
ي من الصف الرابع إىل الخامس
 طريق 
 

ي أوبرهاوزن
 
 المدارس الشاملة ف

 
 مدرسة فازيا يانسن الشاملة
(Fasia-Jansen-Gesamtschule) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

 التعليم المتكامل مع الرياضة والثقافة
 

كت   الرئيسية
 محاور الت 

ام والتسامح، عالمة مدرسة الثقافة ومدرسة المواهب  بية عىل االحتر التعليم المستدام / عالمة مدرسة المستقبل، التر
ز الخامس والسادس،  ي والرحالت، التوجيه الختيار المهن، ملحق خاص للصفي   عىل الثقافة، التبادل الطالب 

ز كت 
ذات التر
، حصص دراسية مدتها فصل  ي

 دقيقة 60رياضز
 

 اليوم الكامل / إجراءات الدعم مدرسة
التعلم معا والدعم بشكل منفرد، تنمية اللغات، فسحات مبتكرة بعروض من األلعاب والرياضات، أنشطة متعددة، 

، دروس خاصة، مسابقات )الشباب يبحث( ي
 التدريب التعليمي للمساعد الرياضز

 

ي الصف الواحد  100طالب وطالبة،  1250
ز
، ستة فصول ف ز ي من المعلمي 

ز
ي المرحلة الثانوية األوىل وثالثة فصول ف

ز
ف

ي المرحلة الثانوية العليا
ز
 الصف الواحد ف

 

فيلد الشاملة  مدرسة أوست 
(Gesamtschule Osterfeld) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

ي إطار التضامن االجتماعي 
ز
بوية الحديثة ف ات حديثة مناسبة للتصورات التر ز  تجهت 

 
كت   الرئيسية

 محاور الت 
ي 

حائزة ثالث مرات عىل جائزة التنمية المدرسية "المدرسة الجيدة الصحية"، التدريب التعليمي للمساعد الرياضز
 مدرسة شجاعة، حائزة عىل جائزة ورشة عمل التنمية المدرسية –ومساعد المعلم، مدرسة ثقافية، مدرسة دون عنرصية 

 
 مدرسة اليوم الكامل / إجراءات الدعم

، دفتر السجل كمصاحب مواد الميول، تشك ، طقوس اليوم المدرسي يل البيئات الحياتية بشكل فعال، التعلم الرقمي
، أوقات لالستذكار للمرحلة الثانوية األوىل والمرحلة الثانوية العليا،  لعملية التعلم، مجلس الفصل والتعلم االجتماعي

ي   مسابقات، برامج للتعاون والتبادل الطالب 
 

ي المرحلة الثانوية األوىل وأربعة  140طالب وطالبة،  1500
ز
، من ستة إىل ثمانية فصول بالصف الواحد ف ز من المعلمي 

ي المرحلة الثانوية العليا
ز
ي الصف الواحد ف

ز
 فصول ف

 
 

 
 



 
 مدرسة فايرهايِده الشاملة
(Gesamtschule Weierheide) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

 التعليم والتعلم بأشكال متعددة –الترصف بشكل اجتماعي  –التفكت  بشكل مبتكر 
 

كت   الرئيسية
 محاور الت 

برامج المهارات الحياتية "الرشاد" و"الترصف برشد" )عالمة الجودة من ليونز كويست(، تعميق المجاالت التالية: "نحن 
" ي
ز
ي أوروبا" و"التعليم والصحة" و"الحياة الديمقراطية" و"التعليم الثقاف

ز
 ف
 

 مدرسة اليوم الكامل / إجراءات الدعم
ي كافة جوانب األداء، 

ز
ز ف وعات بيئية، مسابقات، تعاون مع عدة  25التشخيص الشامل، التشجيع والتحفت  نشاطا، مشر

كات ...(، استكشاف المواهب، منصة تعليمية رقمية ، المشح، النوادي، الكليات، الشر ي
 جهات )المعهد الموسيقر

 

، أربعة فصول بالصف الواحد  95طالب وطالبة،  1015 ز  من المعلمي 

 
 

يش بول الشاملة  مدرسة هايت 
(Heinrich-Böll-Gesamtschule) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

ي أوبرهاوزن
ز
 المدرسة األوروبية ف

 
كت   الرئيسية

 محاور الت 
ي اللغة( واإلسبانية والهولندية،  ية )أيضا لثنائي 

ز ز عىل اللغات: اإلنجلت  كت 
ي المرحلة الالتر

ز
ثانوية العليا، تعدد المواد المتاحة ف

ي بالخارج، استكشاف المواهب، "الشباب يناظر"، برنامج ثري للتحضت  للحياة 
، تدريب عمىلي ميدابز ي دوىلي تبادل طالب 

ها  المهنية والدراسة الجامعية، رحالت خارجية إىل أوروبا، "التشجيع عىل التنوع"، وغت 
 

 جراءات الدعممدرسة اليوم الكامل / إ
، انتقال سلس بعد المرحلة االبتدائية  ز وعات وأنشطة متعددة، تصور خاص بالتشجيع والتحفت  يوم كامل معتمد، مشر

ي ملحق خاص
ز
 حيث يقع الصفان الخامس والسادس ف

 

ي الصف الواحد 105طالب وطالبة،  1360
ز
، ستة فصول ف ز  من المعلمي 

 

 
  



ي أوبرهاوزن
 
 المدارس الثانوية ف

 
تا فون زوتت  الثانوية  مدرسة بت 

(Bertha-von-Suttner-Gymnasium) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

ي وديمقراطي وعلمي 
ز
 مدرسة ذات طابع ثقاف

 
كت   الرئيسية

 محاور الت 
ي المواد العلمية )الرياضيات وتقنية المعلومات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا(، مدرسة ثقافية )فصل

ز
 مدرسة معتمدة ف

يدج ودبلوم دراسة اللغة الفرنسية(، التكنولوجيا،  ي اللغات )كمت 
ز
آالت النفخ النحاسية عىل سبيل المثال(، شهادات ف

 تبادالت طالبية دولية
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ا، جوقا ة بعد الظهر، أوركستر ي فتر

ز
اف ف ي إمكانية استخدام اإلشر

ز
ح، مكتبة ت، مش مدرسة ثانوية صباحية مع المرونة ف

وعات للقراءة، أنشطة متعددة )نشاط الديمقراطية الفاعلة والنشاط االجتماعي ونشاط الدراسات  المدرسة، مشر
اعات، أنشطة رياضية مختلفة،  ز ، فض التز ، المسعف المدرسي ي

ز ...(، المساعد الرياضز تا كت  القانونية ونشاط بت 
اف عىل أداء الواجب ، اإلشر  ات ومفهوم رعاة التعلماالستكشاف اإلعالمي

 

ي الصف الواحد 90طالب وطالبة،  970
ز
، أربعة فصول ف ز  من المعلمي 

 
 

وم الثانوية  مدرسة إلزا برندشت 
(Elsa-Brändström-Gymnasium) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

 الدراسة المفتوحة طبقا لنظام ماريا مونتيسوري، مدرسة ثقافية، تشجيع المواهب
 

كت   
 الرئيسيةمحاور الت 

مواعيد التعلم طبقا لنظام ماريا مونتيسوري، فصول خاصة: آالت النفخ النحاسية، تشجيع المواهب )من خالل وسيلة 
"(، التشجيع عىل القراءة ومكتبة المدرسة، تقنية المعلومات، التمهيد الختيار المهنة، اللغة اإليطالية، الدراسات  ي

"إنديقز
ام والتسامحاإلعالمية واالقتصاد والعلوم ال بية عىل تحمل المسئولية واالحتر  بيئية، التر
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، مشح، فنون، رياضات، استكشاف إعالمي  ي المواد الرئيسية، عروض عديدة للتعلم واألنشطة: موسيقر
ز
الدعم الفردي ف

، تبادالت طالبية دولية ي
، المساعد الرياضز ية والفوللمكتبة، المسعف المدرسي ز ز اإلنجلت  ي إجادة اللغتي 

ز
 رنسية، شهادات ف

 

ي الصف الواحد 80طالب وطالبة،  850
ز
، أربعة فصول ف ز  من المعلمي 

 
 

 
 
 
 



 
 

 مدرسة فرايهر فوم شتاين الثانوية
(Freiherr-vom-Stein-Gymnasium) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

 الموثوقية، اإلبداع، االستدامةالمبادئ التوجيهية: 
 

كت   الرئيسية
 محاور الت 

،  المشح –الرياضيات وتقنية المعلومات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا  –فصول خاصة: تقنية المعلومات  ي
الموسيقر

ية )ابتداء من الصف الخامس( باإلضافة إىل اللغة الالتينية والفرنسية واإلسبانية )ابتداء من الصف  ز تنوع اللغات: اإلنجلت 
ي ومجال اللغات ومجال العلوم الطبيعية )مثل السابع(، التعل

ي والفيز
، مواد إجبارية من المجال الموسيقر م االجتماعي

، التعاون مع الجامعات ي بية اإلعالمية، التمهيد الختيار المهن، التبادل الطالب 
(، التر  أكاديمية المهندس الصغت 

 
 مدرسة اليوم الكامل / إجراءات الدعم

يدج ودبلوم دراسة اللغة تدريس موثوق به، أنشطة  متنوعة، نادي القراءة، دروس تقوية، شهادات إجادة اللغة )كمت 
الفرنسية ودبلوم اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية(، مسابقات، تصورات لتقديم االستشارات، الطلبة المساعدين: 

اف عىل  ، رعاة الطلبة، اإلشر ي
، خدمة اإلسعاف، المساعد الرياضز  أداء الواجباتاالستكشاف اإلعالمي

 

ي الصف الواحد 99طالب وطالبة،  1035
ز
، خمسة فصول ف ز  من المعلمي 

 
 

يش هايِنه الثانوية  مدرسة هايت 
(Heinrich-Heine-Gymnasium) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

 ثنائية اللغة، الرياضيات وتقنية المعلومات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ثقافة التعلم
 

كت   الرئيسيةمحاور 
 الت 

الدراسة ثنائية اللغة مع ثالث مواد علمية حير مرحلة األبيتور، مدرسة معتمدة لتدريس الرياضيات وتقنية المعلومات 
، فردية التعلم )تصور مواعيد التعلم(، اللغة اإلسبانية ابتداء من  ي

والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، مركز التعلم الذابر
اكات الصف التاسع، شهادات  يدج، برنامج إيراسموس +، شر إجادة اللغة: دبلوم دراسة اللغة الفرنسية وشهادة كمت 

بية اإلعالمية الشاملة ، مسابقات، التر  للمدرسة مع ثالثة دول، يوم أوروبا، تدريبات عملية ميدانية عىل المستوى الدوىلي
 

 مدرسة اليوم الكامل / إجراءات الدعم
ي المواد الر 

ز
ي استخدام اآليمواعيد التعلم ف

ز
نشاطا )المواد  40باد،  ئيسية، دعم المواهب، رعاة التعلم، دورات تدريبية ف

 ، (، االستكشاف اإلعالمي الدراسية، الفرقة الموسيقية، الجوقات، المشح، الرياضات، التكنولوجيا، اإلنسان اآلىلي
، المسعف المدرسي  ي

 المساعد الرياضز
 

،  70طالب وطالبة،  850 ز ي الصف الواحدمن المعلمي 
ز
 أربعة فصول ف

 

 
 
 
 



ي شول الثانوية
 
 مدرسة صوف

(Sophie-Scholl-Gymnasium) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

 تنمية المواهب واالهتمامات المتعددة للطلبة والطالبات –الجودة والتصورات اإلبداعية 
 

كت   الرئيسية
 محاور الت 

ا، النحاسية، الرياضيات وتقنية المعلومات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيشهادة األبيتور ثنائية اللغة، فصل آالت النفخ 
ية،  ز بية اإلعالمية، التشجيع عىل القراءة، أنشطة متعددة )التكنولوجيا، الطباعة ثالثية األبعاد، المشح باللغة اإلنجلت  التر

وعات الديمقراطية، مواد القدرا ا(، مشر ، الجوقات، األوركستر ي
ت تشمل العلوم الطبيعية، التعاون مع المشح الموسيقر

ز وفرنسا وأوكرانيا ي مع الصي   الجامعات، تبادل طالب 
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 ، ي
ة(، تدريس موثوق به، مركز التعلم الذابر ي مجموعات صغت 

ز
ي اللغة األلمانية والرياضيات واللغات األجنبية )ف

ز
الدعم ف

اف فردي من قبل أحد "رعاة  ، إشر ، المسعف المدرسي ي
اف عىل أداء الواجبات، المساعد الرياضز الطلبة"، مرشدون، اإلشر

يدج ودبلوم اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية ودبلوم دراسة اللغة  ي اللغات األجنبية )كمت 
ز
فريق االستشارات، شهادات ف

ية والفنون ز ي الرياضيات واللغة اإلنجلت 
ز
 الفرنسية(، مسابقات ف

 

ي الصف الواحد 95وطالبة، طالب  1200
ز
، خمسة فصول ف ز  من المعلمي 

 
 
 

  



 

ي أوبرهاوزن
 
 المدارس المتوسطة ف

 
 مدرسة أِنه فرانك المتوسطة

(Anne-Frank-Realschule) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة
 الحياة والتعلم بشجاعة

، التوجيه  ز ، الوسائط الحديثة، التضمي  بية الختيار المهن، نظام فصل المدرس، التنمية الشخصية، التعلم االجتماعي تر
ي 
 اإلعالمية، المساعد الرياضز

 
كت   الرئيسية

 محاور الت 
ي الوسائط المتعددة، تقنية المعلومات، اللغة الفرنسية، الكيمياء، االحياء، التكنولوجيا، العلوم 

ز
تقنية المعلومات ف

 االجتماعية
 

 مدرسة اليوم الكامل / إجراءات الدعم
ة بعد دورات  ي فتر

ز
اف ف ية والرياضيات، مرونة اليوم الكامل: اإلشر ز : اللغة األلمانية واللغة اإلنجلت  ز تدريبية للدعم والتحفت 

، المرشد المروري، برامج لمكافحة  الظهر وعىل أداء الواجبات، األنشطة: الرياضات، مشح الظل، االستكشاف اإلعالمي
 التنمر، كورال المدرسة

 

ي الصف الواحد 54طالب وطالبة،  800
ز
، خمسة فصول ف ز  من المعلمي 

 
 

 
ت المتوسطة  مدرسة فريدريش إيتر

(Friedrich-Ebert-Realschule) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

ز   اكتشاف المواهب ودعم الموهوبي 
 

كت   الرئيسية
 محاور الت 

رنج، والتكنولوجيا(، مدرسة الشطالعلوم الطبيعية )مدرسة تهتم بالرياضيات وتقنية المعلومات والعلوم الطبيعية 
 الفنون
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اف عىل أداء الواجبات  ية والرياضيات، اإلشر ز ي المواد األساسية وهي اللغة األلمانية واللغة اإلنجلت 
ز
برامج تعليمية ف

اف تربوي مرن  لية، التدريب عىل روح الفريق وعىل الوسائل التعليمية، إشر ز ة بعد الظهر، عطلة للالمتز ي فتر
ز
حلق عىل ف ز تر
ي مجال الموسيقر 

ز
وعات بيئية، تعاون ف  الجليد، الشطرنج، مباريات رياضية، مشر

 

ي الصف الواحد 55طالب وطالبة،  955
ز
، خمسة فصول ف ز  من المعلمي 

 
 
 
 
 



س المتوسطة
ْ
 مدرسة تيودور هوي

(Theodor-Heuss-Realschule) 

 
 الشعار التعليمي للمدرسة

ي 
ز
ي الحياة والتعلم، فصل خاص للرياضة، التعلم الثقاف

ز
ام والتسامح ف  االحتر

 
كت   الرئيسية

 محاور الت 
ز الرئيسية حسب االهتمامات والقدرات ابتداء من  كت 

ي الحياة اليومية بالمدرسة، تحديد نقاط التر
ز
ز ف التشجيع والتحفت 

 الصف السابع
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اف  حلق عىل الجليدإشر ز لية، تقوية المهارات المنهجية، عطلة للتر ز ة بعد الظهر وعىل أداء الواجبات المتز ي فتر

ز
 تربوي مرن ف

 

ي الصف الواحد 45طالب وطالبة،  765
ز
، أربعة أو خمسة فصول ف ز  من المعلمي 

 
 
 

 
 


