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 معلومات حول العملية
المدرسية خالل جائحة كورونا

 تسري أيًضا على المدارس التكميلية لوائح وعروض مختلفة متعلقة
بجائحة كورونا. تتوافر أحدث المعلومات من خالل موقعنا على اإلنترنت:

شروط التدريس والرعاية، ومتطلبات النظافة الصحية، 
ومدرسة العطالت وما إلى ذلك.

www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule →

برنامج والية برلين "أقوياء بالرغم من كورونا" للحد من 
تأخيرات العملية التعليمية الناجمة عن جائحة كورونا

www.stark-trotz-corona.berlin ←



اآلباء واألمهات األعزاء،
سؤال مُهم يطرح نفسه يف نهاية مرحلة المدرسة االبتدائية: 

ما المدرسة التكميلية المناسبة لطفلي؟ االختيارات المتاحة 
يف برلين كثيرة، لكل شخصية ولكل نوع من أنواع التعلّم هناك 

مدارس مناسبة ذات أنظمة وعروض مختلفة.

أيًا كانت المدرسة التي ستختاروها أنتم وطفلكم، فاألمر الحاسم 
هو: يؤدي كل مسار إلى الحصول على شهادة دراسية مفيدة 

وذات قيمة - من التدريب المهني إلى البكالوريا. يف المدرسة 
الثانوية المتكاملة أو المدرسة المشتركة، يحصل طفلكم عادةً 

على البكالوريا بعد 13 عامًا دراسيًا، يف الثانوية األكاديمية 
بعد 12 عامًا. ويف جميع أنواع المدارس يُعد التوجه الوظيفي 

والدراسي عنصرًا مركزيًا. 

أود أن ألفت انتباهكم أيًضا إلى عروض المدارس المهنية أو 
مراكز المستويات المتقدمة، حيث يمكن لطفلكم الذهاب 

إلى هناك بعد إتمام الصف العاشر وإكمال مسارات تعليمية 
مختلفة. األمر الُمميز يف هذا الصدد هو أنه يف مراكز المستويات 

المتقدمة يتم دمج مواد مهنية وعامة. 

إن مرونة النظام الدراسي يف برلين تتيح لجميع األطفال الحصول 
على الشهادة المرغوبة وفقًا لوتيرة التعلم الخاصة بهم. 

يمكنكم الحصول على نظرة عامة أوّلية على مجموعة متنوعة 
من مدارسنا التكميلية يف دليل المدارس المتاح على اإلنترنت 

وكذلك من خالل مواقع اإلنترنت الخاصة بكل مدرسة. أو 
يمكنكم أنتم وطفلكم زيارة المدرسة شخصيًا، على سبيل 

المثال يف اليوم المفتوح. عالوة على ذلك قد يكون من المفيد 
حضور جلسة مشورة يف إحدى المدارس التكميلية لالستقرار 

على مكان التعلّم المناسب لطفلكم. أدعوكم بشدّة للتحدث 
إلى الُمعلمين لتقتنعوا بأنفسكم بجودة المدرسة المعنية وما 

تُقدمه.

يُرجى وضع عدة مدارس يف اعتباركم عند االختيار. كل مدرسة 
لها بالطبع قدرات محددة وقد ال تكون قادرة على استيعاب جميع 
الطالب الذين يرغبون يف االلتحاق بها. لذلك من المهم أن تجمعوا 

معلومات أيًضا عن مدارس أخرى كرغبة ثانية وثالثة. وسوف 
تدركوا أن هناك العديد من المدارس الجيدة يف برلين تتسم 
بنظام شيق. نقدم يف هذا الكتيب إجراءات القبول بالتفصيل 

حتى تتمكنوا من اتخاذ هذه القرارات بسهولة أكبر.

أتمنى لطفلكم كل التوفيق والنجاح خالل مساره الدراسي 
القادم، وقبل كل شيء، الكثير من المتعة خالل التعلّم يف 

المدرسة التكميلية.

مع خالص تحياتي القلبية
 

أستريد زابينه بوسه
عضو مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألسرة
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التسجيل يف المدرسة 
التكميلية

يوفر المشهد التعليمي يف برلين مجموعة متنوعة من المدارس التكميلية. 
يُرجى اختيار إحداها بما يتناسب مع اهتمامات طفلكم وقدراته، بل وأيًضا 

بما يتناسب مع وضع أسرتكم. سيُساعدكم معلمو المدرسة االبتدائية على 
اتخاذ قراركم، فبإمكانهم تقييم سلوك تعلم طفلكم وأدائه. كما يقومون 

بإبالغكم بمتطلبات النوع المعني من المدارس التكميلية.

التسجيل

مع شهادة نصف العام للصف السادس تحصلون أيًضا على تقييم إنجازات طفلكم باإلضافة إلى استمارة التسجيل للمدرسة التكميلية المرغوبة. 

←  يف الفترة من 14 حتى 22 فبراير 2023 نرجو منكم القيام بتسجيل طفلكم لدى المدرسة المفضلة بالنسبة لكم. 

عند التسجيل يُرجى تقديم النسخة األصلية من تقييم اإلنجازات الصادر عن المدرسة االبتدائية واستمارة التسجيل المملوءة.

يُرجى تحديد ثالث مدارس كرغبات يف استمارة التسجيل. يمكن أن تكون هذه المدارس أيًضا تابعة ألنواع مختلفة من المدارس. الغرض من اختيار 
ثالث مدارس كرغبات هو أن المدرسة المفضلة قد ال تتمكن من قبول جميع األطفال المسجلين بسبب العدد المحدود من األماكن. وبالتالي تكون 

هناك إجراءات منظمة بوضوح الختيار مدرسة أخرى.  ← بدءًا من صفحة 11

التسجيل يف المدرسة التكميلية
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احتساب متوسط الدرجات
مثال على طريقة احتساب متوسط الدرجات يف تقييم اإلنجازات

تُحتسب درجة الشهادة من واقع درجات الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس والفصل الدراسي األول للصف السادس. تُحتسب درجات اللغة 
 األلمانية والرياضيات واللغات األجنبية والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية بشكل مضاعف.

يُحتسب متوسط الدرجات كما يلي: 67  :  )13 + 13(  =  2,5

المادة

 الصف الخامس
الفصل الدراسي 

الثاني   

1367 درجة تقييمية13 درجة تقييمية

 الصف السادس
الفصل الدراسي 

األول   
المجموع

12  2 x  3  2 x  3  اللغة األلمانية 
8  2 x  2  2 x  2  الرياضيات 
14  2 x  3  2 x  4  اللغة اإلنجليزية 
6  2 x  1  2 x  2  العلوم الطبيعية 
12  2 x  3  2 x  3  العلوم االجتماعية  
4   2   2  الفنون 
6   3   3  الموسيقى 
5   2   3 الرياضة 

   

مدرسة مشتركةمدرسة ثانوية متكاملة                ثانوية أكاديمية                             

XXXحتى 2,2

2,3XXX حتى 2,7

XXبدءًا من 2,8

نوع المدرسة الموصى به وفقًا لتقييم اإلنجازاتمتوسط الدرجات
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* هنا يُراعي تقييم اإلنجازات الكفاءات الفردية لطفلكم.                       

***

تقييم اإلنجازات
يتضمن تقييم اإلنجازات توصية بشأن نوع المدرسة التي من المتوقع أن يتلقى طفلكم فيها 

أفضل دعم لمهاراته وقدراته خالل مسار التعليم القادم. 

وهذا من شأنه مساعدتكم على تحديد ما إذا كان يجب أن يلتحق طفلكم بمدرسة ثانوية 
متكاملة أو مدرسة مشتركة أو ثانوية أكاديمية.

العامل األساسي يف تقييم اإلنجازات هو درجات طفلكم يف الفصلين الدراسيين الماضيين. وبناءً 
على ذلك يتم تكوين متوسط درجات بترجيح مختلف للمواد.



اختيار نوع المدرسة 
سواء اختار اآلباء ثانوية أكاديمية أو مدرسة ثانوية متكاملة أو مدرسة 

مشتركة، فكل طفل يُقبل يف نوع المدرسة المرغوب. 

ولكن يف حالة المدرسة الثانوية المتكاملة والمدرسة المشتركة، فإنه يمكن 
التوجيه للنوع اآلخر من المدارس نتيجة عدم كفاية األماكن.

كمساعدة توجيهية ولمصلحة طفلكم، ينبغي مراعاة تقييم اإلنجازات الصادر 
عن المدرسة االبتدائية، فقد أنشأه المعلمون بعناية فائقة. 

إن درجات طفلكم يف المواد المختلفة والتوصيات التي يقدمها لكم المعلمون 
خالل جلسة المشورة الشخصية مفيدة لكم أيًضا عند االختيار. 

بالرغم من أن أنواع المدارس متشابهة يف كثير من النواحي وتؤدي إلى 
الحصول على نفس الشهادات الدراسية، إال أن االختالفات ذات الصلة يمكن 

أن تكون مهمة لالختيار الفردي للمدرسة. 

7
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اختيار مدرسة بخالف التوصية 
خالل المقابلة تشرح إدارة المدرسة ما يتوقعونه من تالميذ المدارس 

واالختالفات بين أنواع المدارس. وبعد ذلك تُقر مدرسة الثانوية األكاديمية 
بجلسة المشورة على استمارة وهذه االستمارة يجب عليكم تقديمها إلى 

المدرسة المدونة كرغبة أولى.

هل تلقى طفلكم توصية بمدرسة ثانوية متكاملة أو مدرسة مشتركة؟ هل 
 تريدون 

على الرغم من ذلك التسجيل يف مدرسة ثانوية أكاديمية كرغبة أولى أو ثانية 
أو ثالثة؟ هل متوسط درجات طفلكم أيًضا 3,0 أو أعلى؟ يف هذه الحالة يتطلب 
األمر إجراء جلسة مشورة يف إحدى مدارس الثانوية األكاديمية من اختياركم. 

 ←  لهذا الغرض يُرجى تحديد موعد، ويجب أن يكون ذلك حتى
10 فبراير 2023.

مدرسة ثانوية متكاملة )ISS( ومدرسة مشتركةثانوية أكاديمية

بدءًا من الصف السابع )ممكن يف بعض المدارس بدءًا من الصف الخامس؛ يف المدارس المشتركة بدءًا من الصف األول(البداية

ية النعمالسنة االختبار

 ارتقاء الصف السابع – العاشر: دائًماانتقال الصف الخامس/السابع – العاشراالنتقال/االرتقاء إلى الصف التالي
)التكرار الطوعي ممكن(

يا 13 سنة12 سنةسنوات الدراسة حتى البكالور

البكالوريا، شهادة المدرسة المتوسطة، مؤهل تدريب مهني موسع، مؤهل تدريب مهنيالشهادات المدرسية الممكنة

القدرة على التدريب المهني، والقدرة على الدراسة بعد 13 سنةالقدرة على الدراسة بعد 12 سنةالهدف التعليمي

بحد أقصى 26 )المرحلة التعليمية 7 /8(بحد أقصى 32 )المرحلة التعليمية 7(عدد األطفال يف كل فصل

 الصف السابع / الثامن: 33 ساعة، عدد الحصص الدراسية أسبوعيًا
الصف التاسع / العاشر: 34 ساعة

 الصف السابع / الثامن: 31 ساعة، 
الصف التاسع / العاشر: 32 ساعة

يقة عمل اليوم الكامل مقيدة، أو مقيدة جزئيًا أو مفتوحةيف بعض مدارس الثانوية األكاديميةطر
)صفحة 34(

مقيد، أو مقيد جزئيًا أو مفتوح )صفحة 34(عرض وجبة الغداء

المدارس االبتدائيةأوجه التعاون اإللزامي مع ...
مراكز مستوى متقدم )مع ثانوية أكاديمية مهنية(، مدارس ثانوية متكاملة 

أخرى أو مدارس مشتركة بمستوى ثانوية أكاديمية متقدم؛ يف مدارس ثانوية 
متكاملة أيًضا مدارس ابتدائية

)FS( مواصلة اللغة األجنبية األولى،اللغات األجنبية 
اللغة األجنبية الثانية إلزامية

 مواصلة اللغة األجنبية األولى،
اللغة األجنبية الثانية كمادة انتقائية اختيارية

ج  التعلم المزدو
)صفحة 21(

 ممكن 
)نظام مهني كعرض(

 نعم
)تحدد المدرسة المفهوم يف البرنامج المدرسي(

يب العملي نعمنعمالتدر

 مستويان من المتطلبات التمايز األداء المتخصص
)صفحة 26(

نعمنعمالدعم الفردي

أوجه الشبه واالختالف الرئيسية بين أنواع المدارس التكميلية:
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أسئلة مهمة حول تغيير المدرسة
… بالنسبة للمدرسة االبتدائية

ما متوسط الدرجات وما تقييم اإلنجازات اللذان تقدمهما المدرسة االبتدائية؟	 

ما توصية المعلمين خالل جلسة المشورة الشخصية؟	 

ما شكل تطور أداء طفلكم الذي استطاع المعلمون مالحظته خالل العامين األخيرين من المدرسة االبتدائية؟	 

هل تعلَّم طفلكم حتى اآلن دون صعوبة كبيرة وبشكل مستقل؟	 

هل يتعلم طفلكم بسرعة أم أنه يحتاج إلى التكرار عدة مرات لفهم موضوع الدرس واالحتفاظ بالمعلومات؟	 

ما وتيرة التعلم المناسبة لطفلكم؟ 	 

 هل يحتاج طفلكم إلى مساعدة كبيرة ومتكررة الستكمال مهام التعلم واالستعداد لالختبارات الصفية؟	 

… بالنسبة لكم ولطفلكم

ما المدرسة الثانوية التي يريدها طفلكم ولماذا؟	 

ما مسافة الطريق المعقولة إلى المدرسة؟ 	 

ما المدارس المناسبة ألسرتكم يف المنطقة؟	 

ما الصعوبة التي يواجهها طفلكم عند التعلم؟	 

لة لطفلكم؟	  ما الموضوعات واالهتمامات المفّضَ

ما األنشطة اإلضافية، مثل الرياضات الجماعية أو دروس اآلالت الموسيقية أو الكورال التي يرغب طفلكم يف ممارستها يف المدرسة الجديدة كجزء من عرض 	 
 مجموعة عمل أو عرض اليوم الكامل؟

... بالنسبة للمدرسة التكميلية

ما الدورات التي تقدمها المدرسة كمواد انتقائية؟	 

هل تقدم المدرسة عروض دعم على هيئة دورات مسائية أو نظام دروس متباين لتشجيع نقاط القوة لدى طفلكم واختبارها؟	 

هل سيتمكن طفلكم من مواصلة أول لغة أجنبية تعلمها حتى اآلن يف المدرسة الجديدة؟	 

هل تقدم المدرسة اللغة األجنبية الثانية التي يريدها طفلكم؟	 

هل يسعى طفلكم بالفعل إلى تحقيق طموح مهني خاص، وهل تركِّز المدرسة على مجال متخصص مناسب أو تقدم نموذجًا تعليميًا مع إعداد مهني 	 
وتعلم مزدوج؟ 

ما أوجه التعاون، مع الشركات والمؤسسات والمدارس مثالً، التي ترعاها المدرسة؟	 

ما المشاريع التي تدعمها المدرسة وتهم طفلك؟	 
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اليوم المفتوح
تنظم العديد من المدارس أيام مفتوحة أو تشارك يف معارض المدارس الثانوية بين أكتوبر وفبراير لتقديم مجموعتها 

المتنوعة من العروض. 

ويشمل ذلك على سبيل المثال العرض االنتقائي الحالي، ومجموعات العمل وأوجه التعاون الُمخطط لها.

عالوة على ذلك يمكنكم أنتم وطفلكم استكشاف الفصول الدراسية وغرف الترفيه. غالبًا ما يعرض طالب المدرسة أيًضا 
أعمال مشروعات ويقدمون تقريرًا عن خبراتهم.

يمكنكم معرفة تواريخ اليوم المفتوح ومعارض المدارس الثانوية من دوائر إدارة المدارس يف المنطقة، ويف دليل 
المدارس المتاح على اإلنترنت وعلى مواقع اإلنترنت للمدارس ويف التقويم عبر اإلنترنت.

التقويم عبر اإلنترنت الخاص بإدارة مجلس الشيوخ 
 للتعليم والشباب واألسرة

www.berlin.de/land/kalender/?c=79  →

← خذوا وقتكم يف البحث ومقارنة عروض المدارس المختلفة. 
وسوف يساعدكم دليل المدارس المتاح على اإلنترنت يف ذلك.  

دليل المدارس على اإلنترنت
البحث عن المدارس وفقًا لمعايير مختلفة، مثل المنطقة أو نوع المدرسة أو عرض اللغات األجنبية أو 	 

 عرض اليوم الكامل أو المدارس العامة أو المدارس المستقلة التي تفرض مصاريف مدرسية

استعراض جميع المدارس القريبة من محل السكن، بما يف ذلك رابط إلى موقع اإلنترنت الخاص 	 
 بالمدرسة المعنية

تقارير محايدة من واقع عمليات التفتيش على المدارس مع معلومات عن خصائص المدارس وأساليب 	 
 العمل بها وجودتها

لمحات عن المدارس تحتوي على معلومات حول أوجه التعاون أو التجهيزات أو عرض وجبة الغداء أو 	 
تمايز األداء أو فرص الدعم أو نقاط القوة يف مجاالت الرياضة أو الفن أو الموسيقى أو الرياضيات/العلوم 

 الطبيعية أو تكنولوجيا المعلومات أو المسرح أو اللغة أو اإلعالم أو البيئة

بعد االستقرار على نوع المدرسة ابحثوا عن المدرسة التكميلية المناسبة لتسجيل طفلكم فيها. 
نظرًا ألن كل مدرسة بها عدد محدود فقط من األماكن وقد ال تكون قادرة على استيعاب جميع 

األطفال الذين قاموا بالتسجيل، فيُرجى تحديد مدرستين أخريين كرغبة ثانية وثالثة.

إيجاد المدرسة المناسبة

لالطالع على جميع المدارس يف برلين بما يف ذلك 
 المعلومات التفصيلية

  www.bildung.berlin.de/schulverzeichnis  →
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التسجيل يف المدرسة التكميلية

إذا كانت هناك أماكن كافية بالمدرسة للتسجيالت المقدمة، فيمكن لطفلكم 
االلتحاق بالمدرسة التكميلية المرغوبة. بشرط أن يتمكن هناك من مواصلة 

أول لغة أجنبية بدأها يف المدرسة االبتدائية. 

إذا كان عدد التسجيالت المقدمة للمدرسة أكثر من األماكن المتاحة، فسيتم 
االختيار وفقًا لقواعد عادلة. من حيث المبدأ يتم قبول األشقاء واألطفال من 

نفس المنزل الذين مازالوا يذهبون إلى المدرسة المعنية يف بداية العام 
الدراسي.

إجراءات القبول

يف البداية تقبل كل مدرسة تكميلية أطفال المدارس من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة - بحد أقصى أربعة لكل فصل.

 يتم تخصيص األماكن المتبقية بنسب معينة:

حتى 10 % من األشقاء وما يُسمى بحاالت المشقَّة، مثل األطفال الذين يحتاجون إلى مدرسة قريبة من المنزل بسبب المرض،	 
60 % على األقل وفقًا لمعايير موضوعية وشفافة خاصة بالمدرسة؛ وقد يؤخذ اختيار اللغة األجنبية الثانية يف االعتبار،	 
 30 % عن طريق القرعة - مع مراعاة األشقاء الذين لم يتم قبولهم بعد.	 

  

تُميِّز المعايير التالية اختيار إحدى المدارس التكميلية:

متوسط درجات تقييم اإلنجازات،	 
مجموع الدرجات لما يصل إلى أربع مواد تُميِّز نظام المدرسة أو الفصل يف شهادتي نصف العام األخيرتين، حيث يمكن ترجيح المواد 	 

المختلفة بشكل مزدوج،
كفاءات الطفل التي تتوافق مع نظام المدرسة أو الفصل،	 
نتيجة اختبار موحّد شفهي أو تحريري مرتبط بالنظام أو تمرين عملي.	 

 كل مدرسة تقرر بنفسها 

ترتيب المعايير،	 
تشكيلة من عدة معايير،	 
نسبة ترجيح مئوية أو	 
تعريف معايير خاصة لفصول مميزة مختلفة.	 

يمكنكم معرفة معايير االختيار التي حددتها مدرستكم المرغوبة من خالل المدرسة نفسها أو من خالل دليل المدارس المتاح على اإلنترنت.

* المدارس المشتركة
  قواعد القبول المختلفة واردة يف صفحة 24. من أجل تشكيل الفصول الدراسية بطريقة متباينة من حيث األداء، ال يجوز أن تراعي المدرسة معدالت أداء أطفال المدرسة فقط.

حتى 60 % بحسب معايير القبول

30 % اختيار عن طريق القرعة

حتى 10 % حاالت مشقَّة

قواعد القبول يف المدارس التكميلية*
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المشورة والتسجيل

مدرستا الرغبة الثانية والثالثة
عدد التسجيالت أكثر من األماكن المدرسية 
وفقًا إلجراء الرغبة األولى

القبول بالمدرسة غير ممكن

التسجيل من خالل تقديم استمارة التسجيل وتقييم اإلنجازات إلى 
مدرسة المذكورة كرغبة أولى، مع ضررة ذِكر الرغبة الثانية والثالثة. 

األطفال الذين لديهم احتياجات تربوية خاصة مُثبتة بإمكانهم التسجيل 
بشكل غير رسمي خالل فترة التسجيل لدى مدرسة ذات مجال دعم خاص 

للنواحي التربوية.

القبول بالمدرسة غير ممكن

أماكن مدرسية كافية وفقًا إلجراء 
الرغبة األولى

دائرة إدارة المدارس يف 
منطقة السكن

القبول

حتى 26.01.2023

جلسة مشورة ملزمة يف المدرسة االبتدائية مع الوالدين

يخ 27.01.2023 بتار
الشهادة، وتقييم اإلنجازات، واستمارة التسجيل

حتى 10.02.2023
يف حالة الرغبة يف مدرسة ثانوية أكاديمية ومتوسط درجات 

≤ 3,0 تكون هناك جلسة مشورة مع الوالدين يف مدرسة 
الثانوية األكاديمية وتأكيد على إجراء المشورة

من 14.02.2023 حتى 22.02.2023
التسجيل يف مدرسة الرغبة األولى

مدرسة الرغبة األولى

1.  حاالت المشقَّة )≥ 10 %(: إذا كان االختالف عن المدرسة 
المرغوبة غير معقول، فاألطفال األشقاء

2.  معايير االختيار )≤ 60 %(: متوسط الدرجات، التوصية بنوع 
المدرسة، مجموع الدرجات، المهارات، االختبار

3.  االختيار بالقرعة )30 %(: األولوية لألطفال األشقاء

1.  االرتقاء من المستوى األساسي الخاص بالطفل
2. األطفال األشقاء

3.  معايير اختيار خاصة بالمدرسة أو اختيار بالقرعة

مدرسة الرغبة األولى

معايير القبول يف المدارس التكميلية

القبول يف المدرسة المشتركة

1
2
3

 المدرسة االبتدائية

أماكن مدرسية كافية عدد التسجيالت أكثر من األماكن المدرسية

القبول

القبول

القبول وفقًا للمعايير

القبول

التوجيه لمكان بإحدى المدارس

القبول

يخ 14.06.2023 بتار

إرسال إخطارات القبول أو عدم القبول إلى الوالدين

حتى 05.07.2023

إخطار بالتوجيه لوالدي األطفال الذين لم يتم قبولهم يف 
إحدى مدارس الرغبات الثالث

1. حسب تقييم اإلنجازات
 2. اختيار على مستوى برلين

يمكن للوالدين أيًضا البحث بشكل مستقل عن مكان بإحدى 
المدارس واقتراحه.

دائرة إدارة المدارس يف 
منطقة السكن

1. لألطفال يف المنطقة
2. حسب متوسط الدرجات

تخصيص األماكن المدرسية

اقتراح لمدرسة تكميلية
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هل ال توجد أماكن كافية؟
لقد قمتم بذِكر ثالث رغبات للمدارس يف استمارة التسجيل. وهذا إلعطاء 

طفلكم بديلين آخرين، إذا لم تكن هناك أماكن كافية يف المدرسة الُمدرجة 
كرغبة أولى.

إذا كان ذلك ينطبق عليكم، فستقبل مدرسة الرغبة الثانية طفلكم إذا كان 
بها عدد كاٍف من األماكن المتاحة. وسيتم إعطاء األولوية لألطفال القاطنين يف 

منطقة المدرسة. 

إذا كانت طلبات الرغبة الثانية المقدمة لهذه المدرسة أيًضا أكثر من األماكن 
المتاحة، فإن متوسط درجات تقييم اإلنجازات يكون حاسًما. ويتكرر هذا 

 اإلجراء عند اللزوم مع مدرسة الرغبة الثالثة.

إخطار القبول
بتاريخ 14 يونيو 2023 تُرسل إليكم دائرة إدارة المدارس إخطارًا بقبول 

طفلكم. إذا لم تستطع أي مدرسة من المدارس الثالث المرغوبة قبول 
طفلكم، فستقوم دائرة إدارة المدارس بحد أقصى يف 5 يوليو 2023 بتحديد 

مدرسة أخرى لكم من نوع المدارس المرغوب وستقبل طفلكم. قد تكون 
هذه المدرسة أيًضا يف منطقة أخرى. 

إذا كنتم ال ترغبون يف قبول مكان المدرسة هذا، فيجب عليكم العثور على 
مدرسة أخرى بها مكان شاغر لطفلكم.

 فترات التسجيل لالنتقال إلى الصف الخامس 

07 إلى 10.02.2023 الرغبة األولى:  
15 إلى 16.03.2023 الرغبة الثانية:  
18 إلى 19.04.2023 الرغبة الثالثة:  

 القرار بشأن القبول

ستُرسل لكم دائرة إدارة المدارس يف المنطقة القرار بشأن قبول 
طفلكم يف التواريخ التالية:

09.03.2023 مدرسة الرغبة األولى:  
28.03.2023 مدرسة الرغبة الثانية:  
25.04.2023 مدرسة الرغبة الثالثة:  

النقل إلى المدرسة بعد الصف الرابع
إذا رغبتم يف نقل طفلكم إلى مدرسة تكميلية بعد الصف الرابع، فيُرجى 

إخبار مدرس الفصل بذلك حتى منتصف ديسمبر 2022. ستُجري المدرسة 
االبتدائية جلسة مشورة معكم حتى نهاية يناير 2023 على أقصى تقدير. 

يف يوم الجمعة، الموافق 27 يناير 2023 سيتلقى طفلكم شهادة نصف العام 
للصف الرابع باإلضافة إلى تقييم اإلنجازات. وبذلك يمكنكم تسجيل طفلكم يف 

ما يصل إلى ثالث مدارس مرغوبة.

إذا كان طفلكم سيحضر أحد فصول التعلم السريع، فيجب إجراء اختبار 
للقدرات. وللقيام بذلك يجب عليكم تسجيل طفلكم يف المدرسة المرغوبة يف 

الفترة من 9 حتى 12 يناير 2023.

قد يخضع قبول طفلكم لشروط معينة، مثل درجات الشهادة أو اجتياز اختبار 
القبول، يوتم بحسب تصنيف معايير معينة.

من يُخفق يف الصف الخامس بنظام ثانوية أكاديمية، والذي يُعتبر بمثابة سنة 
اختبارية، ينتقل إلى الصف السادس بالمدرسة االبتدائية.

 

معلومات حول االنتقال
www.berlin.de/sen/bjf/go/uebergang  →

التسجيل يف المدرسة التكميلية

التسجيل يف اختبارات القبول للصف الخامس

يع اختبار التعلم السر
09  إلى 12.01.2023 التسجيل: 

21.01.2023 يوم االختبار:  

اختبارات الثانوية األكاديمية للموسيقى والثانوية األكاديمية 
الفرنسية

إجراء الرغبة األولى: التسجيل يف االختبار حتى 13.01.2023

يُرجى االستعالم من المدارس يف الوقت المناسب عن موعد االختبار 
والمواعيد األخرى. 

ياضيات - العلوم  اختبار فصول العلوم الطبيعية وفصول الر
الطبيعية

14.02.2023 إجراء الرغبة األولى: 
17.03.2023 إجراء الرغبة الثانية: 
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فصول اللغات القديمة
Arndt-Gymnasium Dahlem )06Y03 – Steglitz-Zehlendorf( 

Barnim-Gymnasium )11Y09 – Lichtenberg( 
Diesterweg-Gymnasium )01Y09 – Mitte( 

Eckener-Gymnasium )07Y07 – Tempelhof-Schöneberg( 
Europäisches Gym. Bertha-von-Suttner )12Y02 – Reinickendorf( 

Goethe-Gymnasium )04Y11 – Charlottenburg-Wilmersdorf( 
Gymnasium Steglitz )06Y13 – Steglitz-Zehlendorf( 

Heinrich-Schliemann-Gymnasium )03Y04 – Pankow( 
 Heinz-Berggruen-Gymnasium 

)04Y06 – Charlottenburg-Wilmersdorf(
Kant-Gymnasium )05Y02 – Spandau( 

Schadow-Gymnasium )06Y01 – Steglitz-Zehlendorf( 

الفصول ثنائية اللغة
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium )03Y08 – Pankow( 

Friedrich-Engels-Gymnasium )12Y01 – Reinickendorf( 
Hans-Carossa-Gymnasium )05Y03 – Spandau( 

Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium )11Y02 – Lichtenberg( 
Primo-Levi-Gymnasium )03Y14 – Pankow( 

Romain-Rolland-Gymnasium )12Y07 – Reinickendorf( 
Rückert-Gymnasium )07Y02 – Tempelhof-Schöneberg( 

الفرنسية
Französisches Gymnasium )01Y07 – Mitte( 

اليابانية
Gustav-Heinemann-Oberschule )07K03 – Tempelhof( 

 الفصول المميزة بالرياضيات - 
العلوم الطبيعية

Andreas-Gymnasium )02Y01 – Friedrichshain-Kreuzberg( 
 Heinrich-Hertz-Gymnasium 

)02Y03 – Friedrichshain-Kreuzberg(
Herder-Gymnasium )04Y05 – Charlottenburg-Wilmersdorf( 

Immanuel-Kant-Gymnasium )11Y11 – Lichtenberg( 
Käthe-Kollwitz-Gymnasium )03Y03 – Pankow( 

الفصول المميزة بالعلوم الطبيعية
Eckener-Gymnasium )07Y07 – Tempelhof-Schöneberg( 

Emmy-Noether-Gymnasium )09Y11 – Treptow-Köpenick( 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium )05Y01 – Spandau( 

Hans-Carossa-Gymnasium )05Y03 – Spandau( 
 Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 

)04Y08 – Charlottenburg-Wilmersdorf(
Melanchthon-Gymnasium )10Y11 – Marzahn-Hellersdorf( 

الفصول المميزة بالموسيقى
 Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium 

)02Y04 – Friedrichshain-Kreuzberg(
Melanchthon-Gymnasium )10Y11 – Marzahn-Hellersdorf( 

Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach )01Y04 – Mitte( 

الفصول التي تركز على الرياضة
 Schul- und Leistungssportzentrum Berlin 

)Sportforum( )11A07 – Lichtenberg(
 Sportschule im Olympiapark – Poelchau-Schule 

)04A08 – Charlottenburg-Wilmersdorf(
Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin )03B08 – Pankow( 

فصول التعلم السريع
Albrecht-Dürer-Gymnasium )08Y01 – Neukölln( 

Dathe-Gymnasium )02Y05 – Friedrichshain-Kreuzberg( 
Humboldt-Gymnasium )12Y03 – Reinickendorf( 

Lessing-Gymnasium )01Y08 – Mitte( 
Otto-Nagel-Gymnasium )10Y02 – Marzahn-Hellersdorf( 

Rosa-Luxemburg-Gymnasium )03Y10 – Pankow( 
 Werner-von-Siemens-Gymnasium 

)06Y05 – Steglitz-Zehlendorf(

المدارس المستقلة
 Bilinguale Schule Phorms Berlin Mitte )Gymnasium(  

 )01P18 – Mitte(
Canisius-Kolleg )01P06 – Mitte( 

 Evangelische Schule Frohnau )Gymnasium(  
)12P03 – Reinickendorf(

 Evangelische Schule Köpenick )Gymnasium(  
)09P07 – Treptow-Köpenick(

 Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster
)04P11 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn )01P03 – Mitte( 
 Katholische Schule Liebfrauen )Gymnasium(  

)04P04 – Charlottenburg-Wilmersdorf(
Katholische Theresienschule )Gymnasium( )03P10 – Pankow( 

 Königin-Luise-Stiftung )Gymnasium(  
)06P06 – Steglitz-Zehlendorf(

 Moser Schule Schweizer Gymnasium 
)04P24 – Charlottenburg-Wilmersdorf(
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ال تفوّتوا أي شيء بعد اآلن!

twi
er�com
/senbjf

facebook�com 
/senbildjugfam

instagram�com 
/senbildjugfam

youtube�com 
/senbjf

تابعونا على وسائل   →
التواصل اإلجتماعي

 إدارة مجلس الشيوخ
للتعليم والشباب واألسرة

العرض
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أنواع المدارس 
التكميلية

)Gymnasium( الثانوية األكاديمية
 هل طفلكم شغوف بالمعرفة ويستمتع بالتعلم والبحث المستقل؟ 
 هل يتميز أيًضا بمعدالت أداء جيدة يف المدرسة االبتدائية؟ إذن، 
 فلديه فرصة يف الثانوية األكاديمية للحصول على البكالوريا بعد 

اثني عشر عامًا.

أنواع المدارس التكميلية

تهدف الثانوية األكاديمية إلى إعداد األطفال والشباب على أفضل وجه ممكن لدراسة ما 
أو لتدريب مهني مماثل. ويتضمن ذلك دعًما مكثفًا حتى امتحانات البكالوريا. 

باإلضافة إلى ذلك يتم إعطاء لمحات عن أساليب العمل العلمية. وذلك ألن القدرة على 
الدراسة تعني أيًضا االستعداد لمرحلة تعلُّم تدور حول االستفادة من مجاالت معرفية 

جديدة ومعقدة وتصميم مفاهيم للحياة المهنية المستقبلية بشكل مستقل.

تفرض الثانوية األكاديمية مطالب خاصة على الطالب:

 المزيد من الحصص الدراسية أسبوعيًا،	 

 قدرة قوية على التعلُّم بشكل مستقل،	 

االستعداد ألداء عالٍ.	 
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اللغات األجنبية
أحد مجاالت التركيز يف المدارس الثانوية األكاديمية هو تعليم اللغات 

األجنبية. يتعلم جميع األطفال لغة أجنبية ثانية منذ البداية. وبحسب الرغبة 
يمكن أيًضا تعلم لغة أجنبية ثالثة - أو حتى لغة أجنبية رابعة إذا أتيحت. ترعى 

العديد من مدارس الثانوية األكاديمية أيًضا التبادل المنتظم مع المدارس 
األجنبية الشريكة.

أوجه التعاون
غالبًا ما تتعاون مدارس الثانوية األكاديمية مع الشركات والجامعات 

والمؤسسات العلمية والبحثية والمؤسسات األخرى. 

وبالتالي يمكن للطالب تشكيل حياتهم المدرسية بطرق متنوعة ووفقًا 
الهتماماتهم وقدراتهم.

المستوى المتقدم من الثانوية األكاديمية
يف الثانوية األكاديمية يكون هناك وظيفة مزدوجة للصف العاشر: بصفته 

الصف األخير من المستوى الثانوي األول، فإنه يُشكِّل أيًضا جسرًا لمرحلة 
التأهيل. ينتهي الفصل العاشر بامتحانات شهادة المدرسة المتوسطة 

 .)MSA(

إذا تم االنتقال أيًضا، فسيتم االنتقال إلى نظام الدورات يف المستوى المتقدم 
من الثانوية األكاديمية. بدالً من الفصل الدراسي يتعلم الشباب من خالل 

الدورات األساسية والمتقدمة. 

الثانوية األكاديمية بدءًا من الصف الخامس؟
هناك 38 مدرسة ثانوية أكاديمية وثانوية متكاملة تتيح ألطفال المدارس 

ذوي األداء الجيد بشكل خاص الدراسة يف المدرسة التكميلية بدءًا من الصف 
الخامس. 

يعمل نظام الفصل الُمصمم خصيًصا يف هذه المدارس على تعزيز مواهب 
األطفال يف مجاالت معينة. 

وتقدم بعض المدارس محتوى إضافيًا ووتيرة تعلم سريعة لألطفال 
الموهوبين بشكل خاص. 

الدعم الفردي
نطاق الدعم الفردي يف مدرسة الثانوية األكاديمية واسع. ويشمل تعزيز 

المواهب والتدريب على التعلم وحتى المدارس الشاملة. 

هناك أيًضا عروض خاصة مثل دورات النظام، أو أوركسترا المدرسة، أو 
المشاركة يف مسابقات مثل "Jugend forscht" )الشباب يبحث( أو دروس 

بالتعاون مع جامعات برلين.
 

المتطلبات
الطالب يف مدارس الثانوية األكاديمية بحاجة إلى اكتساب المهارات المطلوبة 

للبكالوريا يف فترة زمنية أقصر نسبيًا. ولذلك تشمل الفصول اإللزامية يف 
الثانوية األكاديمية 33 ساعة )المرحلتان التعليميتان السابعة والثامنة( أو 
34 ساعة )المرحلتان التعليميتان التاسعة والعاشرة( يف األسبوع، أي أكثر 
بساعتين من المدارس الثانوية المتكاملة أو المدارس المشتركة. يف نهاية 

العام الدراسي، تحدد درجات الشهادة من يصل إلى مستوى الصف التالي أو 
من يجب عليه إعادة المرحلة التعليمية.

يف السنة األولى من الثانوية األكاديمية هناك فترة اختبار لمعرفة ما إذا كان 
أداء تعلم أطفال المدرسة يفي بمتطلبات هذا النوع من المدارس. وإذا لم 

يكن طفلك قادرًا على تحقيق األداء المطلوب، فسوف يترك نظام الثانوية 
األكاديمية بعد السنة االختبارية ويحوِّل إلى الصف الثامن بمدرسة ثانوية 

متكاملة. 



االنتقال من العام الدراسي والسنة 
ية بالثانوية األكاديمية   االختبار

 ← معلومات تفصيلية يف
صفحة 27

← يف صفحة 14 ستجدون 
المدارس التي تقدم تعليًما 

ثانويًا بدءًا من الصف الخامس 
بأنظمة المواهب المختلفة.

 معلومات على اإلنترنت حول الثانوية األكاديمية
www.berlin.de/sen/bjf/go/gymnasium  →
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المدرسة الثانوية المتكاملة 
فرص للجميع: يف المدرسة الثانوية المتكاملة )ISS(، يمكن 
لجميع الطالب الحصول على أفضل شهادة مدرسية ممكنة 

لهم - من التدريب المهني إلى البكالوريا.
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الدعم الفردي
تفي المدرسة الثانوية بمتطلبات التعلم المختلفة وقدرات واهتمامات 

ومعارف الطالب من خالل الدعم الفردي والتمايز. 

وهي تالحظ مجموعة التعلم بأكملها وكذلك جميع األطفال كل على حدة، 
وبالتالي تطور عروض تعليمية فردية لطفلكم. 

ويتم التمييز من واقع متطلبات األداء والتقييم من بين أمور أخرى: يقوم 
المعلمون على سبيل المثال بإنشاء مهام بمستويات مختلفة من الصعوبة 

باستخدام األساليب الفردية للمعالجة. 

 ويف بعض المواد يقومون أيًضا بتقييم معدالت األداء على مستويين:
المستوى األساسي والموّسع. ← صفحة 26

هناك أيًضا فرص تعلم لألطفال والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة، مثل:

اإلعاقات، 	 
المواهب الخاصة،	 
احتياجات دعم اللغة،	 
الحاجة إلى التحفيز على الحضور المنتظم بالمدرسة.	 

بحسب نظام المدرسة يتم تشجيع االهتمامات والمواهب المختلفة ألطفال 
المدرسة من خالل:

توزيع مرن لساعات التدريس يف المواد المختلفة،	 
عرض واسع من الدورات االنتقائية، 	 
مجموعات العمل،	 
عروض تعلم إضافية يف طريقة عمل اليوم الكامل،	 
تعاون مكثف بين المعلمين والمربين وكذلك األخصائيين االجتماعيين.	 

يتيح الدعم الفردي لجميع الطالب يف المدارس الثانوية المتكاملة االرتقاء 
تلقائيًا إلى مستوى الصف التالي يف نهاية العام الدراسي - ما لم يقرروا 

طواعيةً إعادة سنة. 

التعلم المزدوج
تتيح جميع المدارس الثانوية المتكاملة التعلم المزدوج يف الصفوف من 

السابع إلى العاشر، فهو يجمع بين التعلم يف المدرسة والتعلم يف موقع عملي. 

من واقع عالم مليء بالمهنية المعقدة بشكل متزايد يدعم التعلم المزدوج 
األطفال والشباب فيما يلي،

استكشاف ميولهم واهتماماتهم وقدراتهم، 	 
توجيه أنفسهم يف مرحلة مبكرة بمساعدة دفتر اختيار الوظيفة، 	 
التعرف على نقاط قوتهم 	 
وربطها مع األشكال والفرص الوظيفية المناسبة. 	 

يشارك الطالب يف اللقاء بفعالية يف مكان التعلم خارج المدرسة. خالل الدرس 
يقومون بإعداد االستكشافات أو المشاريع أو التدريب الداخلي بالتفصيل ثم 

تقييم النتائج التي توصلوا إليها.

إمكانيات التعلم المزدوج:

االستكشافات التشغيلية،	 
التدريب التجريبي والتدريب الداخلي الممتد لعدة أسابيع،	 
العمل يف ورش عمل مدرسية مختلفة،	 
محاكاة مركز للتقييم )عملية اختيار الموظفين للعديد من الشركات(،	 
زيارة مختبر ألطفال المدارس )على سبيل المثال "PhysLab" يف 	 

Freie Universität Berlin أو "Gläsernes Labor" يف حرم برلين-
بوخ(،

تنظيم المنشآت المدرسية،	 
زيارة المعارض التجارية مثل "يوم التدريب المهني"،	 
 تشكيل مجموعات تعلم ذات توجّه عملي.	 

تتعاون المدارس الثانوية المتكاملة مع الشركات والمؤسسات للتدريب 
واإلعداد المهنيين. وهي على وجه الخصوص منشآت وشركات تابعة لغرفة 

الحرف اليدوية يف برلين، وغرفة الصناعة والتجارة يف برلين، ورابطة جمعيات 
األعمال يف برلين وبراندنبورغ، جمعية مسجلة، وجمعية المهن الحرة يف 

برلين.

أنواع المدارس التكميلية

  www.berlin.de/sen/bjf/go/duales-lernen  → www.berlin.de/sen/bjf/go/iss  →
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أوجه التعاون
هناك اتفاقيات تعاون ملزمة، مثل تبادل المعلمين، عند االنتقال من 

المدرسة االبتدائية إلى المدرسة الثانوية المدمجة، وكذلك بعد الصف العاشر 
إلى المستوى المتقدم من الثانوية األكاديمية، أو إلى الثانوية األكاديمية 

المهنية أو التدريب المهني. وهذه االتفاقيات تضمن استعداد طفلكم بشكل 
جيد لمتطلبات وأساليب العمل للمدرسة الجديدة عند تغيير المدرسة.

وهناك أيًضا شراكات خارج النظام المدرسي. تعمل المدارس الثانوية 
المتكاملة جنبًا إلى جنب مع متخصصين من عمل الشباب، ومع الشركات 

يف إطار التعلم المزدوج وكذلك مع المنشآت الترفيهية والتعليمية يف الحي، 
خاصةً عندما تصميم عروض اليوم الكامل. التعاون مع جمعيات الشباب 

يعمل بدوره على تحفيز الشباب على االنخراط يف األنشطة المدنية.

التوجه الوظيفي
يتلقى جميع تالميذ المدرسة الثانوية المتكاملة عروًضا إليجاد المهن 

المستهدفة وفقًا لمتطلبات التعلم الخاصة بهم وقدراتهم واستعدادهم لألداء. 

ويشمل ذلك مقاييس التوجه المهني والدراسي )BSO( وكذلك تشكيل فِرق 
BSO. وهي مكوّنة من متخصص يف تنسيق BSO والمشورة المهنية )وكالة 

التوظيف( ومعلم من مركز المستوى المتقدم. تعمل هذه الفِرق بشكل وثيق 
مع وكالة توظيف الشباب.

الشهادات الدراسية
يف المدرسة الثانوية المتكاملة جميع الشهادات ممكنة:

شهادة مهنية أو شهادة معادلة للتدريب المهني للشباب ذوي االحتياجات 	 
التعليمية الخاصة "التعلم"،

 	 ،)BBR( شهادة التدريب المهني
 	 ،)eBBR( شهادة التدريب المهني الموّسعة
شهادة المدرسة المتوسطة )MSA-GO  ،MSA - مع أحقية الوصول إلى 	 

المرحلة التمهيدية للمستوى المتقدم من الثانوية األكاديمية(،
البكالوريا.	 

إذا كان هناك مدرسة ثانوية متكاملة ليس بها مستوى متقدم للثانوية 
األكاديمية يف مقرها، فإنها تتعاون مع مدرسة ثانوية أخرى أو مدرسة ثانوية 
أكاديمية مهنية أو تُدير مستوى متقدم مشترك مع مدارس ثانوية متكاملة 

أخرى.

نظرة عامة على الشهادات

 ← معلومات تفصيلية بدءًا
من صفحة 28
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المدرسة المشتركة
تمكّن المدرسة المشتركة الطلبة الذين لديهم متطلبات تعليمية 

مختلفة من التعلم معًا بشكل مشترك، من مرحلة بدء المدرسة وحتى 
الحصول على الشهادة المختارة. وهذا يسمح لهم باالنتقال من التعليم 
األساسي إلى التعليم الثانوي بدءًا من الصف السابع يف نفس المدرسة.

www.berlin.de/sen/bjf/go/gemeinschaftsschule  →



24

إجراءات القبول بدءًا من الصف السابع:

تالميذ المدارس يف المستوى األساسي الخاص بهم، 	 
جميع األشقاء وما يصل إلى 10 % من حاالت المشقَّة،	 
تخصيص األماكن المتبقية وفقًا لمعايير القبول الخاصة بالمدرسة و/أو 	 

القرعة.

بالنسبة للتركيبة المتباينة يجب اعتبار أطفال المدارس بجميع تقييمات 
اإلنجازات على قدم المساواة، بغض النظر عن متوسط الدرجات.

يف المعتاد تبدأ المدرسة المشتركة بالصف األول، وتنتقل إلى المستوى 
الثانوي بدءًا من الصف السابع حتى العاشر وتؤدي إلى جميع الشهادات حتى 

البكالوريا. 

يا من خالل: تُتاح البكالور

مستوى متقدم من الثانوية األكاديمية خاص بالطالب، 	 
أوجه تعاون ملزمة مع مدارس أخرى - مدارس مشتركة ومدارس ثانوية 	 

متكاملة ومراكز للمستويات المتقدمة بمستوى ثانوية أكاديمية متقدم 
- أو 

مستوى متقدم من الثانوية األكاديمية يف الرابطة. 	 

التعلم بشكل مشترك وفردي
تلبي المدرسة المشتركة الطلب على المزيد من تكافؤ الفرص والعدالة من 

خالل أشكال مختلفة من التعلم الفردي. 

مبدأ مجموعة التعلم المشتركة يُميِّز بشكل أساسي التدريس يف المدرسة 
المشتركة. 

يتم تشجيع كل طفل على حدة ويعالج المهام وفقًا لمستوى أدائه. 

تُواصل بعض المدارس المشتركة التعلم عبر الفئات العمرية المختلفة يف 
الصفوف من السابع إلى العاشر.

هناك عرض تعلم متنوع للغاية يشجع كل طفل يف المدرسة ويختبره بحسب 
قدراته. بدءًا من الدورات االنتقائية ومرورًا بعمل المشروعات وحتى عروض 

التخصيص، مثالً على شكل مكاتب التعلم. 

باإلضافة إلى ذلك تُعتبر جميع المدارس المشتركة مدارس بنظام اليوم 
الكامل، وكثير منها مدارس يوم كامل مقيدة.

من خالل العمل بالسجالت أو جداول الكفاءات يمكن ألطفال المدرسة 
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التفكير يف تطوير تعلمهم واكتسابهم للكفاءات بأنفسهم يف 
البداية، بل وأيًضا مناقشتها مع المعلمين. وبالتالي يتم دعم 

التعلم على الوتيرة الخاصة بالطفل. 

يتلقى جميع الطالب بانتظام مالحظات فردية عن التعلم 
واألداء، أي التقييمات المكتوبة حول نجاح التعلم واألهداف 

المحققة ونقاط القوة والضعف. وتكون مُكملة لشهادة 
الدرجات المعنية أو تحل محلها يف بعض األحيان حتى نهاية 

الصف الثامن.

13 – 1  Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule )06K11 – Steglitz-Zehlendorf( 
13 – 1  Anna-Seghers-Schule )09K02 – Treptow-Köpenick( 
10 – 1  B.-Traven-Gemeinschaftsschule )05K05 – Spandau( 
10 – 1  Campus Hannah Höch )12K12 – Reinickendorf( 
13 – 1  Carl-von-Ossietzky-Schule )02K02 – Friedrichshain-Kreuzberg( 
13 – 1  Emanuel-Lasker-Schule )02K06 – Friedrichshain-Kreuzberg( 

 )Evangelische Schule Berlin Zentrum )01P23 – Mitte بالتعاون مع
13 – 1  Evangelische Schule Berlin Mitte )01P01 – Mitte( 
13– 1  Friedenauer Gemeinschaftsschule )07K12 – Tempelhof-Schöneberg( 
13 – 1  Fritz-Karsen-Schule )08K06 – Neukölln( 
13 – 1  Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli )08K08 – Neukölln( 
10 – 1  Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg )08K13 – Neukölln( 
10 – 1  Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule )10K12 – Marzahn-Hellersdorf( 
13 – 1  Grünauer Gemeinschaftsschule )09K09 – Treptow-Köpenick( 
13 – 1  Grüner Campus Malchow )11K10 – Lichtenberg( 
 13 – 1  Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule )01K04 – Mitte( 
10 – 1  Lina-Morgenstern-Schule )02K04 – Friedrichshain-Kreuzberg( 
10 – 1  Marcana-Schule )10K11 – Marzahn-Hellersdorf( 
13 – 1  Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule )11K12 – Treptow-Köpenick( 
13 – 1  Paula-Fürst-Schule )04K05 – Charlottenburg-Wilmersdorf( 
13 – 1  Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule )09K07 – Treptow-Köpenick( 
10 – 1  Tesla-Schule )03K07 – Pankow( 
13 – 1  Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule )01K10 – Mitte( 
13 – 1  Walter-Gropius-Schule )08K01 – Neukölln( 
13 – 1  Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule )03K11 – Pankow( 
10 – 1  Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule )10K10 – Marzahn-Hellersdorf( 

المدارس المشتركة المستقلة المعتمدة رسميًا

13 – 1  Alternativschule Berlin* )12P11 – Reinickendorf( 
12 – 1  Annie-Heuser-Schule )04P12 – Charlottenburg-Wilmersdorf( 
10 – 1  Berthold-Otto-Schule )06P13 – Steglitz-Zehlendorf( 

 Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule 
10 – 1  )07P13 – Tempelhof-Schöneberg(
10 – 1  Elisabethstift-Schule )12P06 – Reinickendorf( 
13 – 1  Emil-Molt-Schule* )06P05 – Steglitz-Zehlendorf( 
13 – 1  Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg* )03P30 – Pankow( 
13 – 1  Freie Waldorfschule Berlin Mitte* )01P04 – Mitte( 
13 – 1  Freie Waldorfschule Berlin-Südost* )09P01 – Treptow-Köpenick( 
13 – 1  Freie Waldorfschule Havelhöhe – Eugen Kolisko* )05P01 – Spandau( 
13 – 1  Freie Waldorfschule Kreuzberg* )02P04 – Friedrichshain-Kreuzberg( 
13 – 1  Freudberg Gemeinschaftsschule )04P41 – Charlottenburg-Wilmersdorf( 

 Internationale Lomonossow-Schule Berlin 
13 – 1  )10P10 – Marzahn-Hellersdorf, 01P25 – Mitte(
13 – 1  Johannes-Schule Berlin* )07P18 – Tempelhof-Schöneberg( 
13 – 1  Klax-Gemeinschaftsschule )03P22 – Pankow( 
10 – 1  Lauder Beth-Zion Schule )03P26 – Pankow( 
10 – 1  MeineSchuleBerlin )08P09 – Neukölln( 
10 – 1  Montessori Campus Berlin Köpenick )09P06 – Treptow-Köpenick( 
10 – 1  Montessori-Gemeinschaftsschule Berlin-Buch )03P32 – Pankow( 
10 – 1  Platanus Schule Berlin )03P28 – Pankow( 
13 – 1  Rudolf-Steiner-Schule Berlin* )06P04 – Steglitz-Zehlendorf( 
13 – 1  SchuleEins )03P20 – Pankow( 
13 – 1  Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin* )12P02 – Reinickendorf( 

الصف المدارس المشتركة يف برلين 

أنواع المدارس التكميلية

* هنا يتم الحصول على البكالوريا بإجراء اختبار غير الطالب.
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المستوى األساسي والموّسع 
يقوم المعلمون يف المدارس الثانوية المتكاملة )ISS( والمدارس المشتركة 
بتدريس وتقييم الرياضيات، واللغة األلمانية، واللغة األجنبية األولى وواحد 

من العلوم الطبيعية على األقل بناءً على مستويين من المتطلبات: المستوى 
 .)ER ( والمستوى الموّسع )مستوىGR األساسي )مستوى

يف المستوى الموّسع تكون المواد التي يتم تدريسها والمهام والمتطلبات 
بالنسبة للطالب أكثر صعوبة من المستوى األساسي.

بحسب متطلبات التعلم يف المادة الواحدة يتعلم األطفال والشباب على 
مستوى GR أو مستوى ER - إما يف دورة لهذا المستوى أو يف مجموعة تعلم 

مشتركة. 

يمكن للطالب الذين يدرسون يف دورات أحد مستويي المتطلبات أن ينتقلوا 
إلى دورة تابعة للمستوى اآلخر كل ستة أشهر إذا اتضح أنهم يعانون من 

تحديات أكبر أو أقل من الالزم يف المهام الحالية. ويدعمهم المعلمون يف اتخاذ 
القرار. إنهم يختبرون طفلكم وفقًا لقدراته، ويالحظون تطور أدائه ويقدمون 

المشورة له خالل الحياة المدرسية اليومية.

يف المستوى الموّسع يتم تقييم المواد المتمايزة يف األداء بنقاط على مقياس 
من 0 إلى 15، ويف المستوى األساسي بنقاط من 0 إلى 12. ويتم تحويل 

النقاط إلى درجات. يتم التخصيص على أساس المستويات المعنية.

يسري مقياس تقييم المستوى الموّسع على جميع الطالب الذين يسعون إلى 
 )MSA( شهادة المدرسة المتوسطة

ألنها تفي بمتطلبات االمتحان.

التقييمات المدرسية 
بناءً على الدرجات التي أعدّها المعلمون بعناية، يمكن للطالب تقييم ومقارنة أدائهم. يف الوقت 

نفسه يمكن للدرجات أن تُعزز استعدادهم لألداء وتُستخدم كأساس للشهادة المدرسية المعنية.
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يتوافق التدريس المتمايز يف األداء يف المستوى األساسي مع 
مستوى متطلبات شهادة التدريب المهني وشهادة التدريب 

المهني الموّسعة.

المستوى GR والمستوى ER موجودان يف الشهادات نصف 
السنوية والشهادات السنوية التابعة للمدارس الثانوية 

ل بعض  المتكاملة )ISS( والمدارس المشتركة. ومع ذلك تُفّضِ
المدارس عدم إعطاء درجات يف الصفين السابع والثامن، بل 

نقاط.

المستوى الموّسع دون تمايز األداء

الدرجة
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المستوى األساسي

الدرجة

االنتقال من العام الدراسي بالثانوية األكاديمية
يصل إلى الصف األعلى التالي بالثانوية األكاديمية أي شخص لديه يف شهادته

يف مادة واحدة على األكثر الدرجة 5 ويف جميع المواد األخرى الدرجة 4 على األقل،	 
يف مادتين على األكثر الدرجة 5، ولكن على أقل تقدير تتعادل هذه الدرجة مرتين مع 	 

الدرجة 3 على األقل يف مواد أخرى.
يف مادة واحدة على األكثر الدرجة 6، ولكن على أقل تقدير تتعادل هذه الدرجة مرتين 	 

مع الدرجة 2 أو 1 يف مواد أخرى.

إذا تم تقييم أحد المواد األساسية بالدرجة 5 فال يمكن معادلة هذه الدرجة إال من خالل 
مادة أساسية أخرى. إذا حصل شخص ما على الدرجة 6 مرة واحدة أو الدرجة 5 مرتين يف 

المواد األساسية، فلن يكون االنتقال ممكنًا. 

تشمل المواد األساسية يف مدارس الثانوية األكاديمية الرياضيات واللغة األلمانية واللغة 
األجنبية األولى والثانية، ويف فصول اللغات القديمة يف مدارس الثانوية األكاديمية مع بدء 

الصف الخامس أيًضا اللغة األجنبية الثالثة. 

:)ER( والمستوى الموّسع )GR( تقييم الدرجات يف المستوى األساسي

أنواع المدارس التكميلية



 )BOA( الشهادة المهنية
يف نهاية المرحلة التعليمية العاشرة يحصل التالميذ ذوو مجال الدعم 

 .)BOA( التربوي الخاص "التعلم" على الشهادة المهنية

ولهذا الغرض يجب عليهم أيًضا، باإلضافة إلى متوسط درجات يساوي 4,0 
أو أعلى، تحقيق معدالت األداء المعنية يف اللغة األلمانية، والرياضيات، 

واالقتصاد-العمل-التكنولوجيا، يف أعمال مقارنة يف الرياضيات واللغة األلمانية 
وعرض تقديمي موجه للفريق. 

يف حالة عدم استيفاء متطلبات األداء، يحصل الشباب على شهادة مغادرة 
مدرسية. وتتوافق الدرجات المدرجة فيها مع مستوى متطلبات مجال الدعم 

التربوي الخاص "التعلم".

الشهادة المعادلة لشهادة التدريب المهني 
يمكن لطالب مجال الدعم التربوي الخاص "التعلم" أن يحصلوا على الشهادة 

 المعادلة لشهادة التدريب المهني يف نهاية الصف العاشر. 

باإلضافة إلى متوسط الدرجات الذي يساوي 3,0 أو أعلى، يجب عليهم تحقيق 
معدالت األداء المعنية يف اللغة األلمانية، والرياضيات، واالقتصاد-العمل-

التكنولوجيا، يف أعمال مقارنة يف الرياضيات واللغة األلمانية وعرض تقديمي 
موجه للفريق. 

 الشهادات الدراسية
تمنح مدارس التعليم العام يف برلين الشهادات التالية:

التوقيت

نهاية المرحلة التعليمية العاشرة

نهاية المرحلة التعليمية العاشرة

 نهاية المرحلة التعليمية الثانية
عشر أو الثالثة عشر

نهاية المرحلة التعليمية العاشرة

الشهادة

)eBBR( شهادة التدريب المهني الموّسعة

)MSA( شهادة المدرسة المتوسطة

الشهادة العامة المؤهلة  للتعليم العالي )البكالوريا(

الشهادة المعادلة للتدريب المهني للطالب ذوي االحتياجات 
التعليمية الخاصة "التعلم"

االمتحان النهائي

نهاية المرحلة التعليمية التاسعة 
والعاشرة )BBR( شهادة التدريب المهني )أعمال مقارنة )يف الثانوية األكاديمية: انتقال

GR استيفاء المتطلبات - االمتحانات وأداء المرحلة على مستوى

ER استيفاء المتطلبات - االمتحانات وأداء المرحلة على مستوى

درجات األربعة فصول دراسية ونتائج االمتحان 

أعمال مقارنة وعرض تقديمي موجه للفريق

نهاية المرحلة التعليمية العاشرة )BOA( الشهادة المهنية 
أعمال مقارنة وعرض تقديمي موجه للفريقللطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة "التعلم"
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شهادة التدريب المهني
ينتهي الصف التاسع - بمعدالت األداء المعنية يف جزء المرحلة وكذلك يف 

األعمال المقارنة يف اللغة األلمانية والرياضيات - بالحصول على شهادة 
التدريب المهني. يمكن أيًضا الحصول على هذه الشهادة عن طريق إعادة 

العام الدراسي. 

يحصل طالب نظام الثانوية األكاديمية تلقائيًا على شهادة التدريب المهني 
عندما ينتقلوا إلى المرحلة التعليمية العاشرة. 

يف المدارس الثانوية المتكاملة والمدارس المشتركة، تتشكل شهادة التدريب 
المهني من مجموع كل درجات الشهادة يف المستوى األساسي للصف التاسع 

أو العاشر. ولهذا الغرض يتم تحويل الدرجات يف المواد ذات األداء المتميز 
إلى المستوى األساسي. 

عالوة على ذلك ترتبط شهادة التدريب المهني بمعدالت األداء يف المواد 
األساسية: اللغة األلمانية، والرياضيات، وكذلك اللغة األجنبية األولى أو 
االقتصاد-العمل-التكنولوجيا. للحصول على الشهادة يشارك الطالب يف 

األعمال المقارنة يف اللغة األلمانية والرياضيات بالمتطلبات المعنية.

شهادة المدرسة المتوسطة )MSA( وشهادة 
)eBBR( التدريب المهني الموّسعة

من يرغب يف الحصول على شهادة المدرسة المتوسطة أو شهادة التدريب 
المهني الموّسعة يف نهاية الصف العاشر عليه اجتياز اختبار معين. 

تعتمد الشهادة المعنية على درجات الشهادة يف الصف العاشر ونتائج 
االمتحان يف اللغة األلمانية، والرياضيات، واللغة األجنبية األولى وعرض 

تقديمي. 

يف المدارس الثانوية المتكاملة من المعتاد تحويل معدالت األداء المحققة يف 
 GR المواد التي يتم تدريسها على أساس تمايز األداء إلى درجات المستوى

 .ER و

 .ER بالنسبة لشهادة المدرسة المتوسطة يجب استيفاء متطلبات المستوى
بالنسبة لشهادة التدريب المهني الموسعّة تكفي الدرجات حسب المستوى 

.GR

يف مدارس Waldorf عادةً ما يتم أخذ شهادة المدرسة المتوسطة يف 
المرحلة التعليمية الحادية عشرة.

الشهادة العامة المؤهلة للتعليم العالي )البكالوريا(
يضم المستوى المتقدم من الثانوية األكاديمية )المستوى الثانوي الثاني( 

مرحلة تمهيدية لمدة سنة واحدة ومرحلة تأهيلية لمدة سنتين. وتنتهي 
بالبكالوريا. وتبدأ بالفعل بالمرحلة التمهيدية يف الثانوية األكاديمية يف الصف 
العاشر. يمكن للطالب أن يحصلوا على البكالوريا يف نهاية الصف الثاني عشر. 

الصف الحادي عشر هو المرحلة التمهيدية يف المدارس الثانوية المتكاملة 
والمدارس المشتركة ذات المستوى المتقدم من الثانوية األكاديمية وكذلك 

يف مدارس الثانوية األكاديمية المهنية. يتم الحصول على البكالوريا بعد 13 
 )MSA( سنة دراسية. الشرط األساسي هو شهادة المدرسة المتوسطة
بمستوى ER بدرجة كلية أقل من أو تساوي 3.0 مع أحقية االنتقال إلى 

المرحلة التمهيدية للمستوى المتقدم من الثانوية األكاديمية.

يتكون امتحان البكالوريا يف نهاية المستوى المتقدم من إجمالي خمسة 
امتحانات:

ثالثة امتحانات تحريرية مدتها عدة ساعات يف كلتا مادتي الدورة 	 
المتقدمة ومادة للدورة األساسية، 

امتحان شفهي يف مادة دورة أساسية أخرى بجانب 	 
مكونات االختبار الخمس: إنجاز تعليمي خاص أو عرض تقديمي لموضوع 	 

متعدد التخصصات معالج بشكل مستقل.

نظرًا ألن مهام ومعايير االختبار هي نفسها يف جميع المدارس التكميلية، فإن 
شهادة البكالوريا أيًضا متطابقة بجميع أنواع المدارس يف برلين.

أنواع المدارس التكميلية
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 االمتحانات والشهادات 
www.berlin.de/sen/bjf/go/abschluesse  →
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يا البكالور

نظام المدارس يف برلين

eBBR/* 

BBR

MSA

المدرسة االبتدائية ومرحلة بدء المدرسة   1 

يمكن االنتهاء من مرحلة بدء المدرسة يف غضون سنة إلى ثالث سنوات. 
وعادةً ما يتبع ذلك أربع سنوات أخرى يف المدرسة االبتدائية واالنتقال الالحق 

إلى المدرسة التكميلية. وهذا ممكن أيًضا بعد أربع سنوات إذا كان الحضور يف 
 مدرسة ثانوية أكاديمية أساسية متاحًا، بناءً على األداء يف المدرسة االبتدائية.

المدرسة المشتركة   2 

يف المدرسة المشتركة يبقى الطالب معًا من المرحلة التعليمية األولى إلى 
العاشرة. جميع الشهادات الدراسية ممكنة. ويمكن الحصول على البكالوريا 

 بعد 13 سنة دراسية.

المدرسة الثانوية المتكاملة   3

التغيير إلى المدرسة الثانوية المتكاملة )ISS( ممكن بعد المرحلة التعليمية 
السادسة. يمكن هنا الحصول على جميع الشهادات الدراسية. ويمكن الحصول 
على البكالوريا بعد 13 سنة دراسية. يعطي التوجيه المهني والتدريب الداخلي 

االنطباعات األولى عن سوق العمل. 

)GYMNASIUM( الثانوية األكاديمية   4

يف نظام الثانوية األكاديمية يمكن للطالب الحصول على البكالوريا بعد 12 سنة 
دراسية. السنة األولى من الثانوية األكاديمية سنة اختبارية.

 )OSZ( 5   الثانوية األكاديمية المهنية/مركز المستوى المتقدم 

يف الثانوية األكاديمية المهنية يختار الشباب من بين ستة تخصصات ومجاالت 
مهنية. وهناك دورات من المجال المهني المعني تُكّمِل المواد التقليدية. 

بوي الخاص  6   المدارس ذات مجال الدعم التر

تقتصر هذه المدارس على تعليم األطفال والشباب ذوي اإلعاقة أو األمراض أو 
االختالالت وتمهد لهم الطريق ألكبر قدر ممكن من االندماج يف المجتمع. يمكن 

أيًضا االنتقال من هنا إلى مدرسة عامة.

 الشهادات

البكالوريا = الشهادة المؤهلة للتعليم العالي	 
BBR = شهادة التدريب المهني 	 
eBBR = شهادة التدريب المهني الموّسعة	 
 MSA = شهادة المدرسة المتوسطة	 

تتطلب شهادة MSA وشهادة eBBR إجراءات الحصول على الشهادة 
بامتحان. يتطلب االنتقال إلى المستوى المتقدم من الثانوية األكاديمية، من 

 .MSA بين أمور أخرى، شهادة

*  شهادات دراسية للمتعلمين ذوي االحتياجات التربوية الخاصة "التعلم" يف 
 نهاية المرحلة التعليمية العاشرة:

BOA = الشهادة المهنية	 
الشهادة المعادلة لشهادة التدريب المهني	 

1
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الحماية مجانية�

الطالب مؤمَّن عليهم تلقائيًا ضد 
الحوادث بموجب القانون، داخل 

المدرسة ويف الطريق إلى المدرسة�

العرض

 ماذا تعلَّمتم؟
بخصوص السالمة.



32



العروض المقدمة من 
جميع أنواع المدارس

يعتمد مفهوم اليوم الكامل على التبديل بين الدروس يف الفصل الدراسي، وأشكال التعلم المستقل، 
ومحتويات المواد وكذلك عروض الدعم واألنشطة الترفيهية - بحسب قدرات التعلم واألداء لألطفال 

 والشباب. ويتفق المؤتمر المدرسي لكل مدرسة على نموذج لليوم الكامل وفقًا لالحتياجات الخاصة للطالب.

تشمل طريقة عمل اليوم الكامل عروًضا تعليمية حتى الساعة 4 مساءً. العروض التكميلية اختيارية أو 
إجبارية بحسب نموذج اليوم الكامل. عند اختيار مدرسة تكميلية يُرجى التفكير أيًضا يف العرض الذي يناسب 

وضع أسرتكم وطفلكم.

من أجل تشكيل عروض اليوم الكامل بتنوع تحافظ المدارس بشكل مستقل على أوجه تعاون مختلفة، على 
سبيل المثال مع مؤسسات رعاية الشباب المجانية وكذلك من مجاالت مثل الرياضة، أو الموسيقى، أو 

الفنون التربوية، أو المسرح، أو االقتصاد أو مدارس تعليم الكبار. 

مدرسة اليوم الكامل 
تتضمن طريقة عمل اليوم الكامل يف المدارس الثانوية المتكاملة 

والمدارس المشتركة والعديد من مدارس الثانوية األكاديمية مزيًجا من 
الدروس والعروض التكميلية، كما هو الحال يف المدارس االبتدائية. وهي 

تربط التعلم يف المدرسة بحياة الطالب.

العروض المقدمة من جميع أنواع المدارس

www.berlin.de/sen/bjf/go/ganztag  →
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Albrecht-Dürer-Gymnasium )08Y01 – Neukölln(  

Barnim-Gymnasium )11Y09 – Lichtenberg(
 Dathe-Gymnasium )02Y05 – Friedrichshain-Kreuzberg(

Friedrich-Engels-Gymnasium )12Y01 – Reinickendorf(
Georg-Büchner-Gymnasium )07Y09 – Tempelhof-Schöneberg(

Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium )02Y04 – Friedrichshain-Kreuzberg(
Goethe-Gymnasium )04Y11 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

Gymnasium Steglitz )06Y13 – Steglitz-Zehlendorf(
Gymnasium Tiergarten )01Y12 – Mitte(

Hans-Carossa-Gymnasium )05Y03 – Spandau(
Humboldt-Gymnasium )12Y03 – Reinickendorf(

Immanuel-Kant-Gymnasium )11Y11 – Lichtenberg(
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium )11Y02 – Lichtenberg(

Käthe-Kollwitz-Gymnasium )03Y03 – Pankow(
Leibniz-Gymnasium )02Y06 – Friedrichshain-Kreuzberg(

Lessing-Gymnasium )01Y08 – Mitte(
Manfred-von-Ardenne-Gymnasium )11Y10 – Lichtenberg(
Melanchthon-Gymnasium )10Y11 – Marzahn-Hellersdorf(

Otto-Nagel-Gymnasium )10Y02 – Marzahn-Hellersdorf( 
Robert-Havemann-Gymnasium )03Y16 – Pankow(

Rückert-Gymnasium )07Y02 – Tempelhof-Schöneberg(
Thomas-Mann-Gymnasium )12Y08 – Reinickendorf( 

مقيد
Albert-Schweitzer-Gymnasium )08Y02 – Neukölln(

Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium )05Y04 – Spandau(
Diesterweg-Gymnasium )01Y09 – Mitte(

Freie Schule Anne-Sophie Berlin )مدرسة مستقلة(  
)06P20 Steglitz-Zehlendorf( 

Gottfried-Keller-Gymnasium )04Y04 – Charlottenburg-Wilmersdorf(
Hermann-Hesse-Gymnasium )02Y08 – Friedrichshain-Kreuzberg(

John-Lennon-Gymnasium )01Y02 – Mitte(
Schulfarm Insel Scharfenberg )12Y06 – Reinickendorf(

مقيد جزئيًا
Archenhold-Gymnasium )09Y03 – Treptow-Köpenick(

Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium )09Y10 – Treptow-Köpenick( 
Max-Planck-Gymnasium )01Y11 – Mitte(

يقة عمل اليوم الكامل  مدارس ثانوية أكاديمية )GYMNASIUM( بطر
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ًمفتوح عروض إضافية طوعية خالل أربعة أيام يف األسبوع حتى الساعة 4 مساء

روتين يومي إيقاعي: تدريس إلزامي وعروض إضافية موزعة على مدار اليوم، وحضور إجباري خالل أربعة أيام يف مقيد
ً األسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساء

طريقة عمل اليوم الكامل موزعة بشكل مقيد ومفتوح على مدار األسبوع، لكل يومين تقريبًا عروض إلزامية وطوعية مقيد جزئيًا
ً على أربعة أيام حتى الساعة 4 مساء

يقة عمل اليوم الكامل: نماذج طر



Berlin International School 
 )مدرسة مستقلة(

)04P42 – Steglitz-Zehlendorf(
 الشهادة: البكالوريا و "دبلومة

)IB( "البكالوريا الدولية

Berlin Metropolitan School 
)01E34 – Mitte( )مدرسة مستقلة(

 الشهادة: البكالوريا و "دبلومة
)IB( "البكالوريا الدولية

John-F.-Kennedy-Schule 
 )06K01 – Steglitz-Zehlendorf(

 الشهادات: البكالوريا و "دبلومة
المدارس الثانوية" األمريكية

Nelson-Mandela-Schule 
 )04K04 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

 الشهادة: البكالوريا و "دبلومة
البكالوريا الدولية" )IB(؛ بدءًا من الصف السابع يتم قبول األطفال 

فقط من العائالت المتنقلة بشكل خاص

ية مدارس ذات نظام لغات خاص يف مادة اللغة اإلنجليز
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اللغات األجنبية
يتحدَّث الناس يف برلين العديد من اللغات. وهذه اللغات تُمهِّد الطريق للثقافات األخرى 

وتمكن طفلكم أيًضا من التحرك بثقة الحقًا يف الساحة الدولية. يف المدرسة التكميلية 
يُعّمِق طفلكم أول لغة أجنبية تعلّمها يف المدرسة االبتدائية. عالوة على ذلك يمكنه اختيار 

لغة أجنبية ثانية والبدء بها يف الصف الخامس يف بعض المدارس، أو يف الصف السابع، أو 
التاسع، أو يف الحادي عشر فقط.

اللغة األجنبية الثانية
نظرًا ألن القبول يف البكالوريا يتطلب لغتين أجنبيتين، فإن اللغة األجنبية 

الثانية إلزامية يف مدرسة الثانوية األكاديمية. ويسري ذلك أيًضا على الطالب يف 
المدرسة الثانوية المتكاملة والذين يرغبون يف الحصول على شهادة البكالوريا 

بعد 13 عامًا. وبالنسبة لهم تبدأ دروس اللغة األجنبية الثانية يف الصف الحادي 
عشر على أقصى تقدير.

إذا تعلّم طفلكم اللغة اإلنجليزية يف المدرسة االبتدائية، فإنه يختار اللغة 
األجنبية الثانية من العرض االنتقائي الخاص بالمدرسة التكميلية. إذا 

كانت اللغة األجنبية األولى هي الفرنسية، فيجب أن تكون اللغة الثانية هي 
اإلنجليزية.

تقدم المدارس يف برلين حاليًا 15 لغة كلغة أجنبية ثانية أو ثالثة: 
اإلنجليزية،	 
الفرنسية، 	 
اليونانية القديمة، 	 
اليونانية الحديثة، 	 
العبرية، 	 
اإليطالية، 	 
اليابانية، 	 
الالتينية، 	 
النرويجية، 	 
البولندية، 	 
البرتغالية، 	 
الروسية، 	 
اإلسبانية، 	 
التركية، 	 
والصينية.	 

العروض المقدمة من جميع أنواع المدارس



العروض ثنائية اللغة
يف العديد من المدارس يُضاف التدريس ثنائي اللغة إلى تدريس اللغة األجنبية العادي. بحسب الطلب 

يقومون بتجهيز فصول مع تعزيز التدريس باللغة األجنبية المعنية، وتعليم التاريخ أو الجغرافيا أو 
 التربية السياسية أو علم األحياء.

تقدم العديد من المدارس المستقلة أيًضا دروًسا ثنائية اللغة باللغتين األلمانية واإلنجليزية بمستوى 
 اللغة األولى.

Beethoven-Gymnasium )06Y06 – Steglitz-Zehlendorf( 
AbiBac مع :Carl-von-Ossietzky-Gymnasium )03Y08 – Pankow(  

Diesterweg-Gymnasium )01Y09 - Mitte( 
Droste-Hülshoff-Gymnasium )06Y02 – Steglitz-Zehlendorf( 

AbiBac مع :Französisches Gymnasium )01Y07 – Mitte( 
Leibniz-Gymnasium )02Y06 – Friedrichshain-Kreuzberg( 

Lily-Braun-Gymnasium )05Y05 – Spandau( 
 Moser Schule Schweizer Gymnasium )مدرسة مستقلة( 

AbiBac 04(: معP24 – Charlottenburg-Wilmersdorf(
AbiBac مع :Romain-Rolland-Gymnasium )12Y07 – Reinickendorf( 

AbiBac مع :Rückert-Gymnasium )07Y02 – Tempelhof-Schöneberg( 
 AbiBac مع :Sophie-Scholl-Schule )07K01 – Tempelhof-Schöneberg( 

)فقط لفروع المدرسة األوروبية الحكومية( 

المدارس ذات العرض ثنائي اللغة، األلمانية - الفرنسية

البرتغالية واليونانية 
بية الحكومية يف برلين فصول المدرسة األورو

الروسية
 Internationale Lomonossow-Schule 

)10P10 – Marzahn-Hellersdorf, 01P25 – Mitte( )مدرسة مستقلة(
 Private Goethe-Schule 

)12P07 – Steglitz-Zehlendorf( )مدرسة مستقلة(

اللغات االسكندنافية 
 Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule 

)مدرسة مستقلة( )07P13 – Tempelhof-Schöneberg( تدريس ثنائي اللغة باأللمانية - 
الدنماركية أو األلمانية - السويدية أو األلمانية - النرويجية

 Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium 
)03Y13 – Pankow( األلمانية - النرويجية

ية العبر
 Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn 

 )01P03 – Mitte( )مدرسة مستقلة(
 Jüdische Traditionsschule 

)04P23 – Charlottenburg-Wilmersdorf( )مدرسة مستقلة(
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اللغات الحديثة األخرى



المدرسة األوروبية الحكومية يف برلين
المدرسة األوروبية الحكومية يف برلين )SESB( هي مدرسة ثنائية اللغة 

وثنائية الثقافة. هناك فروع مجهزة للمدرسة األوروبية الحكومية يف برلين يف 
18 مدرسة ابتدائية و 15 مدرسة ثانوية. 

يتم التدريس بلغتين - األلمانية ولغة أخرى من تسع لغات:

اإلنجليزية،	 
الفرنسية،	 
اليونانية الحديثة،	 
اإليطالية،	 
البولندية،	 

ية اإلنجليز
Dreilinden-Gymnasium )06Y04 – Steglitz-Zehlendorf( 

Peter-Ustinov-Schule 
 )04K08 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

Schiller-Gymnasium 
)04Y01 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

الفرنسية
 Georg-von-Giesche-Schule 

)07K06 – Tempelhof-Schöneberg(
Sophie-Scholl-Schule )07K01 – Tempelhof-Schöneberg( 

اليونانية
Gymnasium Steglitz )06Y13 – Steglitz-Zehlendorf( 

Max-von-Laue-Schule )06K08 – Steglitz-Zehlendorf( 

اإليطالية
Albert-Einstein-Gymnasium )08Y03 – Neukölln( 

Alfred-Nobel-Schule )08K11 – Neukölln(  

البولندية
 Robert-Jungk-Schule 

)04K03 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

البرتغالية
Kurt-Schwitters-Schule )03K01 – Pankow( 

الروسية
Mildred-Harnack-Schule )11K02 – Lichtenberg( 

اإلسبانية
 Albrecht-von-Graefe-Schule 

)02K09 – Friedrichshain-Kreuzberg(
Friedensburg-Schule 

)04K02 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

التركية
 Carl-von-Ossietzky-Schule 

)02K02 – Friedrichshain-Kreuzberg(

)SESB( بية الحكومية يف برلين المدرسة األورو

37

 تبدأ اللغة األجنبية الثانية - اإلنجليزية أو الفرنسية - يف الصف الخامس.

تبدأ مدرسة SESB يف الصف األول وتستمر حتى البكالوريا أو جميع 
الشهادات الدراسية يف برلين. يتم التدريس باللغة األولى واللغة الشريكة 

بالتساوي. 
لذلك يتكون نصف فصل مدرسة SESB من األطفال الذين يتحدثون األلمانية 
والنصف اآلخر من األطفال الذين يتحدثون إحدى اللغات التسع األخرى كلغة 

أولى.

ويتم تدريس كل مادة من قِبل المعلمين بلغتهم األولى المعنية. 

البرتغالية،	 
الروسية،	 
اإلسبانية،	 
التركية.	 

العروض المقدمة من جميع أنواع المدارس

 التفاصيل بشأن مدرسة SESB وإجراءات القبول الخاصة
www.berlin.de/sen/bjf/go/sesb  →

 )SESB( أُطر عمل المدرسة األوروبية الحكومية يف برلين 
www.berlin.de/sen/bjf/go/sesb#rahmen  →



المدارس ذات األنظمة الخاصة
االهتمامات أو المهارات التي طوَّرها طفلكم يف المدرسة االبتدائية ينبغي 

تشجيعها يف المدرسة التكميلية. هل يحب العزف على آلة موسيقية معينة؟ 
هل حقق نجاحات أولية يف منافسات رياضية؟ 

أو هل يمكنه التعامل بكفاءة مع اللغة أو األرقام؟ إذن، فالمدرسة التي تُركز 
على جانب )نظام( متخصص أو عرض خاص هي االختيار المناسب.

تعزيز المواهب
من أجل دعم الطالب ذوي المواهب المعرفية الخاصة يجب التعرف عليهم 

أوالً. إن المهارات الشخصية والبيئة الداعمة للتعلم تضمن تحويل اإلمكانات 
العالية إلى أداء أعلى من المتوسط، بشكل أكبر من معدالت األداء المدرسي 

الجيدة جدًا. 

 ،)SIBUZ( يف مركز الدعم واإلرشاد النفسي المدرسي والتربوي الشامل
الموجود يف كل منطقة، ستتلقون مشورة مختصة وشاملة حول موضوع 

المواهب الخاصة. 

يُعد أيًضا المكتب المتخصص لتعزيز المواهب، بصفته مركزًا لتبادل 
المعلومات والمشورة، بمثابة نقطة اتصال متاحة لآلباء والطالب والطاقم 

التربوي يف مراكز الرعاية النهارية أو المدارس.

تدعم المدارس يف برلين الطالب الذين يتمتعون بإمكانيات أداء خاصة بشكل 
فردي، على سبيل المثال من خالل:

الدعم داخل الفصل أو من خالل عروض إضافية،	 
تطوير نظام مدرسي خاص لتعزيز المواهب، 	 
تخّطي صف دراسي وبالتالي تقصير فترة المدرسة - بعد التشاور الُمسبق 	 

بين أولياء األمور والمدرسة،
عروض دعم لتعميق أو تطوير موضوع ما خارج المنهج التعليمي المعتاد، 	 

على سبيل المثال من خالل دورات إضافية خاصة بدالً من الدروس 
العادية أو من خالل مجموعات إقليمية للموهوبين يف فترة ما بعد 

الظهيرة.

البحث عن المواهب وتعزيزها

www.berlin.de/sen/bjf/go/begabungsfoerderung  →
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يمكن للطالب ذوي المواهب الخاصة يف الرياضيات أو علوم الكمبيوتر أو العلوم 
الطبيعية التحضير بشكل مكثف للحصول على درجة علمية يف هذه المواد يف 

العديد من مدارس الثانوية األكاديمية يف برلين. ← صفحة 40

هناك خمس مدارس ثانوية أكاديمية تُشكِّل شبكة من المدارس المميزة 
بالرياضيات - العلوم الطبيعية. وهي تتعاون بشكل وثيق مع معهد الرياضيات 

يف جامعة Humboldt يف برلين. 

من خالل البكالوريا وبعد المشاركة الناجحة يف الدورات الخاصة يحصل 
الطالب أيًضا على إثباتين لإلنجازات من واقع الدراسة األساسية للرياضيات. 

عند التسجيل يف دراسة متخصصة ذات صلة يتم أخذ ذلك يف االعتبار يف كل 
جامعة ألمانية.

توفر أيًضا المدارس األخرى خارج هذه الشبكة فصوالً خاصة لألطفال 
والشباب الموهوبين يف الرياضيات والعلوم الطبيعية. 

ويسري ذلك بشكل خاص على ست مدارس ثانوية أكاديمية مميزة بالعلوم 
الطبيعية ولها شبكتها الخاصة. من أجل القبول يف هذه المدارس يتعين 

على األطفال عادةً اجتياز امتحان قبول يتضمن مهامًا متعلقة بالرياضيات 
والعلوم الطبيعية.
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الثانوية األكاديمية للموسيقى
تُركِّز مدارس الثانوية األكاديمية هذه بشكل خاص على التدريب الفني 

المكثف:

 	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium 
)02Y04 – Friedrichshain-Kreuzberg(: هنا يتم تدريب األطفال 

والشباب الموهوبين موسيقيًا بدءًا من الصف الخامس، ال سيما يف الغناء 
 الكورالي والموسيقى األوركسترالية والعزف الجماعي.

 	Melanchthon-Gymnasium 
)10Y11 – Marzahn-Hellersdorf(: بدءًا من المرحلة التعليمية 

الخامسة هناك فصل يُركِّز على الموسيقى. 

 	Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach 
)01Y04 – Mitte(: يتم تدريس المواد الفنية حصريًا من قِبل محاضرين 
من جامعة Hanns Eisler للموسيقى وجامعة الفنون. وينصب التركيز 

على تدريب العازفين المنفردين. القبول متاح دائًما بدءًا من المرحلة 
التعليمية الخامسة وعلى أقصى تقدير حتى بداية المرحلة التعليمية 

الحادية عشرة. يُشترط اجتياز اختبار القدرات على اآللة الموسيقية 
األساسية واختبار موسيقي عام.

تُشجع العديد من المدارس األخرى يف برلين األطفال المهتمين بالموسيقى 
من خالل عروض إضافية يف فرق الكورال وفرق األوركسترا المدرسية.

العروض المقدمة من جميع أنواع المدارس

فصول التعلم السريع
يف فصول التعلم السريع يتعلم الطالب من الصف الخامس إلى العاشر بوتيرة 

أسرع تتكيف مع قدرتهم على التعلم. 

يتيح الوقت المكتسب يف الجدول الزمني العادي مشاركة إضافية يف ما يُسمى 
دورات التسريع والدعم. 

وتعمل هذه الدورات المقدمة يف سبع مدارس ثانوية أكاديمية يف برلين على 
تشجيع األطفال ذوي المواهب المعرفية العالية يف قدراتهم الفردية. 

الدعم يف الرياضيات والعلوم الطبيعية



نظام العلوم الطبيعية
Eckener-Gymnasium )07Y07 – Tempelhof-Schöneberg(

Emmy-Noether-Gymnasium )09Y11 – Treptow-Köpenick(
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium )05Y01 – Spandau(

Hans-Carossa-Gymnasium )05Y03 – Spandau(
Hildegard-Wegscheider-Gymnasium )04Y08 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

Melanchthon-Gymnasium )10Y11 – Marzahn-Hellersdorf(

ياضيات - العلوم الطبيعية نظام الر
Andreas-Gymnasium )02Y01 – Friedrichshain-Kreuzberg(

Heinrich-Hertz-Gymnasium )02Y03 – Friedrichshain-Kreuzberg(
Herder-Gymnasium )04Y05 – Charlottenburg-Wilmersdorf(

Immanuel-Kant-Gymnasium )11Y11 – Lichtenberg(
Käthe-Kollwitz-Gymnasium )03Y03 – Pankow( 

Melanchthon-Gymnasium )10Y11 – Marzahn-Hellersdorf( 

يز المواهب الموسيقية تعز
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium )02Y04 – Friedrichshain-Kreuzberg(

Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium )11Y05 – Lichtenberg(
Melanchthon-Gymnasium )10Y11 – Marzahn-Hellersdorf(

Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach )01Y04 – Mitte( 

ياضات التنافسية يز مواهب الر تعز
Flatow-Oberschule )09A07 – Treptow-Köpenick(

Schul- und Leistungssportzentrum Berlin )Sportforum( )11A07 – Lichtenberg(
Sportschule im Olympiapark – Poelchau-Schule  

)04A08 – Charlottenburg-Wilmersdorf(
Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin )03B08 – Pankow( 

يع مدارس التعلم السر
Albrecht-Dürer-Gymnasium )08Y01 – Neukölln(

Dathe-Gymnasium )02Y05 – Friedrichshain-Kreuzberg(
Humboldt-Gymnasium )12Y03 – Reinickendorf(

Lessing-Gymnasium )01Y08 – Mitte(
Otto-Nagel-Gymnasium )10Y02 – Marzahn-Hellersdorf(

Rosa-Luxemburg-Gymnasium )03Y10 – Pankow(
Werner-von-Siemens-Gymnasium )06Y05 – Steglitz-Zehlendorf(

المدارس ذات عروض الدعم

مدارس النُخبة الرياضية )مدارس ومراكز رياضية تنافسية(
هناك ثالث مدارس يف برلين تقبل األطفال والشباب الذين يتدربون على رياضات تنافسية ولديهم عدة سنوات 

من خبرة التدريب والمنافسة. ويحصلون هناك على الشهادات المدرسية، ويتطورون تحت رعاية توجيه احترايف 
ويستعدون للمسابقات الرياضية الدولية. 

ومن أجل التقديم يحتاج الطالب إلى توصية قبول من االتحاد الرياضي الوطني يف برلين وتزكية من مركز الطب 
الرياضي يف برلين. 

وقبل القبول يخضع الطالب إلجراءات فحص رياضي.
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عنف يف المنزل؟
قلق؟ مخاوف؟ 

 

يف منتهى السرية ومتاحة دائًما
www�berliner-notdienst-kinderschutz�de

إدارة مجلس الشيوخ 
للتعليم والشباب واألسرة



عنف يف المنزل؟
قلق؟ مخاوف؟ 

 

يف منتهى السرية ومتاحة دائًما
www�berliner-notdienst-kinderschutz�de

إدارة مجلس الشيوخ 
للتعليم والشباب واألسرة

يُرجى االتصال بالخط الساخن لحماية الطفل:
030 61 00 66

 أو اللجوء إلى المشورة عبر اإلنترنت: 
www.jugendnotmail.berlin

https://www.berlin.de/notdienst-kinderschutz/
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www.berlin.de/sen/bjf/go/sonderpaedagogische-foerderung  →

التعلم المشترك - مع وبدون إعاقة
من بين كل عشرة تالميذ من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة يتعلَّم 

سبعة يف المدارس العامة بشكل مشترك مع األطفال والشباب غير 
المعاقين. ويلتحق اآلخرون بمدرسة ذات مجال دعم تربوي خاص. 

واألولوية تكون للتعليم والتربية للمتعلمين من ذوي اإلعاقة وغير ذوي 
اإلعاقة بشكل مشترك. وهذا ما ينص عليه قانون المدارس يف برلين. 

إذا تم التأكد من أن طفلكم لديه احتياجات تربوية خاصة، فيمكنكم أن تقرروا 
إما أن يلتحق بمدرسة ذات مجال دعم تربوي خاص أو مدرسة عامة. 

وإذا كانت المدرسة المرغوبة ال تملك الموارد واالشتراطات المتعلقة 
بالموظفين للحصول على دعم تربوي خاص مؤهل، فإنه يتعين على إحدى 

لجان القبول اقتراح مدرسة بديلة. 

إن التعلم والعيش معًا يُعززان المهارات االجتماعية لدى جميع األطفال. 
المالمح المميزة للتدريس هي: 

 المراعاة والدعم المتبادالن،	 

 تعامل هادئ مع االختالفات يف التعلم واألداء، 	 

تحسين األداء المدرسي لألطفال والشباب ذوي االحتياجات التربوية 	 
 الخاصة،

خصائص مميزة للتعلم الفردي والمستقل.	 

يقدم المتخصصون يف التربية الخاصة والمتخصصون اآلخرون الدعم 
للمعلمين خالل التدريس المشترك. 

ويف الظروف المثالية يندرج ضمن مجموعة التعلم اثنين إلى أربعة تالميذ من 
ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.

  

اإلدماج والدعم التربوي الخاص
يتلقى جميع األطفال والشباب يف مدارس برلين الدعم الفردي الذي يحتاجونه. ومع حاالت 

اإلعاقات أو االختالالت يساعد الدعم التربوي الخاص على تعويض العيوب وإتاحة التعليم وفقًا 
للقدرات الفردية.

المشورة

إذا كان لديكم شكوك بأن طفلكم لديه احتياجات تربوية 
خاصة وترغبون 

يف تلقي المشورة، فستساعدكم مراكز الدعم واإلرشاد 
النفسي المدرسي والتربوي الشامل )SIBUZ( بشكل 

أكبر. سيقوم الموظفون بإبالغكم بأشكال الدعم التربوي 
الخاص، وعند الحاجة، سيقومون بتوصيلكم باألطباء 

والخبراء والمدارس وما إلى ذلك. 

ساعات العمل يف مراكز SIBUZ وهيئات اإلشراف 
المدرسي يف منطقتكم: أيام الخميس من الساعة 3 مساءً 

حتى 6 مساءً أو عن طريق تحديد موعد عبر الهاتف. 
يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات وكذلك جميع 

عناوين وأرقام هواتف مراكز SIBUZ بدءًا من صفحة 48.



اإلدماج يرى التنوع على أنه إثراء. ويحترم المفهوم تفرد كل شخص، وتفرد 
كل طفل أيًضا. 

ينبغي أن يُتاح لجميع األشخاص إمكانية المشاركة يف الحياة االجتماعية - 
بغض النظر عن الوضع االجتماعي أو الخلفية الثقافية أو المعتقدات الدينية 

والعقائدية أو الجنس أو لون البشرة أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة الجسدية أو 
العقلية. 

وهذا يعني يف الحياة المدرسية اليومية: أن يتعلم المزيد والمزيد من األطفال 
والشباب من ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بشكل طبيعي مع أقرانهم غير 

المعاقين. 

فيما يتعلق بالمقارنة بين الواليات المختلفة تحتل برلين مرتبة أولى يف 
مسألة التدريس المشترك للطالب ذوي اإلعاقة وغير المعاقين. 

تضمن المؤهالت الشاملة لألخصائيين التربويين التطبيق الناجح لعمليات 
التعلم وثقافة التدريس المالئمة بالشكل المناسب. كما تزداد أهمية 

موضوع اإلدماج يف التدريب والتعليم المستمر للمعلمين. 

 )SIBUZ( تقدم مراكز الدعم واإلرشاد النفسي المدرسي والتربوي الشامل
مزيدًا من الدعم يف مواصلة تطوير المدارس لتصبح مدارس شاملة من خالل 

عروضها للمعلمين واألوصياء القانونيين والطالب.

اإلدماج - التشارك والمشاركة يف القرارات للجميع

www.berlin.de/sen/bjf/go/inklusion  →
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المدارس الشاملة
المدارس الشاملة هي مدارس عامة تحافظ على األفكار الشاملة. وهي متخصصة يف الدعم التربوي 

الخاص خالل التدريس المشترك يف مجاالت الدعم التالية: "التطور العقلي"، و "التطور البدني والحركي"، 
و "السمع والتواصل"، و "الرؤية"، و "التوحد".

التسجيل يف إحدى المدارس التكميلية

إذا تم التأكد من احتياج طفلكم إلى الدعم التربوي الخاص حتى عند التسجيل يف مدرسة 
تكميلية، فسيتم أخذ ذلك أيًضا يف االعتبار هناك.

يتم إعطاء األولوية لألطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة يف اإللحاق بالمدارس المرغوبة، 
وذلك قبل عملية القبول للمتقدمين اآلخرين. يضم كل فصل أربعة طالب كحد أقصى من ذوي 

االحتياجات التربوية الخاصة.

www.berlin.de/sen/bjf/go/schwerpunktschulen  →



تقوم المدارس ذات مجال الدعم التربوي الخاص بالتدريس فقط لألطفال 
والشباب ذوي اإلعاقة أو األمراض أو االختالالت. 

ولذلك فإن معظم الموظفين مؤهلين بشكل خاص. حتى من حيث المساحة 
والتكنولوجيا، فالمباني ُصممت بما يتناسب مع الطالب. وبعض المدارس 

لديها أيًضا طاقم طبي.

من خالل عقود من الخبرة تعرف هذه المدارس العوائق التي تقيد األشخاص 
ذوي اإلعاقة وكيفية التغلب عليها.

المدارس ذات مجال الدعم التربوي الخاص 
يتيح الدعم التربوي الخاص للطالب ذوي اإلعاقة االندماج قدر اإلمكان يف 

المجتمع، بغض النظر عن المكان الذي يتلقون فيه الدعم. 

بوي الخاص "التعلم" * الشهادات المدرسية للطالب ذوي احتياجات الدعم التر

يف نهاية المرحلة التعليمية العاشرة يمكن للشباب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة "التعلم" 
الحصول على الشهادة المهنية )BOA( والشهادات المعادلة لشهادة التدريب المهني.

 الشهادات

= الشهادة المؤهلة للتعليم العالي	  البكالوريا  
= شهادة المدرسة المتوسطة	    MSA
= شهادة التدريب المهني الموّسعة	    eBBR
= شهادة التدريب المهني	    BBR

من الممكن أيًضا االنتقال من مدرسة ذات مجال دعم تربوي خاص إلى 
مدرسة عامة.

الطالب من مجال الدعم التربوي الخاص "النمو العقلي" يتم تقييمهم تحريريًا 
بشكل ثابت من حيث تطور التعلم واألداء لديهم.
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التواصل والمشاركة يف 
القرارات
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يمكن اإلجابة على معظم األسئلة يف المدرسة. وأول من تتواصلون معه دائًما هو مدرس الفصل. وإذا لم يتمكن من 
مساعدتكم، فيُرجى التحدث إلى إدارة المدرسة. وهي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات بشأن العديد من المسائل. 

وفيما عدا ذلك سوف تقوم بتحويلكم إلى جهات االتصال المناسبة لدى السلطات المسؤولة.

إذا كان لديكم أية أسئلة تتعلق بالحياة المدرسية اليومية، فستجدوا متخصصين آخرين باإلضافة 
إلى المعلمين وإدارة المدرسة لمساعدتكم.

جهات اتصال أخرىجهة االتصال األولىسؤالكم

تنظيم اليوم الدراسي

اإليقاع

المفهوم التربوي

محتويات الدروس

تقييم األداء

اللجان

الموضوعات عبر الفصول

برنامج المدرسة

مسائل ال يمكن حسمها من خالل المعلم أو 
األخصائي التربوي

الرعاية

مبنى المدرسة، وتجهيزاتها

مرافق المدرسة، وتنظيمها

إغالق المدارس

تغيير المدرسة

أحجام الفصول

مسائل حول التنظيم والتربية ال يمكن حسمها يف 
المدرسة

أسئلة أساسية تفوق حدود مدرسة بعينها

الشكاوى التي ال يمكن تسويتها يف المدرسة

مدرس الفصل

إدارة المدرسة

دائرة إدارة المدارس يف المنطقة

دائرة إدارة المدارس يف المنطقة

هيئة اإلشراف المدرسي يف المنطقة

هيئة اإلشراف المدرسي يف المنطقة

المعلمون المتخصصون

إدارة المدرسة

مجلس اآلباء 

مجلس اآلباء العام 

رئيس مجلس اآلباء العام

رئيس مجلس اآلباء العام

المؤتمرات المتخصصة 

مؤتمرات المراحل التعليمية

هيئة اإلشراف المدرسي يف المنطقة 

هيئة اإلشراف المدرسي يف المنطقة

إدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألسرة

التواصل والمشاركة يف القرارات



يتكون المشهد المدرسي يف برلين من العديد من األشخاص والمرافق الذين يعملون معًا. ويتم 
تقسيم المهام من خالل إدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألسرة والمناطق مع سلطاتها 

المختصة.

هيئة اإلشراف المدرسي
يف كل منطقة يف برلين هناك مكتب فرعي إلدارة مجلس الشيوخ للتعليم 

والشباب واألسرة مع هيئة اإلشراف المدرسي اإلقليمية. أعضاء مجلس إدارة 
المدرسة المتواجدون هناك هم مسؤولي االتصال بالمدارس وأولياء األمور 

والطالب فيما يخص جميع األسئلة المتعلقة بالمدرسة. ويقومون بتقديم 
المعلومات والمشورة والتنسيق بين األطراف المعنية. 

تتواجد هيئة اإلشراف المدرسي المركزية للمدارس المستقلة يف إدارة 
مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألسرة.

قد تتضمن الموضوعات ما يلي: 

تطبيق المفاهيم التربوية يف المدارس،	 
توفير الموارد البشرية الكافية يف المدارس،	 
الخالفات يف المدرسة،	 
تغيير المدرسة بأخرى داخل المنطقة واألماكن الشاغرة،	 
الدعم التربوي الخاص ألطفال المدارس،	 
العروض والتجهيزات المدرسية، مثالً لألطفال الموهوبين بشكل خاص أو 	 

األطفال ذوي اإلعاقة.

المرافق المدرسية

 Charlottenburg-Wilmersdorf
Waldschulallee 29 – 31, 14055 Berlin

هاتف: 25102 -9029 030 

 Friedrichshain-Kreuzberg
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin

هاتف: 3620- 90298 030 

 Lichtenberg
Alt-Friedrichsfelde 60, 13015  Berlin

هاتف: 4706- 9021 030 

 Marzahn-Hellersdorf
Alice-Salomon-Platz 3, 12627  Berlin

هاتف: 2951- 90293 030 

 Mitte
Karl-Marx-Allee 31, 10178  Berlin

هاتف:  26055- 9018 030 

Neukölln
Boddinstraße 34, 12053  Berlin

هاتف: 2524- 90239 030 

 Pankow
Tino-Schwierzina-Straße 32, 13089 Berlin )3. Etage(

هاتف: 1006/ 1005- 90249 030 

Reinickendorf
Innungsstraße 40, 13509  Berlin

هاتف: 1938- 90249 030 

 Spandau
Streitstraße 6, 13587  Berlin

هاتف: 2530- 90279 030 

Steglitz-Zehlendorf
Hartmannsweilerweg 65, 14163  Berlin

هاتف: 6131- 90299 030  

 Tempelhof-Schöneberg
Alarichstraße 12 – 17, 12105  Berlin

هاتف: 6494- 90277 030 

Treptow-Köpenick
Luisenstraße 16, 12557  Berlin

هاتف: 15-/12-/2211- 90249 030 

هيئات اإلشراف المدرسي
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عناوين هيئة اإلشراف المدرسي  
www.berlin.de/sen/bjf/ueber-uns/adressen  →



المشورة والدعم
يف كل منطقة يف برلين تقدم لكم مراكز الدعم واإلرشاد النفسي المدرسي 

والتربوي الشامل )SIBUZ( الدعم فيما يخص جميع األسئلة المتعلقة 
بالمدرسة. وهذا العرض مجاني وسري وحيادي.

يقدم أخصائيو مراكز SIBUZ المشورة بشأن األسئلة المتعلقة بتعلم طفلكم 
وسلوكه:

المسار التعليمي، 	 
الدعم الفردي والتربوي الخاص، 	 
الموهبة،	 
التأقلم مع صعوبات المعايشة والسلوكيات وكذلك فيما يخص القراءة 	 

والكتابة والحساب.

 عالوة على ذلك تقدم مراكز SIBUZ المشورة للمدارس بشأن

تطوير وتطبيق برنامج مدرسي شامل للتعلم طوال اليوم ولذوي 	 
االحتياجات الخاصة،

تطوير مفاهيم التدريس والدعم الخاص والوقاية وكذلك	 
إنشاء مفاهيم قابلة للتطبيق للوقاية من العنف واإلدمان وتعزيز الصحة 	 

 والتعلم االجتماعي.

يف حالة وقوع حوادث عنف وأزمات وحاالت طوارئ وتنمر وتمييز يقدم 
المتخصصون يف علم النفس المدرسي الدعم الالزم لمدارس برلين. خطط 

الطوارئ الخاصة تساعد المدارس على التصرف بشكل مناسب يف حالة وجود 
صعوبات كبيرة.

 Charlottenburg-Wilmersdorf
Waldschulallee 31, 14055  Berlin

،030  9029- 25150  )AB(  :هاتف 
04sibuz@senbjf.berlin.de :بريد إلكتروني

 Friedrichshain-Kreuzberg
Fraenkelufer 18, 10999  Berlin

02sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 311-  22508 030 ، بريد إلكتروني

 Lichtenberg
Franz-Jacob-Straße 2 b, 10369  Berlin

11sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 2055- 90249 030 ، بريد إلكتروني

 Marzahn-Hellersdorf
Eisenacher Straße 121, 12685  Berlin

10sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 3210- 22501 030 ، بريد إلكتروني

 Mitte
Badstraße 10, 13357  Berlin

01sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 2261- 403949 030 ، بريد إلكتروني

 Neukölln
Karlsgartenstraße 6, 12049  Berlin

08sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 2788- 90239 030 ، بريد إلكتروني

 Pankow
Tino-Schwierzina-Strase 32-33, 13089 Berlin )1. Etage(

03sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 1100- 90249 030 ، بريد إلكتروني

 Reinickendorf
Nimrodstraße 4 – 14, 13469 Berlin

12sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 4837- 90294 030 ، بريد إلكتروني

 Spandau
Streitstraße 6, 13587 Berlin )2. und 3. OG(

05sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 5850- 90279 030 ، بريد إلكتروني

 Steglitz-Zehlendorf
Dessauerstraße 49 – 55, 12249 Berlin

06sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 2572- 90299 030 ، بريد إلكتروني

 Tempelhof-Schöneberg
Ebersstraße 9 a, 10827 Berlin

07sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 4374- 90277 030 ، بريد إلكتروني

 Treptow-Köpenick
Luisenstraße 16, 12557 Berlin

09sibuz@senbjf.berlin.de :هاتف: 2300- 90249 030 ، بريد إلكتروني

)SIBUZ( بوي الشامل مراكز الدعم واإلرشاد النفسي المدرسي والتر
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التواصل والمشاركة يف القرارات

)SIBUZ( عناوين مراكز الدعم واإلرشاد النفسي المدرسي والتربوي الشامل
www.berlin.de/sen/bjf/go/sibuz  →



دائرة إدارة المدارس
هي اإلدارة المختصة بالنسبة للمدارس يف المنطقة المعنية وهي المسؤولة 

عن إنشاء وصيانة وإدارة المدارس العامة. تتخذ دائرة إدارة المدارس 
القرارات بشأن المسائل المهمة المتعلقة بتنظيم المدرسة، على سبيل 

المثال عند تغيير المدرسة أو تجهيز الفصول الدراسية. 

التفتيش على المدارس
يتم التفتيش على مدارس برلين بانتظام من قِبل هيئة التفتيش على 

المدارس. وهي تُكّمِل التقييم الذاتي المقرر لكل مدرسة وتقدم معلومات 
قائمة على البيانات حول حالة التطوير المدرسي وجودة عملية التدريس 

والعملية التربوية باإلضافة إلى التنظيم المدرسي والحياة المدرسية. 

إدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألسرة
إدارة مجلس الشيوخ هي المسؤولة عن جميع القضايا التعليمية المتعلقة 

بالمحتوى. وتعطي القرارات، على سبيل المثال ال الحصر، بشأن تنفيذ 
متطلبات سياسة تعليمية معينة ومحتوى اللوائح القانونية، على سبيل 

المثال المناهج اإلطارية.

باعتبارها جهة التوظيف لجميع المعلمين والتربويين الذين ال يعملون لدى 
جهة عمل حرة، فإن إدارة مجلس الشيوخ هي المسؤولة عن ذلك، 

توظيف المعلمين، وعند اللزوم، األخصائيين التربويين، 	 
توفير الموارد البشرية الكافية يف المدارس، 	 
التخطيط طويل المدى للموظفين حسب عدد الطالب يف المناطق 	 

 المختلفة.

إدارة الشكاوى
يف حالة وجود شكاوى محددة ال يمكنكم حلها مع المدرسة أو هيئة اإلشراف 

المدرسي، ستدعمكم إدارة الشكاوى يف إيجاد حل بالتعاون مع جميع األطراف 
المعنية. سيتم التعامل مع شواغلكم دائًما بسرية تامة.

االتصال
beschwerdemanagement@senbjf.berlin.de

مسؤولة الجودة
هل ترغبون فقط يف الحصول على المشورة، أو طرح أسئلة حول المسارات 

المدرسية أو التعرف على فرص المشاركة يف المدرسة؟ يمكنكم االتصال 
بمسؤولة الجودة المستقلة يف مجلس الشيوخ.

Ruby Mattig-Krone 
هاتف: 5330 -90227  030
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المهام األخرى لدائرة إدارة المدارس:

توزيع الطالب على المدارس المختلفة - للتسجيل واالنتقال إلى المدرسة 	 
التكميلية،

توظيف الموظفين اإلداريين يف المدارس، 	 
توظيف القائمين على رعاية المدرسة كجهات اتصال ووسطاء يف حالة 	 

وجود أسئلة حول مبنى المدرسة، 
صيانة المباني وتجهيز المدارس، 	 
التخطيط لمبنى جديد أو توسيع المباني المدرسية مع زيادة عدد الطالب.	 

ويُطلع التقرير المفصل كل مدرسة على نقاط قوتها واحتياجاتها التنموية. 

تُستخدم نتائج التفتيش على مستوى المنطقة والوالية لتوجيه تطوير 
المدرسة. يمكن االطالع على تقارير مختصرة حول عمليات التفتيش على 

المدارس المختلفة يف دليل المدارس على اإلنترنت. 

عناوين دوائر إدارة المدارس  
https://service.berlin.de/schulaemter  →
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اآلباء بالنسبة للمدرسين هم أهم األشخاص الذين يمكن االتصال بهم - للدعم وللمساعدة 
يف تشكيل الحياة المدرسية.

اجتماع اآلباء
النواب المنتخبون يف أول اجتماع لآلباء، وعند الضرورة، ممثلو اآلباء يف الفصل هم جهات 

االتصال الخاصة بكم.  إنهم يدركون مصالحكم تجاه المدرسة ويمارسون حقوق المشاركة 
 يف اللجان المدرسية.

مجلس اآلباء العام
جميع ممثلي اآلباء بالفصول يُشكِّلون مجلس اآلباء العام )GEV( يف المدرسة. وهذا 
المجلس يمثل مصالح المدرسة لجميع األوصياء القانونيين وينتخب أربعة ممثلين 

لمؤتمر المدرسة، وهو أهم هيئة لصنع القرار يف المدرسة.

المشاركة يف المدرسة
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يوفر دستور المدرسة العديد من الفرص للمشاركة يف القرارات والتشاور 
المشترك.

 يمكن لآلباء المشاركة على النحو التالي:

العمل مع مجموعات التعلم يف مراحل التدريس المختلفة،	 
العروض خارج نطاق الدروس،	 
دعم المشاريع المدرسية أو الرحالت أو الفعاليات، 	 
االنضمام للعضوية أو المساعدة يف جمعية الدعم.	 

التواصل والمشاركة يف القرارات

www.berlin.de/sen/bjf/go/mitwirkung  →
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مجلس الطالب العام )GSV( فقط يف المدارس التكميلية
يشمل المؤتمر المدرسي أيًضا إدارة المدرسة وشخصية خارجية.

دليل مجلس اآلباء

يوفر الدليل معلومات حول المهام والواجبات 
والحقوق المتعلقة بعمل اآلباء  والمساعدة يف 
تشكيل المدرسة - بدءًا من لقاءات اآلباء حتى 

 .)GEV( مجلس اآلباء العام
)GEV( س اآلباء العام

مجل



 دليل جميع المدارس
التكميلية يف برلين

العناوين، واللغات األجنبية، وطريقة عمل اليوم الكامل، 
والعروض والتجهيزات المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة 

www.berlin.de/sen/bjf/go/w-schulen
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