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البرنامج التقني هو برنامج تحضيري
للدراسة في المعاهد العليا ويؤدي
إلى امتحان تحضيري للمعاهد
العليا.

يتوجه الربنامج التقني إىل من يريد أن يعمل يف التقنيات والعمليات التقنية .وتعترب هذه الدراسة القاعدة
األساسية ملتابعة الدراسة يف التقانة والعلوم الطبيعية يف املعاهد العليا .كام أنك تحصل عىل أهلية للدراسة
يف املعاهد العليا يف عدة مجاالت.

خمسة اختصاصات مختلفة
التصميم وتطوير املنتجات
• حيث تتعلم عن التصميم وتطوير املنتجات مع الرتكيز عىل التصميم واإلنشاء بالكمبيوتر.
تقنية املعلومات والوسائط
• حيث تتعلم عن تقنية املعلومات والتواصل ومختلف الوسائط مثل التواصل عرب الكمبيوتر ،والربمجة
والوسائط الرقمية وتطوير اإلنرتنت.
تقنية اإلنتاج
• حيث تتعلم عن اإلنتاج وتأسيس الرشكات وتسيريها ،مثل األمتتة والتحكم بخطوط اإلنتاج.
بناء املجتمع والبيئة
• حيث تتعلم عن بناء املجتمع والبيئة والتصميم املعامري حيث تكون التقانة عىل نفس األهمية مثل
اإليكولوجيا واملظهر واالقتصاد.
علم التقانة
• حيث تتعلم طرق العمل يف علم التقانة وأدوات األمناط الحسابية ،واملحاكاة والتحكم والتنظيم.
ما تتعلمه في هذا البرنامج
تط ّور معارفك يف التقانة والفيزياء والكيمياء والرياضيات مع الرتكيز عىل العمليات التقنية .وتتعلم أن ترى
العالقة بني مختلف املكونات أثناء تطور التقانة وتفهم كيف يحدث التطور التقني يف املجتمع .وتدرس
كالً من التقانة املوجودة وتطوير تقانة جديدة.
محتوى البرنامج
يتضمن الربنامج التقني املواد املشرتكة يف املرحلة الثانوية :اللغة اإلنكليزية ،التاريخ ،الرياضة والصحة،
الرياضيات ،الديانة ،الدراسات االجتامعية ،اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية .ويف الربامج
التحضريية للدراسة يف املعاهد العليا تدرس دورات نظرية أكرث مام تدرسه يف الربامج املهنية.
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الربنامج التقني
املواد املمي ِّـزة املشرتكة يف الربنامج هي :الفيزياء والكيمياء والتقانة.
وتتاح لك الفرصة يك تتخصص وتتعمق أكرث يف الربنامج .وهذا ما يسمى التع ّمق يف الربنامج .وقد يكون
ذلك من خالل مواد مثل :التصميم املعامري ،الرسم ،البيولوجيا ،علم الكهرباء ،تقنية الفعاليات ،الفلسفة،
الجغرافيا ،التاريخ ،املجتمع املستدام ،التقنية الطبية ،تقنية الشبكات ،علم أصول التدريس ،الربمجة ،علم
النفس ،اللغة السويدية ،تقنية اإلنرتنت .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
يف هذا الربنامج تبحث عن املعلومات وتعالجها بأسلوب ناقد للمصادر .وتنطلق من عدد من املشكالت
العملية التي تقوم بحلها إما وحدك أو مع اآلخرين ،وغالباً عىل شكل مرشوع .وتد ّرب مقدرتك عىل تطوير
حلول جديدة وإبداعية ،وتتعلم املزيد عن كيفية إدارة رشكة خاصة بك.
كام تتدرب عىل التحليل وبناء األمناط واملحاكاة والتقييم املنطقي والتطوير ومالحظة الرتابط واستنباط
النتائج وتقديم الحجج من أجل فهم األنظمة التقنية عىل نحو أفضل.
مشروع التخرج من الثانوية
يف نهاية الربنامج التقني سوف تقوم مبرشوع للتخرج من الثانوية .حيث تقوم بصياغة قضية ما ،وتخطط
لعمل كبري وتنفذه وتق ّيمه انطالقاً من املجاالت املعرفية الهامة يف الربنامج.
ما ينبغي أن تفكر فيه
إذا كنت تريد الحصول عىل أهلية خاصة تخولك لدراسة معينة يف املعاهد العليا فمن املهم أن تخطط
دراساتك .من األفضل أن تتحدث مع أحد املرشدين الدراسيني واملهنيني إذا كنت تريد متابعة الدراسة يف
املعاهد العليا.
يحق لك دامئاً ،ضمن الخيار الفردي ،أن تختار دورة إضافية يف الرياضة والصحة ودورة فنية.

