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 (NCEA) الـ عن راألمو ألولياء معلومات
 

 ؟NCEA  الـعني اصطالح ي ماذا
 دانهو المؤهل الرئيسي لطالب المرحلة الثانوية في نيوزيل NCEA  الـ
 

NCEA و هي تشمل على للتحصيل الدراسي اختصارا لشهادة التعليم الوطنية ترمز ،
 .13إلى  11الدراسية من السنوات  خالل إتمامها على الطالب 3و 2, 1 ثالث مستويات

 
 ؟NCEAشهادة الـ  لحصول علىا على ابنتي العمل/ لماذا ينبغي على ابني 

 
البعض قد يتوجه للجامعات و البعض اآلخر قد . هي لجميع الطالب NCEA شهادة الـ

و هناك من يريد تعلم مهارات عملية و الحصول على  يخطط لالنتظام في التدريب المهني،
ابنتك المواد الدراسية التي / أن يختار ابنك  من المهم.  ترك المدرسة عمل مباشر بعد

 .المستقبلية للعمل مخططهتناسب 
 

 ؟NCEAشهادة الـ  ابنتي على / كيف يحصل ابني 
 

امتحان واحد مدته ثالث ساعات في نهاية داء آلكان على الطالب في السابق أن يحضروا 
 .ما ي مادة دراسيةف هتعلموالعام الدراسي ليتم تقييم ما 

 
مازال هناك امتحانات موحدة على مستوى نيوزيلندا في آخر العام   NCEA  الـ في نظام 

فيما يعرف )كما أن الطالب يختبر و يقيم على مدار العام .  (و تعرف بالتقييم الخارجي)
 .، ألنه يتم على مستوى المدرسة(بالتقييم الداخلي

 
التحصيل  معاييربمواد تعرف " معايير"الى اد الدراسيةموال تقسم NCEA  الـ في نظام  
(Achievement Standards  ) الوحده   معاييربومواد أخرى تسمي(Unit 

Standards.)  ا و العمل بهاعلى الطالب معرفته اموريجب هاكل ههذ. 
 

 من النقاط،  ايحقق للطالب عند إتمامه عدد( Standard)أعاله عاييرمن الم معياركل 
مادة اللغة اإلنجليزية مستوى أول :  مثال على ذلك.  التقدير النهائي تحددهذه النقاط ة جمل

 .قد تتكون من أربع إلى عشر مستويات تشكل ما مجموعه عشرون نقطة أو أكثر
 

مسار ما  ،في مادة اللغة اإلنجليزية ككل بدال من عمل امتحان واحد مدته ثالث ساعات
((course معيار آخرفي ، و(كطلب وظيفه مثال) الكتابة الرسميةي ف قد يتضمن معيارا

المايير في امتحان نهاية العام وسيتم تقييم  هذهسيتم اختبار بعض . خطبة/إلقاء كلمةكتابة و
 .خالل العام الدراسيالبعض 
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و هذه النقاط .  أكثر من عام حتى أويستطيع الطالب تحصيل النقاط الدراسية خالل عام 
 .رهم الدراسياو يمكنهم متابعة ما تم تحصيله خالل مس.  لتعليمي لألبدتظل في سجلهم ا

 
 ؟ NCEAما هي متطلبات الـ 

 
و البد لهذه .  NCEAنقطة لكل مستوى من مستويات الـ  08لحصول على ا الطالب على

 .(و الرياضيات الحساب)و  (و الكتابة القراءة)النقاط أن تشمل وحدات في 
 
 

نقاط في القراءة و  18، منها او اعلى المستوى األولفي قطة ن 08 :المستوى األول
 .و الرياضيات تقاط في الحساب 18الكتابة و 

 او اعلى نقطة من مواد المستوى الثاني 08 على االقل نقطة، منها 08 :المستوي الثاني
و البد من الحصول على نقاط . نقطة من أي مستوى آخر 28و 

 .و الرياضيات الكتابة و الحساب المستوى األول في القراءة و
 

و  علىنقطة من مواد المستوى الثالث أو أ 08نقطة و بحد أدناه  08 :المستوى الثالث
 .علىأو أ نقطة من المستوى الثاني 28

 

 
 

 :ابنتك/كيفية فهم نتائج ابنك
 

ئج و هذه النتا.  عليها واستعلم عدد النقاط التي حصل همنتائج ابنتك/عند ما يحضر ابنك
 ."NCEA  الـ في المستوى األول" اجتيازهمأكثر من مجرد بستعلمك 

-بجانب كل معيار رموزحرفيةمع  على حدةمعيار ه في كل وما حقق النتائجحيث تظهر
E,M,A,N .  هي كاآلتي حرفيةالرموزال هذهمعنى :N لم يحقق النقاط (Not 

Achieved) ،A حاز على النقاط (Achieved)  ،M قاط بجدارةحاز على الن 
(Merit) ، E حاز على النقاط بامتياز (Excellent). تدل على مدى   حرفيةالرموزال هذه

 .اجتهاد الطالب في المعيار
  

 .تطلع للمعالي
 

م هدفه واأن يجعل ابنتك على/نقطة هي الحد األدنى المطلوب فشجع ابنك 08تذكر أن 
إن الحصول على خمسين نقطة على األقل من هذه .  نقطة 08أكثر من  الحصول على

ر علي الشهادة بما هفإن ذلك سيظ( Excellent) امتياز أو  (Merit)  بجداره النقاط
 .Certificate Endorsement  الـبيعرف 
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لحصول ا بعد انهاء المدرسه عندما يعرضونها على اشخاص بغية هذه النتائج ستساعدهم
 .ونهختارالذي يمجال الفي  الجامعية لدراسةاااللتحاق بو اعلى عمل 

 
 مواد الدراسة؟ وايختارينبغي ان  كيف 

 
فكير و التخطيط في السنة الدراسية التاسعة و العاشرة الختيار المواد تمن المهم البدء في ال

 .لدراستها NCEA  الـفي المناسبة 
 

جهين و المدرسين و إذا كان ابنك يفكر في مجال عمل ما ال بد له أن يعرف من المو
 .رؤساء األقسام ما يحتاج لدراسته

 
 ما هي متطلبات القبول بالجامعة؟

 
  الـفي  المستوى الثالث وا حققيأن على الطالب للحصول على القبول الجامعي،  

NCEA متطلبات  استيفاء عليهم ايضا.  نقطة في كل من ثالث مواد معتمدة 11، و تحقيق
 .(و الرياضيات الحساب)و  (القراءة و الكتابة)
 

معظم الجامعات .  الجامعة بنيوزيلندافي  عتمادلإل المطلوب الحد األدنى وه القبول الجامعي
مجاالت  لتسجيل فيا عند اضافية، خاصةمتطلبات  الديه عليم العالي األخرىو معاهد الت

 .دراسية معينة
 

 ها؟ليوا لنأن يسع ابنتك/كما هي المؤهالت األخرى التي يمكن البن
 

 شهادات أخرى معتمدة على مستوى الدولة باإلضافة إلى  ابنتك/يمكن أن تقدم مدرسة ابنك
الطعام و )إدارة األعمال، الحاسوب، خدمات الضيافة، :  تشمل قدو.  NCEA  الـ

 ، تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، السياحة و السفر و شهادة تعلم اللغة اإلنجليزية(الشراب
اسأل المدرسة عما تقدمه من شهادات معتمدة على مستوى .  NZCEL)) هوزيلندييالن

 .ابنتك/الدولة في مجاالت اهتمام ابنك
 

 تحسب نقاطو كل ال لمواد معينه قد تسهم في الحصول على اكثر من مؤهل بعض النقاط
في المدرسة، و مؤهالت  بعض المؤهالت يمكن إتمامها بالكامل .NCEAشهادة الـ نحو 

تعليم في مكان العمل أو في معهد  هاامتماها في المدرسة، وؤأن بد ابنتك/كن البنكأخرى يم
 .عالي
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 :معلومات مفيدة ألولي األمر
 

  ابنتك عن كيفية عمل الـ / اسأل ابنكNCEA  . يداج هايفهمونمعظم الطالب. 
 

  تهم من خالل تهيئة المكان و توفير الوقت و مساند)ابنتك في الدراسة / ساند ابنك
و ليس  تذكر أنه يتم تقييمهم على مدار العام الدراسي.  (في أداء واجباتهم المنزلية

 .فقط في االمتحانات النهائية
 

  ابنتك عند اختيارهم للمواد الدراسية على أن تغطي مجاالت عريضة / شجع ابنك
المواد  على 3&  2 المستويات و على أن يحصروا خياراتهم في.  Level 1في 

 .تخدم مواصلتهم الدراسة في مجاالت العمل التي يرغبون بهاالتي 
 

  جداره ـ) ابنتك للحصول على معدالت عالية،  / شجع ابنك Merit  وامتياز
Excellent)  .قبولهم للدراسة في المجاالت عملهم او ذلك سيزيد من فرص 

 .التي يرغبون بها الجامعية
 

  المستوى الثاني و  معاييرما فتحقق من في مجال عمل  ونبنتك يفكرا/ إذا كان ابنك
 .امعة أو المعهد لدراسة ما ينوون دراستهجللقبول في ال هونالثالث الذي يحتاج

 

  ابنتك عن مستوى تقدمهم في الدراسة/ استفسر من المدرسين في مدرسة ابنك  .
معظم المدارس تعقد جلسات لتزويد اآلباء بالمعلومات الخاصة بالمؤهالت التي 

 .اتقدمه
 

   لمزيد من المعلومات بخصوصNCEA  زر موقع  NZQA على: 
www.nzqa.govt.nz/ncea  


