انقر عىل منصة أو ملصق يف الرسم
واكتشف مسارات التعليم التي تفتح لك.
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الصف السادس اإلبتدايئ

)(6. Primarklasse
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العودة إىل خريطة املوقع

مرحلة ما قبل الثانوية

)(Untergymnasium

مرحلة ما قبل الثانوية تنطبق عىل الصف السابع والثامن .وهنا يطفئ الشباب
فضولهم يف مجاالت املعرفة املختلفة .يتفهم طالب مرحلة ما قبل الثانوية
حقائق جديدة برسعة  ،ويحرصون عىل التعلم والعمل بحامس .وكام هو الحال
يف املرحلة الثانوية  ،فإنه يتم العمل عىل تحقيق التوازن يف نقل املعرفة وتنمية
الشخصية.
يعتمد املنهج عىل منهج املدرسة األهلية  ،ويختلف تخصيص الساعات لكل مادة
عىل حدة عن املرحلة اإلعدادية.
من خالل اإللتحاق مبرحلة ما قبل الثانوية  ،ميكن إجراء النقل املبارش بدون
امتحان إىل دورات املرحلة الثانوية عند الوفاء مبتطلبات برنامج املرحلة الثانوية.

املجموعة املستهدفة

تستهدف مرحلة ما قبل الثانوية طالب املدارس اإلبتدائية ذوي األداء العايل
 ،الذين يذهبون بعد ذلك إىل املرحلة الثانوية بعد مرحلة ما قبل الثانوية
ويرغبون الحقًا بالدراسة يف إحدى الجامعات.

املدة

سنتان

التكاليف

مرحلة ما قبل الثانوية مجانية يف األساس .هناك العديد من الرسوم املفروضة.
تكاليف الوسائل التعليمية والرحالت  ،ومخيامت التزلج ومرشوعات األسبوع
الواحد  ،وما إىل ذلك عىل حساب الوالدين .بشكل عام  ،ومن املتوقع أن تبلغ
التكلفة حوايل  2100فرنك سويرسي (بدون تذاكر القطار والتكاليف اإلضافية
للوجبات اليومية).

الشهادة

ال توجد ،ويتم النقل إىل املدرسة الثانوية بدون اختبارات
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العودة إىل خريطة املوقع

املرحلة اإلعدادية الثانية

)(2. Oberstufe
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العودة إىل خريطة املوقع

املرحلة اإلعدادية الثالثة

)(3. Oberstufe
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العودة إىل خريطة املوقع

التدريب املهني

)(Lehre EFZ

تُ نح شهادة الكفاءة اإلتحادية بعد إكامل التدريب املهني ملدة ثالث أو أربع
سنوات بنجاح .ومن أجل تحقيق ذلك  ،يجب إمتام اإلختبار النهايئ يف السنة
األخرية من التدريب املهني .وهذا يتكون من جزء عميل و جزء نظري .أثناء
التدريب املهني  ،يعمل املتدربون يف التدريب املهني ويلتحقون باملدرسة املهنية.
ويعد اإللتحاق اإلضايف بالثانوية الفنية ( )BM 1ممكنا.

الفئة املستهدفة

تستهدف شهادة الكفاءة اإلتحادية ( )EFZالذين أمتوا التعليم اإللزامي بنجاح
ويريدون بالتدريب املهني األسايس الدخول إىل عامل العمل.

املدة

يف العادة  ،يستمر التدريب املهني ثالث أو أربع سنوات.

التكاليف

عادة ما يتم اإلنتهاء من التدريب املهني يف رشكة تعليمية وبالتايل فهو مجاين.
ويتلقى املتدرب راتبا يف معظم الحاالت.

املؤهل

شهادة الكفاءة اإلتحادية ()EFZ

الفرص املستقبلية

سوق العمل الثانوية الفنية والتعليم املهني العايل
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العودة إىل خريطة املوقع

املرحلة الثانوية

)(Gymnasium

تعزز املرحلة الثانوية اإلنفتاح العقيل والقدرة عىل الحكم بشكل مستقل .يصل
الطالب إىل مستوى النضج الشخيص املطلوب للدراسات الجامعية أو التعليم
العايل ويعدّهم للمهام الصعبة يف املجتمع .ال يجب متكني خريجي املرحلة
الثانوية من العمل بشكل مستقل فقط  ،ولكن أيضً ا للعمل مع اآلخرين.
يتم تدريس هذه األهداف يف دورة تدريبية مدتها أربع سنوات (بعد التعليم
اإلعدادي الثاين أو الثالث) .تؤهل شهادة تخرج الدراسة الثانوية لإللتحاق
باملعاهد العليا ( )ETHبدون اختبارات.

املجموعة املستهدفة

تستهدف املرحلة الثانوية الطالب الجيدين الذين يرغبون يف إجراء دراسات يف
إحدى الجامعات يف وقت الحق.

املدة

 4سنوات بدوام كامل.

التكاليف

املرحلة الثانوية مجانية بشكل أسايس .وهناك العديد من الرسوم املفروضة.
يتحمل أولياء األمور تكلفة الوسائل التعليمية أو الكمبيوتر املحمول أو الكمبيوتر
اللوحي والرحالت واإلقامات اللغوية وما إىل ذلك  .وبشكل عام  ،فمن املتوقع أن
تبلغ التكلفة حوايل  4500فرنك سويرسي (بدون تذاكر القطار وتكاليف إضافية
للوجبات اليومية).

املؤهل

شهادة املدرسة الثانوية

الفرص املستقبلية

املعاهد الجامعية العليا .برامج التعليم العايل األخرى (املعاهد العليا لتدريب
املعلمني  ،املعاهد الفنية العليا  ، FHمعاهد فنية عليا  ،إلخ) ميكن الوصول
إليها أيضً ا .بالنسبة للبعض  ،هناك متطلبات إضافية للقبول (التدريب التحضريي
 ،خربة العمل).

www.maturanavigator.ch

العودة إىل خريطة املوقع

املعهد الفني املتوسط

)(Fachmittelschule, FMS

يقوم املعهد الفني املتوسط بإعداد الطالب للمهن ذات املتطلبات العالية
يف مجاالت الصحة والعمل اإلجتامعي والتعليم والتصميم وكذلك اإلتصال
واملعلومات  ،وعىل التدريب يف مدرسة فنية عليا  ،كلية تدريب املعلمني  ،ويف
كلية الفنون أو أحد املعاهد الفنية العليا.

املجموعة املستهدفة

يتم اإللتحاق باملعهد الفني املتوسط بعد إنهاء التعليم اإللزامي ويستهدف تالميذ
املرحلة اإلعدادية الجيدين.
العايل.

املدة

بعد ثالث سنوات  ،يحصل الطالب عىل الشهادة يف املجال املهني املختار .بعد
أربع سنوات  ،يحصل الطالب عىل الثانوية املتخصصة يف املجال املهني الذي يتم
اختياره.

التكاليف

املعهد الفني املتوسط مجانية يف األساس .هناك العديد من الرسوم املفروضة .يتم
تحميل تكلفة مساعدة الوسائل التعليمية أو الكمبيوتر املحمول أو الكمبيوتر
اللوحي والرحالت واإلقامات اللغوية وما إىل ذلك عىل أولياء األمور .واجامليا
 ،فمن املتوقع أن تبلغ التكلفة حوايل  9000فرنك سويرسي ملدة ثالث سنوات
(بدون تذاكر القطار وتكاليف إضافية للطعام اليومي أو التأهيل ملا قبل الدورة
التدريبية أو املوسيقى).

املؤهل الدرايس

شهادة املدرسة الفنية والثانوية املتخصصة

الفرص املستقبلية

الوصول إىل املعاهد الفنية العليا أو كليات يف مجال معني.
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العودة إىل خريطة املوقع

املعهد املتوسط إلدارة األعامل

)(Wirtschaftsmittelschule, WMS

يتم إدارة املعهد املتوسط إلدارة األعامل مع الرتكيز بشكل أسايس عىل
اللغات ( )WMS-Sوعلوم الكمبيوتر ( .)WMS-Iتدخل مع الصف الثالث
من املرحلة اإلعدادية .يتلقى الطالب شهادة إدارة األعامل لشهادة الكفاءة
اإلتحادية ( )EFZموظف أو موظفة مبيعات باإلضافة إىل الثانوية الفنية
إلدارة األعامل والخدمات  ،نوع إقتصاد.

( WMS-Sاختصار املعهد املتوسط إلدارة األعامل )

تجمع  WMSبني التعليم العام املتعمق والتدريب املهني يف مجال األعامل
التجارية وتُ ِع ّد لنشاط تجاري وكذلك لإللتحاق بالكليات التقنية واملدارس
الثانوية األخرى  ،ولكن ليس للدراسات الجامعية.

( WMS-Iاختصار املعهد املتوسط إلدارة األعامل)

يجمع  WMS-Iبني التعليم العام املتعمق والتدريب املهني يف علوم األعامل
والحاسوب ويعد بالتايل لنشاط تجاري وكذلك يؤهل لإللتحاق باملعاهد
الفنية العليا واملدارس التكميلية العليا األخرى  ،ولكن ليس للدراسة
الجامعية.

املجموعة املستهدفة

القبول يف املدرسة املتوسظة إلدارة األعامل يتم بعد التعليم اإللزامي
ويستهدف طالب املدارس اإلعدادية الجيدون.

املدة

 4سنوات  ،منها  3سنوات املدرسة بدوام كامل و سنة تدريب

التكاليف

الـ  WMSمجانية يف األساس .هناك العديد من الرسوم املفروضة .يتم تحميل
تكلفة مساعدة الوسائل التعليمية أو الكمبيوتر املحمول أو الكمبيوتر اللوحي
والرحالت واإلقامات اللغوية وما إىل ذلك عىل الوالدين .بشكل عام  ،ميكن
توقع تكلفة تبلغ حوايل  8500فرنك سويرسي (بدون تذاكر القطار وتكاليف
إضافية للوجبات اليومية).

املؤهل

شهادة الكفاءة اإلتحادية موظف أو موظفة مبيعات مصحوبة بشهادة
الثانوية الفنية.

الفرص املستقبلية

العمل باملجال التجاري والوصول إىل املعاهد الفنية العليا.
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العودة إىل خريطة املوقع

املعهد املتوسط لعلوم الكمبيوتر

)(Informatikmittelschule, IMS

يجمع ( IMSاختصار املعهد املتوسط لعلوم الكمبيوتر) بني التعليم العام
املتعمق والتدريب املتصل بالعمل  ،وبالتايل يعد للعمل كمربمج أو مربمج وكذلك
لزيارة املعاهد الفنية العليا واملدارس التكميلية األخرى.

تتم إدارة ( IMSا(اختصار املعهد املتوسط لعلوم الكمبيوتر) يف اتجاهني:
يف حني يتم تقديم  IMS-Wيف مدرسة املقاطعة أم برويل ( )am Brühlيف
سانكت جالني ( )St.Gallenويف مدرسة املقاطعة سارجانس ( )Sargansمع
اقتصاد وخدمات التنظيم  ، BMنوع اقتصاد ( ، )WD-Wوميكن اإللتحاق مبركز
التعليم املهني والتعليم اإلضايف  Rapperswil-Jona the IMS- Tبتقنية التوجه
 ، BMالهندسة املعامرية  ،علوم الحياة (.)TALS

املجموعة املستهدفة

يتم االلتحاق باملعهد املتوسط لعلوم الكمبيوتر بعد إمتام التعليم اإللزامي
ويستهدف تالميذ املرحلة اإلعدادية الجيدة مع اإلهتامم الشديد بعلوم
الكمبيوتر.

املدة

 4سنوات  ،مبا يف ذلك  3سنوات املدرسة بدوام كامل و سنة تدريب

التكاليف

املعهد املتوسط لعلوم الكمبيوت مجاين يف األساس .هناك العديد من الرسوم
املفروضة .يتحمل أولياء األمور تكاليف الوسائل التعليمية  ،واملحمول  ،والرحالت
 ،وإقامة اللغة  ،إلخ .بشكل عام  ،ميكن توقع تكلفة تبلغ حوايل  8500فرنك
سويرسي (بدون تذاكر القطار وتكاليف إضافية للوجبات اليومية).

املؤهل

شهادة الكفاءة اإلتحادية :عامل كمبيوتر يف مجال تطوير التطبيقات مع شهادة
البكالوريا املهنية أو الهندسة أو العلوم الحياتية أو األعامل التجارية نوع إقتصاد

الفرص املستقبلية

من خالل الجمع بني التعليم العام الواسع ومامرسة تكنولوجيا املعلومات املهنية
وفرص مستقبلية مهنية جيدة للغاية يف العامل املعقد لعلوم الكمبيوتر
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العودة إىل خريطة املوقع

الثانوية املهنية BM 1
EFZ +

)(Berufsmaturität BM 1 + EFZ

تشتمل شهادة الثانوية املهنية عىل تعليم مهني أسايس وتعليم عام موسع .ميكن
إكامله خالل التدريب املهني ( )BM 1أو يف وقت الحق يف املستوى الثاين من
التعليم ( .)BM 2يسمح  BMبالوصول دون امتحانات إىل جميع املعاهد الفنية
العليا .بعد اجتياز امتحان الجرس ،متنح شهادة الثانوية الفنية إمكانية الوصول إىل
كليات الجامعة .بعد اإلنتهاء من الدورة التمهيدية لكلية الرتبية ( ، )PHميكنك
أيضً ا اإللتحاق بـ .PH

املجموعة املستهدفة

تستهدف الـ  BMالطالب املتفوقني الذين يرغبون يف التعمق أثناء التدريب
املهني أو بعده سواء يف املهنة أو يف التعليم العام ويسعون يف وقت الحق
للدراسة يف أحد املعاهد الفنية العليا.

املدة

ميكن إكامل  BM 1خالل التعليم املهني األسايس من  3إىل  4سنوات بالتوازي
مع التدريب املهني .وتطلب موافقة صاحب العمل .وعادة ما تتطلب الدروس
درسا آخر ملدة نصف يوم .وعادة ما يبدأ يف السنة األوىل من
اإلضافية لـ ً BM 1
التدريب املهني.

التكاليف

 BMهو جزء من التعليم املهني األسايس وبالتايل فهو مجاين.

املؤهل

الثانوية املهنية

الفرص املستقبلية

سوق العمل  ،التعليم املهني العايل  ،بكالوريوس  /ماجستري  ، FHمع تعليم
إضايف جرس ( )Passerelleبكالوريوس  /ماجستري يف جامعة أو كلية الرتبية (UH
.)، PH
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العودة إىل خريطة املوقع

الثانوية املهنية BM 2

)(Berufsmaturität BM 2

تشتمل شهادة الثانوية الفنية عىل تعليم مهني أسايس وتعليم عام موسع .ميكن
استكامله أثناء التدريب املهني ( )BM 1أو يف وقت الحق عىل املسار التعليمي
الثاين  .BM 2يسمح  BMبالوصول بدون امتحانات إىل جميع املعاهد الفنية
العليا .بعد اجتياز امتحان الجرس ،متنح شهادة الثانوية الفنية إمكانية الوصول إىل
كليات الجامعة .بعد اإلنتهاء من الدورة التمهيدية لكلية الرتبية ( ، )PHميكنك
أيضً ا اإللتحاق بـ .PH

املجموعة املستهدفة

تستهدف الـ  BMالطالب املتفوقني الذين يرغبون يف التعمق أثناء التدريب
املهني أو بعده سواء يف املهنة أو يف التعليم العام ويف وقت الحق يسعون
للدراسة يف أحد املعاهد الفنية العليا..

املدة

يتم الحصول عىل الـ  BM 2بعد الرشوع يف اإلنتهاء من التدريب املهني األسايس.
ويستمر التعليم بدوام كامل لفصلني دراسيني  ،بينام تستغرق البدائل الدراسية
املصاحبة للمهنة  3إىل  4فصول دراسية .وتقدم بعض مراكز التعليم املهني
والتعليم اإلضايف دورات متهيدية المتحان القبول يف دورات .BM 2

التكاليف

 BM 2يف كانتون اإلقامة املانح للدراسة مجانية .ومن أجل اإللتحاق خارج
الكانتون بـ  ، BM 2فأنه يجب تقديم طلب للحصول عىل املوافقة عىل التكاليف
إىل مكتب التدريب املهني يف كانتون اإلقامة.

املؤهل

الثانوية املهنية

الفرص املستقبلية

سوق العمل  ،التعليم املهني العايل  ،بكالوريوس  /ماجستري  ، FHمع تعليم
إضايف ( )Passerelleبكالوريوس  /ماجستري من جامعة أو من كلية الرتبية (UH
.)، PH
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العودة إىل خريطة املوقع

 Passerelleالجرس
)(Passerelle

دورة الجرس تعد الطالب الحاصلني عىل شهادة الثانوية الفنية أو الثانوية
التخصصية يف غضون سنة واحدة لإلمتحان التكمييل الجرس .وهذا يفتح باب
الوصول إىل جميع الجامعات واملعاهد اإلتحادية السويرسية للتكنولوجيا
وجامعات تعليم املعلمني يف سويرسا وجامعة ليختنشتاين.

املجموعة املستهدفة

تستهدف دورة الجرس ( )Passerelleاألشخاص الذين يدرسون يف جامعة أو
كلية تربوية .يضع املسار التعليمي متطلبات كبرية  ،وخاصة يف مواد الرياضيات
والعلوم الطبيعية.

املدة

من أكتوبر /ترشين األ َّول إىل سبتمرب /أيلول (دراسة بدوام كامل)

التكاليف

 3400فرنك سويرسي (مبا يف ذلك املواد التعليمية)

املؤهل

شهادة اإلمتحان التكمييل الجرس ال تشكل شهادة قانونية للثانوية العامة  ،فهي
مع شهادة املؤهل الدرايس املهني أو شهادة التعليم الخاص  ،تتيح الوصول إىل
جميع كليات الجامعة السويرسية وجميع مجاالت الدراسة.

الفرص املستقبلية

الدراسة يف الجامعة أو كلية الرتبية

www.maturanavigator.ch

العودة إىل خريطة املوقع

دورة متهيدية PH

)(Vorkurs PH

املجموعة املستهدفة

خريجي املدارس املهنية والثانوية املهنية وكذلك املهنيني مع التدريب املهني
املعرتف به اتحاديا  ،والذين لديهم أيضا خربة مهنية ال تقل عن  3سنوات.

املدة

البداية :أغسطس  /آب (بعد العطلة الصيفية)
التخرج :نهاية مايو  /أيار

التكاليف

للطالب من سانت غالن  ،أبينزيل إيرنهودن  ،أرجاو  ،غالروس  ،وغراوبوندن و
فريبورغ فرنك سويرسي  1200مبا يف ذلك رسوم التسجيل واإلمتحان (بدون
لغات أجنبية)
للمزيد من املعلومات عىل .www.isme.ch

املؤهل

سيتم اإلنتهاء من اإلمتحان التكمييل للقبول يف برنامج الدراسة رياض األطفال
واملدارس االبتدائية للجامعات الرتبوية كامتحان كامل يف نهاية الدورة.

الفرص املستقبلية

الحصول عىل دورة دراسة رياض األطفال واملدارس االبتدائية يف املعاهد العليا
لتدريب املعلمني يف كانتون سانت غالن وغراوبوندن.
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العودة إىل خريطة املوقع

الخربة املهنية
)(Berufserfahrung

مع الثانوية الكانتونية أو اإلنحادية (جمنازيوم) والتدريب املهني الملدة سنة
واحدة يف كلية من برنامج الدراسة املختار ميكن من حيث املبدأ التسجيل يف كل
درجة من البكالوريوس يف أحد املعاهد العليا.

املجموعة املستهدفة

طالب املدارس الثانوية الذين يرغبون يف الحصول عىل درجة البكالوريوس
التطبيقية واملوجهة يف أحد املعاهد الفنية العليا..

املدة

عام

التكلفة
اليشء

املؤهل الدرايس

ليست هناك درجة معرتف بها

نظرة مستقبلية

سوق العمل  ،بكالوريوس املعاهد الفنية العليا.
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العودة إىل خريطة املوقع

بكالوريوس جامعة /املعهد
اإلتحادي التقني العايل
)(Bachelor Universität/ETH

متنح درجة البكالوريوس يف الجامعة التعليم العلمي األسايس يف مجال الدراسة
ذي الصلة .ينصب الرتكيز يف الجامعات عىل التحليل املتعمق لألسس النظرية
واألساليب املتخصصة .بكالوريوس لديه  180نقطة من نظام النقاط األوروبية
( . )ECTSيف معظم الحاالت  ،تعتمد درجة البكالوريوس أيضً ا كدرجة أوىل
مؤهلة ومتكّن من الدخول مبارشة إىل الحياة العملية.

املجموعة املستهدفة

تستهدف درجة البكالوريوس يف الجامعة عمو ًما األشخاص الحاصلني عىل شهادة
الثانوية العامة  ،والذين يرغبون يف التدريب عىل أساس علمي ونظري.

املدة

كقاعدة عامة  ،يتم اإلنتهاء من شهادة البكالوريوس الجامعية بدوام كامل (6
فصول دراسية) .فقط يف حاالت استثنائية  ،ميكنك إكامله بدوام جزيئ.

التكاليف

ترتاوح تكاليف درجة البكالوريوس يف الجامعة بني  4500إىل  8000فرنك
سويرسي .هناك أيضً ا تكاليف إضافية للمواد الدراسية مثل الكتب وأجهزة
الكمبيوتر املحمولة.

املؤهل

ليسانس اآلداب ( )BAأو بكالوريوس العلوم ()BSc

الفرص املستقبلية

عادة ماجستري كليات الجامعة ( )UH؛ وأحيانا سوق العمل
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العودة إىل خريطة املوقع

ماجستري جامعة  /املعهد
اإلتحادي التقني العايل
)(Master Universität/ETH

يعتمد ماجستري الجامعة عىل درجة البكالوريوس  ،وهو املرحلة الثانية من
الدراسة ويعلم التخصص واملعرفة الخاصة .مينح املاجستري  90-120نقطة من
نظام النقاط األوروبية ( )ECTSومتنح بأطروحة املاجستري .املاجستري (مع
درجات جيدة) يف الجامعة يؤهل للحصول عىل درجة الدكتوراة.

املجموعة املستهدفة

يستهدف برنامج املاجستري يف الجامعة األشخاص الذين يرغبون يف تعميق
تركيزهم العلمي يف موضوع محوري.

املدة

 3إىل  4فصول دراسية بدوام كامل .أو دوام أطول إذا كان مرافقاً للعمل أو بدوام
جزيئ.

التكاليف

ترتاوح تكلفة املاجستري من  4آالف .إىل  8000فرنك سويرسي.

املؤهل

اعتامدا عىل مجال الدراسة ( MAماجستري يف اآلداب) ( MEngماجستري يف
الهندسة) ( MLawماجستري يف القانون) ( MMedماجستري يف الطب) MSc
(ماجستري يف علم الالهوت) ( MThماجستري يف التكنولوجيا)

الفرص املستقبلية

سوق العمل  ،شهادة الدراسات املتقدمة  ،دبلوم الدراسات املتقدمة  ،ماجستري
الدراسات املتقدمة
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العودة إىل خريطة املوقع

الدكتوراة
)(Doktorat

درجة الدكتوراة ( )PhDهي درجة أكادميية بعد املاجستري .متنح بطريقة تقليدية
من الجامعات .يف اآلونة األخرية  ،ميكن أيضا الحصول عىل الدكتوراة يف املعاهد
الفنية العليا .سيتم قبولك يف الدكتوراة بشكل فردي وفقط مع درجات جيدة.
بالنسبة للدكتوراة بعد الجامعة  ،فيجب كتابة عمل بحث علمي آخر  ،وهو ما
يسمى باألطروحة.

املجموعة املستهدفة

اعتامدًا عىل مجال التخصص  ،يستهدف برنامج الدكتوراة األشخاص الذين يرغبون
يف تعميق معرفتهم األكادميية يف مجال معني للغاية.

املدة

عادة من  3إىل  5سنوات.

التكاليف

ألن الدكتوراه بني الطالب والجامعة دامئا فردية للغاية  ،فال ميكن تقدير التكاليف
بالضبط.

املؤهل

دكتوراه

الفرص املستقبلية

سوق العمل ،شهادة الدراسات املتقدمة  ،دبلوم الدراسات املتقدمة  ،ماجستري
الدراسات املتقدمة
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العودة إىل خريطة املوقع

بكالوريوس
املعهد العايل للرتبية

)(Bachelor Pädagogische Hochschule

تؤهل شهادة البكالوريوس يف املعهد العايل للرتبية ( ) PHالطالب كمدرس يف
مرحلة ما قبل املدرسة (رياض األطفال) وكذلك للمستوى اإلبتدايئ ومتنح دبلوم
تدريس معرتف به .بكالوريوس لديه  180نقطة من نظام النقاط األوروبية
( .)ECTSاألجزاء األساسية للدراسة هي الطبيعة التعليمية والرتبوية .باإلضافة
إىل ذلك  ،فإن األهمية العملية للدراسة هي أيضا ذات أهمية كبرية .بعد اإلنتهاء
من درجة البكالوريوس  ،لديك الفرصة للذهاب إىل املدرسة الثانوية مع برنامج
املاجستري .من املمكن أيضً ا إجراء مزيد من الدراسة عىل مستوى املاجستري يف
مجال التعليم الخاص أو يف مجال الدراسة ذي الصلة يف إحدى الجامعات.

املجموعة املستهدفة

تخاطب املعاهد العليا لتدريب املعلمني األشخاص الذين يرغبون يف العمل
كمعلمني الحقًا.

املدة

 6فصول دراسية بدوام كامل .أطول  ،إذا مع املهنة أو إذا كان بدوام جزيئ.

التكاليف

مجموع تكاليف درجة البكالوريوس يف كلية تدريب املعلمني ككل  8400فرنك
سويرسي  .هناك أيضً ا تكاليف إضافية لوثائق الدورة التدريبية مثل الكتب
وأجهزة الكمبيوتر املحمولة وأي إقامات يف الخارج.

املؤهل

ليسانس اآلداب أو بكالوريوس العلوم باإلضافة إىل دبلوم التدريس السويرسي
املعرتف به.

النظرة املستقبلية

سوق العمل  ،ماجستري  ، PHشهادة الدراسات املتقدمة  ،دبلوم الدراسات
املتقدمة  ،ماجستري الدراسات املتقدمة  ،دراسات اإلرشاد يف ( PHملحق املرحلة
 ،ماجستري  ،Sek Iملحق متخصص).
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العودة إىل خريطة املوقع

ماجستري
املعهد العايل للرتبية
)(Master Pädagogische Hochschule

يؤهل املاجستري املعهد العايل للرتبية  PHالطالب كمدرس يف املرحلة اإلعدادية
ويتم منح مع دبلوم التدريس املعرتف به .يف املرحلة املتوسطة  ، Iيتم تدريس
عدة مواد .اعتامدًا عىل كلية تدريب املعلمني  ،يختلف عدد املواد التي سيتم
تدريسها ومجموعات املواد املمكنة .األجزاء األساسية من الدراسة هي التدريب
املهني مع أجزاء متعددة التخصصات وكذلك التدريب التعليمي والرتبوي.
باإلضافة إىل ذلك  ،فإن العملية للدراسة هي أيضا ذات أهمية كبرية .بعد اإلنتهاء
من درجة املاجستري  ،هناك فرصة ملواصلة الدراسة يف مجال التعليم الخاص أو يف
مجال الدراسة ذي الصلة يف الجامعة.

املجموعة املستهدفة

تخاطب كليات تدريب املعلمني األشخاص الذين يرغبون يف العمل كمعلمني
الحقًا.

املدة

 9فصول دراسية بدوام كامل .أطول  ،إذا مع مهنة أو بدوام جزيئ.

التكاليف

تبلغ تكاليف شهادة املاجستري يف املعاهد العليا لتدريب املعلمني حوايل 7200
فرنك سويرسي .هناك أيضً ا تكاليف إضافية ألوراق الدورة التدريبية مثل الكتب
وأجهزة الكمبيوتر املحمولة وأي إقامات يف الخارج.

املؤهل

ماجستري اآلداب ماجستري العلوم باإلضافة إىل دبلوم التدريس السويرسي املعرتف
به

الفرص املستقبلية

سوق العمل  ،شهادة الدراسات العليا  ،دبلوم الدراسات العليا  ،ماجستري
الدراسات العليا  ،دراسات اإلرشاد يف املعهد العايل للرتبية
(دراسات توسيعية)
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العودة إىل خريطة املوقع

بكالوريوس املعاهد الجامعية
املتخصصة
)(Bachelor Fachhochschule

البكالوريوس هي الدرجة األوىل يف املعاهد الفنية العليا عىل عكس الجامعات
 ،ينصب الرتكيز يف املعاهد الفنية العليا .املتخصصة بشكل أكرب عىل الدراسة
املوجهة نحو التطبيق .درجة البكالوريوس هي  180نقطة من نظام النقاط
األوروبية ( )ECTSوتستمر من ثالث سنوات (بدوام كامل) إىل أربع سنوات
(مع املامرسة املهنية) .بعد اإلنتهاء من الحصول عىل درجة البكالوريوس  ،ميكن
متابعة النشاط املهني أو إكامل برنامج املاجستري.

املجموعة املستهدفة

يستهدف البكالوريوس  FHإىل األشخاص الذين يرغبون يف مامرسة وتطوير
تعليمهم عىل املستوى األكادميي.

املدة

يعمل البكالوريوس بدوام كامل  6فصول دراسية .إذا كنت ترغب يف القيام بذلك
مع العمل املهني  ،فسيتم متديده إىل  8فصول دراسية عىل األقل.

التكاليف

يف ا املعاهد الفنية العليا الحكومية  ،تبلغ التكاليف حوايل  500فرنك سويرسي.
 إىل  800فرنك سويرسي  -لكل فصل درايس .بالنسبة املعاهد الفنية العلياالخاصة  ،ميكن أن تصل رسوم الفصل الدرايس إىل حوايل  5000فرنك سويرسي
لكل فصل درايس .هناك أيضً ا تكاليف إضافية للمواد الدراسية مثل الكتب
وأجهزة الكمبيوتر املحمولة.
املؤهل
ليسانس اآلداب ( )BAأو بكالوريوس العلوم ()BSc

الفرص املستقبلية

سوق العمل  ،ماجستري  ،شهادة الدراسات املتقدمة
دبلوم الدراسات املتقدمة  ،ماجستري الدراسات املتقدمة
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العودة إىل خريطة املوقع

وحدات دراسية إضافية
جامعة  / /املعهد اإلتحادي التقني
العايل
)(Zusatzmodule Universität/ETH

ميكن استكامل شهادة البكالوريوس من املعاهد الفنية العليا .املتخصصة بدرجة
املاجستري من جامعة أو  ETHيف نفس املجال .يف املواضيع التي يكون فيها هذا
النقل ممك ًنا  ،يتم التنظيم بقامئة إطار التأهيل لقطاع التعليم العايل السويرسي
(.)CRUS-KFH-COHEP

املجموعة املستهدفة

لخريجي أحد املعاهد الفنية العليا املتفوقني والذين يرغبون يف مواصلة حياتهم
املهنية يف التوجه العلمي  ،والذين يرغبون يف مامرسة مهنة التدريس أو الذين
يرغبون يف مواصلة دراساتهم يف التخصص الذي ال يتم تقدميه يف املعاهد
الجامعية املتخصصة.

املدة

 1إىل  2فصول دراسية اعتامدا عىل عدد اإلعتامدات التي سيتم الحصول عليها

التكاليف

اإللتحاق املنتظم ورسوم الفصل الدرايس للجامعة املختارة  /املعهد اإلتحادي
التقني العايل.

املؤهل الدرايس

تحقيق نقاط الـ  ECTSيف الوحدات املطلوبة  ،وال توجد أي مؤهالت رسمية
آخرى

الفرص املستقبلية

درجة املاجستري من جامعة سويرسية أو املعهد اإلتحادي التقني العايل .إمكانية
الحصول عىل درجة الدكتوراه بعد اإلنتهاء من درجة املاجستري.
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العودة إىل خريطة املوقع

ماجستري املعاهد الجامعية
املتخصصة

)(Master Fachhochschule

املاجستري يف أحد الـ  FHمبني عىل درجة البكالوريوس .فهو بالتايل ميثل املرحلة
الثانية من الدراسة ويعلم التخصص واملعرفة الخاصة .يتم تقييم املاجستري من
 90إىل  120نقطة من الـ  ، ECTSحيث يجب إنشاء أطروحة املاجستري يف
النهاية .ميكّن برنامج درجة املاجستري الطالب من اإلضطالع بأدوار ومهام جديدة
يف املامرسة العملية من أجل مواصلة تطوير نظرية ومامرسة مختلف التخصصات
حسب الحاجة .متنح درجة املاجستري يف الـ  FHأيضً ا إمكانية الوصول إىل برامج
الدكتوراه يف الجامعات األجنبية .هناك أيضً ا فرص جديدة للجامعات السويرسية
املختارة للحصول عىل الدكتوراه.

املجموعة املستهدفة

يستهدف ماجستري الـ  FHاملتتايل (عىل التوايل  ،استنادًا إىل درجة البكالوريوس)
إىل األشخاص الذين يرغبون يف تعميق معرفتهم يف مجال موضوع أكرث تخصصا
بعد اإلنتهاء من درجة البكالوريوس.

املدة

عادة  3أو  4فصول دراسية بدوام كامل .أطول إذا كان مع املهنة أو إذا كان
بدوام جزيئ.

التكاليف

يف إحدى املعاهد الفنية العليا .الحكومية  ،تبلغ التكاليف ما يقرب من 800
فرنك سويرسي  -إىل  1200لكل فصل درايس ويف املعاهد الفنية العليا الخاصة
يصل إىل حوايل  5000فرنك سويرسي  -لكل فصل درايس.

املؤهل

ماجستري اآلداب ; ماجستري العلوم

النظرة املستقبلية

سوق العمل  ،شهادة الدراسات العليا  ،دبلوم الدراسات العليا  ،ماجستري
الدراسات العليا
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العودة إىل خريطة املوقع

