
 
 مدرسة ویمبلدون للغة اإلنجلیزیة

 

یتم تصنیف مدرسة ویمبلدون للغة اإلنجلیزیة حالیًا كمركز اللغة اإلنجلیزیة رقم واحد في المملكة المتحدة 
واحدة من  نحن و 2014(وفقًا لنتائج تفتیش المجلس الثقافي البریطاني). لقد كنا رقم واحد منذ عام 

، والذي یحتل المرتبة األولى من للصغارمدرستین فقط حققتا درجة كاملة. وھذا یشمل مركزنا الصیفي 
) ، 1964الناحیة السكانیة في المملكة المتحدة. كما أننا من أقدم المدارس في المملكة المتحدة (تأسست عام 

أفضل األحیاء في لندن. لدینا سكن ممتاز  وتقع في مبنى جمیل مع حدیقة كبیرة في ویمبلدون ، واحدة من
یقع بالقرب من المدرسة ، بما في ذلك اإلقامة المنزلیة ومنازل الطالب المشتركة وبیت الشابات الكاثولیكي 
للنساء فقط. یتضمن برنامجنا الریاضي واالجتماعي یشمل عددًا كبیًرا من األنشطة المجانیة مثل الحفالت، 

 !، كرة القدم، و بالطبع التنسالرحالت، نادي األفالم

 

نحن نقدم دراسة جادة حیث لدینا معلمین ذوي خبرة وكفاءة عالیة ومجموعة واسعة من الدورات بما في ذلك 
، اللغة اإلنجلیزیة للقانون ، اللغة  IELTS اللغة اإلنجلیزیة األكادیمیة التحضیریة مثل دورة اإلعداد المتحان

نجلیزیة لألعمال، دورة تحضیریة المتحانات كامبریدج. نحن أیضا ندیر مدرسة اإلنجلیزیة للطب ، اللغة اإل
في كلیة لورد واندزورث ، وھي مدرسة داخلیة جمیلة  16-11صیفیة للصغار الذین تتراوح أعمارھم بین 

 .تبعد ساعة واحدة فقط عن لندن

 

ة ، ومركز دراسة الوسائط المتعدد تشمل منشآتنا الحدیثة التكنولوجیا الذكیة في جمیع الفصول الدراسیة ،
الخاصة بنا. یمكنك البدء في التعلم قبل المجيء واالستمرار في  wimbledon ومنصة التعلم اإللكترونیة

، والحصول على مساعدة مجانیة في دراستك أثناء  e-wimbledon العمل عندما تكون قد غادرت مع
 .وجودك ھنا بعد ظھر كل یوم في مركز الدراسات

 

 OET ، و Cambridge ، و Pearson ، و Trinity ، و IELTS حن مركز اختبار المتحاناتن
(وھي مؤھل معترف بھ في اللغة اإلنجلیزیة لألطباء والممرضات والقابالت في المملكة المتحدة) ، كما أن 

 ناك 1999 وفي عام ،الممتحنین. نحن نشجع طالبنا على إجراء االمتحانات العدید من مدرسینا ھم أیًضا
كمدرسة أكادیمیة جادة  .IELTS واحدة من أوائل المدارس في المملكة المتحدة التي تقدم دورات إعداد

 .نحقق نتائج جیدة باستمرار

 

 

 



 بطولة ویمبلدون
دقیقة  20واحدة من المناطق األكثر طلباً في لندن ، وتقع في جنوب غرب لندن ، على بعد ویمبیلدون  تعتبر

المركز. وھي منطقة غنیة جداً وآمنة للغایة مع مرافق ممتازة. بفضل وسائل المواصالت الجیدة ، فقط من 
یمكن الوصول بسھولة بالقطار أو مترو األنفاق من جمیع المطارات الرئیسیة في لندن ومحطات السكك 

 .الحدیدیة والحافالت

 المسافة من المطار الى المدرسة:

 كم 29لندن ھیثرو 

 كم 39 كلندن جاتوی

 

 :لدیھا الكثیر لتقدمھ ویمبیلدون في لندن ، فإن الخاصةباعتبارھا واحدة من المناطق 

للتسوق أو المزید من محالت   Centre Courtاختر من بین األسماء الشھیرة في مركز :التسوق•
 ویمبیلدون. األزیاء الحصریة في قریة

عن قھوة سریعة  مقھى ومطعًما لالختیار من بینھا ، سواء أكنت تبحث 50مع أكثر من  :االكل والشرب •
 جمیع الخیارات التي تبحث عنھا. ، ستجدراقیةأو وجبة 

عب في اللیمكنك مشاھدة أحدث األفالم في إحدى دور السینما المحلیة ، واالستمتاع ب :والریاضة الترفیھ •
ب للسباحة في المسبح الداخلي الساخن، أو لعب مجموعة متنوعة من المسرح الفیكتوري الشھیر ، والذھا

 .الریاضات أو الحفاظ على لیاقتك في أحد المراكز الریاضیة

ھذه المنطقة التاریخیة ھي واحدة من جواھر لندن. سواء أكنت تسیر حول المنازل الریفیة  ،قریة ویمبلدون •
شاھد العالم من حولك ، فھو مكان رائع لقضاء لتلوس في مقھى ، أو الجرالجمیلة مع حدائقھا الملیئة باألزھا

 .بعض الوقت

ھكتار من الحدائق والغابات  500ھذه المنطقة الممتدة على مساحة  ان ،ویمبلدونما ھو معروف عن  •
الغولف أوالمشي مع  ، مثالیة لركوب الخیل والركض والنزھات ولعبویمبولدن والبحیرات ، بجوار قریة

 الصدقاءا

 إذا كنت تحب التنس ، یمكنك اللعب كل أسبوع مع المدرسة ، وزیارة نادي التنس :تنسریاضة ال•
England Lawn  ًموطن بطوالت ویمبلدون انھالمشھور عالمیا. 

 
 
 



 جنسیات الطالب
دولة حیث یمثلون  20جنسیة محتلفة، و ھذه القائمة تحتوي على  80تحتوي ویمبیلدون على طالب من 

 االكبر من الطالب في ویمبیلدون:النسبة 

12%  1 سویسرا 

11.5%  2 كوریا الجنوبیة 

11%  3 تایالند 

10.5%  4 ایطالیا 

7.5%  5 تایوان 

7%  6 المملكة العربیة السعودیة 

7%  7 الیابان 

4%  8 تركیا 

3.5%  9 البرازیل 

3%  10 اسبانیا 

2.5%  11 االرجنتین 

2%  12 فرنسا 

1.5%  13 روسیا 

1.5%  14 الصین 

1.5%  15 المانیا 

1%  16 جمھوریة التشیك 

1%  17 تشیلي 

1% منطقة ماكاو اإلداریة  
 الخاصة

18 

1%  19 اوروجواي 

1%  20 ھونج كونج 

 


