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 ك-ف   نجد   المدرسة   المناس!ة؟
 

تعت.-   توص�ات   المدرسة   االبتدائ�ة   والصفوف   ومستوى   اس��عاب   
   /

/   المدرسة   االبتدائ�ة   ،   وكذلك   شخص�ة   طفلك   أ4م   العوامل   01
طفلك   01

تحدLد   نKع   المدرسة   األفضل   لطفلك.   أنت   اآلن   تواجه   الخطوة   التال�ة   ،   
/   4ذا   الQت�ب   معلومات   حول   

وT/   اخت�ار   مدرسة   جدLدة.   ستجد   01
/   تVWر. 

 المدارس   المتوسطة   والثانVKة   الموجودة   01

تقدم   العدLد   من   المدارس   أمس�ات   معلومات   لآل^اء   أو   يوًما   مفتوًحا   
/   مثل   4ذە   األمس�ات   ،   Lمكنك   أنت   

Lمكنك   حضورە   مع   طفلك.   01
وطفلك   الحصول   عh   فكرة   عن   المدرسة   والحصول   عh   إجا^ات   

 ألسئلتك. 
 

 

 4ل   الجو   التدرlm/   مناسب؟ •

4ل   الصفوف   مجهزة   rشpل   ج�د؟   4ل   4نالك   أجهزة    •
/   المدرسة؟

ون�ة   01 s.Qإل 

/   تركز   عليها   المدرسة    •
suالنقاط   التعل�م�ة   الهامة   ال   /T   ما

/   تقدمها؟
suشطة   الwاأل   /T   وما 

/   xس�ند    •
suة   الVKy s.األ4داف   التعل�م�ة   و   الخطة   ال   /T   ما

 عليها   المدرسة؟

4ل   يتم   دعم   األطفال   ذوي   اإلحت�اجات   التعل�م�ة    •
 الخاصة؟

؟ •  ما   4و   الدعم   الذي   تقدمه   المدرسة   لأل4ا{/

/   المدرسة   مساعدة   توعVKة   ونصائح   تتعلق    •
4ل   تتوفر   01

 ^العمل   او   ^الدراسة   العل�ا؟
 

 

 

 

 

 أسئلة   حول   قرار   إخت-ار   المدرسة

 

 4ل   �ستطيع   طفh/   الدراسة   ^مفردە؟ •

أين   يواجه   طفh/   صعyKات؟   4ل   4و   ^حاجة   إ{    •
 مساعدة   أو   دعم   خاص؟

�م   من   الوقت   �ستطيع   طفh/   قضائه   ^الدراسة    •
 وحل   الواج�ات   ^عد   المدرسة؟

4ل   �ستطيع   طفh/   الدراسة   والعمل   ^مفردە   لمدة    •
 دق�قة؟   20

ل   عh   حفظ    • 0 /   الم.0
4ل   �ستطيع   طفh/   التدرب   01

   وتطب�قه   مع   زمالئه؟
ً
 نص   م��/   مثال

4ل   Lأخذ   طفh/   كراسته   المدرس�ة   إ{   المدرسة    •
 rشpل   �امل   ^دون   wس�ان   أي   حاج�ة؟

/   LملQها    •
suاإل4تمامات   و   نقاط   القوة   ال   /T   ما

؟   4ل   تعالج   المدرسة   القادمة   4ذە   النقاط    /hطف
0   اإلعت�ار؟  وتأخذ4ا   ^ع��

•    /
/   المدرسة   و   01

/   تدرس   01
suاللغات   األجن��ة   ال   /T   ما

 أي   صف   ي�دأ   تدرmس   اللغة   األجن��ة   الثان�ة؟

4ل   نرغب   ^أن   wستف�د   من   المدرسة   ذات   الدوام    •
 ال�امل؟

4ل   من   السهل   لطفh/   الوصول   إ{   المدرسة   من    •
 خالل   وسائل   النقل   أو   الدراجة؟

 

 

 
/   المدرسة   أو   إ{   أول�اء   األمور   

0   والطالب   01 تحدثوا   إ{   المعلم��
 اآلخVWن. 

 

عند   اتخاذ   القرار   ،   استمعوا   أLًضا   إ{   شعور�م   الداخh/   ،   ألنpم   
 تعرفون   طفل�م   ج�ًدا
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 ك-ف   تتم   عمل-ة   نقل   الطفل   إ;   المدرسة   المتوسطة؟
 

   /
سوف   تحصلون   عh   استمارة   من   مدرسة   طفل�م   االبتدائ�ة   لل�سج�ل   01

وا   4ذاە   اإلستمارة   وwسخة   من   تقVWر   الفصل    المدرسة   المتوسطة.   أح�0
/   المدرسة   الجدLدة.   قد   تحتاجون   

الدرا�/   األخ.�   معpم   عند   ال�سج�ل   01
إ{   إحضار   مس�ندات   أخرى   معpم   (عh   س��ل   المثال   ،   سجل   العائلة   أو   

شهادة   الصف   الثالث   أو   صور   شخص�ة   من   أجل   تذكرة   الحافلة).   
نت   الرئ�س�ة   للمدرسة.   من    s.صفحة   اإلن   hم   معرفة   ذلك   عpمكنL

 فضل�م   انظروا   4نالك� 

 

^عض   المدارس   تVWد   أن   ترى   توص�ات   المدرسة   االبتدائ�ة.   Lمكنpم   أن   
تقرروا   بنفسpم   ما   إذا   كنتم   ستعرضون   توص�ة   المدرسة   االبتدائ�ة   

لستم   مضطرون   للق�ام   ^ذلك.   لQن:   تأ¤دوا   من      -للمدرسة   الجدLدة   أم   ال   
 التحدث   إ{   مدير   المدرسة   الجدLدة   حول   4ذا   الموضKع. 

 

   /
ة   01 §̈    ،   تقومون   ب�سج�ل   طفل�م   م�ا

©
/   ذكرنا4ا   سا^قا

suالمس�ندات   ال^
/   ^عض   

/   شهر   ش�اط   (01
المدرسة   المتوسطة.   Lمكنpم   xسج�ل   طفلك   01

).   يتم   �w§   التوارVــــخ    /
/   وقت   م�كر   من   نهاLة   شهر   �انون   الثا¬0

المدارس   01
/   الجVWدة   اليوم�ة   أو   عh   الصفحات   الرئ�س�ة   للمدارس. 

 الدق�قة   01

 

/   المدرسة   الجدLدة   ،   4ناك   مقا^لة   مع   إدارة   
ق�ل   أن   يتم   قبول   طفلك   01

 المدرسة   الثانVKة   ل�م   ولطفل�م. 

^عد   المقا^لة   Lمكنpم   تحدLد   ما   إذا   �انت   4ذە   T/   المدرسة   المناس�ة.   
 Lمكن   للمدرسة   أLًضا   أن   تقرر   ما   إذا   �ان   الطفل   يناسبهم.   

 

تتخذ   إدارة   المدرسة   قراًرا   rشأن   طلب   القبول.   إذا   �ان   4ناك   عدد   كب.�   
جًدا   من   األطفال   ،   يتم   منح   األما¤ن   إما   من   خالل   عمل�ة   االخت�ار   أو   عن   

 طVWق   القرعة. 
 

عند   القبول   ،   Lجب   عل�pم   تزوVد   المدرسة   ^المعلومات   الشخص�ة   
/   حاالت   الطوارئ.   Lجب   عل�pم   أLًضا   إخ�ار   

وتفاص�ل   االتصال   01
/   من   إعاقة   و   °   أو   مرض. 

 المدرسة   إذا   �ان   طفل�م   Lعا¬0

 

/   المدرسة   الجدLدة   ،   ف�مكنpم   التقدم   إ{   
إذا   لم   يتم   قبول   طفل�م   01

 مدرسة   أخرى. 

/   مدرسة   جدLدة   ،   ف�جب   عل�pم   ^عد   ذلك   
إذا   تم   قبول   طفل�م   01

 إ^الغ   مدرسته   االبتدائ�ة. 
 

 

 

 معلومات

لمV²د   من   المعلومات   حول   ك�ف�ة   نقل   طفل�م   إ{   
نت   التال�ة:    s.المدرسة   المتوسطة,   زوروا   مواقع   اإلن 

 

 

• hµps://bm.rlp.de/de/startseite/ 

• hµp://www.familienhandbuch.de/ 

• hµp://www.schulpsychologie.de 
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 “الورقة   الصفراء„

 

عند   حصول   طفل�م   عh   شهادة   الفصل   األول   للصف   الرابع,   س�حصل   
   /

   عh   توص�ة   المدرسة   اإلبتدائ�ة   من   أجل   ال�سج�ل   01
ً
ة §̈    م�ا

©
أLضا

/   المدرسة   المتوسطة   
المدرسة   المتوسطة.   حx   suسجلوا   طفل�م   01

   إستمارة   مطبوعة   إ{   ثالث   wسخ. 
©
 سوف   تصل�م   أنتم   أLضا

 

   /
/   ترغبون   01

suسل�مها   إ{   المدرسة   الx   اإلستمارة   الصفراء:   يتم
/   مقا^لة   ال�سج�ل). 

 xسج�ل   طفل�م   بها   (ال�سل�م   يتم   01

 اإلستمارة   الحمراء:   يتم   xسل�مها   إ{   المدرسة   اإلبتدائ�ة. 

 اإلستمارة   الب�ضاء:   تحتفظون   بها   ألنفسpم   وضمن   ملفاتpم. 

 

 

Lمكنpم   إخت�ار   ثالث   مدارس   وÄدراج   أسمائهن   النموذج.   تعرض   القائمة   
/   تختار4ا   لتكون   المدرسة   

suوالمدرسة   ال   ،   
ً
/   تختار4ا   أوال

suالمدرسة   ال
 الثان�ة   ثم   المدرسة   الثالثة.   

 .                        الخ�ار   األول1

2 /
 .                     الخ�ار   الثا¬0

 .                     الخ�ار   الثالت                                                                                                                                                                                                                                    3

1        . Wahl  
2        . Wahl  
3        . Wahl 

 

/   تختارونها   وxسل�م   النموذج   
suالمدرسة   ال   /

تقومون   ب�سج�ل   طفل�م   01
/   4ذە   المدرسة   ،   فستحصلون   

األصفر   4ناك.   إذا   لم   يتم   قبول   طفل�م   01
/   المدرسة   الثان�ة   

عh   النموذج   األصفر   مرة   أخرى   وVمكنpم   ال�سج�ل   01
ة   ال�سج�ل   تمتد   من    s.ة      15^استخدام   نفس   االستمارة.   فLاط   إ{   نها�ش

 شهر   ش�اط. 

 

 

تحتاجون   إ{   wسخ   استمارة   ال�سج�ل.   تأ¤دوا   من   الذ4اب   إ{      ال 
   /

suشأن   المدرسة   الr   المدارس   التخاذ   قرار�م   /
جلسات   االس�شارة   01

�-   xسل�م   نموذج    تختارونها.   إذا   كنتم   متأ¤دين   من   ال�سج�ل   ،   ف.�
 ال�سج�ل   األصفر   إ{   المدرسة   المعن�ة. 

 

خطاب   التوص�ة   من   المدرسة   
 اإلبتدائ�ة

4ذە   الورقة   تعÈ   للمدرسة   
 المتوسطة   عند   ال�سج�ل

 

4ذە   الورقة   تعÈ   للمدرسة   
 اإلبتدائ�ة

 

 4ذە   الورقة   تحتفظون   بها
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 إستمارة   التسجيل
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 أمور   تنظيمية

 مدرسة   الدوام   الGامل

  

 

/   حل   
   كعرض   للمساعدة   01

ً
   �امال

©
^عض   المدارس   تقدم   للطالب   دواما

 الواج�ات. 

يتلsÉ   جميع   األطفال   وج�ة   غداء   ،   و4ناك   وقت   للدراسة   وأwشطة   
 .(AGsترفيه�ة   عh   شpل   مجموعات   عمل   (

 عروض   المدارس   تختلف   عن   ^عضها. 

 

 ا¤�شفوا   المV²د   عh   الصفحات   الرئ�س�ة: 
 

 

Integrierte Gesamtschule Trier (für Klasse 5 – 10) 

hµps://igs-trier.de/index.php?id=27 

 
Humboldt-Gymnasium (für Klasse 5 und 6) 
hµps://www.hgt-trier.de/schulprofil/ganztagsschule/ 

 
Max-Planck-Gymnasium 
hµp://www.mpg-trier.de/joomla/index.php/gts/
konzept 

 
Moseltal Realschule Plus (für Klasse 5 – 10) 
hµp://www.moseltalschule.de/OrganisaÞon/
Ganztagsschule/ 

 
Kurfürst-Balduin- Realschule Plus  (für Klasse 5 – 10) 
hµps://www.kubawest.de/ 

 
Friedrich-Spee-Gymnasium (für Klasse 5 und 6 als An-
gebot. Ab Klasse 7 verpflichtend) 
hµp://fsg-trier.de/unsere-schule/ganztagsgymnasium/ 
 

 

 

 تعلم   اللغة   األلمان-ة

 

0   الخامس   والسادس)   ال   توجد   دروس    ة   التوجيه�ة   (الصف�� s.الف   /
01

DaZ    جب   أن   يتمL   .د   من   المدارس   االبتدائ�ةLالعد   /
�ما   4و   الحال   01

 تعلم   اللغة   األلمان�ة   ^اإلضافة   إ{   العمل   المدر�/   وyالتوازي   معه. 

 

N   الح-اة   
OP   اللغة   األلمان-ةQ   ساعد   األطفال   األقل   معرفةU   ما   الذي

 المدرس-ة   اليوم-ة؟

N   المدارس؟
OP   ما   ن]ع   الدعم   المقدم 

 

/   المدرسة: 
01 

 

•    /
/   تخÈ/   الصعyKات   01

Lمكن   أن   �ساعد   دوام   اليوم   ال�امل   01
 اللغة   األلمان�ة. 

•    h0   ع ك.� s.ال   hة   ع /   مجموعات   صغ.�
xساعد   الدروس   01

 .  الطالب   rشpل   أ¤.-

/    DaZتواجد   معلمات   ومعلمون   حاصلون   عh   مؤ4الت    •
01

 4يئة   التدرmس. 
 

 

 

 

 معلومات

/   المدارس   التال�ة: 
 يتم   تقدLم   اللغة   األلمان�ة   �لغة   ثان�ة   01

 

• Nelson Mandela Realschule Plus 

• Moseltal Realschule Plus 

• Auguste-Viktoria-Gymnasium  

 

 دورة   لغة   ألمان�ة   مكثفة   لطالب   الغ�منازVوم: 
 

• Auguste-Viktoria-Gymnasium 
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 النظام   التعليمي   في   والية   راينالند   بفالز

 نظام   التعليم   والنظام   المدرسي   هي   أنظمة   مرنة   

 

 : /
0uعL   4ذا 

 

̂[   المدرسة   ون]ع   المدرسة\   اخت-ارiم   للمدرسة   أو   الدورة   التدرgh-ة   لfس   نهائً-ا\   aمكن   لطفلGم   تغي

 

/   ألمان�ا   (انظر   الصورة   أدناە).  •
 4ناك   عدة   طرق   للحصول   عh   شهادة   01

 Lمكن   أن   تتغ.�   قرارات   التعل�م   والمدرسة.  •

ته   الدراس�ة   والتعل�م�ة.  • /   التطور   ط�لة   مس.�
   طفل�م   س�ستمر   01

©
 التعل�م   �ستطيع   النمو�   أLضا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Trier Lupe (www.trierer-lupe.de)يمكنكم   إلقاء   نظرة   عامة   على   المسارات   التعليمية   المختلفة   على   موقع   
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المدارس   المتوسطة   و   المتوسطة   اإلعدادية   
 في   مدينة   ترير

 المسارات   التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 
. المدرسة المتوسطة اإلعدادaة تقدم الشهادة التال-ة:  §̈  الشهادة   التأ�4ل�ة   للثانVKة   العامة   ^عد   الصف   العا

 

 : O ]nيح لطالبها شهادتsالمدرسة المتوسطة ت . §̈  الشهادة   المهن�ة   ^عد   الصف   التاسع   أو   الشهادة   التأ�4ل�ة   للثانVKة   العامة   ^عد   الصف   العا

 

/   المدرسة   المتوسطة
ة ممكنة. 4ذا الهدف يتحقق عن طVWق  01 s.ل�ل طالب ألطول ف 

©
، Lجب أن Lظل الطVWق  إ{ أعh شهادة مدرس�ة ممكنة متاحا

كة.  t̂  الدراسة   المش

 

 

كة:  t̂  wنالك   نوعان   من   الدراسة   المش

,   يرغب   جميع   طال^ه   ^الحصول   عh   شهادة   معينة. دراسة تعاون-ة:  0 /   صف   مع��
^عد   الصف   السادس   Lدرس   الطالب   01  

/   يرغبون   ^الحصول   عليها. دراسة إندماج-ة: 
suجميع   الصفوف   مع   ^عضهم   ^غض   النظر   عن   الشهادة   ال   /

 جميع   الطالب   Lدرسون   01

 

. 

    الصف
z
 :الحقا

 N{ق   الدراh}مكن   إ~مال   الطa   كذاw 

    الصف   الخامس   إ{   التاسع

 الشهادة:   مهن-ة

ا:   شهادة   مهن-ة   إعدادaة)
ً
 (ساQق

  /
0uب   مهVتدر 

 مدرسة   مهن�ة   

 §̈     الصف   العا

 الشهادة:   تأw-ل-ة   للثان]hة   العامة

:   شهادة   المرحلة   المتوسطة)
z
 (ساQقا

  /
0uب   مهVتدر 

 مدرسة   مهن�ة   عل�ا
 ثانVKة   عامة

 ثانVKة   مهن�ة
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عناوين   المدارس   المتوسطة   و   المتوسطة   
 اإلعدادية   في   مدينة   ترير

 

Blandine Merten Realschule 

Bernhardstr. 26 

54295 Trier 

Tel.: 0651/9380334 

www.bmrtrier.de 

 مدرسة   خاصة   للبنات •
 مع   مدرسة   داخلية   نهارية  •

مدرسة   معتمدة   في   "الكفاءة    •
 اإلعالمية   المدرسية"

Moseltal Realschule plus Trier-
Ehrang 

Am Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679860 

www.moseltalschule.de.d
e 

 مدرسة   بدوام   كامل •
مدرسة   بحثية   تابعة    •

 لليونكسو
مدرسة   متخصصة   (لألطفال    •

 ذوي   االحتياجات   الخاصة)

Nelson Mandela Realschule plus 

Speestr. 12b 

54290 Trier 

Tel.:0651/9916960 

www.nmr-trier.de 

 مدرسة   دوام   نصفي •
مدرسة   متخصصة   (لألطفال    •

 ذوي   االحتياجات   الخاصة)

Kurfürst-Balduin-Realschule plus 

Trierweiler Weg 12a 

54294 Trier 

Tel.: 0651/99216830 

www.kubawest.de 

 مدرسة   دوام   كامل •
مدرسة   متخصصة   (لألطفال    •

 ذوي   االحتياجات   الخاصة)
 مدرسة   مشروع   الجيل   كاف •

 (مدرسة   الثقافة)
مدرسة   مشروع   إيراسموس    •

(تبادل   الطالب   /   المعلمين   
مع   المدارس   األوروبية   

 الشريكة)
•  

 

Privatschule St. Maximin Realschule 
Plus 

Maximinstraße 18b 
54292 Trier 

Tel.: 0651/147550 

www.st-maximin.de 

مدرسة   ثانوية   تعاونية    •
معترف   بها   من   الدولة   تحت   

 رعاية   أبرشية   ترير
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 (IGS)المدرسة   الشاملة   المتكاملة      

في   التوجهات التعليمية:  واع   الشهادات    صول   على   جميع   أن باإلمكان   الح
 IGSمدرسة   

 
 الصف

  :
z
 الحقا

 N{ق   الدراh}مكن   إ~مال   الطa   كذاw 

   الصف   الخامس   إ{   التاسع   

 الشهادة:   مهن-ة

ا:   شهادة   مهن-ة   إعدادaة)
ً
 (ساQق

 •  /
0uب   مهVتدر 

 مدرسة   مهن�ة    •

 §̈    الصف   العا

 الشهادة:   تأw-ل-ة   للثان]hة   العامة

:   شهادة   المرحلة   المتوسطة)
z
 (ساQقا

 •  /
0uب   مهVتدر 

 مدرسة   مهن�ة   عل�ا •

/   ع�§ 
   الصف   الحادي   ع�§   والثا¬0

الشهادة:   �Qالورhا   تأw-ل-ة   لدخول   لجامعة   
 العلوم   التطب-ق-ة

/   جامعة   العلوم    • 
دراسة   جامع�ة   01

 التطب�ق�ة

   الصف   الثالث   ع�§ 

/  •  الشهادة:   �Qالورhا
0uب   مهVتدر 

 دراسة   جامع�ة   مزدوجة •

/   جامعة   العلوم    •
دراسة   جامع�ة   01

 التطب�ق�ة   أو   الجامعة   العامة

Integrierte Gesamtschule Trier 

Montessoriweg 4 

54296 Trier  

Tel.: 0651/1459220  

www.igs-trier.de 

 �ل   المؤ4الت   المدرس�ة   الممكنة •
 مدرسة   دوام   �امل •

صف   اآلالت   النفخ�ة   (�ستطيع    •
 الطالب   تعلم   العزف   عh   آلة   نفخ�ة)

0   عh   مادة   الم�ح •  ترك.�
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مدارس   الغيمنازيوم   (المدارس   النحوية   العليا)   
 الشاملة   في   مدينة   ترير

 التوجهات   التعليمية
 

/   تهدف   إ{   حصول   الطالب   عh   شهادة   االلتحاق   ^التعل�م   العا{/   العام   (^pالورVا)   أو
suع   من   المدارس   الKن   /T   ة   العل�اVKالمدرسة   النح(Abitur)    /

suوال   ،

ة   المدرسة   النحVKة.  s.ة   فLنها   /
/   بنجاح   01

ï¬ار   النها� يتم   الحصول   عليها   من   خالل   إðمال   االخت

   دورة   تعل�م�ة   مدتها   xسع   سنوات   xشمل   الصفوف   من   
ً
 .(G9) 13إ{      5تقدم   المدارس   النحVKة   عادة

/   سنوات   
/   راينالند   ^فالز   ^دورة   دراس�ة   مخت�ة   مدتها   ثما¬0

,   وVداوم   الطالب   فيها   ي   ^المدرسة   اإلج�ارVة    (G8)تقوم   ^عض   المدارس   النحVKة   الفردLة   01

   من   الصف   السابع,   وyالتا{/   Lمكن   تحقيق   شهادة
©
/   المدرسة   النحVKة      12خالل    ال�pالورVا Abitur^دوام   يوم   �امل   ابتداءا

   وVمكن   إðمال   الدراسة   01
©
عاما

   من      8خالل   
ً
 سنوات.    9^دال

/   تVWر   ،   تقدم   مدرسة   
01Friedrich-Spee-Gymnasium      اVالورp�.    12^عد      Abiturشهادة   ال

©
   دراس�ا

©
 عاما

 

:   الصف
z
 الحقا

 N{ق   الدراh}مكن   إ~مال   الطa   كذاw 

   الصف   الخامس   إ{   التاسع   

 الشهادة:   مهن-ة

ا:   شهادة   مهن-ة   إعدادaة)
ً
 (ساQق

 •  /
0uب   مهVتدر 

 مدرسة   مهن�ة    •

 §̈    الصف   العا

 الشهادة:   تأw-ل-ة   للثان]hة   العامة

:   شهادة   المرحلة   المتوسطة)
z
 (ساQقا

 •  /
0uب   مهVتدر 

 مدرسة   مهن�ة   عل�ا •

/   ع�§ 
   الصف   الحادي   ع�§   والثا¬0

الشهادة:   �Qالورhا   تأw-ل-ة   لدخول   لجامعة   العلوم   
 التطب-ق-ة

/   جامعة   العلوم   التطب�ق�ة • 
 دراسة   جامع�ة   01

 دراسة   جامع�ة   مزدوجة •

   الصف   الثالث   ع�§ 

/  •  الشهادة:   �Qالورhا
0uب   مهVتدر 

 دراسة   جامع�ة   مزدوجة •

/   جامعة   العلوم   التطب�ق�ة   أو    •
دراسة   جامع�ة   01
 الجامعة   العامة
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مدارس   الغيمنازيوم   (المدارس   النحوية   العليا)   
 الشاملة   في   مدينة   ترير

 

Bischöfliches Angela-Merici-
Gymnasium 

Neustr. 35 

54290 Trier 

Tel.: 0651/145980 

www.amg-trier.de 

 مدرسة   خاصة   كاثوليكية •
يتم   فيها   تدريس   العديد   من   اللغات    •

 األجنبية
صفوف   البنات   وصفوف   األوالد   مفصولة    •

 عن   بعضها   حتى   الصف   التاسع
 

Auguste-Viktoria-Gymnasium 

Dominikanerstraße 

54290 Trier 

Tel.: 0651/1461910 

www.avg-trier.de 

مدرسة   نحوية   ثانوية   مع   دراسة   ثنائية    •
اللغة   باإلضافة   إلى   التركيز   على   

الرياضيات   وعلوم   الكمبيوتر   والعلوم   
 الطبيعية.

مدرسة   النهوض   بالطالب   ذو   الذكاء    •
 العالي   /   مدرسة   دولية

Friedrich-Wilhelm-
Gymnasium 

Olewiger Str. 2 

54295 Trier 

Tel.:0651/9663830 

www.fwg-trier.com 

الالتينية   المتقدمة:   الالتينية   واإلنجليزية    •
دورة   اللغة      -من   الصف   الخامس   

 األصلية   القديمة
   -اللغة   اإلنجليزية   كلغة   أجنبية   أولى    •

 دورة   لغة   حديثة
 اإليطالية   كلغة   أجنبية   ثالثة •
 شهادات   في: •
،   الفرنسية:    الالتينية,اليونانية   القديمة •

DELF 
مدرسة      -مشروع   "مدرسة   بال   عنصرية    •

 مع   الشجاعة"
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مدينة   مدارس   النحوية   للتعليم   العام   في   ال
 ترير

 
Friedrich-Spee-Gymnasium 

Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679810 

www.fsg-trier.de 

 مدرسة   نحوية   بدوام   كامل •
الحصول   على   شهادة   البكالوريا   بعد    •

 (G8) 12صف   
سنوات   دراسية   تحضيرية   كاملة      3 •

 لشهادة   الثانوية   العامة
في   “ العمل   الرقمي”تدريس   مادة    •

 الصفين   الخامس   والسادس
حصة   رياضة   يومية   للصفين   الخامس    •

 والسادس

Humboldt-Gymnasium 

AugusÞnerstr. 1 

54290 Trier 

Tel.: 0651/97950 

www.hgt-trier.de 

  

اللغة   الفرنسية   كلغة   أولى   ومن    •
الممكن   أن   تطبق   كلغة   ثنائية   في   

 تدريس   المواد   العلمية
 كامل   لبعض   المواد    مدرسة   دوام •
 لها   طابع   أوروبي •
مدرسة   للعلوم   والتكنولوجيا   والهندسة    •

 والرياضيات

Max-Planck-Gymnasium 

Sichelstr. 3 

54290 Trier 

Tel.0651/1461950 

www.mpg-trier.de 

دروس   ثنائية   اللغة   باللغة   اإلنجليزية    •
 في   العلوم

 صف   لتعليم   اآلالت   النفخية •
 صف   للرياضة •
 اللغة   الفرنسية   كلغة   أجنبية   أولى •
مدرسة   تركيز   على   الرياضيات    •

 والمعلوماتية   و   العلوم
 مدرسة   دوام   كامل   لبعض   المواد •
مادة   العمل   الرقمي   في   الصف    •

 الخامس
 مدرسة   تبادل   طالبي •

13 
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 معلومات   إضافية

 مدارس   اإلحتياجات   التعليمية   الخاصة
 

توجد   مدارس   خاصة   للتالم�ذ   ذوي   االحت�اجات   التعل�م�ة   الخاصة.   

الهدف   من   تعل�م   ذوي   االحت�اجات   الخاصة   4و   توف.�   الدعم   الالزم   

^الض�ط   حsu   يتمكن   التالم�ذ   من   تحقيق   التعل�م   المدر�/   والتñشئة   

 المناس�ة   إلمpان�اتهم. 

/ مدينة تVWر 
مدارس   االحت-اجات   التعل-م-ة   الخاصة   توجد 01

 التال�ة: 

 

• Bischöfliche Förderschule St. Josef (FS Lernen), 

www.sankt-josef-trier.de 

• Medard Schule Trier (FS Lernen und Sprache), 

www.medardschule.de 

• Porta Nigra Schule (FS ganzheitliche Entwick-

lung), www.porta-nigra-schule.de 

• Treverer Schule (FS motorische Entwicklung), 

www.treverer-schule.de 

• Wilhelm-Hubert-Cüppers Schule (Landes-schule 

für Gehörlose und Schwerhörige),  

www.whc-schule-rlp.de 

 

ير�-   التحدث   إ{   مدرس   الفصل   إذا   �ان   طفل�م   من   ذوي   االحت�اجات   

 التعل�م�ة   الخاصة. 

 مدرسة   والدورف

مدارس والدورف T/ مدارس عامة مملوكة للقطاع الخاص. 

�ستطيع �ل األطفال االن�ساب إليها, ولQنها ل�ست مجان�ة. يتم 

تحدLد   ق�مة   قسط   4ذە   المدرسة   للوالدين   حسب   دخلهم   الشهري.   

/   يوجد   فيها   الطفل   ق�ل   التحاقه   
suالمدرسة   ال   /

4ذا   اإلجراء   يتم   01

 ^مدرسة   والدورف. 

يمكن   الحصول   على   الشهادات   المدرسية   التالية   في   
 مدرسة   والدورف

 

Freie Waldorfschule Trier,  

www.waldorfschule-trier.de  

 

 الشهادة   المهن�ة   ^دون   إمتحان :11الصف   

 الشهادة   المهن�ة • :12الصف   

الشهادة   التأ�4ل�ة   للثانVKة   العامة    •

 ^دون   إمتحان

 

ال�pالورVا   التأ�4ل�ة   للجامعة    • :13الصف   

) التطب�ق�ة  (القسم   المدر�/

 شهادة   ال�pالورVا   ^عد   إجراء   اإلمتحان •
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 الطباعة   والترجمة   إلى   اللغات   المختلفة

Beirat für MigraÞon und IntegraÞon der Stadt Trier 

Rathaus Trier (Zimmer 6) 
Am AugusÞnerhof 
54290 Trier 
Tel. 0651 / 718-4452 
Fax 0651 / 718-4451  
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