
مقدمة للتعلیم الثانوي العالي والتدریب
ما هو التعلیم الثانوي العالي والتدریب؟

ما الخیارات المتاحة أمامك؟
ماذا تعرف عن البرامج التعلیمیة المختلفة؟

ادرس الخیارات المختلفة التي یمكنك االختیار من بینها والتي تنطبق علیها القواعد. فقد یسهل علیك بعدها اختیار نوع التعلیم الثانوي
العالي والتدریب.

ما هو التعلیم الثانوي العالي والتدریب؟
عند انتهائك من عامك العاشر في التعلیم اإللزامي، یصبح لدیك الحق في تلقي التعلیم الثانوي العالي والتدریب.

یجب أن تتقدم شخصیا لشغل مكان في التعلیم الثانوي العالي والتدریب.
أدرج في طلبك ثالثة برامج تعلیمیة.

سوف ُتقبل في واحد من البرامج التعلیمیة الثالثة التي ترغب بشدة في تلقیها.

أي البرامج التعلیمیة ستختار؟
هناك 15 برنامًجا تعلیمیا مختلًفا في التعلیم الثانوي العالي یمكنك االختیار من بینها. فالبرامج التعلیمیة تتضمن التعلیم في مختلف
المجاالت، من قبیل الریاضات والتربیة البدنیة والكهرباء واإللكترونیات والزراعة والصید وعلم الحراجة. ویجب أن تكتشف أي

البرامج التعلیمیة هو األنسب لك والهتماماتك.

دراسات عامة أم تدریب مهني؟ 
نحن نفرق بین برامج الدراسات العامة وبرامج التعلیم المهني.

هل یمكنك أن تتخیل نفسك في تلقي مزیًدا من الدراسات في إحدى الكلیات أو الجامعات؟ الدراسات العامة تعدك للتعلیم العالي.
وهناك 5 برامج تعلیمیة للدراسات العامة.
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هل تود الحصول على مهنة عملیة بعد االنتهاء من التعلیم الثانوي العالي والتدریب؟ التعلیم المهني یمنحك مؤهالت مهنیة تمكنك
من الخروج إلى الحیاة العملیة. وهناك 10 برامج تعلیمیة مهنیة.

إذا اخترت التعلیم المهني، فأمامك أیًضا فرصة تلقي المزید من العلوم والحصول على شهادة قبول بعد االنتهاء منها واجتیاز
تعلیمك وتدریبك المهني. 

أما زلت غیر واثق من االختیار الذي تریده؟

تحدث إلى المستشار المهني والتعلیمي في مدرستك فیما یتعلق بالبرامج التعلیمیة األنسب لك.
هناك عدة مساعدات عبر اإلنترنت یمكنك أن تسجل علیها اهتماماتك. لَم ال تجرب اختبار "ما الذي یناسبك؟"؛ یمكنك أن تجد

األسئلة على الصفحة األمامیة من موقع vilbli.no. فهذا قد یعطیك مؤشًرا حول البرامج التعلیمیة التي یمكنك البدء فیها.

https://www.vilbli.no/?tid=v2023&side=1.0


15 برنامًجا تعلیمیا تمنحك عدة خیارات

5 برامج تعلیمیة للدراسات العامة
وتعلیم الدراسات العامة معد خصیًصا من أجلك یا من ترغب في تلقي تعلیًما عالًیا، حتى تصبح معلًما مثًال أو ممرًضا أو محامًیا.

هناك 5 برامج تعلیمیة للدراسات العامة یمكنك االختیار من بینها.
ومعظم المواد في تعلیم الدراسات العامة "مواد قراءة" من الدرجة األولى مثل اللغة النرویجیة والریاضیات والدراسات

االجتماعیة والتاریخ والدراسات العامة واللغات األجنبیة.
كما أن لدیك مواد من برنامجك التعلیمي، مثل الموسیقى وریاضات القمة أو المعمار أو الفیزیاء.

عند استكمالك أو اجتیازك السنوات الثالث األولى في المدرسة، تحصل على شهادة قبول عام بالجامعة.
یجب أن تكون لدیك شهادة قبول عام بالجامعة حتى تتقدم للتعلیم األعلى في الكلیات أو الجامعة.

اقرأ عن البرامج التعلیمیة التي یمكنك االختیار من بینها:

الریاضات والتربیة البدنیة
الفن والتصمیم والمعمار

اإلعالم والتواصل
الموسیقى والرقص والدراما

الدراسات العامة

اإلعالم واالتصاالت
سوف تتعلم

تقنیات السرد في النصوص واألصوات والصور
تأثیر اإلعالم وتاریخ اإلعالم والصحافة
كتابة رسائل والتعبیرات والمخططات
استخدام النماذج واإلضاءة كمؤثرات

تطویر قدراتك الرقمیة تطویًرا ملحوًظا
مواد نظریة
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ینبغي أن تكون
ممن یتمتعون بقدرة جیدة على التعامل مع التعبیرات النصیة والشفهیة

ممن یتمتعون بحس جمالي ورؤیة جیدة لأللوان
مولًعا بتكنولوجیا المعلومات والوسائط الرقمیة

ستحصل على
شهادة قبول جامعیة عامة وُیمكنك االلتحاق بالتعلیم العالي

إذا التحقت بالتعلیم العالي، فُیمكنك أن تشغل عدة وظائف، مثل أن تصبح
صحفًیا أو محرًرا أو منتج محتوى

مصمم ویب أو مصمم تفاعل أو مصمم ألعاب
فني صوت أو منتًجا صوتًیا أو منتج أفالم

مستشار تواصل أو استشارًیا في اإلعالم والمجتمع 
كما ُیمكنك التعلم بغرض االلتحاق بمهن أخرى، فُیمكنك من خالل شهادة القبول الجامعیة العامة التقدیم في معظم الدراسات

بالمعاهد العلیا والجامعات.

قد یكون مكان عملك في
الصحف أو المجالت

وكاالت الدعایة أو وهیئات االتصال
شركات اإلنتاج أو شركات اإلعالم

المؤسسات العامة

القبول في التعلیم العالي
من خالل الحصول على شهادة قبول جامعیة عامة ُیمكنك التقدم لاللتحاق بمعظم الدراسات التابعة للمعاهد العلیا أو الجامعات، غیر

أن هناك بعض الدراسات التي لدیها شروط قبول خاصة:

اختبارات القبول: تتطلب بعض الدراسات الخضوع الختبار عملي، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات اإلبداعیة أو الریاضیة.
شروط االلتحاق بالكلیات العلمیة: تتطلب بعض الدراسات اإللمام بمواضیع علمیة محددة، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات

الهندسیة والعلمیة والطبیة، وتتوفر شروط االلتحاق بالمعاهد العلیا والجامعات على الموقع اإللكتروني
samordnaopptak.no. في بعض البرامج التعلیمیة، قد یصعب علیك إیجاد مساحة خالیة في الجدول الختیار جمیع

المواد العلمیة التي تود دراستها. أما في حالة اختیار التخصص العام في الدراسات العامة ودراسة العلوم الطبیعیة والریاضیات
في الصفین الثاني والثالث، فستصبح لدیك فرصة في تحدید المواد العلمیة التي ترید دراستها.

الریاضة والتربیة البدنیة
سوف تتعلم

األنشطة البدنیة والتدریب
إدارة التدریب
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الصحة والتغذیة وبنیة الجسم
المواد النظریة

ینبغي أن تكون
مهتًما باألنشطة الصحیة والبدنیة

مستعًدا للتدریب یومًیا أثناء ساعات الدراسة وخارج أوقات الدراسة
ممن یستمتعون بمستوى جید في ریاضة واحدة أو أكثر 

بإمكان ما يصل إلى نصف الطالب في الصف األول التقديم الختبارات القبول أو المهارات الموثقة. 

ستحصل على
شهادة قبول جامعیة عامة وُیمكنك االلتحاق بالتعلیم العالي

إذا التحقت بالتعلیم العالي، فُیمكنك أن تشغل عدة وظائف، مثل أن تصبح
أخصائًیا في العالج الطبیعي، أو طبیًبا نفسًیا ریاضًیا، أو مدرًبا شخصًیا
معلًما أو استشارًیا ریاضًیا أو مشرًفا في مجال الصحة واألنشطة البدنیة

مرشًدا في الحیاة الطبیعیة الخارجیة والسیاحة
ضابًطا في الشرطة أو ضابًطا في القوات المسلحة 

كما ُیمكنك التعلم بغرض االلتحاق بمهن أخرى، فُیمكنك من خالل شهادة القبول الجامعیة العامة التقدیم في معظم الدراسات
بالمعاهد العلیا والجامعات.

قد یكون مكان عملك في
المدارس

مراكز التدریب والهیئات الریاضیة
المؤسسات العالجیة

القوات المسلحة والشرطة

القبول في التعلیم العالي
من خالل الحصول على شهادة قبول جامعیة عامة ُیمكنك التقدم لاللتحاق بمعظم الدراسات التابعة للمعاهد العلیا أو الجامعات، غیر

أن هناك بعض الدراسات التي لدیها شروط قبول خاصة:

اختبارات القبول: تتطلب بعض الدراسات الخضوع الختبار عملي، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات اإلبداعیة أو الریاضیة.
شروط االلتحاق بالكلیات العلمیة: تتطلب بعض الدراسات اإللمام بمواضیع علمیة محددة، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات

الهندسیة والعلمیة والطبیة، وتتوفر شروط االلتحاق بالمعاهد العلیا والجامعات على الموقع اإللكتروني
samordnaopptak.no. في بعض البرامج التعلیمیة، قد یصعب علیك إیجاد مساحة خالیة في الجدول الختیار جمیع

المواد العلمیة التي تود دراستها. أما في حالة اختیار التخصص العام في الدراسات العامة ودراسة العلوم الطبیعیة والریاضیات
في الصفین الثاني والثالث، فستصبح لدیك فرصة في تحدید المواد العلمیة التي ترید دراستها.

الفن والتصمیم والعمارة

http://www.samordnaopptak.no/info/


سوف تتعلم
الرسم

تشكیل األشیاء باستخدام مواد مختلفة
تطویر قدراتك اإلبداعیة تطوًرا ملحوًظا

الفن والثقافة
التطور المحلي والحضري

مواد نظریة

ینبغي أن تكون
مولًعا بالرسم

مبدًعا
مولًعا بالتصمیم والشكل واللون

مولًعا بعلم الجمال
مولًعا بتشكیل األشیاء

ستحصل على
شهادة قبول جامعیة عامة، وُیمكنك االلتحاق بالتعلیم العالي

إذا التحقت بالتعلیم العالي، فُیمكنك أن تشغل عدة وظائف، مثل أن تصبح
مهندًسا معمارًیا أو مهندس مناظر طبیعیة أو مهندس دیكور

مصمم إنتاج أو مصمًما صناعًیا أو مصمم رسومات
وسیًطا أو مشرًفا أو فناًنا في قطاع الفن والثقافة 

كما ُیمكنك التعلم بغرض االلتحاق بمهن أخرى، فُیمكنك من خالل شهادة القبول الجامعیة العامة التقدیم في معظم الدراسات
بالمعاهد العلیا والجامعات.

قد یكون مكان عملك في
مكتب هندسة معماریة أو شركات إنشاءات وتنظیم المشاریع

شركات اإلنتاج أو الهیئات التي تعمل في التصمیم
المتاحف أو المعارض أو استودیو تابع ألحد الفنانین

القبول في التعلیم العالي
من خالل الحصول على شهادة قبول جامعیة عامة ُیمكنك التقدم لاللتحاق بمعظم الدراسات التابعة للمعاهد العلیا أو الجامعات، غیر

أن هناك بعض الدراسات التي لدیها شروط قبول خاصة:

اختبارات القبول: تتطلب بعض الدراسات الخضوع الختبار عملي، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات اإلبداعیة أو الریاضیة.
شروط االلتحاق بالكلیات العلمیة: تتطلب بعض الدراسات اإللمام بمواضیع علمیة محددة، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات

الهندسیة والعلمیة والطبیة، وتتوفر شروط االلتحاق بالمعاهد العلیا والجامعات على الموقع اإللكتروني
samordnaopptak.no. في بعض البرامج التعلیمیة، قد یصعب علیك إیجاد مساحة خالیة في الجدول الختیار جمیع

المواد العلمیة التي تود دراستها. أما في حالة اختیار التخصص العام في الدراسات العامة ودراسة العلوم الطبیعیة والریاضیات
في الصفین الثاني والثالث، فستصبح لدیك فرصة في تحدید المواد العلمیة التي ترید دراستها.

http://www.samordnaopptak.no/info/


الموسیقى والرقص والدراما
مجاالت التخصص

الرقص
الدراما

الموسیقى

سوف تتعلم الدارس
(حسب المواد التي ستختارها):

األداء الموسیقي المنفرد والجماعي
طرق الرقص وتفنیاته وتصمیمه

تقنیات التمثیل واإلخراج واإلنتاج المسرحي
تطویر القدرات اإلبداعیة

مواد نظریة

ینبغي أن تكون
(حسب المواد التي ستختارها): 

مولًعا بالموسیقى وذا صوت عذب وتعزف على إحدى األدوات الموسیقیة
محًبا ألسالیب الرقص

مولًعا بالتمثیل والصعود على المنصة
مستعًدا للتدریب المنفرد والجماعي أثناء الوقت المدرسي وخارجه

مبدًعا 
قد يتم قبول نصف عدد طالب الصف األول بعد إجراء اختبار قبول واختبار للمهارات. 

ستحصل على
شهادة قبول جامعیة عامة، وُیمكنك االلتحاق بالتعلیم العالي

إذا التحقت بالتعلیم العالي، فُیمكنك أن تشغل عدة وظائف، مثل أن تصبح
راقًصا أو مصمم رقصات أو مدرس رقص
مغنًیا أو مدرس موسیقى أو معالج بالموسیقى

ممثًال أومصمًما لمواقع التصویر أو مطوًرا للعروض المسرحیة 
كما ُیمكنك التعلم بغرض االلتحاق بمهن أخرى، فُیمكنك من خالل شهادة القبول الجامعیة العامة التقدیم في معظم الدراسات

بالمعاهد العلیا والجامعات

قد یكون مكان عملك في
المسارح ودور األوبرا

األوركسترا والصاالت والفرق الموسیقیة
الحضانات والمدارس
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القبول في التعلیم العالي
من خالل الحصول على شهادة قبول جامعیة عامة ُیمكنك التقدم لاللتحاق بمعظم الدراسات التابعة للمعاهد العلیا أو الجامعات، غیر

أن هناك بعض الدراسات التي لدیها شروط قبول خاصة:

اختبارات القبول: تتطلب بعض الدراسات الخضوع الختبار عملي، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات اإلبداعیة أو الریاضیة.
شروط االلتحاق بالكلیات العلمیة: تتطلب بعض الدراسات اإللمام بمواضیع علمیة محددة، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات

الهندسیة والعلمیة والطبیة، وتتوفر شروط االلتحاق بالمعاهد العلیا والجامعات على الموقع اإللكتروني
samordnaopptak.no. في بعض البرامج التعلیمیة، قد یصعب علیك إیجاد مساحة خالیة في الجدول الختیار جمیع

المواد العلمیة التي تود دراستها. أما في حالة اختیار التخصص العام في الدراسات العامة ودراسة العلوم الطبیعیة والریاضیات
في الصفین الثاني والثالث، فستصبح لدیك فرصة في تحدید المواد العلمیة التي ترید دراستها.

تخصص الدراسات العامة
علیك اختیار أحد التخصصات التالیة

العلوم الطبیعیة والریاضیات
اللغات والعلوم االجتماعیة ومواد االقتصاد

سوف تتعلم
(حسب المواد التي ستختارها):

الریاضیات والعلوم الطبیعیة
اإلدارة ومواد االقتصاد

التاریخ والسیاسة وعلم النفس
اللغات

مواد نظریة أخرى

ینبغي أن تكون
مولًعا بدراسة المواد النظریة

متعاوًنا ومنظًما وتتمتع باالنضباط الذاتي
مولًعا بالكتابة أو العملیات الحسابیة

مولًعا بالمواضیع الثقافیة واالجتماعیة

ستحصل على
شهادة قبول جامعیة عامة، وُیمكنك االلتحاق بالتعلیم العالي

إذا التحقت بالتعلیم العالي، فُیمكنك أن تشغل عدة وظائف، مثل أن تصبح
ممرًضا أو طبیًبا أو طبیًبا بیطرًیا

مهندًسا أو محامًیا أو خبیًرا اقتصادًیا
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معلًما أو طبیًبا نفسًیا أو مدیًرا 
كما ُیمكنك التعلم بغرض االلتحاق بمهن أخرى، فُیمكنك من خالل شهادة القبول الجامعیة العامة التقدیم في معظم الدراسات

بالمعاهد العلیا والجامعات.

قد یكون مكان عملك في
مستشفى أو محكمة أو مركز شرطة أو إدارة البلدیة

مكاتب المحاماة أو وكاالت االستشارات أو شركات الهندسة
الحضانات أو المدارس أو الجامعات

القبول في التعلیم العالي
من خالل الحصول على شهادة قبول جامعیة عامة ُیمكنك التقدم لاللتحاق بمعظم الدراسات التابعة للمعاهد العلیا أو الجامعات، غیر

أن هناك بعض الدراسات التي لدیها شروط قبول خاصة:

اختبارات القبول: تتطلب بعض الدراسات الخضوع الختبار عملي، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات اإلبداعیة أو الریاضیة.
شروط االلتحاق بالكلیات العلمیة: تتطلب بعض الدراسات اإللمام بمواضیع علمیة محددة، ومن األمثلة على ذلك، الدراسات

الهندسیة والعلمیة والطبیة، وتتوفر شروط االلتحاق بالمعاهد العلیا والجامعات على الموقع اإللكتروني
samordnaopptak.no. في بعض البرامج التعلیمیة، قد یصعب علیك إیجاد مساحة خالیة في الجدول الختیار جمیع

المواد العلمیة التي تود دراستها. أما في حالة اختیار التخصص العام في الدراسات العامة ودراسة العلوم الطبیعیة والریاضیات
في الصفین الثاني والثالث، فستصبح لدیك فرصة في تحدید المواد العلمیة التي ترید دراستها.

http://www.samordnaopptak.no/info/


10 برامج للتعلیم المهني
التعلیم المهني معد خصیًصا لمن یرغبون في تعلم مهنة عملیة، كأن یكون كهربائیا أو طباًخا أو مصفف شعر.

هناك 10 برامج للتعلیم المهني یمكنك االختیار من بینها.
في معظم المواد المهنیة ینقسم البرنامج التعلیمي إلى عامین في المدرسة وعامین في أحد المشروعات.

فالتدریب في مشروع یسمى التلمذة الصناعیة، ومن المحتمل أن تتلقى فیها رواتب.
عند استكمالك أو اجتیازك تعلیًما مهنیا، فقد حققت الكفاءة المهنیة.

مع الكفاءة المهنیة یمكنك اختیار التقدم لطلب وظیفة أو تلقي مزیًدا من التعلیم في كلیة مهنیة ثالثة.
ولك الحق أیًضا في تلقي برنامًجا مكمًال لشهادة القبول العام بالجامعة (انظر أدناه).

اقرأ عن البرامج التعلیمیة التي یمكنك االختیار من بینها:

البناء والتشیید
الكهرباء واإللكترونیات

تصفیف الشعر، وتصمیم الزهور، والتصمیمات الداخلیة والصغیرة
الحرف والتصمیم وتطویر المنتجات

الرعایة الصحیة والطفولة وتطویر الشباب
تكنولوجیا المعلومات واإلنتاج اإلعالمي

(Vg3 مع وجود خیار الدراسات العامة) الزراعة وصید األسماك والغابات
المطاعم وتحضیر الطعام

المبیعات والخدمة والسیاحة
التكنولوجیا واإلنتاج الصناعي

البناء والتشیید
سوف تتعلم

تشیید وإقامة المباني والمنشآت الجدیدة
تجدید وصیانة المباني والمنشئات الجدیدة
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ا>المناخ والتكنولوجیا
استخدام الرسومات واألوصاف والحسابات

االجودة والسالمة
معرفة المواد

ینبغي أن تكون
عملًیا وماهًرا باستخدام یدیك

مستقًال ودقیًقا
جیًدا في التعاون مع اآلخرین

بإمكانك أن تصبح
عامًال بالطرق أو المنشآت أو مختًصا باألسفلت

منسق حدائق أو ُبستاني أو مشغل أالت بناء
عامل دهان أو عامل بناء أو نجار أو سباك

عامل سقالة أو أسطح أو سمكرًیا
نجار المنتجات الخشبیة أو ُمركب زجاجراجع جمیع الوظائف والقدرات

قد یكون مكان عملك
مصالح خاصة أو حكومیة

معامل حرف یدویة كبیرة أو صغیرة
مؤسسات صناعیة أو مقاولة

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواد متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

التكنولوجیا واإلنتاج الصناعي
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سوف تتعلم
تخطیط اإلنتاجي وعملیات اإلنتاج

ألتمتة وبرمجة الروبوتات
اآلالت ومعدات اإلنتاج
المركبات ووسائل النقل

العملیات الكیمیائیة والتقنیات الكیمیائیة
الصحة والبیئة والسالمة

ینبغي أن تكون
عملًیا وتجید الصناعات الیدویة

مستقًال ودقیًقا
مولًعا بالتكنولوجیا الحدیثة

بإمكانك أن تصبح
مركب مادة األلمنیوم أو لحاًما أو عامًال في األلواح المعدنیة

صانًعا ألدوات العمل أو میكانیكي أو صانع أقفال
فني مختبر أو فني معالجة مواد كیمیائیة

الصرف الصحي الصناعي أو فني منسوجات صناعیة أو مشغل غسیل
فنًیا في إصالح هیاكل السیارات أو میكانیكي سیارات أو فني دهان سیارات

مشغل الخدمات اللوجستیة أو سائق وسائل النقل
فنًیا متخصًصا في ماكینات التشیید أو الماكینات الزراعیة أوالمحركات

عامل حفر أو حفار آبار
بحاًرا أو عامًال في غرفة المحركات

راجع جمیع الوظائف والقدرات

قد یكون مكان عملك
المصانع الفنیة أو إلیكترومیكانیكیة
صناعة السفن أو صناعة السیارات

مصانع العملیات الكیمیائیة أو صناعة النسیج
مجال السیارات أو النفط
شركات النقل أو البضائع

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 
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– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

الحرف والتصمیم وتطویر المنتجات
سوف تتعلم
فن الحرف الیدویة

استخدام المواد المختلفة
تطویر المنتجات والتصمیمات المحتملة

الرسومات ومخططات اإلنتاج
الحرف الیدویة والتاریخ الثقافي

ینبغي أن تكون
مولًعا بالعمل الیدوي

مهتم بتصمیم وابتكار األشیاء
دقیًقا ومثابًرا

بإمكانك أن تصبح
صانًعا للساعات أو المصوغات أو الفضیات

صانًعا للفساتین أواألزیاء أو صانًعا لألزیاء الشعبیة
صانًعا لقمرات القیادة أو حفر األخشاب أو صانًعا لألعضاء الخشبیة

صانًعا لأللواني الفخاریة أو األحذیة أو حداًدا 
راجع جمیع الوظائف والقدرات

قد یكون مكان عملك
معامل التصمیم والحرف الیدویة

متجر خیاطة
المسرح أو األوبرا
شركتك الخاصة

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:
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ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

الرعایة الصحیة والطفولة وتطویر الشباب
سوف تتعلم

كیفیة تعزیز الصحة
الصحة البدنیة والعقلیة

تركیب الجسم
التواصل والتفاعل

تطور األطفال والشباب
الحمیة والتغذیة والنظافة الشخصیة

ینبغي أن تكون
مهتًما ومتفهًما عند التعامل مع اآلخرین

جید في التواصل مع اآلخرین
جید في التعامل مع اآلخرین

بإمكانك أن تصبح
عامل في الصحة أو عامل إسعاف أو مِنظم في مستشفى

أخصائي عالج مهني أو عامل في مجال رعایة األطفال والشباب
فني صیدلة أو سكرتیًرا طبًیا أو مساعد طبیب أسنان

أخصائي تجمیل أو أخصائي عنایة باألقدام أو أخصائي تقویم عظام
راجع جمیع الوظائف والقدرات

قد یكون مكان عملك
المستشفیات أو خدمة التمریض المنزلي

الحضانات أو المرافق المعنیة بالعنایة الیومیة أو بأطفال المدارس
الصیدلیات أو مكاتب األطباء وأطباء األسنان

عیادات العنایة باألقدام أو صالونات العنایة بالبشرة

https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/
https://www.vilbli.no/?lan=5&tid=v2023&falang=-1&program=v.hs&kurs=v.hshsf1----&side=1.3


مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

الزراعة وصید األسماك والغابات
سوف تتعلم
المواد الطبیعیة

الصید والحیاة في الهواء الطلق
تربیة الحیوانات والرفق بالحیوان

النباتات والعملیات الطبیعیة
التكاثر البیولوجي

یجب أن تكون
عملًیا

مولًعا بالعمل في الهواء الطلق
مهتًما بالبشر والحیوانات والبیئة

بامكانك أن تصبح
بستانًیا أو مهندًسا زراعي

مهندًسا في تنسیق الحدائق أو مسؤول تشغیل المنشآت الریاضیة
عامل غابات

طبیًبا بیطرًیا أو متخصص خیول
متخصًصا في مجال الغزالن والعمل بها

صیاد أسماك أو متخصًصا في مجال أحواض التربیة المائیة 
راجع جمیع الوظائف والقدرات
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ستحصل على
شهادة قبول جامعیة عامة وُیمكنك االلتحاق بالتعلیم العالي إذا أردت ذلك دراسات عامة بالصف الثالث تخصص زراعة، وصید

األسماك والغابات

قد یكون مكان عملك في
منشآت جدیدة أو صیانة األشغال الخاصة أو العامة

الزراعة أو العمل في الغابات
الحضانات أو البستنة

صید األسماك أو تربیة األسماك
تربیة الغزالن

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

الكهرباء واإللكترونیات
سوف تتعلم

تركیب األنظمة اإللكترونیة والكهربائیة وصیانتها
تركیب وربط وبرمجة وتركیبات األنظمة الكهربائیة واإللكترونیة

إصالح المعدات الكهربائیة
تطویر المنتجات اإللكترونیة الجدیدة
تكوین وبرمجة المعدات والعناصر

السالمة واألمن والتوثیق

ینبغي أن تكون
دقیًقا ومنهجًیا
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عملًیا وتجید الحرف الیدویة
نفعًیا ولدیك عقلیة منطقیة
مبدًعا ولدیك نظرة جمالیة

بإمكانك أن تصبح
فني أو فني أدوات كهربائیة أو مشغل موردات طاقة

میكانیكي لوحات تحكم أو میكانیكي إشارات أو میكانیكي مصاعد
فني إلكترونیات أو میكانیكي محركات طائرات

تقني فضاء أو فني إلكترونیات كمبیوتر أو فني إلكترونیات إنتاج
مشغًال للمعدات المؤتمتة أو الغواصات التي تعمل عن بعد

فني تبرید ومضخات حراریة أو أجهزة تهویة
راجع جمیع الوظائف والقدرات

قد یكون مكان عملك
الشركات العامة أو الخاصة

صناعة اإللكترونیات أو معالجتها
الصناعة المیكانیكیة أو مصانع الطاقة أو تشغیل السكك الحدیدیة

صناعة البیانات أو الطائرات أو النفط

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

المبیعات والخدمة والسیاحة
سوف تتعلم

العملیات االقتصادیة والمحتملة
التسویق وریادة األعمال واالبتكار
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اإلدارة واألدوات الرقمیة
السیاحة والسفر

عالقات العمالء والمبیعات
التخطیط وتنفیذ التدابیر األمنیة

ینبغي أن تكون
منظم وموّجه نحو تحقیق النتائج

مبدًعا ولدیك القدرة على التفكیر االستراتیجي
مهتًما بالتواصل مع الناس

منفتًحا على الثقافات والتقالید المختلفة

بإمكانك أن تصبح
مندوب مبیعات أو وكیل سفریات

موظف في مكتب إداري أو موظف استقبال
حارس أمن 

راجع جمیع الوظائف والقدرات

قد یكون مكان عملك
متجرك أو شركتك الخاصة

المكاتب والفنادق
شركات األمن أو مراكز إنذار الطوارئ أو المطارات

وكاالت السیاحة والسفر

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

المطاعم وتحضیر الطعام
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سوف تتعلم
الحمیة والطعام والتغذیة
تحضیر الطعام وتقدیمه

كیفیة تحضیر المواد األولیة والطعام والشراب
تقالید الطعام

تعزیز نمط الحیاة الصحي والنظافة الشخصیة

ینبغي أن تكون
عملًیا وتجید الصناعات الیدویة

مبدًعا ودقیًقا
محًبا للخدمة

بإمكانك أن تصبح
طباًخا أو طباخ غذائي أو نادًال

خباًزا أو صانع معجنات
صانع نقانق أو قاطع لحوم

جزاًرا أو جزاًرا في متجر بیع بالتجزئة أو بائع طعام بحري
عامًال متخصًصا في مجال إنتاج الطعام البحري أو إنتاج الطعام

راجع جمیع الوظائفوالقدرات

قد یكون مكان عملك
مجال الفنادق والمطاعم
المستشفیات المصحات
صناعة المواد الغذائیة

األفران ومتاجر الحلویات أو الجزارة
المتاجر التي تبیع البضائع الطازجة

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
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دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

تصفیف الشعر، وتصمیم الزهور، والتصمیمات
الداخلیة والصغیرة

سوف تتعلم

التصمیم والتعبیرات البصریة

تطویر المهارات اإلبداعیة

تطویر واستخدام التقنیات والتعبیرات المتنوعة

تاریخ األسالیب واالتجاهات

االتصاالت والعالقات بالعمالء

ینبغي أن تكون

مبدًعا وممن یتجهون نحو األشیاء الجمالیة

مولًعا بالعمل الیدوي

مولًعا باألشكال البصریة للتعبیرات

دقیًقا ومثابًرا

بإمكانك أن تصبح

مصمم أزهار

مصفف شعر

مصمم داخلي

فنان مساحیق تجمیل أو صانع شعر مستعار 
راجع جمیع الوظائف والقدرات
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قد یكون مكان عملك

متجر الزهور أو ورشة عمل أزهار

صالون تصفیف الشعر أوالمسرح

وكاالت اإلعالن والتصمیم واإلعالم

شركتك الخاصة

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

تكنولوجیا المعلومات واإلنتاج اإلعالمي
سوف تتعلم

تطویر األفكار وحل المشاكل بطریقة إبداعیة
دعم المستخدم والشبكات وأمن تكنولوجیا المعلومات والبرمجة

نقل المحتوى وروایة القصص
التصویر الفوتوغرافي واألفالم والتصمیم الجرافیكي

ینبغي أن تكون

ینبغي أن تكون
مبدًعا

مهتًما بتكنولوجیا المعلومات والشبكات والبرامج
مولًعا بتعبیرات األشكال البصریة
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دقیًقا

بإمكانك أن تصبح
مطور تكنولوجیا المعلومات أو فني عملیات تكنولوجیا المعلومات

شركات الوسائط المتعددة أو وكاالت اإلعالن أو دور النشر 
راجع جمیع الوظائف والقدرات

أماكن یمكن العمل فیها
شركات تشغیل تكنولوجیا المعلومات وأقسام تكنولوجیا المعلومات

شركات الوسائط المتعددة أو وكاالت اإلعالن أو دور النشر

مواصلة التعلم
یؤدي التعلیم والتدریب المهني إلى اكتساب القدرة المهنیة (بالحصول على شهادة تجاریة أو شهادة عامل بارع أو دون الحصول على

أي منهما). وبعد االنتهاء من التعلیم والتدریب المهني، ُیمكنك البدء في العمل أو مواصلة التعلم:

ُیمكنك مواصلة التعلم في عدد كبیر من كلیات مرحلة التعلیم العالي. التعلیم المهني العالي هو عبارة عن تعلیم یقوم على التعلیم
المهني بالمرحلة الثانویة ویضیف إلیه مزیًدا من التعلم الذي ُیمكن استخدامه مباشرًة في الحیاة المهنیة.

ُیمكنك االلتحاق في الصف الثالث ببرنامج تمهیدي للحصول على شهادة قبول جامعیة عامة 
– بعد الصف الثاني 

– بعد شحذ القدرات المهنیة 
ُیمكنك مواصلة التعلیم العالي داخل إحدى الكلیات الجامعیة أو الجامعات. وینبغي تذكر أن بعض البرامج الدراسیة كالهندسة

والعلوم والطب تتطلب دراسة بعض المواد العلمیة المحددة.
ُیمكنك التقدم للقبول في التعلیم العالي بعد الدورة التمهیدیة أو برنامج Y-path الذي ُیعد الطریق المهني للتعلیم العالي. وتم

تصمیم برنامج Y-path لمن یتعلمون مواًدا متصلًة بالتجارب المهنیة. یكثر استخدام الدورات التمهیدیة وبرنامج Y-path في
دراسة المواد العلمیة والهندسیة.

https://www.vilbli.no/?lan=5&tid=v2023&falang=-1&program=v.im&kurs=v.imikm1----&side=1.3
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/


البرنامج المكمل لشهادة القبول العام بالجامعة
هل ترغب في شهادة قبول عام بالجامعة بعد أن استكملت التعلیم المهني والتدریب واجتزته؟

لك الحق في تلقي عام إضافي من التعلیم حتى تتمكن من الحصول على شهادة قبول عام بالجامعة.
یمكنك التقدم للبرنامج المكمل من أجل الحصول على شهادة القبول العام بالجامعة بعد عامین من تلقي برنامج التعلیم المهني أو

بعد تحقیق الكفاءة المهنیة.
البرنامج المكمل لشهادة القبول العام بالجامعة هو برنامج تعلیمي صعب ونظري یدرس في المدارس.

تحصل على شهادة القبول العام بالجامعة عند استكمال البرنامج واجتیازه، ومن ثم یكون أمامك خیار التقدم لتعلیم أعلى في إحدى
الجامعات أو الكلیات.

الكفاءة األساسیة
الكفاءة األساسیة بدیل جید لمن یواجهون مشكالت في استكمال تعلیم كامل ألسباب مختلفة.

تتسلم شهادة كفاءة توثق استكمالك أجزاء التعلیم كلها.
أماك فرصة تغییر هدفك واستكمال التعلیم كامًال حتى تتمكن من تحقیق الكفاءة المهنیة الكاملة أو الحصول على شهادة قبول

بالجامعة.



ما هي برامج Vg1 وVg2 وVg3؟

Vg1
التعلیم یتم في المدرسة ویتألف من المواد المشتركة األساسیة (مثل اللغة النرویجیة والریاضیات واللغة اإلنجلیزیة) ومواد من

برنامجك التعلیمي.  

المهنيالدراسات العامة 

التعلیم نظري في الغالب.
معظم دروس المدرسة تستخدم للمواد المشتركة

األساسیة.
لدیك مادتان أو ثالث من البرنامج (ال یطبق التخصص

في الدراسات العامة)، وفي بعض البرامج التعلیمیة
.Vg1 یمكنك اختیار مواد البرنامج على

Vg1 یقدم لك التعلیم األساسي في إجراءات العمل وفنیاته

وأدواته المناسبة تماًما لبرنامجك التعلیمي.
معظم الدروس تستخدم لمواد البرنامج.

لدیك أیًضا التخصص المهني للمادة مع وجود فرصة
لخوض األعمال التجاریة ذات الصلة داخل مؤسسات

التدریب.

Vg2
.Vg1 تختار من بین مجاالت البرامج التي من المفترض تواجدها داخل البرنامج التعلیمي الذي اخترته على At Vg2

المهنيالدراسات العامة

باإلضافة إلى المواد األساسیة المشتركة، تختار من بین
عدة مواد مختلفة في البرنامج وفق قواعد معینة.

التعلیم یتم في المدرسة.

تختار من بین مجاالت البرنامج ومن ثم تجد فرصة لمزید
من التخصص.

بالنسبة إلى معظم الطالب، یتم التعلیم في المدرسة.
.Vg1 لدیك ساعات للتخصص المهني للمادة أكثر منها في

وهناك أیًضا بعض المسارات الخاصة یمكنك فیها تلقي
.Vg1 تدریبات في أحد المشروعات (السنة الثالثة) بعد

Vg3 / التدریب في أحد المشروعات
یبني Vg3 على Vg2 الذي حضرته ویتم إما في المدرسة وإما في أحد المشروعات.

المهنيالدراسات العامة

,Vg2 تستمر مع مجال البرنامج الذي اخترته في
وتختار مزیًدا من التخصص في مواد البرنامج أو مواد

برنامج جدیدة وفق قواعد معینة.

تختار من بین مجاالت البرنامج التي تبني على برنامج
Vg2 الذي حضرته، واآلن تتخصص أكثر.



یتم التعلیم في المدرسة.
مع شهادة موثقة من Vg3، یمكنك التقدم للتعلیم العالي

في الكلیات والجامعات.

معظم مجاالت البرنامج في Vg3 عبارة عن أعمال تجاریة
معروفة. وعندئذ تتلقى التدریب في صورة تمرین بأحد

المشروعات ویستغرق التمرین عامین.
بعض مجاالت التدریب تقدم في Vg3 باعتباره عاًما واحًدا

من التعلیم في المدرسة.
بعض المسارات المهنیة تقدم برنامج Vg3 في المدرسة قبل

االنتهاء من مدة التدریب في أحد المشروعات والتي تقدر
بعام ونصف أو عامین.

افحص المسار التعلیمي كامًال
ستجد هیكل التعلیم الثانوي العالي والتدریب موضًحا على الخارطة الرئیسیة.

األصفر: التعلیم یتم في المدرسة
األخضر: التعلیم یتم في أحد المشروعات 

األزرق: التعلیم یتم وینتهي وقد اكتسبت الكفاءة للعمل أو التقدم لتعلیم أعلى.



ما الذي تطلبه منك المدرسة باعتبارك طالًبا؟
أنت باعتبارك طالًبا في التعلیم الثانوي العالي، هناك عدة قواعد یجب أن تتبعها. فاحرص على معرفة واجباتك كطالب.

واجب حضور الدروس
یجب على طالب مدرسة التعلیم الثانوي العالي أن یحضروا الدروس وأن یشاركوا في التعلیم.

في حالة غیابك عن الدرس، یجب أن توثق الغیاب.
فالغیاب غیر الموثق أو غیر الصحیح قد یعني عدم وجود أساس لحصولك على درجات في المواد الفردیة. وكقاعدة أساسیة،

أكثر من 10% من الغیاب غیر الموثق یعني أنك لن تحصل على درجة في المادة.
كل الغیاب مسجل في الشهادة، لكنك قد تحصل على تخفیض 10 أیام إذا كان الغیاب صحیًحا وموثًقا.

اقرأ المزید عن قواعد الغياب.

قدم توثیًقا للغیاب الصحیح 
إذا كنت بعیًدا عن الدرس بسبب مرض أو أسباب حقیقیة، فمن الضروري أن تقدم توثیًقا حتى ال یكون للغیاب تبعات على الدرجات

أو الشهادة.

األسباب الحقیقیة للتخلف عن الدرس هي:

أسباب صحیة أو خدمات اجتماعیة (في األسباب الصحیة یجب أن تحصل على شهادة من الطبیب)
العمل كممثل منتخب

العمل السیاسي
العمل في الطوارئ واإلنقاذ
الحضور المطلوب قانوًنا

تقدیم عرض تقدیمي في مناسبة على المستوى المحلي أو الدولي (مناسبة ریاضیة أو ثقافیة على سبیل المثال)
األعیاد الدینیة ألعضاء المجتمعات التي تنتمي لخلفیات عقائدیة مختلفة عن كنیسة النرویج (غیاب یصل إلى یومین دراسیین)

االجتماعات مع مستشار المدرسة، والعمل في مجلس الطالب أو الدراسات المنظمة باالتفاق مع مدرس المادة أو المدرس العام ال
تعد من قبیل الغیاب.

المشاركة الفعالة في التدریس ومواقف التقییم
یجب أن یكون للمدرس أسس مناسبة لوضع الدرجات من أجل تقییم كفاءتك وإعطائك درجة في المادة.

https://www.vilbli.no/artikler/034975/no/fravaer/a/027267


اتبع قواعد المدرسة
ارتفاع معدل الغیاب وانتهاك قواعد المدرسة قد یؤدي إلى انخفاض درجة في النظام أو السلوك.

االختیار متروك لك!
ما أحالمك المستقبلیة؟ ماذا ترید أن تكون؟ أنت الوحید الذي یجب أن یختار فیَم یستخدم السنوات التي قضاها في التعلیم الثانوي

العالي والتدریب. لذا یجدر بك أن تفكر جیًدا أي أنواع التعلیم ترید التركیز علیه، وأیها ترید العمل به في المستقبل. ومن ثم تجعل هذا
هو اختیارك!

تحدث إلى والدیك وإلى المستشار المهني والتعلیمي في المدرسة بشأن الخیارات التعلیمیة المختلفة واختبار المجال المهني.

أي المجاالت أنسب لك؟
من الضروري أن تعرف ما یناسبك عند اختیار مجال تعلیمي ومهني. أوًال وقبل كل شيء یجب أن تعرف مواطن القوة عندك. فهذا

یمنحك الثقة بنفسك، وهو في الوقت نفسه أمر مهم لالختیار السلیم. اسأل نفسك:

ما الذي أبرع فیه؟
ما الذي یثیر اهتمامي؟
ما الذي أحب القیام به؟
ما الذي أحلم بتحقیقه؟

قدراتك ومؤهالتك ومهاراتك
بالتأكید اكتشفت في المدرسة أي المواد هي األسهل بالنسبة إلیك وأیها كانت صعبة علیك. إلى أین تتجه قدراتك؟

هل أنت بارع في المواد النظریة؟ أیهما تفضل أكثر، اللغات أو الریاضیات؟
هل تتمتع بمؤهالت فنیة، هل تحب الرسم والتلوین أو العزف؟

هل تمیل قدراتك إلى العملیة أكثر؟ هل تحب الطهي أو الخیاطة أو النجارة أم تحب إصالح المحركات أو فكها؟
أم أنك أفضل في الدروس التعلیمیة البدنیة

صفاتك
نحن نعني بكلمة صفاتك نوعیة شخصیتك. وهذا یتعلق باختیارك مهنة المستقبل.

هل أنت شخص اجتماعي؟ هل تحب التواجد مع عدة أشخاص؟ هل من السهل علیك أن تتحدث إلى اآلخرین وتتعرف علیهم، أم
أنك تشعر بسعادة أكبر مع قلة األصدقاء؟

هل أنت قادر على التعاون مع اآلخرین، أم أنك تفضل حل المشكالت وحدك؟
هل أنت بارع في االستماع ألفكار اآلخرین وآرائهم؟

هل أنت أهل للثقة؟
هل تحب أن یكون المكان مرتًبا من حولك، أم أنه ال بأس بقلیل من الفوضى الخالقة؟



هل تتمتع بروح المبادرة أم أنك تفضل أن یتخذ اآلخرون القرارات ویتخیروا الصواب؟

عندما تتقدم لطلب وظیفة یوًما ما في المستقبل، سیبدي صاحب العمل اهتماًما كبیًرا بصفاتك الشخصیة؛ ما إذا كنت أهًال للثقة مثًال
وما إذا كنت نادر الغیاب وهل یمكنك التعاون مع اآلخرین والعمل بشكل مستقل. فتوجهك في العمل ومن تتعاون معهم قد ال یقلون

أهمیة عن درجاتك الجیدة في المدرسة. لذا، فالدرجات التي تحرزها في النظام والسلوك لها أهمیتها!

اهتماماتك
إذا كان بإمكانك العمل في مجال یثیر اهتمامك ولدیك الدافع لممارسته، فمن المرجح أن یكون النجاح حلیفك. لكن لیس بإمكانك دائًما

أن تعّول على محالفة الحظ لك بأن تتوافق اهتماماتك مع تعلیم معین أو مهنة بعینها. إال أن بإمكانك العثور على مجال یمس
اهتماماتك في عدة برامج تعلیمیة. ویجب أن تأخذ بعین االعتبار أن االهتمامات تتغیر سریًعا خالل مرحلة المراهقة. وبالتالي تظهر

اهتمامات أخرى بجانب اهتماماتك الموجودة بالفعل.

صحتك
قد یكون من الضروري أن تأخذ صحتك بعین االعتبار عند اختیار تعلیم أو مهنة معینة.

فبعض المهن تتطلب قوة بدنیة أكبر من غیرها.
فمرض الحساسیة قد یحدد اختیاراتك.

وقد تكون هناك متطلبات معینة تتعلق بالرؤیة أو السمع، أو أي متطلبات أخرى تخص مهًنا بعینها.

تلك هي األمور التي ینبغي لك أن تفحصها قبل اختیار تعلیم معین. اسأل مستشاًرا تعلیمیا ومهنیا إذا شعرت بالحیرة.

توقعاتك من اآلخرین
فكرة جیدة أن تقضي الكثیر من الوقت مع والدیك تتحدث إلیهما بشأن البدائل والخیارات المختلفة. استمع لنصائح أفراد عائلتك

وأصدقائك. اطلب نصیحة المستشار المهني والتعلیمي في المدرسة أیًضا، وغیره ممن تثق برأیهم.

لیس غریًبا أن یكون لوالدیك وإخوتك وأصدقائك وأفراد عائلتك رأي فیما یجب أن تكون. فكثیر من اآلباء/أولیاء األمور یبنون
توقعات كبیرة لمستقبل أبنائهم. لكن القرار النهائي متروك لك وحدك! ویجب أال تتأثر بآرائهم وتختار شیًئا ال تریده، لمجرد أن

اآلخرین یرون أن هذا هو األصلح لك.

الوظائف وأدوار النوع
الحیاة العملیة تحتاج إلى تنوع! فال تنقد وراء األفكار التي تقول إن بعض الوظائف مخصصة للرجال، في حین أن وظائف أخرى
تناسب النساء أكثر. من الضروري أن تختار مجالك التعلیمي بصرف النظر عن تقلید أدوار النوع. فكر بعمق فیما تريده أنت!



دقق في كل خیاراتك
ربما تعرف الكثیر عن المهن المختلفة، وربما كان لك رأي بشأن المهن األنسب لك. لكن هل أنت واثق أن رأیك جید بما یكفي؟ في

التعلیم والتدریب المهني وحده هناك قرابة 200 مهنة مختلفة یمكنك التعلم من أجلها، كما أن تعلیم الكلیات والجامعات یتیح عدًدا من
الخیارات المهنیة.

إذا أردت السرعة واإلثارة، وترى أن مهنة الشرطة أو اإلطفاء أو الطیران تناسبك، فیمكنك التفكیر أیًضا في مهن من قبیل
اإلسعاف أو حراسة األمن أو قیادة التحكم في رحالت الطیران. 

إذا كنت تفكر في العمل في قطاع الصحة كطبیب أو ممرض، فربما یمكنك النظر أیًضا في المهن الصحیة األخرى مثل مساعد
الطبیب أو المعالج الیدوي.

كن متطلًعا ومنفتًحا عند التفكیر في خیاراتك. فربما تكتشف وجود بدائل أكثر مما كنت تظن.

ما الذي یجب علیك التفكیر فیه قبل التقدیم؟
عندما تختار التعلیم الثانوي العالي والتدریب، یجدر بك أن تمعن التفكیر في الخیارات المتاحة أمامك والقیود التي قد تعترض

طریقك. فما الذي یجب علیك التفكیر فیه قبل التقدم، وإلى أي مدى سیؤثر اختیارك هذا على مستقبلك؟

هل تظل في منزلك أم تنتقل لمكان آخر؟
هل البرنامج التعلیمي الذي یثیر اهتمامك یقدم في منطقة سكنك؟ إن كان الجواب بال، فعلیك أن تفكر فیما إذا كنت ترغب في قضاء
بعض الوقت في رحالت طویلة، أو فیما إذا كنت تفضل مغادرة منزلك. بعض المدارس بها مساكن للطالب. فإذا كانت مدة سفرك
من منزلك إلى المدرسة أكثر من ثالث ساعات في الیوم، أو كانت المسافة 40 كم على األقل، یمكنك أن تتلقى منحة منزلیة من

.(Lånekassen) صندوق القرض التعلیمي التابع للدولة

ما هي متطلبات التقدیم؟
قد یكون من الصعب القبول في بعض البرامج التعلیمیة. فمتطلبات كل صف تختلف من عام آلخر، بحسب عدد المتقدمین. لذا،
افحص عدد النقاط الالزمة للقبول في البرنامج التعلیمي الذي تریده، لكن تذكر أن عدد النقاط الالزمة قد یتغیر من عام آلخر.

هل لي أن أعید االختیار من جدید إذا كان اختیاري األول خاطًئا؟
لعلك تفكر أن الخیارات التي علیك اتخاذها تبدو مخیفة. إذا تبین لك أنك اتخذت خیاًرا خاطًئا، فبإمكانك أن تغیر رأیك مرة واحدة

وتعید االختیار وتحصل على عام إضافي من التعلیم. وهذا یعني أنه بإمكانك اختیار برنامج تعلیمي/مجال تعلیمي مرة أخرى.

ما مدى سهولة الحصول على وظیفة بعد االنتهاء من التعلیم؟
تختلف الحاجة إلى موظفین لشغل وظائف مختلفة من عام آلخر. فال ینبغي لك أن تبني اختیارك لمهنة أو حرفة على أساس مدى

سهولة حصولك اآلن على وظیفة. ومن الضروري في الوقت نفسه أال تتعلم من أجل البطالة. اجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات
عن الوظائف المطلوبة.

https://lanekassen.no/Languages/
https://www.vilbli.no/artikler/034977/no/rett-til-omvalg/a/027309


كم أحتاج من الوقت حتى یمكنني البدء في العمل؟
إذا أردت اختیار واحد من البرامج التعلیمیة التي تمنحك شهادة قبول في الجامعة بعد ثالث سنوات، یجب أن تكون متحمًسا لتلقي

المزید من المواد النظریة. فالبرامج التعلیمیة الخاصة بالدراسات العامة ال تؤدي مباشرة إلى المهنة أو الحرفة. وهذا یعني أنك بحاجة
لوقت أطول حتى تكون مستعدا لخوض الحیاة العملیة.

ما الذي یمكنني توقعه بخصوص المجال المهني والعائد المادي وبیئة
العمل؟

لعلك تتساءل عما إذا كان بإمكانك "تحقیق النجاح" بعد حصولك على الوظیفة لفترة زمنیة. حاول معرفة الفرص التي قد تتوفر في
المهنة أو الحرفة التي تهتم باختیارها. فكل الناس یتمنون دخًال جیًدا ورفاهیة، لكن بیئة العمل وشعورك أنك تنجز شیًئا ثمیًنا قد تكون

عوامل ال تقل أهمیة في مدى استمتاعك بالحیاة العملیة.

یجب أیًضا أن تفحص ساعات العمل وكیف تبدو؛ هل یوجد سفر طویل؟ هل نظام نوبات العمل أمر معتاد في المهنة أو الحرفة التي
ترغب فیها؟ وهل أنت مستعد لذلك؟

أین یمكنك معرفة المزید عن التعلیم الثانوي العالي
والتدریب؟

إلیك عرض لألماكن التي یمكنك الحصول فیها على مزید من المعلومات حول التعلیم الثانوي العالي والتدریب وعن المهن.

بإمكان المستشار المهني والتعلیمي أن یمدك بالمعلومات
بإمكان المستشار المهني والتعلیمي أن یمدك بالمعلومات حول هیكل التعلیم الثانوي العالي والتدریب، والبرامج التعلیمیة

المختلفة، والخیارات المتاحة أمامك.
غالًبا ما یزور المستشارون التعلیمیون والمهنیون في مدارس التعلیم الثانوي العالي مدارس فیها طالب من مستویات مدارس

إعدادیة.



التعلیم ومعارض الوظائف
إذا زرت معارض الوظائف والتعلیم، فیمكنك الحصول على الكثیر من المعلومات الجیدة.

كثیًرا ما تدعو مدارس التعلیم الثانوي العالي طالًبا من المدارس اإلعدادیة وآباءهم/أولیاء أمورهم ألمسیات تبادل المعلومات أو
"الیوم المفتوح".

الخبرة المكتسبة من البرامج التعلیمیة المختلفة
أثناء المدرسة اإلعدادیة، یجب أن تكتسب خبرة عملیة من البرامج التعلیمیة في التعلیم الثانوي العالي والحیاة العملیة من خالل

المجال التعلیمي الذي اخترته.

vilbli.no اقرأ عن التعلیم الثانوي العالي والتدریب على موقع
On vilbli.no ستجد معلومات عن التعلیم الثانوي العالي ولمحة عامة عن البرامج التعلیمیة ومجاالت البرامج التي یفترض

تواجدها في المدرسة في مجالك.
.vilbli.no یمكن أن تجد أیًضا استعراًضا للمواقع المفیدة األخرى على

Vg1 التقدیم والقبول في برنامج
في السنة الدراسیة العاشرة یجب أن تختار البرامج العلیمیة التي تنوي التقدم إلیها. وكقاعدة أساسیة، یجب أن تتقدم في الدولة التي

تعیش بها.
لك الحق في القبول في أكثر برنامج تفضله من بین البرامج التعلیمیة الثالثة.

قد تكون الدرجات النهائیة في السنة العاشرة جزًءا من أساسیات اتخاذ قرار بما إذا كنت مقبوًال في االختیار المفضل لدیك.

قوانین القبول في المقاطعة
كل مقاطعة لها قوانینها الخاصة التي تقرر من خاللها أي مدرسة یمكنك التقدم فیها. فتحقق من القوانین المطبقة في مقاطعتك. وعادة

ما تتبع قوانین القبول في المقاطعة واحًدا من المبادئ الثالثة التالیة:

یمكنك التقدم لجمیع المدارس في مقاطعتك، أو
یمكنك التقدم لمدارس في المكان القریب منك من المقاطعة (اإلقلیم)، أو

یجب أن تتقدم للمدرسة األقرب لمكان سكنك.

في المقاطعات التي یمكنك فیها االختیار بین المدارس، ستكون درجاتك التي حصلتها في السنة العاشرة جزًءا من أساسیات القرار
بالمدرسة التي قبلت فیها.

https://www.vilbli.no/?Falang=6
https://www.vilbli.no/artikler/034978/no/nyttige-nettsteder/a/026969


الموعد النهائي للتقیدمات
1 مارس هو موعد التقدیم النهائي المعتاد لمن یتقدمون لمدرسة التعلیم الثانوي العالي.

1 فبرایر هو الموعد النهائي للتقدیم إذا كانت لك احتیاجات خاصة.

یجب أن تتقدم خالل 1 فبرایر إذا كنت

تملك قراًرا فردیا حول تعلیم لغة خاصة.
تتقدم لحقوق تفضیلیة أو معاملة فردیة.

قد وصلت النرویج مؤخًرا.

التقدیم للحقوق التفضیلیة
قد یكون لبعض مجموعات المتقدمینأولویة القبول في مدارس التعلیم الثانوي العالي.

وهذا ینطبق علیك إذا كنت

تملك حق التعلیم الخاص وفي الوقت نفسه لك احتیاجات خاصة تعني أنك یجب أن تتلقى برنامًجا تعلیمیا معیًنا لكي تستكمل
تعلیمك.

تملك إمكانیة وظیفیة ضعیفة تحتاج إلى إعداد.
تملك حق التوجیه في ومن خالل وسیلة لغة اإلشارة.

التقدیم للمعاملة الفردیة
یعامل تقدیمك معاملة فردیة, دون النظر إلى النقاط، إذا كنت

ا في المرحلة االبتدائیة والمرحلة اإلعدادیة وتنقصك درجة في أكثر من نصف عدد المواد. قد تلقیت تعلیًما خاص
قد قویت تعلیم اللغة في المدرسة االبتدائیة واإلعدادیة وتنقصك درجة في أكثر من نصف عدد المواد.

ممن یجب معاملتهم بشكل فردي ألسباب أخرى لها وزنها.

لك حق القبول في واحد من البرامج التعلیمیة الثالثة التي تقدمت إلیها، لكنك ال تملك حق القبول بالضرورة في برنامج تعلیمي معین.

كیف تتقدم؟
vigo.no موقع

vigo.no هو موقعك یا من تقدم في مدرسة التعلیم الثانوي العالي وهو وسیط للتدریب في أحد المشروعات. المدارس المستقلة

(مدارس التعلیم الثانوي العالي) تقدم الطلبات إلى المدرسة مباشرة.

سجل الدخول علىvigo.no with MinID. وعند عودة العام، یصلك خطاب بالشفرات الملصقة في المنشور.

https://www.vilbli.no/artikler/034979/no/inntak-for-sokere-med-fortrinnsrett/a/027335
https://www.vilbli.no/artikler/034979/no/inntak-etter-individuell-behandling/a/027337
http://vigo.no/
http://www.vilbli.no/?Artikkel=021440&domain=privatskoler&Side=
http://vigo.no/


سجل طلبك.
تذكر أن تطبع إیصاًال من طلبك.

حتى انتهاء الموعد النهائي للتقدیم (1 فبرایر أو 1 مارس)، یمكنك تغییر الطلب كما شئت أیا كان عدد المرات.
یمكنك تغییر رقم هاتفك المحمول وعناوینك على vigo.no قبل 1 یولیو (في معظم المقاطعات).وبعد هذا التاریخ یجب علیك

أن تخطر مكتب التقدیمات.

?MinIDما هو
MinID هو أحد المعرفات اإللكترونیة األربعة التي یمكنك االختیار من بینها عند تسجیل الدخول إلى الخدمات العامة على اإلنترنت

.(vigo.no والتي من بینها)

كیف ترد على العرض؟
سوف تتلقى إخطاًرا عبر رسالة نصیة (وفي بعض المقاطعات عبر البرید اإللكتروني) عند انتهاء موعد القبول. سجل الدخول في

vigo.no بتعریف MinID لمعرفة تنسیبك ولكي ترد على عرض التنسیب و/أو مكانك على قائمة االنتظار.
ماذا لو كان عرض التنسیب في برنامج من اختیارك األول؟ یجب أن تجیب بنعم. فلن یعرض علیك مكان في برامج أخرى

بخالف قائمتك.
ماذا لو كان عرض التنسیب أدنى قائمتك ومكانك على قائمة االنتظار متروك لبرنامج أعلى قائمة اختیاراتك؟ یجب أن تجیب بنعم

لكال العرضین. لكنك إذا تلقیت عرًضا فیما بعد لتنسیب في برنامج أعلى قائمتك، فإنك تفقد التنسیب الذي قبلته في السابق.
ماذا لو كان عرًضا لمكان على قائمة االنتظار فقط؟ یجب أن تجیب بنعم. فإذا أجبت بال، فسوف یتم حذفك من نظام القبول.

http://vigo.no/
http://vigo.no/
http://vigo.no/


الموعد النهائي للرد  
یجب أن ترد على العرض بالتنسیب بعد أسبوع تقریًبا من تلقي العرض.

قد تخسر عرض التنسیب و/أو مكان قائمة االنتظار إن لم تجب خالل الفترة المسموح بها.
.vigo.no یمكنك تسجیل الرد مسبًقا على

معلومات للمتقدمین األقلیة غیر المتحدثین
بالنرویجیة

في النرویج لدیك الحق في تلقي التعلیم الثانوي العالي والتدریب إذا كنت قد
استكملت التعلیم االبتدائي والثانوي في النرویج أو ما یكفائهما في الخارج لمدة ال تقل عن 9 سنوات.

تملك اإلقامة القانونیة في النرویج.

هل بدأت الدراسة مؤخًرا في إحدى مدارس النرویج؟
كما أن التالمذة األقلیة غیر المتحدثین بالنرویجیة الذین خضعوا للتعلیم االبتدائي والثانوي في مدارس نرویجیة لفترة قصیرة لهم

الحق أیًضا تلقي التعلیم الثانوي العالي والتدریب.
وكل التالمذة الذین انتهوا من السنة العاشرة یتسلمون شهادة ومن ثم یتقدمون لطلب القبول في التعلیم الثانوي العالي والتدریب.

ماذا عن التحدیات اللغویة؟

لدیك حقوق أخرى وضعت من أجلك خصیًصا إن كنت تتحدث لغة أخرى وتواجه تحدیات لغویة.

تعلیم اللغات لألقلیة غیر المتحدثین بالنرویجیة
بالنبسة إلى الطالب الذین یتحدثون بلغة أخرى، قد یكون الصعب علیهم متابعة التدریس بینما یتعلمون إجادة النرویجیة. فإذا كانت

معرفتك باللغة النرویجیة محدودة، فلدیك الحق في تلقي تعلیم لغة خاص (تعلیم لغات مدعم ومالئم).

ینطبق تعلیم اللغة الخاص بالمقام األول على

التعلیم الخاص في النرویج (التعلیم المدعم في النرویج)، 
لكن قد ُیعرض علیك أیًضا

تعلیم اللغة األم (التعلیم بلغتك األم)،
تدریس المواد بلغتین (تدریس بقیة المواد بلغتك).

http://vigo.no/


یجب أن تدرس المدرسة احتیاجاتك
ا. یجب أن تدرس المدرسة مدى معرفتك بالنرویجیة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستقدم تعلیم لغة خاص

وسوف تدرس المدرسة معرفتك بالترویجیة أیًضا أثناء فترة تعلیمك حتى تقرر الوقت المناسب للتحول إلى التعلیم العادي.

بمعنى آخر، ینطبق تعلیم اللغات الخاص حتى تتقن النرویجیة وتتمكن من متابعة التعلیم العادي.



التعلیم الخاص بالنرویجیة
إذا كنت بحاجة إلى تعلیم مدعم بالنرویجیة، فأمامك بدائل ثالثة:

1. یمكنك اتباع منهج المادة بالنرویجیة األساسیة مع األقلیات غیر المتحدثین بالنرویجیة

هذا المنهج ال یرتبط بعمرك وإنما یرتبط بمستواك
لن تعَط درجة إذا اتبعت هذا المنهج.

تتبع هذا المنهج حتى تتمكن من التحول إلى المنهج العادي بالنرویجیة.

2. یمكنك متابعة منهج المواد بالنرویجیة لألقلیات غیر المتحدثین بها لكنهم مكثوا في النرویج فترة قصیرة

وفترة اإلقامة القصیرة تعني ما ال یقل عن ست سنوات. 
یمكن استخدام منهج المواد هذا في المستویات الثالثة كلها.

سوف تعطى درجة تقییم وتخضع لالختبارات في هذا المنهج.

3. یمكنك متابعة منهج المواد بالنرویجیة مع بعض التعدیالت (المالئمة لك) 

عندما تتلقى تعليًما مدعًما بالنرويجية أو كنت قد تلقيته بالفعل، فأنت معفي من التعليم والتقييم في

كتابة النموذج اللغوي الثاني من النرويجية.

التعلیم باللغة األم
قد یعرض علیك أیًضا تعزیز مهاراتك اللغویة بلغتك األم

ینطلق منهج المواد في التعلیم باللغة األم لدى األقلیات من المستوى كنقطة البدایة ولیس من العمر.
التعلیم باللغة األم یعني أنك ستحسن مهارات الكتابة والقراءة لدیك وبلغتك، حتى تكون لغتك األم داعًما لك عند تعلمك اللغة

النرویجیة.
قد یقدم هذا التعلیم في مدرسة أخرى.*

التدریس ثنائي اللغة
من الممكن أیًضا أن تتلقى تعلیًما ثنائي اللغة في المواد األخرى

یتم تدریس المواد (مثل الدراسات االجتماعیة أو العلوم الطبیعیة) باللغة النرویجیة وبلغتك األم.
وبهذه الطریقة، سیكون من الممكن أن تتلقى الشرح باللغة التي تفهمها.

ویمكن استخدام التعلیم ثنائي اللغة في جمیع المواد.
وهذا التدریس یقدم لك في المدرسة.*

* إن لم يكن هناك مدرسون يمكنهم تقديم تعليم باللغة األم و/أو تدريس ثنائي اللغة في المواد األخرى،

فمن المفترض أن تتلقى تعليًما آخر يناسب احتياجاتك.



شروط خاصة لألقلیات غیر المتحدثین بالنرویجیة
یمكنك كطالب من األقلیات غیر المتحدثین بالنرویجیة أن تتقدم لخیارات أخرى:

أن تستغرق أكثر من ثالث سنوات في تعلیمك 
إذا كان لك الحق في تعلیم اللغة الخاص أو التعلیم الخاص، فلك الحق أن تتلقى ما یصل إلى عامین إضافیین من التعلیم.

سنة تمهیدیة للمتقدمین من األقلیات غیر المتحدثین بالنرویجیة (تمهیدي Vg1) قبل التقدم لبرنامج Vg1 المعتاد 
بعض المقاطعات تقدم تمهیدي Vg1 قبل البدء في التعلیم الثانوي العالي المعتاد. وأنت ال تستخدم أكثر من األعوام الثالثة

المستحقة للتعلیم. فالدورة التدریبیة التمهیدیة قد تقدم في مجموعات أو صفوف منفصلة.
الستبدال تعلیم اللغة األجنبیة باختبار في لغتك األم 

هذا ینطبق على مجاالت البرامج التي تكون فیها اللغة األجنبیة إجباریة. 
الستخدام دروس مواد البرنامج في تعلیم الدراسات العامة من أجل تعزیز التعلیم بالنرویجیة واإلنجلیزیة 

هذا ینطبق على 280 ساعة یمكن توزیعها على مدار ثالثة أعوام.

إلى اآلباء/أولیاء األمور
یواجه ابنك أو ابنتك قراًرا فارًقا - أال وهو اختیار نوع التعلیم الثانوي العالي. وقد یكون لآلباء حلم بما یكونه أبناؤهم في المستقبل -

لكن یجب أن ُیمنح الشاب فرصة التعرف على الخیارات المتاحة ومن ثم تكون له حریة االختیار بناًء على اهتماماته ورغباته
للمستقبل! وأنت كأب لك وظیفة مهمة وهي أن تؤدي دور الناصح وشریك الحوار. ولكي تساعد صغیرك بأفضل الطرق الممكنة،

یجب أن تقرأ المعلومات المقدمة عن التعلیم الثانوي العالي والتدریب بتمعن شدید.

األمور المالیة - من الذي یدفع مقابل التعلیم الثانوي
العالي والتدریب؟

التعلیم والتدریب في مدارس التعلیم الثانوي العالي العامة وفي مؤسسات التدریب ُیمنح بالمجان. أما الطالب في المدارس المستقلة
(مدارس التعلیم الثانوي العالي الخاصة) فیجب أن یدفعوا الرسوم المدرسیة.

تنطبق الخطط التالیة على جمیع الطالب:

الوسائل التعلیمیة الرقمیة والمطبوعة مجانیة، في مدارس التعلیم الثانوي العالي العامة والمستقلة المستحقة للتمویل الحكومي.



إذا كانت المدرسة تنظم التدریس فیها بحیث یجب أن یكون لدیك جهاز كمبیوتر في المدرسة وفي المنزل، فیجب أن تمدك بجهاز
كمبیوتر محمول. وقد تتحمل المدرسة مصاریف العالوة السنویة لجهاز الكمبیوتر.

فیما یلي یمكنك االطالع على المزید حول المنح المختلفة وخطط الدعم. من فضلك الحظ أن جمیع القواعد والمبالغ ساریة خالل العام
الدراسي 2022- 2023.

منحة المعدات
جمیع الطالب الذین یملكون حقوًقا قانونیة كشباب یتلقون منحة معدات من صندوق اإلقراض.

یحصل الطالب على المنحة بصرف النظر عن مقدار دخل أبویهم أو الثروة التي یملكونها.
عندما یتقدم الطالب لمنحة المعدات، یبحث صندوق اإلقراض تلقائیا لمعرفة ما إذا كانوا مستحقین لمنح أخرى.

یتوقف حجم المنحة على البرنامج التعلیمي الذي یتلقاه الفرد، من 1.118 كروًنا نرویجیا إلى 4.603 كروًنا نرویجیا .
ال یتلقى المبتدئون والمرشحون للتدریب والمرشحون لشهادة التدریب العملي منح المعدات.

منح اإلسكان
إذا تعین على الطالب مغادرة المنزل للذهاب إلى المدرسة، فمن الممكن أن یحصل على منحة إسكان تصل إلى 4.979 كروًنا

نرویجیا في الشهر مقدمة من صندوق اإلقراض. ولكي یحصل الطالب على تلك المنحة، یجب أن یستوفي واحًدا من تلك المتطلبات:

أن تبعد المدرسة 40 كم أو أكثر عن منزل الطالب.
أن یكون الوقت الكلي للسفر في الیوم ثالث ساعات أو أكثر.

هناك أسباب خاصة تعني أنه ال یمكنك العیش في منزلك أثناء فترة تعلیمك.

تتوقف المنحة على البحث االجتماعي الخاص بالمبتدئین والمرشحین للتدریب والمرشحین لشهادة التدریب العملي من عام 2022
إلى 2023. وهذا یعني أن المنحة تقل تدریجیا عندما یكسب الفرد زیادة أكثر من 15.723 كرون نرویجي في الشهر.

المنحة األساسیة 
تخصص المنحة األساسیة لتكون مساهمة في تغطیة تكلفة معیشة الطالب الذین تعاني أسرهم من وضع مالي ضعیف. ومن یتلقون

.lanekassen.no ا في الشهر. ویمكنك قراءة المزید علىمنحة أساسیة قد یتسلمون ما یصل إلى 3.489 كروًنا نرویجی

المنح والهبات األخرى
بإمكان الطالب والمبتدئین ومرشحي التدریب في التعلیم الثانوي العالي والتدریب أن یتقدموا للحصول على القروض وغیرها من

المنح المقدمة من صندوق اإلقراض. على الموقع اإللكتروني www.lanekassen.no تجدون مزیًدا من المعلومات. ویمكنكم
التقدم أیًضا لعدد من المنح والهبات من أجل التعلیم، والتعلیم اإلضافي والثقافة والبحث، باإلضافة إلى المعونة االجتماعیة.

انظرwww.legathandboken.no, أو اسأل في المكتبة أو مكتبة بیع الكتب عن "Legathåndboken" (للنرويجيين
وحدهم).

ساعد الشباب على تحمل المسؤولیة!

https://lanekassen.no/Languages/
http://www.legathandboken.no/


أنت كأب شریك حوار مهم وناصح البنك فیما یتعلق باختیار تعلیمه أو مهنته. وقد تملك الخبرة والمعرفة من تعلیمك وخبراتك
الخاصة التي تكتسبها من الحیاة العملیة والتي ترغب في مشاركتها. فال أحد یعرف قدرات ابنك ومیوله وصفاته واهتماماته مثلك.

لكن ال یمكنك في الوقت نفسه أن تختار نیابة عنه.

إلیك كیفیة اتخاذ دور الناصح األمین مع أبنائك
لكي تكون ناصًحا أمیًنا ألبنائك، یجب أن تضعهم في مركز اهتمامك وتنصت إلیهم وإلى أفكارهم ورغباتهم فیما یخص التعلیم

والوظیفة. وإلیك بعض اللمحات والنصائح في دورك كناصح:

أنصت ألفكار أبنائك حول موقفهم وأظهر احترامك آلرائهم.
أعطه فرصة للمعرفة والتفكیر والتدقیق في الخیارات المختلفة.

.قل إنك تعتبر الشاب مسؤوًال ومستقال
أخر توقعاتك خطوة.

ابدأ المحادثات مبكًرا، حتى ینضج الخیار ببطء.
ال تخَش طرح أسئلة المواجهة، لكن استمع لمبررات الشاب في اختیاره.

اترك الخیار األخیر لمسؤولیة الشاب.

إن اختیار التعلیم المستقبلي من أهم القرارات التي یتخذها الفرد. فكثیر من الطالب یرون هذا القرار باعتباره األصعب واألخوف.
ومن ثم فقد یكون من المریح أن یعرفوا أنه إذا اتضح فیما بعد خطأ القرار الذي اتخذوه، فمن الممكن القیام بـ إعادة االختیار.

أین تجد المعلومات؟
لكي تكونوا ناصحین أمناء، من الضروري أن تكونوا أنتم أیًضا على علم بالنظام الحالي في المدرسة وبخیارات التعلیم. ویمكنك

االطالع على المعلومات ذات الصلة من عدة طرق:
تنظم المدرسة اإلعدادیة اجتماعات إعالمیة مختلفة عن التعلیم والخیارات المهنیة المستقبلیة، ویحضر الطالب مواد المعلومات

من المدرسة إلى المنزل.
تعقد اجتماعات اإلعالم دائًما مع اآلباء/أولیاء األمور.

یمكنك حضور "الیوم المفتوح" في مدارس التعلیم الثانوي العالي أو زیارة معارض التوظیف والتعلیم.
وإضافة إلى ذلك، یمكنك أیًضا طلب إجراء محادثة فردیة مع المستشار التعلیمي والمهني لمناقشة خیارات التعلیم.

.vilbli.no یمكنك العثور على معلومات مفصلة عن التعلیم الثانوي العالي والتدریب على

التعاون بین المدرسة والمنزل
ستظل مدارس التعلیم الثانوي العالي على اتصال دائم بآباء الطالب القصر على مدار العام الدراسي. وهذا سیحدث من خالل:

https://www.vilbli.no/artikler/034985/no/rett-til-omvalg/a/027309
https://www.vilbli.no/?Falang=6


.(Vg1و Vg1) اجتماع إعالمي في بدایة العام الدراسي
.(Vg2و Vg1)حوار مع المدرس المعني باالتصاالت

معلومات عن الحقوق.

إخطار بغیاب الطالب.
معلومات أخرى عن الطالب.

عندما یبلغ الطالب الثامنة عشرة من عمره، لن یعطى األب معلومات عنه ثانیة إال بموافقته.


