اكتشـف كيـف نُسـاعد الطلاب حـول العالـم كـي يكونـوا واثقيـن ومسـؤولين ومفكريـن
ومبتكريـن ومشـاركين.

صورة :تفاصيل البوابة العظمى ،كلية سانت جون ،جامعة كامبردج

االستعداد للمستقبل

كيف يستفيد الطالب من Cambridge Pathway؟
تهـدف  Cambridge Pathwayإلـى إعـداد الطالب لمواجهة الحياة ،من
خلال مسـاعدتهم علـى تشـكيل فضـول للمعرفـة وحب دائـم للتعلم.
وهـي تسـاعد الطلاب فـي تطويـر مهـارات التفكيـر ،وتجعلهـم علـى
اسـتعداد للتعامل مع متطلبات الغد ،والقدرة على المشـاركة في عالم
أفضل للمسـتقبل.
أ
وهـذا هـو السـبب فـي أن النجـاح فـي كامبردج يفتـح البـواب لاللتحاق
بأفضـل الجامعـات فـي العالـم ،فـي الواليـات المتحـدة والمملكـة
المتحـدة وأسـتراليا وكنـدا وغيرهـا .إ بمـا يتناسـب مـع مؤسسـة هي جزء
عالميـا.
مـن جامعـة كامبـردج العريقـة والرائـدة ً

برامج تحفز روح المعرفة

ماذا يدرس طالب كامبردج؟

نســعى ألن يسـ ّـخر كل طالــب إمكانياتــه ومواهبــه والمهــارات التــي
يتمتع بهــا.
ولذلـك فإننـا نقـدم مجموعـة واسـعة مـن المـواد ونفسـح المجـال لكل
طالـب الختيـار المـواد التـي يرغـب بها.
صمــم البرامج – بمســاعدة خبراء تربويين في المــدارس والجامعات –
نُ ّ
أ
ّ
لتحــدي روح المعرفة لدى الطالب .وهم يتعلمون المفاهيم الساســية
لــكل مادة بتعمق.
تتميـز  Cambridge Pathwayبالمرونـة ،وبالتالـي يسـتطيع المدرسـون
اسـتخدام أمثلـة ذات صلـة بالثقافـة المحليـة للطلاب .يتعلم الطالب
باللغـة إالنجليزيـة ،كمـا يتوفـر تقييمنـا لمتحدثي اللغـة إالنجليزية كلغة
ثانيـة أو كلغـة أجنبية.

الصور
أعلى اليمين :مجموعة الدوائر الكهربية في اللوحة أ
الم ()motherboard
أدنى اليسار :قناع خوذة رائد فضاء
أعلى أقصى اليمين :تفاصيل وسام

الدراك – المعرفة والفهم
مهارات إ

كيف تعمل برامج Cambridge Pathway؟

عندما نُصمم برامجنا ،نبدأ بتحديد ما يحتاج الطالب إلى تع ّلمه.
يجـب علـى الطلاب أن يفهمـوا أساسـيات المـادة مـع العمـل علـى
التفكير بإسـتقاللية ومهـارات النقد التحليلي .وتُجـرى االختبارات بغرض
المكافـأة والتشـجيع.
تأخذ  Cambridge Pathwayالطالب في رحلة تبدأ من كامبردج االبتدائي
( )Primaryوكامبـردج إالعـدادي (المتوسـط) ()Lower Secondary
و  Cambridge IGCSEو كامبـردج للمراحـل المتقدمـة Cambridge
 .International AS & A Levelيسـتطيع الطلاب االلتحـاق ببرامـج
كامبـردج فـي أي مرحلـة.
تنمي في الطالب
يحتـوي المنهـج التعليمـي في كل مرحلة على أهـداف ّ
روح الثقـة والمسـؤولية والتفكيـر و إالبتكار والمشـاركة .هـذه هي صفات
طالب كامبردج.

Cambridge Pathway

المدة
العادية

متوسط العمر
العادي

كامبريدج االبتدائي ()Cambridge Primary
وفهـم للغـة إالنجليزيـة والرياضيـات
يُنمـي الطلاب مهـار ٍات
ٍ
والعلـوم واللغـة إالنجليزيـة كلغـة ثانيـة وتكنولوجيـا المعلومـات
و مهـارات البحث العالمية .تُسـهم اختبـارات التحصيل والتقدم
المعلميـن علـى متابعـة تقدمهـم.
فـي مسـاعدة ُ

ست
سنوات

 11– 5سنة

العدادي (المتوسط) ()Cambridge Lower Secondary
كامبريدج إ
وفهـم للغـة إالنجليزيـة والرياضيـات
يُنمـي الطلاب مهـار ٍات
ٍ
والعلـوم واللغـة إالنجليزيـة كلغـة ثانيـة وتكنولوجيـا المعلومـات
و مهـارات البحث العالمية .تُسـهم اختبـارات التحصيل والتقدم
المعلميـن علـى متابعـة تقدمهـم.
فـي مسـاعدة ُ

ثالث
سنوات

 14 –11سنة

Cambridge IGCSE

يبنـي الطلاب برنامـج تعليـم واسـع النطاق مـن مجموعـة مكونة
مـن أكثـر مـن  70مادة .في كل مادة ،يعمـل الطالب للوصول إلى
 ،Cambridge IGCSEالمؤهل الدولي أ
الكثر شـهرة حول العالم،
لمـن تتـراوح أعمارهم بين  14إلى  16سـنة.

سنتان

 16 –14سنة

Cambridge International AS & A Level

يُنمـي الطلاب المعرفـة والمهـارات المتعمقـة التـي يحتاجونهـا
للجامعـة .يعمـل الطالب بغية الوصول إلـى مؤهالت Cambridge
 – International AS & A Levelممـا يُعطيهـم الخيـار للتخصـص
أو الدراسـة مـن مجموعـة مكونـة مـن  50مـادة متنوعـة.

سنتان

 19 –16سنة

التعليم الذي يُصبح أداة لحياة أفضل

نعد طالبنا لمستقبل ناجح؟
كيف ّ

يعمـل طلاب كامبـردج علـى أكثر مـن مجرد الفهـم المتعمق للمـواد التي
يدرسـونها .فكونهـم طالبًـا فـي  Cambridge Pathwayيعنـي تطويـر
مهـارات التفكيـر العاليـة لتطبيـق الـدروس والبرامج .حل المسـائل بطرق
إبداعيـة .التفكيـر بإسـتقاللية .العتمـاد على أنفسـهم في تنفيـذ أ
البحاث
إ

و إيصـال أفكارهـم للغير .العمـل في مجموعات على تصميم المشـاريع
المختلفـة .ممـا يؤكـد لنـا أن برامجنا تشـجع الطالب على تطويـر مميزات
والبتكار
طالـب كامبـردج والتـي تتمثل فـي الثقة والمسـؤولية والتفكيـر إ
والمشـاركة .و تسـاعدهم علـى النجـاح في عالـم الغد.

مؤهالت عالمية عريقة ومعروفة
كيـف تُسـاعد  Cambridge Pathwayالطلاب على
اللتحـاق بالجامعة؟
إ

عـاد ًة مـا يتمكـن طلاب برامـج كامبـردج االلتحـاق بأفضـل الجامعـات
العالميـة ،فـي الواليـات المتحـدة وأسـتراليا وكنـدا وألمانيـا وغيرهـا.
تحظـى مؤهلات كامبـردج بالقبول والتقدير لدى العديـد من الجامعات
حـول العالـم ومـن بينها معهـد ماساتشوسـتس للتقنية وجامعـة هارفرد
وجامعـة كامبـردج.
وتزودهـم بالمهارات التي
وهـي مؤهلات ُمعترف بهـا بأنها تُعد الطالب ّ
يحتاجونهـا للنجاح في الجامعـة و في الحياة العملية .تُخبرنا الجامعات
بالضافة إلى
قـدر مهـارات البحـث المسـتقل والتفكيـر النقـدي ،إ
بأنهـا تُ ّ
المعرفـة المتعمقـة بالمواد التـي تُقدمها كامبردج.
نحـن نعمـل مـع هـذه الجامعات بشـكل مسـتمر حيـث نقـوم بمراجعة
و تحديـث برامجنـا ونحصـل علـى استشـارة الخبـراء لنتأكـد مـن تطويـر
المهـارات التـي تحتاجهـا الجامعات.

«يتميـز طلاب كامبـردج باسـتعدادهم الجيـد لمناهجنـا كمـا
أننـا نلحـظ تحليهم بقـدر كبير مـن الثقة و بالمعرفـة الجيدة
المتعمقة بالمواد والقدرة على التفكير و التحليل بإسـتقاللية»
ّ
ستيوارت شميل ،عميد القبول بمعهد ماساتشوستس للتقنية ()MIT

تعرف على المزيد! اكتشف كيف يُمكن لـ  Cambridge Pathwayأن تفيد طفلك من خالل الرابط cambridgeinternational.org/pathway
ّ
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