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كتاب ترتٌب العشر دول األفضل عالمٌا فً مجال التعلٌم وذلك وفقا ً لمؤشر بٌرسون العالمً الٌستعرض الباحث فً هذا 

 للمهارات المعرفٌة والتحصٌل العلمً , والدول على الترتٌب هً : 

 فنلندا : -1

 نسمة . 661776155عدد السكان : 

 متاح .السكان تحت خط الفقر : ؼٌر 

 .111ترتٌب الدولة على العالم تبعاً لعدد السكان : 

 كم مربع 4416156المساحة : 

 76ترتٌب الدولة على العالم تبعا للمساحة : 

 الموقع : قارة أوروبا .

 اللؽة الرسمٌة : الفنلندٌة .

عاما متوالٌة فً الدراسات  16متقدمة فً تعد فنلندا بلدا نموذجٌا فً نظامها التعلٌمً , فقد اعتلى الطلبة الفنلندٌون مراتب  -

للدول األعلى على مستوى العالم فً  1111واالختبارات الدولٌة , حتى صنؾ تقرٌر بٌرسون عن التعلٌم الصادر عام 

 المهارات المعرفٌة والتحصٌل العلمً فنلندا فً المرتبة األولى عالمٌا .

 اة , والمساواة , والثقة (مزاٌا التعلٌم فً فنلندا: ) التعلٌم لمواجهه الحٌ

 التعلٌم من أجل أن ٌكون المتعلم ن ومنتجا فً المجتمع ٌستطٌع مواجهه الحٌاة , والمساواة والثقة .

إن الؽرض من التعلٌم هو دعم نمو الطفل لٌصبح انسانا وعضوا مسؤوال من الناحٌة االخالقٌة فً المجتمع ,وتوفٌر المعرفة 

 الحٌاة . والمهارات الضرورٌة لمواجهه

 مراحل التعلٌم االساسً فً فنلندا:

المرحلة التحضٌرٌة : تبدأ مرحلة التعلٌم االلزامً مع بلوغ الطفل سنه السابعة وٌمكن لالطفال فً مرحلة سابقة للتعلٌم  -

 االساسً االلتحاق بمرحلة تحضٌرٌة .

 مدة تسع سنوات .من سن السابعة وٌتسمر ل المرحلة االبتدائٌة : ٌبدأ التعلٌم االلزامً فً المرحلة االبتدائٌة -

المرحلة الثانوٌة الدنٌا : ٌبدأ الطلبة الدراسة فً فنلندا بسنة واحدة من التعلٌم قبل االبتدائً ٌتبعها تسع سنٌن فً مدرسة  -

 شاملة .ٌلتحق الطالب بعدها بالمدرسة الثانوٌة العلٌا .

شاملة ومبتكرة وصوال الى المرحلة الثانوٌة العلٌا حٌث ٌمكن للطلبة أن ٌختاروا المرحلة الثانوٌة العلٌا : تعد مدارس فنلندا  -

االلتحاق بمدرسة نظرٌة او مدرسة مهنٌة , بل من الممكن أن ٌختاروا مؽادرة المدرسة نهائٌا وهذا الخٌار ؼٌر شائع , وال 

 صفوؾ بل ٌضع الطلبة خطة تعلٌم فردٌة . النظري قبل الجامعة فصوال دراسٌة محددة وال ٌوجد فً اخر سنتٌن من المسار

 التعلٌم المهنً 
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 % من المتخرجٌن فً المدراس الشاملة ٌلتحقون به .51التعلٌم المهنً خٌار شائع إلى درجة أن 

 وقد اضافت مدارس التعلٌم المهنً برامج جدٌدة تنحاز لالحتٌاجات االقتصادٌة واحتٌاجات سوق العمل .

 تعلٌم الراشدٌن 

تعلمهم فهناك برامج وحصص دراسٌة متوفرة سواء كان هدفهم النهائً أن  ٌعززواإلى الراشدٌن الذٌن ٌرٌدون أن  بالنسبة

 .على الماجستٌر  ٌحصلواٌتعلموا القراءة أو أن 

 صعوبات التعلم وذوي االحتٌاجات الخاصة 

فوقة والمدارس األخرى , فالوزارة فً فنلندا ٌتعلم التالمٌذ كلهم فً الصفوؾ نفسها وال توجد فروق كبٌرة بٌن المدارس المت

 بارعة فً تقدٌم دعم خاص للطلبة الذٌن ٌعانون صعوبات تعلم .

 تعلٌم االطفال المهاجرٌن 

 ٌحضى االطفال المهاجرون بعناٌة خاصة حٌث ٌجري تعلٌمهم واندماجهم مع اقرانهم الفنلندٌٌن .

 المدارس فً فنلندا:

 ٌسٌة المدارس وتعٌن السلطة المحلٌة فً المقاطعات المدٌرٌن لمدة ست أو سبع سنوات .ٌدٌر المعلمون والهٌئة التدر

 اما بالنسبة للمدارس الخاصة فعددها قلٌل جدا فً فنلندا وتحضى بدعم حكومً .

 الطلبة فً فنلندا

اشط تعلٌمهم الخاصة , المدارس فً فنلندا تتمحور حول المتعلم , اذ ٌتوقع من الطلبة االنخراط بدون فاعل فً تصمٌم من

 تماما كما ٌوحً مبدأ التركٌز على التقوٌم الذاتً للطالب .

 المعلمون فً فنلندا : 

ٌتمٌز أداء المعلمٌن فً فنلندا بجوده استثنائٌة نظرا لما ٌتمتعون به من ثقه ٌستحقونها وتعكس درجة عالٌة من الجودة فً 

 تدرٌبهم .

 تموٌل التعلٌم :

 للجمٌع فً فنلندا .التعلٌم مجانً 

 المنهاج المدرسً : 

ٌوجد منهاج دراسً وطنً اساسً فً فنلندا إال انه بات هذا المنهاج اقل تفصٌال على مدى العشرٌن االخٌرة ولم ٌعد 

 مفروضا على المدارس كما فً السابق .
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 كوريا الجنوبية : -2

 نسمة 516,666114عدد السكان : 

 (1111)1766السكان تحت خط الفقر : 

 17ترتٌب الدولة على العالم تبعا لعدد السكان :

 كم مربع 6111,,المساحة : 

 ,11ترتٌب الدولة على العالم تبعا للمساحة : 

 الموقع : قارة اسٌا

 اللؽة الرسمٌة : الكورٌة .

اٌضا فً الرٌاضٌات  فً المركز الخامس فً القراءة والخامس 1111حل طلبة كورٌا الجنوبٌة فً اختبارات ) بٌزا( عام 

, وصنفت بٌرسون 1114والمركز السابع فً العلوم وجاءت كورٌا الجنوبٌة فً المرتبة الثامنة عالمٌا فً مجال االبداع عام 

 النظام التعلٌمً فً كورٌا الجنوبٌة فً المرتبة الثانٌة على مستوى العالم . 1114للخدمات التعلٌمٌة فً تقرٌرها عام 

 كورٌا الجنوبٌة :  أهداؾ التعلٌم فً

 مساعدة االفراد جمٌعا على االرتقاء بشخصٌاتهم المستقلة والوصول بها إلى حد الكمال . -1

 تطوٌر القدرة على تحقٌق حٌاة مستقلة . -1

 اكتساب مؤهالت المواطنٌن الدٌمقراطٌٌن والمشاركة فً بناء دولة دٌمقراطٌة . -4

 تعزٌز رخاء البشرٌة جمعاء. -5

 

 تعلٌم فً كورٌا الجنوبٌة مراحل ال

المرحلة االبتدائٌة : ٌجري تجمٌع الطلبة فً المدارس االبتدائٌة عامة بحسب العمر الذي ٌبدأ من سن السادسة وٌستمر ستة  -

 سنوات .

كون المرحلة االعدادٌة المتوسطة : ٌنتقل الطلبة من المدرسة االبتدائٌة الى المدرسة االعدادٌة عبر نظام القرعة , وتت -

 من ثالث سنوات وهً الزامٌة كالمرحلة االبتدائٌة . المرحلة االعدادٌة

المرحلة الثانوٌة : ٌعد إلى االن التعلٌم الثانوي فً كورٌا الجنوبٌة تعلٌم تقلٌدي الى حد ما هدفه اعداد الطلبة المتحانات  -

 القبول الجامعٌة وتستمر هذه المرحلة ثالث سنوات .

 التعلٌم المهنً : 

 قد ٌختار الطلبة متابعة التعلٌم المهنً فً المدارس الثانوٌة المهنٌة بدءا من الصؾ الحادي عشر . 
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 تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة 

% من الطلبة 165تفرض وزارة التعلٌم أن ٌكون هناك مدرسة خاصة واحدة على االقل فً كل محافظة لخدمة ما ٌقدر ب 

 التعلٌم الخاص .الكورٌٌن الذٌن ٌحتاجون الى 

 تعلٌم الراشدٌن 

ٌُعرؾ التعلٌم مدى الحٌاة فً كورٌا الجنوبٌة بأنه أي شكل من اشكال التعلٌم خارج التعلٌم الرسمً وٌشمل دروسا لٌلٌة 

 للتعلٌم المتوسط او الثانوي او الدراسة عن بعد فً الجامعات او المدارس الصناعٌة ومدارس المجتمع الوطنً .

 رٌا الجنوبٌة المدراس فً كو

ترٌد الحكومة اضافة الى المدارس الثانوٌة العامة والمهنٌة , المدارس الثانوٌة لتعلٌم اللؽات االجنبٌة والمدارس الثانوٌة 

 % من طلبة المدارس الثانوٌة فً كورٌا الجنوبٌة واحدة من هذه المدراس .11العلمٌة وٌرتاد 

 الطلبة فً كورٌا الجنوبٌة 

طلبة من اجل الحصول على اداء جٌد ودرجات عالٌة , باالضافة إلى أن عدد الساعات واالٌام التً هناك ضؽط على ال

 ٌدرسونها الطالب اطول , هذا الضؽط انعكس بشكل سلبً فالكثٌر من الطالب هربوا من بٌوتهم وبعضهم انتحر .

% 41ساعة ٌوما , وٌكتسب التلمٌذ  15-14ٌوما فً المدرسة سنوٌاً بعدد ساعات من  111وٌقضً اطفال كورٌا الجنوبٌة 

 فقط من معلوماته من خالل تعلٌمه الرسمً والباقً ٌتحصل علٌه من اجراءات اضافٌة اخرى .

 المعلمون فً كورٌا الجنوبٌة :

 تتصدر جوده المعلمٌن قائمة اسباب نجاح كورٌا الجنوبٌة , فالٌوم تعد مهنه التدرٌس اكثر الخٌارات شعبٌة لدى الكورٌٌن

 الجنوبٌٌن بسبب االستقرار المهنً واالجور العالٌة .

 تموٌل التعلٌم فً كورٌا الجنوبٌة 

عاما وٌستكمل الطلبه دفع الرسوم  16-7ٌقدم التعلٌم مجانا فً كورٌا الجنوبٌة لجمٌع االطفال الذٌن تتراوح اعمارهم من 

 الدراسٌة فً المدارس الثانوٌة .

 وبٌة المناهج الدراسٌة فً كورٌا الجن

ٌجري  تزوٌد المدارس باطار المنهج الدراسً الوطنً الذي تضعه وزارة التعلٌم والعلوم والتكنولوجٌا وٌجري تعدٌل هذا 

 االطار كل خمس إلى عشر سنوات .

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 هونغ كونغ: -3

 نسمة  16116417:  السكان عدد

 ؼٌر متاح:  الفقر خط تحت السكان

 111: السكان لعدد تبعا العالم على الدولة ترتٌب

 مربع كم 16115:  المساحة

 115:  للمساحة تبعا العالم على الدولة ترتٌب

 اسٌا قارة:  الموقع

 الكاتونٌة .:  الرسمٌة اللؽة

هاي وكورٌا مسبوقة فقط بجارتٌها شنؽ ,11تفوقت هونػ كونػ على كل االمم تقرٌبا فً اختبارات بٌزا العالمٌة فً عام 

 وفنلندا .

ت , وفً عام ونػ كونج فً المرتبة الرابعة عالمٌا فً القراءة وثالثا فً العلوم واٌضا ثالثا فً الرٌاضٌاحٌث حل طلبه ه

 احتلت هونػ كونػ فً اختبارات بٌزا ثانٌا فً العلوم وثالثا فً الرٌاضٌات وثانٌا فً القراءة . 1111

 التعلٌمً فً هونػ كونػ فً المرتبة الثالثة عالمٌا .النظام  1114وقد صنفت بٌرسون للخدمات التعلٌمٌة فً تقرٌرٌها عام 

 أهداؾ التعلٌم فً هونػ كونػ 

 ادراك الطالب ادوارهم ومسؤولٌاتهم بصفتهم اعضاء فً االسرة والمجتمع واألمة . -1

 تطوٌر عادة القراءة بصورة مستقلة . -1

 .االنخراط فً النقاش بفاعلٌة وثقه باللؽتٌن االنجلٌزٌة والصٌنٌة  -4

 تطوٌر التفكٌر االبداعً واتقان مهارات التعلم المستقل . -5

 امتالك طٌؾ واسع واساس متٌن من المعرفة فً مجاالت التعلم االساسٌة الثمانٌة . -6

 اتباع نمط حٌاة صحً وتطوٌر االهتمام باألنشطة البدنٌة والجمالٌة وتقدٌر قٌمتها . -7

 المراحل التعلٌمٌة فً هونػ كونػ

ٌاض األطفال : تعمل معظم رٌاض االطفال نصؾ ٌوم تعلٌمً وتدار من قبل القطاع الخاص وٌمكن تصنٌفها بأنها مرحلة ر

 ؼٌر ربحٌة .

الدوام -سنوات , وٌجري الدوام وفق ثالث نماذج : الدوام الصباح7ًالمرحلة االبتدائٌة : تبدأ من سن السادسة وتستمر لمدة 

 عظم المدارس النموذج الثالث.الٌوم الكامل , وتتبنى م –المسائً 
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المرحلة الثانوٌة : بعد اتمام المرحلة الثانوٌة ٌخصص للطالب مقعد مدعوم مالٌا من قبل الحكومة فً الصؾ االول ثانوي" 

 وهو الصؾ االول متوسط " وتستمر الدراسة فً المرحلة الثانوٌة سته سنوات .

 تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة 

خاصة لذوي االحتٌاجات الخاصة , فاألطفال الذٌن ٌعانون من اعاقات حادة ٌوضعون فً مدارس توجد عناٌة ورعاٌة 

 خاصة أما من ٌعانون من صعوبات تربوٌة خاصة فٌدمجون مع اقرانهم فً المدارس العادٌة .

 التعلٌم المهنً 

السٌاحة  -ت ابرزها : تصمٌم المالبستتوفر خدمات التدرٌب والتربٌة المهنٌة فً عدد من المعاهد والجامعات  تشمل مجاال

 االبحار. –فن الطهو الصٌنً  –

 المدراس فً هونػ كونػ

 المدارس التً تدار من قبل الحكومة . -

 المدارس التً تتلقى دعما مالٌا كامال من الحكومة ولكن تدار من قبل هٌئات تطوعٌة . -

 .المدارس الخاصة التً ٌتلى بعضها مساعدات مالٌة حكومٌة  -

 المعلمون فً هونػ كونػ :

المعلمون مشهورون جدا فً هونػ كونػ فأصبح من الممكن رؤٌتهم فً اللوحات االعالنٌة فً الشوارع , ولدٌهم معجبٌن 

 بصفحات التواصل االجتماعً بشكل كبٌرة .

 تموٌل التعلٌم 

 من اجمالً االنفاق الحكومً . ,.11دل أي ما ٌعا 1111ملٌار دوالر عام  1,61بلػ االنفاق على التعلٌم فً هونػ كونػ 

  المنهاج الدراسً :

ٌضع مكتب التعلٌم االطار لتطوٌر المنهاج المدرسً وهو اطار شامل ٌضم ارشادات مفصلة لكل فرع من فروع المعرفة 

 لكل من المدارس االبتدائٌة والثانوٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 اليابان : -4

 نسمة  11.164.116عدد السكان : 

 (1111)%17السكان تحت خط الفقر : 

 11ترتٌب الدولة على العالم تبعا لعدد السكان :

 كم مربع 4416,16المساحة : 

 71ترتٌب الدولة على العالم تبعا للمساحة : 

 الموقع : قارة اسٌا

 اللؽة الرسمٌة : الٌابانٌة .

 ة الرابعة عالمٌا.على حسب تنصٌؾ بٌرسون فً المرتب نفت االنظمة التعلٌمٌة فً الٌابانص

 أهداؾ التعلٌم فً الٌابان : 

 الرامً الى اكتساب معرفة وثقافة واسعتً النطاق . االتجاهتعزٌز  -1

 تطوٌر قدرات االفراد واحترام قٌمتهم . -1

 تقدٌر قٌمة العدل والمسؤولٌة والمساواة والتعاون واالحترام . تجاهبناء موقؾ اٌجابً  -4

 ه احترام التقالٌد والثقافة المحلٌة وحب الوطن .بناء موقؾ سلوكً تجا -5

 نظام التعلٌم 

 5سنوات , والجامعٌة  4سنوات , والمرحلة الثانوٌة  4سنوات , والمرحلة المتوسطة  7المرحلة االبتدائٌة تتكون من  -

 سنوات , ورٌاض األطفال ودور حضانة االطفال لمن همن دون سن الست سنوات .

سنوات , والعام الدراسً ٌقسم الى ثالثة فصول , أما الجامعات  ,الٌابانً تعلٌما الزامٌا ومجانٌا لمده  وٌوفر نظام التعلٌم

 فتتكون من نظامٌن فصلٌٌن .

 ساعات ٌومٌا . 7وٌدرس الطالب ستة اٌام فً االسبوع بمتوسط 

 التعلٌم المهنً 

 الى سوق العمل . ٌمتلك الٌابان نظاما فاعال للؽاٌة وؼٌر مسبوق لالنتقال بالطالب

 تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 توجد مدارس ذوي االحتٌاجات الخاصة فٌها وٌعتمد نوع التعلٌم الخاص الذي ٌحصل علٌه الطفل على مستوى االعاقة لدٌه .
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 المدارس فً الٌابان 

فرة وفً ؼاٌة البساطة ٌمضى الطلبة فً مدارسهم وقتا اقل من بعض الدول االخرى , فالكتب الدراسٌة صؽٌرة ومتوا

 والمبانً المدرسٌة عملٌة للؽاٌة .

 الطلبة فً الٌابان: 

 ٌربى الطالب على احترام معلمٌه واالشخاص األكبر سنا وٌتعلم اتباع الصواب وااللتزام بالترتٌب وحسن التنظٌم .

 المعلمون فً الٌابان : 

 فً الٌابان . ٌحصل المعلمون على اجور عالٌة , ومهنة التدرٌس مهنه جذابة

 تموٌل التعلٌم 

ٌجري تموٌل المدارس العامة بمزٌج من الدعم الوطنً ومن البلدٌات والمحافظات , وٌحصل القطاع الخاص على قدر كبٌر 

 % من رواتب المعلمٌن فً المدارس الخاصة .61من التموٌل الحكومً حٌث تدفع الدولة 

 المنهاج المدرسً :

 الٌابانٌة . والتكنولوجٌاٌجري وضع المناهج الدراسٌة من قبل وزارة التعلٌم والثقافة والرٌاضة والعلوم 
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 سنغافورة -6

  نسمة6.571.411:  السكان عدد

 ؼٌر متاح:  الفقر خط تحت السكان

 117: السكان لعدد تبعا العالم على الدولة ترتٌب

 مربع كم7,1:  المساحة

 1,1:  للمساحة تبعا العالم على الدولة ترتٌب

 اسٌا قارة:  الموقع

 ماندارٌن:  الرسمٌة اللؽة

النظام التعلٌمً فً سنؽافورة فً المرتبة الخامسة عالمٌا, وقد  1111صنفت بٌرسون للخدمات التعلٌمٌة فً تقرٌرها عام 

البها ثانٌا فً الرٌاضٌات ورابعا م مراتب متقدمة عالمٌا حٌث حل ط ,111حقق طلبه سنؽافورة فً اختبارات بٌزا فً عام 

حل طلبه سنؽافورة ثانٌا فً الرٌاضٌات وثالثا فً العلوم وثالثا  1111فً العلوم وخامسا فً القراءة .وفً ذات االختبار عام 

 فً القراءة .

 أهداؾ التعلٌم فً سنؽافورة 

 :هذه األهداؾ تستهدؾ الفرد 

 بٌن الخطأ والصواب وٌتحلى بالمرونه والقدرة على التكٌؾ .شخص واثق من نفسه ٌملك حسا قوٌا للتمٌٌز  -1

 مسهم نشٌط قادر على العمل بفاعلٌة ضمن الفرٌق . -1

 متعلم موجه ذاتٌا . -4

 مواطن معنً بمصلحة وطنه . -5

 مراحل التعلٌم االساسً فً سنؽافورة 

للمدرسة الثانوٌة ) التً تطلق علٌها معظم البلدان ٌتكون النظام التعلٌمً من ست سنوات للمرحلة االبتدائٌة ,واربع سنوات 

(, ومن سنة إلى ثالث سنٌن من المدرسة ما بعد الثانوٌة 17األخرى المدرسة الثانوٌة الدنٌا , وتنتهً فً سنؽافورة عند سن 

 ,1و  11بٌن   ا) التً تطلق علٌها معظم الدول األخرى المدرسة الثانوٌة العلٌا ( , والتً تكون أعمار الطلبة عندها م

 وٌمكنهم االستمرار الى التعلٌم العالً .

 المرحلة التمهٌدٌة 

تتكون من دور الحضانة التً تستقبل األطفال حتى سن ثالث سنوات , ومن رٌاض األطفال التً تستقبل االطفال فً سن 

 أربع وخمس سنوات .
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 المرحلة االبتدائٌة 

 ن األولى إلى الرابع ( وصفان توجٌهان ) الخامس والسادس(تتكون من ست صفوؾ : اربعة صفوؾ تأسٌسٌة ) م

 وهً مرحلة الزامٌة مجانٌة , وعند اتمام الصؾ السادس ٌكون هناك اختبار لتقرٌر مدى مالءمة التلمٌذ للتعلٌم الثانوي.

 التعلٌم المهنً

وهدفه تؽٌٌر التعلٌم المهنً  1,,1فً عام اهتمت سنؽافورة بالتعلٌم المهنً وكان أبرز انجازاتها تأسٌس معهد التعلٌم التقنً 

 جذرٌا .

 تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة 

توفر مدارس ذوي االحتٌاجات الخاصة برامج تعلٌمٌة متخصصة تهدؾ الى تنمٌة مقدرات التالمٌذ ومساعدتهم , وتصاغ 

 على دعم من احترافٌٌن طبٌٌن . اجل جمٌع التالمٌذ دون استثناء, وٌحصل التالمٌذ اٌضاالخطط التعلٌمٌة الفردٌة من 

 مدارس التعلٌم الخاص

الذٌن ٌعانون ضررا بالبصر أو السمع او عجزا فً التعلم أو عجزا فً  الطلبةتبنى هذه المدراس بما ٌناسب نوع العجز مثل 

 النمو .

 تعلٌم الراشدٌن 

على الحصول على درجة أو شهاده  الثانوٌةمدرسة ٌُشجع الراشدون الذٌن لم ٌتابعوا التعلٌم ما بعد الثانوي عند التخرج فً ال

 الحقا فً مسٌرتهم المهنٌة .

  المعلمون و

االكادٌمٌة للمرشحٌن من المعلمٌن  باإلنجازاتٌتم اختٌار المعلمون وفق الختبارات عدٌدة  وتولً الوزارة اهتماما شدٌدا 

 إلى حد بعٌد مع المهن األخرى . سنؽافورة متساوٌةومهاراتهم فً التواصل وحافزهم للتعلٌم ,وتعد رواتب المعلمٌن فً 

 تموٌل التعلٌم فً سنؽافورة 

 التعلٌم مجانً لجمٌع االطفال , وتصنؾ المدارس إما بوصفها مدارس حكومٌة أو مدعومة حكومٌا .

 المدراس فً سنؽافورة 

 ن المدارس .تبنت الحكومة استراتٌجٌة تعتمد على انشاء مدارس مستقلة ورفع درجة المنافسة بٌ

 المنهاج الدراسً 

 ٌركز المنهاج الوطنً فً سنؽافورة على ثالثة مجاالت : 

 المعرفة والفهم والتطبٌق . -1

 المهارات والعملٌات . -1

 االخالق والمواقؾ . -4
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 المملكة المتحدة -6

 نسمة 74.4,6.615عدد السكان : 

 (1117%)15السكان تحت خط الفقر : 

 14العالم تبعا لعدد السكان :ترتٌب الدولة على 

 كم مربع 154.711المساحة : 

 11ترتٌب الدولة على العالم تبعا للمساحة : 

 الموقع : قارة اوروبا

 اللؽة الرسمٌة : االنجلٌزٌة .

فً  فً المرتبة الحادٌة والعشرٌن فً العلوم والمرتبة الثالثة والعشرٌن 1111جاءت المملكة المتحدة فً اختبارات بٌزا عام 

 القراءة  وفً المرتبة السادسة والعشرٌن فً الرٌاضٌات .

 أهداؾ التعلٌم فً المملكة المتحدة :

 رفع معاٌٌر التحصٌل العلمً . -1

 ردم هوة التحصٌل العلمً بٌن األؼنٌاء والفقراء . -1

 اصالح نظام المدارس . -4

 تقدٌم الدعم لجمٌع األطفال والشباب . -5

 ارة وكفاءتها .تحسٌن فعالٌة اإلد -6

 مراحل التعلٌم االساسً فً المملكة المتحدة 

 التعلٌم فً سنوات الطفولة المبكرة 

  اسبوعٌا فً السنة . 41ساعة حضانة مجانٌة على امتداد  16سنوات  5-4ٌحق لكل طفل فً انجلترا فً عمر 

 مرحلة التعلٌم االبتدائً 

 أن ٌكونوا قد بلؽوا سن التعلٌم اإللزامً وهو سن الخامسة . ٌجب أن ٌبدأ االطفال فً المدراس االبتدائٌة بعد

 مرحلة التعلٌم الثانوي 

( تعلٌمه بدوام كامل بما ٌناسب عمره وقدراته وملكاته واحتٌاجاته 17-6ٌجب أن ٌتلقى كل طفل فً التعلٌم االلزامً )

 التعلٌمٌة الخاصة .وقد حدد المنهاج الوطنً اربع مراحل رئٌسه هً : 

 لة الرئٌسة األولى : العامات األول والثانً ) حتى سن السابعة (المرح
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 المرحلة الرئٌسة الثانٌة : األعوام الثالث والرابع والخامس ) من سن السابعة حتى الحادٌة عشرة (

 المرحلة الرئٌسة الثالثة : األعوام السابع والثامن والتاسع ) من سن الحادٌة عشرة حتى الرابعة عشرة (

 سادسة عشرة (المرحلة الرئٌسة الرابعة : العامان العاشر والحادي عشر ) من سن الرابعة عشرة حتى ال

 وٌشمل التعلٌم الثانوٌة ثالث مراحل :

 سنة (15-11المرحلة الرئٌسة الثالثة ) من سن 

 سنة (17-15المرحلة الرئٌسة الرابعة ) من سن 

 سنة وتستمر عادة سنتٌن . ,1-17مرحلة ما بعد التعلٌم االلزامً من سن 

 المدراس فً المملكة المتحدة 

 تقسم الى مجموعتٌن : مدارس القطاع الحكومً ومدارس القطاع المستقل .

 مدارس ذوي االحتٌاجات الخاصة 

با تصمم بحٌث تلبً احتٌاجات أولئك الذٌن ال ٌستطٌعون االلتحاق بالمدارس العادٌة وٌتلقى المعلمون فً هذه المدارس تدرٌ

 خاصا .
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 هولندا -7

 نسمة 17.116.141عدد السكان : 

 (1116)11.6السكان تحت خط الفقر : 

 76ترتٌب الدولة على العالم تبعا لعدد السكان :

 كم مربع 51.654المساحة : 

 146ترتٌب الدولة على العالم تبعا للمساحة : 

 الموقع : قارة اوروبا

 اللؽة الرسمٌة : االلمانٌة .

ؾ بالمرتبة العاشرة فً القراءة والمرتبة الحادٌة عشرة فً الرٌاضٌات  ,111هولندا فً اختبارات بٌزا عام حل طلبة 

 والمرتبة الحادٌة عشرة فً العلوم.

 . 1114وجاءت هولندا فً المرتبة الرابعة فً مجال االبداع على مستوى العالم فً عام 

 :هولندا فً التعلٌم هداؾ

 مع التعامل بطرٌقة والثانوي االبتدائً التعلٌم فً هولندا نجاح مصادر فً بحث أي ٌبدأ أن ٌجب: ٌةاالبتدائ المرحلة أهداؾ

 حلت هولندا أن البلدان أؼنى فً األطفال رفاه حول ,111 عام الٌونٌسٌؾ منظمة به قامت مسح وجد فقد. الصؽار األطفال

 .وسعادتهم األطفال رفاه فً األولى المرتبة

 أن كما. لها كبٌرة مالٌة مبالػ بدفع ذلك وٌبدأ. أطفال لدٌها التً للعائالت المالً والدعم الخدمات من جداً  عال   مستوى تقدم إذ

 الجدٌدة األم لمساعدة ٌومٌة ساعات خمس وتقدٌم المجانٌة, الوالدة وخدمات الحوامل, رعاٌة ٌشمل المجانً الصحً التأمٌن

 فً التعلٌم نظام مع بسالسة النظام هذا دمج وٌجري. واألقلٌات الفقٌرة لؤلسر كبٌرة مساعدات هولندا تقدم كما. المنزل فً

 .المبكرة الطفولة مرحلة

 .اللعب وجماعات الطفولة رعاٌة مرافق ضمن والنمو للعب الكافٌة والمساحة الفرصة الصؽار لؤلطفال تتوافر كما

: رئٌسة أنماط ثالثة إلى الهولندي التعلٌم نظام فً المدارس تقسم إذ. هولندا فً أطفالهم تعلٌم طرٌقة اختٌار لآلباء ٌتسنى

 .الدٌنً ؼٌر التوجه ذات المستقلة والمدارس البروتستانتٌة, أو الكاثولٌكٌة المستقلة والمدارس الحكومٌة, المدارس

 :هولندا فً التعلٌم وزارة

 ٌتعلق فٌما للطالب التحصٌل أهداؾ وضع وعن الوطنً, الدراسً المنهج وضع عن المسؤول هولندا فً التعلٌم وزارة ُتعد

 .المرجوة األهداؾ تحقٌق فً الطالب ومساعدة المنهج بتنفٌذ القٌام كٌفٌة للمدارس وتعود. المنهج بهذا

 زٌارة مهمتها للتفتٌش هٌئة الهولندٌون أوجد مسؤولة, بصورة ٌتصرفون التعلٌمً وفرٌقها المدرسة إدارة ان من وللتأكد

 وتحقق المقرر المنهج تنفذ المدارس كانت إذا ما حول وللعامة للوزارة التقارٌر وإعداد منتظم, مواعٌد جدول وفق المدارس
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 لكن ما, مدرسة إؼالق للوزارة وال التفتٌش لهٌئة ٌمكن ال أنه ذكره الجدٌر ومن. القواعد حسب األموال وتصرؾ األهداؾ

 .الهٌئة بتقارٌر تهتم المدارس لجعل ذاته بحد كاؾ   التهدٌد وهذا عنها, التموٌل إٌقاؾ ٌمكنهم

 نظام التعلٌم فً هولندا

التعلٌم الزامً وٌجب على كل طفل الحضور الى المدرسة بدوام كامل ابتداء من الٌوم الدراسً االول من الشهر الالحق  

 عشر عاما دراسٌا .لعٌد مٌالده الخامس , وٌنبؽً لؤلطفال االلتزام بالدوام الكامل مده اثنً 

تستمر المرحلة االبتدائٌة ثمانً سنوات دراسٌة تبدأ من عمر الرابعة حتى الثانٌة عشرة , اما المرحلة الثانوٌة فتبدأ بعد انتهاء 

برنامج  –برنامج التعلٌم الثانوي العلمً  –وتتكون من ثالثة مسارات هً : برنامج  التعلٌم الثانوي العام   االبتدائٌةالمرحلة 

 التعلٌم الثانوي المهنً .

 التعلٌم المهنً

ٌدرك الهولندٌون أهمٌة التعلٌم المهنً واالحترافً وقد أسسوا نظاما شامال للمؤهالت بهدؾ رفد كل قطاعات االقتصاد 

 بعمال ذوي تأهٌل عال .

 المدراس فً هولندا 

قاللٌة التً تتمتع بها المدارس بحرٌة تأسٌس واختٌار المدارس بدرجة عالة من االستقاللٌة , وتستكمل درجة االستتتمتع 

 المدرسة .

 المعلمون فً هولندا 

مهنة  -1111ٌملك فً الوقت الحالً واحد من كل خمسة معلمٌن شهادة ماجستٌر , وقد وضعت خطة عمل ) المعلم سنة 

 ضل أن ٌكون شهادة ماجستٌر .ٌجب أن ٌكون لدى المعلمٌن مستوى عال من التعلٌم ٌف 1111قوٌة (هدفها بحلول عام 
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 نيوزلندا: -8

 نسمة  5.476.114:  السكان عدد

 ؼٌر متاح:  الفقر خط تحت السكان

 117: السكان لعدد تبعا العالم على الدولة ترتٌب

 مربع كم 171.111:  المساحة

 17:  للمساحة تبعا العالم على الدولة ترتٌب

 استرالٌا قارة:  الموقع

 االنجلٌزٌة .اللؽة الرسمٌة : 

حٌث ٌقدم الطلبة أداء أعلى  1111أصبحت نٌوزٌلندا إحدى الدول التً تقدم افضل أداء فً اختبارات بٌزا منذ انطالقة عام 

 من متوسط دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة فً مجال القراءة والعلوم والرٌاضٌات .

 نظام التعلٌم فً نٌوزٌلندا 

تعلٌم طفولة مبكرة , وتعلٌم ابتدائً , وتعلٌم ثانوي , وٌعد التعلٌم الزامٌا لالطفال الذٌن تتراوح ٌتألؾ من ثالث مراحل : 

 وتذهب ؼالبٌة الطلبة إلى دور الحضانة بدءا من سن ثالث سنوات أو اربع .اعمارهم بٌن السادسة والسادسة عشرة ,

مسة أعوام , وٌدخل الطلبة مرحلة التعلٌم الجامعً بعد اكمالهم وتستمر المرحلة االبتدائٌة ثمانٌة أعوام ,والمرحلة الثانوٌة خ

المرحلة الثانوٌة وٌحصلون على شهاده البكالورٌوس بعد ثالث سنوات , ؼٌر أنهم ٌكملون عامهم الرابع فً الجامعة على 

 نحو اعتٌادي بهدؾ نٌل مرتبة الشرؾ .

 ل .والتعلٌم فً المداس التابعة للقطاع الحكومً مجانً بالكام

 تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 ٌملك الطلبة من ذوي االحتٌاجات الخاصة فً نٌوزٌلندا الحق القانونً فً التعلٌم فً المرحلتٌن االبتدائٌة والثانوٌة .

 التعلٌم المهنً

 منظمة تدرٌب صناعٌة . ,4بنت نٌوزٌلندا نظام تعلٌمً مهنً قوي وأنشئت 

 المدارس فً نٌوزٌلندا 

المدارس من قبل مجلس أمناء المدرسة وٌتكون من مدٌر المدرسة وممثل عن الكادر الوظٌفً وممثل منتخب عن االباء تدار 

 ومتطوعٌن من المجتمع المحلً .

 المعلمون
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تقدم مؤسسات علمٌة متعددة برامج اعداد للمعلمٌن من بٌنها : الجامعات , وكلٌات التعلٌم , والكلٌات متعددة الفنون 

على بكالورٌوس فً التعلٌم أو ٌجتازوا برنامج  ٌحصلواات الخاصة لتدرٌب المعلمٌن , وٌجب على المعلمٌن أن والمؤسس

 دبلوم تدرٌس من سنه الى سنتٌن بعد البكالورٌوس من قسم اخر .

 وتقترب رواتب المعلمٌن المحددة قانونٌا فً نٌوزٌلندا من المتوسط فً منظمة التعاون والتنمٌة .

 

 اسويسر -9

 نسمة 7.117,,.1عدد السكان : 

 (1111),.1السكان تحت خط الفقر : 

 7,ترتٌب الدولة على العالم تبعا لعدد السكان :

 كم مربع 51.111المساحة : 

 147ترتٌب الدولة على العالم تبعا للمساحة : 

 الموقع : قارة اوروبا

 اللؽة الرسمٌة : األلمانٌة .

 .العلمً والتحصٌل المعرفة فً العالم مستوى على تاسعاً  سوٌسرا 1111 فً التعلٌم عن بٌرسون مؤشر صّنؾ

 1115 عام 11 المرتبة إلى وتراجعت

 ,,61 بـ القراءة فً 11 والمرتبة نقطة, 641 بـ الرٌاضٌات فً , المرتبة فنالت 1111 لعام بٌزا باختبارات سوٌسرا حلّت

 .616 بـ العلوم فً ,1 والمرتبة

 التنافسٌة تقرٌر بحسب وذلك العالمً, الصعٌد على االقتصادٌة التنافسٌة القدرة حٌث من األولى تبةالمر فً سوٌسرا حلّت

 .1115 لعام العالمٌة

 .م1114 عام فً الصادر العالمً اإلبداع تقرٌر بحسب اإلبداع مجال فً عالمٌاً  األولى المرتبة فً سوٌسرا جاءت

 من والمعرفة التعلٌم من كل   فأصبح الطبٌعٌة مواردها فً العوز بسبب والمعرفٌة, العلمٌة وبالجوانب بالتعلٌم سوٌسرا اهتمت

 .لها جداً  المهمة الموارد

 من بالرؼم فٌدرالٌة إلى لتتحول م1151و 11,1 بٌن ما كونفٌدرالٌة وكانت مستقلة, شبه مقاطعة 17 من سوٌسرا تتكون

 السوٌسرٌة الكونفٌدرالٌة اسمها بقاء

 مسؤولٌة من ٌسٌر ؼٌر بجزء «الكانتونات» الوالٌات تضطلع حٌث والالمركزٌة, بالفٌدرالٌة سوٌسرا فً التعلٌم نظام ٌتمٌز

 .هناك التعلٌم

 وتتفاوت التعقٌد, من عالٌة درجة والكانتونات الفٌدرالٌة مستوى على سوٌسرا فً التعلٌم فً المسؤولٌات تشارك عملٌة تبلػ

 .ألخرى تعلٌمٌة مرحلة من
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 للتعلٌم متنوعة هٌاكل ثمة سوٌسرا, فً الكانتونات مستوى على التعلٌم نظم من الكبٌر العدد لهذا المشترك للتعاٌش نظراً 

 .اإللزامً

 أو العامة المناهج فً للنجاح سوٌسرا فً الطالب تحضٌر على تعمل متقدمة, أو أساسٌة متطلبات ذات عدة مسارات توجد

 .الختٌاره وفقاً  المهنٌة

التعلٌم االلزامً فً سوٌسرا الى اربع مراحل : مرحلة ما قبل المدرسة , والمرحلة االبتدائٌة , والمرحلة الثانوٌة ) ٌنقسم 

 المتوسطة ( , والمرحلة الثانوٌة العلٌا , الى جانب التعلٌم العالً وتعلٌم الراشدٌن .

 كندا – 11

  نسمة 45.671.111:  السكان عدد

 %5.,:  الفقر خط تحت السكان

 41: السكان لعدد تبعا العالم على الدولة ترتٌب

 مربع كم 15.711,.,:  المساحة

 1:  للمساحة تبعا العالم على الدولة ترتٌب

 امرٌكا الشمالٌة  قارة:  الموقع

 االنجلٌزٌة .:  الرسمٌة اللؽة

 الدول أحد نفسها كندا وجدت 1111 عام ففً. الدولٌة التصنٌفات فً األولى المراتب تبوء فً نسبٌاً  العهد حدٌثة كندا تعد

 فً كندا لنتائج عالٌة معدالت عن كشفت التً الالحقة" بٌزا" اختبارات فً النتائج هذه تأكٌد وجرى. المجموعة فً الرائدة

 .الطلبة درجات فً الكبٌرة الفوارق ؼٌاب تمٌزاً  النتائج هذه زاد وقد االختبارات

 سابعاً  جاءت أنها إال العلمً, والتحصٌل المعرفة فً العالم مستوى على عاشراً  كندا 1111 فً للتعلٌم بٌرسون مؤشر صّنؾ

 1115 عام فً

 :كندا فً التعلٌم نظام

 إحداهما الوالٌات, بعض فً والتعلٌم للتربٌة وزارتان أو والتعلٌم, التربٌة عن مسؤولة وزارة إقلٌم أو مقاطعة كل فً توجد

 والتعلٌم التربٌة وزارة ٌرأس. المهنً والتدرٌب الجامعً التعلٌم عن مسؤولة والثانٌة والثانوي, االبتدائً التعلٌم عن مسؤولة

ناً  التشرٌعً المجلس فً منتخباً  عضواً  ٌكون وزٌر الوالٌة فً ٌّ  إلى وتوكل. القضائٌة الوالٌة حاكم قِبل من منصبه فً وُمع

 .اإلدارٌة الدوائر شؤون تسٌٌر مسؤولٌة الوزراء نواب

 والتموٌل المعلم, انتقاء: هً عوامل 4 إلى بٌزا اختبارات فً كندا حققتها التً القوٌة النتائج الكندٌٌن المسؤولٌن بعض عزا

 .المقاطعات ومناهج العادل,

 :والتعلٌمٌة التربوٌة العملٌة فً اآلباء مشاركة

 بالنسبة ثمٌنة قٌمة ٌمثلون عدهم وٌمكن أبنائهم, تعلٌم عموماً  ٌدعمون كندا فً اآلباء أن المراقبون ٌالحظ الثقافة, ناحٌة من

 الطالب أن إلى الطالب, عند الفراغ أوقات فً القراءة عادات حول" بٌزا" باختبارات المقترنة البٌانات ُتشٌر حٌث للمدارس,

 .العالم فً آخرٌن أطفال أي من أكثر المتعة أجل من ٌومٌاً  ٌقرؤوا أن المحتمل من الكندٌٌن
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 من العدٌد فً والتعلٌم التربٌة وزارات وُتشجع. التربوٌة والمناشط العام للتعلٌم بدعمها تقلٌدٌاً  الكندٌة الثقافة تمٌزت كما

 وٌجري ,"والمعلمٌن اآلباء جمعٌات" كلها المقاطعات فً تنشط كما. المدارس فً لآلباء المتزاٌد االنخراط الكندٌة المقاطعات

 .االستشارٌة المجالس أو المدارس مجالس فً المشاركة على المقاطعات بعض فً اآلباء تشجٌع

 :المعلمٌن رواتب

 التعلٌمً المستوى من باآلخرٌن قورنت ما إذا للؽاٌة مرتفعة تبقى ما ؼالباً  لكنها ألخرى, مقاطعة من المعلمٌن أجور تتفاوت

 .والتنمٌة االقتصادي التعاون منظمة فً المعلمٌن أجور متوسط تتجاوز كما. ذاته

 بالمرحلتٌن وتقوٌمها التربوٌة العملٌة وتنظٌم التعلٌم بمسؤولٌات( 14) الكندٌة الوالٌات فً والتعلٌم التربٌة وزارات تنهض

 .والثانوٌة االبتدائٌة

 

 


