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Arabiska 



 أشیاء یجدر التفكیر بھا قبیل اختیار الدراسات
 في المرحلة الثانویة 

الخاصة بك.  مھارات االختیارلكي تتمكن من عمل اختیار جید للدراسة في المدرسة الثانویة فإنك ستحتاج كتلمیذ إلى تطویر 
 یتعلق األمر بالتعرف على نفسك ومعرفة ما ھي البدائل المتوفرة لكي تتمكن فیما بعد من اتخاذ قرار بشأن التعلیم.

 

 افحص الخیارات المتوفرة 
ھي اإلمكانیات المتوفرة بعد مدرسة المرحلة األساسیة. یتعلق ھذا بما ھي الدراسات المتوفرة وما ھي المھنة  تعّرف على ما 

 تتعرف على الوضع السائد في سوق العمل.ولكن ال یفوتك أیضا أن  –التي ستعمل بھا عن طریق ممارسة ھذه الدراسات 
 

 البدائل المتوفرة:تساعدك ھذه األسئلة في الحصول على صورة جیدة عن شكل  
 ما ھي البرامج الدراسیة الموجودة في المرحلة الثانویة؟ •
 ماذا یفعل المرء ضمن البرامج المختلفة / ما ھو محتواھا؟ •
 كیف یبدو الوضع السائد في سوق العمل حسب البرامج المختلفة في المرحلة الثانویة؟ •
 االنتھاء من البرامج المختلفة؟  ما ھو شكل اإلمكانیات المتوفرة لالستمرار في الدراسة بعد •

 

 تعّرف على نفسك 
لكي تتمكن من عمل اختیار الدراسات في المدرسة الثانویة ستحتاج أیضا إلى تطویر الوعي الذاتي وأن تدرك قدراتك. یتعلق 

 :یر باألمور التالیةالتفكاألمر على سبیل المثال 
 ما ھو الشيء الذي یجعلني أشعر بحسن الحال؟  •
 ما ھي األشیاء التي أتقنھا؟  •
 ما ھي األشیاء التي تحوز على اھتمامي؟  •
 ما ھي أقوى الصفات لدي؟  •

 
بعد أن تفّكر حول ما ھو التعلیم الذي قد یناسبك تقوم كتلمیذ باتخاذ قرارك، أي أنك تقوم بعمل اختیار للدراسات في المدرسة  

 الثانویة الخاص بك.
 

دراستك في المرحلة األساسیة، سواء على شكل جزء من التعلیم تحصل كتلمیذ على الدعم والتعلیم في ھذا الشأن خالل فترة 
 ً ً  وأیضا  مع مرشد الشؤون الدراسیة والمھنیة في المدرسة.  سویا

  



 وقیم التقدیرات العالمات 
ھي   Fحیث   F – Aخالل مرحلة المدرسة االساسیة ، حصل جمیع الطالب على درجات في جمیع موادھم ، تتراوح من 

ھي عالمات النجاح. قبیل اختیار الدراسة في المدرسة الثانویة یتم تحویل   Eو  Dو  Cو  Bو  A  و عالمة الرسوب 
 العالمات التي حصلت علیھا إلى ما یسمى قیم التقدیرات، وھي التي تساعدك في االلتحاق في التعلیم الذي ترغب ممارستھ.

 

 كیف یتم حساب قیم التقدیرات
التي حصلت علیھا، أي جمیع العالمات في جمیع المواد الفردیة.   إن قیم التقدیرات الخاصة بك ھي مجموع جمیع العالمات

إذا كنت تمارس دراسة اللغات الحدیثة. كل عالمة تتألف من حرف تعطي عدد معین من   17مادة أو  16لدیك ما مجموعھ 
 النقاط.

 كون شكل قیم العالمات كالتالي:ی

• F –  :نقطة  0راسب 
• E –  :نقاط  10ناجح 
• D –  :نقطة 12,5ناجح 
• C –  :نقطة 15ناجح 
• B –  :نقطة 17,5ناجح 
• A –  :نقطة 20ناجح 

 
(عالمات  9عندما تطلب االلتحاق بمدرسة المرحلة الثانویة یتم استخدام العالمات التي حصلت علیھا في السنة الدراسیة 

 فصل الخریف الدراسي)
 

 التأھیل واالختیار 
. تصبح مؤھال عن طریق حصولك على  فإنك تحتاج أن تكون مؤھالً برامج المرحلة الثانویة لكي تتمكن من الدخول في أحد 

 سیة، أي : في المواد األسا Fما ال یقل عن العالمة 
 كلغة ثانیة  ةاللغة السویدیة / اللغة السویدی •
 الریاضیات •
 اللغة اإلنجلیزیة  •

في المواد   Eفإنك بحاجة أن تحصل باإلضافة إلى ما ال یقل عن العالمة برنامج مھني لكي تكون مؤھال للدخول في 
 عالمات نجاح.  8في خمسة مواد أخرى. إن ھذا یعني ما ال یقل عن  Eاألساسیة أن تحصل على ما ال یقل عن 

فإنك بحاجة أن تحصل باإلضافة إلى المواد األساسیة على ما ال یقل عن   تحضیر للكلیات الجامعیةلبرنامج  لكي تكون مؤھالً 
 عالمة نجاح.  12ني ما ال یقل عن في تسعة مواد أخرى. إن ھذا یع Eالعالمة 

 عدا عن ذلك فإن األمر یتطلب أن تحصل على عالمة النجاح في مواد معینة. 
ً  TEوالھندسة  NAلدراسات العلوم الطبیعیة  •  إلى عالمة النجاح في مواد األحیاء والفیزیاء والكیمیاء.  تحتاج أیضا
ً  HUنسانیة والعلوم اإل SAوالعلوم االجتماعیة  EKلدراسات االقتصاد  • إلى عالمات النجاح في مواد  تحتاج أیضا

 التاریخ والدیانة والعلوم االجتماعیة والجغرافیا.

عندما تقدم طلب االلتحاق ببرنامج المرحلة الثانویة یوجد بعض األماكن الشاغرة لكل برنامج. لذلك یتم االختیار بین التالمیذ 
ً المؤھلین والذین تقدموا بطلب لاللتحاق ببرنام في الطابور" للبرنامج  ج معین. یمكن القول إن قیمة التقدیر تعطیك "مكانا

 الذي طلبت االلتحاق بھ.

من المھم أن تعرف أن كونك مجرد مؤھل ال یعني أنك تحصل تلقائیا على مكان في برنامج المرحلة الثانویة الذي ترغب  
 .االلتحاق بھ



 البدائل التعلیمیة 
برامج مؤھلة لدراسات الكلیات الجامعیة. بالنسبة للتالمیذ غیر   6برنامجا وطنیا و 18الثانویة من تتألف مرحلة الدراسة 

. إضافة إلى برامج التعلیم الوطنیة ھناك دراسات مؤھلة على صعید السوید ذات أھداف   IMالمؤھلین ھناك برنامج تمھیدي 
 ً . اقرأ المزید عن البدائل التعلیمیة المختلفة في موقع اإلنترنت الخاص IBالوطنیة  البكالوریا  امتحانیة خاصة بھا وأیضا

 .utbildningsguiden.skolverket.sewwwبمصلحة المدارس 
 

 المدارس الثانویة في المحافظة 
التي یمكنك االختیار بینھا في محافظتنا. ھناك العدید من برامج المرحلة الثانویة ھناك عدد كبیر من مدارس المرحلة الثانویة 

 موجودة في كثیر من ھذه المدارس.
 

 مدارس المرحلة الثانویة الموجودة ھي:
لة الثانویة البلدیة  ویشمل مدارس المرح Jämtlands gymnasieförbund (JGY)اتحاد ثانویات جمتالند  •

وبعض دراسات البالغین في جمیع أرجاء محافظة جمتالند. ھذه ھي المدارس الموجودة ضمن اتحاد ثانویات  
 جمتالند: 

 Bispgårdenبیسب جوردن  -
 Bräckeبریّكى  -
 ) Östersund(اوسترسوند   Fyrvallaفیرفالال  -
 ) Ås(أوس   Torstaتورستا  -
 ) Östersund(اوسترسوند  Wargentinفارجنتین  -
 ) Nälden(نالدن  Wångenفونجن  -
 Åreأوري  -

 Storsjögymnasietستورشو جمناسییت  •
  Östersunds gymnsiumأوسترسوند جمناسیوم  •
 Dille gårdدیللي جورد  •
 )Strömsund(في بلدیة سترومسوند  Hjalmar Strömerskolanیالمار سترومر سكوالن  •
 )Berg(في بلدیة باري  Fjällgymnasietفیالجمناسییت  •
  Härjedalens gymnasiumھارجیدالنس جمناسیوم  •

 
بالنسبة للتلمیذ المقیم في جمتالند / ھارجیدالن فبإمكانھ أن یطلب االلتحاق ببرنامج في أي واحدة من ھذه الثانویات إن أراد  

تمارس الدراسة فیھا في موقع اإلنترنت الخاص ذلك. ستجد مزید من المعلومات عن المدارس وعن البرامج التي یمكن أن 
 بكل مدرسة على حدة. 

 
 اتفاقیات التعاون توفر لك إمكانیة طلب االلتحاق بدراسات معینة خارج المحافظة 

إضافة إلى المدارس المذكورة أعاله تتوفر لك أیضا إمكانیة طلب االلتحاق بدراسات أخرى خارج المحافظة. یوجد لدى  
متالند ما یسمى اتفاقیة تعاون مع عدد من البلدیات األخرى، مما یجعل بإمكان التالمیذ أن یختاروا بحریة  اتحاد ثانویات ج

ً بین بدائل  على بعض االتحادات الریاضیة. بإمكانك قراءة المزید عن   التعلیم الموجودة في ھذه البلدیات. یسري ھذا أیضا
 عن الدراسات المشمولة في اتفاقیة التعاون على الموقع التالي  تشكیلة التعلیم المتوفرة في محافظة جمتالند وأیضا

www.gyantagningjamtland.se 
 

 اطلب االلتحاق بالمدرسة الثانویة في أي مكان ترید في السوید
بصفتك تلمیذ فبإمكانك أن تطلب االلتحاق بالمدارس والبرامج في أي مكان ترید في السوید. في بعض الحاالت تُعتبر أنھ قد 

لن یتم قبولك إال إذا كانت ھناك أماكن شاغرة. إذا أردت معرفة المزید عن ھذا  تم قبولك في المقام الثاني، مما یعني أنھ 
 .اسیة والمھنیة المسؤول عنك الشيء تواصل مع مرشد الشؤون الدر

http://www.utbildningsguiden.skolverket.se/
http://www.gyantagningjamtland.se/


 كیف تتم عملیة تقدیم الطلبات 
 

 تقدم الطلب خالل فصل الربیع الدراسي
یقدم التلمیذ طلب االلتحاق بالمرحلة الثانویة. یحصل جمیع التالمیذ على رموز  9في بدایة فصل الربیع في السنة الدراسة 

التالمیذ فیھ طلباتھم. بعد ذلك یحین الوقت الختیار وترتیب  دخول وكلمات سر في نظام دكستر وھو النظام الذي یقدم 
 البرامج في المدارس التي ترید أن تلتحق بھا. عند االنتھاء من تقدیم الطلب یتم إرسالھ إلى لجنة القبول للمرحلة الثانویة.

 

 إجابة أولیة في شھر ابریل (نیسان)
ث یمكن لكل تلمیذ قدم طلبا معرفة موقف قیمة تقدیراتھ في المنافسة.  في بدایة شھر ابریل (نیسان) یتم تجمیع إشعار أولي حی

للقیام بتغییر الخیارات في طلبھ. تسمى ھذه الفترة فترة إعادة االختیار ومن المعتاد أن تنتھي في  ھناك إمكانیة للتلمیذ أیضاً 
 بدایة شھر مایو (أیار). 

 

 إشعار القبول
بجمیع االختیارات. عندما تقوم المدارس بتقدیم تقاریر عن العالمات النھائیة لجمیع  بعد فترة إعادة االختیار یتم التعامل 

 التالمیذ تحصل آنذاك على إشعار قبول عن طریق نظام دكستر. من المعتاد أن یتم ذلك في بدایة شھر یولیو (تموز). 
 

 وافق أو أرفض المكان
الدخول في نظام دكستر ویعرب عن موافقتھ أو رفضھ للمكان المعروض عند استالم إشعار القبول یقوم التلمیذ بتسجیل 

 علیھ. 
 

 الوضع المادي 
ھناك العدید من أشكال المعونات للدراسة في المرحلة الثانویة. اقرأ المزید عنھا في موقع اللجنة المركزیة للدعم الدراسي  

CSN  على شبكة اإلنترنتwww.csn.se 

سنة من العمر والذین یمارسون الدراسة بدوام كامل في المرحلة الثانویة على   16یحصل جمیع األشخاص الذین بلغوا سن 
أشھر في السنة. ال یلزم أن تطلب الحصول على المعونة الدراسیة طالما كنت  10نقدیة الطفل، ولكنھا تصرف فقط عن 
 الجنسیة السویدیة.ستمارس الدراسة في السوید وتحمل 

من بین أشكال المعونات األخرى التي یمكن تقدیم الطلب للحصول علیھا ھناك ما یلي: العالوة اإلضافیة، عالوة السكن  
 الداخلي، تعویض التمھن. 

 

 بإمكان مرشد الشؤون الدراسیة والمھنیة أن یساعدك في حالة وجود أسئلة أو أفكار لدیك
في جمیع مدارس المرحلة األساسیة في بلدیة أوسترسوند یوجد مرشد للشؤون الدراسیة والمھنیة یمكن أن یقدم المساعدة لك  
عن طریق اإلجابة على األسئلة التي تتعلق باالستمرار في التعلیم. معلومات التواصل مع مرشد الشؤون الدراسیة والمھنیة  

 www.ostersund.seلكل مدرسة على حدة في الموقع المسؤول عنك توجد في صفحات اإلنترنت 
 

http://www.csn.se/
http://www.ostersund.se/
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	لكي تكون مؤهلا للدخول في برنامج مهني فإنك بحاجة أن تحصل بالإضافة إلى ما لا يقل عن العلامة E في المواد الأساسية أن تحصل على ما لا يقل عن E في خمسة مواد أخرى. إن هذا يعني ما لا يقل عن 8 علامات نجاح.
	لكي تكون مؤهلاً لبرنامج تحضير للكليات الجامعية فإنك بحاجة أن تحصل بالإضافة إلى المواد الأساسية على ما لا يقل عن العلامة E في تسعة مواد أخرى. إن هذا يعني ما لا يقل عن 12 علامة نجاح.
	عدا عن ذلك فإن الأمر يتطلب أن تحصل على علامة النجاح في مواد معينة.
	 لدراسات العلوم الطبيعية NA والهندسة TE تحتاج أيضاً إلى علامة النجاح في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء.
	 لدراسات الاقتصاد EK والعلوم الاجتماعية SA والعلوم الإنسانية HU تحتاج أيضاً إلى علامات النجاح في مواد التاريخ والديانة والعلوم الاجتماعية والجغرافيا.
	عندما تقدم طلب الالتحاق ببرنامج المرحلة الثانوية يوجد بعض الأماكن الشاغرة لكل برنامج. لذلك يتم الاختيار بين التلاميذ المؤهلين والذين تقدموا بطلب للالتحاق ببرنامج معين. يمكن القول إن قيمة التقدير تعطيك "مكاناً في الطابور" للبرنامج الذي طلبت الالتحاق به.
	من المهم أن تعرف أن كونك مجرد مؤهل لا يعني أنك تحصل تلقائيا على مكان في برنامج المرحلة الثانوية الذي ترغب الالتحاق به.
	تتألف مرحلة الدراسة الثانوية من 18 برنامجا وطنيا و6 برامج مؤهلة لدراسات الكليات الجامعية. بالنسبة للتلاميذ غير المؤهلين هناك برنامج تمهيدي IM . إضافة إلى برامج التعليم الوطنية هناك دراسات مؤهلة على صعيد السويد ذات أهداف امتحانية خاصة بها وأيضاً البكالوريا الوطنية IB. اقرأ المزيد عن البدائل التعليمية المختلفة في موقع الإنترنت الخاص بمصلحة المدارس www.utbildningsguiden.skolverket.se
	هناك عدد كبير من مدارس المرحلة الثانوية التي يمكنك الاختيار بينها في محافظتنا. هناك العديد من برامج المرحلة الثانوية موجودة في كثير من هذه المدارس.
	مدارس المرحلة الثانوية الموجودة هي:
	 اتحاد ثانويات جمتلاند Jämtlands gymnasieförbund (JGY) ويشمل مدارس المرحلة الثانوية البلدية وبعض دراسات البالغين في جميع أرجاء محافظة جمتلاند. هذه هي المدارس الموجودة ضمن اتحاد ثانويات جمتلاند:
	- بيسب جوردن Bispgården
	- بريكّى Bräcke
	- فيرفاللا Fyrvalla (اوسترسوند Östersund)
	- تورستا Torsta (أوس Ås)
	- فارجنتين Wargentin (اوسترسوند Östersund)
	- فونجن Wången (نالدن Nälden)
	- أوري Åre
	 ستورشو جمناسييت Storsjögymnasiet
	 أوسترسوند جمناسيوم Östersunds gymnsium 
	 ديللي جورد Dille gård
	 يالمار سترومر سكولان Hjalmar Strömerskolan (في بلدية سترومسوند Strömsund)
	 فيالجمناسييت Fjällgymnasiet (في بلدية باري Berg)
	 هارجيدالنس جمناسيوم Härjedalens gymnasium 
	بالنسبة للتلميذ المقيم في جمتلاند / هارجيدالن فبإمكانه أن يطلب الالتحاق ببرنامج في أي واحدة من هذه الثانويات إن أراد ذلك. ستجد مزيد من المعلومات عن المدارس وعن البرامج التي يمكن أن تمارس الدراسة فيها في موقع الإنترنت الخاص بكل مدرسة على حدة.
	إضافة إلى المدارس المذكورة أعلاه تتوفر لك أيضا إمكانية طلب الالتحاق بدراسات أخرى خارج المحافظة. يوجد لدى اتحاد ثانويات جمتلاند ما يسمى اتفاقية تعاون مع عدد من البلديات الأخرى، مما يجعل بإمكان التلاميذ أن يختاروا بحرية بين بدائل التعليم الموجودة في هذه البلديات. يسري هذا أيضاً على بعض الاتحادات الرياضية. بإمكانك قراءة المزيد عن تشكيلة التعليم المتوفرة في محافظة جمتلاند وأيضا عن الدراسات المشمولة في اتفاقية التعاون على الموقع التالي
	www.gyantagningjamtland.se
	بصفتك تلميذ فبإمكانك أن تطلب الالتحاق بالمدارس والبرامج في أي مكان تريد في السويد. في بعض الحالات تُعتبر أنه قد تم قبولك في المقام الثاني، مما يعني أنه لن يتم قبولك إلا إذا كانت هناك أماكن شاغرة. إذا أردت معرفة المزيد عن هذا الشيء تواصل مع مرشد الشؤون الدراسية والمهنية المسؤول عنك.
	تقدم الطلب خلال فصل الربيع الدراسي
	في بداية فصل الربيع في السنة الدراسة 9 يقدم التلميذ طلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية. يحصل جميع التلاميذ على رموز دخول وكلمات سر في نظام دكستر وهو النظام الذي يقدم التلاميذ فيه طلباتهم. بعد ذلك يحين الوقت لاختيار وترتيب البرامج في المدارس التي تريد أن تلتحق بها. عند الانتهاء من تقديم الطلب يتم إرساله إلى لجنة القبول للمرحلة الثانوية.
	إجابة أولية في شهر ابريل (نيسان)
	في بداية شهر ابريل (نيسان) يتم تجميع إشعار أولي حيث يمكن لكل تلميذ قدم طلبا معرفة موقف قيمة تقديراته في المنافسة. هناك إمكانية للتلميذ أيضاً للقيام بتغيير الخيارات في طلبه. تسمى هذه الفترة فترة إعادة الاختيار ومن المعتاد أن تنتهي في بداية شهر مايو (أيار).
	إشعار القبول
	بعد فترة إعادة الاختيار يتم التعامل بجميع الاختيارات. عندما تقوم المدارس بتقديم تقارير عن العلامات النهائية لجميع التلاميذ تحصل آنذاك على إشعار قبول عن طريق نظام دكستر. من المعتاد أن يتم ذلك في بداية شهر يوليو (تموز).
	عند استلام إشعار القبول يقوم التلميذ بتسجيل الدخول في نظام دكستر ويعرب عن موافقته أو رفضه للمكان المعروض عليه.
	هناك العديد من أشكال المعونات للدراسة في المرحلة الثانوية. اقرأ المزيد عنها في موقع اللجنة المركزية للدعم الدراسي CSN على شبكة الإنترنت www.csn.se
	يحصل جميع الأشخاص الذين بلغوا سن 16 سنة من العمر والذين يمارسون الدراسة بدوام كامل في المرحلة الثانوية على نقدية الطفل، ولكنها تصرف فقط عن 10 أشهر في السنة. لا يلزم أن تطلب الحصول على المعونة الدراسية طالما كنت ستمارس الدراسة في السويد وتحمل الجنسية السويدية.
	من بين أشكال المعونات الأخرى التي يمكن تقديم الطلب للحصول عليها هناك ما يلي: العلاوة الإضافية، علاوة السكن الداخلي، تعويض التمهن.
	بإمكان مرشد الشؤون الدراسية والمهنية أن يساعدك في حالة وجود أسئلة أو أفكار لديك
	في جميع مدارس المرحلة الأساسية في بلدية أوسترسوند يوجد مرشد للشؤون الدراسية والمهنية يمكن أن يقدم المساعدة لك عن طريق الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالاستمرار في التعليم. معلومات التواصل مع مرشد الشؤون الدراسية والمهنية المسؤول عنك توجد في صفحات الإنترنت لكل مدرسة على حدة في الموقع www.ostersund.se

