
كیف یتم الحصول على QCE؟
للحصول على QCE یحتاج الطالب إلى إكمال تعلم معین على مستوى محدد 

وبنمط محدد، واستیفاء شروط القراءة والكتابة والحساب:

المواد والدورات
 .QCE یمكن لمجموعة واسعة من المواد والدورات المساھمة في اعتمادات درجات

 سیدرس معظم الطالب ستة مواد أو دورات خالل الصفین الحادي والثاني عشر، ویختار العدید منھم تضمین دورات التعلیم والتدریب المھني كجزء 
من مسار QCE بینما یختار البعض توسیع تعلیمھم بإضافة المواد الجامعیة أو غیرھا من الدورات المعترف بھا.

تمنح مرونة QCE للطالب فرصة اختیار مسار یناسب أھدافھم.
 ھناك ثالث فائت من التعلم ضمن متطلبات النمط المحدد - األساسیة واإلعدادیة والتكمیلیة، وتتراكم الدرجات في حساب تعلم الطالب عند استیفائھ 

المعیار المحدد. 

مواد QCAA العامة - الفئة األساسیة للتعلم
 تُعد المواد العامة الطالب للدراسة في المرحلة الجامعیة والدراسات اإلضافیة وللتدریب والعمل وھي تساھم بما یصل إلى أربعة درجات لكل مادة 
 في شھادة التعلیم الثانویة الكوینزالندیة وفي رتبة القبول الجامعي األسترالیة (ATAR). ومن األمثلة على ھذه المواد اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات 

العامة والتاریخ القدیم وعلم األحیاء ودراسة الموسیقي المتقدمة.

مواد QCAA التطبیقیة - الفئة األساسیة للتعلم
 تركز المواد التطبیقیة على المھارات وتُعد الطالب للدراسات اإلضافیة وللتدریب والعمل وھي تساھم بما یصل إلى أربعة درجات لكل مادة في 
شھادة التعلیم الثانویة الكوینزالندیة ویجوز أن تساھم مادة تطبیقیة واحدة في رتبة القبول الجامعي األسترالیة (ATAR) عند تدریسھا مع المواد 
العامة. ومن األمثلة على ذلك اللغة اإلنجلیزیة األساسیة والریاضیات األساسیة والدراسات التجاریة ومھارات التكنولوجیا الصناعیة والسیاحة.

دورات QCAA القصیرة - فئة التعلم التحضیریة أو التكمیلیة اعتمادا على الدورة الدراسیة
 ،QCE تناسب الدورات القصیرة الطالب المھتمین بمسارات التعلیم والتدریب المھني أو الدراسات اإلضافیة والعمل. وقد تساھم بدرجة واحدة في 
لكنھا ال تساھم في ATAR. ومن األمثلة على ذلك الدورة القصیرة في محو األمیة والدورة القصیرة في الحساب والدورة القصیرة في لغات السكان 

األصلیین وسكان جزر مضیق توریس.

التعلیم والتدریب المھني (VET) - فئة التعلم األساسیة أو التحضیریة أو التكمیلیة اعتمادا على الدورة الدراسیة
 یعد التعلیم والتدریب المھني الطالب للعمل من خالل التعلم العملي وھو جزء مھم من التعلیم الثانوي للعدید من الطالب. ما یقرب من ٪60 من 

 طالب كوینزالند في المرحلة الثانویة یحصلون على مؤھالت التعلیم والتدریب المھني. كانت الدورات األكثر شعبیة في السنوات األخیرة ھي 
إدارة األعمال وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والفندقة والتشیید واللیاقة البدنیة والریاضة والترفیھ.

 ،QCEیمكن أن یؤدي التعلیم والتدریب المھني أیًضا إلى الدراسات اإلضافیة والتدریب وقد یساھم بما یصل إلى ثمانیة درجات لكل دورة في 
  ویختلف عدد الدرجات اعتماًدا على نوع المؤھل. كما یجوز أن یساھم مؤھل واحد في التعلیم والتدریب المھني على مستوى الشھادة الثالثة 

.ATAR أو أعلى في

دورات دراسیة أخرى - فئة التعلم األساسیة أو التحضیریة أو التكمیلیة اعتمادا على الدورة الدراسیة
 تسمح الدورات األخرى للطالب بدراسة مجال اھتمام معین من خالل شھادات ودورات معترف بھا أو مواد جامعیة تمت دراستھا أثناء 

 تواجدھم في المدرسة. تختلف درجات QCE واألھلیة لـ ATAR اعتماًدا على الدورة التدریبیة. كما یتم التضمین في ھذه الفئة للدراسة خارج 
كوینزالند مثل البكالوریا الدولیة أو الدورات التي تمت دراساتھا في الوالیات األخرى.

 20 درجة من الدورات الدراسیة المساھمة
بما في ذلك:

 •QCAA المواد والدورات التي طورتھا
   مؤھالت التدریب والتعلیم المھني   • 
دراسات خارج مقرر كوینزالند• 
الدراسات المعترف بھا.• 

المقدار 
المحدد

 12 درجة من المقررات الدراسیة األساسیة 
المكتملة و8 درجات معتمدة من أي مجموعة من:

األساسیة• 
التحضیریة (بحد أقصى 4)• 
التكمیلیة (بحد أقصى 8).• 

 نمط
محدد

إتمام مرٍض أو الحصول على درجة C أو 
أفضل أو إتمام الكفاءة أو التأھیل أو النجاح أو 

ما یعادلھ.

 المعیار
المحدد

یجب على الطالب تلبیة متطلبات القراءة 
والكتابة والحساب من خالل أحد خیارات 

التعلم المتاحة.

محو األمیة 
واإللمام 
بالحساب

التخطیط للتعلم في الصفین الحادي 
والثاني عشر

تعد فترة الدراسة الثانویة وقًتا مثیًرا لطالب كوینزالند 
وخطوة مھمة في التحضیر لمستقبلھم. 

تتعاون المدارس مع طالب الصف العاشر وأسرھم على 
مساعدتھم للتخطیط ألھدافھم التعلیمیة والتدریبیة والوظیفیة 

ووضع خطة لمسارھم نحو شھادة التعلیم الثانویة 
.(QCE) الكوینزالندیة

 شھادة التعلیم الثانویة 
 (QCE) الكوینزالندیة

تعتبر QCE المؤھل الدراسي الثانوي في كوینزالند وھي 
معترف بھا دولیا وتدل على النجاح األكادیمي والشخصي.
تتیح QCE للطالب تصمیم مسار مناسب لھم بغض النظر 

عما إذا كانت أھدافھم بعد الصف العاشر ھي:
الدراسة الجامعیة• 
العثور على عمل یتطلب مھارات• 
 االلتحاق بمعھد التعلیم التقني واإلضافي أو أي • 

تدریب آخر.
یمكن للطالب االختیار من بین مجموعة واسعة من المواد 

والدورات، بما في ذلك المواد المقدمة من قبل ھیئة المناھج 
والتقییم في كوینزالند (QCAA)، والتعلیم والتدریب المھني 

(VET)، والتدریب المھني في المدارس أو الدورات التدریبیة 

األخرى المعترف بھا.



لجميع المدارس في كوينزالند

التعلیم الثانوي العالي في كوینزالند
  دلیل إرشادي ألولیاء أمور الطالب الذین یكملون الصف الثاني عشر 

من العام 2020 فالحقا 

للمزید من المعلومات
qcaa.qld.edu.au

ھناك المزید من المعلومات حول المناھج الدراسیة الثانویة العلیا والتقییم بما في 
.QCAA على موقع QCAA ذلك المناھج الدراسیة لمواد

myqce.qcaa.qld.edu.au

یوفر موقع myQCE (للطالب اللذین على وشك إكمال الصف 
الثاني عشر اعتبارا من عام 2020) معلومات عن المواد والدورات 

والتقییم والنتائج، ونصائح حول الدراسة ومعلومات أخرى. تحدث إلى 
مدرستك حول الموضوعات والدورات التي تقدمھا.
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 التقییم 
 تعتمد كیفیة تقییم الطالب في الصفین الحادي والثاني 

عشر على ما یدرسونھ.

مواد QCAA العامة
 تشتمل المواد العامة على ثالثة تقییمات داخلیة (تضعھا 

وتصححھا المدارس) وتقییم خارجي واحد (تضعھ وتصححھ 
 QCAA). بالنسبة لمعظم المواد یساھم التقییم الخارجي بنسبة

 ٪25 في النتیجة النھائیة للمادة، ولكن بالنسبة لمادتي 
 الریاضیات والعلوم یساھم التقییم الخارجي بنسبة ٪50 في 

 النتیجة النھائیة للمادة. سیجلس الطالب في كل مادة 
 المتحانات التقییمات الخارجیة في نفس الوقت في 

كل مدارس كوینزالند.

مواد QCAA التطبیقیة
تشتمل المواد التطبیقیة على أربعة تقییمات داخلیة (تضعھا 
وتصححھا المدارس). وفي مادتي اللغة اإلنجلیزیة األساسیة 
والریاضیات األساسیة یكون واحد من التقییمات األربعة تقییًما 

داخلًیا مشترًكا (تضعھ QCAA وتصححھ المدارس). 

دورات QCAA القصیرة 
تشتمل الدورات القصیرة على تقیمین داخلیین (تضعھما 

وتصححھما المدارس).

التعلیم والتدریب المھني   
 تختلف تقییمات التعلیم والتدریب المھني اعتماًدا  على نوع 
 الدورة التعلیمیة. وقد تشمل المالحظة أو امتحاًنا مكتوًبا 

 أو استجواًبا أو عینات من العمل أو تعلیقات من الجھات 
الخارجیة.

 دورات دراسیة أخرى 
 تختلف التقییمات في الدورات التعلیمیة األخرى اعتماًدا 

على نوع الدورة.

االلتحاق بالتعلیم الجامعي
سیتم استخدام رتبة القبول الجامعي األسترالیة (ATAR) الختیار المتخرجین 
من المدارس لاللتحاق بالتعلیم الجامعي بدًءا من عام 2020. یتم استخدام 

ATAR على مستوى القطر ویدل على مكانة الطالب بالنسبة للطالب 
اآلخرین المؤھلین لـATAR. ستعتمد رتبة القبول الجامعي األسترالیة 

للطالب في كوینزالند على:
أفضل خمس نتائج للمواد العامة للطالب أو• 
 أفضل النتائج في أربعة مواد عامة باإلضافة إلى مادة تطبیقیة • 

واحدة، أو
أفضل النتائج في أربعة مواد عامة باإلضافة إلى مادة واحدة من مواد • 

التعلیم والتدریب المھني على مستوى الشھادة الثالثة أو أعلى.
سیقوم مركز القبول الجامعي في كوینزالند (QTAC) بحساب وإصدار رتب 

القبول الجامعي األسترالیة لطالب الصف الثاني عشر. ستجد المزید من 
.www.qtac.edu.au :المعلومات على موقع المركز

شھادة اإلنجاز الفردي 
(QCIA) الكوینزالندیة

تعترف QCIA وتُبلغ عن إنجازات الطالب الذین یعد تعلمھم جزًءا من 
برنامج تعلیمي خاص بھم. وحتى یكون الطالب مؤھال لذلك یجب أن 

یعاني من ضعف أو صعوبة في التعلم ال تعود في المقام األول إلى العوامل 
االجتماعیة واالقتصادیة أو الثقافیة أو اللغویة.

النتائج والتقاریر
 (QCE) سیتم نشر نتائج الطالب النھائیة ونتائج شھادة التعلیم الثانویة الكوینزالندیة

في حساب التعلم الخاص بھ على موقع myQCE اإللكتروني في دیسمبر/
كانون أول في نھایة دراسة الصف الثاني عشر.

 ستتاح حسابات التعلم للطالب في نظام QCE الجدید في وقت الحق من 
عام 2019.

https://myqce.qcaa.qld.edu.au/

