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يبظوـبأ يف ةيميلعتلا جهانملل



2

،نيمرتحملا رومألا ءايلوأ ةداسلا

 لماوع ةدع ىلع دمتعت يتلاو ،مكلافطأل ةبساـــــــنملا ةسردملا رايتخا ةيمهأ كردن نحن
.ةسردم لك همدقت يذلا يميلعتلا جاهنملا اهمهأ نمو

 تامولعملابمكديوزتل ليلدلا اذه انددعأ ،قايسلا اذه يف مكل مزاللا معدلا ميدقتلو
 ىلإ هوننو .مكلافطأل مئالملا جاهنملل مكرايتخا نأشب رارقلا ذاختا يف مكدعاستس يتلا
.طقف جاهنم لك لوح ةيساسألا تامولعملا ىلع يوتحي لب ،ًالماش ًاليلد سيل هنأ

 ليلدلا تايوتحم عم لماعتلا مكنم وجرنو ،مكرايخ وه ةسردملاو جاـــــــــهنملا رايتخا نإ
.ةوجرملا ةدئافلا هيف اودجت نأ لمأنو ،ةيداشرتسا ةادأك

يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد قيرف

يبظوبأ- ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ةملك |
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تايوتحملا لودج |
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 جاهنملا رايتخا لوح ةعئاشلا ةلئسألا ضعب نع بيجيلوألا مسقلا
 ةبسانملا ةسردملاو يميلعتلا

 يف ةمدقملا14 ـلا ةيميلعتلا جهانملا ىلع ةءاضإ رفوييناثلا مسقلا
 يبظوبأ سرادم

 مكدعاستيتلاو تنرتنإلا ربع ثحبلا ةادألًازجوم مدقي ثلاثلا مسقلا
راتخملا يميلعتلا جاهنملا مدقتيتلا ةصاخلا سرادملا ىلع روثعلا يف

ليلدلا مادختسا ةيفيك |
:ماسقأ ةثالث نم ليلدلا اذه نوكتي



لوألا مسقلا
 نع ةــــــــــيساسأ تاــمولعم
 ةيميــــــــــــــلعتلا جهاــــــــــــــــنملا
.ةبسانملا ةسردملاو يميلعتلا جاهنملا رايتخا لوح ةعئاشلا ةلئسألا ضعب نع بيجي
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يميلعتلاجاهنملافــــــيرعت
 وهو .ساردملا يف مّلعتلاو سيردتلا يف عبّتملا جهنلا هنأ ةماع ةفصب يميلعتلا جاهنملا فيرعت نكمي
 وه ،ىرخأ ةرابعب .ةيــــــــــــــساردلا جهانملل ةكرتــــــشملا كلذكو ةيميداكألا ةيميلعتلا تاربخلا ىلإ ريشي
 كلذ ىوسو ،اهيرجي يتلا تامييقتلاو تارابتخالاو ،بلاطلا هملعتيس يذلا ىوتحملا وأ تاعوضوملا
.ةلصلا تاذ ةطشنألا نم

 .نيجاــــــــــهنم سرادملا ضعب مدقت دقو .ًادحاوً اـــجاــــهنم يبظوبأ يف ةصاخلا سرادملا مظعم مدقت
 "يرازو" مسقو يناطيربلا جاهنملا سّردي "يناطيرب" مـــــسق اهب ةسردم دجت دق :لاثملا ليبس ىلعف
.ةلودلا يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو جاهنم عبتي

يميلعتلا جاـــــهنملا ةيمهأ
 ،ةسردملا رايتخا نأشب سوردم رارق ذاختا يف ةمهم ةوطخ ةفلتخملا ةيميلعتلا جهاـــــــنملا ةفرعم نإ
 ،هب ةطبترملا تالهؤملاو همييقتو ،بلاــــــــــــــطلا مّلعت ةبرجت راسم يميلعتلا جاـــــــــــهنملاددحيس ثيح
،اهيف ةكراشملا بلاطلا نم عقوتُي يتلا ةيمويلا ةيساردلا جهانملاو ةيميداكألا ةطشنألا ىلإ ةفاضإلاب
.ينهملاو يميداكألا هلبقتسمل دادعإلاو طيطختلا يف بلاطلا دعاــسي امك

 ًادحاو ًاجاهنم سردت يتلا سرادملا عـيمج له
 ؟ةهـباشتم
 دق نكلو ،ام ّدح ىلإ هياشتم جاــــــــــهنملا سفن مدقت يتلا سرادملل ماـــــــــــعلا يميظنتلا لكيهلا نإ
 قرطو ،موـــــــــسرلاو ،قفارملاو ،ةيساردلا جهاـــــــــــنملل ةكرتشملاةطشنألاك ،بناوجلا ضعب يف فلتخي
.كلذ ريغو سيردتلا

ةماع ةحمل |
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 يسردم راسم يف وأ ،دحاو نآ يف جهانملا هذه نم رثكأ وأ دحاو جاهنم ميدقت راتخت نأ سرادملل نكمي
.ليلدلا اذه نم يناثلا مسقلا ةعجارم ىجري ،ةدح ىلع جاهنم لك ليصافت ىلع عالطالل .ددحم

.ثحبلا ىلع مئاقلا مّلعتلل ًاليلدو ةيساردلا جهانمللً امظنم ةيلودلا ايرولاكبلا ربتعت*

*ةيلودلا ايرولاكبلا

ميلعتلاوةيبرتلاةرازوجاهنم

ينابسإلاجاهنملا

يوبرتلاسباسماظن

ينيبلفلاجاهنملا

يناتسكابلاجاهنملا

ينابايلاجاهنملا

يدنهلاجاهنملا

يناملألاجاهنملا

يسنرفلاجاهنملا

يدنكلاجاهنملا

يناطيربلاجاهنملا

يلاغنبلاجاهنملا

يكيرمألا جاهنملا

يف ةصاخلا سرادملا يف ًايميلعت ًاجاهنم14 دجوي
:يهو ،يبظوبأةرامإ

يبظوبأ يف ةيميلعتلا جهانملا |
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راـــــــــــــــــيتخا دنع اهتاعارم بجاولا ةيـــــــــــــــــسيئرلا تارابتعالا
يمـيـلعتلا جاـــــــــهنملا
:يليامةاعارمبيصون

๏لاـــمكإل اهيلإ مدقتلا مكلافطألنوديرت يتلا ةيميلعتلا ةسسؤملا وأ ةعماجلا :ةيلبقتسملا ططخلا 
.مهتالهؤمو مهتاداهشب ةيميلعتلا ةسسؤملا/ةعماجلا كلت فارتعاو ،يلاعلا مهميلعت

๏جاـــــــــــــــهنملا ناك اذإ ام ةفرعم بجي :مألا دلبلا يف اــــــــــــهب فارتعالاو تاداــــــــــــــهشلا ةلداـــــــــــعم 
 بلاـــــــــــــــطلل يلصألا نطوملا يف اهب فرتعم اـــــــهب ةطبترملا تالهؤملاو تاراـــــــــبتخالاو راــــــــــــــــــتخملا
.)نييتاراــمإلا ريغ ىلع قبطني(

๏ةيبرتلا ةرازو بلطتت:ةلودلا يف ةماعلا ةيوناثلا ةداـــــــــــــهش ةلداـــــــعم ىلع لوصحلا تاـــــــبلطتم 
 يف تاداــــــــــــهشلا ةلداعم لجأ نم جاـــــــــــــهنم لكل تاـبلطتملاو طورشلا نم ىندأ ًادح ميلعتلاو
 ام سرد دق بلاــــطلا نأ نيبت ةداهش ىلع لوصحلا نم نكمتلل كلذو ،ةماعلا ةيوناثلا ةلحرم
 ىجري ،ةيوناثلا ةداــهشلا ةلداعم لوح ليصافتلا نم ديزمل( ةلودلا يف ةماـــــــــــعلا ةيوناثلا لداعي
.)12 ةحفصلا ةعجارم

๏ةاعارم بجي ،رخآ ىلإ جاهنم نم بلاطلا لاقتناب رارقلا ذاختا لاح يف :بلاطلليساردلا خيراتلا 
.هل ةبسنلاب لاقتنالا اذه ةلوهس ىدم

๏وأ ،ملعمةدايقب مّلعتلا وأ يتاذلا مّلعتلا نولضفت دق :مكلافطأ مّلعت ةبرجت نأشب مكتاليضفت 
 ةنيعم تاقاـــــــــــسمو داوم نع نوثحبت وأ ،ةيمسرلا ريغ وأ ةيمسرلا تاراـــــــــــبتخالاو تامييقتلا
.تاليضفتلا نم اهاوسو ،اهمّلعت مكلافطأل نوديرت
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 ةساردل مدقتلا ممهلا باحصأ نم برعلا ةبلطلل زوجي*
 ريغل صصخملا ررقملا مّلعت( ةيفاـــــــضإ ةغلك ةيبرعلا ةغللا
 قفرم بلط مــــــــــيدقت طرشب )ةيبرعلا ةغللاب نيقطاــــــــنلا
.ةمعادلا قئاثولاو دمتعملا يبطلا ريرقتلاب

ةيمالسإلا ةيبرتلا

 نيملسملا ةبلطلا عيمجل ةيمازلإ ةدام
.تايسنجلا عيمج نم

.نيملسملا ريغ ةبلطلل ةيرايتخا ةدام

 ةيبرتلا ةدام برعلا ةبلطلا ىقلتي
.ةيبرعلا ةغللاب ةيمالسإلا

 ةيبرتلا ةدام برعلا ريغ ةبلطلا ىقلتي
.ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيمالسإلا

 ةيبرتلا ةدام سرادملا ضعب مدقت دق
 ًاءدب ةعبّتملا سيردتلا ةغلب ةيمالسإلا
.11 ىتحو1 فصلا نم

ةيقالخألا ةيبرتلا

فوفصلا يف ةبلطلا عيمجل ةيمازلإ ةدام
.12 ىلإ1نم

.ةسردملا ىلإ دوعت سيردتلا ةغل

ةيبرعلا ةغللا

.ةبلطلا عيمجل ةيمازلإ ةدام

.*اهب نيقطانلا ةبلطلل ىلوأ ةغل

 اهب نيقطانلا ريغ ةبلطلل ةيفاـــضإ ةغل
 حبصتو ،9 فصلا ىتح ةيمازلإ ةروصب
نمفصلا يف مه نمل ةيراــيتخا ةدام

.12 ىتحو10

 ةيعامتجالا تاساردلا

فوفصلا يف ةبلطلا عيمجل ةيمازلإ ةدام
.9 ىلإ1نم

.ةسردملا ىلإ دوعت سيردتلا ةغل

ةيمازلإلا ةيميلعتلا داوملا
ً اعبت ةيلاـــــــتلا داوملاسيردت مــــتي ،بلاـــــــطلا ةـــسردمل يميــــــلعتلا جاـــــهنملا يف ةررـــقملا داوملا ىلإ ةفاــــضإلاب
 .هتنايدو ةيساسألا بلاطلا ةغلل

عاو درـــفكبلاطلا ومن داوــملا هذه ززـــعت
ٍ

.ةلودلل يعاــــــمتجالاو يفاــــــــقثلا عوــــنتلا رّدــقيو كردي 
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 نم يأ ءارجإ9 ىلإ3نمفوفصلا يف ينيبلفلاو يناتسكابلاو يدنكلاو يلاغنبلا جاهنملا نوسردي نيذلا ةبلطلا ىلع*
 وأ،)ACER-IBT( ،(ACER-ISA) ،(GL-PT)تارابتخا ةلسلس ،NWEA-MAP)( ً:ايونس ةيلاتلا ةيرايعملا تارابتخالا
)EI-ASSET(.

.ىرخألا جهانملا تارابتخا ىلع عالطالل يناثلا مسقلا ىلإ عوجرلا ىجري

اهؤارجإ بلاطلا ىلع بجاولا تامييقتلاو تارابتخالا
 ديدحت يف يسيردتلا رداكلا دعاست اهنأل ،مّلعتلاو سيردتلا ةيلمع نمً امهم ًاءزج تامييقتلا ربتعت
 نم ًاددعةيسردملا ملعتلا ةلحر لالخ بلاطلا يرجي ،كلذل .بلاطلا هجاتحي يذلا بسنألا معدلا
:لمشت- ةماع ةفصب- يهو ،تامييقتلاو تارابتخالا

๏تاراــــــــــبتخالالثم ،ةبلطلا مّلعت ىوتسم مييقتل ةسردملا اهيرجت :ةيلخادلا تاراــــــــــــبتخالا 
.ةيلصفلا فصن تاركاذملاو

๏لثم ةيلودةيميلعت تاـــــــــــسسؤم نم ةدمتعم تارابتخا يه :ةيلودلا سلاجملا تارابتخا 
 تايوتسملاو ،ماعلا يوناثلا ميلعتلا تاداــــهشل (GCSE)ةماعلا ةيوناثلا ةداهش تاناحتما
 ،(HSSC) تاناحتماو ،)IB Dip( تاناحتماو ،(BTEC) تاناحتماو ،(A-Levels) ةمدقتملا
ىجري( .ةيوناثلا ةلحرملا ةياهن يف ةداع ىرجُت يهوAbitur).( ةيوناثلا ةداهشلا تاناحتماو
.)تارابتخالا هذه تافيرعت ىلع عالطالل تاحلطصملا سوماق مسق ةعجارم

๏ةدئار ةيميلعت تاـــسسؤم اهريوطت ىلع تماق :تاعماجلاو تايلكلا يف لوبقلا تاناحتما، 
.اــــهريغو ،(BMAT) يويحلا بطلا يف لوبقلا رابتخاو ، (ACT)رابتخاو ،(SAT) رابتخا لثم

๏يسايقلا تارامإلا رابتخا ):(EmSATةيراـــيعملا ةينورتكلإلا تاراـــــــبتخالا نم ةعومجم وه
 ةعومجم ىلع قبطتو ،ةلودلا يف ةبلطلا ءادأ مييقتو ساــــــــيقل ةينطولا ريياعملا ىلع ةينبملا
يف كلذكو ،ةبلطلا لـــــــــــــيصحت عبتت نم ّنكمي ام ،10و8و6و4 ةيساردلا فوفصلا نم
 تاعماجلا ضعبو ةيموكحلا تاـــــعماجلاب قاحتلالل يساسأ لوبق راــــــيعمك12 فصلا ةياهن
.ةلودلا يف ةصاخلا

๏ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد اهضرفت يتلا تارابتخالا ةعومجم يه :ةدحوملا جهانملا تارابتخا –
.*يناثلامسقلا يف تارابتخالا هذهب ةقلعتملا ليصافتلا نودجت .جاهنم لكل يبظوبأ
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رخآ ىلإ يميلعت جاهنم نم بلاطلا لقن
:رابتعالا نيعب ةيلاتلا طاقنلا ذخأ عم ،رخآ ىلإ جاهنم نم بلاطلا لقن نكمي

๏يسارد ماع لك نم ربوتكأ فصتنم وه سرادملا رييغتل يئاهنلا دعوملا.

๏وأ(9 فصلا أدبي نأ دعب رخآ ىلإ جاــــــــــــهنم نم بلاــــــــــــطلا لقن مدعب سرادملا يصوت
 تاونسلا يف هئادأ ىلع ريثأتلا وأ ،ةيميداكألا هتريسم ليطعت بّنجتل كلذو .)هلداعي ام
 .ةيعماجلا ةلحرملا قبست يتلا ةيساردلا

:ةسردملا رييغتل طيطختلا دنع رابتعالا نيعب ةيلاتلا رومألا ذخأ بجي امك

๏لوادجلا ىلع عالطالا ىجري( لاــــــقتنالاب ريكفتلا دنع بلاـــــــطلا نوكيس ةنس/فص يأ يف 
.)جاهنم لكب ةقلعتملاو يلاتلا مسقلا يف ةدراولا

๏لبق ةيساسأ ةفرعم يأ ءانب ىلإ بلاطلا جاتحي له ؟لاقتنالا ةرادإ ةيلمع متتس فيك 
؟رخآ يميلعت جاهنم ةسارد يف ءدبلا

๏ةغل نوكتس لهو ؟ىرخألا جهاـــــــنملا يف سّردت يتلا ةيرايتخالاو ةيساسألا داوملا يه ام 
 ؟ةقباسلا ةسردملا يف هيلع تناك امع فلتختس مأ اهسفن يه ةديدجلا ةسردملا يف سيردتلا

๏ىلع هتردق لثم ،بلاـــــــطلل ةيعاــــــــــمتجالاو ةيسفنلا ةحصلاب ةقلعتملا ىرخألا لماوعلا 
 .كلذ ريغو قلقلا ةرادإ ،ةديدج مّلعت ةئيب عم فيكتلا
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 ةجاح ىدمو ،ةيوناثلا ةلحرملا ةداهش ةلداعم
 اهيلإ بلاطلا
 قاــــــــحتلالل مدقتلا يف اوبغرو ،ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو جاـــــــهنم ريغ جاهنم يأ مكلاــــــــفطأ سرد اذإ
ديفُت و ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو نم ردصتةلداعم ةداهش ىلإ نوجاتحي فوسف ،ةلودلا يف ةعماجب
.ةلودلا يف ةماعلا ةيوناثلا لداعي يميلعت ىوتسم ىلع لصاح بلاطلا نأب

:بجي ةداهشلا هذه ىلع لوصحلل

๏يلاتلا قفو ،12فصلل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو لبِق نم ررقملا ةيبرعلا ةغللا ناحتما زايتجا:
اهب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا•
اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا•

๏ةرازو لبِق نم ةررقملا ةيمالسإلا تاساردلا ناــــــــــحتما زايتجا نيملسملا ةبلطلا ىلع بجي 
:يلاتلا قفو ،12 فصلل ميلعتلاو ةيبرتلا
 ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلل ةيمالسإلا تاساردلا•
ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلا ريغل ةيمالسإلا تاساردلا•

๏لكب ةصاخلا ةيفاضإلا تاــــــــــــــــــبلطتملا ثيدحتو ريوطت ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو صرحت 
.ةرازوللينورتكلإلا عقوملا ةرايز ىجري ،ديزملا ةفرعمل .ةمظتنم ةروصب جاهنم

https://www.moe.gov.ae/ar/pages/home.aspx
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 انلافطأل ديرن يتلا ةيميلعتلا جهانملا فرعن |
     ؟دعب اذام ،اهتسارد

.رارقلاذاختانمةوطخدعبىلعمتنأ

๏بوغرملاجاهنملامدقتيتلاسرادملاراــــــــيتخالثلاثلامسقلايفةحضوملاةادألامادختسانكمي.

๏عملصاوتلامثنمو،ةراتخملاسرادملاىلعاهحرطنوديرتيتلاةلئسألابةمئاقدادعإبجي
.رمألابّتبلااهئوضىلعمتيل،ةيضارتفاوأةيصخشةرايزبيترتلسرادملاكلت

๏سرادملايفنيينعملاىلعاهحرطنكمييتلاةلئسألاضعبمضتةمئاقيلياميفدرون:

؟مّلعتلاوسيردتلايفةسردملابولسأوجهنوهام1.

جهانملانمهريغعمةنراقملابةسردملاجاهنمايازميهام2.
؟ةيميلعتلا

مييقتل"ءاقترا"جمانرببسحبةسردملامييقتةجرديهام3.
؟يبظوبأةرامإيفةصاخلاسرادملا

طاقنيهام،ةددعتمجهانممدقتةسردملاتناكلاحيف4.
؟اهنيبرايتخالانكميفيك؟اهنيبفالتخالاوهباشتلا

؟بلاطلالجسُيسفصيأيف5.

؟بلاطلامييقتمتيسفيكوةرممك6.

؟يسردملاهمويبلاطلايضقيسفيك7.

؟يساردلالصفلايفةبلطلاددعوهمك8.

؟ةراتخملاةسردملابقاحتلاللبلاطلاليجستنكميفيك9.
بجيةـنيعمتابلــطتموأةيمازلإتادنتــسمكانهله
؟لوبقللاهبءافيإلا
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؟اهتفرعم بجاولا لوبقلاو ليجستلا ديعاوم يه ام10.

 موسرلا نع رظنلا فرصبو ؟ةيساردلا موسرلا غلبت مك11.
بتكلا راعسأ لثم ةيفاضإ فيلاكت يأ دجوت له ،ةيساردلا
؟اهريغو ةلفاحلا موسرو

 نكمي لهو ،ةسردملا هبلطت دّدحميميلعتىوتسم دجوي له12.
؟بلاطلل دعقم نامض

 كلانه له ،ىرخأ ةلود وأ ةسردم نمبلاطلا لاقتنا لاح يف13.
؟اهب ءافيإلا بجي ةصاخ تابلطتم

 ةيبرعلا ةغللا ريوطت نأشب ةسردملا اهذختت يتلا ريبادتلا يه ام14.
؟ةبلطلا ىدل

؟ةيساردلا جهانملا نع ةجراخلا ةطشنألا يه ام15.

؟نيبوهوملا/ممهلا باحصأب ةصاخ تابيترت ةسردملا رفوت له16.

؟رّمنتلا عم لماعتت فيكو ،طابضنالا ةسردملا رفوت فيك17.

؟يعماجلا لوبقلا ةسردملا معدت فيك18.
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:يلفطل ةيسيئرلا تارابتعالا/تاليضفتلا

،نفلا خيراــــــــــــــــــتو،ةيبنجألا تاــــــــــــغللاك ،ةسردملا يف ةفلتخم عيضاومو داوم مّلعت يلفطل ديرأ :لاثم
.ةيسايسلا مولعلاو

.1

.3

:ةيلاتلا تاوطخلا:سرادملا ءامسأب ةرصتخم ةمئاق

.2

.3

.4

.5

تاحيضوت/ةلئسأ تايبلسلا  تايباجيإلا

Curriculum 1: :لوألا جاهنملا

Curriculum 2: :يناثلا جاهنملا

Curriculum 3: :ثلاثلا جاهنملا

     رومألا ءايلوأل يميلعتلا جاهنملا رايتخا ةادأ |
.مكلافطأل ةبسانملا سرادملاو جهانملا نأشب رارقلا ذاختا يف مكدعاـــسي نأ وجرن يذلا ططخملا اذه مكيلإ

.2

.3

.1

.4

.5

2.

1.



يناثلا مسقلا
14 ـلا ةـــــــــــيمـيـلعتلا جهاــــنملاىلع ةءاضإ
 ةراــمإ يفةصاخلاسرادملا اهرــفوت يتلا جهاـــنملا ىلع مكفيرعت يف مـــــسقلا اذه يف ةدراولا تامولعملا ديفت
.مكل لثمألا رايتخا يلاتلابو ،يبظوبأ
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 يكيرمألا جاهنملا |
  ةماع ةحمل

๏ةيساــــسألا ةيموــــــكحلا ريياــــعملا يبظوبأ يف ةيـــــكيرمألا جهاـــنملا سّردت يتلا سرادملا مظعم عبتت 
.مداقلا ليجلل مولعلاو ،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللاداوم يف ةكرتشملا

๏جهاــــنملا سرادم ىدحإ يف نوسردي نيذلا ،)هدعب امو9 فصلا( ةيوناثلا ةسردملا ةبلطل نكمي 
 نم راـيتــــخالا قيرط نع ةـــــيميلعتلا )مهتــفرعم وأ مهتبرجت( مــــهتاربخ صيـــصخت ةيـــــكيرمألا
.ةيرايتخالا داوملا ةعومجم



 ةيساردلا لحارملا
๏تاونس3 نس ذنم ةضورلا لبق ام ةلحرم يف ةداع لوبقلا ةيلمع أدبت. 

๏ةضورلا ةلحرم دعبً اماع12 ةدمل ةساردلا.

๏ددع لثمت يهو ،ةيوناثلا ةسردملا يف ةررقملا سوردلا ىلع "ةدمتعملا تاعاسلا" مسا قلطي 
.بلاطلا اهلمكي يتلا ةيساردلا تاعاسلا

๏ىوتسمسكعي يملع لهؤم وهو ،ةماـعلا ةيوناـــــثلا ةداهش ىلع اولصحيل ةبلطلا جرختي 
.12 ىلإ9نمفوفصلا يف بلاطلا

๏يكيرمألا جاــــــــهنملا نوسردي نيذلا ةبلطلا اهضوخي يتلا مّلعتلا ةلحر يلاتلا لودجلا حضوي.

18

فصلا  رمعلا

ةضورلا لبق ام ةلحرم 4-3

KG1 5-4

KG2 6-5

1 فصلا 7-6

2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلا 12-11

7 فصلا 13-12

8 فصلا 14-13

(Freshman) 9 فصلا 15-14

(Sophomore) 10 فصلا 16-15

(Junior) 11 فصلا 17-16

(Senior) 12 فصلا 18-17
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تارابتخالا
๏ةيجراخ وأ ،)ملعملا اهميقيو اهعضي يأ( ةيلخاد يكيرمألا ميلعتلا ماظن يف تارابتخالا نوكت دق 

AP).( مدقتملا ىوتسملا تارابتخاو ،MAP)( يميداكألا مدقتلا سايقم لثم

๏ىلعبجي يجراخ لهؤم وأ ناــــــــــحتما دجوي ال ،ىرخألا ةيميلعتلا جهاـــــنملا مظعم سكع ىلع 
 لدعم ىلعةبلطلا لصحي .ةماعلا ةيوناثلا ةداـــــــــــــــهش ىلع لوصحلاو جرختلل هزايتجا بلاطلا
.ةساردلا مهمامتإ دنع يميداكألا مهليصحت ىلع رشؤمك (GPA)يمكارتلا تاجردلا

๏ةيراــــــيتخالا مدقتملا ىوتسملا تارابتخا(AP) ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط اهيرجي ةيرايعم تارابتخا يه 
.ةررقملا داوملا يف يساردلا مهاوتسم سكعتل

๏مدقتملا ىوتسملا تاراـــــــبتخا يف تاجردلا ىلعأ باستحا متي(AP) لجس يف ةدمتعم تاعاسك 
.ةعماجلا يف بلاطلا

๏ةيساردلا ةءافكلا رابتخا ءارجإ ةبلطلل نكمي ،11 فصلا يف )(SAT، ةيكيرمألا تايلكلا رابتخا وأ 
(ACT)، تاــــــــــــيلكلا ىلإ مدقتلل ةيساـــــــــسألا طورشلا نم ناَّدعُي نادحوم ناراــــــــــــبتخا امهو 

.ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تاعماجلاو

๏رابتخا ءارجإ رايتخا10 وأ9و8 فوفصلا ةبلطل نكمي(PSAT) وهو ،تاــــــــــــجردللً اعبت كلذو 
SAT).( ةيساردلا ةءافكلا تارابتخا نم يريضحت رابتخا

๏راــــــــــبتخا ءارـجإ9 ىلإ3 فصلا نم ةيكيرمألا جهاـــــــــنملا نوـــــــــــسردي نيذلا ةبلطلا عيمج ىلع 
)(NWEA-MAP، رابتخا وأ(LOWA) ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةيساسألا تاراهملل )ةءافك/ةءارقلا 
.مولعلاو،تايضايرلاو ،)ةغللا مادختسا
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دامتعالا
:ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةيميلقإ دامتعا تاهج سمخ نم ةدحاو لبق نم سرادملا دامتعا متي دق

๏تايلكلاو سرادملل يلودلا دامتعالل ةيكيرمألا ةيعمجلا ).(AIAA

๏ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا ناجل– ىطسولا تايالولا ةطبار ).(MSA-CESS

๏تايلكلاو سرادملل دنالجنإ وين ةعيمج ).(NEASC

๏تايلكلاو سرادملل ةيبرغلا ةطبارلا– سرادملا دامتعا ةنجل ).(ASC-WASC

๏دامتعا )(Cogniaاقباس فورعملا ً).(AdvancED

 ةيفاضإ تامولعم
๏انه رقنلا ىجري ،ةكرتشملا ةيساسألا ريياعملا لوح رثكأ ليصافتل

๏انه رقنلا ىجري ،يناثلا ليجلل مولعلا ئدابم لوح رثكأ ليصافتل

http://www.corestandards.org/
https://www.nextgenscience.org/


يلاغنبلا جاهنملا |
  ةماع ةحمل

๏ةينطولا جهاــــــــنملا ةرادإ سلجم نم ةدمتعملا جهاــــــنملا يبظوبأ يف ةيلاـــغنبلا ةسردملا عبتت 
 .ةيسردملا بتكلاو

๏ةغللاو ،تايضايرلاو ،ةيلاغنبلا ةغللا نم لك ةيلاغنبلا ةسردملا يف ةيساسألا داوملا لمشت 
.ىقيسوملاو ،فرحلاو نونفلاو ،ةيضايرلا ةيبرتلاو ،ةيمالــسإلا ةيبرتلاو ،مولعلاو ،ةيزيلجنإلا

๏سيردت متي نيح يف ،ةيزيلجنإلا وأ ةيلاـــغنبلا ةغللاب مهميلعت مألا دلبلا يف ةبلطلا ىّقلتي 
.ةيزيلجنإلا ةغللاب يبظوبأ يف يلاغنبلا جاهنملا

๏يلاعلا مهميلعت ةريسم لامكتسالً اسلسو ًالماكتمً اساسأ ةبلطلل يلاـــــغنبلا جاهنملا رفوي 
.شيدالغنب يف

 ةيساردلا لحارملا
๏تاونس5 و4 نس نيب ام ةضورلا ةلحرمب قاحتلالاب بلاطلا أدبي.

๏اماع12 وأ ،ةماعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع لوصحلل ةساردلا نم تاونس10 ةبلطلا لمكي ً
.ايلعلا ةماعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم لهأتلل ةساردلا نم

๏ةيـــــــساردلا داوملا نم ةددحم ةعوــــــمجم راــــــــيتخا ةبلــطلل نكمي ،8 فصلا ماــــــمتإ دعب 
 تاــــــسارد امـــه يبــــــــظوبأ يف ناــــمدقملاناراــــــــــــسملا."ملعتلا تاــقاــــسم" ىمــــــست يتلا
 .مولعلا وأ ةراجتلا/لامعألا

21
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فصلا  رمعلا

KG/KG1 5-4

KG/KG2 6-5

1 فصلا 7-6

2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلا 12-11

7 فصلا 13-12

8 فصلا 14-13

9 فصلا 15-14

10 فصلا 16-15

11 فصلا 17-16

12 فصلا 18-17

تارابتخالا
ةيوناثلاو ةطسوتملاةلحرملا ميلعتل اكد سلجم تاراـــــــبتخا ىلإ يبظوبأ يف يلاغنبلا جاـــــهنملا ةبلط عضخي
 :يلاتلا قفو

๏ةيئادتبالا ةلحرملا ةداهش )(PSC:5 فصلا ةياهن ناحتما مهمامتإ ىدل اهيلع ةبلطلا لصحي.

๏ةيدادعإلا ةلحرملا ةداهش )(JSC:8 فصلا ةياهن يف ةبلطلا هيرجي ناحتما وهو.

๏ةيوناثلا ةلحرملا ةداهش (SSC):10 فصلا ةياهن يف ةبلطلا هيرجي ناحتما وهو. 

๏ايلعلا ةيوناثلا ةداهشلا (HSC):12 فصلا ةياهن يف ةبلطلا هيرجي ناحتما وهو. 
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دامتعالا
 ميلعتلا سلاجم لبق نم ةدمتعملا باــــــستنالا جمارب يف ةيلاــــــــــغنبلا سرادملا نم ديدعلا كراشت
BISE).( ةيوناثلاو ةطسوتملا ةلحرملا ميلعتل اكد سلجم لثم ،شيدالغنب يف جهانملاو يسردملا

๏سلجم عم "ةكارش" وأ اهب فرتعم ةيعمج سرادملا ئشنت ةكراـــــــــــــــــــشملا كلت لالخ نم 
.هراتخت يميلعت

๏ةيميلعتلا سلاجملا تارابتخا ءارجإ وأ داوملا سيردت سرادملل نكمي ال ،باستنالا نودب.

๏دكأتلا دعب تاونس4 لك اهتيوضع ددجتو ،باــــستنالا جمارب يف ةيوضعلا سرادملا حنمُت 
.سلجملا طورشو دونبب اهمازتلا نم

 ةيفاضإ تامولعم
๏لكل ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع اهنودجت ميلعتلا ماظنو ةفلتخملا تارابتخالا سلاجم نع رثكأ ليصافت 

 ،يلاعلاو يوناثلا ميلعتلا ةرئادو ،يئادتبالا ميلعتلا ةرئادو ،شيدالغنب يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو :نم
.يلاعلاو يوناثلا ميلعتلا سلجمو ،يميلعتلا اكد سلجمو

http://www.moedu.gov.bd/
http://www.dpe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dhakaeducationboard.gov.bd/
http://www.educationboard.gov.bd/
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يناطيربلا جاهنملا |
  ةماع ةحمل

๏ةموكحلا نم ةلومملا ريغ( ةلقتسملا سرادملا نأ الإ ،ًادحومً ايميلعتً اجاهنم ةدحتملا ةكلمملا رفوت(
 سرادم نيب مّلعتلا جئاتن يف نياـــــــبتلا نإف ،كلذل .فلتخم يميلعت جاــــــهنم قيبطت راتــــــخت دق
 .دراو ةيناطيربلا جهانملا

๏مولعلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللاو ،تاــــــيضايرلا :ةيلاتلا ةيمازلإلا داوملا دحوملا يناطيربلا جاهنملا لمشي، 
 ،ةيندبلا ةيبرتلاو ،ىقيسوملاو ،ميمصتلاو نونفلاو ،ايفارغجلاو ،خيراتلاو ،ايجولونكتلاو ميمصتلاو
.ةثيدحلاو ةميدقلا ةيبنجألا تاغللاو ،)رتويبمكلا مولع( ةبسوحلاو

๏لثم ةيناـطيربلا ةيوناثلا سرادملا تاــــــــناحتما نم اهبستكي يتلا بلاـــــــــــطلا تالهؤم(GCSEs) ،
(IGCSEs)،و)(A-Levelsاهجراخو ةلودلا تاعماج يف لوبقلل عساو قاطن ىلع اهب فرتعم.
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فصلا رمعلا  ةلحرملا
FS1 4-3

ةركبملا سيسأتلا ةلحرم
FS2 5-4

1 ةنسلا 6-5
ىلوألا ةيساسألا ةلحرملا

2 ةنسلا 7-6
3 ةنسلا 8-7

ةيناثلا ةيساسألا ةلحرملا
4 ةنسلا 9-8
5 ةنسلا 10-9
6 ةنسلا 11-10
7 ةنسلا 12-11

8 ةنسلاةثلاثلا ةيساسألا ةلحرملا 13-12
9 ةنسلا 14-13
10 ةنسلا 15-14

ةعبارلا ةيساسألا ةلحرملا
11 ةنسلا 16-15
12 ةنسلا 17-16

ةسماخلا ةيساسألا ةلحرملا
13 ةنسلا 18-17

 ةيساردلا لحارملا
 ريياعملا كلذكو ،ليصفتلاب اهسيردت متي يتلا داوملا )ةدحوملا( ةينطولا ةيناطيربلا جهاــــــنملا راطإ حضوي
 ،(KS) "ةيساـــــسألا لحارملا" ىلإ مسقم وهو،ةررقم ةدام لك يف اهقيقحت بلاــــــطلا ىلع بجي يتلا
(KS4). ىتحوKS1)( نم جردتت يتلاو

:ةيسيسأتلا ةلحرملا
๏ةيميلعت جمارب مدقت سرادملا مظعم نأ الإ ،تاونس سمخ نس نم طقف يمازلإ ميلعتلا 

EYFSF).( ةركبملا ةيسيسأتلا ةلحرملاب فرعي ام راطإ يف ةسردملا لبق ام ةلحرمل
๏ةركبملا تاونــــسلل ىلوألا ةيسيسأتلا ةلحرملا ةداع ىلوألا تاونـــسلا لمـــشت (FS1)، ةلحرملاو 

FS2).( ةيناثلا ةيسيسأتلا
๏ةلحرم يفبلاــــطلا لوبق متي يكل(FS1) ، لوألا لولحب تاونس3 رمعلا نم غلبي نأ بجي 

 .لوبقلا ماعيف ربمتبس رهش نم

:ةيساسألا لحارملا
๏ىلع عالطالا ىجري .ةفلتخملا ميلعتلا تاـــــــــــــــــــيوتسم ىلإ ريشتو ،ةيسيسأتلا ةلحرملا دعب يتأت 

.ةيرمعلا ةئفلا بسح ةمسقملا لحارملا كلت مهفل هاندأ دراولا لودجلا
๏فوفصلا نم ًالدب تاونسلا مدختسي يناـــــــــــطيربلا يميلعتلا ماــــــــــــظنلا نأ ةظحالم ىجري.
๏اذكهو ،2 فصلا لباقت3 ةنسلاو ،1 فصلا لباقت2 ةنسلا.
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تارابتخالا
:بلاطلا ملعت ةلحر رادم ىلع ةيلاتلا تارابتخالا ىرجت

๏)FS2(: موقيو ،بلاــطلالكل ةركبملا تاونسلل ىلوألا ةيسيسأتلا ةلحرملا فلم ملعملا دِعُي 
.ملعتلا ةرتف لالخ هئادأ نع لماش فلمءاشنإل هثيدحت ىلع

๏ءادأ ىوتسم نكي مل اذإ .ملعملا هيرجييذلاويمسرلا تاـــــيتوصلا ملع راـــــبتخا :1 ةنسلا 
.2 ةنسلا يف ىرخأ ةرم رابتخالاىرجُي ،يفكي امب ًالوبقمبلاطلا

๏ميقرتلاو ،دعاوقلاو ،ةءارقلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةيمسرلا ةدحوملا تارابتخالا :2 ةنسلا، 
 ملعملا موقيف عاـــــمتسالاو ثدحتلاو ،ةباتكلاو ،مولعلا داوم امأ .تاــــــيضايرلاو ةئجهتلاو
 .اهمييقت ىلع

๏ةيزيلجنإلا ةغللا يف بلاـــــطلا ىوتسمل ملعملا تاـــــــمييقتو ةينطولا تاراــــــــبتخالا :6 ةنسلا 
.مولعلا ةدام يف كلذكو،تايضايرلاو

๏رابتخا ةبلطلا ضعب يرجي دق :10 ةنسلا )GCSEs( وأ IGCSE)(.

๏رابتخا ةبلطلا ضعب يرجي :11 ةنسلا )GCSEs(وأ )IGCSE(، رخآ يمسر راــبتخا يأ وأ.

๏تارابتخا :13 ةنسلا )(A-Levels، يعماجلا لوبقلل يساسأ لهؤم وهو.

،GL-PT(، )PTSPTM(تاراــــبتخا ةلسلس زاـــــيتجا10 ىلإ4 نم تاونسلا يف ةبلطلا عيمج ىلع
(PTE،مولعلاو،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف.



دامتعالا
๏جراخلا يف ةيناطيربلا سرادملا دامتعاك دامتعالا جمارب يف ةيعاوط سرادملا كراشت دق 

)BSO( ةيناطيربلا ميلعتلا ةرازو هترقأ يذلاو )DfE(.

๏تاراهملاب ةبلطلا ديوزتب موقت اـــــــــهنأ نمضي داــــــــمتعالا اذه ىلع ةسردملا لوصح نإ 
.يناطيربلا ميلعتلا ماظنب قاحتلالا ةداعإ/قاحتلالل ةبولطملا تالهؤملاو

 ةيفاضإ تامولعم
๏انه رقنلا ىجري ،يناطيربلا جاهنملا لوح ىفوأ ليصافتل.

๏انه رقنلا ىجري ،ةركبملا ةيسيسأتلا ةلحرملا لوح ىفوأ ليصافتل.

๏انه رقنلا ىجري ،4 ىلإ1ةلحرملا نم ةيساسألا لحارملا لوح ىفوأ ليصافتل.

๏تاناحتما لوح ىفوأ ليصافتل )(GCSEsو)(A-Levels، انه رقنلا ىجري.
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https://www.gov.uk/national-curriculum
https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4
https://www.ocr.org.uk/


يدنكلا جاهنملا |
  ةماع ةحمل

๏اهتاناحتماو اهجهانم ريوطت ىلع موقت ةعطاقم لك نأ يأ ،يزكرمال ادنك يف ماعلا ميلعتلا 
.اهب ةصاخلا

๏ةعطاـــــــــقم وأ اتربلأ ةعطاــــــــقم جاــــــــهنم يبظوبأ يف ةيدنكلا جهاـــــنملا مدقت يتلا سرادملا عبتت 
 .اشوكس افون

๏مولعلاو ،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا نونف لثم ةررقملا داوملا بناج ىلإ يدنكلا جاهنملا مضي 
تاءافكلاو تاراـــهملا نم ةعومجم ةيمنت ىلإ فدهت ةددحم ًاداوم ،ةيعاـــــــــمتجالا تاـــساردلاو
:يلاتلا قفو ،ةبلطلا ىدل
 ،ايجولونكتلاو ةينهملا تاساردلاو ،ةيندبلا ةيبرتلاو ،ةينهملا ةايحلا ةرادإ :اتربلأ ةعطاقم جاهنم•

.ةبلطلا تامامتها بسانت يتلا ةيرايتخالا داوملا نم ةعومجمو
 تاـــــساردلاو ،عمتجملاو ةيصخشلا ةيمنتلاو ،ةيحصلا ةايحلا :اشوكس افون ةعطاقم جاهنم•

.ةبلطلا تامامتها بسانت يتلا ةيرايتخالا داوملا نم ةعومجمو ،ةيملاعلا

 ةيساردلا لحارملا
๏ةسماخلاو ةعبارلا نس يف ةضورلا فوفصب لافطألا قحتلي.

๏اولصح اذإ ةيوناثلا ةسردملا مولبد ىلع نولصحي ميلعتلا نمً اماع رشع ينثا ةبلطلا مامتإب 
.مهتعطاقم يف ةبولطملا تالهؤملا ىلع

28



29

اتربلأ ةعطاقم/فصلا اشوكس افون ةعطاقم/فصلا رمعلا

KG1 KG1 5-4
KG2 KG2)ةيساسألا ةلحرملا( 6-5

1 فصلا 1 فصلا 7-6
2 فصلا 2 فصلا 8-7
3 فصلا 3 فصلا 9-8
4 فصلا 4 فصلا 10-9
5 فصلا 5 فصلا 11-10
6 فصلا 6 فصلا 12-11
7 فصلا 7 فصلا 13-12
8 فصلا 8 فصلا 14-13
9 فصلا 9 فصلا 15-14

(level-10)10 فصلا 10 فصلا 16-15
(level-20)11 فصلا 11 فصلا 17-16
(level-30)12 فصلا 12 فصلا 18-17

تارابتخالا
اتربلأ ةعطاقم جاهنم

๏ةيونسلا ةيميلقإلا ليصحتلا تارابتخا(PAT) 9و6و3 فوفصلل.
๏يجراخلا مييقتلاو ،)ةيساردلا تارودلا مامتإل ةبولطملا ماـــــــهملا( ةيلخادلا تاـــــمييقتلا ديفت 

.12 فصلا ةياهن يف ةيوناثلا مولبد ةبلطلا حنم يف )تارابتخالا(
๏ةلحرملا زاجنإةداــــــــــــهش ىلع لوصحلا رايتخا ةبلطلل نكمي ،تاراــــــبتخالا كلت نع ليدبكو 

 يبلت ال ةداـــهشلا هذه نكل .ةيساردلا تارودلا نم لقأ ددع لامكإ لالخ نم ةيوناــــــــثلا
.ادنك مومع يف يعماجلا لوبقلا تابلطتم نم ىندألا دحلا

:اشوكس افون ةعطاقم جاهنم
๏8و6و2 فوفصلل اشوكس افون تارابتخا.
๏10 فصلل تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا داوم يف اشوكس افون تارابتخا.
๏تاراــــبتخا ةجيتنو يلخادلا مييقتلا ساسأ ىلع ةيوناثلا ةلحرملا مولبد ىلع ةبلطلا لصحي 

.اشوكس افون
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دامتعالا
:اتربلأ ةعطاقم جاهنم

๏اتربلأ جاـــــــهنم ميدقت نم اــــــــــــــــهنيكمتل ةيلودلا سرادملا عم ةيميلعتلا اتربلأ ةئيه نواعتت 
.اهتبلطل ةيوناثلا ةلحرملا مولبد حنمو ،هب ةطبترملا تالهؤملاو

๏اـــتربلأ نم ةدمتعم ةيلود ةسردم دامتعا ىلع ةسردملا لصحتل(AAIS) ، عضخت نأ بجي 
.دامتعالا تابلطتم ىلإ لاثتمالا نم دكأتلل ةرمتسملا ةبقارملاو شيتفتلل

:اشوكس افون ةعطاقم جاهنم

๏اشوكس افون جماـــــــنرب دامتعا ىلع لوصحلا )ةصاخلاو ةيموكحلا( ةيلودلا سرادملل نكمي، 
 .ةيوناثلا اشوكس افون مولبد ليصحت ةيناكمإ اهتبلط حنمو

๏ةرئاد نم نوشتفم هب موقي يذلا يونسلا شيتفتلل عضخت ،ةدمتعم سرادملا حبصت يكل 
 .اهب فرتعملا تاعقوتلاو ريياعمللً اقفو كلذو ،اشوكس افون يف ميلعتلا

 ةيفاضإ تامولعم
๏انهوانه رقنلا ىجري ،اتربلأ جاهنم نع ىفوأ ليصافتل.

๏انه رقنلا ىجري ،اشوكس افون جاهنم نع ىفوأ ليصافتل.

https://www.alberta.ca/education-training.aspx
https://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/
https://curriculum.novascotia.ca/


يسنرفلا جاهنملا |
  ةماع ةحمل

๏ةفاقثلاو تاراهملاو ،ةفرعملا ىلع زكري ًادحومً اجاهنم اسنرف يف ميلعتلا ةرازو تعضو.

๏مهتاــــــيح يف حاجنلا نم مهنيكمتل ةيساسألا تاراهملاو ةفرعملا يسنرفلا جاهنملا ةبلط بستكي 
.ًالبقتسم عمتجملا يف نيلعاف ًادارفأ اونوكيلو ،ةيصخشلاو ةيميلعتلا

๏يهو .اسنرف سرادم يف مدختسملا ماعلا فينصتلا ماظن يبظوبأ يف ةيسنرفلا سرادملا دمتعت 
قّبطت وأ تبسلا مايأ اهباوبأ حتفت نأب اسنرف يف سرادملا ضعب هعبتت يذلا ماــــظنلاب لمعت ال
.ماود فصن ءاعبرألا موي اهيف ماودلا

 ةيساردلا لحارملا
๏ةضورلا ةلحرمب أدبت ،5 ىلإ1 نم تاقلح نع ةرابع لحارم سمخ ىلإ ميلعتلا ماظن مسقني 

.12 فصلاب يهتنتو

๏(يمازلإلا ميلعتلا نم ةريخألا ةنسلا )ةيئاهنلا(5 ةقلحلا لمشتSeconde(. ةبلطلا لمكيو 
.)Première( ةلحرم مهتسارد- ملعتلا ةلحر ةعباتمو ةعماجلاب قاحتلالاب نيبغارلا

๏ةلحرم ىتح مّلعتلا يف رارمتسالا لاح يف (Première)، ةداهش لينل تاراـــــــــــسم ثالث رفوتت 
 جاـــــــهنملا قبطت يتلا سرادملا نأ ملعلا عم .ةماــــــــــعلاو ،ةيجولونكتلاو ،ةينهملايهوايرولاـــكبلا
.يلاعلا ميلعتلاةلحرمل ةبلطلا راسملا اذه دِعُيو،طقف ماعلا راسملا مدقت يبظوبأ يف يسنرفلا

๏ملعت ةبرجتىلإ ةنورملا نم ربكأ تايوتسم ةفاضإ فدهب ًارخؤم ةماــــــــعلا ايرولاكبلا ليدعت مت 
.ةيمازلإلاريغو ةيمازلإلا داوملا لمشت لازت ال كلذ عم يهو ً.اصصخت رثكأ نوكتلو ،بلاطلا
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ةنسلا رمعلا ةقلحلا  ةسردملا

ةركبملا ةلحرملا PS 4-3
1 ةقلحلا

)ركبملا ميلعتلا(

 ةضورلا
 ةلحرملا(
)ةركبملا

ةطسوتملا ةلحرملا MS 5-4

ةيديهمتلا ةلحرملا GS 6-5

ةيريضحتلا ةلحرملا CP (1) 7-6
2 ةقلحلا

)يساسألا ميلعتلا(  ةلحرملا
ةيئادتبالا

ةيئادتبالا ةلحرملا CE1 (2) 8-7

ةيئادتبالا ةلحرملا CE2 (3) 9-8

1 ةطسوتملا ةلحرملا CM1 (4) 10-9
3 ةقلحلا

)دادعإلا(
2 ةطسوتملا ةلحرملا CM2 (5) 11-10

ةسداسلاةلحرملا 6 eme (6) 12-11
 ةيلكلا
 ةلحرملا(
)ةطسوتملا

ةسماخلاةلحرملا 5 eme (7) 13-12
4 ةقلحلا

)ريوطتلا(
ةعبارلا ةلحرملا 4 eme (8) 14-13

ةثلاثلا ةلحرملا 3 eme (9) 15-14

ةيمازلإلا ةلحرملا 2 nde (10) 16-15  ةنسلل ريضحتلا
ةيئاهنلا

5ةقلحلا
هيسيللا
 ةلحرملا(
)ةيوناثلا

 ةيريضحتلا ةلحرملا
جرختلل 1 ere (11) 17-16

ةيئاهنلا ةنسلا
 ةيئاهنلا ةلحرملا
)جرختلا(

Terminale
(12) 18-17



33

تارابتخالا
๏1فصلا يفو ،يساردلا ماعلا ةيادب يف ةيمسرلا تارابتخالا ىرجت(Cours Preparatoire)،

Cours)2 فصلاو Elementaire)، 4فصلاو(Cours Moyen 6 فصلاو ،(1
)Sixieme(،10 فصلاو.(Seconde) 

๏9 فصلا ةياهن يف(Troisieme)، ةيسنرفلا ةغللا يف ةيباتك تاــــــــــناحتما ةعبرأل ةبلطلا عضخي، 
 ةبلطلا ىلع نيعتيو .ةلباقم ءارجإو عورشم ضرعو ذيفنت عم،مولعلاو،خيراتلاو ،تايضايرلاو
 لصحيو ،لبقتسملايف ةيميلعتلا تاراــــــيخلا ددحت ال ةبلطلا جئاتن نأ ديب ؛ةفاك طورشلا ءافيتسا
.)DNB( هيفيرب ود لانويسان مولبد ىلع نوحجانلا ةبلطلا

๏12 فصلا ةياهن يف)(Terminale، مييقت وهو ،ةماعلا ايرولاكبلا ةداهش ىلع ةبلطلا لصحي 
 ايرولاكب ةداــهش ةبلطلا حنمي ،جرختلا دنعو .يلاــــــعلا ميلعتلا ةعباــــــتمل بولطم دحوم ينطو
.داوملا عيمج يف ليصحتلا ليصافت نمضتت

دامتعالا
๏ةلاكو لبِقنم شيتفتلل عوضخلا اـــــــــسنرف جراخ سرادملا ىلع بجي دامتعالا ىلع لوصحلل 

 .يسنرفلا ميلعتلا ماظن ريياعمل لاثتمالا لفكي اذهو ، (AEFE)جراخلا يف ةيسنرفلا ميلعتلا

๏يتاذلا مييــقتلا ناــــــجل لالخ نم ماظتناب اهـــثيدحت متيو ةسردملل داــــــــــــمتعالا ةداهش حنمُت 
 سرادملا عيمجل يمـسرلا شيتفتلا ىلإ ةفاــضإلاب،تاونس سمخ اــــهتدم ةرود يف شيتفتلاو
.يبظوبأ يف

 ةيفاضإ تامولعم
๏انه رقنلا ىجري ،يسنرفلا ميلعتلا ماظن نع ىفوأ ليصافتل.

https://www.education.gouv.fr/
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يناملألاجاهنملا|
ةماعةحمل

๏اهتاناحتماو اهجهانم عضو نع ةلوؤسم ةيالو لك نأ يأ ،يزكرمال ايناملأ يف ماعلا ميلعتلا. 
 .اهيلإ بستنت يتلا ةيالولا جهانم يبظوبأ يف ةيناملألا سرادملا مدقت ،اذهبو

๏ةغلك ةيناملألا دمتعت يهو ،اـــــيجنروث جاهنم مدقت ،يبظوبأ يف ةدحاو ةيناملأ ةسردم دجوت ً،ايلاح 
 .ميلعتلل

๏ةلحرملا يف اــــــــــــــــــــمأ .ةضورلا ةلحرم يف بعللا لالخ نم مّلعتلا ىلع يوبرتلا بولسألا زكتري 
 ةبلطلا ةسارد يف ربكألا ةحاسملا تاــــــيضايرلاو،مولعلاو ةيناملألا ةغللا داوم لتحتف ةيئادتبالا
.ىرخألا داوملاب ةنراقم

๏ةيئادتبالا ةسردملا دعب هنأ يف يناملألا ميلعتلا ماظنل ةزيمملا ةمسلا لثمتت(Grundschule) 
 مهدعاـــسي اذهو ،مهتاراهملً اعبت يوناثلا ميلعتلا يف ةفلتخم تاراسم ىلع ةبلطلا عيزوت متي
.ينهملا مهلبقتسم وحن مهقيرط قش ىلع
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 ةيساردلا لحارملا
๏تاونس ثالث ةدمل رمتستو ةثلاثلا نس يف ةضورلا ةلحرم أدبت.

๏4 فصلا ىتحو1 فصلا نم ةيئادتبالا ةلحرملا نوكت.

๏يف ةيلاتلا ةيميلعتلاتاراسملا دحأ يف ةبلطلا عضو متي ،يبظوبأ يف ةيناملألا ةسردملل ةبسنلاب 
:5 فصلا ةياهن
•)(Hauptschule:ينهملا ميلعتلل ةبلطلا دادعإ متي ثيح. 
•(Realschule)ةيميلعتلا تارايخلا نم ةعساو ةعومجم:ميلعتلا نم طسوتملا ىوتسملا. 
•(Gymnasium): يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ةساردلل ةبلطلا ليهأت متيثيح.
•(Gesamtschule):ركذلا ةفنآ تاراسملا ةفاك نم جيزم. 

๏راـــــــــــــــــسمب ةبلطلا ةيبلغأ قحتليو،تاراـــــــــــسملا كلت عيمج يبظوبأ يف ةيناملألا ةسردملا مدقت 
)(Gymnasiumةعماجلاب قاحتلالل مهلهؤي يذلا.

๏8 فصلا ىتح رخآ ىلإ راسم نم لاقتنالا رايخ ةبلطلا كلمي.

๏راــــسمب نوقحتلملا ةبلطلا كلمي )(Realschuleبـيردتلا ىلإ لوــــحتلاو ةــــــسردملا كرت رايخ
ىلإ لاـــقتنالا مهنكمي ،يفكي اــمب ةديج تاـــــجرد زارحإ لاح يفو .10 فصلا ةياـــــهن يف ينهملا
)(Gymnasiumيعماجلا لوبقلا ناحتما مامتإل(Abitur) 12 فصلا يف.
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صلا/ىوتسملا
ف رمعلا ةيساردلا ةئفلا

KG1 4-3
KG2ةضورلاةلحرم 5-4

KG3 6-5
1 فصلا 7-6

ةيئادتبالاةلحرملا
2 فصلا 8-7
3 فصلا 9-8
4 فصلا 10-9
5 فصلا 11-10 Gesamtschule Gymnasium Realschule Hauptschule

6 فصلا 12-11
7 فصلا 13-12
8 فصلا 14-13
9 فصلا 15-14
10 فصلا 16-15
11 فصلا 17-16
12 فصلا 18-17

تارابتخالا
๏مييقتو،ةرشابملا ةبقارملا قيرط نع ةبلطلا مييقتب نوملعملا موقي ،ةضورلا ةلحرم فوفص يف 

 .ةيكرحلاو ةينفلا تاراهملا ناقتاو ،يعامتجالا كولسلاو ،ةغللاو ،يفرعملاو يلاعفنالا روطتلا

๏يساردلا جاهنملا ريياعملً اقفو ةبلطلا مييقتب نوملعملا موقي ،ةيئادتبالا ةلحرملا فوفص يف. 

๏يف8و6و3 فوفصلا ةياـــهن يف ةءاــــفكلا تاراــــــبتخا ةيناملألا يبظوبأ ةسردم يف ةبلطلا يرجي 
.تايضايرلا يفو ،ةيزيلجنإلاو ةيناملألا نيتغللا
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๏ررقملا ناحتمالل مهزايتجا دعب ةيناملألا ةغللا ةداهش ىلع ةبلطلا لصحي ،6 فصلا ةياهن يف.

๏راسملا ةبلطل حاتُي(Realschule) ناحتما ىلإ مدقتلا(Realschulabschluss) ةياــــــهن يف 
 ةبلطلل نكمي ،لهؤملا اذهبو .ةيوفشو ةيباتك تارابتخا نم ناحتمالا اذه فلأتيو ،10 فصلا
 نأ ةطيرشGymnasium)( راــسم ىلإ اولقتني نأ وأ ،ينهملا بيردتلل دهعمب قاحتلالا رايتخا
.كلذل مهلهؤت تاجرد ىلع اولصحي

๏يلودلا يناملألا يعماجلا لوبقلا ناحتما (Abitur)، لوبقلا ناحتما نم ةقومرملا ةخسنلا وهو 
 نم ددع ىرجُي ،يبظوبأ سرادم يفو .12 فصلا ةياـــــــــهن يف ىرجي يذلا يناـــــــــــملألا يعماـــــــجلا
.ةيزيلجنإلاةغللاب- ةيوفشلا وأ ةيباتكلا ءاوس ناحتمالا اذه تارابتخا

دامتعالا
๏وه امل لداـــــعم يميلعت ىوتسمل اـــــهميدقت جراخلا يف ةيناملألا سرادملا يف ميلعتلا ماظن لفكي 

 يف سرادملا شيتفتب ةيناملألا ةيموكحلا تاـــــطلسلا موقتو .اــــيناملأ يف سرادملالخاد رمألا هيلع
 .ةدوجلا نامضل تاونس ثالث لك ةرم جراخلا

๏اـــــــــهفصوب يمسر فارتعاب عتمتت يهو ،يبظوبأ يف ةيناملألا ةسردملا ةياعر ةيناملألا ةرافسلا ىلوتت 
 يف ةرداصلاكلت سفن يه تاداـــــهشلاو ريراـــــقتلا عيمج نأ ينعي ام ،"جراـــــخلا يف ةيناملأ ةسردم"
.ايناملأ

 ةيفاضإ تامولعم
๏انه رقنلا ىجري ،ايجنروث يف ميلعتلا ماظن نع ىفوأ ليصافتل.

๏انه رقنلا ىجري ،جراخلا يف ةيناملألا سرادملل ةيزكرملا ةئيهلا نع ىفوأ ليصافتل.

https://bildung.thueringen.de/
https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Home/home_node.html


يدنهلا جاهنملا |
  ةماع ةحمل

๏جهانم عضوبتائيهلا هذه موقتو .ةيسردم ميلعت سلاجمو تائيه ةدع دنهلا يف ميلعتلا ماظن ريدي 
 .12 ىلإ9 نم فوفصلل ةيميلعتلا جهانملل ينطولا راطإللً اقفو ةدحوم تاناحتماو داومو

๏يوناثلا ميلعتلل يزكرملا سلجملا :تائيهلا كلت نم(CBSE) ، ةسردملا ةداـــهش تاناحتما سلجمو 
.)KSEB( ميلعتلل الاريك ةيالو سلجمو ،)CISCE( ةيدنهلا

๏ـل ةعبات يبظوبأ يف ةيدنهلا سرادملا(CBSE) وأ )KSEB(.

 ةيساردلا لحارملا
๏عبرأ ىلإ نيتنس ةيدنهلا سرادملا مظعم مدقت ،كلذ عم .تاونس تس رمع يف يمازلإلا ميلعتلا أدبي 

.ةسداسلا نسيف يمسرلا ميلعتلاب قاحتلالل لافطألا دادعإل يسردملا لبق ميلعتلا نم تاونس

๏سرام ىلإ ليربأ نم ةيدنهلا سرادملا يف يساردلا ماعلا دتمي. 

๏ةنس رشع ينثا وأ يوناثلا ميلعتلا ةداـــــــــــــــــــــهش ىلع لوصحلل ةيسارد تاونس رشع ةبلطلا لمكي 
.)(HSSCيلاعلا يوناثلا ميلعتلا ةداهش ىلع لوصحلل ةيسارد

๏ـل ةعباــــــــتلا سرادملا ةبلطل نكمي(KSEB) 12و11 نيفصلل ةراجتلا وأ مولعلا يراسم دحأ رايتخا.

๏ـل ةعباــــــــــــــــــتلا سرادملا يف10و9 نيفصلا ةبلط سردي )(CBSEتاــــــــــــــــــــيضايرلا داومو ،نيتغل، 
 يف ةدام( نييرايتخا نيررقمو ،ةيندبلا ةيبرتلاو ةحصلاو ،نونفلاو ،عامتجالا ملعو ،مولعلاو
 .)ةيميداكأ ةدامو،تاراهملا

๏سلجمل ةعباــــــــــــــــــــتلا سرادملا ةبلط ىلع بجي )(CBSEةيدنهلا ةغللا ةسارد12و11نيفصلا يف،
 تاعوضوملا وأتاراـــهملا ىلإ دنتست يتلا داوملا نم ةعساو ةعومجم نيب نم رايتخالاو ،ةيزيلجنإلاو
.ةيميداكألا
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تارابتخالا
๏سرادملا لبِق نمًايلخاد ةيئادتبالا ةلحرملا تارابتخا رادتو عضوت.

๏ةبلطل ةبسنلاب:(CBSE) 
 ةداهش حنمل10 فصلا ةياهن يف (AISSE)دنهلا ىوتسم ىلع ةيوناثلا ةداهشلا رابتخا ىرجُي•

 .يوناثلا ميلعتلا
 حنمل12 فصلا ةياهن يفAISSCE)( دنهلا ىوتسم ىلع ايلعلا ةيوناثلا ةداهشلا رابتخا ىرجُي•

 .يلاعلا يوناثلا ميلعتلا ةداهش
.تارابتخالا هذه ةرادإو ميمصتبCBSE)( يوناثلا ميلعتلل يزكرملا سلجملا موقي•
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فصلا رمعلا ةلحرملا

بعللا ةلحرم 3-2
ةضورلالبقامةلحرم

ةناضحلا ةلحرم 4-3

KG1 5-4
ةضورلاةلحرم

KG2 6-5

1 فصلا 7-6

ىلوألا ةيئادتبالا ةلحرملا
2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلاةطسوتملاةيئادتبالاةلحرملا 12-11

7 فصلا 13-12

8 فصلا 14-13

9 فصلاةيوناثلا ةسردملا 15-14

10 فصلا 16-15

11 فصلا 17-16
ايلعلا ةيوناثلا ةسردملا

12 فصلا 18-17



๏ةبلطل ةبسنلاب )KSEB(:
 ماقت يتلاو ،ةنسلا ةياهن تارابتخا عضوبKBPE)( ةماعلا تارابتخالل الاريك ةيالو سلجم موقي•

.مولعلاو،تايضايرلاو ،تاغللا يف تاناحتمالا كلذ يف امب10 فصلا ةبلطل
 اـــم ،)يلاوتلا ىلع HSE+2و HSE+1ـب امهيلإ راشملا(12و11 نيفصلا تارابتخال ةبلطلا عضخي•

.ايلعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع لوصحلل مهلهؤي

๏تاـــــــــــناـــــــــحتما ءارجإ يدنهلا جاـــــــــــهنملا نوسردي نيذلا9 ىتحو3 فصلا نم ةبلطلا عيمج ىلع    
)EI-ASSET( و(ACER-IBT)مولعلاو،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف.

دامتعالا
๏جهاــــــــنملا سلاجمفلتخم اهعضت يتلا ططخلا يف ةكراشملاو باستنالا ةيدنهلا سرادملا ىلع نيعتي 

 يف ميلعتلا سلجمو ،CBSE)( يوناـــــــــــــــــثلا ميلعتلل يزكرملا سلجملاك ،دنهلا يف يسردملا ميلعتلاو
.)KSEB( الاريك ةيالو

๏باـــستنالا اذه نودبو .هنوراتخي سلجم عم "ةكارش" وأ اهب فرتعم ةطبار سرادملا ئشنُت ،اذهبو 
.12 فصلا ىتح اهب ةطبترم تاناحتما ريدت نأ الو ،سيردتلا تامدخ مدقت نأ سرادملل نكمي ال

 ةيفاضإ تامولعم
๏نع ىفوأ ليصافتل CBSE)(، انه رقنلا ىجري.

๏جاهنم نع ىفوأ ليصافتل )CBSE( انه رقنلا ىجري ،يوناثلا ميلعتلل.

๏نع ىفوأ ليصافتل (KSEB)، انه رقنلا ىجري.
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http://cbseacademic.nic.in/
http://cbseacademic.nic.in/curriculum_2021.html
http://www.dhsekerala.gov.in/


*ةيلودلا ايرولاكبلا|

  ةماع ةحمل
๏ةيلودلا ايرولاكبلا رفوت (IB)هتممص ،يلودلا ىوتسملا ىلع ميلعتلل ةددعتم جماربو تارايخ 

.ملاعلا ءاحنأفلتخم يف نادلبلا نم ديدعلا يف هذيفنت متيو ،ةيلودلا ايرولاكبلا ةمظنم

๏جمارب ةثالث تارامإلا يف سرادملا مدقت: 
)PYP( ةيئادتبالا تاونسلا جمانرب•
)(MYP ةطسوتملا تاونسلا جمانرب•
(DP) مولبدلا جمانرب•

 ةيساردلا لحارملا
๏اذهو .ريياـــعملا نم ةعومجم درجم سيلو يسارد جاهنمل راطإ وه ةيئادتبالا تاونسلا جمانرب 

 ةغللاو ،تاـــــــــــيضايرلا لثم( ةيساردلا جهاــــــنملا ىوتحم عاــــــــبتا راـــــــتخت دق سرادملا نأ ينعي
 ةفسلفلا لالخ نم يكيرمألا وأ يناطيربلا لثم رخآ يميلعت مـــــــاظن يف )مولعلاو ،ةيزيلجنإلا
 اـــــــــــــــيرولاكبلا جمانربل ةيئادتبالا تاونسلا جمانرب هرفوي يذلا مّلعتلاو ميلعتلا راطإو ةقبطملا
 ىوتحملانع ىفوأ تاــــــــــــمولعم ىلع لوصحلل مكتسردم عم لصاوتلا مكنم وجرن .ةيلودلا
.اهعبتت يتلا ريياعملاو

๏نم بلطيو ،داوملا نم تاــــــــعومجم ينامث ةطسوتملا تاونسلل ةيساردلا جهانملا راطإ لمشيو 
 تاونس نم ةنس لك يف ةعومجم لكل سيردت ةعاـــــس نيسمخ نع لقي ال ام ريفوت سرادملا
.جمانربلا

.ثحبلا ىلع مئاقلا مّلعتلل ًاليلدو ةيساردلا جهانمللً امظنم ةيلودلا ايرولاكبلا ربتعت*
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فصلا رمعلا ةلحرملا

KG1/EY1 5-4

تاونسلا جمانرب
 ةيئادتبالا

(PYP)   

KG2/EY2 6-5

1 فصلا 7-6

2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلا 12-11

 تاوــــنسلا جمانرب
ةطسوتملا

(MYP)

7 فصلا 13-12

8 فصلا 14-13

9 فصلا 15-14

10 فصلا 16-15

11 فصلا 17-16 مولبدلا جمانرب
(DP)12 فصلا 18-17

๏يلاتلاك يهو ،ةيساسأ رصانع ةثالث نم مولبدلا جمانرب فلأتي: 
.ةفرعملا ةعيبط ةبلطلا مّلعتي ثيح ،ةفرعملا ةيرظن•
 ةساردب جّوتُي ،بلاــــــطلا هب موقي لقتسم دهج نع ةراـــــــبع يهو ،ةعّسوم ةيثحب ةسارد•

.اهب دتعُي
.عورشمب جّوتت يتلا ةطشنألاو عادبإلا•

๏ةفلتخم داوم ةعومجم نم تارود رايتخا ةبلطلل نكمي ،ةيساسألارصانعلا ىلإ ةفاضإلاب. 
 ةغللا:داوملا تاــــعومجم نم ةعومجم لك نم ةدام؛داوم تس راـــــــيتخا مهيلع نيعتيو
 نم ةدام امإو ،تاـــيضايرلاو ،مولعلاو ،تاـــــعمتجملاو دارفألاو ،ةغللا باـــستكاو ،بادآلاو
.ىرخألا تاعومجملا ىدحإ نم وأ نونفلا
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تارابتخالا
๏ديدحتل تاــــــصصختلا ددعتم ينواعت ثحب ةيلمعب ةبلطلا موقي :ةيئادتبالا تاونسلا جمانرب 

 يف تاجرخملا عضوو ،اـــــــــــهل لولحلا ميدقتو ،اــــــــهيف قيقحتلاو ،ةيعقاولا ةاـــــــيحلا نم ةلكشم
.يمازلإ ضرع راطإ يف هميدقت مهيلع عورشم

๏ةطسوتملا تاونسلا جمانرب :(MYP)
،)ةلحرملا هذه نم ةريخألا ةنسلا(10 فصلا يف ةبلطلا هب موقي يمازلإ يصخش عورشم•

 ةيميلعت ةبرجت ةصالخ ةباـــــــــــــــــــــثمب ربتعي دمألا ليوط عورشم عضو مهيلع نوكي ثيح
ً.ابيرقت ةعاس نيرشعو سمخ ةدمل ةلقتسم
 ةيراــــــــيتخالاMYP)( تاـــــناحتما يف ةكراشملا رفوت :يراـــــــــــــيتخالا يمقرلاMYP)( ناحتما•

 تاراـــــــبتخالا ىلإ ًادانتسا ةيلودلا ايرولاكبلا ةمظنم لبق نم اـــــــــهيلع قداصملا تاــــــــجردلا
.ةيساردلا ماهملا لمجمو ،تارابتخالاو ،يصخشلا عورشملا اهيف امبةيميلعتلا تارودلاو

๏مولبدلا جمانرب:(DP) 
ةددحملا ريياعملا ساسأ ىلع مهئادألً اقفو ةبلطلا اهيلع لصحي يتلاIB DP)( جئاتن ددحتت•

.IBO)( لبق نم
 .ةيئاهنلا جئاتنلا ديدحتل ةيجراخلاو ةيلخادلا تارابتخالا مدختست•
 .تاجرد ىلعأ يه7 ثيح ،1و7 نيب حوارتت تاـــجرد ىلع جماـــــــنربلا اذه يف ةبلطلا لصحي•

 ةداــــــــــــهشحنمُت .ةدام لك يف ةعمجملا تاجردلا نم مولبدلل ةيئاــــــهنلا جئاــــــــتنلا نوكتتو
 .)ةطقن45 لصأ نم( لقألا ىلع ةطقن24 نوبسكي نيذلا ةبلطلل مولبدلا

๏يأ ءارجإ ةيلودلا ايرولاكبلا جاهنم نوسردي نيذلا9 ىتحو3 فصلا نم ةبلطلا عيمج ىلع 
،ACER-ISA) ،(EI-ASSET تارابتخا ةلسلس ،®NWEA-MAP)( :ةيلاتلا تاــــــناحتمالا نم

(GL-PT)،مولعلاو،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب.
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دامتعالا
๏ايرولاكبلا ةمظنم لبق نم ةصخرم سرادملا نوكت نأ بجي ،ةيلودلا ايرولاكبلا جمارب سيردتل 

IB).( ةيلودلا ايرولاكبلا ةسردم مساب فرعت ةدمتعم ةسردم لك .ةيلودلا

๏وأ ،ةيلودلا ايرولاكبلا جمارب نم هراتخت ام ميدقتب اهلوخي داـــمتعا ىلع سرادملا لوصح نكمي 
.ةيلودلا ايرولاكبلا ةمظنم لبق نم ةمدقملا جماربلا ةفاك

 ةيفاضإ تامولعم
๏انه جمانربلاب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ةرايز ىجري ،ةيلودلا ايرولاكبلا جمارب نع ىفوأ ليصافتل، 

.انه رومألا ءايلوأ عقوم وأ

https://www.ibo.org/programmes/
https://www.ibo.org/information-for-parents/
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ينابايلا جاهنملا|

  ةماع ةحمل
๏نابايلا يف اــــــــيجولونكتلاو مولعلاو ةضاــــــــــيرلاو ةفاقثلاو ةيبرتلا ةرازو موقت(MEXT) ىلع 

.ةينابايلا ميلعتلا سلاجم نم ديدعلا معدو ،ينطو جاهنم ريوطت تايلمع

๏لافطأ وأ ،ةيناـــــبايلا رسألا لافطأ ىوس يبظوبأب ةيناـــــــبايلا ةسردملا يف لبقي ال ،بلاــغلا يف 
 .ةينابايلا ةيسنجلا نلمحي تاهمأ نم

๏ةيزيلجنإلاو ،ةيبرعلا ةغللا داوم ءاــــــــــنثتساب داوملا عيمجل ةيناــــــبايلا ةغللا يه ميلعتلا ةغل، 
 .ةيقالخألا ةيبرتلاو،ةيعامتجالا تاساردلاو

๏تايضايرلا يف يمازلإ ميلعت جمانرب قيبطت متي ،ةيدادعإلا ةياهن ىلإ ةيئادتبالا ةلحرملا نم، 
 عيمجل ةيناــــــباـــــــيلا ةغللاو ،ةيمالسإلا تاــــــــساردلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللاو ،نونفلاو ،مولعلاو
.تاردقلا ةنيابتم فوفصلا يف ةبلطلا

๏يوناثلا ميلعتلا ةعباتمل نابايلا ىلإ ةداع ةبلطلا رفاسي. 
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فصلا رمعلا ةلحرملا

KG1 4-3

KG2ةضورلاةلحرم 5-4

KG3 6-5

1 فصلا 7-6

ةيئادتبالاةلحرملا

2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلا 12-11

1 فصلا )7 فصلا( 13-12

2 فصلا )8 فصلا()ةيدادعإلا( ةطسوتملا ةلحرملا 14-13

3 فصلا )9 فصلا( 15-14

1 فصلا )10 فصلا( 16-15

2 فصلا )11 فصلا(ايلعلاةيوناثلاةلحرملا 17-16

3 فصلا )12 فصلا( 18-17

 ةيساردلا لحارملا
๏ةلحرم دعب يئادتبالا ميلعتلا نم تاونستسيأ ،3-3-6 طمن ىلع ينابايلا ميلعتلا ماظنموقي 

.يلاعلا يوناثلا ميلعتلا نم تاونسثالثو ،يدادعإلا ميلعتلا نم تاونسثالثو ،ةضورلا

๏نولصاوي ام ةداعو ،9 فصلا يف يأ ةيدادعإلا ةلحرملا ةياــــــهن يف ةبلطلا جرختي ،يبظوبأ يف 
.ىرخأ ةيميلعت تاسسؤم يف ةيصصخت وأ ةماع تاراسم يف مهميلعت

๏اقفو ةبلطلا رامعأ نم اــــــــــــــــــهلباقي امو ةيساردلا فوفصلا فلتخم هاـــــــــــــندأ لودجلا حضوي ً
:ينابايلا جاهنملل
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تارابتخالا
๏ربع نيملعملا لبِق نم رادتو عضوُتو ً،اــــيلخاد ةضورلا ةلحرم تاــــــــــــــناحتما سرادملا عضت 

 .ةيمسرلا ريغ ةبقارملا

๏ءاـــــــــشنإو عضوب ناــــــــبايلا يف اـــــــــــيجولونكتلاو مولعلاو ةضايرلاو ةفاقثلاو ةيبرتلا ةرازو موقت 
 .9و6و5 فوفصلا ةياهن يف ىرجُت ةدحوم ةدمتعم تاناحتما

๏ةيعامتجالا تاــــساردلاو ،تاـــــــــــيضايرلاو ،ةيناــبايلا ةغللاك داوم ةدع يف تارابتخالا نوكت،
.9 فصلا يف ةيزيلجنإلا ةغللا ةفاضإ عم ،مولعلاو

๏ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع ريوطتو هيجوتلً ايلخاد تاـــــــــــــناحتمالا جئاتن مدختست ،يبظوبأ يف، 
.9 فصلا ةياهن دنع ةيلاتلا ةلحرملا ىلإ لاقتنالا ةيلمع يف ديفت امك

دامتعالا
๏سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيمج مدقتسُيو ،ةينابايلاةرافسلل يبظوبأ يف ةينابايلا ةسردملا عبتت 

 نيب ةاواـــــــــــسملا نمضيو ،اهب فرتعملا ميلعتلا ةدوج لفكي اذهو .ةموكحلا ربع نابايلا نم
 .نابايلاو يبظوبأ يف مّلعتلاو ميلعتلا يتبرجت

๏ةموكحلا ىلإ ةرشاــــــــبم اهميدقتو ،ةمظتنم ةيلحرم ريراـــــــــــــــقت عضوب ةسردملا ريدم موقي 
.ميلعتلا ةدوج نامضل كلذو ،ةينابايلا

 ةيفاضإ تامولعم
๏انه رقنلا ىجري،ينابايلا جاهنملا نع ىفوأ ليصافتل.

๏انه رقنلا ىجري،تارامإلا ةلود يف ةينابايلا ةسردملا نع ىفوأ ليصافتل.

https://www.mext.go.jp/en/policy/education/overview/index.htm
http://www.jsad.ae/emiratistudentsenrollment.html
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يناتسكابلا جاهنملا|

  ةماع ةحمل
๏عيمج هعبتت ،12 فصلا ىتح ىلوألا تاونسلل ينطو يسارد جاهنم ناــــــــــــتسكابيف ضرفي 

.اهجراخواهلخاد سرادملا

๏نع ةلوؤسملا تاناحتمالا سلاجم لبق نم ةيوناـــــــــــــثلا ةلحرملا يف ميلعتلا ميظنت متي امك 
 سلاجمكاـــــــــنهو .تاناحتمالا كلت جئاتن ىلإ ًادانتسا تاداهشلا رادصإو تاناحتمالا ةرادإ
 سلجمو ،FBISE)( يوناثلاو طسوتملا ميلعتلل يداحتالا سلجملاك ،ناـــــــتسكاب يف ةددعتم
.اهاوسو ،يشتارك سلجمو ،يوناثلا ميلعتلا سلجمو ،روهال

๏يبظوبأب ةصاخلا ةيناتسكابلا سرادملا يف نكلو ،ةيدرألا ةغللا يه ميلعتلا ةغل ،ناتسكاب يف، 
.ةررقملا ةداملابسح ةسردملا ىلإ دوعي اذهو ،ةيزيلجنإلاو ةيدرألا نيتغللاب ميلعتلا نوكي
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فصلا رمعلا ةلحرملا

KG1 5-4
ةضورلا ةلحرم

KG2 6-5

1 فصلا 7-6

ةيئادتبالاةلحرملا

2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلا 12-11

7 فصلاةطسوتملاةلحرملا 13-12

8 فصلا 14-13

9 فصلا 15-14
ةيوناثلاةلحرملا

10 فصلا 16-15

11 فصلا 17-16
ايلعلاةيوناثلاةلحرملا

12 فصلا 18-17

 ةيساردلا لحارملا
๏ةطسوتملاو ،)5 ىلإ1 فصلا نم( ةيئادتبالا ةلحرملاو ،ةضورلا ةلحرم يميلعتلا ماظنلا لمشيو 

.)12و11 نيفصلا( ايلعلا ةيوناثلاو ،)10و9 نيفصلا( ةيوناثلاو ،)8 ىلإ6فصلا نم(

๏نيفصللوينوي ىلإربمتبس نمو ،سرام ىلإليربأ نم لحارملا بلغأل يساردلا ماــــــــــــــعلا دتمي 
.12و11

๏ةيسارد داوم ثالث نم ةعومجم ةبلطلا راــــــــــــــتخي ،10و9 نيفصلل ةيوناثلا ةلحرملا فوفص يف 
 تاساردلاو،ةيناتسكابلا تاساردلاو ،تايضايرلاو ،ةيدرألاو،ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ ةفاضإلاب
.ةيمالسإلا

๏ةغللا يه ةيساـــــــسأ داوم عبرأ ةسارد12و11 ايلعلا ةيوناـــــــــثلا ةلحرملا فوفص ةبلط ىلع نيعتي 
 ةيرايتخا داوم ةثالثو ،ةيمالسإلا تاساردلاو،ةيناتسكابلا تاساردلاو ،ةيدرألا ةغللاو ،ةيزيلجنإلا

.ةيناسنإلا مولعلاو،ةراجتلاو ،ةماعلا مولعلاو ،ةسدنهلاو ،بطلل ريضحتلا يه
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تارابتخالا
 :10و9 نيفصللSSC)( ةيوناثلا ةداهشلا

๏فلأتتو .10فصلا ىتح يفرعملا ةبلطلا ىوتسمو تاراهمب فرتعي لهؤم يه ةيوناثلا ةداهشلا 
 يف رخآلاو ،)1 ءزجلا(9 فصلا ةياهن يف امهدحأ ؛نيأزج نم ةداــــــــــــهشلا هذه لينل تاناحتمالا
.)2 ءزجلا(10 فصلا ةياهن

๏ةيوناثلا ةداــــــــهشلاتاـــــناحتما ريوطت متي ،يبظوبأ يف ةصاخلا ةيناــــــــتسكابلا سرادملل ةبسنلاب 
FBISE).( يوناثلاو طسوتملا ميلعتلل يداحتالا سلجملا لبِق نم اهريفوتو

:12و11 نيفصللHSSC)( ايلعلا ةيوناثلا ةداهشلا
๏ايلعلا ةيوناــــــثلا ةسردملا ةداهش(HSSC) نيريخألا نيماعلا يف ةبلطلا هيلع لصحي لهؤم وه 

 نم تاـــــــناـــــــــحتمالا فلأتت ،ةيوناثلا ةداهشلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه امكو .يسردملا ميلعتلا نم
 نم رادت ،)2 ءزجلا(12 فصلا ةياهن يف رخآلاو ،)1 ءزجلا(11 فصلا ةياــــــــهن يف اــــــمهدحأ ؛نيأزج
FBISE).( لبق

دامتعالا
๏ةيساردلا جهاــــــــنملا فلتخم اهتعضو يتلا باــــــستنالا ططخ يف ةيناــــتسكابلا سرادملا كراـــــــــشت 

 الف ،ةصاخلا ةيلودلاةيناـــــــتسكابلا سرادملل ةبسنلابو .ناتسكاب يف يسردملا ميلعتلا سلاجمو
FBISE).( يوناثلاو طسوتملا ميلعتلل يداحتالا سلجملا عبتت نأ اهل دب

๏نكمي ال ،هنودبو .سلجملا عم "ةكارش" وأ اهب فرتعم ةطبار سرادملا ئشنُت ،باــــــــــــــــــــــــــستنالاب 
.سلجملا تاناحتما ميدقتب ةلّوخم نوكت نأ الو ،ةيسارد تارود مدقت نأ سرادملل

 ةيفاضإ تامولعم
๏انه رقنلا ىجري ،يناتسكابلا جاهنملا نع ىفوأ ليصافتل.

๏انه رقنلا ىجري ،يناتسكابلا يوناثلاو طسوتملا ميلعتلل يداحتالا سلجملا نع ىفوأ ليصافتل.

http://mofept.gov.pk/Detail/NWJmMmM2YTQtM2YzYi00NjJkLTgzNDEtYzMxMTI4MTllY2Qw
https://www.fbise.edu.pk/
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ينيبلفلا جاهنملا|

  ةماع ةحمل
๏ميلعتلا ةرازو هتعضو ينطو جاهنم نيبلفلا ىدل.

๏ايلعلا ةيوناثلاو ،ةيوناثلاو ،ةيئادتبالا ةلحرملاو ،ةضورلا ةلحرم ىلإ نيبلفلا يف سرادملا مسقنت، 
.يبظوبأب ةينيبلفلا سرادملا يف كلذ قبطيو

๏مولعلاو ،تايضايرلاو ،تاغللا ةيوناثلاو ةيئادتبالا لحارملا نم لك يف ةيمازلإلا داوملا لمشت، 
 ميلعت داوملاخدإ متيو .نونفلاو،ةيندبلا ةيبرتلاو ،تالاـــــــصتالاو تاـــمولعملا اــــــيجولونكتو
.8و7 نيفصلا يف ةيتايحلا تاراهملاو،ايجولونكتلا

๏ةينقتلاو ،ةيميداكألا :تاراسملا لمشيو ،ايلعلا ةيوناثلا ةلحرملا يف يفيظولا راسملا رايتخا متي -
 ىلع ًءانب صصختلا راـــــسم ةبلطلا راتخيو .ميمصتلاو نونفلاو ،ةضايرلاو ،ةيشيعملا- ةينهملا
.ةسردملا يف راسملا رفوتو ،مهتامامتهاو مهتاءافك
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فصلا رمعلا

KG1 5-4

KG2 6-5

1 فصلا 7-6

2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلا 12-11

7 فصلا 13-12

8 فصلا 14-13

9 فصلا 15-14

10 فصلا 16-15

11 فصلا 17-16

12 فصلا 18-17

 ةيساردلا لحارملا
๏ةسماخلاو ةعبارلا نس يف ةضورلا ةلحرمب ملعتلا ةلحر أدبت.

๏تابلطتملا لامكتسا دعب ايلعلا ةيوناثلا مولبد ىلع لوصحلل ميلعتلا نم ةنس12 ةبلطلا لمكي 
.ةررقملا ةيميداكألا ريغو ةيميداكألا
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تارابتخالا
๏؛ميلعتلا مقاط لبق نم ةمظتنملا ةعباــــــتملا لالخ نم ةضورلا ىوتسم يف تاراــــــــــبتخالا ىرجُت 

 ةلوفطلا ةياعر ةيمنتو ،(SREYA) يسردملا دادعتسالل ةركبملا تاونسلا مييقت لالخ نم كلذو
.ىرخأ تارابتخاو ،ECCD)( ةركبملا

๏6 نيفصلا يف ،ةطسوتملاو ةيئادتبالا نيتلحرملا ةياهن يف ةيمسرلا ةينطولا جهانملا تاـــــناحتما ىرجُت
.ةبلطلا مّلعت ىوتسم سايقل ىرخأ ةدمتعم ةيجراخ تاناحتما ىرجُت امك .يلاوتلا ىلع10و

๏نم جرختلا ناحتما نع ًالضف ةيلخادلا تاناحتمالا لالخ نم ةبلطلا زاجنإ ساقي ،12 فصلا يف 
ريغو ةيميداـــــكألا تابلطتملا مامتإ دعبوBEEA).( ميلعتلا ةرازول عباتلا يساسألا ميلعتلا ةلحرم
.ةيوناثلا ةزاجإلا ةداهشو ايلعلا ةيوناثلا مولبد ىلع12 فصلا ةبلط لصحي ،حاجنب ةيميداكألا

دامتعالا
๏جراخلا يف ةينيبلفلا سرادملا ةنجل لبق نم جراخلا يف سرادملا ليجستو دامتعا متي ).(CFO

๏ريياعم ىلع ًءاـــــــنب يرجت ،سرادملا يف ةيونس شيتفت تاــــــــــــــيلمعب نيبلفلا نم نوشتفم موقي 
.ةيونس صيخارت ةحجانلا سرادملا حنمُتو،ةسردملا ةيعون سايقل ةددحم

๏معدلا ريفوتو سرادملا ةرايزل- ةداع يفاـــــــقثلا قحلملا- اهنعً ايمسر ًالثمم نيبلفلا ةرافس دفوت 
.دامتعالا ريياعمو ةدوجلا نامض نأشب

 ةيفاضإ تامولعم
๏انه رقنلا ىجري،جراخلا يف ةينيبلفلا سرادملا نع ىفوأ ليصافتل.

https://www.cfo-pso.org.ph/


يوبرتلا(®SABIS)سباس ماظن|

  ةماع ةحمل
๏سباس )(SABIS®ريدتو ناــــــــنبل يف تسسأت ،ًادلب نيرشع يف دجوت ةيلود ةيميلعت ةكبش يه 

 لالخ نم ةيئاــــقتنا ريغ داومل ةيزيلجنإلا ةغللابً اميلعت رفوت ةطلتخم ةيميلعت سرادم ةعومجم
.ةمظتنم تاناحتماو تارابتخاب موعدم مراص يميداكأ جمانرب

๏ىلإ ةضورلا( ةيريضحتلا ةلحرملا ىلإ ماع لكشب سباــــــــــس ماـــــــــــظن يف ةيميلعتلا ةلحرلا مسقنت 
 نم ةيوناثلاو ،9 ىلإ7 فصلا نم ةطسوتملاو ،6 ىلإ3 فصلا نم ةيئادتبالا ةلحرملاو )2 فصلا
.12 ىلإ10 فصلا

 ةيساردلا لحارملا
๏ةناــــعتسالاب باـــــــسحلاو ةباــــــــتكلاو ةءارقلاب ماـــــــملإلا ىلع زيكرتلا بصني ،ةيريضحتلا ةلحرملا يف 

.نيصصختم نيملعمو ةيساردلا فوفصلا يملعمب

๏ةغللا داوم نوكتثيحب داوملا نم ةعومجم ةبلطلا ملعتي ،ةطسوتملاو ةيئادتبالا نيتلحرملا يف 
.ةيساسأ تايضايرلاو ،مولعلاو ،ةيزيلجنإلا

๏يف مهدعاست ىرخأ داوم رايتخا مهنكميو ،ةيساسأ تاررقم ةبلطلا سردي ،ةيوناثلا ةلحرملا يف 
.لبقتسملا يف ةيلمعلا ةايحلا ضوخل دادعتسالا

๏سرادم قبطت )(SABIS®نييلاتلا نيجذومنلا دحأ يبظوبأ يف:
.ةيسنرفلاو،ةيزيلجنإلاو،ةيبرعلا ؛تاغللا يثالث جذومن•
.ةيسنجلا بسح ةثلاث وأ ةيناث ةيفاضإ ةغلك ةيسنرفلاو ةيبرعلا ةبلطلا هيف سردي جذومن•

54
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فصلا رمعلا ةلحرملا

KG1 5-4

ةيريضحتلا ةلحرملا
KG2 6-5

1 فصلا 7-6

2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

ةيئادتبالا ةلحرملا
4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلا 12-11

7 فصلا 13-12

8 فصلاةطسوتملا ةلحرملا 14-13

9 فصلا 15-14

10 فصلا 16-15

11 فصلاةيوناثلا ةلحرملا 17-16

12 فصلا 18-17

تارابتخالا
๏رابتخالا ةداعإةيناكمإ عم ،ةرشابم اهتجيتن ىلع لصحيو ةتمتؤم ةيعوبسأ تارابتخا بلاطلا يرجُي 

.تدجو نإ هئاطخأ حيحصتو ةفرعم نم نكمتي ثيحب ةددحم تارمل

๏خيراتلا سفن يف تاـــــــــناــــــــحتمالا ىرجُتو ،فص لك يف ةبلطلا عيمجل ةدحوم تاراــــــبتخا دادعإ متي 
 ىلإ ةفاــــضإلاب ،جيلخلا ةقطنمو تاراــــــــــــــــــمإلا ةلودب سباس ماــــــــــــــظن سرادم مومع يف تيقوتلاو
 .ةيئاهنلاو ،ةيلصفلاو ،ةيعوبسألا تاناحتمالا

๏ذاختا ىلع مهتاردق معدي امب ،ةينهملا ةاــــــــــــيحلا ضوخل7 فصلا يف ةبلطلا سباــــــــــــــس ماظن ّرضحي 
.يفيظولا مهراسمو ةيعماجلا مهتساردل بسنألا ةيجراخلا تاناحتمالا نأشب تارارقلا

๏ةيلاتلا تاناحتمالا نم يأ ءارجإ9 ىتحو3 فصلا نم ةبلطلا عيمج ىلع: NWA-MAP)(ةلسلس 
.مولعلاو،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف ) (EI-ASSETوأ(ACER-ISA) ،(GL-PT)تارابتخا



دامتعالا
:ةيلاتلاةيلودلاتالاكولالبقنمةدمتعمسباسماظنسرادمعيمج

๏ةصاخلاسرادملادامتعالينطولاسلجملاNCPSA)(.

๏ةيلودلادامتعالاةمظنم)(AI،ةطخميدقتو،يتاذلامييقتلاءارجإسرادملانمبلطتيتلا
ظافحللتاونسسمخلكنارقألامييقتتايلمعيفةكراشملاو،سرادمللرمتسملانيسحتلل
.دامتعالاىلع

๏ةيوناثلاوةيئادتبالاسرادملاناجل-ىطسولاتايالولاةطبار)MSA-CESS(.

ةيفاضإتامولعم
๏ماظننعىفوأليصافتل(SABIS®)،انهرقنلاىجري.

56

https://www.sabis.net/
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ينابسإلا جاهنملا|

  ةماع ةحمل
๏لحارم ثالث دجوتو،اهل ةعباــــــتلا سرادملا عيمجل ًادحومً اجاــــــــهنم ةيناــــــبسإلا ةموكحلا عضت 

.ايرولاكبلاو،يمازلإلا يوناثلاو،يئادتبالا ميلعتلا يه ةيسيئر

๏يميلعتلا جاهنملا ميدقت ةليسوو ميلعتلا ةغل يه ةينابسإلا ةغللا.

๏ىوتسملا باــــستكال فثكم جمانرب يف ةرشابم لوخدلا ةينابسإلاب نيقطانلا ريغ ةبلطلل نكمي 
.مزاللا يوغللا

๏يعوبسألا لودجلا يف هجمد متيو ،ةيزيلجنإلا ةغلل جمانرب لالخ نم يساردلا جاهنملا ءارثإ متي 
.ميلعتلا تايوتسم عيمج ىلع

๏نيتلحرملل ميلعتلا مدقت ،يبظوبأ يف ةدحاو ةيناـــــــبسإ ةسردم الإ دجوت ال ،رضاحلا تقولا يف 
.ةيئادتبالاو،ةيريضحتلا
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فصلا رمعلا ةلحرملا

1 ةنسلا– ةسردملا لبق ام 4-3

2 ةنسلا-ةسردملا لبق امةيريضحتلاةلحرملا 5-4

3 ةنسلا– ةسردملا لبق ام 6-5

1 فصلا 7-6

ةيئادتبالاةلحرملا

2 فصلا 8-7

3 فصلا 9-8

4 فصلا 10-9

5 فصلا 11-10

6 فصلا 12-11

 ةيساردلا لحارملا
๏يف ةيئادتبالا ةلحرملابو ،ةسماخلا ىلإ ةثلاثلا نس يف ةيريضحتلا ةلحرملاب لافطألا قحتلي 

.رشع ةيداحلا ىلإ ةسداسلا نس

๏ةيصصخت داومو،ةيساسأ داوم :داوملا نم نيتئف نم جاهنملا فلأتي.

๏يلي ام ةيساسألا داوملا لمشت:
ةيعيبطلا مولعلا•
ةيعامتجالا مولعلا•
ينابسإلا بدألاو ةغللا•
تايضايرلا•
ىلوألا ةيبنجألا ةغللا•

๏يهف ةيصصختلا داوملا امأ:
ةيندبلا ةيبرتلا•
رمألا يلو هراتخي ام بسح ةيندملاو ةيعامتجالا ميقلا وأ ةينيدلا ةيبرتلا•
ةينفلا ةيبرتلا•
ةيناثلا ةيبنجألا ةغللا•
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تارابتخالا
๏تاراـــــــهملل مهناقتإ ةيحان نم ةبلطلا عيمج مّيقُي ،يئادتبالا ميلعتلا نم3 ةنسلا ةياــــــــــهن يف 

 اذه مدختسيو .تالكشملا لحو،باـــــــــــــسحلاو ،مهفلاو ،يباتكلاو يوفشلا لاجملا يف تاردقلاو
 ةيميلعتلا هفادهأ اهلالخ نم ققحي نأ بلاـــطلل اهب نكمي يتلا ةيفيكلا نايب يفً اساسأ مييقتلا
.اهؤارجإ نكمي تاليدعتيأ قيبطتو ،يئادتبالا ميلعتلا ةياهن عم

๏مهناقتإ مييقت فدهب يئاهن ناحتما ىلإ ةبلطلا عضخي ،يئادتبالا ميلعتلا نم6 ةنسلا ةياهن يف 
 جاــــــــهنملا يف ةددحملا ريياــــــعمللً اقفو ايجولونكتلاو مولعلا يف ةيساسألا تاراــــهملاو تاـــــيضايرلل
 ،IN)( فيعض نيب توافتت تاجرد ىلع ةبلطلا لصحي ،مييقتلا اذه ةياــهن يفو .دحوملا ينابسإلا
SB).( زاتمم وأ ،(NT) ًادج ديج وأ ،B)( ديج وأ ،(SU) لوبقم وأ

دامتعالا
๏اينابسإيفميلعتلاةرازولبقنمةدمتعميبظوبأيفةينابسإلاةسردملا.

ةيفاضإتامولعم
๏انهرقنلاىجري،يبظوبأيفمّدُقملاينابسإلاجاهنملانعىفوأليصافتل.

https://spanishschool.ae/
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ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو جاهنم|

  ةماع ةحمل
๏نع ةلوؤسملا ةيداحتالا ةهجلا ةدحتملا ةيبرعلا تاراـــــمإلا ةلود يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ربتعت 

 .ةيموكحلا سرادملا عيمج يف ميلعتلا

๏ىلإ ًاداــــــــــــنتسا كلذو ،ةيميلعتلا داوملا نم ةعساو ةعومجم لمشي ًاراـــــــطإ ةرازولا تعضو 
 .يبظوبأب ةصاخلا سرادملا ضعب يف جاهنملا اذه سّرديو .ملعتلا جئاتنو ريياعملا نم ةعومجم

๏اهتفاقثو ةلودلل ةينطولا ميقلا عم مغانتي بولسأب يرازولا جاهنملا مِّمُص.

๏ةيزيلجنإلا ةغللا ءانثتساب ،داوملا عيمجل ميلعتلا ةغل يه ةيبرعلا ةغللا. 

๏نم هب فرتعم وهو ،ةلودلاب تارامإلا عيمج يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو جاـــــهنم سيردت متي 
.ةلودلا مومع يف تاعماجلاو تايلكلا لبِق
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فصلا رمعلا ةلحرملا

KG1 5-4
ةضورلا ةلحرم

KG2 6-5
1 فصلا 7-6

1 ةقلحلا
2 فصلا 8-7
3 فصلا 9-8
4 فصلا 10-9
5 فصلا 11-10

2 ةقلحلا
6 فصلا 12-11
7 فصلا 13-12
8 فصلا 14-13
9 فصلا 15-14

3 ةقلحلا
10 فصلا 16-15
11 فصلا 17-16
12 فصلا 18-17

ةيساردلالحارملا
๏يأ ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ىلإ يرازولا جاهنملا مدقت يتلا ةصاخلا سرادملا يف ملعتلا ةلحر مسقنت 

2 ةقلحلاو ،)4 ىلإ1 فصلا نم(1 ةقلحلا يأ يساسألا ميلعتلا ةلحرمو ،KG2)وKG1( ةضورلا
.)12 ىلإ9 فصلا نم( ةيوناثلا ةلحرملا يهو3 ةقلحلاو ،)8 ىلإ5 فصلا نم(

๏بلاـــــــطلا ةيصخشءانبو ةيعامتجالا تاراهملا ةيمنت ىلع ىلوألا ةلحرملا تاونس يف زيكرتلا بصني
.هسفنب هتقث زيزعتو

๏تاساردلاو ،ةيبرعلا ةغللاو ،ةيمالسإلا ةيبرتلا :ةيلاتلا داوملا ةبلطلا سردي ،8 ىلإ1 فوفصلا يفو 
 ةحصلاو ،نونفلاو ،مولعلاو ،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللاو ،ةيقالخألا ةيبرتلاو ،ةيعامتجالا
.ايجولونكتلاو ميمصتلاو ،ةيندبلا ةيبرتلاو

๏لك يفو .مدقتملا راــــــــسملا وأ ماعلا راسملا :نييلاتلا نيراسملا دحأ يف ةبلطلا صصختي ،2 ةقلحلا يف 
 نإف ،ةيملعلاو ةيبدألا داوملا نالمشي نيراـــــــسملا نأ نيح يفو .ةيمازلإ داوملا عيمج نوكت راـــــسم
 ىلع مهتاراـــسم رايتخا ةبلطلل نكميو .ةمدقتملا مولعلاو تايضايرلا ىلع رثكأ زكري مدقتملا راسملا
.مهتامامتهاو مهتاردق ساسأ



62

تارابتخالا
๏ةيزيلجنإلا ةغللا داوم يف ةيصيخشت تاـــــــــــــــناحتما عضو ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو موقت،

 ىرجيف ،ةيبرعلا ةغللا ةدامل ةبسنلاب اـــــــــــمأ .4 ىلإ1 فوفصلا يف ةبلطلا عيمجل تايضايرلاو
 .12 ىلإ1نمفوفصلا يف ةبلطلا عيمجل يصيخشت ناحتما

๏يف ةرازولا اــــــــــــــهعضت ةيمسر تاناحتما12 ىلإ4 نم فوفصلل ةيئاهنلا تارابتخالا لمشت 
،ةيمالسإلا ةيبرتلاو ،مولعلاو ،ةيبرعلا ةغللاو ،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا داوم
.ثلاثلاو،يناثلاو،لوألا ةيساردلا لوصفلا ةياهن يف ةيعامتجالا تاساردلاو

๏يذلا راــــــسملا ىلع ًادامتعا ةماعلا ةيوناثلا تاناحتما ءارجإ ةبلطلا ىلع نوكي ،12 فصلا يف 
 ةيداحتالا تاعماجلا يف لوبقلل مدقتلل تاناحتمالا هذه يف حاجنلا بلطُيو،هب نوقحتلي
.ةلودلا لخاد

๏ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو جهانم نوسردي نيذلا9 ىلإ3نمفوفصلا يف ةبلطلا عيمج عضخي 
.)ةيبرعلا ةخسنلا( مولعلاو،تايضايرلاو ،ةيبرعلا ةغللا داوم يفACER-IBT)( ناحتمال

دامتعالا
๏يموكحلا ميلعتلا ةموظنم ةرادإب ةلوخملا ةيميلعتلا ةئيهلا يه ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو.

 ةيفاضإ تامولعم
๏انهوانه رقنلا ىجري ،ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو نع ىفوأ ليصافتل. 

https://www.moe.gov.ae/En/ImportantLinks/Pages/Links.aspx
https://www.moe.gov.ae/En/Pages/Home.aspx


ثلاثلا مسقلا
سرادملا راــــــــــــــــــــيتخاو زرـــــــف
 يبظوبأ ةموكح اهتروط يتلا ةينورتكلإلا ثحبلا ةادأ مادختسا ةيفيكنع ةماع ةحمل نودجت مسقلا اذه يف
.مكئانبأل لضفألا ةسردملا ديدحت يف مكتدعاسمل
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 "أدبا" رز ىلع رقنلا :ةيناثلا ةوطخلا
 ةروص دراولا ةحفصلا مكمامأ حتفتل
 .هاندأ اهنع

سرادملا ضارعتسا يف دعاسي "مت" عقوم |

 ثحبلا" رز ىلع رقنلا :ةثلاثلا ةوطخلا
 ةمئاقب ةشاــــــــــش حتفتل "ةسردملا نع
.اهنم رايتخالامكنكمي

https://www.tamm.abudhabi/journeys/get-education/


 ةرئاد مييقتو ،موسرلاو ،جاهنملاو ،عقومللً اعبت كلذ متي نأ نكمي ذإ ،ةفلتخم ثحب ريياعم دجوت
.ةسردملليبظوبأ-ةفرعملاو ميلعتلا

ً اعبت ةسردملا نع ثحبلا :يناثلا رايخلا
 ."رتخا" رز ىلع رقنلاب ىرخأ ريياعمل

بسح ةسردملا رايتخا نكمي :لاثم
 ،يميلعتلا جاهنملاو ،ميلعتلا عون
 متي .كلذ ىوسو ،ةيونسلا موسرلاو
 ىلع رقنلاب ثحبلا ةيفصت رايعم رايتخا
 رايعم بناجب ةدوجوملا + ةراشإ
 درون ."رتخا" رز ىلع رقنلا مث ،ثحبلا
.ةيلاتلا ةحفصلا يفً ايحيضوت ًالاثم

65

.عقومللً اعبت ثحبلا :لوألا رايخلا

 ،نيعلا يف نكسلا لحم ناك اذإ :لاثم
 ةمئاق نم نيعلا ةنيدم ديدحت نكمي
 ؛ةقطنملا رايتخا نكمي امك ."ةنيدم رتخا"
.ًالثم "رحيلا"
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 جئاتن رهظت ،ةيفصتلا قيبطت دعب
 وأً،ايدجبأ جئاتنلا زرف نكمي .ثحبلا
 ىلع ًءانب وأ،ةيساردلا موسرللً اعبت
.ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد مييقت

ً اقفوجئاتنلا ةيفصت:ثلاثلا رايخلا
ىرخأ ريياعمل

 نأ ىلإ ةروصلا هذه ريشت :لاثم
 يف ثحبلا قاطن عيسوتب ماق مدختسملا
 + ةراشإ ىلع رقنلاب "جاهنملا عون" رايخ
 صاخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم راتخا مث

 ماق ةوطخلا هذه مامتإ دعب ."ةرازو–
.يلاقتربلا "رتخا" رز ىلع رقنلاب



 ً،اقحال اهليصافت ىلع عالطالل ةلضفملا سرادملا رايتخا نم مكنكمت ىرخأ ايازم هذه ثحبلا ةادأ لمشت
 .سرادم ثالث ىلإ لصي ام نيب ةنراقملا مث

 نيب ةنراقملا ءارجإ نكمي امك
 عبرملا ىلع رقنلاب رثكأ وأ نيتسردم
 ةنراقم" رز نيمي ىلع دوجوملا
 عالطالل تاميلعتلا عابتاو ،"ةسردملا
.ةنراقملا ريرقت ىلع

 ليصافت ةنياعم نكمي رزلا اذه ىلع رقنلاب
 ةددحملا ةسردملاب صاخلا يفيرعتلا فلملا
.)ةيلاتلا ةحفصلا ىلع عالطالا ىجري(

 جاهنملا لمشت ،ةسردملا نع ةزجوم ةحمل
،ةيونسلا موسرلاو ،عقوملاو ،قبطملا
.ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد مييقتو
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 عقوم ىلع باسح مكيدل ناك اذإ
نييعتل همادختسا مكنكمي ،"مت"
 رقنلاب "ةلضفم ةسردم" ـك سرادملا
.بلقلا ةنوقيأ ىلع



 نعً ايليصفتً ايفيرعتً افلم نودجت انه
 لصاوتلا ليصافت كلذ يف امب ،ةسردملا
 ،يسردملا شيتفتلا ريراقت ،)فتاهلا مقر(
 قفارمو ،ةبلطلل ةيفارغوميدلا ةبيكرتلاو
.ةسردملا

 ريراقت ليزنتو ةعلاطم نكمي امك
 ءارآ تاعالطتساو يسردملا شيتفتلا
.رومألا ءايلوأ

 وأً ايضارتفا اهترايز نكمي يتلا ةلضفملا سرادملا ةمئاق رايتخا ةيلمع يف ةادألا هذه مكدعاست نأ وجرن
.لثمألا رارقلا ذاختاو ةسردملا ىلع فرعتلا نم اونكمتت ىتحً ايصخش

68
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فيرعتلا حلطصملا

،يساردلا عوضوملا ساسأ ىلع مئاق لهؤم ىلإ ريشي .مدقتملا ىوتسملا
 ةكلمملايف ةيميلعتلا تائيهلا هحنمت،يسردملا ميلعتلا ءاهنإ ةداهشو
.ةدحتملا

A-Level

.ايناملأ يف ةيوناثلا ةلحرملا نم ةريخألا ةنسلا يف ىرجُت يتلا تارابتخالا ةعومجم Abitur

 وه .ةيميلعتلا ثوحبلل يلارتسألا سلجملا- ةيلودلا ةيسايقلا تارابتخالا
 تايوتسملا فلتخم نم ةبلطلا ءادأ ةنراقم ىلإ فدهي يلود مييقت جمانرب
 ،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا تارابتخالا يطغتو .يلودلا ديعصلا ىلع
 ةسداسلاو ةعساتلا نس نيب مه نمل قطنملاو،ةيبرعلا ةغللاو ،مولعلاو
.رشع

ACER-IBT

 ةموظنم وه .ةيوبرتلا ثوحبلل يلارتسألا سلجملا- ةيلودلا سرادملا مييقت
 ءادأ ةبقارم ىلع زكرت يتلا سرادملاو ةيلودلا سرادملا همدختست مييقت
 تاراهم مّلعت يف ةيساسألا تاراهملا ربتخي .يلودلا ديعصلا ىلع ةبلطلا
 ةيملعلا تاراهملاو ،10 ىلإ3 نم فوفصلل تايضايرلاو،ةباتكلاو،ةءارقلا
 .10 ىلإ7 نم فوفصلل

ACER-ISA

 نم ربتعت .تايلكلاو سرادملل ةيبرغلا ةطبارلا– سرادملا دامتعا ةنجل
.ةدحتملا تايالولا يف تسلا ةيميلقإلا دامتعالا تالاكو

ACS-WASC

 ةقلعتملا تاراهملا ربتخي .ةدحتملا تايالولا يف دمتعملا يعماجلا لوبقلا رابتخا
.يملعلا ريكفتلاو،ةءارقلاو ،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب

ACT

تاحلطصملا سوماق |
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فيرعتلا حلطصملا

 اهيلع فرشت ةيموكح ةسسؤم يهو ،جراخلا يف ةيسنرفلا ميلعتلا ةلاكو
 سرادملا ةكبش ةرادإو دصر تايلمعب ةلوخم ،ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو
.اسنرف جراخ ةيسنرفلا

AEFE

 جراخسرادملل دامتعالا رفوتيهو ،دامتعالل ةيلودلا ةيكيرمألا ةطبارلا
ً.ايكيرمأً اجاهنم وأً ايلودً اجاهنم مدقت يتلاو ةدحتملا تايالولا

AIAA

 يزكرملا سلجملا هيرجي .دنهلا مومعل ايلعلا ةيوناثلا ةداهشلا ناحتما
.12 فصلا ةياهن يف دنهلا ةموكحل ًالثمم يوناثلا ميلعتلل

AISSCE

 يزكرملا سلجملا اهريدي تارابتخا .دنهلا مومعل ةيوناثلا ةداهشلا ناحتما
.10 فصلا ةياهن يف دنهلا ةموكح ًالثمم يوناثلا ميلعتلل

AISSE

 هتأشنأ ادنكو ةدحتملا تايالولا يف قبطم جمانرب .مدقتملا ىوتسملا تارابتخا
 ىلع ةيوناثلا سرادملا ةبلطل تاناحتمالاو جهانملا مدقي يذلا سلجملا ةيلك
.يعماجلا ىوتسملا

AP

 ،بطلا ةساردب قاحتلالل لوبق رابتخا .يويحلا بطلا يف لوبقلا رابتخا
 ميلعتلا تاسسؤم نم ددع يف نانسألا بطو ،ةيويحلا ةيبطلا مولعلاو
.ملاعلا لوح يلاعلا

BMAT

 ةساردلا ىلع موقي لهؤم .ايجولونكتلاو ةيراجتلا لامعألا ميلعت سلجم
 تارابتخا نع ليدب ةرورضلاب سيل وهو ،ةيميداكألا سيلو ةيلمعلا
 ءارجإ نكمي وأ ً،اعم اهب مايقلا نكمي امنإA-Levels).( مدقتملا ىوتسملا
.ةعماجلا وأ ةيلكلا يف اهدحول (BTEC)تاناحتما

BTEC
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فيرعتلا حلطصملا

 ميلعتلا تاداهش حنمو تاناحتمالا ةئيه .يوناثلا ميلعتلل يزكرملا سلجملا
.جراخلا يف ةيدنهلا سرادملاو دنهلا يف يئادتبالا

CBSE

 سرادملا دمتعت ةيموكح ريغ ةمظنم،)AdvancEd( مسابً اقباسفرعت
.يلودلا ديعصلا ىلعو،ةدحتملا تايالولا ءاحنأ عيمج يف ةيوناثلاو ةيئادتبالا

Cognia

 حئاولل نيبلفلا جراخ ةينيبلفلا سرادملا عابتا لفكت يتلا ةيموكحلا ةئيهلا
.ةينيبلفلا ميلعتلا ةرازولو،ةيموكحلا

CFO

 ميهافملل ةبلطلا مهف سيقي تاراهملا ىلع مئاق رابتخا .ةيميلعتلا تاردابملا
فوفصلا يف ةبلطلا ربتخي .دنهلا يف سّردت يتلا ةيساردلا جهانملا يف ةفلتخملا
 تارابتخا مدقيو ،مولعلاو ،تايضايرلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف10 ىلإ3نم
 ةيدنهلا ةغللا يفو ،10 ىلإ5 نم فوفصلل ةيعامتجالا تاساردلا يف
.8 ىلإ4 نم فوفصلل

EI-Asset

 ةتمتؤملا ةدمتعملا تارابتخالل ينطو ماظن وهو ،يسايقلا تارامإلا رابتخا
 ،تارابتخالا نمعاونأ ةثالث دجوتو،ةلودلل ةينطولا ريياعملا ىلإ ًادانتسا موقت
 )2( ،ةيميلعتلا مهتلحر ةيادب يف ةبلطلا هيرجي :يساسأ رابتخا )1( :يهو
 ،مهروطت عّبتتو دصرل10و8و6و4 فوفصلا ةبلط هيرجي :يعباتت رابتخا
 يف لوبقلل يساسألا رابتخالا هرابتعاب12 فصلا ةبلط هيرجي :زاجنإ رابتخا )3(
.ةلودلاب تاعماجلا

EmSAT

 ةيلوؤسم ىلوتت يتلا ةئيهلا .يوناثلاو طسوتملا ميلعتلل يداحتالا سلجملا
.ناتسكاب يف ةبلطلل12و11و10و9فوفصلا ةياهن يف تاناحتمالا ةرادإ

FBISE
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 يف حنمُت ،ةنيعم ةدام يف يميداكأ لهؤم .يوناثلا ميلعتلل ةماعلا ةداهشلا
.ةيلامشلا ادنلريأو،زليوو،ارتلجنإ

GCSE 

 ةغللا يف تاراسملا مييقتو تاسايقلا نم ةلسلس .يميلعتلا روطتلا رابتخا
فوفصللPTS)( مولعلاو ،PTM)( تايضايرلاو ،(PTE) ةيزيلجنإلا

(FS2/KG1) ، 9 فصلا(10 ةنسلا ىتح ةضورلا ةلحرم لبق امو(.

GL-PT

 جئاتن يفبلاطلا هققح امل يطسولا لدعملا ىلإ ريشي مقر .تاجردلا طسوتم
 لثمت4.0 ثيح ،4.0و1.0 نيب سايقم ىلع نوكيو .ةيميلعتلا جهانملا
.ىلعألا لدعملا

GPA

 ةبلطلل حنمُت يتلا ةيملعلا تالهؤملاو تاناحتمالا .ةماعلا ةيوناثلا ةداهش
 لك يف ةضورلا ةلحرم دعب يسردملا ميلعتلا نمً اماع رشع ينثا مامتإ دنع
.شيدالغنبو ناتسكاب نم

HSSC

 ليصافتلانم ديزم .يلودلا ميلعتلا جمارب نم ةئف يهو،ةيلودلا ايرولاكبلا
www.ibo.orgىلع اهنودجت

IB

 ةبلطلل ةيئاهن تاناحتما لمشي يميلعت جمانرب .ةيلودلا ايرولاكبلا مولبد
 مهدادعإ فدهب ،رشع ةعساتلاو رشع ةسداسلا نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا
.ةيلمعلا ةايحلاو،يعماجلا ميلعتلل

IB Dip. 

 ،ةطسوتملا تاونسلا جمانربو ،ةيئادتبالا تاونسلا جمانرب- ةيلودلا ايرولاكبلا
 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا لافطألل ةيميلعت جهانم رطأ .مولبدلا جمانربو
.يلاوتلا ىلع )19و16(و ،)16و11(و ،)12و3(

IB PYP،
MYP، DP

 يزكرملاسلجملا لهؤم لداعت يوناثلا ميلعتلل ةماعلا ةيلودلا ةداهشلا
 ةدحتملا ةكلمملا يف11و10 ةنسلا يف ةبلطلا هيرجي يذلا يوناثلا ميلعتلل
A-Levels).( تارابتخا لثم ،ةيعماجلا لبق ةساردلل مهدادعإل

IGCSE

http://www.ibo.org/
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 يف ةيسيئرلا ةيميلعتلا ةئيهلا لثمي .ةماعلا تاناحتمالل الاريك ةيالو سلجم
 الاريك ةيالو يف ةماعلا تاناحتمالا عيمج نع لوؤسملا وهو ،الاريك ةيالو
.اهريغو(SSC)و ،(HSC)و،(SSLC) لثم

KBPE

 يف ةدحتملا ةكلمملا يف ةينطولا ةيساردلا جهانملا ميظنت متي .ةيسيئرلا ةلحرملا
 ءادأ مييقتب ملعملا موقي ."ةيسيئرلا لحارملا" ىمست ةددحم تاونس
.ةلحرم لك ةياهن يف يمسر لكشب بلاطلا

KS

 الاريك ةيالو سلجم لبق نم ةفلكم ةئيه وه .ميلعتلل الاريك ةيالو سلجم
.ةيالولا مومع يف10 فصلا ةبلط تاناحتما ةرادإل ةماعلا تاناحتمالل

KSEB

 ةئيهلا .نابايلا يف ايجولونكتلاو مولعلاو ةضايرلاو ةفاقثلاو ةيبرتلا ةرازو
.اهجراخ ةينابايلاسرادملاو نابايلا يف ميلعتلاو ةيبرتلا نع ةلوؤسملا ةيموكحلا

MEXT

 ةلوخملا ةهجلا .ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا ناجل– ىطسولا تايالولا ةطبار
 ءاحنأعيمج يف ةيسردملا مظنلاو ةصاخلاو ةيموكحلا سرادملا دامتعاب
.ىرخأ ةلود نينامثو سمخو ةدحتملا تايالولا

MSA-CESS

 MoE .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

يف دامتعا ةئيه مدقأ يه .تايلكلاو سرادملل دنالجنإ وين ةعيمج
 يف دامتعالل ةيميلقإ تائيه تس نم ةدحاوو،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
.ةدحتملا تايالولا

NEASC
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 دامتعالا تايعمج داحتا وهو،ةصاخلا سرادملا دامتعال ينطولا سلجملا
 ،)لافطألاضاير( ةيريضحتلا ةلحرملل ةصاخلا سرادملاب فارتعالاب لوخملا
 تالوكوتوربلاو ريياعملا قيقدت سلجمك هرود بعلي .ةيوناثلاو،ةيئادتبالاو
.داحتالا تايعمجب ةصاخلا

NCPSA

 ةمظنم يه.يميداكألا مدقتلا ريياعم- ةيبرغلا ةيلامشلا مييقتلا ةيعمج
 مدقتلا مييقتب اهتاناحتما فرعتو،ةيميلعتلا تامدخلل ةيحبر ريغ ةيملاع
 امو2فصلا نم ةبلطلا اهيرجي ةّيفيكتو ةتمتؤم يهو(®MAP). يميداكألا
.مولعلاو ،تايضايرلاو ،ةءارقلا داوم يف قوف

NWEA-MAP

 تاعطاقم فلتخم يفً ايونس ىرجُت .ةيونسلا ةيميلقإلا ليصحتلا تارابتخا
 .9و6و3 فوفصلا يف ةبلطلا عيمجل اتربلأ

PAT

 ليصحتلا تارابتخال يريضحتلا رادصإلا وهSAT).( لوبقلا ناحتما لبق ام
.10و9و8 فوفصلا يف ةبلطلل ةددعتم خسنب رفوتيو ،ةيونسلا ةيميلقإلا

PSAT

ةرايز ىجري اهنع ىفوأ ليصافتل .ةيلود ةيميلعت ةكبش
https://www.sabis.net/

SABIS 

 يف ةدحتملا تايالولا يف تاعماجلاو تايلكلا لبق نم دمتعملا لوبقلا ناحتما
 امك .ىرخأ داوم نع ًالضف ،تايضايرلاو ،ةغللاو ،ةباتكلاو،ةءارقلا داوم
 تارابتخا ىلإ ،ةدحوملا ةيرايعملا مييقتلا تارابتخا يأ (SATS)حلطصم ريشي
.ةيناطيربلا سرادملا ضعب يف ةيناثلاو ىلوألا ةلحرملا ةياهن يف ىرجُت يتلا زاجنإلا

SAT

 وهو ينيبلفلا يوناثلا جاهنملا تاقاسم دحأ .ةيتايحلا تاراهملاو ايجولونكتلا
.ةينيبلفلا ةيوناثلا سرادملا مومع يف مدختسم

TLE

https://www.sabis.net/

