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يتوجه برنامج الحرف اليدوية إىل من يريد أن يستخدم يديه ويعمل مبهنة حرفية إبداعية، حيث ميكنك 

أن تختار الحرف اليدوية ضمن العديد من املجاالت املختلفة.

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 إختصاصات مختلفة

جنارة املوبيليا

حيث تتعلم طرق التصنيع واألدوات واآلالت واملواد. ويوفر هذا اإلختصاص إمكانية العمل عىل سبيل   •

املثال كبنـّاء مراكب، نجار تأثيث، نجار مفروشات، والعمل ضمن تجارة األخشاب ومواد البناء.

بائع الزهور

النباتات  و  الزهور  أعامل  لتشكيل  املواد  مختلف  بني  ما  الجمع  وكيفية  الزهور  تقطيع  تتعلم  حيث   •

املنزلية. ويوفر هذا االختصاص إمكانية العمل كبائع زهور مثالً.

احلالقة

حيث تتعلم مختلف طرق العالج والتقنيات واألدوات واملواد. ويوفر هذا االختصاص إمكانية العمل   •

كحالق متدرب مثالً.

تصميم النسيج

حيث تتعلم الرتكيبات وطرق التصنيع واألدوات واآلالت واملواد. يوفر هذا االختصاص إمكانية العمل   •

عىل سبيل املثال كمساعد مشرتيات، خياط، والعمل يف املنسوجات وتجارة املنسوجات.

احلرف اليدوية األخرى

االختصاص  تختارها. ويوفر هذا  التي  الحرفة  واملواد يف  األدوات  التقنيات،  العمل،  مهام  تتعلم  حيث   •

منظف  رّساج،  خزّاف،  فضة،  أو  ذهب  صائغ  حّداد،  زجاج،  كنفـّاخ  املثال  سبيل  عىل  العمل  إمكانية 

مداخن، مصّمم، منّجد، ساعايت.

ما تتعلمه في هذا البرنامج

يف هذا الربنامج تتعلم عمليات التصنيع، التصميم، وتأسيس الرشكات وتسيريها، والخدمات. وتتدرب عىل 

تطوير األفكار إىل منتجات جاهزة وأن تقيّم ما هي املواد واألدوات التي تحتاج إليها وكيف ميكن تقييم 

االقتصادية. الربحية 

برنامج  هو  اليدوية  الحرف  برنامج 
على  الحصول  إلى  يؤدي  مهني 

شهادة مهنية.
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الحــــرف اليدوية



برنامج الحرف اليدوية

محتوى البرنامج

والصحة،  الرياضة  التاريخ،  اإلنكليزية،  اللغة  الثانوية:  املرحلة  يف  املشرتكة  املواد  املهنية  الربامج  تتضمن 

كلغة  السويدية  اللغة  أو  السويدية  اللغة  االجتامعية،  الدراسات  الديانة،  الطبيعية،  العلوم  الرياضيات، 

التي  املواد  تدرس  مام  أكرث  املميـِّزة،  املواد  يسمى  ما  أي  املهنية،  املواد  تدرس  املهنية  الربامج  ويف  ثانية. 

درستها يف املدرسة األساسية.

املواد املميـِّزة املشرتكة يف الربنامج هي: التعهدات، الحرف اليدوية، علوم الحرف اليدوية.

وتتاح لك الفرصة يك تتخصص وتتعمق أكرث يف الربنامج. وهذا ما يسمى التعّمق يف الربنامج. اسأل املدرسة 

عام تقدمه من مواد متعمقة.

املتوفرة  الدورات  املدرسة عن  دراسته. اسأل  تريد  ما  تختار مبوجبه  أن  ميكنك  فردياً  خياراً  أن هناك  كام 

لديها.

أشكال العمل

يف هذا الربنامج تطّور أهم أمر بالنسبة لصاحب الحرفة اليدوية – عملية التصنيع يف الحرفة اليدوية. وهذا 

والتعامل معها  األدوات  الزبون، والتخطيط، واختيار  احتياجات  القدرة عىل تحديد  لديك  أن تكون  يعني 

بطريقة صحيحة، واختيار املواد والتقنيات املناسبة، وإنجاز العمل وعرضه وتحليل وتقييم النتيجة.

كام تطّور إحساسك باللون والشكل والرتكيب. وتدرّب مقدرتك عىل اتخاذ املبادرة وعىل أن تكون مبدعاً، 

وتتعلم املزيد عن كيفية إدارة رشكة خاصة بك.

مشروع التخرج من الثانوية

اخرتتها.  التي  اليدوية  الحرف  مجال  للتخرج ضمن  تقوم مبرشوع  اليدوية سوف  الحرف  برنامج  نهاية  يف 

حيث تقوم بعرض ما حّصـلته من املعارف الالزمة ليك تبدأ العمل مبا قد تعلمته.

التعليم املدمج في مكان العمل

تجري بعض أجزاء الدراسة يف واحد أو أكرث من أماكن العمل ملدة ال تقل عن 15 أسبوعاً، وهذا ما يسمى 

التعليم املدمج يف مكان العمل )APL(. وهذا 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

أنك تحصل عىل نفس  الثانوية. وهذا يعني  التعلم كتلميذ حرفة يف  أن تختار  الربنامج  املمكن ضمن  من 

املعارف ولكنك تقوم بنصف دراستك عىل األقل يف واحد أو أكرث من أماكن العمل.

ما ينبغي أن تفكر فيه

إذا كنت تريد الحصول عىل األهلية األساسية التي تخّولك للدراسة يف املعاهد العليا فمن املهم أن تخطط 

املوسع.  الربنامج  دراسة  إىل  وتحتاج  الفردي  الخيار  من  تستفيد  أن  ميكنك  الحالة  هذه  دراساتك. ويف 

وعندئذ تحتاج إىل دراسة دورتني إضافيتني يف اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية ودورة باللغة 

اإلنكليزية. من األفضل أن تتحدث مع أحد املرشدين الدراسيني واملهنيني إذا كنت تريد متابعة الدراسة.

يحق لك دامئاً، ضمن الخيار الفردي، أن تختار دورة إضافية يف الرياضة والصحة ودورة فنية.
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هذا ما يجب أخذه بعني االعتبار 

إذا كنت تريد الحصول عىل األهلية األساسية للتعليم العايل فمن املهم أن تخطط دراستك. ميكنك من خالل 
االختيار الفردي – يف حال وجود هذه االختيار باملدرسة - ومن خالل الربنامج املوسع أن تدرس الدورات 

الدراسية )kurser( التي تحتاجها للحصول عىل األهلية األساسية للتعليم العايل. وهذه الدورات هي دورات 
اضافية باللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية، وكذلك دورة دراسية باللغة اإلنجليزية. يرجى 

التحدث مع املوجه الدرايس واملهني اذا اردت متابعة دراستك.

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


