
 
 

 

  

 

يبيـــــان صحفـــــ  
 

 أقسامها  BIST تفتتح المدرسة البريطانية الدولية بتونس

 (السادسة السنـة القادم ) سبتمبرشهــر في عالي للتعليم ال التحضيرية

 

، في  السنة الدراسية المقبلة بمناسبة انطالق  (BIST) المدرسة البريطانية الدولية بتون تعلن

 ( 21و  21 السنوات : ةالسادس السنة)  للجامعة  التحضيريةالدورة سبتمبر ، عن افتتاح شهر 

 تالميذهم عن  BISTمدرسو  يتخللم ، جربداية الح منذأنه و قبل ذلك،  و تجدر اإلشارة

  و الدراسة مواصلة  تالميذلل ليسمحوااالنترنت،  ن طريقع عن بعد تقديم دروسهم  واصلوا و

 .يعية مثاليةطب ظروففي  ةالدراسي سنتهم إنهاء

الفرنسي،  التربوينظام الالنهائية في  و السنة ىاألول السنةادل تبر السنة السادسة مستوى يعتع

عمال األريادة  جامعات ولل اإلعداد لدخول تستهدفحيث  ضالغر في  فختالا ولكن مع

لدراسة خالل سنتين من ا دّ تع ةالسادس  فالسنة. االمتحان النهائي نجاح فيمن حتمية ال أكثر

          ..BTEC ـل أو / و A-Levels ت متحاناا إلى 

 م الثانوي البريطانيومة التعلينظمالعودة إلى 

في  تالميذاليجتاز  ، 22 سنةفي نهاية ال البريطاني، التعليم التأكيد على خصوصيات لمزيد

في الخارج الذين يدرسون سنة(  21 و 21الذين تتراوح أعمارهم بين )  المدارس البريطانية

 ختمعامة في  دولية شهادة أو)الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي(   IGCSE   ـال امتحانات

في تونس  سنتينلهذا االمتحان لمدة  تالميذيستعد الو  . المواد األساسيةحول  ، الدراسات الثانوية

 على هذه المنظومة.  Cambridgeبعد أن صادقت جامعة 

 



 
 

 

 

حيث    .واعدة للغاية  IGCSE كانت النتائج األولى المتعلقة باختبارات ، BIST يأما ف

أو   Aعلى درجة 22في السنة  تالميذمن البالمائة   62 ، 1122نوفمبر شهر في  حصل

مقارنة بالمدارس الدولية و  .الفرنسية والعربية والتاريخ والرياضياتتين في مواد اللغ أكثر

و تمثل . إيجابية للغاية  كانت   BIST ج معهداألخرى في المنطقة ، فإن نتائ

عداد الموهوبين لإللغل  التالميذ لتحديد المواد المفضلة أل امهم ااختبار أيضا IGCSE شهادة

 .Levels - Aمستوى ل

الذين ال يرلغبون في مقاطعة  تالميذ، يمكن لل IGCSE الحصول على شهادة بمجردو 

الجامعة عبر مسارين تعليميين  لدخول سنتينلمدة  ادلالستعد ةالسادس لسنةابلوغ  دراستهم ،

  : منفصلين أو مجتمعين

  ّمستويات نتتكو A-Level سنة خالل يتم إجراؤها في نهاية كل  االختبارات التي من

جامعة  تي تصادق عليهاال  المواد  وهي تستند إلى مختلف .ةالسادس سنةالمرحلة سنتي 

Cambridge( . أندر اإلشارة جت BIST و ، الفرنسية لوريااللباك مركز امتحان أول هو 

إن الدراسة هنا تكتسي  المواد. التي تم الحصول عليها في مختلف  األعدادال يتم تجميع 

العمل على دسه التالميذ و رأهمية بالغة حيث يتم التركيز على المحتوى الثري الذي ي

 حظوة هو ، A-Levelات مستوي ما يزيد جديدة للمعلومات، والمصادر المستقل و ال

  تأشيرة تسمح بارتياد وهي ،المرموقة Cambridgeمن قبل من جامعة  تصديقها

على سبيل المثال ، في الواليات المتحدة ، في بعض و  .أفضل الجامعات في العالم

الثانية من  سنةالفوري إلى ال باالرتقاء Level-A الحصول على  يسمح الجامعات،

 العليم العالي.

 



 
 

 

 

 و التكنولوجيا عمال مجلس تعليم األ عتبري(BTEC) تديرها مؤسسة )يئة تصديق ه 

Pearson    ) ّخالفا لمستياتالتعليم األكاديمي ،  علىل التعليم العملي تفض A-

Levels ومع ذلك ، فإن BTEC للطال  الذي بل مسارا تكميليا ، لها بديالا  تعتبر ال

 إلى اكتساب مهارات مهنية جديدة و BTEC شع  تهدف  .متحانينيرلغ  في إعداد اال

للمؤسسة و تفضل تمكين الطال  من اكتساب  سيناريوهات أعمال حقيقيةتعمل على تنفيذ 

 بين  معادالتالإعداد التفكير في تم  ف. و إلى جان  ذلك،لى التكيوالقدرة عاالستقاللية 

 A-Levels و BTEC.. 

 مستقبلهمفي   ةسالساد السنة في نهاية  BIST  تالميذ يتحكم

مدرسة  مع الجامعات في تونس وحول العالم ، وال سيما جدااو عالقات متينة إقامة روابط  تمت

 في تونس MedTech و  Mediterranean School of Business لألعمالالبحر األبيض المتوسط 

 ESCP نيف ، ويفي ج  International Universityو  ESSEC Business School و

 ropeEu بين عالم حقيقية تعليمية لخلق جسور  ، في الخارج جامعة لشبونة و، وجامعة مالطا

تقديم برامجها ل تتردد في القيام برحلة إلى تونس لدرجة أن الجامعات ال  BIST التعليم العالي و

 .أوليائهمواإلجابة على أسئلتهم وأسئلة  BIST تالميذ ل

ومقارنتها بالمدارس الدولية األخرى في  تحسينهاو وتحليلها تدقيق نتائجهاو من أجل 

مع .  QS لذات الشهرة العالمية ، مث مكات  الدراساتفي دعوة  BIST ال تتردد ، المنطقة

ا خدمات BIST أناإلشارة  تقدّم  ةمرموقؤسسة ، وهي م GL Education تطل  أيضا

 .حول العالم ا وبريطانيبالتعليم  مجالفي الجودة  تقييم  معايير

 / العالقات العامة يالصحف التصالل
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