
 المدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرة  –معلومات موجزة عن المرحلة ن 

 

  بالمدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرة، أما  7711تم تأسيس المرحلة ن في عام

الخمسين عاًما، وهي من أعرق وفقد مر على تأسيسها ما يقارب المائة نفسها المدرسة 

 المدارس في مصر. 

  افتتح مبنى المدرسة بحي الدقي، علًما بأنه في إطار صيانة وإحالل  7711عام في

 المباني تتلقى المدرسة الدعم والرعاية من قبل جمهورية ألمانيا االتحادية. 

  ،شرًيا تدعم بالمدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرة تعتبر مؤسسة غير ربحية

ما رجية األلمانية.، كاتهم من وزارة الخبمعلمين مبعوثين من دولة ألمانيا يتقاضون مرتبا

يتم استقدام معلمين آخرين من ألمانيا تتكفل المدرسة بتغطية أجورهم. ويكتمل فريق 

 ي بمعلمين مصريين مؤهلين وأكفاء. العمل التربو

 ماني الدولي، وهي لألفي نهاية المسار الدراسي يحصل الطالب على شهادة األبيتور ا

شهادة مؤهلة للدراسة الجامعية على مستوى العالم، كما يؤدي الطالب المصريون 

 معادلة الثانوية العامة في المواد القومية. 

  إننا ال نعد مدرستنا من مدارس اللغات، وإنما نعلم طالبنا اللغة األلمانية ونعرفهم بالثقافة

مهارات عالية تمثل الهدف األسمى، ألن بناء الشخصية األوروبية. إن تنمية الشخصية ب

 يعد من أهم مقومات الحياة المهنية الناجحة. 

 الذكاءالدين ألوالدهم منزلًيا، مع سمات كأهم شروط النجاح بمدرستنا تكمن في دعم الو 

 واالجتهاد والتسامح تجاه اآلخرين إضافة إلى الفضول للبحث عما هو جديد. 

  أن يصاحبه  أربعين حصة أسبوعًيا، وهوعبء كبير يجبيتلقى الطالب في العادة

حصة لغة ألمانية في العام الدراسي  71ن يتلقى  4استعداد نفسي لبذل الجهد. فالفصل 

لمواد ا األول بالمدرسة، علًما بأن حصص كالموسيقى أو التربية الفنية ال تقل أهمية عن

 . الطالب نجاحالرئيسة وتؤثر في قرار 

  إن المناهج الدراسية يتم إقرارها في ألمانيا، كما تستخدم في العملية التعليمية وسائط

 حديثة متاحة داخل الفصول. 

  تتضمن مجموعة  يعتبر بداية لعملية اإللحاق، التيإن التقديم الملزم في الوقت المحدد

ب تجريبية لعدد خمسين من الطالرة دراسة من االختبارات في شهر ديسمبر وفت

  . 0207والطالبات في نهاية شهر يناير 

 يتم  –طفاًل  02حوالي  –ق بأمسية ألولياء أمور وفي شهر أبريل تنتهي خطوات اإللحا

 قبولهم بالمدرسة. 


