ومؤهالت كامبردج
برامج
أ
دليل أولياء المور
تسـعى امتحانـات كامبـردج الدوليـة إلـى إعـداد طلاب المـدارس لمواجهـة الحيـاة ،مـن خالل مسـاعدتهم علـى التقدم
العلمـي والتميـز أ
الكاديمـي نحـن جـزء مـن مجموعـة كامبـردج للتقييـم ،وهـي إدارة تابعـة لجامعـة كامبـردج العريقة.
تحظـى مؤهالتنـا الدولية باعتراف واسـع النطاق مـن أفضل الجامعات و في العالم ،مما يمنح الطالب مجموعة واسـعة
كـرس مواردنا لتقديم برامـج تعليمية
مـن الخيـارات فـي حياتهـم العلميـة والمهنية .وبوصفنـا منظمة غير ربحيـة ،فإننا نُ ّ
ذات جـودة فائقـة والتي من شـأنها تطوير إمكانيـات و مهارات الطلبة.
تأتـي احتياجـات أبنائـك كطلاب فـي ُصلـب التعليم الدولي من سن الخامسة حتى التاسعة عشر

منهاجنـا التعليميـة .تهـدف برامجنـا ومؤهالتنـا ترافـق برامـج ومؤهلات كامبردج الطالب من مرحلة التعليم االبتدائية إلـى المرحلة الثانوية ما قبل
إلـى غـرس حب التعلم فـي أبنائـك و هي ميزة الجامعـة ،مع البرامج المخصصةلكل مرحلة.
تلازم الطلاب طـوال فتـرة الدراسـية و مـن
ثـم الجامعـة و طـوال الحيـاة .تدعـم مناهجنا
ّ
برامج كامبردج المتقدمة
برامج كامبردج الثانوية 2
برامج كامبردج الثانوية 1
برامج كامبردج االبتدائية
من عمر  16حتى  19سنة
من عمر  14حتى  16سنة
من عمر  11حتى  14سنة
من عمر  5حتى  11سنة
المـدارس لتطويـر الطلاب الذيـن يتسـمون
بمـا يلي:
Cambridge International
Cambridge IGCSE
برامج كامبردج االبتدائية
برامج كامبردج الثانوية 1
AS & A Level
الثقـة فـي العمل مـع المعلومـات و أ
Cambridge O Level
Cambridge Secondary 1
Cambridge Primary
الفكار
Cambridge Pre-U
Checkpoint
Checkpoint
Cambridge ICE
•– الخاصـة بهـم آ
Cambridge AICE
وبالخرين
Cambridge ICT Starters
Cambridge ICT Starters
•المســـؤولية عـــن أدائهـــم واالســـتجابة
لمالحظات من حولهم بإحترام
متوسط أ
العمار للإ رشاد فقط
•التركيـــز وتطويـــر قدراتهـــم علـــى تعلم
و كسب المهارات والمعلومات
تتيـح كامبـردج للمـدارس حريـة إختيـار البرامـج حيـث تختـار بعـض المـدارس تقديـم ومؤهلات
•االبتـكار واالسـتعداد لمواجهـة التحديـات كامبـردج لكافـة مراحـل التعليـم ،بينما تختار مـدارس أخرى مرحلـة واحدة أو مرحلتيـن .إننا نعطي
الجديـدة والمسـتقبلية
مرحلتي
المـدارس المرونـة بحيث تسـتطيع بناء منهج يتماشـى مـع احتياجات كل طالب .فـي نهاية
ْ
•المشـاركة فكريًـا
ً
عالميـا مثل
واجتماعيـا ،واالسـتعداد كامبـردج الثانـوي  2وكامبـردج المتقدمـة ،يحصـل الطالـب علـى مؤهلات معتـرف بهـا ً
لصنـع الفـارق.
® Cambridge IGCSEأو .Cambridge International AS & A Level
®
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برامج ومؤهالت كامبردج – دليل أولياء أ
المور تابع

إتاحة الفرص في جميع أنحاء العالم

تُم ّثـل برامج ومؤهالت كامبردج المعيار العالمي
للتعليـم الدولي .تلـك البرامج والمؤهالت التي
أشـرف علـى وضعهـا الخبـراء المتخصصـون،
بالصالة أ
والتـي تتميز أ
الكاديمية وتعكس أحدث
أ
مـا توصلـت إليـه البحـاث التعليميـة .توفّـر
هـذه البرامـج والمؤهالت منصـة قوية للطالب
للتقـدم مـن مرحلـة ألخرى.
ّ
إن مؤهالتنا الدولية مثل Cambridge IGCSE
و Cambridge International AS & A Level
تحظـى باعتـراف واسـع النطـاق مـن أفضـل
الجامعـات وكبار أصحـاب أ
العمال في العالم،
مما يمنح الطالب مجموعة واسعة من الخيارات
فـي حياتهم التعليميـة والمهنية.
يحصـل آالف الطلاب كل عـام علـى مؤهلات
كامبـردج التـي تخولهـم إاللتحـاق بالجامعـات
الرائـدة حول العالم بما فيهـا المملكة المتحدة
والواليـات المتحـدة أ
المريكيـة وأسـتراليا وكنـدا
ونيوزيالنـدا .تعتمـد جميـع جامعـات المملكـة
المتحدة وأكثر من  450جامعة أمريكية مؤهالت
 Cambridge International A Levelومـن
بينهـا جامعـة هارفـارد ومعهـد ماساتشوسـتس
للتقنيـة وجامعـة اسـتانفورد وجامعـة ييل.
يستطيع الطالب بســـهولة معرفة الجامعات
حـــول العالـــم التـــي تعتمـــد مؤهـــات وجـود مسـاحة كافيـة للبرامـج الوطنيـة و علـى
كامبـــردج مـــن خـــال البحـــث فـــي قاعدة مراعاة الثقافات المختلفة .ال تُشـكل المسـافات
البيانات المتاحـــة عبر إالنترنـــت على الرابط عائ ًقـا أمـام طلاب كامبـردج فـي جميـع أنحـاء
www.cie.org.uk/recognition
العالـم .يجتمـع الطلاب مـع ممثلـي المدارس
سـويًا من خالل تجمعات و منتديات عبر شبكة
مجتمع تعليمي عالمي
إالنترنـت لمناقشـة مشـاريعهم وأنشـطتهم.
تجمـع برامـج ومؤهلات كامبـردج الطلاب مـن نهـدف فـي كامبـردج إلـى تحضيـر الطلاب
أكثـر مـن  10,000مدرسـة فـي أكثـر مـن  160للنجـاح فـي العالـم السـريع المتغيـر وذلـك
دولـة .لقـد وضعنـا برامجنـا ومؤهالتنـا للطالب مـن خلال غـرس رؤى وتطلعـات على مسـتوى
أيضـا
فـي جميـع أنحـاء العالـم وحرصنـا ً
نقـدم ً
أيضـا علـى عـال مـن إالبـداع بداخلهـم .كمـا ّ

ً
المع ّلمين
دعمـا
شـامل لمسـاعدة ُ
فـي كامبـردج ً
علـى تقديـم أفضـل تعليـم ممكـن للطلاب.
بالضافـة إلـى المـوارد المسـاعدة فـي الفصول
إ
الدراسـية و التدريبـات الوظيفيـة فإننـا نقـدم
للمع ّلميـن للتواصل مع ُمع ّلمـي كامبردج
فرصـا ُ
ً
العالـم وتبـادل أ
الفكار فـي منتدياتنا عبر
حـول
شـبكة إالنترنـت .يُسـاعد مجتمعنـا التعليمـي
العالمـي علـى تطوير أفضـل الممارسـات ورفع
معاييـر التعليـم الدولـي حـول العالـم.

اعرف أكثر! لمزيد من المعلومات عن برامج ومؤهالت كامبردج
تفضل بزيارة  www.cie.org.ukأو تواصل مع مدرستك.
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