


Drehbuch-Umgangsarabisch 
 
Text zu Folie 1: 
 

 إلى أين بعد سن الرابعة عشر؟
 ماذا بعد الصف الثامن؟

 
 ،حضرة أهالي وأولياء أمورالطالب األعزاء

ي يمكن من تال المتاحة بعد الصف الثامن العديد المسارات التعليمية هناكحياتهم. في أطفالكم على مفترق طريق مهم 
 عني الكثير من األسئلة!ت العديد من االمسارات التعليمية ،مستقبل طفلكم التعليمي. طبعاخاللها رسم 

، أنواع المدارس المختلفة، ومعلومات مهمة عن المتاحة لمحة عامة عن مسارات التدريب كميعطيسوف الفيديو  هذا
 التدريب المهني.
 .ناجح للحياةوتخطيط التعليم الجيد هو األساس لمستقبل مهني  أن: كما نعلم جميعا

 التعليمية أطفالكمخيارات على  -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  - اكبير اتأثيرتملكون أولياء األمور،  مبصفتك
 . والمهنية

 الخصوص. ذا التوجيه، طلب اإلستشارة من ذوي الخبرة لإلجابة على أسئلتكم واستفساراتكم به بالطبع االمر يستحق ذاوه
 

 فرص التعليم المتاحة بعد الصف الثامن؟ ما هي
 

Text zu Folie 2: 
 

 هي المسارات التعليمية المتاحة أمامه؟ ماطفلي حاليا؟ يدرس أي مرحلة دراسية في 
 
المتاحة:  تعليمه؟ أمامه عدة خيارات من المدارس بإكمالالمدرسة المتوسطة؟ ويرغب في طفلكم حالًيا هل يدرس  -

 سنوات، أو خمس سنوات.  أربعمدرسة مدة دراستها ثالث سنوات،  ة وحدة،مدرسة مدة دراستها سن
الصف الثامن ويرغب بدراسة مهنة تدريبية؟  إذن عليه بمعظم الحاالت اإللتحاق بمدرسة  حاليا فيطفلكم هل يدرس  -

ة اإللتحاق بالمدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة التخصصي المثال،على سبيل  -لمدة سنة وحدة 
(Polytechnische/Fachmittelschule) 
العروضات التعليمية أو المسارات هناك العديد من االحتياجات التعليمية الخاصة؟   مدرسة لذويفي طفلكم  يدرسهل -

 جميع أنواع المدارس مفتوحة أمامه. المبدأ،من حيث ، والتعليمية متاحة حسب احتياجات الطفل
في يبقى  أن طفللل يمكن بالطبع ؟(AHS-Unterstufe)طفلكم حالًيا في المستوى األدنى من الثانوية العامة يدرس هل  -

 .(Maturaال )المسار التعليمي ويكمل للمستوى األعلى حتى يتخرج من الثانوية العامة  هذا
 ؟ من الماتوراتخرج الالوقت  يرغب بنفساإلنتقال لنوع آخر من المدارس، ولكن بهل يرغب طفلكم  -
يدرس المهنة اللي يرغبها ويتخرج من الماتورا بنفس أن  ، هكذا يكون باستطاعتهخيار المدارس المهنية العليا لديه ناه

 الوقت.
ل ثبيتناسب مع ميول طفلكم، مواهبه وإهتماماته م ذيختيار بين عدة إختصاصات اإلختصاص الاإلممكن من ال

، السياحة ، األزياء ، الفن ، الشؤون  االقتصاد واإللكترونيات، التقنية،المجاالت  اإلختصاصات في مجال المعلوماتية،
 االجتماعية وغيرهم.

 
Text zu Folie 3: 
 

 بعد الصف الثامن مسارات التعليمية المتاحةنظرة عامة على ال
 
 بعد الصف الثامن: ااإللتحاق بهلطالب ل يمكنأربعة مسارات تعليمية أساسية هناك  

 
 Polytechnische) غالبا ما يتبعها تدريب مهني -المدرسة المهنية التحضيرية  - ١

 Schule/Fachmittelschule) 
  

  (-Berufsbildende mittlere Schule BMS)مدرسة التعليم المهني المتوسط  - ٢

Drehbuch-Umgangsarabisch 
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  (Inklusive Bildung – Sonderschule) لتعليم التكميلي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةباإلضافة لمسار ا
 

Text zu Folie 4: 
 

 بعد الصف الثامن بالتفصيل مسارات المتاحةال
 

التعليمي  المسار (Poly/Fachmittelschule)المدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة التخصصية نبدأ باعتبار  سوف
 عامة فكرةأخذ طفلكم من خاللها تجربة مجاالت مختلفة و يستطيع المدرسة هي سنة واحدةذه هفي مدة الدراسة . األول

 .المستقبلدراستها في  يرغب المهنة اللي أكثر علىعن قرب يتعرف عن الحياة المهنية و
 

Text zu Folie 5: 
 المسار التعليمي األول:

 
  المدرسة المهنية التحضيرية / المدرسة التخصصية + مهنة تدريبة
(Polytechnische Schule/Fachmittelschule + Lehre) 

 
 

: مهن بمجال المعادن، اإللكترونيات، منها ،مختلف المجاالتفي المدراس إختصاصات عديدة من النوع  يضم هذا
الشؤون االجتماعية. بعد اإلنتهاء من المدرسة  ومهن الخدمات، السياحةالمعلوماتية، الميكاترونيك، البناء / الخشب، 

مهنة  ٢٠٠أكثر من  يوجدالشباب لدراسة مهن تدريبة من المهن المتاحة بعدها. حيث  الكثير ينضمالمهنية التحضيرية 
 سنوات حسب التخصص. ٤إلى  ٣ منمتاحة أمام الطالب. مدة دراسة المهن التدريبية يتراوح تدريبية 
مدرسة من أي طالب اإلنتقال من المدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة المتوسطة التخصصية إلى لل يمكنبالطبع، 

إذا كان يستوفي شروط المدرسة  مدرسة من مدارس التعليم المهني العالي،أي مدارس التعليم المهني المتوسط أو 
 العالمات المدرسية مثال.كالمطلوبة 

 
 
 

Text zu Folie 6: 
 المسار التعليمي الثاني:

 
 (BMS Berufsbildende mittlere Schulen) مدارس التعليم المهني المتوسط

 
سنوات أو المدرسة  3المدرسة التجارية ومدة الدراسة فيها  المثال،مدارس التعليم المهني المتوسط على سبيل تشمل 

طالب بعد االنتهاء من الدراسة بمدارس التعليم المهني لل يمكنسنوات.  من حيث المبدأ  4التخصصية ومدة الدراسة فيها 
في وتقديم الماتورا. ( Aufbaulehrgang)   للدورة التدريبية المتقدمة  أو اإلنتسابالمهنية،  أن يبدأ حياتهالمتوسط يا 

 سنة إضافية.الطالب  يدرس الحالةهذه 
 
 

Text zu Folie 7: 
 

 المسار التعليمي الثالث:
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 ،حضرة أهالي وأولياء أمورالطالب األعزاء

ي يمكن من تال المتاحة بعد الصف الثامن العديد المسارات التعليمية هناكحياتهم. في أطفالكم على مفترق طريق مهم 
 عني الكثير من األسئلة!ت العديد من االمسارات التعليمية ،مستقبل طفلكم التعليمي. طبعاخاللها رسم 

، أنواع المدارس المختلفة، ومعلومات مهمة عن المتاحة لمحة عامة عن مسارات التدريب كميعطيسوف الفيديو  هذا
 التدريب المهني.
 .ناجح للحياةوتخطيط التعليم الجيد هو األساس لمستقبل مهني  أن: كما نعلم جميعا

 التعليمية أطفالكمخيارات على  -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  - اكبير اتأثيرتملكون أولياء األمور،  مبصفتك
 . والمهنية

 الخصوص. ذا التوجيه، طلب اإلستشارة من ذوي الخبرة لإلجابة على أسئلتكم واستفساراتكم به بالطبع االمر يستحق ذاوه
 

 فرص التعليم المتاحة بعد الصف الثامن؟ ما هي
 

Text zu Folie 2: 
 

 هي المسارات التعليمية المتاحة أمامه؟ ماطفلي حاليا؟ يدرس أي مرحلة دراسية في 
 
المتاحة:  تعليمه؟ أمامه عدة خيارات من المدارس بإكمالالمدرسة المتوسطة؟ ويرغب في طفلكم حالًيا هل يدرس  -

 سنوات، أو خمس سنوات.  أربعمدرسة مدة دراستها ثالث سنوات،  ة وحدة،مدرسة مدة دراستها سن
الصف الثامن ويرغب بدراسة مهنة تدريبية؟  إذن عليه بمعظم الحاالت اإللتحاق بمدرسة  حاليا فيطفلكم هل يدرس  -

ة اإللتحاق بالمدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة التخصصي المثال،على سبيل  -لمدة سنة وحدة 
(Polytechnische/Fachmittelschule) 
العروضات التعليمية أو المسارات هناك العديد من االحتياجات التعليمية الخاصة؟   مدرسة لذويفي طفلكم  يدرسهل -

 جميع أنواع المدارس مفتوحة أمامه. المبدأ،من حيث ، والتعليمية متاحة حسب احتياجات الطفل
في يبقى  أن طفللل يمكن بالطبع ؟(AHS-Unterstufe)طفلكم حالًيا في المستوى األدنى من الثانوية العامة يدرس هل  -

 .(Maturaال )المسار التعليمي ويكمل للمستوى األعلى حتى يتخرج من الثانوية العامة  هذا
 ؟ من الماتوراتخرج الالوقت  يرغب بنفساإلنتقال لنوع آخر من المدارس، ولكن بهل يرغب طفلكم  -
يدرس المهنة اللي يرغبها ويتخرج من الماتورا بنفس أن  ، هكذا يكون باستطاعتهخيار المدارس المهنية العليا لديه ناه

 الوقت.
ل ثبيتناسب مع ميول طفلكم، مواهبه وإهتماماته م ذيختيار بين عدة إختصاصات اإلختصاص الاإلممكن من ال

، السياحة ، األزياء ، الفن ، الشؤون  االقتصاد واإللكترونيات، التقنية،المجاالت  اإلختصاصات في مجال المعلوماتية،
 االجتماعية وغيرهم.

 
Text zu Folie 3: 
 

 بعد الصف الثامن مسارات التعليمية المتاحةنظرة عامة على ال
 
 بعد الصف الثامن: ااإللتحاق بهلطالب ل يمكنأربعة مسارات تعليمية أساسية هناك  

 
 Polytechnische) غالبا ما يتبعها تدريب مهني -المدرسة المهنية التحضيرية  - ١

 Schule/Fachmittelschule) 
  

  (-Berufsbildende mittlere Schule BMS)مدرسة التعليم المهني المتوسط  - ٢
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 /AHS – Oberstufe)مدارس الثانوية العامة المستوى األعلى من األعلى المستوى  - ٤

Oberstufenrealgymnasium) 
 

  (Inklusive Bildung – Sonderschule) لتعليم التكميلي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةباإلضافة لمسار ا
 

Text zu Folie 4: 
 

 بعد الصف الثامن بالتفصيل مسارات المتاحةال
 

التعليمي  المسار (Poly/Fachmittelschule)المدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة التخصصية نبدأ باعتبار  سوف
 عامة فكرةأخذ طفلكم من خاللها تجربة مجاالت مختلفة و يستطيع المدرسة هي سنة واحدةذه هفي مدة الدراسة . األول

 .المستقبلدراستها في  يرغب المهنة اللي أكثر علىعن قرب يتعرف عن الحياة المهنية و
 

Text zu Folie 5: 
 المسار التعليمي األول:

 
  المدرسة المهنية التحضيرية / المدرسة التخصصية + مهنة تدريبة
(Polytechnische Schule/Fachmittelschule + Lehre) 

 
 

: مهن بمجال المعادن، اإللكترونيات، منها ،مختلف المجاالتفي المدراس إختصاصات عديدة من النوع  يضم هذا
الشؤون االجتماعية. بعد اإلنتهاء من المدرسة  ومهن الخدمات، السياحةالمعلوماتية، الميكاترونيك، البناء / الخشب، 

مهنة  ٢٠٠أكثر من  يوجدالشباب لدراسة مهن تدريبة من المهن المتاحة بعدها. حيث  الكثير ينضمالمهنية التحضيرية 
 سنوات حسب التخصص. ٤إلى  ٣ منمتاحة أمام الطالب. مدة دراسة المهن التدريبية يتراوح تدريبية 
مدرسة من أي طالب اإلنتقال من المدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة المتوسطة التخصصية إلى لل يمكنبالطبع، 

إذا كان يستوفي شروط المدرسة  مدرسة من مدارس التعليم المهني العالي،أي مدارس التعليم المهني المتوسط أو 
 العالمات المدرسية مثال.كالمطلوبة 

 
 
 

Text zu Folie 6: 
 المسار التعليمي الثاني:

 
 (BMS Berufsbildende mittlere Schulen) مدارس التعليم المهني المتوسط

 
سنوات أو المدرسة  3المدرسة التجارية ومدة الدراسة فيها  المثال،مدارس التعليم المهني المتوسط على سبيل تشمل 

طالب بعد االنتهاء من الدراسة بمدارس التعليم المهني لل يمكنسنوات.  من حيث المبدأ  4التخصصية ومدة الدراسة فيها 
في وتقديم الماتورا. ( Aufbaulehrgang)   للدورة التدريبية المتقدمة  أو اإلنتسابالمهنية،  أن يبدأ حياتهالمتوسط يا 

 سنة إضافية.الطالب  يدرس الحالةهذه 
 
 

Text zu Folie 7: 
 

 المسار التعليمي الثالث:
 

 (BHS Berufsbildende höhere Schulen) مدارس التعليم المهني العالي
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خدمات• 
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 (BHS-Berufbildende höhere Schule) مدرسة التعليم المهني العالي - ٣
 /AHS – Oberstufe)مدارس الثانوية العامة المستوى األعلى من األعلى المستوى  - ٤

Oberstufenrealgymnasium) 
 

  (Inklusive Bildung – Sonderschule) لتعليم التكميلي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةباإلضافة لمسار ا
 

Text zu Folie 4: 
 

 بعد الصف الثامن بالتفصيل مسارات المتاحةال
 

التعليمي  المسار (Poly/Fachmittelschule)المدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة التخصصية نبدأ باعتبار  سوف
 عامة فكرةأخذ طفلكم من خاللها تجربة مجاالت مختلفة و يستطيع المدرسة هي سنة واحدةذه هفي مدة الدراسة . األول

 .المستقبلدراستها في  يرغب المهنة اللي أكثر علىعن قرب يتعرف عن الحياة المهنية و
 

Text zu Folie 5: 
 المسار التعليمي األول:

 
  المدرسة المهنية التحضيرية / المدرسة التخصصية + مهنة تدريبة
(Polytechnische Schule/Fachmittelschule + Lehre) 

 
 

: مهن بمجال المعادن، اإللكترونيات، منها ،مختلف المجاالتفي المدراس إختصاصات عديدة من النوع  يضم هذا
الشؤون االجتماعية. بعد اإلنتهاء من المدرسة  ومهن الخدمات، السياحةالمعلوماتية، الميكاترونيك، البناء / الخشب، 

مهنة  ٢٠٠أكثر من  يوجدالشباب لدراسة مهن تدريبة من المهن المتاحة بعدها. حيث  الكثير ينضمالمهنية التحضيرية 
 سنوات حسب التخصص. ٤إلى  ٣ منمتاحة أمام الطالب. مدة دراسة المهن التدريبية يتراوح تدريبية 
مدرسة من أي طالب اإلنتقال من المدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة المتوسطة التخصصية إلى لل يمكنبالطبع، 

إذا كان يستوفي شروط المدرسة  مدرسة من مدارس التعليم المهني العالي،أي مدارس التعليم المهني المتوسط أو 
 العالمات المدرسية مثال.كالمطلوبة 

 
 
 

Text zu Folie 6: 
 المسار التعليمي الثاني:

 
 (BMS Berufsbildende mittlere Schulen) مدارس التعليم المهني المتوسط

 
سنوات أو المدرسة  3المدرسة التجارية ومدة الدراسة فيها  المثال،مدارس التعليم المهني المتوسط على سبيل تشمل 

طالب بعد االنتهاء من الدراسة بمدارس التعليم المهني لل يمكنسنوات.  من حيث المبدأ  4التخصصية ومدة الدراسة فيها 
في وتقديم الماتورا. ( Aufbaulehrgang)   للدورة التدريبية المتقدمة  أو اإلنتسابالمهنية،  أن يبدأ حياتهالمتوسط يا 

 سنة إضافية.الطالب  يدرس الحالةهذه 
 
 

Text zu Folie 7: 
 

 المسار التعليمي الثالث:
 

 (BHS Berufsbildende höhere Schulen) مدارس التعليم المهني العالي
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المسارات التعليمية المتاحة بعد الصف الثامن بالتفصيل
المدارس التخصصية المهنية/ مدارس التعليم المهني المتوسط-٢

Berufsbildende mittlere Schulen/ Fachschulen

سنوات٤إلى ٣: المدة

مدرسة إدارة األعمال
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اإلجتماعيةالمدرسة المهنية لمهن الشؤون 
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مدرسة الموضة
المدرسة الفندقية المهنية
(قطاع المطاعم)مدرسة الضيافة المهنية 
مدرسة الزراعة المهنية

wien.arbeiterkammer.at

المسارات التعليمية المتاحة بعد الصف الثامن بالتفصيل
المدارس التخصصية المهنية/ مدارس التعليم المهني المتوسط-٢

Berufsbildende mittlere Schulen/ Fachschulen

سنوات٤إلى ٣: المدة

مدرسة إدارة األعمال
اإلقتصاديةمدرسة المهن 

اإلجتماعيةالمدرسة المهنية لمهن الشؤون 
المدرسة المهنية للمساعدين التربويين في رياض األطفال

مدرسة الموضة
المدرسة الفندقية المهنية
(قطاع المطاعم)مدرسة الضيافة المهنية 
مدرسة الزراعة المهنية

wien.arbeiterkammer.at

المسارات التعليمية المتاحة بعد الصف الثامن بالتفصيل
المدارس التخصصية المهنية/ مدارس التعليم المهني المتوسط-٢

Berufsbildende mittlere Schulen/ Fachschulen

سنوات٤إلى ٣: المدة

مدرسة إدارة األعمال
اإلقتصاديةمدرسة المهن 

اإلجتماعيةالمدرسة المهنية لمهن الشؤون 
المدرسة المهنية للمساعدين التربويين في رياض األطفال

مدرسة الموضة
المدرسة الفندقية المهنية
(قطاع المطاعم)مدرسة الضيافة المهنية 
مدرسة الزراعة المهنية



، HAK، األكاديميات التجارية  HTLوتشمل المدارس التقنية العليا، سنوات 5مدارس التعليم المهني العالي في مدة الدراسة 
مجال رياض األطفال أي ل الموضة ، السياحة ، والتعليم األساسي ثالمدارس العليا المتخصصة بمختلف المجاالت  م

 وغيرها من المجاالت.  
 المعايير هي العالمات الدراسية.  هذه ومن أهم خاصة بهاكل مدرسة معايير قبول ل

 
 

Text zu Folie 8: 
عليمي الرابع:المسار الت  

 
 (AHS Oberstufe/Oberstufenrealgymnasium ORG)لمستوى األعلى من مدارس الثانوية العامة ا

 
 

 ٤مدة الدراسة  AHS-Oberstufe / Oberstufenrealgymnasiumالمستوى األعلى من الثانوية العامة في فرعي 
 سنوات وتنتهي بإمتحان الماتورا. 

بها بعد إجتياز  اإللتحاقمكن للطالب يمثل الموسيقى، اللغات، العلوم والرياضة، و عدة فروعمدارس الثانوية العامة تشمل 
 .Mittelschuleبعد إجتياز  االمدرسة المتوسطة  أو AHS-Unterstufeالمستوى األدنى من الثانوية العامة

 
 .بعد الصف الثامنطفلكم  بهايلتحق أن كن يماللي خذنا نظرة عامة عن أنواع المدراس نكون قد أ هكذا

 
 .المدارسبهذه يستوفي شروط القبول الخاصة عليه أن  طفلكم،وبغض النظر عن نوع المدرسة التي يرغب فيها 

 
Text zu Folie 9: 
 

 شروط القبول / امتحانات القبول
 

كان يرغب في  نإسواء مدرسة مهنية أو مدرسة ثانوية أو حتى  اإللتحاق بها،طفلكم  تي يرغبنوع المدرسة ال أيا كان
  .لثانوية العامةامدرسة الى من المدرسة المتوسطة أو المهنية  كأن يرغب باإلنتقالمثال  مدرسة أخرىمن مدرسة ل اإلنتقال

عن شروط القبول  االستفسار هيلمرغوب فيها مكان بالمدرسة ايجب إتباعها للحصول على من أهم الخطوات اللي 
تخوله اإللتحاق الدراسية  طفلكمهل عالمات ، العالمات الدراسية أهم شروط القبولتعتبر حيث  .المدرسةذه الخاصة به

 المدرسة؟ بهذه
يمكن أن يخضع عض المدارس في ب، ألخرىان شروط القبول تختلف من مدرسة  علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار أيضا

 مدارس الفنونفي القبول  كإجراءات غيرهامن تكون إجراءات القبول أطول  أن ويمكنإضافي، الطفل إلمتحان قبول 
 .مثال

 
 

 
Text zu Folie 10: 
 

 التدريب المهني: كيف يعمل النظام المزدوج؟
 

 ٤ إلى ٣ من Lehreال في . مدة الدراسة Lehreمهني اليبدأ بالتدريب  أن يمكن للطفلبعد االنتهاء من التعليم اإللزامي، 
 النمسا.في مهنة تدريبية  ٢٠٠حوالي أكثر من  هناكسنوات حسب المهنة التدربية. 

أتيحت  إذاأسهل إختيار المهنة التدريبية  قراريصبح و. المهنة التدريبية مع مواهب الطفل واهتماماته ن تتوافقمن المهم أ
 Berufspraktischeينتسب لما يسمى أيام التدريب المهني التجريبية كأن ف، مثال ئوظا عدة يجرب الفرصة للطفل أن

Tage: المستقبل.تي يرغب دراستها في فكرة أقرب عن الوظيفة ال الطفل يأخذ هكذا 
قد على الرغم من البحث المكثف على مكان للتدريب،  لكن البحث عن الوظيفة التدريبية من قبل األهل والطفل معا.يجب 

مكتب العمل كباحث عن وظيفة في لحالة، يسجل نفسه افي هذه يحصل على وظيفة تدريبية.  ن يجد أوالطفل أ ال يستطيع
العمل مكتب في ل الطفل يسجتم تمن بداية الصف التاسع. إذا  القيام بذلك ، ويمكنمكان للتدريبعن للتدريب مهني أو 

 من خالل مساعدته بالبحث على مكان للتدريب.  همكتب العمل الدعم ليقدم  مهني،عن تدريب  كباحث

 (BHS-Berufbildende höhere Schule) مدرسة التعليم المهني العالي - ٣
 /AHS – Oberstufe)مدارس الثانوية العامة المستوى األعلى من األعلى المستوى  - ٤

Oberstufenrealgymnasium) 
 

  (Inklusive Bildung – Sonderschule) لتعليم التكميلي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةباإلضافة لمسار ا
 

Text zu Folie 4: 
 

 بعد الصف الثامن بالتفصيل مسارات المتاحةال
 

التعليمي  المسار (Poly/Fachmittelschule)المدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة التخصصية نبدأ باعتبار  سوف
 عامة فكرةأخذ طفلكم من خاللها تجربة مجاالت مختلفة و يستطيع المدرسة هي سنة واحدةذه هفي مدة الدراسة . األول

 .المستقبلدراستها في  يرغب المهنة اللي أكثر علىعن قرب يتعرف عن الحياة المهنية و
 

Text zu Folie 5: 
 المسار التعليمي األول:

 
  المدرسة المهنية التحضيرية / المدرسة التخصصية + مهنة تدريبة
(Polytechnische Schule/Fachmittelschule + Lehre) 

 
 

: مهن بمجال المعادن، اإللكترونيات، منها ،مختلف المجاالتفي المدراس إختصاصات عديدة من النوع  يضم هذا
الشؤون االجتماعية. بعد اإلنتهاء من المدرسة  ومهن الخدمات، السياحةالمعلوماتية، الميكاترونيك، البناء / الخشب، 

مهنة  ٢٠٠أكثر من  يوجدالشباب لدراسة مهن تدريبة من المهن المتاحة بعدها. حيث  الكثير ينضمالمهنية التحضيرية 
 سنوات حسب التخصص. ٤إلى  ٣ منمتاحة أمام الطالب. مدة دراسة المهن التدريبية يتراوح تدريبية 
مدرسة من أي طالب اإلنتقال من المدرسة المهنية التحضيرية أو المدرسة المتوسطة التخصصية إلى لل يمكنبالطبع، 

إذا كان يستوفي شروط المدرسة  مدرسة من مدارس التعليم المهني العالي،أي مدارس التعليم المهني المتوسط أو 
 العالمات المدرسية مثال.كالمطلوبة 

 
 
 

Text zu Folie 6: 
 المسار التعليمي الثاني:

 
 (BMS Berufsbildende mittlere Schulen) مدارس التعليم المهني المتوسط

 
سنوات أو المدرسة  3المدرسة التجارية ومدة الدراسة فيها  المثال،مدارس التعليم المهني المتوسط على سبيل تشمل 

طالب بعد االنتهاء من الدراسة بمدارس التعليم المهني لل يمكنسنوات.  من حيث المبدأ  4التخصصية ومدة الدراسة فيها 
في وتقديم الماتورا. ( Aufbaulehrgang)   للدورة التدريبية المتقدمة  أو اإلنتسابالمهنية،  أن يبدأ حياتهالمتوسط يا 

 سنة إضافية.الطالب  يدرس الحالةهذه 
 
 

Text zu Folie 7: 
 

 المسار التعليمي الثالث:
 

 (BHS Berufsbildende höhere Schulen) مدارس التعليم المهني العالي
 
 

، HAK، األكاديميات التجارية  HTLوتشمل المدارس التقنية العليا، سنوات 5مدارس التعليم المهني العالي في مدة الدراسة 
مجال رياض األطفال أي ل الموضة ، السياحة ، والتعليم األساسي ثالمدارس العليا المتخصصة بمختلف المجاالت  م

 وغيرها من المجاالت.  
 المعايير هي العالمات الدراسية.  هذه ومن أهم خاصة بهاكل مدرسة معايير قبول ل

 
 

Text zu Folie 8: 
عليمي الرابع:المسار الت  

 
 (AHS Oberstufe/Oberstufenrealgymnasium ORG)لمستوى األعلى من مدارس الثانوية العامة ا

 
 

 ٤مدة الدراسة  AHS-Oberstufe / Oberstufenrealgymnasiumالمستوى األعلى من الثانوية العامة في فرعي 
 سنوات وتنتهي بإمتحان الماتورا. 

بها بعد إجتياز  اإللتحاقمكن للطالب يمثل الموسيقى، اللغات، العلوم والرياضة، و عدة فروعمدارس الثانوية العامة تشمل 
 .Mittelschuleبعد إجتياز  االمدرسة المتوسطة  أو AHS-Unterstufeالمستوى األدنى من الثانوية العامة

 
 .بعد الصف الثامنطفلكم  بهايلتحق أن كن يماللي خذنا نظرة عامة عن أنواع المدراس نكون قد أ هكذا

 
 .المدارسبهذه يستوفي شروط القبول الخاصة عليه أن  طفلكم،وبغض النظر عن نوع المدرسة التي يرغب فيها 

 
Text zu Folie 9: 
 

 شروط القبول / امتحانات القبول
 

كان يرغب في  نإسواء مدرسة مهنية أو مدرسة ثانوية أو حتى  اإللتحاق بها،طفلكم  تي يرغبنوع المدرسة ال أيا كان
  .لثانوية العامةامدرسة الى من المدرسة المتوسطة أو المهنية  كأن يرغب باإلنتقالمثال  مدرسة أخرىمن مدرسة ل اإلنتقال

عن شروط القبول  االستفسار هيلمرغوب فيها مكان بالمدرسة ايجب إتباعها للحصول على من أهم الخطوات اللي 
تخوله اإللتحاق الدراسية  طفلكمهل عالمات ، العالمات الدراسية أهم شروط القبولتعتبر حيث  .المدرسةذه الخاصة به

 المدرسة؟ بهذه
يمكن أن يخضع عض المدارس في ب، ألخرىان شروط القبول تختلف من مدرسة  علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار أيضا

 مدارس الفنونفي القبول  كإجراءات غيرهامن تكون إجراءات القبول أطول  أن ويمكنإضافي، الطفل إلمتحان قبول 
 .مثال

 
 

 
Text zu Folie 10: 
 

 التدريب المهني: كيف يعمل النظام المزدوج؟
 

 ٤ إلى ٣ من Lehreال في . مدة الدراسة Lehreمهني اليبدأ بالتدريب  أن يمكن للطفلبعد االنتهاء من التعليم اإللزامي، 
 النمسا.في مهنة تدريبية  ٢٠٠حوالي أكثر من  هناكسنوات حسب المهنة التدربية. 

أتيحت  إذاأسهل إختيار المهنة التدريبية  قراريصبح و. المهنة التدريبية مع مواهب الطفل واهتماماته ن تتوافقمن المهم أ
 Berufspraktischeينتسب لما يسمى أيام التدريب المهني التجريبية كأن ف، مثال ئوظا عدة يجرب الفرصة للطفل أن

Tage: المستقبل.تي يرغب دراستها في فكرة أقرب عن الوظيفة ال الطفل يأخذ هكذا 
قد على الرغم من البحث المكثف على مكان للتدريب،  لكن البحث عن الوظيفة التدريبية من قبل األهل والطفل معا.يجب 

مكتب العمل كباحث عن وظيفة في لحالة، يسجل نفسه افي هذه يحصل على وظيفة تدريبية.  ن يجد أوالطفل أ ال يستطيع
العمل مكتب في ل الطفل يسجتم تمن بداية الصف التاسع. إذا  القيام بذلك ، ويمكنمكان للتدريبعن للتدريب مهني أو 

 من خالل مساعدته بالبحث على مكان للتدريب.  همكتب العمل الدعم ليقدم  مهني،عن تدريب  كباحث

، HAK، األكاديميات التجارية  HTLوتشمل المدارس التقنية العليا، سنوات 5مدارس التعليم المهني العالي في مدة الدراسة 
مجال رياض األطفال أي ل الموضة ، السياحة ، والتعليم األساسي ثالمدارس العليا المتخصصة بمختلف المجاالت  م

 وغيرها من المجاالت.  
 المعايير هي العالمات الدراسية.  هذه ومن أهم خاصة بهاكل مدرسة معايير قبول ل

 
 

Text zu Folie 8: 
عليمي الرابع:المسار الت  

 
 (AHS Oberstufe/Oberstufenrealgymnasium ORG)لمستوى األعلى من مدارس الثانوية العامة ا

 
 

 ٤مدة الدراسة  AHS-Oberstufe / Oberstufenrealgymnasiumالمستوى األعلى من الثانوية العامة في فرعي 
 سنوات وتنتهي بإمتحان الماتورا. 

بها بعد إجتياز  اإللتحاقمكن للطالب يمثل الموسيقى، اللغات، العلوم والرياضة، و عدة فروعمدارس الثانوية العامة تشمل 
 .Mittelschuleبعد إجتياز  االمدرسة المتوسطة  أو AHS-Unterstufeالمستوى األدنى من الثانوية العامة

 
 .بعد الصف الثامنطفلكم  بهايلتحق أن كن يماللي خذنا نظرة عامة عن أنواع المدراس نكون قد أ هكذا

 
 .المدارسبهذه يستوفي شروط القبول الخاصة عليه أن  طفلكم،وبغض النظر عن نوع المدرسة التي يرغب فيها 

 
Text zu Folie 9: 
 

 شروط القبول / امتحانات القبول
 

كان يرغب في  نإسواء مدرسة مهنية أو مدرسة ثانوية أو حتى  اإللتحاق بها،طفلكم  تي يرغبنوع المدرسة ال أيا كان
  .لثانوية العامةامدرسة الى من المدرسة المتوسطة أو المهنية  كأن يرغب باإلنتقالمثال  مدرسة أخرىمن مدرسة ل اإلنتقال

عن شروط القبول  االستفسار هيلمرغوب فيها مكان بالمدرسة ايجب إتباعها للحصول على من أهم الخطوات اللي 
تخوله اإللتحاق الدراسية  طفلكمهل عالمات ، العالمات الدراسية أهم شروط القبولتعتبر حيث  .المدرسةذه الخاصة به

 المدرسة؟ بهذه
يمكن أن يخضع عض المدارس في ب، ألخرىان شروط القبول تختلف من مدرسة  علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار أيضا

 مدارس الفنونفي القبول  كإجراءات غيرهامن تكون إجراءات القبول أطول  أن ويمكنإضافي، الطفل إلمتحان قبول 
 .مثال

 
 

 
Text zu Folie 10: 
 

 التدريب المهني: كيف يعمل النظام المزدوج؟
 

 ٤ إلى ٣ من Lehreال في . مدة الدراسة Lehreمهني اليبدأ بالتدريب  أن يمكن للطفلبعد االنتهاء من التعليم اإللزامي، 
 النمسا.في مهنة تدريبية  ٢٠٠حوالي أكثر من  هناكسنوات حسب المهنة التدربية. 

أتيحت  إذاأسهل إختيار المهنة التدريبية  قراريصبح و. المهنة التدريبية مع مواهب الطفل واهتماماته ن تتوافقمن المهم أ
 Berufspraktischeينتسب لما يسمى أيام التدريب المهني التجريبية كأن ف، مثال ئوظا عدة يجرب الفرصة للطفل أن

Tage: المستقبل.تي يرغب دراستها في فكرة أقرب عن الوظيفة ال الطفل يأخذ هكذا 
قد على الرغم من البحث المكثف على مكان للتدريب،  لكن البحث عن الوظيفة التدريبية من قبل األهل والطفل معا.يجب 

مكتب العمل كباحث عن وظيفة في لحالة، يسجل نفسه افي هذه يحصل على وظيفة تدريبية.  ن يجد أوالطفل أ ال يستطيع
العمل مكتب في ل الطفل يسجتم تمن بداية الصف التاسع. إذا  القيام بذلك ، ويمكنمكان للتدريبعن للتدريب مهني أو 

 من خالل مساعدته بالبحث على مكان للتدريب.  همكتب العمل الدعم ليقدم  مهني،عن تدريب  كباحث
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المسارات التعليمية المتاحة بعد الصف الثامن بالتفصيل
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AHS-Oberstufe/ Oberstufenrealgymnasium 

ORG

سنوات٤: المدة

موسيقى، لغات، رياضة، علوم: فروع متعددة
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، HAK، األكاديميات التجارية  HTLوتشمل المدارس التقنية العليا، سنوات 5مدارس التعليم المهني العالي في مدة الدراسة 
مجال رياض األطفال أي ل الموضة ، السياحة ، والتعليم األساسي ثالمدارس العليا المتخصصة بمختلف المجاالت  م

 وغيرها من المجاالت.  
 المعايير هي العالمات الدراسية.  هذه ومن أهم خاصة بهاكل مدرسة معايير قبول ل

 
 

Text zu Folie 8: 
عليمي الرابع:المسار الت  

 
 (AHS Oberstufe/Oberstufenrealgymnasium ORG)لمستوى األعلى من مدارس الثانوية العامة ا

 
 

 ٤مدة الدراسة  AHS-Oberstufe / Oberstufenrealgymnasiumالمستوى األعلى من الثانوية العامة في فرعي 
 سنوات وتنتهي بإمتحان الماتورا. 

بها بعد إجتياز  اإللتحاقمكن للطالب يمثل الموسيقى، اللغات، العلوم والرياضة، و عدة فروعمدارس الثانوية العامة تشمل 
 .Mittelschuleبعد إجتياز  االمدرسة المتوسطة  أو AHS-Unterstufeالمستوى األدنى من الثانوية العامة

 
 .بعد الصف الثامنطفلكم  بهايلتحق أن كن يماللي خذنا نظرة عامة عن أنواع المدراس نكون قد أ هكذا

 
 .المدارسبهذه يستوفي شروط القبول الخاصة عليه أن  طفلكم،وبغض النظر عن نوع المدرسة التي يرغب فيها 

 
Text zu Folie 9: 
 

 شروط القبول / امتحانات القبول
 

كان يرغب في  نإسواء مدرسة مهنية أو مدرسة ثانوية أو حتى  اإللتحاق بها،طفلكم  تي يرغبنوع المدرسة ال أيا كان
  .لثانوية العامةامدرسة الى من المدرسة المتوسطة أو المهنية  كأن يرغب باإلنتقالمثال  مدرسة أخرىمن مدرسة ل اإلنتقال

عن شروط القبول  االستفسار هيلمرغوب فيها مكان بالمدرسة ايجب إتباعها للحصول على من أهم الخطوات اللي 
تخوله اإللتحاق الدراسية  طفلكمهل عالمات ، العالمات الدراسية أهم شروط القبولتعتبر حيث  .المدرسةذه الخاصة به

 المدرسة؟ بهذه
يمكن أن يخضع عض المدارس في ب، ألخرىان شروط القبول تختلف من مدرسة  علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار أيضا

 مدارس الفنونفي القبول  كإجراءات غيرهامن تكون إجراءات القبول أطول  أن ويمكنإضافي، الطفل إلمتحان قبول 
 .مثال

 
 

 
Text zu Folie 10: 
 

 التدريب المهني: كيف يعمل النظام المزدوج؟
 

 ٤ إلى ٣ من Lehreال في . مدة الدراسة Lehreمهني اليبدأ بالتدريب  أن يمكن للطفلبعد االنتهاء من التعليم اإللزامي، 
 النمسا.في مهنة تدريبية  ٢٠٠حوالي أكثر من  هناكسنوات حسب المهنة التدربية. 

أتيحت  إذاأسهل إختيار المهنة التدريبية  قراريصبح و. المهنة التدريبية مع مواهب الطفل واهتماماته ن تتوافقمن المهم أ
 Berufspraktischeينتسب لما يسمى أيام التدريب المهني التجريبية كأن ف، مثال ئوظا عدة يجرب الفرصة للطفل أن

Tage: المستقبل.تي يرغب دراستها في فكرة أقرب عن الوظيفة ال الطفل يأخذ هكذا 
قد على الرغم من البحث المكثف على مكان للتدريب،  لكن البحث عن الوظيفة التدريبية من قبل األهل والطفل معا.يجب 

مكتب العمل كباحث عن وظيفة في لحالة، يسجل نفسه افي هذه يحصل على وظيفة تدريبية.  ن يجد أوالطفل أ ال يستطيع
العمل مكتب في ل الطفل يسجتم تمن بداية الصف التاسع. إذا  القيام بذلك ، ويمكنمكان للتدريبعن للتدريب مهني أو 

 من خالل مساعدته بالبحث على مكان للتدريب.  همكتب العمل الدعم ليقدم  مهني،عن تدريب  كباحث
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 شروط القبول / امتحانات القبول
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تخوله اإللتحاق الدراسية  طفلكمهل عالمات ، العالمات الدراسية أهم شروط القبولتعتبر حيث  .المدرسةذه الخاصة به

 المدرسة؟ بهذه
يمكن أن يخضع عض المدارس في ب، ألخرىان شروط القبول تختلف من مدرسة  علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار أيضا

 مدارس الفنونفي القبول  كإجراءات غيرهامن تكون إجراءات القبول أطول  أن ويمكنإضافي، الطفل إلمتحان قبول 
 .مثال

 
 

 
Text zu Folie 10: 
 

 التدريب المهني: كيف يعمل النظام المزدوج؟
 

 ٤ إلى ٣ من Lehreال في . مدة الدراسة Lehreمهني اليبدأ بالتدريب  أن يمكن للطفلبعد االنتهاء من التعليم اإللزامي، 
 النمسا.في مهنة تدريبية  ٢٠٠حوالي أكثر من  هناكسنوات حسب المهنة التدربية. 

أتيحت  إذاأسهل إختيار المهنة التدريبية  قراريصبح و. المهنة التدريبية مع مواهب الطفل واهتماماته ن تتوافقمن المهم أ
 Berufspraktischeينتسب لما يسمى أيام التدريب المهني التجريبية كأن ف، مثال ئوظا عدة يجرب الفرصة للطفل أن

Tage: المستقبل.تي يرغب دراستها في فكرة أقرب عن الوظيفة ال الطفل يأخذ هكذا 
قد على الرغم من البحث المكثف على مكان للتدريب،  لكن البحث عن الوظيفة التدريبية من قبل األهل والطفل معا.يجب 

مكتب العمل كباحث عن وظيفة في لحالة، يسجل نفسه افي هذه يحصل على وظيفة تدريبية.  ن يجد أوالطفل أ ال يستطيع
العمل مكتب في ل الطفل يسجتم تمن بداية الصف التاسع. إذا  القيام بذلك ، ويمكنمكان للتدريبعن للتدريب مهني أو 

 من خالل مساعدته بالبحث على مكان للتدريب.  همكتب العمل الدعم ليقدم  مهني،عن تدريب  كباحث
ورشة عمل في وظيفة تدريبة، من الممكن ان يحصل على مكان  الحصول علىالطفل لغاية آخر السنة  لم يستطعفي حال 

 .ب المهنيالنهاية يحصل الطفل على مكان للتدريفي تدريبية عن طريق مكتب العمل.  يعني 
 
 

Text zu Folie 11: 
 

 النهائي للتدريب المهنياإلمتحان  –لوائح التدريب  -ير المهنة التدريبية/ العقد التدريبي  س
 

بداية في  ولكن،. معا يحصل الطفل على مكان للتدريب فعليا بعد توقيع عقد التدريب المهني من قبل األهل والطفل
  أشهر. ٣فترة تجريبية مدتها  هناك المهني،التدريب 

أي جمع بين النظري والعملي التدريب المهني لنظام التعليم المزدوج، والمقصود بنظام التعليم المزدوج هو ال يخضع 
 من جهة أخرى. الشركة أو مكان التدريبفي تدرب يو من جهةبالمدرسة المهنية يتعلم 

 عن غيرها.يختلف نظامها كل مدرسة مهنية الجدير بالذكر أن 
 األمر. ذاهالشركة أو مركز التدريب تتولى  المهنية،المدرسة في  طفلهم بتسجيل ونملزم غير المناسبة: األهلب 

 
 الوظيفة التدريبية؟في طفلنا  هيتعلم ما نعرف يمكننا أنكيف 

 . Ausbildungsordnungعلى المعلومات المطلوبة من لوائح التدريب المخصصة  الحصول نامكني
عدة وظايف  بينغير قادرا على اإلختيار كان الطفل  نإما يتعلمه الطفل كل سنة بشكل تفصيلي. اللوائح  حيث تشرح هذه

 غيرها. ب Lehreكل  مقارنةو الموجود في هذه اللوائح محتوى التدريس قراءةان  همكني تدريبية،
ا ذويتألف ه ،Lehrabschlussprüfungنهاية التدريب المهني يخضع الطفل المتحان التدريب المهني النهائي في 

 إمتحان كتابي وامتحان شفهي أو امتحان عملي. من االمتحان
 ويتخرج منة التدريبية نيدرس الطفل المه . حيثMatura ال دمج التدريب المهني مع أيضاممكن بالمناسبة: من ال

العديد من المسارات هناك  .هاتعلمالمهنة التي في التعمق أكثر والتخصص في نفس الوقت. كما يمكنه أيضا  الماتورا
 متاحة بعد التخرج من التدريب المهني.

 
 
Text zu Folie 12: 
 

النهاية يستحق في ولكن األمر  ،أموركأهل وكأولياء ا لنا كبيرتحديا  يشكلصحيح ان اختيار المسار التعليمي ألطفالنا 
 الوقت.الكثير من  استثمار

 :أنالسبب من المهم جدا ذا وله
 .الحاجةنحصل على المعلومات، نجرب أشياء أو خيارات كتيرة، نطلب اإلستشارة من ذوي الخبرة ونطلب الدعم عند 

موقعنا على  زورواهنا أو  يمكنكم االطالع مراكز االستشاراتمعلومات عن ة ومعلى المعلومات المه للحصول
 اإلنترنت.

 
 
Text zu Folie 13: 
 

 ، كما رأينا، هناك أكثر من طريق يوصلنا إلى الهدف.وأخيرا
 وبالتوفيق للجميع.كم وألطفالكم لا مع أطيب تمنياتن
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التعليم والتدريب المهني في شركات متعددة
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ورشة عمل في وظيفة تدريبة، من الممكن ان يحصل على مكان  الحصول علىالطفل لغاية آخر السنة  لم يستطعفي حال 
 .ب المهنيالنهاية يحصل الطفل على مكان للتدريفي تدريبية عن طريق مكتب العمل.  يعني 

 
 

Text zu Folie 11: 
 

 النهائي للتدريب المهنياإلمتحان  –لوائح التدريب  -ير المهنة التدريبية/ العقد التدريبي  س
 

بداية في  ولكن،. معا يحصل الطفل على مكان للتدريب فعليا بعد توقيع عقد التدريب المهني من قبل األهل والطفل
  أشهر. ٣فترة تجريبية مدتها  هناك المهني،التدريب 

أي جمع بين النظري والعملي التدريب المهني لنظام التعليم المزدوج، والمقصود بنظام التعليم المزدوج هو ال يخضع 
 من جهة أخرى. الشركة أو مكان التدريبفي تدرب يو من جهةبالمدرسة المهنية يتعلم 

 عن غيرها.يختلف نظامها كل مدرسة مهنية الجدير بالذكر أن 
 األمر. ذاهالشركة أو مركز التدريب تتولى  المهنية،المدرسة في  طفلهم بتسجيل ونملزم غير المناسبة: األهلب 

 
 الوظيفة التدريبية؟في طفلنا  هيتعلم ما نعرف يمكننا أنكيف 

 . Ausbildungsordnungعلى المعلومات المطلوبة من لوائح التدريب المخصصة  الحصول نامكني
عدة وظايف  بينغير قادرا على اإلختيار كان الطفل  نإما يتعلمه الطفل كل سنة بشكل تفصيلي. اللوائح  حيث تشرح هذه

 غيرها. ب Lehreكل  مقارنةو الموجود في هذه اللوائح محتوى التدريس قراءةان  همكني تدريبية،
ا ذويتألف ه ،Lehrabschlussprüfungنهاية التدريب المهني يخضع الطفل المتحان التدريب المهني النهائي في 

 إمتحان كتابي وامتحان شفهي أو امتحان عملي. من االمتحان
 ويتخرج منة التدريبية نيدرس الطفل المه . حيثMatura ال دمج التدريب المهني مع أيضاممكن بالمناسبة: من ال

العديد من المسارات هناك  .هاتعلمالمهنة التي في التعمق أكثر والتخصص في نفس الوقت. كما يمكنه أيضا  الماتورا
 متاحة بعد التخرج من التدريب المهني.

 
 
Text zu Folie 12: 
 

النهاية يستحق في ولكن األمر  ،أموركأهل وكأولياء ا لنا كبيرتحديا  يشكلصحيح ان اختيار المسار التعليمي ألطفالنا 
 الوقت.الكثير من  استثمار

 :أنالسبب من المهم جدا ذا وله
 .الحاجةنحصل على المعلومات، نجرب أشياء أو خيارات كتيرة، نطلب اإلستشارة من ذوي الخبرة ونطلب الدعم عند 

موقعنا على  زورواهنا أو  يمكنكم االطالع مراكز االستشاراتمعلومات عن ة ومعلى المعلومات المه للحصول
 اإلنترنت.

 
 
Text zu Folie 13: 
 

 ، كما رأينا، هناك أكثر من طريق يوصلنا إلى الهدف.وأخيرا
 وبالتوفيق للجميع.كم وألطفالكم لا مع أطيب تمنياتن
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