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ما هي الشروط الالزمة لالنتساب
إلى أحد البرامج في الثانوية؟

ما هي الرشوط الالزمة لإلنتساب إىل أحد الربامج يف الثانوية؟
• قد أنهيت الصف التاسع يف املدرسة األساسية أو ما يعادلها من تعليم
• مل تدرس يف املدرسة الثانوية سابقاً
• أن تبدأ الدراسة يف موعد ال يتجاوز النصف األول من العام التقوميي الذي تكمل فيه سن  20عاماً
ليك تكون لديك أهلية لدراسة أحد الربنامج املهنية ( )yrkesprogramيُشرتط أن تكون درجاتك مقبولة يف مادة اللغة
السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية ،واللغة اإلنكليزية والرياضيات ويف خمس مواد أخرى عىل األقل من املدرسة
األساسية.
ليك تكون لديك أهلية لدراسة أحد الربنامج التحضريية للدراسة يف املعاهد العليا (högskoleförberedande
 ،)programيُشرتط أن تكون درجاتك مقبولة يف مادة اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية ،واللغة اإلنكليزية
والرياضيات ويف تسع مواد أخرى عىل األقل من املدرسة األساسية.
بالنسبة للربنامج االقتصادي ( )ekonomiprogrammetوبرنامج العلوم االجتامعية (samhällsvetenskaps-
 )programmetوبرنامج العلوم اإلنسانية ( ،)humanistiska programmetيجب أن تكون أربع مواد من املواد
التسع اإلضافية هي :الجغرافيا ،التاريخ ،الدراسات االجتامعية والديانة.
بالنسبة لربنامج العلوم الطبيعية ( )naturvetenskapsprogrammetوالربنامج التقني (،)teknikprogrammet
يجب أن تكون ثالث مواد من املواد التسع اإلضافية هي :البيولوجيا ،الفيزياء ،الكيمياء.
بالنسبة للربنامج الفني ( )estetiska programmetفإن املواد التسع اختيارية .وهنا ميكن أن يوجد أيضاً امتحان
املهارة.
ليك تكون لديك أهلية لدراسة ما يسمى الخيار الخاص ( ،)särskild variantقد يُشرتط وجود معارف مسبقة يف املادة
أو مجال املادة املميزة لهذا الخيار.

كيفية حساب القيمة املؤهلة

إن عدد املتقدمني للربامج املفضلة غالباً ما يكون أكرب من األماكن امل ُـتاحة .ويف هذه الحالة تقوم املدرسة باختيار
الطالب ،ويجري قبول الطالب الذين لديهم قيمة مؤهلة أكرب .القيمة املؤهلة هي مجموع قيم أفضل  16مادة.
حسب أيضاً.
وبالنسبة للدراسات التي يُشرتط فيها إجراء امتحان قبول ،فإن نقاط هذا االمتحان ت ُـ َ
تقييم الدرجات بالنسبة ملن أنهى املدرسة األساسية في فصل الربيع الدراسي عام  2011هي:

/ MVGجيد جدا ً = 20

 / VGجيد =  / G 15مقبول = 10

تقييم الدرجات بالنسبة ملن سينهي املدرسة األساسية اعتبارا ً من فصل الربيع الدراسي عام  2013هي:
15 =C
10
17.5 =B
20 = A
( 0 =Fأي غري مقبول)
10 =E
12.5 =D
تقييم الدرجات للمواد املجتمعة يف كتلة واحدة ،عىل سبيل املثال املواد الطبيعية اإلطالعية ( NO /الفيزياء والكيمياء
والبيولوجيا) ،يُحسب من خالل رضب مجموع قيمة درجات املواد بعدد املواد التي تتضمنها الكتلة .لن تعطى درجات
املواد املجتمعة يف كتلة واحدة اعتبارا ً من العام الدرايس  .2013/2012إن الدرجة القصوى ،أو ما يسمى القيمة املؤهلة،
هي  320نقطة.

اعتبارا ً من العام الدرايس  2015/2014سيستطيع من يدرس إحدى اللغات الحديثة كاختيار لغوي أن يضيف تقييم
هذه الدرجة ويضيفها إىل قيمة أحسن  16درجة .ويف هذه الحالة ستصبح القيمة املؤهلة القصوى  340نقطة.

