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 :   دسد  لدرحتر ـ  1

دراسةةة نمةةام تع يمةةش أو معةةم ة تع يميةةة دةةش ب ةةد وااةةد مةة   ةة   العناصةةر 

نة لهذا النمام " األهداف المد  ت ، العم يةات ، الم رجةات ، التيذيةة الممو

 الراجعة ، التقويم " 

وتا يةةة  هةةةذا النمةةةام ) دةةةش ضةةةول القةةةوى والعوامةةة  المجتمعةةةة : السياسةةةية 

 واالجتماعية والثقادية ( لهذا الب د .

 : دسد  لمجتر هـ 2
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دراسة نمام تع يمش دش ب د وااد أو )أمثةر، تةرتبب بعوامة  معةترمة مثة  :  

ال ية ، الةدي  ، الموعة، ، المسةتوى االعتصةادو ( وتعمةيم النتةا ا ع ةى الةب د 

 المعابهة لها مث  / دراسة النمام التع يمش لدو  ال  يا العربش .

 : دسد  لمقطع هـ 3

دةش ب ةد وااةد أو أمثةر ودراسةتها  استقباع مرا ة تع يمية م  نمام تع يمش /

والمقارنة بينها مث  / دراسة المرا ة االبتدا ية واعتبرهةا نمةام تع يمةش عةا م 

 بذاته .

 

 مالحظة   : 
لةو عمةت بدراسةة المرا ةة االبتدا يةة دةش السةعودية لمعردةة معةةام ها ، 

 تصبح دراستك:  دراسة االة .

  مجموعةةة مةة  لةةو درسةةت المرا ةةة االبتدا يةةة دةةش السةةعودية وبراةةت
البدا   والا ةو  .ل تي ةع ع ةى هةذم المعةام  دةش ضةول تجةارع الةدو  

 األ رى دتمو  دراسة مقبعيه / دراسة مقارنة .

 : دسد  لدرمشكل ل ترط يق لدرمقتسن ـ 4

 دراسة معم ة تع يمية باست دام  بوات براي   هولمز ، إليجاد ا و  لها . 

   هةةذم المعةةم ة وعةةدمت  ي تةةار عةةدد مةة  المجتمعةةات التةةش واجهةةت مثةة
ا و  لها ، ثم يتوص  البااة  للةى اة  المعةم ة بعةرب أ  يتفة  الاة  

 م، لبار ب دم الثقادش .

 الفرق بين الدراسة المقطعية ودراسة المشكلة بالطريقة المقارنة:*

دراسةةةة المعةةةم ة بالبريقةةةة المقارنةةةة . أمثةةةر ت صصةةةا وترميةةةزا مةةة  الدراسةةةة 

 عمومية .المقبعية التش تمو  أمثر 

 : دراسد  لدرعترم  ـ 5

دراسة ع ى مستوى العالم ؛ وال يستبي، باا  التربية المقارنة لوادم القيام بهةا   

، ب  البد م  وجود )  هي ة أو مؤسسة أو منممة عالمية (   مث  / دراسة يقةوم 

 بها صندو  النقد الدولش أو اليونسمو .



 باثيه .ليست دش مقدور األدراد وتاتاج للى در    

  ( مثةة  / دراسةةة عامةةت بهةةا اليونسةةمو لمعردةةة أسةةباع الهةةدر التربةةوو
الرسةةوع والتسةةرع ( دةةش جميةة، دو  العةةالم وتوصةة ت للةةى : أسةةباع 
الهةةةدر التربةةةوو دةةةش دو  العةةةالم متعةةةابهة لاةةةدب مةةةا ، وديهةةةا األسةةةباع 
االعتصادية ) مث ً ( ووجد اال ت ف دش ادة هذم األسباع م  ب ةد للةى 

 22العام  االعتصادو دش أمريما ) مث ً ( هةو السةبع رعةم  آ ر ديمو 
 ويمو  نفس العام  دش الدو  النامية السبع األو  .

 : دسد تالمقتسن ـ 6

دراسةةةة نمةةةام تع يمةةةش دةةةش ب ةةةدي  أو أمثةةةر والمقارنةةةة بينهةةةا ) الب ةةةد المعنةةةش 

( بالدراسة والمراد تبوير نمامه التع يمش ـــ دش  بةرة ب ةد أو أمثةر مة  ب ةد 

مثا  / دراسة لعةداد المع ةم دةش السةعودية ) المعنةش بالدراسةة ( وبريبانيةا ) 

 ل ستفادة منها( 

 هذا النوع : أهم األنواع . 
ــ الدراسة المقارنة : دراسة المعم ت / ع ى أساس االستفادة م  المعام  

 اليابا السبعة : أمريما ــ روسيا ــ انج ترا ــ درنسا ــ المانيا ــ ايباليا ــ 

 :هناك عدة تعريفات للتربية المقارنة 

: هش دراسة " النمم التربوية " دش  تع يفلمتسكلدنطون تنلدربتسيسبـ 1 

 الب دا  الم ت فة / يهدف : تبوير ُنمم التع يم القومية . رمز ع ى النمم التربوية 

: هش المرا ة الراهنة ) الاالية ( لعم  تاريخ التربية/  تع يفلإ حتقلكتنالـ 2

ولمنها دراسة الف سفات التربوية ، والمقارنة بينها ، والتعرف ع ى أوجه التعابه واال ت ف 

 بينها . رمز ع ى الف سفات التربوية .

 ) وزير التربية دش الواليات المتادة ( :  تع يفلجوسجل   يايـ 3

 يا السياسية ( ل نُمم والمؤسسات التربوية . رمز ع ى الجيراديا السياسية .أنها تمث  ) الجيراد

 هش : دراسة " ل ثقادة التربوية " . رمز ع ى الثقادة التربوية . متلر نسونـ 4

 ( هش : دراسة " ل نمريات التربوية "  قتموسلدر     ـ ) 5

 : در ع يفلدرعتملدرذيليجمعل  نلهذهلدر ع يفتا* 

لتربية / يهتم بدراسة ) النمم والنمريات ( التربوية دش الب دا  الم ت فة / أاد دروع ا

وتا ي ها دش ضول الثقادة السا دة دش المجتم، ، ل تعرف ع ى أوجه التعابه واال ت ف بينها 



ل ستفادة م  ذلك دش تبوير نمم التع يم دش الب دا  الم ت فة ، م، ضرورة النمر دش 

 إلممانات المادية والبعرية( المتااة دش المجتم، . المروف الموضوعية . )ا

 وضح مفهوم النمام التع يمى ومموناتة؟ 

تمث  التربية نماماً مفتوااً لصة تها الوثيقةة بةالمجتم، والبي ةة، والنمةام التربةوو يتة ثر 
ويؤثر دش البي ة، ولذا يهةتم بالتيذيةة الراجعةة ل افةام ع ةى تةواز  النمةام وتميفةه مة، 

 البي ة.

مث  التربية نماماً درعياً ضم  نمام أمبر هةو نمةام ثقادةة المجتمة،، وتوجةد أنممةة وت
مماث ة له منها نمام األسرة، وتعتم  التربية ع ى أنممةة درعيةة مثة  نمةام المنةاها، 

 ونمام اإلدارة واإلعراف، والمراا  التع يمية.

نمم، لةيمم  ويمارس النمام التربوو وما ف عدة  اصة به، تميزم عة  ييةرم مة  الة
 تاوي  مد   يير عادر ع ى األدال للى م رج عادر ع ى األدال بعد تع يمه وتدريبه.

ومة  أدضة  أسةةاليع دراسةة النمةام التع يمةةش، أسة وع تا ية  الةةنمم، باعتبةارم لبةةاراً 
 لدراسة وتفسير العديد م  المواهر المادية واإلنسانية 

  

: أو مرمةةةع مةةة  مجموعةةةة مةةة  األجةةةزال المتراببةةةةة  Systemمفهووووم النظوووام *

والمتفاع ة التش ي تص م  جزل منهةا بوميفةة معينةة، مة، وجةود درجةة مة  التعةاو  
والتمام  بي  ت ك األجزال دش أدا ها لوما فها. ويجسد لنا هةذا المفهةوم اةدي  رسةو  

....الاةدي "  " مث  المؤمني  دش توادهم وتعابفهم وتراامهم ممث  الجسةد الواادهللا 
 ويمم  تعبيهه بالدراجة الهوا ية        ) السيم ( .

ويعرف بم ش النمةام ب نةه: مة  مرمةع مة  العناصةر أو الممونةات المرتببةة ببريقةة 
بعبمة م  الع عات السببية باي  يرتبب مة  ممةو  بعةدد  -أو يير مباعرة –مباعرة 

 الزم . م  الممونات األ رى ببريقة ثابتة ولفترة مادودة م 

  

   -تتوقف كفاءة النظام وقدرته على البقاء والفاعلية:  * 

 ع ى الترابب والتفاع  بي  أجزالم . -1

 درجة نجاح م  جزل دش ممارسة وميفته .   -2

  

   -النظام: -صفات، مزايا -سمات *



ل نمام اةدود تميةزم عة  البي ةة المايبةة بةه ، وهةش التةش تاتةوو عناصةر النمةام  -1
 والع عات المتدا  ة بينها. 

 ل نمام بي ة تايب به وتوجد  ارجة، دهو يرتبب بع عات متبادلة بالبي ة.   -2

تتميةةز العناصةةر التةةش يتمةةو  منهةةا النمةةام بالومةةا ف التةةش تقةةوم بهةةا، مةة، وجةةود  -3
 لية ديما بينها. ع عات تباد

ال يجوز دراسة مة  عنصةر مة  عناصةر النمةام بمعةز  عة  العناصةر األ ةرى،  -4
 أل  هناك ع عات تبادلية بي  عناصر النمام. 

ت ض، الع عات المتبادلةة بةي  عناصةر النمةام لقةواني  منبقيةة ورياضةية، يممة   -5
 تاديدها دش ضول تموي  النمام الدا  ش ونوعية مد  ته. 

 لمرونة والقاب ية ل مراجعة والتبوير .ا -6

 

 -عناصر النظام: *

= الومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ف                             2= األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف                                   1 
 = الممونات3

  

   -* فلسفة النظام التعليمي: 

تنبثةة  د سةةفة النمةةام التع يمةةش مةة  د سةةفة المجتمةة،، وهةةش ت  ةةذ بعةةي  االعتبةةار  
 ام  التالية: العو

 الببيعة اإلنسانية. -2ببيعة المجتم، وثقادته.                                 -1

التقاليةةد التربويةةة. ) البمةةالريوس  -4مفةةاهيم العم ةةة التربويةةة. ) تقدميةةة، تق يديةةة(   -3
 ال يسانس(

   

   -أنواع النظام:* 

  :يمم  تقسيم النمام م  اي  تفاع ه م، البي ة للى نوعي

  

. وهةةو النمةةام الةةذو يتفاعةة  مةة،  System  Openالنمةةام المفتةةوح   :النوووع األو 

، ونمةراً لتعةذر رسةم العةم ،  البي ة ويت ثر بها ويؤثر ديها، ويعبر عنه بالعم  التةالش
 -يمم  وصفة بالتالش:



أ  النمام ال يوجد دةش دةرا ، بة  دا ة  بي ةة أو مجتمة، ياةيب بةه، وهةو الةذو يوجةدم 
األهةةداف التةةش ينعةةدها مةة  النمةةام. وتمةةو  بدايتةةه مةة  المةةد  ت دالعم يةةات لتاقيةة  

 التاوي ية، دالم رجات، وأ يراً التيذية الراجعة  ومنها ل مد  ت.

      

   -مزايام ، صفاته،  صا صه –سماته  *

 يتفاع  م، البي ة. -1

 توجد ديه تيذية راجعة    . -2

 البي ية.يعيد تنميم مموناته باسع المروف  -3

 يمي  للى الماادمة ع ى استقرارم وتوازنه. -4

ال يتفاعة  مة، البي ةة، ويتجاهة  System   .Closedالنمةام المي ة   :النووع الاواني  

-االعتبارات ال ارجية، والتفاع  بي  أجزال النمام نفسه، ويعبر عنه بالعةم  التةالش:
مة، ياةيب بةه، وهةو الةةذو ي اةم أ  النمةام ال يوجةد دةش دةرا ، بة  دا ة  بي ةة/ مجت 

يوجةةةدم لتاقيةةة  األهةةةداف التةةةش ينعةةةدها مةةة  النمةةةام. وتمةةةو  بدايتةةةه مةةة  المةةةد  ت 
دالعم يات التاوي ية، دالم رجةات، وال توجةد ديةه تيذيةه راجعةة مالنمةام المفتةوح لمةا 

 سب  بيانه.

   -مزاياه ، صفاته، خصائصه: –سماته  * 

 ال يتفاع  م، البي ة. -1

 ذية راجعة    .ال توجد ديه تي -2

 ال يعيد تنميم مموناته باسع المروف البي ية. -3

 ال يمي  للى الماادمه ع ى استقرارم وتوازنه. -4

 لعرح ميف يؤثر العام  اإلعتصادى دى تعمي  النمم التع يمية؟ 

 

 .االعتصادو العام  -2

 دش األثر مبير االعتصادو د  عام  وليجاباً، س باً  المؤثرة العوام  أهم م  االعتصادو العام  يعد

 أنه العالم مستوى ع ى ل تع يم الجديد المفهوم ل  ب  التع يم، نمام ياتاجها التش التع يم، ميزانيات

 بينهما دالع عة االعتصادية، المؤعرات ع ى يعتمد ل تع يم الت بيب وأصبح استثمارية، عم ية

 االعتصاد ازدهر التع يم ازدهر وم ما التع يم، ازدهر االعتصاد ازدهر م ما برية، ع عة

     م  والتع يم االعتصاد بي  المتبادلة الع عة وتتضح التع يم، نمام م رجات م  الستفادته

 :التالية النقاب



 وتاسي  نعرم ع ى يساعد مما التع يم، ميزانية زيادة أمم  االعتصادية، لتنمية معد  زاد م ما -

 .مستوام

 .التع يم دش التوس، ع يها يستند التش الدعامة هو االعتصادو العام  -

 مصدر دهو وبالتالش المتع مة، العام ة لأليدو العم  درص يودر الذو هو االعتصادو العام  -

 .ل د   أساسش

 .االعتصادو النمو لتاقي  ال زمة والمدربة المتع مة البعرية القوى إلعداد السبي  هو التع يم -

 تع يمية مستويات للى التب عات زادت م ما االعتصادية التنمية نتيجة األدراد د و  زادت م ما -

 .وأرعى أع ى

 .األجور معدالت وتاسنت العم ، درص زادت م ما االعتصادية، التنمية تاققت م ما -

 .التع يم ع ى الب ع اتجام دش ضايبة عوة العتصادية األنعبة تعم  -

     م  وذلك التقدم، سبي  دش يس ر لم ل  مادودة عيمة ذو االعتصاد أ  يتضح ذلك وم 

 .االعتصاد لتبوير سبي  بدورم هو الذو التع يم،

  تناو  بالعرح والتفسير منها البا  لجورج بيريداى دى دراسة التربية

 المقارنة؟

 

درنموذجلدر حل لبلراسد  لدر     لدرمقتسن ل

 م :1664نعرم دش متابة عام  عنالجوسجل   ياي

 . درمقتسن ـ 4.  درمقت ل ـ 3. در فس  ـ 2.  دروصفـ 1

 :  دروصفـ 1

وصف النمم التربوية دش ضول اإللمام بالع وم االجتماعية والقوو والعوام  

والمروف التش تمو  الع صية القومية بما ياص  ع يةه مة  المةادة األوليةة 

 انية .والثانوية والمساعدة وم امات يمتسبها الباا      زيارته الميد

 . در فس  ـ 2

تفسةةةير الةةةنمم التربويةةةة دةةةش ضةةةول اإللمةةةام بةةةالع وم والقةةةوى والعوامةةة    

 والمروف التش تمو  الع صية القومية .



  اتف  جورج بيريدو وماند  دش أنه يمم  تقسيم النمام التربوو للى أجةزال
مثةة  : النمةةام التع يمةةش دةةش السةةعودية يممةة  تقسةةيمه للةةى مرااةة  م ت فةةة 

 ، متوسب ، ثانوو( سمى الممارسات نمم . )ابتدا ش

 . اال ت ف بينها دش المسمى والمضمو  وااد 

 : درمقت ل ـ 3

وضةة، المع ومةةات التةةش تةةم جمعهةةا دةةش مرا تةةش )الوصةةف والتفسةةير( دةةش 

 جداو  وأعمدة ليسه  المقاب ة بينها .

 مثا  : 

 ج ع أ العنصر

 تمام ش تتابعش تمام ش لعداد المع م

 ................. ................ .......... األهداف

 ............... ............. .............. المنها

 

 :   درمقتسن ـ 4

وض، البيانات دةش جةداو  وأعمةدة ليسةه  المقارنةة بينهةا ، ل تعةرف ع ةى    

أوجه التعةابه واال ةت ف بينهةا واالسةتفادة مة  ذلةك دةش تبةوير نمةم التع ةيم 

 ووض، الا و  ل معم ت التع يمية .

  ـ المقارنة4  ـ المقاب ة3 ـ التفسير2 ـالوصف1

  أدقش    أدقش   رأسش  رأسش 

   
 

  
 

   
  

 )ع( العنصر )أ(  )ع( العنصر )أ(   )أ(  الدولة )أ(

لعةةةةةةةةداد       

 المع م

أوجةةةةةةةةةةةه    

 التعابه

 



      األهداف     )ع(  الدولة)ع(

أوجةةةةةةةةةةةه     المنها      

 اال ت ف

 

نمةةةةةةةةةام       

 الدراسة

     

 

 

 

إكساا األحدااااحمألحرف اا اسألحدس سااموألضاا ألحرفلحةااملألحرت رمااويألحراتاا الأللحرام ةاام الأللحرااحساا األ .1
ألحإلنس نمولأللحرصاولأللحرفنلنألحرجفماولأللحرتابماألحرفنزر .

ألتهمئوألفلحطنمنألق اامنألمااكلنألاقلقهمأللفسؤلرم تهمألللحجب تهم. .2
ألمألحرالاموأللحدخالقمو.ت اممألحرقم .3
ألتنفموألش لاألساممألألفشتاكألب رلالءألرفب ائألحرامفقاحطموأللحإلمف نألبه. .4
عاحاهمألرفهنوألففماة. .5 ألت اممألحرطابوألحرقم مألب ر فلألحرفنتجأللح 

 مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم.
ألحستئج األجه ز.أل

 السؤال الثانى:

 ومجموعة م  العوام   يتسم التع يم المصرى بمجموعة م  أوجه القصور

 الر يسية لألدال الضعيف وضح ذلك؟

أل.ذركألعاىألراتتااألحرفقتااوأللحرااللألحرفصاىألحرت اممألة سألأسب ا

ألعهاألإرىألماجلألالنهألكاهألحر  رمألضىألبلألحاللسطألحرشاقألضىألحرت اممألحلحئلألفنألحرفصاىألحرت اممألم تبا
)ألفثلألحرقلةألفنألبفتاةألحرفصاىألحرت اممألفاأللرقا(حرفاحعنو)ألحرقاف ءألحرفصاممنألعصاألضىألحرت امم
ألألالب ألإرىألحر افموألحرااالاأللب مألحرفاحاسألببن ءألق مألامم(ألألب ش ألعاىألفافاألعصاألضىألحرت امم
ألحركثماأللغماهمألفب اكأللعاىألحرطهط لىألاض عوألأفث لألحرفصاىألحرت اممألالحاألحرفتاةألهذهألضىألظهاأللقا



ألت امأللهلألحرفختافوألحر لحفلألب ضألبساألحرتخاسألفنألم  نىألحرفصاىأللحرت اممألحرلقاألذركأللفنذ
ألبت امفن ألننهضألركى"ألأل2111ألع مألحدفموألنسبوألض ألاللألعشاألحسلأألبمنألع رفم  ألألحرس بلألفصا"أن
ألتكبلألحرتىألحر لحفلألهذةألعاىألحرتتااألعاىأللحر فلأللتخافهألة فهألأسب األف اضوألفنألالباألأخاىألفاة

أل.حر ظممألحرفصاىألت امفن 

أل

أليحرفصاىألحرت اممألة سألأسب ا

أليحرفصاموألراالروألحر  فوألحرسم سو(أل1

ألرابالاألحرتابىألحالست ف األفنذألحرب ئاةألحدنظفوألضاللألب ضأللجلا

أليحرهشأللألحرقاممألحرت امفىألحرنظ م(أل2

ألفصاألضىألحرت اممألرتقامألبهأللحالست  نوألعامهألحالعتف األلمفكنألفاتامألت امفىألنظ مألملجاألال

أليرات اممألحر ام ألحرفن صاألضىألت امفموألخباةألرهمألرمسألفنألتاقى(أل3

أليحرت امفموألحرفن هجألة س(4

أل.أللحرتاقمنألحرافظألعاىألحس سىألبشكلألت تفاألفن هجن ألأنأللةلحألبكلألناى

أليألحرت اممألبطاقألف اضوألرهمألرمسألفف ألحرفاحاسأللنظ األفاماىألفكلم(5

أللحر القوألحرت اممألضىألشئألمفقهلنألالأللنظ اه ألحرفاحاسألفاماىألأنألحرفصاموألحرفاحاسألف ظمألضىألناى
أل.فهنتهمألأنه ألب رت اممألرهمألحرلاماة

أليألحالك امفىألب رف امألحالهتف مألعام(أل6

ألفاحاسن ألضىألبكثاةألحرفلجلاألحركسللألحرف امألنسقألعاىألتطبم هألعاىأللحر فلألحرجماألحرف امألقفل
أل.حرفصامو

أليلحرف امألرا امألحرفتانموألحرنظاة(7



ألنظاألتتانىألرذركأللنتمجوألحرفصاىألب رت اممألحالاتق ءألر امألحرفأجلاألحالعالمألبساألحرنظاةألهذه
أل.حرس فموألحراس روألرص ااألألحرفجتفل

أل

ألحرفصاىألحرت اممألة سألعاىألراتتااألحرفقتااوألحرااللألأل

ألحرفستباةألحالنظفوأللضاللألحرفأجلامنألكشسألعاىأللحر فلألراالروألحر  فوألحرسم سوألتتمما(أل1
أل.حرلطنألضىأللحالست ف امو

ألحالعتب األضىألحالخذألفلألفصاألضىأللتطبمقه ألحر  رمألضىألحرتابلموألحرنظمألحضةلأللفالاظوألحرتاقمق(2
أل.حرفصاموألحرهلموألتشلمهألعام

ألمكلنألأنألعااىألب رت اممألحالاتق ءألعاىألم فلألألرات اممألأعاىألألفجاس ألحرت اممألقفوألعاىألمصبحألأن(3
ألحرت امفىألحرفج لألضىألفتخصصلنألجفم هم

أل.راطالاألحرت امألأثاألااحسوأللألحرتجابوأللألحرفهمألعاىألرت تفاألفن هجن ألصم غوألت  األأن(4

ألفنألرات اممألااحموألرهمألرمسألحرذمنأللف افله أللنظ اه ألحرفاحاسألفاماىألكلألعنألحالستتن ءألألمتمألأن(5
ألأاامأللألحرت اممألبطاقألف اضوألحرف افمنألأكثاألإرىألحرفااسوألأفاألمسناأللأنألب ماألفنأللالألقاما

أل.حالاحاموألحالفلاألضىألم منلهأللكالءألرهألم منأللأنألحرسنألعنألحرنظاألبتضألحس رمبه

ألحرف افلنألعنأللحالستتن ءألحرت اممألرتمسماألحرفت اوألحالفك ن األتلضماأللألحالك امفىألب رف امألحالهتف م(6
ألحرفصاىألحرت اممألا لألتتمماألعامألضىألفصااوألرهمأللحرذمنألعفاهمألعنألمتك سالنألحرذمن

ألقمفاوألحعاالءألإراىأللب الةا ضوألااعاهألعااىأللحر فالأللحرف امألب رت اممألمشهاألحعالفىألأىألفلألحرتاقمق(7
 .حرفختافوألحرت اممأللس ئلألضىأللحر امأللحرت اممألحرف ام

 

 

 ر أبر المعادلة اليابانية دى تبوير التع يم؟يفس صا ص التع يم اليابانى وت 

 المعادلة اليابانية:-أ



 المع م= مرتع الوزرال+اصانة القضال+مسراة المناها
 الت ميذ=االنسنة +الاضرنة+العصرنة
 القا د=الهاددية +االيجابية+الديمقرابية

 الدراسى=االيديولوجيا+التمنولوجيا+االيمولوجياالمنها 
يدار التع يم دى المم مة المتادة ب س وع اإلدارة الما ية ل مدارس اعرح ذلك 

 م، ذمر ااد معروعات التاسي  المدرسى دى المم مة المتادة؟
 و الفردية الارية تقدس التش الرأسمالية الدو  اادو المم مة المتادةنموذج االمرمزية : -

 متعددة لجهات الفرصة منح تم اي  التع يمية، اإلدارة ع ى اثرم المبدأ لهدا ما 

 .ولدارته التع يم ع ى باإلعراف

 التنوع للى بدورم أدى وهذا ال مرمزية، و المرمزية بي  بريبانيا دش التع يم ادارة تجم،

 .األدراد لجمي، الفرص تمادؤ وتاقي  المدارس، أنواع وتعدد التع يمية ل نمم المعتد 

 النها ش الباب، القانو  هذا أعبى وعد بريبانيا، دش التع يم اص اات   صة بت ر عانو  يمث 

 والس بات الامومة بي  التع يم ع ى اإلعراف مسؤوليات توزي، بتنميم عام اي  التع يم، لنمام

 .الما ية

 التع يم و التربية وزارة دور

 امام مس و  هو و التربية وزير يمث ها التش التع يم و التربية بوزارة تتمث  المرمزية الس بة

 البرلما  م  اعرارها بعد اال القواني  س  يستبي، ال و البرلما 

 بالتفتيش تقوم و الج لة صاابة مفتعش يضم جهاز التع يمة السياسة متابعة دش الوزير يساعد•

 التع يم ب مور يتع   ديما ل وزارة المعورة تقدم و المدارس ع ش

 و مدرال ويساعدم ا رو مستق ة هي ات جانع الش االستعارو التع يم مج س الوزير يساعد•

 وم ل

 الما ية الس بات

 ال دمات وتقديم المدارس صيانة والم يات، المدارس لنعال التع يم،  بة وض، مسؤلية تتولى

 .المدرسة ومدير المع مي  وتعيي  ل ب بة،

 الذو العام االبار ضم  منبقته دش تموي ه و التع يم بإدارة الما ش التع يم و التربية مدير يقوم•

 .التربية وزارة تع يمات و التع يمة التعريعات تاددم

 .الب د دش التع يمية السياسة رسم دش المع مي  اتااد و البوعية المنممات تتاب،•

 التفتيش

 الفرصة ويتيح بالمدارس، العم  ترعية و تبوير بهدف المتابعة و ل تقويم نمام هو التفتيش ·

 مستوى ع ى بالوعوف الما ية والمجالس األمور وأوليال والمع مي  المدرسة دش اإلدارة لمج س

 .تبويرها دش والمساهمة المدرسة أدال



 ممتع الجهاز ويتب، وزير، بدرجة م مش مفتش يرأسه و مباعرة البرلما  التفتيش جهاز يتب،•

 .التربوية المعايير

 التفتيش ويتولى الااسوع، عبر المدرسة ا تيار ويتم معي ، توعيت و آلية ضم  التفتيش يتم•

 .المدرسة اجم اسع مفتش 22 – 15 بي  أدرادم عدد يتراوح دري 

 المدرسة لدارة مج س للى منه نسخ ترس مما الم مة، ج لة ممتبة ر اسة الش التقرير ويرد،•

 .الما ش التع يم ومدير

 .البا فية و ال اصة المدارس التفتيش يعم •

 يرد، الماددة المعايير تببي  دش الفع  أو بالضعف مدرسة ع ى المفتعي  دري  امم لذا•

 .أ رى مرة ل مدرسة التفتيش لعادة الفري  ويقرر الممتع للى التقرير

 التع يم تموي 

 %62 بنسبة التع يم و التربية وزارة تقدمها التش المساعدات     م  المرمزية الس بة• ·

 التع يم نفقات م % 42 تيبش و بتاصي ها الما ية الس بات تقوم التش الما ية الضرا ع•

   

 


