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السيدات والسادة المحترمون، 

أعزائي أولياء األمور،

أنت تواجه تحديًا كبيًرا في العثور على المدرسة التكميلية المناسبة لطفلك. يسعدنا أن ندعمك بهذا الكتيب. 

 تجد في الصفحات التالية نظرة عامة على تنوع طبيعة المدارس في مدينة هايلبرون. لديك حرية االختيار 

بين مختلف أنواع المدارس، وبعد اختيار نوع المدرسة يمكنك أيًضا العثور على العديد من المدارس. 

 لدعمك عند االختيار تقدم لك مدينة هايلبرون دليًل إرشاديًا للمدارس التكميلية مع معلومات هائلة أصبحت 

 اآلن متوفرة بلغتك األم. استفد أيًضا من إمكانية الحصول على استشارات في المدارس أيًضا. بصفتك مترجًما 

 فوريًا يمكنك الدخول على شبكة اآلباء واألمهات الذين يسعدهم مرافقتك إلى المناقشات مجانًا. على موقعنا: 

www.heilbronn.de تجد المعلومات ذات الصلة بموضوع المدارس

نتمنى لك حسن االختيار ونتمنى لطفلك السعادة بالمرحلة الجديدة من حياته وبالمدرسة الجديدة!

مع أطيب التحيات

 السيدة أجنيس كرستنر

عمدة المدينة 
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هيئة التحرير 

الناشر

مدينة هايلبرون

مكتب التعليم والثقافة والرياضة

كارين شوتلر

Marktplatz 11

74072 Heilbronn

إدارة المشروع

ماريانا فيكس

اإلنتاج والطباعة

Hammer und Rall Media GmbH

Happelstraße 8

74074 Heilbronn

صورة الغالف

Adobe Stock, Monkey Business

الصور

 Stadt Heilbronn, Adobe Stock,

Shutterstock,

Hammer und Rall Media GmbH
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معلومات عامة
اجتماع أولياء األمور: تتعرف في اجتماعات أولياء األمور على مدرس/مدرسة طفلك وتحصل على معلومات مهمة.   •

العطالت: العطلت المدرسية إلزامية. ال يمكن بدؤها مبكًرا أو تمديدها.  •

 •  أيام األعياد: في األعياد المسيحية المهمة في ألمانيا مثل عيد الفصح أو عيد الميلد توجد إجازة مدرسية. 

في األعياد المهمة لألديان األخرى يمكنك التقدم بطلب أجازة مدرسية.

 •  مدرسة اليوم الكامل: على خلف ما هو موجود في المدارس االبتدائية ليس كل المدارس التكميلية تقدمرعاية اليوم الكامل. 

جميع المدارس اإلعدادية المهنية وجميع المدارس المشتركة تعمل على األقل لمدة ثلثة أيام بطريقة اليوم الكامل. 

•  توصية المدرسة االبتدائية: في بداية النصف الثاني من العام الدراسي في الصف 4 سيتلقى طفلك توصية للمدرسة االبتدائية. ومع ذلك فإن 

القرار النهائي بشأن المدرسة يقع على عاتق الوالدين. حتى لو لم تكن التوصية ملزمة، يجب عليك تقديمها إلى المدرسة التكميلية عند التسجيل. 

الواجبات المنزلية: تقدم العديد من المدارس دعًما للواجبات المنزلية. ادعم طفلك من خلل االهتمام بإنجازه للواجبات المنزلية.  •

الندوات التثقيفية: جميع المدارس التكميلية تقدم مواعيد للتعرف على المدرسة.   • 

المعلومات متوفرة من المدارس االبتدائية وعلى مواقع المدارس  

 •  التكلفة: الذهاب إلى المدرسة مجاني في ألمانيا. لكن هناك دائًما نفقات للرحلت أو المناسبات الخاصة. ستخبرك المدرسة بها 

في اجتماع أولياء األمور. 

المرض: إذا كان طفلك مريًضا، يجب عليك إخطار المدرسة. ستخبرك المدرسة في اجتماع أولياء األمور كيف يتم ذلك.  •

وجبة الغداء: تقدم العديد من المدارس مينزا، حيث يمكن للطلب الحصول على غداء رخيص.  •
الكتب المدرسية: الكتب التي يحصل عليها طفلك هي كتب مستعارة. يرجى التأكد من عدم تلفها وإعادتها في نهاية العام الدراسي.   •

 •  التعليم اإللزامي: يجب على جميع األطفال في ألمانيا الذهاب إلى المدرسة. أيضا الرحلت وأيام التنزه 
وحصة الرياضة تندرج تحت التعليم اإللزامي.

هل تتحدث قلياًل باللغة األلمانية؟ المترجمون المتطوعون متاحون للمناقشات مع أولياء األمور   •
ويمكن للمدرسة أن تطلب لك هذه الخدمة.  

المدارس التكميلية: بعد الصف الدراسي 4 في المدارس االبتدائية ينتقل األطفال إلى مدارس ذات مستويات مختلفة.  •
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مراكز التربية الخاصة واالستشارة: صفحة 9

خريطة مواقع المدارس صفحة 10
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أنواع المدارس المختلفة 
الشرح باختصار

في أنواع المدارس المعنية يتم التدريس على مستويات مختلفة، مما قد يؤدي إلى مؤهلت مدرسية مختلفة.

المدرسة المشتركةالمدرسة الثانويةالمدرسة اإلعداديةالمدرسة األساسية واإلعدادية المهنية

ت
ت المستويا

درجا

 المستوى األساسي بداية المستوى األساسي
من الفصل 7

المستوى األساسي

المستوى المتوسطالمستوى المتوسط

المستوى الموسعالمستوى الموسع

المدرسة المشتركةالمدرسة الثانويةالمدرسة اإلعداديةالمدرسة األساسية واإلعدادية المهنية

ت التعليمية الممكنة
الشهادا

شهادة المدرسة األساسيةشهادة المدرسة األساسيةشهادة المدرسة األساسية

الشهادة المتوسطةالشهادة المتوسطةشهادة المدرسة اإلعدادية المهنية

الثانويةالثانوية
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النظام التعليمي: 
 لمحة عامة عن أنواع المدارس المختلفة وإمكانيات الحصول على مؤهل تعليمي عاٍل بعد إتمامها بنجاح. 

"ال شهادة بدون انتقال"

* جميع المدارس الثانوية في هايلبرون هي 8 سنوات

** مراكز التربية الخاصة واالستشارة، المعروفة اختصاًرا بـ SBBZ تنقسم إلى عدة فئات من الدعم.

*** في جميع أنواع المدارس الثلثة يمكن الحصول على مؤهل المرحلة االبتدائية أو المستوى المتوسط   بعد 5 أو 6 سنوات.

مراكز التربية الخاصة 
)SBBZ( واالستشارة

المدرسة األساسية
في العادة 4 سنوات

إتمام المدرسة المتوسطة

المدرسة اإلعدادية 
المهنية/المدرسة 

األساسية
6 سنوات***

المدرسة اإلعدادية
6 سنوات***

المدرسة الثانوية
8 سنوات*

مة
تقد

الم
ية 

نو
لثا

ة ا
رس

مد
ال

مؤهل االلتحاق بالجامعة

 المدرسة الثانوية 
المهنية

6 سنوات

المدرسة الثانوية المهنية
3 سنوات

المدرسة المشتركة
6 سنوات***

الدليل اإلرشادي للمدارس التكميلية
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مراكز التربية
الخاصة واالستشارة
هذه المدارس متخصصة في األطفال ذوي اإلعاقة. لديهم مجاالت دعم مختلفة 

باإلضافة إلى الدروس الخاصة يقدمون أيًضا عالًجا خاًصا وعروض مساعدة.

تضمين: 
هل يحق لطفلك الحصول على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة؟ اطلب المشورة من هيئة التعليم الحكومية في هايلبرون.

هاتف غرفة المتابعة: 37700 07131

ما الشهادة التي يمكن الحصول عليها؟مجال الدعماالسم

مدرسة النقل تكون فقط حتى الصف 6 )التحضير إلعادة اإلدماج(اللغةمدرسة األخوة جريم

إمكانية التحويل إلى فئة تعاونية من المدارس المهنيةالتعلممدرسة نيكار

إمكانية التحويل إلى فئة تعاونية من المدارس المهنيةالتطور البدني والحركي والعقليمدرسة باول ميل

إمكانية التحويل إلى فئة تعاونية من المدارس المهنيةالتعلممدرسة بيستالوزي

شهادة االبتدائية بعد الصف الدراسي 9 أو 10 إمكانية الرؤيةمدرسة هيرمان هيرتسوج
االنتقال إلى فئة تعاونية من المدارس المهنية

شهادة المدرسة األساسيةالسماع والتحدثمدرسة لندنبارك مع إقامة داخلية
الشهادة اإلعدادية

مدرسة النقل )التحضير إلعادة الدمج(التطور العاطفي واالجتماعيمدرسة أليس سالمون
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 بداية الدراسة بدون معرفة مسبقة 
باللغة األلمانية أو بمعرفة بسيطة:

)VKL( الفصول التحضيرية

 هل أنت جديد في ألمانيا؟ األطفال الذين ال يتحدثون اللغة األلمانية على اإلطلق أو ال يعرفونها بالقدر الكافي لمتابعة الدروس، يحضرون لبعض 
األماكن بترتيب  والرياضة  والثقافة  التعليم  لمكتب  التابعة  االستشارات  غرفة  تقوم   .VKL اختصاًرا  أو  التحضيرية  بالفصول  يسمى  ما   الوقت 

في الفصول التحضيرية. 

غرفة التنسيق هي حلقة الوصل بين الباحثين عن مكان في المدرسة والمدارس، بغرض تخصيص مكان في الفصول التحضيرية للمدارس العامة 
وكذلك في السنة ما قبل التأهيل للعمل والوظيفة دون معرفة باللغة األلمانية )VABO( للمدارس المهنية. 

 Dammrealschule في المدارس الثانوية )10 حتى 15 سنة( ينعقد تسجيل مركزي للتلميذ مرة واحدة في الشهر في مدرسة VKL في مجال
في هايلبرون. بعد محادثة القبول وتسجيل السيرة الذاتية التعليمية للتلميذ/التلميذات، يتم إجراء اختبارات مختلفة في الرياضيات واللغة اإلنجليزية.

بمشاركة غرفة التنسيق يتم بعد ذلك وضع التوصيات ألنواع مختلفة من المدارس )المدرسة المهنية والمدرسة اإلعدادية والمدرسة المختلطة والمدرسة 
الثانوية(، ويتم إعطاء التلميذ/التلميذات األماكن في مدارسهم.

بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاًما في شهر يوليو، هناك تسجيل مركزي للتلميذ واختبار السنة التحضيرية للعمل والوظيفة 
دون معرفة باللغة األلمانية )VABO( في مدرسة مهنية. إذا أتيت إلى هايلبرون خلل العام الدراسي، فسيتم تخصيص المكان الدراسي من خلل 

غرفة التنسيق التابعة لمكتب التعليم في هايلبرون.

مدينة هايلبرون، مكتب التعليم والثقافة والرياضة، 
74072 Heilbronn ،Marktplatz 11 :مكتب إدارة التربية والتعليم المحلي، العنوان

هاتف: 07131564219، 
clearingstelle@stadt-heilbronn.de :البريد اإللكتروني

هل تحتاج لمساعدة في محادثة أولياء األمور؟ 
سوف يساعدك أعضاء مجلس اآلباء )EMUs( إذا كانت هناك حواجز لغوية وصعوبات في التواصل الثقافي في مدرستك. 

فهم يقومون بالترجمة ويقدمون المعلومات مجانًا عند المحادثات في جميع مدارس مدينة هايلبرون، على سبيل المثال 
• عند محادثات أولياء األمور واجتماعات أولياء األمور،

• عند التسجيالت المدرسية و
• عند الندوات التثقيفية.

إذا كنت تحتاج إلى هذا الدعم، يرجى التوجه إلى المدرسين/المدرسات أو سكرتارية المدرسة. 
حيث يقومون بحجز هذه الخدمة لدى أولياء األمور لك.

معلومات إضافية: 
https://welcome.heilbronn.de/de/integration/ehrenamtliche-sprachmittlerinnen.html

الدليل اإلرشادي للمدارس التكميلية
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المدارس االبتدائية
Albrecht-Dürer-Schule, Dürerstraße 1, 74078 Heilbronn-Neckargartach  .1

Dammgrundschule, Dammstraße 14, 74076 Heilbronn  .2
 Deutschorden-Grundschule Kirchhausen, Gustav-Lohmiller-Straße 4,  .3

74078 Heilbronn-Kirchhausen
 Elly-Heuss-Knapp-Grundschule, Pfaffenhofener Straße 7-11,  .4

74080 Heilbronn-Böckingen
Gerhart-Hauptmann-Schule, Adelberger Straße 8, 74076 Heilbronn  .5

 Grundschule Alt-Böckingen, Ludwigsburger Straße 75,  .6
74080 Heilbronn-Böckingen

Grundschule Biberach, Bibersteige 9, 74078 Heilbronn-Biberach  .7
 Grundschule Frankenbach, Würzburger Straße 38, 74078  .8

Frankenbach
Grundschule Horkheim, Hohenloher Straße 10, 74081 Heilbronn-  .9

Horkheim
Grundschule Klingenberg, Sonnenhalde 25, 74081 Heilbronn-  10

Klingenberg
Grünewaldschule, Grünewaldstraße 16, 74080 Heilbronn-Böckingen  11

Ludwig-Pfau-Schule, Herbert-Hoover-Straße 1, 74074 Heilbronn  12

Rosenauschule, Bergstraße 40, 74072 Heilbronn  13

Silcherschule, Lenaustraße 8, 74074 Heilbronn  14

Staufenbergschule, Staufenbergstraße 91, 74081 Heilbronn-Sontheim  15

Wartbergschule, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn  16

Wilhelm-Hauff-Schule, Charlottenstraße 62, 74074 Heilbronn  17

مدارس إعدادية مهنية
Wartbergschule, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn  18

Wilhelm-Hauff-Schule, Charlottenstraße 62, 74074 Heilbronn  19

مدارس مشتركة
 Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule, Pfaffenhofener Straße 7-11,  20

74080 Heilbronn-Böckingen
Fritz-Ulrich-Schule, Karlstraße 104, 74076 Heilbronn  21

مدارس إعدادية
Dammrealschule, Dammstraße 14, 74076 Heilbronn  22

 Heinrich-von-Kleist-Realschule, Kastanienweg 17,  23

74080 Heilbronn-Böckingen
Helene-Lange-Realschule, Weststraße 33, 74072 Heilbronn  24

Luise-Bronner-Realschule, Herbert-Hoover-Straße 1, 74074 Heilbronn  25

Mörike-Realschule, Max-von-Laue-Straße 7-9, 74081 Heilbronn-Sontheim  26

مدارس ثانوية
 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Kraichgauplatz 17,  27

74080 Heilbronn-Böckingen
 Justinus-Kerner-Gymnasium, Max-von-Laue-Straße 1-3,  28

74081 Heilbronn-Sontheim
Mönchsee-Gymnasium, Karlstraße 44, 74072 Heilbronn  29

Robert-Mayer-Gymnasium, Bismarckstraße 10, 74072 Heilbronn  30

Theodor-Heuss-Gymnasium, Gymnasiumstraße 70, 74072 Heilbronn  31

)SBBZ( مراكز التعليم واالستشارة
Gebrüder-Grimm-Schule, Schillerstraße 3-7, 74072 Heilbronn  32

Neckartalschule, Grünewaldstraße 14, 74080 Heilbronn-Böckingen  33

Paul-Meyle-Schule, Güldensteinstraße 32, 74081 Heilbronn-Sontheim  34

Pestalozzischule, Geschwister-Scholl-Straße 8, 74072 Heilbronn  35

الدليل اإلرشادي للمدارس التكميلية10
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مدارس إعدادية
المدرسة اإلعدادية هي نوع المدرسة المخصص للحصول على الشهادة المتوسطة. الجديد هو أنه يمكن أيًضا إكمال الدراسة فيها بالشهادة االبتدائية 

)المستوى األساسي(.
تشكل الشهادة المتوسطة أساًسا جيًدا للحصول على تدريب مهني مؤهل وكذلك لدورات التعليم اإلضافي مثل المدرسة الثانوية المهنية. 

التدريس يتم في الفصل الدراسي. يتم قياس األداء، من بين أمور أخرى، من خلل تدرج العمل داخل الفصل، وهناك شهادات بالدرجات، ومن الصف 
الدراسي 6 فصاعًدا يتم أيًضا إصدار قرارات النقل.

المدارس:

مينزايوم كاملالمجاالتاالسم

Damm-Real-Schule ،متعددة الثقافات، بمفهوم خاص بها للتدريب اللغوي 
 فريق قوارب التنين، العديد من األنشطة الرياضية، 

الفرقة المدرسية تبادل التلميذ من خلل إيراسموس 
)ERASMUS(

العروض إضافية اختيارية

Heinrich-von-
Kleist-Realschule

اتجاه ثنائي اللغة )إنجليزي(
تخصص الرياضة

حديقة مدرسية، ختم دوريس

اإلشراف على الواجبات 
 AG المنزلية، عرض

 اإلضافية، عرض مفتوح 
في مكتبة المدرسة

ال

Helene-Lange-
Realschule

MINT مدرسة صديقة لعلوم
مكتب ثقافي، عروض التنسيق

اإلشراف على الواجبات
المنزلية في 3 أيام

ال

Luise-Bronner-
Realschule

التعلم بشكل طبيعي، أيام في الهواء الطلق، 
شهادة WSB )الرياضة والحركة(

 االثنين - الجمعة، ممكن 
من الساعة 12 - 17

نعم

Mörikerealschule ،MINT اتجاه ثنائي اللغة، مجموعة تخصصات 
مدربي التعلم، فرقة مدرسية، عروض رياضية

ختم دوريس، تبادل التلميذ من خلل إيراسموس 
)ERASMUS(

االثنين - الخميس من الساعة 
12:30 - 15:40، اإلشراف

على الواجبات المنزلية؛ 
عروض AG إضافية مفتوحة

نعم

االنتقال: زمالة مهنية

االنتقال: المدرسة الثانوية المهنية

الصف الدراسي 7 – 9 المستوى األساسيالصف الدراسي 7 - 9 المستوى المتوسط

شهادة المدرسة األساسية الصف الدراسي 10

الشهادة اإلعدادية

 مستوى توجيه المستوى المتوسط، الصف الدراسي 5 + 6 
)ممنوع الجلوس(
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مدارس إعدادية مهنية
توفر المدارس اإلعدادية المهنية، التعليم العام األساسي والموسع، وتستند إلى مواقف ومهام من الحياة الواقعية.

تقدم المدارس اإلعدادية المهنية، الفرصة للحصول على شهادة المدرسة االبتدائية بعد الصف الدراسي 9 أو بعد الصف الدراسي 10 إذا كان هناك 
حاجة إلى مزيد من الوقت. إذا كانت الشهادة بها درجات جيدة، يمكن بعد الصف الدراسي 10 - إضافة إلى شهادة المدرسة اإلعدادية المهنية - الحصول 

على شهادة تعليمية متوسطة. 
المدارس اإلعدادية المهنية هي مدارس اليوم الكامل مع درس بعد الظهر في 3 - 4 أيام. يتم تقديم شريحة واسعة من مجموعات العمل. لدى طفلك 

فرصة تناول الغداء في المينزا.
لدى المدارس اإلعدادية المهنية برامج تعليمية وثيقة الصلة بالوظيفة. التوجيه المهني يحدث في وقت مبكر.

المدارس:

مينزايوم كاملالمجاالتاالسم

الشعار: "ننتمي إلى بعضنا"مدرسة فارتبيرج
العمل واالقتصاد والتكنولوجيا، 

التخطيط الوظيفي
علمة مميزة: 

مدرسة بدون عنصرية

إلزامي
االثنين، الثلثاء، الخميس

حتى الساعة 15:50؛ 
عروض AG اختيارية 

نعم

.Wilhelm-Hauff الشعار: "المدرسة في قلب الحدث"مدرسة
الملف الرياضي، التوجيه المهني، علمة مميزة: 

التعليم بحسب توجهات المشروع

إلزامي
االثنين - الخميس

حتى الساعة 15:35؛

نعم

المدرسة الثانوية المهنيةزمالة مهنية

شهادة المدرسة األساسية
الصف الدراسي 9 أو 10

الصف الدراسي 5 – 9
دروس المستوى األساسي

شهادة المدرسة اإلعدادية المهنية
الصف الدراسي 10

الدليل اإلرشادي للمدارس التكميلية
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مدارس ثانوية
تؤدي المدرسة الثانوية العامة في الصف الدراسي 12 إلى الحصول على الثانوية التي تؤهلك للدراسة في الجامعة دون أي قيود. مع النقل إلى الصف 
الدراسي 11 يتم الحصول على الشهادة المتوسطة. المدارس الثانوية لديها مجموعة واسعة من الفرص التعليمية، ومن خللها تضع كل مدرسة ثانوية 
الثانوية  المدرسة  الدرجات. في  األداء من خلل منح  تقييمات  تنفيذ  اإللكتروني، ويتم  المستوى  باستمرار على  يتم  التدريس  المختلفة.  تخصصاتها 
 العامة يتم تدريس اللغة األلمانية والرياضيات ولغتين أجنبيتين على األقل والعلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية والمواد الموسيقية والفنية والرياضة. 
 كل مدرسة ثانوية تضع تخصصاتها الخاصة بها ضمن هذا النطاق. تتوقع مدارس الثانوية العامة اهتماًما واضًحا بقضايا المدرسة وتحفيًزا كبيًرا. 

لذلك فإن إجادة اللغة األلمانية يعد مطلبًا مهًما.

المدارس:

مينزايوم كاملالمجاالتاالسم

 مدرسة إيلي هويس 
كناب الثانوية

اتجاه ثنائي اللغة مستمر مع إمكانية الحصول على الشهادة 
الثانوية اإلنجليزية بداية من الصف الدراسي 5، والفرنسية 
من الصف الدراسي 6، اختيار التخصص بداية من الصف 

الدراسي 8:
- اللغة: )التخصص األساسي روسي أو التيني(

- العلوم الطبيعية/التكنولوجيا

االثنين - الخميس من الساعة 
15:30 - 08:00

اإلشراف على الواجبات
المنزلية؛

AG عروض

نعم

 مدرسة جوستينوس 
كيرنر الثانوية

1MINT مدرسة تخصصات
 اإلنجليزية بداية من الفصل 5، اللتينية 

أو الفرنسية بداية من الفصل 6 
في الصف الدراسي 5-7 فصول األوركسترا

 اختيار التخصص بداية من الفصل 8:
- العلوم الطبيعية/التكنولوجيا

- اللغات )التخصص الرئيسي فرنسي(
- الفن التشكيلي

االثنين، الثلثاء، األربعاء
AG عروض

نعم

مدرسة مونش زيه
الثانوية

اإلنجليزية بداية من الفصل 5، اللتينية أو 
الفرنسية بداية من الفصل 6

تخصص الموسيقى يكون ممكنًا في الفصل الدراسي 7-5
اختيار التخصص بداية من الفصل 8:

- الموسيقى
- العلوم الطبيعية/التكنولوجيا

- اللغات )التخصص الرئيسي إسباني(

االثنين، الثلثاء، الخميس بداية 
من الساعة 15:30

نعم

مدرسة روبرت
مايار الثانوية

G8+ :اتجاه الموهوبين
اإلنجليزية بداية من الصف الدراسي 5، اللتينية أو 

الفرنسية بداية من الصف الدراسي 6،
اختيار التخصص بداية من الصف الدراسي 8:

- العلوم الطبيعية/التكنولوجيا
- اللغة )التخصص الرئيسي إيطالي(

الثلثاء + الخميس
دروس بعد الظهر؛ اإلشراف 

على الواجبات المنزلية؛ 
عروض AG اإلضافية

الثلثاء، 
الخميس

اإلنجليزية واللتينية بداية من الصف الدراسي 5مدرسة تيدور هويس الثانوية
اختيار التخصص بداية من الصف الدراسي 8:

- اللغة )الفرنسية، اليونانية، اللتينية(
- العلوم الطبيعية/التكنولوجيا

 االثنين - الجمعة اإلشراف 
 على الواجبات المنزلية 

حتى الساعة 15:30

االثنين، 
الثلثاء

 

1 تخصصات MINT: الرياضيات - علوم الحاسوب - العلوم الطبيعية - التكنولوجي
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مدارس مشتركة
المدرسة المشتركة هي مدرسة عالية األداء تحفز وتشجع األطفال والشباب ذوي المواهب المختلفة في مجموعات التعلم المشتركة.

مواد مختلفة على عدة  تدريس  إمكانية  توجد  والثانوية.  واإلعدادية  االبتدائية  للمدرسة  التعليمية  للمعايير  التدريس طبقًا  يتم  المشتركة  المدارس  في 
الدرجات.  محل  تحل  التعلم،  ومستوى  التدريب  حول  المنتظمة  المحادثات  وكذلك  التعليمي،  الهدف  اختبارات  على  الشفهية  الردود   مستويات. 
كما أن تقارير تطوير التعلم تحل محل الشهادات التقليدية. في المدرسة المشتركة ال أحد يظل جالًسا. المدارس المشتركة هي مدارس إلزامية طوال 

اليوم. مراحل التعلم والتدريب تتم في المدرسة.

المدارس:

مينزايوم كاملالمجاالتاالسم

مدرسة إيلي هويس كناب 
المتشركة

التعلم الفردي
بناء الفريق في الصف الدراسي 5 + 6

تخصص الرياضة بداية من الصف الدراسي 8
حديقة المدرسة، النحل، الغابة

مدرسة اليوم الكامل:
االثنين، الثلثاء + الخميس

اإلشراف اإلضافي ممكن في 
جميع أيام األسبوع من الساعة 

7:30 حتى الساعة 17:00

نعم

مدرسة فريتس
أولريش

مدرشة نشيطة اجتماعيًا، 
تخصص المسرح للصف الدراسي 5 + 6

 تخصصات المدرسة الثانوية: 
 العلوم الطبيعية/ التكنولوجيا، اللغة اإلسبانية، 

الموسيقى/المسرح

مدرسة اليوم الكامل:
االثنين - الخميس من الساعة 

08:15 - حتى الساعة 16:00
الجمعة من الساعة 8:15 - 

12:35

نعم

شهادة المدرسة األساسية
بعد الصف الدراسي 9

الصف الدراسي 5 – 10
المستوى األساسي والمتوسط والموسع

يمكن تعليم الطفل مواد مختلفة على عدة مستويات )تمايز داخلي( 

الشهادة اإلعدادية
بعد الصف الدراسي 10

االنتقال إلى
الثانوية المهنية

الدليل اإلرشادي للمدارس التكميلية
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مدارس ثانوية مهنية
بعد الحصول على شهادة المدرسة اإلعدادية أو بعد إكمال الصف الدراسي 10 من مدرسة ثانوية عامة، هناك مجموعة كبيرة من المدارس الثانوية 

المهنية في هايلبرون التي يمكن الحصول منها على مؤهل عام لللتحاق بالجامعة: 

العنوانالمدرسةالمدرسة الثانوية المهنية
)BTG( المدرسة الثانوية للتقنيات الحيويةChristiane-Herzog-SchuleLängelerstr. 106

74080 Heilbronn-Böckingen
)EG( المدرسة الثانوية لعلوم التغذيةChristiane-Herzog-SchuleLängelerstr. 106

74080 Heilbronn-Böckingen
المدرسة الثانوية للعلوم االجتماعية والصحة 

)SGG(
التخصص: العلوم االجتماعية

Christiane-Herzog-SchuleLängelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

المدرسة الثانوية للعلوم االجتماعية والصحة 
)SGG(

التخصص: الصحة

Peter Bruckmann-SchuleAlfred-Finkbeiner-Str. 2
74072 Heilbronn

)TG( الثانوية التكنولوجية
التخصص: تكنولوجيا البيئة

Johann-Jakob-Widmann-
Schule

Sichererstr. 17
74076 Heilbronn

)TG( الثانوية التكنولوجية
التخصص: ميكاترونكس، 

تكنولوجيا التصميم والوسائط،
تكنولوجيا المعلومات،

التكنولوجيا واإلدارة

Wilhelm-Maybach-SchuleSichererstr. 17
74076 Heilbronn

)WG( الثانوية االقتصادية
التخصص: االقتصاد، االقتصاد الدولي

Andreas-Schneider-SchuleLängelterstr. 106
74080 HN-Böckingen

)WG( الثانوية االقتصادية
التخصص: االقتصاد، االقتصاد الدولي

Gustav-von-Schmoller-SchuleFrankfurter Str. 63
74072 Heilbronn
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عناوين مهمة:

مدينة هايلبرون 
مكتب التعليم والثقافة والرياضة

Marktplatz 11
74072 Heilbronn

07131 56-2410 الهاتف: 
07131 56-3196 فاكس: 

schulkultsport@heilbronn.de :بريد إلكتروني

مكتب اإلدارة التعليمية المحلية
 07131 56-4219 الهاتف: 

clearingstelle@heilbronn.de :البريد اإللكتروني

مدينة هايلبرون، 
مكتب األسرة والشباب وكبار السن

الفريق االستشاري للحمل، 
مواقف الحياة األسرية والخاصة

Wilhelmstraße 23
74072 Heilbronn

بيانات االتصال بمكتب االستشارات: 
Wollhausstraße 20, 74072 Heilbronn

07131 56-2648 الهاتف: 
07131 56-3879 فاكس: 

bfe@heilbronn.de :البريد اإللكتروني
www.heilbronn.de :موقع اإلنترنت

مدينة هايلبرون
مكتب الصحة

Bahnhofstraße 2
74072 Heilbronn

07131 56-3540 الهاتف: 
 07131 56-3539 فاكس: 

www.heilbronn.de :موقع اإلنترنت

هيئة التعليم الحكومية في هايلبرون
Rollwagstraße 14
74072 Heilbronn

07131 64-37700 الهاتف: 
 07131 64-37720 فاكس: 

www.schulamt-heilbronn.de :موقع اإلنترنت

هيئة المشورة واإلرشاد النفسي المدرسي
Rollwagstraße 16
74072 Heilbronn

07131 64-37762 الهاتف: 
07131 64-37760 فاكس: 

spbs@ssa-hn.kv.bwl.de :البريد اإللكتروني
www.schulamt-heilbronn.de :موقع اإلنترنت

الدليل اإلرشادي للمدارس التكميلية
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