Cambridge Primary
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 العمليةل.
نضع احتياجات الطالب في صميم مقاربتنا التعليمية.
ُ
حيث يهدف مسار كامبريدج لدينا إلى منح الطالب
حب التعلُّم وهو الشغف الذي سيرافقه طيلة حياته
في المدرسة ،والجامعة ،وما بعدها.
تدعم مقاربتنا المدارس لتنمية الطالب:

ما المقصود بـ Cambridge Primary؟
ُ
حيث يُنمِّي الطالب مهاراتهم
هو برنامج تعليم مُخصَّص للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  11-5عامًا.
في اللغة اإلنجليزية كلغة أولى أو ثانية وفهمها على امتداد سنوات المرحلة االبتدائية إلى جانب الرياضيات،
والعلوم ،وكامبريدج للمفاهيم العالمية ،TMومادة كامبريدج لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمبتدئين.
يجدر بالذكر أن أكثر من  1300مدرسة ابتدائية تقدم البرنامج في أكثر من  110بلدان حول العالم.

•الواثقين في التعاطي مع المعلومات واألفكار
الخاصة بهم أو تلك 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.
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Cambridge
Pathway

ﻣﺳﺎر واﺿﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﻋﻣر  ٥إﻟﻰ  ۱۹ﻋﺎﻣًﺎ

Cambridge Primary

Cambridge Lower Secondary

ﻣن ﻋﻣر  ٥إﻟﻰ  ۱۱ﻋﺎﻣًﺎ*

ﻣن ﻋﻣر  ۱۱إﻟﻰ  ۱٤ﻋﺎﻣًﺎ*

Cambridge Upper Secondary
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

• 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
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 – Cambridge Primaryدلي ٌل ألولياء األمور (يُتبع)

فوائد للطالب
يُعد برنامج كامبريدج للمرحلة االبتدائية نقطة رائعة لبدء رحلة تعلُّم الطالب.
ُ
حيث إنه يُم ِّكن الطالب من تطوير معارفهم ومهاراتهم في المواد األساسية،
ويعدُّهم للتقدم واالنتقال إلى كامبريدج للمرحلة اإلعدادية وبرامج تعليمية أخرى.
يمكن للمعلمين متابعة تطور الطالب من خالل عدد من عمليات التحقق من
ُ
حيث ُتعد االختبارات
التقدم الشاملة في برنامج كامبريدج للمرحلة االبتدائية.
القصيرة التي تقيس التقدم إحدى الطرق الق ِّي َمة للمعلمين لفهم نقاط قوة الطالب
وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى المزيد من المساعدةُ .تر ِّكز هذه االختبارات
على موضع الطالب في رحلة تعلُّمه وليس على إجاباته سواء أكانت صحيحة
أم خاطئة.
ُتصحَّ ح اختبارات تحقق كامبريدج للمرحلة االبتدائية في مقر كامبريدج الدولية،

مجتمع تعليم عالمي

ويمكن إجراؤها في السنة النهائية من المرحلة نفسها .بمجرد االنتهاء من هذه

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.

مالحظات مُفصَّلة عن أدائه.

منظور عالمي لدى طالب كامبريدج إلى تجهيزهم للنجاح في العالم المعاصر

االختبارات ،سيحصل الطالب على شهادة إنجاز وسوف يتلقى أولياء األمور

السريع التغيُّر.

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