
 ةاألمريكي اقسم اإلنجليزي المكثف والدبلوم

    

 هـ .1421/  1420بدأ برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف عام        

مباركة لقسم اإلنجليزي المكثف  الذي واصل السير قدماً وبخطى ثابتة ومعايير عالية الجودة   انطالقةوكانت      

وقد وضعنا نصب أعيننا هدفاً ال حياد عنه أال وهو أمانة الحفاظ على قيمنا ومبادئنا اإلسالمية ولغتنا العربية 

 من لغة العصر واالرتقاء بالمستوى الفكري لطالباتنا. األصيلة جنباً إلى جنب مع التمكن وبجدارة

 وكانت البذرة األولى شعبة واحدة في الصف األول االبتدائي ..     

هـ  تخريج أول دفعة من قسم اللغة اإلنجليزية  1432/  1431عشر عاماً  ، شهد عام  يثناوبعد مرور      

األخرى حتى بلغت ازات وتخرجت الدفعات الواحدة تلو اإلنجالمكثف من الصف الثالث الثانوي / علمي.  وتوالت 

 أربعة دفعات من طالبات خريجات متميزات يفخر الوطن بهن.

برنامج الدبلوما  الموافقة على تطبيقوقد سايرنا التقدم في خطة وزارة التربية والتعليم وحصلنا على       

عام   AdvancEDحصلت المدرسة بفضل هللا على االعتماد األكاديمي من أدفانس إد ومن ثم  األمريكية

 هـ.1433/1434

الصف التاسع )الثالث من تدرس الطالبة أربع سنوات بدءاً وفيه  ةاألمريكي اوبدأ تطبيق برنامج الدبلوم      

األمريكية )الدبلوما األمريكية(  وتتخرج من الصف الثاني عشر )الثالث الثانوي( بشهادة الثانويةالمتوسط( 

  AdvancED المعتمدة من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجهة االعتماد األكاديمي

 2017 دفعة وهي ويشهد هذا العام بمشيئة هللا تخريج الدفعة الثالثة من طالبات الدبلوما األمريكية

 

 ةاألمريكي ااإلنجليزي المكثف والدبلوم قسمالقبول في 

 

في برنامج اإلنجليزي المكثف يتطلب قبول الطالبات ) من أقسام أخرى في المدرسة أو من خارج المدرسة (      

 أمرين: ةاألمريكي اومأو الدبل

  توفر مقعد للطالبة 

  متوسط لثل ابتدائي إلى الصف الثاالصف األو في% 60بنسبة ال تقل عن اجتياز اختبار القبول 

 نجليزي المكثفلاللتحاق ببرنامج اإل

  الصف الثالث المتوسط إلى الصف الثالث  % للقبول في75ال تقل عن نسبة اجتياز اختبارات القبول ب

 .ةاألمريكي االدبلومبرنامج ب لاللتحاقالثانوي 

 

  الدراسيةالمواد *

 
  اللغة اإلنجليزيةEnglish Language    د ــــراءة والكتابة و القواعـــــا تدرجاً من القـــبجميع فروعه

المتوسطة و الدبلوما وحتى األدب و النقد و النحو في المرحلة  المرحلة االبتدائيةو اإلمالء في 

 الثانوية.مرحلة األمريكية في ال

  العلومScience    بالمواد األكثر تخصصاً وهيوانتهاًء بدءاً بالعلوم األساسية في الصفوف األولى 

 فيزياء في المرحلة الثانوية.الكيمياء و الحياء و األ

  الرياضياتMath    هندسة الجبر و ال بالمواد األكثر تخصصاً وهيوانتهاًء في الصفوف األولى 

 في المرحلة الثانوية.حصاء اإلتكامل والتفاضل والو

 عيات االجتما Social Studies  ةاألمريكي الطالبات الدبلوم بفروعها التاريخ والجغرافيا واالقتصاد. 

 إضافة إلى مناهج وزارة التربية والتعليم  
 

 
 أعاله.  *تعتمد المدرسة المنهج األمريكي للمواد المذكورة



 التواصل اليومي / األسبوعي مع المنزل

يتم إرسال تقرير يومي عما تم أداؤه في المدرسة و الواجب المطلوب لذلك اليوم ومواعيد التقييم في المرحلة االبتدائية أما      

في المرحلة المتوسطة و الثانوية فهناك أجندة أسبوعية تسلم للطالبات في أول األسبوع وتشمل ما ستأخذه الطالبة خالل 

 الختبارات.األسبوع والواجبات ومواعيد ا

وع األول من بداية كل فصل دراسي مع األقراص المدمجة كامالً في األسبلفصل الدراسي كما يتم إرسال خطة الدراسة ل     

 للمادة العلمية لجميع الكتب الدراسية والمواقع العلمية الخاصة بالناشرين مع اسم المستخدم وكلمة المرور

 

 تقييم الطالبات

بطريقة مستمرة مع إجراء اختبارات بنهاية كل فصل أو في برنامج اإلنجليزي المكثف في المرحلة االبتدائية يتم التقييم     

وحدة وتصدر للطالبات تقارير ربع سنوية ) في منتصف وآخر كل فصل دراسي ( تكون مؤشراً على مستوى أداء الطالبة 

ض المستوى األكاديمي للطالبة للبحث عن األسباب وإيجاد الحلول في الفترة السابقة ، ويتم التواصل مع األهل في حالة انخفا

 % ال تقبل الطالبة في القسم العام التالي.60وفي حال استمرار انخفاض المستوى بما يقل عن 

 دورية ونهائية في كل فصل دراسي مستمرة و وفي المرحلة المتوسطة تكون هناك اختبارات     

ولمزيد من التفاصيل  نصفية ونهائية لكل فصل دراسي مستمرة و هناك اختباراتف ةاألمريكي افي برنامج الدبلومأما      

 American Diplomaفي الموقع تحت أيقونة  للدليل التنظيمي للمسار الدوليالرجوع 

راف ــــــتحت اش Measures of Academic Progress  MAPويطبق القسم اختبارات قياس التقدم األكاديمي      

North West Evaluation Association NWEA  مرتين وتختبر الطالبة في مواد اللغة اإلنجليزية والعلوم والرياضيات

وتتعرف على مستواها وتقدمها العلمي مقارنة بزميالتها في الصف والمرحلة في العام الدراسي في فترة الخريف والربيع 

 والعالم حسب معايير دولية. 

 

 قبول في الجامعات داخل وخارج المملكة الات ختبارإعداد الطالبات ال

 يتم إعداد الطالبات في المرحلة الثانوية الختبارSAT    

 Writingالكتابة  و Critical Reading  القراءة الناقدةفروع وهي  3والذي يتضمن اختبار القدرات اللغوية و الذهنية في 

الطالبة قبل تسجيل و يتم االختبار عدة مرات في السنة في مراكز معتمدة في جدة هذا يقدم و .Mathematicsو الرياضيات 

ويقترح عادة أن تأخذ الطالبة موعد االختبار بفترة كافية عن طريق اإلنترنت في المدرسة  للمرة األولى بإشراف المعلمات 

خذه مرة أخرى في الفصل الدراسي األول ) ثالث االختبار مرة في الفصل الدراسي الثاني ) الصف الثاني الثانوي( ،  وتعيد أ

 ثانوي(   لتحسين الدرجة حسب المواعيد المتاحة. 

  يتم إعداد الطالبات لدخول اختبار التوفلTOEFL 

 والمتوفر باللغتين العربية واإلنجليزية القدرات يتم إعداد الطالبات الختبار 

  والمتوفر باللغتين العربية واإلنجليزية التحصيلييتم إعداد الطالبات لالختبار 

 

 

 ونسأل هللا عز وجل السداد والقبول

 إدارة القسم

 


