
خيارات الدراسة للسنتين 11 و 12
مصرح بها من قبل حكومة والية فيكتوريا,

1 Treasury Place, Melbourne

 مواهب عديدة. 

شهادة تعليم فيكتوري 

)VCE( واحدة.



يتغير التعليم الثانوي العالي في والية فيكتوريا لمنحك 
المزيد من المسارات وخيارات أكبر

اعتباًرا من عام 2023، ستكون هناك طريقتان للحصول عىل شهادة التعليم 

الفيكتورية. يمكنك التسجيل في VCE أو VCE المهني الرئيسي، وهو برنامج تعليمي 

تطبيقي مهني جديد لمدة عامين خالل VCE. يستبدل نقاط القوة في )شهادة 

فيكتوريا في التعلم التطبيقي( VCAL المتوسط والعالي ويبني عليها.

سيكون هناك أيًضا شهادة )المسارات الفيكتورية(Victorian Pathways، لتحل 

محل )كلية VCAL(، للطالب الذين قد ال يكونوا مستعدين أو قادرين عىل إكمال 

.VCE شهادة عىل مستوى

سواء كنت ترغب في االلتحاق بالجامعة، أو التعليم الفني، أو التدريب المهني، أو 

التدريب، أو التوجه مباشرة إىل القوى العاملة عند االنتهاء من المدرسة، فهناك مسار 

ثانوي يساعدك في الوصول إىل هناك.

 *   يمكن منح VCAL المتوسط لطالب السنة 12 المؤهلين في عام 2023. تحدث إىل معلميك لمعرفة خياراتك.

ما الذي سيتغير في عام 2023

VCEال تغيير / VCE

VCAL عالي أو متوسط* VCE التخصص المهني

VCAL شهادة المسار الفيكتوريكلية

تم تضمين موضوعات )التعليم والتدريب المهني( VET في جميع المسارات 
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VCE

 VET أو TAFE مؤهالً ثانويًا يفتح مسارات للتعليم العالي، ودورات شهادة VCE يعد

ذات المستوى العالي، والتدريب المهني، والتدريب، والقوى العاملة. 

هناك أكثر من 90 موضوًعا لالختيار من بينها في العلوم اإلنسانية والعلوم والرياضيات 

والتقنيات والفنون والتربية البدنية واللغات. هناك أيًضا 27 دراسة مهنية مثل 

السيارات والصحة والشعر والجمال.

تحقق مع مدرستك من المواد التي يقدمونها. إذا كنت تريد ATAR عند االنتهاء من 

 .VCE المدرسة، فيجب عليك تحديد مسار

مسار VCE لديشي

يريد ديشي أن يصبح محامياً، لذلك سوف يسجل في مواضيع VCE مثل 

اللغة اإلنجليزية والرياضيات والدراسات القانونية والتربية البدنية والتاريخ و 

VCE VET Business. سوف ينهي دراسته الثانوية مع VCE الخاص به. 

اختار ديشي مواد ذات صلة بمسيرته المهنية في المستقبل باإلضافة إىل المواد 

التي يهتم بها حًقا. ناقش خياراته مع معلمه ومع المختص بالمسيرة المهنية في 

المدرسة حتى يفي بمتطلبات الدورة الجامعية لدراسة القانون.

مواد ديشي للسنة 10
VCE 2 وحدتا التربية البدنية 1 و

مواد ديشي للسنة 11
وحدتا VCE اإلنجليزية 1 و 2

وحدتا طرق الرياضيات 1 و 2

وحدتا الدراسات القانونية VCE 1 و 2 

وحدتا التاريخ الحديث VCE 1 و 2 

وحدتا التربية البدنية VCE 3 و 4 

شهادة VCE VET III في وحدات األعمال 1 و 2

مواد ديشي للسنة 12
وحدتا االنجليزية VCE 3 و 4

وحدتا طرق الرياضيات VCE 3 و 4

وحدتا تاريخ الثورات VCE 3 و 4 

وحدتا الدراسات القانونية VCE 3 و 4 

الشهادة VCE VET III في وحدتا األعمال 3 و 4
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VCE التخصص المهني

تخصص VCE المهني )VCE VM( هو برنامج تعليمي مهني وتطبيقي مدته سنتان، ويتم 

وضعه اآلن مباشرًة في VCE. إنه مصمم لتزويدك بالمهارات األساسية للعمل والتعليم 

اإلضافي ومساعيك الشخصية كعضو نشط ومشارك في المجتمع.

يعد هذا خياًرا رائًعا إذا كنت تفضل التعلم في عالم حقيقي، وبيئة عمل وال تحتاج إىل 

ATAR لتحقيق أهداف ما بعد المدرسة. يعد هذا طريًقا جيًدا للحصول عىل تدريب مهني 
أو تدريب عام أو مزيد من الدراسة أو الحصول عىل وظيفة مباشرة.

ستدرس الوحدات األساسية - القراءة والكتابة والحساب والمهارات المتعلقة بالعمل 

 )VET( ومهارات التنمية الشخصية - وستكمل 180 ساعة من التعليم والتدريب المهني

بمستوى الشهادة II أو أعىل.

ال يتضّمن VCE VM اختبارات خارجية، إال اختبار اإلنجاز العام )GAT( أو في بعض برامج 
.ATAR أو VCE VM هذا يعني أنك لن تحصل عىل درجة دراسة لمواد .VCE VET

يمكنك إضافة مواد VCE وبرامج VCE VET إىل برنامج التعلم VCE VM الخاص بك.
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VCE VM مسار كاماال

ترغب كاماال في التعلم أثناء العمل وتريد أن تصبح صانعة للمعادن، لذا ستلتحق 

بالتخصص المهني في VCE VM( VCE(. ستجري دراسات VCE VM وشهادة 

VCE VET II في الهندسة. ستنهي كاماال دراستها الثانوية بشهادة التخصص 
الفيكتوري للتعليم المهني. ناقشت كل هذا مع عائلتها ومعلمها والمختص بالمسيرة 

المهنية في المدرسة.

في السنة 10، شاركت كاماال في يوم تجربة TAFE واختبرت هندسة التعليم 

والتدريب المهني. ثم ذهبت في رحلة مهنية إىل شركة محلية لتصنيع الكرفانات 

وسألت عما إذا كان يمكنها القيام بالتعلم المهيكل في مكان العمل في الشركة 

بينما كانت تدرس في السنة 11. هذا يعني أنها ستقضي بعض الوقت المدرسي في 

الشركة المصنعة للكرفانات لتتعلم أثناء العمل. ستحصل عىل رصيد لهذا الوقت من 

أجل تخصصها المهني في VCE. عندما تكمل السنة 12، تأمل كاماال في الحصول 

عىل تدريب مهني مع هذه الشركة.

مواد السنة 11 كاماال
وحدتا القراءة والكتابةVCE VM 1 و 2

وحدتا الرياضيات العامة VCE 1 و 2

وحدتا المهارات المتعلقة بالعمل WRS( VCE VM 1( و 2 

شهادة II VCE VET في وحدتا الدراسات الهندسية 1 و 2

الوحدة األوىل للتعليم والتدريب المهني )VET(، التعلم المهيكل في مكان العمل 

)90 ساعة(

مواد كاماال لسنة 12
وحدتا القراءة والكتابةVCE VM 3 و 4

وحدتا الرياضيات العامة VCE 3 و 4 

وحدتا مهارات التطوير الشخصي PDS( VCE VM 3( و 4 

وحدتا المهارات المتعلقة بالعمل WRS( VCE VM 3( و 4 

شهادة VCE VET II في وحدتي الدراسات الهندسية 3 و 4

 الوحدة 2 للتعليم والتدريب المهني )VET( التعلم المنظم في مكان

 العمل SWLR )90 ساعة(
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شهادة المسار الفيكتوري

شهادة المسار الفيكتوري )VPC( هي شهادة جديدة مصممة للطالب الذين قد ال يكونوا 

قادرين أو مستعدين إلكمال شهادة عىل مستوى VCE ويحتاجون إىل المرونة في التعلم. 

VPC في المستوى 1 من إطار عمل المؤهالت األسترالية. 

إنه يوفر منهجًا ممتعاً ودعًما إضافًيا لك لتطوير المهارات والقدرات المتعلقة بالعمل الذي 

تحتاجها للنجاح. 

عادًة ما يتم االنتهاء من VPC في السنتين 11 و 12، ولكنه مرن بحيث يمكن أن يبدأ مبكرًا 

أو ينتهي عىل مدى فترة أطول من سنتين. تم تصميم الدورات الدراسية وتقديمها بمستوى 

يسهل الوصول إليه أكثر من التخصص المهني VCE و VCE. يمكنك دراسة VPC وفًقا 

لسرعتك الخاصة وسيقوم معلموك بتقييم تقدمك من خالل مجموعة من أنشطة التعلم 

في الفصل الدراسي. 

عند االنتهاء من برنامج VPC، سيتم منحك شهادة المسار الفيكتوري

 Victorian Pathways Certificate. يجب أن تتحدث عما إذا كان هذا الخيار 
مناسبًا لك مع معلميك وعائلتك.
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مسار VPC لبراندون

يحتاج براندون إىل المرونة عند عودته إىل المدرسة بسبب حالة طبية مستمرة. 

ناقش مدرس براندون VPC معه ومع والديه. 

يحب براندون VPC ألنه يمكنه بدء برنامجه التعليمي عندما يريد ذلك. قرر براندون 

التسجيل في مواد VPC، والقيام بمشاريع مجتمعية والعمل في فريق. قد يستغرق 

براندون أكثر من عامين إلكمال برنامجه التعليمي.

 VPC بدالً من إكمال السنة 10 في اللغة اإلنجليزية والرياضيات، يقوم براندون بوحدة

1 للقراءة والكتابة والحساب. عندما يتخذ خياراته للعامين 11 و 12، يعلم براندون أن 
VPC هو البرنامج المناسب له ألنه ال يزال بحاجة إىل المرونة. 

في السنة 11، يبدأ الشهادة II في األعمال الصغيرة Small Business ألن هذا 

التعليم والتدريب المهني يتم تشغيله في موقع المدرسة مما يجعل األمر أسهل 

بالنسبة له. للحضور. بحلول السنة 12، كان براندون يذهب إىل المدرسة عىل أساس 

منتظم ومسجل في الشهادة II كمساعد صالون. 

يتوىل التعلم المهيكل في مكان العمل في صالون لتصفيف الشعر مما يعني أنه 

سيحصل عىل رصيد.

مواد السنة 10 لبراندون
VCP وحدة 1 القراءة والكتابة

VPC وحدة 1 الحساب

مواد السنة 11 لبراندون
VPC وحدة 2 القراءة والكتابة

VPC وحدة 2 الحساب

)PDS( مهارات التطوير الشخصي VPC 1 وحدة

)WRS( للمهارات المتعلقة بالعمل VPC 1 وحدة

 شهادة وحدة VET للتعليم والتدريب المهني II في األعمال الصغيرة 

)التشغيالت / االبتكار( الوحدتان 1 و 2

مواد السنة 12 لبراندون
VPC وحدة 3 القراءة والكتابة

)PDS( لمهارات التطوير الشخصي VPC 2 وحدة

)WRS( للمهارات المتعلقة بالعمل VPC 2 وحدة

شهادة II VET في وحدتا مساعد صالون 1 و 2

وحدة 1 للتعليم والتدريب المهني SWLR )90 ساعة(

7



اختيار المسار الصحيح

أفضل طريقة الختيار المسار الصحيح لك هي التحدث مع المختص في المسيرة المهنية 

والمعلمين واألسرة للمساعدة في اتخاذ قرارك.

فكر في نقاط قوتك الرئيسية، والمواد التي تستمتع بها اآلن وما الذي ترغب في القيام به 

عند االنتهاء من المدرسة. 

هل تريد االنخراط مباشرة في القوى العاملة أم مواصلة الدراسة؟ هل ترغب في العمل 

في صنعة أم أنك تفكر في بيئة مكتبية؟

اىل أين اآلن؟ دليل 2023 لمسارات المدارس الثانوية في والية فيكتوريا هو كتّيب 

يشرح كل ما تحتاج لمعرفته حول السنوات األخيرة من المدرسة وسيساعدك عىل 

فهم الخيارات المتاحة أمامك. 

.vcaa.vic.gov.au/where-to-now إنه متاح من خالل مدرستك أو

 لمزيد من المعلومات حول خيارات مسار الثانوية الجديدة، انتقل 

.vic.gov.au/onevce إىل

http://vcaa.vic.gov.au/where-to-now
http://vic.gov.au/onevce

