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ةعطاقملا ريدم بيحرت ةملك

،ءازعألا نيملعملاو ءابآلا

 لالخ نم يلحملا جامدنالا زكرمو يلحملا ميلعتلا بتكم مكل مِّدقُي نأ يندعسُي
 ةسردملا نم عبارلا فصلا نم لاقتنالا لوح ةمهم تامولعم ةيلاتلا تاحفصلا
 لالخ نم نولصحت .ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملل ةيليمكتلا سرادملا ىلإ ةيئادتبالا
 يتلا ةيليمكتلا سرادملا عاونأ عيمج ىلع ٍةلماش ٍةماع ٍةرظن ىلع تامولعملا هذه
 ،كلذ نع ًالضفو .سياركدنال روازخوه ةعطاقم يف ةيلحملا سرادملا ضورع اهمِّدقُت
 قرتفم ربتعُت يتلا ىرخألا تاسسؤملا نع تامولعمو لصاوتلا نيوانع دَرسُت
 ةيليمكتلا سرادملاو (ةيئادتبالا ةلحرملا) ةيئادتبالا ةسردملا نيب ٍقرط
.(ةيوناثلا ةلحرملا)

 ةيبنجألا تاغللا نم ديدعلا ىلإ ةمجرتلا نمضتو .عورشملا اذه ىلع فارشإلا يّلوت ،ةعطاقملا ريدم يتفصب ،يندعسُيو
.ةيسردملا ضورعلا كلذكو سرادملا عاونأو ةيميلعتلا تاراسملاب ةقلعتملا تامولعملا هذه ىلع نيمتهملا عيمج لوصح

 لافطألل قحاللا ينهملاو يسردملا روطتلا قيرط ىلع غلاب ريثأت اهل عبارلا فصلا دعب ةسردملا رايتخا ةيلمع نإ
 نأل ،ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا ىلإ قيرطلا قرتفم يف ءابآلاو نيمِّلعملا قتاع ىلع ةريبك ةيلوؤسم عقتو .بابشلاو
 ءابآلاو لافطألا ةدعاسمل ىوصقلا ةيولوألا ىطعأ كلذل .لماوعلا نم ديدعلاب رثأتي ةلحرملا هذه يف يميلعتلا راسملا
 رايتخا نم بابشلا نيكمت نيعتي .مهنطوم وأ ةيعامتجالا مهتلاح ىلإ رظنلا نود ةيميلعتلا ةلادعلاب قلعتي اميف
.اًضيأ ةيساردلا فوفصلا ةداعإ وأ يسردملا عونلا رييغت بنجتلو ،حجانو يلاثم يميلعت راسمل ةبسانم ةسردم

 انقتاع ىلع عضن اننإف ،ينوناقلا انمازتلا ىلإ ةفاضإلابو .ةعونتم ميلعت ةقطنم سياركدنال روازخوه ةعطاقم دعُت
.ةيعماجلا ةساردلاو ينهملا ليهأتلاو يسردملا ميلعتلا ىلإ ىلثملا ةقيرطلاب ريضحتلا ةمهم

.ٍمهم ٍقيرط قرتفم يف ةيلمع ةدعاسم يداشرإلا ليلدلا اذه مِّدقُي ،كلذل

2020 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ،هديشيم ةنيدم

مكل صلخملا

رديانش لراك روتكد

ةعطاقملا ريدم



سرادملا ىلع فارشإلا ةئيه بيحرت ةملك

!ءازعألا رومألا ءايلوأو ءابآلا

 متنأو .مكلفطل ةيئادتبالا ةسردملا ةرتف يهتنتس ،ماعلا اذه ةياهن عم
 قيرطلل مساح راسم ديدحت نع ،رومأ ءايلوأو ًءابآ مكتفصب ،نولوؤسم
.مكلفطل قحاللا يسردملا يميلعتلا

 ،مكلفط وملعم مكل مدقُي ،ةنيعم ةيليمكت ةسردم نأشب رارقلا ذاختا دنعو
 ىلع اوصرحا ،كلذل .ةيداشرإلا ةدعاسملا ،ىلوألا لاصتالا ةهج مهتفصب
 نوفرعي نيذلا نيملعملا عم ةيصخشلا ةروشملا ميدقت تاسلج نم ةدافتسالا
.لثمألا وحنلا ىلع مكلفط

 ،ةسردملا يف لوألا هموي ذنم مكلفط ةيئادتبالا ةسردملا ولوؤسم فرعي
 هبناوج عيمج نم يعامتجالا هكولسو هلمع كولس كلذكو هئادأ مييقت مهنكمُيو
.اًزاتمم اًمييقت

 لكل ةيسيئرلا زيكرتلا رواحمو فادهألا رابتعالا يف عضولا بجي ،ةيليمكت ةسردمب قلعتي رارق ذاختا دنعو
 هذه نم ةدافتسالا ىلع اوصرحا .ةيتامولعم تايلاعفو ةيداشرإ اًداوم ةيليمكتلا سرادملا عيمج مِّدقُت ،كلذلو .ةسردم
.ةيسردملا ضورعلا نع ةقدب مالعتسالل "مكتقطنم يف" ضورعلا

 .سياركدنال روازخوه ةعطاقم يف ةيليمكتلا سرادملا عيمجل ةيميلعتلا ضورعلا لوح تامولعم بِّيتُكلا اذه مِّدقُي
 لكل ةيتامولعملا تايلاعفلاب كلذكو ليجستلا تاءارجإب ةقلعتملا ةيلاحلا ديعاوملا عيمج دَرسُت ،كلذ نع ًالضف
.ةدح ىلع ةسردم

 صخي اميف ةريبك ةيمهأ لّكشُت يتلاو ةيرورضلا تامولعملا عيمج ىلع ةماع ًةرظن اذه بِّيتُكلا مكحنمي ،كلذبو
.رارقلل مكذاختا

ةحجان ةيلاقتنا ةلحرمب تاينمتلا بيطأ عم

  
(سرادملا ةرادإ ةرئاد لوؤسم) رلوم نخوي (سرادملا ةرادإ ةريدم) هيتلون انيترام 



،ءازعألا لافطألا

 ٌةرتف اهنإ .ةيليمكت ةسردم ىلإ اًبيرق نولقتنتس
 اًضيأ ةينونجو ةرقتسم ريغ ةرتف اهنكلو ،ٌةريثم
.انوروك سوريف ببسب

 نكمُي فيك ةسردملا يف مكومِّلعم مكل حرشيس
 ،ةيئادتبالا ةسردملا ةلحرم دعب رومألا ريست نأ
 لضفأ لوح لزنملا يف ديكأتلاب كلذك نوثدحتتسو
.مكبسانُت يتلا ةيليمكتلا سرادملا

 نوفرعتسو ،اهيلإ اولقتنا يتلا سرادملا يأ ،نيرخآلا لافطألا وأ مكئاقدصأ وأ اًنس ربكألا مكئاقشأ نم نوفرعت امبر
 ةيدادعإ ةسردم نيب قرفلا ام ؟ةدح ىلع ةسردم لك لخاد لعفلاب ثدحي يذلا ام نكلو .اهءامسأ نم سرادملا هذه ضعب اًضيأ
؟ةيساسألا ةسردملا يف ثدحي اذامو ةماعلا ةيوناثلا ةسردملا يف ثدحي اذام ؟ةيوناث ةسردمو

 ريثملا نمو .مكتقطنم يف ةدوجوملا سرادملا ىلع فّرعتلا يف مكيدلاو دعاسنو مكدعاسن نأ بِّيتُكلا اذه لالخ نم دون
 لوطأب حمست سرادملا يأو ،ةدح ىلع ةسردم لك يف سَّردُت يتلا داوملا ىلع فّرعتلا مكل ةبسنلاب ديكأتلاب مامتهالل
 ريثُت لمع تاعومجم كانه نوكي انبر .رهظلا دعب ام ةرتف لالخ ةرفوتملا ةيفاضإلا ضورعلا امو ،ةحارتسا ةرتف
؟صاخ لكشب مكمامتها

.سرادملا تاحفص حُّفصتو ةءارقلاب اوعتمتسا

!ءازعألا رومألا ءايلوأو ءابآلا

 ،قيرطلا نم ءزج لالخ مكتقفارم بِّيتُكلا اذه لالخ نم دون
 راسملا ديدحت ىلع ءانثألا كلت يف مكدعاسُن نأ دونو
 ةبسانملا ةسردملا رايتخا هيلع ًءانبو ،بسانملا يميلعتلا
.مكلفطل

 ْنَم متنأف ؛مكلفطب رمألا قلعتي ام لكب ءاربخ متنأ
 فّرصتي فيكو ،هفعض طاقنو هتوق طاقن نوفرعت
 فيكو ،ةيلالقتساب هماهم يدؤي فيكو ،ةنيعم فقاوم يف
 تاحاجنلا عم لماعتي فيك كلذكو ،ةيلزنملا هتابجاو يهنُي
.هبهاومو هتاياوه نوفرعت ْنَم متنأ ،تاقافخإلاو

 امدنع ءاربخلا مه ةرتفلا هذه لالخ هوبقارو ةيئادتبالا ةسردملا ةرتف لاوط مكلفط اوقفار نيذلا نوملعملا دَعُيو
 حيتُأ ثيح .لاثملا ليبس ىلع لصفلاك ،ةعومجم لخاد يعامتجالاو يميلعتلا لفطلا كولس مييقتب رمألا قلعتي
 مهتمهم لثمتتو .هنع تامولعم عمجو ،هرّوطت ةظحالم نم مهنَّكم يذلا رمألا .مكلفط ةبقارمل تقولا نم ريثكلا نيملعملل
.مكلفطل بسانملا دعاولا يدرفلا يميلعتلا راسملا لوح ناكمإلا ردق ةقيقد ةيصوت ميدقت يف نآلا

 دنتست نأ اًضيأ بجي لب ،طقف تاجردلا ىلع يميلعتلا راسملا لوح مكراكفأ دنتست الأ بجي ،ًءابآ مكتفصبو
.مكلفط لبقتسمو قحاللا روطتلاب ةقلعتملا ينامألاو تاضارتفالا ىلع كلذكو ةيصخشلا ميقلاو تاربخلا ىلع

.نِّيهلا رمألاب سيل ةيليمكت ةسردم ىلإ ةيئادتبالا ةسردملا نم لاقتنالاب قلعتي اميف ميلسلا رارقلا ذاختا نإ

 اًرمأ بسانملا رارقلا ذاختال نيملعملل ةيفرعملا تاربخلا عم ،ًءابآ مكتفصب ،ةيفرعملا مكتاربخ عْمَج لعجي كلذو
.ةيمهأ غلاب

 ،ةيحان نم ةفلتخملا ةيميلعتلا تاراسملا لوح تامولعم ىلع لوصحلا ةيناكمإ مكل حيتن نأ بِّيتُكلا اذه لالخ نم دونو
 ينعتو ريه يريراك ةردابم عم بنج ىلإ اًبنج ،اًضيأ دونو .ىرخأ ةيحان نم ةقطنملا يف ةدوجوملا سرادملا ىلع فّرعتلاو



 راسملا رايتخا دنع هحالصإ نكمُي ال ٍأطخ باكترا ةيلامتحا فوخ نم اوصلختت نأ ،"انه ةينهملا ةايحلا" ةيبرعلا ةغللاب
.يسردملا عونلاو يميلعتلا

 كلذكو ةماعلا ةيوناثلا ميلعت تاراسم نم لك مِّدقُت ثيح ،لافطألل ةحاتملا تاراسملا نم ديدعلا رفوتت ،مايألا هذه يف
 رثكأ تامولعم كلمي ْنَم ةطاسبب امنإو ،ةدودسم ةيميلعت قرط كانه دعت مل ثيح .ةديج ةينهم اًقافآ ةماعلا ةيوناثلا ريغ
.لبقتسملا عم قستت ديناسأ ىلع ةمئاقو ةيانعب ةسوردم تارارق ذاختا هنكمُي ناكمإلا ردق ةيلومش

 ةينهملاو ةميلعتلا صرفلا سفن ىلع لفط لك لصحي نأ ةيميلعتلا سياركدنال روازخوه ةقطنم ولوؤسم ديرُي
.ةيعامتجالا هتيفلخ وأ هلوصأ ىلإ رظنلا نود ،اهلضفأو

 جامدنالاو ميلعتلا طابترال اًرظنو .يلحملا جامدنالا زكرمل ةيساسألا ماهملا نم ةرجاهملا لوصألا يوذل ةروشملا ميدقت دَعُي
 يلحملا جامدنالا زكرمو يلحملا ميلعتلا بتكم بِّيتُكلا اذه ميدقت ىلع قيثو لكشب نواعت دقف ،اًقيثو اًطابترا اًعم
 كلذو ،ةلماش تامولعم ىلع لوصحلا ةصرف ىلع مهلافطأو ءابآلا عيمج لصحي نأ بجيو .سياركدنال روازخوه ةعطاقمل
.ةديدع تاغلب بِّيتُكلا اذه رفوتي كلذلو ،ةغللا زجاوح رسك لالخ نم

.عيمجلل ةيواستم صرف ةحاتإ يف مهاسن نأ كلذب دون

يلحملا جامدنالا زكرم نع يلحملا ميلعتلا بتكم نع 

  

  
تديتشجروب انيرباص يروجيرج انين 



تايوتحملا سرهف

1 ةعطاقملا ريدم بيحرت ةملك

2 سرادملا ىلع فارشإلا ةئيه بيحرت ةملك

3 ءابآلا ىلإ بيحرت ةملك

5 تايوتحملا سرهف

6 مدقلا ةرك بعلم يف سيمخلا موي رهظ دعب

8 ةبسانملا ةسردملا دجأ فيك

12 ريه يريراك ةردابم

14 لاصتالا ولوؤسمو تادعاسملا

16 نوليرب

20 يهولسإ

24 جربسرام

28 هديشيم

40 جربسلوأ

42 جربنلامش

48 نردنوز

54 جربرتنيف
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مدقلا ةرك بعلم يف سيمخلا موي رهظ دعب

 يف ناجو انيليس .مهتسردم لوح اًضيأ هيف نوثدحتي ،اًدعوم جيسكيلأو نيرصانو انيليسو ناج ءاقدصألا ددح
.ةيئادتبالا ةسردملا يف عبارلا فصلا ناداتري جيسكيلأو نيرصان امنيب ،سماخلا فصلا

:انيليس

 نم ديدعلا انل سِّردُيو ،اًدج فيطل يِّفص سِّردُم .رهشأ ةتس ذنم اًيلاح ةيساسألا ةسردملا ُداترأ 
 عيطتسأو ةريغص تاعومجم يف اهلالخ لمعن اننأل ،اهمِّدقُي يتلا ءالمإلا ةرود دايترا بحأ .داوملا
 ال رومألا نأ انه ديجلا رمألا دجأ .اًدج لقأ ٍءاطخأ عم ريثكب لضفأ لكشب بتكأ نأ لعفلاب نآلا
.ةيئادتبالا ةسردملا يف ثدحي امك اًدج ةعرسب ريست

:نيرصان

 تابجاولا يف ىتح .ةيئادتبالا ةسردملا يف انه ديدش ءطبب ريسي ءيش لك ،يل ةبسنلاب 
 ةيوناثلا ةسردملا ىلإ اًريخأ لقتنأس يننأ اًريثك يندعسُي .اًمئاد ةعرسب اهنم يهتنأ ،ةيلزنملا
!لبقملا ماعلا يف ةماعلا

:ناج

 اًضيأ انيدل !ءايشألا نم ديدعلا انسفنأب راتخن نأ انه اننكمُي !ةيوناثلا ةسردملا بحأ اًقح انأ 
 .انيليس اي كلثم ،ةيناملألا ةغللاب ةيئالمإلا تاراهملا زيزعتل ةصح لاثملا ليبس ىلع
 ال يننأل ،تايضايرلا ىلع بّردتأو ،تقولا اذه لالخ ىرخأ ةعومجم ىلإ باهذلا لِّضفأ يننكلو
 تايضايرلا ةرود ىلإ ليدبتلا عباسلا فصلا يف يننكمُي .روفلا ىلع ءيش لك اًمئاد مهفأ
 ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةمدقتملا ةرودلا روضح ديرأ يننكلو .ام دح ىلإ لهسأ اهنأل ،ةيساسألا
!اًقح ةداملا هذه ديجأ يننأل

:جيسكيلأ
 ال يننكلو ،داوملا لك يف ةديج يتاجرد .قالطإلا ىلع يل ةلضفملا ةداملا تسيل ةيزيلجنإلا 

 ديرأ لب ،ةيلزنملا تابجاولا نم ريثكلا ّيدل نوكيو تقولا لاوط ةساردلا ىلع بكنأ نأ ديرأ
 ماعلا يف ةيدادعإلا ةسردملا دايترا يف بغرأ !مدقلا ةرك بعلل تقولا ضعب ّيدل نوكي نأ
 ةيوناثلا ةسردملاب ةنراقم ام اًعون ئطبأ ةريتولا نكلو ،ام اًئيش لعفأ نأ بجي كانه ،لبقملا
 نم ةيادب .ةفيظو لغشل اًقحال ةمهم دعُت يتلا ةيلمعلا ءايشألا نم ريثكلاب مايقلا مزليو ةماعلا
 !اًدج ةعئار نوكتس ءايميكلا .ةيعيبطلا مولعلا ىلع زكري ٍروحم رايتخا دوأ ،عباسلا فصلا
.كلذ دعب ةماعلا ةيوناثلا ةسردملا داترأ امبرف ،يفاكلا ردقلاب ةديج يتاجرد تناك اذإو
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:انيليس

 يندعسُيو .ةيرايتخالا تارودلا هيلع قلطُي ام اذهو ،انسفنأب داوملا رايتخا اًضيأ اننكمُي 
 ىنبو ،يضاملا ماعلا يف ةسدنهلا يخأ راتخا .ةسدنهلا وأ ةيسردملا ةفيحصلا يف كراشأ نأ
!باقثِملاو راشنملا مادختساب طقف ،بشخلا نم ةعئار ًءايشأ لعفلاب

:ناج

 نم ةيادب اًضيأ انل حمسُيو ،لمع ةعومجم ربتعت ةيسردم ةفيحص انيدل !اًيلاثم ودبي اذه 
 اًضيأ يننكمُي يننأل ةينابسإلا ةغللا مُّلعت دوأ .ةيرايتخالا تارودلا رايتخاب عباسلا فصلا
 مايقلا نكمُي هنأل ،نفلاو ىقيسوملا لاجمب قلعتي ءيش يأ وأ ،اًديج ةيزيلجنإلا عم لماعتلا
.لاجملا اذه يف ةعئار عيراشمب

:نيرصان

 فصلا يف كلذ دعب ةيسنرفلا ةغللاو ،عباسلا فصلا يف ةينيتاللا ةغللا رايتخا دوأ 
 يف ايلعلا ةلحرملا يف ةينابسإلا مُّلعت يننكمي ،ماري ام ىلع رومألا تراس اذإو .عساتلا
 ْتَسَرد ثيح ،كلذ لعفت مل ينم ربكألا يتخأ نكلو .اهداترأس يتلا ةماعلا ةيوناثلا ةسردم
 قلعتت لمع ةعومجم يف كراشأ نأ اًضيأ ديرأ .تامولعملا ايجولونكت مث نمو ًالوأ ةيسنرفلا
!ةكرحلاب قلعتتس ديكأتلاب .ةسردملا ةقيدح وأ ةضايرلاب

:جيسكيلأ

!ةديج ودبت ةكرحلا 

!بعللا لصاون انوعد اًريخأو 

(قيرف يف سرادملا :ةيبرعلاب ينعت) "ميت مإ نلوش"

 قحاللا ميلعتلاو سرادملا ةرازو عم نواعتلاب ،ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ (RuhrFutur) روتوفرور ةسسؤم نم مَّدقُم عورشم
ايلافتسيو نيارلا لامش ةيالو يف

https://www.youtube.com/channel/UCICtFa1DAOLwmmgA4aqx8Cg/videos?view_as=subscriber
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؟يلفطل ةبسانملا ةسردملا دجأ فيك

 تامولعم .ايلافتسيو نيارلا لامش ةيالو يف ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا" روشنم ىلإ انه ةمَّدقملا تامولعملا دنتست
 :طبارلا اذه لالخ نم ةيليصفتلا ةخسنلا نودجتسف ،كلذب نيمتهم متنك اذإ .انه بناوجلا مهأ تصِّخُل دقو ."ءابآلل
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen

 هبسانت ةسردم يأ ؟يلفط اهيلإ بهذي نأ بجي ةسردم يأ .مهم رارق ذاختا بجي ،ةيئادتبالا ةسردملا ةرتف ءاهتنا دعب
؟هتاردق ريوطت اهنكمُيو لضفأ لكشب

 ةرتفل زيكرتلا هنكمي له ؟اًعيرس ملعتي له ؟مُّلعتلا بحُي له .اًيموي هوبقارتو ،مكلفط فرعي ْنَم لضفأ متنأ
 رايتخا دنع اًدج ةمهم تامولعملا هذه ؟معدلا نم ريثكلا جاتحي مأ ةدعاسم نود هدحو ةيلزنملا هتباجاو يدؤي له ؟ةليوط
.ةديدجلا ةسردملا

 نكلو .ةمِزلُم تسيل ةيصوتلا هذه نإف كلذ عمو ،يسردم عونب عبارلا فصلل ةداهش لوأ يف ةيئادتبالا ةسردملا يصوُت
 لالخ نم رهظيو .ةيليمكتلا سرادملا تابلطتم اًضيأ نوفرعيو ،تاونس ةدع رادم ىلع مكلفط اوقفار دق نوسردملا
.لفطلا بسانت ةداع ةيئادتبالا ةسردملا اهمدقت يتلا تايصوتلا نأ ةيسردملا ةيمويلا ةايحلا

 ةسردملا يلوؤسم عم ثدحتلل دعوم بيترت مكنكمُي ،ةيئادتبالا ةسردملا ةيصوت ىلع نوقفاوت ال متنك اذإو
 اونوك .مكلفطل لضفألا وه ام اًعم اوفشتكت نأ اولواحو ،دجلا لمحم ىلع نيملعملا حئاصن اوذخ .ةبوغرملا ةيليمكتلا
 لبقتسم ىلع لوصحلل ةفلتخم ٌقرط ايناملأ يف دجوي .ىرخألا سرادملا عاونأو ةلمتحملا لئادبلا ىلع نيحتفنم
.حجان

 ةسردملا ةرتف دعب أدبت ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا نأ ةفرعم ،هاندأ حضوملا ينايبلا مسرلا لالخ نم ،مكنكمُيو
 ،(ةماعلا ةيوناثلا ةسردملا يف عساتلا فصلا) رشاعلا فصلا دعب ةداع ةلحرملا هذه يهتنتو .ةكرتشملا ةيئادتبالا
 .هلالخ نم ّينهملا ليهأتلا أدب مهَنِكمُي يذلاو ،مهل يسارد لهؤم لوأ ىلع -هتسردم عونل اًقفو ٌلك- اهنيح ذيمالتلا لصحيو
 ةلماش ةسردم يف وأ ةماع ةيوناث ةسردم يف ةيناثلا ةيوناثلا ةلحرملا دايترا كلذ دعب نكمُي ،زيمم ءادأ ميدقت ةلاح يفو
.ةينهم ةيلك يف وأ

 نم عونلا اذهب ةصاخلا ةرقفلا يف ليصفتلاب حَّضوم وهو ،اًيئانثتسا اًرود ةصاخلا تاجايتحالا يوذ سرادم بعلت
.سرادملا

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen :ردصملا
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ةيساسألا ةسردملا
 ةمهم تايضايرلاو ةيناملألا ةغللا تايساسأ دَعُتو .ينهم بيردت ىلع لوصحلل ذيملتلا رّضحُتو ،اًماع اًميلعت مِّدقت
 ذيمالتلا زّهجُت نأ ضرتفُيو ةياغلل ةيلمع ةغبصب ةصحلا لَّكشُت ثيح .اهزيزعت ىلع نوسردملا لمعيو صاخ لكشب
 نم لحارملا يف ةليوط ةرتفل يلمع بيردت لالخ نم لمعلا قوس ىلع ًالثم ذيمالتلا فّرعتي .ةيلبقتسملا ةنهملا ىلإ
.ةفيظولا رايتخا يف ةدعاسملا نم ريثكلا ىلع نولصحيو ،10 ىلإ 8

 ةيساسألا تارودلا يف بلاطلا ءادأل اًقفو عباسلا فصلا نم ةيادب ةيزيلجنإلا ةغللاو تايضايرلا اتدام سَّردُتو
 مولعلا تالاجم نم رواحم مهسفنأب اوراتخي نأ عباسلا فصلا نم ةيادب ذيمالتلل اًضيأ نكمُيو .ةمدقتملا تارودلاو
.ىقيسوملاو نفلاو تامولعملا ايجولونكتو لمعلا قوسو داصتقالاو ةيعيبطلا

:ةيميلعتلا تاداهشلا
عساتلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهش - 

رشاعلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهش - 

(ايلعلا ةينهملا ةداهشلا) رشاعلا فصلا دعب ةطسوتملا ةيسردملا ةداهشلا - 

 يف اًيضرم لقألا ىلع ءادألا ناك اذإو .ايلعلا ةينهملا ةداهشلا ىلع (ب جذومن) رشاعلا فصلا مامتإ دنع ذيمالتلا لصحي
 ةسردم ىلإ ليوحتلا وأ ةماعلا ةيوناثلا سرادم دحأ يف ايلع ةيوناث ةسردم ىلإ ليوحتلا ةياهنلا يف نكمُي ،داوملا عيمج
.ةينهم ةيلك ىلإ وأ ةلماش

ةيدادعإلا ةسردملا
 ذيمالتلا زيهجت ىلع ةصحلا يف نوسّردملا زكرُيو .ةيلمعلا فراعملاو تاردقلا زّزعتو ،اًماع اًيليمكت اًميلعت مِّدقُت
نيب رايتخالاو ،مهتايولوأ ديدحت عباسلا فصلا نم ةيادب ذيمالتلل نكمُيو .ينهملا لاجملل

ةيناث ةيبنجأ ةغل - 

ةيعيبطلا مولعلا ىلع زكري روحم وأ - 

ةيعامتجالا مولعلا ىلع زكري روحم وأ - 

داصتقالا ىلع زكري روحم وأ - 

.نفلا ىلع زكري روحم وأ - 

 .قحاللا ينهملا هيجوتلل ةيلَّوأ تارشؤم رواحملا هذه مِّدقُتو ،ةينهملا ةيوناثلا سرادملا دحأ يف رواحملا هذه قيمعت نكمُي
.سرادملا نم ىرخأ عاونأ دايتراو يلمعلا بيردتلا لالخ نم ةنهملا رايتخا يف ذيمالتلا ةيدادعإلا سرادملا دعاسُت

:ةيميلعتلا تاداهشلا
عساتلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهشل ةلداعم ةداهش - 

رشاعلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهشل ةلداعم ةداهش - 

(ايلعلا ةينهملا ةداهشلا) رشاعلا فصلا دعب ةطسوتملا ةيسردملا ةداهشلا - 

 ىلإ ايلعلا ةينهملا ةداهشلا لالخ نم مكلفط لِّوحُي نأ رشاعلا فصلا ةياهن دعب ،اًيضرم لقألا ىلع ءادألا ناك اذإ ،نكمُيو
 يف ةكراشملاو ةيئانثتسا تاجرد ىلع لوصحلا ةلاح يفو .ةينهم ةيلك ىلإ وأ ةلماش ةسردم ىلإ وأ ةماع ةيوناث ةسردم
 ليهأتلا ةلحرم ىلإ ةرشابم لاقتنالا نكمُي ،لقألا ىلع ةيلاتتم ةيسارد تاونس عبرأ لالخ ةيناث ةيبنجأ ةغل صصح
.ايلعلا ةيوناثلا ةسردملل

ةماعلا ةيوناثلا ةسردملا
 .لوألا ماقملا يف ةيعماجلا ةساردلل هدِعُت اهنكلو ،ينهملا ليهأتلل ذيملتلا رّضحُتو ،اًصصختم اًماع اًميلعت مِّدقت
 .يدقنلاو يليلحتلا ريكفتلا ىلع ذيمالتلا زِّفحُت نأ ضرتفملا نم ةدقعم تالكشم ةصحلا يف نوسّردملا حرطي
 لِّهؤت يتلاو (روتيبأ) ةماعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع ةداع ذيملتلا لصحي ،(G9) ةيسارد تاونس 9 يف حاجنلا دعبو
 طقف تاونس 8 دعب (روتيبألا) ةماعلا ةيوناثلا ةداهش اًضيأ ةماعلا ةيوناثلا سرادم ضعب مِّدقُتو .ةيعماجلا ةساردلل
(G8). لالقتسالاو مّلعتلا يف ةريبك ةبغر ماع لكشب ةماعلا ةيوناثلا ةسردملا بّلطتتو.

 رواحملا ضعب ديدحتب مهل حمسُيو ،عباسلا فصلا نم ةيادب ةيناث ةيبنجأ ةغل مُّلعت ذيمالتلا عيمج ىلع نيعتيو
 لاجملا نم ةدام وأ تامولعملا ايجولونكت ةسارد وأ ،ةثلاث ةيبنجأ ةغل مُّلعت مهنكمُيو .عساتلا فصلا نم ةيادب ةيساسألا
.ةرتفلا كلت يف هيلإ اولصو نيذلا ىوتسملا نم قمعأ لكشب يلاحلا يميلعتلا
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 ،لمعلا قوس نهم نم ريثكلا ىلع فّرعتلا اهلالخ ذيمالتلل نكمُي ،ةنهملا رايتخال جمارب ةماعلا ةيوناثلا ةسردملا مِّدقُت
.ةصصختملا تايلكلاو تاعماجلا عم تالاصتا ءارجإ كلذكو

:ةيميلعتلا تاداهشلا
عساتلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهشل ةلداعم ةداهش - 

رشاعلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهشل ةلداعم ةداهش - 

(ايلعلا ةينهملا ةداهشلا) رشاعلا فصلا دعب ةطسوتملا ةيسردملا ةداهشلا - 

(يسردملا ءزجلا) ايلعلا ةينهملا ةداهشلا - 

(روتيبأ) ةماعلا ةيوناثلا ةداهش - 

ةيوناثلا ةسردملا
 ةداهش وأ ّينهملا ليهأتلا ىلع لوصحلل ذيمالتلا زيهجت متي اهيفو .رشاعلا ىلإ سماخلا فصلا نم فوفصلا نمضتت
.(روتيبأ) ةماعلا ةيوناثلا

 ةيزيلجنإلا ةغللا :ةبّلطتُملا تالاجملا نم نْيَلاجم سيردت متي ،اًيئزج ةلماكتملا وأ ةلماكتملا ةيوناثلا ةسردملا يف امأ
 ةيادب ةيعيبطلا مولعلاو ،عساتلا وأ نماثلا فصلا نم ةيادب ةيناملألا ةغللاو ،عباسلا فصلا نم ةيادب تايضايرلاو
 يف امأ ،لصفلا يف يلخادلا زيامتلا لالخ نم ةلماكتملا ةيوناثلا ةسردملا يف رمألا اذه ثدحي .عساتلا فصلا نم
 ،يلاتلا فصلا ىلإ اًمئاد ذيمالتلا لقنُيو .ةيليمكتو ةيساسأ تارود دادعإ متيف اًيئزج ةلماكتملا ةيوناثلا ةسردملا
.نيدلاولا بلط ىلع ًءانب الإ فصلا ةداعإ نكمُي الو

 ةفلتخم ةيميلعت تاراسم ثالث ربع سيردتلا متي ،عباسلا فصلا نم ةيادب ةينواعتلا ةيوناثلا ةسردملا يفو
 ةيساردلا جهانملا ةعيبط ىلع سيردتلا دمتعيو .(ةماعلا ةيوناثلا ةسردملا ،ةيدادعإلا ةسردملا ،ةيساسألا ةسردملا)
.هذه سرادملا عاونأل

 ةغل نم ةيرايتخالا ةصحلا نوكتت .عباسلا فصلا نم ةيادب هب ةصاخلا ةيسيئرلا رواحملا رايتخا ذيملتلل نكمُي
 ينفلا لاجملاو ةيعامتجالا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلاو لمعلا قوسو داصتقالا تالاجم نم ضورعو ةيناث ةيبنجأ
 ةيوناثلا ةسردملا راسم دايترا يف نوبغري نيذلا ذيمالتلا عيمجل ةيمازلإ ةيناثلا ةيبنجألا ةغللا دعُتو .يقيسوملا
.عساتلا فصلا يف ةيفاضإ ةيبنجأ ةغل مّلعت نكمُيو .ةماعلا

 ذيمالتلل نكمُيو .ةينهم ةيلك وأ ةلماش ةسردم وأ ةماع ةيوناث ةسردم يف لثمتم نواعت كيرش اهل ةيوناث ةسردم لك نإ
 دايترا ،لصاوتم لكشب ةيضرم تاجردب ايلعلا ةينهملا ةداهشلا ىلع لوصحلا ةلاح يف ةيوناثلا ةسردملا هذه يف
.ةيناثلا ةيوناثلا ةلحرملا

:ةيميلعتلا تاداهشلا
عساتلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهشل ةلداعم ةداهش - 

رشاعلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهشل ةلداعم ةداهش - 

(ايلعلا ةينهملا ةداهشلا) رشاعلا فصلا دعب ةطسوتملا ةيسردملا ةداهشلا - 

ةلماشلا ةسردملا
 ةفلتخم ةيميلعت تاراسم ،ةيوناثلا ةسردملا رارغ ىلع ،مِّدقُت يهو .سياركدنال روازخوه ةعطاقم يف اًيلاح ةرفوتم ريغ
.ةدحاو ةسردم لخاد

:ةيميلعتلا تاداهشلا
عساتلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهشل ةلداعم ةداهش - 

رشاعلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهشل ةلداعم ةداهش - 

(ايلعلا ةينهملا ةداهشلا) رشاعلا فصلا دعب ةطسوتملا ةيسردملا ةداهشلا - 

 ةداهش ىلع اهيف لوصحلا نكمُي يتلا ةيناثلا ةيوناثلا ةلحرملا دايترال اًدج ةديجلا ىلإ ةديجلا ءادألا تايوتسم لِّهؤت
.(روتيبأ) ةماعلا ةيوناثلا
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ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةسردم
 نم رخآ عون يأ يف وأ ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةسردم يف مُّلعتلا هنكمُي ،ةصاخ ةيميلعت تاجايتحا لفطلل ناك اذإ
:معدلل تايولوأ عبس كانهو .سرادملا عاونأ

مُّلعتلا - 

ةغللا - 

يعامتجالاو يفطاعلا ومنلا - 

رظنلا - 

لصاوتلاو عامتسالا - 

يلقعلا ومنلا - 

يكرحلاو يندبلا ومنلا - 

 امبر تالهؤملا هذه طبترت مث نمو ،يميلعتلا راسملا اذه لالخ نم تالهؤم ىلع لوصحلا أدبملا ثيح نم اًضيأ نكمُي
 ةعومجملل سَّردُي ."نيفدهتسملا ريغ" ذيمالتلاو "نيفدهتسملا" ذيمالتلا نيب قيرفتلا انه متي .ةسردملا رييغتب
 دمتعت ةيدرف معد ططخ ىلع ةيناثلا ةعومجملا لصحتو .بسانم لهؤم ىلع نولصحيو ةيساردلا جهانملل اًقفو ىلوألا
.ةماعلا سرادملل ةيهيجوتلا ئدابملا ىلع
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.سنشرح لكم كیف تسیر األمور! بنجاحھنا المھنیة حیاتكم ابدأوا 
.بوابة المعلومات المركزیة لعروض المشورة المتعلقة باالنتقال من المدرسة إلى المھنة

ل فاصلة في طریق طفلكم التعلیمي تقدیم نظرةٍ عامة لكم في -ساورالند-في ھیلفیجبصفتنا ھیئة التوافق التدریبّي-نود . االنتقال إلى مدرسة تكمیلیة ھو أول نقطة تحوُّ
من خالل خبرتنا المشتركة في . ھذه المرحلة بصفتكم اآلباء والمستشارین المھمین حول اإلمكانیات المتنوعة المتاحة في سوق التأھیل المھني وسوق العمل المحلي

لي، نقف إلى جانبكم فیما بعد في أثناء التوجیھ المھنّي، ونعرض لكم الرؤى المستقبلیة والمسارات الشبكة ومعرفتنا المتعلقة بالمھن والمسارات الدراسیة والتعلیم التكمی
الوظیفیة ھنا في

.مقاطعة ھوخزاور الندكرایس

)KH(دائرة المھنة كاریریھ ھیر 
بطریقة ) Karriere-hier(یھ ھیر تعرض دائرة المھنة كاریر

سھلة وُمجسَّمة المسارات المتنوعة المتاحة في الممارسة المھنیة 
یعتمد تصمیم اللون على شدة . بعد الحصول على المؤھالت

تظھر ھنا أیًضا على سبیل المثال إمكانیة القبول . األھمیة العملیة
لعامة في الدراسة الجامعیة دون الحصول على شھادة الثانویة ا

أو إمكانیة تحقیق مستوى تعلیم مھني عالي یُوازي ) أبیتور(
، )DQR(مستوى إطار الجودة األلماني للتعلیم مدى الحیاة 

.كالذي یتم الحصول علیھ من خالل إتمام دراسة جامعیة

www.karriere-hier.de
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 تجدون ھذه الوظائف
 وغیرھا من الوظائف المثیرة

 في المنطقة المحیطة 
 .عبر الموقع اإللكترونيّ 

لةوبدء الحیاة المھنیة أصبحوا الیوم أكثر تعقیدًا وانفتاًحا، لذلك من المفید االستعالم عن ذلك جیدًا ) الالحقة(إن مسارات التعلیم المدرسیة  تتوفر العدید . وبصورة مفصَّ
 .من المسارات العملیة أو النظریة لالختیار من بینھا بناًء على االھتمامات والمواھب والقدرات

بالثانویة العامة أو غیر المتعلق بھا، آفاقًا یُوفَّر المسار التعلیمي، سواًء المتعلق . ودائًما ما تكون ھناك إمكانیات متنوعة لاللتحاق بوظائف وفقًا لكل شھادة مدرسیة
لذلك یجب وضع التعلیم األكادیمي . لذلك تختلف أیًضا المسارات التعلیمیة المھنیة الحقًا، التي یسلكھا األطفال، تماًما كما یختلف األطفال داخل الفصول. مستقبلیة رائعة

.ات متنوعة تناسب كل فرد على حدة لیبدأ حیاة مھنیة ناجحةوالتعلیم المھني على قدم المساواة، ألن كالھما یفتح مسار
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لاصتالا ولوؤسمو تادعاسملا

يسردملا يعامتجالا لمعلا قيسنت زكرم
 بلغتلا يف ةدعاسمو ةلماش ةقفارم ةيسردملا ةيمويلا ةايحلا لالخ ذيمالتلا عيمجل ُيسردملا ُيعامتجالا ُلمعلا مِّدقُي
 معدل ةفلتخم ةيدرف تادعاسمو ٍضورع لالخ نم َذيمالتلا ُيسردملا ُيعامتجالا ُلمعلا فدهتسيو .ةيدرفلا لكاشملا ىلع
.ةيسردملا ةيمويلا ةايحلا يف يعامتجالا مهجامدناو يسردملا مهليهأت

.نيدلاولل اًضيأ يسردملا يعامتجالا لمعلا ةروشم ضرع مّدقُيو

 لصاوتلا تانايب ىلع لوصحلا نكمُيو .سياركدنال روازخوه ةعطاقم يف ةسردم لك يف يعامتجا يئاصخأ رفوتي ال
مقرلا لالخ نم يسردملا يعامتجالا لمعلا قيسنت زكرم لالخ نم وأ ،مكلفط اهداتري يتلا ةسردملا لالخ نم
 0 29 31 / 94 - 41 21، يبوقعي انيتيب ةديسلا.

ةرسألا بتكم / بابشلا ةياعر بتكم
 ةياعر بتكم ِّمدقُي .نِّيهلا رمألاب اًمئاد تسيل بابشلاو لافطألا ةيبرتو ةروشملا ميدقت نإ
 ةيئاقولا ضورعلا ىلع ةدعاسملا هذه موقتو ،كلذ يف مكل ةدعاسملا ةرسألا بتكمو بابشلا
 ضورعلا نومدقيو مكلكاشم لح يف مكتدعاسم امهيف نولوؤسملا لواحي ثيح .ةرسألل ةمعادلاو
:انه سياركدنال روازخوه ةعطاقمل نيعباتلا لاصتالا ءاكرش نودجت .مكل ةبسانملا

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie/jugendamt

يسردملا داشرإلا زكرم
 نييسفن ءابطأ نم سياركدنال روازخوه ةعطاقم يف يلحملا يسردملا داشرإلا زكرم نَّوكتي
 ةروشملا مَّدقُت .ذيمالتلاو ءابآلاو نيملعملل راوح ءاكرش مهو .نييوبرت نييئاصخأو نيدمتعم
 تامولعملا نم ديزم ىلإ لوصولا مكنكمُي .كلذ يف ةبغرلا دنع ةيوهلا نع حاصفإلا نودو ،اًناجم
:يلاتلا طبارلا ربع

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung/schulberatung

:ىرخأ ةروشم زكارم
https://www.skf-hochsauerland.de :ةيكيلوثاكلا تاديسلل ةيعامتجالا ةئيهلا

https://www.frauen-hsk.de :ةلجسملا نوارف نفليه نوارف ةيعمج

https://www.caritas-hsk.de :ساتيراك

https://www.diakonie-ruhr-hellweg.de :ةينوكايدلا

 لافطألل يسفنلا بطلا جربسرام يف هّبيل نلافتسيف ةعطاقمل يميلقإلا داحتالل ةعباتلا ةيجراخلا ةدايعلا
بابشلاو
Bredelarer Straße 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 601 - 40 00
 wkkjpp-marsberg@lwl.org
	 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

بابشلاو لافطألل يسفنلا بطلا هديشيم يف هّبيل نلافتسيف ةعطاقمل يميلقإلا داحتالل ةعباتلا ةيجراخلا ةدايعلا
بابشلاو لافطألل يسفنلا بطلل ةيراهنلا ىفشتسملا
Feldstraße 1
59782 Meschede

 02 91 / 9 02 23 - 20
 tagesklinik-meschede@lwl.org
 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de/de/fur-patienteninnen/teilstat_behandlung/tagesklinik_

mesch/1141888615
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(BuT) ةكراشملاو ميلعتلا ةمزح
.ضفخنم لخد تاذ تالئاعل نومتني نيذلا بابشلاو لافطألا ىلإ ةيداحتالا ةموكحلا نم ةناعإ يه ةكراشملاو ميلعتلا ةمزح

 وأ ةيوقتلا سورد وأ ،ةسردملا وأ لافطألا ةضور يف يعامجلا ءادغلا وأ ،ةيسردملا تالحرلا يف ةكراشملا حيتُت يهو
.ىرخأ ةسسؤم يف وأ ٍدان يف ىقيسوملاو بعللاو ةضايرلا ةسرامم يف ةكراشملا

 وأ لافطألا ةوالع وأ ةيعامتجالا ةدعاسملا وأ ةيعامتجالا ةناعإلاو II ةلاطبلا ةناعإ يقلتمل نكمُي
 فيظوتلا زكرم ىدل ةكراشملاو ميلعتلا ةمزح نم لاومأ ىلع لوصحلل بلط ميدقت ،نكسلا ةناعإ
 يئاصخألا ،ملعملا) مكلفط اهداتري يتلا ةسردملا ولوؤسم دعسيو .ةيعامتجالا نوؤشلا ةحلصم وأ
 لالخ نم تامولعملا نم ديزملا دجتس .ةدعاسملا نم ديزملا مكل اومدقي نأ (ريتركسلا ،يعامتجالا
:يلاتلا طبارلا

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/soziales/bildungs-und-teilha-
bepaket/bildungs-und-teilhabepaket

(HSU) مألا ةغللاب سيردتلا
 ىلع اوأشن نيذلا ذيمالتلل نكمُي كلذل ،ميظع بسكم ةغل نم رثكأب ثدحتلا ىلع ةردقلا نإ
 نوُّدؤي ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا ةياهن يفو ،مألا ةغللا سورد يف ةكراشملا ،نيتغل ثدحت
:انه تامولعملا نم ديزملا نودجت .اًيوغل اًرابتخا

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfae-
cher/herkunftssprachlicher-unterricht

سياركدنال روازخوه ةعطاقم يف رسألا
 عقوملا لالخ نم نودجت ؟لافطألا ةحصم وأ نيدلاولا ةناعإ وأ تالباقلا لوح تاراسفتسا مكيدل له
 تاعوضومو تاعوضوملا هذه لوح تامولعملا نم اًديزم سياركدنال روازخوه ةعطاقمل ينورتكلإلا
.ةريثك ىرخأ

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie

ةحصلا بتكم
 ةقلعتملا تاعوضوملا عيمج لوح تامولعم ةحصلا بتكمل ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم نودجت
.ةيلقعلاو ةيدسجلا ةحصلاب

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/

سياركدنال روازخوه ةعطاقم يف ميلعتلاو ةسردملا
 اهتفصب سرادملا ةرادإ ةرئادب اًرورمو ،"لصاوت نود لِّهؤم ال" ينهملا هيجوتلا جمانرب نم ةيادب
 اذه لالخ نم نودجت - (VHS) رابكلا ميلعت ةسردم ىلإ ًالوصوو ،سرادملا ىلع فارشإلا ةئيه
:ميلعتلا عوضومب قلعتي ام لك ينورتكلإلا عقوملا

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung
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 مونيرتب مويزانموج ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon

؟نحن ْنَم

 نوليرب ةنيدم يف ةماع ةيوناث ةسردم يه مونيرتب ةسردم
 هتبئانو هتسورد سناهوي ةرادإ تحت .تانبلاو نينبلل
 360 نم رثكأل دتمي ثارت نيب عمجن ،رياملوم اينيفس
 تقولا يف ةثيدحلا سرادملا تابلطتم نيبو ةقارعلا نم اًماع
.ريثم لبقتسم وحن انتقيرط يف نوضامو ،رضاحلا

  

 مِّدقُن ،ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا تاداهش عيمج ىلإ ةفاضإلاب
 ءارو ام ىلإ دتمت يتلا ،انتقطنم يف ذيمالتلل ديكأتلاب
 قاحتلالا لهؤم ىلع لوصحلل اًقيرط ،نوليرب ةنيدم دودح
 يتلا -(روتيبأ) ةماعلا ةيوناثلا ةداهش- يلاعلا ميلعتلاب
 تاعماجلا يف ةيعماج ةسارد ىلع لوصحلا اهلالخ نم نكمُي
.ةفاك ةيناملألا
 متتسو ،ذيملت 800 نم رثكأل اًناكم ةسردملا رفوُت
 صصختي رّوطتمو ديدج حانج لالخ نم اًبيرق اهتعسوت
 ديزم نأشب رارق ذاختا اًيلاح يرجيو .ةيعيبطلا مولعلا يف
.لماشلا ديدجتلاو ةينبألل ميمصتلا ةداعإل تاءارجإ نم

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 فحتم عم اًقيثو اًنواعت نواعتن ،يلحملا ديعصلا ىلع
 تاكرشلا نم ديدعلاو (Haus Hövener) رانيفوه سواه
 داحتالا عم ايناملأ ءاحنأ عيمج يف نواعتنو ،نوليرب يف
 عم وأ ةباشلا بهاوملا نع ثحبلا يف مدقلا ةركل يناملألا
 عم كلذكو ةيعيبطلا مولعلا لاجم يف تروفكنارف ةعماج
.يساردلاو ينهملا هيجوتلا يف نيددعتم ءاكرش

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

 يهتني .7:30 ةعاسلا مامت يف انيدل يساردلا مويلا أدبي
 لك) ةجودزملا صصحلا جذومن يف يحابصلا سيردتلا
 ةحارتسا دعبو .12:35 ةعاسلا مامت يف (ةقيقد 90 ةصح
 مامت يف صصحلا لمكتسُت ،ةقيقد 45 قرغتست ءادغ
 يهتنتو ،اًنس ربكألا ذيمالتلل ةصاخ 13:20 ةعاسلا
 رهظلا لبق سيردتلا ةرتف عطقت .14:50 ةعاسلا صصحلا
 ،9:20 ىلإ 9:00 ةعاسلا نم نيتليوط ةحارتسا يترتف
.11:05 ىلإ 10:50 ةعاسلا نمو

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 ىلع زيكرتلا يف ةسردملا يف نلعُملا انفده لثمتي
.مهلامهإ مدعو ديلاو بلقلاو لقعلا
 تاعومجم ضورع نم ةعساو ةعومجم ىلإ يدؤي نأ هنأش نم اذهو
 لاروك لثم ،يقيسوملا مأ يضايرلا راطإلا يف ًءاوس ،لمعلا
 "دناب جب" ةقرفو ،ةسردملا لاروكو ،ةيئادتبالا ةسردملا
(Big-Band) وبموك" ةقرفو ،ةيقيسوملا" (Combo) 
 ،حرسملا لمع ةعومجمو ،ةيرتولا تالآلا قرِفو ،ةيقيسوملا
 ةعومجمو ،ةيقيسوملا (Bläserkreis) زيارك رزيلب ةقرفو
 ةعومجمو ،مدقلا ةرك قيرفو ،مدقلا ةركل يناملألا داحتالا لمع
 ةرك قيرفو ،ةرئاطلا ةرك لمع ةعومجم و،جنرطشلا لمع
 .ةينوناقلا تاساردلا لمع ةعومجمو ،سنتلا قيرفو ،ةرئاطلا
 لالخ نم لاثملا ليبس ىلع معدلا مِّدقن ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ىلع فارشإلا راطإ يف وأ ،يعامتجالا مُّلعتلا زيزعتل ةصح
.اًنس ربكألا ذيمالتلا اهدوقي ،ةيلزنملا تابجاولا

 ،ذيمالتلا سلجم امهريدي ناذللا ،كشكلاو فصقملا متهي
.ةيندبلا ةحارلا لئاسوب

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 لالخ نم سيردتلا ضورع نم ةريبك ةعومجم ةسردملا مدقت
 ضرع كلذكو يقيسوملا "(Bläserklasse) رزيلب لصف"
 ةيعيبطلا مولعلاب قلعتملا ةسردملل يفيرعتلا فلملا
 ةيتامولعملا ةسدنهلاو تايضايرلا لصف" يف لثمتملاو
 ةيوناثلا ةلحرملل "(MINT) ةينقتلاو ةيعيبطلا مولعو
 ٍددع عم ىلعألا ىوتسملا يف اًضيأ رمتست يتلاو ،ىلوألا
 ،ةيعيبطلا مولعلا لاجم يف ةمدقتملا تارودلا نم اًدج ريبك
.لمعلا تاعومجم ضورع لالخ نم اهعّسوت ضورعلا هذه دهشتو
 نم ةيادب) ةيزيلجنإلا ةغللا انب صاخلا ةغللا ضرع لمشي
 نم ةيادب) ةينيتاللاو ةيسنرفلا ةغللاو (سماخلا فصلا
 كلذكو (ايلعلا ةلحرملا يف وأ عساتلا وأ عباسلا فصلا
 ةلحرملا) ةيلاطيإلاو (عساتلا فصلا نم ةيادب) ةيسورلا
.(ايلعلا

 ةسردملا يف صصحلل ًالمكم دعُي لماشلا تالحرلا موهفم نإ
 ثالث بناجب كلذو تاهزنلاو تالحرلا نم ديدعلا نمضتيو
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نوليرب

 فصلل "عئارلا خانملا" ةلحر يف ةلثمتم ةريبك تالحر
 "بلألا لابج ىلع ةيسردملا جلزتلا" ةلحرو ،سماخلا
.جرختلا ةنس يف "ةريبك ةيسارد ةلحر"و ،نماثلا فصلل
 يداشرإلا انليلدو انجمانرب ىلع يوطني "مونيرتب" انمسا
:ةيبرعلاب ينعت يتلا تاملكلل ىلوألا فورحلا نمضتيو

ةيصخشلا 
ةيبرتلا 
ةبهوملا 
جضنلا 
همعدو ءاكذلا ةراثإ 
ةرطفلا 
و 

ةيناسنإلا 

 ةسردم" ةداهش ىلع لوصحلل مَّدقتن ،كلذ نع ًالضف
."ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ميلعتلا - لبقتسملا

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 ةزهجأ ىلع يندأ دحب يوتحتل لوصفلا عيمج زيهجت مت
 ،ةيقئاثو تاريماكو ويديف ضرع زاهجو ةلومحم رتويبمك
 ىلع لعفلاب يوتحي اًضيأ لوصفلا هذه نم ريثكلاو
 تاحوللاب لوصفلا عيمج زيهجت ضرتفُي .ةيكذ تاروّبَس
.20/21 يساردلا ماعلا ةيادب عم ةيكذلا
 اهنم ٍلك ةلقنتم "ةيحول ةزهجأ تابرع" 4 ذيمالتلل رفوتت
 رتويبمكلا ةزهجأ نم ديدعلاو ،اًيحول اًزاهج 16 ىلع يوتحي
 رفوتتو ،ةيعيبطلا مولعلا فرغ نم ديدعلا يف ةلومحملا
 ةفرغ وأ تانايبلل ةينورتكلإلا ةجلاعملا ةفرغ يف
 ةعومجمل ةبساح تالآ ديكأتلاب تامولعملا ايجولونكت
.لماكلاب ملعتلا
 قاطن ىلع يكلس ال تنرتنإ ةكبش ءاشنإ اًيلاح يرجي
.ذيمالتلل عساو

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 ةيتامولعملا ةسدنهلاو تايضايرلا ةساردل ةبسانم ةسردملا
(MINT) ةينقتلاو ةيعيبطلا مولعو

مدقلا ةركل يناملألا داحتالل ةكيرش ةسردم

 ىوتسملا ىلع ةيعامجلاو ةيدرفلا زئاوجلا نم ديدعلا
يلودلا ىوتسملا ىلعو ايناملأ ىوتسم ىلعو يلحملا

؟انعقوم ام

-Jakobuslin عراش مامأ سرادملا عَّمجُمب نوليرب ةنيدم يف
de، ناونعلا يف ،داتسالا نم برقلاب:

 ةيوناثلا مونيرتب مويزانموج ةسردم
ةماعلا
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 54 33
 0 29 61 / 97 54 66
 sekretariat@petrinum-brilon.de
 www.petrinum-brilon.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 لالخ نم تامولعملا نم ريثكلا ىلع لوصحلا مكنكمُي
-www.petrinum) تنرتنإلا ربع ةيسيئرلا انتحفص
brilon.de) لوادجو ةيساردلا جهانملاو سيردتلا ةيلمع لوح 
.كلذ ريغو ،ريوطتلا ميهافم لوح كلذكو صصحلا

 16 موي يف انيدل حوتفملا بابلا موي ةماقإ ضرتفُي
 ةيليصفت تامولعم مِّدقنس .2021 يناثلا نوناك/رياني
 ةحفصلاو ةفاحصلا لالخ نم (... ديعاوملا ،ةيلمعلا ريس)
.تنرتنإلا ربع ةيسيئرلا
 طابش/رياربف 12 نم تانايبلا ليجست ةرتف دتمت
.2021 راذأ/سرام 5 ىتح
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هيلوش-هيكبول-شرنياه ةسردم
نوليرب ةنيدم يف ةيوناث ةسردم
Steinweg 11
59929 Brilon

؟نحن ْنَم

 اوسنارف) .اهلاعشإ بجي ران لب ،هؤلم بجي ًءانإ سيل لفطلا
(هيلبار
 تايصوت ىلع اولصح نيذلا ذيمالتلل ةثيدح ةسردم نحن
 غلابلا ،انذيمالت مسقنيو .سرادملا عاونأ عيمجل
 ىنبم يف ؛نيينبم ىلع ،اًذيملت 560 اًبيرقت مهددع
 امأ ،اًيلحم 7 ىلإ 5 نم فوفصلا دجوت ادنيلسبوكاي
 .10 ىلإ 8 نم فوفصلا دجوتف جيفنياتش ىنبم يف
 لصح .نّيمِّلعُم نم نَّوكم يرادإ قيرف فص لك ىلع فِرشُي
 ةيليهأت رواحم ىلع اًملعم 60 اًبيرقت مهددع غلابلا انوملعم
 ةسردم / ةلماش ةسردم / ةماعلا ةيوناثلا ةسردم) ةفلتخم
 نيينبملا الك .(صاخ ميلعت / ةيدادعإ ةسردم / ةيساسأ
 ثيدحلا ميلعتلا امهالك معديو ،ةياغلل ٍثيدح ٍزيهجت زهجُم
 ىلإ ةفاضإلاب .ةزاتمم ةروصب مويلا لاوط لمعلا كلذكو
 رايتخا نكمُي ،ةيمازلإ ةيبنجأ ةغلك ةيزيلجنإلا ةغللا
 ةغلك ةينابسإلاو ةيناث ةيبنجأ ةغلك ةيسنرفلا ةغللا
 يفيرعتلا فلملا ضورع لِّثمُت الو .ةثلاث ةيبنجأ
 ،ةحصلاو ةضايرلا ،ةفاقثلاو نفلا اهنيب نم يتلاو)
 ضورع كلذكو (ةعيبطلاو ةئيبلا ،عاقيإلاو ىقيسوملا
.بهاوملا معدل اًيفاضإ اًرجح الإ ةيليمكتلا سوردلا

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 ةيسردملا انتايح نواعتلا ءاكرش نم ديدعلا يِرثُي
 سرادمو ،نوليرب يف ةعونتم تاكرش :يوبرتلا انلمعو
 ةروشملا مدقتو هئادأ مّيقُتو لفطلا لبقتست ةيئادتبا
 نيصتخملا انل نيعباتلا نواعتلا ءاكرشو ،هنأشب
 تاسسؤملاو يداونلاو سئانكلاو ايلعلا ةيوناثلا سرادملاب
ًالثم ،ةيفاقثلا
 ةنسلا ةيادب درجمب سماخلا فصلا ذيمالتل مظنن 

 ديدجلا فصلا ةعامجل قيرفلا ءانبل اًموي ةيساردلا
سواه-بليد-ديرفلآ ةطبار يف

 ّينهملا بيردتلا موهفم راطإ يف ،ذيمالتلا بِّردُن 
 نم ٍمعدب فيظوتلا تالباقم ىلع ،انب صاخلا ةساردلاو
تاكرشلا باحصأ

 زابمجلا ةسرامم وأ ةزرابملا وأ سنتلا بعل انعطتسا 
 وأ ملعلا مدقلا ةرك وأ يضايرلا زابمجلا ةلجع ىلع
ةيضايرلا ةيدنألا معدب فلوجلا

 رانيفوه سواه فحتمو ةنيدملا ةبتكم روزن

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

 عم ةسردملا حتف ةيادب
نيمِّلعملا روضح 7:45 ىلإ 7:30 ةعاسلا نم

ءاعبرألا ،نينثإلا مايأ
سيمخلا 15:35 ىلإ 7:45 ةعاسلا نم

ءادغلا ةحارتسا 14:00 ىلإ 13:00 ةعاسلا نم

ةعمجلاو ءاثالثلا مايأ 13:00 ةعاسلا

ةحارتسالا ةرتف  دعب ةقيقد 15 ةدمل ةحارتسا
نيتجودزملا نيتصحلا

 ال ،لماك موي ةسردم انتفصب
 ىتح الو ةيلزنم تابجاو دجوُت
 تاعاسلا تاذ سيردتلا مايأ يف
.ةريصقلا

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 يلاتلابو .تاربخلا عمجو شيعلاو ملعتلل ٌناكم انتسردم
:انتسردم جمانرب بناوج عونتت
 ةشروو صقرلاو ةلسلا ةرك لثم ءادغلا ةحارتسا ضورع 

 قُّلستو فورحلا مسرو يكواراكلاو لاَّحنلاو ةيعادبا لمع
ناردجلا

 ةيقيسوم ضورع
 ةسردملا ةقيدح
 ةسردملا بلك ،ابميس
 جنلاشت جيب لثم تاقباسم (Big Challenge) 

 رد وروجناكو (Informatikbiber) ربيب كتامروفنإو
(Känguru der Mathematik) كتاميتام

 نشكأ نإ شلجنإ جمانرب (English in Action) ءاضق وه 
ةيزيلجنإلا ةغللاب نييلصأ نيثدحتم عم عوبسأ

 لافنرك لثم ةكرتشملا ةيسردملا تالافتحالا 
 نكوس وأ (Lütke-Fastnacht) تخانتساف هيكتول
 ءادألا يوذ ذيمالتلا ميركتل (Sockenparty) يتراب
زيمتملا

 لمعلا تاعومجم يف بالطلا سلجمل طشنلا لمعلا
 يسردملا يعامتجالا لمعلا
 لمع لالخ ةيبيردت تارايزب ةبوحصم ءابآلل تاودن 

ةءافكلا ةكبش
 ءابآلل سيردتلا تاططخم عيمج ىلع ةماع ٌةرظن 

ةيونس لمع ططخ لكش يف ذيمالتلاو
 مَّظنم لكشب لوصفلا ةرادإ
 يبيرجت موي - ينهملا هيجوتلاو ةساردلل زاتمم موهفم 

 بيردت لالخ وأ ،لمع موي لالخ براقألا وأ ءابآلا ةقفرب
 يلمعلا بيردتلاو ،يعامجلا لمعلا معدل قُّلستلا
 ةيناكمإو ،ةفيظولل مدقتلا ىلع بيردتلاو ،ذيمالتلل
 ةيلمعلا لحارملاو ةليوط ةرتفل يلمعلا بيردتلا
 ةفاضإلاب تاكرشلل تارايزب مايقلا كلذكو ،عوطتلل
 معدو ةقفارمو ،ةيليمكت سرادم يف ةيبيرجت مايأ ىلإ
 داشرإلاو ةينهملا ةايحلا ءدب ءاقفرو ءالمزلا لبِق نم
ينهملا

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 نوليرب يف ةيوناثلا ةسردملا يف زيكرتلا متي
 يساسألا أدبملا وه يدرفلا معدلا دعُيو ،ذيمالتلا ىلع
 ةدح ىلع لفط لك هيف ىعرن ٌناكم انتسردم نإ .ةيبرتلل
 لمحم ىلع ةيصخشلا هتامس ذخأنو ،هتايصوصخل اًقفو
 ،ةسردملا موهفم عم قفاوتي كلذو .اهريوطت ىلع لمعنو دجلا
 عوضوملا يف- ةنيابتم ةروصب اًمئاد مَّدقُي ميلعتلا نأ
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نوليرب

 موهفم قلخي .ةفلتخم ةيميلعت قرطو داومب نكلو -هسفن
 ةيلاثم ةدعاق ةءافكلا ةكبش هاّنبتت يتلا صاخلا مُّلعتلا
 عم قفاوتت يتلا ىلثملا ةقيرطلاب ذيمالتلا عيمج معدل
 ،موهفملا اذهل اًقفوو .اهريوطت ىلع لمعلاو مهنم لك تايناكمإ
 ثيح ،لوألا ماقملا يف بابشلاو لافطألا ةيلالقتسا يتأت
 ةقفارم لافطألا نوقفاريو مُّلعتلا ةيلمع نوملعملا أدبي
 نوبغري ىتم ةلقتسم ةروصب ذيمالتلا ررقُي مث .ةفثكم
 ةريتو عضوت اهنيحو ،ةءافكلا ةكبش رابتخا ءارجإ يف
.رابتخالا طغض لقيو ذيملت لك بسانت يتلا ميلعتلا
 مهفراعم قيمعت ملعتلا ةشرو سورد لالخ ذيمالتلل نكمُي
.سفانتلل دادعتسالا وأ
 ةسماخلا ةيساردلا ةنسلا نم ةيادب كلذك ذيمالتلا لمعي
 ةقيرط لالخ نم ،مهنكمُي ،عيراشملا هذه لالخو .عيراشم ىلع
 يسيئر عوضوم عم لماعتلا ،يملعلا عباطلاب مستت
 .مهتامامتها عم قفاوتي يدرف يسيردت ططخمب قلعتم
 تالكشملا لح يف ةينواعتلا ةيلمعلا هذه نم فدهلا لثمتيو
.ةيريوطتلا تاراهملا قيمعتو
 نيملعملاو ذيمالتلا نيب ةيصخشلا ةقالعلا ىوتسم دعُيو
.كرتشملا لمعلا هيلع موقي يذلا ساسألا وه
 اّنم لعجت يتلا سُسٌألا هذه لك ليكشت ىوس انعسي الو
 .ةيعامج ةسردم انتفصب فرصتن اننأل ،ةديج ةسردم
 عيمج هيف دعسَي اًوج يرودلا تامولعملا لدابت قلخي
.اًعم مُّلعتلاو شيعلاب ةيسردملا ةايحلا يف نيكراشملا

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 انيدل دعي مل .اًزاتمم اًيمقر اًزيهجت ةزَّهجم انتسردم
 لماعملاو لوصفلا عيمج يف اهنم ًالدب مدختسنو ،تاروبس
 شقانن نأ اهلالخ نم نكمُي ،ةيلعافت ءاضيب ةروبس
 تائيب مدختسن نأو ،ةيعامج ةشقانم ةديدج تايوتحم
 نكمُيو .لمعلا جئاتن لدابتن نأو ةيضارتفا ميلعت
 ىلع لمع عورشمك- ةحوتفملا لمعلا لحارم يف انذيمالتل
 لكشب ةتَّبثملا بيساوحلا ىلإ لوصولا -لاثملا ليبس
 ةلومحملا ةيفرطلا ةزهجألا دحأ ىلإ وأ لوصفلا يف مئاد
.رمم لك يف لومحم رتويبمك ةبرع رفوتت كلذل .انتصاخ
 نيب ةعيرسو ةلاَّعف ةروصب تامولعملا لدابت نامضلو
 ال ،نيملعملا كلذكو رومألا ءايلوأو ءابآلاو ذيمالتلا
 اًضيأ مدختسن لب ،طقف ةيديلقتلا قرطلا مدختسن
 حتف نكمُي ."Sdui" يدوس انب صاخلا ةسردملا قيبطت
 زاهج يأ لالخ نم وأ لومحملا فتاهلا قيرط نع قيبطتلا اذه
.تنرتنإلاب لاصتالا هنكمُي يفرط

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 انلوصحب زيمتن ،تامييقتلا ةفاقثب قلعتي اميفو
 كلذكو مهئابآو انذيمالت نم ةيباجيإ تاقيلعت ىلع
 تامولعم مِّدقُت يتلا ةديدعلا ةيبيردتلا تارايزلا تاعومجم
.يدرفلا معدلل انموهفم لوح
 ليبس ىلع ةوضع ةسردملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو

سرادملا ةكبش يف لاثملا

 
 انحنم متو (WDR) "لحنلا ةسردم" ـب انفصو نكمي كلذلو
.تارم ةدع ةنهملا رايتخا متخ لعفلاب

؟انعقوم ام

هيلوش-هيكبول-شرنياه ةسردم
يسيئرلا رقملا
(10 ىلإ 8 نم فوفصلا)
Steinweg 11
 0 29 61 / 9 63 70
يعرفلا رقملا
(7 ىلإ 5 نم فوفصلا)
(سرادم عَّمجُم) Jakobuslinde 19 عراش
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 46 44
 0 29 61 / 96 37 18
 info@sekundarschule-brilon.de
 www.sekundarschule-brilon.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 حوتفملا بابلا موي ةماقإ ماعلا اذه اننكمُي ال ،ةحئاجلا ببسب
 ىلع انتسردمل ةيسيئرلا ةحفصلا مِّدقُت .انتداع يه امك
 ةفاضإلاب ،انلمع ىلع ةديج ةرظن (هالعأ رظنا) تنرتنإلا
 ةسردملا يف حرشُت يتلا داوملا ميدقت متيس ،كلذ ىلإ
 ةحفصلا ىلع ةريصق ويديف عطاقم لالخ نم ةدح ىلع
 ةماقإل ةصرف تحيتُأ اذإ .لوألا نوناك/ربمسيد نم ةيادب
 نلعنسف ،بيرقلا لبقتسملا يف حوتفملا بابلا موي
.ةيسيئرلا ةحفصلا لالخ نم كلذ نع
 يف 2021/22 يساردلا ماعلل تانايبلا ليجست نكمُي
 لالخ (Jakobuslinde 19 عراش) سرادملا عَّمجُم يف انرقم
 26 /25 /23 /22 /19 /18 /16 /15 /12 :ةيلاتلا ديعاوملا
 17 ّيموي يف كلذكو 13 ىلإ 8 ةعاسلا نم طابش/رياربف
 ىلإ ةفاضإلاب .15 ىلإ 8 ةعاسلا نم طابش/رياربف 24و
 قافتالا نكمُي ةيدرف ديعاوم ةرتفلا هذه لالخ مِّدقُن ،كلذ
.اًيفتاه اهيلع
 اينآ :ـب لاصتالا ىجرُي ،تاراسفتسا دوجو ةلاح يف
 سيئر) هيكيددوج سالكين ،(ةسردملا ةريدم) هيبورتش
 ةرادإلا) شمورب نيدان ،(7 ىلإ 5 نم فوفصلل مسقلا
(ةيميلعتلا
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هيلوش خوك-انيتسيرك ةسردم
Schulstraße 7

59889 Eslohe

؟نحن ْنَم

 260 يلاوح مضت ةئشان ةريغص ةيساسأ ةسردم نحن
.اًذيملت

 ،يفير عباط تاذ ةئيب يف اهرابتعاب ،انتسردم داتري
.ةعارزلاب ةلص مهيدل نيذلا ذيمالتلا نم ديدعلا

.انتسردم يف اًمهم اًرود ةعيبطلاب طابترالا بعلي ،كلذل

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 ةيلحم تاكرش

 لمعلا ةلاكو

 فتكآ يهولسإ ةيعمج (Eslohe aktiv)

 هتيول دنال فبماد فحتم (DAMPF LAND LEUTE) 
يهولسإ يف

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

صصحلا ةيادب 8:00 ةعاسلا

ةصحلا ةدم ةقيقد 90

ةحارتسالا ةرتف ةقيقد 20 وأ 15

صصحلا ةياهن 13:17 ةعاسلا

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 ةيقيسوم ضورع

 حرسم

 لمع ةعومجم ،تايتفلل لمع ةعومجم ًالثم) لمع تاعومجم 
(خيراتلا ةساردل

 ةيسردملا تابجاولا ىلع فارشإلا

 ةليوط ةرتفل يلمع بيردت

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

.رخآلا اهيف ْنَم لك فرعي ةريغص ةسردم نحن

 ليهأت ةداهش ىلع ذيمالتلا لوصحل اًريبك اًمامتها يلون
.ينهم
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يهولسإ

 ،مَيقلا لقن لِّثمُي ،ةيسردملا ةفرعملا لقن ىلإ ةفاضإلابو
 ةغلاب ةيمهأ ،طابضنالاو قدصلاو ديعاوملاب مازتلالا لثم
.انتسردم يف

 ةرسأ لِّثمُن نحنف ،انذيمالت عم ةقثلا نم ةخسار ةقالع كلمن
.ةدحاو

 يتلا انيدل ةيعامتجالا ةيئاصخألا كلذ يف اندعاسُتو
.تالاجملا نم ريثك يف نيدلاولل راوح ةكيرش اًضيأ لمعت

 صحفل ةمدختسُملا ةنراقملا لامعأل اًقفو ،ةسردملا دعُتو
 لضفأ دحأ ،تاَّرقملا جذامن وأ (VERA 8) 8 ذيمالتلا ةءافك
.ايلافتسيو نيارلا لامش ةيالو يف ةيساسألا سرادملا

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 ةينقتب لمعت ةيمقر ةروبس لوصفلا عيمج يف رفوتت
LED.

 ةيميلعتلا تايوتحملاو ةيلزنملا تابجاولا نييعت متي
-Logi" ونيجول ميلعتلا ةرادإل ينورتكلإلا ماظنلا ىلع
neo-LMS".

.ةيحوللا ةزهجألا قيدانص نم ديدعلا انيدل رفوتي

.3D ةينقتب تاعباط كلمن ،ةسدنهلا لاجمب قلعتي اميفو

.سماخلا فصلا نم ةيادب تامولعملا ايجولونكت سِّردُن

؟انعقوم ام

.يهولسإ سرادم عَّمجُم ةقطنم يف انتسردم عقت

.ينورتكلإلا انعقوم ىلع تامولعملا نم اًديزم نودجتو

هيلوش خوك-انيتسيرك ةسردم
Schulstraße 7
59889 Eslohe

 0 29 73 / 97 44 20
 0 29 73 / 97 44 26

 hauptschule@eslohe-schulen.de
 www.hautschule.eslohe-schulen.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

حوتفملا بابلا موي
2021 يناثلا نوناك/رياني 23

تانايبلا ليجست ةرتف
2021 راذأ/سرام 5 ىتح طابش/رياربف 16 نم
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ةيدادعإلا يهولسإ هيلوش لاير ةسردم
Schulstraße 6
59889 Eslohe

؟نحن ْنَم

ةقيرع ةسردم
 انقيرف مضيو .اًماع 150 ىلإ انتسردم خيرات دتمي
 تاربخب عتمتي عمتجم انعمجيو ،اًملعم 32و اًذيملت 550
 انضعب اًعيمج فرعنو ،ةيسردملا تالاجملا يف ةعونتم
 مهبهاومب ذيمالتلا ىلإ علطتنو اًمئاد دارفألا بقارن .اًضعب
 فرعتلا ديرنو ،لوضفلاب اًعم رعشن .ةفلتخملا مهتاردقو
.انفراعم قيمعتو اهمهفو ةديدجلا ءايشألا ىلع اًعم
 ةيساردلا فوفصلا يف قيثولا نواعتلا لالخ نم ىعسنو
 ةئيب قلخن نأ ،ماسقأ ةعبرأ وأ ةثالث ىلإ ةمّسقملا ةمظنملا
 .اًيوق اًيسردم اًعمتجمو ةيحص ةيميلعت

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 .ةيلحملا تاكرشلاو تاسسؤملا فلتخم عم نواعتن امك
 ىلع انذيمالت فرعتيف ،ينهملا هيجوتلا لاجم يف امأ
.يلمعلا عقاولاو ةينهملا تالاجملا فلتخم
 اهزيزعتو ةيدرفلا مهتوق طاقنو مهبهاوم معد متي ثيح
 ةضايرلاو ةيعيبطلا مولعلا تالاجم يف نواعتلا لالخ نم
.ىقيسوملاو
:نواعتلا يف انئاكرش نيب نم
 وميوف ةقباسم) ،هديشيم ةعماج (Fümo) يف 

(ينف ضرعم ،تايضايرلا
 مروف سنياس ءايميكلا ميلعت لمعم (science fo-

rum) نجيز ةعماجل عباتلا
 رجنال ةكرش ،فلوفنيتيك ةكرش
 فتكآ يهولسإ ةيعمج (Eslohe aktiv) ةيداصتقالا
 سياركدنال روازخوه ةعطاقمل يضايرلا داحتالا
 ايلافتسو بونجب يميلعتلا جنبلوك زكرم
 لمعلل ةيداحتالا ةلاكولا
 ايلافتسو بونجب ةيوديلا نهملا ةفرغ
(ينهملا بيردتلا ريفس) 

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

صصحلا ةيادب 8:00 ةعاسلا
ةسداسلا ةصحلا ةياهن 13:17 ةعاسلا
ىلوألا ةحارتسالا ةرتف 9:55 ىلإ 9:32 ةعاسلا نم
ةيناثلا ةحارتسالا ةرتف 11:45 ىلإ 11:27 ةعاسلا نم

 ةعاسلا ىتح :نماثلا فصلا نم ةيادب رهظلا دعب ام صصح
15:30

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 يف لثمتي ةيدادعإلا يهولسإ هيلوش لاير ةسردم أدبم نإ
 ردق اهزيزعتو انذيمالتل ةيدرفلا بهاوملاو ةوقلا طاقن معد
.ناكمإلا

:سيردتلا تاقوأ جراخ ةطشنألا نم ةريبك ةعومجم مدقنو

 لمعلا تاعومجم:
(لاروكلا ،ىقيسوملا) ةينفلا 
 تشروف دنجوي ةقباسم) ةيعيبطلا مولعلاب ةصاخلا 

(Jugend forscht)، ةداهشو ECDL، ةجاردلا ةدايق ةصخر 
(ةيرانلا

 ،ةءارقلا ةفاشك ،تاعازنلا ضف ءاطسو) ةيعامتجالا 
(نيفعسملا

(ةرئاطلا ةركلا ،نويضايرلا نودعاسملا) ةيضايرلا 
 نيسردم لالخ نم اًيئالمإ ةحيحصلا ةباتكلا معد 

 ةباتكلاو ةءارقلا فعض نم يناعي نم معد) نيدمتعم
(LRS))

 تايضايرلاو ةيناملألا ةغللا يف ةطيسو تارود 
 ةماعلا ةيوناثلا سرادملا ةبلطل ةيزيلجنإلا ةغللاو
ةفدهتسم ضورعك نييلبقتسملا

 لثم) ذيمالتلا سلجمل لقتسم لكشب ةمظنم تاءارجإ 
(سوالوكين سيدقلا موي ،امنيسلا ةليل

 تاقباسملا يف ةكراشملا
 جلزتلل ةيهيفرت تايلاعف ةماقإ

 ةيقيسوملا تايحرسملاو داليملا ديع تالفح ربتعت
.ثادحألا زربأ نم انب ةصاخلا

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 لافطألل ةمئالمو ةسلس لاقتنا ةيلمع دوقن :اًعم أدبنل
 يهولسإ هيلوش لاير ةسردم ىلإ ةيئادتبالا سرادملا نم
.انب ةصاخلا ةيدادعإلا
 ،يحص يميلعت خانم ريفوت ىلع زكرن :اًعم مّلعتنل
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يهولسإ

 ةيساسألا داوملا ىلع صاخ لكشب زّكرن امك ،يلمع سيردتو
 مّدقنو ؛ةيزيلجنإلا ةغللاو تايضايرلاو ةيناملألا ةغللاك
.ةيفاضإ ةيسارد تاعاس لالخ نم يدرفلا معدلا
 بهاوم عيمج ىلإ انمامتها نم ربكألا ءزجلا يلون :اًعم عدبنل
 مهتوق طاقن زيزعت لالخ نم كلذو ،مهتامامتهاو انذيمالت
.ةيضايرلا وأ ةيباسحلا وأ ةيملعلا وأ ةيقيسوملا
 تاصصختب قاحتلالا ىلع انذيمالت عّجشُن :اًعم ثحبنل
 ةيعيبطلا مولعو ةيتامولعملا ةسدنهلاو تايضايرلا
 رهاوظلا ىلع مهزيكرت نم ديزنو ،(MINT) ةينقتلاو
.ةيعيبطلا ةيملعلا
 عم ةقثلاب مستي اًنواعت نواعتن :اًعم ةيلوؤسملا لمحتنل
.ةطشنو ةمزتلم ةيسردم ةايح لجأ نم مهئابآو انذيمالت
 ةطبارتم ةيسردم ةئيب يف شيعن :اًعم ىوقأ حبصنل
.ّدوو ةيناسنإو حاتفناب لماعتنو

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 لكشب ةيدادعإلا يهولسإ هيلوش لاير ةسردم زيهجت مت دقل
 نم ديدعلا لالخ نم ،ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولاب زاتمم
 لك يف (Apple-TV) يف يت لبآ ةمدخو داب يآلا قيدانص
 ةصنم مادختسا حيتي .ةصصختم ةفرغو يسارد لصف
 ثيدحلا سيردتلا ةيناكمإ (Logineo) ونيجول ملعتلا
 لصاوتلا زيزعت يف مهاسي هنأ امك .ذيمالتلل مئالملاو
.نيملعملاو ذيمالتلا نيب

 ةيفيك ذيمالتلا عيمج ميلعت انل ةبسنلاب مهملا نمو
 حيحص لكشب ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا عم لماعتلا
 ايجولونكت ةصح لالخ نم ًالثم اذه ققحن .بسانمو
 سماخلا نيفصلا يف ةعاس اهتدم غلبت يتلا تامولعملا
 عيمج يف سيردتلا عيراشم يف طئاسولا جمدو ،سداسلاو
 (Medienscout) تواكسنيديم ةردابم مدقت امك .فوفصلا
 مهمّلعتو اًيبسن نسلا راغص ذيمالتلل حصنلا ةلهؤملا
 ،ةديدجلا طئاسولا عم نمآلا لماعتلا ةيفيك صاخ لكشب
.اًضيأ لمع شرو لكش يف كلذو

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 ،ECDL ةداهش انحنم اهنيب نم تازايتما ةدع ىلع انلصح
 ىلع لوصحلل ةصرفلا انذيمالتل حيتن نأ نم اننكمي امم
.ابوروأ يف اهب فرتعملا بوساحلا ةدايق ةصخر

 ةسدنهلاو تايضايرلا) MINT صصخت يف كلذك ىظحن
 قودنص معدب (ةينقتلاو ةيعيبطلا مولعو ةيتامولعملا
.(vdi) ناملألا نيسدنهملا داحتاو ةيئايميكلا ةعانصلا

؟انعقوم ام

ةيدادعإلا يهولسإ هيلوش لاير ةسردم
Schulstraße 6
59889 Eslohe

 02973 974430
 realschule@eslohe.schulen.de
 eslohe-schulen.de/realschule

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 انعقومل ةيسيئرلا ةحفصلا ىلع ةرظن ءاقلإ مكنكمي
 ،(www.eslohe-schulen.de/realschule) ينورتكلإلا
 هيلوش لاير ةسردم لوح ةعونتمو ةلماش تامولعم ةفرعمل
 يمالعإلا ةسردملا بيتك بلط مكنكمي وأ ةيدادعإلا يهولسإ
.ةيئادتبالا ةسردملا نم هيلع متلصح دق اونوكت مل اذإ

 قفاوملا تبسلا موي ماقُي نأ حوتفملا بابلا مويل ططخُملا نم
 ةقيقد تامولعم مكل مّدقنس .2021 يناثلا نوناك/رياني 16
 ةفاحصلاو ةيسيئرلا ةحفصلا ربع ةيلمعلا ريس لوح
 مل اذإ .2021 ماعل يناثلا نوناك/رياني رهش نم ًةيادب
 مكل مّدقنسف ،ءابولا عضو ببسب كلذ قيقحت نم نكمتن
.ةسردملل ةنكمم تارايزو ،ةيدرف ةروشم تاسلج

 ،يصخش ةروشم دعوم ديدحت يف نوبغرت متنك اذإ
.انب لاصتالا مكنكميف

 نم أدبت 2021/22 يساردلا ماعلل تانايبلا ليجست ةرتف
.2021 راذآ/سرام 5 ىلإ 2021 طابش/رياربف 16
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 مويزانموج سونجام سولراك ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا
Schöffenwiese 2

34431 Marsberg

؟نحن ْنَم

 ةماعلا ةيوناثلا مويزانموج سونجام سولراك ةسردم نإ
(CMG) ةغللا ةيئانث ةيبوروأ ةسردم يه جربسرام يف 
.(ةيزيلجنإلا-ةيناملألا)

 ةدحاو ةيوناثلا مويزانموج سونجام سولراك ةسردم دعُت
 روازخوه ةعطاقم يف ةماعلا ةيوناثلا سرادم رغصأ نم
 نيب اًمازتلا رثكأو قثوأ اًنواعت حيتُي كلذو .سياركدنال
 لعجل اًضيأ ىّدأو ،سيردتلا ةئيه ءاضعأو ءابآلاو ذيمالتلا
.ةياغلل اًيلئاع انتسردم يف ماعلا وجلا

:انراعشل اًقفو لمعن
CMG: ينعت يتلا تاملكلل ىلوألا ةثالثلا فورحلا يهو 
يعامجلا لمعلا - ةسامحلا - ةعاجشلا :ةيبرعلاب

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 فحتم LWL Freilichtmuseum دلومتد يف
 فحتم Heimatmuseum Stadt جربسرام يف
 كنب Volksbank جربسرام يف
 هديشيم يف لمعلا ةلاكو

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

ىلوألا لبق ام ةصحلا *8:15 ىلإ 7:30 ةعاسلا نم
ىلوألا ةصحلا 9:00 ىلإ 8:15 ةعاسلا نم
ةيناثلا ةصحلا 9:50 ىلإ 9:05 ةعاسلا نم

ةريبك ةحارتسا ةرتف
ةثلاثلا ةصحلا 10:50 ىلإ 10:05 ةعاسلا نم
ةعبارلا ةصحلا 11:40 ىلإ 10:55 ةعاسلا نم

ةريبك ةحارتسا ةرتف
ةسماخلا ةصحلا 12:40 ىلإ 11:55 ةعاسلا نم
ةسداسلا ةصحلا 13:30 ىلإ 12:45 ةعاسلا نم

ءادغلا ةحارتسا
ةعباسلا ةصحلا 15:00 ىلإ 14:15 ةعاسلا نم
ةنماثلا ةصحلا 15:50 ىلإ 15:05 ةعاسلا نم

 ةلحرملل طقف ةهّجوم نوكت ىلوألا لبق ام ةصحلا *
.ةيناثلا ةيوناثلا

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 مويزانموج سونجام سولراك ةسردمب ةصاخ ضورع
:ةيوناثلا

 ةسردم ىلإ ةيئادتبالا ةسردملا نم سلسلا لاقتنالا 
 فراعت ةسلج) ةيوناثلا مويزانموج سونجام سولراك
 نولوؤسملا لوصفلا ةاعر ذيمالتلا ةعومجم ،رهظلا دعب
 تالحر ،هيجوتلل مايأ ،ةديدجلا لوصفلا ةياعر نع
 تاراهملا ةيمنت جمانرب :يعامتجا مُّلعت ،ةيسردم
جضنلا – (Lions Quest) تسيوك زنويال ةيتايحلا

 ةءارقلا معد
 ةيرورملا ةكرحلا ةمالسب فيرعتلل مايأ
 تواكسنيديم ةردابم (Medienscout)
 ةيسردم ةيبط تامدخ
 هديشيم يف ينوأ-ردنيك تارضاحم
 لحنلا لمع ةعومجم
 (ةيبوروألا) تاقباسملاو تاعورشملا يف ةكراشملا
 يلمعلا بيردتلاو جراخلاب ةماقإلا لوح تارضاحم 

جراخلاب
 ةيقيسوم ةقرف ،ارتسكروأ
 يفيظولا رايتخالل ريضحتلا
 ةيسردم تاهزنو ةيسردم تالحر

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 حماستلا ىلع انذيمالت يِّبرُن نأ انل ةبسنلاب مهملا نم
 انذيمالت نيكمتب متهن ،كلذلو .ملاعلا ىلع حاتفنالاو
 لمعلل ىرخأ تافاقثو لود نم صاخشأ عم تاءاقل ءارجإ نم
 انتسردم يف اًيرود لبقتسن ،اذهلو .مهعم شياعتلاو
 يف انذيمالت دعاسُنو ،ىرخألا لودلا ذيمالت نم اًفويض
.تابيترتلا هذه يف مهقفارنو جراخلاب ةماقإلا بيترت

 لب ،يسردملا عمتجملا ىلع قيثولا نواعتلا رصتقي الو
 عم اًضيأ نواعتلا اذه دتميو نييبوروأ ءاكرش عم اًضيأ
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جربسرام

 مويزانموج سونجام سولراك ةسردم اهمدقت يتلا ارتسكروألا
 تالفحلا ىلإ صاخ لكشب انه ةراشإلا ردجتو .ةيوناثلا
 ىلإ ارتسكروألا تالحرو ،باجعإلل ةريثملا ةيقيسوملا
 يف عئارلا ءادألا كلذكو ،تاونس ةدعل ةدتمملا جراخلا
.ةيبوروألا تاقباسملا
 ةيسردملا ةيبطلا تامدخلا يف ذيمالتلا نم ديدعلا كراشُي
.اًمهم اًرود ينهملا دادعإلا اًضيأ بعليو
 ةايحلا يف يعامتجالا طالتخالا لافغإ اًضيأ متي الو
.ةيسردملا

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 اًيجيردت ةسردملا زيهجت متي ،ةنمقرلا ةيلمع راطإ يف
 ثيحب ،رتويبمكلا ةزهجأ نم ديزمو ةيحوللا ةزهجألاب
 ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا مادختساب لمعلا ريوطت متي
.ةيرظانتلا طئاسولا مادختساب لمعلا بناج ىلإ رارمتساب

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 دعبلا يذ ميلعتلا ميدقت نإف ،ةيبوروأ ةسردم انتفصب
 ظفحو ،بوعشلا نيب مهافتلا ىلع ةيبرتلاو ،يبوروألا
 فالتخالا عم فنعلا نم يلاخلا لماعتلا كلذكو مالسلا
 ةيهيجوتلا انميق لِّثمُي ،ةيمويلا ةايحلا يف عونتلاو
.اهجهتنن يتلا

 ةصرفلا مهل مِّدقُي ةسردملا ءاضعأ عيمجل عورشم وه
 يذلا مهتسردم يف خانملا ليكشت يف طاشنب ةدعاسملل
 ةقياضملاو زييمتلا لاكشأ عيمج دض فوقولا هدوسي
 .فنعلاو

 يف اًيلاح اننإف ،ةمادتسالا ىلع ثحت ةسردم انتفصبو
.لبقتسملل علطتت تاعورشم يّنبتل انقيرط

 ،اهاعرن يتلا (Medienscout) تواكسنيديم ةردابم يتأتو
 هذه قيرط يف ،مالعإلا اياضق يف ةيراشتسا ةردابم يهو
.تاعورشملا

؟انعقوم ام

 تاراسفتسا مكيدل تناك اذإ انب لاصتالا يف اوددرتت ال
.تاراشتسا وأ

 مويزانموج سونجام سولراك ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 39
 0 29 92/ 54 10

 sekretariat@gymnasium-marsberg.de
 www.gymnasium-marsberg.de

نيفيتشنينوب سوكرام روتكدلا ديسلا :ةسردملا ريدم
-m.bohnensteffen@gymnasium :ينورتكلإلا ديربلا)
marsberg.de)

خانريتخارت فلار ديسلا :ةسردملا ريدم بئان
-r.trachternach@gymnasium :ينورتكلإلا ديربلا)
marsberg.de)

سيرهوج انآ ةديسلا :ةيراتركسلا
-sekretariat@gymnasium-mars :ينورتكلإلا ديربلا)
berg.de)

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 سولراك ةسردم ىلع ةيلوأ ةرظن ىلع لوصحلا مكنكمُي
 ةيسيئرلا انتحفص لالخ نم ةيوناثلا مويزانموج سونجام
www.gymnasium-marsberg.de :تنرتنإلا ربع
 ّيصخش لكشب روضحلاب انوفّرشت نأ ىنمتن اننكلو
:ةطخلا يف ديعاوملا هذه عضو مت .انتسردم يف
 ءابآل ةيتامولعم ةيسمأ 2020 لوألا نوناك/ربمسيد 2
عبارلا فصلا نوداتري نيذلا ذيمالتلا
حوتفملا بابلا موي 2021 يناثلا نوناك/رياني 16
 عم ةرشابم لصاوتلا ،انرورس يعاود نم اذهو ،اًمئاد مكناكمإب
.(ينورتكلإلا ديربلا ،فتاهلا ربع) ةسردملا ةرادإ
 ليجست مكنكمُي ،انتسردمب مكلفط قاحلإ مهتررق اذإ
/رياربف 19و 17 نيب ةرتفلا لالخ اًبيرقت هتانايب
 ليجستل ةددحملا ديعاوملا رشن متيسو .2021 طابش
 انتحفص لالخ نم بسانملا دعوملا يف تانايبلا
 .تنرتنإلا ربع ةيسيئرلا
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 جربسرام هيلوش رادنوكيس ةسردم
ةيوناثلا
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

؟نحن ْنَم

 ةسردم يه ةيوناثلا جربسرام هيلوش رادنوكيس ةسردم
 متي اهيفو ،يمازلإلا لماكلا يساردلا مويلا ماظنب لمعت
 نواعتلا نم وج يف ةرزاؤملاو معدلا ميدقتو شيعلاو ملعتلا
.مرتحملا
 ةصرف ةباثمب دعُي لافطألل ملعتلا تابلطتم فالتخا نإ
.هموهفم زيزعتو عونتلا شيعل
 نم اًديزم َلافطألا ٍةليوط ٍةرتفل ُكرتشملا ُميلعتلا حنمي
 تقولا نم اًديزم مهحنمي يلاتلابو ،مهتاذ ريوطتل تقولا
 .كرتشملا شياعتلا تابلطتمل اًقفو كرتشملا ومنلل
 لالخ نم ةيصخشلا هبهاومو هتاردق ريوطت لفط لكل نكمُي
.يدرفلا معدلا
 مهراسم لالخ ةفلتخم تارايخ ىلع ذيمالتلا لصحي
 تاداهشلا عيمج ىلع لوصحلا نم كلذ مهنّكمُيو ،يميلعتلا
.ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملاب ةصاخلا
 يساردلا ماعلا ةيادب عم صصحلا ديعاوم ريغتتس
.ةقيقد 60 ةصحلا قرغتستسو .2020/21

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 لصفلا نم لاقتنالا) ةيئادتبالا جربسرام سرادم 
(سماخلا ىلإ عبارلا

 يف ةيوناثلا مويزانموج سونجام سولراك ةسردم 
(ايلعلا ةلحرملا ىلإ لاقتنالا) جربسرام

 جربسلوأو نوليربو جوبراف يف ةينهملا تايلكلا 
شيفتسيبو

 كنب Volksbank جربسرام يف
 مدقلا ةركل يناملألا داحتالا (DFB)
 بطلا-هّبيل نلافتسيف ةعطاقمل يميلقإلا داحتالا 

جربسرام يف بابشلل يسفنلا
 دنوب لايشوس ةسارد) اينولوك ةعماج "SOCIAL-

BOND")

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

ىلوألا ةصحلا 8:30 ىلإ 7:30 ةعاسلا نم
ةحارتسالا ةرتف

ةيناثلا ةصحلا 9:40 ىلإ 8:40 ةعاسلا نم
ةحارتسالا ةرتف

ةثلاثلا ةصحلا 11:00 ىلإ 10:00 ةعاسلا نم
ةحارتسالا ةرتف

ةعبارلا ةصحلا 12:10 ىلإ 11:10 ةعاسلا نم
ةحارتسالا ةرتف

ةسماخلا ةصحلا 13:20 ىلإ 12:20 ةعاسلا نم
ةحارتسالا ةرتف

ةسداسلا ةصحلا 15:10 ىلإ 14:10 ةعاسلا نم

:سيمخلاو ءاعبرألاو نينثإلا مايأ
صصح 6
:ةعمجلاو ءاثالثلا مايأ
صصح 4

جراخ مِّدقن اذام
8؟صصحلا

:ءادغلا ةحارتسا لالخ ةحارو ةكرح ضورع
 ةبتكم ،ةيعامج باعلأ ،مدق ةركو ،ةلواط سنتو ،ةرئاط ةرك
ريثكلا كلذ ريغو...
:ءادغلا
.فصقملا يف نزاوتم / يحص ماعطل ضرع
:ةدهاشملا تالوطب
.مدقلا ةرك يف نيبوهوملا ذيمالتلل ضورع
:ّينهملا هيجوتلا
 يفو يمويلا يلمعلا بيردتلا ،تالامتحالا ليلحت
.تاكرشلا
:ةفيظولل مدقتلا ىلع بيردتلا
 لكشب ةفيظولا ىلع مدقتلا ةيفيك ذيمالتلا ملعتي
.فيظوتلا تالباقم ىلع نوبردتيو ،يمسر
:ةينهملا ةايحلا ءدب ةقفارم
 ينهم ليهأت ىلع لوصحلا صرف نيسحتل" ضرع
 يف كلذ نم فدهلا لثمتيو ."معدلل نيجاتحملا بابشلل
 ىلإ ماع ميلعت ةسردم نم لاقتنالا دنع ذيمالتلا ةدعاسم
.ينهم ليهأت
:ىرخأ ضورع
 ةقباسمو ،(ةيسنرف ةغل ةداهش) "DELF" فلد ةداهش
-Medien) تواكسنيديم ةردابمو ،"Milchcup" بوكشليم
scout)، ةيئاقو جماربو ،يدنلوبلا-يناملألا لدابتلاو 
.(ةينورتكلإلا تاقياضملا جمانرب لثم)
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جربسرام

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

".ةدوجلا نم ديزمل تقو - يدرفلا مُّلعتلا نم ديزمل تقو"
 معدلاو يتاذلا مُّلعتلا قيقحت لماكلا مويلا لالخ نكمُي
 ةيلزنملا تابجاولا ىغلتو .ىلثملا ةقيرطلاب يدرفلا
.ةيمويلا
 بيردتلاب ةسردملا متهت ،ةصصختملا ةصحلا بناج ىلإو
 تقو" لالخو ."ملعتلا تقو" صصح يف ةصاخ قّمعتلاو
 ةلقتسملا ةجلاعملا ىلع ذيمالتلا لمعي ،"ملعتلا
 ةدامو ةيناملألا ةغللا ةدام يف ةبلطتملا وأ ةمعادلا تابجاولل
.ةيزيلجنإلا ةغللاو تايضايرلا
 يحص ءادغ فصقملا يف انيدل لماكلا مويلا لالخ مَّدقُي
 رايتخالل (وروي 4 لباقم) تابجو ثالث كانه .نزاوتمو
.مهنيب

 ةعونتم ضورع ءادغلا ةحارتسا لالخ اًضيأ كانه نوكت
.ةحارلاو ةكرحلل

 يف يعامتجالا جامدنالا" ةسارد يف ًءاوس ةسردملا كراشُت
 كلذكو (SOCIALBOND دنوب لايشوس) "بابشلا ةلحرم
 فدهلاو .(لماكلا مويلا لالخ ملعتلا) - "LiGa" عورشم يف
 راطإ يف مُّلعتلاو سيردتلا ةيلمع روطت ةلصاوم وه كلذ نم
.نيملعتملل لماش ميلعت

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 تاحولب ةصصختملا فرغلاو لوصفلا مظعم زيهجت مت
.ةيلعافت صصح ةغايص ةيناكمإ كلذب مِّدقنو ،ةيلعافت
 ةبرعو رتويبمك فرغ ثالث كلذ ىلإ ةفاضإلاب دجوُي
.ةلماش لومحم رتويبمك
 ،يكلساللا تنرتنإلا ةكبش عيسوتل طيطختلا يرجي
 ءاضعأل) ةيحوللا ةزهجألا ءارش نم ءاهتنالا كشو ىلع نحنو
.لوصفلا تاعومجم ضعبلو سيردتلا ةئيه
 ةصنم زيهجت متي ،دعب نع ميلعتلاب قلعتي اميفو
Moodle ىلع ذيملت لك لصحي ثيح ،ةسردملاب ةصاخ 
.رورم ةملكب ٍمحم لوصو ةيناكمإ

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

؟انعقوم ام

 جربسرام هيلوش رادنوكيس ةسردم
ةيوناثلا
(7 ىلإ 5 نم فوفصلل) يسيئرلا رقملا
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg
 0 29 92 / 80 55
 0 29 92 / 6 54 62

(10 ىلإ 8 نم فوفصلل) يعرفلا رقملا
Trift 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 89 76
 0 29 92 / 6 51 16

 sekretariat@sekundarschule-marsberg.de
 www.sekundarschule-marsberg.net

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 ةيوناثلا جربسرام هيلوش رادنوكيس ةسردم مِّدقُت
:لضفأ ةروصب فرعتلل ةيلاتلا تايناكمإلا
 لافطأ مهيدل نيذلا نيمتهملا ءابآلل ةيتامولعم ةيلاعف 

عبارلا فصلا يف
 حوتفملا بابلا موي
 عبارلا فصلا ذيمالتل ةيبيردت ةرايز ضورع

 يلاحلا تقولا يف تايناكمإلا هذه ميدقتب حمسُي / نكمُي ال
 تاداشرإ نم ققحتلا ىجرُي .انوروك سوريف ةحئاج ببسب
 تامولعملا وأ ةيفحصلا تانايبلاو ةيئادتبالا سرادملا
.ةسردملل ينورتكلإلا عقوملا ربع

:يسيئرلا رقملا يف تانايبلا ليجست ةرتف
2021 طابش/رياربف 26 ىتح 17 نم
12 ىلإ 8 ةعاسلا نم :ةعمجلا ىلإ نينثإلا نم
16 ىلإ 14 ةعاسلا نم :ءاعبرألاو نينثإلا



28

لوهنيارف يف هيلوش روانيدأ دارنوك ةسردم
هديشيم ةنيدم يف ةيلهأ ةيساسأ ةسردم
Im Ohl 9
59872 Meschede

؟نحن ْنَم

 ذنم ،هيلوش روانيدأ دارنوك ةسردم ،انتسردم تلاز امو تناك
 يميلعتلا دهشملا نم أزجتي ال اًءزج اًماع 50 نم برقي ام
 انذيمالت دوقن .ةيساسأ ةسردم اهرابتعاب هديشيم ةنيدمل
 ،ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا تاداهش عيمج ىلع لوصحلل
.ةمزاللا ةءافكلاب "ةيدادعإلا ةسردملا ةداهش" اًضيأ ىتحو
 وأ اًيسردم ًاليهأت رشاعلا فصلا دعب ذيمالتلا مظعم داتري
.اًجودزم اًينهم ًاليهأت
 نيذلا ،ذيمالتلا نم %90 نم رثكأ دجي ،ةسردملا ةدعاسمبو
 ليهأتلل ةصرف ،ينهم ليهأت ىلع لوصحلل نوعسي
.ينهملا

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 جنبلوك زكارمو لمعلا ةلاكو عم اًقيثو اًنواعت نواعتن
(Kolping) ام عمو ايلافتسيو بونج يف ةيميلعتلا 
.ةيلحم ةسسؤمو ةكرش 40 نم برقي

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

 قيقحتلو .8:00 ةعاسلا مامت يف يساردلا انموي أدبي
 صصح يف اًبلاغ سِّردُن ،ذيمالتلل ةلاَّعف ميلعت تاقوأ
.ةقيقد 60 اهتدم
 دجوُي ،13:15 ةعاسلا مامت يف يساردلا مويلا يهتنيو
 ةعاسلا يهتني "ليوط موي" ءاثالثلا موي يف طقف انيدل
14:05.

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 تابجاولا نم ءاهتنالاو مهماعط لوانت ذيمالتلل نكمُي
.راهنلا فصتنم ةياعر ةرتف لالخ ةيلزنملا
:رهظلا دعب ةيلاتلا لمعلا تاعومجم ماقُت
 مِّدقُي ،"ذيمالتلا نوبِّردُي ذيمالتلا" عورشم لالخ نم
 ،مهنم رغصأ مه ْنَمل ةيبيردت اًصصح اًنس ربكألا ُذيمالتلا
 .ةلسلا ةركو ةشيرلا ةركو مدقلا ةرك يف لاثملا ليبس ىلع
 لمعلا ةعومجم يف اًيعوبسأ تايتفلا نم ةعومجم يقتلت
 .(ةزئاج ىلع زئاح عورشم) "Fit for life" فيال روف تف
.بلاطلا ةيصخش يسردملا يعامتجالا لمعلا ضورع يِّوقت
 يسردم لافتحال ةيقيسوملا لمعلا ةعومجم اًيلاح دعتست
 دعُت يتلاو ،ةلجسملا (Ensible) هيلبيزنإ ةيعمج عم
.انل ةكيرش

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 ةيهيجوتلا ئدابملا لالخ نم ةيساسألا انرواحم ىلجتت
 اًضعب انضعب عم لماعتلا - تاءافكلا زيزعت" انب ةصاخلا
 سيردتلا دعُيو ."ةيلوؤسمب فرصتلا - اًيعاو ًالماعت
 .ةيمويلا انتطشنأ روحم -ةسردم انتفصب- انل ةبسنلاب
 رعشن ةئيبو عمتجم يف لضفأ لكشب مُّلعتلا يرجيو
.انل ةبسنلاب اًدج مهم رمألا اذه .ةحارلاب امهيف
 اوحبصُي يك -ءابآلا عم بنج ىلإ اًبنج- انذيمالت يّبرن
 مهل نوكي يك نيجضانو ةيلوؤسملا نولمحتي اًصاخشأ
.عمتجملا يف توص
 هتحاسم هيف دجي نأ عيمجلل نكمُي اًناكم ةسردملا ربتعنو
.شيعلاو ملعتلل ةيصخشلا
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هديشيم

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 تنرتنإ ةكبشو ضرع ةليسوب لوصفلا عيمج زيهجت مت
 ،ةيسردملا ةيمويلا ةايحلا يف مدختسن .ةرَّفشم يكلسال
 اًيمقر اًينمز ًالودج ،لمتحملا دعُب نع ميلعتلا يفو
 ةصنم) تنرتنإلا ربع ةيلزنملا تابجاولاو صصحلل
.("padlet" تلداب
.وجيللا توبور ةصحلا لالخ جمربُن

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

؟انعقوم ام

."لوأ" يف ةئداه ةقطنم يف لوهنيارف يف انتسردم عقت
.ةرشابم ةسردملا دنع تالفاحلا فقوتت
.راطقلا ةطحم نم ةسردملا ىلإ لوصولا اًضيأ لهسيو
 ةيضايرلا تآشنملا عقت ،ةرشابم ةرواجملا ةقطنملا يفو
.ماظتناب همدختسن يذلا "WOFI" يفوو حبسمو

 يف هيلوش روانيدأ دارنوك ةسردم
لوهنيارف
هديشيم ةنيدم يف ةيلهأ ةيساسأ ةسردم

Im Ohl 9
59872 Meschede
 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11
 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

حوتفملا بابلا موي
 ةعاسلا نم 2021 يناثلا نوناك/رياني 9 ،تبسلا
13:00 ىلإ 10:00

:تانايبلا ليجست ةرتف
2021 راذأ/سرام 11 ىتح طابش/رياربف 17 نم

 يناثلا نوناك/رياني نم ةيادب ةقيقدلا تانايبلا نودجت
:ربع 2021

www.kas-freienohl.de
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هيلوش اجروبلاف تكناز ةسردم
هديشيم ةنيدم يف ةيكيلوثاك ةيساسأ ةسردم

Schederweg 57

59872 Meschede

؟نحن ْنَم

كرتشملا ميلعتلل ةسردم

ذيمالت 205

اًملعم 22

ةصاخلا ةيبرتلا يف نايئاصخأ

 لوصألا يوذ ذيمالتلا هيف زّهجُن يديهمت فص اًضيأ انيدل
.ةيداعلا ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةكراشملل ةرجاهملا

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 تفاشنسونج واب دنوأ سجنولديز ةكرش (Sied-
lungs- und Baugenossenschaft Meschede)

 شوب .مإ ةكرش (M. Busch)

 فلوفنيتيك ةكرش (KettenWulf)

 جنوجروزتنإ - هيبول ةكرش (Lobbe - Entsorgung)

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

صصحلا ةيادب 7:35 ةعاسلا
ةصحلا ةدم ةقيقد 90
ةحارتسالا ةرتف ةقيقد 20 وأ 25
صصحلا ةياهن 12:50 ةعاسلا
ةياعرلا ضرع
13 Plus ةقحاللا 15:00 ةعاسلا ىتح

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 ةحارتسالا ةرتف لالخ ةضاير

 ةسردملا فِعسُم

 ذيمالت لبِق نم ةلاَّعف ةقيرطب عازن ضف

 ذيمالتلا اهمِّظنُي ةحارتسالا ةرتف لالخ عيب تايلمع

 يسردملا يعامتجالا لمعلا

 ةينهملا ةايحلا ءدب ةقفارم

 ةيضاير لمع ةعومجم

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

.ذيمالتلا ىلع انتسردم يف زيكرتلا بصني

:كلذ يف اًريبك اًرود ةيلاتلا رواحملا بعلتو

 فوفصلا ،كرتشملا مُّلعتلا) عونتلا عم لماعتلا
 يهاقم ،ةيقيسوم تاعورشم ،ةغللا زيزعت موهفم ،ةيديهمتلا
(ءابآلا

 ،راغصلا تاباختنا ،لصفلا سلجم) ةيطارقميدلا زيزعت
(ذيمالتلل ةينواعت ةيعمج

 يف ("هيبام شإ نب شإ" مُّلعت زكرم) ةوقلا طاقن زيزعت
.سداسلاو سماخلا نيفصلا

ةيادبلا نم ّينهملا هيجوتلا

"انلجأ نم اًعم" يوبرتلا انموهفم ىلع ًءانب متي اذه لك

 ةسردم" ةداهش ىلع لوصحلل مَّدقتن ،كلذ نع ًالضف
"ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ميلعتلا - لبقتسملا
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هديشيم

ةيمقرلا تاودألا ام
؟اهمدختسن يتلا

تنرتنإلا ربع تايضايرلا ةدام ليلحت

 سيردتل (Google Classroom) مورسالك لجوج عقوم
دعُب نع ةيزيلجنإلاو ةيناملألا ةغللا يتدام

(Anton) نوطنأ قيبطت

.انتامامتها ةمدقم يف كرتشملا يعامتجالا ميلعتلا لظي

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 نوينبوأ عورشم راكفأ قفو ريست ةسردم
(OPENION)

؟انعقوم ام

 عَّمجُم نم ٌءزج يهو هديشيم ةنيدم بلق يف انتسردم عقت
.هيكام-تسوجوأ سرادم

 ةلثمأ تنرتنإلا ىلع ةيسيئرلا انتحفص ربع دجوُت
 ريثكلاو انيدل ةيسردملا ةايحلا نم تاعابطناو انلمع ىلع
.ةمهملا تامولعملا نم

.يسردم بِّيتُك اًضيأ كلمنو

هيلوش اجروبلاف تكناز ةسردم
هديشيم ةنيدم يف ةيكيلوثاك ةيساسأ ةسردم
Schederweg 57
59872 Meschede

 02 91/ 65 61

 02 91 / 21 82

 sekretariat@walburga-hauptschule.de

 www.walburga-hauptschule.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

حوتفملا بابلا موي
10:00 ةعاسلا 2021 يناثلا نوناك/رياني 23

تانايبلا ليجست ةرتف
2021 راذأ/سرام 12 ىتح طابش/رياربف 15 نم
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 هديشيم تداتش ريد هيلوش لاير ةسردم
ةيدادعإلا
Schederweg 59

59872 Meschede

؟نحن ْنَم

 .رهظلا لبق ام ةرتف يف اًبلاغ سِّردُنو ةيدادعإ ةسردم نحن
.ةنماث وأ ةعباس ةصح اًنايحأ دجوُت
 وأ ةسماخلا ةيساردلا ةنسلا يف اًضيأ ذيمالتلا لصحي
 ةفسلف" ةدام مِّدقُن .ةحابسلل ميلعت ةصح ىلع ةسداسلا
.نيدلا ةصح نم ًالدب ةيفاضإ ةدامك "ةيلمع
 ةلاح يف يهو ةضايرلاو ةيعيبطلا مولعلا فرُغ ديدجت متو
.ةزاتمم

 فص لكل لوصف ةثالث نم اًبلاغ نوكتت ةسردم نحن
.اًذيملت 440 وحن اهبو ،يسارد
.تجوف ديسلاو نام تراتش ديسلا ةسردملا سأري

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 ،ةقطنملا يف تاكرشلا عيمج عم اًقيثو اًنواعت نواعتن
 ليغشتلا ايجولونكت عمو ،بابشلا تايعمج عم كلذكو
(OT)، ةعومجمو ،ءاسنلا ةروشمو ،ياتيف مونود ةيعمجو 
.ةينهملا تايلكلاو ةطرشلا كلذكو (ARGE) لمعلا

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

صصحلا ةيادب 7:30 ةعاسلا
ةيناثلاو ىلوألا ةصحلا 9:05 ةعاسلا ىتح
ةحارتسالا ةرتف  ىلإ 9:05 ةعاسلا نم
ةعبارلاو ةثلاثلا ةصحلا 11:00 ةعاسلا ىتح
ةحارتسالا ةرتف  ىلإ 11:00 ةعاسلا نم
ةسداسلاو ةسماخلا ةصحلا 12:47 ةعاسلا

نوكت نأ نكمُي عباسلا فصلا نم ةيادبو
ةنماثلاو ةعباسلا ةصحلا 15:00 ةعاسلا ىتح

.

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 ةدعاسمب 15:00 ةعاسلا ىتح راهنلا فصتنم ةياعر مِّدقُن
 نأ كانه ذيملتلل نكمُي .دنالرواس يف ةيعامتجالا ةمدخلا
.بعليو ةيلزنملا تابجاولا زجنُيو هماعط لوانتي
 نأ ةيعمتجملا ةكراشملا يف بغري صخش يأل نكمُيو
 (Medienscout) تواكسنيديم ةردابم لالخ نم كلذ ملعتي
.عازنلا ضف ءاطسوو

 ميدقت مث نمو ةيلوأ تافاعسإ ةرود ىلع لوصحلا مكنكمي
.نييسردم نيفِعسُم مكتفصب ةدعاسملا
 تالفاحلا بوكر ميظنت ىلع نيفرشمك اًضيأ لمعلا نكمُي
 تامدخ يف وأ راهنلا فصتنم ةياعر ةرتف يف ةدعاسملا وأ
.فصقملا

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 لك لثمُي .ةقثلاب ةريدج ةاعارم مكلافطأ ىعرت ةسردم نحن
.انل ةبسنلاب ةريبك ةيمهأ ةاتف لكو ىتف
 يف ةيسيئرلا داوملا يف ّيفاضإ ٍمعد صصح مِّدقُن
 كلذك مدقنو ،ةسداسلاو ةسماخلا نيتيساردلا نيتلحرملا
.ةباتكلاو ةءارقلا فعض نم يناعي نمل ىرخأ معد ةصح
 نيب ىرخأ ةدام رايتخا عباسلا فصلا نم ةيادب نكمُي
 وأ ةيسنرفلا ةغللا وأ تامولعملا ايجولونكت وأ ةسدنهلا
.ةيعامتجالا مولعلا وأ ءايحألا ملع
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هديشيم

 ديجملا داليملا ديع سأكو ةيضايرلا ةراشلا ماع لك حنمن
.(Henneseelauf) هيسهينيه قابس ميقُنو

.كرتشملا شيعلل ةسردم 2019 ماع ذنم اًضيأ دَعُنو

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 سيردتلل ويديفلا ضرع زاهجو لومحملا بوساحلا مدختسن
 نكمُي ةيمقر ةيفرط ةزهجأ كلذك كلمنو .لوصفلا عيمج يف
.اهتراعتسا ذيمالتلل اًضيأ

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

تارم ثالث (Agenda) ةدنجأ ةداهش ىلع نولصاح

؟انعقوم ام

 عَّمجُم يف هديشيم تداتش ريد هيلوشلاير ةسردم عقت
.هديشيم يف هيكام-تسوجوأ سرادم
 انتحفص ربع ةمهملا تامولعملا ثدحأ ىلع اًمئاد نولصحت
.تنرتنإلا ىلع ةيسيئرلا
 سوريف فورظ لظ يف تارييغتلا ىلع ةصاخ نوفرعتتو
.قوثومو عيرس لكشب انوروك

 هديشيم تداتش ريد هيلوش لاير ةسردم
ةيدادعإلا
Schederweg 59
59872 Meschede

 02 91 / 61 77
 02 91 / 61 07

 post@realschule-meschede.de
  www.realschule-meschede.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 طابش/رياربف 26 ىتح 16 نم تانايبلا ليجست ةرتف
.ةسردملا بتكم يف مكتانايب اولِّجس .2021
.فلتخم لكشب ماعلا اذه حوتفملا بابلا موي ماقُيس
.ةيسيئرلا ةحفصلا ربع ويديف عطاقمو تامولعم نودجت
!ةرظن اوقلأ
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 لاير اجروبلاف تناس ةسردم
ةيدادعإلا هيلوش
An Klocken Kapelle 18

59872 Meschede

؟نحن ْنَم

 تحت ةيدادعإلا هيلوش لاير اجروبلاف تناس ةسردم نحن
 بماكتياه ايدوالكو (ةسردملا ريدم) ناموال سايتام ةرادإ
.(ةسردملا ريدم ةبئان) تسباك

 مورلا ةيشربأ ةياعرب ةصاخ ةليدب ةسردم يه انتسردم
.نروبرداب يف كيلوثاكلا

.اًملعم 27 مهل سِّردُيو .اًذيملت 425 اًيلاح انتسردم داتري

.قاطنلا عساو ديدج ءانب نم ءاهتنالا مت ،2019 ماع يف

 ةماقإو ،ةسردملا ءاشنإ ىلع اًماع 90 رورم ىركذ عم اًيشامتو
 مت ،يلاوخلا مايألاب مهريكّذتل نيجيرخلل ةريبك ةيسمأ
.يسردملا عمتجملل ةيسمألا هذه ميدقت

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 ذيمالتلا زيهجتل ،ةيلحملا تاكرشلا عم بثك نع نواعتن
.يفيظولا رايتخالل اًديج

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

 هيلوش لاير اجروبلاف سيدقلا ةسردم يف صصحلا أدبت
 ةعاسلا ةسداسلا ةصحلا يهتنتو .7:30 ةعاسلا ةيدادعإلا
 هاصقأ دعوم ىتح ةددحم مايأ يف صصح ماقُت مث .12:45
.(ةنماثلا ةصحلا) 14:45 ةعاسلا

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 ةعاسلا ىتح (ةعمجلا مايأ ادع ام) اًيموي ةيناجم ةياعر مّدقن
 ،ًالثم عوبسألا يف ةدحاو ًةرم اهنم ةدافتسالا نكميو .15:30
.ةجاحلا دنع

 عباتلا فصقملا يف ءادغلا لوانت ةيناكمإ اًضيأ كانهو
.رتسنومسجينوك ريدل

 مهتابجاو ءادأل ةصرفلا ذيمالتلل حيتُن نأ انتيولوأ نإ
.ةئداه ءاوجأ يف ةيسردملا

 ةيضاير وأ ةيعادبإ ةطشنأ ذيمالتلل مدقن ،كلذ دعبو
.ةعونتم

 ةديسلا ،نيتمئادلا راوحلا ْيتكيرش ىلإ ةفاضإلاب
 ذيمالت عوطتي نأ اندعسي ،رزياك ةديسلاو زلوهبيارد
.ةياعرلا يمدقم معدل رشاعلا فصلا

 بوكر ةعومجم لثم ،رارمتساب لمعلا تاعومجم مّدقن امك
 ىلع ةباتكلا ىلع بيردتلا وأ ةدحاولا ةلجعلا تاذ تاجاردلا
.ًةيعاوط ذيمالتلا اهب لجسي نأ نكمُي يتلا ،رتويبمكلا

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 ةسردم يهو ،اهيلع قّدصُمو ةلودلا نم ةدمتعم ةسردم انتسردم
 .نروبرداب يف كيلوثاكلا مورلا ةيشربأ ةياعرب ةليدب
 مغرو .ةلداعم تالهؤم حنمتو ةيموكحلا سرادملا لداعُت يهو
 ةيوبرت تايرح حنمت ةليدبلا ةسردملا ةناكم نإف ،كلذ
.ربكأ ةيصصخت صرفو

 انلمع يف ةيحيسملا ميقلا وحن انسفنأ هجون نحن
 ال نحنف ،مهفلا اذه ىلع ًءانبو .يبيردتلاو يميلعتلا
 اًعمتجم ينبن لب ،بسحف اًيملعو اًيميلعت اًعمتجم ينبن
 نواعتلل ةصاخ ةيمهأ يلونو .ناسنإلا ىلع زكري اًيوبرت
.ءابآلا عم ثيثحلاو قيثولا

 اذه لمشيو .يعامجلا لمعلا تامس نم يصخشلا جهنلا نإ
 ةيسردملا ةايحلا يف نيكراشملا عيمجل لدابتملا لوبقلا
 ساسألا لكشي امم ،اًضعب مهضعب ىلإ ثدحتلل مهدادعتساو
.فوخلا نم يلاخلا ملعتلل

 ززعت يتلا ةنيابتملا تارايخلا نم ةريبك ةعومجم كانه
.ذيمالتلا تاردق

 داّور لالخ نم ،لاثملا ليبس ىلع ،ئدابملا هذه ققحن نحنو
 .تاونس تس ىدم ىلع ذيمالتلل نيقفارملا فوفصلا
 ةايحلا نم دعبأ ىلإ اًبلاغ دتمت ةقث ةقالع أشنت كلذبو
.ةيمويلا ةيسردملا

 ىلع انذيمالت ةايح يف يمويلا يساردلا مويلا رصتقي ال
 حضتيو .اًضيأ ةداعسلاو ةعتملا لمشي لب ،بسحف ةساردلا
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هديشيم

 لافنركلاب انلافتحا يف لاثملا ليبس ىلع اًيلج كلذ
 عيمج هيف كراشي يذلاو ،تانسملا تاديسلل يديلقتلا
.ةفلتخملا مهبهاومو مهتاردقب نيسردملاو ذيمالتلا

 ،ءابآلا عم ةسردملا ةقيدح يف يونسلا انلفح نع ًالضف
.انيدل ثادحألا زربأ دحأ دعي يذلا

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 لصف لك يوتحي ثيح .ةزاتمم انيدل ةيمقرلا تادعملا نإ
 زاهجب هنارقإ نكمي يذلا ،ويديفلا ضرع زاهج ىلع يسارد
 سوردلا لّهسي امم ،ةطاسب لكب ملعملاب صاخلا داب يآلا
.اًيمقر ةموعدملا

 ،ذيمالتلل داب يآ زاهج 120 ةسردملا كلمت ،كلذ نع ًالضف
 ةسردملل ةعبرألا تايوتسملا ىلع يواستلاب ةعزوم
.ةيساردلا صصحلل ةلوهسب ةحاتم يهف يلاتلابو

 ةيمقر لاصتا ةصنم ةسردملل ةديدجلا ةباوبلا مّدقت
 لصاوتلا ةلوهسل ويديفلا تاعامتجال تاودأ لمشت ةيزكرم
.نيسردملاو ذيمالتلا نيب

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

  انمدقت ببسلا اذهل .انيدل ميقلا مهأ نم ةهازنلاو ةمادتسالا نإ
 وأ (Faire Schule) هيلوش هيريف ةزئاج ىلع لوصحلل
 2015 ماع يف ةرم لوأل ةزئاجلا ىلع انلصحو ،(ةلداع ةسردم)
.انمازتلا ببسب

؟انعقوم ام

 ةيسيئرلا انتحفص ربع تامولعملا نم اًديزم نودجت
 تامولعملا ةرشن ليزنت اًضيأ مكنكميو .تنرتنإلا ىلع
.كانه نم انب ةصاخلا

 دوجو ةلاح يف فتاهلا ربع نيحاتم نوكن نأ انرسي
.تاراسفتسا

 هيلوش لاير اجروبلاف تناس ةسردم
ةيدادعإلا
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede
 02 91 / 95 29 84 - 0
 02 91 / 95 29 84 - 9
 info@walburga-realschule.de
 www.walburga-realschule.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

/رياني 23 تبسلا موي انيدل حوتفملا بابلا موي ماقُي
 ليكشت دمتعي .9:00 ةعاسلا أدبنو .2021 يناثلا نوناك
 يف هليصافت لاسرإ متيسو ،ءابولا ةلاح ىلع مويلا
 ةفاحصلاو ةيسيئرلا ةحفصلا ربع ةريصق ةلهم نوضغ
.ةيمويلا

 30 نم ةرتفلا يف تانايبلا ليجست تابلط لبقُت
.طابش/رياربف 3 ىتحو يناثلا نوناك/رياني

 ىلع تانايبلا ليجست لوح تامولعم اًضيأ رفوتت
.ةيسيئرلا ةحفصلا
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ةماعلا ةيوناثلا ةيتكدنبلا ةبهرلا ةسردم
Klosterberg 7

59872 Meschede

؟نحن ْنَم

 ةسردم يه ةماعلا ةيوناثلا ةيتكدنبلا ةنبهرلا ةسردم
 لكشتي .رتسنومسجينوك ريد اهريدي ةيكيلوثاك
 فلأل دتمي ديلقت لالخ نم ةسردملل يميلعتلا زيكرتلا
 تناك املاطل .ةيتكدنبلا ةنبهرلا ماظن نم ماع ةئامسمخو
 بابشلا حنم دعُي .ملعتلل اًناكم ةيتكدنبلا ةنبهرلا رايدأ
.انل ةبسنلاب اًبعصو اًعئار اًيدحت ةايحلا يف ةديج ةيادب
 „Dilatato corde Humanitas exhibeatur“ -
"ريبك بلقب اًنكمم يناسنإلا دوجولا لعجن" 
 فصيو تكيدنب سيدقلا ريد مكح نم انتسردم راعش يتأي
.انتسردمل يميلعتلاو يوبرتلا لمعلا فدهلا

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 ريدل ةعباتلا ايلعلا ةيميداكألا عم نواعتن
 روازخوه ةعطاقم يف ىقيسوملا ةسردم عمو رتسنومسجينوك
.(ارتسكروألاو خفنلا تاودأ فص يف ةصاخ) سياركدنال
 اننإف ،ةينهملاو ةيساردلا تارايخلل ريضحتلا راطإ يفو
 ةعماجو لمعلل ةيداحتالا ةلاكولا عم بثك نع نواعتن
 ،(هديشيم مسق) ةيقيبطتلا مولعلل ايلافتسيو بونج
 .ةيلحملا تاسسؤملاو تاكرشلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب
 1800 يلاوح مضت يتلا نيجيرخلا ةطبار كراشت امك
 ،ةساردلا نم نيسرامم ريفوت لالخ نم لاجملا اذه يف ٍوضع
.ذيمالتلل راوح ءاكرش مهتفصوب لمعلاو
 ةيلودلا ةنجللا سيئر وه ،انيسّردم دحأ ،نايلوي يب
 200 يلاوح مضت ةيملاع ةطبار يهو ،يتكدنبلا ميلعتلل
 نم ديدعلا اهفوفص نيب نم يتأي ،ةيتكدنب ةنبهر ةسردم
.انل ةكيرشلا سرادملا

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

 ةحار اترتف دجوت .7:30 ةعاسلا نم صصحلا أدبت
 ىلإ 10:50 ةعاسلا نمو 9:20 ىلإ 9:00 ةعاسلا نم ناتليوط
 ةبسنلاب .12:45 ةعاسلا ةسداسلا ةصحلا يهتنت .11:10
 دعوم وه اذه ،ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا ذيمالت نم ريثكلل
 ةحارتسا نوكت .مايألا مظعم يف داتعملا صصحلا ءاهتنا
 صصحلا اهدعب يتأتو ،13:00 ىلإ 12:45 ةعاسلا نم ءادغلا
.16:00 ةعاسلا ىتح ةرشاعلا ىلإ ةعباسلا نم
 اهيدل يتلا ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا لوصف ًةداع لصحت
 (سداسلاو سماخلا نييوتسملا اسيل ًةداع) رهظلا دعب صصح
 ةسداسلا نيتصحلا يف ءادغ ةحارتسا ىلع مايألا هذه يف
 يف .ةحارلل ةيفاك ةصرف مهل حاتُت ثيحب ،ةعباسلا وأ
 ىدتنُم يف ماعطلا لوانت ذيمالتلل نكمي ،تقولا كلذ ءانثأ
 ةسردملاب يعامتجالا يئاصخألا لبق مهب ينتعيو ،ريدلا
.ديدجلا ريدلا ىدتنُم يف ءادغلا تقو ةياعر فرغ يف
 نم ديدعلا ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا يف كلذك مَّدقُت
.ةجودزملا صصحلا ماظنب صصحلا

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

.زاجلا ىقيسومل (Bigband) دناب جب ةقرف •
ارتسكروأ •
 نم اًءدب) ربكألا لاروكلاو ةيئادتبالا ةسردملا لاروك •
(نماثلا فصلا
"Die Theatiner" ةيحرسملا ةعومجملا •
(DFB ةكيرشلا ةسردملا) مدقلا ةرك لمع ةعومجم •
ايلعلا ةلحرملا يف ةينابسإلا ةغللا لمع ةعومجم •
جنرطشلا لمع ةعومجم •
مسرلا لمع ةعومجم •
طخلا نف لمع ةعومجم •
تاينورتكلإلاو ةيتوبورلا لمع ةعومجم •
داعبألا ةيثالث ةعابطلا لمع ةعومجم •
صقرلا لمع ةعومجم •
ةيندبلا ةقايللا لمع ةعومجم •
رتويبمكلا ىلع ةباتكلا ةرود •
ةينوناقلا تاساردلا لمع ةعومجم •

ًالماش اًجمانرب اًضيأ مّدقن نحن
.ةينهملاو ةيساردلا تارايخلل
 عمتجملا لخاد اًصوصخ) ةماعلا ةيوناثلا انتسردم مدقت
 نم ةكبش (ةيسرتسيسلاو ةيتكدنبلا سرادملل يلودلا
:ةكيرشلا سرادملا
رجملا ،ةيوناثلا املاهنوناب ريد مويزانموج ةسردم •
ادنلريأ ،لاتسنيلج ياتبآ ريد مويزانموج ةسردم •
 ،(ندنل) ،جنليإ لوكس ستكيدنب سيدقلا ةسردم •
ىمظعلا ايناطيرب
 ،وياهوأ/دنالفيلك لوكس ياه نيتكيدنب ةسردم •
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 ،اتوسينيم/ليفجديلوك تكيدنب سيدقلا ةيلك •
ةيكيرمألا ةدحتملا ايالولا
اسنرف ،ياود نوج ناس هيسيل •
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هديشيم

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

:ةيهيجوتلا انئدابم ىلإ انتسردم راعش اندوقي
.لمعلاو ةساردلا ساسأ وه ديجلا ماعلا ميلعتلا •
 ماهم زاجنإ نم اونكمتيل ةربخلا ىلإ بابشلا جاتحي •

.سفنلاب ةقثو لمأب مهتايح
 ال رمأ وه ةيناسنإب فّرصتلاو ةيلوؤسملا ةسرامم كلذك •

.ةيمهأ لقي
 نأب نوعنتقم نحن ،ةيتكدنبلا عابتأ انفصوب •

.ةحجانلا ةايحلا حاتفم يه هللاب ةقثلا
 عيمج يف عساولا ينفلا بيردتلا ىلإ ةفاضإلابو
:اًصاخ اًضرع اًضيأ مّدقن ،تالاجملا
:لاروكلا فص
 ىلع زيكرتلا عم سماخلا فصلل ىقيسوملا ةصح ماقُت
 يف ةكراشملا سداسلا فصلا نم اًءدب نكمُي .تايتوصلا
 يقيسوملا ىوتحملا سيردت متيو ؛انيدل لاروكلا لصف
.ةيفاضإ ةيعوبسأ ةعاس يف
:خفنلا تاودأ فص
 تاودأ فص يف ةكراشملا سماخلا فصلا نم اًءدب نكمُي
 صصح ىوتحم ىلإ ةفاضإلاب .موسر لباقم خفنلا
.خفنلا ةلآ ىلع فزعلا ملعت نكمي ،ىقيسوملا

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 وأ ةسردم ةباوبك lo-net² (www.lo-net2.de) مادختسا متي
 نيب لصاوتلا ةباوبلا حيتت .ةيضارتفا ةسردم ةئيب
.طسبأ ةقيرطب داوملا لدابتو ذيمالتلاو نيملعملا
 ذيمالتلا سلجم لودجو صصحلا لودج ىلإ لوصولا نكمي
 صاخلا قيبطتلاو (WebUntis) ستنوي بيو ةباوب ربع
 ربع نيسردملا عيمج ىلإ لوصولا اًضيأ نكميو ،ةسردملاب
.ينورتكلإلا ديربلا
 يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تنرتنإلا ةكبش نمضت
 ةزهجأ عم بنج ىلإ اًبنج اًديج اهريوطت مت يتلاو ،ةسردملا
 ،ةيلعافت تاحولو ،رتويبمك فرغ ثالث) ةيوقو ةلماش
 نأ (داعبألا يثالث ربتخمو ،ةيحول رتويبمك ةزهجأو
 طئاسولا نم معدب داوملا عيمج يف صصحلا سيردت متي
 لوصفلا زيهجت نم ءاهتنالا ضرتفملا نمو .ةيمقرلا
 ةريبك تاشاشو (Apple-TV) يف يت لبآ ةمدخب ةيساردلا
.ةمداقلا عيباسألا يف ضرع ةزهجأك

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 ًءاوس ،ةعونتم قرطب كراشن ،ةلقتسم ةسردم انتفصبو
 معدلا يف مأ ،ينهملاو يساردلا رايتخالا لاجم يف كلذ ناك
 يف ةحجانلا ةكراشملا لالخ نم ًالثم) ذيمالتلل يدرفلا
 يعامتجالا بيردتلا ذيفنت يف مأ ،(تاقباسملا نم ديدعلا
 يمالعإلا ميلعتلا لاجم يف مأ ،(Compassion) فطاعتلا
 لمعلا تاعومجم لالخ نم) رتويبمكلا مولع ميلعتو
 ةردابم لالخ نمو تامولعملا ايجولونكت ميلعتو يمازلإلا
 يف جماربلا لالخ نم مأ ،((Medienscout) تواكسنيديم

 ،نييلآلا لمع ةعومجم) ةينقتلاو ةيعيبطلا مولعلا لاجم
 ديدعلا لالخ نم مأ ،(داعبألا يثالث ربتخم يف تارودلاو
 نواعتلا لالخ نمو يلامجلا ميلعتلا لاجم يف ضورعلا نم
 .ريثكلا كلذ ريغو ،ةيتكدنبلا سرادملا ةكبش يف يلودلا
 هذهل دامتعا ىلع لوصحلل ىعسن ال نحن ،ماع لكشبو
.جهنملا جراخ ءاكرش لالخ نم ةطشنألا

؟انعقوم ام

ةماعلا ةيوناثلا ةيتكدنبلا ةبهرلا ةسردم
Klosterberg 7

59872 Meschede

 02 91 / 99 68 - 0

 02 91 / 99 68 - 27

 verwaltung@gymn-benedictinum.de

 www.gymn-benedictinum.de

  

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 دعب) اًضيأ كلذ لبقو تانايبلا ليجست تارتف لالخ
 مكتمدخ يف اًحاتم اجولب ديسلا نوكي ،(دعوم ديدحت
.ةيراشتسالا تاثداحملل اًريدم هتفصب
 رمألا قلعتي امدنع صاخ لكشب ةديفم تاثداحملا هذه
 ةيوناثلا ةسردملا عون تازيمم لوح ةحضاولا ريغ رومألاب
 ةسردملا يف يميلعت راسمل اهتمءالم ىدم لوح وأ ،ةماعلا
 ةكولمم ةسردمل ةصاخلا تامسلا لوح وأ ،ةماعلا ةيوناثلا
 ينيتكدنبلا يكيلوثاكلا فلملا وأ صاخلا عاطقلل
.ةيوناثلا ةيتكدنبلا ةنبهرلا ةسردمل صاخلا
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 هديشيم تداتش ريد مويزانموج ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا
Schederweg 55

59872 Meschede

؟نحن ْنَم

 ةماع ةيوناث ةسردم يه ،1965 ماع تسسُأ يتلا ،انتسردم
 .هديشيم ةنيدم ةرادإ تحت نايتفلاو تايتفلل ةيموكح
 اًملعمو اًملعم 53 دي ىلع اًذيملت 613 اًيلاح اهيف ملعتي
 انيدل سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيمج نأل اًرظنو .اًبردتم
 يف خانملل ةديدج اًحور ثبي" اذهف ،اًدج ةريغص مهرامعأ
!"انتسردم
 ةيوناثلا هديشيم تداتش ريد مويزانموج ةسردم تدهش دقل
 نأ بجي يتلا تازاجنإلا نم ريثكلا ةقباسلا ماوعألا يف
 ةروشملا ميدقت تارايخ عيسوت ةزيم نإ .مكنيعأب اهورت
 ةسردم ىلإ انالّوح يمقرلا لكيهلا كلذكو ،انذيمالتل
!ةرّوطتم
 ةحارلا لئاسو لامهإ مدع ةرّوطتملا سرادملا يف بجي ،كلذ عمو
:ةياعرلا تايناكمإو ةيدسجلا
 ةنرم ةياعر مِّدقُنو ،حيرمو زاتمم فصقم انيدل ،كلذل
.راهنلا فصتنم لالخ ةيناجمو

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 زكرم OT Meschede
 يوبرتلا داشرإلا بتكم
 يسردملا داشرإلا زكرم
 يسردملا يعامتجالا لمعلا
 يضايرلا داحتالا
 يدانب ةرئاطلا ةركلا قيرف SSV Meschede
 صقرلل نورام ةسردم
 هيلبيزنإ ةيعمج (Ensible) ىلع بيردتلا) ةلجسملا 
(يعامتجالا لصاوتلا تاكبش
 بوكر ىلع بيردتلا) ةعطاقملا يف ةطرشلا مسق 

(يمالعإلا بيردتلا ،تالفاحلا
 بونجب ةصصختملا هيلوش خوه خاف ةيلك 
ايلافتسو

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

 صصح عبرألا يف انتسردم يف صصحلا لودج عبتي
 داوملا ددع للقن كلذبو .ةجودزملا صصحلا جذومن ىلوألا
 يذلا رمألا ،دحاو موي حابص يف اهسيردت نكمُي يتلا
 ةبيقح نزوو ةيلزنملا تابجاولا ذيمالتلا ىلع ففخُي
.ةسردملا

ةيناثلاو ىلوألا ةصحلا 9:00 ىلإ 7:30 ةعاسلا نم
ىلوألا ةحارتسالا ةرتف 9:20 ىلإ 9:00 ةعاسلا نم
ةعبارلاو ةثلاثلا ةصحلا 10:50 ىلإ 9:20 ةعاسلا نم

ةيناثلا ةحارتسالا ةرتف
ةسماخلا ةصحلا 11:55 ىلإ 10:50 ةعاسلا نم
ةسداسلا ةصحلا 12:45 ىلإ 12:00 ةعاسلا نم

وأ ءادغلا ةحارتسا
ةعباسلا ةصحلا 13:30 ىلإ 12:45 ةعاسلا نم
ةنماثلا ةصحلا 14:15 ىلإ 13:35 ةعاسلا نم
ةعساتلا ةصحلا 15:00 ىلإ 14:20 ةعاسلا نم

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

:ةباَّذجلا لمعلا تاعومجم ضورع نم ديدعلا

 جنرطشلا
 ةرئاطلا ةركلا
 ةشيرملا ماهسلا ةبعل
 يضايرلا دعاسملا ليهأت
 ةيقيسوملا ةقرفلاو لاروكلا
 مالفألا
 يلاجترا حرسم
 خانملا ةيامح
 ةيعيبطلا مولعو ةيتامولعملا ةسدنهلاو تايضايرلا 

(MINT) ةينقتلاو
 يلآلا ناسنإلا
(Jugend forscht) تشروف دنجوي ةقباسم 

:معدلاو ةيوقتلا سورد جمانرب

 FIT ("يعوطلا يدرفلا بيردتلا")
 رخآ صخش عم يوغللا لدابتلا ةقيرط "TANDEM" 

(مُّلعتلا تابوعص يف نودعاسي نويهيجوت ذيمالت)
 ةردابم HIFI (بهاوملل معد)
 تاقباسملا نم ديدعلا يف ةكراشملا
 ءالمإلا ىلع بيردتلا

:كلذ ريغ

 عساتلا فصلل ةيرايتخا صقر ةرود
 عباسلا فصلل ةيرايتخا صقر ةرود
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انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 ةيتامولعملا ةسدنهلاو تايضايرلل ةيفيرعت تارود 
 ةغلل تارودو ،(MINT) ةينقتلاو ةيعيبطلا مولعو
 سماخلا نيفصلل ةيضايرو ،(SPRINT) جامدنالاو
سداسلاو

 "سداسلاو سماخلا نيفصلل ةدامك "يعامتجالا مُّلعتلا
 اسنرفو ارتلجنإ عم يبالطلا لدابتلا
 ةروشملا ميدقتل نيملعملا نم قيرف
 تاعازنلا لحل جمانرب
 تواكسنيديم ةردابم (Medienscout)
 يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع بيردتلا
 ةسردملا فِعسُم
 14:30 ةعاسلا ىتح راهنلا فصتنم لالخ ةيناجم ةياعر
 ةحارتسالا ةرتف لالخ ةضاير
 فصقم
 ذيمالتلل ةبتكم
 IKG (تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تايساسأ) - 

سماخلا فصلا يف ميلعت مايأ
 نماثلا فصلا يف يلمعلاو ّينهملا هيجوتلا
 لضفأ" :ذيمالتلل زيمتملا ءادألل ةيونس ةزئاج 

"ةنيدم
 ايحن ةليمج ةنيدم :انراعشل اًقفو ةقثلا اهؤلمت ءاوجأ 

.اًضعب انضعبلو .اًعم اهيف

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 ايلافتسيو نيارلا لامش ةيالو يف ونيجول عورشم 
(Logineo NRW)
 تامولعملا لدابت ةصنم lo-net2
 ةيحول ةزهجأو ةلومحم رتويبمك ةزهجأ
 رتويبمك فرغ ثالث
 ةيكذ تاروّبَس
 يمقر يتاذ ملعت زكرم
 يكلسال تنرتنإ ةكبش

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 ةيعيبطلا مولعو ةيتامولعملا ةسدنهلاو تايضايرلا 
(موجن 3) ةدودو ةسردم - (MINT) ةينقتلاو

 

 ةسردملا ةدوج متخ - فسينويلا

؟انعقوم ام

 هديشيم تداتش ريد مويزانموج ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا
يكام-تسوجوأ سرادم عَّمجُم يف
Schederweg 55
59872 Meschede

 02 91 / 99 38 - 0
 02 91 / 99 38 - 99

 post@gymnasium-meschede.de
 www.gymnasium-meschede.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

طقف اًيمقر حوتفملا بابلا موي
:تانايبلا ليجست تارتف
2021 طابش/رياربف 20 ىتح 17 نم

13:00 ىلإ 8:30 ةعاسلا نم :ةعمجلا ىلإ ءاعبرألا
18:00 ىلإ 14:00 ةعاسلا نم و
12:00 ىلإ 9:00 ةعاسلا نم :تبسلا

 تانايب ليجست نم نآلا ىتح نيدكأتم ريغ متنك اذإ
 ديدحتو اًيفتاه انب لاصتالا ىجرُي ،انتسردم يف مكلفط
.ةروشملل دعوم
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ةيوناثلا هيلوش رادنوكيس ةسردم
شيفتسيب - جربسلوأ
Am Schwesternheim 5

59939 Olsberg

؟نحن ْنَم

 دحأ اهتفصب- ةيوناثلا هيلوش رادنوكيس ةسردم مِّدقُت
 يمازلإ لماك يسارد موي لالخ نم -ةيجامدنالا سرادملا لاكشأ
.ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا راطإ يف ًالماش اًيسردم اًضرع

 كلذكو ّينهملا ليهأتلا نم ٍلك ىلإ ذيمالتلا دادعإ انه متيو
.يلاعلا ميلعتلاب قاحتلالا

.ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا تاداهش عيمج ىلع لوصحلا نكمُي

 ةلماش ةسردم يه ةيوناثلا جربسلوأ-شيفتسيب ةسردم
 تاجايتحالا يوذ ىتح اًبسانم اًمعد ذيمالتلا عيمج معدل ةلهؤم
.ةصاخلا ةيميلعتلا

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 شيفتسيب-جربسلوأ هيلوش رادنوكيس ةسردم نواعتت
 ةينهملا تايلكلاو ةماعلا ةيوناثلا سرادم عم اًقيثو اًنواعت
.ذيمالتلل سلس لاقتنا نامضل نوليربو هديشيم يف

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

صصحلا ةيادب 7:30 ةعاسلا
 نينثإلا مايأ صصحلا ةياهن
سيمخلاو ءاعبرألاو 15:15 ةعاسلا

 ءاثالثلا يموي صصحلا ةياهن
ةعمجلاو 12:50 ةعاسلا

ىلوألا ةحارتسالا ةرتف ةقيقد 20
ةيناثلا ةحارتسالا ةرتف ةقيقد 15
ءادغلا ةحارتسا ةقيقد 50

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 لمع تاعومجم رفوتت ،ةيسيردتلا ةيلمعلا ىلإ ةفاضإلاب
 نم فوفصلل -يمازلإ لماك يسارد موي ةسردم انتفصب-
.7 ىلإ 5

 ةيناكمإ نماثلا فصلل ةيليمكتلا سوردلا لالخ نم مِّدقُن
 ةسردم ىلإ لاقتنالل ريضحتلا وأ ىرخأ ةيبنجأ ةغل مُّلعت
.لمعلل ةقاعإلا يوذ زيهجت وأ ةماعلا ةيوناثلا

 ةضايرلا تالاجم يف ضورع نيب رايتخالا اًضيأ نكمُي
 كلذكو لصاوتلا / مالعإلا ،ةفاقثلا / عادبإلا ،ةحصلا /
.ةيعامتجالا اياضقلا / ةيعمتجملا اياضقلا

 ةحارتسا لالخ ءاخرتسالاو بيردتلل ضورع رفوتت
.ءادغلا

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 شيفتسيب-جربسلوأ هيلوش رادنوكيس ةسردم تدارأ دقل
 وحنلا ىلع طقف هيف لفطلا زَّهجُي ال اًناكم نوكت نأ ةدشب
 اًمعد لفطلا معدت نأ اًضيأ تدارأ لب ،ةايحلاو لمعلل لثمألا
 طاقنو هتاراهم لالخ نم ةلقتسم ةيصخش هتفصب اًيلاثم
 يوذ لافطألا وملعمو نويداعلا نوملعملا نواعتيو .هتوق
 اًعم نويعامتجالا نويئاصخألا كلذكو ةصاخلا تاجايتحالا
.فدهلا اذه قيقحتل تاصصختلا ددعتم قيرف يف

 ىلإ ةيسردملا ةلحرلا لالخ نم ،ركبم تقو يف عِّجشُن
 عمتجملا" :راعش تحت) سماخلا فصلا يف جريبسرفيإ
 تاراهملا ىلع بيردتلا لالخ نم كلذكو ("لصف نع ةرابع
 فطاعتلاو نواعتلا ىلع ،سداسلا فصلا يف ةيعامتجالا
.يعاولا حماستلاو
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جربسلوأ

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

.لصف لك يف (Visu-Board) ةيمقر ةروبس رفوتت

 Logineo) ةيميلعتلا ةيباحسلا ةركاذلا كلذك مدختسنو
NRW)، يمقر لكشب ةيميلعتلا داوملا ريفوتل.

-Logineo Mes) رجنسام ونيجول ةباوب دادعإ اًثيدح متو
senger) اًضيأ ذيمالتلا عم اًيمقر لصاوتلل.

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

؟انعقوم ام

-جربسلوأ هيلوش رادنوكيس ةسردم
شيفتسيب
:ناَّرقم اهيدل انتسردم
جربسلوأ يف يسيئرلا رقملا
Am Schwesternheim 5
59939 Olsberg

 0 29 62 / 97 61 80
 0 29 62 / 97 61 88
 sekretariat. olsberg@@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

اًدوجوم دعُي مل - شيفتسيب يف يعرفلا رقملا
Zum Schulzentrum 1
59909 Bestwig

 0 29 04 / 97 68 22 81
 0 29 04 / 97 68 22 50
 sekretariat.bestwig@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

ةيتامولعملا ةيسمألا
 يف 19:00 ةعاسلا 2020 يناثلا نيرشت/ربمفون 26
ةسردملا ةعاق

نيِّرقملا الك يف تانايبلا ليجست ةرتف
2021 طابش/رياربف 26 ىتح 16 نم
12:30 ىلإ 8:30 ةعاسلا نم

طابش/رياربف 24
18:00 ىلإ 16:00 ةعاسلا نم
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جربنزتليف مأ هلوش ةسردم
ةيلهألا ةيساسألا ةسردملا
ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا ،جربنلامش ةنيدم يف

Obringhauser Straße 38

57392 Schmallenberg

؟نحن ْنَم

 اًيلاح سّردنو ،لماكلا مويلا ماظنب لمعت ةلماش ةسردم نحن
.ًالصف 18 يف اًذيملت 375 ـل
 نيسردم ةعبرأو ،ًاليمز 42 سيردتلا ةئيه ءاضعأ مضي
 نييئاصخألا نم نينثاو ،ىقيسوملل نييجراخ
 ةددعتم قرفلل دحاو صصختمو ،ةسردملاب نييعامتجالا
.اًضيأ ةسردملاب صاخ بلك انيدلو .نهملا
 حنمنو رشاعلا فصلا ىلإ سماخلا فصلا نم سّردن نحن
 فصلا دعبو ،عساتلا فصلا دعب ةيساسألا ةسردملا ةداهش
 ةينهملا ةداهشلاو (أ جذومنلا نم رشاعلا فصلا) رشاعلا
.(ب جذومنلا نم رشاعلا فصلا) ايلعلا
 ةلاصو اًديج اًزيهجت ةزهجم ةصصختم فرغو فوفص انيدل
 اهمادختسا نكمي يتلا فرغلا نم ديدعلاو ةيثالث ةيضاير
 ،ءادغلا ةحارتسا ءانثأ يف .لماكلا مويلا نم ءزجك اًضيأ
 ةفرغو ،بعلو ةحارتسا ةفرغو ،ريبك فصقم انيدل دجوُي
.ياشلا عنصل خبطمو ،ءاخرتسا

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 تاكرشلاو تايعمجلا نم ديدعلاب ةقيثو ةلص ىلع نحنو
.جربنلامش ةنيدم يف تاسسؤملاو
 ،بابشلل نفلا ةسردم عم قيثوو مظتنم نواعت كانهو
 .يراتورلا ءاضعأو ،(Förderband) دناب رادروف عورشمو
 ةنيدملا يف تاكرشلا نم ديدعلا عم رشابملا لاصتالا دعُيو
 هيجوتلا قايس يف اًصوصخو ،انل ةبسنلاب اًمهم اًرمأ
 ةلاكو اهب موقت يتلا ةمظتنملا تارايزلا لثمُتو .يفيظولا
.اًضيأ انه ةغلاب ةيمهأ ةسردملا ىلإ لمعلا
.مدقلا ةركل يناملألا داحتالا عم اًضيأ نواعتنو
 نم مظتنم معد كانه ،يئيبلا فيقثتلاب قلعتي اميفو
.تاباغلا ةرادإ
 تالفح لالخ نم ةنيدملا يف ايلع تاسسؤم عم تالص كانهو
 ةيلحملا ةطرشلا لمعتو .ارتسكروألا فوفصل ةيقيسوم
 ضورعو نيعوطتملا ةسردملا قيرط يدشرم ةقفارم ىلع
.برق نع تاجاردلا يبكار

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

:ذيمالتلا عيمجل ةيمازلإ ةيلاتلا ديعاوملا نوكت

ءاثالثلاو نينثإلا مايأ
سيمخلاو 14:45 ىلإ 7:45 ةعاسلا نم

ءاعبرألا مايأ 15:35 ىلإ 7:45 ةعاسلا نم
ةعمجلا مايأ 13:05 ىلإ 7:45 ةعاسلا نم

 ةفاضإلاب .ةقيقد 45 انيدل ةيسارد ةصح لك قرغتست

 كانه ،ةعبارلاو ةيناثلا نيتصحلا دعب نيتحارتسالا ىلإ
.ةسداسلا ةصحلا دعب ةقيقد 55 اهتدم ءادغ ةحارتسا
.سداسلاو سماخلا نيفصلل ةيمازلإ ةصحلا نوكت
 متي نأ لمتحُي يتلا صصحلا ضيوعت اًمئاد متيس
 دامتعالا نم ءابآلا نكمتي ىتح ،فوفصلا ذه يف اهتيوفت
.صصحلا ديعاوم ىلع نامأب

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 ذيمالتلا عيمجل ،سيمخلا ىلإ نينثإلا مايأ نم حمسُي
.فصقملا يف ةنخاس ةبجو لوانتب عاتمتسالاب
 يف ضورعلا نم ديدعلا رفوتت ،ءادغلا ةحارتسا يفو
 مامجتسا فرغ اًضيأ كانه .ينفلاو يضايرلا لاجملا
 يف يعامتجالا لمعلاو ةياعرلا ومدقم اهيلع فرشي ةفلتخم
.ةسردملا
 ،(DFB) مدقلا ةركل يناملألا داحتالا عم نواعتلا نم ءزجكو
.بابشلل داحتالا معدل بيردت كانه
 ليخلا بوكر ةعاق يف يجالعلا تاجاردلا بوكرل ضرع دجوي
.رغصألا تاونسلا يف لافطألل نشريكريبوأ يف
 ةسداسلا فوفصلل مايأ ةدعل دتمت ةيسردم تالحر مظنن امك
 ةصرفلا عباسلا فصلل حاتُتو .ةرشاعلاو ةنماثلاو
 لابج ةقطنم يف ديلجلا ىلع جلزتلل ةلطع يف ةكراشملل
.بلألا
 قطانملا يف ةيفاقثلا ضورعلل ةيموي تالحر مدقنو
.ةديعبلاو ةبيرقلا

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 فص نيب نم سماخلا فصلا يف انذيمالت راتخي
 يف لفط لك ملعتي .لمعلا ةشرو فص وأ ارتسكروألا
 ىرجُتو .لوبطلا وأ خفن ةلآ ىلع فزعلا ارتسكروألا فص
.فصلا ارتسكروأ يف تافوربو ةريغص ةيعامج تافورب
 نيفصلا نم لافطألا لمعيف ،لمعلا شرو فوفص يف امأ
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جربنلامش

 نوؤدبي ثيح .ةفلتخم لمع شرو عبرأ يف سداسلاو سماخلا
 ةنسلا يفو .حرسملا ةشرو اهيلتو ،ةضايرلا ةشروب
.ةسدنهلا ةشروو يلزنملا ريبدتلا كانه ،ةيناثلا
 تاساردلا صصخت انلعج ،سداسلاو سماخلا نيفصلا يفو
.اًتباث اًصصخت ةيمالعإلا

 نم تابيردت ىلع لمعلا متي ،لمعلا صصح يف
 متي ثيحب ،صصختم معدب ةيسيئرلا تاصصختلا
 جرد لفط لكل .ريبك دح ىلإ ةيلزنملا تابجاولا ليلقت
 كلذ ىلإ امو بتكلا لظت ثيحب ،فصلا ةفرغ يف صاخ
.ةسردملا يف
 نم نكمم ددع ربكأل سيردتلا لصفلا وسردم ىلوتيو
.لوصفلا يف تاعاسلا

.ةرجاهملا لوصألا يوذ نم لافطألل ةغللا زيزعت تارود مّدقنو

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 ةمدخو ويديفلا ضرع زاهجب ةزّهجم فوفصلا فرغ عيمج
.توص رّبكمو ضرع ةشاشو (Apple-TV) يف يت لبآ
 يتفرغ ىلإ ةفاضإلاب داب يآ زاهج 155 نم رثكأ مّدقن امك
.اًدعقم 20 اهنم لكب رتويبمك
 ةزهجأك وأ فصلا ةعومجم نمض داب يآلا ةزهجأ مادختسا نكمي
 ،يلزنملا رجحلا ةلاح يفو .ةيساردلا لوصفلا يف ةيدرف
.يلزنملا ملعتلل ةحاتم نوكت اهنإف
 ،ةبلطلا عيمج اهمدختسي يتلا ةمهملا تاقيبطتلا نمو
 .(keynote) تون يكو (pages) سچداب يقيبطت
 ىلع بيردتلل "padlet" تلداب تاصنم اًضيأ مدختسُتو
 ويديفلا عطاقم دادعإ دعُيو .لاثملا ليبس ىلع تادرفملا
.ةصحلا نم اًءزج ةيحيضوتلا
 روص ةعومجم دجوت ،ةيمازلإلا صصحلاب قلعتي اميفو
 تاذ ةيمقرلا تاريماكلا نم ديدعلاب اًديج اًزيهجت ةزهجم
.ةسكعنملا ةسدعلا
.ايجولونكتلا صصح يف وجيللا توبور مادختسا متيو
-Logi) ونيجول ميلعتلا ةرادإ ماظن مادختساب لمعن نحن
neo) مّلعتلا ةصنم مدختسنو (logineo-lms).

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

:مدقلا ةرك ةسردم - مدقلا ةركل يناملألا داحتالا
 يوذ نيبعالل مدقلا ةرك ىلع صاخلا بيردتلل جمانرب
ةزيمملا بهاوملا

 

يفيظولا هيجوتلا لاجم يف ةزيمتملا تازاجنإلا ةزئاج
زييمتلا ةحفاكم تاعورشم

؟انعقوم ام

جربنزتليف مأ هلوش ةسردم
ةيلهألا ةيساسألا ةسردملا
ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا ،جربنلامش ةنيدم يف

Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

 0 29 72 / 4 80 51
 0 29 72 / 4 80 53

 149950@schule.nrw.de
 www.schule-am-wilzenberg.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 تبسلا موي انيدل حوتفملا بابلا موي ماقُي نأ ضرتفُي
 09:00 ةعاسلا نم 2021 يناثلا نوناك/رياني 23 قفاوملا
 اذه ميظنت نوكي نأ بجي ديكأت لكبو .12:00 ةعاسلا ىلإ
.ةيساردلا ةنسلا هذه يف اًصاخ مويلا

 ةقلعتملا تامولعملا رخآ ىلإ هابتنالا مكنم بلطن كلذل
.ةيمويلا ةفاحصلاو ةيئادتبالا سرادملاب
 12 ىلإ طابش/رياربف 19 نم تانايبلا ليجست ةرتف
 مكنكميو .ةسردملاب لمعلا ديعاوم يف 2021 راذأ/سرام
 دنع ةيدرف تاراشتسا تاسلجل قبسم دعوم ىلع قافتالا
.ةسردملا ةرادإ ىدل ليجستلا
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 لاير رنتسيك شيرإ ةسردم
ةيدادعإلا هيلوش
Leißestraße 3

57382 Schmallenberg-Bad Fredeburg

؟نحن ْنَم

"ةيناسنإلاو عادبإلاو حرملا"
 صخشلا لامعأ يف ةخسرتُملا ،ةيساسألا ميقلا هذه نإ
 ةدلاخ ةدئار راكفأ يه ،همساب اًنميت ةسردملا تيمُس يذلا
 عمتجملا يف شياعتلا حمالم مسرت ،انل ةبسنلاب
 يلونو ،اًملعم 30و اًذيملت 455 ةسردملا مضت .يسردملا
 نيب ديجلا نواعتلاو مجسنملا فلآتلل ةغلاب ةيمهأ
 لقن ربتعن .ةيسردملا ةايحلا يحاون عيمج يف نيكراشملا
 تافالخلا ةرادإو حماستلاو حاتفنالا لثم ،ةمهملا تايساسألا
 لماعتلاو فعضألا فرطلل زايحنالاو يدقنلا ريكفتلاو
 ىلإ ،انل ةبسنلاب كلذ ينعيو .اًكرتشم اًيدحت ،لوؤسملا
 ةيلالقتسالا معد صوصخلا هجو ىلع ،ةفرعملا لقن بناج
 ،لوألا ماقملا يف تاذلاب ةقثلاو يعامجلا لمعلا ىلع ةردقلاو
.رابتعالا نيعب اهلمكأب ةيصخشلا ذخأ كلذكو

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 بناج ىلإ ،اننإف ،انمهي يذلا ينهملا هيجوتلا لاجم يفو
 تاكرشلا نم ددع عم بثك نع نواعتن ،لمعلا ةلاكو
 رجربنلامش ةكرشو ةيوديلا نهملا ةفرغو تاسسؤملاو
-Schmallenberger Unterneh) تفنوكوست نمينرتنوأ
men Zukunft) ةماعلا ةيوناثلا سرادمو ةينهملا تايلكلاو 
 ةحاتإ يف ءالؤه لك دوهج دّحوي يذلا فدهلا لّثمتيو .ةطيحملا
.ذيمالتلا عيمجل ئفاكتمو رهبم لبقتسم
 ءاكرش ،ةسردملاب ةيفاقثلا ةايحلا لاجم يف ،انيدلو
 (Ensible) هيلبيزنإ ةيعمج يف نومزتلمو مهب قوثوم
 ةسردمو ،(Power of Rock) كور فوأ رواب ةطبارو ،ةلجسملا
 يفو .(Szenario) ويرانيس حرسملا يدانو ،بابشلل نفلا
 مهئافش نم سوؤيملا لافطألا راد نإف ،يعامتجالا لاجملا
 حتفيو ،نيمهملا انئاكرش نم دعُت (Balthasar) رازاهتلب
 ةديدج تالاجم اًمئاد (Lächelwerk) كريفلشيل داحتا انل
.ةمظتنملا عيراشملا عيباسأ يف ًالثم ،ةبرجتلل

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

 ةعاسلا يهتنيو 7:55 ةعاسلا يحابصلا سيردتلا أدبي
13:06.
 ةيميلعتلا لحارملل رهظلا دعب سورد كانه تناك اذإو
 نم ،ةقيقد 45 اهتدم ءادغ ةحارتسا دعب أدبت اهنإف ،ةيدرفلا
.15:25 ةعاسلا يهتنتو 13:51 ةعاسلا
 ءادغ لوانت ذيمالتلل نكمُي ،ءادغلا ةحارتسا ءانثأ يفو
.رواجملا ىقيسوملا ميلعت زكرم يف نخاس

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 هماهم صخشلا زجنأ :اذإ الإ ،زَّيمم ٌءيش كانه سيل نكل
 ةعومجم مدقن اننإف ،أدبملا اذهل انتسردم عابتاب .هسفنب
 تاعومجم راطإ يف سيردتلا تاقوأ جراخ ةطشنألا نم ةريبك
.لدابتملا معدلاو يعامتجالا مازتلالا لاجم يف ةصاخو ،لمعلا

 ،نويضايرلا نودعاسملاو ،تاعازنلا ضف ءاطسو دعُيو
 تارودو ،يلزنملا ريبدتلا ةعومجمو ،ةنتسبلا ةعومجمو
 ،(LRS) ةباتكلاو ةءارقلا فعض نم يناعي ْنَمل معدلا
 ،ةيصوصخلا سوردلا لدابتو ،ذيمالتلا سلجم ةطشنأو
 ،جراخلا يف ةفاضتسالا ضورع عم ةيحرسملا ضورعلاو
 رادل مظتنملا معدلا دعيو .ضورعلا هذه نم اًضعب طقف
 ةيمهأ اذ (Balthasar) رازاهتلب مهئافش نم سوؤيملا لافطألا
 ,Loud" يونسلا انناجرهم يفو .يسردملا عمتجملل ةصاخ
Louder -EKR" اننأ تبثن ،انتسردم ذيمالت همظني يذلا 
 يسردملا عمتجملا عم لافتحالا اننكميو ةفاقثلا قلخن
.فويضلا نم ديدعلاو

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 يف ةديحولا ةيدادعإلا ةسردملا نحن ،ىرخأ ةيحان نمو
 حاتُي ثيح .ةغللا يئانث اًعرف مدقت يتلا ةقطنملا
 لكشب ةيزيلجنإلا ةغللا ةسارد ،مهتبغر بسح ،ذيمالتلل
 اًءدب ايفارغجلا سِّردُن ،مزاللا زيهجتلا دعبو .اًقمعت رثكأ
 ةغللاب نماثلا فصلا نم اًءدب خيراتلاو عباسلا فصلا نم
.ةيزيلجنإلا
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 ناكم اهنأ ىلع ةسردملل رظنن ال اننإف ،ىرخأ ةهج نمو
 ريوطتلل ناكم اهنكلو ،"ىوتحملاب طبترملا مّلعتلل"
 ذيمالتو نيملعم انتفصب- انصرح دقو .اًضيأ يصخشلا
:دحاو أدبم يف انل ةبسنلاب ةمهملا ميقلا عمج ىلع -ءابآو
.اهمربأ يتلا تاقافتالاب مزتلأس

.مهرّدقأو نيرخآلا مرتحأس
.اهيلع قفتملا ديعاوملاب مزتلأس

.ميلعتلا حاجن نع لوؤسم انأ
.ةصاخلا يتامامتهاو يتاينمأ ةغايصل دعتسم انأ

.نيرخآلا ةدعاسمل دعتسم انأ
 تقولا يف هفدهو كرتشملا انلمع ساسأ يه تارابعلا هذه
.هتاذ

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 ةصصختملا فرغلاو ةيساردلا لوصفلا عيمج مضت
 ةيمالعإلا طئاسولا مادختسا حيتت ةيساسأ ةيمقر تادعم
 نّسحتيو جمانربلا اذه لمتكيسو .ةيمقرلا بيلاسألاو
 ةزهجألاو تامولعملا ايجولونكتل نيتفرغ ةفاضإب
 ملعتلا نيب عمجلا ّدعُيو .اًبيرق لصتس يتلا ةيحوللا
 انرواحم دحأ وه ملعتلا ىلع ّثحي يذلا يرظانتلاو يمقرلا
 ماظن ىلع اًضيأ دمتعن .يلاحلا تقولا يف ةيميلعتلا
 (تانايبلل) نمآلا لدابتلا حيتي ،ملعتلا ةرادإل يمقر
.ذيمالتلاو نيملعملا نيب
 كلت عم لماعتلا ىلع ذيمالتلا بيردت ىلع لمعنو
 ءوضلا يقلن نأ اًضيأ انمهي نكلو .ةديدجلا تايناكمإلا
 دعيو .ومنلا يف ذخآلا يمقرلا ملاعلا تالكشمو رطاخم ىلع
 يذلاو ،انيدل يعامتجالا لصاوتلا ةكبش ىلع بيردتلا
.ةيساسألا زئاكرلا نم ،ءابآلاو ذيمالتلا هرِّدقي

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 ةايحلا ثبي ام رثكأ يه ةلئسألا" :رنتسيك شيرإ تاملكب
 رارمتساب انسفنأ ريوطت ىلع لمعن نحن ."ءايشألا يف
 ىوس زئاوجلا ربتعن الو .اهعبتنل ةديدج فادهأ عضوو
.طقف ةيظحل تاطقل

 عمتجم ريدقت وه صاخ لكشب انمهي ام نإف ،كلذ عمو
 دحأ يف هنع انرّبع يذلاو ،انيدل ميقلا موهفمل رنتسيك
.انيدل ةمظتنملا تاعورشملا عيباسأ

؟انعقوم ام

.جروبديرف داب يف جربنلامش ةقطنم يف انتسردم عقت

 هيلوش لاير رنتسيك شيرإ ةسردم
ةيدادعإلا
جربنلامش ةنيدم يف
جروبديرف داب يف
Leißestraße 3
57392 Schmallenberg

 02974) 7056
 02974) 1012

 info@ekr-schmallenberg.de
 www.ekr-schmallenberg.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

-www.ekr ةيسيئرلا انتحفص ربع عالّطالا مكنكمي
schmallenberg.de لوح ةلماشو ةعونتم تامولعم ىلع 
 ءاقل يف مكيلإ تامولعملا ميدقت انرّسي امك .انتسردم
.ةيفتاه ةملاكم وأ يصخش

 تبسلا موي ماقُي نأ حوتفملا بابلا مويل ططخُملا نم
 .09:00 ةعاسلا نم 2021 يناثلا نوناك/رياني 16 قفاوملا
 ربع بسانملا تقولا يف ةقدب ليصافتلاب مكغلبُنس
 اذإ .ةفاحصلاو تنرتنإلا ربع ةيسيئرلا انتحفص
 ،ءابولا ببسب ةسردملا ىلإ ةرايز ةحاتإ نم نكمتن مل
 ةيدرفلا جماربلا حيتنو اًيمقر تامولعملا مكل رفونسف
.ةروشملا ىلع لوصحلل

 مكيلع ام ،تقو يأ يف اًيصخش مكيلإ ثدحتلا اننكميو
.انب لاصتالا ىوس

 19 نم مداقلا يساردلا ماعلل تانايبلا ليجست ةرتف
.2021 راذآ/سرام 12 ىلإ 2021 طابش/رياربف
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 مويزانميج سشيتداتش ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا جربنلامش
Obringhauser Straße 38

57392 Schmallenberg

؟نحن ْنَم

ىلوألا ةيوناثلا ةلحرملا يف اًذيملت 332

ةيناثلا ةيوناثلا ةلحرملا يف ذيملت 200

نوبردتم نوملعم 5 ،اًمِّلعُم 44

(G9) ةماعلا ةيوناثلا ةسردملا

 فصلا نم ةيادب) ةيزيلجنإلا :ىلوألا ةيبنجألا ةغللا
(سماخلا

 ةيادب) ةينيتاللا وأ ةيسنرفلا :ةيناثلا ةيبنجألا ةغللا
(عباسلا فصلا نم

ةينيتاللا وأ ةيسنرفلا :ةثلاثلا ةيبنجألا ةغللا

 مولعلا ،تامولعملا ايجولونكت ،ةيعيبطلا مولعلا :لئادب
(ةغللا ةيئانث) ةيعامتجالا

رشاعلاو سداسلا نييساردلا نيفصلل ةيسردم تالحر

رشع يناثلا يساردلا فصلل ةيسارد تالحر

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 هيكلاف ةكرش :ةنهملا رايتخال هيجوتلا (Falke)

 جربنلامش يف بابشلل نفلا ةسردم :نفلا

 ةيعمج :يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع بيردتلا 
ةلجسملا (Ensible) هيلبيزنإ

 شتوجنال ةيميداكأ :تاغللا (Language Academy)

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

صصحلا ةيادب 7:45 ةعاسلا
ةجودزملا ةصحلا / ةصحلا ةدم ةقيقد 90 / 45

ةحارتسالا ةرتف
9:40 ىلإ 9:20 ةعاسلا نم

11:30 ىلإ 11:15 ةعاسلا نم

 فوفصلل صصحلا ةياهن
10 ىلإ 5 نم 12:50 ةعاسلا

 ةلحرملل صصحلا ةياهن
ايلعلا 15:35 ةعاسلا

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 جذامن لمع ،ةينابسإلا ةغللاب ًالثم) لمع تاعومجم 
(نفلا ،خبطلا ،تاراطقلل

 فلد ةداهش :ةيوغل تاداهش (DELF) / جدربماك (Cam-
bridge) نشكأ نإ شلجنإ جمانرب ةداهش ،ةءافكلل 
(English in Action) (ةيفيص تارود)

 ةكرح ىلع يوطنت ةطشن ةحارتسا

 يتاذ ملعت زكرم

 لافطألا ضايرل ةءارقلا ةياعر

 ةيضاير مايأ ،تاعورشم ءارجإ مايأ ،ةيسردم تالافتحا

 ةصروبلا ةاكاحم ةبعل ،(Känguru) وروجناك ةقباسم 
(Planspiel Börse)

	تكجورب لبين عورشم (Nepal-Projekt) نواعتلاب 
(ةلجسملا (Lichtblick) كيلبتشيل ةيعمج) عم

 تارثعتلا ةياعر

 لوصحلا) ةياعرلا قفارم يف ةيعامتجالا ةكراشملا 
((Social Award) درووأ لايشوس ةزئاج ىلع
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انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 ةيلوؤسملا بجومب ميلعتلا :ةسردملا فيرعت فلم
اًيساسأ اًنكر اهرابتعاب

 مولعو ةيتامولعملا ةسدنهلاو تايضايرلا ملع ضورع
 ةغللا ةيئانث ضورعلاو (MINT) ةينقتلاو ةيعيبطلا
 يف (ةيعامتجالا مولعلاو ةسايسلاو خيراتلا تالاجم يف)
يمازلإلا مسقلا

 ةنسلا نم ةيادب ةفسلفلا / تامولعملا ايجولونكت
ةسماخلا ةيساردلا

 تاعورشم ،ةسردملا ةلفح ،ةسردملا ةقرف ،ةسردملا لاروك
ةيحرسم

ةيضاير تاقباسم

ةيسردم ةيبط تامدخ

 سكويريميو يتنيدم عم يبالط لدابت جمانرب
سغنتسيهو

ةيبنجأ تاغلب نيلسارم ليهأت
((Language Academy) شتوجنال ةيميداكأ)

ةيمقرلا تاودألا ام
؟اهمدختسن يتلا

لقتسملا لمعلل يلآ بساح اتفرغ

تامولعملا ايجولونكتل ةفرغ كلذكو يلآ بساح ةفرغ

ةزهجمو ةثيدح ةصصختم فرغ

(ةراعتسالل) ةديج داب يآ ةزهجأ

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

2020 ماعل ةيبوروألا ةقباسملا يف ةلودلا ةزئاج

2020 خانملا ةيامح ةزئاج

DKMS ةداهش

؟انعقوم ام

 ةيوناث ةسردم جربنلامش مويزانميج سشيتداتش ةسردم نإ
 فص لكل لوصف ةثالث نم نوكتت لماكلاب ةروطتم ةماع
.اًذيملت 530 يلاوح اهبو يسارد

.ينورتكلإلا انعقوم ىلع ىرخألا تامولعملا عيمج نودجت

 جربنلامش مويزانميج سشيتداتش ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg
 0 29 72 / 4 71 34
 0 29 72 / 4 72 35

 info@gymnasium-schmallenberg.de
 gymnasium-Schmallenberg.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

حوتفملا بابلا موي
 ىلإ 8:30 ةعاسلا 2021 يناثلا نوناك/رياني 30
13:00
.قبسم دعوم ديدحت دعب الإ ةكراشملا نكمُي ال

تانايبلا ليجست ةرتف
2021 راذأ/سرام 11 ىتح طابش/رياربف 12 نم
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 هيلوش تبواه ستفاشنياميج ةسردم
ةيساسألا
نردنوز
Berliner Straße 57

59846 Sundern

؟نحن ْنَم

 ،يسارد فص لك يف لوصف 4 ىلإ 3 نم اهب ةسردم نحن
 اهب مَّلعتيو نايعامتجا نايئاصخأو اًملعم 41 اهب لمعيو
.اًذيملت 458
عمتجم نحن
،مارتحاب اًضعب هضعب عيمجلا لماعُي
 نوملعتيو فوخ نود ءاطخأ باكتراب هيف عيمجلل حمسُي
،ءاطخألا هذه نم
،ديلاو بلقلاو لقعلاب بهاوملا هيف زّزعتتو
،ةديدجلا راكفألا ىلع حتفنُم عمتجم
،مهسفنأب ذيمالتلا ةقث هيف زّزعتتو رّوطتت
،مهتايحل طيطختلا يف ذيمالتلا ةدعاسم هيف متت
،ةموهفم ةقيرطبو ءادألا ىلع ًءانب هيف مييقتلا متي
،ماظتناب روطتي
.اهيلع قفتملا ةكرتشملا دعاوقلا عيمجلا هيف مرتحي

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 ينهملا ليهأتلا ةيميداكأ
 هوأ سنيآ ةردابم "einsU" (نردنوز يف ةكرش)
 فوهرديم زنارف ةكرش (Franz Miederhoff oHG) 
ةنماضتملا

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

ىلوألا ةصصختملا ةصحلا 9:00 ىلإ 8:00 ةعاسلا نم

ةحارتسا ةرتف قئاقد 5

ةيناثلا ةصصختملا ةصحلا 10:05 ىلإ 9:05 ةعاسلا نم

ةحارتسا ةرتف ةقيقد 20

فوفصلا عيمجل معد ةصح 10:55 ىلإ 10:25 ةعاسلا نم

ةحارتسا ةرتف قئاقد 5

ةثلاثلا ةصصختملا ةصحلا 12:00 ىلإ 11:00 ةعاسلا نم

ةحارتسا ةرتف ةقيقد 15

ةعبارلا ةصصختملا ةصحلا 13:15 ىلإ 12:15 ةعاسلا نم

رهظلا دعب ام ةياعر ةرتف 14:05 ىلإ 13:15 ةعاسلا نم

تاعورشم ،ةيلزنملا تابجاولا ىلع فارشإلا ،ءادغلا

ةسماخلا ةصصختملا ةصحلا 15:50 ىلإ 14:05 ةعاسلا نم

ةسداسلا ةصصختملا ةصحلا 15:35 ىلإ 14:50 ةعاسلا نم

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 ةيسردملا تابجاولا ىلع فارشإ
 ةينهملا تالاجملا فاشكتسال مايأ
 يلمع بيردت
 ةيلحم تاكرش عم تاعورشم
 تاعانصلاو نداعملا لاجم تامولعم ةنحاش ةرايز 

:ةيئابرهكلا
 IW ةسسؤم - ةيح ةشياعم ينهملا ليهأتلا نهم ةشياعم 

Medien
 ةيدادعإلا ةسردملا ةعاق يف ةيفاقث تايلاعف روضح
 مهتاعاق يف ةيجراخ تاعومجم نم ةمدقم ةيحرسم ضورع 

ةصاخلا
 ةسردملاو ةفاقثلا
 يعامتجا يئاصخأ نم ةمدقم تاراشتسا
 يوبرتلا داشرإلا بتكم عم نواعتلا
 نواعتلاب تنرتنإلا مئارج لاجم يف ةياقولل عيراشم 

ةطرشلا عم
 رابكلا ميلعت ةسردم عم نواعتلا
 ةلطعلا جمارب يف ةطاسولا
 ةغللا معد تارود
 لمعلا ةلاكو عم نواعتلاب ةروشم تاثداحم
 ةيسردم تالحر
 ةيعمج ىلإ ةيموي تالحر DASA
 تروفرإ/رمياف ةنيدم ىلإ ةيسارد تالحر
 تايتفلا/نايتفلا موي

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

"انضعبل انضعب عم دغلل مويلا ملعتن"
 يف اًضيأ أدبملا اذه سكعنيو .أدبملا اذه قوف اًيموي شيعن
.تافاقثلا ةددعتم ةيسردملا ةايحلا
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 ميلعتلا ةيناكمإ عم ،تافاقثلا ةددعتم ةئيب يف انه مّلعتن
 سرادم عم لصاوتلا مهاسُيو .ةكارش تاقالع ةماقإو مألا ةغللاب
.بوعشلا نيب مهافتلا يف اينابلأو ايلاطيإ يف

 عيباسأ 3 نمضتي اًزراب اًينهم اًهجوت صاخ لكشب دِّيؤنو
 ةعساتلا نيتيساردلا نيتنسلا يف يلمعلا بيردتلا نم
 فصلا يف ةليوط ةرتفل يلمع بيردت كلذكو ،ةرشاعلاو
 ماقُت ،ةمَّدقُملا ةيلمعلا تابيردتلا ىلإ ةفاضإلابو .A10
 مهاسُيو .ةفيظو ىلع روثعلا ةلحرم راطإ يف تاعورشم اًمئاد
 غربسنرآ يف ّينهملا ميلعتلا زكرم عم قيثولا نواعتلا
 يف ينهملا بيردتلا ةيميداكأو رابكلا ميلعت ةسردمو
.حجانلا ينهملا نيوكتلا يف ،نردنوز
 تاكرشلا عم ةلاَّعفلا ةكراشملاو زاتمملا نواعتلا اًضيأ معدي
 ةلحرملا ("einsU" هوأ سنيآ ةردابم يسسؤم ةطبار) ةيلحملا
.ةفيظولا ىلإ ةسردملا نم ةيلاقتنالا
-Ski) "تكجورب-يكس" انعورشمب رختفن ،كلذ نع ًالضف
Projekt) بهذي ثيح .تاونس 10 اًبيرقت ذنم هاعرن يذلا 
 ددعب اًعم قلحزت ةلحر ىلإ ماع لك سداسلا فصلا ذيمالت
 ىدحإ تلوت ،نيماع ذنمو .اًذيملت 75 ىلإ لصي ذيمالت
 جلزتلا وبق حيتُيو .عورشملا اذه ةياعر ةيلحملا تاكرشلا
 ذيمالتلا عيمج زيهجت ةيذحألاو تاجالزلاب دوزملا صاخلا
.اًبيرقت
 ."لحنلا عورشم" يف لاَّحنلا انمعدي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 فص" هيلع قلطُي ام اًبيرقت نيماع ذنم اًيلاح دجوُيو
 لحنلا تارمعتسمب فصلا اذه متهيو ،انب صاخلا "لحنلا
 لسعلل قِّوسُيو ،انتسردم ةقيدح يف ةسردملاب ةصاخلا
.جتَنملا
 دقو .ةيرانلا تاجاَّردلا يف سرادملا نيب ةرود اًضيأ مِّدقُن
 ةسردملا نم ذيمالت ةرودلا كلت يف ىضم اميف كراش
.ةيران ةجارد ةدايق ةصخر ىلع اولصحو ،ةيوناثلاو ةيدادعإلا

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 اًيجيردت ةسردملا زيهجت متي ،ةنمقرلا ةيلمع راطإ يف
 ثيحب ،رتويبمكلا ةزهجأ نم ديزمو ةيحوللا ةزهجألاب
 ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا مادختساب لمعلا ريوطت متي
.ةيرظانتلا طئاسولا مادختساب لمعلا بناج ىلإ رارمتساب

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 يفيظولا رايتخالا متخ (Berufswahlsiegel) ةيالول 
ايلافتسيو نيارلا لامش
 2014 ةيعامتجالا بابشلا ةزئاج
 2014 جامدنالا ةزئاج
 يإ ويلبد رآ ةزئاج (RWE) 2015 خانملا ةيامحل
 لحنلا ءاقدصأ نحن" :ةزاتمم ةسردم"
 اهيف شيعت يتلا ابوروأ" 2019 زنجيفوروي - 
"كتردابم

؟انعقوم ام

	نردنوز يف ميلعتلا ةبضه زكرم يف

 هيلوش تبواه ستفاشنياميج ةسردم
نردنوز يف ةيساسألا
Berliner Straße 57
59846 Sundern

 0 29 33 / 20 91
 0 29 33 / 32 34

 sekretariat@hauptschule-sundern.de
 www.hauptschule-sundern.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 رياني 22 موي يف هل ططخُم - حوتفملا بابلا موي/
 طيطختلا نكمُي ال ،كلذ عمو) 2021 يناثلا نوناك
 دق - يلاحلا انوروك سوريف عضو لظ يف هتماقإل
(رمألا مزل اذإ هءاغلإ وأ هليجأت بجوتي

 فتاهلا ربع دعوم ديدحت دعب
 يذلا عوبسألا يف تانايبلا ليجست تاءارجإ لالخ 

ناجرهملا يلي
 نم ليوحتلاب اوماق ْنَمل ءابآلا تامولعم ةيسمأ يف 

ةسردم
 رومألا ءايلوأ عامتجا يف
 ينورتكلإلا انعقوم ىلع
 ةيصخش ةثداحم يف
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 هيلوش لاير سيشيتداتش ةسردم
ةيدادعإلا نردنوز
Rotbuschweg 28

59846 Sundern

؟نحن ْنَم

:لِّثمن نحن
مارتحالا
لقتسملا لمعلا
فارتعالا
قُّوفتلا
نيلقتسملا ذيمالتلا
ةعاجشلا
يِّدحتلا
زُّييمتلا
مّلعتلا يمئاد مهنأب نوزيمتي نيمّلعم
 34و اًذيملت 485 لالخ نم روطتلا ةلصاوم اًمئاد لواحن
 دنع ذيمالتلا ةدعاسم يف انفده لثمتي .اًيلاح انيدل اًملعم
 ةركف ديطوتو مهتاردق راهظإو ،سماخلا فصلا ىلإ لاقتنالا
.ذيملت لك ةيلالقتسا ةيوقتو لصفلا عمتجم

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 تاكرشلا نم ديدعلا عم ّينهملا هيجوتلا راطإ يف نواعتن
 ."einsU" هوأ سنيآ نردنوز عورشم ةردابم عمو ةيلحملا
 لوصحلا ةيناكمإ انذيمالتل ةكراشملا تاكرشلا حيتُت
 متهتو ةفلتخملا لمعلا تالاجم ىلع ةِّيلوأ ةقيقد ةرظن ىلع
 .ناكملا ةدوج معدتو لبقتسملل ينهم ليهأت نكامأ ريفوتب
 رفوتي .لاجملا اذه يف لمعلل ةيداحتالا ةلاكولا انمعدت امك
 ةروشم مِّدقُم انتسردم يف ةيرودلا ةراشتسالا تاقوأ لالخ
.ذيمالتلل ةراشتسالا ميدقتل صصختم
 ةياعرلا ةيلوؤسم دنالرواس يف ةيعامتجالا ةمدخلا لّمحتتو
 .15:30 ةعاسلا ىتح انتسردم يف رهظلا دعب ةرتف يف
 اذهب ةصاخ سداسلاو سماخلا نيفصلا ذيمالت ديفتسي
.ضرعلا

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

صصحلا ةيادب 8:00 ةعاسلا
ةسداسلا ةصحلا ةياهن 13:20 ةعاسلا
ةعباسلا ةصحلا ةياهن 14:15 ةعاسلا
ةنماثلا ةصحلا ةياهن 15:00 ةعاسلا
ىلوألا ةحارتسالا ةرتف 9:52 ىلإ 9:30 ةعاسلا نم
ةيناثلا ةحارتسالا ةرتف 11:42 ىلإ 11:25 ةعاسلا نم

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 مهتاردقو مهلويمب قلعتي اميف انذيمالت معدن يك
:ةيلاتلا لمعلا تاعومجم مِّدقُن ،ةيدرفلا

 (لاروكلا ،ىقيسوملا) ةيقيسوملا لمعلا ةعومجم

 اتريبور ةردابم لمع ةعومجم (Roberta)

 تاعازنلا ضف ءاطسو لمع ةعومجم

 ةيلوألا تافاعسإلا مدقم /ذيمالتلا فعسم

 ةركلا ةضايرو يضايرلا دعاسملا لمع ةعومجم

 عورشم JuleA (نسلا رابك نومِّلعُي بابشلا)

 تناسار ويدار (Rasant)

 بدألا لمع ةعومجم

 (ذيمالت نودعاسُي ذيمالت) نيملعملا

 ةيلاتلا ةطشنألا مِّظنُي يذلا انيدل ذيمالتلا سلجمب رخفن
:ًالقتسم اًميظنت

 تاصاّصملاب بحلا ديعل جيورتلا
 لافنركلاب لافتحالا
 الوقن سيدقلا ةيلاعف
 لدابتلا كلذكو اهمدقن يتلا ةيقيسوملا ضورعلا لِّثمُت
 .انتازيمم زربأ اسنرف عم يبالطلا

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 نم انذيمالتل ةيعامتجالاو ةينهملا تاراهملا زيزعت ديرن
.حاتفنالاو دولاو ةوقلاو ةقثلا لالخ

 ةيتاذلا ةيلوؤسملا معد سيردتلا ةيلمع لالخ متي 
 اًمعد ةيعامتجالا تاراهملاو سفنلاب ةقثلاو لالقتسالاو
.ينواعتلا ملعتلا نم ةعونتم لاكشأ لالخ نم اًيجهنم

 ضورعلاو تارضاحملا لالخ ذيمالتلا ملعتي 
 لمعلاو يعامجلا لمعلا اهنيب نم رومأ ةدع ةيميدقتلا
.لقتسملا
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 نيرخآلا ةيلوؤسمو مهسفنأ ةيلوؤسم ذيمالتلا لمحتي 
.ةفلتخملا لمعلا تاعومجم يف

 سماخلا فصلا يف ذيمالتلل يعامتجالا بيردتلا ماقي 
.لصفلا عمتجم ةركف ديطوتل

 ةينقتلا رومألاب نومتهملا تايتفلاو نايتفلا دعاسُي 
 تاحالصإ نورجُيو ،همزاولو رتويبمكلا ةنايص يف
.مهسفنأب ةفيفط

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 متو ،ةيمقر ءاضيب ةروبسب ةزَّهجم انلوصف نم 80%
 فرغ كلذك رفوتتو .داب يآ ةزهجأ ةبيقح لوأ بلط لعفلاب
 ةزهجأب نيزهجم مُّلعت ويدوتسو تامولعملا ايجولونكت
 (Roberta) اتريبور ةردابم لمع ةعومجم مِّدقُت .رتويبمك
.ةيلوألا ةجمربلا تالواحم يف معدلا
:انتسردم يف ةيلاتلا ةيمقرلا زئاكرلا لالخ نم لمعن
 قيبطتلا مدختسُي :(Schoolfox) سكوفلوش قيبطت
 حيتُيو ،نيملعملاو ذيمالتلاو ءابآلا نيب لصاوتلل
 اًعون دعُي قيبطتلا اذه .ويديفلا ربع ةدَّحوم ةصح ميدقت
.ةمجرتلا ةمدخب دّوزمو "ةيمقرلا ةعباتملا تاساَّرك" نم
 لدابتل هذه ملعتلا ةصنم ذيمالتلا مدختسي :Lo-Net ةصنم
 ديدعلا نيزخت انه نكمُي .اًنمآ ًالدابت تانايبلاو تامولعملا
.تافلملاو ملعتلا ططخو ةعّزوُملا ماهملا نم

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

"لبقتسملا ةسردم" جمانرب

:ةيلاتلا تاعورشملل

(Rasant) تناسار ويدار -

 عوبسأ) كيو نشيكويدإ لابولج" يوجلا دصرملا -
"(يملاعلا ميلعتلا

 ةقيرطلا) رآ يو ياو اذ" يلودلا نيولتلا باتك عورشم -
"(اهيلع نحن يتلا

 ةسردملا) ةيبرعلاب ينعتو "سنياس ستيم لوكس" -
(مولعلا يقتلت

؟انعقوم ام

"ميلعتلا ةبضه" ىلع نردنوز يف ةسردملا عقت

 هيلوش لاير سيشيتداتش ةسردم
ةيدادعإلا نردنوز
Rotbuschweg 28
59846 Sundern 

 0 29 33 / 7 70 - 21
 0 29 33 / 770 - 73
 rs-sundern.sekretariat@web.de
 www.realschule-sundern.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 ةيسيئرلا ةحفصلا ىلع ةرظن ءاقلإب اولّضفت
.www.realschule-sundern) تنرتنإلا ىلع انتسردمل
de) انتسردم لوح ًاليصفت رثكأ تامولعم ىلع لوصحلل 
 مكل مِّدقتسو ،ةثَّدحُم اًمئاد ةيسيئرلا انتحفص .ةيدادعإلا
 ليجستب ةقلعتملا رابخألا عيمج لوح تامولعم اًضيأ
.لبقتسملا يف حوتفملا بابلا مويو تانايبلا

 حوتفملا بابلا موي ةماقإل ةيناكمإ ريفوتل نيدهاج ىعسن
 سوريف ةحئاج ببسب كلذو ،ةيمقر ةلوج لكش يف
 يساردلا ماعلل تانايبلا ليجست متيس .ةيلاحلا انروك
 .داتعملاك نكلو ،ةيلاحلا ةفاظنلا تاءارجإل اًقفو 2021/22
 طابش/رياربف 19 ىتح 16 نم :تانايبلا ليجست ةرتف
2021 
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 نردنوز مويزانموج سيشيتداتش ةسردم
ةيوناثلا
Berliner Straße 55

59846 Sundern

؟نحن ْنَم

 فص لك يف لوصف 4 ىلإ 3 نم اهب ةماع ةيوناث ةسردم نحن
.ذيمالت 703 اًيلاح مضت يسارد

.ليثارب نترام ديسلا ةسردملا سأري

.نوبردتم نوسردم 3و اًملعم 55 انتسردم يف سِّردُي

 ىلإ كيشتلاو اسنرفو ارتلجنإ ىلإ لدابت تالحر ماقُت
.انل ةكيرش سرادم

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 (RC Sorpesee) يسيبروس يس رآ ةسسؤم عم نواعتن
 يف انه ىرخأ تاسسؤمو تاكرشو "einsU" هوأ سنيآ ةردابمو
.ةطيحملا ةقطنملا

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

ىلوألا ةصحلا 8:45 ىلإ 8:00 ةعاسلا نم
ةيناثلا ةصحلا 9:35 ىلإ 8:50 ةعاسلا نم
ةحارتسالا ةرتف 9:55 ىلإ 9:35 ةعاسلا نم
ةثلاثلا ةصحلا 10:40 ىلإ 9:55 ةعاسلا نم
ةعبارلا ةصحلا 11:30 ىلإ 10:45 ةعاسلا نم
ةحارتسالا ةرتف 11:45 ىلإ 11:30 ةعاسلا نم
ةسماخلا ةصحلا 12:30 ىلإ 11:45 ةعاسلا نم
ةسداسلا ةصحلا 13:20 ىلإ 12:35 ةعاسلا نم
ةعباسلا ةصحلا 14:10 ىلإ 13:25 ةعاسلا نم
ةنماثلا ةصحلا 14:55 ىلإ 14:10 ةعاسلا نم
ةعساتلا ةصحلا 15:45 ىلإ 15:00 ةعاسلا نم
ةنماثلا ةصحلا 15:50 ىلإ 15:05 ةعاسلا نم

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 تابجو ءارش نكمُي ثيح انتسردم يف فصقم دجوُي 
 تاجتنملا نم ريثكلاو تاطلسو ةيحص ةفيفخ
.ىرخألا

 5 نم فوفصلا نوداتري نيذلا لافطألا ليجست نكمُي 
 ةسردملا يف مهتياعر متتسو ،ةياعرلا ةمدخ يف 7 ىلإ
.15:30 ةعاسلا ىتح

 نيتصحلا يف لمعلا تاعومجم نم ةريبك ةعومجم مَّدقُت 
.سيمخلا مايأ يف ةنماثلاو ةعباسلا

 ةيميلعت ةرتف ةعباسلا ةصحلا يف موي لك دجوت 
 ةيلزنملا مهتابجاو نم ءاهتنالا اهلالخ ذيمالتلل نكمُي
.نيفرشم ةياعر تحت

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 يتلا ةلاحلاب سيلو اهيلع يتلا مهتلاحب- انذيمالت
 تايناكمإلا عيمج مهل مِّدقُن نأ دون .كلمن ام ىلغأ مه -مهل اهوجرن
 ةيناسنإ ةروص راطإ يف ةيبرتلاو ميلعتلل ةيرورضلا
.ناسنإلا نع

 مويزانموج سيشيتداتش ةسردم يملعمل نلعملا فدهلا نإ
 نكمم معد لضفأ ميدقت يف لثمتي ةيوناثلا نردنوز
 ةيصخشلا مهتايناكمإ ريوطت نم اونكمتي ىتح ذيمالتلل
.ةيسردملاو

 نم ريثك يف ريبك طاشنب لمعن ،ددصلا اذه يفو
 تالهؤم :يدرفلا معدلا نم نكمم ردق ربكأ ةحاتإل تالاجملا
 ؛((Cambridge) جدربماك ةداهشو (DELF) فلد ةداهش) ةيوغل
 فلمو ،تامولعملا ايجولونكت لاجم يف تاعورشمو ميلعت
 بهاوم ةيمنتو ،ةيعيبطلا مولعلاب قلعتم يصخش
 يف ةدعاسملاو نيبوهوملا معد ميهافمو ،ةيقيسومو ةيضاير
.زجعلا ةلاح
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نردنوز

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 رتويبمك يتفرغ

 ةيلعافت ءاضيب ةروبس اهب ةصصختم فرغ

 كوب تنو كوب كامو داب يآ ىلع يوتحت لوصف

 يكلسال تنرتنإ ةكبش WLAN ةسردملا يطغت

 (ةسردملا ريدم ،تارايسلل) ةسردملاب ةصاخ لمع ةحاسم 
(ةشدردلا) يلخادلا لصاوتلاو

 (يف يت لبآ ةمدخ) ةيكلس ال ضرع طئاسو

 ضرع زاهجب تارودلاو لوصفلا فرغ عيمج زيهجت 
توص رّبكمو ويديفلا

 ديربلا ةمدخ لالخ نم ءالمزلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ 
ينورتكلإلا

 قاطنلا عساو تنرتنإلاب لاصتا

 سنالبسجنوتيتريف قيبطت (Vertretungsplan)

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

؟انعقوم ام

."ميلعتلا ةبضه" ىلع نردنوز يف ةسردملا عقت

 هيلوشتبواهستفاشنياميج ةسردم ةرشابم انبناجب عقت
(Gemeinschaftshauptschule) ةسردم نع ةديعب تسيلو 
.(Städtische Realschule) هيلوش لاير هيشيتداتش

 نردنوز مويزانموج سيشيتداتش ةسردم
ةيوناثلا
Berliner Straße 55
59846 Sundern

 0 29 33 / 40 15
 0 29 33 / 52 98

 sekretariat@gymnasium-sundern.com
 www.gymnasium-sundern.net

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 ةعاسلا نم 2021 يناثلا نوناك/رياني 22 موي يف ماقُي
.انب صاخلا "حوتفملا بابلا موي" 18:00 ىتح 15:00

 طابش/رياربف 19 ىتح 16 نم تانايبلا ليجست ةرتف
،14:00 ىلإ 08:00 ةعاسلا نم 2021
.16:30 ةعاسلا ىتح 2021 طابش/رياربف 18 سيمخلا موي
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 مويزانميج-لوش-رتسفشيج ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا
جربرتنيف
Ursulinenstraße 24

59955 Winterberg

؟نحن ْنَم

 اهيلع ريسن ديلاقت ةماعلا ةيوناثلا انتسردم يف انيدل
 مسالا هاجت مازتلاب ةسردملا رعشتو ،ماع 100 نم رثكأ ذنم
 ىلع ةمالعكو .لوش يفوصو سناه ناقيقشلا ،اهل حونمملا
 - ةيرصنع نود ةسردم" ةداهش ىلع انلصح ،مازتلالا اذه
."ةعاجشلاب زيمتت ةسردم
 شيرلوأ ديسلا مويزانميج-لوش-رتسفشيج ةسردم سأريو
 ،كلذ نع ًالضف .نجيف دنريب ديسلا هبئان عم ليباك
.ةسردملا يف اًعم اًذيملت 723و اًملعم 58 اًيموي نواعتي
 رهظيو ،يضايرلا هيجوتلا لوح ّيفيرعتلا انفلم روديو
 ةيضايرلا ةسردملا" اننأ ىلع انفينصت لالخ نم كلذ
 ةبخنلا" ةسردمو "ايلافتسيو نيارلا لامش ةيالول
 بهاوملا فاشتكا انل ةبسنلاب اًدج مهملا نمو ."نييضايرلا
 -ةعونتم ميهافم لالخ نم- دعاسن ثيح .اهمعدو ةيضايرلا
 نيب ةنزاوملا ناقتإ نم بابشلا نيفرتحملا نييضايرلا
.ةسردملا بلاطم نيبو ةيضايرلا جئاتنلا ىلعأ قيقحت
 اًمهم اًرمأ انذيمالتل يقيسوملا ميلعتلا ربتعي كلذك
 يقيسوملا ضورعلا لالخ نم كلذ رهظيو ،انل ةبسنلاب
.ةيونسلا ارتسكروألا ضورعو

انعم نونواعتملا ءاكرشلا

 قلعتي اميف ةقطنملا يف ةدوجوملا تاداحتالا عم نواعتن
 ةصاخلاو اهمدقن يتلا ةيسيئرلا تاضايرلا عاونأب
.ةيوتشلا تاضايرلاب
 هيجوتلا راطإ يف انكيرش ةيداحتالا فيظوتلا ةلاكو دعُتو
.يناديملا ينهملا
 يمعاد عم اًقيثو اًنواعت نواعتن ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ىلع ،جربنلاهو خابديمو جربرتنيف ندم يف داصتقالا
 ،"كريف سنآ دناه" لثم تاعورشم ذيفنتل لاثملا ليبس
.نهِملا رايتخا ضراعم ةرايزلو

صصحلا ديعاوم
ةحارتسالاو

ىلوألا ةصحلا 8:35 ىلإ 7:35 ةعاسلا نم
ةيناثلا ةصحلا 9:40 ىلإ 8:40 ةعاسلا نم
ىلوألا ةحارتسالا ةرتف 9:55 ىلإ 9:40 ةعاسلا نم
ةثلاثلا ةصحلا 10:55 ىلإ 9:55 ةعاسلا نم
ةعبارلا ةصحلا 12:00 ىلإ 11:00 ةعاسلا نم
ةيناثلا ةحارتسالا ةرتف 12:15 ىلإ 12:00 ةعاسلا نم
ةسماخلا ةصحلا 13:15 ىلإ 12:15 ةعاسلا نم
ءادغلا ةحارتسا 13:45 ىلإ 13:15 ةعاسلا نم

ةسداسلا ةصحلا 14:45 ىلإ 13:45 ةعاسلا نم
ةعباسلا ةصحلا 15:50 ىلإ 14:50 ةعاسلا نم

جراخ مِّدقن اذام
؟صصحلا

 نينثإلا نم مويزانميج-لوش-رتسفشيج ةسردم مِّدقُت
 نيب رايتخالا ذيمالتلل نكمُيو .ءادغ ةبجو ةعمجلا ىلإ
.لكألا نم نيفنص
؟ةيلزنملا تابجاولا ىلع فارشإلا
 نم رايتخالا انذيمالتل نكمُي ،لمعلا ةعومجم راطإ يف 

:ةيلاتلا ضورعلا
 اموك عورشم (KUMA)
 حرسملا لمع ةعومجم
 نفلا لمع ةعومجم
 ةضايرلا لمع ةعومجم
 ةيسردم ةيبط تامدخ
 ةبتكملا لمع ةعومجم
 فيتايرك ةيعادبإلا لمعلا ةعومجم (Kreativ)
 ةفاقثلا" ةيفاقث تاعورشم يف ةيرودلا ةكراشملا 

"ةسردملاو
 فلد ةداهش ةيوغل تارابتخا يف ةكراشملا (DELF) 

(Cambridge) جدربماك ةداهشو

انلعجي يذلا ام
؟ةزيمم ةسردم

 مادختسا ةدايز حيتُي اذهو .ةقيقد 60 ةصح لك قرغتست
 عتمتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةينواعتلا مُّلعتلا طامنأ
 ةيساردلا ةصحلا ءانثأ يف تقولا نم ديزمب اذكه انذيمالت
.ةيميدقتلا ضورعلاب مايقلا وأ بيردتلاو ريوطتلا لجأ نم
 لقأ تارييغت يلاتلابو ،مويلا يف داوملا نم لقأ ددع دجوُي
 ريس يف رثكأ ةحارو ،ةديدجلا ةيسيردتلا فقاوملا يف
 يلاتلابو مويلا يف لقأ ةيميلعت داومو ،يساردلا مويلا
.اًنزو فخأ ةيسردم ةبيقح



55

جربرتنيف

 صرف انل رفوتت ،رهظلا دعب ام صصح فيفخت لالخ نمو
.لمعلا تاعومجم ماهم طيشنتل رثكأ
 يناثلا يمازلإلا يرايتخالا مسقلا يف ةيلاتلا داوملا مِّدقُن
:نماثلا فصلا نم ةيادب

 تامولعملا ايجولونكت
 ليكشتلاو ليثمتلا
 (ةثلاث ةيبنجأ ةغل) ةينابسإلا ةغللا
 (ةثلاث ةيبنجأ ةغل) ةيسنرفلا ةغللا
 (ةثلاث ةيبنجأ ةغل) ةينيتاللا ةغللا
 داصتقالاو قوقحلا
 (خيراتلا / ايفارغجلا) يكيرمألا ملحلا ىلإ قيرطلا
 (نفلاو ىقيسوملا مسق) ليكشتلاو ليثمتلا
 مولعو ةيتامولعملا ةسدنهلاو تايضايرلا ملع 

 ةضايرلاو ةعيبطلا يف (MINT) ةينقتلاو ةيعيبطلا
(ةضايرلا / ايلافتسيو نيارلا لامش ةيالو)

:ةيدرفلا لويملل ةمعادلا ضورعلا نم ديزم
 ريوصتلا
 ةسردملا لسارم
 قلستلا
 كلذ ريغو خبطلا
 يضايرلا دعاسملا ليهأت
 تامولعملا ايجولونكت ةدام نكت مل اذإ) يلآلا ناسنإلا 

(يناثلا يرابجإلا مسقلا داوم نمض
 تايضايرلا ملع نكي مل اذإ) ةبرجتلاو ثحبلا 

 ةينقتلاو ةيعيبطلا مولعو ةيتامولعملا ةسدنهلاو
(MINT) يناثلا يرابجإلا مسقلا داوم نمض)

ةيمقرلا ةيمالعإلا طئاسولا ام
؟اهمدختسن يتلا

 تنرتنإ ةكبشب ةلصتم انتسردم ينابم يف فرغلا عيمج
 زاهج وأ ةيمقر ءاضيب ةروبسب ةزَّهجُمو ،WLAN يكلسال
.ويديفلا ضرع
 ونيجول ميلعتلا ةرادإ ماظن ةصنم "Logineo-LMS".
 لوت ويديف (Videotool)

؟اهيلع انلصح يتلا تاميركتلا ام

 مويزانميج-لوش-رتسفشيج ةسردم
 نم ةسردم 18 يلامجإ نم ةسردم يه
 لامش ةيالول ةيضايرلا سرادملا"
."ايلافتسيو نيارلا
 ةسردم عم كارتشالاب ،فصوُن
 اننأب ،نجنليف يف هيلوش دنالبوأ

."ةيضايرلا ةبخنلا" سرادم نم ةسردم

 يفوصو سناه ءاقشألا- انل حونمملا مسالا عم اًيشامتو
 زيمتت ةسردم - ةيرصنع نود ةسردم" اننأب زيمتن -لوش
."ةعاجشلاب

؟انعقوم ام

 حوتفم يعيبط رظنم ىلع ةماعلا ةيوناثلا انتسردم لطت
.تاجالز راسمو

 مويزانميج-لوش-رتسفشيج ةسردم
ةماعلا ةيوناثلا
جربرتنيف
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

 0 29 81 / 9 21 60
 verwaltung@gymnasium-winterberg.de
 www.gymnasium-winterberg.de

حوتفملا بابلا موي
تانايبلا ليجست ةرتف

 لالخ نم انتسردمل ةيلوأ ةروص ىلع لوصحلا مكنكمُي
-https://www.gym :تنرتنإلا ىلع ةيسيئرلا انتحفص
nasium-winterberg.de
 لالخ نم دعوم ديدحت ىجرُي ،ةيصخش ةثداحم ءارجإلو
.02981 - 92160 مقر ىلع ةيراتركسلاب لاصتالا
 ىدل 2021/22 يساردلا ماعلل تانايبلا ليجست نكمُي
ةيراتركسلا
2021 طابش/رياربف 19 ىتح 12 نم
.15:00 ةعاسلا ىتح 8:00 ةعاسلا نيب ةرتفلا يف
 عم يونسلا فصن ريرقتلاو داليملا ةداهش راضحإ ىجرُي
 لصحت) ليجستلا ةداهشو ةقحاللا ةسردملا عونب ةيصوت
.كلفطل (ةيئادتبالا ةسردملا نم اهيلع
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