
المدرسة الثانوية 
13  -   16 سنة 

يجب أن يحضر جميع 
الطالب وتكملة على 
األقل 4 سنوات من 

المنهج الثانوي )من صف 
)10 – 7

خريطة نظام التربية في فكتوريا

الجاعمة 

تقّدم مستويع تادّا نم ةلتلعيم ومختا فللدراستا، 
يؤدعب يضاه إلى أعلما حمددة وأخريه ى أكثر 

دراساع تاّمة.

)AMEP( عن برنامج اللغة اإلنكليزية للمهاجرين الكبار
دراسة اللغة اإلنكليزية للشباب فوق عمر 18

18 
.

+
 ) ELS( مدارس ومراكز اللغة اإلنكليزية

متاح للطالب بعمر التعليم في المدارس الذين انتقلوا إلى فكتوريا من  
مختلف الدول. تقّدم دراسة اللغة اإلنكليزية المكثفة من 6 إلى 12 شهر.

المدرسة الثانوية للكبار 16 
سنة 

أخر سنوات المرحلة الثانوية هما السنة 
.12  - 11

يجب على الجميع أن يبقى في المدرسة 
الثانوية كامل الدوام أو تعليم من نوع آخر 

أو تدريب حتى عمر 17. تقّدم المدارس 
خيارات مختلفة للتعليم لمختلف الطالب. 

 VCAL 
)شهادة تطبيق 

التعليم الفكتورية(
تتضّمن 2/3 سنوات دوام كامل 

شهادة العمل اليدوي للطالب في سنة 
11 و12. تحضر التالميذ للتعليم 

اإلضافي، والتدريب، وقدرة التدريب 
أو العمل. يمكن إكمالها في المدرسة 
أو التعليم المهني TAFE ويمكن أن 

.VET تتضّمن دراسات

شهادات
من I إلى 

IV

تمّهد لمزيد 
من الصناعة المعيّنة والمعرفة 

والمهارات. تختلف مّدة الدراسات من 
ستة أشهر إلى سنتين.

 VCE 
)شهادة التعليم الفكتورية (

تتضّمن 2/3 سنوات دوام كامل شهادة 
للتطالب في سنوات 11 و12. تحّضر 

للتعليم اإلضافي في الجامعة. يمكن 
اكمالها في المدرسة أو التعليم المهني 

TAFE ويمكن أن تشمل دراسات الـ 
 .VET

الدبلوم/ الدبلوم 
المتقّدم

تخّول األفراد في معرفة 
ومهارات التقنية المتقّدمة. تتطلب بعض 
الدبلومات تكملة شهادة IV في الدراسة 

المختارة. 
دبلوم: سنتان دوام كامل أو 4 سنوات 

نصف دوام
دبلوم متقّدم: 3 سنوات دوام كامل أو 6 

سنوات نصف دوام 

درجة اإلجازات 
3 -4   سنوات دوام 

كامل أو
6-8 سنوات نصف دوام

ترّكز على مجال موضوع واحد. 

 RTOs و TAFE يفات

الماعهد التعليمية التقنية والمتقدّمة والمؤسستا 
التدريبية المسجّلة تقّدم دراستا التعليم المنهية 

والتدريب  (VET) الذي يركّز على الخبرة اعلملية 
للتحضير للعمل. ماعهد الـ   تملكاه الحكومة والـ    

هي مدارس خاصّة أو الجمعيتا الصعانية.  

مدرسة اإلبتدائية
من عمر  5 إلى 12 سنة

كل طالب يجب أن 
يحضر ويكمل السنة 

الدراسية 7 في المدرسة 

(
اإلبتدائية 

من صف التأسيس إلى 
صّف 6(

خيارات إضافية للتعليم )بعد تكملة درجة اإلجازة(
شهادة تخّرج – من 6 أشهر دوام كامل أو سنة واحدة نصف دوام.

شهادة دبلوم – سنة واحدة دوام كامل أو سنتين نصف دوام.
درجة الماجستير – 1 إلى سنتين دوام كامل أو نصف دوام ما يعادلها.

درجة الدكتوراه – بعد إكمال درجة الماجستير. -3 إلى 4 سنوات دوام كامل أو نصف دوام ما يعادلها.

  FT = دوام كامل
PT = نصف دوام
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