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خبرات عالمية ألنظمة الشهادة
الثانوية العامة ( التوجيهي )

آمال أبو خديجة

مت البحث واإلطالع على بعض اخلربات العربية واألجنبية حول أنظمة الثانوية العامة " التوجيهي " املتبعة فيها ملعرفة مدى
النجاح أو الفشل يف تطبيق هذه األنظمة يف دوهلا ،وهل من املمكن أن تتطابق مع حميطنا وجمتمعنا الفلسطيين مبا فيه من
نقص لكثري من املوارد واإلمكانيات مقارنة بتلك الدول العاملية .
تجربة المملكة العربية السعودية
تطور نظام الثانوية من التقليدي ليتحول إىل الثانوية " الشاملة " وكان ذلك بعد جتربته للمرحلة الثانوية وتوصيات
ودراسات للمسئولني واطالع على جتارب دولية خمتلفة ،حيث يبىن على أن خيتار الطالب املواد اليت يرغب هبا ويضع
جدوله بنفسه والساعات اليت يرغب هبا وهو شبيه بالنظام اجلامعي ،ويكون دراسة صيفية حيث يتمكن من الدراسة يف
العطلة الصيفية اختيارياً فيختصر الدراسة من ثالث سنوات إىل سنتني ،مع وجود جمال لنشاطات صفية كرياضة
ومكتبة وغريها ،وبدأ تطبيق النظام على مدرسة واحدة يف الرياض كتجربة مع وجود الظروف املدرسية املتشابه مع مجيع
املدارس احلكومية يف اململكة وما فيها من إمكانيات بشرية ومادية مث مت توسيعها ألربع مدارس وقد قسمت الدارسة
لعدة أقسام ( الدين واللغات والعلوم االجتماعية والعلوم والرياضيات والتقنيات والدراسة العامة ،استمر بعد التطبيق
عقد الندوات املتتبعة لتقيم هذه التجربة لتأيت التوصيات على توسيع التجربة ألنها نجحت واليت انبثق عنها ظهور
نظام التعليم الثانوي املتطور وصدر قرار عن جملس الوزراء بتعميمه يف مجيع مدارس اململكة ملدة عشر سنوات ،وبعد

ذلك ظهرت فجوات وعيوب يف فشل النظام مما دعا إلى إصدار قرار جديد بإلغائه والعودة للنظام التقليدي القدمي
مع تشعيب التعليم الثانوي ألربع شعب بدءاً من الصف الثاين ثانوي ،وتقرر إعادة دراسة املناهج وتنظيمها وفق ذلك
 ،ومت تعديل التخصصات وهي ( قسم العلوم الشرعية( األديب سابقا) قسم العلوم الطبيعية( العلمي سابقا) وقسم
العلوم اإلدارية واالجتماعية وقسم العلوم التقنية ،وطورت املنهاج بناء على النظام املطور خاصة علوم احلاسب اآليل
ومنهج املكتبة والبحث ،استمر ذلك النظام إىل أن ظهر نظام التعليم الثانوي الجديد الذي جيمع بني مزايا النظام

التقليدي والنظام املطور وبدء بتطبيقه تدرجييا مبدارس حمددة (  ) 99مدرسة ثانوية للبنني والبنات مث توسع ألكثر من
 61مدرسة وما زال حتت التجربة ليثبت جناحه ويقوم هذا النظام على مميزات ،التكامل بني املقررات من خالل خطة
دراسية توزع على املقررات الدراسية وكل مقرر عبارة عن مخس ساعات حيث خيتار الطالب يف كل فصل سبع مقررات
على األكثر ويطرح عدد كايف من املقررات االختيارية اليت تثري دراسة الطالب وتصقل الشخصية وتساعد على إبراز
طاقتهم وميوهلم ومواهبهم  ،واملرونة مبا يتيحه للطالب من عدد الساعات اليت يدرسها يف الفصل الواحد وعدد
املقررات ،اإلرشاد األكادميي ،وقد مت إنشاء ثانويات متخصصة بالتعليم الثانوي الفين والتقين الصناعي ،ومدارس ثانوية
جتارية  ،وثانوية زراعية .
http://www.mohe.gov.sa/ar/default.aspx
http://www.almarefh.org/news.

تجربة دولة البحرين لنظام الثانوية العامة " التوجيهي "
التعليم الثانوي نظام ساعات عددها (  ) 956ساعة معتمدة كحد أدىن جلميع املسارات التخصصية باستثناء املسار
الصناعي (  ) 981ساعة معتمدة  ،يتقن الطالب مضمون منهج املرحلة الثانوية للحصول على الشهادة الثانوية العامة،
وتوزع هذه الساعات على أربع جمموعات من املساقات ( إلزامية مشرتكة ،ختصصية إلزامية للمسار ،ختصصية اختيارية أخرى
عدا الصناعي  ،وتوزع على األقل (  ) 95ساعة على مدار فصل دراسي واحد مبعدل ساعة زمنية واحدة يف األسبوع،
ويشمل الفصل الدراسي املؤلف من (  ) 91أسبوعا على األقل فرتات زمنية للتقومي والتسجيل واإلرشاد ال تزيد يف الفصل
الواحد على أسبوعني  ،وتشمل ساعات التعليم الفعلية أوقات للتقومي واالمتحانات من أجل التغذية الراجعة والسريعة ألجل
حصول الطالب على أفضل نتيجة ممكنة ضمن الفرتة الزمنية املتاحة ،والفصل الدراسي الصيفي حيدد الدراسة فيه حسب
احلاجة اليت تراها الوزارة وختتصر الفرتة الزمنية إىل النصف مبعدل  1أسابيع  ،وحيسب املعدل الرتاكمي للطالب حسب
اهلداف املطلوبة منه فصليا أو مرحليا أو هنائيا  ،كليا أو جزئيا لكل جمموعة من الساعات املعتمدة للمساقات اليت احتسبت
له ،وعالمة الرسوب أيا كانت حتتسب ب (  ) 55عالمة يف املعدل الرتاكمي ،أما تقومي عمل الطالب وإجنازه يف كل مساق
دراسي يكون على أساس تقومي داخلي يقوم به املعلم باستمرار وخيصص له  %01من العالمة القصوى ويبىن على
املالحظة واالمتحانات واالختبارات األدائية من نظرية وعملية وشفوية وحتريرية ومقاليه وموضوعية ومشروعات ونشاطات
ذاتية وموجهة وفردية ومجاعية ،وتبىن على التعبري والتفكري وحل املشكالت واإلبداع وتتناسب مع النمو ويوثق كل شئ يف
ملف أو حقيبة للطالب  .وتقومي مدرسي يهدف لتطوير عملية التعليم والتعلم وضبطها ،حيث يلخص املعلم إجنازه مع
مشاركة جمموع املعلمني يف املدرسة وينال  %21من العالمة القصوى .وتقومي خارجي يهدف لتلخيص إجناز الطالب مرحليا
وحيسب بنسبة  %51من العالمة لقصوى للمتعلم ،وهنك نظام خاص للتقومي الرتبوي يف التعليم الثانوي الصناعي يف
البحرين .
http://www.education.gov.bh/education

تجربة األردن في نظام الثانوية العامة ( التوجيهي )
تتكون مرحلة التعليم الثانوي من عامني دراسيني لطلبة ترتاوح أعمارهم بني  96و 98عاما استكملوا املرحلة األساسية
عشر سنوات وتضم مسارين رئيسيني  - :التعليم الثانوي وقد يكون أكادمييا أو مهنيا ويف هناية فرتة العامني ،يتقدم الطلبة
المتحان الثانوية العامة (التوجيهية) يف الفرع املناسب ومن جيتاز االمتحان حيصل على شهادة التوجيهية (الثانوية العامة
ويؤهل املسار األكادميي الطلبة لاللتحاق باجلامعات ،بينما يؤهلهم املسار املهين أو الفين لكليات اجملتمع املتوسطة أو
لاللتحاق باجلامعات أو سوق العمل ،شريطة اجتياز امتحان يف مادتني إضافيتني .ومسار التعليم الثانوي املهين الذي يقدم
التدريب املهين املكثف والتلمذة الصناعية ،ويؤدي إىل منح شهادة غري التوجيهية ،وبينت نتائج تطبيق النظام أن هناك تراجع
يف االلتحاق بالتعليم الثانوي املهين كحصة من معدل االلتحاق الكلي بالتعليم الثانوي من  98يف املائة يف  2111إىل
 92يف املائة يف  .2115ويظهر هذا ضرورة أن تبذل احلكومة املزيد من اجلهود من أجل تكييف الربنامج املهين الوطين مع
اإلصالحات اليت تطبقها وزارات العمل والشؤون االجتماعية والتعليم العايل والبحث العلمي لتعليم املهارات اليت يطلبها
أرباب العمل عند تعيني عمال جدد.
http://arabic.arabianbusiness.com/

تجربة مصر في نظام الثانوية العامة ( التوجيهي )

/http://ar.wikipedia.org/wiki

وافق جملس الشعب املصري على مشروع قانون التعليم اخلاص وعودة شهادة الثانوية العامة إىل عام واحد بدال من
عامني .وقد مشل مشروع القانون أن جيري الطالب امتحانا واحدا لتأهيله لدخول اجلامعات واملعاهد العليا ،واعتماد شهادة
الثانوية العامة كمؤهل دراسي منفصل يعمل به لدي اجلهات املسئولة عن التشغيل والعمل.وتوضح فلسفة التعديل أن نظام
العمل بالثانوية على مرحلتني أرهق األسرة املصرية وتسبب يف انتشار ظاهرة الدروس اخلصوصية ،وكذلك يف هروب العديد
من الطالب من النظام العلمي لزيادة املواد اليت ال تستخدم وال يستفيد منها الطالب يف اجلامعة ويهدف مشروع القانون
أيضا إيل اعتماد شهادة الثانوية العامة دوليا وتأهيل الطالب ملواكبة سوق العمل ،مع تطوير املعلم وإجراء دورات تدريبية له
وتطوير العمل بالنظام الثانوي وتطوير املناهج الدراسية للنظام الثانوي .
http://www.alamatonline.net/

تجربة دولة اإلمارات العربية ( لنظام التوجيهي )
أن نظام الثانوية العامة مت تغيريه وتطوير خمرجاته وحتويله إىل ثانوية خمتلفة تركز على ست أو سبع مواد أساسية ،وتكون فيها
مساقات علوم اختيارية لتطوير مهارات الطالب ،حىت ترغّبهم يف العملية التعليمية وتعطيهم ما يفضلونه من العلوم اليت
تفيدهم .وتقوم آلية التطوير على حتديد صفات اخلرجيني املطلوبة ،واملناهج احلديثة ،واملواد ذات الصلة ،إضافة إىل إتاحة
تصوراً
مسارات تعليمية واضحة أمام الطلبة ،وتبين أدوات التقييم واالختبار الالزمة لتقييم مستوى إجنازات الطلبة .ووضع ّ
لعالج اخللل يف نسب توزيع الطالب بني املسارين العلمي واألديب ،مبا يدعم بناء االقتصاد املعريف وزيادة رقعة التعليم الفين
والتكنولوجي من خالل توفري ثالثة برامج رئيسة يف املرحلة الثانوية للطالب ،بعد إمتامهم الصف العاشر ،وهي :برامج
الثانويات الفنية ،لتوفر فرص التعليم ملا نسبته  ٪91من الطالب ،وبرامج التعليم يف الثانويات التكنولوجية لتوفر فرص
التعليم ملا نسبته  ٪01من الطالب ،وبرامج الدراسة يف الثانويات األكادميية لتوفر فرص التعليم ملا نسبته  ٪61من
الطالب.و أن إصالح التعليم الثانوي األكادميي جيب أن يرتكز على جمموعة املواد العلمية األساسية ،وهي الرياضيات،
والعلوم ،واللغة ،و ينقسم منهاج الثانوية العامة إىل مواد عامة إجبارية جلميع الطلبة ،ومواد اختيارية يدرسها الطالب عند
التحاقه بأحد التخصصات الثالثة :العلوم الطبيعية ،والعلوم اإلنسانية ،وإدارة األعمال ،واقرتاح هذه التخصصات جاء بناءً
على احتياجات سوق العمل اإلماراتية ،وتركيزها احلايل على جماالت التكنولوجيا والصناعة واألعمال .ومنذ العام السابق مت
تطبيق هذا النظام على مرحلة الثانوية العامة ليتم اختباره ومعرفة مدى فعاليته والعمل على التطوير املستمر يف الوسائل
واألساليب واملناهج والنشاطات رغم أن خماوف طلبة الثانوية العامة كانت كبرية من ذلك النظام لعدم تعودهم عليه وتطبيقه
مرة واحدة وليس تدرجيي .
http://www.emaratalyoum.com/local-section/education/
http://www.youtube.com/watch?v=eSM2EF-fiD4

التجربة البريطانية لنظام التعليم الثانوي العام ( التوجيهي )
إن امتحانات "جي أس إي )" (GCSE’sهي االمتحانات الرئيسية اليت خيضع هلا الطالب إلمتام املرحلة الثانوية األوىل
أو التعليم الثانوي .عندما تنهي برامج" اجلي سي أس إي" ،ستحال ملستوى  A Levelأو للدورة التأسيسية أو ملا

يعادهلما .بعض مواضيع هذا املستوى إلزامي يف حني أن البعض اآلخر اختياري  ،تتكون شهادة  GCSEبناء على
املواضيع اليت خيتارها الطالب يتلقى دروسا تعليمية يف الغرف الصفية أو يف املختربات ،أو يشارك يف رحالت تعليم ميدانية
وإجناز واجبات دراسية يف املنزل ومشاريع أحباث مبفرده أو مع فريق .ويتم تقييم الدراسة بإعطاء على كل موضوع من
مواضيع  GCSEاليت اختارها درجة هنائية على سلم تقييم ) (A-Gوستكون نتيجة  GCSEمبنية على نتيجة واحدة
أو أكثر من طرق التقييم املختلفة ،بعض اجلامعات تضع حدا أدىن من الدرجات الالزمة لدراسة بعض املواضيع كواحد من
شروط القبول فيها .يدرس هذا املستوى املتق ّدم عادة من يرتاوح عمرهم بني  98-96سنة يف إنكلرتا ،وويلز وايرلندا
الشمالية ،كما يتم تشجيع الطلبة الذين هم أكرب من ذلك أيضا ويظل هذا املستوى األكثر شعبية يف معاهد التعليم العايل
يف اململكة املتحدة .
http://www2.bellerbys.com/arabic/study/education.aspx

التجربة األلمانية في نظام الثانوية ( التوجيهي )

املرحلة األوىل من التعليم الثانوي تشمل الصفوف من اخلامس حىت التاسع ،وتعادل يف بالدنا العربية املرحلة املتوسطة أو
كامال يف املدرسة ،وينص القانون األملاين
اإلعدادية ،وتدخل ضمن فرتة التعليم اإللزامي ،أي يلتزم الطالب باحلضور دو ًاما ً
على أن حيصل الطالب يف هذه املرحلة على (املعارف األساسية العامة ،بشرط الرتكيز على األبعاد الفردية لكل تلميذ،
والتنمية املناسبة لقدراته) ،حبيث تتحقق األهداف تنمية النمو العقلي والنفسي واجلسدي للتالميذ ،وتربيتهم على
االستقاللية ،والقدرة على اختاذ القرارات ،وحتمل املسؤولية الشخصية واالجتماعية والسياسية ،وضمان أسلوب تدريس يراعي
أحدث ما توصلت إليه العلوم ،وحيرص يف الوقت نفسه على توصيل املعلومة بأسلوب يناسب املرحلة العمرية للتالميذ،
والرتكيز التدرجيي املتزايد على القدرات الفردية لكل طالب وميوله وضمان مرونة انتقال الطالب بني أنواع املدارس املختلفة يف
حالة تغري ميوله من نظرية إىل عملية أو العكس.
المرحلة الثانية من التعليم الثانوي
تشمل الصفوف من العاشر حىت الثاين أو الثالث عشر ،حسب عدد سنوات الدراسة املقررة يف الدولة املعنية ،أي ترتاوح
فيها سن الطالب بني السادسة عشرة إىل التاسعة عشرة ،واليت تنتهي حبصول الطالب على شهادة الثانوية العامة املؤهلة
مساعدا فنيًا يف إحدى املهن احلرفية .وهناك
لاللتحاق بالدراسة اجلامعية أو بشهادة فنية ،يستطيع احلاصل عليها أن يعمل
ً
إمجاال إىل مدارس نظرية ،وأخرى عملية،
أنواع كثرية من املدارس يف هذه املرحلة الثانية من التعليم الثانوي ،ميكن تقسيمها ً
وثالثة ذات النظام التعليمي املزدوج الذي جيمع بني التعليم النظري والتدريب العملي يف مصانع أو ورش .وهتدف املادة
العلمية يف هذه املرحلة إىل تطوير املعارف العامة اليت اكتسبها الطالب يف املرحلة السابقة ،وتنمية قدراته ومهاراته ،حبيث
قادرا على االلتحاق باجلامعة ،أو بالعمل الفين واحلريف مباشرة .وهناك الكثري من املدارس الثانوية اليت ال يكون
يصبح بعدها ً
جمربا على االلتحاق بتعليم ال يتفق مع قدراته وميوله فتوفر له البدائل األخرى ،ومنها املدارس األساسية يلتحق هبا
الطالب ً
أصحاب اجملوع األقل والقدرات التعليمية املتواضعة وتركز على اجلانب العملي التطبيقي من الصف اخلامس إىل التاسع،
واملدرسة الوسيطة يلتحق هبا األفضل حظا يف لتعليم يف املدارس األساسية وأقل مستوى من املدارس الثانوية العامة تستمر
من اخلامس إىل العاشر أو من السابع حىت العاشر ويدرس فيها املواد النظرية مع بعض املواد الفنية حسب ميول الطالب،

واملدارس الثانوية العامة تستمر من الصف اخلامس حىت الثاين عشر أو الثالث عشر ويلتحق هبا الطالب املنتقلون من
املدرسة األساسية والوسيطة إذا أثبتوا قدراهتم على اللحاق بالتعليم الثانوي العام ،واملدرسة الشاملة حتتوي كافة الطالب
الدراسيني يف األنواع الثالثة حتت سقف واحد يدرسون غالبية املواد وال ينفصلون إال باملواد املميزة لكل نوع من التعليم الفين
و الثانوي العام وينتقل الطالب بني هذه األنواع مبرونة .
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=1301

التجربة الفرنسية في نظام الثانوية ( التوجيهي )
بعد انتهاء املرحلة االبتدائية يتقدم التالميذ ملواصله دراساهتم يف املرحلة الثانوية ومدهتا  1سنوات من  98-99سنه لكنها

مقسمه إىل مرحلتني:مرحله األولى التعليم الثانوي األدنى :مدهتا  5سنوات من سن  95-99سنه ويقبل هبذه املرحلة

كل األطفال الذين اهنوا املرحلة االبتدائية والتعليم هلذه املرحلة .
وهناك نوعان رئيسان من املدارس للتعليم الثانوي األدىن احدمها يعرف باسم كوليج التعليم الثانوي ،والثاين يعرف كوليج

التعليم العايل ،والمرحلة الثانية التعليم الثانوي األعلى ومدهتا ثالث سنوات من سن  98-95وهناك نوعان من التعليم
الثانوي األعلى ذو املدى الطويل ومدته  0سنوات ويؤدى إىل مجيع أنواع البكالوريا (الشهادة الثانوية) وذو املدى القصري
ومدته ال تزيد عن سنتني ويؤدى إىل دبلوم ىف التدريب املهين الصناعي أو التجاري أو الزراعي .
http://www.egyscholars.com/vb/showthread.php?t=4597
site.iugaza.edu.ps/aali/files/2012/01

التجربة اليونانية لنظام الثانوي ( التوجيهي )
حتديث التعليم يهدف إلقامة مدارس ثانوية تكون وحدة تعليمية مستقلة بدالً من أن تكون مرحلة إعدادية للتعليم العايل.
فتم إقامة مدرسة ثانوية منوذجية تستوعب تدرجيياً كل أنواع املدارس الثانوية العاملة " الثانوية املوحدة " وظهرت املدرسة
الشاملة كحل تعليمي وتربوي يليب متطلبات الفرص املتساوية يف التعليم يؤدي للحصول على شهادة " البكالوريا الوطنية"
وهي درجة معتمدة للحصول على مستوى تعليمي عال باإلضافة للمعرفة واملهارات الضرورية لإلنسان املعاصر ليواجه
متطلبات احلياة املعاصرة ويستمر يف التعليم .
وتوفر البكالوريا الوطنية االحتماالت التالية :أ -الدخول إىل التعليم العايل .ب -املشاركة يف برامج الدراسات اليت تقدمها
اجلامعة املفتوحة -.احلصول على ختصص مهين بعد حضور تدريب مهين يف مؤسسات تعليم فوق املستوى الثانوي .د-
العمل يف القطاعني العام واخلاص.
ويف السنة األوىل الفصل (-أ) يف املدرسة املوحدة ) (enieoيطبق برنامج موضوعات تعليمية عامة يشارك فيها كل
الطالب .و السنة الثانية الفصل) -ب) تشمل ثالثة مقررات هي :مقرر تعليمي حبت ،ومقرر حمدد ،ومقرر تقين .وخالل
هذه السنة تدرس موضوعات التعليم العام لكل الطالب بنسبة  %06 - % 06من جمموع الربنامج الكلي ،وتدرس
املواد املستهدفة نسبة  .%06 - %56أما يف السنة الثالثة الفصل (-ج ( فيمكن أن يشمل كل واحد من املقررات
الثالثة املستهدفة مناهج هتدف إىل تعليم موضوعات اختيارية .ويف هذا الفصل تدرس مواد التعليم العام بنسبة - %66
 %66من جمموع الربنامج العام بينما تشكل املواد االختيارية  %66 - %06حبسب منهج الدراسة .

وقد تعمل احلكومة بصورة مستمرة على تطوير كافة الوسائل واألساليب التعليمية من أجل ربط التخصصات حسب حاجة
السوق احمللي والدويل ورفع الكفاءات واملهارات لدى اخلرجيني .
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?34495-%C7

الخالصة :
بالنظر إىل التجارب يف الدول العربية نالحظ أن الدول العربية أقل اهتماماً بإنتاج اإلنسان وبناءه على الكفاءة واملهارة
والقدرات العقلية والنفسية واجلسدية العليا بل تركز أكثر على التخصصات واملواد النظرية والدعم يف بعض األساليب
باستثناء دولة اإلمارات العربية اليت بدأت هتتم اهتماماً جذريا يف التعليم من بداياته األوىل وتستعني خبرباء خارجيني ومن
داخل الدولة وتعتمد على البحث العلمي والتقييم املستمر لتنتج خرجيني بنسب حمدده حسب حاجة السوق والطلب عليها
.
أما الدول الغربية فبدون شك أن اإلمكانيات وحجم املوازنات واالهتمام اجلدي يف نظام التعليم عندهم أهم األسس اليت
أدت لبناء أنظمة متطورة وتعتمد على بناء اإلنسان والرتكيز على مهارات العقلية والنفسية واجلسدية ،وجعل العملية التعليمية
يف ذهن الطالب ذات جدية وحتتاج إىل البذل واجلهد ألجل النجاح هبا ،وذلك ألن طبيعة تلك اجملتمعات قائمة على التطور
الدائم والشامل يف كافة جماالت احلياة فهي دولة متحضرة وأوىل أسباب حتضرها تنميتها للنظام التعليمي والبحث العلمي
الدائم  ،كما أن الدول العربية يف معظمها حديثة العمل باألنظمة احلديثة للتعليم لذا فبعض منها أثبتت فشل التجديد لديها
يف نظام التعليم وفضلت العودة للنظام التقليدي القدمي ،وبعض منها دمج ما بني القدمي واحلديث ،واآلخر ما زال يف طور
التقييم والتطوير للنظام اجلديد .
ومن األنظمة اليت اقرتحت ويرجى أن ينظر إليها وحماولة السعي لتطبيقها يف جمتمعنا الفلسطيين ،نظام حتويل التعليم الثانوي
إىل ثانويات متخصصة كل ختصص له مدارس ثانوية خاصة يتوجه هلا الطلبة ،كما أن املدرسة الشاملة أيضا أن يتم دمج
مجيع املدارس الثانوية يف مدرسة واحدة كنظام اجلامعة وتقدم فيها التخصصات املطلوبة ،كما أن وجود مستويات خمتلفة
يرتفع هلا الطالب وتوضع معايري معينة للنجاح من أجل أن ينتقل الطالب من مستوى آلخر شيء جيد ويزيد من جدية
الطلبة يف اإلقبال على العلم وخاصة مع وجود حمفزات تقديرية ،كما ان إلغاء املرحلة اإلعدادية واالنتقال من األساسي
للثانوي من املمكن مراجعة ذلك لالستفادة منه إن كان يتناسب مع طبيعة مدارسنا وطالبنا ،وكذلك اعتماد التقييم املدرسي
على املها رات والنشاطات والبحث العلمي وتفاعل الطالب مهم جدا يف عملية دعم التعليم وتنميته وكذلك وضع تقيم قائم
على تسلسل حريف من )  (A-Gيكون أفضل من التسلسل الرقمي أو النسبة املئوية ألثرها النفسي على الطالب .

آمال أبو خديجة

