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«املدرسة الثانوية املهنية – هل تناسب ابنكم أو ابنتكم؟»
الوالدين املحرتمني،
إذا حاز ابنكم أو ابنتكم يف نهاية الصف العرش عىل الشهادة التي تخوله/تخولها لاللتحاق باملدرسة الثانوية العامة يكون أمامه/أمامها طرق مختلفة للحصول
عىل الشهادة الثانوية العامة التي تؤهله/تؤهلها للدراسة الجامعية  ،Allgemeinen Hochschulreifeحيث ميكنه/ميكنها االلتحاق باملدرسة الثانوية العامة
أو باملدرسة الثانوية املهنية يف أحد مراكز التعليم املهني  .OSZوميكن الحصول عىل الشهادة الثانوية العامة خالل سنتني دراسيتني بينام تتطلب الشهادة
الثانوية املهنية وكذلك املدرسة املتوسطة املدمجة ثالث سنوات دراسية عادةً.
إذا اختار ابنكم/ابنتكم املدرسة الثانوية املهنية يحق له/لها بعد الحصول عىل الشهادة االلتحاق بالجامعة وذلك بكل فروع االختصاص ،حيث أن الشهادة
الثانوية املهنية ال تُؤثر عىل اختيار فرع االختصاص بالرغم من أنها ليست شهادة عامة ،ومن هنا تكون هذه الشهادة مفيدة البنكم/ابنتكم إذا كان لديه/لديها
حض لها يف املرحلة الثانوية ويحصل/تحصل عىل الشهادة التي تؤهله/تؤهلها للدراسة الجامعية ،ففي املدرسة الثانوية
الرغبة مبزاولة مهنة معينة
فيحض/فتُ ِّ
ِّ
املهنية يتم الدمج بني التعليم العام والتعليم املرتبط باملهنة ،حيث تُد َّرس املواد العامة مثل األملاين ،الرياضيات ،لغة أجنبية والعلوم ،كام ت ُد َّرس املواد املهنية
املرغوبة نظريًا وعمليًا .ميكن الحصول عىل معلومات عن العروض األخرى للمواد األساسية ومواد التخصص من مركز التعليم املهني.
إذن إضافة إىل املواد العامة تُد َّرس يف مجال املهن التقنية التي تُركِّز عىل الهندسة الكهربائية مواد مهنية مثل الكهرباء واملعلوماتية .وبحسب اختصاص مركز
املرحلة الثانوية  OSZيتم عىل سبيل املثال تدريس مواد تقنية املعلوماتية ،أو املعلوماتية الطبية ،أو تقنيات اإلعالم.
مراكز املرحلة الثانوية يف برلني توفر الدراسة الثانوية املهنية يف املجاالت التالية :االقتصاد واإلدارة ،التقنيات ،املعلوماتية املهنية ،التغذية ،الزراعة ،الصحة
واالجتامع ،الكيمياء ،الفيزياء ،البيولوجيا ،تقنيات البيولوجيا ،التصميم .املرحلة الثانوية املهنية تتكون من السنة الدراسية الحادية عرشة وتكون فرتة تحضريية،
والسنتني الدراسيتني الثانية عرشة والثالثة عرشة وتكونان فرتة تخصص .إذا اختار ابنكم /ابنتكم املدرسة الثانوية املهنية يتوجب عليه/عليها أن يلتحق بفصلني
أساسيني  Leistungskurseمتا ًما كام يف املدرسة الثانوية العامة [ساعات التعليم يف الفصل األسايس تكون أكرث من ساعات التعليم يف املواد الدراسية األخرى
ويحصل التلميذ فيها عىل عدد عالمات أعىل من املواد األخرى] .عند االنتقال من الصف الحادي عرش إىل الثاين عرش ميكن البنكم/ابنتكم اختيار االلتحاق
بفصل أسايس ثاين مرتبط باختصاص محدد أو بفصل عام [ Grundkursfachمواد الفصل العام تكون أكرث عمومية من الفصل األسايس وال تتعمق باملادة]
عىل أن تكون الفصول متوفرة يف املدرسة التي يدرس بها .كام ميكنه/ميكنها اختيار االلتحاق بفصول أساسية ليست اختصاصية متوفرة يف مدرسته .للحصول
عىل معلومات تفصيلية عن الفصول املتوفرة يف املدرسة ومواد االمتحانات عليكم أن تسألوا مركز املرحلة الثانوية الذي اخرتمتوه مبارشة .ميكنكم االطالع عىل
املدارس الثانوية املهنية بشكلٍ عام يف فقرة «عروض االستعالم واملشورة» الواردة أدناه.
ما هي االمتيازات التي توفِّرها املدارس الثانوية املهنية؟
•
•
•
•

إن املعارف املكتسبة خالل فرتة الدراسة الثانوية املهنية تؤهل الخريجني
ألن يحققوا نتائج جامعية أفضل بنا ًء عىل ما تعلموه يف الفصول األساسية أو
العامة املرتبطة بفرع االختصاص.
املعارف االختصاصية املكتسبة مسبقًا تساعد عىل عدم التوقف عن الدراسة
الجامعية قبل التخرج.
والحاصلون عىل الشهادة الثانوية املهنية الذين يتعلمون مهنة يكون لديهم
ما يكفي من املعارف واملهارات التي تساعدهم عىل إنهاء الدراسة املهنية
والتخ ُّرج بوقت أقرص.
إ َّن املعارف املكتسبة يف املدرسة الثانوية املهنية ميكنها أن تُس ِّهل قبول
التلميذ الحقًا لدى الرشكة التي يريد أن يتعلم بها مهنته املستقبلية.

ما هي الرشوط التي ينبغي أن تكون متوفرة لدى التالميذ؟
• تالمذة املدارس الثانوية و املدارس املتوسطة املوحدة Integrierte
 : Sekundarschulenالرتفُّع إىل املرحلة الثانوية.
• تالمذة املدارس املهنية ذات تكوين ملدة سنة يجب أن تتوفر لديهم رشوط
الرتفُّع إىل املرحلة الثانوية.
• ال يجب أن يكون عمر التلميذ/التلميذة أكرث من  19سنة.

ما الذي يجب أن تعرفونه أنتم وأوالدكم عن املرحلة الثانوية املهنية؟
•
•
•
•
•

مدة الدراسة ثالث سنوات.
شهادة التخ ُّرج :الشهادة الثانوية العامة التي تؤهل للدراسة الجامعية
(.)Abitur
حرية اختيار الدراسة الجامعية التي يريدها الطالب (بالرغم من أن التعليم
اهتم بالجانب املهني).
ال يخضع التلميذ/التلميذة لفرتة تجريبية وترفيع التلميذ/التلميذة من الصف
الحادي عرش إىل مرحلة االختصاص.
نيل ابنكم/ابنتكم الجزء املدريس من الشهادة الثانوية املهنية يف نهاية السنة
حصل النقاط املطلوبة يف املواد األساسية والعامة.
الدراسية الثانية عرشة إذا َّ
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العروض املتاحة للحصول عىل املشورة واملعلومات
تحصلون عىل معلومات مفيدة بخصوص العروض
التعليمية املتوفرة عرب صفحة االنرتنت الخاصة مبراكز
التعليم املهني كام تحصلون عىل بيانات االتصال
مبكتب املشورة التابع للمدرسة:
www.oberstufenzentrum.de
تخصص مراكز التعليم املهني مواعيد لليوم املفتوح
يف كل عام يف الفرتة بني ترشين الثاين/نوفمرب أو
كانون األول/ديسمرب حتى آذار/مارس .استفيدوا
من هذا العرض للحصول عىل املعلومات.
يف املوقع التايل تجدون ملحة عن املواد الرئيسية
والتخصصية يف مدارس الثانوية العامة ذات مواد
االختصاص املهني:
> www.oberstufenzentrum.de
Hochschulreife > Berufliches
Gymnasium > Downloads
تحصلون عىل معلومات تفصيلية عن املدارس
الثانوية املهنية املختصة مبجاالت مختلفة عىل
صفحات اإلنرتنت التالية:
االقتصاد واإلدارة:
مركز التعليم املهني التجاري:
www.oszhandel.de
مركز التعليم املهني للوجستيات ،السياحة،
العقارات ،الرضائب:
www.osz-lotis.de
مركز التعليم املهني للقانون:
www.oszrecht.de
مركز التعليم املهني القتصاد املكاتب واإلدارة:
www.osz-louise-schroeder.de
مركز التعليم املهني القتصاد املكاتب والخدمات:
www.oszbwd.de
مركز التعليم املهني للمصارف والتأمني:
www.osz-banken-versicherungen.de
مركز التعليم املهني لالقتصاد والتأمينات
االجتامعية:
www.osz-wiso.de

تقنيات املعادن:
مركز التعليم املهني لتقنيات املباين والبيئة
والتقنيات:
www.max-taut-schule.de
مركز التعليم املهني لآلالت وتقنيات اإلنتاج:
www.gs-schule.de/oszgs

التغذية واإلدارة املنزلية:
مركز التعليم املهني للتغذية وتقنيات املواد
الغذائية:
www.emilfischerschule.de
مركز التعليم املهني ملهن الضيافة:
www.osz-gastgewerbe.de

تقنيات الكهرباء:
مركز التعليم املهني لتقنيات املعلوماتية،
وإلكرتونيات الصناعة ،وإدارة الطاقة:
www.osztiem.com
مركز التعليم املهني لتقنيات املعلوماتية والطب:
www.oszimt.de
مركز التعليم املهني لتقنيات التواصل واملعلوماتية
واإلعالم:
www.oszkim.de

علوم االجتامع:
مركز التعليم املهني لعلوم االجتامع :I
www.anna-freud-osz.de
مركز التعليم املهني لعلوم االجتامع :II
www.osz-soz.de

تقنيات البناء والتشكيل:
مركز التعليم املهني لتقنيات البناء:
www.knobelsdorff-schule.de
تقنيات األخشاب والتشكيل:
مركز التعليم املهني لتقنيات األخشاب:
www.marcel-breuer-schule.de

مدرسة ذات توجه خاص:
املدرسة الرسمية للباليه يف برلني ومدرسة الفنون:
www.ballettschule-berlin.de
مواعيد التسجيل
تبدأ فرتة التسجيل من نصف السنة املدرسية يف
شباط/فرباير وتنتهي تقريبًا يف أواسط شهر أيار/
مايو .الرجاء أن تسألوا عن املواعيد املحددة
يف مركز التعليم املهني الذي يهمكم يف الوقت
املناسب!
www.schule-beruf-zukunft.de

تقنيات الطباعة:
مركز التعليم املهني لتقنيات الطباعة واإلعالم:
www.ernst-litfass-schule.de
الصحة:
مركز التعليم املهني للصحة :II
cidsnet.de/Joomla.www.osz-gesundheit2
الكيمياء ،الفيزياء ،البيولوجيا:
مركز التعليم املهني للكيمياء ،الفيزياء ،البيولوجيا:
www.lise.be.schule.de

Migrantenorganisationen
Polnischer Schulverein
“„OSWIATA
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Türkischer
Elternverein in Berlin-Brandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

TürkischDeutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Arabische ElternUnion e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Tel.: 030 62708745

Tel.: 030 6143299

Tel.: 030 69807070

Tel.: 030 56825972

Tel.: 030 61625073

Auskunft über die
Elterninformationsbriefe erhalten Sie
bei den folgenden
Migrantenorganisationen in der jeweiligen Muttersprache:
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