
معرتف به  نظام مدرسي متطور ولك بتوفري ذ املنطقة، و دف تسهيل إقامة املستثمرين األجانب يف 1996سدن الدولية يف عام يتأسست مدرسة در   من نكوُن نحُن:  المدرسة الدولية في دريسدن   )Reitbahnstraßeاحملّطة (  62احلافلة رقم   )Postplatzاحملّطة (  94و احلافلة رقم   12، 11، 9، 8، 7، 2، 1الرتام رقم   18:00و حىت الساعة  7:30من الساعة   :أوقات التعليم املدرسي و تقدمي الرعاية  www.dresden-is.de:     اإلنترنت    info@dresden-is.deبريد إلكتروني:   4400723-0351:         فاكس  440070-0351:        هاتف   Annenstraße 9, 01067 Dresden:      العنوان   DIS Dresden International School gGmbH التسمية      :  الدولية األطفالروضة  –المدرسة التحضيرية   المدرسة الدولية في دريسدن. مؤسسة ذات نفع عام محدودة المسؤولية و غير ربحية  Schulische Bildung                                                           التعليم المدرسي ذلك تقدم  إىلضافة ً إ .اإلجنليزيةست سنوات برنامج طوال اليوم يف بيئة ناطقة باللغة  إىلطفال يف السن من سنة واحدة تقدم املدرسة التحضريية لأل و  مؤسسة تعليمية تديرها هيئة مستقلة.  طفال دولية وأمدرسة دريسدن الدولية هي روضة  يف دريسدن. و اً عاملي م يتعلمون فهم تقاليد أمن املهم هنا بشكل خاص  البكالوريا العاملي. و لربنامج البنات طبقاً  والد ومن األ 500السنة املدرسية الثانية عشرة يتعلم حنو  إىلعشر. من املدرسة التحضريية  الثاين صفال إىلول األصف للسنوات املدرسية من ال اإلجنليزيةباللغة  ممتازاً  دولياً  تعليمياً  سدن الدولية برناجماً يمدرسة در  للمدارس جنالند" إمجعية "نيو  عرتاف جملس املدارس الدولية وإعلى  2009جتري مراقبة وتقييم الربنامج من اخلارج بانتظام. حصلت املدرسة يف عام  و  ثقافات الشعوب األخرى على أساس اهلوية الوطنية اخلاصة. و طبقا ألعلى املواصفات العاملية.  يف مدرسة دريسدن الدولية يتعلم فتية وفتيات من مخسني دولة.  اإلجنليزيةاللغة تعليمياً ممتازاً ب برناجماً السنة الثانية عشر  إىللكل التلميذات و التالميذ من السنة األوىل قدم ن و). IBOة (البكالوريا العامليمنظمة لربنامج  طبقً مبستوى اجلودة سدن الدولية يمدرسة در  تفي  التعليم المدرسي ما الذي نـُّقّدمُه:  ساكسونيا.مقاطعة  ن ودريسد منطقةقتصادية الثقافية يف إلحيا من احلياة ا مدرسة دريسدن الدولية اليوم جزءً  تعد  . وبه عاملياً  معرتفاً  مدرسياً  قليم بديالً احمللي املتناميني يف اإل تقدم املدرسة للمجتمعني العاملي و . و2014يف ربيع سنة  جرى تأكيد هذا االعرتاف جمدداً  الكليات. و و بذا  ختتام السنة املدرسية الثانية عشر. وإاحلصول على دبلوم البكالوريا العاملية  كشهادة  إىلهو توصل كل تالميذها مدرسة دريسدن الدولية وهدف  ذلك فإنُه بإمكان  إىلمدارسه املتخصصة، و كذلك احلال يف أملانيا. إضافًة  القبول يف كافة جامعات العامل و خرجيات املدرسة على حيصل خرجيو و هلا وضع مدرسة بديلة ألول  مدرسة دريسدن الدولية و التالميذ أن يطالبوا إدارة املدرسة بإعطائهم شهادة معرتٌف ا تتعلق بتلقيهم للتأهيل العسكري. لتحاق باملدرسة فرصة التقدمي لإل يعرتف ا كمدرسة تكميلية للسنوات املدرسية من الصف اخلامس حىت الصف الثاين عشر. و ية، وربع سنوات مدرسأ املواهب رعاية  ن تشجيع التفاهم بني الثقافات املختلفة وأتعترب املدرسة  فلسفة البكالوريا العاملية. و منهج املدرسة يرتكز على برنامج و متاحة للجميع. و وصول الدعم  صغر الصفوف املدرسية تعليم يغطي كافة املواد و يضمن التعاون الوثيق بني أعضاء هيئة التدريس و الفردية لدى الشبيبة مهمة خاصة هلا. و   التالميذ. األكادميي لكافة التلميذات و
 التعلم من خالل البحث املنهجي املنظم •
 تقييم القدرات بعناية •
 مثل الدعم الفردي لتعلم اللغة برامج دعم شاملة •



 فرصة تلقي املشورة من خرباء علم النفس فيما خيص القضايا األكادميية و الشخصية و اإلجتماعية •
 تلقي املشورة خبصوص املهنة و الدراسة •
نقطة إنطالق و مركز تواصل  إىلو أستطاع  خالل فرتة قصرية أن يطور نفسه ليتحول  2009و األهل "كوليربي" يف العام  األطفاللقد مت تأسيُس مركز   من نكوُن نحُن:  و األهل "كوليبري".  األطفالالجمعّية الُمسّجلة. مركز  )Bahnhof Mitteاحملّطة ( 10،  2،  1الرتام رقم   )Kongresszentrum/Haus der Presseاحملّطة ( 11،  6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00و حىت الساعة  9:00من اإلثنني و حىت اجلمعة من الساعة    ساعات العمل:  www.kolibri-dresden.de:     اإلنترنت   dresden.de-info@kolibriبريد إلكتروني:   2068443-0351:         فاكس  2068441-0351:         هاتف  Ritzenbergstraße 3, 01067 Dresden :     العنوان   .Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V : التسمية      و األهل " كوليبري". جمعية مسّجلة األطفالمركز   اإلسبانية و اليابانية. كذلك األملانية (اللغة األم)  واللغة اإلجنليزية.   :املستخدمة يف املؤسسة هي اتاللغ فرص ألنشطة فرتة بعد الظهر و مساعدة ألداء الواجبات املدرسية • و كشريك مؤهل لتعزيز التعليم بني الثقافات الدولية والتعليم يف ظل اللغات املتعددة و للمهاجرات و املهاجرين من جنسياٍت خمتلفة يف مدينة دريسدن  ة ، استوديو الفن ما ميّيز نشاط مجعيتنا هو ذلك الطيف الواسع من الدورات املوّجهة لألطفال والكبار (جمموعات اللعب والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكر   املدارس و إنتهاًء بالكليات  و اجلامعة التقنية). إىلوصوالً  األطفالذلك ملختلف املؤسسات التعليمية (إنطالقاً من رياض  رتبية  و التسامح يشكل متنوعة و تعددية تتمحور مواضيعها و النقاط اليت تُركُز عليها حول تعزيز الكفاءة بني الثقافات الدولية املختلفة و الدميقراطية و الح، الشطرنج، دورات اللغة ، إخل...). كذلك األمر فإن العمل ضمن مشروعاٍت والرسم ، الرقص اإلبداعي لألطفال ، دروس املوسيقى االبتدائية، املسر  و املرّبني و        يات التالميذ فرتات العطل املدرسية، اللقاءات الدولية اليت تضم الشّبان و اليافعني، الرحالت التعليمية، دورات التأهيل الالحق للمربّ النشاطات اليت تقوم ا مجعيتنا: مهرجانات الطفولة، املخيمات اليت يقضيها فيها  إىلتنتمي كذلك  .معيةكُل ما سلَف ذكره جزًء مهماً من نشاطات اجل لف معلمي اللغة الروسية، الندوات املوجهة ملربّبات و مرّيب املستقبل. يف سياق كل هذا العمل تشكلت شبكة واسعة من شركاء التعاون من خمتمعلمات و  املهتمني بالثقافة الروسية، لذين يتعلمون اللغة الروسية أو مشاريع، ندوات، ورش عمل لتلميذات و تالميذ املدارس الثانوية و اجليمنازيوم اما الذي نـُّقّدمُه: جماالت العمل املوجه لألطفال والشباب.   ة يف املدارس العامة. حنن نقدم دورات منتظمة لألطفال:األملاني معلمي الروسية و كذلك ملعلمات و  و
هذا للسنتني املدرسيتني السادسة رحالت تفاعلية يف روسيا: الثقافة و النظام املدرسي و األساطري وأفالم الكارتون و العطالت و املطبخ الروسي ...  •  و السابعة.
درسية من املدرسة يف روسيا: األول من سبتمرب، جولة بالفيديو يف املدرسة، جدول زمين، لعبة بالفيديو عن الدرس، احلفل اخلتامي ... للسنوات امل •    9 و حىت 7
  12ايل  9ل ... هذا للسنوات املدرسية من كيف حالك يا شبيبة روسيا؟ لغة الشبيبة، املدرسة، املوسيقى، خطط املستقب •
نوات املدرسية ا يف دريسدن: لعبة تفاعلية يف شوارع دريسدن املتأثرة بالثقافة الروسية. زيارة ايل الكنيسة الروسية االرثوذكسية ...للتالميذ يف السروسي •  12 و حىت 8من 
 األوكرانية. الروسية و و اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم  قاليد كرم الضيافة الروسيةت •


