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لماذا مدرسة ملينر ؟

الجودة  ،القيمة  ،الخبرة  :مدرسة ملينر معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني  ،وهي عضو من اعضاء االنجليزية البريطانية و موضع ثقه عالية للمسؤوليه  .هذه
المدرسة معروفه باألجواء الودية  ،و المدرسين المحترفين والقيمه المالية المناسبة  .عائلة ملينر لديها اكثر من  03عاما من الخبرة في ادارة وتشغيل المدارس
االنجليزية في كل من انجلترا واستراليا .
الموقع  :تقع مدرسة ملينر في منطقة آمنه و مزدهرة في ويمبلدون التي تبعد عن وسط لندن حوالي  03دقيقة بالقطار  .والمدرسة تبعد عن محطة القطار في ويمبلدون
حوالي  8دقائق مشيا على االقدام .
الدورات الدراسية  :لغة انجليزية عامه ومكثفه (  6مستويات  :من االبتدائي الى المتطور )  ،تحضير اختبار االيلتس ،واختبار كامبريدج االولي والمتطور  ،برنامج
سنة علمي  ،قواعد االنجليزي  ،و دروس خصوصية فرديه  .الدرس  63دقيقة ( ليست  54دقيقة مثل باقي المدارس ) ومتوسط عدد الطالب في الفصل الواحد 9
طالب و كحد اقصى  20طالب  .الدورات تبدأ كل يوم اثنين من كل اسبوع  .كما يمكن للطالب حضور دروس النطق الصحيح للكلمات االنجليزيه مجانا كل اسبوع .
تنوع الجنسيات العالميه  :نرحب بالطالب من كل انحاء العالم بما في ذلك المملكه العربية السعوديه  ،عمان  ،االمارات  ،قطر  ،الكويت  ،البحرين  ،مصر ،
فلسطين  ،االردن  ،وجميع باقي الدول العربية واالوربية واالفريقية التي تتكون من خاللها صداقات مستمرة .
المرافق والبرامج االجتماعية  :المرافق تشمل غرفة الكمبيوتر المزودة باالنترنت المجاني  ،والمكتبة  ،و مقهى مريح للطالب  .ايضا جميع طالب مدرسة ملينر يحق
لهم عضوية مجانية في مركز ويمبلدون للترفيه بما في ذلك السباحه واستخدام اجهزة الرياضه في أي وقت  .كما انه يحق للطالب استخدام مكتبة ويمبلدون مجانا .
نحن نشجع الطالب على المشاركة في برامجنا االجتماعية المثيرة و المتنوعة التي اغلبها مجانيه او تكون اسعارها مناسبة .

لماذا ويمبلدون ؟

مركز المدينة النابض و الريف  :ويمبلدون مشهورة بالمقاهي الشعبية  ،و الحانات  ،و دور السينما  ،و مركز للتسوق و مسرح .
 055هكتار من الغابات الطبيعية  :ويمبلدون تعتبر مكان مثالي الولئك الذين يعشقون التمتع بالطبيعة وممارسة االنشطة في الهواء الطلق  ،مثل ركوب الخيل ،
الجولف  ،التجول  ،وبالتأكيد لعبة التنس !
لعبة التنس المشهورة  :مدرسة ملينر توفر رحلة بالحافلة الى ملعب التنس األنجليزي الذي يشتهر بأقامة بطولة ويمبلدون للتنس كل صيف .
السكن المحلي  :لدي نا عوائل انجليزية الستضافة الطالب تعيش في ويمبلدون وتسكن قريبا من المدرسة وبالتالي توفر على الطالب قيمة التنقل من مسافات بعيدة .
محطة المواصالت  :ويمبلدون لديها مواصالت متنوعة مثل القطارات السريعة وقطارات االنفاق وايضا الحافالت  ،وكلها توصل الى انحاء كثيرة ومتنوعه في لندن
وما حولها .

