
للشباب

دراسات البالغين 

Arabiska
المدرسة السويدية 

للقادمين حديثاً



هذه هي المدرسة السويدية

الصّف التمهيدي
 الُعمر 6 سنوات، 
)اختياري(

المدرسة التمهيدية 
)روضة األطفال(

 الُعمر 1-6 سنوات، 
)اختيارية(

دار رعـاية تالميذ المدارس 
في أوقات الفراغ

 الُعمر 6-13 سنة، 
)اختيارية(

المدرسة األســـاسية
 الُعمر 7-15 سنة، 

)إلزامية(

المدرســـة الثانـــوية 
الُعمر 16-20 سنة، 

)اختيارية(
المدرسة األساسية والثانوية 
الخاصة لمن يعانون من 
القصور التطّوري

 األطفال واألحداث الذين 
يعانون من القصور التطّوري

المدرسة األساسية إلزامية، 
الُعمر 7-20 سنة

تعليم الكبار
من 16، 18 أو 20 عاماً 
)إختيارية(



 العديد من طرق الدراسة 
أمام الشباب

كقادم حديثاً إلى السويد تتوفر للمرء العديد من إمكانيات نظام 
المدرسة السويدية. األطفال لغاية 15 عاماً مشمولين بالتعليم االلزامي 

ويرتادون المدرسة األساسية السويدية. أنت الذي تبلغ 16 سنة من 
العمر أو أكثر تحتاج غالباً إلى حل فردي أكثر إعتمادا على ما تعرفه 

بالفعل ومالذي ترغب في دراستة أو العمل معه في المستقبل.
توجد هناك فرص إلستكمال مادة دراسية أو دورة دراسية إذا كنت 
تفتقد إلى شهادة المدرسة األساسية أو الثانوية/اإلعدادية. وهذه توفر 
فرص الحصول على عمل أو دراسة مهنة، ولكن أيضا لمواصلة الدراسة 

في المدارس العليا والجامعات.

اإلحتياجات مختلفة ويمكنك الجمع بين مختلف أنواع الدراسات 
والدورات الدراسية ضمن دراسات البالغين السويدية. في المدارس 
والبلديات يتوفر إرشاد دراسي ومهني للحصول عليه والذي يمكن 

أن يوفر معلومات عن كل من أنواع التعليم وسوق العمل. المرشد 
الدراسي والمهني يساعدك أيضاً في عمل خطة دراسة فردية. الخطوة 
األولى هي عادة أن تتعلم اللغة السويدية من خالل تمهيد لغوي في 
المدرسة االثانوية/إلعدادية أو اللغة السويدية للمهاجرين )sfi(. بعد 

ذلك توجد لديك العديد من الخيارات الدراسية لإلختيار من بينها. من 
حيث المبدأ كلها مجانية.  



 البرنامج التمهيدي للتالميذ 
لغاية سن 20 سنة

البرنامج التمهيدي في المدرسة الثانوية/اإلعدادية هو لك أنت 
الذي يتراوح عمرك بين 16 و 20 سنة، وتحتاج إلى إستكمال معرفتك 

للمزيد من الدراسة في المرحلة الثانوية/اإلعدادية. أّن البلدية التي 
تعيش فيها هي المسؤولة عن توفير البرنامج التمهيدي.

التمهيد اللغوي

أنت القادم حديثاً إلى السويد تبدأ غالباً في تمهيد لغوي. التدريس 
يمكن، إلى جانب اللغة السويدية، أن يحتوي على مواد ودورات 

دراسية أخرى تحتاجها لإلستمرار في الدراسة. التمهيد اللغوي مصمم 
بشكل فردي، ولكن العديد من التالميذ الذين لديهم نفس اإلحتياجات 

يمكن أن يحضروا نفس التعليم سوية.

تعليم اإلعداد

تعليم اإلعداد هو لك أنت الذي تفتقد إلى درجة نجاح في مادة 
واحدة أو أكثر من المدرسة األساسية. أنت تدرس المواد التي ليس 

لديك درجات نجاح فيها والتي تحتاجها للقبول في برنامج وطني في 
المدرسة الثانوية/اإلعدادية.

برامج اإلختيار الفردي الموجهة

هل تعرف أنك تريد الدراسة في برنامج مهني ولكن تفتقد إلى درجة 
نجاح في مادة واحدة أو أكثر؟ عندها يمكنك دراسة فقط مواد 

المدرسة األساسية التي تحتاج لها للتقدم بطلب القبول في برنامج 
مهني في المدرسة الثانوية/اإلعدادية.

البرامج التمهيدية األخرى

يمكنك أيضاً إختيار التمهيد المهني. الهدف عندها هو أن تكون قادراً 
على الحصول على عمل أو يكون لديك مؤهل لمواصلة الدراسة في 

برنامج مهني.

 إتصل بالمرشد الدراسي والمهني في دراسات البالغين. 
نترنت لبلديتك. تصال توجد على موقع الإ معلومات الإ

هل تريد 
المزيد؟ معرفة 



sfi ،اللغة السويدية للمهاجرين
دراسات اللغة السويدية للمهاجرين )sfi( تمنحك معرفة أساسية 

في اللغة السويدية. أنت تتعلم اللغة السويدية لتتمكن من التواصل 
شفويا وخطيا في الحياة اليومية، في المجتمع وفي مكان العمل. أن 

من ال يستطيع القراءة أو الكتابة بلغته األم يحصل على الفرصة لتعلم 
ذلك.

Sfi متاحه لجميع األعمار من السنة التي تبلغ فيها 16 سنة من 
العمر. عادة يتم توفير sfi من قبل البلدية، ولكنها توجد أيضاً في 

بعض المدارس الشعبية العليا.

هكذا تسير الدراسة

يتم تخطيط وترتيب وتكييف التعليم حسب قدرات وإحتياجات 
وأهداف كل تلميذ على حدة. يمكنك الحصول على ما ال يقل عن 
15 ساعة تدريس في األسبوع في لغتك األم أو في لغة أخرى أنت 

متمكن منها. يمكن على سبيل المثال الجمع بين sfi والعمل أو 
التدريب العملي أو تعليم آخر ضمن دراسات البالغين البلدية.

Sfi تتكون من ثالثة مسارات دراسية. المسار الدراسي 1 موجه 
إلى أولئك الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة أو لديهم القليل من 

التعليم بينما المسار الدراسي 3 موجه إلى أولئك الذين هم معتادين 
أكثر على الدراسة. أنت تحصل على درجة من A إلى F لكل دورة 

دراسية تنهيها. A هي أعلى درجة و F هي درجة الرسوب. 

 إتصل بالمرشد الدراسي والمهني في دراسات البالغين. 
نترنت لبلديتك. تصال توجد على موقع الإ معلومات الإ

هل تريد 
المزيد؟ معرفة 



دراسات البالغين البلدية، كومفوكس
أنت الذي تحتاج إلى الحصول على تعليم المدرسة األساسية أو 

الثانوية/اإلعدادية، ولكنك كبير في العمر للدراسة هناك، يمكنك 
بدالً عن ذلك الدراسة في دراسات البالغين البلدية )كومفوكس(. 

في كومفوكس يمكنك أنت الذي أكملت 20 سنة من العمر دراسة 

دورة دراسية واحدة أو اكثر لكي تتمكن الحقاً على سبيل المثال 
من مواصلة دراستك في مدرسة عليا، مدرسة مهنية عليا أو البدء 

في العمل. يتم تقييم معرفتك بحيث يمكنك الدراسة في المستوى 
الصحيح حسب خطة دراسة فردية.

في كومفوكس توجد فرص لـ

دراسة sfi ودورات دراسية من المدرسة األساسية والثانوية/اإلعدادية 	 

الدراسة للحصول على شهادة ثانوية/إعدادية معادلة للمدرسة الثانوية/اإلعدادية 	 

إستكمال دورات دراسية للحصول على التأهيل المرغوب به 	 

هكذا تسير الدراسة

يمكنك الدراسة بدوام كامل أو بدوام جزئي. ومن الممكن أيضاً الجمع 
بين الدراسات على مستويات مختلفة وفي مختلف أنواع المدارس. 

إتصل بالمرشد الدراسي والمهني في بلديتك للحصول على المساعدة 
لتخطيط دراستك.

أنت تحصل على درجة من A إلى F لكل دورة دراسية تنهيها. A هي 
أعلى درجة و F هي درجة رسوب. أن من يدرس بمستوى المدرسة 

األساسية وليس لديه ما يكفي من المعرفة في اللغة السويدية يمكنه 
الحصول على فرصة لدراسة بعض الدورات الدراسية بلغته األم.

 إتصل بالمرشد الدراسي والمهني في دراسات البالغين. 
نترنت لبلديتك. تصال توجد على موقع الإ معلومات الإ

هل تريد 
المزيد؟ معرفة 



تعليم خاص للبالغين
أنت الذي لديك إضطراب في النمو أو إصابة في الدماغ يحق لك 

الحصول على تعليم خاص للبالغين من السنة التي تبلغ فيها 20 سنة 
من العمر. الدراسات مكيفة حسب معرفتك وقدراتك وفقاً لخطة 

دراسة فردية.

التعليم الخاص للبالغين يجعل من الممكن

الدراسة على مستوى المدرسة األساسية أو الثانوية/اإلعدادية 	 

اإلختيار بين دورات دراسية مختلفة 	 

تعلم اللغة السويدية للمهاجرين بصورة موازية 	 

الدراسة في تعليم موجه نحو مهنة 	 

هكذا تسير الدراسة

التالميذ يحصلون على درجات بعد كل دورة دراسية ينهونها على 
مستوى المدرسة األساسية أو المدرسة الثانوية/اإلعدادية. A هي أعلى 

درجة و E هي أدنى درجة.

 إتصل بالمرشد الدراسي والمهني في دراسات البالغين. 
نترنت لبلديتك. تصال توجد على موقع الإ معلومات الإ

هل تريد 
المزيد؟ معرفة 



المدرسة الشعبية العليا
المدرسة الشعبية العليا هي بديل للمدرسة الثانوية/اإلعدادية 

 ودراسات البالغين البلدية )كومفوكس( لك أنت الذي بلغت 
18 سنة من العمر. هنا يمكنك دراسة دورات دراسية تعادل المدرسة 

األساسية والمدرسة الثانوية/اإلعدادية للحصول على تأهيل الدراسة 
في الجامعة، مدرسة عليا أو مدرسة مهنية عليا. أن من يحتاج يمكنه 

الحصول على دعم إضافي في اللغة السويدية.

في بعض المدارس الشعبية العليا توجد أيضاً دورات دراسية موجهة 
خصيصاً لك أنت القادم حديثاً إلى السويد. دورة الترسيخ للقادمين 
حديثاً هي واحدة من هذا القبيل، وكذلك دراسات اللغة السويدية 

للمهاجرين )sfi(. حتى المدرسة الشعبية العليا لديها بعض الدراسات 
المهنية.

إتصل بالمرشد الدراسي والمهني في دراسات البالغين. معلومات 
نترنت لبلديتك. تصال توجد على موقع الإ الإ

هل تريد 
المزيد؟ معرفة 



المدرسة المهنية العليا 
في المدرسة المهنية العليا يمكنك الدراسة لتتعلم مهنة. توجد 

هناك المئات من المهن لإلختيار من بينها. التعليم هو تعليم ما بعد 
المدرسة الثانوية/اإلعدادية وعادة ما تكون مدته بين سنة واحدة 

وثالث سنوات ويخلط النظري في المدرسة مع التدريب العملي في 
مكان العمل. بعض المدارس تعطي دعماً إضافياً في اللغة السويدية 

ذو توجيه مهني. 

حّد سّن عمري أعلى للدراسة في المدرسة المهنية العليا.

يمكنك تقديم طلب إلى المدرسة المهنية العليا 

إذا كانت لديك:

شهادة تخرج من المدرسة الثانوية/اإلعدادية أو دراسات 	 
البالغين البلدية )كومفوكس( 

تعليم سويدي أو أجنبي معادل للشهادة الثانوية/اإلعدادية 	 

متطلبات النجاح في الدراسة على سبيل المثال من خالل تعليم 	 
أو خبرة مهنية سويدية او أجنبية 

معرفة كافية في اللغة السويدية للنجاح في الدراسة	 

طريقة أخرى لتصبح مؤهالً

المدارس تقوم أحياناً بعمل إستثناءات لمن ال يستوفي الشروط الشكلية إذا كانوا يعتقدون أن التلميذ يمكن أن ينجح 
في التعليم على أي حال. إتصل بالمدرسة التي ترغب بها وأسأل مالذي يسري هناك.

إتصل بالمرشد الدراسي والمهني في المدرسة المهنية العليا التي ترغب بها.
هل تريد  

المزيد؟ معرفة 



الجامعة والمدرسة العليا
في الجامعة أو المدرسة العليا يمكنك دراسة برنامج أو دورات 

دراسية مستقلة بعد المدرسة الثانوية/اإلعدادية. لكي يتم قبولك في 
دورة دراسية أو تعليم يشترط شهادة الدراسة الثانوية/اإلعدادية التي 

تعطيك التأهيل. 
يوجد هناك تاهيل أساسي وتأهيل خاص. لبعض انواع التعليم 

يكفي تاهيل أساسي، ولكن العديد من انواع التعليم تشترط تأهيل 
خاص. السنة التأسيسية هي تعليم مدته سنة واحدة لك أنت الذي 

تفتقد إلى تأهيل خاص لنوع من التعليم على مستوى التعليم العالي.

طريقة أخرى لتصبح مؤهالً

حتى من لم يتخرج من المدرسة الثانوية/اإلعدادية يمكنه التقديم 
للجامعة أو المدرسة العليا. عندها يتم تقييم الكفاءة الفعلية التي 

حصلت عليها على سبيل المثال من دورات دراسية، الحياة العملية، 
العمل في الجمعيات أو اإلقامة الطويلة خارج البالد.

إتصل بالمرشد الدراسي والمهني في الجامعة أو المدرسة العليا.
هل تريد 

المزيد؟ معرفة 
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