
  
 

  

 

 
 
 

  
 

 

DEPARTEMENT  

BILDUNG, KULTUR UND SPORT 

Abteilung Volksschule 
 

 2022 /كانون الثانييناير

 

التي  مهنيةالتخّصصية الوالمدارس  (Mittelschulen) المدارس الثانويةمعلومات حول القبول في 
 (Berufsfachschulen mit Berufsmaturität)تُؤهل للحصول على الثانوية العامة المهنية 

متحان لتلميذات ولتالمذة المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي اقبول دون  .1
(Bezirksschule)  والمدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط(Sekundarschule) 

سط يُقبَل تالمذة المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي والمدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء متو
، المدرسة الثانوية للمعلوماتية (Wirtschaftsmittelschule WMS) قتصادانوية لالفي المدرسة الث

(Informatikmittelschule IMS) المدرسة الثانوية المتخصصة ،(Fachmittelschule FMS) 
 Berufsfachschulen) والمدارس التخّصصية المهنية التي تُؤهل للحصول على الثانوية العامة المهنية

mit Berufsmaturität BMS) .بناًء على عالماتهم في التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية 
 

تالمذة المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي لديهم إضافة إلى ذلك إمكانية التأهُّل إلى المدرسة 
 الشهادة السنوية.  بواسطة عالماتهم في التقرير المرحلي أو (Gymnasium)الثانوية 

المواد التي تُحَسب في القبول هي نفسها لتالمذة المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي ولتالمذة 
 المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط.

( يتم فقط قبول تالمذة الذي تقل Gymnasium, WMS, IMS, FMSفي المدارس المتوسطة )
سنة  18. أما التالمذة الذين تزيد أعمارهم على سنة عند دخولهم المدرسة المتوسطة 18أعمارهم عن 
 فال يتم قبولهم.

 النهائيالقبول المؤقت و .2

 النهائيفي نهاية الفصل األول من العام الدراسي  (4و 3الفقرة  انظر) ستوفى التالمذة المتطلباتاإذا 
قتصاد، الثانوية لالة الثانوية، المدرسة )التقرير المرحلي(، فسيتم قبولهم بصورة مؤقتة في المدرس

جتياز فترة تجربة لمدة االمدرسة الثانوية للمعلوماتية والمدرسة الثانوية المتخصصة. هذا يعني أن عليهم 
 فصل واحد في نوع المدرسة الثانوية التي سيذهبون إليها.

)الشهادة السنوية(  النهائيمن العام الدراسي الفصل الثاني نهاية في  ستوفى التالمذة المتطلباتاإذا 
قتصاد، المدرسة الثانوية للمعلوماتية المدرسة الثانوية لال، المدرسة الثانويةبشكل نهائي في  قبولهمفسيتم 

 والمدرسة الثانوية المتخصصة.

القبول في المدارس التخّصصية المهنية التي تُؤهل للحصول على الثانوية العامة المهنية يكون في 
 ستيفاء المتطلبات في نهاية الفصل األول وكذلك في نهاية الفصل الثاني.اعند الحالتين نهائي، أي 
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قبول تالمذة المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي في المدرسة الثانوية، المدرسة متطلبات  .3
قتصاد، المدرسة الثانوية للمعلوماتية، المدرسة الثانوية المتخصصة والمدارس الثانوية لال

 المهنية التي تُؤهل للحصول على الثانوية العامة المهنيةالتخّصصية 

من المدرسة المتوسطة  النهائيمتحان في المدرسة الثانوية يجب على تالمذة العام الدراسي اللقبول دون 
 ستيفاء المتطلبات التالية:اذات متطلبات أداء عالي 

ة في مادة الرياضيات واللغة األلمانية ن ال تقل العالمافي التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية يجب  •
 .4عن 

عالمات  .4.7 معدل العالمات في التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية يجب أن يبلغ على األقل •
الرياضيات واللغة األلمانية في التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية تُحَسْب مضاعفة لتحديد هذا 

 المعدل.

 
قتصاد، المدرسة الثانوية للمعلوماتية، المدرسة الثانوية المدرسة الثانوية لالمتحان في ان للقبول دو

المتخصصة والمدارس التخّصصية المهنية التي تُؤهل للحصول على الثانوية العامة المهنية يجب على 
ستيفاء المتطلبات االمتوسطة ذات متطلبات أداء عالي من المدرسة  النهائيتالمذة العام الدراسي 

 الية:الت
ن ال تقل العالمة في مادة الرياضيات واللغة األلمانية االمرحلي أو الشهادة السنوية يجب في التقرير  •

 .4عن 
عالمات  . 4.4 معدل العالمات في التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية يجب أن يبلغ على األقل •

 لتحديد هذا المعدل.مضاعفة الرياضيات واللغة األلمانية تُحَسْب 

 العالمات حساب معدل

 :العالمات التاليةمن معدل العالمات يتم حساب 

عالمات التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية للعام الدراسي النهائي في مواد الرياضيات  .أ
)تُحَسْب مضاعفة(، اللغة األلمانية )تُحَسْب مضاعفة(، اللغة الفرنسية، اللغة اإلنكليزية، التاريخ، 

 الكيمياءعلم األحياء، 

تُحَسْب  :من المواد الثالثة والتي هي التصميم الصوري / الموسيقى / الحركه والرياضة .ب
 العالمتين األحسن في التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية للعام الدراسي النهائي.

 عالمات الشهادة السنوية للصف القبل النهائي في مادتي الجغرافيا والفيزياء. .ت

اء متوسط في المدرسة الثانوية تالمذة المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أدمتطلبات قبول  .4
قتصاد، المدرسة الثانوية للمعلوماتية، المدرسة الثانوية المتخصصة والمدارس التخّصصية لال

 المهنية التي تُؤهل للحصول على الثانوية العامة المهنية

مدرسة الثانوية للمعلوماتية، المدرسة الثانوية قتصاد، المتحان في المدرسة الثانوية لالاللقبول دون 
المتخصصة والمدارس التخّصصية المهنية التي تُؤهل للحصول على الثانوية العامة المهنية يجب على 

ستيفاء المتطلبات امتوسط من المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء  النهائيتالمذة العام الدراسي 
 :تاليةال

الشهادة السنوية يجب أن ال تقل العالمة في مادة الرياضيات واللغة األلمانية في التقرير المرحلي أو  •
 .4 عن

. عالمات  5.3معدل العالمات في التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية يجب أن يبلغ على األقل  •
 لتحديد هذا المعدل. مضاعفة الرياضيات واللغة األلمانية تُحَسبْ 
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 العالمات حساب معدل

 :العالمات التاليةمن معدل العالمات يتم حساب 

عالمات التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية للعام الدراسي النهائي في مواد الرياضيات  .أ
)تُحَسْب مضاعفة(، اللغة األلمانية )تُحَسْب مضاعفة(، اللغة الفرنسية، اللغة اإلنكليزية، التاريخ، 

 الكيمياء ،الفيزياءعلم األحياء،  ،الجغرافيا

تُحَسْب  :ن المواد الثالثة والتي هي التصميم الصوري / الموسيقى / الحركه والرياضةم .ب
 العالمتين األحسن في التقرير المرحلي أو الشهادة السنوية للعام الدراسي النهائي.

حسب التنظيم الداخلي للمدرسة: إذا لم يكن هناك حصص تعليمية لمواد التاريخ، الجغرافيا، علم  .ت
الفيزياء أو الكيمياء في العام الدراسي النهائي تُحَسْب عالمة المادة من الشهادة السنوية األحياء، 

 للصف القبل النهائي.

 طريقة االعتراض  .5

المدرسة إن تخطي المعدل المتوسط للعالمات يعني القرار المتعلق في المسيرة التعليمية الالحقة، التي تقرر فيها 
ن طريقة ا. لذا فسطي والمدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء متوالمتوسطة ذات متطلبات أداء عال

هي ذاتها فيما يتعلق بالقرارات األخرى التي تتم ضمن المدرسة المتوسطة: في حال لم يتم االعتراض 
بعد  1الجهة المختصة بالقرار في البلديةوالمعلم، عندها تقوم والتلميذ التوصل إلى اتفاق بين األهل 

استماعها للطرفين مراعية بذلك الشكل القانوني باتخاذ قرار يتعلق بالمسيرة الدراسية الالحقة وبما 
 يتناسب مع القانون وموضوع االعتراض.

 متحان قبولاالقبول بواسطة  .6

للتالمذة متحان القبول مفتوح للتالمذة الذين يأتون من مدرسة خاصة، ينتقلون حديثاً إلى كانتون آركاو وا
 المدرسة الثانويةو، المدرسة الثانويةفي ويُسمح بالتقدُّم إلى اختبار القبول  متحان.االذين لم يتأّهلوا دون 

المدرسة المتوسطة لخريجي  المدرسة الثانوية المتخصصةو ،المدرسة الثانوية للمعلوماتيةوقتصاد، لال
المتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط ( والمدرسة Bezirksschuleذات متطلبات أداء عالي )

(Sekundarschule)داء األمتوسطة ذات متطلبات المدرسة الأما التقدُّم إلى امتحان القبول في  ؛
ه فيُ  متوسطال  .(Bezirksschuleالمدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي )لخريجي وجَّ

قتصاد، المدرسة الثانوية لال المدرسة الثانوية، المدرسة الثانويةفي القبول متحان ايمكن التقّدم إلى 
توسطة ذات متطلبات العام التالي إلنهاء المدرسة الم بدءاً من المدرسة الثانوية المتخصصةوللمعلوماتية 

المدارس التخّصصية في القبول متحان ا. المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي أداء متوسط أو
في كل يمكن تأديته في العام الدراسي النهائي.  على الثانوية العامة المهنيةالمهنية التي تُؤهل للحصول 

ختبار كل من مواد اللغة االلمانية، اللغة الفرنسية، اللغة اإلنكليزية والرياضيات امتحانات القبول يجري ا
 خطياً.

 التسجيل .7

يستطيع تالمذة العام الدراسي النهائي من المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عالي والمدرسة 
المتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط وبموافقة الوالدين تسجيل أنفسهم في المدرسة الثانوية المرغوب 

 الخاص ب فبراير عبر موقع التسجيل 28تاريخ حتى بها وذلك 

                                                      
ِّض أحد أعضاءه أو مجلس إدارة المدرسة بالنظر في القرارات ويمكن لمجلس البلدية أن يتحمل مجلس البلدية المسؤولية الكاملة عن المدرسة.  1 يُفو 

د كُل بلدية في تقبيل القرارات المهنية.  ، منلالستئنافالمدرسية القابلة  خاص، ماهية الجهة المختصة بالنظر في حاالت القرارات شريعٍ وتُحد ِّ

 المدرسية القابلة لالستئناف.
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(Departement Bildung, Kultur und Sport)  

 www.ag.ch/mittelschulen > Schultyp > Anmeldung  

 معلومات اضافية .8

www.ag.ch/leistungsbeurteilung-من المعلومات في الرابط  تجدون المزيد
volksschule  >Übertrittsverfahren. 

https://www.ag.ch/de/bks/berufsbildung_mittelschulen/mittelschulen/mittelschulen.jsp
http://www.ag.ch/leistungsbeurteilung-volksschule
http://www.ag.ch/leistungsbeurteilung-volksschule

