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)جمعية مسجلة(  –مدرسة درسدن الدولية   

 

 من نحن:
نظام مدرسي لك بتوفير بهدف تسهيل إقامة المستثمرين األجانب في المنطقة، وذ 1996في عام تأسست مدرسة درسدن الدولية 

 مؤسسة تعليمية تديرها هيئة مستقلة. متطور ومعترف به عالميا في درسدن. ومدرسة درسدن الدولية هي روضة اطفال دولية و
 وات برنامج طوال اليوم في بيئة ناطقة باللغة االنجليزية.وتقدم المدرسة التحضيرية لالطفال في السن من سنة واحدة الى ست سن

اضافة الى ذلك تقدم مدرسة درسدن الدولية برنامجا تعليميا دوليا ممتازا باللغة االنجليزية للسنوات المدرسية من السنة االولى الى 
من االوالد والبنات طبقا لبرنامج  500نحو السنة الثانية عشر. من المدرسة التحضيرية الى السنة المدرسية الثانية عشرة يتعلم 

 البكالوريا العالمي. ومن المهم هنا بشكل خاص انهم يتعلمون فهم تقاليد وثقافات الشعوب األخرى على أساس الهوية الوطنية الخاصة.
س الدولية وجمعية على اعتراف مجلس المدار 2009وتجري مراقبة وتقييم البرنامج من الخارج بانتظام. حصلت المدرسة في عام 

العالمي  ين. وتقدم المدرسة للمجتمع2014للمدارس والكليات. وجرى تأكيد هذا االعتراف مجددا في ربيع سنة  "نيو انجالند"
في االقليم بديال مدرسيا معترفاً به عالميا. وتعد مدرسة درسدن الدولية اليوم جزءا حيا من الحياة االقتصادية  ينالمتنامي المحليو
 .ونياثقافية في اقليم درسدن وساكسال
 

 ما نقدمه:
 يم المدرسيالتعل

 

لكل التلميذات والتالميذ من السنة قدم نو. (IBO) ةالبكالوريا العالميمنظمة طبقا لبرنامج ودة تفي بمستوى الجمدرسة درسدن الدولية 

في مدرسة درسدن الدولية  العالمية.  واصفاتعلى المطبقا أل اللغة اإلنجليزيةبممتازا  تعليميابرنامجا الي السنة الثانية عشر  األولى

 البكالوريا العالمية لوم دبل تالميذها الى الحصول على وصل كهو تمدرسة درسدن الدولية دولة. وهدف  أربعينيتعلم فتية وفتيات من 

خريجو وخريجات المدرسة على القبول في كافة جامعات العالم ومدارسه صل ح. وبذا يالثانية عشرالمدرسية  كشهادة اختتام السنة

لسنوات لمدرسة تكميلية يعترف بها كو ،مدرسيةلسنوات ول اربع ا وضع مدرسة بديلة ألهل مدرسة درسدن الدوليةو المتخصصة.

يرتكز المدرسة  حاق بالمدرسة متاحة للجميع. ومنهجالمدرسية من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر. وفرصة التقديم لاللت

لدى الشبيبة الثقافات المختلفة ورعاية المواهب الفردية ية. وتعتبر المدرسة ان تشجيع التفاهم بين على برنامج وفلسفة البكالوريا العالم

وصول وتعليم يغطي كافة المواد المدرسية  وصغر الصفوفهيئة التدريس  أعضاءمن التعاون الوثيق بين ضلها. ويمهمة خاصة 

  كاديمي لكافة التلميذات والتالميذ.دعم األال

 المنهجي المنظمث البحالل خالتعلم من  -

 تقييم القدرات بعناية -

 الدعم الفردي لتعلم اللغةمثل  برامج دعم شاملة -

 الجتماعيةفرصة تلقي المشورة من خبراء علم النفس فيما يخص القضايا االكاديمية والشخصية وا -

 تلقي المشورة بخصوص المهنة والدراسة -

 فرص ألنشطة فترة بعد الظهر ومساعدة ألداء الواجبات المدرسية -

 
 .واليابانية واالسبانية )لغة االم أو كلغة اجنبية(  األلمانيةكذلك اإلنجليزية.  اللغة المستخدمة في المؤسسة هي اللغة
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 جمعية مسجلة –"كوليبري" 
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  17الى 9 الساعة ساعات العمل لدينا: من االثنين إلى الجمعة من
 

 (، Kongresszentrum/ Haus der Presse)موقف مركز المؤتمرات / بيت الصحافة  11و  6خط ترام 
 (Mitte Bahnhof)موقف  10و 2و1وخط الترام 

 
  جمعية مسجلة –"كوليبري" 

 مركز األطفال والوالدين
 

 من نحن:
ة قصيرة ليصبح نقطة التقاء هامة للمهاجرين في وتطور خالل فترة زمني 2009تأسس مركز األطفال والوالدين "كوليبري" في عام 

 درسدن. وهو شريك كفء لدعم التعليم الثقافي التعددي، والعمل التربوي المتعدد اللغات، بما يخدم المؤسسات التعليمية المختلفة 
 )بدءا من روضات االطفال، والمدارس، حتى المدارس المتخصصة وجامعة درسدن التكنولوجية(. 

 
مجموعة واسعة من دورات لألطفال والبالغين )مجموعات للعب، والدعم المبكر لألطفال الصغار، نشاط جمعيتنا بتنظيم ويتميز 

وستوديو الفن والرسم، الرقص اإلبداعي لألطفال، دروس الموسيقى االولية، والمسرح، والشطرنج، دورات اللغة، وما إلى ذلك(. 

التي تركز على تعزيز الكفاءات الثقافية التعددية، وتمثل التنشئة على قيم الديمقراطية  أيضا ننظم مجموعة متنوعة من المشاريع

تعليمية، والتسامح جانبا هاما من عمل جمعيتنا. ويشمل هذا مهرجان لألطفال، ومخيمات صيفية، ولقاءات عالمية للشباب، ورحالت 

لمن يعدون انفسهم لممارسة المهن التربوية.  سيميناراتاللغة الروسية، ووكذلك برامج التعليم المستمر للمربيات والمربين، ولمدرسي 

 وفي خضم هذا العمل تشكلت شبكة واسعة للتعاون بين الهيئات التي تعمل في مجال رعاية االطفال والشباب.

 ما نقدمه:
المهتمين بالثقافة وسية أو يتعلمون اللغة الرلذين والجيمنازيوم التلميذات وتالميذ المدارس الثانوية  مشاريع، سيمينارات، ورش عمل

 الروسية، وكذلك لمعلمات ومعلمي الروسية واأللمانية في المدارس العامة. نحن نقدم دورات منتظمة لألطفال:
هذا للسنتين  الت والمطبخ الروسي ...طلنظام المدرسي واالساطير وافالم الكارتون والعالثقافة واروسيا:  فيرحالت تفاعلية  -

 المدرسيتين السادسة والسابعة.
، الحفل الختامي ... الدرسلعبة بالفيديو عن في المدرسة، جدول زمني، فيديو جولة بالمن سبتمبر،  األولالمدرسة في روسيا:  -

   9الي  7من  ةالمدرسي واتللسن
  12الي  9، المدرسة، الموسيقى، خطط المستقبل ... هذا للسنوات المدرسية من لغة الشبيبة ؟اروسيشبيبة ك يا كيف حال -
ذ ...للتالمي روسية االرثوذكسيةالروسية. زيارة الي الكنيسة الة عبة تفاعلية في شوارع درسدن المتأثرة بالثقاف: لا في درسدنروسي -

 12الي  8سية من درمال واتفي السن
 روسيةقاليد كرم الضيافة الت -
 

 كرانية.نحن نتكلم األلمانية واإلنجليزية والروسية واألو
 


