ARABISKA

حقائق عن املدرسة الثانوية
السويدية

جميع الشباب في السويد ممن أكملوا المدرسة األساسية لهم الحق في تعليم
ثانوي مدته ثالث سنوات .التعليم الثانوي هو األساس السليم لممارسة نشاط
مهني ،مواصلة الدراسة ،التطور الشخصي والمشاركة الفعالة في المجتمع.
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 18برنامجاً وطنياً

قانون المدرسة الذي أصبح نافذاً في  1يوليو/تموز  2011يساوي بين المدارس الثانوية
الحكومية والخاصة.

هناك  18برنامجاً وطنياً في المدرسة الثانوية 12 ،برنامجاُ مهنياً و  6برامج تحضيرية
للدراسة الجامعية .جميع البرامج في المدرسة الثانوية مدتها ثالث سنوات.
بعد البرنامج المهني يجب ان يكون الطالب مستعدين جيداً للحياة المهنية ،والتعليم يجب
أن يكون ذات جودة عالية ويؤدي الى مهارة في المهنة .وينبغي أن يكون من الممكن
المباشرة في مجال العمل بعد التعليم .ولجميع الطالب في البرنامج المهني الفرصة في
الحصول على األهلية األساسية للدراسة الجامعية أثناء التعليم الثانوي .لتحقيق ذلك
يشترط على الطالب أن يختار الدروس التي تعطي االهلية األساسية للتعليم الجامعي.
بعد البرنامج التحضيري للدراسة الجامعية يجب أن يكون الطالب مهيئين للدراسة
الجامعية.
باإلضافة الى ذلك توجد خمسة برامج تمهيدية للطالب الذين ليسوا مؤهلين ألحد
البرامج الوطنية .البرامج التهميدية هدفها تمرير الطالب الى إحدى البرامج الوطنية الـ
 18أو الى الحياة المهنية.
يوجد في بعض المدارس تعليم يحيد عن البرامج الوطنية :بدائل خاصة ،تعليم ذو قبول
مركزي على مستوى الدولة والتربية الرياضية المعترف بها وطنياً (.)NIU

رشوط القبول يف املدرسة الثانوية
شروط األهلية للبدء في التعليم الثانوي تختلف بين البرامج المهنية والبرامج التحضيرية
للدراسة الجامعية.
لكي يتم القبول في إحدى البرامج الوطنية سواء كان ذلك برنامج مهني او برنامج
تحضيري للدراسة الجامعية يجب أن يكون الطالب ناجحاً في مواد اللغة السويدية او
اللغة السويدية كلغة ثانية ،اللغة األنجليزية والرياضيات.
للبرامج المهنية يشترط باإلضافة الى ذلك درجات نجاح في خمسة مواد أخرى ،أي ما
مجموعه ثمانية.
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للبرنامج التحضيري للدراسة الجامعية يشترط باإلضافة الى ذلك درجات نجاح في
تسعة مواد أخرى ،أي ما مجموعه إثني عشر.
لبرنامجي اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية وكذلك برنامج العلوم اإلنسانية يجب ان تكون
أربعة من مواد النجاح األخرى هي الجغرافية ،التاريخ ،العلوم األجتماعية وعلوم
الدين .لبرنامج العلوم وبرنامج التكنولوجيا يجب ان تكون ثالثة من مواد النجاح
األخرى هي االحياء ،الفيزياء والكيمياء .لبرنامج الفنون تكون المواد التسعة االخرى
إختيارية.
بعض انواع التعليم األخرى ضمن مجال الفنون ،الدراسات المتقدمة وبرامج التربية
الرياضية يمكن أن يكون لها شروط قبول خاصة وفي بعض األحيان إختبارات.

دورات دراسية وخطط املواد الدراسية

المدرسة الثانوية السويدية مصممة على أساس دورات دراسية .هذا يعني أن الطالب
يدرسون دورة واحدة أو عدة دورات دراسية في مختلف المواد الدراسية التي تدخل
ضمن البرنامج .معظم الدروات الدراسية تشمل  100نقطة والتي تعادل ما يقارب
أربعة أسابيع من الدراسة بدوام كامل .المواد الدراسية في المدرسة الثانوية ومحتوى
المواد الدراسية وشروط المعرفة مشروحة في خطة المادة الدراسية التي توجه التعليم.

سلم الدرجات

سلم الدرجات يتكون من الرموز ( ،)A-Fحيث  Aهي أعلى درجة و  Eهي أدنى
درجة نجاح .الدرجة  Fتعني راسب .الطالب يحصل على درجة عند إنتهاء كل دورة
دراسية .شروط المعرفة الوطنية توجد في الدرجات  Eو  Cو .A

بنية الربامج

المواد الدراسية المشتركة في المدرسة الثانوية هي المواد التي يدرسها جميع الطالب
في المدرسة الثانوية ،وهي اإلنجليزية ،التاريخ ،الرياضة والصحة ،العلوم ،علوم
الدين ،العلوم اإلجتماعية واللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية .الطالب يدرسون
المواد الدراسية المشتركة في المدرسة الثانوية بمقدار متفاوت في مختلف البرامج.
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باإلضافة الى المواد الدراسية المشتركة في المدرسة الثانوية يتضمن كل برنامج عدداً
من المواد الدراسية المشتركة للبرنامج والتي يدرسها جميع الطالب في برنامج معين،
وهي تعطي البرنامج طابعه الخاص.
كافة البرامج بإستثناء برنامج التمريض والرعاية الصحية لها عدة إتجاهات التي يمكن
للطالب اإلختيار من بينها .باإلضافة الى أنه توجد في كل برنامج دورات دراسية
مختلفة في تخصص البرنامج .ويتضمن التعليم أيضاً خيار فردي.
في إطار اإلختيار الفردي في البرامج المهنية يجب أن تقدم المدرسة دورات دراسية
الزمة من أجل أساسيات األهلية للتعليم الجامعي .في جميع البرامج يجب أن تتوفر
الفرصة للطالب ليدرسوا ما اليقل عن دورة دراسية واحدة في الفنون وما اليقل عن
دورة دراسية واحدة في الرياضة والصحة ضمن اإلختيار الفردي.
ضمن تدريس جميع البرامج يندرج أيضاً مشروع بحث ( ،)gymnasiearbeteوالذي
يلخص البرنامج التدريسي .يجب أن يتم النجاح في مشروع البحث من أجل أن يحصل
الطالب على شهادة التعليم الثانوي.

5

التدريب املهني

ضمن البرامج المهنية تتوفر فرصة إختيار تدريب مهني ( )lärlingsutbildningفي
الدراسة الثانوية .الطالب الذي يختار القيام بتدريب مهني يقوم بتنفيذ الجزء األكبر من
تعليمه في مكان عمل واحد أو عدة اماكن عمل .للتدريب المهني نفس األهداف وشروط
الكفاءة كما في التعليم الذي يتم في المدارس.

لتعزيزالتعاون بين البرنامج المهني في المدرسة الثانوية والحياة العملية هناك مجالس
برامج محلية ووطنية على حد سواء.

نوعان من الشهادة

الطالب الذي ينهي برنامج المدرسة الثانوية يحصل على شهادة إمتحان الثانوية.

للحصول على الشهادة المهنية ( )yrkesexamenيجب أن يكون الطالب قد درس
 2500نقطة ويجب أن يكون ناجحاً في  2250نقطة منها .يجب أن يكون الطالب
ناحجاً في اللغة السويدية  1أو اللغة السويدية كلغة ثانية  ،1االنجليزية  5والرياضيات
 .1وشرط أيضاً أن يكون الطالب نجح في  400نقطة من المواد الدراسية المشتركة
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للبرنامج ومشروع بحث بدرجة ناجح .يمكن للطالب الحصول على الشهادة المهنية من
خالل التدريب المهني ومن خالل التعليم المهني في المدرسة.
للحصول على الشهادة التحضيرية للدراسة الجامعية يجب أن يكون الطالب قد درس
 2500نقطة ويجب أن يكون ناجحاً في  2250نقطة منها .يجب أن يكون الطالب ناحجاً
في اللغة السويدية  2 ،1و  3أو اللغة السويدية كلغة ثانية  2 ،1و  ،3اللغة االنجليزي
 5و  6والرياضيات  .1باإلضافة الى انه يجب أن يحصل الطالب على درجة ناجح في
مشروع البحث.
الشهادة التحضيرية للدراسة الجامعية تعطي أهلية أساسية للدراسة الجامعية.
إقرأ المزيد عن األهلية للدراسة الجامعية على تحت  www.skolverket.seعنوان
 Förskola & skolaوبعد ذلك .Gymnasieutbildning
شهادة مهنية ودرجة نجاح في اللغة السويدية  2و  3أو اللغة السويدية كلغة ثانية  2و 3
وكذلك االنجليزية  6أهلية أساسية للدراسة الجامعية.
لجميع الطالب في البرامج المهنية الحق في دراسة الدورات الدراسية الالزمة لألهلية
األساسية للدراسة الجامعية.
باإلضافة الى األهلية األساسية يشترط غالباً درجات نجاح في الدورات الدراسية التي
لها أهمية خاصة للدراسة التي تم التقديم اليها ،ما يسمى اهلية خاصة.
ال عن شهادة إمتحان الثانوية
الطالب الذي لم يستوفي شروط شهادة الثانوية بد ً
( )gymnasieexamenسيحصل على شهادة دراسة (.)examensbevis

روح املبادرة

يجب ان تطغى روح المبادرة على كل المدرسة الثانوية .في جميع البرامج توجد
الفرصة للطالب للتعمق في روح المبادرة.

جزء من اوربا

المدرسة الثانوية السويدية مرتبطة بأنظمة الجدارة االوربية .الهدف هو تشجيع التنقل
للمواطنين بين الدول وتسهيل التعلم مدى الحياة.
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تعليم الكبار

تعليم الكبار يستخدم خطط المواد الدراسية وشروط الكفاءة للمدرسة الثانوية .وفي نفس
الوقت يجب ان يكون تعليم الكبار مرناً ومكيفاً إلحتياجات الطالب الكبار.
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الربامج الـ 18
البرامج المهنية

البرامج التحضيرية للدراسة الجامعية

برنامج األطفال واوقات الفراغ
برنامج البناء والمنشاءات
برنامج الكهرباء والطاقة
برنامج المركبات والنقل
برنامج التجارة واإلدارة
برنامج الحرف اليدوية
برنامج الفندقة والسياحة
برنامج التكنولوجيا الصناعية
برنامج الموارد الطبيعية
برنامج المطعم والمواد الغذائية
برنامج الماء والتهوية والمجاري والمباني
برنامج التمريض والرعاية الصحية

برنامج اإلقتصاد
برنامج الفنون
برنامج العلوم اإلنسانية
برنامج العلوم
برنامج العلوم األجتماعية
برنامج التكنولوجيا
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الربامج التمهيدية

توجد خمسة برامج تمهيدية تعطي فرص جديدة للطلبة الذين لم يحصلوا على األهلية.
من خالل هذه البرامج يمكن للطالب الحصول على األهلية إلحدى البرامج الوطنية،
يهيأ لسوق العمل أو أن يستمر في دراسة أخرى.

البرامج التمهيدية الخمسة هي
برنامج اإلعداد
برنامج إختيار فردي موجه
مَدخل الى مهنة
خيارات فردية
مَدخل الى اللغة
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