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المؤ
هال
ت تطوير
بيئة عمل .ويساعد هذا المؤهل الطالب في
مهاراتهم ومعارفهم الالزمة للحصول على وظيفة معينة.
قد تُعقد هذه الدورات التدريبية نظير مقابلالمه
مالي أو
تطوعيًا ،ويمكن إجراء هذه الدورات أثناء استكمال إحدى
نية
الدورات المهنية أو التدريبات أو الحضور بكلية أو مدرسة
ملحق
تعليم إضافي .وال يوجد برنامج تعليم ثابت
الوط
بالمؤهالت المهنية الوطنية ،لذلك فإنها تتسم بكونها
نية
مؤهالت مرنة يمكن تنظيمها لتلبية االحتياجات المهنية أو

األكاديمية للفرد .وتحل المؤهالت المهنية الوطنية ضمن
مجموعة من المؤهالت المعادلة ،ابتدا ًء من شهادة الثانوية
العامة وحتى شهادات الدراسات العليا ،كما أنها متاحة
تقريبًا لمعظم المجاالت المهنية وقطاعات األعمال.
وينصب تركيز المؤهالت المهنية الوطنية على موضوع
واحد محدد ولذلك فهي أقل مرونة من الشهادة الجامعية.
وتتناسب هذه المؤهالت تما ًما مع الطالب الذين لديهم
وضوح رؤية فيما يرغبون دراسته أو الوظيفة التي
يرغبون في االلتحاق بها فيما بعد .ونظ ًرا ألن هذه
المؤهالت تتساوى مع مجموعة كبيرة من المستويات
ً
فضال عن
التعليمية ،فهي مناسبة لكل من الشباب
الكبار.

BTEC

شهادة البي تك

عبارة عن مؤهل وظيفي أو
مهني يُق َّدم
عبر عدد من المستويات في المدارس الثانوية ف ً
ضال عن
مؤسسات التعليم العالي .ويمكن للطالب من خالل التعليم الثانوي
الحصول على شهادة البي تك إلى جانب الدورات األخرى (في
شهادة التعليم الثانوي والمستوى المتقدم) .ونظرًا لطبيعة شهادة
البي تك التي ال تركز على الجوانب األكاديمية كثيرًا ،يسعى
الطالب للحصول عليها كبديل عن دراسة المستويات المتقدمة،
على الرغم من إمكانية دراستها أيضًا إلى جانب المستويات
ً
فضال عن شهادة التعليم الثانوي .وقد صُممت معظم
المتقدمة،
ضعت بالتشاور مع المسؤولين
مقررات شهادة البي تك وو ِ
المعنيين والجامعات وغيرهما من الكيانات المهنية .وتجمع
مقررات شهادة البي تك بين التعليم داخل فصول الدراسة وبين
األنشطة العملية المتعلقة بالعمل ،ومن ثم يمكن تنمية عدد من
المهارات القابلة للنقل ،مثل العمل الجماعي أو التفكير اإلبداعي
أو مهارات العرض .ونتيجة لذلك ،يمكن القول أن شهادة البي تك
وسيلة ممتازة للجمع بين التعليم األكاديمي في مدرسة أو كلية ما،
مع التدريب العملي على تطوير المهارات أو المعرفة من أجل
إحراز تقدم في المرحلة األكاديمية أو المهنية التالية في الحياة.
وتعد شهادة البي تك خيارًا مناسبًا لهؤالء الطالب المهتمين بقطاع
أو مجال معين ،غير أنهم لم يحسموا قرارهم بعد بخصوص نوع
الوظيفة المعينة التي يرغبون في الحصول عليها .تمنح شهادة
البي تك طالبها المهارات الالزمة لالنتقال إلى درجة تعليمية أو
تدريب أعلى أو إضافي أو اقتحام مجال العمل مباشرةً .تقبل نسبة
 %95من الجامعات في المملكة المتحدة الطالب الحاصلين على
شهادة البي تك إلى جانب المستويات المتقدمة .وفي حالة رغبة
أحد الطالب في الدراسة في جامعة بعينها ال تقبل شهادة البي تك،
فال بد أن يكون على علم عند اتخاذ قراره بشأن المؤهالت التي
سيلتحق بها في السنتين  12و.13

يدرس العديد من
الطالب 16الذين و 18عا ًما المستو
تتراوح أعمارهم بين
المستويات الفرعية المتقدمة
والمستويات يات
المتقدمة أثناء بقائهم لمدة سنتين في
المدرسة الثانوية (السنة  12و.)13
ويمكن المتقدمة
الحصول على هذه المؤهالت إما في نفس
المدرسة التي حصلوا فيها على
تعليمهم الثانوي (وتُسمى "النموذج السادس") أو في كلية
والمستويات
الفرعيةهذه
منفصلة متخصصة في مؤهالت تعليمية أخرى .وتتوافر
المؤهالت في سلسلة من المواد األكاديمية (وبعض المواد
المتقدمة

المهنية) .ويدرس معظم الطالب أربع مواد في السنة  ،12مع
ترك مادة واحدة قبل بداية السنة .13
fications can

ويمكن دراسة المستويات الفرعية المتقدمة إما على أنها الجزء
األول من مؤهل المستوى المتقدم بالكامل أو على أنها مؤهل
مستقل (منفصل عن المستوى المتقدم) .واألمر الشائع لدى
الطالب هو أنهم يستكملون المستويات الفرعية المتقدمة في
السنة  12على أنها جزء من المستوى المتقدم ككل ،بحيث يتم
االنتهاء من المستوى المتقدم بالكامل في السنة  .13وبد ًءا من
 ،2017إذا رغب أحد الطالب في الحصول على مؤهل
المستويات الفرعية المتقدمة فقط ،فعليه أن يُجري االختبار
النهائي في نهاية السنة  .12والمؤهالن منفصالن تما ًما فيما
يتعلق بالدرجات ،ومن ثم فإن نتائج الطالب في المستويات
الفرعية المتقدمة لن تُحتسب مع درجات المستوى المتقدم.
وتُعد المستويات الفرعية المتقدمة  /المتقدمة هي أشهر
المؤهالت المقبولة لدى مؤسسات التعليم العالي في المملكة
المتحدة .وقد ال تقبل بعض الجامعات أي مؤهالت غير
المذكورة ،لذلك من المهم أن يضع الطالب ذلك في حسبانهم
عند اتخاذ قرارات بخصوص السنوات األخيرة في المدرسة
الثانوية.

المتاحة بنظام التعليم البريطاني في المملكة المتحدة
يقدم هذا الكتيب نظرة عامة عن بعض المؤهالت األساسية
المقدمة في المدارس والكليات في إنجلترا وويلز وأيرلندا
الشمالية ،يشمل شهادة الثانوية العامة والمستويات المتقدمة
وشهادة البي تك والمؤهالت المهنية الوطنية.

تعد شهادة الثانوية العامة
من المؤهالت األكثر شيوعًا التي يتم الحصول
عليها
في مدرسة ثانوية يدرس الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين
 14و 16سنة
خمس مواد على مدى عامين في المدرسة الثانوية .بعد اجتياز
الطالب لمجموعة من االمتحانات في نهاية العامين ،يحصلون
على شهادة بكل مادة.

شهاد
ة
الثانو
ية
كان يُقاس مستوى الطالب ،حتى وقت قريب ،بمقياس متدرج
العام
باستخدام الحروف "أ" إلى "ز" .وإذا لم يكن أداء الطالب جيدًا
بما يُم ّكنه من الحصول على مؤهل؛ فسيُستخدم في تصنيف
ة
الحرف "غ" أي (غير مصنف /غير حاصل على درجة) ،ولن

يجتاز المادة .ورغم ذلك ،وبداية من صيف عام  ،2017سيتم
االنتقال تدريجيًا إلى مقياس التقييم الرقمي من  1إلى  ،9حيث
يمثل الرقم  9أعلى درجة يمكن تحقيقها ،بينما يمثل الرقم 1
أدنى درجة .وسوف يكون الحصول على تقدير "مقبول مرتفع"
ً
معادال للرقم  .5وبحلول عام  ،2019سيجرى
أو متوسط-تصنيف جميع المواد وفقًا لمقياس الدرجات الجديد.
غالبًا ما يُنظر إلى شهادة الثانوية العامة على أنها منطلق مهم
في تطوير الشباب أكاديميًا ومهنيًا .وبوج ٍه عام ،إذا أراد أي
طالب استكمال التعليم في كلية النموذج السادس أو الجامعة؛
ً
حاصال على الشهادة العامة للتعليم الثانوي.
فيجب أن يكون

