المدرسة العليا
المدرسة العليا (من  14إىل  18عاًم ا ،من الصف التاسع إىل الثاني عشر)

من خالل اختيار المسارات األكاديمية التي تتوج إما بدبلوم البكالوريا
الدولية ( )IBأو دبلوم المدرسة الثانوية األمريكية ،يمكن لطالب المدرسة
العليا االختيار من بين مجموعة واسعة من الدورات التحضيرية للجامعة،
أو مستويات المتفوقين ،أو التعيين المتقدم ( .)APيمتد التعلم خارج
الفصل الدراسي من خالل السفر األكاديمي والرحالت الميدانية.
يتم تشجيع الطالب عىل المشاركة في قسم الفنون المرئية واألداء المتنوع
والديناميكي ،والرياضات الجماعية أو خيارات اللياقة البدنية ،وفرص
الخدمة المجتمعية ،ومجموعة واسعة من النوادي وغيرها من األنشطة
المشتركة في المناهج التي تعزز المهارات الحياتية القيمة مثل القيادة
والتعاون والعمل الجماعي.

مدرسة دولية رائدة نهارية (من سن  3أعوام إىل  18عاًم ا)
وللطالب الداخليين (من سن  13إىل  18عاًم ا)
متوسط سعة الفصل من  12إىل  15طالًبا
برنامج دبلومة البكالوريا الدولية ( )IBودورات التعيين
المتقدم ()AP
الحصول عىل تعيين جامعي ممتاز في المملكة المتحدة والواليات
المتحدة وفي جميع أنحاء العالم مع استشارات جامعية فردية
لمدة  4سنوات
 60جنسية و  30لغة منطوقة في الحرم الجامعي
عىل بعد  35دقيقة من وسط لندن
عىل بعد  20دقيقة من مطار هيثرو

وجهات الجامعة
يدعم قسم اإلرشاد بالكلية كل طالب في المدرسة العليا أثناء قيامهم
بالبحث والتقدم إىل الجامعات في جميع أنحاء العالم والقبول بها .يلتقي
الطالب في الصفين التاسع والعاشر في مجموعات صغيرة مع
مستشاري الجامعة الذين يساعدون كل طالب عىل تحديد صفاتهم
الشخصية واألكاديمية والفنية والقيادية والرياضية .يبدأ الدعم الفردي
في الصف الحادي عشر ويستمر حتى مرحلة القبول الجامعي .وباإلضافة
إىل ذلك ،يزور متحدثون مهنيون وممثلون جامعيون من جميع أنحاء
العالم الحرم الجامعي كل عام ،مما يوفر لطالبنا رؤى متعمقة عن الفرص
المهنية والتعليمية التي تنتظرهم .وفي المتوسط ،سوف يلتحق ما
يقرب من  %40من خريجينا بجامعة في الواليات المتحدة ،و %40في
المملكة المتحدة ،و %20في بلدان أخرى في مختلف أنحاء العالم.

الحياة في المدرسة الداخلية
الحياة في المدرسة الداخلية (لألعمار من  13إىل  18عاًم ا ،من
الصف الثامن إىل الثاني عشر)
يكتسب الطالب الداخليون في المدرسة األمريكية في إنجلترا
االستقالل والمسؤولية واالحترام والمرونة من خالل تطوير عالقات تدوم
مدى الحياة وتجارب مشتركة .ويتمتع الطالب بالجو الشبيه بالمنازل
الذي يوفره الفريق الداخلي في المدرسة ،وهم ملتزمون بجعل التجربة
السكنية آمنة وودية ومتآلفة.

المدرسة األمريكية في إنجلترا ،التي تأسست عام  ،1976هي مدرسة
نهارية ومدرسة داخلية رائدة مستقلة ومختلطة تقع في منطقة لندن.
تلهم المدرسة األمريكية في إنجلترا الطالب ليصبحوا متعلمين مدى
الحياة يتمتعون بالعقلية الدولية ويلتزمون بالقيادة في قطاع الخدمة
أثناء اكتشافهم طريقهم إىل المستقبل.
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البرنامج الصيفي

المدرسة العليا

إن البرنامج الصيفي للمدرسة األمريكية في إنجلترا معترف به عىل نطاق
واسع ليس لنوعية وقوة عروضنا األكاديمية والرياضية وعروضنا المتعلقة
بالسفر فحسب ،بل أيًض ا كمجتمع منظم ويراعي اآلخرين حيث يتعلم
الشباب من أكثر من أربعين دولة العيش مًع ا وتجاوز الحدود الوطنية
والثقافية .في كل عام ،نرحب بالطالب (الذين تتراوح أعمارهم بين  11و
 17عاًم ا) من جميع أرجاء العالم عند وصولهم إىل حرمنا الجامعي الذي
تبلغ مساحته  46فداًنا بالقرب من لندن لالستمتاع بصيف ال ُينسى في
إنجلترا.

المناهج المشتركة
نحن فخورون بتقديم برنامج فنون واسع النطاق يشمل فنون االستوديو
والمسرح والرقص والموسيقى والتصوير والسينما.

يتلقى الطالب في المدارس االبتدائية واإلعدادية دروًس ا في الفنون عىل
مدار العام مع مدرسين متخصصين .تتضمن متطلبات دبلومة المدرسة
األمريكية في إنجلترا استكمال رصيد واحد عىل األقل في اآلداب ويمكن
لطالب المدارس العليا االختيار من بين مجموعة متنوعة من الدورات
التدريبية .في منشآتنا الجميلة والحديثة ،تستضيف دبلومة المدرسة
األمريكية العديد من الحفالت الموسيقية والحفالت الموسيقية
والعروض المسرحية ومعارض الفن والتصوير وعروض الرقص خالل
العام الدراسي.

برنامج السفر األكاديمي
السفر جزء ال يتجزأ من تعليم وخبرة المدرسة األمريكية في إنجلترا.
في كل عام خالل أسبوع نصف الفصل الدراسي لشهر أكتوبر ،نقدم
فرص سفر استثنائية لجميع طالب المدارس العليا (الصفوف  )12-9مع
رحالت بقيادة المدرسة إىل عدة وجهات مختلفة .يتم تخصيص الرحالت
حسب مستوى الصف وربطها بمنهج المدرسة العليا.
يشارك الطالب في المدرسة اإلعدادية (الصفوف الخامس إىل الثامن)
في الرحالت الميدانية خالل اليوم األكاديمي والرحالت الميدانية بين
عشية وضحاها من خالل برنامج ميدل سكول ترافيل.

نصف الطالب في المدرسة العليا يقيمون في الحرم الجامعي .يعيش
معظم الطالب داخل جميع المنازل الداخلية الثمانية في غرف مزدوجة
مع حمامات داخلية مشتركة .يتم تقديم جميع الوجبات ،ويضمن المركز
الصحي الموجود داخل الحرم الجامعي توفير رعاية التمريض إذا لزم
األمر.
يستفيد طالبنا الداخليون من:
فرص السفر  -يتم تضمين أسبوع السفر لشهر أكتوبر لطالب
المدارس العليا (الصفوف التاسع إىل الثاني عشر) ورحلة الترابط في
بداية المدرسة (الصف الثامن) في رسوم اإلقامة الداخلية.
أنشطة مكثفة في عطلة نهاية األسبوع  -رحالت إىل ويست إند
والمسارح المحلية والمتاحف والمعارض وحضور حفالت الرقص
مثل وينتر بول وهوم كمنج وحفالت التخرج من المراحل الصغيرة
والكبيرة والحفالت الموسيقية واألنشطة في الهواء الطلق مثل
ركوب الدراجات في الجبال والمشي لمسافات طويلة ودورات
التحدي وغير ذلك الكثير .يتم تشجيع الطالب عىل اقتراح أنشطة
جديدة.
برنامج رفاهية شامل  -يوفر عدة طرق للطالب للتواصل مع
المدرسة وأقرانهم وإثارة أي مسائل قد تكون لديهم.
يوفر برنامج الصعود الفرص لكل طالب لكي يزدهر في بيئة آمنة
ومحفزة .نحن نتجاوز اإلنجاز األكاديمي ونعزز ثقة كل طالب بنفسه
وإمكاناته القيادية ،مع تغذية الشعور بالمسؤولية الفردية
والمجتمعية.

