
التعليم والمؤهالت

Tungumál: íslenska الجزء الخامس-تعليم المجتمع



نظام المدارس 
-اآليسلندية
نظرة عامة

أعوام،6يتم التسجيل في الروضة لألطفال من سن عام واحد أو عامين حتى •

عاماً، 16-6فيكون من سن ،المدارس االبتدائيةفي التعليم اإللزامي أما •

يحق للمراهقين الذين(. فأكثر)عاماً 19-16ويكون في المدارس الثانوية من سن •

.  عاماً االلتحاق بالمدارس الثانوية18-16أعمارهم تبلغ

و الجامعة أفي يدرس الطالب في المدرسة الثانوية الجتياز امتحان القبول •

. الدراسات المهنية

.ثم مرحلة الجامعة أو المدارس المتخصصة•

.التعليم المستمر للبالغينوأخيراً،•
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الروضة

ياد الروضة يبدأ معظم األطفال في آيسلندا ارتحيث ،تمثل الروضة المستوى األول من التعليم•

. عندما يبلغون عاماً واحداً أو عامين، ولكن هذه المرحلة ليست إجبارية

ً خاصةروضاتهناك والحكومية، الروضاتتدير البلديات • . أيضا

على قوائم ومن الضروري التقدم بطلب لحجز مكان للطفل في الروضة، وأحياناً يُدرج الطفل•

.  االنتظار

.  كلغة ثانيةاآليسلنديةتكون األولوية لألطفال الذين يتحدثون اللغة •

.يرتاد معظم األطفال الرياض المحلية في محل إقامتهم•

صل األبوان على يحو. ال تُعد الروضة مجانية، بل يشترك األبوان في سداد تكلفتها مع البلديات•

. إذا كان لديهم أكثر من طفل في الروضة نفسها،تخفيض
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يُتبع-الروضة 

رىأشياء أخالفاكهة والخبز، وفضالً عنيحصل األطفال على وجبة ساخنة وقت الغداء، •

.  خالل اليوم

أعوام قيلولة خالل النهار ويحصلون على 3يأخذ األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و•

.  مراتب ووسائد وبطانيات

لك يجب أن يمت. يلعب األطفال في الخارج كل يوم، حتى أثناء سقوط األمطار أو الثلوج•

وج، ر ذات رقبة عالية، وبذلة ثلامطلألمخصصهحماية من المطر، وأحذيةللمالبس األطفال 

.  وأحذية ثلوج ذات رقبة عالية، وقبعة، وقفازات

.  سواء أكانوا في الداخل أم الخارج،يتم اإلشراف على األطفال جيداً •

تحميهم من إذا ارتدوا المالبس المالئمة التي،يقضي األطفال وقتاً ممتعاً ومنعشاً في الخارج•

.  البرد
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ماذا يفعل األطفال في الروضة؟

.  يحتوي على أنشطة ثابتةالروضاتهناك جدول زمني يومي في •

:الروضاتمن األنشطة التي تمارسها جميع •

.  امتحفيز المهارات اللغوية لألطفال، وتأسيس مهارات القراءة والكتابة والتعليم بشكل ع•

.الغناء مع األطفال وتعليمهم العديد من األغاني•

.الكتبوتوجيههم لتصفُّحالقراءة لألطفال و•

.في مشروعات ابتكارية متنوعةراكهمممارسة األطفال للفنون والحرف اليدوية واش•

ت في منطقة محددة في الخارج مزودة بمعدا)سواء في الداخل أم الخارج ،قيام األطفال باللعب•

(آمنة للعب

صفراءيرتدي األطفال سترات أمان. مع المعلمينللمشي خارج الروضة ذهاب األطفال أحياناً في •

. سهلة الرؤية باستمرار في مثل هذه المناسبات
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يُتبع-الروضة 

يث ح،تتم دعوة األبوين لحضور اجتماع المعلمين واآلباء مع معلم الروضة•

.  يتناقشون في مدى تطور الطفل وأدائه في الروضة

.تييخضع األطفال في الروضة لتقييم مدى تطورهم وتقييم وعيهم الصو•

خصص يتلقى األطفال ذوو اإلعاقة التدريب والدعم من معالج تنموي أو معلم مت•

.  لذوي االحتياجات الخاصة

للرياض بموجباآليسلنديعلى الدليل الوطني الروضاتيُبنى عمل •

خطة العمل بنشركل روضة وتقوم. التشريعات الخاصة بهذا المستوى التعليمي

.  الخاصة بها

www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
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يُتبع-الروضة 

.بالمهنية والتنوعالروضاتيتسم العمل مع األطفال في •

ديةاآليسلنويتم تأسيس األطفال من ذوي األصول األجنبية وتدريبهم على اللغة •

.الضرورية لبدء الدراسة في المدرسة على نحو مالئم

:، ومنهايتدرب األطفال على العديد من األمور في الروضة•

.تهم من خالل العمل بشكل منتظملغاللغوية وتطوير همتحفيز مهارات•

قالليةحتى يصبحوا أكثر استعلى العمل ضمن فريق ومراعاة بعضهم؛تدريبهم•

.  لبدء الدراسة في المدرسةوعلى جهوزية تامة
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معلومات عامة-المدرسة االبتدائية 

.أعوام10في آيسلندالزامي اإلتعليم تبلغ مدة ال•

.  أعوام، ويبدؤون الدراسة في الصف األول6عندما يبلغونيبدأ األطفال المدرسة •

ً 16يكملون عندماينهي األطفال التعليم اإللزامي • .  ، في الصف العاشرعاما

.  تسمى المدرسة من الصف األول إلى الصف العاشر بالمدرسة االبتدائية•

.  يحق لجميع األطفال ارتياد المدرسة، ويلتزم األبوان بموجب القانون بإدخال أطفالهما المدرسة•

. يجب أن يتقدم األبوان بطلب للحصول على إجازة ألطفالهما واإلبالغ عن مرضهم•

. للمدارس اإللزامية على أساس التشريعات الخاصة بذلك المستوى التعليمياآليسلنديةتنشر وزارة التعليم والعلوم والثقافة دليل المناهج الوطنية •

www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
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المدرسة االبتدائية

.رإذا تطلب األم،يحق لكل طفل الحصول على تعليم منفرد لذوي االحتياجات الخاصة•

فتيات يحضر كل من الفتيان وال: يشارك األطفال في جميع الحصص، على سبيل المثال•

سباحة الو الطبخ وأيضا يحضر األطفال الى دروس فيالمهن الحرفية مثل النجارةحصص

. والتربية الرياضية

فال الختبار في يخضع األط. يتم تدريس التربية الرياضية في جميع سنوات المدرسة االبتدائية•

. السباحة في الصف التاسع

على بعض ( أي األبوين)ال يسمح لألبوين بإبقاء أطفالهما في المنزل حتى لو كانا معترضين •

.  المواد الدراسية

.  اء اإلجازة الصيفيةينتقل جميع األطفال تلقائياً إلى الصف الدراسي التالي في الخريف بعد انته•

(.عالمات الطالب)يشكل األداء األكاديمي أهمية الفيما يتعلق بهذا السياق 
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المواد الدراسية

لى التفكير يجب أن يتمتع أفراد المجتمع الديموقراطي المقيمون في البالد بالمعلومات العامة والقدرة ع•

.  باستقاللية

قل والتفكير وتعد المدارس مسؤولة عن تزويد األطفال بالتعليم العام وتدريبهم على وسائل العمل المست•

. النقدي

غة ثانية أو دعم كلاآليسلنديةاألفراد بناء على مدى حاجتهم لحضور حصص متخصصة باللغة يتم تقييم•

. ورةدراساتهم العامة، وتوضع لهم خطط دراسية مكيفة وفقاً للمواد الدراسية األكاديمية عند الضر

. يمكن التقدم بطلب للحصول على مساعدة في أداء الفروض المنزلية بالمدرسةو•

:يتم تدريس عدة مواد دراسية في المدرسة، مثل•

الدراسات ، القراءة، الكتابة، اللغات األجنبية، الرياضيات، العلوم الطبيعية،اآليسلنديةاللغة •

لحرف االجتماعية، التعليم الجنسي، المهارات الحياتية، علوم الحاسوب، التربية الرياضية، ا

.  اليدوية، الفنون، المشغوالت الخشبية، الموسيقى والسباحة
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تقييم الدراسة

:درجات التقييم-www.infomentor.isيتم إدخال تقييم اإلنجازات األكاديمية على نظام التوجيه •

ممتاز•

ن• ُمتََمك ِّ

على الطريق الصحيح•

يحتاج إلى التدريب•

ن• غير ُمتََمك ِّ

.  يتم تشجيع األبوين على الحصول على شرح مفصل لمعايير تقييم المواد الدراسية المختلفة من المعلمين•

.  ويستحسن تذكر ذلك عند حضور األبوين االجتماع مع المدرس،تقييم مدى التقدم على أساس فردييجريو•

إذا كانوا قد يجب أن يأخذ المراهقون أحياناً حصصاً تحضيرية في بعض المواد عند بدء الدراسة في المدرسة الثانوية، حتى•
.  أكملوا تعلمهم االبتدائي في آيسلندا
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نظام التوجيه

.  البتُستخدم منصة التوجيه الرقمية في المدارس االبتدائية إلدارة الحضور والغياب، وتسليم المهام ومتابعة أداء الط•

.  ويمكنهم اإلبالغ عن مرض أبنائهم ومتابعة تقدمهم في المدرسة. ويتاح لألبوين الدخول إلى نظام التوجيه•

.  أو بريدهم اإللكتروني/ يتيح نظام التوجيه االطالع على أسماء جميع الطالب في الفصل وأرقام هواتف آبائهم و •

.  يتاح نظام التوجيه كتطبيق للهاتف الذكيفضالً عن ذلك، و•

.  أفضل وسيلة للتسجيل على النظاماإللكترونية الهويةوتعد •

www.mentor.is
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التواصل في المدرسة

حت أي المدرسة تعريض الطالب للعقوبة الجسدية تفي ال يحق ألي معلم أو موظف •

.  ظرف

ل وقواعد وتُبنى اإلجراءات التأديبية لألنشطة المتعلقة بالمدرسة على بروتوكو•

ر يجب أن يحترم المعلمون والطالب كل منهما اآلخو. السلوك الخاصة بكل مدرسة

.أثناء التواصل

ة واألبوين إذا كانت المشكالت السلوكية أو التأديبية جسيمة، يُطلب من مدير المدرس•

.  والمتخصصين اتخاذ إجراءات تقويمية عند الضرورة

رس المدايتوجب علىو،يُنظر إلى التنمر في المدرسة بوصفه مشكلة خطيرة•

.  خطة استجابة لمواجهتهاتباع االبتدائية 
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:لغتهم الثانيةاآليسلنديةاألطفال الذين تعد اللغة 
إجادة لغتين بشكل فعال

.  تعد اللغة األم لكل طفل مهمة للتواصل مع أولياء أمر الطفل األقرب إليه•

.  ويترك التأسيس الجيد للغة األم آثاراً عديدة على تطور األطفال•

.  تقدم جمعية ازدواج اللغة دروساً في اللغة لألطفال بعدة لغات•

www.modurmal.com

بوين لتحفيز يقدم الموقع اإللكتروني لمدينة ريكيافيك نصائح مفيدة لألوأيضاً،•

www.reykjavik.is/allir-med.لغتين بشكل فعالعلى تعلُّمأطفالهما
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: لغتهم الثانيةاآليسلنديةاألطفال الذين تعد اللغة 
اآليسلنديةاللغة 

.  مهمة لنجاح الدراسة بجميع المستويات في المدرسةاآليسلنديةتعد إجادة اللغة •

وتين وضع رأيضاً من المهم و. ويجب أن ينخرط األبوان في مدرسة أطفالهما وفروضهم المنزلية وأن يكرسا لهم الوقت•
.  وأهداف واقعية، وتقديم التشجيع اإليجابي والمديح لهم

ً أشقائهمكبرحيث يقرأ األطفال بصوت عاٍل لوالديهم أو أ،مرات في األسبوع مهمة للغاية5وتعد القراءة في المنزل • . سنا

https://mml.reykjavik.is/

:  عن طريقيةاآليسلندومن الضروري أيضاً استغالل الوقت الذي يقضيه الطفل خارج المدرسة لتعزيز وتحفيز تعلمه اللغة •

.اآليسلنديةوالمترجمة باللغة اآليسلنديةمشاهدة األطفال التلفزيون والمحتوى الرقمي باللغة •

موقع ، وموضوعات القراءة وغيرها من خيارات على الاآليسلنديةاستخدام التطبيقات واأللعاب للتدريب على اللغة •
.على سبيل المثالwww.fraedslugatt.isو www.menntamalastofnun.isاإللكتروني 

.  وزيارة المكتبةاآليسلنديةتشجيع األطفال على قراءة الكتب باللغة •

.  المدرسةفي االشتراك في األلعاب واألنشطة الترفيهية والرياضية مع الزمالء واألصدقاء •

ً -عليه العمل بجد لتحقيق النجاح ،عندما يواجه الفرد وضعاً جديداً • مام األبوين ويمثل اهت. وينطبق ذلك على األطفال أيضا
.  ودعمهما أهمية كبيرة
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الخدمات 
والتكاليف

ال باألمور األطفتثقيفالمدارس االبتدائية يتولى الممرضون العاملون في •

.  يلجأ األطفال إليهم في حالة وقوع إصابةحيث ،المتعلقة بالصحة

اريون يعمل بالمدارس االبتدائية أيضاً أخصائيون نفسيون واستشو•

.  تعليميون واستشاريو طالب

ً المدارس االبتدائية مجانيتعلم األطفال في• لكتب جميع اونويتسلم. ا

لبلديات وتتحمل الدولة وا. الدراسية وكتب التدريبات واألدوات المكتبية

.  تكاليف تشغيل المدارس

ألطفال في يدفع األبوان رسوماً مقابل وجبات الغداء الساخنة التي يتلقاها ا•

. ن ذلكعويُسمح لألطفال أن يحضروا غداءهم معهم بدالً . المدرسة

جم عند اجتماعات اآلباء والمعلمين مرتين في العام، ويحضرها مترتنعقد•

.  الضرورة
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المساواة في 
التعليم

17

ينص قانون المدارس اإللزامية على أنه يحق لجميع األطفال االستفادة 
من التعليم في المدارس المحلية، بغض النظر عن قدراتهم أو صعوبات 

. يواجهونهاالتعلم التي 

ً ينصو ألطفال ذوي اللغة األم بخالف اللغة لعلى أنه يحق أيضا
. اآليسلنديةاالستفادة من تعليم اللغة اآليسلندية

وتدار مدارس تعليم خاص من أجل األطفال ذوي النمو المتأخر، والتي 
. يمكن أن تكون مالئمة لهم أكثر من المدارس العامة

.  يجب أن تتبع المدارس االبتدائية دليل المناهج الصادر عن الوزارة
أينما يعني ذلك أنه ينبغي أن يتلقى األطفال نفس المستوى من التعليمو

. ولكن يجوز أن تركز المدارس على مجاالت مختلفة. كانوا يعيشون
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مفيدةمعلومات 

.  يبدأ العام الدراسي في نهاية شهر أغسطس وينتهي في منتصف شهر يونيو•

ال ترسل األطفال إلى المدرسة في -ر أن كل مدرسة لها جدول زمني خاص بها تذك  •
!العطالت

ىباإلضافة إل،أيام للمدارس في فصلي الخريف والربيع3-2هناك إجازة شتوية مدها •
.  عطلة عيد الميالد المجيد وعطلة عيد القيامة

حيث ،ةها دراسفيهناك عدة أيام يقوم المعلمون فيها بالتحضير للعام الدراسي، ال تكون •
.  ينظم المعلمون أنشطة المدرسة

ات من الممكن سداد اشتراك لرعاية األطفال في المراكز الترفيهية خالل أيام تحضير•
ت المعلمين، وعطالت عيد الميالد المجيد، وعيد القيامة، وخالل اإلجازات بخالف العطال

.  الرسمية

إجازة يجب التقدم بطلب للحصول علىو. إلزاميا  يعد الحضور في المدارس االبتدائية •
.  بخالف العطالت الرسمية

• ً . درسةاإلبالغ عن مرض الطفل من خالل نظام التوجيه أو إبالغ مكتب المويتعين أيضا
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التعاون مع المنزل

ً أمراً يُعد التعاون بين المنزل والمدرسة • https://reykjavik.is/foreldravefurinn. مهما

جريات علم مع بعضهم البعض والتواصل بشأن مموينبغي أن يتحاور الطفل، واألبوان وال•

روني إليه دائماً االتصال بالمعلم هاتفياً أو إرسال بريد إلكتالممكنومن . األمور في المدرسة

. للحصول على معلومات بخصوص الدراسة، أو سلوك الطفل أو حالته

دوهم على ومن المهم أن يولي األبوان انتباهاً شديداً ألداء األطفال فروضهم المنزلية وأن يساع•

. أدائها

الى المنزل ي فويجب أن يقرأ جميع األطفال . يعد تعلم القراءة والكتابة أساس التعليم بالكامل•

.  أحد األبوين بصوت عاٍل خمس مرات في األسبوع على األقل

على محتوى مجاني www.fraedslugatt.isوwww.mms.isيحتوي الموقع اإللكتروني •

.متنوع لطالب المدارس االبتدائية للتدرب على مختلف المواد الدراسية

2023 www.landneminn.is 19

Mynd frá VMST

http://www.mms.is/
http://www.fraedslugatt.is/


التعاون بين المنزل 
يُتبع-والمدرسة 

للفصل خالل العام يقوم بتنظيم الفعالياتويختار اآلباء ممثالً للصف الدراسي •

.  وحضورها من قبل اآلباء

ات التعليمية تنظم االجتماعحيث بالنشاط والحيوية،جمعيات اآلباء في المدارستتميز•

.  لآلباء ومسيرات لألحياء في عطالت نهاية األسبوع، وغير ذلك من األمور

علقة ينتشر استخدام مجموعات الفيسبوك بين اآلباء للتعامل مع األنشطة المت•

عالن أو اإل،بالمدرسة، مثل الدعوات لحضور حفالت أعياد ميالد الزمالء في الفصل

.  غيرهاوعن المالبس المفقودة 

ين، يجب أن يولي اآلباء رسائل البريد اإللكتروني المرسلة من المدرسة والمعلم•

.  اً ، اهتماماً شديدوالمعلومات على نظام التوجيه،الموقع اإللكتروني للمدرسةو
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المراكز الترفيهية

إلى 13:30توفر جميع البلديات مكاناً  لألطفال من الصف األول إلى الرابع في المراكز الترفيهية بعد المدرسة من الساعة•

.ثنين حتى الجمعةمن يوم األ17:00

ً 18الحضور بعد المدرسة لألطفال المعاقين والمراهقين من الصف الخامس حتى سن استمرارويتاح • . عاما
https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/fatlad-folk/leidbeinandi-reglur-fyrir-

sveitarfelog/

وا سيعودون من الضروري تسجيل أطفالكم في المراكز الترفيهية واختيار الوقت الذي سيتم اصطحابهم من المركز أو إذا ما كان•

.  لمنزل سيراً على األقدامإلى ا

.  يتم التسجيل عادة عن طريق اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني للبلدية•

.  بلديةكل حسب تختلف رسوم خدماتها نظير المراكز الترفيهية تقدم •

.  عد المدرسةالعمل بفي ال تُعد المراكز الترفيهية إجبارية، ولكن العديد من اآلباء يشتركون ألطفالهم فيها نظراً لوجودهم •
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ما الذي يدور في المراكز الترفيهية؟

.  لديهتعد المراكز الترفيهية مهمة للغاية في التنمية االجتماعية للطفل وتحفيز اللغة•

:األطفال باآلتييقوم،ويتميز العمل في المراكز الترفيهية بالمهنية والتنوع، على سبيل المثال•

.اللعب ببطاقات اللعب، وممارسة الحرف اليدوية والمشروعات الموسمية•

.الداخل أو الخارجفي اللعب معاً •

.نادي اليوجا، نادي الدراما، نادي الحاسوب: المشاركة في العمل الجماعي، مثل•

ضافة إلى إ،(، الخبز واإلضافاتالشوفان، الزبادي: مثل)يحصل األطفال على وجبات خفيفة •

.الفواكه والخضراوات طوال اليوم

ً األطفاليخرج• اء المالبس المركز الترفيهي، ويتعين عليهم ارتدوسواء في المدرسة أ،يوميا

.المناسبة للطقس، ويتم اإلشراف عليهم طوال الوقت
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يُتبع-المراكز الترفيهية 

ممارسة الرياضة أو في البلدات الكبيرة، غالباً ما توجد حافلة ترفيهية تنقل األطفال من المركز الترفيهي إلى األماكن المخصصة ل•

(.  يصطحب اآلباء أطفالهم بعد ذلك أو يذهبون بمفردهم إلى المنزل. )األنشطة الترفيهية المنظمة داخل المنطقة

.  فال في تلك األياميستغرق استعداد الموظفين في المراكز الترفيهية أياماً قليلة كل عام دراسي، وال تكون هذه المراكز مفتوحة لألط•

السباحة وفي يذهبون غالباً إلىحيثعند إغالق المدرسة خالل فصل الصيف، تقدم المراكز الترفيهية دورات صيفية لألطفال؛ •

.  تسجيل األطفال في الدورات الصيفية ودفع الرسومويتوجب .رحالت ميدانية ورحالت مليئة بالمغامرات

.  من الجمعيات الرياضية والجمعيات األخرى دورات صيفية لألطفالالعديديقدم •
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أهمية األنشطة 
الالترفيهية لألطف

غة ثانية كلاآليسلنديةتشير الدراسات إلى أن األطفال الذين يتحدثون اللغة •

. طفالنادراً ما يشاركون في األنشطة الرياضية أو الترفيهية الخاصة باأل

ية لجميع تُعد المشاركة في األنشطة الترفيهية خارج المدرسة أمراً مهماً للغا•

.  األطفال

، يقوم األطفال بتوظيف المهارات والقدرات المختلفة في مجاالت جديدة•

نون صداقات، ويتعلمون  اللغةويمارسون الروابط االجتماعية، ويكوِّ 

.  درسة فقطمما يفعلون في المويستخدمونها بطريقة أكثر تنوعا  اآليسلندية

، بل في األنشطة الترفيهية فقطةل األجنبيواألصال يشارك األطفال ذوو •

ذي يُعد يشاركون في عالم مشترك من الخبرة مع زمالئهم في الفصل، األمر ال

. عامالً مهماً لالنخراط في مجتمع جديد

خاللها تم وي،تُعد األنشطة الرياضية والترفيهية المنظمة في آيسلندا مهنية•

.  التركيز على التواصل والتعاون والحياة الصحية الجيدة
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يُتبع-األنشطة الترفيهية 

شطة رياضية ها أندية رياضية فعالة توفر أنفيتضم جميع مناطق ريكيافيك وجميع المدن •

. لألطفال، وتحظى كرة القدم وكرة اليد بشعبية بين الفتيان والفتيات

كاراتيه تُعد مدارس الموسيقى وأندية الجمباز وأندية السباحة ومدارس الرقص وأندية ال•

.والجمعيات االستكشافية أمثلة على الجمعيات التي تقدم دورات لألطفال

يرافقونوال، فعال في األنشطة الترفيهية الذي يمارسها ألطفدورٍ باآلباء يقومغالباً ما •

.  إلى الفعاليات الرياضية والحفالت الموسيقية والمعارضأبناءهم

ة جيدة تمثل أنشطة اآلباء المتنوعة جزءاً من األنشطة الترفيهية لألطفال، وهي طريق•

.  اآليسلنديةللتعرف على اآلباء اآلخرين وممارسة اللغة 

!منحة األنشطة الترفيهيةتذكر •
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حياة األطفال 
االجتماعية

.  معظم األطفالعندبأهمية شديدةأعياد الميالد تحظى •

ول على وأفضل طريقة للحص،لدى معظم الفصول قواعد في أعياد الميالد•

اصة المعلومات المتعلقة بها من خالل مجموعة اآلباء على الفيسبوك الخ

.  بالفصل، على سبيل المثال

ل تبدأ زيارات األطفال في آيسلندا ألصدقائهم وزمالئهم في الفص•

وحصولهم على أصدقاء في سن مبكرة، وقد نظمت بعض المدارس 

.  مجموعات أصدقاء داخل الفصول لضمان حدوث ذلك

حصول من الطبيعي مرافقة األطفال في البداية في مثل هذه الزيارات وال•

.  على أرقام هواتف آباء األصدقاء
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الحياة االجتماعية للمراهقين

.يهتم المراهقون بالحياة االجتماعية مع أقرانهم•

اسبة كي يلتقي تُفتح المراكز الترفيهية في األحياء والبلديات وتُعد من األماكن المن•

.  وحةعندما تكون هذه المراكز مفتأيضاً يحضر الموظفون والمراهقون ببعضهم، 

علق في المدرسة االبتدائية، غالباً ما يشارك المراهقون في أنشطة مختلفة تت•

.  دراسيباهتماماتهم، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تقام على مدار العام ال

HrútafjörðurفيReykjaskóliفي المعسكر المدرسي جرى تخصيص •

https://www.umfi.is/ungmenna-og-skolabudir/skolabudir-a-reykjum/

بوع األطفال هناك لمدة أسيمكثألطفال الصف السابع من المدرسة االبتدائية؛ إذ •

. للتعلُّم واللعب والعمل
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المدارس الثانوية

بالمدرسة االلتحاق( الصف العاشر)يحق لألطفال الذين انتهوا من المرحلة االبتدائية •

.  الثانوية

. أعوام دراسية4إلى 3تقدم المدارس الثانوية والكليات من •

هذا شرطاً في المدارس والكليات الثانوية، يمكن التقدم إلجراء امتحان قبول؛ إذ يُعد•

. أساسياً للدراسة في الجامعة

.  يمكن أيضاً إنهاء الدراسات المهنية أو التجاريةو•

لمدارس الثانوية لاآليسلنديةتنشر وزارة التعليم والعلوم والثقافة دليل المناهج الوطنية •

.  على أساس التشريعات الخاصة بذلك المستوى التعليمي

www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
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يُتبع-المدارس الثانوية 

.تدفع الدولة جميع التكاليف المتعلقة بتشغيل المدارس الثانوية التي تديرها الدولة•

.  يجب دفع الرسوم الدراسية في المدارس الثانوية الخاصة•

. يتعين على الطالب شراء كتبهم الخاصة ودفع رسوم تأكيد•

.بعض المدارس لديها دورات مخصصه للشباب من أصل أجنبي•

Tækniskólinnالكلية التقنية • (www.tskoli.is) 

FÁ (Fjölbrautالمدرسة المتعددة التخصصات • in Ármúli) (www.fa.is) 

FB(Fjölbrautالمدرسة المتعددة التخصصات • in Breiðholt) (www.fb.is) 

Kópavogurكوبافوغوركلية • College (MK) (www.mk.is) 
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المدارس الثانوية 
يُتبع-

لمدرسة يختار معظم األشخاص الذين يستكملون المرحلة االبتدائية االلتحاق با•

.  الثانوية لتعلُّم المزيد

.  أو جامعيتشترط معظم الوظائف في المجتمع الحديث الحصول على تعليم ثانوي•

يعزز النمو االقتصادي ,يُحسن المستوى التعليمي في الدول جودة حياة األفراد، •

.  اتوالبنالشبابويوفر فرصاً لوظائف جديدة؛ لذا تشجع الحكومة تعليم 

ئلة في من المدارس الثانوية بين األفراد من أصل أجنبي هاالرسوبتُعد معدالت •

لمقدم لهم آيسلندا، فمن المهم إنهاء الشباب تعليمهم الثانوي واستفادتهم من الدعم ا

.  أثناء فترة الدراسة
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الدعم والحياة االجتماعية

.  من الطبيعي طلب الدعم المتوفر واالستفادة منه•

ة مناسبة يوجد مستشارون للطالب في كل مدرسة ثانوية يمكنهم مساعدة الطالب في العثور على مساح•

.  للدراسة وتقديم الدعم للطالب الذين يواجهون صعوبات في دراستهم

.المنزليةالواجباتتقدم بعض المدارس أو الجمعيات المساعدة التطوعية فيما يتعلق بأداء •

.لجدديوجد نظام صديق في بعض األحيان في المدارس؛ حيث يساعد الطالب األكبر سناً الطالب ا•

لعديد من األندية ؛ إذ يتم تشغيل اوالنشاط والمرحالحياة االجتماعية في المدارس الثانوية بالحيويةتتسم•

تناول المشروبات وال يُسمح ب.والفعاليات الترفيهيةالتمثيل، وأندية فعاليات مختلفة مثل الغناءوتقام 

.  الكحولية في أي فعاليات تعقدها جمعيات طالب المدارس الثانوية
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التعليم العالي

االلتحاق يمكن لألفراد الذين أنهوا امتحان القبول من المدرسة أو الكلية الثانوية•

.  بالجامعة

Hólar، كلية أكوريريجامعة آيسلندا، جامعة : الجامعات الرسمية في آيسلندا•

.الجامعية وجامعة آيسلندا الزراعية

.وجامعة آيسلندا للفنونBifröstجامعة ريكيافيك وجامعة : الجامعات الخاصة•

تكوين تتلقى جميع الجامعات تمويالً حكومياً بما يتوافق مع عدد الطالب و•

.  الدورات المتاحة، لكن الجامعات الخاصة هي التي تفرض رسوماً دراسية
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-التعليم العالي 
يُتبع

تكمال تتطلب بعض الدورات الجامعية امتحان قبول أو قد ال يتمكن من اس•

.  الدراسة حتى السنة الثانية إال عدد محدد من الطالب فقط

في معظم المجاالت الدراسية، ال يُشترط وجود عدد محدد من الطالب،•

.  بحد أدنى لمواصلة الدراسة5ويتعين الحصول على درجة 

الغالبية يستكمل كثير من األفراد دراستهم الجامعية في آيسلندا، وتكون•

.  العظمى منهم من النساء

ً كلهاالجامعات تفرض• رض تفرسوم تسجيل، والجامعات الخاصة أيضا

.  سهمرسوماً دراسية، ويدفع الطالب رسوم جميع المواد التعليمية بأنف
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تمويل التعليم الجامعي

. كاديميطوال مدة دراستهم، ويعتمد القرض على الدخل والتحصيل األلطالبقروضاً مخصصة لاآليسلندييوفر صندوق قرض الطالب •

www.menntasjodur.is

.  بغض النظر عن وضعهم المالي أو أصلهم،بااللتحاق بالجامعةلهمتسمح إذ •

.  إضافة إلى ذلك، يعمل طالب كثيرون أيضاً بدوام جزئي أثناء فترة دراساتهم•

ً سكن الطالب شققيوفر • للحصول على شقة ة طويلقائمة انتظار رغم وجودمتاحة لإليجار للطالب؛ حيث يعد إيجار تلك الشقق ذا تكلفة قليلة، ا

www.studentagardar.is. سكن طالبي
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الطالب األجانب

نامج بكالوريوس إضافة إلى بر،كلغة ثانيةاآليسلنديةتقدم جامعة آيسلندا دبلوماً في اللغة •

www.hi.is. للطالب األجانبآيسلندي

.باللغة اإلنجليزية" توفل"لاللتحاق ببرنامج الدبلوم، يجب اجتياز اختبار •

لمام جيداً ، يجب اجتياز امتحان القبول، واإلاآليسلنديلاللتحاق ببرنامج البكالوريوس •

.  اآليسلنديةبأساسيات اللغة 

أو اآليسلنديةللغة تقييم الحالة باامتحانات القبول في الجامعة في بعض األحيان يتم تختلف•

.  اإلنجليزية للطالب األجانب

ر في للنظالتي انت بها في المدرسة الطالبمستشارأن تحصل على موعد مع ينصح•

.في أي جامعة وتقديم المشورة والنصيحة لكإمكانية الدراسة 

2023 www.landneminn.is 35

Mynd frá VMST



تقييم الدراسات والشهادات من الدول األخرى

بية ومراكز يمكنك التقدم لتقييم دراستك مع مكتب مراكز شبكة المعلومات األورو،أكملت دراستك أو درست في مدرسة أجنبيةقد إذا كنت •

ENIC/NARIC. www.enicnaric.isمعلومات االعتماد األكاديمي الوطني 

. فستحتاج إلى رخصة تشغيل من الوزارة المختصة،إذا كان لديك لقب مهني•

www.erasmusplus./menntun:على ملخص لأللقاب المهنية في آيسلندا، اطلع على هذا الموقعEuropassيوروباسيحتوي موقع •

ة المعلومات عند إجراء تقييم رسمي، يجب على مقدم الطلب تسليم نموذج طلب، إضافة إلى نسخة معتمدة من الدبلوم إلى مكتب مراكز شبك•

.  الذي سيرد بعد ذلك على الطلب بخطاب رسميENIC/NARICاألوروبية ومراكز معلومات االعتماد األكاديمي الوطني 

www.idan.is(. الكهربائيين واألعمال ذات الصلةباستثناء )IÐANيتم تقييم التعليم المهني المعتمد من الخارج في مركز •
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تعليم البالغين/ التعليم المستمر

.  يشكل التعليم مدى الحياة أهمية متزايدة في حياة البالغين•

نتهم ويتعلمون يحصل بعض األفراد على الشهادة الثانوية أو شهادة التعليم المهني أو الجامعة الحقاً، في حين يغير أفراد آخرون مه•

. متعلقة بالعمل كل عامفي الدورات الترفيهية والدورات الأيضاً كثيرون اليشترك وشيئاً جديداً أو يضيفون إلى تعليمهم الثانوي، 

ذه االبتكارات يؤثر التقدم التكنولوجي والوظائف الجديدة وأتمتة الوظائف على حياة البالغين وعملهم، وتُعد الحاجة إلى مواكبة ه•

 ً .  واإلضافة إلى تعليمهم أمراً رائعا
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يُتبع-التعليم المستمر 

توجيه ات ترفيهية، و، ودوراآليسلنديةم دورات في اللغة تُقد  حيث يتم تشغيل مراكز التعلُّم مدى الحياة في جميع أنحاء البالد، •

.  إلخ....،تعليم ثانوي للبالغينتربوي مجاني و

.  اآليسلنديةيتم تشغيل مدارس اللغات الخاصة التي تقدم دورات اللغة •

دورات مدارس الحاسوب، ومدارس التدليك، ودورات رخصة القيادة التجارية، و: ل المدارس المتخصصة، مثلشغ  تُ وأيضا، •

.  إلخ....المحاسبة، 

382023 www.landneminn.is



مركز خدمات 
التعليم والتدريب

ETSC
البرامج الدراسية

افة يمكن للمدارس الحاصلة على شهادة الجودة من وزارة التعليم والعلوم والثق•

.  ٍل نسبيتقديم برامج دراسية خاصة مدعومة من صندوق التعليم وغير مكلفة بشك

من أمثلة هذا البرنامج؛ حيث يتعلم Menntastoðirيُعد برنامج الركائز التربوية •

إعداد الدراسات: والمواد األخرى، مثلاآليسلنديةالكبار الرياضيات واللغة 

أو الدراسات التحضيرية في جامعة Keilirالجامعية األولية في أكاديمية 

.  ريكيافيك، يمكن لألفراد بعد ذلك تقديم طلب لاللتحاق بالجامعة

www.keilir.net, www.ru.is

ن تنقسم البرامج الدراسية إلى دراسات متعلقة بالعمل ودراسات عامة، ويمك•

االطالع على المناهج من خالل موقع مركز خدمات التعليم والتدريب 

www.frae.is
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برامج الدراسة الخاصة بالمهاجرين

:رينبرامج مركز خدمات التعليم والتدريب الدراسية المصممة خصيصاً للمهاج•

حتاجونيمصمم لألشخاص الذين : اآليسلنديةبرنامج القراءة والكتابة باللغة •

تخدام إلى تعلُّم القراءة والكتابة وممارستهما، إضافة إلى التدرب على اس

.  اآليسلنديةالحاسوب وأساسيات اللغة 

أساسيات مصمم ألشخاص يعرفون بعض: اآليسلنديبرنامج الثقافة والمجتمع •

،اآليسلنديةمع التركيز على دراسات اللغة ( 4-3المستوى )اآليسلنديةاللغة 

.والدراسات االجتماعية، والتدريب على استخدام الحاسوب

م برامج دراسية أخرى في بعض األحيان من خالل مراكز التعلُّ إعداد قد جرى و•

ملت قد شوكلغة ثانية، اآليسلنديةمدى الحياة لألشخاص الذين يتحدثون اللغة 

.  البرامج الدراسية أيضاً تدريباً مهنياً قصيراً 

، وتشرف تُقدم دورات مختلفة للباحثين عن عمل لتعزيز مكانتهم في سوق العمل•

.  معلمينالعديد من المديرية العمل على تلك الخدمات وتتعاون مع 
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تقييمات المهارات
(التحقق من صحة التعلُّم غير الرسمي)

الدراسات خالل ، التدريبالخبرات العملية، فترات: تتمثل الكفاءة الحقيقية في المهارات المشتركة التي يكتسبها الفرد بطرق مختلفة، مثل•

.  العيش في الخارج والحياة األسريةأوقات الفراغ، الدراسات المدرسية، العمل االجتماعي،

.  ي أو احتياجات الصناعاتيوضح تقييم المهارات الكفاءة الفعلية للفرد ويقي ِّمها، ويُظهر المهارات والمعرفة التي تتوافق مع التعليم الرسم•

.  يُجرى تقييم المهارات في بعض المهن المحددة مسبقاً  من خالل مراكز التعلُّم مدى الحياة في جميع أنحاء البالد•

.  عاماً أو أكثر، وأن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن ثالثة أعوام في هذا المجال ليتم تقييمها23يُشترط أن يبلغ سن المتقدم •

www.frae.is www.naestaskref.is
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التوجيه التربوي 
والمهني

ي العثور يلتقي مستشارو الدراسة والمهنة بالفرد وفقاً لشروطهم ويساعدونه ف•

.  قوةعلى اتجاه محدد في دراسته أو عمله بناًء على االهتمام والمهارات ونقاط ال

يادة قد يكون التحدث إلى مستشار الدراسة والمهنة أمراً جيداً؛ وذلك من أجل ز•

الوعي الذاتي، وتحليل مجاالت االهتمام، وتحديد األهداف، والحصول على 

.  معلومات حول البرامج الدراسية، وتلقي المساعدة في البحث عن عمل

لمدارس غالباً ما يقوم مستشارو الدراسة والمهنة بتدريس تقنيات الدراسة في ا•

.  خدمات تتعلق بتقييم المهاراتوتقديم ودعم الطالب، 

وص بخصو.يعمل مستشارو الدراسة والمهنة على جميع المستويات التعليمية•

.  في مراكز التعلُّم مدى الحياةمقابالت األفراد، فهي مجانية وتقام 
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المواقع اإللكترونية
www.bifrost.is

www.enicnaric.is

www.erasmusplus.is/menntun

www.fa.is

www.fb.is

www.frae.is

www.fraedslugatt.is

www.fraedslumidstodvar.is

www.fristund.vala.is

www.hi.is

www.holar.is

www.icelandiconline.com

www.idan.is

www.infomentor.is

www.island.is/simennt

www.naestaskref.is

www.rafraenreykjavik.is

www.retor.is

www.reykjavik.is/allir-med

www.reykjavik.is/foreldravefurinn

www.ru.is

https://www.umfi.is/ungmenna-og-skolabudir/skolabudir-a-

reykjum/

www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/fatlad-

folk/leidbeinandi-reglur-fyrir-sveitarfelog/

www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/

www.studentagardar.is

www.thetincanfactory.eu

www.tskoli.is

www.unak.is

www.keilir.net

www.klettaskoli.is

www.lbhi.is

www.lhi.is

www.mcc.is

www.menntasjodur.is

www.mentor.is

www.mimir.is

www.mk.is

www.mms.is

www.mms.is/listi-yfir-skola

www.modurmal.com

www.multimal.org
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