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جميع حقوق الطبع محفوظة :ال يجوز نشر أي جزء من هذا الكتالوج،
أو تخزينه ،أو تسجيله بأية وسيلة ،أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر

البرادعي للتعليم  ....حيث يبدأ اإللهام
أيها املربون ،أنتم مصدر إلهام مباشر للمتعلمني ،وندرك فداحة التحدي الذي تواجهونه،
ً
شريكا في مشروعكم النبيل ،ونطمح لتمكينكم مبحتوى متفوق
فنسعى ألن نكون
متسق مع األبحاث ومع علم التربية لدعم ذلك اإللهام .إن برامجنا مدروسة من حيث دقة
احملتوى ،واملالءمة التربوية ،وفعالية التصميم لتناسب احتياجات التعليم والتعلم املتنوعة.
نؤمن في البرادعي للتعليم بأن االستثمار في مستقبل أمتنا يبدأ باالستثمار في التعليم
النوعي .فنسعى لتزويد جميع املربني واملتعلمني بحلول فعالة ،ومثيرة ،وذات صلة ،حتفز
العقل ،وحترك القلب ،وتشغفه بالتعلم .البرادعي للتعليم....حيث يبدأ اإللهام.
نعرض في هذا الكتالوج منشوراتنا املعربة عن مجموعة مختارة من مقررات املرحلة
الثانوية الدولية  IGCSEمبستوياتها الثالثة :العام ،والرفيع األول ،والرفيع الثاني
 O /AS /A Levelsباإلضافة إلى املقررات الدولية ملرحلة املستوى الثانوي األدنى
(اإلعدادي) ،صادرة عن دور نشر جامعة أكسفورد ،وجامعة كامبريدج ،ونيلسون
ثورنز ،ومارشال كافنديش ،نعنى بتكييفها وف ًقا لثقافة ورؤية وأهداف أية دولة تتبناها.
فرصا للتطوير املهني من
باإلضافة إلى احملتوى املطبوع واإللكتروني ،توفر البرادعي للتعليم ً
خالل برامج تدريب على طرق التدريس وعلى احملتوى املعرفي تعد وف ًقا الحتياجاتكم
بالتعاون مع معهد مارشال كافنديش السنغافوري ،وميكن تنفيذ اجلزء العملي منها في
محاريب تعليمية مثل معامل كلية العلوم جامعة القاهرة للمساعدة في مهمتكم مواصلة
إلهام املتعلمني.
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املستوى الثانوي الرفيع األول والثاني
Advanced: GCE AS/A Level

الرياضيات
سلسلة الرياضيات
Advanced: GCE AS/A Level

املستوى الثانوي الرفيع األول والثاني
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سلسلة الرياضيات :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في الرياضيات -
امتحانات كامبريدج الدولية .تبدأ كل وحدة بأهداف التعلم ،ثم
تشرح املفاهيم الرياضية بوضوح ودقة ،وتستخدم أمثلة محفزة تتبع
مدخل خطوة خطوة حلل املشكالت .يوجد الكثير من التدريبات،
وتدريبات املراجعة ،وأوراق امتحانية للتدريب.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليPure Mathematics 1, 2 & 3 :

امليكانيكا
سلسلة امليكانيكا
سلسلة امليكانيكا :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في الرياضيات  -امتحانات
كامبريدج الدولية .يوجد الكثير من التدريبات وتنتهي كل وحدة
بتدريب متنوع يتضمن بعض األسئلة من مستوى االمتحانات ،كما
يوجد تدريبان للمراجعة وورقتان امتحانيتان.
بعض التدريبات تتضمن أسئلة في نهايتها أطول من األسئلة االمتحانية،
قد يود املعلم تخصيصها لطلبة مختارين لرفع مستوى التحدي واالهتمام.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليMechanics: Advanced level Mathematics 1, 2 :
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األحياء
سلسلة األحياء
Advanced: GCE AS/A Level

املستوى الثانوي الرفيع األول والثاني
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سلسلة األحياء :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في األحياء  -امتحانات
كامبريدج الدولية .يغطي اجلزء األول منهج املستوى الرفيع األول
 ASويغطي اجلزء الثاني منهج املستوى الرفيع الثاني  .A2ميتحن
الطالب في نهاية الدراسة وف ًقا ألهداف التقومي التالية :معرفة مع فهم،
استقصاءات ومهارات جتريبية ،حل املشكالت ومعاجلة املعلومات.
يتم بيان وتعريف املصطلحات العلمية عند تقدميها للمرة األولى،
ويتضمن املسرد املصطلحات املستخدمة في الكتابني.تتضمن كل
وحدة أسئلة لتقييم الذات كما تتضمن أسئلة امتحانات سابقة.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليBiology: AS & A Level :

الكيمياء
سلسلة الكيمياء
سلسلة الكيمياء :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في الكيمياء  -امتحانات
كامبريدج الدولية .يغطي اجلزء األول منهج املستوى الرفيع األول AS
و يغطي اجلزء الثاني منهج املستوى الرفيع الثاني  .A2تتضمن كل وحدة
أسئلة لتقييم الذات ملساعدة الطلبة على التفكير فيما قرأوه ،وتوجد
في نهاية كل وحدة أسئلة امتحانية .املصطلحات الكيميائية يتم بيانها
وتعريفها عند تقدميها للمرة األولى.كما يتضمن املسرد املصطلحات
املستخدمة في الكتابني .مقدمة كل وحدة وامللخص في نهايتها يوفرا
أساسا للمراجعة املنظمة.
ً

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليChemistry: AS & A :
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الفيزياء
سلسلة الفيزياء
Advanced: GCE AS/A Level

املستوى الثانوي الرفيع األول والثاني
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سلسلة الفيزياء :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في الفيزياء  -امتحانات
أكسفورد كامبريدج  .OCRيغطي اجلزء األول منهج املستوى الرفيع
األول  ASويغطي اجلزء الثاني منهج املستوى الرفيع الثاني .A2
تنتهي كل وحدة مبلخص يتضمن كل التعريفات واملبادئ واملفاهيم
املطلوبة وف ًقا ملفردات املنهج .باإلضافة للمحتوى الرئيس في كل
وحدة ،توجد صناديق "كيفية عمل العلوم" والتي تستكشف تأثير
البحث العلمي على األفراد واملجتمع .يتم بيان املصطلحات العلمية
وتعريفها عند استخدامها للمرة األولى ،كما يتضمن املسرد جميع
املصطلحات املستخدمة في الكتابني.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليPhysics 1 & 2 for new OCR AS & A Level :

تقنية املعلومات واالتصاالت
سلسلة تقنية املعلومات واالتصاالت
سلسلة تقنية املعلومات واالتصاالت:
للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في تقنية املعلومات واالتصاالت
 امتحانات  .AQAيغطي اجلزء األول منهج املستوى الرفيع األول ASويغطي اجلزء الثاني منهج املستوى الرفيع الثاني  .A2الطالب اليوم هو
مواطن إلكتروني يتوقع من سلسلة في تقانة املعلومات واالتصاالت أن
تتحداه وحتفزه وتثيره ،و حتاول هذه السلسلة ذلك بتشجيع الطالب على
االستقصاء النشط واكتساب معرفة كاملة مبتى وكيف وملاذا يستخدم تقانة
ًّ
مستعدا لعالم يتعدى نطاق دراسته
املعلومات واالتصاالت بكفاءة؟ ليكون
الرفيعة.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار نيلسون ثورنز
العنوان األصليAQA Information & Communication Technology :
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دراسات إدارة األعمال
سلسلة دراسات إدارة األعمال
Advanced: GCE AS/A Level

املستوى الثانوي الرفيع األول والثاني
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سلسلة دراسات إدارة األعمال:
للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في تقنية املعلومات
واالتصاالت  -امتحانات  .AQAيغطي اجلزء األول منهج املستوى
الرفيع األول  ،ASويغطي اجلزء الثاني منهج املستوى الرفيع الثاني
.A2
من سمات هذه السلسلة شرح كل املصطلحات املطلوبة ،ووضوح
النص للمساعدة على الفهم ،ومواقف حقيقية من منشآت لتطبيق
الفهم في احلياة العملية ،وأسئلة تدريبية تختبر املهارات.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار نيلسون ثورنز
العنوان األصليAQA Business Studies AS & A Level :

علم االقتصاد
سلسلة علم االقتصاد
سلسلة االقتصاد :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في علم االقتصاد  -امتحانات
كامبريدج الدولية .يغطي اجلزء األول منهج املستوى الرفيع األول ،AS
ويغطي اجلزء الثاني منهج املستوى الرفيع الثاني .A2
تتضمن كل وحدة مهام للتقييم الذاتي ،كما تتضمن املصطلحات
االقتصادية الرئيسة ثم تعريف أهمها أبجد ًّيا في مسرد في نهاية الكتابني.
مت استخدام أمثلة من العالم النامي ومن االقتصادات املتصنعة حدي ًثا .كما
تتطلب مهام التقييم الذاتي من الطالب الرجوع إلى اقتصاد وطنه ،مما
يضفي على النص جاذبية أوسع كمقرر في أي مكان في العالم.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليEconomics: AS & A Level :
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احملاسبة
سلسلة احملاسبة
Advanced: GCE AS/A Level

املستوى الثانوي الرفيع األول والثاني
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سلسلة احملاسبة :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع منهج الثانوي الرفيع في احملاسبة  -امتحانات
كامبريدج الدولية .يغطي اجلزء األول املستوى األول  ،ASويغطي
اجلزء الثاني املستوى الثاني  .A2مت تغطية أساسيات نظام القيد
املزدوج إلمساك الدفاتر بالتفصيل في الوحدات األولى لتهيئة
الدارسني حيث يجب التأكد من التمكن من األساسيات إلمكانية
حتقيق تقدم حقيقي في فهم الوحدات الالحقة .على الطالب
التدريب على املدخالت حلل املشكالت حتى التمكن ،فال ميكن
أن يحل أي كتاب دراسي محل عمل الطالب.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليAccounting: AS & A Level :

علم االجتماع
سلسلة علم االجتماع
سلسلة علم االجتماع :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع الدولي في علم االجتماع
 امتحانات كامبريدج الدولية .يغطي اجلزء األول املستوى األول ،ASويغطي اجلزء الثاني املستوى الثاني  .A2تقدم املناظير النظرية
الرئيسة ،وتشجع على تطوير مدخل بحثي ونقدي لالجتماع .من
سمات السلسلة أسئلة في نهاية كل وحدة ،وتغطية شاملة ألفكار بعد
احلداثة ،وأسئلة امتحانات سابقة ،ومسرد ،وفهرس.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليSociology: AS & A Level :
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اجلغرافيا
سلسلة اجلغرافيا
Advanced: GCE AS/A Level

املستوى الثانوي الرفيع األول والثاني
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سلسلة اجلغرافيا :للمستوى الرفيع األول والثاني
تتوافق السلسلة مع امتحانات الثانوي الرفيع في اجلغرافيا  -امتحانات
أكسفورد كامبريدج  .OCRيغطي اجلزء األول منهج املستوى الرفيع
األول  ،ASويغطي اجلزء الثاني منهج املستوى الرفيع الثاني  .A2يتم
تشجيع الطلبة على تنمية فهمهم واكتساب املهارات الالزمة للورقة
االمتحانية الشاملة .املادة املعرفية احملفزة مدعومة بأمثلة موضوعية
ودراسات حالة ،وتهتم بالروابط بني املجاالت املختلفة للموضوع.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليOCR Geography for AS & A Level :

املستوى الثانوي العام
Upper Secondary: IGCSE & O Level

الرياضيات
سلسلة نور املعرفة في الرياضيات
Upper Secondary: IGCSE & O Level

سلسلة نور املعرفة في الرياضيات :للصف العاشر

املستوى الثانوي العام
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يتوافق محتوى الكتاب مع مفردات منهج الثانوي العام من وزارة
التربية السنغافورية ،المتحان جامعة كامبريدج .GCSE O Level
املفاهيم مقدمة بشكل واضح وبسيط ومنطقي .استخدام األشكال
والرسومات والنماذج يساعد الطالب على تصور املفاهيم الرياضية.
األمثلة احمللولة هى دليل الطالب لفهم وتطبيق املفاهيم .امللخص في
نهاية كل فصل يراجع مخرجات التعلم الرئيسة واملعادالت الرياضية
املهمة.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار مارشال كافنديش
العنوان األصليNew Math Counts 4 :

الرياضيات
سلسلة رياضيات إضافية
سلسلة رياضيات إضافية :ملرحلة الثانوي العام
الرياضيات البحتة للطالب الراغب في االلتحاق برياضيات املستوى الرفيع.
يتوافق محتوى العنوانني مع مفردات منهج الثانوي العام من وزارة التربية
السنغافورية المتحان جامعة كامبريدج .GCSE O Level
شرح واضح وموجز للمفاهيم ،أمثلة محلولة لكل مفهوم وأسئلة متدرجة
للطلبة متعددي اإلمكانيات.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار مارشال كافنديش/دار بان باك
العنوان األصليAdditional Mathematics / Additional Mathematics :
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الكيمياء
سلسلة نور املعرفة في الكيمياء
Upper Secondary: IGCSE & O Level

سلسلة نور املعرفة في الكيمياء :ملرحلة الثانوي العام

املستوى الثانوي العام

يتوافق محتوى السلسلة مع مفردات منهج الثانوي العام في الكيمياء
من وزارة التربية السنغافورية ،المتحان جامعة كامبريدج
.GCSE O Level
تبرز السلسلة البيئة وتناقض موارد العالم من املواد اخلام والوقود
احلفري وأهمية إعادة تدوير وحفظ تلك املواد.

الكتاب الدراسي

مكونات السلسلة:
 lكتاب دراسي
 lكراسة تدريبات
 lكراسة نشاط عملي

كراسة النشاط العملي

كراسة التدريبات
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ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار مارشال كافنديش
العنوان األصليChemistry: A course for O Level :

الفيزياء
سلسلة نور املعرفة في الفيزياء
سلسلة نور املعرفة في الفيزياء :ملرحلة الثانوي العام
يتوافق محتوى السلسلة مع مفردات منهج الثانوي العام في الفيزياء من وزارة
التربية السنغافورية ،المتحان جامعة كامبريدج .GCSE O Level
يقسم محتوى هذه السلسلة إلى أجزاء تغطي الفيزياء العامة ،والفيزياء احلرارية،
وخواص املوجات ،والكهربية ،واملغناطيسية ،والفيزياء الذرية .ومت التركيز في
جميع أج��زاء السلسلة على تدريس املفاهيم وتطوير املهارات االبتكارية حلل
املشكالت ومهارات التفكير العليا.

الكتاب الدراسي

مكونات السلسلة:
 lكتاب دراسي
 lكراسة تدريبات
 lكراسة نشاط عملي

كراسة التدريبات

كراسة النشاط العملي

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار مارشال كافنديش
العنوان األصليPhysics: A course for O Level :
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األحياء
سلسلة نور املعرفة في األحياء
Upper Secondary: IGCSE & O Level

سلسلة نور املعرفة في األحياء :ملرحلة الثانوي العام

املستوى الثانوي العام

يتوافق محتوى السلسلة مع مفردات منهج الثانوي العام
في األحياء من وزارة التربية السنغافورية ،المتحان جامعة
كامبريدج .GCSE O Level
تدمج السلسلة مهارات التفكير ،وتقانة املعلومات ،والتربية
الوطنية في احملتوى.

الكتاب الدراسي

مكونات السلسلة:
 lكتاب دراسي
 lكراسة تدريبات
 lكراسة نشاط عملي

كراسة التدريبات

كراسة النشاط العملي
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ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار مارشال كافنديش
العنوان األصليBiology: A course for O Level :

تعليم اللغة الفرنسية
سلسلة Encore Tricolore

سلسلة  :Encore Tricoloreللصف األول الثانوي

يتوافق محتوى السلسلة مع املنهج البريطاني للثانوي العام .GCSE O Level
جنحت السلسلة في دمج مدخل تعلم اللغة املستقل مع التدرج النحوي.
يحسن مهارات القراءة والكتابة للطالب ويساعده على االستعداد لالمتحان
من خالل مصادر على شبكة املعلومات مدمجة مع الكتاب الدراسي .احملتوى
حديث يعكس مواضيع معاصرة في سياق دولي.

الكتاب الدراسي

املكونات:
 lكتاب دراسي
 lدليل معلم
 lدليل التدريب
 lأسطوانة مدمجة
دليل التدريب

دليل املعلم
ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار نيلسون ثورنز
العنوان األصليEncore Tri Colore: nouvelle edition 4 :
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اجلغرافيا
سلسلة العالم األوسع

املستوى الثانوي العام

Upper Secondary: IGCSE & O Level

سلسلة العالم األوسع :ملرحلة الثانوي العام
يتوافق محتوى الكتاب مع مفردات منهج اجلغرافيا البريطاني والدولي
للثانوي العام .احملتوى الشامل يعطي الطالب الدعم الكافي لتطوير معرفته
وفهمه اجلغرافي ،ويغطي التطورات واألحداث القريبة في اجلغرافيا من
منظور كوني.
ِّ
تركز دراسات حالة حديثة في نهاية كل وحدة على قضايا محددة لتعزيز
الفهم وتطوير املهارات.
املكونات:
 lكتاب دراسي
 lدليل معلم
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ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار نيلسون ثورنز
العنوان األصليNew Wider World :

التاريخ
تاريخ القرن العشرين :العالقات الدولية منذ 1919
تاريخ القرن العشرين :العالقات الدولية منذ :1919
ملرحلة الثانوي العام

يتوافق هذا العنوان مع مفردات منهج التاريخ للثانوي العام الدولي
 امتحان جامعة كامبريدج.تاريخ القرن العشرين :العالقات الدولية منذ  ،1919يرتكز على
أسئلة وأنشطة تشجع مشاركة فعالة ويعطي معرفة ضرورية من
خالل بيانات موجزة عن اخللفيات ،ويشجع حتليل القضايا من
خالل االستقصاءات ،ويحتوي أقسام مراجعة للمساعدة على
التوضيح.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصلي:
Twentieth Century History: International Relations since 1919
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الغذاء والتغذية
الغذاء والتغذية

املستوى الثانوي العام

Upper Secondary: IGCSE & O Level

الغذاء والتغذية :ملرحلة الثانوي العام
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يتوافق محتوى الكتاب مع مفردات منهج االقتصاد املنزلي
البريطاني للثانوي العام .يتضمن أحدث توجيهات غذائية،
ويبرز تأثير التقانة احلديثة على تطوير املنتج الغذائي ،واإلنتاج،
والتصنيع ،والبيع بالتجزئة كما يبني تأثير التغيرات في تلك
املناحي على مدى االختيارات املتوافرة من الغذاء للمستهلك.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة أكسفورد
العنوان األصليFood & Nutrition :

التربية البدنية
التربية البدنية :حتى سن السادسة عشرة
التربية البدنية :حتى سن السادسة عشرة:
ملرحلة الثانوي العام
يتوافق محتوى الكتاب مع مفردات منهج التربية البدنية البريطاني.
واضحا ورسومات وصور مساعدة وأسئلة مبستوى
شرحا
ً
يتضمن ً
االمتحان.
املكونات:
 lكتاب دراسي
 lأسطوانة دليل معلم

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة أكسفورد
العنوان األصليPE to 16 :
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احملاسبة
احملاسبة

املستوى الثانوي العام

Upper Secondary: IGCSE & O Level

احملاسبة :ملرحلة الثانوي العام
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يتوافق هذا العنوان مع منهج احملاسبة للثانوي العام الدولي -
امتحان جامعة كامبريدج .مت شرح مبادئ احملاسبة بلغة سهلة،
ومت تنظيم احملتوى بطريقة يسيرة االستعمال مع تضمني
تدريبات ومهام ملمارسة التقومي الذاتي والتفكير املستقل.
أمثلة محلولة مع كل موضوع لتسهيل الفهم.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليIGCSE Accounting :

علم االقتصاد
علم االقتصاد
علم االقتصاد :ملرحلة الثانوي العام
يتوافق محتوى الكتاب مع مفردات منهج االقتصاد للثانوي العام
الدولي  -امتحانات جامعة كامبريدج الدولية .مدخل تفاعلي
ودراسات حالة حديثة من كل أرجاء العالم يجعل هذا الكتاب
مصدرا مثال ًّيا للطالب الدولي .يتضمن أحدث مادة عن العوملة،
ً
واقتصاد التنمية ،واجتاهات العمالة في العالم ،واملؤسسات املالية
العاملية ،وسلوكيات املستهلك.

ناشر الطبعة اإلجنليزية  :دار جامعة أكسفورد
العنوان األصليEconomics: A complete course for IGCSE & O Level :
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تقنية املعلومات واالتصاالت
تقنية املعلومات واالتصاالت

املستوى الثانوي العام

Upper Secondary: IGCSE & O Level

تقنية املعلومات واالتصاالت :ملرحلة الثانوي العام
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يتوافق محتوى الكتاب مع مفردات منهج تقنية املعلومات
واالتصاالت البريطاني  GCSEويصلح ألية ورقة امتحانية
في هذا املجال ،و ُيعنى الكتاب بكيفية عمل احلواسيب
وأنظمة تقنية املعلومات واالتصاالت ،وكيفية استخدام
الطلبة وتطبيقهم لتلك التقانة.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة أكسفورد
العنوان األصليICT for GSCE :

دراسات احلاسب وتكنولوجيا املعلومات
دراسات احلاسب وتكنولوجيا املعلومات
دراسات احلاسب وتكنولوجيا املعلومات:
ملرحلة الثانوي العام
يغطي هذا العنوان مفردات منهجي دراسات احلاسوب وتقانة املعلومات
للثانوي العام الدولي  -امتحانات جامعة كامبريدج الدولية .يشجع
الكتاب أسلوب التعلم النشط ،مع مهام ،وأمثلة ،وإجابات مقترحة.
يستدل الطالب على احملتوى بسهولة من خالل أهداف تعلم واضحة في
بداية كل وحدة ،وملخص للمعلومات الرئيسة في نهايتها ،وتتضمن
املواضيع املغطاة:
تطبيقات احلواسيب ومردودها االقتصادي واالجتماعي ،وحتليل
األنظمة ،وحل املشكالت ،وتنظيم البيانات والبرامج ،واالتصال
واألنظمة لألجهزة.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليComputer Studies & Information Technology IGCSE & O Level :
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دراسات إدارة األعمال
دراسات إدارة األعمال

املستوى الثانوي العام

Upper Secondary: IGCSE & O Level

دراسات إدارة األعمال :ملرحلة الثانوي العام
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يتوافق محتوى الكتاب مع مفردات منهج دراسات إدارة األعمال
للثانوي العام الدولي  -امتحانات كامبريدج الدولية .يتبنى
احملتوى مدخلاً يعتمد على االستفهام ،مقسم إلى وحدات
يتعامل كل منها مع موضوع مختلف.
يستخدم املؤلف دراسات حالة لبيان املواضيع ،يليها أسئلة
وضعت لتساعد الطلبة على فهم تبعات كل موضوع.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار جامعة كامبريدج
العنوان األصليIGCSE Business Studies :

املستوى الثانوي األدنى (اإلعدادي)
Lower Secondary

الرياضيات
سلسلة نور املعرفة في الرياضيات
Lower Secondary

املستوى الثانوي األدنى (اإلعدادي)

سلسلة نور املعرفة في الرياضيات:
للصف السابع والثامن والتاسع

تركز السلسلة على دمج مهارات التفكير ،وتقانة املعلومات،
والتربية الوطنية ضمن تعليم وتعلم الرياضيات.
تتبنى السلسلة مدخلاً يعزز االستقصاء ،والتدريب ،ومعاجلة
املعلومات ،وحل املشكالت ملساعدة الطلبة على تطوير مهارات
قيمة طويلة األجل.
ُت َقدَّ م بوضوح في كل كتاب املفاهيم الرياضية ِب ُلغة سهلة،
وباالستخدام املكثف لألمثلة احمللولة ،واألسئلة متدرجة الصعوبة.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار مارشال كافنديش
العنوان األصليNew Math Counts 1, 2, 3 :
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العلوم
سلسلة نور املعرفة في العلوم :للصف السابع والثامن والتاسع

سلسلة نور املعرفة في العلوم

تنقل املفاهيم العلمية بدقة وببساطة قدر اإلمكان ،فتم استخدام الكثير من
الصور التوضيحية الشيقة واملستمدة من واقع احلياة .فهدفنا أن يقتني الطالب
كتا ًبا دراس ًّيا ال يكون جذا ًبا وشام ً
ال فقط ،بل ومحف ًزا للتفكير كذلك .إن تع ُّلم
العلوم يجب أن يكون شائ ًقا وسه ً
ال وفطر ًيا ،حتى يكون لدى الطالب أساس قوي
يكتسب منه مهارات ومعرفة أكثر.
مكونات السلسلة:
 lكتاب دراسي لكل من الفصلني األول ،والثاني في الصفوف اإلعدادية الثالثة.
 lكراسة نشاط عملي لكل من الفصلني األول ،والثاني في الصفوف
ا ِإلعدادية الثالثة.
 lدليل معلم لكل صف من الصفوف اإلعدادية الثالثة.

الكتاب الدراسي

كراسة النشاط العملي

دليل املعلم

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار مارشال كافنديش
العنوان األصليScience Adventures for Secondary 1, 2 :
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تعليم اللغة الفرنسية
سلسلة Encore Tricolore
املستوى الثانوي األدنى (اإلعدادي)

سلسلة :Encore Tricolore
للصف السابع والثامن والتاسع

Lower Secondary

سلسلة رائجة تغطي املنهج البريطاني لتعليم اللغة الفرنسية
للصف السابع والثامن والتاسع .مدخل متكامل للتدرج النحوي،
مع مواضيع محفزة في سياق حقيقي ،وصفحات واضحة جذابة
التصميم ،ومفردات سهلة االستعمال.
تركز السلسلة على مهارات تعلم اللغة ،وجذب الطالب وحتفيزه.

الكتاب الدراسي

مكونات السلسلة (فرنسي/عربي):
 lكتاب دراسي
 lدليل املعلم
 lدليل التدريب
 lأسطوانات مدمجة
 lأسطوانة بطاقات تعلم

دليل التدريب

دليل املعلم
ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار نيلسون ثورنز
العنوان األصليEncore Tri Colore: nouvelle edition 1, 2, 3 :
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اجلغرافيا
سلسلة مفتاح اجلغرافيا
سلسلة مفتاح اجلغرافيا :األسس ،والروابط ،والتفاعالت:
للصف السابع ،والثامن ،والتاسع
سلسلة رائجة تغطي منهج اجلغرافيا البريطاني للصف السابع ،والثامن،
والتاسع.
يوجد عدد من املفاهيم الرئيسة تدعم دراسة اجلغرافيا يحتاج الطلبة لفهمها
لتعميق معرفتهم ومهاراتهم مثل :املكان ،الفضاء ،املقياس ،الترابط،
العمليات البشرية والطبيعية ،التفاعل البيئي ،والتنمية املستدامة.
العمليات الرئيسة هي املهارات الضرورية في اجلغرافيا التي يحتاج الطالب
لتعلمها مثل االستفهام ،العمل امليداني ،اجلغرافيا البصرية ،والتواصل
اجلغرافي.

ناشر الطبعة اإلجنليزية :دار نيلسون ثورنز
العنوان األصليNew Key Geography: Foundations, Interactions, Connections :
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خدمات من أجل تعليم نوعي

املواءمة
هذه العناوين و السالسل تتضمن أمثلة حياتية
من مجتمعات شتى ،وتُع َنى املؤسسة باستبدالها
بأخرى من البيئة احمللية للدولة التي تقررها بالتعاون
مع خبراء املادة في تلك الدولة حتى تخرج بصبغة
محلية .وميكن تدريس تلك املناهج باستخدام

األرقام العربية أو الهندية ،كما ميكن كتابة
املعادالت بإلجنليزية أو بالعربية ،فالهدف هو
تعليم مميز يجمع بني خصوصية مجتمعنا العربي
واالنفتاح على التطور العلمي.
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التدريب
تتعاون مؤسسة البرادعي في تدريب املعلمني
املستخدمني للمنهج السنغافوري مع معهد
مارشال كافنديش لتدريب املعلمني الذي ي َّتبع
أحدث االجتاهات في التعليم واالحتياجات املتغيرة
للمعلمني.
ينخرط فريق معهد مارشال كافنديش من اخلبراء
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األكادمييني في البحث التربوي لتطوير برامج تدريب
مبنية على البحث العلمي للمعلمني الطامحني
في حتسني ممارساتهم داخل حجرة الدراسة .يتم
التدريب إما في سنغافورة مبقر املعهد وباملدارس
السنغافورية ،أو في البلد املتبني للمنهج باستخدام
مترجمني.

التنمية املهنية
ميكن أن ميثل املعلم القدير الفرق في نوعية
التعليم الذي يتلقاه الطفل ،لذا نتعاون مع معهد
مارشال كافنديش السنغافوري في تقدمي الدعم
الذي يحتاجه املعلم ليصبح تربو ًّيا فعالاً .
ميكن أن تتم التنمية املهنية للمعلم من خالل
تدريس منهج أو بطريقة غير ممنهجة عن طريق
تشارك املعلمني ومشاهدة الدروس.

والبرامج التي نقدمها تغطي جانبني مهمني من
تعليم املعلمني  -احملتوى املعرفي واملمارسة في
حجرة الدراسة ،كما توفر مسارات للتعليم
املمنهج وغير املمنهج ،فيعمل فريقنا معكم
للوقوف على احتياجاتكم من التنمية املهنية
وتطوير برامج تلبيها.
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البرادعى للنشر التربوى

 30شارع  6املقطم ،القاهرة جمهورية مصر العربية
هاتف+20 225081529:
محمول+20 1222103543:
فاكس+20 225040006:

مؤسسة البرادعى

املنطقة احلرة  -رأس اخليمة  -اإلمارات العربية املتحدة
www.elbaradei.org
education@elbaradei.org

مهمتنا تطوير التعليم

