
 المدرسة األلمانية لراهبات سان شارل بورومي باإلسكندرية
تالٍق بين الحضارتين  مدرسة هي (DSBA) اإلسكندريةلراهبات سان شارل بورومي ب ألاملانية املدرسة

 همؤ آبا يعمل الذين والنمساويين، لألملان تعليمية مؤسسةبوصفها  م4881 عام في تأسستوقد . املصريةو  ألاملانية

 حبةاملب ة مفعمةرعاييحظين ب ، اللواتي املصريات الفتيات منطالباتها  معظم اليومبينما . إلاسكندرية ميناء بناء في

  ،الرهبانية  لقديس شارل بوروميابجماعة  راهبات ألاخوات من
ً

 .املخلصين واملوظفين املتفانين املعلمين عن فضال

تتيح املدرسة ألاملانية لراهبات سان شارل بورومي باإلسكندرية مساًرا تعليمًيا ينتهي باستحقاق 

الحصول على شهادة الثانوية املتخصصة؛ التي يخوض طالباتها عدًدا من التدريبات العملية، ويستكملن العديد 

سواء من قسم  –من خريجاتنا  ويلتحق الكثير . العروض الدراسية املصاحبة للدراسة باللغة ألاملانيةمن 

  . أو الثانوية املتخصصة بالدراسة الجامعية بأملانيا[ ألابيتور ]الجمنازيم 

 في، وتوسم عادة مصر في كبير بتقديراملدرسة ألاملانية لراهبات سان شارل بورومي باإلسكندرية  تحظى

ها إلاسكندرية مائة وثالثين  431 من أكثر لىإ الطيبةاملحمودة  السمعة هذه وتستند، املدينة في مدرسة أفضل بأنَّ

 :التقاليد من اعاًم 

 4881 : إلاسكندرية إلى الرهبانية بوروميجماعة القديس شارل  منراهبات  أخواتوصول . 

 الذين والنمساويين ألاملان لألطفالاملدرسة ألاملانية لراهبات سان شارل بورومي باإلسكندرية  تأسيس ،

 .إلاسكندرية يناءمؤهم آبايبني 

 4141 :ِرَدت ألاخوات الراهبات خالل الحرب العاملية ألاولى
ُ
 .ط

 4111 :عودة ألاخوات الراهبات، واستئناف التدريس بعد سنوات الحرب. 

 4111:   بالتوازي  ألاملان رسمًيا من أملانيا، ويتزايد عدد املعلمين( ليست راهبة)إعارة أول معلمة علمانية

 .تمع تزايد عدد التلميذا

 4131 :  أنها لمالعمل؛ إذ لها بمواصلة سمح يتحمي املدرسة نفسها في الحرب العاملية الثانية، و  
ُ
 .غلقت

 4111 : ،غدت الشهادات املصرية جزًءا من املدرسة؛ حيث صارت اللغة العربية مادة دراسية أساسية

 .عدد التلميذات املصريات مع تزايد

 4111:  املدرسين ألاملان املعارين وصول اثنين من. 

 4118 : ر ألول مرة برئاسة املرحلة املتوسطة بنهاية الصف العاشألاملانية إلتمام  اتمتحانلا انعقاد

 .دونر/ الدكتور 

 4111 : ؛ مما "مدرسة مستعمرة"بوصفها  -بناًء على مذكرة –تصنف مدارس راهبات سان شارل بورومي

يقض ي بكون كافة  4118أتاح لها الحفاظ على وضعها، على الرغم من أنَّ قانون املدارس الخاصة لعام 

 . الهيئات املالكة ومديري املدارس من املصريين

 4111 :(. الوسطى املصريةإتمام مرحلة التعليم ) أداء تلميذات الصف التاسع امتحان الشهادة إلاعدادية 

 4111 : 4111كاروال بارل مديرة املدرسة، وظلت تشغل هذا املنصب حتى عام / غدت ألاخت. 

 4111 :التجارية املواد تدريس ليتم رفع عدد سنوات املدرسة التجارية الدراسية من عاٍم واحٍد إلى عامين؛ 

 .وإلانجليزية الفرنسية باإلضافة إلى دراسة اللغتين والعربية، ألاملانيةتين باللغ



 4111 :  قيد الطالبات للمرة ألاولى للتقدم المتحانات الثانوية العامة املصرية، التي أهلهن الحصول عليها

 .لاللتحاق بالجامعات املصرية

 4118 :  عبر إدخال الشعبة ألادبية( الثانوية)إتمام املرحلة العليا. 

 4111 :  (الصف السادس)عقد أول امتحانات رسمية للشهادة لابتدائية املصرية. 

 4111:  العلمي رياضيات وألادبية؛ مما فتح لهن : طالبات الصف الثاني عشر يتوزعن على الشعبتين

 . أبواب الجامعات

 4111:  الثاني، للمرة ألاولى املستوى –عقد املجلس الدائم لوزراء الثقافة امتحان دبلوم اللغة ألاملانية. 

 4181 :  ِل لها عقد لامتحانات النهائية ألاملانية
و 
َ
للحصول )مدرسة أملانية معتمدة خارج أملانيا؛ مما ُيخ

 .(بنهاية الصف العاشر إتمام الثانوية ألاملانيةشهادة على 

 4113: شهادة ألابيتور ألاملانية تحل محل شهادة الثانوية العامة املصرية. 

 4111:  ،إعداد الدفعة ألاخيرة من طالبات الصف الثاني عشر  للحصول على الثانوية العامة املصرية

مدرسة لاقتصاد وإدارة ألاعمال : "وتسمى املدرسة التجارية السابقة من آلان. وتخرجهن بنجاح باهر

 . ًعاإذ ُعدَّ تدريس أربع لغات بها تقليًدا متب" العليا مع لارتكاز على اللغات ألاجنبية

 4111 : املدارس ألاملانية تخرج أول دفعة من طالبات الصف الثاني عشر الحاصالت على شهادة إتمام

 .العليا

 4111:   طالبة 31إلى  11يتراوح من إنشاء وتجهيز  معمل وسائط متعددة مزود باإلنترنت تتسع لعدد. 

 4111:  الذي )نيكوالوس إيبرل / وزارة الخارجية ألاملانية إدارة املدرسة ألول مدير علماني؛ السيدسلمت

ت منذ تأسيسها تحت إدارة الراهبات، وتولت إدراتها ظل ، بعد أنَّ (1111لمدرسة حتى عام مديًرا لاستمر 

 .كاروال بارل الرئيسة إلاقليمية/ في الثالثين عاًما ألاخيرة ألاخت

 1113 : املعتمدة من املجلس الدائم لوزراء الثقافة باإلضافة إلى اعتماد وزير إدخال الثانوية املزدوجة

التربية والتعليم املصري لحصول طالباتها على شهادة الثانوية العامة، عالوة على توفير فرصة اختيارية 

 .دبلوم السكرتارية باللغات ألاجنبية: ملؤهل إضافي؛ هو

 1111 : مدرسة لاقتصاد وإدارة ألاعمال العليا مع لارتكاز على اللغات : "ألاخيرة من تخرج الدفعة

 .(HBW)" ألاجنبية

 1111 /1118 : فريدريش جربر  القائم بمهام مدير املدرسة/ السيد. 

 1118  للمدرسة الجديدهوبرت موللر  املدير / غدا الدكتور  : 1144حتى. 

 1118 /1111 :  احتفال املدرسة ألاملانية لراهبات سان شارل بورومي باإلسكندرية بيوبيل العام الخامس

سبعمائة تلميذة وأكثر من ستين عضو هيئة  111والعشرين بعد املائة على تأسيسها، مع أكثر من 

 .تدريس

 1111: حصول املدرسة ألاملانية لراهبات سان شارل بورومي باإلسكندرية عقب تفتيش الجودة 

 ".مدرسة أملانية ممتازة خارج الحدود ألاملانية: "للمقاطعات لاتحادية على لقب

 1144 : للمدرسة الجديدفولفجانج ماجر الحاصل على الدراسات العليا في الفيزياء املدير / صار السيد. 

 1141: رل تجديد تفتيش الجودة للمقاطعات لاتحادية الستحقاق املدرسة ألاملانية لراهبات سان شا

  ".مدرسة أملانية ممتازة خارج الحدود ألاملانية:  "بورومي باإلسكندرية للقب


