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معلومات تنظيمية للعبور الى المدارس االعدادية 
والثانوية 

!أنك معنا هنا , جميل 
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يوجد خمس أنواع للمدرسة 

1المرحلة المتوسطة   

 التعليم اتمامذات شهادة الىجميع األنواع تؤدي

.شهادة اتمام التعليم الثانوي 

 طرق مختلفة وبأساليب.

مع األخذ بعين االعتبار للقدرات الشخصية والميول

.الفردية 
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Gymnasium

المدرسة العامة 

(غمنازيوم)

Klasse 5 - 10

Hauptschule

المدرسة (هاوبت شولة)

األساسية

Klasse 5 - 10

Gesamtschule

المدرسة الشاملة(غزامت)

Klasse 5 - 10

Realschule

المدرسة (لاير شولة)

المتوسطة

Klasse 5 - 10

المدرسة االبتدائية 

Sekundarschule
(سكوندار )المدرسة التكميلية

ab 2012/13
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Die Hauptschule (المدرسة األساسية)

 5تضم الصفوف – 10 (Sek. I).

المحور في هذا النوع من المدارس دعم المواهب الفردية وفي المقدمة

.الرياضيات واللغة األلمانية 

 الدروس فيها عملية.

 تحضر الطالب بشكل مسبق لعالم المهنة  .

 المرحلة األساسيةاتماميحصل الطالب فيها على شهادة.

 التعليم المتوسط اتمامأو يحصل على شهادة 10أو 9بعد الصف

( .عالماته )وذلك حسب درجاته النهائية 
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Die Realschule المدرسة المتوسطة

 5تضم الصفوف – 10 (Sek. I) 

 موسع وتوفر تعليم عام.

لتعليمي تدعم االهتمامات النظرية والعملية بكفاءة لبناء المسار ا
.المهني والمدرسي 

 وحسب 10المرحلة المتوسطة بعد الصف اتمامشهادة
.الدرجات التي ينالها الطالب 
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…

يحصل الطالب بعد 
شهادة 13الصف 

ثانوية متخصصة  
بكالوريا

قسم مدرسي لشهادة 12بعد الصف 
تأهيل للدراسة بالجامعات للعلوم 

التطبيقية 

المرحلة الثانوية أو المدرسة المهنيةالىاالنتقال 

المرحلة اتماميحصل فيها الطالب على شهادة 10بعد الصف 
المتوسطة 

المرحلة األساسية اتماميحصل فيها الطالب على شهادة 9بعد الصف 

Das Gymnasium
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Die Altstadtgymnasien (CFG, GG, RHG, SG)

Die 
Altstadt-

gymnasien 
تعريف 

المدرسة العامة

(الغمنازيوم)

الهدف منها القدرة على الدراسة •

, لنفس االعتماد على ا,تتطلب هذه المرحلة استعداد عالي للتعلم القدرة الذاتية على التنظيم •
التركيز واالستمرارية 

(GG & RHG: Vollkooperation)تعاون كامل وشامل في المستويات العليا •

مقارنات بين 
مدارس 
الغمنازيوم

مفاهيم ومشاريع مختلفة , توجيهات •
Grillo  , Recordaالنظام في مدرستي •

هو نظام دوام يوم كامل •

يوجد مسار تعليمي  بما يسمى التعلم المشترك غمنازيومشالكةفقط في •

قراراتك

بيوم الباب المفتوح مايسمىيوجد  •

شكل شخصي تتلقى نصح بوتساعدك لالستعالم عن أفضل خيار األباءأيضا المعلومات في لقاء •
من المعلم  حسب أهلية وجدارة  طفلك
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Die Gesamtschule ( المدرسة الشاملة)

 5تضم الصفوف – 10 (Sek. I) .
 المتابعة في هذه المرحلة يحتاج 13–11المرحلة الثانوية في هذه المدرسة تبدأ من الصفوف

.تتراوح بين الجيد والمقبول ( عالمات)درجات 

 تقبل جميع التالميذ بالرغم من الفروق في قوة أدائهم.

 هي باألساس نظام دوام يوم كامل.

 وبشكل واسع  وتقدم دورات  تأسيسية.

ون حتى العبور فيها من دون مرحلة انتقالية للدرجات العليا يك

.9الصف 
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Die Sekundarschule ( المدرسة التكميلية)

 5تضم الصفوف – 10 (Sek. I) .

 تمكن التعليم المشترك بشكل مطول.

 هي باألساس مدرسة بدوام يوم كامل.

 التدريب المهني بكالورياالىتحضر التلميذ.

 اوالغمنازيومتتعاون مع المرحلة الثانوية العليا سواء

.الغيزامت
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 I .شهادة اتمام المرحلة المتوسطة بشكل عام 
( كل طالب يحصل على شهادة اتمام المرحلة وذلك حسب درجاته النهائية )

 9شهادة استكمال المرحلة بعد الصف.

شهادة استكمال المرحلة بعد  (10من خالل االنتقال الى الصف 

(.10الصف 

 بعد (  الشهادة المهنية العليا )المرحلة المتوسطة اتمامشهادة

.  الصف العاشر

رة شهادة استكمال المرحلة بعد الصف العاشر مع توصية لزيا

.الصفوف الثانوية العليا وذلك بما يتوافق مع العالمات 
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!المرحلة االبتدائية انتهت 
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المرحلة االبتدائية التخاذ القرار المناسب 

  محادثة نصح مع معلم الصف عن انجازات الطالب الحالية

.قدراته المميزة ووتطوره التعليمي 

 أحضروا من فضلكم معكم وجهة نظركم الشخصية وخبراتكم

.االطالبالمدرسية من خالل ورقة المراقبة التي حصل عليها 

 م نقاط ضعف طفلكوتحدثوا من فضلكم مع أقرانكم عن مزايا.

 حاولوا من فضلكم أن تكونوا موضوعيين وواقعيين.
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الشهادة تتضمن 

 (الدرجات )بجانب العالمات

طالب توصية بنوع المدرسة المناسبة للطالب والتي تدعم قدرات  ال
المستقبلية العلمية مع سبب التوصية 

هل بأن هذه التوصية بنوع المدرسة المناسب ليست الزامية اي التلزم األ
يسجلوا أبنائهم على حسب التوصية 

 يارهم بعد هذه التوصية  حسب اختابنائهماألهل يستطيعون تسجيل
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الخطوات التالية القادمة              

 معلمة الصف اومحادثة نصح مع معلم.

2022كانون الثاني– 2021تشرين الثاني –.

ارس خالل هذه الفترة أعاله هي مواعيد يوم الباب المفتوح للمد

المتوسطة 

24.01.2022 – موعد تسليم الشهادات.

 مرة أخرى استباقيةيوجد قبلها نصائح.
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طريقة التسجيل 2022/23

25.01.-01.02.2022  موعد تسجيل مبكر لمدارس

.الغمنازيوم

28.01. – موعد تسجيل مبكر لمدارس  03.02.2022

.والسكوندارشولةالغزامت

الفترة الزمنية لدراسة وقبول   10.02.2022-.04.02 <-

.المسجلين 

11.02. – ية الفترة الزمنية للتسجيل في بق 10.03.2022

.المدارس األخرى انواع
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نحن نتمنى لك 

 اختيار جيد وموفق 

!لراحة ونجاح ابنك

www.schulministerium.nrw.de


