
مدرسة دولية 
من ر�اض األطفال ح�� الصف الثا�ي عشر

فهم   �� بالفضيلة  والتح��  ا��كمة  إعمال  األس��  مبدأها  أجيال  ت�شئة 
اإل�سان والطبيعة وال�ون.

الرسالة

 
ً
 إ�� جودة �عليمية متم��ة، �س�� لبناء جيل يقود التطور انطالقا

ً
اس�نادا

من محيطنا إ�� العالم أجمع. 
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عدد الطالب

ال��امج الداعمة

ا��امعات املس��دفة

شر�اؤنا

مدرسة مايكروسوفت
الذكية

إتحاد املدارس
ا��اصة �� تركيا

رابطة االعتماد الدولية
األمر�كية للمدارس وال�ليات

Houghton Mi�in
Harcourt

امل��اج التعلي��االعتماد الدو��ال��خيص الرس��

    برنامج التطو�ر العل�� والف�� 
(DAS) ���والر�ا

(PDP) ال��نامج التطبيقي ذو املسارات برنامج التنمية الذاتية
(J5) ا��مسة

ملاذا مدراس الدولية ا��زري للعلوم والتكنولوجيا؟

( برنامج ا��زري التعلي��)
JLP

مدرسة ا��دائق
التقنية

مدرسة ا��اضنات
ا��تمعية

مدارس صديقة
للب�ئة مدرسة تطبيقية



10.000 1000

القبول و���يل الطالب

املركز الر�ا���

م��د مكتبة

ملعب كرة سلة
2

ملعب ت�س
1

ملعب كرة طائرة
1

ملعب كرة قدم
1

مسبح
2

قاعة املؤتمرات

240
كر���

200m2
ردهة + �افيھ

600m2
قاعة معرض

بناًء ع��:
- اختبارات القبول وتحديد املستوى

- اختبار ال��صية

شروط ومعدالت
املنحة الدراسية

خصم
ال���يل املبكر

كتاب كتاب إلك��و�ي
ملفات صوتية

م��د لإلناث
سعة

75

م��د للذ�ور
سعة

75

مركز  ا��زري للتكنولوجيا ا��ابر

الرو�وتات وال��م�� ورشة الطائرات
بدون طيار مخت�� الكيمياء مخت�� علم األحياء مخت�� ا��اسوب

افق حرم املدرسة واملر
املقر الرئ���� أتاكنت

مخت�� الصناع

+90 530 930 33 20
+90 212 813 03 34

info@aljazari.com.tr www.aljazari.com.tr
Atakent Mah. 242. Sk.
A Blok No: 4-3 Küçükçekmece
İSTANBUL - TURKEY

الفنون البصر�ة
والتصميم

العزف ع��
اآلالت املوسيقية

ثقافة
التنمية

املستدامة

ورشة
اللغة

ورشة
األدب

و املسرح

ورشة
األلعاب
الذهنية

النوادي واأل�شطة

الرو�وتات
وال��م��

البطوالتاملي�اترونيك
الر�اضية


