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 الملخص
ولتعلمللللل تعلمي للل اتوعل للللد تيمثللللتعليم لللر تإللللاتيتعاتلللييعير رلكتعل ادرللل تعل  لللي تلللل 

تد ماتلل فتل يم للر ت لل تعلمم رلللكت ع للحت لل تتللاعًاتلملليمعتلملللتلمدلليمتي للاتعللل ولتدلللتعلوع ف
علي مايلل تعلملللد  اتة للل  تةلللحتةتللقلدليمتعلت ر رلل ت لل تيت رللتتعدلللتعلمللما توعتللي يع تلت

تتتوي  دقل.ت لليم ر تيمثلتعت ت وع  تي مر تعلمصلل تعل ميي تو  عتدديايلكتي  ي قل.
ويق فتعل تثتةللحتعليميفتع حتعلماعدلتطاي  تعلم  تعلمللرةيعتع للحتلملللاتعليم للر ت
 لللل تتلللل ول ا عاتوعليملللليفتع للللحتم رلللل تلملللللاتعليم للللر اتوعليملللليفتع للللحتعم رلللللكتعل ملللللات
عليم رملللل ت لللل تتلللل ول ا عاتوعلياتلللللتةلللللحتياتللللرلكتول و تددللللي للعتلي للللاييتعل ملللللات

تعلمصيي.تتت عليم رم
مللا متدات ملللنتعل ملليياتويييتللفت  ييللمت لل ت لليو عتيميملل تعل تللثتعلتلللل تع للحتل

يت رلللتعل ملللاتعليم رملل اتتلل ت،للي ت قمللماتوعلااللافتع للحتعلماعدلللتطاي لل تعلملل  اتوعليلل ت
اتالموجهـا عليللرلل  تتكيييعبطتدعتبمضللقلتويللرةيت لل تيت رلللتعل ملللاتو للتتعلث ةلل تد الللل

 رمرلللل اتوعل  للللط.تويمللللمل تعل  دلللل  اتوعل للللر تعليي ايلللل اتوعتلللل عفتعليي رلللل اتوعلدرلتلللل تعليم
ــا  ويملللملتعلقر للللتعلي مرمللل .تتوالتنظـــي  ويملللمل تا لللالتعل للل  اتوعلمللل ق اتتوالعمليـ

توطيعئتتعلي  يساتوعالع عاتوعلي اي اتوإع علتعلمم مرل.
توياتلتعل تثتةلحتع لتدلتعلم يي لكاتد قل 

تع.تتعلياتعتبللمملت تعل  ر توعلمق ر توعالتيملاتمقلاتليا ريتعل ا تعل ميي تعلملتيتت-
 

تت رل تعليي رل تلللللتإللدم تت يتعلمرخت ل توعالع عتعليم رمر تعلمدلع ت,تعتيل تعليي ر تعلم لت*
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ت  طتةتييعير رلكتةت حتعل ملاتعليم رم تبمي   لكتعلي مر تعالايصللي .تتت-
تالي للل تعل لليع عكتتل لل اتت- يم للرلتعل رللللعتعلم  تللر اتلرصلل لتدلل ،يتعلم  تلل تد للاالم

تبملت،ي لتبتدعتع يرلإللكتودي   لكتعلميم مرلتوعلملد رلت  تعلم  ت .تت
 للااتع للحتعلت لللتوعلي  للرلتةلللحتيتالتعل لدملكتعلمصلليي تدلللتإللدملللكتي  ر يلل تيت-

تإللدملكتييتفتع حتعكيدل تدقل عكتعام ععتوعالمي ل توعلي  ريتعل لا .تت
زيلللللعت وعيللللبتعلمم مللللرلتبملللل لتتللل اياتع للللحتعتللللل تعلي للللاييتعلمق لللل توع لعًتت-

تعلميمرف.تت
علمملللتع للحتةعلل علتعلمم لل تعل لللل تع للحتةكدللل تعل لل  تدقللل عكتعلي  رلليتعل لالل اتت-

تلم لتبتليم ر تتذعتعل اعتدلتعلي  ريتودمل تليم.تتويقرئ تعلم لختع
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Abstract 

An Analysis of the educational system in the Republic of Singapore 

using Mohelman theoretical model  

Education is the essence of major national strategies for both the developed and 

developing countries, because of the obvious roles of education in the overall 

development process that those states have seen, besides   education contributes to 

the security , stability and progress of peoples ,as education is the most important 

factor of the human resources development and raising their training standards . 

The research aims to: identify the long - term factors influencing the education 

system in Singapore, as well as to identify the educational system architecture in 

Singapore, and also to identify the educational system operations in Singapore, in 

order to make recommendations and lessons to develop the Egyptian educational 

system . 

The current research depends upon Mohelman theoretical model, its concept 

focuses on the need for the educational system analysis in order to be understood, 

and to identify  the long - term factors which are interrelated with each other and 

affect the system analysis in accordance with the following three components: 

guides include philosophy , educational values, goals of education, educational 

policy, plans, and organization includes organizational Structure, and processes 

includes students admission, curriculum, teaching methods, management, 

evaluation and teachers preparation . 

The research suggested a number of proposals including: 

• Expansion and attention to technical and vocational institutes to 

provide skilled manpower. 

• Linking educational system reform strategies with requirements 

of economic development. 

• Empowerment of school leaders so that the school 

principal is authorized to take all decisions that commensurate 

with the needs and requirements of the learners and staff at the school. 

• Transforming Egyptian universities from traditional universities 

based on conservation and learning by heart universities to focus on the 

acquisition of creativity, innovation and critical thinking skills. 

• Increasing teachers’ salaries annually on the basis of professional 

development and excellent performance. 

• preparing teachers who are  able to 

give the students the skills of critical thinking, the right climate to teach 

this kind of thinking and its practices. 
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 المحور األول ـــ اإلطار العام للبحث:
 مقدمـة:  

يمثللللتعليم لللر تإللللاتيتعاتلللييعير رلكتعل ادرللل تعل  لللي تلللل ولتعلمللللل تعلمي للل اتوعل للللد ت
ع للحت لل تتللاعًاتلملليمعتلملللتلمدلليمتي للاتعللل ولتدلللتعلوع تد ماتلل تل يم للر ت لل تعلمم رلللكت

قلدليمتعلت ر ر ت  تيت رللتتعدلللتعلمللما توعتللي يع تلتوي لل دقلاتعلي ماي تعلملد  اتملتوإت
ت لليم ر تيمثلتعت ت وع  تي مر تعلمصلل تعل ميي اتو  عتدديايلكتي  ي قل.تت

دللللتتلللذعتعلم   لللتتمللل عكتعلللل ولتعلمي  دللل ت للل تيتللل ،ثتوي لللاييتلممقللللتعليم رمرللل ات
تلياعكللبتي للاتعليورلليعكاتوي صللبتتللذعتعليتلل ،ثتوعلي للاييتع للحتعليم للر تتم  يلللحت ئردلل  ف

تلمم رلل تعلي مرلل تعلملللد  اتدملللتل لللتعلمللل تعللل ولتعل لدرلل تعلدلللعر تةلللحتيت رللتت وعتلتلل  ف
اللل  تد لتلللبتدلللللتعلي مرللل تةللللحتل عتلللل تلمللل تعليم للللر ت للل تي لللاتعللللل ولاتوعلاالللافتع للللحت

ت(.تت40اتص2009ع ت ل تعلي تعلكتةلحتتذعتعلي ا توعلي  ا.ت)إلاتيات
يملت  تغضانتعلم التعل  ر لل تعلمل للر اتويم تل لحتت ول ا عتاص تغريتعللي ات

   ت   لتت ول ا عتةت  لكتتلئ  تإلم لتد قلتلول تدي  دلل ات  لل تعلي  لللتدلللتإلفيلليعت
  رلليعت للل تداع لتللللتعل  رمرلل اتوتللل لنتدمممقللل تعدرللانتةللللحتلولللل تيي لللمتتدلللعتدملللل،ريت

دلللتعل ولتعلص لعر تع كثلليتي للا معت لل تعلملللل اتوعل ضلللت،يإلللعتةلللحتهلللحتتللاعنت،للاهت قللات
اللتلللتةلللحتيت رللتتتللذعتعاتلل حاتوتلللللتتلل ول ا عتالتيمي للاتدللاع لتط رمرلل تيدلللع تلت
ع للحتيت رللتتلملللاتعايصللللياتولللذعتععيمللل ت لل تيت رللتتعلمم لللفعتعالايصللللي تع لللحت ع ت

 
تت رل تعليي رل تلللللتإللدم تت يتعلمرختعتيل تعليي ر تعلم ل ل توعالع عتعليم رمر تعلمدلع ت,تت*
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علمللتعلت ر  تعلللذيتيمي  للمتوتللاتعالدلللناتو لللاتدلللتملل لتةتلل حتلملدقلللتعليم رملل ت
علمللللل تمللل تللللفععات  للل تعي للللتعنتعليم لللر تيمثللللتعللللذيتيمللل تع للل تع الللحتعلممللل تعليم لللر ت للل ت

ع صلليمعتعتلتللريلت لل تي للايلتعدلل تدا لل عتد اللل تدلللتإلملعلللكتعيارلل تول، رلل تديضللل   ت
(Ng, 2007, PP. 235, 236)ت.تت

وي للعتإلفيلليعتتلل ول ا عتمللرلتعلمتللرطتعلق لل يتو تلليتعلصللرلتعل  للا  اتوددللل يقلتالت
الل توعإلقلللتتلل ول ا عتعلم ،لل تاتوتلل تدلللتلولتإل للا تيلليوت تللرلاتوت2تلل تت647.5يي لوزت

ااتة تتللللللتي ي لليتةللللحت1965دلللتعليتلل يلكتبمللل ت صللالقلتع للحتعالتلللي  لت لل تعلللات
علمللاع لتعل  رمرلل اتتملللتتلللللتيملللل تدلللتدملل الكتب لللل تعللرلل اتول  قلللتعتللي لعلتعنت
يتيللللتديي للل تدي  دللل ت للل تتللل  تعلي ل دلللر اتبلعي ل تللللتة للل  تعلللل ولتع كثللليتاللل  عتع لللحت

ت(.تت61اتص2008ل ت)ا اعاتعلي ل ست  تعلمل
ويي تعلي  رطت  تعل ملاتعليم رم تعلد ول ا يتع حتعلمديا تعليتللم ت)علت للاد (ت
دللللتمللل لتعللل لتدللللتع إلقلللفعتعلمي صصللل اتعليللل تي لللااتميت ،للل تعال يرلإلللللكتعلي  ي رللل ت
وعليم رمرلل توعل لليعد تعلم ئملل اتايلل لعتي للاتعال يرلإللللكتدلللتوإلقلل تلملليتتللاوتعلممللل.ت

إلقفعتبصرلغ تعتلل عفتدتلل لعت رملللت،يم للتتبسعلل علتوددلليايلكتعل للل ثرلتكملتي ااتتذهتع 
علتعملاتوعلملد رلتعلميعلتي اييت اتود لالكتعلي اييتعلم ي  لل اتويميملل تتللذعتعل ملللات
بملل لتعتلتلل تع للحتلملللاتعلي مللذعتعلمق رلل توعلللذيتيمللل صت رللمتعلمرتدلللكتبصللا عتت رلليعت

ت(.تت445اتص2006و ملل ت)علم ايات
عليم رملل ت لل تتلل ول ا عتبملل لتعتلتلل تع للحتعال عصتعلم  لليتلملل  تويميملل تعل ملللات

عتمرلللل تي للللاييتعلثلللليوعتعل ملللليي اتودلللل  تيللللسةريت لللللاتع للللحتعلي لللل اتعالايصلللللليتوعليلللليعبطت
عالإليمللللع اتللللذعت مللللمت،لللي تل لللعتعل للل  تبمللل لتلعئللل تةللللحتعتللليو لتعل للليصتعليم رمرللل ت

 تع للحتع لعًتعل رلل ت)ع لل تعلميل  تلق تدعتعليسكر تعنتعم ر تعلي اييتيميم ت لل تع تللل
ت(.تت383اتص2012علتل لات

لتع ،للل عمتودي اعللل متل مرلللعتعل للل  ات ويلللا يتعل مللللاتعليم رمللل ت للل تتللل ول ا عت يتلللم
لي مر تا  عيق توعتيملدللليق تودرللالق اتوييمرللفتبللميوللل تعل ل رلل تعليلل تيم لللتعل لل  تدلللت

وتعلمملللاتوعلللذيتياظرفتتلدلتةد للليق تليت ر قلاتوتاتدلتترضملتلق تد للملت  تتللات
ت(.تت58اتص2008يميم تبم لتت ريتع حتع  ثتعلي  رلكتعلي  الاإلر ت)تللمرلات
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ويمللل تعليم لللر تعاتلللييعير ر تعليئردلللر تليت رلللتتع تللل عفتعالايصلللللي تعل ما للل ت للل ت
تلل ول ا عات  لل تتلللنتال يرلإللللكتعللل  لتعالايصللللي تلو تدقلل ت لل تيت ،لل تترلتلل تعليم للر ت

ليم للر تدلللتعملليزتد دلللتعلي لل اتعالإليملللع ت لل تتلل ول ا عاتوعت ع للمات يللحتعتلل لتلملللاتع
لتديتلل يملت عيللماتوعكيدللبتيللماممتوي للا هتدلللتل إللللكتعالتيملللات وي فتتذعتعل ملاتيلللد م
لتبلللللي ا عكتعل اعرللل ت لتوةر لللم علم رللللتعليللل تيتملللحتمقللللتع لللحتعلللل وعااتوتلللات،للليي طتع ي لطلللم

ت.تت(Yeoing & Ng, 2009, P. 109)علمللمر ت  تتذعتعلم للت
وا تل لتلملاتعليم ر ت  تت ول ا عتع لمل ات رلتل لتعل   تعلدلل ول ا يانت لل ت
م اغتديعكفتدي  د ت  تددلب لكتعلييل رلكتوعلم ااتعلمللمر اتو  لت تعلقلل ت لللزوعت لل ت

ت2003وت1999وت1995لألعللاعاتت(TIMSS)ددلللب  ت اتول لل ت  للفكتتللذهتعل يلللئ تلوالم
 تل  عتللل تعتللليع تي لللاوتعل للل  تعلدللل ول ا يرلتع ،للل عتد قللللتعلااليللللكتعلميتللل عتع ديي رلللت

(.تودملللت،لل عاتاإللليعًتتللذعت1اتص2016ل تللي للعتد قلللت)وي ر رلل يلتعلماتللاع تعلتلليعات
عل تثتل  عتعل تاثتعلي تي لوللتلملاتعليم ر ت  تت ول ا عتبص  تعلد اتوع للحتل عتلل ت

تعلتلل تبلتي  عاتلما مت  ةيتدات ملنتبص  تملت .
 أسئلة البحث:  

علصللوريعتييمرللفتب للالعت لل تعللل م تعليم رمرلل اتو  لتلل تة عتتلللللتدلللتعللل ولتتعللل ول
لصر  تعلصلل  تبستللستعل مللاتعالايصلللليتوعالإليملللع تدثلللتتلل ول ا عاتوتلل تيلل  م لتةلللحت
لتللرللللكتعل تلللثتعلم مللل اتل اتلللالتةللللحت لتويللل ار ملتو  لللم عل مللليت للل تلمللللاتعليم لللر ت تصلللم

لتعلم مللا تعللل ول ت يللحتيم لللتعا للللعت  لللئتت للالتي للا تلملللاتةلع عتوي للاي تعليم للر تدللت
تد قلت  تدصي.تت

و غلل تدتلللوالكتعاتلل حت لل تلملللاتعليم للر تعلمصلليياتةالتعلللمتيملللل تدلللتبملل ت
ت( تت4ات3اتص2014عوإلقمتعل صا تد قلت)عص ا ات

 غرل تعل  د  تعليم رمر تعلاع ت تات حتعليم ر .تت -

ايصلللللي تع لللفتعل  لللطتعليم رمرللل تعللللتياإلرلللمتعليم لللر تل  دللل تع تللل عفتعال -
 وعالإليملعر تويت رتتم طتعلي مر .تت

 ع ي لعتلد  تعلق  تعليي ايتوعلمم ايتدلتم لتيدي توغرل تعل   .تت -
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لت)مللل فت تع للل تعلمفيلللفات لللتت116اتصتص2011ودللللتإلاعللللبتعل صلللا تعيضلللم لللل
 ( تت118

إلملللالتي ملللر تةلع عتعليم لللر اتدمللللت،للل   تع لللمتم للللت للل تعم رللللكتعاليصلللللات -
 قفعتعليم رمر .تتو مفتعلي درتتمرلتع إل

و عتترلتلكتالتي  حتعي لاملاتوييي طتغلل ملتماع مقلات قلل تترلتلللكتع لليعلت -
 التترلتلكتدرتدلك.تت

تعلم لختعالع يتعلدلئ تلعملتعلم ع  تالتيدلع تع حتعالمي ل .تت -
تويم لتترلغ تدم   تعل تثت  تعلدرعلتعليئرد تعليلل  تت

بلتي  عاتلمللا متدات ملللنتعل ملليياتتكرفتيم لتيت رلتعل ملاتعليم رم ت  تت ول ا عتت
تودلتعل  و تعلمدي للع؟تت

تويي يعتدلتتذعتعلدرعلتعليئرد تع تئ  تعل يعر تعليللر  تت
 دلتعلماعدلتطاي  تعلم  تعلمرةيعتع حتلملاتعليم ر ت  تت ول ا ع؟ت -1

 دلتم ر تعل ملاتعليم رم ت  تت ول ا ع؟ت -2

 دلتعم رلكتعل ملاتعليم رم ت  تت ول ا ع؟ت -3

 علمدي للعتدلتعليت رلتعلملدلتل ملاتعليم ر ت  تت ول ا ع؟تدلتعل  و ت -4

 أهداف البحث:  
ت،ق فتعل تثتةللح تت

عليمللليفتع لللحتعلماعدللللتطاي للل تعلمللل  تعلملللرةيعتع لللحتلمللللاتعليم لللر ت للل ت -1
 ت ول ا ع.تت

 عليميفتع حتم ر تعل ملاتعليم رم ت  تت ول ا ع.تت -2

 عليميفتع حتعم رلكتعل ملاتعليم رم ت  تت ول ا ع.تت -3

ت لتةللللللحتياتلللللرلكتول و تددلللللي للعتلي لللللاييتعل مللللللاتعليم رملللللتعلياتلللللت -4
 علمصيي.تت
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 أهمية البحث:  
ييضلتعتمر تعل تثتدلتعنتتذهتعل  عت تعليت ر رلل تيم  قلللتيت رلللتوي دللريتعل اعلللبت
وعلصللرلتل ملللاتعليم للر ت لل تتلل ول ا عاتولو هت لل تعنتيصلل لتتلل ول ا عت لل تد  دلل تدلل نت

ول ا عتع ولتع حتعلمدلليا تعلمللللم تدلللت رللثتعلممي  ت  تعلملل اتة تيمي يتعايصللتت 
عل   عتعام ععر .توييتفتعل ملاتعليم رم تع للحتي للاييتعلم صلليتعل ملليياتي  رلل تلتلإللللكت
عل ولللل تدللللتعل لللا تعلملد للل تعلمهي  لللو توعلمللللتيعاتوتلللاتدللللتيتيلإللللمتلولللل تدثللللتدصللليت للل ت

تمللللتتي  مقللللتلتلللاتيلللا ريتعل للليصتل ممللللل اتوإةللليعًتتلللاوتعلممللللتمي صصللللكتديمللل لع.
يرت تعل  عت تارم تعل ما متعل مييتل ةيتدات ملنتت يي  تبتثتي ر ت لل تل عتلل ت لللل ت

تعل ملاتعليم رم تت لتعوتوع  عتدلتإلفئرليم.
 منهج البحث:  

يميملل تعل تللثتعلتلللل تع للحتلمللا متدات ملللنتعل ملليياتويييتللفت  ييللمت لل ت لليو عت
علملللل م تل لللللتدللللللتتيت رلللللتعل ملللللاتعليم رملللل تتلللل ت،للللي ت قمللللماتوييللللرلت يتلللل تعليت رللللل

عالي لتللللكتعلمملتللليعتوعلماعدللللتطاي للل تعلمللل  اتوعليللل تييللليعبطتدلللعتبمضلللقلتويلللرةيت للل ت
تعلللتت(pp.4-5اmoehlman ,1963) ياإلرللمتعل ملللاتعليي للايتوي اي للمتوعم رليللمت ل لل م

ت(.201اتص1998)ب يات
ويا لتدات ملللنت  ييللمت لل تيت رلللتعل ملللاتعليم رملل تب الللم تةنتعيتعدلل تدلللتع دلل ت

لتعنتيمملللتع للحتيتدللرلتلملدقلللتعليي للايتة عتعي ملللتطييللتتيت رلللتتللذعتعل ملللاتيم لتلق
عليللرللل  تعلماإلقللللكتويملللملتعل  دللل  اتوعل لللر اتعليي ايللل توعتللل عفتتكو لللتتعلث ةللل تد اللللل

عليي رلل اتوعلدرلتلل تعليم رمرلل اتوعل  للط.توعلي مللر تويمللملتعل  لللًتعلملللاتل  ملللاتعليم رملل .ت
لم ق اتوعالع عاتويمايلتعليم للر اتوإعلل علتعلمم مللرلاتوعلمم رلكتويمملتا التعل   اتوع

تعلللتت(moehlman ,1963, p.82)وطللالتعلملللاتعل  عتلل اتوعاتلل حتعليم رملل ت ل لل م
ت(.208ت-206اتصتص1998)ب يات

 حـدود البحث:  
ي يصيتعل تثتعلتلللل تع للحتإلمقا يلل تتلل ول ا ع تة تيملل تدلللتعل مللا تعلتللراي تت–عت

لتليصلللل رفتد مملللل تعليعئلللل عاتوع ي لللللتعلمدلللليا تع  ولت لللل تعليم للللر ت لللل تلولت تللللرلتو  للللم
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يمللل تتللل ول ا عتدللللتعكثللليتعلللل ولتا.توت2015عليمللللونتعالايصللللليتوعلي مرللل تو للللاتعللللات
عتللي يع معتو  لترلل اتتملللتعتلل تلتعتلل توعك لليتعلمللاعلجتعلي ل يلل ت لل تإل للا تيلليوت تللرلات

لت لل تعالايصللللتعلمللللم اتة تي مي لليتتلل ول ا عتوعتلل تلتد ، لل تعللمرلل اتيللرليتلو معتدقمللي
 عبلللعتعتللل تديتلللفتعلللللم ت للل تعلمللللل اتووع للل عتدللللتديعكلللفتعاليصللللالكتعلمللمرللل تعل  لللي ت

توعليعئ عت  تد للتعال ييولرلكتوعل  دلكتعلمللر توي  الاإلرلتعلمم ادلك.تت
ت،ي لولتعل تثتعلماعدلتطاي  تعلم  تدلتم ل تتت- 

تعل ول تعل ،لت لنعلمتعلممب

تعلي  الاإلرلتلملاتعلت  تعلييتربتعالإليملع تعالايصلل

تي يصيتعل تثت  تعي متلمم رلكتعل ملاتعليم رم تع ح تتت-إلل

تةلع عتعليم ر .تطالتعلملاتعل  عت .تت

تةع علتعلمم  توي  ي م.تد لت تعليم ر .

تيمايلتعليم ر .تا التعل   .تت

تتعات حتعليم رم .تت

 
 الدراسا  السابقـة:
ت  لللحتعنتعل تلللاثتوعل  عتللللكتعلدللللب  تي  لللتعتعلم مللل عل تلللثت للل ت،ي لللتتعلممللليو انت

تع للحتتثرلليتدلللتعلمملللل ت للماتودلللتةلل ت،ي لللولتعل ل للثتت لل ي رلل تعل ل للثتتعليلل علضللًا بتثل
عل  عتلللكتعلدلللب  اتوي دللمقلتةلللحتل عتلللكتعي رلل اتوعمللي تعإل  رلل تو لللاتع للحتت، لل  رملللت

  عليلل عل تات
 
 
 



 2017 يونية –العدد السابع                                                    يةمجلة التربية املقارنة والدول

 تحليل النظام التعليمي في جمهورية سنغافورة           محمد داود               عبدالعزيز أحمد

22   

 أوًلا ـــ الدراسا  العربية:  
الريـادي وريـادة األعمـال فـي خـوة كبـرة  ـل مــ   "سياسـا  وبـرامج التعلـي  -1

 (.  2014سنغافورة والصي  وإمكانية اإلفادة منها في مصر" )السيد & إبراهي   
تلل  لتعل  عتلل تةلللحتعللي تترلتلللكتو لليعد تعليم للر تعلييلللليتو يللللعتع عمللللت لل ت
تم لليعتتلللتدللللتتلل ول ا عتوعلصللرلاتوعلياتلللتةللللحتةإللليعًعكتد يي لل تعلللت لرللللكت  للًا

 للعت  تدصللي.توعتللي  دلتعل  عتلل تعلملل ق تعلم للل ن.تويلل تعلياتلللتةلللحتعلل لتدلللتعالتي
عاإليعًعكتيضم ل ت لرلكتديي  لل تبللدرلتلللكتعلت ادرلل اتو لرلللكتديي  لل تب  للتتمرئلل ت

تلععم تل يم ر تعلييللي.تت
"تطـــــوير إدارة المدرســـــة الاانويـــــة العامـــــة فـــــي مصـــــر فـــــي خـــــوة اإلدارة  -2

 (.  2012ض الدول" )محمد  اإللكترونية وتطبيقاتها في بع
تللل  لتعل  عتللل تةللللحتعليمللليفتع لللحتع تلللستعل  ييللل تللللفلع عتعال ييولرللل اتوعليمللليفت
ع للحتوعاللعتعالع عتعالل ييولرلل ت لل تدصللياتوعلااللافتع للحتوعاللعتعالع عتعال ييولرلل ت لل ت
علم  تلل تعلثللايلل تعلملدلل ت لل تتلللتدللل تتلل ول ا عاتوت لل عاتوعلااليلللكتعلميتلل عتع ديي رلل .ت

م كتعل  عت تع حتعلم ق تعلم ل ن.تويات لتعل  عتلل تةلللحتبملل تعلم يي لللكتعليلل توععي
ا تيدق ت  تي اييتةلع عتعلم  ت تعلثللاي تعلملد ت  تدصللياتوتللذلاتوإلللالتعلم ،لل تدلللت

تعلمم  كتعل لإلم تعلتعتي  عاتع تللربتعلي  ر ي ت  تعلمملتعالع ي.تت
 (.  2012رية" )العبيدي  "دور المؤسسا  المعرفية في النهضة السنغافو  -3

تلل  لتعل  عتلل تةلللحتعليملليفتع للحتلو تعلمرتدلللكتعلممي رلل ت لل تلقضلل تتلل ول ا عات
وعليمللليفتع لللحت تللللئفتعلدرلتللل تعليم رمرللل .توععيمللل كتعل  عتللل تع لللحتعلمللل ق تعلاتللل  ات
ويات لتعل  عت تةلحتعنتعل قض تعلد ول ا ي ت لل تديمرفعتتالقلللتعتدلللتوتللطتدتللرطت

تلتل تلت  تتمرقلتالعد تع صيتعالمي ل .تتد يلتودض ي اتةالتعلق
 (.  2010"الوجود العربي ـــــ اإلسالمي في سنغافورة" )العبيدي   -4

تلللل  لتعل  عتللللل تةللللللحتعليمللللليفتع لللللحتوعالللللعتعلم اللللل تملللللرلتعلملللللي توعلمدللللل مرلت للللل ت
تلللل ول ا عاتوعلم للللل ت لللللاتع للللحتعل ملللللاتعليم رملللل .توععيملللل كتعل  عتلللل تع للللحتعلملللل ق ت

عتلل تةلللحتعنتعلت ادلل تعلدلل ول ا ي تعوإللل كت لللل تدلللتعليدلللدلتعلاتلل  .توياتلل لتعل  ت
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عل ،  تمللرلتع علليعوتعلم ي  لل اتوالل تل تلللت لل تيت رللتتلقضلل تعايصللللي تإلم لللتدملل لت
تعل ملتعل يليت،ي اوتع حتلمريهت  تعلااليلكتعلميت عتع ديي ر .تت

"دراســة مقارنـــة للقيـــادة التيســـيرية فـــي المـــدارغ فـــي نيو لنـــدا وســـنغافورة  -5
 (.  2009كانية اإلفادة منها في مصر" )يعقوب  وإم

تلل  لتعل  عتلل تةلللحتعليملليفتع للحتط رملل تعل رللللعتعليردللريي ت لل تعلملل ع  اتوعليملليفت
ع للللحتم لللليعتتلللللتدللللللتلرازل لللل عتوتلللل ول ا عاتوعلياتلللللتةللللللحتد يي لللللكتلي مرلللللتعل رلللللللعت

لتعليردللريي ت لل تعلملل ع  تعلمصلليي .توععيملل كتعل  عتلل تع للحتعلملل ق تعلم للل ن.توياتلل 
ةلللللحت لللليو عتياإلرللللمتعليم للللر تليت رللللتتدصلللللللتعل وللللل اتوعالتيملللللاتبلل رللللللعكتعلم  تللللر ت

توعل تثتعلتع تللربتعل رللي تع كثيت مللر .تت
 (.  2005"دور التجارة الدولية في تنمية سنغافورة" )مير ا   -6

تلللل  لتعل  عتلللل تةلللللحتعليملللليفتع للللحتعاعدلللللتعل  لللللحتعالايصلللللليت لللل تتلللل ول ا عات
لللل و تعلللذيتيرليلللمتعل ولللل توعلت ادللل ت لل تعايصلللللتتللل ول ا عاتوععيمللل كتوعليملليفتع لللحتع

عل  عتلل تع للحتعلملل ق تعلاتلل  تعليت ر لل .توياتلل لتعل  عتلل تةلللحتعنتتلل ول ا عت   لللت
لتعلمل للر اتتملللتعنتعلملليوفت دم لتلمللاتعايصلللليتتللييعتوديي للعتملل لتع   مللرلتعلدللم

تعل لدر .تتعالايصللي توعالإليملعر توعلدرلتر تلقلتدثلتظيوفتعل ولت
 (.  2004"التجربة التنموية السنغافورية" )الجحيفي   -7

تلل  لتعل  عتلل تةلللحتعليملليفتع للحتلو تعالتلليثمل عكتع إل  رلل تعلم ليلليعت لل تعم رلل ت
علي مرللل ت لللل تعلي ي لللل تعلدللل ول ا ي اتوعللللل  و تعلمدللللي للعتدللللتتللللذهتعلي ي لللل .توععيملللل كت

 تةلللحت لليو عتعالتيملللاتبللم صلليتتع حتعلم ق تعلات  تعليت ر  .توياتلل لتعل  عتللتعل  عت ت
تويم رمللمتويستر للماتة تعتللي لعلتتلل ول ا عتدلللتملل لتعالتلليثمل تعل ثرللفت لل تيم للر تتعل مللييت

تعلم ااتعلمي  د تويم رعتعالتيثمل تع إل   تيضررتت  اعتعلممي  تدعتعل ولتعلمي  د .تت
 "التعلــي  العــام وتنميــة المصــادر البســرية فــي ســنغافورة  التجربــة والــدروغ -8

 (.  2002المستفادة" )عبد العال  
تلل  لتعل  عتلل تةلللحتعليملليفتع للحتتللملكتو  دلل  تعل ملللاتعليم رملل ت لل تتلل ول ا عات
ويت ،لل تعللل و تعلللذيتي للااتبللمتعليم للر ت لل تي مرلل تعلمصلللل تعل ملليي اتوععيملل كتعل  عتلل ت
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ع لللحتعلمللل ق تعلم لللل ناتوياتللل لتعل  عتللل تةللللحتعللل عتليللللئ تييمثللللت للل  تديولللل تعل مللللات
 ت للللل تتللللل ول ا عاتعلميعإلملللل تعلمدللللليميعتل  دللللل  تعليم للللر اتعليمللللللونتدلللللعتعل  للللللعتعليم رمللللت

تعل لصاتوعلياتعت  تعل مثلكتعليم رمر توعلي  ي ر .تت
"نمــوذج مقتــرت للتعلــي  الفنــي بمحافظــة القليوبيــة فــي خــوة تجــارب بعــض  -9

 (.  1996الدول" )الفنجري  
دصلليتوعليملليفتع للحتتلل  لتعل  عتلل تةلللحتعليملليفتع للحتلمللسعتوي للا تعليم للر ت لل ت

وعاعتعليم ر تعل   ت لل تدصللياتوعليملليفتع للحتعتلل تعللل  و تعلمدللي للعتدلللتعليم للر تعل  لل ت
 للل تلوليللل تعلم ل لللل تتللل ول ا عتوعلللل لمل ص.توععيمللل كتعل  عتللل تع لللحتعلمللل ق تعلم لللل ن.ت
ويات لتعل  عت تةلحتعلمتالتيم لللتعنتيتلل ثتي مرلل ت لل تعيتلمللللتلونتي لدلللتويلليعبطت

لمللللياتويتللالتعلملللل تدلللتعللل م تعلمو  لل تةلللحتعللل م تعلم يا لل تبملللتعلم صلليتعل مللييتوع
تي ي متدلتي عملتعلت ولتمرلتد ي فتعلم لالكتوعلمديايلك.تت

 ثانياا ـــ الدراسا  األجنبية:
" الســعي نحــو التنافســية العالميــة: تعزيــز اًلبتكــار وجامعــا  ريــادة األعمــال -1

 :(Mok , 2015)في سنغافورة" 
للللحتعليمللليفتع لللحتترلتللللكتعاتللل حتعليللل تععيمللل يقلتعلت ادللل تتللل  لتعل  عتللل تة

علدلل ول ا ي ت لل تعلم للل ،لتعلمل للررلاتوتللذلاتلو تعل لدمللللكت لل تعم رلللكتعاتللل ح.ت
وععيمللللل كتعل  عتللللل تع لللللحتعلمللللل ق تعليت ر للللل .توياتللللل لتعل  عتللللل تةللللللحتي للللليلتعل ملللللا مت

وحتعلدللل ول ا يت للل تد لللللتعلممللللتعلمملللييصتدلللعتعل لدمللللكاتوعللللذيتي مللللت للل تم لللتت ت
عالمي ل تو يللعتع عمللاتو لاتدلتم لتعيييعكقلت لل تد للللتعلصلل لع اتو لللاتعلمملللت

تعل تةلحتإلذ تعلميتلكتديم لعتعل  درلك.تت
 "إدارة الجودة األكاديمية في إعداد المعل : وجهة نظر سنغافورية" -2

(Chong, 2014) 

علل علتعلمم لل اتت  لتعل  عت تةلحتعليميفتع حتلو تةلع عتعل العت  تي اييتميعد تةت
وعليميفتع حتع تستعلم لترمرلل تاطللل تةلع عتعل للالعتع كلليمرلل توتللذلاتعليملليفتع للحت
عل اعللللبتعليللل تيدلللق ت للل تي لللاي تإللللالعتةعللل علتعلمم للل اتوععيمللل كتعل  عتللل تع لللحتعلمللل ق ت
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علات  اتويات لتعل  عت تةلحت لليو عتعليتدللرلتعلمدلليميتل مم مللرلتويصللمر تعل لليعد ت
تلاتعليم ر تعلد ول ا يتيميم تع حتإلالعتعلمم مرل.تتوي  رذتلاتوعنتل لحتلم

 :(Dimmock & Tan, 2013)"القيادة التربوية في سنغافورة"  -3

يقلل فتعل  عتلل تةلللحتعليملليفتع للحتدمل تلللكتعل رللللعتعلم  تللر تعليلل تتلللتملت لل ت
لع تعلم لللل عكتعليي ايلل اتوعليلل تعتللقملت لل تل لللحتعليم للر ت لل تتلل ول ا عتبلا للل  تةلللحت

علث ل رلللل توعالإليملعرلللل اتوععيملللل كتعل  عتلللل تع للللحتعلملللل ق تعل  لللل ياتوياتلللل لتتعلماعدللللل
عل  عتلل تةلللحتعنتعلملل ع  تيي للعتارللللعتعلم  تلل تع مايلل اتوتلل تيلل لتدلللتعيلل للتعل رللللعت
علي تي  يقلتعل ال ايراتر اتوعنتعل رللعتعلم  تر تيسي ت لل تعلميي لل تعلثللرلل تبملل تعليلل  يست

ت .تت  تعليسةريتع حتليلئ تيم  تعل  
 ,Ng)"تطور وطبيعة المحاسبية المدرسـية فـي نظـام التعلـي  السـنغافوري"  -4

2010)  . 
تلل  لتعل  عتلل تةلللحتعليملليفتع للحتديع لللتي للا تعلمتلتلل ر تعلم  تللر ت لل تعل ملللات
عليم رمللل تعلدللل ول ا ياتوعليمللليفتع لللحتعليتللل يلكتعليللل تياعإللللمتعلم  تللل ت للل تتللل ول ا ع.ت

وياتللللل لتعل  عتللللل تةللللللحتعنتعلمتلتللللل ر تتوععيمللللل كتعل  عتللللل تع لللللحتعلمللللل ق تعلاتللللل  .
اتةلللحتعلللات1960علم  تر تديكتمث ثتديع لت  تت ول ا ع تعلمي   تع ولحتدلتعلات

اتدللللللتمللللل لتادللللل تعلي يلللللرةاتوعيدلللللملتتلللللذهتعلمي  للللل تبللمتلتللللل ر تعلصلللللل د ت1970
اتوعي للللتبللمتلتللل ر ت1990ةللللحتعللللاتت1970وعلتلزدللل اتوعلمي  للل تعلثللرللل تدللللتعللللات

تاتو يحتعلنتوعي لتبللي اعتوعالمي ل .تت1990   تعلثللث تدلتعلاتعلمت ر اتوعلميت
"منــــاهج التربيــــة اًلجتماعيــــة فــــي المرحلــــة اًلبتدا يــــة فــــي هــــونج  ــــونج  -5

 (Yaulo, 2010)وسنغافورة  دراسة مقارنة" 

ت  لتعل  عت تةلحتعليميفتع حتد لت تعليي رلل تعالإليملعرلل ت لل تعلمي  لل تعالمي عئرلل ت
وتللللال تتللللال تدلللللت رللللث تعلدرلتلللللكتوعلممل تلللللكاتوعل للللر اتت لللل تتلللللتدلللللتتلللل ول ا عت

دلللتع ولايلللكتعلاط رلل توعلماعط لل اتوعي ملللتعل  عتلل تعلملل ق تعلم للل ناتوياتلل لتتوعلماعًدلل ت
عنتعالتيملللاتبلللل يلتتللاتع تللل ت للل تتللال تتللال تعدلللت لل تتلل ول ا عتيمللل تتعل  عتلل تةلللحت
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ق ت لل تتلللتدلللتتللال تتللال تتليمفيللفتعل تملل تعلاط رلل اتوعلملل تعل ملعر تت تعلمللولتعلملللغلت
ت.تتوت ول ا عتيمرلتةلحتعلي  ريتعل لا ت

ــة  -6 ــنغافورة واإلدارة ال اتيـ ــي سـ ــي فـ ــز المدرسـ ــوذج التميـ ــة لنمـ ــة مقارنـ "دراسـ
 .  (Ng & Chan, 2008)للمدرسة في هونج  ونج" 

يقلل فتعل  عتلل تةلللحتعليملليفتع للحتلمللا متدلل ع  تعليمرللفت لل تتلل ول ا عاتوعليملليفت
ذعير تل م  ت ت لل تتللال تتللال اتوعليتلل يلكتعليلل تياعإلللمتتلل ول ا عتع حتلما متعالع عتعل

ديتفيلل .توععيملل كتعل  عتلل تع للحتعلملل ق تعلم للل ن.تتوتللال تتللال تلتللاتعليتللالتةلللحتعللل 
ديتفيللل ت للل تلمللللاتعليم لللر تعلدللل ول ا يتلولللي تيمفيلللفتتوياتللل لتعل  عتللل تةللللحتعنتعلللل 

ئال تعللللتعليم لللر تعل رللل اتعلميولللل توعالمي لللل اتوعلميتفيللل تتللل تلضلللملنتعنتعلمللل ع  تددلللت
ديتفيلللل تلقللللال تتللللال تليت رللللتتعل  لللللًعت لللل تدمل تلللل تعلت لللل تعلللللذعي تل م  تلللل اتتوعللللل 

توعلميتفي تدلتعإللتعلدر يعتعاتييعير ر .تت
"قصة مدينتي : مقارنة سياسا  وإصالحا  التعلي  العالي في هـونج  ـونج  -7

 (Lee, 2002)وسنغافورة" 

وررللليعكتوعاتلللل  لكت لللل تترلتلللل تعليم للللر تتللل  لتعل  عتلللل تةلللللحتعليملللليفتع للللحتعلي
علملللللل ت لللل تتلللللتدلللللتتللللال تتللللال توتلللل ول ا عاتوعليملللليفتع للللحتعةلللليتتللللذهتعلدرلتلللللكت
ود لل عكتعات حت  تعل لدملكاتوععيم كتعل  عت تع للحتعلملل ق تعلم للل ناتوياتلل لت
عل  عت تةلحتعنت ملنتعل العتيملل تعتلل تدتلللو تةتلل حتعليم للر تعلملللل اتوعلت لل تعلللذعي ت

لاتليمفيللفتت لللًعتعل لدملللكاتوإعللللعتل  لد ملللكاتوعنتي للانتترلتلل تعليم للر تعكثلليتو للا م
تتر   تعلم ا تمرلتعل لدملكتوعلت اد .تت

 التعليق على الدراسا  السابقة:
دلتملل لتعتللي يعًتعل  عتلللكتعلدلللب  تعلميي  لل تم ملللاتعليم للر ت لل تتلل ول ا عاتيم لللت

ل لل وتل  تللثتعلتلللل اتوتلل تع للحتعل لليومتبملل لتدلللتعلمريلليعكتعليلل تالل تيمثلللتل  لل تع
تعل تاتعليلل  
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عمللذكتتلل ول ا عت لل تةتلل حتعليم للر تم مللا متعليمرللفتعلم  تلل ات رللثت -
وعلللليت  ت للل تعلي لللاييتع لللحتعلللليتتعلمللل ع  تو لليللللل تي للللتت ي لللانتعلمدلللئالر

 علميتفي .

 عل ملاتعليم رم تعلد ول ا يتيم تع  تع احتعلمم تعليم ر ت  تعلملل . -

لتع للللللحتعولللللللحتعلميعيللللللبت لللللل تيتصلللللللتعل لللللل  تعلدلللللل و - ل ا يانتلعئمللللللم
 علم ل دلكتعلمللمر ت  تعلم ااتوعلييل رلك.

عتيملللتوزع عتعليي رللل توعليم للر ت للل تتلل ول ا عتمي قرلللفتعلملل ع  تبلللسإلقفعت -
 علتلتا تعلثلمي توعلمتمال .

عو لللتلتعل  عتللللكتعلدللللب  تعنتلمللللاتعليم لللر ت للل تتللل ول ا عتيمللل تدللللت -
وعليت رللللاتل االللافتع لللحتعلماعدللللتعليللل تتعلممللل تعليم لللر تعليللل تيدللليتتتعل  عتللل 

 إلم يمتي يدبتد لل تديداا تمرلتلم تعليم ر تعلمللمر .

ي ي لللفتعل تلللثتعلتللللل تعللللتعل  عتللللكتعلدللللب  ت للل تدتلوليلللمتيت رللللت -
عل ملللاتعليم رملل ت لل تتلل ول ا عتبلتللي  عاتلمللا متدات ملللنتعل ملليياتوعللل  و ت

تملاتعليم ر تعلمصيي.علمدي للعتدلتلملاتعليم ر تعلد ول ا يت  تةت حتل
 كطوا  السير في البحث:  

تع حتعلم ق تعلمدي  ااتييمثلتم اعكتعل تثتعلتلل ت رملت،   تت ًم تم ل
تعل  اعتع ولح تعاطل تعلملاتل  تث.تت -
 عل  اعتعلثللر  تعلم صر تعل ادر تعلد ول ا ي .تت -

 عل  اعتعلثللث  تيت رلتد اللكتلملاتعليم ر ت  تت ول ا ع.تت -

مللللل  تعا لللللللعتدللللللتل عتللللل تويت رللللللتلمللللللاتعليم لللللر ت للللل تعل  لللللاعتعليعب -
تت ول ا ع.تت

ت
ت
ت
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 المحور الااني: السخصية القومية السنغافوريـة 
علكتعلم صلللر تعل ادرللل تعلدللل ول ا ي اتتمللللتيتللل لتلتد ق رللل تعليي رللل تعلم ل لللل ت للل ت
يت ر قلتل ملاتعليم ر ت  تت ول ا عاتةلحتعل ميت  تع تالتعليلل تي للفتم للفتم لللًتتللذهت

عل  لليعًتتر تعل ادر توعل ا تعلمرةيعت رقل.ت  لل تيتاللللتتلل ول ا عتدلللتإلفيلليعتيدلل  قلتعلم ص
ةلللللحتلوللللل ت  ،ثلللل تدي للللا عتي  للللتتع لللل ثتعلدرلتلللللكتعالايصللللللي اتويوللللي تاللللر تعلاعإلللللبتت

ت.تت(ت52اتصت2007وعليدلدلتعل ،  اتوعت تلتعت تديتفتي ل يتودلل ت  ت ترلت) مفعات
ع دلللتعلماعدلللتعلث ل رلل تعلمللرةيعت لل تي للايلتتويي لللولتدلل ملتعليت رلللتعلث للل  تت لللتعلل لم

لتل  مللا متعلللذيتو للممتدات ملللنت علم صر تعل ادر توعل ملاتعليم رم ت لل تتلل ول ا عتو  للم
ميت ،للل تعللل لتدللللتعلماعدللللتطاي للل تعلمللل  اتوعليللل تم  عتللليقلتيم للللتعل ملللفتعللللتط رمللل ت

تومصلئصتعل ملاتعليي ايتعلملات  تعلم يمعاتودلتتذهتعلماعدلتدلت،   تت
 ـــ المكـان:  أوًلا 

ي عتإلمقا ي تت ول ا عتع حتعلمترطتعلق لل ياتع للحتإلفيلليعت لل تإل للا تيلليوت تللرلات
ع لل تعل لليفتعل  للا  تدلللتيلل متإلفيلليعتعلم ،للااتوي صلل قلتعلللتدللرفيلللتدضللرتتإلاتللل ت

ت1.29وت1.09وعلتإلف ت يلوتعال ولردر تدضرتتت ول ا ع.توي للعتمللرلتم لل تعللي ت
تو للرلتم لل تطللالت وييللسلفتإلمقا يلل تتلل ول ا عتدلللتإلفيلليعتيللياملاتت109وت103يللملالم

تلل ول ا عتو ملل تعل للف تعلصللوريعتعلاعاملل ت لل تعلمضللل،تتعل تييلل تعلم لللو عتلقلللتوعل لللللت
ت.تت(Guo, 2015, P. 13)إلفييعتت63ع لتلت

%تد قلللت لل تعغلليع ت49.2اتويدللي  ات للاعل ت2تلل تت647.5ي  لللتددللل  تتلل ول ا عت
اتعدلتعل د  تعل لار ت يي للانتدلللت%ت  تعغيع تعلف عع 1.4علد لتوعلي ل عتوعلص لع تو

تلل اتت42علولبلللكتوعلم لللطتتع مللي تغرلليتعلدلل  ر .توي  لللتطالقلللتمللرلتعلملليوتوعلوللي ت
ت(.تت304اتص1997ت ت)إلالعاتت22وعي قلتمرلتعلممللتوعل  ا ت

وعي قللللللتعلملللللي تاللللل يمملتبلتلللللمقلتعلتللللللل اتعة للللللًت   يقللللل تعلي ل يللللل تةللللللحتعلمللللليوت
 تظقللليكتعتمريقللللتتمر للللًتل دللل لتعلي ل يللل ت للل تع اصلللحاتو مللل تياالللفتعلدللل لتعلمللليععر

لتد للذتعلللات تعللمرللي ًم اتولعلل توظر يقلللتيصلل ،يت1819عل ينتعليلتعتعميات ستلل تلتدر للل
ت.تت(Wikipedia, 2016, P. 10)اص ،يتعلم ،اتود لطقلت
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ويملللليفتتلللل ول ا عتع للللحتدضللللرتتد  لللللتعلاعاللللعتمللللرلتعلم ،للللاتوتللللاد يعاتودلللللتةلللل ت
تمر لًتل متلتوعلي ييلت  تإل ا تييا ت تللرل.توالل تتعت تلتدلتعت تعلماعلجتعلي ل ي 

عتلليو لتتلل ول ا عتداامقلللتعالتللييعير  ت لل تإل للا تيلليا ت تللرلتع للحتعل ييللتتعل تللييت
علذيت،ي طتمرلتعو و لتوعلق  تدلتلل ر اتولولتعلميوتع اصللحتدلللتلل رلل تعمللي تع لليت

 لتعلملللميعتدضللرتتد  لللات لل تعل رلللاتملل و تعلاتللرطتعلي للل ياتوي لل ي تإلمرللعتعل لل دلكتل دللت
وعللل ولتعلم لللو عاتدملللتإلم قلللتدلللتعتلل تديعكللفتع عمللللتوعلي للل عت لل تعلم   لل ت)علفوتلل ات

ت(.تت338اتص2000
ويمللالت  لليعتعلدللر يعتع للحتتلل ول ا عتةلللحتعلدللريتيادللل تتلليلد ا لت ع  للفتعلمق لل  ت

 للل تةا للللعتيللليت تت1819مللازع عتيلللئانتعلمدللليمميعكتعل يي للرللل اتوعللللذيتل للللت للل تعللللات
لتد للللللمت تمرلللللل تداامقلللللللتعلق لللللل تعلملللللليار  تبلي للللللل تتلللللل ول ا عتتمت لللللل تي ل يلللللل اتةل عكللللللم

عتدللللللتددللللليمميعتعلم ،لللللاتت1936عاتلللللييعير  اتو للللل تعللللللات عتللللل تلتتللللل ول ا عتإللللللفًم
عل يي للرللل اتومللل لتعلتلللي تعلمللمرللل تعلثللرللل تع ي للللتعل لللاعكتعلرلبللرللل تعل فيللليعتوعط  للللت

 للي لتعلرلبلللل تعتلل تلتع رقلللتعتلل ت)يللاللن(اتو ملل تعنتععرلل تيتييلليتتلل ول ا عتدلللتعال
 صللل لتع لللحتعلت للل تت1959ددللليمميعتدللللتددللليمميعكتعليللللمتعل يي للللل اتو للل تعللللات

للاعًت لتل للاز عًاتو لل تعقلل هتعلضللملتتلل ول ا عتيتلللتلل علللذعي توعللرلتهللل تتللاعنت،للاهت ئردللم
لللتعل صلل لت1963عاليتلللللتعل رلل  عل تعلللذيتيلل تمر قلللتو للرلتعلم ،للات للل تتلل يم يت اتةالتعلقل

لللللتدللرفت للللتو صللل لتع لللحتعتلللي  لقلتبمللل ت للللاتبمللللدرلاتة تعع  للللتإلمقا يللل تعللللتعيتل يل
ت.تت(Koh, 2015, PP. 9, 10)ت ول ا عتعلمدي   ت،يعتقلت ئرستعل ول ت

وع  تتللل ول ا عتد   ضللل تعلدللل لتماإللللمتعللللااتةالتعنتبمللل تعللللي لتي يمللليت للل ت
ديللليمعتوي يمللليت للل تعل  لللا تعلمللليا اتت177علملللمللتعلوي للل اتوعع لللحتاممقللللتالتيي للللوزت

ي تلل  تدلللتي لقلللتبملل تعلم للل يتعلصللوريعتلتللاتعل  للا تعلملليا اتوالتيللفعلتغلبلللكتوت
علم  يوفتيو  تتثريمعتدلتتاع  قلتويو  تعلولبلللكتعالتللياعئر تبملل تي لقللل.تود لللخت
تللل ول ا عتعتلللياعئ ت طلللباتوييمرلللفتبلللسنتل إلللل تعلتللليع عتيللل متةلميللل تطلللاعلتعلدللل  اتلمللليمعت

لرلل .توعزي لللتددللل لكتت رلليعتدلللتغلبليقلللتل ي قلللتدلللتمللطتعالتللياعًاتولدلل  ت طا لل تعل
و  لتعلف عع تدت قلاتويتاللتع  تعل فييعتةلحتدللفع عتل م للللتوإلللازتعلق لل توعل اعكللمت
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علم ع يلل .توعلتللم تعللل  لتتلل ول ا عتوياإللل ت لل توتللطتعلدللل لتعل  للا  اتويضلل تدمملل ت
ت(.تت343ات342اتصتص2000ت لنتعل فييعت)علفوت ات

علقلللتغرلليتددللياي تعلدلل لاتوي يملليت رقلللتعلللي لتوعت تدلللتيمرللفتيضللل يستتلل ول ا عت
علم   ضللل .تويي لللانتعلم   للل تعلاتللل حتدللللتتللل ا تم ا يللل اتعدللللت للل تعلولللي ت ياإلللل ت
علصللل ا تعلصللل   توعليد رللل اتوي يمللليتعلاليللللنتعل صللل  تعلو رللل تبللللل م ت للل تعلم للللطتت

ت(.تت8اتص1962عل يي  تدلتتاع لتعل فييعت) ازيت تو ميونات
تللييعير  اتودلللتيتللرطتمقلللتدلللتعلم ،لل تدلللتعللل ولتعل  رلليعتوليمرللفتدااللعتتلل ول ا عتعا

بلل دلل  تل ي لللل عتعلمللمرلل اتتللللللتعل للل دلكتعليلل تيللليي طتبلل مللللتعالايصللللليتل ملللاعلجات
دثل تم دلكتترلل تعلد لاتوعل  لاتوعلي فيلاتوعلمللتلاتوعليمايلللاتوعليللسدرلاتوعلي للل عت

لل ت)علمردلللايت تو مللليوناتعلمللللميعت عكتوزنتلدللل  ت للل تزيلللللعتعل للللي تعلمت للل تعاإلملللت
ت(.تت126اتص1992

 ثانياا ـــ السعـب:  
لدم اتوت تدلللتعللل ولتت5.469.700اتم تات2014م لتع لتت لنتت ول ا عتت  ت

لدلللم ت للل تت6112 عكتعل ثل للل تعلدللل للر تعلمللرللل ت للل تعلمللللل اتة تي  للللتعل ثل للل تعلدللل للر ت
%ات1.9ليلل تعلثمللر رلللكتعل ر اتديلليتعلمي للعاتو  لللتدملل لتعل مللاتعلدلل لل تعلدلل ايت لل تلق

ويمي يتتذهتعلفيللعتعالتب ثريتدملتتلللتع رمت  تع   مر رلكتوعل مدللر رلكتدلللتعل للينت
%اتوتلل تدلللتعع للحت4علممللييلتعلمللر ليتع لل دلتتلللللتلدلل  تعلماعلرلل تعلدلل اي تييملل  ت

ت.تت(Wikipedia, 2016, P. 13)عل دبت  تعلملل ت
م  لللللت لللل تماي لللل توع لللل عتتويضلللل تعلمللللمبتعلدلللل ول ا يتد ماعلللل تدلللللتعل  دللللرلك

لتدلللت لرصلل لتعل لللت لل توع لل .ت ل غ  رلل تدلللتعلصللر ررلتعل للللدرلتدلللتعة لل تعملليتةا رمللم
%تدلللتعلدلل لناتعدلللتعل لللاانت ملللتعلم ،للايرلت76.3عاللللر تعلصللرلتع اتويملل  انتلدلل  ت

%اتةللللل تع و و رللللللرلت6.4%اتوعليللللللدر ررلتدللللللتإل لللللا تعلق للللل تويمث لللللانت15ويمللللل  انت
ت(.تت202اتص2012%ت)علم ر يات2.3عل  ر تويمث انتوعلرم ررلتدلتعم لًت

عات،يمدللاتماط للمتعل  ،لل ات وتذعتعلمفي تعلوييبتدلتع عيعوتيملل لتعلنتيللم ملتوع لل م
والتيديمللميتع لل تدلل ق تغيعبلل تدلللتعالمي  لللكتعلميارلل تعوتعل الرلل تعوتعل وايلل تمرلل ق اتوالت
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ررلتوددللللل مرلت،قيملللللانتبلالمي  للللللكتعلم لئ يللللل تملللللرلتملللللا ،رلتوت للللل و توتال ايراتلللللت
وددلللرتررلاتمللللتيمي لللانتترلللفت،يمليملللانتميللل لفتدلللعتتللللتعل لللللدرلتع لللحتم لتللل تدللللت

ت(.تت97اتص1997ترلحتوي ل توع ملًتودق  ترلتوعمللت)دمقيات
%تدللللتتللل لنتعل ولللل ت للل تد ، للل تودر للللًتتللل ول ا عاتوعلاعالللعت للل ت75ويييتلللفتلتلللات

دملللتيم للستيميتللفتتا2تلل تت35عل  لوتعل  ا  تدلللتعل فيلليعاتوعلللذيتيي للاتددللل يمتع للحت
علدلللل لنت لللل تل للللللوتدتلللل ولتدللللللتددللللل  تعل ولللللل .تودمملللل تتللللل لنتعل فيلللليعتعليئردلللللر ت

دللللتعلمقللللإلييلتدللللتعلللل ولتعلم للللو عتدثللللتعلصلللرلتودللرفيللللتوإل ولردلللرلتوعلق للل تتهتللل ول ا عهت
وعلللذ،لتالل داعتةلرقلللت لل تعل للينتعليلتللعتعمللياتو  عيلل تعل للينتعلممللييلت)عل رلللل ت تو ملليوناتت

ت.تت(ت242اتصت1993
ييمرفتعلييتربتعلممييتوعل اع تل دلل لنتبللترايلل توعل مللللاتة تي للعتعغ للبتعلدلل لنتوت

لاتوتلل تتلللتعل لل  عتع للحتعلمملللتوعل مللللاتوالتت54لللللتت15 لل تعلمي  لل تعلممييلل تمللرلت علدللم
للليتدللللت %توتللل تيمللللللتلصلللفتعللل لت6.95،ي للللوزتعللل لتدللللتي  لللحتتللللتعلممللللتعكثل

بتعلمملللييتوعل لللاع تل دللل لنتعللللااتوعل للل ولتعليللللل ت،ا للللتعلييترلللتت15علدللل لنتيتللللت
(World Sites Atlas, 2015, P.1)ت.تت

ت.2015( ت،ا لتعلييتربتعلممييتوعل اع تل د لنتلملات1إل ولت)

 عدد اإلنـاث  عدد ال  ـور النسبـة الفئة العمرية 

(ت14لللللتت0)
تعلدملت

ت376745ت374321ت13.6%

(ت24لللللتت15)
تعلدمل

ت503654ت501450ت18.2%

ت(54لللللتت25)
تعلدمل

ت1483599ت1283198ت50.1%

(ت64لللللتت55)
تعلدمل

ت319648ت315445ت11.5%
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علدملت ملتتت65
ت اوت

ت194350ت190150ت6.95%

وييضلللتدلللتعل لل ولتعلدلللمتاتعنتعلل لتعلماعلرلل تدلللتعاللللثتعك لليتدلللتعلل لتداعلرلل ت
(ات54-25%تدلللتعلل لتعلدلل لنتي للعت لل تعل ئلل تعلممييلل تمللرلت)50علللذتا اتوعنت للاعل ت

  للل تعليللل تييمرلللفتبلل للل  عتع لللحتعلم للللًتوعلممللللتو لللذلتعل قللل اتوللللذعتتللللنتدللللتوتللل تعلميت
تعلضيو يتعالتيملاتبللم صيتعل ميياتليت رتتعلي مر تعلمدي عد ت  تعلم لالكتتل  .ت

%اتوعلمملليت82.14%تت اييلاتودياتللطتعلمملليت1.135وي  لتدم لتعل ماتعلد لل ت
لتل يإلللللاتت76علميااللعت لتل  دلللًاتوعلت80علدللم  ثل لل تعلدلل للر ت لل تتلل ول ا عتيملل تدلللتعلدللم

ت1970علللاتت2لدللم كتتلل تت3.540عع للحتعل ثل لللكتعلدلل للر ت لل تعلملللل ات  لل تع ي ملللتدلللت
ااتةلللللحت1990علللللاتت2لدللللم كتتللل تت4.770ةللللحتت1980علللللاتت2لدللللم كتتللل تت3.910ةللللحت

ات)يلللللانات2007علللللاتت2لدللللم كتتلللل تت6.489اتةلللللحت2003علللللاتت2لدللللم كتتلللل تت5.903
ت(.تت11ات10اتصتص2009

دم لتديي عتبلل د  ت يتد لنت  تعلملل اتوييإلعت لللاتةلللحتعلفيللللعتعل ل إلرلل توتات
علتطييتتت يعكتعلممللتدلتعلق  توعلصرلتو لكديلنتةلللحتتلل ول ا عات غلل تدلللتعي ذيللمت

ات1984  ادلل تتلل ول ا عتدلللتااععلل تتللل د تلتللاتا للالتدقلللإلييلتإللل لت)عمللاتعلمر للرلات
ت(.تت449ص

التدللاع لتط رمرلل ات لل تلملللًتداعط رقلللتويدلليثميتعلت ادلل تبملل لتد ثللفاتلونتوإلللت
ويمللل عتتللل للقلتع لللحتعلممللللتبمللل لتإللللللتوعلياع لللتتدلللعتعليورللليعكتعلتلتللل  ت للل تعل رئللل ت
علمللمر .تويمي يتتذهتعل  دلل  تتلللئ عتوتلل تي ملللت لل تعتللل تلقلل تتلل ول ا عتةزعًتعلي مرلل ت

تعلاط ر .تت
 ثالااا ـــ الديـ :\

لتديملللللل لتع عللللللت يعو ت)علملللللل وياتوعلق لللللل ياتيمي لللللليتعلم يمللللللعتعلدلللللل ول ا يتد يممللللللم
ات وعلصللللللر  (توديملللللل لتع ليلللللللن ت)عاتلللللل ااتوعلق  وتللللللر اتوعل ا يلللللل اتوعل ال ايراتللللللر

وعل لويلل اتوعلمدللرتر (.توع للحتعللليغ تدلللتعنتتلل ول ا عتلوللل تع مللرلل اتةالتعلقلللتيدللملت
ت(.تت639اتص2004بتيي تدمل ت تع ليلنت)عل يفات
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عتديملل لتعللل يلللكتبدلل  بتعل  للرطتعلميالل تعلمياعإللل ت رللماتوي لليتويمي لليتتلل ول ا عتم لل م
لت عل ولللل ت للل تتللل ول ا عتبتييللل تعالعي لللللتو صللللتعلللل ،لتعللللتعل ولللل اتويمللل لتعلللل ،لت ت لللم
عتلتريلتدلتع تلللنتعلم يمللعتعلدلل ول ا يات   لللتعل تلليا تد لل عت ييلل تعلم للللعاتدملللتعوإللل ت

 ت ت للللل تدللللتعليدللللدلتعلللل ،  تملللرلتع عللليعوتعلم ي  للل اتول للل ت مللللتعلمقللللإليونتع لئلللت
دمقلل اتولللذعتيم لللتعل للال تةنتإلمرللعتع ليلللنتي للللتي للانتدمث لل ت لل تتلل ول ا عاتة تيمثلللت

%تع للللحت8%تو42.5عل ا يللل توعل لويلللل توتمللللتليلليلللللنتتلللر ريلنتي  رلللل ،يلنتدللللتلدلللل يمت
%ت)عل لةالر رلللل اتوعل يويدلللليللير اتوعال ر رلللل (اتوعلق  وتللللر ت14.6عليللللاعل اتوعلمدللللرتر ت

ياإللل تدململل ت،قاليلل توتللر ر اتوي  لللتلدلل  تعلمدلل مرلت%.تتملللت1.6%اتوعليلللنتعمللي ت4
ت(.تت177اتص2010%تدلتد ماعتعلد لنت)علم ر يات14.9

وعلمململل تعل ا يلل تد يملليعت لل تتلللتد لللناتوتلل تي للعتوتللطتعلم لللل تعل  يملل اتلعملللت
ات  للل تم للللهت1841علتللل تعلصلللر  توتللللتعلتللللًتتللل ول ا ع.توييإللللعتعاللل اتدم للل تةللللحتعللللات

لآللقلل تلاتللالمتوتللت متتللللمرلتدلللتملليتعلصللرلاتوعل للل تدقلإليتتر  تلر  اتعلملل يت
،لل م انتعلمم لل ت ريتمللانتع للحت تلل ق ت للل تتلل عتاصللريعتوتلل تيمللم انتععللاعلتعل  لللا ت

ت(.تت103اتص1997لرويتاتلتعدلاتيمثللتما عت)دمقيات
وعلتلل تعلق لل يتعل لل ي تالت،للفعلتع للحت للللماتتللا عتط للتتع تلللتدملللتيملللت هت لل ت

 قللاتيمثلللتعلق لل تعلصللوي تب لللتي للرلل تيللما قلتوع لئلل تلتتعلمللاع عتعل   رلل ت لل تماد للليا
ودململلل تلتوة ل ليقللللتوعزيلئقللللتوي ل يقللللتوتللل لعيقلتو  ا تللللتوع ا تللللاتو يلللحت عئتيقللللت
عل  ل عتعلم   تبلل ل يتوعل قل عك.توت ملتعايي لتدلتدم لل تدلللتعلمململل تعلق  وتللر تتللي  ت

لتدلللتلتلللكرلتمرللعتعلمللماعتوععللاعلتعلمللماعتوععللاعلتع ل  للا تويملةرلللتعللقلل توترلكلللتزممللم
عل للليعمرلتوع  زتعلم  لللافت للل تعو عوتعلمللللل اتوتللللتدللللت،للليي طتبللم لللللعكتدللللتعلصلللا ت

ت(.تت107لللللتت106اتصتص1997وع  ترلكت)دمقيات
ويمي لليتعلمدللرتر تدلللتع ليلللنت  ،ثلل تعلمقلل ت لل تتلل ول ا عاتودللعت لللات قلل تيمي لليت

ت1985 ول ا عتتللللتدلللتع اتيييللفعتعللللاتدلللتع ليلللنتع   للعتعليئردلللر ت رقللل.توالل تزع تتللت
ااتوياإللل تي للاعتطلللئ  تلعملللتعلييتر لل تعلمدللرتر ت1986وعل لبلت،ا  لللتمللالستعلثلللل تعلللات

  تت ول ا عاتة ت،اإللل تعي لللعتل   ردلل تعليودللرلل تعل لةالر رلل اتوتللذلاتلم ي للفتعل اعئللفت
اتويمي لليتعل يويدلليللير تدللعتعا رلل تدلللتعل  ردلل تع  ةا تدللر اتتملللت،اإللل تبملل تع  دللل
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ت1972اتو للل تعللللات1836 للل تتللل ول ا عتعاللل اتت ردللل تويملللالتلمللللاتت عل  ردللل تع  در رلللت
 مللليكتعلت ادللل تطلئ للل تيلللقالت،قلللاهتبدللل بت  للل تدمي  رقللللتعلعًتعل  دللل تعلمدللل يي ت

 .U.S. Department of State, 2002, P)عالفعدر اتدملللتي م قلللتغرلليتدملليوع ت

ت.تت(1
 م تتللل ول ا عتييإللللعتعتلللالق تةللللحت%توعغ لللبتددلللت14.6ويمللل لتعاتللل ات لللاعل ت

لتعلئ رللل (اتل للللت علم ،لللاتويلللي  ق تبستللللتدللرفيللللتتللل كتوةر للل ت)ة ل رللل توعيارللل توع رلللللم
ياإلللل تلدللل  تالتيدللليقلنتمقللللتدللل ق تي تللل  تدللللتعتلللالتعي رللل تدللللتإلمرلللعتب للللعتعلمللليوت
ع وتلللللطتو  لتللللل تعللللللرملاتة لللللل  تةللللللحتعلمدللللل مرلتعللللللذ،لتعيلللللحتعإلللللل علت تدللللللتعلق للللل ت

ت(.تت331اتص2006 رفاتو لكديلنت)دل ير
ويردلتعلت اد تعلد ول ا ي تبلل و تعلللذيتيدلللت تبللمتعللل ،لت لل تعلي مرلل تعالإليملعرلل ت
وعالايصللللللي تل لللللتعلدلللل لنت عكتع ليلللللنتعلميملللل لعاتويدللللملتعلت ادلللل تبلللللليم ريتعلللللت
علممي لل عكتوعلم للللعكتعل ، رلل اتوعاتلل اتيمي لليتعللل ،لتعلا رلل ت لل تتلل ول ا عتعلللذيت ملل ت

 تب للانتميلملل تتللاتعلم  للستعاتلل د تعلدلل ول ا يتعلللذيتي للااتبم  ستملصتد ات
بلايللليعفتع لللحتعلم للللل تعاتللل در اتوتلللاتعلدللل   تعل ، رللل تعلم رللللاتويديملللريتلت ئلللرست

ت(.تت13اتص2009عل مقا ي ت  تع دا تعلميم   تبلل ،لتعات د ت)يانات
عتديملل لتعللل يلللكتبدلل بتعل  للرطتعلميالل تعلميات عإللل ت رللماتوي لليتويمي لليتتلل ول ا عتم لل م

ت عل ول تبتيي تعليم ريتعلتعلممي لل عكتوعلم للللعكتعل ، رلل .توإلم لللتع عرللللتعل ، رلل تع لل م
لللت  تلللمر تل ت ادللل اتوعلملللسكتةلع عتملتللل تدقميقللللتد ل تللل تعلم صللليي اتول للل تعلقللل لتلللل
عت لل تعلم لل تعلدلل ول ا يت غلل تعنتدمملل تعلدلل لنت وتللاتيللمل تملللصتبللمدلل مرلتللللللتداإلللالم

 تويمي  للانتعل ا يلل اتة للل  تةلللحتعنتعلت ادلل تيدللملتل مدلللإل تمي للعتدلللتعتللالتتللر ر
ات2007%تدلللتلدلل  تعلدلل لنت)عل  للايات15ع  عنت غلل تعنتلدلل  تعلمدلل مرلتالتيي لللوزت

ت(.تت77ص
ودملللتتلل تاتييمرللفتتلل ول ا عتبتييلل تةالدلل تعلمللملئيتل مرللعتع ليلللناتوالت،اإللل تل،لللت

لتيمي للتتعلملللالويانتوعل لكدلليللرانت تم تل  وللل ات للصللر رانتيمي  للانتعل ا يلل ات لل ت للر
عاتلل ااتوعدللللتعلق للالت رمي  لللانتعلق  وتلللر .تويضللملتلتللليا تتلل ول ا عتل للللتع إل لللل ت
تدلللتعليدلللدلتوعال يلليعاتمللرلت علميملل لعتدلللتيللم قلت ييلل تعلم للللعتطللملللتيللرل ت لل تإلللا ف
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ع ليلللن.توعاتلل اتتللاتعللل ،لتعلا رلل ت لل تتلل ول ا عتعلللذيتعديلللزتبللتصللالتع للحتترئلل ت
تل، ر تلقلتت  لكتووظلئفتدمر  .تت

 رابعاا ـــ نظام الحكـ :  
ملتت ول ا عتةلحتعلمدلليمميعكتعل يي للرلل ت لل تعلللاتت ااتوعتلل تلتيلبملل تل يلللمتت1867 ه

تت1938عل يي لل اتوا تع ي فتلماتلللتعالايصلللليتع للحتةليلللمتعل صلل ،يتوعلم للللاتو لل تعلللاتت
ت(.تت107اتصت2001رقلت)علمرخاتعليقحتعلمملتدلتةالد تالع عتبتيي تميي للر تع حتع ع ت

لتا لللتعنتيهملل ولتعالتللي  لتتت140وظ لللتتلل ول ا عتددلليمميعتميي للرلل تطللاعلتت تتلل  تي يي للم
ااتو مللل تلتعلضلللملتدلللعتعيتلللللتدللرفيللللتل يللليعتاصلللريعتا للللتعنتيصللل لتلولللل تت1959 للل تعللللاتت

اتعلضللملت1965ااتو لل تتلل يم يت1965يملدملتو عكتتللرللعت لل تعغدلل ستعلللاتتددي   ت
عتلللل تلتإلمقا يلللل تتلللل ول ا عاتت1965ع دلللل تعلميتلللل عاتو لللل تليدللللم يتتلللل ول ا عتةلللللحت

ات1992وعلي بتعل يلملنت،اتفتملتةتتتتتسولت ئللرستل مقا يلل تتلل ول ا عت)علفوتلل ات
ت(.تت342ص

لتتت23ويسمللذتعل ملللاتعلدرلتلل ت لل تتلل ول ا عتبلليملل لتعلتف لل ات رللثت،اإللل تت لتوي مرمللم ت ف للم
وعل  قلل تعلدلل ول ا ي تعلميتلل عاتوعلتللف تتترلتريلتعميزتلتعلتيت تعات در ت  تت ول ا عا

عل لللللاد تعلما لللللل اتو للللللف تعلممللللللتعلمللللللم  اتوتللللللاتعلتللللللف تعلتللللللك ت لللللل تعللللللل  لتد للللللذت
تا.تت1959علات

وياإل ت  تت ول ا عتت   تيمييمر توت   تي  رذي توتلل   تاضلللئر اتوي للااتبمقملل ت
ات2003عليمييعتد  للستيمللييم توع لل تودلل عتلو يللمتممللستتلل اعكت)تلل ر ت تو ملليونات

ت(.تت256ص
ااتوعتلل لتوعإلللبت للف تعلمملللتعلمللم  ت1965ود للذتعتللي  لتتلل ول ا عت لل تعلللات

علتلللك تتللاتعلت لللاتع للحتعتللي  لتتلل ول ا عاتوتر رلل تعلت لللاتع للحت  للاوتعل ملعلللكت
علميارللل تعلم ي  للل ت للل تد يملللعتيللل ، تعلي لللاعاتوتللل ول ا عتإلمقا يللل ت عكتلمللللاتميلمللللل ت

تلتللر تعلث ةلل تل  وللل توتلل  تعل قلللزتل ت لل اتوالل تلوللللتلتلليا معت،لل صتع للحتع إلقللفعتع 
ت(.تت337اتص2006علي  رذياتوعل قلزتعليمييم اتوعل قلزتعل ضلئ ت)ةيمرحات
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لتعلللتعلدلل  يرلتعليمللييمر توعلي  رذيلل اتويتملل ت ويم تعلد   تعل ضلللئر تددللي   تيملدللم
تللللذعتعالتللللي  لتلتلللليا تعللللل  لاتوييللللازعتعلدلللل   تعل ضلللللئر تمللللرلتعلمت ملللل تعل تلللليا ي ت

ت(.تت257اتص2003عل يعر ت)ت ر تو ميوناتوعلمتلك ت
ويم تت ول ا عتلول تديتفي اتوت تي  د تةلحتممستد لطتت ئردر اتوت  تد   لل ت
يلللمللتيللليواتود   للل تيلللمللتغلللي اتود   للل تإل لللا تيللليواتود   للل تإل لللا تغلللي ات
ود    توتطتت ول ا ع.توييإلعت لاتعلي دللر تعالع يتةلللحت غ لل تعلت ادلل ت لل تتلل ول ا عت

 تعل ولللل توعلياتللللتةللللحتدمي للل ت لإلللللكتعلم يملللعت للل تع ع لللرقلتتل للل تةللللحتعليو وللللت لللت
وي  ريقلللاتويلليع تتلللتد   لل تعملل عاتةلللحتإلللللبتد للللستعلي مرلل تعلم يممرلل تعليلل تيمملللت
كملع عتدت ر .تتملتيض تتذهتعلم لطتتددلليا ت ملليتدلللتعلمملللتع للحتعلمدلليا تعلمت لل ت

د قلللتد  للستدت لل تتم  يلل تي للر تع للحتتلللت16وتلل تعل  لل يلكتوعليلل تيصلللتعلل لتلتةلللحت
ت(.تت14اتص2016ي  رذيت)عمل ات

لتدلللتد  للستوع لل توتللات،يللسلفتدلللتع عضلللًتدلللتعللل وعئيت ويهمي لليتعل يلملللنتد الللم
عاللي لمرللللل ت عكتعلمضلللللاتعلاع للللل تولوعئللللليتعلي لمرللللل ت عكتعليمثرللللللتعل مللللللع توععضللللللًت

ق تعضللامعت، ي  للانتبلللالاييععتعلمللم  تعلم ليلليتودلل عتملل ديت84دمر رلاتويض تعل يلملللنت
دلللتلوعئلليتت9عضللامعتدلللتلوعئلليتعلي لمرلل ت عكتيمثرلللتإلملللع اتوت14تلل اعكاتوياإللل تت5

علي لمر ت عكتيمثرلللتعلمضللاتعلاع لل .تولملليمعت نتتلل ول ا عتم لل تديملل لتعلم لتلليات ي يلليحت
علللل وعئيتعاللي لمرللل ت عكتعليمثرللللتعل مللللع تة ةللل تةللللحتتلللي تدييلللترلتدللللتعلممل  للل ت

لكاتوي لللااتميمرلللرلتععضللللًتعل يلمللللنتدللللتغرللليتلضلللملنتعنت،لللي تيمثرللللتع لتللليتع ا رلللت
تع للحتياتللر تل  لل تد يللل عتملتلل تيلبملل ت ًم عللل وعئيت ئللرستإلمقا يلل تتلل ول ا عتو لللاتم للل
ل  يلمللللنت،يعتلللقلت ئلللرستعل يلمللللناتوع عضللللًتعلممر لللانتلردللللتلقللل تتللل  تبلللسيتع لللفع ت

ت(.تت256اتص2003ترلتر ت)ت ر اتو ميونات
ع لليعلتدلللتمرلل ق تتللر يلنتولملل عتعلللدرلاتتوليئرستعل مقا ي تعلتللتت لل تيمرللرلتيدللم 

ع للحتعنت،يميمللاعتب لللتعلصلل  رلكتعلل عتعليصللايلاتو رملللت،يم للتتملليئرستعل يلملللنت ملللمت
ات1991الللل ت، ي للللبتدلللللتلعملللللتعل يلملللللنتعوتيمللللرلتدلللللتمل إلللللمت)  رللللعت تو ملللليونات

ت(.تت1211ص
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وي صتعل تيا تع حتيمررلت يحتة ة تععضلًتبوريتلوعئيتعلي لمر ت لل تعل يلملللنات
وتلللرالًتع عضللللًتعلممر لللانتبورللليتلوعئللليتعلي لمرلللل تتللل تع للليعلتدللللتع  لللفع تعلدرلتللللر ت
علممل  لل اتوتللذعتي  لللتعنتيمثلللت لل تعل يلملللنت  عًتعمللي تغرلليت  عًتعلت ادلل ت)يللانات

ت(.تت14اتص2009
و لات رملت،يم تتبللم للئتع تلتر تعلي تيت  تعملللتعل ملللاتعلدرلتلل تعلتلللك ت لل ت

ي يع تعلدرلتلل ت  ملللتتلل تتعايللل عاتتلل ول ا عتلوللل تديملل لعتت ول ا عتعدلتدلتي صتعالت
ع ا رللللكتوع ليللللنات قللل تييضلللملتةللل ثتعا رللللكت ئردلللر اتتللل  تعلصلللر راناتوعلم ،لللاات
وعلق للالتةلللحتإلللللبتعلم ،لل تدلللتع إلللللبتعلللذيتي رمللاناتويمم للانت لل تتلل ول ا ع.تودلللت

ملللللللتيملللللل لت%تدلللللللتعلدلللللل لناتمر 51لل رلللللل تعمللللللي اتيهملللللل لتعل لللللللويرلتوعل العتردلللللللت
%اتوعل لللللا تدلللللتعلدلللل لنتل يللللمتليلللللللكتعمللللي تعوت4%اتوعلق لللل و تت15علمدللللرترانت

د تلل ون.توالل تعلللللتتلل ول ا عت لللل تدلللتعلل اتعالتللي يع ت لل تعل مدللر رلكتوعلدللير رلكات
لير لل تظقللا تعلل لتت رلليتدلللت يتلللكتعلمللوبتمللرلتتللذهتع ا رلللكتوعل ملعلللكاتلير لل ت

زعفعللل تعالتلللي يع اتة تيييللل تتللللتإلملعلللل تتل مي  للللكتعليللل تعةلللل كتعل ي للل اتوعلكتةلللللح
علت لاتع حتتاييقلتودمل ت تط اتقل.تولير  تلقذهتعلمملللللعتإللللًتاللللانتعلت لللاتع للحت

اتلللرهم لتعلت ادلل تدلللتعي للل تةإللليعًعكتتللل د ت لل ت1990عاللدلل لاتعللل ،  ت لل تعلللات
ات2016تع  لليعلتعلللذ،لت،ثرلليوعتعل ي لل اتوعل  الللتمللرلتعل ملعلللكتعاة رلل اتوعل ، رلل ت)عمللل ا

ت(.تت7ص
ع للحتتلل ول ا عاتودلللتت2001ت يم يتعلللاتت11و  تتذعتعلدرلوتتلنتيسةريتت ملكت

ع يلللل طتمللللذلاتدلللللتعتيملللللاتعللللللم تبللللللتي تع للللحتعا تلللللمررلاتوعليلللل تالتيملللل تتلللل ول ا عت
تدلللتزعفعلل تعالتللي يع تتللاعًت لتطللاي م عتلليث لًتع قللل.تملتلل توالل تعلللللتتلل ول ا عتيل ي للم

غرلليتعنتعالتيملللاتعل  ،لل تبللللي يفتعاتلل د تعلللذيتملل عتلعملت  ولتلتعوتدعتإلريعلقلات
للل تعنتتللل ول ا عتي لللعتملللرلتةل ولردلللرلات ظقلللا هاتودللللتي ملللمتدللللتيق ،للل تل تلللي يع اتو  لتل

%تدللللتعلدللل لناتع دللليت60ودللرفيللللت)وتللل تلولتةتللل در تت لللي (اتتمللللتيمثللللتعلم ،لللات
 عكتع للحتعلللذيت،قلل لتبمقللا ت يتلللكتعلي لليفت لل تتلل ول ا ع.توالل تتلللع كتتللذهتعلي للات

ةكدل تعلت ادل ت  تتلل ول ا عتتلل  لكتعك للياتبت لل تعلت لللاتع للحتعالتللي يع تعلدرلتلل ت
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 ,Ooi & Gomez, 2006) لل تتلل ول ا عتو  لتلل ت لل تظلللتتللذهتعلي للا عكتعليعت لل ت

P. 4)ت.تت
و لل دلل  تل يييرلللبتعلللل ول تلدللل ول ا عتترلتلللريلتل لل تعلقللللتع ي للللتعليييرلللبتع ولتدللللت

لتلي ييلليتت2010يا تعل  لعلللكتعل دللللتلملللات(تلوللل تبلل دلل  تلمدللت180مللرلت) و لللاتط  للم
(تلول ت لل تددلليا تعل يم يعطرلل ت167(تدلتمرلت)82د مم تعلم ل ر تعل ولر اتوعليييربت)

لتلي ييللليتد ممللل تعاي الرمردللللاتوعليييرلللبت)ت (تلولللل ت للل تت175(تدللللتملللرلت)ت133و للللاتط  لللم
لتلي ييلليتديعا للانتملل ت لل ولت)وي ر رلل يلتعلمت ييلل ت ات2016اتللاع تعلتلليعاتعلصللتل  تط  للم
(.توتلللذعت،لللل لتع لللحتعنتعلت ادلللل ت لللل تتللل ول ا عتعمللللذكتم لللاعكتإلللللللعتلمتل  لللل ت7ص

عل دللاتولير  تل ميوفتعلدرلتر تعلي تديكتمقلتعلكتةلحتع مذتبلل ملاتعلميتللفيت لل ت
علت  توعل  ل تدديا تعل يم يعطر توتذلات يي تعلصتل  اتو لليغ تدلتتذعتللل تييللسةيت

تع ي لتت ول ا عتييير ملتدي  دملت  تدم الكتعل ماتعالايصللي.تتتدم الكتعلي مر ات رث
ا ـــ اللغـة:    كامسا

  لت)تللللف(تعلدلللتعل ولل ت للملتعلماعدلللتعل  رمرلل تعليلل تيللرةيت لل تعللل م تعليم رمرلل ت
يللسةريمعتت رللليمعاتتمللللتعنت)  ةللليتدات مللللن(تو لللمقلت لللملتعلماعدللللتع   مللل تعمللليتطاي للل ت

يت رلللتوي دللريت لرلللكتعملللتوي للانتعل ملللاتعليم رملل اتعلم  اتعلي تعتي  دقلت  ت قلل توت
وت ت  ر  تعنتعل و  تهي انت وحتع دلل تو رليقلللتوعليللل يختي للانت عكلليعتع دلل تويللما تلهت

ت(.تت404اتص1995) قم ات
وو  عتعل و تت تعتل تي للايلتع دلل تو  لللًتاادريقلللاتتملللتيللرليتدللعتو لل عتعليللل يخت

لتدمرللفمعتةلحتيا ر تعلث ل  توعلمملعيتويم  تدعتعل دللرللعتعلدرلتللر توعل للاعتوعلم رلل عتطلبمللم
ت(.تت66ااتص1999ل م صر تعل ادر ت  تعد تدلتع د ت)ب يات

ودممللللل تتللللل لنتتللللل ول ا عتدللللللتعلمقللللللإلييلتعللللللذ،لتاللللل داعتدللللللتعلصلللللرلتودللرفيللللللت
وإل ولردلللرلتوعلق للل ت للل تعل لللينتعليلتلللعتعمللليتو  عيللل تعل لللينتعلمملللييلاتويمثللللتعلصلللر رانت

تل%اتوعلق للللات13.4لناتعدللللتعلملللللرفيانت رمث لللانت لللاعل ت%تدللللتعلدللل 74.1عكثللليتدللللت
لتدلللتعتلللتعو عتلل تعيتعو و لل ت تللراي.توت لللصت9.2 %.تعدلللتعل لللاانت ر تلل  ونتعتلتللم

ع  لللعتلوللللكت تلللمر اتتللل  تعال  رفيللل اتوعلصلللر ر ت)علمللللل  يل(اتوعلمللرفيللل اتوعليلدر رللل .ت
ولل تعال  رفيلل ت قلل تعل ولل تويمي لليتعل ولل تعلمللرفيلل تتلل تعل ولل تعل ادرلل ت لل تعللل  لاتعدلللتعل 
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عليتمر تل م لي لكتعلت ادر توعل و تعليئردر ت  تعلم ع  توعل  رلك.تويصلل  تعلصللتفت
علرادرلل تبلل ولللكتع   للعتعليتللمر توتللذلاتي للثتملليعد تعا ععلل توعلي  لللزتبلل ولللكتع   للع.ت

ل  تةلللحتوي انتعليم ر تو  ملتلم لل عتة لئرلل تعل ولل اتة تي للانتعليلل  يستبلل ولل تعال  رفيلل تة للت
ة لللللل  تعل ولللللللكتعلمت رلللللل تعلث ةلللللل اتول لللللللتعليم للللللر تعلملللللللل تبلل ولللللل تعال  رفيلللللل ت  لللللللطت

(Gopinathan, 2011, P. 2)ت.تت
تع للحتل عيلل تتلد لل تم ويللمتع ااتة تةنتتللذعتع دلليت لتعنتي للانتعلمللًي  رثتل تيم تتل رللم
لتل اتلللالتةللللحت يمثللللتدتلللاتع درللل تع لللحتعلمدللليا تعلمت للل ت  لللطاتو لليللللل تللللرستتل رلللم

معتعايصلللليتوتلل لع تدي لل ا.ت مي لللنتعل ولل تعال  رفيلل تعتلل لت لليو عت يمرلل اتة تد ي
عتلللل تلتعل ولللل تعال  رفيلللل تيدللللر يتع للللحتعلمملللللد كتعلي ل يلللل تعل ولرلللل توعلللللل تعلمللللللت

توعاليصلالكاتووتلئلتي لللتعلمم ادلكتعلي  الاإلر توع   ل .تت
م لطملللكتتللاتلولل توعلي للتعليئرد تعلللذيت،للي طتمللرلتتللرالًتعل للللدرلتدلللتد ي للفتعل

علمللللل  يلاتوعليللل تل تلللقلتعل مرلللعت للل تعلمللل ع  توي للللتماعتمقللللت للل تعلميللللإليتوعلملللفع عت
ملل تدللعتدلليو تعلدلل رلتعنت،ي  مللاعتوييتلل وعتويميللفمتعل مرللعتتود لللت تعلملللياتوتلللنتال

  تعل اي  تلر ي تعلمفي تعلث ل  توعالإليملللع تعلللذيتيملل لتعلم يمللعتعلدلل ول ا ي.تولملللت
عل اي لل تعلاع لل عتتللاتعليغ لل ت لل تيمللاي تعل دللق تعلللتعوطللللق تعليلل تتدلتإلممق ت  تتذهت

  لللل وتلتبللللللمثا تع للللحتداعط لللل تإل ،لللل عت، يدلللل انتةلرقلللللاتيتلللللتظلللللتوطلللللتإل ،لللل تتللللات
ت ول ا ع.توعلذيتزعلت  تعا دللل تبلالليملللًتتللاتعنتعل للللدرلتع وعئلللتتلللنتعغ لل ق تدلللت

رلللكتعلم ويلللكتعلكتدللعتعليإلللتدعتعا ر تدلللتعل دلللًات  لللللتعنتيملللتزي لللكتدللعتعل ي
اتصت1997دلليتعلدلل رلتةلللحتيلل عر تعليعب لل تعلث ل رلل تعلما لل عتمللرلتعلم يمللعت)دمقلليات

ت(.تت99ات98ص
والل تعي للذكتتلل ول ا عتم للاعتتلللنتلقلللتعةلليتبلللللت لل تيا رلل تلولل تعللل  لات  لل تتلللللت
يملللل تتثرلليمعتدلللتيملل لتعل   لللكتعلصللر ر اتووإلللالتةلل ثتلولللكت تللمر تعمللي ت لل تعللل  لت

لبتعل و تعلصر ر .توا ت ي لتع حتعلم ع  تدقملتتلللتلو تعل  عتلل ت رقلللتعنتةلحتإلل
لتبلل وللل تعال  رفيللل اتع لللحتعنتي لللانتعل وللل تعلثللرللل ت رقللللتوع للل عتدللللت لتيم رمرلللي يي لللعتلملدلللم

تعل ولكتعليتمر تع   عاتوعتق ت لاتةلحت  تت ريت  تلفعت يرلتعلمص رلكتعلميار .تت
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لم دلتعلمقملل تل ملللاتعليم للر ت لل تتلل ول ا عت  مرللعتويمي يتعالزلوعإلر تعل واي تدلتع
عل لللل  ت،يم مللللانتبلل ولللل تعال  رفيلللل توعل ولللل تع اتعليتللللمر تع مللللي اتويقلللل فتترلتلللل ت
عالزلوعإلر تعل واي تةلحتيدلل رلتعل لل  تبلل  لللًعكتعل وايلل تعليلل تييللرلتلقلل تعلياعتلللتدللعت

قلل فتدلللتلل رلل تعمللي تعلتضل عكتعلميار توعلوي رلل اتوي مرلل تد مللا عيق تعل الرلل اتتملللتي
ةلحتددلع عتعل   تع حتي لل ،يتة ل للليق تعلمت رلل تويلليعةق تع لل دلت،يصلل انتبورلليت تدلللت

ت(.تت457اتص2012ة ل لكتعمي ت)   ات
ولير لل تاي لللنتيللمبتتلل ول ا عتواللاعتعلمملللتعل ولل تعال  رفيلل ات للملق تالللل ونتع للحت

%تدلللللت80ل اتوعالتللللي للعتدلللللتع لللل ثتعل يد رلللللكتعليلللل ت،للللي تعلياتلللللتةلرقلللللت لللل تعلمللللل
تدتيا تي   تعالييللتد يا تبلل و تعال  رفي .تت

ا ـــ اًلقتصـاد:    سادسا
ي لللعتإلمقا يللل تتللل ول ا عت للل تإل لللا تيللليوت تلللرلت للل تةا لللر تيللليوت تلللرلتوعلمتلللرطت
علقللياتولماامقلتعل ويع  تعل يي تعت تلتدلتعت تعلماعلجتعلي ل يلل ت لل تإل للا تيلليوت

لملللل اتو لللاتلاااعقلللتع للحتم للالتعلم  لل ت تللرلاتة تيملل ت عبللعتعتلل تديتللفتدلللل ت لل تع
مللرلت للا تعل تلليتع مللر تعلمياتللطتوغي لل تعو و لللتدلللتإلقلل تو للرلتعلملليوتع اصللحت

ت(.تت4اتص2014دلتإلق تعمي ت)علم لل  ات
وا تعي  لتت ول ا عتعلقلتالتيمي للاتعيتدللاع لتط رمرلل تيدلللع تلتع للحتيت رللتتلماتلللت

عتدلللتإلاعل قلللات لميللل كتعالايصلليات ق تلول ت  تد ،  توع لل عتدللعتإلللف تتللو ريعتإللل ي
عنتييتلللفتع لللحت ع تعلملللللتعلت ر للل تعللللذيتيم  لللماتوعللللذيتععيمللل كتع رلللمت للل تيت رلللتت

ات2016دم فيقلللتعالايصللللي اتوتللات ع تعلمللللتعل مللييت)وي ر رلل يلتعلماتللاع تعلتلليعات
ت(.تت1ص

و  عكتت ول ا عتد ذتعوعميتعلدير رلكتع مذتبمتللييعير ر تعا لل لتدتلللتعلللاع لعكات
يتعلللمتتلليعلنتدلللتي للرلتعلل اتةد للرلل تل ل قلللاتلملليمعتلصللويتعلدللاواتودلللتةلل تتلللنتغرللت

لتبلعي لللل هتعل رلللل تعلا رللل تل  ملللات لتةإل ل يلللي ياإللللمتعايصلللللتتللل ول ا عتةللللحتعليصللل ،يتياإلقلللم
علدللييعات  لل تالدلللتعلت ادلل تبللياإلللمتةلللحتةتللييعير ر تيصلل ،يتعلمملللل تعل ثر لل تعلماإلقلل ت

ر ر لكاتوا تتلع تع حت لاتظلليوفتعلمالملل اتو  لتلل تل يص رعتةبلنتعلدير ر لكتوعلد م
ع  دلتم عكتت لعلكتعديي رلل توعو و رلل تت للي تعل تللثتعلللتداعاللعتةليلللمتا ر لل تعلي   لل ات
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وي  لتيمورلتعملل تتثر  اتع ديتعلذيتع ي طتم  عي ت ييعتعلمالملل اتودلللتع يلل طتمقلللتدلللت
ت(.تت36صات2000ترلتلكتعالعيمللتعالايصلليتعلمي لللت)ع  تعل ضرلات

ويمي اتت ول ا عتيلتعتعع حتع يرلط ت  تعلملل اتتملتيمي لليتدلللتعل مللا تعلتللراي ت
لت لل تعلملللل اتوتلل تعتلليعتلوللل ت لل ت عليعئلل عاتويملل توع لل عتدلللتعكثلليتعالايصلللليلكتعل يل للم

%تع لليتعلييترللفتع لللحتزيللللعتعاليلإلرلل تدللللت17.9ةلملللاتعايصللللتلتم مللاتوتللللتةلللحت
 .Djalal, 2015, P)وعل مللاتع للحتعلصللمر تعلمللللم تتم لتيمفيفتعلمقللل عكتوعالمي للل 

ت.تت(23
وعتللللل تلتعلمرلللللفعتعلي ل دلللللر تالايصلللللللتتللللل ول ا عتيميمللللل تبصلللللا عتت رللللليعت للللل تاللللل  عت
علت اد تع حتيا ريتي للرفتعلمملللل اتويت رللتتعالتللي يع تعلدرلتلل اتةلللحتإلللللبتعلمااللعت

لقلللتدتلللتإلللذ تعل ويع لل .تو غلل تعنتتلل ول ا عت  لل كتدرفيقلللتعلي ل دللر تلدلل رملتع لليتتات
عتلليثمل تعلصلل لعلكتا ر لل تعلي   لل ت لل تعوعملليتعلدلل مر رلكتو  عيلل تعلثمللر رلللكتدلللتعل للينت
علممللييلاتبدلل بتيللاع يتداعاللعتةليلللمتد   ضلل تعلي   لل ت لل تعلل لتت رلليتدلللتلولتعلملللل ات
و  لتللللل ت للللل تعلللللل ولتعلتلللللراي تعلم للللللو عاتدمللللللتإلللللللًتم يللللللئ تع دلللللر تع لللللحتي  رلللللتت

يمللل تع لللحتي   للل تد   ضللل تل ممللللل اتوعليللل تيللل تعي لعقللللتد لللذتةتلللييعير ر تعل ولللل تعليللل تيم
ت(.تت8اتص2016عالتي  لت)عمل ات

و لل تعوعملليتعلدلل مر رلكتالدلللتعلت ادلل تبمعللللعتعل ملليت لل تةتللييعير رليقلتعلاط رلل ت
مق فتعتيمللعتعلم ل د ت  تعالايصللتعلمللم ات  لل تالل دلتملل دلكتتلل لعر توي ل يلل ات

ت( تت61اتص2008و لاتع حتعل تاتعليلل ت)ا اعات
 بلللل كتعلت ادلل تبمعللللعتم لللًتعلقر لللتعلصلل لع اتدلللتملل لتيتلل ،ثت

ةليلإلرلل تعلممللللاتوعال ي لللًتبمقللل عيق اتمقلل فتإلللذ تعالتلليثمل عكاتوالل ت   لللت
لات  للللل تعتللللل تلتتللللل ول ا عتداالللللعتإللللللذ ت لتد تاظلللللم تلللللذهتعاتلللللييعير ر تل ل لللللم

 ل ميتلكتعلمللمر تعل  ي ت  تيص رعتعل م راييتوعل رملويلك.تت

 للت يصتعملتإل ، عت  تد للتعلص لعلكتعليتاي ر .تتةي  

 ي اييتويتدرلتعلمصلل تعل ميي .تت 
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 علياإللللللمتلتلللللاتعلدلللللاوتعلتللللليتو للللليلتد للللللالكتديمللللل لعتل تللللليثمل عكت
 ع إل  ر .تت

 علييترللللفتعل للللا تع للللحتعليم للللر اتبملللللت لللل ت لللللاتعليم للللر تعل  لللل اتة ت،للللي ت
لي  رلللكتع كثلليتعلييترفتبم لتت ريتع حت عليلل ت ع تعلمللللتعل  لليياتوإلمللللتع

   عة اتبملتإلملتت ول ا عتيتي لتبللييللعت  تعالايصللتعل لئ تع حتعلممي  .ت

واللل تعي مللللتتللل ول ا عتترلتللللكتديتفيللل ت للل تعلي مرللل اتيلللا يتدللللتم لقللللتعل للل دلكت
ل ملللاعط رلاتة تييمرلللفتبدلللر يعتا للللعتعل للل دلكتع لللحتعالايصلللللاتويهدللللت تعلماعط لللانت للل تت

والل ت تللفكتعل رللللعتع للحتعلي مرلل تعل ملليي تدلللتملل لتعي لللعتتتتعل  للطتوعم رلللكتعلي مرلل اتتو للعت
علدرلتللللكتعليللل تيممللللتع لللحتيتدلللرلتعل صللللئصتعلدللل للر تدللللتمللل لتعليم لللر توعليللل  يبتت

عل للللل دلكتعلصلللللتر توعالإليملعرللللل تبلعي لللللل تعنتعالدللللللنتتلللللاتدتلللللا تعلي مرللللل تتويلللللا ريت
(OECD, 2013, P. 8)ت.تت

عتت رللللليمعت ع لللللحتعلصللللللل عكتو  لتللللل تدللللللتويميمللللل تعالايصلللللللتعلدللللل ول ا يتععيملللللللم
ت2013عال ييولرللللكتود ي للللكتي  الاإلرللللتعلمم ادللللكاتوو لللتتي ييللليتعلي لللل عتعلملللللم ت

وعلصلل تعلتد مم تعلي ل عتعلمللمرلل ت  لل تع ي لللتعلميي لل تعليعبملل تعملليت لل تعلصلللل عكت
وعلميي لل تعل لددلل تعملليتبلل دلل  تل للاع لعكتع للحتددلليا تلولتعلملللل تويلل  لتتلللل عكت

%تدلللللتوع لعكتعلملللللل ت2%تدلللللتةإلملللللل تتلللللل عكتعلملللللل تو2.2لدلللل يمتتتلللل ول ا عتدللللل
ت(.تت4ااتص2014علد مر ت)علم لل  ات

وااعتت ول ا عتعالايصللي ت  ر  تالتإل علت رقلات   تعتي لعتتذعتعلم يمللعتللللللتعلللذيت
عتدلللتعكثلليتد يمملللكتعلملللل ت للتعنتيصلل لتوع لل م كلللللتيقللرملتع رللمتعلمصلل رلكتعلميارلل تلللل

لتل تيثمل تعلي مايتلم اللكتعيارلل توة ل رلل تعتي يع معات    تا دلتت ول ا عتل ملل تلما إلم
دي ل، لل اتوعنتل ل قلللتع للحتتللذعتعلصللمر تتللاتتلليتل ل ليقللل.تودلللتعإللللتيمفيللفتعلا لل عت
لتديملل لتعلقايلللكت علاط رلل تولملليتعلت للاوتع تلتللر تل مرللعتع علليعوتعليلل تيملل لتد يممللم

رلتديدلللللوونتبولللل تعل ملللليتعلللللتعللللياق تملللل تعنتيمللللميتعل لللليلتعنتإلمرللللعتعلمللللاعط تة تال
ت(.تت312اتص2014)علدر ت توإميعتر ات

ويم لتةي لزتديع لتي ا تعلي مر تعالايصللي ت لل تتلل ول ا عتمللث ثتديع لللاتوتلل ت
ت( تت477اتص2012)   ات
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علمي  لل تع ولللحت)علدللير رلكتوعلدلل مر رلك( توتلل تدي  لل تعايصللللتعلمملللل ت •
لتوظللللئفتإل ،للل عاتةللل تيورللليكتتلللذهتعوتعلممللللتعلم ثلللفاتوتللللنتعلقللل فتد قللللتةي لللل

 تييعير ر تةلحتعليص رعتعلدييعتعلتطييتتإلذ تعالتيثمل عكتع إل  ر .تتعا

علمي  للل تعلثللرلللل ت)علثمللر رلللللكتوعليدلللمر رلك( توتلللل تدي  لللل تعايصللللللت ع ت •
علمللتعلم ثفاتدلتعإللتي  الاإلرلتدي  د تودفي تدلتعلصلل لعلكت عكت ع تعلمللللت

 علض  .تت

تل ر تعلثللث ( توت تدي   تعالايصللتتثرفتعلممي  .تتعلمي   تعلثللث ت)ع  •
والل ت د لللتبللسنتعالتلليثمل ت لل تد للللتعلممي لل تدلللتملل لتعل تللثتعلم ملل توعاملل ععت
وعليم ر توعلي  يبتوعالمي ل تتللاتد يلللحتعلي مرلل تعالايصللللي توعالإليملعرلل اتوالل تعلكتتللذهت

دي  دلل تعايصللللييلت لل تلوللل تت35علدرلتلل تعنتع ي لللتتلل ول ا عتعلميي لل تع ولللحتدلللتمللرلت
%تد ل للللل تبمملللل لت2عل  للللل تدملللل لتعل  لللللل اتة تم لللللتدملللل لتعل  لللللل ت لللل تتلللل ول ا عت

%اتوالل تم لللتدياتللطتلملللتعل لليلت8.2عل  لل ت  تعلااليلكتعلميت عتع ديي ر توعلذيتم لت
ت50علللفتلوال تتلل اييلاتعدلللت لل تعلااليلللكتعلميتلل عتع ديي رلل ت  لل تم لللتت54 لل تتلل ول ا عت

ت اييلاتو  تعلصرلتم لتدياتطتلملتعل يلتدلللتعللل ملتعل للاد تتلل م ت الفتتعلفتلوال 
ت.تت(World Bank, 2013, P. 1)لوال ت

وع للحتعلصللمر تعللل ول تع ي لللتتلل ول ا عتدااللعتعلم لرلل تعلمللمرلل تع ولللحت لل تإل للا ت
 تللرلتو لللاتد للذتعكثلليتدلللتع  للعتع للالاتوعتلل تلتالعلل عتدقملل تل م ،لل تدلللتعلصلل لعلكات

نتعل رئلل تعالايصللللي تييميللعتبملليوفتمللرلل تدلللتعل دللللاتةلللحتإلللللبتوتلللع تع للحت لللاتع
لت للل ت ك لللًعتعل  رلل تعليتيرلل اتوعاييعلقللللتبسلمملل تاللالرلل تودللرلل تإلرللل عاتلم لللتلو معتدتا يللي
إلللذ تعالتلليثمل عكتع إل  رلل تعليلل تتلللنتلقلللتلو ت لل تي مرلل تعايصللللتعل وللل .توالل تعم لللت

ل لتلللاتعليصلللل ،يتةللللحتعتلللاعوتعللللل ولتتع لللحتو لللعتةتلللييعير رلكتل ي مرلللل تداإلقللل تعتلتلللم
علااليلللكتعلميتلل عتع ديي رلل اتوعلرلبلللناتوعاليتللللتع و و لل تولللرستةلللحتتعلمي  د اتو  لت ت

ت(.تت351ات350اتصتص2007علي تي  لتإلالعتعالت)ت لاتتعل ولتعل لدر تعوتعل ولت
تدلللت2009و لل د  تل يييربتعل ول تلد ول ا عتعايصللييلتيتيلللتعليييرللبتع ولتعلللات

لتلي ييللللليتد  لللللستعليملللللللونت17ملللللرلت) (تلولللللل ت للللل تدريللللليتعلي لدللللللتعالايصللللللليتط  لللللم
(تلوللل تعلللات186(تدلللتعتلللت)6عالايصلللليتلم   لل تعلمتللرطتعلقللللياتو لل تعلميي لل ت)
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لتلي ييللليتت2015  لل تالئملل تعللل ولت دلللبتعل لللي تعلمت لل تعاإلملللل تعالتلللم تل  لليلتط  للم
 لل تالئملل تت2014(تلوللل تعلللات187(تدلتعتلت)3ت  ووتعل   تعل ول اتو  تعلميي  ت)

لتلي ييلللليت عللللل ولت دللللبتعل لللللي تعلمت لللل تعاإلملللللل ت)يملللللللتعل للللاعتعلملللليعئر (تل  لللليلتط  للللم
 لل تي ييلليتت2014(تلوللل تعلللات133(تدلللتمللرلت)3تلل  ووتعل  لل تعللل ول اتو لل تعلميي لل ت)

(تدلللت9علي ل دللر تعلمللللم تعلصلللل تعلللتعلم يلل  تعالايصلللليتعلمللللم اتو لل تعلميي لل ت)
تت2014علي مرلل تعل ملليي تعلصلللل تعلللتع دلل تعلميتلل عتعلللاتتلوللل ت لل تدريلليتت(187عتلللت)

(Wikipedia, 2016, PP. 2,3)تتت.ت
ودملتت تت،يضلاتعنتت ول ا عتعليق لتترلت تعايصللي تيق فتةلحتعلياإلللمتلتللات
علدللللاوتعلتللللياتو لللليلتد لللللالكتديملللل لعتل تلللليثمل عكتع إل  رلللل اتوإي للللللت لللليصتعملللللت

رللل تدللللتعل دلللللتعالع ياتويمللل تعلصللللل عكت للل تد لللللتإل ،للل عاتو رئللل تعمللللتد يا للل تملل
عال ييولرلللكتود ي لللكتي  رلل تعلمم ادلللكتةلللحتإلللللبتا لللعتعل لل دلكتدلللتعتلل تعاعدلللت
لتعايصلللللي تطاي للل تع إلللللاتيممللللت الللاعتعالايصلللللتعلدللل ول ا ياتوي  للل تعلت ادللل تم  لللم

ت .تتع حتةي للتددل عكتإل ، عتل  مااتي انتعالتعي  تل ي   لكتعلمللر تعلمللمر
 سابعاا ـــ التر يب اًلجتماعي:  

يملللق تتللل ول ا عتعلللللحتدمللل الكتعلماعلرللل ت للل تعلمللللل اتع دللليتعللللذيتل لللعتةللللحتعي لللل ت
علم ،لل تدلللتعاإللليعًعكتل لل  عتةلللحتزيللللعتدملل لتعلماعلرلل ات  لل تلعملللتعلت ادلل تعلق لليعات
دلللتعإللللتزيللللعتعلل لتتلل للقلاتو لللات لل ت للللتعتلليميع تدملل لتعلماعلرلل ت لل تعالل  للل ات

 تيلل تيملل رعتعلدلل ول ا يرلت لل تعل للل متل يإلللاعتةلللحتم لتلل اتويملل رعتع زوعمتع للحتواللت
ت(.تت11اتص2009ةل ل تع ط للت)يانات

والل تالدلللتعلت ادلل تبلللل  عتم للاعرلتدلللتعلتللاع فتعلمللرلل تلللألزوعمتليملل مرق تع للحت
عال للل اتع ولللح توتلل تي لل ي تةعلللل ت  ادرلل تلآلبلللًتعلللذ،لت،   للانتط  قلل تعلثلللل تعوت

للللث.تويلللي ت للليلت دلللل تلي مرللل تع ط لللللتلألتللليعتبم للليلتعنت،  لللبتعللللفوإلرلتط  قللل تعلثل
لللت لوال تتلللتتلل  ت لل ت دللل تع تللليعتت500علثلللل تعوتعلثللللثات رللثتيدلللت تعلت ادلل تمل

ت8بم يلتةل لمقلتل   لللتعلثلللل .توعلثللرلل  تي لل اتعلت ادلل تةإللللزعتعدادلل تلألدقلللكت للاعل ت
لتتعتلمرعتد  اعلل تع إللليتل   لللتعلثللللثتملل المت دلللتاصلليتلتع للحتعل  لللتع ولتوعلثلللل تو  للم

ل للللانتعلمملللتعلمممللالتبللمت لل تتلل ول ا عاتويللا يتعلت ادلل تظلليوفتمرئرلل تد لتلل  تدثلللت
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ديعكلللفت عليللل تع ط لللللت مرصللل تعللللثملاتو للللاتمقللل فتزيلللللعتدمللل لتعلدللل لنت)عملللل ات
ت(.تت5اتص2016

 ي تو نتو لللعتتللل ول ا عتالتيتيمللللتعيتيصلللمر ات  للل تيتليللللتعلت ادللل تعلدللل ول ات
  وثتعيتد لويلكاتعوتيص علكتمرلتعلدلل لنتع للحتعتللستعيارلل تعوتل، رلل توعميللل كت
عل ولل تعال  رفيلل اتبملللتعلقلللتلولل تدتل،لل عتل لل تي للانتعل ولل تعليتللمر تل  وللل تةلللحتإللللللبت

ت(.77اتص2007ععييع قلتبلل ولكتعلمت ر تع مي ت)عل  ايات
عتويم للستلدللتتعلممي لل عكتعلدرلتللر ت لل تتلل ول ا عتوتثرلليتدلللتعللل  ولتع تللراي تعلل لم

ك ريمعتدلتعلياإلقلكتعلد  اي تعلي تي  ذتعلم ، تدلللتعل للر تعل ر يعلرلل تتللم ل دلل تعلدرلتللر ات
و   تع غ  ر اتو  اوتع ا رلكتوعل يلي اتودلتة ت منتيميعتعيتدلللتعلدلل   تعلدرلتللر ت

ديتفيلل تتللاتوعاللعتيي ضللمتتثرلليتدلللتعللل ولتعلتللراي اتتوعالع يلل تبمدلليا تعللللتدلللتعللل 
لت لل ت  ت لكمللم  تظلللتي للذ تد لللتر تعلميتفيلل تل يلليعكتطاي لل اتوعليلل تللل تيللفلتيمثلللتعلللد م

ت(.تت93اتص2003عم ر تت عتعل يع ت)ت ر ت توعلم ،لات
وعلملللئلتد لللللستعلي مرللل تعلم يممرللل تمقللل فتيتدلللرلتعلللليوعبطتعلم يممرللل اتويلللا ريت

 اتوالل تعل لل دلكتعالإليملعرلل تدلللتديعكللفت عليلل تعل  لللتةلللحتددلللع عكتعلي لترلل تعلملدللت
تم لللللستت1997ظقللليكت ولتدللليعتع لللبتع للل تعاللي لبللللكتعلملدللل تعليللل تعإلييللللتعللللات

عإليملعرلل تيللاعزيتعلم للللستعلمت رلل تعلي  رذيلل اتوي للااتد للللستعلي مرلل تعلمت رلل تبملل لتدلللت
ع عمللللتعالع يلل اتوعليلل تيمللملتةلع عتعل لليعد تعلم يممرلل تعليلل تيمللفزتدلللتعليملتللاتمللرلت

رلتعلد لنتدلللتعلممللل ت ت لل تد لليممق توعلمملللتدلللتعإللللتع يعلتعلم يمعتةلحتإلللبتيم 
إلمللللت رلللليق تع ضللللاتويلللا ريتعلمدللللع عكتعالإليملعرللل تل دللل لنتعلمتيللللإلرلاتويلللا ريت
ملل دلكتعلمملللتل   لللل اتوغريتلللتدلللتعل لل دلكتعليلل ت،للي تعلي للاي تمقلللتدلللتعلللاز عًاتة ت

 للحتي  رلل تةنتد للللستعلي مرلل تعلم يممرلل تعاللي تل دلل لنتودلللتةلل تيصلل تانتعكثلليتالل  عتع
ت(.تت19اتص2016عال يرلإللكتعل لت تلم يممليق ت)عمل ات

ويم للليتتللل ول ا عتعللللتلملللا مت ييللل تدللللتعلي لللاعتعلث لللل  ات  للل تع للللفتعلمقللللإليونت
لتدللل تعلم ،للاات لتدلللتعلث ل لللكتعلميملل لعات قلل تيضلل تم ر للم لدلل ول ا عتع لليتعلللفدلتدفي للم

علتللل ،ثتل م لرللل تةالتعنتوعلصللر ررلاتوعلق لللالاتوعلمقللللإلييلتدلللتعو و للللاتو غللل تعلممقلليت
تلللذهتعلميارللللكتالتيلللفعلتيم لللستة ل يقللللت للل تعل ولللل ات للل تيلللفعلتتللللتعيارللل تلقللللتط رميقللللت
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وي للرللل تلتعل لتللل تعليللل تيمل تلللقلاتدمللللت،للل لتع لللحتعنتعالتللليممل تعللللذيتمضلللملتللللمت
تلللل ول ا عتتلللللنتلللللمتبملللل تعلةللللل تعليلللل تل لللل تتلللل عتلت يللللحتعلنتبملللل لتعوت ملللليت لللل ت

ت(.تت137ات136اتصتص2007حت)،ااتعل  ليلكتوعل يوتوعلماتر 
 ثامناا ـــ التكنولوجيـا:  

عل تلتعلت اد تعلد ول ا ي تد  تعتمرلل تعالتلليثمل ت لل تعلم صلليتعل ملليياتوعلمملللت
ع لللحتي مرللل تا  عيلللمت للل تيللليحتد للللالكتداعالللعتعاليللللمتوعل للل دلكاتدللللتمللل لتي  رلللتت

واعلللل علتع لللل ثتملللليعد تعليلللل  يبتعل  لللل توعلمق لللل تو صلللل  تلو يلللل اتلراعكللللبتتلللللتإل ،لللل ات
لات عل رللللللعكتعل لللللل عتع للللحتعتلللليرمل تع لللل ثتعلي للللا عكتعلي  الاإلرلللل تعلمدللللي  د تعللمرللللي
ة للل  تةلللحتي للاييتملليعد تعليم للر توديعإلميقلللتبصلل  تلو يلل اتل  قللا تبمدلليا تعل لليي ت
علمم تل مالتتللاوتعلمملللاتو للتتدي   لللكتوياإلقلللكتعلي مرلل ت لل تتلل ول ا عت)عل تر لل ات

ت(.تت394اتص2004
تدقللل تدللللتعل  للللعتعلي  اللللاإل تعلملللللم اتة تواللل تعتلللي لعلتتلللت  ول ا عتةا للللعتإللللًف

%ت24.3يمللل لتتللل لع تعلي  الاإلرللللتوعال ييولرللللكتود الللللكتعلتلتلللبتعللللل ت لللاعل ت
دللللتعل مللللطلكتعالايصلللللي ت للل تتللل ول ا ع.تو يتللللتتللل ول ا عتع لللحتعنتي لللانتإلفيللليعت

ي للاييتلاعرلل ت ترلل اتوععي لليكتعنتعليم للر تتللاتعلدلل رلتعلا رلل تلللذلااتولللذعتعم لللتع للحت
ت(.تت188اتص2012عليم ر تبلتي  عاتي  الاإلرلتعلمم ادلكت)دتم ات

واللل توتلللللتدمللل لتعال لللللوتع لللحتعل تللللاثت للل تعل لدملللللكتوديعكلللفتعل تللللاثتةلللللحت
دلللتةإلملللل تعل لللي تعل للاد اتو للذلاتعتللي لعلتتلل ول ا عتعنتي ي لللتدلللتتالقلللتت2.6%

 تلل كتعلت ادلل تت1984تلول تللدر تةلحتلول تالئملل تع للحتعايصللللتعلممي لل .تو لل تعلللات
د رللل تلوال تالملللًت  ،ثلل تتلل ول ا عتل م للااتوعلي  الاإلرلللاتوالل تيلل تت15درفعلرلل تبم لل ع ت

عميرللللل تتلللللذهتعلت ي للللل تلي للللانتايي للللل تدللللللتإللدمللللل تتلللل ول ا عتعلاط رللللل تودمقللللل تعليم لللللر ت
علي  الاإل اتو لاتاالد تإلدا تمرلتعلمرتدلكتعليم رمر تو لل عئتتعلم للااتوعلي  الاإلرلللت

ت(.تت77اتص2012ع  تعلتمر ات)   ت ت
ويم لللللتةي لللللزتعلميع لللللتعليلللل تعي ميقلللللت  ادلللل تتلللل ول ا عتللللل ع تويت رللللتتعلي للللا ت

ت( تت305اتص2014علي  الاإل ت  تعلميع لتعليللر ت)علدر ت تةميعتر ات
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دي  لل تعالعيملللللتع لللحتل للللتويللاطرلتعلي  الاإلرللللتدللللتعلللل ولتعلصللل لعر ت -1
لمللللليتلكتديمللللل لعتعل  دلللللرلكتعلمي  دللللل اتويمللللل رعتديعكلللللفتعليصللللل رعتعلمللمرللللل توع
 ا.تت1970للللتت1965ل تيثمل تلعملتت ول ا عاتو لاتم لتعل ييعتدلت

دي   تم لًتعل   عكتعلي  الاإلرلل تعلمت رلل اتو لللاتدلللتملل لتعليملللونتدللعت -2
 ا.تت1980للللتت1970ديعكفتعلي  الاإلرلتعلمللمر تو لات  تعل ييعتدلت

لكتعاليلإلرلل اتو لللاتدي   تبتاثتوي اييتعل  دلكتوعلم ي لكتوعلمم رللت -3
بلليمللللللونتدلللللعتديعكلللللفتعل تلللللاثتعلمللمرللللل اتمقللللل فتي لللللاييتعلمللللليتلكتعلصلللللوريعت
وعلمت رللل توعلمياتللل  اتوعلييترلللفتع لللحتعل تلللاثتعلي  ر رللل اتو للللات للل تعل يللليعتدللللت

 ا.تت1990للللتت1980

دي  للل تلعللل ت يلللللعتع عملللللتعلي  الاإلرللل تو تلللاثتعلي لللاييتل مرتدللللكت -4
علكتإل ،لللللل عتو  لتللللللل ت لللللل تد للللللللالكتوعلملللللليتلكتعلصلللللل لعر اتوإالدللللللل تتلللللل ل

تا.تت1990عل راي  الاإل اتو  عكتتذهتعلمي   تعلات
لتارلتللر تلير لل تلثللا عتعليم للر ت والل ت  للتتدملل لتملليعًعكتعالميلليععت لل تتلل ول ا عتع الدللم

ات1985(تعللللات0.036وعلييلللللعتعلي  الاإلرللل ات  للل تع ي لللعتدمللل لتمللليعًعكتعالميللليععتدللللت)
عت الفتدلللتعلدلل لناتوعنتعلمملل لتعلللذيتاتل لللتعملليت2004(تعلللات1.031لرصلللتةلللحت)

(توعلمم  لل ت0.559اتتلللنتعع للحتدلللتدث رلل ت لل تتلللتدلللت يلدلللت)2004يلل تيت ر للمتعلللات
 .Lee & Wong, 2015, P)(تل لللتعملليعت الفتدلللتعلدلل لنت0.571علميتلل عت)

ت.تت(20
واللللل تالدللللللتعلت ادللللل تعلدللللل ول ا ي تبململلللللًتعللللل لتدللللللتعلميعكلللللفتوعلمملتللللل تعل  رللللل ت

ملللللونتدللللعتبملللل تعلملللليتلكتديملللل لعتعل  دللللرلكتودللللعتبملللل تعللللل ولتوعلي  الاإلرلللل تبللي
ت( تت395ات394اتصتص2004ع إل  ر تود قلت)عل تر  ات

تديعكفتعلي  يب توي تةلملؤتلتدعتبم تعلميتلكاتوت  تت–1
ديتلللفتعليلللل  يبتلملللليت ت)يليللللل(توالللل تعلملللجتبلليملللللونتدللللعتيلللليت ت)يليللللل(ت -ع

 علق  ي .تت

 لر .تتديتفتعلي  يبتلميت ت)ما ييتميعون(تع لمل - 
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 ديتفتعلي  يبتلميت ت) ر  س(تعلقال  ي .تتت-م

علمملتلللل تعل  رلللل توعلي  الاإلرلللل  تويلللل تةلملللللؤتلتبلليملللللونتدللللعتبملللل ت  ادلللللكتت-ت2
تعل ولتعلص لعر توت  ت

دمقللللل تعليللللل  يبتعلدللللل ول ا يتع لمللللللل  توي للللل اتمللللليعد تد ث للللل تعللللللتي  ر للللللكتت-ع
 علي  الاإلرلت  تد لالكتعاليلم.تت

 ا يتعلرلبلللل  توي للااتمي لل ي تملليعد تي  ي رلل تع للحتععمللللتعلممقلل تعل  لل تعلدلل ول- 
 علصرلل تل   ررل.تت

دمق تعلي  يبتعلد ول ا يتعل يلد  توي  اتميعد تي  ي ر ت لل تد لللالكتت  تلل تت-م
 عال ييولرلك.تت

علممقللللل تعلرلبللللللل تعلدللللل ول ا يتلي  الاإلرللللللتعل م رلللللايياتويقللللل فتةللللللحتي للللليي تت-ل
تعلمي صصرلت  تعل م رايي.تت

كتعلت اد تعلد ول ا ي تي  الاإلرلتعلمم ادلكتعل علدلل تع تلتللر تل ايصللللاتوععي يت
ت  تييوي تعلي  الاإلرلللت لل تعللل  لتد للذتم عيلل تعلثمللر رلللكتدلللتملل لت    تي  لتلو معت ملالم

ت( تتTan & Wong , 2016تP.2 ,علميع لتعليللر ت)
وعلمللئلتتعلمي   تع ولح توي تةط وتعل يللد تعلتلتا  تل   دلكتعلم لرلل ا •

 علقرئ تعل ادر تل تلتبتعلل اتوي ت ات  تإلمرعتعلمرتدلكتعلت ادر .تت

علمي  للل تعلثللرللل  توعلي للللتعلييترلللفتدللللتعل  للللعتعلمللللاتةللللحتعل  للللعتعل للللصات •
 وتلنتعلق فتتاتيتايلتت ول ا عتةلحتم  تي  الاإل تدلتعل  إل تع ولح.تت

ي  اتي  الاإلرلللتعلمي  لل تعلثللثلل  تويلل تيتايلللتتلل ول ا عتةلللحتإلفيلليعت ترلل تيدللت •
علمم ادلكت  تإلمرعتد للل  تعلترلللعاتليت رللتتدفعيلللتي ل دللر تاادرلل تب للللبتيتدللرلت

عتدلتعليم ر .تت ًم تلاعر تعلترلعتل ممبتعلد ول ا يتم 
اتويللسي ت لل ت2015ويمي اتت ول ا عتعتيعتدملل لتلدلليع تعالييللللت لل تعلملللل تلملللات

لت لل تعليييرللبتعلثلللل ت ع للحتلدلل  تعليمللل تعالييللللت لل ت تللرلت وعلمتللرطتعلقللللياتوعيضللم
(تلولللل ت للل تي ييللليتي  الاإلرللللتعلمم ادللللكتعلملللللم تعللللات144علميي للل تعلثللرللل تدللللتملللرلت)
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%تلدلل  تعليمللل تعالييللللت74دلللتا لللتعلم يلل  تعالايصلللليتعلمللللم اتويمي للاتت2014
ت.تت(Wikipedia, 2016, P. 5)تملتإللًت  تي يييتعل  اتعل ول تت2013  تعلات

تيملللاتعلت ادلل تعلدلل ول ا ي تمي  الاإلرلللتعلمم ادلللكتوعلدللم تودملللتتلل تت،يضلللاتعت
ل ميتتذعتعالي لهت لل تعليم للر اتة تيملل عتعل لل  تع للحتعللليم  توزيللللعتلع مرلليق اتب للللبت
زيللعت لع ر توإليلإلر تعلمم مرلاتو لاتدلللتملل لتيللا ريتيلل   تعالييللللتل لل تتلئلللتدلللت

دتيللا تعلم لللت تعل  عتللر اتويمملللتعلمللاع لتعلميل لل تدلللتإلمرللعتعلتلللًتعلملللل اتدملللت،ثللييت
تع حتيت رفتدقل عكتعلي  ريتل  تعل   .تت

و مللل تعلللي تبمللل تعلماإلقللللكتعلث ل رللل تلترللللعتعلم يملللعتعلدللل ول ا يات رمللللتعط لللتت
ع رلللمتعتللل تعلماعدللللتطاي للل تعلمللل  اتوعللللذيت تللل تم اطلللمتعلم ق رللل ت  ةللليتدات مللللن.ت

عل صلللئصتوعلدللملكتعليلل تكملل ملتة للل  تل  عتلل تلملللاتعليم للر ت لل تتلل ول ا عتوليت ،لل ت
يم لللللتعنتل ملللللت رقلللللتتلللل  تعلمللمرلللل توعليملللللونتعللللل ول توعل صاتللللر تعلث ل رلللل توعليلللل ت
ع ياعتللللتعلملللي تعلدللللمتتل ماعدللللتطاي للل تعلمللل  تتلللاعًت للل تتلللرلوتعلم للللناتوعلملللمبات
ولملللاتعلت لل اتوعلم لئلل اتوعل ولل اتوعالايصللللاتوعلييترللبتعالإليملللع .توالل تعو للتلتةلللحت

علم يمللعتعلدلل ول ا يتدللعتديورلليعكتعلمصللياتو ملل تعلم لتلللكتت لل تدلللتتر رلل تي لعللل
تو لليلل تع حتلملدمتعليي ايتوترلتليمتوم  م.تتتم لاتع حتة ل  تعلم يمعتوع، ولاإلري

ويم لتعيللي لوتعلل لتدلللتعلدللملكتعلملدلل تل م يمللعتعلدلل ول ا يتدلللتملل لتعلملل ملت
تع ، ،الاإل توعلماعدلتطاي  تعلم  تع حتعل تاتعليلل  تت

عالايصللللللتعلدلللل ول ا يتدلللللتعالايصلللللليلكتعل لإلملللل توعلمي للللا عتيمي لللليت -1
لت وعل لئم تع حتلملاتعلداوتعلتياتلذعتيتيلتلول تت ول ا عتد لل تديداالل تعللمرللي

عل ولرللل تعليللل تيصللل  تعللللتعلم ممللللكتوعلقرئللللكاتة تيتيللللتعالايصلللللتتو لللتتعلي لللل ييت
عتيم قلتي يييتتللقالت89ع ولحتدلتمرلتتعلد ول ا يتعلميي  ت  تدمل تلل تعلملل  تم  م

 وعلصلل تعلتعل  اتعل ول .تتت2014ات2013ات2012ع عمللتل لتدلتعلات

لات -2 يملللل تتلللل ول ا عتلوللللل تد لرلللل .توالللل تيلللل تيملللل ،لتتلللللتتلللل ول ا عتي يي للللم
لت  لليمللليكتعلم للللل توعلممللللتيتدثللللتعلم يفتللللك.تويهمللل تتللل ول ا عتديتلللفمعتدفل ملللم

لتلأللمللل  تعلصللل لعر توعلي ل يللل توعلمللرللل .توي لللع ديتلللفتع عملللللتوعالع عتتو رايلللي
عليئردللللل تل م لرللللل ت للللل تإلفيللللليعتتللللل ول ا عات رلللللثتييي لللللعتعلم للللللل تعلت ،ثللللل ت لللللاوت
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ددلليالعلكتوع تلل  تعلمر لللً.تويمي لليتتلل ول ا عتعلمر لللًتعليئردلل تل  للا تيلليا ت
 تللرلاتوعكثلليتعلمللاعلجتلملللطملت لل تعلملللل ت رملللت،يم للتتبتماللل تعلدلل ل.توتلل تدلللت

يميللعتيلل مقلتبمدلليا تعللللت لل تد للللتعل لل دلكتعكثيتعل ولتعزلتل معت  ت تللرل.توي
 علصتر توعليم رمر .تت

تت84تللل ول ا عتإلمقا يللل ت عكتميلملللللنت يتد  لللستوع لللل اتعللل لتععضلللللئمتت -3
اللاعلرلتعل وللل اتوييللالحت ئللرستعلللاز عًتةلع عتعدللا تعل وللل اتتعضللامعاتوي للااتميمللييعت

وي ي للبتعلمللمبتععضلللًتعل يلملللنتل يلليعتممللستتلل اعكاتوييللالحت ئللرستعلتللف ت
يتصلللتع للحتعغ  رلل تد لعلل تعل يلملللنت ئلتلل تد  للستعلللاز عًتوي للااتميمرللرلتعلللذيت

ععضلًتوزع يم.تعدلت ئرستعل مقا ي ت ريميعتبد  لكت م ر تدت ولعت لل تد لللل ت
علي للبتتتت1993ويمرر لللكتدللاظ  تعل  دلل تعلم لرلل اتوععي للل معتدلللتعلللاتتعلمئانتعلمللر ت

عاللي لبلللللكتتتت ئللللرستعل مقا يلللل تعلللللتطييللللتتعلمللللمبتولملللل عتتلللللتتلللل اعك.توي للللي ت
لتتتت21عل يلمللر تتلتممستت اعكتالميرللل تععضلللًتعل يلملللن.تول لللتدللاعطلتم لللتت علدللم

 .تتعلتتت  تعليصايلت

 تفكتتلل ول ا عتبملل لتعتلتلل تع للحتا لللعتعل لل دلكتب مرللعتعيلل للقلت -4
علمصلللللي ر توعلمللرللللل اتة لللللل  تةللللللحتعالتللللليثمل ي ات ستللللل تلتيدللللللي  بت ؤو ت

 رلليعاتوتلل تمقللذعتزع ملللتتايدلليعت لل تع دللاعلتع إل  رلل اتوي لل اتلقلل تيدللقر كتت
لو تلتعلي  ر يت  تعلملل تبص يقلتم اتعلملل اتة ل  تةلحتعلقلتيم تماعبلل تل  للا ت

 ييوت ترلاتوديتفمعتدقمملتل م   تعل تيي .تت

يم تعل ملاتعليم رملل تع كثلليتيللسةريمعت لل تيللل يختم لللًتع دلل تعلدلل ول ا ي ات -5
علي درللذت دللبتددلليايليق اتويم للر تتوا تيمرللفتتللذعتعل ملللاتعليم رملل تبللللي  ت لليز

عل و تعلثللر ت)عال  رفي تة ل  تةلحتعل و تع ا(اتة ت،للي تيصلل رفتعلي درللذت دللبت
ددلليايليق تبملل تدي  لل ت يللل تع ط للللاتويي  للحتعلمي االلانتدلل ق ت عليلل تملتلل ات
ود ملتيدي تع  ترلًتوعلمي اارلتةلحتمل متت ول ا عاتتملتعم لللتع للحتإلللذ ت

ًعكتدللللتملللل متتللل ول ا عاتواللل ت يتللللتعل ولللل تعليللل تالتيمي لللاتعلماعتلللبتوعل  لللل
دلللاع لتط رمرللل تع لللحتعالتللليو لتع دثللللتلللليع تعلملللللتعل مللليياتلر لللانتعلمتللليصت

 ع تلت تلتاتعلي ل در .تت
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عليم للر ت لل تتلل ول ا عتيتللل لتع للحتعل للذو تعلث ل رلل تودمللي يق تليلليعةق ت -6
د ي للفتعل   رلللكتتعلث للل  توعل ولللكتع ااتو لل تل للستعلاالللتي قمللانتويتييدللانت

لتدللللتعليللل لفتتعلميارللل توعل ، رللل ت وعلث ل رللل توعل وايللل تملللرلتعلملللاعط رلاتدمللللتيتللل ثتلاعلللم
 .تتوي  لتعلمييلت

يملل تتللل ول ا عتدلللتعكثللليتعللل ولتعتلللي يع معتو  لترلل اتتمللللتعتلل تلتعتللل ت -7
وعك لليتعلمللاعلجتعلي ل يلل ت لل تإل للا تيلليوت تللرلاتوعتلل تلتد ، لل تعللمرلل تيللرليت

لتعلمللم اتة تيمي يتت ول ا عت عبعتعتلل تديتللفتعللللم ت لل تلو معتدقمملت  تعالايصل
عت لل تعلملللل تدلللت علملل اتتملتعلقلتيص فتع حتعلقلللتوع لل عتدلللتعللل ولتع الللت دللللم
ا لللللتد مملللل تعلملللل ل ر تعل ولرلللل اتوعلقلللللتوع لللل عتدلللللتديعكللللفتعاليصلللللالكتعلمللمرلللل ت
تعل  لللللللي توعليعئللللللل عت للللللل تد لللللللللتعال ييولرللللللللكتوعل للللللل دلكتعلمللرللللللل توي  الاإلرلللللللل

 علمم ادلك.تت

عتلليو لتتلل ول ا عتداامقلللتعاتللييعير  ت لل تإل للا تيلليا ت تللرلتع للحت -8
عل ييتتعل تييتعلذيت،ي طتمرلتعو و لتوعلق  تدلتلل رلل اتولولتعلملليوتع اصللحت
دلللتلل رلل تعمللي تع لليتدضللرتتد  لللات لل تعل رلللاتملل و تعلاتللرطتعلي للل ياتوي لل ي ت

م قللللتدللللتعتللل تديعكلللفتإلمرلللعتعل للل دلكتل دللل لتعلمللللميعتوعلللل ولتعلم للللو عاتدمللللتإل
 ع عمللتوعلي ل ع.تت

ييمرللفتتلل ول ا عتبتييلل تةالدلل تعلمللملئيتل مرللعتع ليلللناتوالت،اإللل تل،لللت -9
 تلللللم تل  ولللللل ات للصلللللر رانتيمي  لللللانتعل ا يللللل ات للللل ت لللللرلتيمي لللللتتعلم ويلللللانت
وعل لكدللللليللرانتعاتللللل ااتعدللللللتعلق لللللالت رمي  لللللانتعلق  وتلللللر .تويضلللللملتلتللللليا ت

لعتدلتيم قلت يي تعلم للللعاتطللملللتيللرل ت لل تإلللاتت ول ا عتل لتع إل ل تعلميم 
دلللتعليدلللدلتوعال يلليعاتمللرلتع ليلللن.توعاتلل اتتللاتعللل ،لتعلا رلل ت لل تتلل ول ا عت
عللللللللذيتعديللللللللزتبللتصلللللللالتع لللللللحتترئللللللل تل، رللللللل تويدلللللللمحتعلم  لللللللستعاتللللللل د ت

 علد ول ا ي.تت

عتيملللللتتلللل ول ا عتملللليع تعلمللللللتعل ملللليياتو لللللاتعلللللتطييللللتتييترللللفت -10
 لل تعلميع لللتع تلتللر اتو لللاتميللا ريتيم للر تعميلل عئ تيلللدلاتعال لوتع حتعليم ر ت

دعتةيل لل تعلمفيلل تدلللتعليم للر تعلثللللاياتوم لل تعل مللات لل تعلل لتع ط للللت لل تتلللت
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عل  عت اتدملت،رليتةلحت  عتعلمديا تعليم رم .توتلللتدتص  تتللذهتعلدرلتلللكت
 الع عت ع تدللتبمييتعييض تيي لتبتدعتعلي مر تعالايصللي تعلدييم .تت

ع للحتي  رللذتعلم ،لل تت1965 لت  اد تت ول ا عتد ذتعتللي  لقلتعلللاتعم -11
دللللللتةتلللللييعير رلكتعلي مرللللل تعلاط رللللل تعليللللل تيقللللل فتةللللللحتةي لللللللتاللللل  عكتي ل دلللللر ت
لدلل ول ا عتيم  قلللتدلللتد ل دلل تعل للا تعلمللمرلل اتو ل ملللتع للحتل إللل تعللرلل تدلللت

فتعلميتفيلل ت لل تع تللاعوتعلمت رلل توعلمرتدلللكتعليئردللر اتمقلل فتيت رللتتع تللل ع
ع تلتلللللر تلدرلتللللللكتعلي مرللللل اتود قلللللل تزيلللللللعتعلاظللللللئفاتوعديصللللللصت للللللئ ت

تعلمملل اتوعاتيععتبمم الكتعل ماتعالايصللي.تت
 المحور الاالث ـــ تحليل مكونا  نظام التعلي  في سنغافورة:

   لتت ول ا عتةل لزعكتتلئ  تإلم لتد قلتلول تدي  دلل اتةالتعنتعال لللزتعلت ر لل ت
فيلليعتعلصللوريعت،يمثلللت لل تي للاييتلملدقلللتعليم رملل اتعلللذيتيملل تع لل تعلذيت   يمتتللذهتعل 

ع احتعلمم تعليم ر ت  تعلملل ات   تد  قلتلملدقلتعليم رم تدلتي ايلتت لًعكتوم لليعكت
تتلتملت  تم لًتعايصللتل.تت

وعكيدبتلملاتعليم ر تعلد ول ا يتيماممتوي ا هتدلتل إللكتعالتيملاتعلم رلللتعليلل ت
لييترفتعلذيتي صمتبمتعل وعئيتوع إلقللفعتعلمم رلل توعلمدللئال ت لل تيتمحتمقلاتودلتمر عتع

لتبللللي ا عكتعل اعرلل تعلمللمرلل ت لل تتللذعتعلم لللل.تويمثلللت لتوةر للم عل وللل اتوتللات،لليي طتع ي لطللم
عليم للر تة لل  تعولايلللكتعلت ادلل تعلدلل ول ا ي اتوي للفت لل تعع للحتتللياتعليم للر تبدلل ول ا عت

ت(.تت98صتعا2011وزع عتعليي ر توعليم ر ت)عل ترييات
 أوًلا ـــ موجها  نظام التعلي  في سنغافورة:  

يمي لليتعل لليلتعلم صلليتعل مللييتعلتلللك ت لل تد مادلل تعلي مرلل اتول لل ت تللفكتتلل ول ا عت
ع للحتي للاييتملليعد تعليم للر توديعإلميقلللتبصلل  تلو يلل تل  قللا تبمدلليا تعل لليي تعلمملل ت

ت(.تت123ااتص1992ل مالتتاوتعلمملاتوو  ملتلمي   لكتتذعتعلداوت)علصلويات
،ق فتلملللاتعليم للر ت لل تتلل ول ا عتةلللحتيللا ريت لليصتعليم للر تل مرللعتع لليعلتعلم يمللعات
وي مللئ تع لليعلتإللللل،لتد يمللرلتد  للييلت ويتدقللل عكتةم ععرلل اتوإعلل علتدللاعط رلتتللللترلت
دللل  ترلتلمدلللئالرليق تي للللهتع تللليعتوعلم يملللعتوعللللاطلاتوغلللي تع مللل وتوعل لللر تعليللل ت
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عليملتللاتعالإليملللع توعلا للل عتعلاط رلل تدلللتمللل لتت، لللليتمقلللتعلم يمللعاتوعلممللللتع للح
تعليم ر .تت

ويمريتعلياإلقلكتعلمدي   ر تةلحت يصتعلت ادلللكتع للحتو للعتعلدرلتلل تعليم رمرلل ت
عليلللل تيم  قلللللتدلللللتعلللللي ؤاتدللللعتعليتللللاالكتوعليورلللليعكتعلتللرلللل توعلمدللللي   ر ات للدرلتلللل ت

 عتد للذتعتللي  لقلتدلللتعليم رمر تيي  حت ؤي تداتللم تل  ملللاتعليم رملل ات  لل تعلللللتتلل ول ات
بمللللل تعلممللللل  كتعالايصلللللللي توعالإليملعرللللل اتدثلللللل تعل  للللللل توعلمدللللليايلكتعليم رمرللللل ت
علم   ضللل اتوزيلللللعتعل ملللاتعلدللل لل اتللللذعت لولللللتعلت ادللل ت للللتتلللذهتعلممللل  كتبلللسنت
م لللتم للاعكتةلميلل ت لل ت تلل تترلتلل تعايصللللي اتدتا تلللتعالل يلللحتعالايصلللليتلتللات

ت(.تت152اتص2002لمللاتعلداوتعلمللمر تعلتيعت)ع  ع
ويدللللمحتعل ملللللاتعليم رملللل تعلدلللل ول ا يتةلللللحتغللللي تعلللل لتدلللللتعل للللر تعليي ايلللل ت لللل ت
عل   اتوعلي تيرت ق تل مملت  تعيتمرئ تعوتم لل اتو لللاتدلللتملل لتعلمللاعلتعليلل تيلل   ت
وع لمللل  تعل  لرللل اتويملللملتتلللذهتعل لللر  تعال يللليعااتويتمللللتعلمدلللئالر اتوعلميولللل اتوعل فعتللل اتت

ا للللل  تةلللللحتعل  لللللًعكتعالإليملعرلللل توعلملط رلللل توعليلللل تيمللللمل تعلللللاع تعلللللذعي تتبلتتوعليعليلللل ات
علذعكاتوعي ل تعل لليع عكتعلمدللئال اتوإلع عتعلم الللكاتوعلي  رلليتعل  لل يتتوعالإليملع اتوإلع عت

 ,.Lee et al)وعللليم  تعلملل ل اتوعلللاع تعلمللللم اتوعلمقللل عكتعلملللميعتل ث ل لللكتتوعاملل عع ات

2004, P. 261)ت.تت
ات2004عليم للللر ت لللل تتلللل ول ا عتع للللحتع  ملللل تديي للللفعكاتتلللل ت)علدللللمريياتتوععيملللل 

ت( تت202ص
 علقاي  توييضملتيسكر تعلقاي تعلد ول ا ي توعالعيفعزتعل اد .تت .1

عليلللل يخ تعملللذتعلم للليتدللللتيلللل يختتللل ول ا عاتوعليتلللذ،يتدللللتع م لللل ت .2
 عل ل إلر تع حتعل  لاتوعالعيفعزتبللييعثتعليل ي  توعتيميع ييم.تت

عليملليفتع للحتعليتلل يلكتوعلم  لللكتعليلل تياعإلللمتعلم يمللعاتعليتلل يلك ت .3
 وإع علتعلماعط رلتل يص يتلقل.تت
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عل ر تع تلتر  تغي تعل ر تعلي تيللرليتةلللحت رلللعتعإليملعرلل تع ضلللات .4
ويت رللتتدصلل ت تعلمللاعط رلتود  ملليق اتتملللتيللرليتةلللحتي لل اتع دلل توعتلليميع ت

 ل ل قل.تت

ات1اتصتص2016لماتللاع تعلتلليعاتويق فتعليم ر ت  تت ول ا عتةلحت)وي ر رلل يلتع
ت( تت2

ةع للللللًتعل للللل  ت يتللللل تي لللللاييتاللللل  عيق توت للللللًعيق توي صلللللريق ت .1
 وارمق .تت

دلل لتعل لل  تمرللل عكتعوتللعاتيللي ًاتدللعتت لللًعيق توطلاللليق اتلرللي ت .2
 يفوي ت تب  يعكتديم لعاتيتيلإلانتةلرقلت  تعلمدي  ل.تت

ددلللللللع عتعل لللللل  تع للللللحتعكيملللللللفتدللللللاعت ق اتوعنت،ث للللللاعتبسل دللللللق ت .3
  عيق .تتوا 

ددلع عتعل ةًتع حتي اييتا  عيق اتوت لتدللاعت ق ت لل تد لللالك ت .4
تعلييل  اتوعلم اااتوعل  ان.تت

 .Ministry of Education, 2015d, P)ودلللتعتلل عفتعليم للر ت لل تتلل ول ا عت

vi)ت تت
عنتعليم للر ت لل تتلل ول ا عتيملل تعل   لل تلملللل تعلرللاااتة للل  تةلللحتععمللللت .1

وإعللل علت تلماعإلقللل تعليتللل يلكتعليللل تلللل تتعلمدلللي  لتعليللل تتلللافت،لللي تعمييععقللللا
 يت ثتبم .تت

عنتلملللللاتعليم للللر تالللل تيلللل تيصللللمرممتلللللرم ستع يرلإللللللكتعل وللللل ت لللل ت .2
 ععيمللتلتع حتعالايصللتعلم   تع حتعلممي  .ت

عالتيمللللللاتبلللللللميم مرلتعل  لللللل توعل   للللل تعلميدلللللي رلتدللللللتعلمرتدللللللكت .3
 للللل توعلم للللل اتعليم رمرللللل توعلميمثلللللييلتل عتلللللرملاتل تصلللللالتع لللللحتعلمقلللللل عكتوعلمميت

 ليت رتتد  عتعليم  تد  تعلترلع.تت
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م لًتلملاتعليم ر تعل  لل تعل مللللاتعلللذيت،يمليللحتدللعتعالايصللللتعلم  لل ت .4
 ع حتعلم ي لكتعلممي ر .تت

لاتويم للرلت .5 ي ايلتعإلرللللتدلللتعل للا تعلملد لل تعلم   لل توعلمرت لل تعكلليمرللي
ي ل دللر تعلم ل تدلتعالليتلوتبداوتعلمملللاتلرلليم لتدلللتعليللسا  تدللعت تلللللكتعل

 علمللمر .تت

ي لللايلتدلللاعطلتلملللطتاللللل تع لللحتعلممللللت للل ت ييلللتتب لع رللل تعلم ي للليت .6
 وعلميمرفاتوع حتعليملونتوعلممل ت تدعتعلمييل.تت

ودملللتتلل تتيم لللتعل للال تةنتعتلل عفتعليم للر تي لل اتعغلليع تعلي مرلل تعلصلل لعر تعليلل ت
اتويملل رعتيقلل فتلقلللتعل وللل اتليتدللرلتعو لللعقلتعالايصللللي اتويملل عتعلمملللتوعلمثلللميعت

تعل  يتعالايصلليتل    اتدملتتلع تعل ول تع حتعل قا ت  ت ييعتاصريع.تت
ولمللللاتعليم لللر ت للل تتللل ول ا عتد يللل ستبمللل لتعتلتللل تعللللتعل مللللاتعل يي للللل توتلللات
ع علليوتوع كثلليتي للا معت لل تعلملللل .توالل تالدلللتتلل ول ا عت لل تعلدلل اعكتع مرلليعتبمم رلل ت

ور تي يي متعكثيتدلتعل مطتعلمللم اتوع للحتتللذعتي  ، تيلد  تل ملدقلتعليم رم اتو لاتبهت
عتل  ع تللرلتدلللتد ي للفت  مرلتمي  ،يتوعتعت  تإلمرللعتعلتلللًتعلملللل اتوعتلل تلتد صلل م
عل   عن.تويمملتوزع عتعليي ر توعليم للر تع للحتي للييستإلقالتلللتل  ي لللًتبمدلليا تعل لل  ات

ع تلللل تت لقللل تع تلللل ت للل تم للللًتددلللي  لتع دللل ات يا لللعتعلدرلتللللكتعليم رمرللل ت للل 
ت(.تت205اتص2012الكيملفتداعت ق توي مريقلت)علم ر يات

 ,Hodge, 2015)وييضلتعت تتملكتعلدرلت تعليم رمرلل ت لل تتلل ول ا عت رملللت، لل ت

P. 1)ت تت
تي  ي تيم ر تعتلت تد لل تل مرعتع يعلتعلم يمع.تت .1
تي اييتوياترعتد لالكتعل  عت ت  تعليم ر تعلثللاي.تت .2
ت ر تعل   توعلمق  .تتةع لًتدفي تدلتعالتيملاتبلليم .3
ي  ي تعل  دلكتعليم رمر تلمي   تدلللتبملل تعليم للر تعلثللللايتل مرللعتع لليعلت .4

تعلم يمعتتلتع حت دبتةد للرليمتوا  عيم.تت
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 ةي للتعل   ت  تد لتو مثلكتل عتر توي  ي ر ت  تعل ل م.تت .5

ويميمللللل تعلدرلتللللل تعليم رمرللللل ت للللل تتللللل ول ا عتع لللللحتةللللل ثت تللللللئفتعتلتلللللر اتوتللللل تت
(Ministry of Education, 2010, P. 15)ت تت

علمملللتع للحتي للاييتعلم لللت اتليصلل لتعكثلليتداعًدلل تلدللاوتعلمملللات -1
تلللاعًتدللللتإللللللبتلاعرللل ت للليوعتعل  عتللللكتع ولرللل توعلم رللللتعوتدللللتإللللللبتلعللل ت

توي   تعتتل تعلممل يعتعل تثر تعليعئ ع.تت
علمملللتع للحتإلملللتتلل ول ا عتديتللفمعتل يم للر تعلملللل ت لل تإل للا تيلليوت -2

ت يوعت عيوتعل لدملكت  تت ول ا ع.تتت ترلاتع يت يل
عنتتاوتعلمملتعت لتعي تي ل دللر تتللاعًتمللرلتعلم لتلليتعلمت رلل تعوت -3

علاع للل ،لاتللللذعتعتللل لتعل ثرللليونتدللللت م للل تيلللقللعتعل  لللللا يا ت،للليونتوإللللالت
ت لإل تاكمللتل عتليق تعلم رل.تت

لتوي  للحت  دلل  تعليم لللر ت لل تتللل ول ا عتع للحتي لل ي تيم لللر تديللاعزنتواللللل تع للحتي لللاي
دللللاعط رلتتللللللترلتووععللللرلتلمدللللئالريق ت لللل تم دلللل تعلم يمللللعتوعل وللللل اتوت لللللصتةلللل ثت

ت( تت136اتص2014عولايلكتل  د  تلملاتعليم ر ت  تت ول ا عاتوت ت)عص ا ات
ي للاييتعلمقللل عكتعل  ييلل تل  للللبتويمفيفتلللتعلللتطييللتتةتلل حتعلم لللت ات •

ك تعلمم ادلللكتلضملنتد ًديقلاتوعلي  صتدملتتاتغريتد ئ اتوإزع لل تعللبًتيلليع
للللل  تعل لللل  اتوعلللللتطييللللتتعتلللليت عثتطلللليوتيم للللر تةم ععرلللل تدثلللللتلمللللبتع لوع ت
وعلمتلكللللعاتوعلدلللم تالدلللي صتعل للل  تدقلللل عتعل للل  عتع لللحتعلي  رللليتوعلممللللتب  للللًعت
لي للاييتالل  عكتوإد للرلللكتعل للللباتوي للاييتعلمقللل عكتعلمم رلل تودقللل عكتعليملدلللت

 او.تتدعتعلمييلاتليت رتتت لًعتعلمملت  تعلد

ةت حتعتلليو لتي  رلللكتعلمم ادلللكت لل تعليم للر توعللليم  اتو لللاتعلللتطييللتت •
ةالدلل تم رلل تيتيرلل توي  رلل ت لل تي قرللفتعلملل ع  تبللسإلقفعت لتللا تويلل  لكاتويللا ريت

 علي  يبتعلم لتباتوي اييتميعد تعلتلتا اتوداع لتعليم  .تت
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 ا ي تيمفيفتعليملتاتوع دلتعل ادررلاتوعلييترللفتع للحتاضللليلتعلقايلل تعلدلل ول •
وعليللل يختعل للاد تاعلل علتعلمللاعط رلتوغللي تعل للر تع تلتللر تعليلل تد  لللتتلل ول ا عت

تدلتعل  لحت  تيت رتتدص ت تداعط رقلاتو  تعتيميع تل لحتع د تو  ميقل.ت
ودللللتعتللل عفتعليي رللل ت للل تتللل ول ا عتي مرللل تعل لللللبتي مرللل تت رللل تدللللتمللل ل تي مرللل ت

اتوي مرلل تعلمقللل عكتعالإليملعرلل توعليملولرلل اتعلم صر اتوي مر تعلمقل عكتعالع يلل تعلذعيرلل 
وي مرلللل تالللللر تعلماعط للللل اتوي مرلللل تدقلللللل عكتعلياعتللللللاتوي مرلللل تدقلللللل عكتعلي  رللللليتعل لاللللل ات
ودقل عكتعام ععاتوي  رتتعلممي لل اتودقللل عكتعلمم ادلللكاتودقللل عكتعللليت  ت لل تعللل  ست

(Hodge, 2015, P. 1)ت.تت
 لللللطتممدلللللر تالتلللللي  عاتوليت رلللللتتعتللللل عفتعليم لللللر اتو لللللملتتللللل ول ا عتةللللل ثتم

للللللتت1997ي  الاإلرلتعلمم ادلكتولد قلت  تعل ملاتعليم رم  تعل  لل تعل مدللر تع ولللحت)
لللللتت2003(اتوعل  للللل تعل مدلللللر تعلثللرللللل ت)2002 (اتوعل  للللل تعل مدلللللر تعلث ةللللل ت2008لللل

لللتت2009) (توعلقللل فتع تلتللل تلقللللتددللللع عتعل للل  تع لللحتعكيدلللل تدقلللل عكت2014لللل
الل اتودقللل عكتعاليصللللاتع دلليتعلللذيت،ي   للمتتللاوتعلمملللت لل تعل للينتعليم  توعلي  رلليتعل ل
تعلتلليتوعلممييل.تت

تو رملت،  تيا رلتلقذهتعل  طتعل مدر  تت
للللتت1997عل  لللل تعل مدللللر تع ولللللحت) • ( تو تللللفكتع للللحتةي للللللتمرئلللل ت2002لللل

عتلتر تيدياعبتي  الاإلرلتعلمم ادلكتوعاليصلالكاتو رقلللت،يلل   تعل للللبتعلمم لل ت
ي اييتم طتي  يستدميم عتع حتي  الاإلرلتعاليصلالكت  تعلمللاعلتع حتيصمر توت

 .تت(Chang, J. S., 2009, P. 28)علم ي   ت

للتت2003عل  لل تعل مدللر تعلثللرلل ت) • ( تويميتللفكت للالت  للطتعليم للر ت2008لللل
بلالتللي  عاتعل مللللتل ي  الاإلرلللت لل تعلمم رلل تعليم رمرلل اتولدلل تي  الاإلرلللتعلمم ادلللكت

 عكتعل  عتلللر اتوو للللعتالعللل عتليدللل رلتدمللل الكتعتللللي للعتوعاليصللللالكت للل تعلم للليت
علي درذتدلتتذهتعلي  الاإلرلاتوعليم رعتلتصالق تع حتعل   تعل ل  تعلللذيتيمرلل ق ت

 (.تت721اتص2010ع حتعلي  ريتعل  وت)يلنات
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لللتت2009عل  للل تعل مدلللر تعلثللثللل ت) • ( توييتلللفتع لللحتيمفيلللفتعلي لللل ست2014لللل
 علل اتوعليلل تيقلل فتةلللحتعنتيصلل لتتلل ول ا عتعالايصلللليتدلللتملل لتد لللل عتعدلل تد 

د ، للل تعللمرللل تمياظرلللفتي  الاإلرللللتعلمم ادللللكاتلي لللانتلللل ،قلتعيدللللعت للل تعلمللل   ت
عل ادرللل اتوعنتيصلللل لتتللل ول ا عت لللل تداالللعتارلللللليتةا رمللل اتب للللللبتي لللا تعل للللا ت
علملد لل ت لل تد للللتعلي  الاإلرلللاتو لليلتدفيلل تدلللتد ل للذتيم للر تتللذهتعلي  الاإلرلللت لل ت

ت(.تت721اتص2010ع تي  رذتتذهتعل   ت)يلناتعلم ع  اتل 
وييضلللتدملللتتلل تاتععيمللللتع تلل عفتعلميإلللاعتدلللتعليم للر ت لل تتلل ول ا عتع للحتدلللت
تع للحتتللذهتع تلل عفت،للي ت ًم ي ملتةلرمتعل لئمانتع للحتعليم للر تدلللتعإللللتتلللتدللاعطلاتو  للل

 لل ت ت تعلدرلتلل تعليم رمرلل توعل لليعد تعليلل تيتلل لتدلل  تإلللالعتعليم للر .تويي دلل تع تلل عفت
عكيدلللل تعلمقلللل عكتعل زدللل تلماعإلقللل تيتللل يلكتعلمدلللي  لاتويلللا ريت للليصتديدللللوي ت للل ت
عليم لللللر تل  مرلللللعتبولللللل تعل مللللليتعللللللتد ماعللللللليق تعلميارللللل تعوتد للللللليق تعالايصللللللللي ت
لتاللللل معتع لللحتعلي رلللفاتوتلللل بتي  رللليت وعالإليملعرللل اتوعالتيمللللاتبللللل يلتوعنتي لللانتديللللم

 لع لل اتودللاعطلت،قللي تبمصلل ت توط للمتددللي لتول لل ياتويياعتلللتدللعتعلمللييلتبصللا عت
تودي ذ تبس   تيم اتوعرملتد لريلتااييلتوع حتعط عتبملتي ييتدلت الم.تت

 ثانياا ـــ تنظي  التعلي  في سنغافورة:  
يملل تلملللاتعليم للر ت لل تتلل ول ا عتدلللتعلي للل  تعليعئلل عتعليلل تيدلليتتتعليااللفتع لل تلت

و  لللًتعالدلللنتلي ملللتد للمتع صلليمعتتل تللي للعتد قلللاتة تي ملللتدقملل تعليم للر ت لل تي للايل
الل معتع حتعلمدلللتم ت لل تي للاييتعلمدللي  لاتويدللمحتوزع عتعليي رلل توعليم للر تةلللحتددلللع عت
عل   تع حتعكيملللفتدللاعت ق توعتلليو لتطلاللليق تبس ضلللتيلل لتدم لللاتوي لل عتعليم للر ت
مييلللل تع ط لللللتةلللل ت، للليم تعل لللل  ت للل تدللل ع  تعليم للللر تعلمللللاتلملللل عتعمللليتتلللل اعكت

(Ingersoll, 2007, P. 72).ت
توي رلتعلم لتعليلل تي مر توديع لتعليم ر ت  تت ول ا ع.تت

ت
ت
ت
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ت
 ( مراحل النظام التعليمي في سنغافورة1شكل )

Source: Kim,تWong Wee (2015), Singapore Standard Educational 

Classification, Department of Statistics,تتSingapore, p.31تت 
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 الثانوي 

 سوق العمل

 الجامعات 

الصف الثانوي 
 العادي الخامس

الكليات 
المتوسط

 ة

المعاهد 
المتوسطة  
والمراكز 
قبــــل 
 الجامعية

 المستوى المتوسط -شهادة التعليم العام

 

 

 

المعاهد 
 التطبيقية

 

 
 

معاهد 
التعليم 
 التقني

 

 

 

معاهد 
التدريب 
 المهنى

 المستوى العادي -شهادة التعليم العام

شهادة التعليم 
العام المستوى 

 األول

عليم  الت
 الجامعي 

 العاديون 

 

 تعليم أكاديمي          تعليم تقني 

 

 أربع سنوات  

 الموهوبون

 

 تعليم سريع          تعليم متميز  

 

 أربع سنوات  

  اختبار تحديد المستوى

الصف الخامس والسادس : المرحلة التوجيهية 
   االبتدائي

 

 
   دائيالمرحلة األساسية: من الصف األول إلى الرابع االبت

 

 

التعليم  
 الثانوي 

 التعليم  

 االبتدائي 
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 مرحلة ما قبل المدرسة:   -1
يمللل لتدي  للل تدللللتا للللتعلم  تللل تعوللللحتل إلللللكتعلدللل  تعليم رمللل اتوالتيللل ملت لللملت
د ماد تعليم للر تعل ملللد تعلت للاد اتول  قلللتيلل ملتيتلللتةيلليعفتوزع عتعليي رلل توعليم للر ات

مرلل توعإليملعرلل توإلع يلل تد ي  لل ت للملتلملللطليقلتعل  درلل توييالحتةلع يقلتدرتدلكتيم ر
.تويقلل فتتللذهتعلمي  لل تةلللح ت(Ting, 2007, PP. 36, 37)وعليلل تي للصتعلم يمللعت

ةكدللل تعل  لللتبملل تعلمقللل عكتع تلتللر تعليلل تيملل تل  لل تل ميع لللتعليلل تي رقلللاتة ت،لليم  ت
وي للل ات يلللل تعل  للللتعل مللللااتوتر رللل تعليملدللللتدلللعتع لوعكتعل  عتلللر اتودلللعتدم مرلللمات

لتيم رمريلتلث ة تدديايلكاتيممل تعلتضلللل اتو و لل تع ط لللللتع ولللحت ع ط للتميللد م
(KG1)اتو و للل تع ط لللللتعلثللرللل ت(KG2)تويللليم  تعل  للللتلويلللمتع اتب لللللبتعل وللل ت.

عال  رفيل اتويلليم   تد للللئتعلتدللل اتوعلم للاااتوعلماتللر حاتوعل  للاناتو ملل تعلمقللل عكت
.تويياعز تدعت يل تع ط للتديعكفتيم ر تعل  لتعلي تي لل اتميعد قلللتع مي اتوع لمل 

لتي تللتتبسدلللكلتعملللتع دقلللكت وم دليقلتيتلتةييعفتوزع عتي مر تعلم يمللعاتوتلل تغلل للم
ت.تت(Choo, 2010, PP. 23, 24)ليت رفت تع حتعالل يعلت  تلملاتعل وعاتعل لدلت

بترلللثتي مللل تعلث للل تتويقللل فت يلللل تع ط لللللتةللللح تي ملللئ تع ط لللللتبمللل لتتلدللللا
بلللل  ساتوعلمقللل عكتعالإليملعرللل اتوعلمقللل عكتع تلتللر اتتللللل يعًعاتوعل يلبلل اتوعلمقلللل عكت
تلألط للللللتل لي للللللتةلللللحت تاللللاي ف علتدلللللمر تللللل  تع ط للللللاتوتللللذعتيضللللملتيت رللللتتعتللللل  ف
علمي  لل تعليللرلل .تويمللملتدلل ق ت يللل تع ط للللتوإلللالتط رملل توة ل لل تتلل ول ا عاتوتللذعت

 ,Ministry of Education)عللليم  ت لل تتللرلوتد يمملل ت  ر لل ت،يللرلتلألط للللت

2015A, P. 7)ت.تت
 مرحلة التعلي  اًلبتدا ي:   -2

عتيملللللتترلتلللل ت  ادلللل تتلللل ول ا عتميللللا ريتعليم للللر تعلم لللللل تعالميلللل عئ تلملللل عتتلللللت
ت اعكتل لتط لتدلتمرلتتلتعلدللت توعلثللرلل تعمللياتوعل ولل تعلمدللي  د ت لل تعلملل ع  ت

ت للبتعل و تعلصر ر تعوتعلم وي تعوتعليسدر ر .تتعل و تعال  رفي تب
ويم لتعلمي   تعالمي عئر تلاععتعليم ر تعل ملد اتوت تل  ئلل تعلممييلل تدلللتعلدللتلل تتت

و يللحتعلثللرلل تعملليتوتلل تدي  لل تد للرلل تعلدلل .تويقلل فتدي  لل تعليم للر تعالميلل عئ تةلللحت
ت تت(Ministry of Education, 2015C, PP. 1, 2)يت رتتع ت عفتعليللر ت
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 تي مر تعتيم علتعلي مرذتل ممل ت ت  تعلمملتعل ملع .تت
 تي مر تا  عتعلي مرذتع حتعليمررفتمرلتعلصاع توعل  س.تت
 تي مر تا  عتعلي مرذتع حتي ايلتع الكتعإليملعر .تت
 تغي تبم تعلمللعكتعلصتر تعلد رم .تت
 تغي تار تعالليملًتوعلاالً.تت

وي  د تةلللحتدللي  يرلتع ولللح تعتلتللر تدلل يقلتع  للعتتلل اعكاتويمللملتع  ملل تتلل افت
دللللتع ولتةللللحتعليعبلللعاتويللل   تعلي مرلللذتم لقللللتعل وللل تعال  رفيللل توإ للل  تعل وللللكتع ات
ب للللبتعلييل للرلكاتو لل تلقليلل تعلصللفتعليعبللعت،للي تي للاي تعلي درللذاتدلللتعإللللتيللاإلرقق ت

وعلمي  لل تعلثللرلل تيدللمحتدي  لل تعلياإلرللمتودلل يقلتتل ليتلوتبللمم  تعلي تي لتبتالل  عيق .
تلل يلنتويمللملتتلل رلت  للطتتملللتعل لللدستوعلدلللل اتود قلللت،  لليلتعل للللبت لل تل عتلل ت

ت تت((Ingersoll, 2007, P. 72)ة   تة ثتيمبت ئردر ت
يللم  تعل ولل تعال  رفيلل توعل ولل تع اتلويلللنتعولريلللناتوييمرللفتتللذهتعلمللم  تبسلقلللتت-عت

تلات، م تلتعلميمرفون.تتع حتدديا تعللتولذ
يم  تعل و تعال  رفي تلو تعولحتوع اتلو تةللر اتويي متغلل رلل تعل   لل تةلللحتتللذهتتت- ت
ت.تتعلمم  ت
يم  تعل ولل تعال  رفيلل تلولل تعولللحتوعل ولل تع اتعل  مرلل توعلملل اي تةللرلل اتوي يتللتتت-إلل

تمقلتع ا ر ت عكتعل   عكتع التل إل .تت
لاتويييتلللفتعل  عتللل ت للل تعلصللل افتع   مللل تويا لللعتد للللت تعليم لللر تعالميللل عئ تد ت رلللي

ع ولللحتع للحتعل ولل تعال  رفيلل توإ لل  تعل ولللكتع اتوعلييل للرلكاتوي  لللتعلل لتعلتصللصت
(ت صلل اتدلل عتعلتصلل تعلاع لل عتلصللفتتلللع اتمر ملللت،  لللتعلل لتلت لل ت47ع تلل اعر ت)

لت للل تعل ويلللرلتعال  رفيللل ت49دي  للل تعلياإلرلللمت) وع ات(ت صللل ات،ي  لللحت رقللللتعلي مرلللذتيم رملللم
لتل ملللم  تعليلللل تي لتللل ماتعللل وعتع للللحتل عتللل تعليي رللل تعلاط رلللل توع م ارللل تو ملللل ت و  لللم

ت(.تت122 اتص2011علقاعيلكتوعل  انتوعليي ر تعلصتر توعلييل ر ت)عل ترييات
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و لل تلقليلل تعلمي  لل تعالمي عئرلل تو لل تعلصللفتعلدلللل ت،لل ملتتلللتعلي درللذتعديتلللنت
تPrimary School Leaving Examination (PSLE)ةيملللاتعلمللقللعتعالمي عئرلل ت

وعليللل تي لللر تاللل  عكتعلي درلللذتل للل مالتل مي  للل تعلثللايللل تول  عتللل تعلم للللت تعلم لتللل  تلقللل ت
تو للممللالكتعلم لت  تل   عيق .

و لميصلللل تيم لللتعل لللال تةنتعلمي  للل تعالمي عئرللل تيملليتمللث ثتديع لللت يعرلل توتلل  ت
عليعبمللل اتوعلمي  للل تعلياإلرقرللل تدللللتعلمي  للل تع تلتلللر تدللللتعلدللل  تع وللللحتو يلللحتعلدللل  ت

 .Tan, 2007, P)علدلل  تعل لددلل تو يللحتعلدللتلل تودي  لل تةيملللاتعلمللقللعتعالمي عئرلل ت

ت.تت(25
ويلل   تعلي درللذتملل لتي للاتعلمي  لل تد ماعلل تدلللتعلم لللت توعلم للي عكتدازعلل تع للحتت

 لللرلكاتتعلدللل اعكتعلدللللتل يم لللر تعالميللل عئ اتوتللل  ت)عل وللل تعال  رفيللل اتوعل وللل تع ااتوعلييلت
عل  لرللل اتوعليي رللل تعلصلللتر اتوعلم لللاااتوعل  عتللللكتعالإليملعرللل اتوعليي رللل تع م ارللل اتتتتوعليي رللل ت

 ,Ministry of education)وتلل تدازعلل تع للحتعل تللاتعليلللل تتوعل  للاناتوعلماتللر ح(ت

2015a, PP. 13, 14)ت تت
ت تت–ع ت)علص رل تع تلت  تع اات2للللل1علمديا  توعل و  تعال  رفي ا تعل و   )

توعل  عتلكتوعل توعلماتر حا توعل  انا تعلصتر ا توعليي ر  تعل  لر ا توعليي ر  ييل رلكا
تعالإليملعر .ت

تت-  ت)علص رل تع تلت  تع اات4لللل3علمديا  توعل و  تعال  رفي ا تعل و   )
علم اااتوعليي ر تعل  لر اتوعليي ر تعلصتر اتوعل  اناتوعلماتر حاتوعل  عتلكتتوعلييل رلكاتو

ت.تعالإليملعر ت
تت-إلل ت)علص رل تعلياإلرق  تع اات6لللل5علمديا  تعل و  تعال  رفي ا تعل و   )

علم اااتوعليي ر تعل  لر اتوعليي ر تعلصتر اتوعل  اناتوعلماتر حاتوعل  عتلكتتوعلييل رلكاتو
ت.تعالإليملعر ت

وي  للللتدللل  تعالتيمللللاتميللل  يستعل وللل تعال  رفيللل تع لللحتععي لللل تعلقللللتلوللل تعلم للل ت
علت ،ثلل اتويلل   تعل ولل تع ااتلللي طتعم لللًتتلل ول ا عتميلليعةق تواللرمق توعلي  الاإلرلللتوعلي  رلل ت

تعلتراي .تت
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ت،ا لتع لتعلتصصتع ت اعر تل ص افتدلتع ولتةلحتعليعبع.تتت(:2جدول )

 الموضــــوع
 عدد الحصص األسبوعية لكل صف 

1 2 3 4 

 13 15 17 17 اللغة اإلنجليزية 

اللغة الصينية/ 
 المالوية/ التأميلية 

15 13 12 11 

 11 11 9 7 الرياضيــــات

 4 3 - - العلــــوم

 2 - - 1 الدراسات االجتماعية

 2 2 2 2 الفن واألعمال اليدوية 

 2 2 2 2 الموسيقـــى

 3 3 3 3 التربية الرياضية

 1 1 1 1 علـم االجتمــاع

Source: UNESCO (2011): World Data on Education, 

(http://www.ibe. unesco.org), P. 11. 
،يضللللتدللللتعل للل ولتعلدللللمتاتعللللمت للل تعلصللل افتع   مللل تع وللللحت،للليم  تعل لللللبت
علد ول ا يتة ثتداعلتعتلتر اتت  تعل ولل تعال  رفيلل اتوعل ولل تع ااتتللاعًتتلللللتعل ولل ت
علصر ر اتعوتعل و تعلم وي اتعوتعل و تعليسدر ر اتوعلييل للرلكاتوتللذهتعلمللاعلتيدلللع تع للحت

تي للاييتدقللل ت ًم عكتعل لليعًعتوعل يلبلل تودقللل عكت لللتعلمملل  كاتويللي تيلل  يستعلم للااتعميلل ع
دلتعلصفتعلثللللثاتبلا للل  تةلللحتعلماتللر حتوعليي رلل تعل  لرلل توع عمللللتعلر ويلل اتوي للاات
تذهتعلماعلتع حتددلع عتعل   ت لل تعكيملللفتعتيملدللليق تودقللل عيق اتوعكيدللل تالعلل عت

.توي  للللللتعللللل لتتللللللعلكتيللللل  يستعل وللللل تعييضللللل تدللللللتعلمم ادللللللكتعلمقمللللل توعلمقلللللل عك
%تدلتةإلملللل تعلل لتعلدلللعلكاتوعلل لتتلللعلكتيلل  يستعل ولل تع ات32عال  رفي ت اعل ت

ت%تل لا تعلماعل.تت21%اتو20%تدلتةإلملل تع لتعلدلعلكاتوعلييل رلكت27
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،ا لللللتعلللل لتعلتصللللصتع تلللل اعر تلمي  لللل تعلياإلرللللمت)علصلللل افتعل لللللدستتتت(: 3جـــدول) 
ت.تتوعلدلل (ت

 الموضــــوع
 الحصص األسبوعية في كل صف عدد 

 الشعبة الثالثة  الشعبة الثانية  الشعبة الـأولى 

 16 13 12 اللغة اإلنجليزية 

اللغة الصينية/ 
 المالوية/ التأميلية 

10 8 4 

 13 10 9 الرياضيــــات

 3 5 5 العلــــوم

التربية األخالقية 
 والوطنية 

3 3 3 

 3 3 3 الدراسات االجتماعية

 2 2 2 واألعمال اليدوية  الفن

 1 1 1 الموسيقـــى

 2 2 2 التربية الرياضية

 1 1 1 التربية الصحية

 1 1 1 علـم االجتمــاع

Source: UNESCO (2011): World Data on Education, 

(http://www.ibe. unesco.org), P. 12. 

ميلل  يستعل ولل ت،يضلللتدلللتعل لل ولتعلدلللمتاتعلللمت لل تدي  لل تعلياإلرللمت،للي تعالتيملللات
لتل  للل  تعة للللًت لتدير لللم عال  رفيللل توعل وللل تع اتوعلييل لللرلكتوعلم لللاااتوتللل تي للل اتعتلتلللم

 للللل تددلللللل ت تعليم رمللللل .تتمللللللت،للللل   تعل للللل  تدلللللاعلتعملللللي اتدثلللللل تعل  عتللللللكتتي للللل دق ت
ع م ارللل اتوع عملللللتعلر ويللل اتوعلماتلللر حاتوعليي رللل تعلييل لللر اتتعالإليملعرللل اتوعليي رللل ت
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ي صللر تعل للللبتوإ دلتللمتبللمدللئالر تي لللهتوط للمتود يممللماتولو هتتوتذهتعلماعلتي م 
ت  تيم رلتددي  لتع د .تت

%تدلللتعلل لتعلدلللعلكتعاإلمللرلل ات28و  لللتعلل لتتلللعلكتيلل  يستعل ولل تعال  رفيلل ت
%تل لللا تعلمللاعلاتوييإللللعت26%تل م للاااتو9%تل ولل تع ااتو15%تل ييل للرلكاتو22و

تعلقلتلو تعلم  توعلي  الاإلرلتوعلي  ر تعلت ،ث .تتتعالتيملاتبلل و تعال  رفي تع حتععي ل 
 مرحلة التعلي  الاانوي:   -3

م لللتتلل ول ا عت ؤييقلللتعليم رمرلل ت لل تدي  لل تعليم للر تعلثللللايتع للحتد لل ئرلتعتلتللرلات
ع ول تد للل عت)عالدللللنتعغ لللحتعلملللاع ل(تعيتعنتتللللتدلللاعطلتللللمتارمللل توددللللتم ت ييللل عات

يلللمتوعتللليو لتداعت لللمتا لللللعتعلم يملللعاتوعلثللللل  تويم للللتل للللت للليلتةل عصتةد للليلللمتوا  ع
د  عت)ي ل رتعل يصتعليم رمر (تعيتعنتتلتطللبت،   تبم لليلهتويللي ت  للفهتع للحتعلي للاوت

تو  ملتل   عيمتعل يلي ت  تلملاتيم رم تدينتل يملدلتدعتعل   .تت
 ,Hodge, 2015)والل تو للملتوزع عتعليي رلل توعليم للر تعتلل عفتعليم للر تعلثللللايتتللللي تت

P. 6)ت تت
 ي لللللايلتي صلللللر توعة للللل تم  دلللللقلتو  للللل  عيقلاتولللللل ،قلتة دلللللل تالللللا ت

بللصللاع توعل  للساتوالم لل تل ي رللفتوعلميوللل توي لل ،يتوإلقلللكتعل ملليتعلمي اعلل ات
 وعلياعتلتبم لت مللتوعلي  ريتبم لتددي ل.تت

 ي للللايلتدلللليم  ت عيلللل تددللللي لاتل يللللمتعلمدللللئالر ت لللل تعم رلللل تعليم للللر ات
 ويثلميتليت ر م.تت

 بتع لللحتعكيمللللفتداعت لللمت للل تد لللللتعلم لللااتوعل  لللانتددللللع عتعل لللللت
وعلييل  توع حتعي لعتعلمللت رلعتتتر اتوع حتيت رللتتع  دللمتوعل  لللحت لل ت

  رليم.تت

 ي لللايلتطلللللبت يتع للللتمللل وتواللللل تع لللحتعلي رلللفتدلللعتعليوررللليات
 ول يمتلفعت تعم ار توي لع تعلمر اتل   لعتعملتتات ت.تت
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 تدثللللللتدقلللللل عكتعلي  رللللليتي مرلللل تعلمقلللللل عكتعلملدللللل توعل  ييللللل تل  لللللت  
علم   لل توعليت ر لل توعل  لل يتوعاملل عع تعلللتطييللتتعللليم  تعل مللطتوعللليم  ت لل ت

 دااعتعلمميوع.تت

 ي ايلتدللاعطلتتلللللتل يللمتعل للر توعلمدللئالر تعالإليملعرلل تول يللمتوعلل ت
تد ل تااياتويمملتع حتدلتيت تتعلمص ت تعلاط ر .تت

لبتع حتيللقللعتعلمي  لل تعالمي عئرلل تبم تعالليقلًتدلتعلمي   تعالمي عئر تيتصلتعل ل
(PSLE)(ت5للللللتت4وي يتتتعل للبتبلللليم ر تعلثللللاياتودلل عتعل  عتلل ت رقلللتيميلل تدلللتمللرلت)ت

تع للحت ًم تلل اعكاتو لل تتللذهتعلمي  لل تي ل لللتعل للللبتمللرلتمرللل عكتة ةلل تدلللتعليم للر تم للل
ل متدممللل تا  عيمتو غ ليماتوت تعلمدل  تعلميمرللفاتوعلدللييعاتوعلمللللي.تو لل تع غ للبت،ي لل

عل   تةلحتعلمدل يلتعلميمرفتوعلدللييعاتوملل لتع  للعتتلل اعكت،ي لل اتعل لل  تعل ع تللانت
ل مدللل يلتعلميمرللفتوعلدللييعتةلللحتعديتلللنتعلثللايلل تعلملدلل اتوإ عتعإليلللزهتم  لللحتيتصلل انت

 General Certificate of Education (Ordinary)ع للحتيللقللعتعلثللايلل تعلملدلل ت

Level) [GCEL(O) Level]وتلل تيللرت ق تل ليتلللوتد ليلليعتبللمملتلل توعل  رلللكتات
علي  رلل اتو ماإلللبتيللقللعكتتللذهتعلمملتلل توعل  رلللكت،اعتلللتعل لل  تيم للرمق ت ر يت للانت

ت(.تت22اتص2010بلل لدملكت)علصليلات
وي  دلللل تعل  عتلللل ت لللل تعلمدللللل تعلملللللليتةلللللحتلللللاعرلتع ولتيدللللمحتعلملللللليتع كلللللليم تت

 تعلمي  لل تعالمي عئرلل تعلللذ،لت،يميمللانتب لل  عكتعالللتت%(تدلللتميي للت25لللللللتتتت20وي يتللتتبللمتدلللت)ت
دلللتزد ئقلل ت لل تعلمدللل تعلدللييعاتودلل عتعل  عتلل تبللمتع  للعتتلل اعكتويرتلللتعل للللبتالديتلللنتت

اتويم لللتل  للللبتل عتلل تتلل  تة للل ر تيرت للمتت(GCE 'N' Level)علمللقللعتعلملدلل تل يم للر تت
%(تت15-10بللمتدلللت)تتت.توعلثلللل تيدللمحتعلملللليتعل  لل توي يتللتت(O)علمدلليا تتتتGCEالديتلللنتت

عالمي عئر اتود يللمتع  للعتتلل اعكت،لليم لتم لقلللتعل للللبتدلللتةإلللللعتعل ولل تتتتدلتميي  تعلمي   ت
عوتتتت(GCE 'N' Level)عال  رفيللل تو  للللعتا  يلللمت لللل تعلييل للللرلكاتويرتللللتالديتلللللنتت

 Ministry of)بملل تل عتلل تتلل  تة للل ر تدثلللتعلمدللل تعلملللليتع كلللليم تتتت(O)علمدلليا تت

Education, 2008, P. 6)ت.تت
وي   تعل للللبتملل لتي للاتعلمي  لل تد ماعلل تدلللتعلم لللت توعلم للي عكتع للحتعل تللات

ت تت(Ministry of Education, 2015A, P. 46)عليلل ت
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عل ولللل  ت،لللل   تعل للللللبتعل ولللل تعال  رفيلللل اتوعل ولللل تع ااتوياإللللل تلولللللكتعمللللي تت–عت
ت،ا.تتكلل يلدر اتوعاي للر اتوع لمللر اتوعلرلبللر اتوعلصر ر اتوعلم 

تعلييل رلكتوعلم اااتوي  د تةلح تتت- 
ع الللللللت)علصلللللللفتع ولتوعلثلللللللل ( تويللللللل   تعل للللللللبتعلييل لللللللرلكات •

توعلم اااتوعلي  الاإلرلاتوعليصمر اتوعالايصللتعلم فل .تت
ع ع لللللحت)علصلللللفتعلثلللللللثتوعليعبلللللع( تويللللل   تعل لللللللبتعلييل لللللرلكات •

وعليوذيللللللللل اتتوعل راللللللللللاإل اتوعل رمرللللللللللًاتوعل رفيللللللللللًاتوعلي  الاإلرللللللللللاتوعل مللللللللللاا
 وعليصمر اتود للئتعلتلتب.تت

تعلم ااتعالدللر اتوي  د تةلح تتت-إلل
 ع ال تعليل يخاتوعل ويع رلاتوع ل تعال  رفياتوعل  اناتوعلماتر ح.تت •

ع ع للح تعليللل يخاتوعل ويع رلللاتوع ل تعال  رللفياتوع ل تعلصللر  ات •
 وعل تعلم ،ااتوعل لاتوعلماتر ح.تت

ويلللل   تعل للللللبتعليي رلللل تع م ارلللل اتوعليي رلللل تعلاط رلللل اتتعلمقللللل عكتعلترليرلللل  ت–لت
توعليي ر تعلييل ر اتوعليث رفتعلصت اتوع لم  تعلمصل   تل م لت تعل  عتر .تت

، للللرلتعلللل لتعلتصللللصتع تلللل اعر ت لللل تعلمدللللل عكتعل  عتللللر تل مي  لللل تت(:4جـــدول )
تعلثللاي .تت

 الموضــــوع

 عدد الحصص األسبوعية لكل مسار 

ــ  متميز
 سريع

عادي 
 أكاديمي

 عادي فني

 8 6 6 اللغة اإلنجليزية 

اللغة الصينية، اللغة 
 المالوية، اللغة التأميلية 

6 6 3 

 8 6 5 الرياضيــــات

 4 5 6 العلــــوم
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 - 2 2 األدب 

 - 2 2 التاريــخ 

 - 2 2 الجغرافيا

التصميم، والتكنولوجيا، 
 واالقتصاد المنزلي 

3 3 - 

 4 - - ر تطبيقات الكمبيوت

 2 - - الدراسات االجتماعية

 4 - - الدراسات التقنية 

 2 2 2 التربية الوطنية واألخالقية

 2 2 2 التربية البدنية 

 - 1 1 الموسيقـــى 

 1 1 1 التشريـــع

ت(تلار  .تت40ع مملتبسنتعلتص تعالت اعر تد يقلت)
Source: UNESCO (2011): World Data on Education, (Op. 

Cit.), P. 14.  

وييضلللتدلللتعل لل ولتعلدلللمتاتعنتإلمرللعتعل لل  ت لل تعلمي  لل تعلثللايلل ت لل تإلمرللعت
ددللللل عكتعل  عتلللل ت،  تللللانتعل ولللل تعال  رفيلللل توعل ولللل تع ااتويقلللل فت لللللاتةلللللحتيدلللل رلت
عل للل  تبلل وللللكتعليللل تييلللرلتلقللل تعلياعتللللتدلللعتعلتضلللل عكتعلمللليار توعلوي رللل اتوي للل ،يت

دلت،للي تعلياعتلللتدللعتعلث ل لللكتعلم ي  لل اتويلل   تطلل  تة ل للليق تعلمت رلل تويلليعةق تع لل 
علمدل تعلميمرللفتعلدللييعتدللاعلتعكلليمرلل تمر ملللت،لل   تطلل  تعلمدللل تعلملللليتعل  لل تدللاعلت
لتعالتيمللللاتميللل  يستعلييل للرلكاتوعلم لللاااتوعليي رللل تع م ارللل اتوعليي رللل ت ي  ر رلل اتوعيضلللم

 توعل لللل  عكتعلم  ا لللل تعل  لرلللل اتوتلللل تيدلللللع ت تع للللحتعكيدللللل تعلممي لللل اتوغللللي تعل للللر
تلترليق .تت

ت
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 التعلي  ما بعد الاانوي:   -4
لتدلللت،ي للمتعل لل  ت لل تتللذهتعلمي  لل تةلللحتعليم للر تعل  لل توعلمق لل ت لل تعلمملتلل ت غلل للم
علم يص توعل  رلكتعلمياتلل  اتوي ي لللتةلرقلللتعليعغ للانت لل تداعتلل  تل عتلليق تع كلليمرلل ت

لللت)علمدلللياتتGECل تصلللالتع لللحتعلملللقللعتعلملدللل تل يم لللر ت  Advanced تعلمي للل اتللل

Levelتويللرليتعالديتلللنتتلللتعل للل  ت لل تعل  رلللكتعلمياتللل  تل   للالت لل تعل لدمللل ت)
(Ministry of Education, 2016, P.1)ت.تت

تع حتليلئ تعل   ت  تعلمي   تعلثللاي ت،يتلل لتددللل ت تةلللحتة ةلل تعي لتللل ًم تكو  ل
(Ministry of Education, 2015B, PP. 3-7)ت تت

 Institute of) توتللاتاضلللًتتلل يرلت لل تدملتلل تعليم للر تعل  لل تولالمســار األ

Technical Education)اتوعلتصللالتع للحتيللقللعتي  ي رلل اتودلللتةلل تعالل لليعلت لل ت
تللاوتعلمملللتعوتعلي لل ي تلماعتلل  تعل  عتلل ت لل تدملتلل تعليلل  يبتعل  رلل تبملل تعالليقلللًتدلللت

 تذهتعلمي   تم  لح.تت

وعل  عتلل تت(Polytechnics)تلل تعلي  ر رلل ت تتللاتعليدلل رلت لل تعلمملالمسـار الاـاني
لملل عتةلل ثتتللل اعكتمقلللاتل تصلللالتع للحتيلللقللعتعللل م ااتودللللتةلل تعالل للليعلت لل تتلللاوت

 علممل.تت

ت(Junior Colleges) تتلللاتعلللل مالتةللللحتعل  رللللكتعلمياتللل  تالمســـار الاالـــث
وعل  عتلللل تمقلللللتلملللل عتتلللل يلنتةلللللحتةلللل ثتتلللل اعكات دللللبتددلللليا تعل للللللبتع كلللللليم ات

ت(A)علمدلليا تتGeneral Certificate of Educationالتعديتلللنتل يستللبتللل م
تل   عت ت  تعل لدملك.تت  و قلتي انتعل للبتدرت م

وييصللفتعل  رلللكتعلمياتلل  تبميوليقلللتو تصللصتعليم للر تعلللذعي اتويلل   تعل للللبت
ل عتلللللكتعلدلللل تب للللللبتة لللل  تعل ولللللكتع ااتويم لللللتعنتي يللللل تة لللل  تعلم ماعلللللكت

تيا تعلمي  ا تتعلث ثتعليللر ت  تعلمد
علم للاااتويمللمل تعلييل للرلكاتوعل رفيلللًاتوعل رمرلللًاتوع  رلللًاتوعالايصللللات •

توع ااتعلتلتب.تت
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عللع اتويمللللللمل تعلييل للللللرلكاتوع ل تعال  رللللللفياتوعليللللللل يخاتوعل ويع رلللللللاتت •
توعالايصللاتوعلمديحاتوعل  ان.تت

علي للللللل عاتويمللللللمل تعلييل للللللرلكاتوعالايصللللللللاتود للللللللئتعلمتلتلللللل  اتوإلع عت •
تع عمللاتوع ل تعال  رفياتوعليل يخاتوعل ويع رل.تت

لت لللل تعلمللللاعلتعليلللل تي يل ولقلللللاتوي لللل اتلقلللل تتللللذلاتدللللاعلت ويللللرليتعل لللل  تعديتللللللم
عميرل يللل اتتلل وللللك تعل يلدلللر اتوع لمللرللل اتوعلصلللر ر اتوعلرلبللرللل اتوعل  لللاناتوعلماتلللر حت

ت(.تت101عاتص2011)عل ترييات
ي ي للليتب القللللتتلللل   تع للل تعالللا تع لممللل توع لللحتعلللليغ تدللللتعنتتللل ول ا عتبليللللت

علم  تر ت لل تعلملللل تع لل تةإللليعًتعلم ل للللكتعلميم  لل تبلليتصللرلتعل  عتلل تع للحتعلمدلليا ت
ت عللل ول ات للمنتتللذعتللل تيتلل ثتع للحت دللل تعليم للر تعلمق لل توعلي  لل اتعلللذيتيملل لتد لللالم

عتدلللتعللل ولتعلصلل لعر تع كثلليتي لل دملت للت  تعلملللل ت ملليتلي ااقلللات  لل تلعلللتتلل ول ا عتعلل لم
ليستلللللرستدللللل ع  تدي صصللللل ت للللل تعليللللل  يبتعلصللللل لع تل مي  للللل تعلثللايللللل تعلم رللللللت للللل ت

ااتوتلللنتعلقلل فتد للمتيوررلليت1992ت ول ا ع.توا تيستللستدمقلل تعليم للر تعلي  لل ت لل تعلللات
لتترللفتعنتعلمقللل عكتعلمق رلل توعلي  الاإلرلل ت عليم ر تعلمق  تإلذ يملاتوعنتي انتدثلالتعللمرللم

ت(.تت1اتص2016الئ تع حتعلممي  ت)ع  تعلي ملاتتيم لتعنتيييإل تةلحتعايصلل
ودملللتتلل تتيم لللتعل للال تةنتلملللاتعليم للر ت لل تتلل ول ا عتب مرللعتديع  للمت،يللرلتد ماعلل تت
وعتلللم تدللللتعل رلللل عكتتلللاعًتعكلليمرللل تعوتي  رللل تل  بلللماتمقللل فتددللللع يق تع لللحتعتللليو لتت

ت صانت رم.تتةد للليق تبصا عتتلد  اتل اتالت  تلقلي تعلم لفتةلحتعملتيت المتوي ت
وي لللللي طتعل  دللللللنت للللل تإلمرلللللعتعلمرتدللللللكتعليم رمرللللل تعليللللل تي للللل  تعللللل لتلتعللللللاتتتتتتتت

(تد  تلل ت154(تد  تلل تعمي عئرلل تو)185(تدرتد تيم رمر تد قلللت)369بتاعل ت)ت2015
لتوت رلللللكتدياتلللل  ت28ةللايلللل تبسلاععقلللللتو) لتوي  رللللي عت  رللللي  Ministry of)(تدمقلللل م

Education, 2015d, p.2)ليللللل ت،ا للللتعللل لتدللل ع  تتللللتدي  للل تاتوعل للل ولتع
ت دبتلاعتعليمايلتوع لتعل   توع لتعلمم مرل.تت

، رلتع لتعلملل ع  ت لل تتلللتدي  لل اتولللاعتعليمايلللاتوعلل لتعل لل  اتوعلل لتتتت(: 5جدول ) 
ت.تتعلمم مرلت
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عدد  نوع التمويل  نوع المدرسة 
 المدارس 

 عدد المعلمين عدد الطالب 

التعليم 
 االبتدائي

 144 حكومــي 

بمساعدة  14343 234499
 الحكومة 

41 

التعليم 
الثانوي 

 المتميز)
والسريع 
 والعادي(

 119 حكومــي 

170410 13544 
بمساعدة 
 الحكومة 

28 

مستقل أو 
 خاص 

7 

معاهد التعليم 
 المهنـي

 4 حكومــي 

37587 2946 
بمساعدة 
 الحكومة 

3 

مستقل أو 
 خاص 

9 

المعاهــد 
الفنيــة 

الكليات و
 المتوسطة

 10 حكومــي 

بمساعدة  2065 20907
 الحكومة 

4 

Education Statistics Digest Ministry Of Education (2015d),  Source:

, Management of Information and Research Branch, Planning 2015

Division, Singapore, p.2. 
م ر تعلت اد ت  تإلمرعتديع لللتعليم للر اتوييضلتدلتعل  ولتعلدلمتاتعالتيملاتبللي

وتللذلاتتثل لل تعلل لتعل لل  ت لل تعلملل ع  تو  لتلل ت لل تعلمللي  يرلتعالمي عئرلل توعلثللايلل ات
و للللليغ تدللللتتثل للل تعللل لتعل للل  تةالتعنتت للللًعتعلمم ملللرلاتويلللاع يتعاد للللللكتعلملليللل ت

تتذهتعلم   .وعلي  الاإلر توعل  ر تعليتير تل م ع  توعل  لًعتعالع ي تلقلتي ض تع حت
ودملللتتلل تت،يضلللاتي للاعتملليعد تعليم للر تعلثللللاياتوإيل لل تعل يتلل تل مرللعتعل لل  ت
ل ي  لللتدلللتتلل  تل عتللر ت لل تميللللد تةلللحتتلل  تل عتللر تيللرلل ت لل تميللللد ت ملليتدملللتعوإللل ت
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تللما  ت صلللتعليم للر تعلثللللايتعلملللاتوعل  لل اتوتللذعتع دلليتيدلللع تعل للللبتع للحت ييلل ت
لت لل تل عتلليمتعميرللل تدلللت،يغللبت لل تل عتلليمتوت لتاد للليللمتوا  عيللماتدملللتي م للمتدي االلم   للم

تود  عمل.تت
 التعلي  العالي والجامعي:   -5

يملللللللللل تتلللللللللل ول ا عتوع لللللللللل عتدلللللللللللتعللللللللللل ولتعليعئلللللللللل عت لللللللللل تعليم للللللللللر تعلملللللللللللل ات  لللللللللل تتتتتتتتتتتتتتت
ععيم كتترلتلكتعات حت  تعلم  ،لتعلمل ررلتليتايلللتعل  لللعتعل لللدم تل ل لليعلت

ع عملللللتدللللتمللل لتعلمللليعك تدلللعتعلصللل لع توعلي للل اتعلي  اللللاإل ت للل تعالمي لللل تو يلللللعت
(Mok, 2015, P. 93).وعع لتت ول ا عتعتمر تديفع، عتل  لدملكت  تيت رللفتعل مللاتت

عالايصللللياتدلللتملل لتعل تللاثت عكتعلصلل  تبللصلل لع اتويدللايتتعلي  الاإلرلللاتوإلللذ ت
الاإلرلللتعلمم ادلللكتعلماعتللبتع إل  رلل اتو  لتلل تعنتتلل ول ا عتيملل ت عئلل عت لل تد للللتي  

 .Wong et al., 2007, P)ويصلل رعتعال ييولرلللكاتوديتللفمعتل  لل دلكت لل تعلملللل ت

ت.تت(941
ت (Lee & Wong, 2005, PP. 7-8)وييمثلتعت عفتعليم ر تعلملل ت رملت،  ت

 ةكدل تعل   تعلمقل عكتوعل   عكتعل  ر تعل زد تل مملتعلتي.تت 

 ملل ععتوعليلل تيم لل ق تدلللتعلياتلللتي  يبتعل   تع حتدقللل عكتعالمي للل توعا
 ةلحتدميوعلكت يللي اتي   تع يرلإللكتعلم يمع.تت

 يملل رعتعل لل  تع للحتعل رلللاتبل عمللللتعالمي ل يلل توعام ععرلل اتوعللل مالتةلللحت
 علل ت يللعتع عملل.ت

 ي مر تعالي لتلكتعاي لمر تلتاتعليم  تعلييلليتل  تي ل تعل لدملك.تت 

 ت  تعل لدملكتو ل لل لكتعاملل ععتعلم ملل تلع تعليملونتمرلتعلميعكفتعل تثر 
   تت ول ا ع.تت

ت
 

تو رملت،  تلي لولتعت تعل لدملكت  تت ول ا ع تت
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 National University of Singaporeجامعـة سـنغافورة الوطنيـة:  -أ

(NUS) 
اتويمي لليتعالل اتوعك لليتإللدملل ت لل ت1905يستدلتإللدم تت ول ا عتعلاط ر ت  تت  ت

علللفتطللللبت لل تدي  لل تعل  للللا يا توعكثلليتدلللتت27يتدلللتتلل ول ا عاتوي يتللتتمقلللتعكثللت
للللاتويضللل تطللل  تدللللت إل دلللر تد ي  للل اتت100عمللليت الفت للل تدي  للل تعل  عتللللكتعلم رل

وي  اتعل لدم تميعد تعل  للا يا توعلملإلديريتوعل تيا عهت  تد لللالكتعكلليمرلل تدي اعلل ت
(Xavier & Alsagoff, 2013, P. 229)ت.تت

سلللمتيم للر تعم لل تي  ر لل اتوييتللفتع للحتعللليم  تعل لللئ توييدلل تعليم للر ت لل تعل لدملل تب
ع حت لتعلمم  كاتوو للملتعل لدملل تةتللييعير ر تل يم للر توعللليم  اتيقلل فتةلللحتإلللذ ت
ع ضلتعل لل  تةلللحتتلل ول ا عاتل تللي للعتدلللتعلي صصلللكتوعل لليصاتع لليتي لل ي تم لليعت

م يملللعتيم رمرللل تعللمرللل تتلل للل تودي اعللل اتوددللللع يق ت للل تي للل ي تددللللتملكتلي مرللل تعل
ت.تت(NUS, 2015a, P. 1)دت ريلتولولريلت

ويمي لليتل لللحتإللدملل تتلل ول ا عتعلاط رلل ت لل تلعلل تعالمي للل عكتوعاملل ععلكاتوإ تللللت
عل مثلللكتعل  مرلل تل يم للر توعليلل  يبت لل تديعكللفتبتللاثتعلي  رلل تعلمللمرلل اتوإالدلل تيلليعكلكت

 للل تعل لدمللل اتتملللرلتعل لدمللل توعلصللل لع اتتللل  ملت للل تع ي للللعتدمللل الكتمللليعًعكتعالميللليعع
ويتاللتعل لدم تدلتتالقلتإللدمل تي  ر ،ل تةلحتلملا متعل لدمل تعلييلل،للل اتعلللذيت،يمرللفت
للل عثتعل ملللاتعالايصللللليتلعمللللتعلم يملللعت بمليللللمتعلممي للل تويدلللاي قلتوعلمملللل ت ت للل تة ل

(Lee & Wong, 2005, P. 2)ت.تت
(ت25اتو)2011(تعلللات28اتو)2010(تعلللات31و صلل لتعل لدملل تع للحتعليييرللبت)

لتليصلل رفتعل لدملللكتعلمللللم تتتت2014(تعلللاتت22اتو)ت2013(تعلللاتت24اتو)ت2012علللات و  للم
The Quacquarelli Symonds World University Rankingوي للااتمقلللتتتت

(Times Higher Education (THE- QS)(ت دللبتيصلل رفتت113اتو لل تعلميي لل ت)ت
(ARWU)علصللرلتتتت-وي ااتبمتإللدم تإلرلويال تيللوقليتتتAcademic Ranking of 

world Universities, 2015ت.تت
(ARWU, 2015, P. 1)ت(Huang, 2011, P. 20) 
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 Nanyang Technological Universityجامعـة نـانينا التكنولوجيـة    -ب 

(NTU) : 
ااتويمي للليتإللدمللل تعللمرللل ت للل تد لللللتعلم لللاات1991يستدللللتتلللذهتعل لدمللل تعللللات

صللللكتدي اعللل اتويضللل توعلي  الاإلرللللتوعل تلللاثاتدللللتمللل لتمللليعد تيم رمرللل ت للل تي ص
للللكتعلم مرللل توعلي  الاإلرللل تت90عل لدمللل تعكثللليتدللللت لاتو  وللللتعالكيمل ل ت938ديتلللفمعتبتثرلللي

%تدللللتميي للل تعل لدمللل ت97ااتو لللاعل ت2013ةللللحتت2007عكيمللل ملتمللل لتعل يللليعتدللللت
يتصلللل انتع للللحت لللليصتل ياظرللللفت لللل تعل  لعلللللكتعلم ي  لللل تملللل لتع  ملللل تعيللللقيتدلللللت

ت.تت(Nanyang University Repot, 2013, PP. 1, 2)ي يإلق ت
لت للل تعللللات58واللل تتللل  لتعل لدمللل ت للل تعلميي للل ت) ات دلللبتيييرلللبت2011(تعللمرلللي

 Quacquarelli Symonds World University Rankingعل لدملكتعلمللم ت

(THE- QS)تلل  لتت2014(اتو  تعلات47ت  لت  تعلميي  ت)ت2012.تو  تعلات
(.تويتيضللللتعل لدمللل ت13ي للل ت)تللل  لت للل تعلميتت2015(اتو للل تعللللات39 للل تعلميي للل ت)

 Nanyang)عللللفتطلللللبت للل تدي  يللل تعل  لللللا يا توعل  عتللللكتعلم رللللتت33 لللاعل ت

Technological University, 2016a, PP. 2, 3)ت.تت
 Nanyangواللللللل تعلملللللللسكتعل لدمللللللل تديتلللللللفت يلللللللللعتع عملللللللللتعلي  الاإلرللللللل ت

Technopreneurship Centreويمللللليفتعلميتللللللفتع لللللحتعلم لللللي عكتوعل تللللللاثتت
ي   تمييللعتع عمللتعلي  الاإلر تولع تعليملونتمرلتعلميتلكتوعل لدم ت لل تبتللاثتعلميت

لتم تلللاثتعلي  الاإلرللللتعل  ،للل عاتويتللليصت علي لللاييتوعالمي لللل اتويلللال تعل لدمللل تعتيملدلللم
ع لللحتعتلللي  ل تععضللللًتترئللل تعليللل  يستعلمي صصلللرلتوعلميمرلللفيلتدللللتلعمللللتوملللل مت

ت.تت(NTU, 2016b, PP. 1, 2)ت ول ا عت
ـ  Singapore Management Universityعــة ســنغافورة لــ دارة  جام   -جــ

(SMU) 

ااتويلل صتتلل فتةلملللًتعل لدملل ت2000يستدلللتإللدملل تتلل ول ا عتلللفلع عت لل تعلللات
ع حتلميتعبتلثت عئ عت  تد للللتعالع عتوتللذلاتةعلل علتاللللعتد لل عرلت لل تتللذعتعلم للللات

تال لدم تتلللتت رلللكوالل يلتع حتداعإلق تيت يلكتعالايصللتعلمللم تعل  ، اتويض تع
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وت  تت ر تةلع عتع عمللاتوت رلل تعلمتلتلل  اتوت رلل تعالايصللللاتوت رلل تلملل تعلمم ادلللكات
ت.تت(SMU, 2016a, P. 1)وت ر تعلت اواتوت ر تعلم ااتعالإليملعر ت

لتيميمللللل تع لللللحتعليم لللللر تدللللللتمللللل لتعلم ماعللللللكت لتيم رمرلللللي وعي مللللللتعل لدمللللل تلملدلللللم
 لل اتمقلل فتيت رللفتعلي  رلليتعاملل عع تعل لالل اتعلصللوريعاتوي للااتتلللتد ماعلل تبمملليوعتعم

وعلي لعلللتمللرلتعل لل  توععضلللًتترئلل تعليلل  يستاعلل علتإلرلللتإل ،لل تدلللتعلم لل عرلت لل ت
ت.تت(SMU, 2016b, P. 1)علي صصلكتعلم ي   ت

 جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصمي  -د
:Singapore University of Technology and Design (SUTD) 

ويملل تت2012 لل تعلللاتت(SUTD) ول ا عتل ي  الاإلرلللتوعليصللمر تعلمللئلتإللدملل تتللت
 عبللعتإللدملل تتلل ول ا ي تددللي   اتوي للا كتعل لدملل تبلليملللونتدللعتدمقلل تدلتلياتللرلت

 لل تعديي لللتوإللدملل تتMassachusetts Institute of Technologyل ي  الاإلرلللت
علصللللر ر اتويمثلللللتدقملللل تعل لدملللل ت لللل تعليالللل تتZhejiang Universityزي رلللللللت

بمديا تعلممي  تو علي تولع ت وعلتعلي  رلل توعلم ي للييلتل  دلل تع يرلإللللكتعلم يمللعتعلللت
 ,SUTD, 2016a)طييتتيا ريتملليعد تل عتللر تو تثرلل ت لل تعلم ،لل تدلللتعلي صصلللكت

P. 1)ت.تت
وييتللللللفتعل لدملللللل تع للللللحتعليصللللللمر تدلللللللتملللللل لتدلللللل ق تل عتلللللل تدي لدلللللللتديملللللل لت

ل يلللل تو يلللحتعليصلللمر تللللل م تعلي صصللللكاتو للليعد تعل لدمللل تي لللل عتدللللتعلق  تللل تعلممم
ي  الاإلرلللتعلمم ادلللكاتوعليصللمر تتي صللصتعكلللليم تي للانت للملتعلملل ق تعل  عتلل .ت
و للللليعد تعل  عتللللللكتعلم رللللللتييتلللللفتع لللللحتعلم ي للللللكتعلق  تلللللر اتوت  تللللل تعلللللل م تولمللللل ت
علمم ادلكاتوت تدصمم تل ع تعلم  عرلتوعل  يعًتوعلم  ييلتو إلللتع عمللللاتوييتللفت

ت.تت(SUTD, 2016b, P. 4)ع عمللتع حتعالمي ل تو يللعت
وي للل اتعل لدمللل تي صصللللكت للل تعلم للللالكتعليللرللل  تعلق  تللل توعليصلللمر اتوعلي مرللل ت
علق  تللللر اتوع لمملللل تعلق  تللللر اتوي  الاإلرلللللتيصللللمر تع لمملللل تعلمم ادليرلللل اتوعل  للللانت

ت.تت(SUTD, 2016C, P. 1)وعلم ااتعالإليملعر ت
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عللل عتدملتللل ت  رللل اتوعلم ،للل تدللللتتو لا لللل  تةللللحتع   لللعتإللدمللللكتعلت ادرللل تياإلللل 
علمملتللل تعلمي صصللل ت للل تعللل عتد للللالكاتوعلم ،للل تدللللتعلمملتللل تع إل  رللل توتللللتتلللذهت
علمرتدللللكتعليم رمرلللل تيمي للليتدلللللتع  ضلللللت للل تعلملللللل توغلل ريقلللللتيللليي  تلمملتلللل ت لللل ت
علااليلكتعلميت عتع ديي ر توإل  يلليعتوعتللييعلرلاتويملل تعلمرللفعتع تلتللر تل يم للر تعلملللل ت لل ت

ل ا عتتلل تعاللي لللًتعل رلل تل  لل  تعلميمرللفيلتوعل للالعتع كلليمرلل تل م لللت تعل  عتللر اتت و
دمللللتعل تةللللحتع ي للللعتيصللل رفتعل لدمللللكتعلدللل ول ا ي تةللللحتع  ضللللتملللرلتعل لدمللللكت
عتت رلليمعتدلللتعل لل  تع إلللللبت لل ت علتللراي توعلمللمرلل اتو لليلللل تعتلل تلتي للذ تعلل لم

تد ي فتعلي صصلك.تت
 النظام التعليمي في سنغافورة:   ثالااا ـــ عمليا 

 طول العام الدراسي:   -1
، لل عتعلملللاتعل  عتلل ت لل تيللقيت، للل،يتدلللتتلللتعلللااتوي  دلل تةلللحتع  ملل ت صللالاتدلل عت
كلللت صلللتعمللليعتعتلللمرع.توييميللعتعل للل  تبم  لل تلملل عتعتللل اعتوع لل تملل لتعل صللل رلت

لصللفت لل تعلثلل توعلثللللثاتةلل تع  لل تلملل عتيللقيت لل تد يصللفتعلملللاتعل  عتلل اتويللقيتوت
لقليلل تعلملللااتوي لل عتعلرللااتعل  عتلل تو للتتعلي للاي تعلمميللللت لل تعلدلللع تعلدلللبم توعل صللفت
لتل  يلليعتع ولللحتعليلل تيميلل تةلللحتعلاع لل عتبملل تعلمقللياتمر ملللتي لل عتعل يلليعتعلثللرلل ت لل ت تلل ل م
ع.توي لل عت يللل تع ط للللت ًم علدلع تعلاع  عاتوي يق ت لل تعلدلللع تعلدللتلل توعل صللفتددللل

عات2011لتعل لللل  تم عيلللل تيللللقيتدللللل  تدلللللتتلللللتعلللللات)عل ترللللييات لللل تعم رلللل تيدلللل ر
ت(.تت102ص

 إدارة التعلي :   -2
لاتو لللاتلملليمعتلصللويت ييللالحتوزع عتعليي رلل توعليم للر تددللئالر تةلع عتعليم للر ت رقلللتديتفيللي
عل ولللللل ات ياإللللللمتعللللللازع عتتلللللرلغ توي  رلللللذتعلدرلتللللللكتعليم رمرللللل اتوييلللللالحتي لللللاييتوإلع عت

لثللايلل توعل  رلللكتعلمياتلل  تعلت ادرلل اتبلا للل  تةلللحتعايلليعفتعلملل ع  تعالمي عئرلل توع
ع للللحتعلملللل ع  تعل لتلللل اتوي للللعتعل  رلللللكتعلي  رلللل توعل لدملللللكتودملتلللل تعليم للللر تيتلللللت
علم  للللستعليمللللييم تعليلللللبعتلللللازع عتعليي رلللل اتويي للللعتتللللذهتعلمرتدلللللكتعلدرلتلللل تعليي ايلللل ت

ت.تت(Ng & Chan, 2008, P. 489)علملد  تل ازع عت
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م لللر تدللللتعتللل تعولايللللكتعلت ادللل تعلدللل ول ا ي اتو مللل لتمللللصتعليم لللر تويمي للليتعلي
علملللل .تويدللمحتوزع عتعليي رلل توعليم للر تةلللحت  للعتددلليا تعليم للر تة للل  تةلللحتعلي للعتدلللت
ا  يمتع حتعليسا  تدعت تلللكتعلي ل در تعلمللمر .ت ق تيدمحتةلحتإلللذ تدملتلل تعإل  رلل ت

لقلت  تت ول ا ع.توعلقلل فتدلللت لللاتت عكتتمم تعللمر تإلر عاتعلتطييتتةلملًتديعكف
لت للل تعليم لللر اتويدلللي  بتعك للليتعللل لتدم للللتدللللت تلللاتعنتيصللل لتتللل ول ا عتديتلللفمعتلولرلللي

ت.تت(Ng, 2010, PP. 284, 285)عل    تعل ولررلت
و لل تتلل ول ا عتيي  للحتعل رللللعتعلم  تللر تعتلل ا تعل رللللعتعليردللريي ت لل تعلملل ع  ات  لل ت

اتوعنتعليمرللفت  ملللتوزع عتعليي رلل توعليم للر تيللمل ت عت ملللالم عنتعلم  تلل تعل ملللل تيم لل تالئلل م
وييمثلللتت  تعلمملتعل رلليتيم تت  ملتدلتعت ل تعلي اوتوعلييللعتعلم  تر ت لل تعلملل ع  .ت

إلللاتيتعل رللللعتعليردللريي ت لل تعلملل ع  تعلدلل ول ا ي ت لل تددلللع عت ييللتتعلمملللتعلم  تلل اتدلللتت
اتت2009لم  تلللل ت)يم لللللا اتتملللل لتعلييترللللفتع للللحتيت رللللتتدصللللللللتإلمرللللعتع لللليعلتعلمملللللتعت

ت.تت(ت17صت
ولللذعت لل لئلل تعلمردلليت لل تعلملل ع  تعلدلل ول ا ي تل لل ت،فيلل تدلللتي مرلللتطلالللكت ييللتت
علمملللتعلم  تلل تدمللمت قللاتيمرلللتةلللحتي  للر تل إللل تععيملليلل تعل ييللتتعلم  تلل تع رللمات
وع حتتذعت منتعل لئ تعلمردلليت لل تعلملل ع  تعلدلل ول ا ي تيملل صتعلمملل  كتعلم  تللر ات

لل لل  تعلللذيتيدللملتل ييللتتعلمملللتدمللمتميتملللتعك لليتالل  تدلللتعلمدللئالر ت لل تةلل ت،يلل ملتب
يم رصتو لتعلمملكلتعلم  تر .توعل لئلل تعلمردلليتبلليملللونتدللعت ييللتتعلمملللتعلم  تلل ت
يمم نتع حتةي للتمرئ تد لت  تل يم  اتوييمثلتعللليم  ت لل تي ايلل تع لعًتبس ضلللتطيي لل ت

ت.تت(Dimmock & Tan, 2012, P. 326)دم   ت
ديتفيلل اتعلللتطييللتتتلدلللتوزع عتعليي رلل توعليم للر تعلدلل ول ا ي تما للعتعتللستعللل وا

عاللي لللللتدللللتد مادللل تديتفيللل تيللل ، عتعل  ضللل تةللللحتد مادللل تييلللرلتل دللل  لكتعلمت رللل ت
عتدلللتعلتييلل توعلميوللل اتولللذعتعتلل تلتعلملل ع  تعكثلليتالل  عتع للحتعي للل تعل لليع عكت دفيلل م

و لليللللل تع للل دلتعي لللذكتعلمللل ع  تايع عيقللللتعل لتلل تمقللللتلونتعلي رللل تبللللل يع عكتعل اارللل .ت
م  دللقلتعتلل تلتيدللمحتلا للعتملليعد تودمللل يعتيدلللع تلتع للحتعلي للاواتوالل تيلل تعل ملليت

ديتفي تع حتعلقلتعلد رلتع دثلتل ع تعلث ل لل تعلمت رلل اتودملليوعلكتع عمللللاتتةلحتعل 
ت(.تت721اتص2010وعل  دلكتعلمت ر تدلتعإللتي  ي تم دلكتيم رمر تإلر عت)يلنات
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اتصت2009ويميلزتلمللا متعالع عت لل تتلل ول ا عتبملللت، للل ت)بليللراعت تعل لليوع ياتتت
ت( تت121ات120ص

 ي  ي تم د ت عكتإلالعتب يي  تتييم تو ملل .ت 

 عالليفعاتبممل،ريتعللر تدلتعلتي ر توعل فعت توع م و.تت 

 مذلتعل ق تلمدلع عتعلمم ًتوي  ر تع يرلإلليق .تت 

  ولتليت رلللتتعل  دللل توعليم رللليتعللللتيمللل تع يللليعاتعلمللللد رلتعلم  لللبتع
 عالليفعاتعلصللو.تت

 يم تعليورريتعديمعتعتلتريلتل ت لاتع حتعل   عكتعلي ل در تعل ولر .تت 

 عليم  تدلتعلمييلتودلتةم عًتعلم  ملكتع حتع لعً.تت 

 ي للل ،يتعلمللللد رلتويتدلللرلتاللل  عيق اتدللللتمللل لتعليللل  يباتوعليمللل رعت
 ع حتعلي اييتعلمديمي.تت

 تعالزلوعمتعل ولللايت)عال  رفيللل توعل وللل تع ا(اتلفيلللللعتعتللليت عثتترلتلللت 
 عاليلإلر توعاللد لاتعالإليملع توعليملتاتعلاط  .تت

 ياتللرعتعليم للر ت لل تعل  عتلللكتعلم رلللاتوعلمملللتع للحتإلملللتعل لدملللكت
 علد ول ا ي تعللمر تعلمديا .تت

رللل اتويللل تي ملللر توزع عتعليي رللل توعليم لللر تةللللحتة ةللل تعادللللا تدق رللل اتوترلتلللر اتوم د
وييضملتعل د تعلمق  تعلا  عكتعليللر  تي اييتوي  رطتعلم لللت اتوعل لليعد تعليم رمرلل ات
وي  الاإلرلتعليم ر اتوعلم ع  اتوعكلليمر تت ول ا عتل مم مرل.توييضللملتعل دلل تعلدرلتلل ت
علا  عكتعليللر  تييتلكتعاليصلالكاتوعليم ر تعلملللل اتوعلي للاييتعلي مرملل اتوعلي  للرطت

.توييضلللللملتعل دللللل تعل للللل د تعلا للللل عكتعليللرللللل  تعليمايللللللاتوع  للللليعلاتوعليم لللللر تعل للللللص
وعل لل دلكتعل للالرلل اتوعلي  للرطتعلم  تلل .تويملليفتوزع عتعليي رلل توعليم للر تع للحتد للللست
يمللييمر اتود قللل تد  للستعليم للر تعل لللصاتودمقلل تل عتلللكتإل للا تيلليوت تللرلاتودمقلل ت

  رللااتودمقلل تتلل ول ا عتل   للانتعليم للر تعل  لل اتوديتللفتتلل ول ا عتل م للاااتودمقلل تعل الري



 2017 يونية –العدد السابع                                                    يةمجلة التربية املقارنة والدول

 تحليل النظام التعليمي في جمهورية سنغافورة           محمد داود               عبدالعزيز أحمد

79   

 ,UNESCO, 2011, PP. 3)علي  ر رلل اتوديتللفتعالديتلللللكتوعلي للاي تعلدلل ول ا يت

ت.تت(4
علم  رلل تع للحتت ودملتت تتيم لتعل الاتةنتعالع عتعليم رمر تيي   تد لل عتع وياايعطرللت

لتوعلميولللل توتللليع تعلي رلللفتدلللعتعل ملللعتملللرلت اعئللل تعالع عتعلميتفيللل توعلللل  تديتفيللل تدملللم
ع يرلإللللكتعل وللل اتويللي ت لللاتدلللتملل لتي للاييتا للاعكتعاليصللللتمللرلتددلليايلكتعالع عت
عليم رمرللل ت للل تعالي لتللللكتتل للل تدللللتعع لللحت تللل لتودللللتعتللل لت ع لللحتوعي لللريلتملللرلت

تعلم ع  تو مضقل.تت
وعتلل لت،يللا يتل لللتةلع عتد  تللر ت لل تديع لللتعليم للر ت ييلل تعالع عتوعي للل تعل لليع عكت

لونتعليإلاعتةلحتوزع عتعليي ر توعليم للر اتدللعتي  رللتتإلمرللعتعل اععلل تعلم لت  تل لتداافات
توعلممل،ريتعلي تيمييطقلتعلازع ع.تت

 مناهج التعلي  في سنغافورة:   -3
عتيمللللتتللل ول ا عت للل تةتللل حتعليم لللر تبللم للللت تعل  عتلللر اتوعولللللتددلللئالريقلتةللللحت

عتلل تلتدقملل تتللذهتعالع عتةلع عتعلم لللت تعليلبملل تل  دلل تعل  لل تمللازع عتعليي رلل توعليم للر اتوت
تع للحت ًم ت تديعإلم تويم ،لتعلم لت تعل  عتر تو للتتدمللل،ريتدتلل لعتو للميقلتعل وللل اتم للل
دي   للللكتعلمصلللياتودي   للللكتعلي مرللل ت للل تتللللتددلللل عيقلاتوإعللل علتياتلللرفتل م للللت ت

تعل  عتر اتو رلنتعت ع قل.تت
لت تويملللليفتادلللل تي  للللرطتعلم لللللت ت لللل توزع عتعليي رلللل توعليم للللر تع للللحتو للللعتعلم للللت

علاط رللل توديعإلميقللللتويمللل ، قلتبصلللا عتددللليميعتود ممللل تو لللتتدم رللللكتعلمصلللياتو مللللت
،ي لتبتدعتدي   لكتعلي مر اتويت لتتذعتعل د تعلماعلتع تلتر توعلمللاعلتعالميرل يلل ت لل ت
إلمرلللللعتعلميع لللللللتعليم رمرللللل اتة تيلللللل   ت للللل تعلمي  لللللل تعالمي عئرللللل اتوعلثللايلللللل توعل  رلللللللكت

عل و تعال  رفي توإ   تعل ولكتع اتوعلييل للرلكاتو لللاتعلميات  تداعلتةإل ل ي تيمملت
لملل عتعملليتتلل اعكتل عتللر تع للحتع الللاتتملللتيلل   تدللاعلتعميرل يلل ت لل تإلمرللعتعلميع لللت

(Hodge, 2015, P. 3)ت.تت
ت( تت102عاتص2011ويي تم لًتعلم لت تعل  عتر تو  ملتل   اعكتعليللر ت)عل ترييات
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لنت تللل ع قلاتوياإلرقللللكتود يي للللكتةعللل علتياتلللرفتل للللتدلللللعتل عتلللر اتو رلللتت-عت
  التطيوتعلي  يستدعتيت ، تدديايلكتعليتصرلتعلم  ا  .تت

بملل تععيمللللتدلل ق تتلللتدللللعتل عتللر تي للااتدرل للاتعل يللبتعل  عتللر تبلليملللونتدللعتت- 
علمم ملللرلتيتللللتةيللليعفتدمقللل تي لللاييتعلم للللت تمييإلمللل تتللللتدللل ق تةللللحت زاتديمللل لعت

ةتللييعير رلكتعليلل  يستوعلمللاعلتعليم رمرلل تل لللتدللللعتتعلاتلللئطت)علت ر لل تعليم رمرلل (تويمللمل
ل عتللر اتويي للانتعليزدلل تدللل تتيللل تعل للللباتوتيعتلل تع لملل  اتوللرلللتعلمم لل اتوعلل لت

 دلتعلماعلتعلدممر توعل صيي .تت

ي اات ييتتد انتدلللتدلليعا رلتدي صصللرلت لل تعلمللللعتعل  عتللر تعليلللبمرلتل دلل تت-إلل
بتعلم  تر تبميعإلم تعل يبتعلم  تللر توعلمللاعلتي  رطتعلم لت توداظ رلتدلتو  عتعل ي

علمصللل   تا لللتععيمللتلللاتو لللاتليسكرلل تد لب لل تدتيايلللكتعل يللبتلألتلل عفتوعلمتيللا ت
 وعلممل،ريتعلمت لع.تت

يييصت يي تعميرل تعلماعلتعليم رمر تل مم مرلتو  ملتال يرلإللكتعلميم مللرلاتتملللتت-لت
عل  دلللل تو لللل تعة لئقلللللاتبوللللي تت،يللللالحتدمقلللل تي للللاييتعلم لللللت تيلللل  يبتعلمم مللللرلتا للللل

 ددلع يق ت  تعليميفتع حتعليورريعكتعلي تطيعكت  تعلم ق .تت

ت%ت10والدلللتوزع عتعليي رلل توعليم للر ت لل تتلل ول ا عتبلميصللل تعلم لللت تعليم رمرلل تم دللل  تت
%تدلتعإللتعلدملحتبململلتا  تدمرلتدلللتعلمقللل عكتعلم  رلل توعللليوحتعام ععرلل ت30ةلحت

ت(.تت32اتص2003وطيوتو عتعالمي ل عكت)ت ر تو ميوناتوعالمي ل ي ت  تعلم لت ت
ويميملللل تعل مللللا متعلدلللل ول ا يتل  للللالعتعلملللللد  تع للللحتيللللمالر تع لمملللل توعل لللليعد ت
تل ميم مللرلت لتوإلدلل ييلتدي لللد م عليم رمر تلعملتعلمرتد تعليم رمر اتبملللتيضللملتلمللامعت  ييللي

لمللاعلتعل  عتللر اتوي للاييت  تد ي فتعلميع لاتوييتفتعل يعد تع حتيت رتتعلياعزنتمرلتع
علم صللللر اتويلللل تي ثرللللفتعل قللللالت إللللللتيت رللللتتعليلللل  تدفيلللل تدلللللتعالتيملللللاتمي للللاييت
عل تللاثتوعلم لللت تعليم رمرلل اتوعلييترللفتع للحتعلييل للرلكتوعلم للااتوعلمللاعلتعلي  رلل اتوإالدلل ت
علمللل ع  تل يللل  يبتع لللحتعل اعللللبتعلمق رللل توعلي  رللل تليلللا ريتالعللل عتالللا تعلد للل تل  دللل ت

وديعإلم تد لللت تعلمي  لل تعل لدمرلل تلضللملنتد ًديقلللتو لل عةيقلاتوعتلليت عثتعلص لع ات
ةتللييعير رلكتيم للر تويم لل تييدلل تبللي  ،لل توعاملل ععتوعإليللذع تعل   لل تعلماتللا رلت)بليللراعات

ت(.تت120اتص2009عل يوع يات
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توعلم لتعليلل ت،ا لتلما متي اييتعلم لت ت  تت ول ا ع.
تول ا علما متي اييتعلم لت ت  تت ( ت2ي لت)

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

( تهعليم ر ت  تت ول ا ع..تداعإلق تعلمدي  لهاتد   تد لت اتت2003علم  لت)تتتالمصدر: 
ت.ت23علم لتعلثللثاتعلييل اتصت

عتعلللللتعلت لللللت وييتللللفتعلم لللللت تعل  عتللللر تع للللحتعلي  رلللليتوعالتللللي يلمتوعليت رلللللتبمرلللل م
لللذعي اتول يللمتعل لل  عتوعلي  للرلاتوتلل  قلتةعلل علتطللللبتالللل تع للحتعلي  رلليتعل لل وتوعللليم  تع

ع حتعلمملتب  لًعت ملت ييتاتددي  دملتع تللربتعلي  الاإلرلل تعلت ،ثلل اتلرصلل لتبملل ت
لتيتلللل لتع لللحتتاييلللمتعلاط رللل اتتمللللتعولللللتعلت ادللل تعلدللل ول ا ي تد للللت ت  للللاتداعط لللم
علم ااتوعلييل رلكت  تد ي فتعلميع لللتعل  عتللر تع ليلل ت لئ لل اتدملللتإلملللتلملللاتعليم للر ت

يتيلللتديعيللبتدي  دلل ت لل تعالمي للل عكتعل ولرلل تدثلللتعالي لتلللكت لل تعل  عتلل تتعلدلل ول ا يت
 Trends in International)تتTIMSSوعلم للللللااتتعل ولرلللللل تل ييل للللللرلكت
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Mathematics and Science study)وتلل تل عتلل تلولرلل تيقلل فتةلللحتعلييترللفتع للحتتتت
يدللقلتوعلي  رللتتول عتلل ت مللرلل تعلم لللت تعلم   لل توطلليوتي  تتعلدرلتلللكتوعللل م تعليم رمرلل ات

علمم للل تلقللللاتوي رلللر تعليتصلللرلتويلللا ريتعلمم ادللللكتليتدلللرلتيم لللر تويم للل تعلييل لللرلكت
ت.تت(Hodge, 2015, P.3)وعلم اات

ويدلللي  اتدم ملللاتعلم لللااتوعلييل لللرلكتطللليوتيللل  يستدي اعللل تو  ،ثللل اتدثلللل ت للللت
علممللللل  كاتوعالتي صللللللًاتوعالتي مللللللفتعلماإللللللماتوعلي لللللل  تعلمم رللللل اتوعلمملللللل يعات

 كتعلم مرلل اتوعللليم  تعليملللول اتوعلمملللت لل تد ماعلللكاتوعليتللااتعل ل ي ليرييلل اتوعلللي 
وعل صلل اتوغريتلللاتة للل  تةلللحتعلييترللفتبملل لتت رلليتع للحتي  رلل تعلمم ادلللكتوعتللي  عات
عالييللللتل  تللثتعلللتعلمم ادلللكاتوعلياتلللتلتلللتعلمملل  كتوعلماعاللفتعل  ،لل عاتتملللت

 للللللًتتس للللل تعتلللللللربتعليللللل  يستوياتلللللرلتيدلللللي  اتعلمم للللل ت للللل تتللللل ول ا عتعليمثرللللللتوعلو
تعلمم ادلكتوعلممل فتوعلم لتر تعلم مر .تت

 إعداد المعل  وتدريبه:   -4
الدلتوزع عتعليي ر توعليم ر ت  تت ول ا عتبمت حتد ماد تةع علتعلمم لل تدلللتملل لت

اعلل علتعلمم مللرلتت(Academy of Singapore Teachers)عكلليمرلل تعلمم مللرلت
كاتويي تعميرل تعلمم مرلتدلتعلث ثتع  ضلتدلتميي لل تعلم  تلل تت اعت4دق ريلتم لت

ات رللثت،للي تا للالتوع لل ت  للطتدلللتتلللتةمللرلل تدي لل درلت(GCE "A" Level)علثللايلل ت
ل   للللالت لللل تميللللللد تةعلللل علتعلمم مللللرلاتو لللللاتبملللل تعم رلللل تعلي لللللًتييضللللملتتثرلللليمعتدلللللت

عليلل تي ملللتدلل ق تعاإليعًعكتوعلم لم كتعلصل د تعلي تييي فتع حتعلدملكتعلم صر ت
دم ملللرلتعك للللًاتة لللل  تةللللحتديعإلمللل تعلدللل لتع كللللليم توددللللتمليق تي للللهتعلم  تللل ت
عت لللل تتلللل ول ا عتوتللللذعت،يإلللللعتةلللللحتعنتي لللل ،يت وعلم يمللللع.ت لليلللل  يستدق لللل تدتييدلللل تإللللل ي
تدلللتعلث ل لل تعل ال ايراتللر اتة للل  تةلللحتعنتعل مرللعتيمي للانتتلل تتللات علمم مرلتتاتإلًف

لت   ضلللتعلمم مللرلت،ي للاعتعل   لل تعلدلل ول ا يرلتعع للحتتللمبتعنتيصلل لتعلملل صتد  تللمت
ت(.تت174اتص2014علميعيبت  تعلملل ت)عل مرلات

ويم تعلمم  ت  تت ول ا عتدلتعت ت تلئفتعلمم ر تعليم رمر توي ذلتعلت ادلل تاصللل  ت
إلقللل تلتلللل ع تعلمم ملللرلتوي للل ،يتإلقلللالت اتدللللتعإلللللتعلتصلللالتع لللحتيم لللر ت يتإللللالعت

لل تعلمم ملللرلتع لللحتي مرللل تاللل  عيق تودقلللل عيق تعللرلل ت للل تعلمللل ع  اتتمللللتعنت عل ولللل تيدلعل
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عكثلليتالل  عتع للحتعلعًتعم قلل تبتي رلل .تويللل تةلملللًتعلممقلل تعلللاط  تل يم للر تتعلمق ر اتلرص تاعت
National Institute of Education (NIE)ل لدملل تلللللر لتعلي  الاإلرلل تتعليلللبعتتت

تدلللتملليعد تدلللتا لللتعل  دلل توي  اتعلممق تميعد تل مرللعتددلليايلكتةعلل علتلمم مللرلتعميلل  ًم ع
ت.تت(Lim, 2013, P. 2)ةلحتميعد تعلي  يبت  تعة لًتعل  د ت

وي لللل اتعلممقلللل تعلم ،لللل تدلللللتعل لللليعد ت)لوعاتتلدلللللتعوتلوعاتإلفئلللل (تعليلللل تيدلللليق فت
علمم مللرلتوعل رللللعكتعليي ايلل ت لل تعلملل ع  تعالمي عئرلل توعلثللايلل تودلللتبملل تعلثللايلل اتدثلللت

لتعلمدي  ،لاتو يعد ت لل تد للللتي للاييتعلمم مللرلاتو ؤتلللًتعل يللد تعليمقر يتل مم مر
ع ادلااتوعلم ،ييلتعلمدلع ،لاتود ،ييتعلم ع  تم لت ييعتملل ديق اتتملللتي لل اتملليعد ت
علملإلديريتوعل تيا عهاتة تييمرفتتذهتعل لليعد تماإلللالتييترللفتع للحتعلي  ر لللكت لل تعلم للللت

ت.تت(Lim, 2007, P. 436)عليي ايت
لتعلمتيم للرلتعلللذ،لت صلل اعتبلل ملللتع للحتل إللل تعل  للللا يا توي بتع حتعلمم مللرتت

عتدللللتمللليعد تةعللل علتعلمم ملللرلت للل تعلممقللل تعللللاط  تل يم لللر ت ات(NIE)عنتيدلللي م اعتوع للل م
 .Lim, 2007, P)ة للل  تةلللحتعإليرلللزتعمي للل تت لللًعتعللل مالاتويمللملتي للاتعل لليعد ت

ت تت(437
 ميللد تلم ااتعل  عتلكتعلم رلت  تعليي ر .تت •

 ي   تعل لدمر تب للا يا ت  تعللع توعلم ااتوعليي ر .تتميعد تعلم •

 ميعد تيث رفتعلمم مرلت  تد للتعل تثتوعلمقل عكتعالع ي .تت •

 ميعد تيمفيفت مللر تعلمم مرلتدلتم لتعليم ر تد  تعلترلع.تت •

ويييعوحتدلل عتتللذهتعل لليعد تمللرلتتلل يرلتةلللحتع  للعتتلل اعكتيتصلللتم لقلللتعلمييللتانت
ت%تدلت وعيبتعلمم مرل.تت60يبتيقييتيملللتلاظر  تعلمم  تع حت ع

ت( تت37،38اتصتصت2009وي  د تي  يبتعلمم  ت  تت ول ا عتةلحتادمرلت)عردلنات
علي  يبتا لتعل  د توي ااتبللمتعل لدملللكتوعلمملتلل تعلمي صصلل ت لل ت ❖

 ةع علتعلمم  .تت
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عليلل  يبتعة لللًتعل  دلل توي للااتبللمتوزع عتعليي رلل توعليم للر تبلليملللونتدللعت ❖
  رللللللللكتعليي ايللللللل اتودرتدللللللللكتعليللللللل  يبتعل لتللللللل توعلماعالللللللعتعل لدمللللللللكتوعل

عال ييولرللل تعل لتللل تبلليللل  يبتعلمدللليميتوعليللل  يبتعللللتبمللل .تعدللللتد للللالكت
عليلل  يبت ملقلللتييمثلللت رملللت، لل  تعل للللبتعلم ملل توعلممي لل تعلي صصلل تللل  ت
علمم مرلاتودقل عكتعتللي  عاتي  رلل تعلمم ادلللكتوعاليصللللت لل تعليم للر توعللليم  ات

 عاليصللتوعلم الكتعالدللر اتويمفيفت وحتعالليملًتلمق  تعليم ر .تتودقل عكت

وي للل اتعكلليمرللل تعلمم ملللرلتمللليعد تليللل  يبتعلمم ملللرلتو  لللعتيلللستر ق اتويلللا يتلو عكت
لاتودلللتتللذهتعللل و عكتدلللت، لل ت)عمللاتغفعللل ات لتإلفئرللي اات2010ي  ي رلل اتيملل لتم لقلللتي يغللم

ت( تت776ص
تلللللع (تت30 لللل تعلملللل ع  ت)تد  دلللل ت لللل تعليعليلللل توعلياإلرللللمتعلمق لللل  ▪

لاتي يغتإلفئ ت  تلعلكتعت اعريل.تتت3ت ل م

تلللع (تت30دقللل عكتعولرلل ت لل تعليعليلل تعليي ايلل توعلياإلرللمتعل ملللع ت) ▪
لاتي يغتإلفئ ت  تلعلكتعت اعريل.تتت3ت ل م

لاتي لليغتت30دقل عكتعولر ت  ت علي تعلتلالكتعل يلي ت) ▪ تلع (تتلل ل م
 تلعلكتعت اعريل.تتت3إلفئ ت

 ميللد تعلياإلرمتعلمق  ت  تعلم ع  ت)عت اع(.تتتي  رطتوي  رت ▪

 ي اي تميللد تعليعلي توعلياإلرمتعلمق  ت  تعلم ع  ت)عت اع(.تت ▪

عل تللللثتوعلي لللللاييت للللل تمللللليعد تعليعليللللل توعلياإلرلللللمتعلمق للللل توعا يلللللللت ▪
 )عت اع(.تت

 دقل عكتدي  د ت  تل عت تعلتلالكتعل يلي توعل ملعر ت)عت اع(.تت ▪

 للللر تع للللحتي لللل ي تيلللل  يبتع للللحتعلي  رلللللكتعلت ،ثلللل اتكملللللتيتلللليصتوزع عتعليي رلللل توعليم
ويمللل رعتعلمم ملللرلتع لللحتعاي للللًتعإلقلللفعتعلتلتلللا تعلمتمالللل اتوعل يلللبتعل ا رللل تعال ييولرللل اتت

%تدلللتةم قلللاتوي لل  تدلللت،ي  لللهتعلمم لل تعلدلل ول ا يتدلللتيلل  ي لكتبملللت،فيلل تت40ويلل  عتعلللازع عتت
 لللل ت  للللعتت لًيللللماتتتلللللع تيلللل  يبتتلللل اييلتدازعلللل تبملللل لتلو ياتوتلللل تيدلللللت تتتت100علللللتت
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اتت2010وداعك يللللللمت  لللللل ثتعلي للللللا عكت عكتعلصلللللل  تبللت لللللللتعليي للللللايتوعليم رملللللل ت)يلللللللناتت
ت.تت(ت722صت

(تعلللفتلوال ت لل تعلدلل  اتويملل لت27لللللتت24ويييعوحت عيللبتعلمم لل ت لل تتلل ول ا عتمللرلت)
 لللاع فتد فيللل اتة لللل  تةللللحتعل للل الكتوعاعللللللكاتتمللللتيصللليفتللللمتعللللفتلوال تتللل اييلت

ذعير تدلتم لت ضا هتعل و عكتعلي  ي رلل ت لل تدملتلل تملتلل تعوتيلليعًتلي اييتا  عيمتعل
ددي فدلكتي  ر ت عكتت  تبلليم ر .توا تعايكتعلت ادلل تدملليوعت)إلللالعتعلمم لل (توعلللذيت
لتع للحتعلصللا عتعل م رلل تعليلل ت عتدلللتعلقر لل توعال يلليعااتوي ضلل تيملدللم يم لل تل مم لل تدفيلل م

ينتعلمل للل اتة تتللللنتعلمم ملللانتظ للللتتللللئ عت للل تعلم يملللعت يلللحتعوعئللللتتللل مر رلكتعل لللت
يمر انتبم لتتم تلونتعتيملاتبلل  لًعتوعل للالعاتوتلللنتليلللمت لللاتعنتلصللفتعل لل  ت

ت(.تت3اتص2012،ييتانتعلم  ت تبم تعلصفتعليعبعتعالمي عئ ت)ع  تعلتل لات
تTeaching Academyوعلمللسكتإللدملل تتلل ول ا عتعلاط رلل تعكلليمرلل تعليلل  يست

بمسنتعلدرلتلللكتعلميم  لل تبلل ضللليلتع كلليمرلل توعليلل  يساتاتالي ل تعل يع عكت2009علات
ويت رتتعليمرفت  تعليم ر توعللليم  ت لل تعل لدملل اتويمفيللفتة ل لل تدياعزللل تل يمرللفتعليم رملل ت
وعل تثلل اتوديلبملل تعليم للر توعللليم  توعالمي للل اتويمفيللفتة ل لل تعليمرللفت لل تعليلل  يستوي لللللت

 ضللليلتعليلل تييم للتتبلليلل  يستوعللليم  تعل  لليعكاتوعملللتد يلل يلكتوو اتعملللتي لللاةتعل
تللاعًتل  للل  تعوتععضللللًتترئلل تعليللل  يساتتمللللتيممللللتع كلليمرلل تع لللحتيدلللقرلتي للللللت

ت.تت(NUS, 2015a, P. 2)ع   ل توعل  يعكت  تد للتعليم ر توطيوتعلي  يست
وي للااتعلممقلل تعلللاط  تل يم للر تبم  ملل تعلمم مللرلتلملل عتةلل ثتتلل اعكتدلللتعإللللتتت

وظر لل ت، لتلل ق اتة تياإللل تة ةلل تددللل عكتيم لللتعنت،ي للذتلتعلمم مللانتيت ، تعيتددل ت
ت تت(Nusche et al., 2014, P. 118)  تت ول ا عاتوتذهتعلمدل عكتت ت

ددللل تعليلل  يس توي يتللتتبللمتعليعغ للانت لل تعلمملللتتمم ملل تتلل افت •
دلللعتيلللا ريت للليصتعلي مرللل توعلي للل اتعلمق للل ت للل تعلم للللالكتعليي ايللل توعلي  يدلللر ت

تةلحتعع حتل إل توت تت ريتدم مرل.تتويي  متعلمم    توتاالم

ددلللل تعل رلللللع ت،لللي تعكيمللللفتدات للل تعل رلللللعتلللل  تعلمم للل ت للل تواللللت •
د  ياتويللي تةعلل علهتوي  ي للمتلملل عتتللي تعيللقياتو ملل تلتيم لللتيللياريق تت رللللعكت

 ي  رذي .تت
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علمدلللل تعلمي صلللص تويلللي تيللل  يبتعلمم للل تل  رللللاتمقلللذعتعلللل و اتويلللي ت •
علم مرللل توعلممي رللل توعلي لللاييتعليم رمللل اتوي يتلللتتبلللمتعلييترلللفتع لللحتعلمقلللل عكت

 عليعغ انت  تعلمملتع حتي اييتعلم لت تعل  عتر تعلمي صص .تت

 قبول الطالب:   -5
د  تللل تو للللاتعللللاتت354عللللفتطلللللباتوعللل لتعلمللل ع  تت530م للللتعللل لتعل للل  ت

لت(Ministry of Education, 2012, P. 4)ت2012 .توو للملتتلل ول ا عتاللالللم
لتل مرللعتعلي درللذاتوإ عتعدي للعتعلبلللًتعلللتيدلل رلتيص لتبماإل  متعليم للر تعالميلل عئ تةلفعدرللي

عم لئق ت  تعلم ع  تعالمي عئر تيمي يت لاتد لل لل تتللييت تل  للاعلرل.توياإللل تة ةلل تعلللاععت
لت لتلمملل اليق توو  للم دلتعلمرتدلكتعليم رمرلل تلملللتبملل تعلمي  لل تعلثللايلل تي  لللتعل لل  تي مللم

اتوتلل  تعل  رلللكتعلمياتلل  تودلل يقلتعلدلللناتوتلل تيقرللجتعل لل  تل ملاتعل  التعلميتفيت
ل لل مالتةللللحتعل لدملل اتوعلمملتللل تعلي  ر رللل تودلل يقلتةللل ثتتللل اعكتوتلل تييلللرلتعل يتللل ت
ل    للل تعلمي لللاارلتلللل مالتعل لدمللل اتودملتللل تعليم لللر تعل  للل تودللل يقلتعلدللللنت)علم رللل يات

ت(.تت208اتص2012
زتعمي للل تعل ولل تعال  رفيلل تعلللذيتيملل تو  تعل لدملكات،ي تعل  التع حتعتل تعإليرللل

لت تدقملللم يلليطملتعتلتلللريلتدلللتيللليولتا الللمت للل تعل لدملل تعليللل ت،للالتعل  عتللل ت رقلللاتوعللللد م
ل ي لت توعليملدلت  تعلم يمللعتعلللذيتتللرمرةت رللماتودلللتعإللللت لللات،  ولل تع للحتعل للللبت

عتلقللذعتع دللي.توي  ولل تعايللل عتةلللحتعنتت لللصتيلليوطمل عتإلرلل م علدلل تتعنتيملل تل دللمتةعلل علم
عهت للل تيلللقللعت ل   لللالت للل تعل لدمللللكتعلدللل ول ا ي اتوتللل  تدمللل لتالتي للللتعللللتهإلرللل تإلللل م

 لل تعلي صصلللكتع لمرلل اتتIELTS(ت لل تيللقللعت7عل  للا يا اتودم لتالتي لللتعلللت)
ت  تعلي صصلكتعلم مر .تتتIELTS(ت  تيقللعت6.5ودم لتالتي لتعلت)

علممللرلل تووزع عتعلي مرلل تويلل ت  للطتترلتلل تعل  للالت لل تعل لدملللكتب  للطتوزع عتعل للا ت
علاط رلل اتوإعلل علت تع لليتديعكللفتلعلل تعلياظرللفت لل تعل لدملللكاتو لللاتمقلل فتعلتلل تدلللت
عل  لللل تمللرلتميي لل تعل لدملللك.تول لل تعي ملللتعلت ادلل تعلدلل ول ا ي تترلتلل تديمث لل ت لل ت
علتلل تدلللتلدللبتا للالتعل   لل ت لل تعل لدملللكت رللثتو للملتدمللل،ريتدي  دلل تل   للالت لل ت

ي للل ستعل لل  تل ليتلللوتبلل لدملللكات ملللمتيدللملت  للطت ع للحتعل لدملللكاتو لل تظلللت
%تدلتعل   تعالليتلوتبلل لدم .توالل تي   لللتتلل ول ا عتمقللذهتعلدرلتلل تدلللتواملللت25
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 رمتعل ثريتدلتعل  لتعل لدر اتوتاتا التعع علتتلئ  تدلتعل لل  ت لل تعل لدملللكتلي  رلل ت
عل لللل  تعكثلللليتدلللللتتعل  للللبتعالإليملللللع اتدملللللت،للللرليتةلللللحتي لللليي تععلللل علتت رلللليعتدللللل

ت(.تت304اتص2014ع يرلإللكتتاوتعلمملت)علدر ت تةميعتر ات
 تمويل التعلي :   -6

ييتلل لتدقملل توزع عتعليي رلل توعليم للر ت لل تي للايلتو  لللًتعالدلللنتعلدلل ول ا ياتلي ملللت
د للمتع صلليمعتالللل معتع للحتعلمدلللتم ت للل تي للا تددللي  لتعل وللل اتة تيدللمحتوزع عتعليي رللل ت

 تةلللحتددلللع عتعل   لل تع للحتعكيملللفتدللاعت ق اتوعتلليو لتطلاللليق توعليم للر تعلدلل ول ا ي
بس ضللللتيللل لتدم للللاتويلللا ريتعل  رللل تعليتيرللل تعل زدللل تللللذلاتدللللتلمللللاتيم رمللل تدي للل ات

تودرتدلكتيم رمر تد قفعتبس  ثتعلاتلئل.تت
ويمللالت يللل تع ط للللتميعد قلللتدلللتعلئلل عكتعليتللااتعل  عتللر تعليلل ت،لل  مقلتعولرلللًت

(ت5للللللتت3لكتعليم رمرلل تعليلل ت،ي  لتلللتعم لللؤت ت لل تعل ئلل تعلممييلل تدلللت)ع دللا تلمرلليتعل لل د
(توعليتللللللااتعل  عتللللللر تد للرلللللل ت لللللل تعلمي  لللللل ت121 اتص2011تلللللل اعكت)عل ترللللللييات

عالمي عئر اتعدلت  تعلمي  لل تعلثللايلل ت رلل  عتعل للللبتد  لللتممدلل تلوال عكتتلل ول ا ي ت لل ت
لتلللمتارملل تدم ايلل ت  للطت رللثتيمللميتعلمقيت) اعل تع  م تلوال عكتعديي ر (اتوتذعتعلم  

عل للللبتوعت للمتبستمرلل تط للبتعلم لل تو لليو عتعلتلليصتو للذلتعل قلل ت لل تيتصللر ماتولللذعت
 منتل عتتذعتعلم  لتيم رلليتعلللت لليصتعل للللبتوعت للماتودللعت لللات،لل  عتع تلللل ت تللادملت
عتدلللتت  لل تعلمملل عكتوعل لليعد تعل لتلل تعليلل تالل تي للانت لل تد ع تللق ت عمللي تيو لل تإلللفًم

 تعلمتيلإلانتدلللتتللذهتعليتللااتبملل تعنتي لل داعتدلللت، للرلتعلل اتالل  يق تع للحتويم حتعل  
ت(.تت103عاتص2011عل  عت)عل ترييات

عتع للحتةتللييعير ر تةلملللًتعل لدملللكتعلمدللي   ت لل تتلل ول ا عت للمنتعل لدملللكت وعتللي للم
يميم تع حتعليمايلتعلت اد اتوياظفتعلت ادلل تتثرلليمعتدلللتعال لللوت لل تدرلل عنتعليم للر ات

%تدلللتعلمرفعلرلل تعل ادرلل اتويللسي تدرفعلرلل تعليم للر ت لل تعلميي لل تعلثللرلل ت20عل تة ت،  لللت للات
ت.تت(NUS, 2015b, P. 82)بم توزع عتعل  لعت

وإلع عتعليمايللللتيلللي تد ليللليعتدللللتا للللتعلت ادللل تعلميتفيللل اتة تيللل تيصللل رفتعلمللل ع  ت
ع  تو  ملتل اعتعليمايلتةدلت  ادر تعوتبمدلللع عتعلت ادلل تعوتددللي   اتويللي تيمايلللتعلملل 

علت ادرللل تبلل لدللللتدللللتا للللتعلت ادللل ات للل ت لللرلتعنتعلمللل ع  تعليللل تيملللالتبمدللللع عت
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%تدلللتةإلملللل تة،لليعلعكت90علت اد تيي  حتعليمايلتعلت اد تعل فئ توعللعتيصلتةلحت
لتي لللانتي لللاتعلمللل ع  تعل ، رللل ت  لللطاتمر مللللتعلمللل ع  تعلمدلللي   تيي  لللحت علم  تللل اتوغلل لللم

تة لللل ريلتدللللتعلت ادللل اتويي  لللت حتد صصللللكتة لللل ر تل للللتطلللللبتيصللللتةللللحتيملللاي م
 Center on International Education) لوال (ت للل تعلدلللل  تت200)

Benchmarking, 2016, P. 1)ت.تت
 اإلصالت التعليمي:   -7
،يإلعتعل  لحت  تةت حتت ول ا عتةلحت)لحتتاعنت،ا(ات   تعميللل تد ماعلل تدلللتتت

لتدللللتعلملللاظ رلتع كثللليتاللل  عتوت للللًعتل ممللللت للل تعلت ادللل تع لدللل ول ا ي اتوعع لللحت يي لللم
علمي صصرلتدقم تو عتعلدرلت توديعا لل تعلي  رللذاتو لليصتع للحتيسكرلل تي  رللذتلتوعلل ات
عليقلونت رقلللاتوعوإلللبتعنتي للانتعلدرلتلللكتعل  ،لل عتدييعب لل اتويمللفزتتلللتد قلللتعلملليات
وعنتي مللللتعلدرلتللللكتعلم   للل تبلل ملللل.تواللل تيللل تةتللل حتعليم لللر ت للل تتللل ول ا عتمللل لت

تليللر  تتعلميع لتع
علمي   تع ولح تم عكتددريعتةت حتعليم ر ت لل تعلدلل مر رلكاتوتلللللتدقميقلللتت–عت

دتللاتع درلل اتة تتلللللتعلمملللل ت مرصلل ت لل تتلل ول ا عتبلل دلل  تل لل ولتع مللي اتوتلللنت
علقلللل فتيم للللرمق تعل لللليعًعتوعل يلبلللل اتل ي للللعتدلللللتعإلللللا ت اتويلللل تي  رللللذتةتلللل  لكتييم للللتت

وعلملل ع  تعلثللايلل توعليم للر تدلللتبملل تعلثللللاياتويلل تعالتيملللاتبلللليم ر تعالميلل عئ تعالفعدلل ت
بدرلت تعالزلوعمتعل وايتمرلتعال  رفي توعل و تع ااتلفيللللعتعليملتللاتعلللاط  اتوعلييترللفت

ت(.تت312اتص2014ع حتعلييل رلكاتوعلم ااتوعلماعلتعلي  ر ت)علدر ت تةميعتر ات
تر رلللل ت صللللالتإلمرللللعتعلمي  لللل تعلثللرلللل  تتلللللللتدقملللل تعاتلللل حتي ملللللت لللل تت- 

عل للللللل  تع لللللللحتدملللللللل،ريتعليم لللللللر تعلمللمرللللللل اتو لليللللللللل تي لللللللاييتعل مللللللللاتعالايصللللللللليت
علد ول ا ياتلللذعتيلل تعلييترللفتع للحتعلم لللت تعل  عتللر اتوع تللللربتعلمي ملل ت لل تعلملل ع  ات
وعلي تدلتيللسلقلتيلل عر تعاملل ععتوعالمي للل تل  لل  اتويلل تيستللرستدمقلل تي للاييتعلم لللت ت

ت  عتر تو  ملتال يرلإللكتعلي مر تعالايصللي توعليتاالكتعلمللمر .تتلي اييتعلم لت تعل
ل علمي  للل تعلثللثللل  توعي للللتبلتللل تهعل ملللا متعلميتلللفتع لللحتعل للل  عهتوعط  للللت رقللللتت-إلللل

 ,Thinking Schoolsبلتللل تهدللل ع  تي  لللياتيم للل تع دللل هتت1997د للللل عتعللللات

Learning Nation (TSLN)داعإلقللل توعليللل تعتيمللللتمي للل ي تيم لللر تاللللل تع لللحتت
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علمدللي  لاتوي مرلل تة ل لل تعليم للر توعلي  رلليتعلممرللتاتوالل تالدلللتتللذهتعلم لللل عتع للحتع  ملل ت
ت( تت158ات157اتصتص2014د للئت ئردر اتوت ت)عل مرلات

عالتللللي للتةلللللحتلاعرلللل تإلرلللل عتدلللللتعلمم مللللرلاتلللللذلاتعي للللذكت لللل تعة لللللًتتللللذهت •
عإللللا تعلمي  للل تيللل عمريتدللللتعإلللللت  لللعتددللليا تعلمم ملللرلتع للليتةعلللللعتعل مللليت للل ت
 علمم مرلتوع يتد لل عكتعلي اييتعلمق  تعلم ثفتلي مر تدقل عكتعلمم مرل.تت

عتدلللتعالتللي  لر ات  لل تد  لللتاللللعت • د تلللتتللذهتعلم لللل عتاللللعتعلملل ع  تدفيلل م
علملل ع  توعلمم مللرلتدلللتعمي للل تعتللللربتيم رمرلل تيللي ًاتدللعتمرئلل تد ع تللق اتوي  لل ت

 ع يرلإللكتط مق .تت

 Schoolت عثتلمللللا متعليمرللللفتعلم  تلللل تيمرللللفكتتللللذهتعلم لللللل عتبلتللللي •

Excellence Model (SEM)لتي لللعت رلللمتددلللئالر تعلي لللاييتتا ل اللللمتلما إللللم
 وعليت  ت رمتع حتعليتتعلم ع  .تت

ي دلللر تعلمللل ع  تةللللحتد ماعللللكتيمللليفتع رقللللتداإلقلللانتد يصلللاناتواللل ت •
د لتلملللاتعلم ماعلللكت لل تعلملل ع  تدلللتعلي  رلليت لل تي للاييتعتللللر قلتوعتلليت عثت

إل ،لل عاتدملللتعل تةلللحتلمللاتدق لل تتللييعتل لللتدلللتعلملل ع  تودم مرقللل.ت  لل تملليعد ت
عيل لللتعل لليعد تعا يللللي تلم ماعلللكتعلمم مللرلت لل تتللذعتعل ملللاتعاللي لللًتوعليتلل ثت
علللتإلقللالت تعلمق رلل تعل لتلل اتوعتلل تلتديعكللفتعليمرللفتوديعكللفتعليم للر تع دلللكلت

 ئق .تتعلي ت،ي لللت رقلتعلمم مانتع ضلتعتللربتعليم  تدعتلميع

 ,Teach Less"علمي   تعليعبم  تي تةط وتد لل عتهي  يستعالاتيم  تعكثيهتت–لت

Learn More" (TLLM)عتعلللتعلت لللتت وتلل تعلم لللل عتعليلل تعلي  لللتبلللليم ر تبمرلل م
وعلي  رلتوعلمقلاتعلمي ي عتةلحت ق تععمتتل م لللتر تعل لئملل تع للحت لللتعلمملل  كتوإ دلللحت

عإليذع تعلمم مرلتعلمقيعتويم ،لت وعيلل ق اتو لل عتعلمم مللانتعلم للتعدلاتعل    تل ي  رياتوت
، ميونتب يي  تعكثيتإل ي تةلللحتعم قلل تالمي للل تعتللللربتإل ،لل عتل يم للر توعللليم  .توزيللللعت
ديلولتعليم ر تعلي   توي اي تعلمملت تديم لعتعلي  رلكاتودضلع  تعاد للرلل تعالتلليرملمر ت

 Ministry of)ل ا عتعللر تعلمديا تل   عتلكتعلم رلتوعلمملتع حتإلملتإللدملكتت و

Education, 2014, P. 1)ت.تت



 2017 يونية –العدد السابع                                                    يةمجلة التربية املقارنة والدول

 تحليل النظام التعليمي في جمهورية سنغافورة           محمد داود               عبدالعزيز أحمد

90   

ل يلللل تعلي  للل تعلللللتتلللانتعليم للللر تعلثللللللايتت2008علمي  لللل تعل لددللل  ت لللل تعللللاتت-تللل
عتةلللحتتلل فتعل لل  تعل قلللئ تدلللت ادمرلتةدلتعلاتعوت   تةلحتي صصلكتعكثلليتعتللي للم

عتع لللحتعتللليم علت .تويللل تعلييترلللفتع لللحتيمفيلللفتعلي لللل  ستعالايصللللليتدللللتعليم لللر تععيملللللم
م لتد لل عتعد تد  علل اتوعليلل تيقلل فتةلللحتعنتي للانتتلل ول ا عتد ، لل تعللمرلل تماعتلل  ت

 .تت.(Yeong & Ng, 2009, P. 118)ي  الاإلرلتعلمم ادلكت

ودلللتملل لتعلمللي تعلدلللمتتلميع لللتةتلل حتعليم للر ت لل تتلل ول ا عتل لل اتعلييترللفت
يم للر اتوإلم قلل تدلللتعلث للثتع ع للحتبلتيميع تع حتزيللعتيتدرلتلاعر تعلمم مرلتواللللعتعل

دلتط  لكتعلم يمعاتة ت،ي تي  ي ق ت  توع  عتدلتععلليوتدرتدلللكتعليم للر تعلملللل ت لل ت
ت ول ا عاتودلتةلل تدلل تق ت لليصتعليلل  يبتعليلل تيتيلإلالقلللاتل يلل  مت لل تعلدلل  تعلللاظر  ت
وع لللللتعلمملللللل اتعلللللذيتي لللل اتد ماعلللل تدي اعلللل تدلللللتعلمدللللل عكتعلاظر رلللل تةلللللحتعع للللحت

تعل رللي ت  تعل ولر .تتعلم لتبت
وفي خوة ما سبق يمك  القـول: إن وخـعية النظـام التعليمـي السـنغافوري بـي  

 نظ  التعلي  العالمية يمك  أن يستدل عليها م  كالل: 
عليم ر ت  تت ول ا عتيم تعل   تلمقل عكتعل للينتعلتلللليتوعلممللييلاتوتلل  ت •

كاتوتر رلل تعللليم  اتعلياعتلللتبم ي للفتعل ولللكاتوعليملليفتع للحتطلليوت لللتعلمملل  
وعلمملللتدللعتعلمللييلاتويللفولت تبللمقللل عكاتوعلممللل فاتوعل للر تعلصللترت اتلضللملنت

 عالعيمللتع حتعلذعكاتوعلي رفتدعتعلملل تعلمترط.تت

عليم ر ت  تت ول ا عتيتل لتع حتعل ذو تعلث ل ر تل    اتويمللفزتدمللي يق ت •
ييدانتد ي للفتعل   رلللكتمييعةق تعلث ل  توعل و تع ااتو  تل ستعلاالتي قمانتويت

لتدلللتعليلل لفت علميارلل توعل ، رلل توعلث ل رلل توعل وايلل تمللرلتعلمللاعط رلاتدملللتيتلل ثتلاعللم
 وي  لتعلمي.تت

 Programme for لللل تعمي للللل عكتعل يللللللد تعللللل ول تلي رللللر تعل   لللل ت •

International Student Assessment (PISA)وتللل تيلللي تدللللتمللل لتت
وي للللي تتللللذهتعالمي للللل عكتدلللليعتتلللللتةلللل ثتد مملللل تعليملللللونتعالايصلللللليتوعلي مرلللل ت

تللل اعكتل رلللل تاللل  عكتعل   للل ت للل تد للللالكتعل للليعًعتوعلييل لللرلكتوعلم لللاااتع يللللت
علميتللفتعلثلللل ت لل تعلييل للرلكتوعلم للااتوعل لليعًعتت2012عل للللبتعلدلل ول ا يتعلللات
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(ت31(تلوللل تدلللتع عضلللًت لل تعلم مملل تو)34لوللل تدلل ق ت)ت65دلللتمللرلتطلل  ت
.تو لل تعلللات(Gurria, 2014, P. 3-7)ملل تعلصللرلتلوللل تدلللتمل إلقلللتو لللاتب

ع يلللللتعل للللللبتعلدلللل ول ا يتعلميتللللفتعل لللللدستو لللللاتبملللل تتا يلللللتو    لللل عتت2009
 .تت(Shepherd, 2010, P.2)وعلصرلتوتال تتال ت

لملاتعليم ر تعلد ول ا يتيتيلتعلميي  تعلثللث تمللرلتلملل تعليم للر تعلمللمرلل ت لل ت •
لتعلمملل تعليم للر تعالميلل عئ ت لل تعلملللل اتاتول  تت ول ا عتوع  تدلللتع ضللت2015علات

وييمرلللفتبسللللمتلمللللاتيم رمللل تعلملللجتدللللتعلصللل ياتوييتلللفتع لللحتعليم لللر تعل للللئ ت للللت
عتعلللتعلي  للرلتوعالتلليمقل توعلي لليع ت  ,Fair Reporters, 2015)علمم  كتبمرلل م

P. 1)تت. 

وتللللاتعميصللللل تل   عتلللل تعل ولرلللل تل رللللل تدلللل  تي لللل اتت(Pirls) لللل تعمي للللل ت •
 Progress in International Reading Literacy)لل تعل لليعًعت لل تعلمللت

Study)ويملليفتع رقلللتعل ممرلل تعل ولرلل تلي رللر تعليتصللرلتعليي للايتوي للااتعل  عتلل تت
ع حتي رللر تالل  عتعل لل  ت لل تعلصللفتعليعبللعتعالميلل عئ تع للحتدقللل عكتعل لليعًعتم ولليق ت

لت(ت53ع ااتوع يللللتعل لللللبتعلدللل ول ا يتعلميي للل تعليعبمللل تدللللتملللرلتطللل  ت) لملدلللم
 .تت(Buckley, 2012, P. 14)ت2011يم رمريلتو لاتلملات

عل ولرلل تلي للاي توارللل تعالي لتلللكتعلمللمرلل ت لل تت(TIMSS)و لل تعمي للل عكت •
 Trends in International Mathematics)ل عتلل تعلييل للرلكتوعلم للاات

and Science study)وتللل تعمي لللل عكتلولرللل تلي رلللر تيتصلللرلتعل   للل ت للل تت
م للاااتويللي تيتلللتةيلليعفتعلقرئلل تعل ولرلل تلي رللر تعليتصللرلتعليي للاياتعلييل للرلكتوعل

و تللللللفكتعالمي للللللل عكتع للللللحتط  لللللل تعلصلللللل رلتعليعبللللللعتوعلثلللللللدلاتو صلللللللتعل للللللللبت
علد ول ا يت  تعلصفتعليعبللعتع للحتعلميتللفتع ولت لل تعلييل للرلكتوعلميتللفتعلثلللل ت
ت للل تعلم لللاااتمر مللللت صللللتعل لللللبتعلدللل ول ا يت للل تعلصلللفتعلثللللدلتع لللحتعلميتلللف

(ت74علثللللل ت للل تعلييل لللرلكتوعلميتلللفتع ولت للل تعلم لللاااتو للللاتدللللتملللرلتطللل  ت)
 تت.(Buckley, 2012, PP. 31-56)ات2011لول تع حتدديا تعلملل تلملات

ع ي لللتتلل ول ا عتعلمدلليا تع ولتع للحتعلملللل ت لل تتللقال تدمل تلل تعلمللل  ت •
عمللللتع عمللللت لل تعل رئلل تعلي مرمرلل اتوتللذعتيم لل تعلقلللتع ضلللتد لللنتلممل تلل تع 
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لتلي ييلليتعل  للاتعللل ول ت )عل  للاتعللل ول اتت2015عالايصللللي ت لل تعلملللل اتو لللاتط  للم
 (.تت1اتص2015

يمرفكتعل لدملللكتعلدلل ول ا ي تمييلليقلللتو  لتلل تإللدملل تتلل ول ا عتعلاط رلل ت •
وعليلل تيياعإللل تدللعتإللدملل تلللللر لتعلي  الاإلرلل تبلللل ي تدلللتعلم مملللكتعلي  الاإلرلل ت

 لل تعلي  الاإلرلللتعلمللمرلل اتو لليلللل تعتلل تلتعليلل تياإللل تمقلللتيلليتلكتدي صصلل ت
عتت رلليمعتدلللتعل لل  تع إلللللبت لل تد ي للفتعلي صصلللكت ي للذ ت لل تتلللتعلللاتعلل لم
عل لدمرلل اتبدلل بتتللمميقلتع كلليمرلل تعلممرللفع.تو صلل لتإللدملل تتلل ول ا عتعلاط رلل ت

لتل يصلللل رفتعلمللللللم تل  لدملللللكتلملللللات22ع للللحتعليييرللللبت) اتوإللدملللل ت2014(تو  للللم
 دلتعل تث(.تتت54(تو  ملتل  ستعليص رفت) عإلعتصت39ربت)لللر لت  تعلييي

عتي لعلتتلل ول ا عتدلللتي للاييتلملدقلللتعليم رملل توعاللي للللتبم قللااتعليي رلل ت •
دلتعلي  للرلتةلللحتيم للر تعل لل  تدقللل عكتعلي  رلليتوعالي لللهتلتللاتعليم للر توعالتي صلللًت

ا عتعلذعي اتو لللاتيتلللتيللمل ت)د  تلل تي  للي..تعدلل تيلليم  (اتو للذلات صلل لتتلل ول 
ااتتملللتع ي لللتعليييرللبت2011ع للحتإللللئفعتد ، لل تعلممي لل تع ولللحت لل تعلملللل تلملللات

لتلي ييلللللليتعلي ل دللللللر تعل ولرلللللل تلملللللللات لت لللللل تإلللللللالعتلملللللللاتعليم للللللر تو  للللللم ع ولتعللمرللللللي
ت(.تت456اتص2012)   اتت2011ك2010

 :نظام التعلي  في سنغافورةل التحليل الساملم   اإلفادةـــ  الرابعالمحور 

ال تةنتعليم ر تعل مللتتاتعلللذيت،ي للعتدلللتةل عصتعلمللاعطلاتوي م قلل تعكثلليتيم لتعل 
ت للل ت للللات لتلاعالللعتد يمملللماتمللللتتلللاتعللللذيتيدللللع هتع لللحتعنتي لللانتعضلللامعت للللع م  قملللم

تعلم يمع.تويم لتعنتلدي ر تدلتلملاتعليم ر ت  تت ول ا عتدلتم ل تت
ةع لللللًتدقللللل عكتعلي  رلللليتعل لالللل تعولايلللل ت لللل تعلم لللللت تعل  عتللللر ات -1

ي للاييتالل  عكتعلمم مللرلاتليلل  يستعلي  رلليتعل لالل اتويضللمر مت لل تطللليوتوت
ي  يدللق اتوإكدللل تعلمم ملللرلتعل لل  عتع لللحتارللل توي رلللر تدقللل عكتعلي  رللليت

 عل لا تل  تط مق .تت
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ي للاييتملليعد تعا يللللتوعلياإلرللمتعلمق لل ت لل تعلمي  لل تعالع عليلل ت -2
مق لل ت لل توعلمي  لل تعلثللايلل اتوي  رللذتبملل تعل لليعد تعل لتلل تبللياإلرللمتعل

 علمي   تعالمي عئر .

 يم رعتعل    تع حتعاللضملاتل يم ر تعل   توعلمق  تدلتم ل تت -3

عت -ع ًم ي صرصتداعلتدق ر توي  ر ت لل تد لللت تعليم للر تعلملللاتملل 
تدلتعلمي   تعالمي عئر .تت

ي   تددلب لكتت اي تع حتدديا تعليم ر تعلملاتلي ل ستعل    ت  تعلم لللالكتت- 
 علمق ر توعلي  ر .تت

ي صللرصتعبتلللثتل  عتلل تعتللللربتعتللي  ل تعل   لل تل   عتلل توعلي صللصت لل تت-م
 علم لالكتعلي  ر توعلمق ر .تت

ياإلرمتدرتدلللكتعلم يمللعتعلملل ل تاالدلل تدمللل يعتو لليعد تي ملل توياإلللمتعل   لل تت-ل
 ل ي لهتلتاتعليم ر تعلمق  توعلي   .تت

علييترللفت لل تعلدرلتلل تعليم رمرلل تع للحتيت رللتتد لل عتعل للالعت لل ت -4
 يع لتعليم ر .تتإلمرعتد

علميعإلملل تعلمدلليميعتل ملللاتعليم للر ت لل تدصللياتلللر ئ تديورلليعكت -5
علمصللللللياتوعل لللللللئ تع للللللحتع لللللل ثتع تللللللللربتعلم مرلللللل توعلي  الاإلرلللللل تدللللللعت

 علمتل م تع حتعلم صر تعل ادر تل م يمعتعلمصيي.تت

علي طتمرلتعل لدم توعلص لع اتويمفيفتعليملونتوي اييتملليعد ت -6
 ي ل يتل م ي لكتوعلم يإللكتعل لدمر .تتعليم ر توعل تاثتوعليدايتتعل

لاتدلللتملل لت -7 لت، للل ستعللمرللي عنتيص لتعل لدملللكتديتللفمعتيم رمرللي
 علدم تةلحتعليمرفت  تعليم ر توعل تثتوعل  دلك.تت

ت -8 يم للرلتعل رللللعتعلم  تللر اتبترللثتيصلل لتدلل ،يتعلم  تلل تد للاالم
لتالي ل تإلمرعتعل لليع عكاتبملللت،ي لتللبتدللعتع يرلإللللكتودي   لللكتعلميم مللر

 وعلملد رلت  تعلم  ت .تت
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لعلل تعل لل  عتعلي ل دللر تل  لدملللكتعلمصلليي اتدلللتملل لتيت رللتت -9
عليمرفت  تعليم ر توعل تثتعلم م اتوعلمدلتم ت  تم طتعلي مرلل تعلاط رلل ت
وعاا رمرلللللل توعل ولرلللللل اتوعالليللللللفعاتبللي مرلللللل تعلمدللللللي عد اتوإلم قلللللللتعلمتللللللا ت

 ع تلت .تت

عالتلللي  لتةللللحتتةع للللًتعتلللي  لت عيللل تل  لدمللللكاتول للللتتلللذع -10
ديتفيلل ت لل تتلل عتعل لليع اتتعل  رلللكتعل لدمرلل اتدللعتيللا ريتددلليايلكتعللل 

 وعملتعاتييعير رلكتوعلمم رلك.تت

و عتدمللل،ريتالميرللل تعل رللللعكت لل تعلمرتدلللكتعليي ايلل تع للحت -11
إلمرعتعلمديايلكاتوييي طتبلل   عتع حتعلميعك تدعتعلمرتدلللكتوعل رلللللكت

  عكتعلص  .تت

  عتللللر تبللت عةلللل توعلمملتلللليعتوعنتييصللللفتعنتييدلللل تعل لللليعد تعل -12
بللميول اتليم  ت ييلل تعالميرللل تل  ع تللرلتتلللت دللبت لإلليللمتعوت غ يللمت

 عوتا  يمتعام ععر .تت

ع للللل تلو عكتعلي مرللللل تعل مللللليي توعلمق رللللل تل مدلللللئالرلتعللللللتةلع عت -13
عليم للللر اتوإعلللل ًتلو تعل  لللللًعتوعل  لللليعتوعل لللل  عتع للللحتيتملللللتعلمدللللئالر ات

 ال تعلم لتب.تتلي انتت تع تل ت  تي

علياإلمتلتاتعايصللتعلممي لل تعل لللئ تع للحتعليتللالتدلللتعالعيمللللت -14
ع للحتعلمللاع تعل  رمرلل تع ولرلل تةلللحتعلييترللفتع للحتعالتلليثمل ت لل تعلممي لل ت
وديعكللفتعليم للر توعل تللثتوعالمي للل توغرلليت لللاتدلللتع تللالتغرلليتعلملليلل ت

 وعلي تيمي يت  يتعلفعوي تالايصللتعلممي  .تت

ةتلل حتعل ملللاتعليم رملل تبمي   لللكتعلي مرلل ت  للطتةتللييعير رلكت -15
 عالايصللي .تت

يتلللالتعل لدمللللكتعلمصللليي تدللللتإللدمللللكتي  ر يللل تي لللااتع لللحت -16
علت للللللتوعلي  لللللرلتةللللللحتإللدمللللللكتييتلللللفتع لللللحتعكيدلللللل تدقلللللل عكتعامللللل ععت

 وعالمي ل توعلي  ريتعل لا .تت



 2017 يونية –العدد السابع                                                    يةمجلة التربية املقارنة والدول

 تحليل النظام التعليمي في جمهورية سنغافورة           محمد داود               عبدالعزيز أحمد

95   

يورريتترلتلكتعل  الت  تعل لدملللكتعلمصلليي اتلر للانتعل  للالت -17
ي لللل درلاتوعنتي  لللل تترلتلللللكتعل  للللالتعال يرلإلللللللكت  ضلللللتعل لللل  تعلم

 عل م ر تلداوتعلمملت  تعل  لعلكتوعلي صصلكتعلم ي   .تت

علياتللللعتوعالتيملللللاتبللمملتللللل تعل  رلللل توعلمق رللللل اتليللللا ريتعل لللللا ت -18
 عل ميي تعلملتيع.تت

ي للاييتطلليوتوعتللللربتعليم للر تدلللتعليم للر تعلي  رلل يتةلللحتيم للر ت -19
 ر رللللل اتوعليم لللللر تعليمللللللول اتو للللللتديتلللللفتع لللللحتعليللللل  ي لكتعلمم رللللل توعلي 

 علمم  كاتوعلفيل عكتعلمر علر تل  لعلكتعاليلمتعلميي   تبللي صص.تت

يللللللل ويلتعلم لللللللي عكتوعل للللللليعد تعل  عتلللللللر اتو  لتللللللل تعلميي  للللللل ت -20
بم لللالكتعلم للااتوعلييل للرلكتوعلي  الاإلرلللاتلياعكللبتعالي لللهتعلمللللم ت لل ت

 عليم ر .تت

عالايصلللللتعلمصللليياتتيمفيلللفتعال ي لللللتملللرلتعليم لللر تودي   للللك -21
و لاتدلتملل لتعليملليفتع للحتعال يرلإللللكتعل م رلل تل مرتدلللكتعاليلإلرلل ت

 علم ي   تدلتاا تعلد  .ت

وإلالتةطل توط  تيلدلتل مرت كت،ي طتمرلتعلمرت كت -22
 ع كلليمر توعلمق ر اتوييمرفتبملت،   

تو احتددل عكتعلي ا توعلي  متعلمق  . -ع
ت.عالعيمللتع حتعلممل،ريتعلمق ر ت- ت
تي  ر تع يرلإللكتتاوتعلممل.ت-مت
تعل  التوعالعييعفتعل ول .ت-لت
تعل معتمرلتعليم ر تعل مييتوعلي  يبتعلمم  .ت-وت

علمملتع حتةع علتعلمم  تعل لل تع حتةكدل تعل لل  تدقللل عكت -23
علي  رللليتعل لاللل اتويقرئللل تعلم للللختعلم لتلللبتليم لللر تتلللذعتعل لللاعتدللللتعلي  رللليت

 ودمل تليم.ت



 2017 يونية –العدد السابع                                                    يةمجلة التربية املقارنة والدول

 تحليل النظام التعليمي في جمهورية سنغافورة           محمد داود               عبدالعزيز أحمد

96   

ي مرلللللتي  الاإلرللللتعلمم ادللللكتوعاليصلللللالكتعالتيمللللاتميلللا ريتوت -24
لي لللاييتعليم لللر اتة تللللرستعلمقللل تتلللاتي مر قللللت  لللطاتمللللتطيي للل تي مر قللللات
ويم لللتي  رللتت لللاتع للحتةلل ثتديع للل تيلل  يبتعلمم مللرلتع للحتع يلليعفت
عتلللي  عاتعلي  الاإلرللللتوياظر قللللت رمللللتي للل اتعليم لللر اتةللل تيمللل رعتعل للل  ت

عتلد قلللللت لللل تعلم لللللت توطلللليوتع للللحتعتللللي  عدقلتمقلللل فتعليم للللر اتوعمرلللليمت
 علي  يستوعلي اي .تت

علييترفتع حتإلالعتعل اعتالتعل لل اتوعالتلليملل ت لل ت لللاتبم لللل عت -25
هيللللل  يستعاللللللاتيم للللل تعكثللللليهتعليللللل ت تلللللفكتع لللللحتطيعئلللللتتعليللللل  يست للللل ت
علصللل افاتوإعلللللعتعل مللليت للل تعلم للللت تعل  عتلللر تعلمتملللاعتبللمم ادللللكات

 ت نتي للانتطلليوتعليلل  يستا دلللحتعلم للللتعدلللاتعل   لل تل ي  رللياتوعلدللم
 ييمتا ت التعل للبتعكثيتدلتعلمم  .تت

لاتوعالتيمللللاتم اللل ت -26 لتودم ايلللي عالتيمللللاتبلللللمم مرلتوي للل ،يت تدلليلللي
لتلممللللل،ريتعل للللالعاتويلللل  ي ق تعلمدلللليميت لللل تعة لللللًت عميرللللل تعلمم مللللرلتو  للللم
عل  دللل اتوعكيمللللفتعلماعتلللبتعل رلليللل تد  للليمعاتوإعللل علت تل  رلللللع.ت لل رلللللعت

  اي تدلتعت تعتست ا تعليم ر .تتعلييت

لتلضلل لد ت -27 علمملتع حتةزعل تعلتماتدلتعلم لت تعل  عتللر اتد مللم
عل يلللبتعل  عتلللر اتو للللاتلمللل عتعتللل عفتد قلللل تعلي  رللللتدللللتي   للل تط لعللل ت
عل يلللبتعل  عتلللر اتوعلتللل تدللللتعلللل  و تعل صاتلللر تودلللذتيعيقلاتويمايللل ت

يتدلللللتعل للللللبتع للللحتعلاتللللالتةلللللحتعلقلللل فتد ليلللليعتلونتة لللللع تعل ثرللللت
 علاالتوعل ق .تت

ةعللللل علتعل للللل  تلمقلللللل عكتعل لللللينتعلتللللللليتوعلمملللللييلاتوتللللل  ت -28
علياعتلتبم ي فتعل ولللكاتوعليملليفتع للحتطلليوت لللتعلمملل  كاتوتر رلل ت
علللللليم  توعلممللللللتدلللللعتعلملللللييلاتويفويللللل ت تبللمقلللللل عكتوعلمملللللل فتوعل لللللر ت
علصللترت اتلضللملنتعالعيمللللتع للحتعلللذعكاتوعلي رللفتدللعتعلملللل تعلمتللرطت

وعتللي  عاتعلاتلللئلتعلي  الاإلرلل اتوعلممللل ت تب لع رلل ت لل تيم مقلل اتبديع ات
 دلتعإللتزيللعتل ل ق .تت
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ةالليع تدمللل،ريتوإإللليعًعكتدتلل لعتولار لل تيلل م تعم رلللكتعل  للالت -29
  تدرتدلكتةع علتعلمم  اتبترللثتي للانتعم رلل تعل  للالتعلي لئرلل تي ل دللر ات
وي يللللللل تعل لللللل  تعلميمرللللللفيلتوعلمي للللللاارلت لللللل ت تلللللللئق تو لللللل تتللللللمليق ت

 علم صر .تت

زيللللللعت وعيللللبتعلمم مللللرلتبملللل لتتلللل ايتع للللحتعتللللل تعلي للللاييت -30
تعلمق  توع لعًتعلميمرف.تت

ت
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 المراجـــع
 أوًل: المراجع العربية: 

ات تللرلتعلماتللمر توعلللل تعلمتللرطتعلقللللي( ت1984عماتعلمر رلات دلتتللر تع ملل ت) -1
 لع تعل قض تعلمي ر اتمريوك.تت

م للل تويستر لللماتعلاعالللعتوعلملللسدالهات( تهةعللل علتعلم2010عملللاتغفعلللل اتدتمللل تع  لللمت) -2
يي رللل تعلمم للل تعلمي للل تويستر لللمات ؤ تعلملللريميتعلم مللل تعلثلللللثتل  رللل تعلم لللااتعليي ايللل اته

 هاتإللدم تإليااتعوملناتع  لن.تتدملتيعت

( تعل   للرلتويل، للل توتلل ول ا عتو ا دلللتوتم اليلللتوالو ت2006ةيمللرحاتدلتلللكات) -3
يإلملل  تمثر لل تعل لتلليي(ات لل ت)إلازيلل اتد للذتملل عيلكتعل للينتعلممللييلتةلللحتعلتل لليات)ي

 اتدرتد تعلميععتوعلذعكيعاتعل لتيع.تتداتاع تعل دلًتوعلث ل لكتعات در تملل( ت

د  لل ت تلللل تع( ته لل تتلل ول ا ع..تعلمم لل تيتلل لتعلملل ق هات2011عل ترلليياتملللل ت) -4
 اتدد ط.تت35اتععليي ر 

 ول ا عهات ( تهعلي لللاي تعليي لللايتملللرلتتللل    تعمللللنتوتللللت2011عل ترللليياتمللللل ت) -5
 اتدد ط.تت33اتعد   ت تلل تعليي ر 

( تهيت رلللتعل ملللاتعليم رملل تبلتللي  عاتلمللا متدات ملللنت1998ب للياتع لل تعل للاعلت) -6
اتيص  تلتعل ممر تعلمصيي تل يي رلل تعلم ل للل توعالع عتعليم رمرلل اتد   تعليي ر عل مييهات

 (.تت1(اتع)1د )

 ادرلللل ت لللل تعل ولردللللرلتلملللل تعليم للللر توعلم صللللر تعل( ت1999ب للللياتع لللل تعل للللاعلت) -7
 اتد ي  تعلميواتعل لتيع.تتوعلرلبلن

( تهتلل ول ا عتوتر رلل تعليتللالتدلللتعلملللل تعلثللللثتةللللحت2007عل  للاياتع ملل تملل  ت) -8
اتيصلللل  تعلللللتدمقلللل تعل  عتلللللكتعل م ادلتللللر تمللللازع عتد  لللل تعل م ادلتلللل علملللللل تع ولهات

 .تت32عل ل إلر تعلدمالي اتعلييل اتعلم لت

ل تلللللللللللل تعلملللللللللللل  تع عمللللللللللللللت لللللللللللل تتلللللللللللل ول ا عت( تدم2015عل  للللللللللللاتعللللللللللللل ول ت) -9
(http://arabic.doingbusiness.org/ranking)تت. 
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( تهددل عكتترلت تعليم للر ت لل تعصلليتعلمالملل  تيللاعت تدلللت2010يلناتيل لرلت) -10
(ات4(اتع)40اتديتللفتد  اعلللكتعلرالدلل ااتدلل )د   تددي   رلكت ول ا عتوتم اليلهات

 عل لتيع.تت

د  لل تيللئانتي لل تعلي مايلل تعلدلل ول ا ي هات( تهعلي 2004عل تر لل اتل للفت عإللللت) -11
 اتإللدم تع ناتعلد  تعلثلد  اتعلم لتعل لدستعمياتعمييل.تتعلمصي

اتدرلل ،لتل  ملليتوعلمم ادلللكات علي  لل تعلرلبللرللت( ت1999عل يإللللوياتع للحتع ملل ت) -12
 عل لتيع.تت

( تهعل ملل تعلمللللم ت لل تد لللت تعل  عتلللكتعالإليملعرلل ت2004عل لليفات يملللتتللم ت) -13
اتت رلل تعليي رلل اتللل وعت)علم لللت  تع تللستوعلم    لللك(ايلل ت لل تتلل ول ا عهاتل مي  لل تعلثلل

 (.تت2إللدم تعلم اتتمالاتعلييل اتد )

اتد ملللللسعتعلمملللللل فاتإلويع رللللللت تلللللرلتعالا رمرللللل ( ت1997إللللللالعاتإللللللالعت دللللل رلت) -14
 عات    ي .تت

عاتلل حتعليم رملل ت لل تعلملللل تعلمي لل اتياإلقلللكت( ت2009إلللاتياتع للحتتلللللت) -15
  تعلمصيي تل  ميتوعليازيعاتعلم صا ع.تتاتعلم ي عللمر 

عل لدمللللل ت( ت2012  للللل اتع مللللل تةتلللللملعرلت تع للللل تعلتمرللللل ات دللللللات مللللل يت) -16
 اتعلل تعل يباتعل لتيع.تتوعلي مر تعل ميي اتعتالتلميي توم يعكتعي ر توعإل  ر تد ل ل 

يلل ويلتعليم للر تعالميلل عئ توعلثللللايت لل تعصلليت( ت2012  لل اتع ملل تةتللملعرلت) -17
 ل يباتعل لتيع.تتاتعلل تععلمالم 

( تهزعمللللًت تلللرل ت إللللللت للل تعللللذعكيعتود  لللفعكتالتي دلللحهات2007 ملللفعاتةلقللللات) -18
 .تت(ت34اتيص  تعلتدمق تعل  عتلكتعل م ادلتر اتعلييل اتعلم ل)تد   تعل م ادلت ت

( تهي للللل  تلولرلللل تل يلللل  يستمث لئرلللل تعل وللللل ات2009عل يوتللللر اتتلللل  تللتلللليت) -19
اتيصلل  تعلللتوزع عتعليي رلل توعليم للر اتددلل طاتايتد   تعلي اييتعليي دللرفيلتوت ول ا عهات

 (اتعمييل.تت49علم لت)
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( تهل عتلل ت2011م فاتع م تع  تعل  لل ت تع لل تعلمفيللفاتع لل تعلملللط ت   لللنت) -20
د ل ل تلفلع عتعلذعير تل م  ت ت لل تتلللتدلللتت لل عتوعلااليلللكتعلميتلل عتع ديي رلل توإد للرلل ت

 ممرلل تعلمصلليي تل يي رلل تعلم ل للل تاتيصلل  تلتعلد  لل تعليي رلل عا للللعتد قلللت لل تدصلليهات
 (اتعغد س.تت33(اتعلم لت)14وعالع عتعليم رمر اتعلد  ت)

لملليعت لل تيم للر تعللل ولتعلمملليتع وعئلللت لل تد للللت( ت2014عل مرلاتعللفعاتدتملل ت) -21
 اتعل ع تعلمي ر تل م ااتللييوناتمريوك.تتعليم ر تع يتيم رمق تع تلت 

اتعلم  للل ت تعلم للااتعلدرلتلللر داتلللاع( ت1991  رللعاتدتمللل تدتمللالت تو مللليونت) -22
 علثلل اتعل ايل.تت

اتلع ت تللللرلاتل عتلللل ت لللل تعل ويع رلللللتعاا رمرلللل ( ت2000علفوتلللل اتدتملللل تممللللرست) -23
 علممي  تعل لدمر اتعات    ي .تت

اتد  لللل تعليي رلللل ( ته للللرلتي للللانت لللل تتلللل ول ا عهات2008تللللللمرلاتل لللللت،اتللللفت) -24
 (.تت26(اتعلم لت)8عل تييلاتعلد  ت)

اتديتللفت تللرلتوعلمالملل ( ت2003لملل ،لاتعلدللر تتلل ا ت)تلل ر اتدتملل تعلدللر ت تع -25
 عل  عتلكتع تراي اتعل لتيع.تت

اتديتلللفتعل  عتللللكتع ط لللستعلتلللرايت( ت2003تلل ر اتدتمللل تعلدلللر ت تو مللليونت) -26
 علتراي اتت ر تعالايصللتوعلم ااتعلدرلتر اتعل لتيع.تت

( تهيت رلللتدتيللا تتيللبتعل  عتلللكتعالإليملعرلل ت2004علدللمريياتل ر لل تتلللللت) -27
تع تللللستعل  دلللل ر توعالإليملعرلللل تل ملللل ق هاتت هللللل وعتتعلم للللي عت لللل تلوللللل تتلللل ول ا عت لللل ت للللًا

 .تتاتعلييل ت2اتت ر تعليي ر اتإللدم تعلم اتتمالاتد تعلم لت  تع تستوعلم    لكهت

( تهترلتللللكت2014علدلللر اتلمرللللًتدتمللل تع مللل ت تةمللليعتر اتةيمللللنتع للل تعل يللللحت) -28
تم للليعتتللللتدلللتتللل ول ا عتوعلصلللرلتو لليعد تعليم لللر تعلييللللليتو يللللعتع عملللللت للل ت  للًا

اتعلملل لتد   تل عتلكتعي ر ت  تعليي ر توع لل تعللل  سوإد للر تعا للعتد قلت  تدصيهات
تعلثلل اتت يم ي.تت53)  (اتعل ًف

ي ييلللليتتلللل ول ا عتعللللل و يتعليعبللللعتعلللللتعي لارلللل تع دلللل ت( ت2009يللللانات،للللات للللايت) -29
 اتع د تعلميت ع.تتلميععتعلميت عتعلميم   تبلل ضلًتع حتإلمرعتعي للتعليمررفت  تع
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اتعللرلتل   عتلللكت2اتليللل يخت تللرلتعلتلل ،ثتوعلمملتللي( ت2001علمللرخات ع لللت) -30
 وعل تاثتعالدللر اتعل لتيع.تت

ي ي للللل تعالل يللللللحتعالايصللللللليتوعلي مرللللل ت( ت1992علصللللللوياتع للللل تعلللللل عي تع مللللل ت) -31
اتعلقرئللل تعلمصللليي تعلملدللل تعلصللل لعر ت للل تدصللليتود ل ليقللللتمي ي للل تتا يللللتوتللل ول ا عت

   يل اتعل لتيع.تتل

( تهوعاللعتعليم للر تدلللتبملل تع تلتلل ت)علثللللاي(ت لل ت2010علصللليلاتع لل تعلللي ملت) -32
هعليم للر تعلاطلتعلمي  توت لتي اييههاتعلمريميتعلدلللبعتلللاز عًتعليي رلل توعليم للر تعلمللي ات

اتوزع عتعليي رللل توعليم للر اتددللل طاتدلللتبملل تع تلتللل ت)علثللللاي(تي لللاييهتوي ايللعتددللل عيمه
 دل  .ت

د  للللل ت( تهلملللللل متعللمرللللل اتع لللللاعلتعلمم ملللللرلهات2012 تعلتلللللل لات دللللل  ت)ع لللللت -33
 (ات،الرم.تت207اتيص  تلتوزع عتعليي ر توعليم ر اتعلييل اتعلم لت)علممي  

( تهي ي لل تعل مللا تعلتللراي ت لل ت2012ع لل تعلتللل لات ملل يتإلممللمتع لل تعلمفيللفت) -34
(ات4اتعلملللل لت)يلللل علم  لللل تعلم مرلللل تل  تللللاثتوعل  عتلللللكتعلي ل تد للللللتةلع عتعلمم رلللللكهات

 إللدم ت  اعن.تت

( تهتللل ول ا عتبمللل تعالتلللي  ل..تدللللتع ضللللتلمللل ت2016ع للل تعللللي ملاتدتملللالت) -35
 (www.shafaff.com/article)عليم ر تعللمرملهات

( تهعليم ر تعلملاتوي مرلل تعلمصلللل تعل ملليي ت2002ع  تعلمللاتع ييتدتم تع م ت) -36
اتعلدللل  تعلثللرللل اتلث ل للل توعلي مرللل د  للل تع للل تتللل ول ا عاتعلي ي للل توعلللل  و تعلمدلللي للعهات

 علم لتعليعبع.تت

اتعلمللي توعلي ي لل تع تللراي اتعللل  و تعلمدللي للعت( ت2000ع  تعل ضللرلاتدتمللالت) -37
 ديتفتل عتلكتعلا  عتعلمي ر اتمريوك.تت

( تهعلاإلللللللالتعلمي لللللل اتعاتلللللل د ت لللللل ت2010علم رلللللل ياتتللللللمريتع لللللل تعليتللللللالت) -38
 (.تت31اتعلم لت)وعل ولر تد   تعلمدي صيي تل   عتلكتعلمي ر ت ول ا عهات

( تهلو تعلمرتدلللكتعلممي رلل ت لل تعل قضلل ت2012علم رلل ياتتللمريتع لل تعليتللالت) -39
 (.تت38اتعلم لت)د   تعلمدي صيي تل   عتلكتعلمي ر توعل ولر علد ول ا ي هات
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( ت ؤي تد يممر تاتلل حتعليم للر تعلثللللايتعلملللات2014عص ا ات  ل تط ملت) -40
تم لليعكتبملل تعللل وت لتعلمي  دلل ات تلللل تلتيللا عهتغرلليتد مللا عات لل تدصلليتع للحت للًا

 ك ر تعليي ر اتإللدم تعلم صا ع.تت

( تهعلماعًدلللللل تمللللللرلتعلمملللللل تعليم للللللر توعليلللللل  يبت2006علم للللللاياتد رلللللل تدتدلللللللت) -41
عليم لللر توعليي رللل توع يرلإلللللكتتلللاوتعلممللللهاتعلم ي لللحتعلمي للل تعلثلللللثتل يي رللل توعليم لللر اته

 هاتل  لن.تتعلمدي عد ت  تعلاطلتعلمي  

-( تلمللللللاتعلت للللل تعلمت للللل ت للللل تتللللل ول ا عت2016ا تتلللللر تع مللللل ت)عملللللل ات  لللللت -42
(www.academia.edu/16691770), Accessed date (16-3-2016) 

( تهل عت تيت ر ر تلاعاعتعلي ل عتعل ل إلر تمللرلتلوللل ت2014علم لل  اتع م تدتم ت) -43
يلل اتعادللل عكتعلمي رلل تعلميتلل عتوإلمقا يلل تتلل ول ا عهاتةلع عتعليت رلللتوعلمم ادلللكتعلي ل ت

 .تت وزع عتعالايصللاتعماتظ 

( تهعالتللللللييعير رلكتعلت ،ثلللللل ت لللللل تيلللللل  يبت2009عردلللللللناتتللللللللت تع لللللل ت ت) -44
 (.تت23اتدد طاتع)د   ت تلل تعليي ر علمم مرلتعة لًتعل  د اتي ي  تت ول ا عهات

م لللليعكتعلي مرلللل ت لللل تعللللل ولتعلتللللراي ت( ت1992علمردللللاياتةملللليعتر ت تو ملللليونت) -45
  رطتعل اد اتعل لتيع.تتاتدمق تعلي   ،ث تعليص رع

( تلملللا متد يللليحتل يم لللر تعل  للل تبمتل مللل ت1996عل   للليياتتللل لًتتلللر تدتمللل ت) -46
تي ل  تبم تعل ولات تلللل تدلإلدلليريتغرلليتد مللا عاتت رلل تعليي رلل ات عل  را ر ت  ت ًا

 إللدم تم قل.تت

اتد ي لل ت3اتلعلملل ق ت لل تعليي رلل تعلم ل للل ( ت1995 قملل اتدتملل تتللرفتعللل ،لت) -47
 اتعل لتيع.تتع ل  اتعلمصيي 

تلللل ول ا عتودملللليوعتعيتللللللتعلم ،للللات( ت1962 للللازياتدتلللل تعللللل ،لت تو ملللليونت) -48
 اتعل ع تعل ادر تل   لع توعل مياتعل لتيع.تتعل  ي ت

( تهي ل دلللر تعالايصلللللتعلدلللا يتوعلللل و تعلت لللاد تعلتل للللت2008ا لللاعاتللللفع ت) -49
 (.تت1)(اتعلم لت30اتعلم   ت)د   تإللدم تيمييلتل  تاثتوعل  عتلكتعلم مر لمهات
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ات2اتل3اتمداتلللللاع تعلدرلتللللل ( ت1993عل رللللللل اتع للللل تعلاتلللللل ت تو مللللليونت) -50
 علمرتد تعلمي ر تل   عتلكتوعل مياتعل لتيع.تت

( تدللرفيلتوت ول ا عتد ذتم عيلكتعل للينتعلممللييلت يللحت2006دل ير رفاتبليييمرلت) -51
كتداتللاع تعل دلللًتوعلث ل لللعلنات)ييإلم  تتقلاتع  تعلدلل ا(ات لل ت)إلازيلل اتتللملل( ت

 اتدرتد تعلميععتوعلذعكيعاتعل لتيع.تتعات در 

( تي لللاييتةلع عتعلم  تللل تعلثللايللل تعلملدللل ت للل ت2012دتمللل اتوالًتدتمللل تعللللرست) -52
تعالع عتعال ييولرللل توي  ر ليقللللت للل تبمللل تعلللل ولات تللللل تدلإلدللليريت دصللليت للل ت لللًا

 .تتتغريتد ما عاتت ر تعليي ر اتإللدم تعلفالزي

اتعللل ع تعلمصلليي ت  للاعتعل مللا تعلتللراي تتللرل  ت لل ( ت1997دمقللياتتلل رملنت) -53
 عل   للر اتعل لتيع.تت

( تهعليم للللر ت لللل تتلللل ول ا ع..تداعإلقلللل تعلمدللللي  لهات2003علم  لللللاتدتملللل تتللللمالت) -54
 اتعلم لتعلثللثاتعلييل .تتد   تد لت 

( تهدي   لللكتعال ي لللًتبمرتدلللكتعليم للر تعلملللل ت2002علم رللعاتدتملل تع لل ت ت) -55
علمم   تعلمي ر تعلدمالي اتد ما تددللي    هاتعل لل وعتعل ولرلل تتلي مر تعلماع لتعل ميي ت  

اتوزع عتعلي  للرطاتدلللته2019هعللليؤ تعلمدللي   ر تل ايصللللتعلدللماليت يللحتعلللات للالت
 (تعكيا ياتعلييل .تت23لللللتت19)

( تلو تعلي للل عتعل ولرلل ت لل تي مرلل تتلل ول ا عات2005دريزعاتت حتدتمالتعلدر ت) -56
 اتدمق تعل  عتلكتوعل تاثتع تراي اتإللدم تعلفالزيت.تت تلل تدلإلديريتغريتد ما عت

( تهعل لل دلكتوعلي مرلل ت لل تعللل ولتعل لدرلل اتتلل ول ا عت2007تلل لات  لللتدتملل ت) -57
لهات لل تع لل تعلللالرساتع ملل ت تع،للا اتدلل  لت)دتللي عن( ت لو تولملل تودللرفيلللتلما إلللم

 اتديتفتل عتلكتو تاثتعل ولتعل لدر اتعل لتيع.تتعل  دلكت  تعلي مر 

( تعليم للللللللللللللللللر ت لللللللللللللللللل تتلللللللللللللللللل ول ا عت2016 رلللللللللللللللللل يلتعلماتللللللللللللللللللاع تعلتلللللللللللللللللليعت)وي  -58
(http://ar.wikipedia.org.wiki) 
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( تهل عت تد ل ل تل  رللعتعليردللريي ت لل تعلملل ع  ت لل ت2009يم ا اتملل تع ر ت) -59
اتعلدللل  تد  لل تعلث ل لل توعلي مرلل لرازل لل عتوتلل ول ا عتوإد للرلل تعا للللعتد قلللت للل تدصلليهات

 (.تت29(اتعلم لت)8)

ات)ييإلملل  تدلتعلملل تعلثللللثتةلللحتع ولاتاصلل تتلل ول ا عت( ت2007اعنت)،ااتل تت -60
 دمرلتدتم تعادلا(اتد ي  تعلم ر لناتعل  م تعلثللر اتعلييل .تت
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