
اجتماع متعدد اللغات الولياء 
األمور

فراس رزوقمترجم الى اللغة العربية من المترجم



الثانويةدرامنمدرسةالىبكمسهالواهال



احدا اكبر المدارس في النرويج



ما هوه الشي المميز في مدرسة درامن الثانوية؟

• العديد من الخيارات

• تنوع

• حديثه

• تواصل اجتماعي جيد

• الحرية



!هنا يمكنك ان تكون كما تريد



عالقات جيدة

+

شمل الجميع

=

االساس في التعليم



مجموعات مسؤولين عن بعضهم البعض



التربيه و التعليم-المدرسه لديها مهمتين

تعليم•

التربيه•



المساحة المشتركة و النوادي

• 12الساعه , يوم االربعاء في االسابيع الفردية

• 14الساعه , يوم االربعاء في االسابيع الزوجية

من يوم االتنين حتى يوم الخميس21المدرسه مفتوحة حتى الساعه 



TEAMS og VIS                                  

Teams:

• حيث يسطيع تلقي المعلومات عليه,لدى كل طالب صفحة في هذا البرنامج لكل مادة

• و هناك صفحة مشتركة لكل الطالب حيث يوجد هناك معلومات من المدرسة

Visma InSchool (VIS):

• التطبيقات والجدول الدراسي,المالحظات ,المعدالت , الغيابات

• عاما18الى ان يبلغ التلميذ من العمر , اولياء األمور يحصلون على إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات

• عاما، دون موافقة الطالب18ال يمكن للوالدين الوصول بعد أن يبلغ الطالب 



Visma InSchool



وصول الوالدين لمعلومات 
18للتالميذ دون سن 

• يتحدث أسبوع بأسبوع-الجدول التعليمي 

• الصفوف و المجموعات 

• درجات الفصل الدراسي والنهائي

• خصوصية الطالب تؤدي الى أنه ليس لديك حق الوصول 
:إلى

• غياب

• الترتيب والسلوك

• التطبيقات

Visma InSchool



هذا هو القانون واللوائح–الغياب 

• أيام وساعات–جميع الغيابات على الشهادة

• مع سبب الغياب–الطالب يقومون بتسجيل غياباتهم الخاصة 

• ال إجازة

• أيام 10خصم يصل إىل 
عىل الشهادة

1. أسباب الرعاية 
مرض )االجتماعية 
، جنازة (خطير

2. العمل السياس  

3. الرياضة عىل المستوى 
  
الوطن 

• :حسابان

• غياب على الشهادة

• ٪10الغياب مع حد غياب 

• ال يحصل على درجة إذا 

٪ 10كان هناك أكثر من 

الشهادة )غياب غير موثق 

الطبية هي مثال على 

(الوثائق
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االنذارات

- إذا كان هناك خطر عدم الحصول على تقييم في -
المواد

- في حالة الغياب يقترب من الحد

- في حالة عدم وجود أساس للتقييم

- الترتيب والسلوك

يتم إرسال اإلنذارات في البريد الرقمي إلى أولياء أمور
18التالميذ دون سن 

يجب أن يساعد اإلنذار الطالب حتى يتمكن من 
تصحيحه

اإلعالم حق للطالب



Viken viser vei. viken.no

خدمة الطلبة
مستشار وممرضو الصحة العامة
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Studietilbud

Vg1

Vg2+Vg3 Realfag

Vg2+Vg3 Språk/ 

samfunnsfag/økonomi

Vg1-Vg3 Inspiro, Forskerlinja, Drammen 
International

Vg1-Vg3 Idrett, Kunst, design og arkitektur

Vg1-vg2 
Salg, service og reiseliv

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Studiespesialiserende

Avsluttende fag på Vg1:

Matematikk  P eller T

Naturfag

Engelsk

Samfunnsfag 

Geografi 

Avsluttende fag på Vg2:

Matematikk 2P / R1 / S1

Fremmedspråk

Programfag

Programfag

Programfag

Andre fag på Vg2:

Norsk

Kroppsøving

Historie

Avsluttende fag på Vg3:

Norsk skriftlig/muntlig/sidemål

Historie

Religion

Kroppsøving

Programfag

Programfag

Programfag

NB! Fag som kommer på 
vitnemålet er farget med 
rødt

Andre fag på Vg1:

Norsk

Fremmedspråk

Kroppsøving



ي علم 

• Biologi 
• Fysikk
• Kjemi
• Geofag
• Informatikk
• Matematikk (S-matte/R-matte)



• اقتصاد
• التسويق واإلدارة
• النظرية القانونية

• علم النفس
• علم االجتماع واألنثروبولوجيا االجتماعية

• الدراسات االجتماعية
• السياسة وحقوق اإلنسان

• التاريخ والفلسفة 
• تنظيم المشاريع

• اإلنكليزية
• السياحة واللغات

• (أو لغة األم )اإلسبانية / الفرنسية / األلمانية 
• الرياضة

• صور ورسومات
• التصميم واالستدامة

اللغات،يالعلومياالجتماعية،ياالقتصاد



• يمكن أن تأخذ امتحان خاص في اللغة األم

• VG1  وVG2  يمكن أن تحل محل اللغات األجنبية في

• يمكن أيضا استبدال مواضيع البرنامج في التوجيهي

• توثيق القدرات التي يتمتع بها الطالب

• مزيد من الوقت للمواضيع األخرى

• تواصل مع مستشارك للزيد من المعلومات

امتحان خاص في اللغة األم



يختار الطالب المواد بنفسه

• قانون الطفل § 32.Utdanning, medlemskap i 
foreiningar.

• سنة من العمر تقرر لنفسها  حول 15األطفال الذين هم 
.اختيار التعليم وحول االنضمام أو ترك الجمعيات



الكفاءة في الدراسة العامة

مؤهل للدراسة في الجامعات والكليات الجامعية

متطلبات القبول الخاصة

الدراسات العلمية مثل الطب والمهندس)تتطلب العديد من الدراسات 

أن تكون قد أخذت المواد الالزمة لطبيق الدراسة( المعماري والمهندس

(ليس الذين لديهم أكمال في المواد)الشهادة االولى

سنوات3ناجح في جميع المواد في غضوني 

الكلية/ أسهل للوصول إلى الجامعة 

الكفاءة الدراسية والشهادة



قنوات المدرسة لكي يحصلو األهالي على معلومات من المدرسة

• صفحة رئيسية

• Drammen videregående skole (viken.no)

• أولياء األمور حول المدرسة / معلومات للطالب الجدد 

• اجتماع األهالي

• التأهب لحاالت الطوارئ، مثل الهالة التاجية 

‒ وسائل التواصل االجتماعي 
‒ فيسبوك وإنستغرام 

‒ https://www.facebook.com/Drammenvgs

• البريد اإللكتروني والرسائل 

معلومات هامة فقط عن طريق الرسائل -

• . االستعداد لحاالت الطوارئ، واجتماعات الوالدين، وما إلى ذلك-

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs

