياالتعليم يف 

 دتويل ادلدارس احلكومية واخلاصة وتنظيمها داخل ادلنطقة اليت حتت إدارهتا إقليمتوفر حكومة كل والية أو 
و تساعد احلكومة االحتادية على دتويل اجلامعات احلكومية، ولكن ال تشارك يف وضع ادلناىج 

 يف بعض ادلدارس بعد عدة [9]، مت اعتماد ادلناىج الوطنية األسًتالية2012 واعتبارا من عام [8]الدراسية
عموما، يعتمد نظام التعليم يف أسًتاليا على . سنوات من التجربة والتطوير وسوف تصبح إلزامية قريبا

: ثالث مراحل تتضمن

اجلامعات أو )و التعليم العايل (ادلدارس الثانوية )، يليها تعليم ثانوي  ( االبتدائيةادلدرسة ) تعليم أساسي 
 < الربنامج الدويل لتقييم الطلبة مت تقييم نظام التعليم األسًتايل يف (كليات التقنية والتعليم اإلضايف 

 :قبل ادلدرسة مامرحلة 

 . برامج مرحلة ما قبل ادلدرسة ومرحلة ما قبل اإلعدادية يف أسًتاليا غري منظمة نسبيا وليست إلزامية

 خارج إطار الًتبية التقليدية للوالدين ىو الرعاية األسًتالينيأول نوع من التعلم يتعرض لو األطفال 
 . النهارية التقليدية أو اللعب اجلماعي الذي تديره األم

عترب ىذا النوع من النشاط تعليما مثل التعليم قبل ادلدرسي فهو منفصل عن ادلدارس االبتدائية يف  يال
مجيع الواليات واألقاليم، باستثناء أسًتاليا الغربية حيث يتم تدريس التعليم قبل ادلدرسي كجزء من نظام 

ة ادلدارس االبتدائي

ووزارة  مسؤولية مدارس رياض األطفال يف نيو ساوث ويلز وفيكتوريا تقع على عاتق إدارة خدمة اجملتمع
 ةمسؤويل، أما يف مجيع الدول واألقاليم األخرى يف أسًتاليا ، تقع ادلبكرة  الًتبية والتعليم وتنمية الطفولة

 .مدارس رياض األطفال على عاتق وزارة التعليم ذات الصلة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9
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 : يف اسًتاليا وإلزامية التعليم ورلانيتوادلدرسة

. التعليم ادلدرسي يف أسًتاليا إلزامي يف سن معينة كما ىو زلدد مبوجب تشريع الوالية أو اإلقليم     
ر الدراسة إلزامية من سن اخلامسة إىل السادسة وإىل سن اخلامسة عشرة إىل السابعة عش

. يف السنوات األخرية، أكثر من ثالثة أرباع الطالب ظلوا يف ادلدرسة حىت بلغوا سن السابعة عشر    
٪ يف 34٪ من الطالب األسًتاليني ، مع ما يقارب من 65تقوم ادلدارس احلكومية بتعليم حوايل 

جزء صغري من الطالب يتعلمون يف منازذلم ، وال سيما يف ادلناطق . ادلدارس الكاثوليكية وادلستقلة
رلانية للمواطنني األسًتاليني وادلقيمني  (ادلعروفة أيضا باسم ادلدارس العامة)ادلدارس احلكومية . الريفية

  . ، يف حني ادلدارس الكاثوليكية وادلستقلة عادة تكون برسوم  ومع ذلكالدائمني

  :الكاثوليكية وادلدارس ادلستقلة

 التعليم العام واخلاص يف أسًتاليا، التعليم الكاثوليكي يف أسًتاليا، والتعليم االصلليكاين يف أسًتاليا

. ادلدارس الكاثوليكية تدار إما عن طريق األبرشية احمللية والرعية احمللية و وزارة التعليم اخلاصة بالوالية 
ادلدارس ادلستقلة تشمل ادلدارس اليت تديرىا الفلسفات التعليمية العلمانية مثل منهج مونتسوري، ومع 

 تتطلب بعض ادلدارس الكاثوليكية وادلدارس ادلستقلة رسوما ،ذلك، فإن غالبية ادلدارس ادلستقلة متدينة
عالية وبسبب التمويل احلكومي ذلذه ادلدارس غالبا ما تتعرض النتقادات من االحتاد األسًتايل للتعليم و 

. احلزب األسًتايل السياسي األخضر

 :مرحلة االبتدائية وما قبلها 

  سنوات 4- 3رياض األطفال الذين تًتاوح أعمارىم بني • 

 اإلعدادية/ الروضة / مرحلة ما قبل ادلدرسة • 

ادلنهج الوطين ما قبل االبتدائي و ميكن /التحضريية / السنة األوىل من االبتدائية/ رياض األطفال • 
. السنة التأسيسية: إعادة تسمية ىذا العام 
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 :ة ادلتوسطادلرحلة 

الذين تًتاوح أعمارىم : السنة الثانية عشر سنة ،إىل 12الذين تًتاوح أعمارىم بني : السنة السابعة • 
 . عاما19 إىل 17بني 

: نوع اإلدارة يف اسًتاليا 

 :نظام التعليم

تقدم أسًتاليا رلموعة متنوعة من خيارات الدراسة للطالب األجانب وميكنك أن تدرس يف مجيع       
ادلستويات بداية من التعليم االبتدائي والثانوي وحىت التعليم والتدريب ادلهين ، وبداية من دورات اللغة 

وميكنك الدراسة للحصول على درجة . (مبا فيو اجلامعات)اإلصلليزية وحىت االلتحاق بالتعليم العايل 
 .البكالوريوس أو االلتحاق ببعض الدورات القصرية 

 :لربامج الدراسية وإعادة اعتمادىا ، وىذه ادلنظمات ىيل ادلعتمدةادلؤسسات 

 ىيئة جودة ومعايري التعليم العايل: التعليم العايل ●
 ىيئة ضمان جودة ادلهارات األسًتالية: التعليم والتدريب ادلهين ●

 

 :رلانية التعليم

رلاين للمواطنني االسًتاليني يف مجيع ادلراحل يف القطاع احلكومي 

رلاين لألجانب يف مرحلة رياض األطفال والتعليم األساسي أما اجلامعي برسوم عاليو 

  :أسًتاليا التعليم يف إلزامية

 :  التعليم إلزاميةتصنيف ادلراحل من حيث 

وىي مرحلة غري إلزامية  فهو منفصل عن ادلدارس االبتدائية، باستثناء : مرحلة رياض األطفال / 1
 .أسًتاليا الغربية حيث يتم تدريس التعليم قبل ادلدرسي كجزء من نظام ادلدارس االبتدائية
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الدراسة إلزامية من سن اخلامسة إىل السادسة ومن سن اخلامسة عشرة إىل :مرحلة التعليم العام/ 2
  .السابعة عشر  

 :أسترالياأىداؼ التعليم في 
 . والتحليل ادلشكالت حل على القدرة الطالب لدى ينمى أن.1
 .الذات واحًتام والتفاؤل بالنفس الثقة الطالب لدى ينمى أن.2
 .وادلسؤولية التفكري شلارسة الطالب لدى ينمى أن.3
 .اسًتاليا حكومة بنظام ومطلعني نشطني طلبو يكونوا أن.4
 .وادلهارات ادلعرفة من عال مستوى طالب لدى يكون أن.5
 .ادلهين التعليم برامج يف ادلشاركة على قادراً  الطالب يكون أن.6
 

: الياباف : ثالثا

:  في الياباف السلم التعليمي

 : السلم التعليمي العاـ في الياباف قسم إلى ثالث مراحل

.  12 إىل 6ادلرحلة االبتدائية ومدهتا ست سنوات من   .1

.  15 إىل 12ومدهتا ثالثة سنوات من سن  (الثانوية الدنيا)وادلتوسطة  .2

. 18 إىل 15 والثانوية العليا ومدهتا ثالثة سنوات من  .3

ادلرحلة الثانوية تنقسم إىل ثالثة أنظمة ميكن للطالب االلتحاق هبا فور االنتهاء من ادلرحلة اإلعدادية . 
:  وىي

ة  ادلدارس الثانوية بادلراسل- (.مسائيتكون )ادلدارس الثانوية دوام جزئي-.  ادلدارس الثانوية دوام كامل-

إدارة التعليم يف اليابان بني ادلركزية والالمركزية وتتميز اليابان بشكل عام مبركزية : في الياباف نوع اإلدارة
 .التعليم
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: مجانية التعليم

تقوم احلكومة ادلركزية واحملليات بتزويد أطفال األسر الفقرية مبنح خاصة تغطي نفقة الغذاء ادلدرسي       
 أجوركما توجد مدارس خاصة تتقاضى . والرحالت وادلتطلبات ادلدرسية  والرعاية الصحية وغريىا

أي . للراغبني يف ذلك لكافة مراحل التعليم وحىت اجلامعي ولكن خيضع القبول فيها إلجراءات االختبار
 . يوجد مدارس حكومية رلانية ومدارس أىلية برسوم مادي

.  بالنسبة للتعليم العايل تنقسم اجلامعات إىل حكومية و أىليةأما

: إلزامية التعليم

 . ىي مرحلة غري إلزامية" رياض األطفال"قبل التعليم األويل  مرحلة ما •

.  إلزامية" الثانوي األدىن" ادلرحلة االبتدائية إىل ادلرحلة ادلتوسطة أو  •

. ا أي أن السنوات التسع األوىل مـن التعلـيم تعترب تعليًمـا أساسًيا إلزاميً 

:  في الياباف أىداؼ التعليم

:  األىداؼ الخاصة برياض األطفاؿ

. غرس العادات للتعامل االجتماعي -
. غرس الرغبة لدى األطفال للمشاركة يف احلياة االجتماعية وتنمية إمكانيات العمل ادلستقل لديهم-
.  تنمية إمكاناهتم اللغوية-

. الرسم والرقص وادلوسيقى: دتكينهم من التعبري عن أفكارىم من خالل األنشطة ادلختلفة مثل -
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: الياباف التعليم فيالتحديات التي واجهت  

. من أىم المشكالت التي واجهتها الياباف ىي الحرب العالمية الثانيةأفالشك   

م، قتل من البشر ما يقارب من ادلليونني 1٩45ففي احلرب العادلية الثانية يف شهر اغسطس عام 
 من ألف 4٠مليون عاطل ، 1٨ اجلرحى، و كانت ادلعاناة على أشدىا فهناك ما يقارب إىل باإلضافة

 شديدة، وخالل تلك الفًتة، أثرت إصابات أصيبت أوادلدارس مدمرة تدمري كامل وبعضها قد ىدمت 
التيارات االجتماعية اجلديدة، واليت تشتمل على االشًتاكية والشيوعية والفوضوية والتحررية، على 

 إعداد إىل باإلضافة.  التدريسوأدوات ادلعلمني إعدادادلدرسني وأساليب التدريس مث عجز كبري يف 
  . الشخصية ضلو الروح القومية و العسكرينزاعاهتمادلعلمني يف اخلدمة الذين جيري التأكد من 

 

 

 


