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التعليم الثانوي
ستدخل وزارة التعليم مقياس جديد للدرجات ،وسوف يُستخدم للمرة األولى في
نتائج امتحان صيف الشهادة العامة للتعليم الثانوي  - 2017وهو التغيير األكثر
أهمية في النظام الحالي .حيث إن الشهادة العامة للتعليم الثانوي تقاس على مقياس
متدرج باستخدام الحروف أ (األعلى) إلى ز (األدنى) ،ولكن سوف يستخدم النظام
الجديد األعداد من  1إلى ( 9حيث يمثل الرقم  9أعلى درجة يمكن تحقيقها ،بينما
يمثل الرقم  1أدنى درجة) .وباإلضافة إلى ذلك ،سيكون معيار "مقبول مرتفع"
(أو متوسط) أعلى ا
قليًل عند الدرجة  ،5مما يجعل التأهل أكثر صعوبة في
المجمل .ومن المتوقع أن هؤالء الذين يحققون في الوقت الحالي ،على سبيل
المثال ،درجة أ أو أعلى ،سوف يتلقون درجة  7أو أعلى .أما هؤالء الذين
يحققون درجة  Cأو أعلى؛ فسوف يتلقون درجة  4أو أعلى .وسيتم تعيين مواد
مختلفة للعمل بمقياس الدرجا ت الجديد في أوقات مختلفة،لذا من الممكن أن يتلقي
ا
خليطا بالدرجات التي تأتي في شكل الحروف أو األرقام حتى يتم إرساء
الطًلب
النظام الكامل.

التغييرات المدخلة على التعليم اإلضافي (ستة عشر عاماا فما
فوق)
تنخرط وزارة التعليم أيضاا في عملية إدخال تغييرات على المستوىيين التكميلي
والمتقدم .فبينما تستخدم نتائج المستوى التكميلي للعد حتى الوصول للمستوى
المتقدم ،سيتغير هذا الوضع من اآلن وصاع ادا حيث لن يتم جمع المستويين التكميلي
والمتقدم معًا بعد اآلن .فإذا ما رغب أحد الطًلب في دراسة المستوى التكميلي
فقط ،فله أن يدخل االمتحان للحصول على المؤهل بشكل منفرد بعد انتهاء السنة
ا
كامًل ،فسيتم
الثانية عشر .وإذا ما غير رأيه ،ورغب في خوض المستوى المتقدم
التحقق من مستوى إلمامه بالمواد التي درسها في السنة الثانية عشر ،عًلوة على
السنة الثالثة عشر ،بنهاية المقرر.
وباإلضافة إلى ذلك ،لن يتم تقسيم المقررات بعد اآلن إلى وحدات كما كانت عليه
في السابق .وهذا يعني أنه لن يكون هناك امتحانات في شهر يناير بعد اآلن.
باإلضافة إلى ذلك ،سوف تحدث التقييمات للمستوىات التكميلية بعد السنة الدراسية
األولى للطًلب ،وبعد سنتين للمستوى المتقدم .وقد تم إدخال المستويين التكميلي
والمتقدم للمرة األولى في سبتمبر  2015في مجموعة من المواد ،وسيتم التسجيل
فيهما عبر السنتين التاليتين ،في سبتمبر  ،2016وأخيرا ا في سبتمبر .2017

التقييمات
والمؤهًلت

التغييرات األخيرة
المدخلة على التعليم في المملكة المتحدة.

التعليم االبتدائي

اختبار سات

اختبار سات

المؤهًلت المهنية الوطنية
على المؤهًلت المهنية الوطنية

من قبل هؤالء الذين يختارون الحصول على دورة تدريبية
(وهي وظيفة مدفوعة أو غير مدفوعة من شأنها أن تسلح الطًلب
المهنية
التطبيقية وخبرة العمل) .وتمنح المؤهًلت المهنية الوطنية بناء على
بالمعرفة
الشخص على تنفيذ عمله بكفاءة .ويمكن للطالب الذي يدرس أحد
قدرة
الوطني
المؤهًلت المهنية الوطنية المعادل ألحد المستويات المتقدمة ،التقدم إلى
ة
الجامعة.
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وتعد مؤهًلت ( BTECمجلس تعليم
التكنولوجيا وإدارة األعمال) عاد اة أكثر أهمية لخطط
السيرة المهنية
وخطط عمل الطالب المستقبلية ،وهي تجمع ما بين التعليم في الفصول
المدرسية
والتعليم التطبيقي ،وتطوير المهارات المتعلقة باألعمال .ويمكن دراستها إلى
جانب الشهادة العامة للتعليم الثانوي أو كبديل عنها .ويمكن للطًلب أيضاا
دراسة شهادة مجلس تعليم التكنولوجيا وإدارة األعمال ا
بدال من المستويات
المتقدمة ،ويمكنهم أيضاا الحصول على مؤهل بديل.

5-4

االستقبال

المرح

التأكيد في حال وصولهم
المعدل الوطني من  100أو ال

المستويات المتقدمة هي أكثر المؤهًلت شيو اعا
التي يسعى الطًلب للحصول عليها قبل الجامعة،
وتتوفر في مجموعة متنوعة
من المواد .ويدرس الطًلب في العادة هذه المواد خًلل السنة الثانية عشر
والسنة الثالثة عشر في سنواتهم الثانوية (النموذج السادس) أو الكلية.
ويمكنهم أيضاا الحصول على مؤهل المستوى المتقدم بنهاية السنة الثانية
عشر ،إن أرادوا دراسة المادة لمدة عام واحد فقط .ويجب على الطًلب
إكمال  3أو  4مستويات متقدمة من أجل قبولهم في الجامعة ،وتعتمد
الدرجات المطلوبة على الجامعة والمقرر الذي يتم التقدم إليه.
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درجتهم المعيارية

المستو
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يات
ت
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المتقدمة

االبتدائي
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الرئ
يسية 4
المرحلة





درجتهم الخام

يختار الطًلب خمسة مواد ،تتم دراستها
لسنتين بين سن الرابعة عشر
والسادسة عشر .بعد اجتيازهم سلسلة من االختبارات
يحصل الطًلب على GCSE
( الشهادة العامة للتعليم الثانوي ) في كل مادة.

العمر

المرح

التغييرات المدخلة على اختبارات سات
كان ينظر إلى نتائج اختبارات سات على أنها مستويات القدرات الوطنية.
واليوم ،يمكن القول أنه بوسع الطًلب الحصول على درجة مقدرة،
باإلضافة إلى "درجة خام" ،وهي عدد الدرجات الحقيقي التي تلقوها.
وابتدا اء من يوليو  2016وصاع ادا ،وعندما ُتنشر نتائج اختبارات سات
للسنة السادسة ،سيتم إعطاء الطًلب:

اخت
بارا
ت
سا
ت

التقييم أو التأهيل

المرحلة الرئيسية
2

التغيرات المدخلة على تقييمات المعلم
وسيتم قياس الطًلب بنا اء على "يستطيع التلميذ أن يفعل" ا
بدال من
المستويات .وهذه إيضاحات لما يتوقع أن يكون الطًلب قادرين على فعله
في وقت االختبار .وتحدد المدارس ما إذا كان الطًلب قادرين على تحقيق
المعايير المتوقعة أو ال من خًلل معاينة تقييمات المدرس.
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لة
الرئيسية
1

أجري عدد من التغييرات الرئيسية ،في السنوات األخيرة ،على الطريقة
التي يتم تقييم األطفال بها خًلل الوقت الذي يقضونه في المدرسة
االبتدائية .فعلى عكس الطريقة التي اعتاد فيها الطًلب على تقسيمهم إلى
مستويات بنا اء على أدائهم في االمتحانات ،أزالت الحكومة هذه
المستويات .حيث تقرر المدارس اآلن بنفسها طريقة تقييم تقدم األطفال.
وبشكل خاص ،كان لهذا التغيير أثر على تقييمات األطفال ونتائج سات.

وتعرف أيضاا باسم "اختبارات المقررات الوطنية" ،ويجري
الطًلب بين سن السابعة والحادية عشر في مختلف أنحاء
إنجلترا امتحانات مكتوبة في الرياضيات واللغة اإلنجليزية.
يتعلمه طفلك .كما إنها
الذيسات
اختبارات
المستوى
واستخدمت
لقياس
تقيس أيضاا ،نجاح التدريس في مدرسة طفلك

التعليم في المملكة المتحدة

الكلية/النموذج السادس*
المستويات المتقدمة ،المستويات
التكميلية ،الدرجات األساسية في
التأهيل المهني الوطني،
الدورات المهنية ،دبلومة مجلس
تعليم التكنولوجيا وإدارة
األعمال ،والدورات التدريبية.

 17-16السنة 12

 18-17السنة 13

التعليم العالي
درجة البكالوريوس ،درجة
 +18الجامعة
الماجستير ،درجة
الوقت الذي يستمر فيه بعض الطًلب في ارتياد تعليمهم الثانوي من أجل
*في
الدكتوراة
إكمال السنة الثانية عشر والسنة الثاثلة عشر ،لدى الطًلب أيضاا خيار ارتياد
كلية.

