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لماذا يُعتبر مسار "بيرسون" الخيار األفضل 

لنجاح ولدك في المستقبل

تمّهد مؤهالت "بيرسون" الطريق 

أمام االلتحاق بمؤسسات التعليم 

الرائدة عالمياً واقتناص فرص 

عمل ممّيزة.

يزيد عدد الطاّلب الملتحقين ببرنامج "بيرسون" 

الكتساب المهارات حول العالم عن 3.4 مليون 

طالباً. فالبرنامج شريك موثوق به للمدارس 

العالمّية وقد واظب عىل توفير المؤهالت 

وموارد التقييم والمناهج عىل مدى أكثر من 

150 عاماً.

تحظى مستويات AS/A و BTEC باعتراف 

جامعات رائدة من حول العالم ومن ضمنها 

جامعات "مجموعة رسل" في المملكة المتحدة 

)ضمناً أوكسفورد و كامبريدج( وجامعتي 

كولومبيا و ييل في الواليات المتحدة.

يضمن برنامج "بيرسون" من خالل تعامله مع 

أصحاب المصلحة في قطاع التعليم العالي 

وأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم، 

تقديم مؤهالت تزّود الطاّلب بالمهارات التي 

يحتاجونها لزيادة حظوظهم الوظيفّية وتحقيق 

النجاح في عالم العمل المتغير.

 خطوة عىل درب

النجاح في التعلّم

 تنهل المدارس التي نتشارك معها من مجموعٍة 

من الموارد الرقمّية المبتكرة للتعليم االبتدائي 

والثانوي، مما يساعد عىل إعداد الطاّلب لتوظيف 

 GCSEs مهاراتهم ونيل الشهادات العامة للتعليم 

ال بل الذهاب أبعد منها.

 Extended تسمح برامج مثل "المشروع الموسع

 Global و "المواطنة العالمية "Project

Citizenship" للطاّلب بمتابعة اهتماماتهم وبناء 

المهارات من أجل النجاح في المستقبل – وتساعد 

"بيرسون" مدرستك عىل تطوير قدرة الطاّلب 

فُيصبحون أفراداً ذات عقلّية مدنّية ومستعدين 

لخوض معترك العمل في السوق العالمّية.

تُعتبر "بيرسون" في الشرق األوسط، المنظمة 

الوحيدة التي تقدم أيضاً برنامج اللغة العربّية 

بالعربي الذي طّورته أستاذة وباحثة طليعّية عالمياً 

وهو يتبع نهجاً ريادياً لتعلم اللغة العربية يدعم 

الناطقين باللغة العربّية والنّاطقين بغيرها عىل حد 

سواء. باإلضافة إىل ذلك، يساعد دعم تعلم اللغة 

اإلنجليزية ولدك عىل تحقيق أقصى استفادة من 

المؤهالت المكتسبة بفضل المناهج البريطانية.

دولةسنةمليون طالب



تستقبل كليات كامبريدج 

طلبات المتقّدمين للحصول 

عىل مستويات A الدولية )التي 

 تقدمها كامبريدج انترناشيونال 

أو أوكسفورد أو "بيرسون 

ادكسيل Edexcel"( وهي 

معترف بها عىل أنها معادلة 

لمستويي A وAS من مجلس 

التعليم البريطاني.”

جامعة كامبريدج
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 Edexcel من "بيرسون ادكسل AS/A مستويا
انترناشيونال" للفئة العمريّة بين 16 و 18 عاماً

تم تصميم مستويي AS/A من منهج "بيرسون 

ادكسل Edexcel الدولي" للطاّلب الذين يرغبون 

في التقدم إىل أفضل الجامعات حول العالم.

تستخدم هذه المستويات النهج المعياري الشائع والمرن مما يعني 

إجراء االختبارات في نهاية كل وحدة دراسية، أو عبر مختلف محطات 

برنامج الدراسة، عندما يشعر الطاّلب باالستعداد والجهوزيّة.

 االختبارات المعيارية القائمة عىل الوحدات 

في خدمة الطّلب

بمجرد خوض الطالب المتحان الوحدة وحصوله عىل درجة أو عالمة، 

يتم تسجيل النتيجة إىل حين استكمال جميع الوحدات التي تتكّون 

 منها الدرجة. ثم تساهم نتيجة اختبار الوحدة في الحصول عىل 

درجة شاملة.

يختلف هذا النهج المرن عن النهج الخّطي لمستويات AS/A الدولية 

األخرى، حيث يخضع الطاّلب الختبارٍ واحٍد في نهاية دراستهم.



منهاج معترف به ومقبول من 

قبل الجامعات حول العالم

•  جامعات المملكة المتحدة بما في 

ذلك "مجموعة رسل للجامعات" 

وأكسفورد وكامبريدج.

 •  المجموعة الكاملة للجامعات الثماني 

في استراليا.

•  أفضل الجامعات األمريكية بما في 

ذلك ييل و كولومبيا و كورنيل و كلية 

دارتموث ومعهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا ومعهد كاليفورنيا 

للتكنولوجيا.

•  أفضل الجامعات الكندية بما في ذلك 

جامعة تورنتو وجامعة كولومبيا 

البريطانية وجامعة ماكجيل.

•  الجامعات في آسيا بما في ذلك جامعة 

هونغ كونغ وجامعة طوكيو والجامعة 

الصينية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 

سنغافورة الوطنية. 
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كيف يستفيد ولدك

•  يمكن للطاّلب الحصول عىل نتائج امتحانات 

الوحدة الخاصة بهم طوال فترة دراستهم، 

مما يوفر أدلة متينة عىل دراساتهم وأدائهم.

•  التدّرب عىل االمتحان، وكسر حاجز الرهبة 

والتماس تعليقات رسمية قبل موعد 

االمتحان، لفهم المعيار المطلوب للوصول 

إىل المستوى المنشود.

•  تعتبر مؤهالت مستوى AS الدولي مؤهالت 

قائمة بذاتها ومستقلة، وجزءاً من الحصول 

عىل مؤهل المستوى A بالكامل.

•  تتاح أمام الطاّلب فرص متعددة لخوض 

االمتحانات - يناير ويونيو وأكتوبر لمعظم 

المواد - مما يسمح بتحسين األداء 

والحصول عىل درجات أعىل.

جدير التنويه بأّن مستوى GCE AS/A من 

"بيرسون ادكسل Edexcel" يتبع نهجاً خّطيًّا، 

وبالتالي ستختار المدرسة النهج األفضل 

لطاّلبها، بما في ذلك ولدك.

 iProgressed مع "بيرسون": 
قصة كارل

يُتابع كارل دراسة المستويات الدولية A في مدرسة 

Academia International في زيورخ. قبل التحاقه 

 بالمدرسة، عاش لمدة عام في الواليات المتحدة 

وأحب تعلم اللغة اإلنجليزية، لذا كان حريصاً عىل متابعة 

تعليمه المدرسي الدولي عند عودته إىل سويسرا. 

يخطط كارل لدراسة العلوم البيطرية في الجامعة 

ويقول: "مع "بيرسون ادكسل Edexcel" يمكنني 

الحصول عىل المؤهالت التي أحتاجها للتقدم."



"بفضل مؤهلت BTEC تمكّنت من 
االلتحاق بالجامعة والحصول عىل 

 BTEC وظيفتي األوىل. أوصي حًقا بـ

كطريقة لمتابعة مهنة أو شغف في 

منطقة معينة".

تونجي أكينتوكون إم بي إي، نائب أول للرئيس، 

برايس ووترهاوس كوبرز

"حصلت عىل منحة دراسية في 
برنامج ماجستير إدارة األعمال بفضل 

درجاتي في BTEC، وبفضل المؤهلت 

 BTEC التي اكتسبتها من خلل

نفسه. طموحي المهني هو االلتحاق 

باألكاديمية العسكرية الملكية في 

ساندهيرست في المملكة المتحدة ".

جوزيف كليفورد، طالب إدارة األعمال في 

BTEC، مدرسة جرينفيلد الدولية

"بفضل مؤهلت BTEC يُمكن اكتساب 
استقللية وإلماماً أكبر بما يحدث في 

العالم الحقيقي بدالً من مجرد التعلم من 

الكتاب المدرسي".

راشنا أوداسي، طالبة جامعية في إدارة األعمال 

وطالبة سابقة في BTEC لألعمال

"أعدتني مؤهلت BTEC للحصول 
عىل شهادتي الجامعية. ال يزال العمل 

التطبيقي الذي قمت به مفيداً وما 

زالت المهارات العملية التي اكتسبتها 

مفيدة جداً في الجامعة ألنني عىل 

دراية بها بالفعل ".

مريم طاهر، طالبة في العلوم الطبية الحيوية 

في جامعة يورك، تابعت سابقاً حصص 

BTEC في حقل العلوم التطبيقّية

"أتابع حاليًّا برنامج بكالوريوس في 
الفنون الجميلة في سنترال سانت 

 ،BTEC مارتينز في لندن. بفضل 

ُطلب مني االنضمام مباشرة إىل 

السنة األوىل من دون الحاجة إىل 

 السنة التحضيرية التي يخوضها 

معظم الطّلب".

كايت ويليامز-باري، طالبة BTEC للفنون 

 والتصميم، مدرسة جميرا اإلنكليزيّة 

في دبي

مؤهل BTEC الدولي من "بيرسون"

بفضل مؤهِّل BTEC )مجلس تعليم إدارة 

األعمال والتكنولوجيا( الذي يمنح الطاّلب القدرة 

عىل إعداد المشاريع واكتساب مهارات الحياة 

المهنية تُشرّع أبواب الخيارات عىل مصراعَيها. 

إذا كان الطالب يُبدي اهتماما باختصاص أو 

مهنٍة معّينين، فإن هذا المؤهل عالي الجودة 

يمكن أن يساعده عىل تحقيق إمكاناته.

يلتحق طاّلب BTEC بأفضل جامعات الشرق األوسط والعالم 

ويكونون في طليعة المهن ويكتسبون مهارات قابلة للتوظيف 

مدى الحياة.

يتم تطوير BTECs بالشراكة مع أصحاب العمل ويمكن دراسة 

المؤهالت جنباً إىل جنب مع المؤهالت األكاديمية، مما يوفر 

للطالب منهجاً واسعاً ومتوازناً.

تؤكد حصص BTEC عىل التعلم القائم عىل المهارات، وهي 

مصممة حول وحدات ذات موضوع معين، يتم اختبارها طوال 

الدورة باستخدام التقييمات القائمة عىل سيناريوهات من الحياة 

الواقعية. يطور الطاّلب ويطبقون المعرفة والمهارات التي يحتاجون 

إليها، سواء التحقوا بالجامعة أو مباشرًة بسوق العمل.

تعرف عىل المزيد بشأن BTEC في دليل اآلباء 

الخاص بنا والمتوفر باللغتين اإلنجليزية أو العربية

مع BTEC يواكب الطّلب في الشرق األوسط أحلمهم 

ويسعون إىل تحقيقها
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https://middleeast.pearson.com/content/dam/region-core/middle-east/pearson-middle-east/media-campaign/BTEC-International-Level%203-Middle-East-Guide.pdf
https://middleeast.pearson.com/content/dam/region-core/middle-east/pearson-middle-east/media-campaign/BTEC-International-Level%203-Middle-East-Guide.pdf


مؤهل GCSE من "بيرسون 

ادكسل Edexcel انترناشيونال" 
للفئة العمريّة بين 14 و 16 عاماً

تتضمن هذه المؤهالت المعترف بها عالمياً 

محتوى أكاديمي، وتقييم مصّمم خّصيصاً 

للطاّلب من حول العالم الذين تتراوح 

أعمارهم بين 14 و 16 عاماً.

تعادل مؤهالت GCSE الدولية، صّفا بصف، مؤهالت 

GCSE )الشهادة العامة للتعليم الثانوي( الصادرة عن 

المملكة المتحدة، وهي متوّفرة في أكثر من 80 دولة. يوّفر 

هذا التوافق الوثيق مع أحدث المناهج البريطانية للطالب 

 ،A المهارات والمعرفة التي يحتاجها للتقدم إىل المستويات

 والمستويات الدولية A، وااللتحاق بالجامعة ودخول 

معترك العمل.

تم دمج المهارات اللينة القابلة للتوظيف، مثل حل 

المشكالت والتفكير النّاقد والقيادة والتعاون في المناهج 

والمؤهالت والكتب المدرسية الخاّصة بـ"بيرسون 

انترناشيونال". تساعد هذه المهارات الطاّلب عىل الوصول 

إىل مستويات أعىل من الدراسة األكاديمية وإظهار المهارات 

المطلوبة لصاحب العمل المستقبلي.

iProgressed مع "بيرسون": قّصة إيرين
تدرس إيرين مستويات A الدولية في مدرسة أليس سميث في كوااللمبور. 

أتّمت الشهادة العامة للتعليم الثانوي GCSE من المدرسة عام 2019، وحصلت 

عىل جائزتي "بيرسون للطالب المتفّوق" عن أعىل عالمة في العالم لمؤهل 

GSCE History وأعىل عالمة في ماليزيا لمؤهل GSCE PE. إيرين فخورة بهذه 

اإلنجازات وتعبّر عن فرحها قائلًة: "غمرني الحماس الشديد يوم تلقيت هاتين 

الجائزتين ألنني عملت بكدٍّ في سبيلهما، وخاصة مادة التاريخ. من الرائع أن يُكافأ 

المرء عىل جهوده! "
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ستستخدم مدرسة ولدك هذا المورد االلكتروني من "بيرسون" 

للوصول إىل بنك ضخم من االختبارات السابقة التي أُعّدت 

عىل الورق وإلعداد اختبارات ومحاكاة اختبارات وهمية 

للطاّلب. يُمكن أن يزّودك المدرسون بمستندات خاصة 

بالتدريب العملي كجزء من التعلم في المنزل.

لماذا يستخدم األساتذة examWizard؟

•  لمحاكاة اختبارات ورقية وهمية أو إعداد اختبارات بحسب 

المواضيع أو واجبات منزلية أو أنشطة مراجعة.

•  لالختيار من كتالوج "بيرسون" الخلفي ألسئلة االمتحان 

وتزويد الطاّلب بمواد تدريبّية.

•  الوصول إىل األوراق السابقة وأسئلة االختبار إلنشاء خطط 

مفّصلة عىل قياس الطالب.

ResultsPlus هي أداة لتحليل النتائج عبر اإلنترنت توفر 

لألساتذة تحليالً مفصالً عن أداء ولدك في اختبارات "بيرسون 

 ،BTEC وفي التقييمات الخارجية لـ "Edexcel ادكسل

بحيث يتمكنون من دعمه وتحسين أدائه.

لَم يستخدم األساتذة ResultsPlus؟

•  الوصول إىل تحليل مفصل ألداء الطالب الفردي.

•  تحديد الموضوعات والمهارات وأنواع األسئلة المحتملة 

التي قد يحتاج الطالب إىل تطوير تعلمه بشأنها.

•  مراجعة الدرجات الفعلية لكل سؤال في االختبار الذي 

خضع له الطالب أو الصّف أو المجموعة.

•  فهم كيفية مقارنة األداء بمعّدل العالمات التي سجّلها 

الصّف وبمعّدل "بيرسون ادكسل Edexcel انترناشيونال".

•  الحصول عىل البيانات التي من شأنها أن تدعم أساليب 

التعلم والتعليم الفعالة.

الدعم لخوض االمتحانات
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ستبذل المدرسة التي التحق بها ولدك ما في وسعها لضمان 

حصول جميع الطاّلب عىل أفضل دعم واالستعداد لخوض 

االمتحانات. مع "بيرسون"، يمكن للمدرسين اإلطالع عىل 

 أحدث األدوات الرقمية لمساعدة الطاّلب عىل التدّرب، 

ثم تحليل النتائج والعمل بناًء عليها.



مؤهال iPrimary و 

iLowerSecondary من 
 "Edexcel بيرسون ادكسل"

ً للفئة العمريّة بين 3 و 14 عاما

أوىل سنوات الدراسة تولّد حب 

التعلم وتُشكّل مدماك النجاح 

المستقبلي لولدك.

 "Edexcel من "بيرسون ادكسل iPrimary يوفر مؤّهل

لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاماً ومؤهل 

 iLowerSecondary لألطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بين 11 و14 عاماً، تعليماً دولياً يعتمد عىل أحدث المناهج 

المتبعة في المملكة المتحدة للرياضيات واللغة اإلنجليزية 

والعلوم والحوسبة.

ينمو حب التعلم من خالل الكتب عالية الجودة وبيئات التعلم 

الرقمية المبتكرة. سُيشكّل هذا المؤهل تتّمًة للتعلم المنزلي 

الداعم، المبني عىل اللعب واإلصغاء والمحادثة والقراءة.

تحصل المدارس التي تتبع مؤهل iProgress عىل فرص 

مجانّية لترفيع قدرات أساتذتها باإلضافة إىل الدعم الذي 

يُقّدمه البرنامج. يقضي األساتذة وقتاً أقل في استعراض 

المناهج الدراسية ووقتاً أطول في توجيه الطاّلب ومنهم ولدك.

iProgressed مع "بيرسون": قصة دينيس
التحقت دينيس بمدرسة بوترهاوس وهي مدرسة تتبع منهج التعليم البريطاني، 

بعد التحاقها بمعهد اللغة األلمانية في خالل السنوات الثماني األوىل من 

الدراسة. عندما انضمت إىل مدرسة بوترهاوس في سّن السادسة، واجهت 

تحديات لم تقتصر عىل التحاقها بمدرسة جديدة، بل تعّدتها إىل وجوب 

التواصل ومتابعة الدروس باللغة اإلنجليزية. عملت بجد وتفوقت، وتقدمت إىل 

iLowerSecondary واآلن إىل GCSE الدولية. 

عندما فازت دينيس بجائزة "بيرسون ادكسل Edexcel لقيم الطالب" عام 2020، 

قالت: "منذ لحظة فوزي بالجائزة وحتّى هذه اللحظة ال زلت أشعر بحماٍس 

وفخرٍ شديَدين!"
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ActiveLearn
ActiveLearn كناية عن مساحة تعلم رقمية لألساتذة والطاّلب. 

تتضمن المساحة أدوات تخطيط وأنشطة تعليمية ومصادر تعليمية 

توضع بمتناول الطاّلب وتعالج طيفاً من الموضوعات. يقوم 

عشرات اآلالف من األساتذة والطاّلب من جميع أنحاء العالم بدخول 

ActiveLearn كل يوم.

باستخدام ActiveLearn يمكن للمدرسين تطوير تجارب تعلّم 

متخصصة وتعلم مستقل لجميع طاّلبهم.

ما هي فوائد ActiveLearn؟
•  يتوىّل ولدك زمام األمور ويواكب التقدم الذي يحرزه باستخدام 

 أسئلة االختبار ذاتية التصحيح التي تشكّل جزءاً من نهج 

الواجبات المنزلية.

•  يتلّقى الطاّلب مالحظات فورية وموجهة، ناهيك عن نصائح 
وحوافز تعليمّية في أثناء عملهم عىل الواجبات المنزلية التي 

وضعها األستاذ.

يُمكن أن يُرسل إليك األساتذة تقارير تُبّين أداء ولدك وتقدمه.  •

موارد التعلم الرقمّية

 نقدم أحدث األدوات االلكترونّية لمساعدة 

األساتذة عىل تقديم أفضل تجربة تعليمية ألوالدكم.
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برنامج بالعربي

يساعد برنامجنا العربي المبتكر بالعربي  

الطاّلب عىل تعلم اللغة العربية وإعادة 

التواصل بها بطريقة ممتعة وجذابة.

تولّت تطوير البرنامج الدكتورة هنادا طه، 

أستاذة كرسي اللغة العربية في جامعة 

زايد، بالتنسيق مع فريق االستشارات 

ودعم التطوير المهني.

يعتمد البرنامج عىل معايير التعلم 

الحديثة، ويتم إثراؤه بأدب األطفال ويوفر 

حافزًا لمهارات التفكير العليا. ال يقتصر 

البرامج عىل اللغة – بل يتعّداها إىل تعزيز 

حّب التاريخ والثقافة العربّيتين ويوحي 

بالثقة في مستقبل مشرق للغة.

 بيرسون إنجلش 

Pearson English
تقّدم "بيرسون" للمدارس الشريكة مجموعة متنوعة من 

البرامج الجذابة لتعلم اللغة إنجلش. تعمل هذه البرامج 

عىل تنشيط قدرة الطفل عىل تعلّم اللغة اإلنجليزية، مما 

يساعده عىل تحقيق أقصى استفادة من مناهج الدراسة 

في المملكة المتحدة ومؤهالت "بيرسون" الدولية.

تقدم دوراتنا األساسية الرائجة محتوًى عالي الجودة 

 وتقييماً وحلوالً تعليمية مختلطة، لدعم األساتذة 

ومنح الطاّلب الصغار في جميع أنحاء الشرق األوسط 

أفضل بداية.

بعد ذلك، تتضّمن دورات التعليم االبتدائي الرائجة 

محتوى تعليمياً عالي الجودة وحلقات تقييم وحلول 

تعلّم مدمج في سبيل دعم األساتذة وإعطاء االنطالقة 

األفضل لطاّلبنا الشباب عبر الشرق األوسط. 

أّما مواد التعليم الثانوي فتقّدم مضموناً تعلميًّا متمازياً 

يستخدم مواد BBC األصلية، وإعداداً شامالً لالختبار 

ومكونات وسائط متعددة حصرية. لقد تم تصميمها 

إللهام وتحفيز المراهقين في القرن الحادي والعشرين 

لتحقيق النجاح اآلن وفي المستقبل.
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دعم التطور الشامل لولدك

تنّمي "بيرسون" الفكر المدني لدى 

األفراد. عندما يتخرّج الطالب من 

الثانوية، يكون جاهزاً لخوض معترك 

العمل في أيٍّ مكاٍن من العالم.
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برنامج المواطنة العالمية 

 GlobalCitizenship 
من "بيرسون" )16-5(

تم تصميم برنامج المواطنة العالمية 

GlobalCitizenship من "بيرسون" 
إلثراء المناقشات وإلهام التعاون وتطوير 

قدرة الطالب عىل التفكير النقدي حول 

مجموعة واسعة من القضايا العالمية. 

تغطي الدورة الموضوعات المحفزة عىل 

التفكير بطريقة حساسة وتشجع الطاّلب 

عىل النظر في جميع وجهات النظر.

يمكن لمدرسة ولدك أن تختار عرض 

البرنامج منذ المراحل األوىل من 

المدرسة. يضمن برنامج التعلم المستمر 

هذا حصول الطاّلب عىل مجموعة واسعة 

من المهارات القابلة للتوظيف وتطوير 

المعرفة للنجاح في هذه المادة في إطار 

مؤهل GSCE )9-1( من "بيرسون ادكسل 

Edexcel انترناشيونال".

EPQ مؤهل 
 "Edexcel يُشكّل مشروع "بيرسون ادكسل

مؤهالً مهماً للطاّلب عىل اختالف الكفاءات 

واالهتمامات. يمكن متابعة حصص هذا 

 المؤهل جنباً إىل جنب مع مستويات 

.BTEC و AS/A

توصي به المدارس ومؤسسات التعليم 

العالي الرائدة وشركاء الصناعة، وقد جرى 

تصميمه لمساعدة الطاّلب عىل اكتساب 

مهارات التعلم المستقلة بما في ذلك البحث 

والكتابة الموسعة وإدارة المشاريع. بفضل 

هذه المهارات سيكتسب الطاّلب المؤهالت 

الخاصة بموضوع معين فيتم إعدادهم للتعليم 

العالي أو الحياة العملّية.



ابق عىل اطالع وابق 

عىل اتصال

بصفتكم آباء و أولياء أمور، لديكم 

تأثير كبير في اختيار أطفالكم المواد 

التعلمّية ومهنة المستقبل لذلك من 

المهم أن تكونوا شديدي اإلطالع.

سواء كنت والداً يدعم رحلة تعلم ولدك أو طالباً 

يستعد للجامعة أو لالختبار التالي، لدينا صفحة 

مخصصة لآلباء والطاّلب عىل الموقع اإللكتروني 

الذي يتضّمن مجموعة من الموارد والدعم 

لمساعدتك عىل تحقيق النجاح.

لمزيٍد من المعلومات اإلطلع عىل 

https://www.pearson. :الموقع

com/international-schools/
why-choose-pearson/for-

 parents-and-learners.html

وتسجيل البيانات للحصول عىل 

أحدث المعلومات.
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