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شهادة النيل الدولية
مقدمــة
شهادة النٌل الدولٌة هى شهادة مصرٌة مصممة طبقا ً للمعاٌٌر الدولٌة تحت إشراف وحدة شهادة النٌل الدولٌة
بصندوق تطوٌر التعلٌم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ،وبالشراكة مع هٌئة االمتحانات الدولٌة بجامعة كامبرٌدج
البرٌطانٌة.
توفر شهادة الن ٌل الدولٌة نموذجا تعلٌمٌا ٌقوم على منهج تعلٌمى مخطط ومصمم فى ضوء أحدث االتجاهات
العالمٌة للتعلٌم والتعلمٌ ،حقق مستوٌات متقدمة من الجودة للعملٌة التعلٌمٌة ،مما ٌجعله نموذجا تعلٌمٌا مستوفٌا ً
لمقومات االعتماد على المستوى المحلى والدولى ،وٌقوم على تنفٌذ هذا النموذج التعلٌمى ومتابعته قٌادة تربوٌة
ذات خبرة متمٌزة وهٌئة تدرٌس عالٌة الكفاءة وٌدعمه مجتمع واعى بتحدٌات سوق العمل ومتطلبات مخرجات
التعلم العالى الجودة الالزمة إلعداد أبناء هذا الوطن لٌصبحوا مسئولٌن ومنتجٌن مع تدعٌم هوٌاتهم المصرٌة
وتعمٌق والئهم للوطن.

نظام النيل التعليمى
نظام النٌل التعلٌمى هو نظام متكامل ثنائى اللغة ٌستهدف :








االرتقاء بالمهارات فى جمٌع العلوم بحٌث تتوازن مع المعارف المقدمة للطالب.
تحقٌق التكامل بٌن األطر المعرفٌة والمهارٌة للمناهج فى إطار عملٌة تعلٌمٌة متكاملة.
تقٌٌم مدي تحقق نواتج التعلم المستهدفة من خالل استخدام طرق تقٌٌم متنوعة ومتطورة
اإلستخدام المُوظف لوسائل التكنولوجٌا الحدٌثة لتفعٌل النواحى التطبٌقٌة من المناهج المختلفة.
تنمٌة مهارات الطالب الفنٌة والموسٌقٌة والرٌاضٌة من خالل مناهج حدٌثة للتربٌة الفنٌة والتربٌة
الموسٌقٌة والتربٌة الرٌاضٌة تساعدهم على اكتشاف قدراتهم اإلبداعٌة واالعتزاز بمواهبهم
ترسٌخ القٌم األخالقٌة والتربوٌة والوطنٌة وتعمٌق قٌم التسامح واالنفتاح على العالم.
إعداد طالبا ٌتمتعون بالمهارات التً تمكنهم من التعامل مع تحدٌات المستقبل.

السمات التنافسية لنظام النيل التعليمى
•
•
•
•
•
•

تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة من خالل شراكة مستدامة مع هٌئة االمتحانات الدولٌة بجامعة كامبرٌدج
البرٌطانٌة مع الحفاظ على الهوٌة المصرٌة.
مناهج متمٌزة ثنائٌة اللغة لمرحلة رٌاض األطفال
مناهج مرنة من المرحلة االبتدائٌة وحتً المرحلة الثانوٌة ال تعتمد علً كتاب محدد ٌتم استخدامه كمقرر
دراسى وإنما تعتمد علً مصادر متنوعة إلثراء مخرجات التعلم.
مناهج غٌر مسبوقة للغة العربٌة والرٌاضٌات والدراسات االجتماعٌة وتكنولوجٌا المعلومات.
مناهج متكاملة للتربٌة الفنٌة ،والتربٌة الموسٌقٌة ،والتربٌة الرٌاضٌة.
دمج تكنولوجٌا المعلومات فى جمٌع جوانب العملٌة التعلٌمٌة.
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•
•
•
•

تنمٌة مهارات البحث والتفكٌر النقدى لدى الطالب.
مناهج غٌر مسبوقة للتعلٌم قبل الجامعى فى مصرخاصة باالبتكار ورٌادة األعمال والتخطٌط
للمشروعات.
كوادر مصرٌة مدربة كنواة لتؤسٌس وحدة للتقٌٌم واالمتحانات فى مصر تلتزم فى ممارساتها بالمعاٌٌر
الدولٌة فى مجال التقٌٌم واالمتحانات تماثل هٌئات االمتحانات الدولٌة.
إلتزام الطالب بمناهج التربٌة الدٌنٌة والتربٌة الوطنٌة الخاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنى.

الشهادات الممنوحة للطالب
ٌتٌح النظام للطالب الحصول على شهادتٌن تصدرهما جامعة كامبرٌدج البرٌطانٌة بالشراكة مع وحدة شهادة
النٌل الدولٌة ،بصندوق تطوٌر التعلٌم ،وباعتماد وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنى:
األولى بعد اتمام مرحلة التعلٌم األساسً بمسمى:

شهادة النيل اإلعدادية الدولية
)Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE
والثانية بعد انتهاء التعلٌم قبل الجامعى فى نهاٌة الصف الثانى عشر والتى تإهل الطالب لاللتحاق بالجامعات
فى مصر والخارج بمسمى:

شهادة النيل الثانوية الدولية
)Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE
المراحل الدراسية لنظام النيل التعليمى
ٌغطى نظام النٌل التعلٌمى المراحل الدراسٌة بدءاً من مرحلة رٌاض األطفال إلى المرحلة الثانوٌة وهو كالتالى:
-

مرحلة رٌاض األطفالKG1-KG2 :
المرحلة االبتدائٌة :الصف األول إلى الصف السادس
المرحلة اإلعدادٌة :الصف السابع إلى الصف التاسع
المرحلة الثانوٌة :الصف العاشر إلى الصف الثانى عشر
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اعتماد وزارة التربية والتعليم
تم اعتماد شهادات النٌل الدولٌة والمناهج الخاصة بها من وزارة التربٌة والتعلٌم بموجب القرار الوزارى رقم
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األعمدة الرئيسية لنظام النيل التعليمى
ٌقوم نظام النٌل التعلٌمى على تطبٌق المعاٌٌر المحلٌة والدولٌة للجودة فً جمٌع نواحً العملٌة التعلٌمٌة والتً
تشتمل على خمس أعمدة رئٌسٌة هى :المناهج ،المعلمٌن ،التقٌٌم ،القٌادة الفعالة ،والمنشآت والتجهٌزات.

أوال :المناهج
ٌتم إعداد و تطوٌر مناهج نظام النٌل التعلٌمى فى ضوء المعاٌٌر المحلٌة والدولٌة للمنهج مع االحتفاظ بالهوٌة
المصرٌة من خالل االهتمام بمناهج اللغة العربٌة والتركٌز على تعلمها عن طرٌق األسالٌب الحدٌثة فً التعلم
وإدماج تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بها بما ٌساهم فً تنمٌة مهارات الطالب فى اللغة العربٌة وتطوٌر
أهتمامه و أستخدامه لها.
وٌعتمد تصمٌم مناهج نظام النٌل التعلٌمى على عناصر أساسٌة وهً:
•
•
•

•

ربط جمٌع المواد الدراسٌة ببعضها البعض لتحقٌق التكامل بٌن األهداف التعلٌمٌة للمناهج من ناحٌة
والتكامل بٌن محتوى تلك المناهج من ناحٌة أخرى.
تعلٌم ثنائً اللغة ٌركز على استخدام الطالب للغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة بنفس مستوى الطالقة من خالل
استخدام األسالٌب الحدٌثة فى تعلم اللغات.
تحقٌق التوازن بٌن المعارف والمهارات والتً تشمل مهارات التعلم وتطبٌقاتها ،مهارات التفكٌر النقدي
والتحلٌلً ،مهارات االتصال ،المهارات االجتماعٌة ،مهارات القدرة على حل المشكالت ،مهارات
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،باإلضافة الى المهارات الفنٌة والرٌاضٌة بهدف تمكٌن الطالب
للتفاعل مع تحدٌات المجتمع المحلى والدولى.
توظٌف تكنولوجٌا المعلومات إلثراء عملٌتى التعلٌم والتعلم بما ٌحقق استقرار أكثر للمعرفة و تطبٌقاتها.
تمكٌن الطالب لٌصبحوا قادرٌن على تنمٌة مهارات أعلى فى التفكٌر المستقل والتعلم الذاتى والمستمر.

مكونات المناهج
تتكون مناهج نظام النٌل التعلٌمى من ثالث وثائق:
 .1وثٌقة تصمٌم المنهج لجمٌع السنوات الدراسٌة Curriculum Design Overview
وهى وثٌقة شاملة تعطً لمحة عامة وتشرح الخطوط العرٌضة عن فلسفة تصمٌم مناهج شهادة النٌل الدولٌة
وتحتوي على:
 الرإٌة3
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-

الرسالة
األهداف العامة والقٌم
محتوى وتنظٌم المنهج
أهمٌة التعلم ثنائً اللغة
متطلبات وخصائص المتعلم
أسالٌب التعلٌم والتعلم
أسالٌب التقٌٌم

 .2اإلطار العام للمنهج Curriculum Framework
وهً مجموعة من الوثائق تحتوي على وصفا ً دقٌقا ً للمناهج والتً تشتمل على:
-

األهداف العامة لكل مادة دراسٌة
االرتباط بٌن كل مادة والمواد األخرى لكل مرحلة دراسٌة
المحتوى المعرفً والمهاري والسلوكى المتوقع لكل مرحلة
تصور لنواتج التعلم المتوقعة لدى غالبٌة المتعلمٌن فً نهاٌة كل مرحلة
متطلبات عملٌة التقٌٌم التكوٌنً لدى المتعلمٌن

 .3أدلة التدريس Teaching Guides
وهً أدلة تحتوي على نواتج التعلم المستهدفة التفصٌلٌة لكل وحدة دراسٌة من وحدات المنهج الدراسً لكل مادة
فً كل عام دراسً على حدى ،والترتٌب الزمنً للموضوعات الموجودة داخل كل مادة ،والمعارف والمهارات
المستهدفة باإلضافة إلى األنشطة المقترحة والتً تخدم نواتج التعلم المستهدفة .وٌتم تصمٌم أدوات عملٌات التقٌٌم
التكوٌنً والتجمٌعً واالمتحانات فى ضوء مخرجات التعلم ومحتوى أدلة التدرٌس.

ثانيا :المعلمون
المعلمون هم العنصر األساسى فى نظام النٌل التعلٌمى لما لهم من دور حٌوي وبناء فى العملٌة التعلٌمٌة القائمة
على التفكٌر النقدي والتحلٌلً واالبتكارى ،ومهارات االتصال ،والمهارات االجتماعٌة ،والقدرة على حل
المشكالت ،ومهارات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت .وٌعد انتقاء العناصر المتمٌزة من المعلمٌن من ذوي
الخبرة فى التعامل مع أنماط تعلٌمٌة مختلفة والقدرة على تنمٌة مهاراتهم المهنٌة أهم سبل نجاح المنظومة
التعلٌمٌة.
ومن أكثر ما ٌمٌز معلمى شهادة النٌل الدولٌة قدرتهم المهنٌة على التعامل مع المناهج غٌر القائمة على الكتاب
الواحد ولكن على استخدام مصادر تعلٌمٌة متنوعة لتحقٌق مخرجات التعلم.
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وتقوم وحدة شهادة النٌل الدولٌة بتخطٌط وتنفٌذ أنشطة للتنمٌة المهنٌة والتدرٌب المستمر للمعلمٌن والقٌادات
اإلدارٌة وفق معاٌٌر األخالق المهنٌة وتؤهٌلهم بحٌث ٌكونوا قادرٌن على بث روح التعاون ووحدة الرإٌة والثقة
بٌن الطالب بعضهم البعض وبٌن كل العاملٌن بالمدرسة.

ثالثا :التقييم
ٌتبنى النظام التعلٌمى لشهادة النٌل الدولٌة نظام تقٌٌم مبنى على الممارسات والمعاٌٌر الدولٌة لتقٌٌم الطالب فى
المراحل العمرٌة المختلفة ،وٌنقسم التقٌٌم إلى شقٌن:

 .1التقٌٌم التكوٌنى
ٌتم هذا النوع من تقٌٌم الطالب من خالل طرق وأسالٌب تقٌٌم متنوعة للتؤكد من تحقق نواتج التعلم والوقوف
على فجوات أداء الطالب بشكل مستمر طوال العام الدراسى .وٌستخدم هذا النوع من التقٌٌم بدءاً من مرحلة
رٌاض األطفال حتى انتهاء المرحلة الثانوٌة وٌشكل التقٌٌم التكوٌنى محوراً هاما ً فى نظام النٌل التعلٌمى حٌث ٌتم
تدرٌب المدرسٌن على وسائل وأدوات التقٌٌم المختلفة والمناسبة لكل مرحلة دراسٌة وكل مخرج من مخرجات
التعلم بالشراكة مع هٌئة االمتحانات الدولٌة بجامعة كامبرٌدج البرٌطانٌة

 .2التقٌٌم التجمٌعى
ٌتم هذا النوع من التقٌٌم فً نهاٌة كل مرحلة تعلٌمٌة للوقوف على محصلة المعارف والمهارات التى تم تعلمها
فى ضوء مخرجات التعلم المستهدفة لتلك المرحلة وتقوم نخبة من معلمى مدارس النٌل المصرٌة ،المدربة من
قبل هٌئة االمتحانات الدولٌة بجامعة كامبرٌدج البرٌطانٌة بإعداد وتصحٌح االمتحانات فً نهاٌة الصفوف
الدراسٌة :الثالث ،الرابع ،الخامس ،السابع ،والثامن ،بٌنما تقوم جامعة كامبرٌدج البرٌطانٌة بإعداد وتصحٌح
االمتحانات للشهادات الدراسٌة بالصف :السادس ،التاسع ،العاشر ،الحادى عشر ،والثانى عشر.

رابعا :القيادة الفعالة
ٌقوم نظام النٌل التعلٌمى على التكامل بٌن كافة عناصره وٌعد اختٌار قٌادة فعالة لمتابعة العملٌة التعلٌمٌة من أهم
عناصر إنجاحها .وٌضم نظام النٌل التعلٌمى سلما ً إدارٌا ً ٌهدف إلى توفٌرالدعم وسبل النجاح للنظام التعلٌمى
ككل .وٌتكون السلم اإلدارى لنظام النٌل التعلٌمى من:
 رئيس قسم أكاديمى :رئٌس قسم لكل مادة ٌكون مسئوال عن توفٌر الدعم الالزم للمعلمٌن ،متابعة تنفٌذ
الخطط التدرٌسٌة بما ٌتوافق مع وثائق المنهج ،اإلشراف على انتاج واستخدام وسائل التقٌٌم المختلفة
لتقٌٌم أداء الطالب بصورة مستمرة.
 منسق رياض األطفال :وهو بمثابة رئٌس القسم ومسئول عن الدعم الالزم للمعلمٌن فى تلك المرحلة
الهامة فى تشكٌل عقل ووجدان الطالب باإلضافة إلى متابعة تنفٌذ الخطط التدرٌسٌة بما ٌتوافق مع
وثائق المنهج ،وتقٌٌم أداء المعلمٌن.
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 مساعد مدير المدرسة :مسئول عن متابعة رإساء األقسام فى المراحل الدراسٌة المختلفة والتؤكد من
حسن سٌر العملٌة التعلٌمٌة وتذلٌل العقبات أمام تحقٌق نواتج التعلم والتعامل مع أولٌاء األمور.
 مدير المدرسة :مسئول عن إدارة المدرسة إدارة فعالة تكفل لها سبل النجاح فنٌا وإدارٌا.

خامسا :المنشآت والتجهيزات
الكتمال المنظومة التعلٌمٌةٌ ،جب توفٌرمبانى مدرسٌة عصرٌة من حٌث المساحة المخصصة للطالب الواحد فى
الفصول وخارجها بما ٌتوافق مع المعاٌٌر المحلٌة والدولٌة وٌإهل المدارس التى تقوم بتطبٌق نظام النٌل
التعلٌمى لالعتماد الدولً .وٌجب توفٌر التجهٌزات اآلتٌة ،على سبٌل المثال ال الحصر:
• معامل الكمبٌوتر وخدمات االنترنت.
• معامل العلوم للمراحل الدراسٌة األولى.
• معامل األحٌاء والكٌمٌاء والفٌزٌاء للمراحل المتقدمة.
• غرف للفن والتصمٌم.
• غرف للموسٌقى مجهزة بالعزل الصوتى المطلوب تكفل استٌفاء متطلبات تنفٌذ مناهج التربٌة الموسٌقٌة.
• مالعب مختلفة تكفل استٌفاء متطلبات تنفٌذ مناهج التربٌة الرٌاضٌة.

االلتحاق بالجامعات المصرية
أقر المجلس األعلى للجامعات المصرٌة قاعدة التحاق الطالب الحاصلٌن على شهادة النٌل الثانوٌة الدولٌة
بالكلٌات والمعاهد المصرٌة وذلك بتحدٌد عدد األماكن المخصصة للطالب الحاصلٌن على شهادة النٌل الثانوٌة
الدولٌ ة بالجامعات والمصرٌة والمعاهد العالٌة على أساس النسبة المرنة والتى ٌتم بموجبها تحدٌد عدد األماكن
المتاحة للطالب المتقدمٌن من شهادة النٌل الثانوٌة الدولٌة فً كل كلٌة أو معهد بضرب النسبة المخصصة
للشهادة فً عدد األماكن المقرر قبولها من حملة الثانوٌة العامة المصرٌة فً كل كلٌة أو معهد مع جبر كسور
األماكن الً العدد الصحٌح األعلى.

االعتراف الدولى بشهادة النيل الثانوية الدولية
بدأت وحدة شهادة النٌل الدولٌة فى الخطوات الجادة لالعتراف الدولى المإسسى بشهادة النٌل الدولٌة من خالل
الوكالة القومٌة لالعتراف ومقارنة الشهادات الدولٌة  NARICوهى وكالة حكومٌة تابعة للملكة المتحدة .وبدأت
المرحلة األولى لالعتراف الدولى بالشهادة بمقارنة مادتٌن من مواد المستوى الثالث للمرحلة الثانوٌة وأقرت
بمعادلتها بذات المواد فى شهادة المرحلة الثانوٌة  GCEالخاصة بالمملكة المتحدة.
وتتواصل الجهود الحثٌثة لالعتراف الدولى بالشهادة من قبل جامعات دولٌة فى جمٌع أنحاء العالم منها انجلترا،
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،الٌاٌان ،كندا ،ألمانٌا وغٌرها.

لمشاهده الفدٌو برجاء الضغط على الرابط باالسفل
https://youtu.be/iRG5SOBTug8
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