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مستكشف الثانوية يساعد عىل التوجيه يف العديد
من املدارس الثانوية التكميلية.

الثانوية

الثانوية املهنية

املسار املبارش للدراسة الجامعية أو التعليم العايل ورشط أسايس
ممتاز لإلضطالع باملهام الصعبة يف املجتمع :ال توجد دورة
تدريبية أخرى يف نفس الوقت تسمح بالتوظيف مع مجموعة
واسعة من املوضوعات وعمق تخصيص مامثل .ميكّنك هذا
التعليم العام املتنوع والشامل من إجراء دراسة علمية يف أي
اتجاه مهام كان .وهي تؤهل أيضً ا للتدريب يف أحد املعاهد
العليا.

مييز النضج املهني تدريبًا مهنيًا أساسيًا صلبًا وعمليًا باإلضافة
إىل التعليم العام املمتد .ميكن الحصول عليها خالل التدريب
املهني ( )BM 1أو يف وقت الحق يف املسار الثاين من التعليم
( .)BM 2تضمن الثانوية املهنية
اإللتحاق بكل املعاهد العليا بدون امتحانات قبول .بعد
النجاح يف اختبار الجرس ( ، )passerelleتؤهل البكالوريا
املهنيةإجراء للدراسة بالجامعة او عن طريق دورة متهيدية
الدراسة يف كلية تدريب املعلمني .بعد اجتياز اختبار( (�passe
 )relleمتكن الباكالوريا املهنية من دخول كل من الجامعات
بديل
و املعاهد العليا .اإللتحاق مبعهد تأهيل املعلمني يعترب ً
ممكنا عن طريق دورة متهيدية.

موريتس

املدرسة الثانوية  ،تخصص
الفيزياء وتطبيقات الرياضيات
« سواء الرياضيات أو الفيزياء  ،يف
هذه املواد الرئيسية يتم مناقشة
موضوعات مثرية وسريوى عطيش
للمعرفة التقنية عىل أية حال!
يقدم يل كانتي ( )Kantiمعرفة
أساسية واسعة  ،والتي تعدين
جيدً ا للمدارس التكميلية »

املدرسة املتوسطة املتخصصة

بلرتا

 ، FMSمجال اإلتصاالت
واملعلومات املهنية
« مينحني مجال اإلتصاالت
واملعلومات املهني رؤية جيدة
حول قنوات اإلتصال املتنوعة
ويعلم كيفية التعامل مع شبكات
املعلومات »

ت ُ ِع ّد املدرسة املتوسطة املتخصصة طالبها  ،بشكل هادف
ومعمق ومثايل للمهن ذات املتطلبات العالية يف املجاالت
املهنية للصحة أو اإلجتامع أو الرتبية أو التصميم باإلضافة
إىل اإلتصال واملعلومات  -وتعد مثالية للتدريب يف مدرسة
تقنية عليا أو كلية تدريب املعلمني أو جامعة للفنون أو كلية
تقنية .بعد ثالث سنوات  ،تختتم املدرسة الثانوية املتخصصة
بالشهادة السويرسية املعرتف بها للتعليم املهني وبعد أربع
سنوات مع الثانوية املتخصصة يف املجال املهني املختار.

املدرسة املتوسطة
لعلوم الكمبيوتر
هناك خياران ميكن استخدامهام الكتساب مهارات محددة
مطلوبة يف سوق العمل IMS-T :مع الرتكيز عىل التكنولوجيا
والهندسة املعامرية وعلوم الحياة ( )TALSيف مركز التدريب
املهني يف  Rapperswil-Jonaو  IMS-Wمع التوجيه
االقتصادي والخدمات  ،النوع االقتصادي ( )WD-Wيف املدارس
الكانتونية يف  Brühl St. Gallenو  .Sargansيف الوقت نفسه
 ،ميكن استخدام  IMSللحصول عىل شهادة الثانوية املهنية
وشهادة الكفاءة الفيدرالية السويرسية ( )EFZكعامل كمبيوتر.

ديانا

WMS-S

«كال اإلقامتني لدراسة اللغة
بالخارج باللغتني الفرنسية
واإلنجليزية كانتا من أهم
العنارص املميزة بالنسبة يل
يف  .WMSلكني أيضً ا أحب
املجموعة الواسعة من املواد التي
تعطيني معرفة اقتصادية  ،أيضا
يف الوقت نفسه املعرفة التي
أحتاج إليها للحصول عىل شهادة.
خالل العام التدريبي املهني ،
أمتكن من الجمع بني النظرية
واملامرسة بشكل جيد للغاية »

ناعومي

 ، BM 1توافق TALS

« مستقبل مهني ناجح جدا
بالنسبة يل .الحصول عىل شهادة
الثانوية املهنية ،يفتح يل باب
اإللتحاق بالعديد من الدراسات
التكميلية »

املدرسة املتوسطة لإلقتصاد
تقدم املدرسة املتوسطة لإلقتصاد دورات تدريبية شاملة
ومهنية تركز عىل اللغات ( )WMS-Sوعلوم الكمبيوتر
( .)WMS-Iوهي تقود إىل شهادة الكفاءة اإلتحادية يف
إدارة األعامل (خدمة الصناعة واإلدارة) وكذلك إىل الثانوية
املتخصصة تخصص إقتصاد وخدمات (النوع اإلقتصادي)
وتستعد لنشاط تجاري أو معهد عايل .الدراسة يف الجامعة
ممكنة عن طريق الجرس ويف كلية الرتبية من خالل الدورة
التمهيدية .PH

اكتشف املزيد واعرف املزيد عىل موقع www.maturanavigator.ch
التصور التفاعيل ملسارات التدريب

اليكساندرو

اختصاص IMS-W
«هناك يشء يولد مع كل برنامج.
وأنت تشعر بالسعادة والرضا
عندما تنجح يف كل يشء .وظيفة
أحالمي كمربمج تتحقق مع .IMS
مع كل حدث يف علوم الكمبيوتر ،
أقرتب إىل هديف أكرث»

مواعيد أحداث التوجيه وامتحانات القبول
معلومات عن مالمئة وإجراءات القبول
أقوال الطالب والخريجني

	الكتيبات واملعلومات حول الدورات التدريبية
وكذلك املوضوعات الرئيسية واملجاالت املهنية
والتوجهات
فرص الدراسة املستقبلية واملهن
اإلستشارة الشخصية يف اإلرشاد املهني والدرايس واملساري يف كانتون سانت
غالن ( )www.bslb.sg.chويف معرض التعليم  OBAيف سويرسا الرشقية.

الدكتوراه جامعة  /املعهد
التقني اإلتحادي العايل ETH

بكالوريوس املعهد
العايل التخصيص

بكالوريوس
املعهد العايل للرتبية

الخربة

(حسب التدريس)

(بالتوازي مع التدريب
مع )EFZ

(الثانوية املهنية و )EFZ

(الثانوية املهنية و )EFZ

البكالوريوس جامعة  /املعهد
التقني اإلتحادي العايل ETH

دورة متهيدية

املدرسة املتوسطة
املتخصصة FMS

(الثانوية املتخصصة)

PH

الثانوية

(شهادة الثانوية العامة)

التعليم التكمييل II

الثانوية املهنية BM 2

الثانوية املهنية BM 1

املدرسة املتوسطة
للمعلوماتية IMS

وحدات إضافية جامعية  /املعهد
التقني اإلتحادي العايل ETH

الجرس

املدرسة املتوسطة
لإلقتصاد WMS

مستوى التعليم العايل

ماجستري املعهد
العايل التخصيص

ماجستري املعهد
العايل للرتبية

ماجستري جامعة  /املعهد
التقني اإلتحادي العايل ETH

تدريب EFZ

عرض تفاعيل ملسارات التدريب عىل:

www.maturanavigator.ch

ما قبل الثانوية

التعليم التكمييل I

بعد ذلك مبارشة
مع مسار غري مبارش

املستوى املتقدم الثالث
املستوى املتقدم الثاين
املستوى املتقدم األول

الصف السادس اإلبتدايئ

