
ةزدوجمالاط قنالج رامب
من خالل مبادرة الطالب الناجح، توفر مدارس أونتاريو الثانوية برامج موسعة للمساعدة في تلبية أساليب التعلم الفردية واهتمامات الطالب. تتيح هذه البرامج 

للطالب إعداد تجربتهم في المدارس الثانوية من خالل مجموعة متنوعة من خيارات التعلم الجديدة والمتطورة. تشمل هذه الخيارات برامج النقاط المزدوجة 
والتخصصات النوعية عالية المهارة والتعليم التعاوني. 

تساعد هذه البرامج في تلبية احتياجات واهتمامات ونقاط القوة لدى جميع الطالب من خالل إشراكهم في التعلم وإعدادهم الجيد للتخرج وما بعده.

ما هي برامج النقاط المزدوجة؟ 

برامج النقاط المزدوجة عبارة عن برامج معتمدة من قبل الوزارة تسمح 	
للطالب وهم في المدرسة الثانوية بالحصول على دورات جامعية أو دورات 

التدريب المهني تحسب ضمن شهادة إتمام الدراسة الثانوية في أونتاريو 
(OSSD).وضمن الشهادة الجامعية أو الدبلومة أو الدرجة أو شهادة التدريب 

يحق للطالب الحصول على نقاط تحسب ضمن شهادة إتمام الدراسة الثانوية 	
من خالل دورات تقدم بشكل كلي أو جزئي من قبل كليات ممولة من قبل 

جمهور أونتاريو وتشارك هذه الكليات في برنامج النقاط المزدوجة المعتمد 
من قبل الوزارة. يحق للطالب الحصول على برامج نقاط اختيارية بحد أقصى 

أربعة برامج من خالل الدورات المقدمة من قبل الكلية.

ال يوجد حد لعدد النقاط الثانوية أو نوعها التي يحق للطالب الحصول عليها 
من خالل دورات التعليم الجماعي. تقدم هذه الدورات باالشتراك بين مدرسي 
الكلية ومدرسي المدرسة الثانوية ويقوم الطالب فيها في نفس الوقت بدراسة 

مناهج المدارس الثانوية في أونتاريو التي تتطابق أو تتشابه باإلضافة إلى 
مناهج الكلية.

كيف يستفيد الطالب من برامج النقاط المزدوجة؟ 
المشاركة في برامج النقاط المزدوجة تساعد الطالب على:

الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية في أونتاريو	

االنتقال بنجاح إلى الكلية أو إلى البرنامج التدريب المهني	

زيادة الوعي بالمسارات الجامعية والتدريب المهني المتاحة أمام الطالب	

اكتساب المزيد من الرؤية حول تخطيط القرارات المتعلقة بالحياة التعليمية 	
والمهنية.

من ينظر في برامج النقاط المزدوجة؟

يقوم مجلس اإلدارة أو فريق الطالب الناجح في المدرسة بتحديد الطالب الذين 	
سيدخلون إلى برنامج النقاط المزدوجة المعتمد من قبل الوزارة، كل حالة على 

حدة.

ينصب التركيز األساسي على الطالب الذين لديهم القدرة على النجاح ولكن 	
يساورهم خوف بشأن عدم التخرج من المدرسة الثانوية والطالب الذين تركوا 

المدرسة الثانوية قبل التخرج وهم اآلن يعودون إلى المدرسة.

يحق للطالب المسجلين في برامج التخصصات النوعية عالية المهارة 	
(SHSM)والطالب المسجلين في برامج تدريب شباب أونتاريو  (OYAP )

االشتراك في برامج النقاط المزدوجة.
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من يدعم ويشرف على الطالب المشاركين في دورات النقاط 
المزدوجة المقدمة من قبل الكلية؟ 

باإلضافة إلى التعليمات واإلشراف المقدم من قبل مدرس الكلية، يقوم مدرسو 	
المدرسة الثانوية المشاركون في برنامج النقاط المزدوجة بتزويد الطالب 

المشاركين في دورات النقاط المزدوجة بالدعم واإلشراف الالزمين.

ا يسمح للطالب بمجموعة من وسائل الدعم والخدمات الموجودة بالكلية.وأيض	

كيف يتم تسجيل نتائج الطالب في دورات النقاط المزدوجة وبرامجه؟

: يسجل مدير المدرسة الثانوية  للدورة المقدمة من قبل الكلية*اإلتمام الناجح	
ا لما هو محدد من قبل وزارة التعليم في مستخرج قيمة النقاط الصحيحة وفق
 الخاص بالطالب. تسجل الكلية قيمة النقاط (OST)درجات طالب أونتاريو 

الصحيحة في مستخرج درجات الكلية الخاص بالطالب. 

: يسجل مدير المدرسة  لبرنامج التدريب المقدم من قبل الكلية*اإلتمام الناجح	
ا لما هو محدد من قبل وزارة التعليم في الثانوية قيمة النقاط الصحيحة وفق

( الخاص بالطالب. في معظم OSTمستخرج درجات طالب أونتاريو )
ا وزارة التدريب والكليات الحاالت، عند تسجيل الطالب كمتدرب، تسجل أيض

 من التدريب داخل المدرسة.1والجامعات إتمام المستوى 

: تحقيق التوقعات من مناهج أونتاريو  لدورة التعليم الجماعي*اإلتمام الناجح	
يسجل في مستخرج درجات طالب أونتاريو وتحقيق المتطلبات في دورة الكلية 

يسجل في سجل الكلية الخاص بالطالب.

اإلتمام الناجح يحدد من قبل معايير الكلية.*

أين يتم تقديم برامج النقاط المزدوجة؟
جميع مجالس إدارات المدارس البالغ عددها سبعين التي تضم مدارس ثانوية 
وجميع كليات أونتاريو للفنون التطبيقية والتكنولوجيا تشارك في توفير فرص 

لطالب المدارس الثانوية للحصول على برنامج النقاط المزدوجة.

كيف يمكنني معرفة المزيد؟
للحصول على المزيد من المعلومات عن برامج النقاط المزدوجة المحلية، يرجى 
االتصال بمدير المدرسة أو قائد فريق الطالب الناجح في مجلس إدارة المدرسة أو 
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