
من التعليم األساسي إلى 
التعليم المتوسط



إلزامية التعليم تستمر بعد التعليم األساسي
إلزامية التعليم تتطلب أن يواصل الطالب تعليمه بعد التعليم األساسي. يتواصل التعليم من 

خالل التعليم المتوسط. تنتهي إلزامية التعليم عندما ُيتم الطالب 18 سنة من عمره أو عندما 
ُيتم قبل ذلك مؤهال متوسطا.

يتم إنجاز إلزامية التعليم بعد التعليم األساسي في العادة من خالل التعليم المتوسط. من 
ضمن التعليم المتوسط تعليم المدرسة الثانوية والتعليم المهني.  

باإلضافة لذلك من الممكن إنجاز إلزامية التعليم من خالل التعليم التحضيري للمرحلة 
المفصلية، كتعليم توڤا )TUVA( وتعليم المعاهد الشعبية الُمخصص للُملزمين بالتعليم 

والتعليم األساسي للكبار. بإمكان الطالب الذين يحتاجون إلى دعم خاص بقدر كبير التقدم 
بالطلب لتعليم تيلما )TELMA(، حيث أنه ُيحضر للعمل وللحياة المستقلة.
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التعليم المتوسط بعد التعليم األساسي

يتم إنجاز تعليم المدرسة الثانوية في المدرسة الثانوية
يتم في المدرسة الثانوية تقديم تعليم ثانوي عام )lukio(. تعليم المدرسة الثانوية ال ُيؤهل 

ألي مهنة. بإمكان الطالب بعد تعليم المدرسة الثانوية مواصلة الدراسة في الجامعة أو 
جامعة العلوم التطبيقية. يكون في العادة في فنلندا للطالب المتقدمين بالطلب للدراسة في 

الجامعات شهادة امتحان إتمام الثانوية العامة.

الدراسة في المدرسة الثانوية تستغرق في العادة ثالث سنوات. تتضمن الدراسة دراسات 
إجبارية واختيارية. الطالب الذي أتم دراسة منهج المدرسة الثانوية يحصل على شهادة 

اتمام الدراسة في المدرسة الثانوية. 

بإمكان الطالب في نهاية المدرسة الثانوية أن ُيشارك أيًضا في امتحانات إتمام الثانوية 
العامة. هذا يعني أنه يؤدي امتحانات مختلف المواد الدراسية ويتمها.  الطالب الذي شارك 

.)YO في امتحانات اتمام الثانوية العامة ُيتم شهادة الثانوية العامة )مؤهل

يحصل الطالب الذي أتم شهادة الثانوية العامة على تأهيل عام لمواصلة التعليم. هذا يعني 
أن بإمكانه التقدم بالطلب للدراسة في جامعة العلوم التطبيقية أو في الجامعة. إتمام المنهج 
التعليمي للمدرسة الثانوية بدون شهادة الثانوية العامة يمنح المؤهل للتقدم بالطلب لجامعة 

العلوم التطبيقية ولكن ليس للجامعة.

المؤهل المهني األساسي يتم إنجازه في مؤسسة التعليم المهني
 يتم إنجاز المؤهل المهني األساسي في مؤسسة التعليم المهني 

)ammatillinen oppilaitos(. المؤهل يمنح الكفاءات األساسية لمهام العمل للمجال 
ولممارسة العمل الحر والمؤهل المهني الالزم لحياة العمل.
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تعليم المؤهل المهني األساسي يستغرق في العادة ثالث سنوات. يتضمن المؤهل أجزاء 
إجبارية للمؤهل واجزاء اختيارية. المؤهالت األساسية المهنية متوفرة لعشرات المجاالت 

المختلفة. يتم الحديث بقدر أكثر عن كل مؤهل أساسي من خالل االنترنت على خدمة 
.ePerusteet

 يحصل الطالب الذي أنجز المؤهل األساسي المهني على مؤهل عام لمواصلة الدراسة.
 بإمكانه تعميق مهاراته من خالل المؤهل العلمي المهني أو المؤهل العلمي المهني 

 التخصصي أو بالتقدم بالطلب للدراسة في جامعة العلوم التطبيقية أو في الجامعة.
 العديدون من طالب جامعة العلوم التطبيقية قد أنجزوا أّواًل المؤهل المهني األساسي 

وحصلوا على تجربة عمل.

المؤهل المزدوج يدمج المؤهل المهني األساسي وتعليم المدرسة 
الثانوية

 .)kaksoistutkinto( من الممكن في المرحلة المتوسطة إنجاز المؤهل المزدوج 
المؤهل المزدوج يعني أن الطالب ُينجز المؤهل المهني األساسي وباإلضافة لذلك المواد 
الدراسية للمدرسة الثانوية. بإمكان الطالب أن ُيشارك أيًضا في امتحانات الثانوية العامة 

.)YO وأن يحصل على شهادة الثانوية العامة )مؤهل

من الممكن إنجاز المؤهل المهني األساسي من خالل عقد التعلم في 
مكان العمل.

في عقد التعلم يتم إنجاز معظم تعليم المؤهل المهني األساسي في مكان العمل من خالل 
تأدية الوظائف العملية )oppisopimus(. يكون الطالب في عالقة العمل وُينجز باإلضافة 

لذلك دراسات نظرية في مؤسسة تعليم مهني.

23



التعليم التحضيري والخيارات االخرى قبل 
المرحلة المتوسطة

)TUVA( التعليم التحضيري لتعليم الحصول على مؤهل توڤا
التعليم التحضيري لتعليم الحصول على مؤهل توڤا يقوي المقومات لدى الطالب إلنجاز 

مؤهل المرحلة المتوسطة. هدف تعليم توڤا هو أن يتم قبول الطالب في تعليم المرحلة 
المتوسطة الذي يرغب به، أما خالل فترة تعليم توڤا أو بعده. 

يستغرق تعليم توڤا كحد أقصى سنة واحدة. بإمكان الطالب خالل فترة التعليم رفع عالمات 
التقييم للتعليم األساسي وأن ُينجز بعض دراسات المدرسة الثانوية أو التعليم المهني وأن 

يقوي كفاءاته الدراسية. الطالب لديه الحق في الحصول على التوجيه الشخصي والتوجيه 
اآلخر الالزم إلنجاز تعليم توڤا.

تعليم توڤا ُيناسبك، إذا: 
كنت تخضع لنطاق التعليم اإللزامي	 
قد أنجزت التعليم األساسي أو تعليما موازيا له.	 
كنت تحتاج إلى وقت إضافي الختيار التعليم المناسب لمواصلة الدراسة أو 	 

ترغب برفع عالماتك التقييمية في التعليم األساسي أو ُتريد أن تتعرف على 
مختلف الخيارات المتوفرة لمواصلة التعليم.

تريد تقوية مهارات اللغة الفنلندية أو اللغة السويدية لديك، قبل أن تنتقل للتعليم 	 
المتوسط.

كنت شخصا بالغا ولكنك لم ُتنجز مؤهال متوسطا بعد.	 

ُيقال أن تعليم توڤا هو تعليم للمرحلة المفصلية. ابتداًء من شهر أغسطس سنة 2022 
فإن تعليم توڤا يعوض التعليم السابق للمرحلة المفصلية وهو الصف العاشر وتعليم لوڤا 

.)Valma( وتعليم ڤالما )LUVA(

45



تعليم سنة المعهد للخاضعين لنطاق إلزامية التعليم
تعليم سنة المعهد للخاضعين لنطاق إلزامية التعليم ُمخصص للخاضعين لنطاق إلزامية 
التعليم الذين أتموا التعليم األساسي. بإمكان الطالب أثناء التعليم تحسين عالمات التقييم 

للتعليم األساسي والتحضير للتعليم المتوسط والبحث عن وجهة للحياة. ُينظم المعهد الشعبي 
التعليم. تعليم سنة المعهد للخاضعين لنطاق إلزامية التعليم يستغرق عاما دراسيا واحدا. 
يتضمن التعليم مضامين مشتركة للجميع وكذلك دراسات اختيارية حسب اهتمام الطالب.

)AIPE( التعليم األساسي للكبار
التعليم األساسي للكبار )AIPE( عبارة عن تعليم عام. من خالل التعليم األساسي للكبار 

بإمكان الطالب إنجاز المنهج التعليمي للتعليم األساسي والحصول على شهادة إتمام دراسة 
التعليم األساسي ورفع عالمات التقييم لشهادة إتمام دراسة التعليم األساسي وكذلك دراسة 

مواد دراسية للتعليم األساسي.

يحصل الطالب في بداية التعليم األساسي للكبار على خطة شخصية للدراسة. يتم إنشاء 
الخطة الشخصية للدراسة بناًء على المواد التعليمية التي يحتاج الطالب لدراستها، كي 

ُينجز هدفه من الدراسة.

التعليم األساسي للكبار يتضمن مرحلتين. تعليم المرحلة األولية توازي المواد الدراسية 
للصفوف 1 - 6 للتعليم األساسي. يدرس الطالب في المرحلة األولية مهارات القراءة 

 والكتابة، إذا لم تتوفر هذه المهارة لديه أو إذا كانت مهاراته منقوصة بشأنها.
 تعليم المرحلة النهائية يوازي المواد الدراسية للصفوف 7 - 9 للتعليم األساسي.

المرحلة األولية والمرحلة النهائية تستغرق 1 - 2 سنوات. الفترة التي يستغرقها التعليم 
األساسي للكبار فردية حسب الشخص. 
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التعليم األساسي للكبار ُيناسبك، إذا: 
عمرك 17 سنة أو أكبر من ذلك	 
تحتاج إلى شهادة إتمام الدراسة للتعليم األساسي أو إلى كفاءات دراسية، كي 	 

يكون بإمكانك مواصلة الدراسة في المرحلة المتوسطة.
تريد أن ترفع عالماتك التقييمية للتعليم األساسي أو تريد أن تدرس مادة 	 

دراسية واحدة أو أكثر للتعليم األساسي.
تحتاج إلى تعليم المرحلة األولية للتعليم األساسي، كمهارات القراءة والكتابة 	 

أو الرياضيات.

التعليم األساسي للكبار ُيناسب على سبيل المثال الطالب الذي انتقل إلى فنلندا أثناء المرحلة 
النهائية للتعليم األساسي، بحيث أنه لم يكن لديه متسع من الوقت إلنجاز التعليم األساسي 

حتى النهاية قبل سن البلوغ.

)TELMA( التعليم التحضيري للعمل وللحياة المستقلة تيلما
التعليم التحضيري للعمل وللحياة المستقلة تيلما ُمخصص ألولئك الطالب الذين يحتاجون 

إلى دعم خاص. تعليم تيلما عبارة عن تعليم خاص. يتم أثناء التعليم دراسة المهارات التي 
يحتاج إليها الطالب في البيت وفي حياة العمل وفي المجتمع. يستغرق التعليم كحد أقصى 

ثالث سنوات.
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هكذا تتقدم بطلب مكان الدراسة

تقديم الطلبات العام المشترك للدراسة بعد التعليم األساسي في شهر 
فبراير - مارس

تقديم الطلبات العام المشترك عبارة عن منظومة لتقديم الطلبات على مستوى الدولة، والتي 
يتم من خاللها بشكل مركزي التقدم بطلب التعليم الذي بعد التعليم األساسي. تقديم الطلبات 

العام المشترك للدراسة بعد التعليم األساسي يتم تنظيمه مرة واحدة في السنة في شهر 
فبراير - مارس.

َمن الذي بإمكانه أن يتقدم بالطلب؟ 
كل الطالب الذين في الصف 9 لمدرسة التعليم األساسي ُملزمون بتقديم الطلبات. 
من اإلجباري بالنسبة لهم التقدم بطلب مكان الدراسة للتعليم بعد التعليم األساسي 
من خالل تقديم الطلبات العام المشترك في الربيع. تقديم الطلبات العام المشترك 

في الربيع ُمخصص أيًضا لمقدمي الطلبات الذين انهوا التعليم األساسي، ولم 
ُينجزوا:

المنهج الدراسي للمدرسة الثانوية أو	 
مؤهال مهنيا أو	 
مؤهال دراسيا عاليا	 

ما هو التعليم الذي من الممكن التقدم بطلبه؟
من الممكن أثناء تقديم الطلبات العام المشترك في الربيع التقدم بطلب كحد أقصى 

 سبع نواٍح تعليمية. يتم تقديم الطلبات من خالل الخدمة الشبكية 
Opintopolku.fi. من الممكن بنفس استمارة الطلب التقدم بطلب:

تعليم المدرسة الثانوية	 
التعليم المهني	 
تعليم توڤا	 
تعليم سنة المعهد للخاضعين لنطاق إلزامية التعليم	 
تعليم تيلما.	 
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يتوجب على المتقدم بالطلب بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات المشاركة في اختبار القبول أو 
اختبار المالءمة، إذا حصل على دعوة لذلك. ال يتم تنظيم اختبار قبول أو اختبار مالءمة 

لكل أنواع التعليم. 

يتم قبول الطالب في العادة بناًء على عالمات تقييم شهادة إتمام الدراسة في التعليم 
األساسي. تكون نتائج القبول جاهزة في شهر يونيو. إذا حصل مقدم الطلب على مكان 
دراسة، فيتوجب عليه تقبله حتى اليوم الُمحدد لذلك. تبدأ الدراسة في الخريف. يتوجب 

على الخاضع لنطاق إلزامية التعليم أن ُيشارك في التعليم. 

من الممكن التقدم بالطلب من خالل الطلب التقديري بدون شهادة 
إتمام الدراسة للتعليم األساسي

من الممكن التقدم بالطلب من خالل تقديم الطلبات العام المشترك للتعليم بعد التعليم 
األساسي أيًضاً بدون شهادة إتمام الدراسة للتعليم األساسي. يتم القبول التقديري عندما 

ال يكون من الممكن مقارنة شهادة الدراسة لمقدم الطلب بالشهادة الفنلندية التي توازيها. 
إذا كان لدى مقدم الطلب ما يكفي من المتطلبات والشروط لدراسة التعليم المتوسط، 

فمن الممكن قبوله للدراسة في المدرسة الثانوية أو في التعليم المهني من خالل الطلب 
التقديري.

تقديم الطلبات بشكل مستمر للتعليم بعد التعليم األساسي يتواصل على 
مدار السنة

تقديم الطلبات بشكل مستمر للتعليم بعد التعليم األساسي يتواصل على مدار السنة. يتم 
استخدام تقديم الطلبات بشكل مستمر، عندما ال يحصل مقدم الطلب على مكان للدراسة 

من خالل تقديم الطلبات العام المشترك في الربيع. في تقديم الطلبات بشكل مستمر تقرر 
المؤسسات التعليمية مواعيد تقديم الطلبات وإجراءات تقديم الطلبات ومعايير القبول. 

معلومات عن التعليم وعن مواعيد تقديم الطلبات وعن إرشادات تقديم الطلبات وكذلك 
عن معايير القبول موجودة على صفحات اإلنترنت الخاصة بالمؤسسات التعليمية أو على 

.Opintopolku.fi الخدمة الشبكية

89



َمن الذي بإمكانه أن يتقدم بالطلب؟
بإمكانك التقدم بالطلب من خالل تقديم الطلبات بشكل مستمر، إذا:

لم تحصل على مكان للدراسة من خالل تقديم الطلبات العام المشترك للتعليم 	 
بعد التعليم األساسي

كنت ُتريد التقدم بالطلب إلنجاز مؤهل مهني أو أجزاء مؤهل	 
قد أنجزت من قبل مؤهال متوسطا أو مؤهل تعليم عاٍل أو	 
إذا كان لديك كفاءة اكتسبتها أثناء حياة العمل.	 

ما هو التعليم الذي من الممكن التقدم بطلبه؟
من الممكن التقديم بطلب التعليم بعد التعليم األساسي من خالل تقديم الطلبات 

بشكل مستمر:
للتعليم المهني	 
لتعليم توڤا	 
لتعليم سنة المعهد للخاضعين لنطاق إلزامية التعليم	 
لتعليم تيلما وكذلك	 
ألماكن الدراسة التي بقيت شاغرة بعد تقديم الطلبات العام المشترك للتعليم بعد 	 

التعليم األساسي، أيًضا لتعليم المدرسة الثانوية.

إذا لم يتم قبول مقدم الطلب في التعليم، فإن المؤسسة التعليمية توجهه إلى تعليم أو خدمات 
أخرى ُمناسبة.

التقدم بطلب التعليم األساسي للكبار يتم من خالل المؤسسة التعليمية
التقدم بطلب التعليم األساسي للكبار يتم ُمباشرًة من خالل المؤسسة التعليمية. يتم تنظيم 
التعليم األساسي للكبار في المدارس الثانوية لتعليم الكبار وفي المعاهد الشعبية وكذلك 
في جزء من مؤسسات التعليم المهني والمؤسسات التعليمية األخرى. تقرر المؤسسات 
التعليمية بنفسها بشأن أوقات تقديم الطلبات والقبول. معلومات عن التعليم وعن مواعيد 
تقديم الطلبات موجودة على صفحات اإلنترنت الخاصة بالمؤسسات التعليمية أو على 

.Opintopolku.fi الخدمة الشبكية
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تعرف بشكل أدق
ال تتردد في التواصل مع مرشدي التعليم. مرشدو التعليم أي )opo(، يعملون في 

المدارس. سوف تحصل منهم على المشورة والمساعدة، عندما ُتخطط للتعليم أو تتقدم 
بطلب مختلف أنواع التعليم أو عندما تفكر في المهنة التي ُتناسبك.

اذهب أيًضا للتعرف على المؤسسات التعليمية على سبيل المثال أيام األبواب المفتوحة.

معلومات إضافية عن التعليم المتوسط وعن التعليم التحضيري وعن الخيارات 
االخرى قبل مرحلة التعليم المتوسط باللغة الفنلندية واإلنجليزية:

www.opintopolku.fi

معلومات إضافية عن التعليم المتوسط بلغات أخرى: 

www.infofinland.fi

معلومات إضافية عن تعليم سنة المعهد للخاضعين لنطاق إلزامية التعليم من 
محرك البحث لتعليم المعاهد الشعبية باللغة الفنلندية:

www.kansanopistot.fi/koulutukset

http://www.opintopolku.fi
http://www.infofinland.fi
http://www.kansanopistot.fi/koulutukset

