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 :مراحل التعليم الثانوي

 ويضم التعميم الثانوي مرحمتين كل منيا ثالث سنوات كاآلتي :

 أوال : المرحلة المتوسطة : 

فيما يتعمق بيذه المرحمة، تتجو معظم الدول العربية بنظام واحد يجعل من ىذه المرحمة   
مشتركة بين جميع الطالب، وال يبقى بالتالي أي تفريع في التعميم بيذه المرحمة وان 
المدارس الثانوية والمينية بمستوى ىذه المرحمة آخذة في الزوال في الكثير من الدول 

 ت االخيرة العربية في السنوا

 ثانيا : المرحلة االعدادية :

تختمف الدول العربية في ىذا المجال دون شك غير أنيا تأخذ بصيغ متقاربة تستند إلى  
 تفريع التعميم الثانوي في ىذه المرحمة إلى ثالثة فروع رئيسة ىي : 

 التعميم العام : ويضم الفرعين ) العممي واالدبي (  -1

 ة أنواع رئيسة ىي ) الصناعي و التجاري و الزراعي (التعميم الفني : ويضم ثالث -2

 التعميم الميني : الذي يقتصر غالبا عمى اعداد المدرسين  -3

 أما المشكالت التي تواجو ىذا التعميم فيي :  

ان االنتماء إلى فروع التعميم واقسامو في ىذه المرحمة ال يستند إلى دراسة  -1
 لمقابميات. 

والميني غالبا اال الطالب الذين ال يحصمون عمى  ال ينتسب إلى التعميم الفني -2
 معدالت عالية تؤىميم لدخول التعميم االكاديمي. 

ال يوجد ىناك ارتباط فعمي بين مناىج الدراسة وطرائق التدريس وادارتو واجيزتو  -3
 في التعميم الفني 
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ال توجد متابعة لخريجي التعميم الفني من اجل اكمال تدريبيم ودخوليم سوق  -4
 مل لممارسة اختصاصيم. الع

 التعميم الفني مكمف جدا وتبمغ كمفتو بوجو عام اربعة اضعاف التعميم العام.   -5

 

 أنماطــه : 

 لمتعميم الثانوي نمطان ىما : 

وىو الخط السائد في الدول العربية بشكل عام بصفتو  التعليم الثانوي العام : -1
لتعميم العالي وتسير الدراسة الطريق الرئيس المؤدى إلى دخول الجامعة ومواصمة ا

بيذه المرحمة عمى وفق األساليب التقميدية التي تعتمد كثيرا عمى الدراسات النظرية 
وتقديم الحقائق العممية لمطالب وفق مناىج موحدة وخطط دراسية معممة عمى 

 جميع المدارس رغم اختالف البيئات في البمد الواحد. 

ىذا النوع من التعميم ىو ايجاد توازن داخمي  إن أىدافالتعليم الثانوي الفني :  -2
بين أعداد الطمبة في أنماط التعميم الثانوي المختمفة وتكوين االطارات الفنية 
المدربة عمى ممارسة العمل الفني اليدوي وتمبية متطمبات الحاجة وخطط التنمية 

ويع االقتصادية واالجتماعية، وتوسيع فرص االختيار أمام الطمبة عن طريق تن
 التعميم حتى يتجو إلى النمط الذي يساير ميوليم واتجاىاتيم واستعداداتيم. 

 

 المستحدثات التربوية في التعليم الثانوي

في عصر تتصارع خطاه، ويتسم بكثرة متغيراتو، تتسابق الدول واألمم ليكون ليا السبق 
الحضاري، وما من شك والدور الريادي في الوصول لألفضل والرقي بمجتمعاتيا، وتقدميا 

أن بداية التقدم الحقيقية وبوابة ذلك التربية والتعميم، وقد جاءت ثورة التقنية واالتصاالت 
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وحرية تدفق المعمومات التي أسيمت وبشكل كبير في ىذه المنافسة، وأصبحت الركيزة 
 ديثيا.األساس لمتقدم العممي والتطور الحضاري والرقي االجتماعي، وتنمية المجتمعات وتح

إن التعميم االلكتروني واحد من ابرز المستحدثات التربوية، وىو مصطمح واسع يعني 
استخدام التكنولوجيا في دعم وتعزيز وتيسير العممية التعميمية، وىو بذلك يشير إلى نوع 
التعميم الذي يقدم من خالل االنترنت )الشبكة العنكبوتية ( أو األقراص المدمجة أو أقراص 

الرقمية. أي انو طريقة لمتعمم باستخدام تقنيات االتصال الحديثة مثل الحاسوب  الفيديو
وشبكاتو ووسائطو المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات الكترونية 

 إضافة إلى شبكة االنترنت 

يقمل إن التعميم االلكتروني ليس بديال عن التعميم النظامي االعتيادي وال يقل عنو شأنا وال 
من أىميتو، ولكنو يعد إضافة نوعية وتحديثًا لو لمواجية المواقف الجديدة والتطورات 

 الحاصمة في المجتمع وأسموًبا تعزيزيا نافعا لما يدرسو الطمبة في المحاضرات االعتيادية.

إن التعميم االلكتروني أكدت استخدامو االتجاىات التربوية الحديثة التي تيتم بالتعمم    
تي وتفريد التعميم،إذ أشارت معظم الدراسات والبحوث العممية التي أجريت في ىذا الذا

المجال بأن أفضل وسيمة لتعمم الطالب وزيادة كفاءتو ىو عندما يكتسب المعمومات بنفسو 
باحثا ومنقبا عنيا، وعميو فان التعميم االلكتروني أصبح أسموبًا لمتبادل المعرفي بين مختمف 

يمية في العالم واستطاع إيجاد تغييرات جذرية في أنظمتيا التعميمية المؤسسات التعم
 وبرامجيا الدراسية.

 


