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Arabische Übersetzung des Flyers  

Welche Schule für mein Kind? 
Übersetzt von Dr. Lotfi Toumi 

 والثقافة والعلوم التعلیم وزارة
 

 

?Kind mein für Schule Welche 

 ابنتي؟ أو ابني یناسب المدارس من نوع أي

  ل�ولیاء معلومات

 4202ـ 0232 الدراسیة للسنة

 

,Herren und Damen geehrte ehrS 

 والسادة، السیدات أیھا

 من نوع أيّ  وھو :مھم قرار أخذ أمام أنفسكم ا�ن تجدون قد ا�ساسي التعلیم من الرابع الصف في لت�میذ كأولیاء

ُعتبر الثانویة المرحلة مدارس  ومن طفلي، قدرات اكتشاف یمكن المدارس ھذه من أيّ  في لطفلي؟ بالنسبة ا�مثل ی

سعادةً؟ أكثر طفلي سیكون منھا أيّ  في یكون؟ ما أحسن على إنماؤھا ثمة  أكبر حظوظھ تكون منھا أيّ  في 

 بنجاح؟ المدرسیة مسیرتھ �ستكمال

 

المَطویّة ھذه في دكم أن نرید  نزوّ  إلى تربویة مؤسسة من ا�نتقال وبعملیة الزمني بالجدول متعلقة بمعلومات 

َيِ  حول بمعلومات تزویدكم نرید كما أخرى، نوع ارس  )Schleswig- ھلشتاین شلیسفك في الموجودة الْمد

)Holstein بینھما ا�ختیار تستطیعون التي. 
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Schularten hrendenüweiterf Die 

 :الثانویة المرحلة مدارس أنواع

 المرحلة مدارس من نوعان)Grundschule(  ا�ساسیة المدرسة إنھاء بعد ھلشتاین شلیسفك في عندنا یوجد

 )Gymnasium Das( الثانوي المعھد :ھما النوعان ھذان .منھما بواحدة ا�لتحاق طفلكم یستطیع التي الثانویة

 والطریقة التكوین مھام كانت وإن القیمة نفس لھما . )Gemeinschaftsschule Die(العامة والمدرسة

 .مختلفة فیھما البیداغوجیة

 

 الدراسة تُختم .التكوین أشكال من شابھھا ما أو العلمیة للدراسات الت�میذ تھیؤ )enGymnasi( الثانویة فالمعاھد

ّدة اختبارات ھي العامة الثانویة امتحانات .)Abitur( العامة الثانویة بشھادة فیھا وح  التربویة للمعاییر ومطابقة مُ

 التطبیقیة العلوم بجامعات للدراسة التأھیل شھادة على أیضا الحصول یمكن .التربیة وزراء مؤتمر عن المنبثقة

 )Fachhochschulreife(ّمة المرحلة أثناء ُتقد  الثانوي المعھد في )Oberstufe( التعلیم من الم

)Gymnasium(.  

 

 منذ الثانویة المعاھد في للتعلیم زمنیة كمدة سنوات 9 مدة إلى المدارس أغلب في المقاطعة في الرجوع وقع لقد

تّعلم الكافي الوقت الت�میذ لمنح وذلك ،20 / 201920 الدراسیة السنة تعمُّق لل ال  المدة إطالة سبب .الدروس في و

تعمُّق في ا�رادة ھو للتعلیم الزمنیة ال .التدریس مواضیع في أكثر   

 

ر ھلشتاین شلیسفك في واحد )Gymnasium( ثانوي معھد في فقط  سنوات 8 على ا�بقاء المدرسي المؤتمر قرَّ

إنّ  .سنوات 9 أو 8 بین التسجیل عند ا�ختیار یمكن أخرى ثانویة معاھد ث�ثة في .فیھ للتعلیم زمنیة كمدة  نسبة 

ِھم تسجیل عند ا�ولیاء اختیار لِـ الثنائي العرض كان إن ستحدّد التي ھي أطفال  للتعلیم زمنیة كمدة سنوات 9 و 8 

تُسَمّى التي الث�ثة المعاھد ھذه في بِـ   )Gymnasien-Y( الخیارین عن ا�ستفسار یمكنكم .� أم النور سیرى 

 .أطفالكم بتسجیل القیام عند

 

تِحاق یُخوِّل ا�ل  الشھائد من نوع أي على الحصول الت�میذ)Gemeinschaftsschulen(  العامة بالمدارس 

 أو)MSA(  الوسطى المدرسیة الشھادة أو )ESA( العام التعلیم في ا�ولى الشھادة :المدرسي للتعلیم الختامیة

 في ).Abitur( العامة الثانویة أو )Fachhochschulreife( التطبیقیة العلوم بجامعات للدراسة التأھیل شھادة

 الصف إلى 9 الصف اجتیاز بمجرد )ESA( العام التعلیم في ا�ولى الشھادة على الحصول یمكن المدارس ھذه

ایةَ  یُجرى الشھادة بھذه خاص امتحان في النجاح عبر أو 10 ّدة ا�سئلة تخضع .9 الصف نھ وح لم  ا�متحان لھذا ا

ِتّفَق التي التربویة للمعاییر ا د ا�متحان أیضا .ا�لمانیة المقاطعات كل في التربیة وزراء علیھا  حّ ُو لم  الشھادة لنیل ا
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ّدة أسئلة على یحتوي 10 الصف نھایة في یُجرى الذي )MSA( الوسطى المدرسیة وح  یمكن ذلك على ع�وة .مُ

 بعد )Abitur( العامة الثانویة امتحان یجتازوا أن )Gemeinschaftsschule( عامة مدرسة 44 في للت�میذ

ِمة مرحلة فیھا المدرسة ھذه كانت إذا المدرسة، زیارة من سنوات9  مُتقدّ  . )Oberstufe( الثانوي التعلیم من 

ِمة المرحلة تنطلق المُتقدّ  )Gemeinschaftsschulen( العامة المدارس في )Oberstufe( الثانوي التعلیم من 

 11. الصف بدایة في )hrungsphaseüEinf( التمھیدیة بالفترة

 

ِمة مرحلة بدون )Gemeinschaftsschulen( العامة المدارس من الكثیر تتعامل  الثانوي التعلیم من مُتقدّ

)Oberstufe( ِمة مرحلة ذات أخرى مدارس مع مھني تكوین معاھد تكون ما غالبا الثانوي، التعلیم من مُتقدّ  

)Gymnasien Berufliche(. أخرى، بمدارس ا�لتحاق على ت�میذھا المدارس ھذه تساعد الطریقة بھذه 

 .أعلى مدرسیة شھائد إلى فیھا الوصول یمكن

 

 بعد .التعلیم منظومة في الثانیة الركیزة ھلشتاین شلیسفك في المھني التكوین یمثل العادیة، المدارس جانب إلى

ج تخرّ ال  الت�میذ یتلقى � )Gymnasium( ثانوي عھدم من أو )Gemeinschaftsschule( عامة مدرسة من 

ّنة بمھنة الخاص أو ا�ساسي التكوین فقط المھني التكوین في مُعی ِھن بحقل أو  نھم بل ما، م  34 في أیضا یُمكِ

ِھویة تكوین مراكز وفي المھني للتكوین حكومیة مدرسة  فیھا بما المدرسیة، الشھائد من نوع أي على الحصول ج

 .)Gymnasien berufliche( المھني التكوین معاھد في )Abitur( العامة الثانویة

 

beraten sich Sie Lassen 

نكم  ا�رشادات طلب یُمك

 منتصف في )Grundschule( ا�ساسیة المدرسة لكم تُرسل .القرار أخذ في یساعدونكم والمعلمون المدرسة

 لمدرسة بإرسالھ نصیحة على یحتوي مكتوب ومعھ بطفلكم، الخاص ا�ول للسداسي المدرسي التقریر 4 الصف

 ثانوي لمعھد أو عامة لمدرسة إما تریدون، كما بإرسالھ أو )Gemeinschaftsschule( عامة

)Gymnasium(. ُعمّق بشرح بمدكم المدرسة ھذه تتعھد الكتابیّة النصیحة لھذه وإجباري م  یتناقش الشرح أثناء .

لّمون المع ُصحھم إسداء سبب وعن المستقبل في المدرسي طفلكم مسار حول معكم  ُّم بمواصلة ن التعل  معین نوع في 

ثانوي معھد في طفلھم تسجیل في رغبتھم على ا�ولیاء أصرّ  إذا .المدارس من )Gymnasium(  أن من بالرغم 

حصریّا الطفل بإرسال نصحت قد )Grundschule( ا�ساسیة المدرسة  عامة مدرسة إلى 

)Gemeinschaftsschule(، ِبل من ا�رشاد طلب الحالة ھذه في علیھم فیتوجب  ینوون الذي الثانوي، المعھد ق

 .فیھ طفلھم تسجیل
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ّى یتلق  من معلومات 4 الصف من ا�ول السداسي نھایة في خاص بیداغوجي دعم إلى الحاجة ذوي ا�طفال أولیاء 

ُرتقب ا�نتقال حول )rderzentrenöF( البیداغوجي الدعم مراكز قبل لم  ا�ساسیة المدرسة من لطفلھم ا

)Grundschule( بیداغوجي دعم مركز أي أو المدارس تلك من نوع أي وعن أخرى مدرسة إلى 

 )rderzentrumöF(ِّمون ا�ولیاء .بھ ا�لتحاق طفلھم على  ث�ثة بطفلھم المعني البیداغوجي الدعم لمركز یُقد

 ا�رشادات من ا�ستفادة ل�ولیاء یمكن .منھا بواحدة یلتحق أن طفلھم یریدون لمدارس، الترتیب حسب اختیارات

 ا�رشادات من ل�ستفادة شرطا لیس المدارس ھذه في التسجیل .العام للتعلیم الثانویة المرحلة مدارس تقدمھا التي

 .تقدمھا التي

 

 جانب إلى الثانویة المرحلة مدارس تقدمھا التي ا�ستشاریة والمواعید ا�رشاد أمسیات فإن ذلك كل إلى إضافة

 المدرسة اختیار على تساعدكم المدارس، ولتلك المقاطعة لحكومة ا�لكترونیة الصفحات على الضافیة المعلومات

 الطابع وعن منطقتكم في الموجودة المدارس عن عامة نظرة على تحصلون الطریقة بھذه .لطفلكم المناسبة

ِزة والبرامج الخاص المُمَیّ   .منھا مدرسة لكل 

 

bergangÜ den rüf Zeitplan 

 آخر نوع إلى المدارس من ما نوع من ل�نتقال الزمني الجدول

 

bergangsempfehlungüSchul und Zeugnis 

ُعیّن بنوع ل�لتحاق المسداة والنصیحة الع�مات كشف م  الثانویة المرحلة مدارس من 

 ومعھ طفلھم ع�مات كشف على ا�ولیاء یحصل )4 الصف في( الدراسیة السنة من ا�ول السداسي نھایة في

الرئیسیّة المعلمة تدعو الثاني السداسي بدایة في .الثانویة المرحلة مدارس من معین نوع إلى بإرسالھ نصیحة  أو 

ّم المعل   ّ یسي  المرحلة مدارس من معین نوع إلى بإرسالھ النصیحة لشرح إجباري لقاء إلى التلمیذ ومعھ الولي الرئ

 .الثانویة

 

Schulen hrendenüweiterf der Informationen 

  الثانویة المرحلة مدارس عن الصادرة المعلومات

ّم ُنظ إرشادیّة أمسیات الثانویة المرحلة مدارس ت الـ غایة إلى   .0232 الثاني الشھر من 17

ّات ھذه أثناء ا�مسی  .تدریسھا وطریقة بھا ا�لتحاق وشروط البیداغوجیة أھدافھا المدارس ھذه تشرح 

لمطویّة ھذه فیھ نكتب الذي الحالي الوقت في ا أنّ  نعتقد  ّا، سیكون التدریس  عادی حضوریّا أي   .المدارس في 

ّقة المعلومات على بالمدارس الخاصة الواب صفحات عبر تحصلون المتعل ّات ھذه بشكل  ا�مسی ا�رشادیّة   التى 

ّم ُنظ ّما ست رب َّنة النظافة قواعد حسب  المُحی .  
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Schule hrendeüweiterf die durch Beratung nlicheöPers 

 الثانویة المرحلة مدرسة توفره شخصي إرشادي لقاء

 من 17الـ غایة إلى وذلك ل�رشاد، شخصیة مواعید ذلك في الراغبین ل�ولیاء الثانویة المرحلة مدارس تمنح

 2320 الثاني الشھر

 عندھا، طفلھم تسجیل یریدون الذین ا�ولیاء مع إجباریة إرشاد لقاءات تجري )enGymnasi( الثانویة المعاھد

أنَّ  من بالرغم  .ذلك بغیر نصحتھم قد )Grundschule( ا�ساسیة المدرسة 
 

Anmeldung 

 التسجیل

 01 إلى الثاني الشھر من 20 من تمتد التي الزمنیة الفترة في الثانویة المرحلة مدارس في أطفالھم ا�ولیاء یسجل

َب .2023 الثالث الشھر من یُطل  الصف من ا�ول السداسي ع�مات كشف تقدیم أطفالھم تسجیل عند ا�ولیاء من 

ُّم، خطة )Grundschule( ا�ساسیة المدرسة إصدار حال في .4  أوراق باقي مع الخطة ھذه تسلیم فیجب تعل

 .الثانویة المرحلة لمدرسة التسجیل
 

Ansprechpartnerin/Ansprechpartner 

 ا�ستفسارات بتلقي المعنیان

 )Gymnasium( الثانوي المعھد في التوجیھیة المرحلة

 Lutter Annette 

annette.lutter@bimi.landsh.de Mail:-E 

 

  Gemeinschaftsschulen(العامة المدارس في 6و 5 الصفین في العمل

terüSchl Andreas 

andreas.schlueter@bimi.landsh.de Mail:-E 

Internet im Informationen 

 ا�نترنات في معلومات

 المقاطعة لحكومة ا�لكترونیة الصفحة
holstein.de-www.bildung.schleswig 

  

mailto:annette.lutter@bimi.landsh.de
http://www.bildung.schleswig-holstein.de/
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Übersicht über die Schulabschlüsse und Übergangsmöglichkeiten 

احة وا�مكانیات المدرسیة الشھائد حول عامة نظرة ُت لم  بعدھا التعلیم لمواصلة ا

 

احة ا�مكانیات ُت لم  التعلیم لمواصلة ا
 …بعد

 العامة المدرسة
)Gemeinschaftsschule( 

ِمة بالمرحلة سواء ّ د تق ُ  الثانوي التعلیم من الم
 )Oberstufe(بدونھا أو 

 الصف Gymnasium(1( الثانوي المعھد الصف

 : )Abitur(العامة الثانویة
 العلوم بجامعة أو بالجامعة ا�لتحاق •

 التطبیقیة
 المھني بالتكوین ا�لتحاق •

 Abitur( 13( العامة الثانویة 13 )Abitur( العامة الثانویة

 للدراسة تأھیل شھادة على الحصول
 الجزء) التطبیقیة العلوم بجامعات
 Fachhochschulreife )المدرسي
ّمة المرحلة قد ت ُ  :الثانوي التعلیم من الم

 13/12 التأھیل فترة

12 

 للدراسة تأھیل شھادة على الحصول
 الجزء( التطبیقیة العلوم بجامعات
  Fachhochschulreife)المدرسي
ّمة المرحلة قد ت ُ  :الثانوي التعلیم من الم

 13/12 التأھیل فترة

12 

ّمة المرحلة في التخصص قد ت ُ  التعلیم من الم
 :الثانوي
 التمھیدیة الفترة

11 
ّمة المرحلة في التخصص قد ت ُ  التعلیم من الم

 :الثانوي
 التمھیدیة الفترة

11 

 : )MSA(الوسطى المدرسیة الشھادة
 بذلك تسمح المدرسیة العلمات كانت إذا •

ّمة بالمرحلة ا�لتحاق قد ت ُ  التعلیم من الم
 عامة مدرسة في إما الثانوي

)Gemeinschaftsschule( في أو 
 في أو )Gymnasium( ثانوي معھد
)berufliches  المھني للتكوین معھد

)Gymnasium 
 المھني للتكوین بمدرسة ا�لتحاق •

)Schule berufliche( 
 المھني بالتكوین ا�لتحاق •

)Berufsausbildung( 

 في )MSA( الوسطى المدرسیة الشھادة
  10الصف

8-10 

 أو الطبیعیة العلوم لشعبة ا�نتماء حسب •
 الدروس تكون ا�جتماعیة، العلوم لشعبة

 علم في الكیمیاء، في الفیزیاء، في
 في الجغرافیا في التاریخ، في ا�حیاء،
 السیاسة/ا�قتصاد

 ثالثة أجنبیة لغة الت�میذ یتعلم •
 الصف من یبدأ الثانیة ا�جنبة اللغة تعلم •

7 
 الثانوي المعھد یغادرون اللذین الت�میذ •

 بعد ESA شاھدة على یتحصلون
 وعلى 10 للصف ا�نتقال في نجاحھم
 ا�نتقال في نجاحھم بعدMSA  شھادة
  11 للصف

7-10 

  

 :)ESA( العام التعلیم في ا�ولى الشھادة
 العلمات كانت إذا المدرسة في البقاء •

 بذلك تسمح المدرسیة
 المھني للتكوین بمدرسة ا�لتحاق •

)Schule berufliche( 
 المھني بالتكوین ا�لتحاق •

)Berufsausbildung(  

 )ESA( العام التعلیم في ا�ولى الشھادة
 9 الصف في
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ُّؤ •  من ابتداء الختامیة الشھادة بنوعیة التنب
 8 الصف

 نطاق في كان وإن الجماعي التعلم •
 مختلفة تكوین أھداف

 الت�میذ من مجموعات تكوین إمكانیة •
 الصف من ابتداء متجانسة قدرات ذوي

7 

 :7 إلى 5 من الصفوف
 ”التعلیم مستویات„ لكل الجماعي التعلم •
 علم( الطبیعیة للمواد مندمج درس •

 وللحضارة )الكیمیاء الفیزیاء، ا�حیاء،
 بعض وفي الجغرافیا التاریخ،( ا�نسانیة
 )والسیاسة ا�قتصاد ا�حیان

 مھارات على ترتكز كشوف أساسا •
 التلمیذ

7-5 

 :التوجیھ مرحلة
 للمدرسة التلمیذ توجیھ الضرورة عند •

 في )Gemeinschaftsschule( العامة
 6 الصف نھایة

 المدرسیة الع�مات كشوف •
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 للمرحلة التمھیدیة الفترة وتبدأ ،6 الصف في الثانیة ا�جنبیة اللغة تعلیم ینطلق )Gymnasien-G8( سنوات 8 الدراسة فیھا تدوم التي الثانویة  المعاھد في 1

ّمة قد ت ُ  ،11 الصف في )Fachhochschulreife( التطبیقیة العلوم بجامعات للدراسة التأھیل شھادة على الحصول ویتم 10 الصف في الثانوي التعلیم من الم

 .12 الصف في )Abitur( العامة الثانویة على والحصول

 

 :والعربیة والروسیة التركیة باللغة أیضا ا�نترنت في متوفرة المطویة ھذه
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulsystem/anmeldung_ weiterfuehrende_schule.html  
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نشر  .ھلشتاین شلیسفك لحكومة العامة الع�قات إطار في المطبوعة ھذه تُ

 

 استعمال ا�نتخابات في یساعدون الذین أو الحزبیة بالدعایة یقومون الذین ل�شخاص و� ل�حزاب یُسمح �
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