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برنامج المركبات والنقل هو برنامج
مهني يؤدي إلى الحصول على
شهادة مهنية.

يتوجه برنامج املركبات والنقل إىل من يريد أن يعمل مبختلف املركبات ووسائط النقل أو مبعالجة البضائع،
حيث تقوم بتشخيص األعطال يف مختلف أنواع املركبات وتصليحها وخدمتها.
بعد انتهاء الدراسة ميكنك أن تبدأ العمل مبارشة أو أن تتابع دراستك يف أحد املعاهد املهنية العليا .كام
ميكنك أيضاً أن تدرس بعض الدورات يك تتابع الدراسة يف أحد املعاهد العليا.

خمسة اختصاصات مختلفة
معاجلة البضائع
• حيث تتعلم معالجة البضائع والتموين .يوفر هذا االختصاص إمكانية العمل عىل سبيل املثال كعامل
مخزن ومحطة بضائع.
الهيكل والطالء
• حيث تتعلم طالء املركبات ،وتشخيص أعطال الهياكل وتصليحها .ويوفر هذا االختصاص إمكانية العمل
عىل سبيل املثال كمصل ّـح أعطال السيارات وعامل طالء السيارات.
الشاحنات واآلالت املتنقلة
· حيث تتعلم تشخيص أعطال املركبات الثقيلة واآلالت املتنقلة وتصليحها وخدمتها.و يوفر هذا
االختصاص إمكانية العمل عىل سبيل املثال كميكانييك شاحنات وميكانييك آالت.
السيارات الصغيرة
• حيث تتعلم تشخيص وتصليح وخدمة املركبات الخفيفة .ويوفر هذا االختصاص إمكانية العمل عىل
سبيل املثال كميكانييك سيارات صغرية.
النقل
• حيث تتعلم نظام املرور والنقل والتموين .ويوفر هذا االختصاص إمكانية العمل عىل سبيل املثال
كسائق باص وسائق شاحنة.
ما تتعلمه في هذا البرنامج

تتعلم وظائف املركبات وبنيتها وكيفية تشخيص األعطال وتصليحها وتزويد الخدمة للمركبات .وتتعلم كيفية نقل
املركبات ومعالجة البضائع يف املخازن ويف محطات البضائع .كام تتعلم أيضاً عن الكمبيوترات وأنظمة البيانات.

هناك تركيز كبري يف هذا الربنامج عىل قضايا بيئة العمل من أجل تجنـّب إصابات العمل ومن أجل الحفاظ
عىل صحة جيدة.
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برنامج برنامج املركبات والنقل
محتوى البرنامج
تتضمن الربامج املهنية املواد املشرتكة يف املرحلة الثانوية :اللغة اإلنكليزية ،التاريخ ،الرياضة والصحة،
الرياضيات ،العلوم الطبيعية ،الديانة ،الدراسات االجتامعية ،اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة
ثانية .ويف الربامج املهنية تدرس املواد املهنية ،أي ما يسمى املواد املمي ِّـزة ،أكرث مام تدرس املواد التي
درستها يف املدرسة األساسية.
املواد املمي ِّـزة املشرتكة يف الربنامج هي :قطاع املركبات والنقل وتقنية املركبات.
وتتاح لك الفرصة يك تتخصص وتتعمق أكرث يف الربنامج .وهذا ما يسمى التع ّمق يف الربنامج .اسأل املدرسة
عام تقدمه من مواد متعمقة.
كام أن هناك خيارا ً فردياً ميكنك أن تختار مبوجبه ما تريد دراسته .اسأل املدرسة عن الدورات املتوفرة
لديها.
أشكال العمل
يرتكز الربنامج إىل عدد من املشكالت العملية املختلفة التي تقوم بحلها إما وحدك أو مع اآلخرين .وتد ّرب
مقدرتك عىل اتخاذ املبادرة وعىل أن تكون مبدعاً ،وتتعلم كيفية إدارة رشكة خاصة بك .كام تتدرب عىل
تخطيط العمل وتنفيذه وتوثيقه وضامن جودته .وتتعلم عىل اختيار املع ّدات والطرق الصحيحة.
مشروع التخرج من الثانوية
يف نهاية برنامج املركبات سوف تقوم مبرشوع للتخرج ضمن مجال املهنة التي اخرتتها .حيث تقوم بعرض
حصـلته من املعارف الالزمة ليك تبدأ العمل مبا قد تعلمته.
ما ّ
التعليم املدمج في مكان العمل
تجري بعض أجزاء الدراسة يف واحد أو أكرث من أماكن العمل ملدة ال تقل عن  15أسبوعاً ،وهذا ما يسمى
التعليم املدمج يف مكان العمل ( .)APLوهذا الجزء مهم يف الدراسة وهناك إمكانية للقيام به يف بلدان
أخرى غري السويد .إن الخربة متنحك العالقات التي ميكنك أن تستفيد منها عندما تبحث عن عمل.
التعلم كتلميذ حرفة
من املمكن ضمن الربنامج أن تختار التعلم كتلميذ حرفة يف الثانوية .وهذا يعني أنك تحصل عىل نفس
املعارف ولكنك تقوم بنصف دراستك عىل األقل يف واحد أو أكرث من أماكن العمل.
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التحدث مع املوجه الدرايس واملهني اذا اردت متابعة دراستك.
يحق لك دامئاً ،ضمن الخيار الفردي ،أن تختار دورة إضافية يف الرياضة والصحة ودورة فنية.

لك الحق دوما ضمن الخيار الفردي أن تختار دراسة دورة دراسية يف الرتبية البدنية والصحة وكذلك دورة
دراسية بالفنون.

