
 لماذا تختار مؤهالت كامبردج؟
 اكتشف كيف نساعد على تطوير 

الطالب حول العالم لغد أفضل.
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صور
)motherboard( أعلى اليسار: مجموعة الدوائر الكهربية اللوحة الأم

أدنى اليمين: قناع خوذة رائد فضاء
أعلى أقصى اليسار: تفاصيل ميدالية

نعمـل على أن يسـتفيد كل طالب مـن إمكانياته وأن يحقق أقصى اسـتفادة من 
مواطن القـوة لديه بحسـب اهتماماته و ميوله.

ولذلـك فإننـا نقـدم مجموعة واسـعة مـن المـواد مما يسـمح للطـالب باختيار 
المـواد التي تحقـق شـغفهم بالتعلـم والتفوق. 

نُصّمـم البرامـج بمسـاعدة خبـراء تربويين فـي المـدارس والجامعـات، لتحدي 
الطالب وتحفيزهم لأداء أفضل بشـأن ما يتعلمونه. إنهـم يتعّلمون المفاهيم 

الأساسـية لكل مـادة بعمـق، لفهمها من كافـة الجوانب.

أمثلـة ذات  بالمرونـة، وبالتالـي يسـتطيع ُمعلمونـا اسـتخدام  برامجنـا  تتميـز 
صلـة بالسـياق المحلـي للطالب مـن ثقافـات مختلفة. يتعلـم الطالـب باللغة 
نجليزيـة للناطقين بهـا و أيضاً  نجليزيـة، كمـا نوفـر خيارات اختبـار اللغـة الإ الإ

كلغـة ثانيـة أو كلغـة أجنبية.

مناهج تشجع على 
المعرفة واإللهام

ماذا يدرس طاب كامبردج؟

تهـدف برامج ومؤهـالت كامبـردج إلى إعـداد الطـالب لمواجهـة الحياة، 
مـن خـالل مسـاعدتهم علـى تشـكيل حـب المعرفـة و الإطـالع و رغبـة 

للتعلم. دائمـة 

تُسـاعد كامبـردج الطـالب علـى تطويـر مهـارات التفكيـر و التحليـل كي 
واثقيـن ومتأمليـن ومسـؤولين ومبتكريـن ومشـاركين. تحضـر  يُصبحـوا 
نطـالق فـي عالـم الغـد، والقـدرة على المسـاهمة  كامبـردج الطـالب لالإ

بتطويـر عالـم أفضـل للمسـتقبل.

ولعـل هـذا هو السـبب فـي أن كامبـردج تفتح البـاب لاللتحـاق بأفضل 
جامعـات العالم، فـي الوليـات المتحـدة والمملكـة المتحدة وأسـتراليا 

وكنـدا وغيرها.

ــردج العريقة  ــة لجامعة كامب ــة تابع ــد كل ما تتوقعه من مؤسس هنا تج
عالمًيا. و الرائدة 

التحضير للمستقبل
كيف يستفيد الطاب 

من برامج كامبردج؟
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نبدأ بتحديد ما يحتاج الطالب إلى تعّلمه عند البدء بتصميم برامجنا. 

يتعيـن أن يثبت الطالب فهمهم للمادة والمعرفة بالأساسـيات المتعلقة 
بهـا، بالإضافة إلـى التفكيـر و التحليل النقـدي. تهـدف المتحانات إلى 

المكافأة والتشـجيع علـى الأداء العلمي.

يعمـد برنامج كامبردج إلى أخذ الطالب في رحلـة تبدأ من برامج كامبردج 
البتدائي وكامبردج الثانوي الأول و Cambridge IGCSE الثانوي الثاني 
 .Cambridge International AS & A Level المتقـدم  و كامبـردج 

يسـتطيع الطالب اللتحـاق ببرامج كامبردج فـي أي مرحلة.

يتضمـن المنهاج في كل مرحلة أهداًفا وغايات تدعم الطالب لكتسـاب 
بتكار، و المشـاركة. هـذه هي صفات  الثقـة و المسـؤولية، والتحليـل والإ

كامبردج. طالب 

مهارات اإلدراك والمعرفة
كيف تعمل برامج كامبردج؟

المدة برامج كامبردج 
العادية

متوسط 
العمر العادي

كامبردج االبتدائي

نجليزيـة والرياضيـات  يُنمـي الطـالب مهـارات وفهـم اللغـة الإ
والعلـوم. تُسـهم اختبـارات التحصيـل والتقـدم في مسـاعدة 

الُمعلميـن علـى قيـاس ومتابعـة أدائهم.

ست 
سنوات

5 –11 سنة

كامبردج الثانوي االأول

للغـة  المهـارات والفهـم الإضافـي  يُنمـي الطـالب مزيـد مـن 
نجليزيـة والرياضيـات والعلوم. تُسـهم اختبـارات التحصيل  الإ
والتقـدم في مسـاعدة الُمعلمين على قيـاس و متابعة أدائهم. 

ثالث 
سنوات

11– 14 سنة

Cambridge IGCSE الثانوي الثاني

يختار الطالب برنامج تعليم واسـع النطاق من مجموعة مكونة 
من أكثر مـن 70 مـادة. في كل مـادة، يعمل الطـالب للوصول 
إلى Cambridge IGCSE، المؤهل الدولي الأكثر انتشاًرا حول 

العالـم، لمن تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 16 سـنة.

14– 16 سنةسنتان

Cambridge International AS & A Level

يختـار الطـالب المـواد التـي تهـدف لتنميـة ومهـارات التفكيـر 
المتعمقـة التي يحتاجونها للدراسـات الجامعيـة يعمل الطالب 
 Cambridge International إلـى مؤهـالت  الوصـول  بغيـة 
AS & A Level – ممـا يُعطيهم الخيار للتخصص أو الدراسـة 

مـن مجموعة مكونـة مـن 50 مـادة متنوعة.

16– 19 سنةسنتان
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اعرف 
المزيد

اكتشف كيف يُمكن أن يستفيد 
الطالب من برامج كامبردج: 

www.cie.org.uk/parents

»يتميز طالب كامبردج باستعدادهم 
لمناهجنا الدراسية كما أننا 

نلحظ تحليهم ليس بقدر كبير 
من الثقة فحسب بل بالمعرفة 
المتعّمقة بالمواد والقدرة على 

التفكير التحليلي أيًضا«

 ستيوارت شميل، مسؤول 
القبول بمعهد ماساتشوستس للتقنية

التعليم أداة لحياة أفضل
كيف يستعد طابنا للمستقبل؟

عـادًة مـا يُعطـي النجاح فـي مؤهـالت كامبـردج الطـالب إمكانيـة اللتحـاق بأفضـل الجامعات 
العالميـة، فـي الوليـات المتحـدة وأسـتراليا وكنـدا وألمانيـا وغيرها.

تحظـى مؤهالت كامبردج بالقبـول والتقدير لدى العديد من الجامعات حـول العالم ومن بينها 
معهد ماساتشوسـتس للتقنية وجامعة هارفرد وجامعة كامبردج.

إنهـا مؤهالت ُمعترف بها كمؤهـالت تُعد الطالب وتزّودهـم بالمهارات التـي يحتاجونها للنجاح 
في الجامعـة وما بعدها. 

ــر الذاتي،  ــن حيث البحث المســتقل والتفكي ــارات طالبنا م ــّدر الجامعات حــول العالم مه تُق
ــا مؤهالتنا. ــواد التي تُقدمه ــة المتعمقة بالم ــة إلى المعرف بالإضاف

نحـن نعمل مع هـذه الجامعـات عندما نقـوم بمراجعـة المناهـج و المؤهـالت، ونحصل على 
استشـارة الخبـراء لنتأكد من أننـا نُعد طالبنـا لتحقيق النجـاح فـي الجامعة والحيـاة العملية.

مؤهات معروفة عالميًا
كيف ُتساعد برامج كامبردج الطاب على التقّدم 

لالتحاق بالجامعة؟

الفهـم  حـدود  كامبريـدج  طـالب  يتجـاوز 
يدرسـونها التـي  للمـادة  والعميـق  المجـرد 

كامبـردج  برامـج  أحـد  فـي  فكونهـم طالبًـا 
يعنـي تنمية مهارات التفكيـر الفائقة لتطبيق 

تعلموه.  مـا 

ــة. التفكير  ــرق إبداعيـ ــائل بطـ ــل المسـ حـ
ــرها  ونشـ ــاث  الأبحـ ــذ  تنفيـ ــتقاللية.  باسـ
ــي  فـ ــن  الآخريـ ــع  مـ ــل  والعمـ ــهم  بأنفسـ

ــتركة. مشـ ــاريع  مشـ

وعليـه فإننـا نتأكـد مـن أن برامجنـا تشـجع 
الطـالب علـى غرس صفـات طالـب كامبردج 
والتي تتمثل في كونه واثًقا ومسـؤوًل ومفكًرا 
ومبتكًرا ومشـارًكا. ومسـاعدتهم علـى النجاح 

فـي عالـم الغد.


