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Easy	  access	  to	  German	  universities	  	  -‐	  	  German	  IB	  offered	  at	  the	  German	  
International	  School	  Doha	  starting	  next	  school	  year	  

On	  Thursday,	  26	  May	  2016	  the	  German	  International	  School	  Doha	  (DISD)	  marked	  the	  introduction	  

of	  the	  German	  IB.	  	  

This	  special	  event	  was	  attended	  by	  Ms	  Fawzia	  Al	  Khater,	  Director	  of	  Education	  of	  the	  Ministry	  of	  

Education	  and	  Higher	  Education,	  representing	  the	  Minister	  of	  Education	  and	  Higher	  Education,	  

German	  Ambassador	  Hans-‐Udo	  Muzel	  and	  Swiss	  Ambassador	  Etienne	  Thévoz.	  Students	  of	  the	  

DISD,	  parents	  and	  staff	  had	  organized	  a	  festive	  and	  colorful	  cultural	  programme.	  

The	  school’s	  principal,	  Mr.	  Dillschneider,	  who	  welcomed	  the	  guests	  of	  honor	  underlined	  that	  the	  

German	  International	  School,	  founded	  in	  2008,	  has	  since	  evolved	  into	  a	  remarkable	  institution	  

offering	  best	  German	  education	  in	  a	  multicultural	  environment.	  The	  school	  now	  accommodates	  

more	  than	  300	  students	  of	  various	  nationalities.	  

German	  Ambassador	  Muzel,	  who	  praised	  the	  cultural	  cooperation	  between	  Germany	  and	  Qatar	  

as	  well	  as	  the	  special	  support	  of	  the	  Ministry	  of	  Education	  for	  the	  German	  school,	  also	  reiterated	  

that	  the	  introduction	  of	  the	  International	  Baccalaureate	  is	  a	  milestone	  in	  the	  young	  history	  of	  the	  

school,	  which	  will	  enable	  students	  to	  study	  at	  German	  universities	  without	  having	  to	  go	  through	  

further	  university	  entrance	  exams.	  Moreover,	  the	  German	  IB	  is	  recognized	  at	  universities	  

worldwide	  as	  well.	  
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 بالغغ صحفي
دخول سهل للجامعات األلمانية  البكالوريا الدولية متوفرة لدى المدرسة  –

 األلمانية الدولية في الدوحة
 

DISDاحتفلت مؤخرا المدرسة األلمانية الدولية في الدوحة ( بإدراج  ) 
 برنامج البكالوريا الدولية في منهج المدرسة.  

 
ة الخاطر، مديرة التعليم في اقيم هذا الحفل الخاص بحضور السيدة فوزي

وزارة التعليم والتعليم العالي، وسعادة السفير األلماني السيد هانس اودو 
موتسل وكذلك سعادة السفير السويسري السيد اتين تيفوز وتالميذ 

المدرسة وأولياء أمورهم وطاقم التدريس، حيث تم تنظيم حفل ثقافي 
 ومتنوع رائع. 

 
سيد ديلشنايدر، الذي رحب بضيوف الشرف أن لقد أكد مدير المدرسة، ال

، قد تطورت منذ 2008المدرسة األلمانية الدولية، التي تأسست في عام 
ذلك الحين إلى مؤسسة  تعليمية رائعة اصبحت تقدم منهج التعليم األلماني 

 300في بيئة متعددة الثقافات، حيث تستوعب المدرسة حاليا أكثر من 
مختلف الجنسيات.طالب وطالبة من   

 
سعادة السفير موتسل ثمن بدوره تثمينا عاليا التعاون الثقافي القائم بين 

ألمانيا وقطر وكذلك الدعم الخاص الذي تقدمه وزارة التعليم والتعليم 
العالي للمدرسة األلمانية وأكد من جانبه بان إدراج برنامج البكالوريا الدولية 

ة الحديث نسبيا، والذي يمكن الطلبة من هو عالمة فارغة في تاريخ المدرس
الدراسة في الجامعات األلمانية مباشرة دون الحاجة إلى تقديم امتحانات 

القبول والتحضير لها. وعالوة على ذلك فان البكالوريا الدولية األلمانية 
 معترف بها من قبل الجامعات في جميع انحاء العالم. 

 


