Cambridge Pathway
دلي ٌل ألولياء األمور
تعكف كامبريدج الدولية على إعداد الطالب للحياة ،وذلك من خالل مساعدتهم في تنمية فضول مستنير وشغف متواصل
للتعلُّم .إننا جز ٌء من جامعة كامبريدج .ونقدم برنامج مسار كامبريدج الذي يمنح الطالب من عمر  5إلى  19عامًا مسارً ا
ُ
حيث يمكن للمدارس وضع المنهج الدراسي وفق الكيفية التي تريدها لتعلُّم الطالب ،إلى
واضحً ا لتحقيق النجاح التعليمي.
جانب عدد كبير من المواد وطرق مرنة لتقديمها .يساعد ذلك الطالب في اكتشاف قدرات جديدة وعالم أوسع ويمنحهم
المهارات التي يحتاجونها للحياة حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في المدرسة والحياة الجامعية والحياة العملية.
نضع احتياجات الطالب في صميم مقاربتنا التعليمية.
ُ
حيث يساعد مسار كامبريدج لدينا في منح الطالب
حب التعلُّم وهو الشغف الذي سيرافقه طيلة حياته
في المدرسة ،والجامعة ،وما بعدها.
تدعم مقاربتنا المدارس لتنمية الطالب:

•

الواثقين في التعاطي مع المعلومات واألفكار
الخاصة بهم أو الخاصة باآلخرين

•

المسؤولين عن أنفسهم ،والمستجيبين لآلخرين،
والمراعين لهم

•
•

المتعمقين والمطورين لقدرتهم على التعلُّم

•

المبتكرين والمُجهَّزين للتعاطي مع التحديات
الجديدة والمستقبلية
المشاركين فكر ًّيا واجتماع ًّيا والمستعدين
إلحداث فارق.

Cambridge Pathway
تغطي مراحل مسار كامبريدج األربع بسالسة سنوات التعليم التي تمتد من المرحلة االبتدائية إلى الثانوية
وصوالً إلى مرحلة ما قبل الجامعة .حيث تبني كل مرحلة على تنمية الطالب من المرحلة التي سبقتها،
ولكن يمكن أيضًا تقديمها بصورة منفصلة .لذا ،نوفر للمدارس المرونة لكي تتمكن من وضع منهج دراسي
يناسب احتياجات كل طالب.
Cambridge
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ﻣﺳﺎر واﺿﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﻋﻣر  ٥إﻟﻰ  ۱۹ﻋﺎﻣًﺎ
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Cambridge Lower Secondary

ﻣن ﻋﻣر  ٥إﻟﻰ  ۱۱ﻋﺎﻣًﺎ*

ﻣن ﻋﻣر  ۱۱إﻟﻰ  ۱٤ﻋﺎﻣًﺎ*

ﻣن ﻋﻣر  ۱٤إﻟﻰ  ۱٦ﻋﺎﻣًﺎ*

• اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ )ﻛﻠﻐﺔ أوﻟﻰ وﺛﺎﻧﯾﺔ(

• اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ )ﻛﻠﻐﺔ أوﻟﻰ وﺛﺎﻧﯾﺔ(

طﯾف واﺳﻊ ﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﻣواد ﻓﻲ:

• اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت

• اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت

• ﺷﮭﺎدة ﻛﺎﻣﺑرﯾدج اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
)أﻛﺛر ﻣن  ۷۰ﻣﺎدة(

• اﻟﻌﻠوم

• اﻟﻌﻠوم

• ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت

• ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت

• Cambridge Global Perspectives

• Cambridge Global Perspectives

*11 to 14 years old

• ﺷﮭﺎدة ﻛﺎﻣﺑرﯾدج ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎدي )أﻛﺛر ﻣن  ٤۰ﻣﺎدة(
ﺷﮭﺎدة ﻛﺎﻣﺑرﯾدج اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم

Cambridge Advanced
ﻣن ﻋﻣر  ۱٦إﻟﻰ  ۱۹ﻋﺎﻣًﺎ*
طﯾف واﺳﻊ ﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﻣواد ﻓﻲ:
• ﻣؤھل ﻛﺎﻣﺑرﯾدج اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻘدم
اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ واﻟﻣﺗﻘدم )أﻛﺛر ﻣن  ٥٥ﻣﺎدة(
• ﻣؤھل ﻛﺎﻣﺑرﯾدج ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
)أﻛﺛر ﻣن  ۲۰ﻣﺎدة(
دﺑﻠوﻣﺔ ﻛﺎﻣﺑرﯾدج اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
ﻣؤھل ﻛﺎﻣﺑرﯾدج اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ

ﻣؤھل ﻛﺎﻣﺑرﯾدج ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن وﻗﺎدة اﻟﻣدارس
*اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﻓﺣﺳب

ﺗﻌﻠﱠم

اﻛﺗﺷف

ﺣ ﱢﻘق

في نهاية مرحلتي "كامبريدج للثانوية العامة" و"كامبريدج المتقدمة" ،يمكن للطالب الحصول على مؤهالت
معترف بها عالميًا مثل شهادة كامبريدج العامة الدولية للتعليم الثانوي ) (IGCSETMأو مؤهل كامبريدج الدولي
للمستوى المتقدم التكميلي ) (ASوالمتقدم ).(A

 – Cambridge Pathwayدلي ٌل ألولياء األمور (يُتبع)

فوائد للطالب
نؤمن بأن التعليم يكون أكثر تأثيرً ا عندما تكون المناهج الدراسية،
ً
متسقة على نحو وثيق.
وطرق التدريس ،والتعلُّم ،والتقييم
ُ
حيث يساعد مسار كامبريدج الطالب في تنمية المعرفة المعمقة للمادة،
واالستيعاب المفاهيمي ،ومهارات التفكير العليا التي يحتاجونها للنجاح
في المدرسة ،والجامعة ،والعمل.

توفير الفرص في جميع أنحاء العالم
يمكن لطالب كامبريدج أن يكونوا واثقين في أن مؤهالتهم مفهومة وثمينة طوال
حياتهم التعليمية والمهنية وفي موطنهم وخارجه.
ُ
حيث يستعين آالف الطالب بمؤهالت كامبريدج لاللتحاق بالجامعات الرائدة في
جميع أنحاء العالم ،وذلك كل عام.
يجدر بالذكر أن مؤهالتنا معترف بها لدى أكثر من  1500جامعة ،بما في ذلك
ما يزيد على  600جامعة في الواليات المتحدة (بما في ذلك جميع جامعات
" )"Ivy Leagueوجميع جامعات المملكة المتحدة.
كما يمكن للطالب بسهولة معرفة أي الجامعات على مستوى العالم تقبل مؤهالت
كامبريدج وذلك من خالل البحث في قاعدة بياناتنا على اإلنترنت على الرابط التالي

www.cambridgeinternational.org/recognition

مجتمع تعليم عالمي
مع مسار كامبريدج ،ينضم الطالب إلى مجتمع عالمي يضم طالب من أكثر
ُ
حيث نهدف من خالل تكوين
من  10,000مدرسة في أكثر من  160بل ًدا.
منظور عالمي لدى متعلمي كامبريدج إلى تجهيزهم للنجاح في العالم المعاصر
السريع التغيُّر.

معرفة المزيد! لمزيد من المعلومات حول برنامج مسار كامبريدج،
يُرجى زيارة  www.cambridgeinternational.orgأو االتصال بالمدرسة.

**0906655442
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