
NESE مقدمة إلى
مدرسة تشتهر بتميزها



 فرصة استثنائية لتعلم 
اللغة اإلنجليزية ®

االلتزام بالتميز في الفصل الدراسي	 

توفير مناهج تتسم بالتحدي والتحفيز	 

إدراك أن كل طالب يصل إلى مدرسة NESE بقدراته واحتياجاته وأهدافه الفردية، وكلها مهمة لنجاحه	 

فهم أهمية وجود بيئة تعلم تتسم بالدفء والدعم	 

اإليمان بقدرة كل طالب على النجاح	 

تقدير قوة وقيمة اللطف والرحمة	 

إدراك أن تعلم اللغة ال يكتمل بدون فهم الثقافة التي ُتستخدم فيها اللغة	 

التعهد بإيجاد فرصة استثنائية لتعلم اللغة اإلنجليزية	 

الفلسفة

years



الجوائز وشهادات التقدير يتألف مجلس NESE من 
محترفين ناجحين في مجاالت 

التعليم والفنون واألعمال 
والعلوم. وباعتبارهم مستشارين 
لمدرسة NESE، فإنهم يقدمون 

التوجيه والمعرفة والخبرة 
الجماعية للمساهمة في نجاح 

.NESE

 السيد روبرت بيير، برنامج الماجستير المهني في	 
)MBA( إدارة األعمال 

خريج كلية إدارة األعمال من هارفارد

 السيد براين باكلي، ماجستير في التربية	 
خريج كلية التربية من هارفارد

 السيدة هاي جين شوي، ماجستير في الهندسة المعمارية.	 
خريجة كلية الهندسة من يال

 السيد خوليو سي. إس. ديمير،  ليسانس آداب.	 
Unisinos - كلية االتصاالت االجتماعية

 السيدة سوزان بي. جيه. دوبسون، ماجستير في	 
التربية. خريجة كلية التربية من هارفارد

 السيد ريتشارد داونينج، ليسانس آداب	 
جامعة هارفارد، كلية الفنون والعلوم

 السيد جيف فرانسوا، ماجستير في التربية.	 
خريج كلية التربية من هارفارد

 السيد مارك إس. جيوريكي، ماجستير في التربية.	 
خريج كلية التربية من هارفارد

 السيدة مارثا هول، ماجستير في التربية.	 
خريجة كلية التربية من هارفارد

 السيد تود هانينج، ماجستير في اآلداب.	 
كلية المعلمين، جامعة كولومبيا

 السيد جون هارتمان، ماجيستير في التربية	 
 كلية التربية بجامعة هارفارد في بوسطن، برنامج

المدرس المتدرب

 الدكتور كريستيان هولينبيرج، دكتوراه في	 
 الفلسفة. جامعة بون، برنامج الماجستير المهني
 في إدارة األعمال )MBA(؛ خريج كلية إدارة

األعمال من جامعة هارفارد

 السيد بانوس فيالندروس، ليسانس آداب جامعة	 
هارفارد، كلية الفنون والعلوم

 السيد إدوارد كويجلي، ماجستير في التربية.	 
خريج كلية التربية من هارفارد

السيد إيان بي شين، دكتوراه في الطب.	 

 السيد توماس شاين، ماجستير في الهندسة	 
المعمارية خريج كلية الهندسة من يال

 السيدة فرانسيس تساكوناس، شهادة الدراسات العليا	 
خريجة كلية التعليم من هارفارد

 2015 ]جامعة هارفارد[	 
حصل عضو بهيئة التدريس على جائزة شرف جامعة هارفارد، "شخصية 

هارفارد الرئيسية"

 2014 ]بوسطن جلوب ومعهد الكومنولث[	 
المرتبة 11 في أفضل 100 مؤسسة بوالية ماساتشوستس تقودها النساء

 	]ACCET[ 2012 
تجديد االعتماد - العالمة الكاملة

 	]Veja Magazine[ ]Viagem e Turismo Magazine[ 2011 
أفضل 5 مدارس للغة اإلنجليزية - حول العالم

 	]Veja Magazine[ ]Viagem e Turismo Magazine[ 2010 
أفضل 5 مدارس للغة اإلنجليزية - حول العالم

 2010 ]المركز األمريكي لدبلوماسية المواطن[	 
أفضل 10 برامج بارزة

 	]MATSOL[ 2002 
جائزة شروط العمل البارز

 Language Travel Magazine[ 2001[ )أبريل وأغسطس(	 
جائزة المدرسة الموصى بها للعميل - الواليات المتحدة

 	]Language Travel Magazine[ 2000 
جائزة المدرسة الموصى بها للعميل - الواليات المتحدة

 	]Language Travel Magazine[ 1999 
جائزة المدرسة الموصى بها للعميل - الواليات المتحدة

 	]Exame[ 1996 
أفضل دورة تدريبية للموظفين اإلداريين - حول العالم

 	]Exame[ 1995 
جائزة إحدى المدارس األربع المطلوبة من قبل العمالء – الواليات المتحدة 

 	]Language Travel Magazine[ 1993 
جائزة المدرسة الموصى بها للعميل - الواليات المتحدة

 Englishو NAFSAو MATSOLو TESOL من قبل مجلس االعتماد للتعليم المستمر والتدريب وتحتفظ باالنضمام االحترافي لـ NESE تم اعتماد مدرسة
USA وIIE وSouthern Law Poverty Center. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد NESE من قبل Bildungsurlaub في ألمانيا والملحقية الثقافية السعودية من 

بين مؤسسات حكومية أخرى.

صورة بواسطة روز لينكولن

مجلس المستشارين



يعتمد النهج الفريد لمدرسة NESE على البحث التعليمي ونتيجة البحث الذي 
أجرتها مؤسسة NESE )والرئيس الحالي( أثناء إكمال درجة الدراسات العليا في 
قسم الدراسات العليا بكلية التربية جامعة هارفارد. وقد سهم فحصها بإيجاد مدرسة 

 مدرسة تم تأسيسها 
وإدارتها بواسطة معلمين

 آنا شاين، ماجسيتر التربية والتعليم
جامعة هارفارد

NESE مؤسس ورئيس مدرسة

 مارثا هول، ماجستير التربية والتعليم
جامعة هارفارد
NESE مدير مدرسة

 آشيم شانكر، ماجستير التربية والتعليم
جامعة هارفارد
NESE المدير األكاديمي لـ

وبيئات فصل دراسي فّعالة إلى إنشاء مدرسة NESE، مدرسة موجهة بالتزامها 
بالتميز في الفصل الدراسي واحترامها للطالب وإيمانها بقدرة كل طالب على 

النجاح وإدراكها أن لكل طالب قدراته واحتياجاته وأهدافه الفردية لنجاحه 

صورة بواسطة روز لينكولن

المعلمون



المنهجية

تمكن المدارس العظيمة جميع الطالب، بغض النظر عن قدرتهم األكاديمية، من تحقيق أفضل 
ما لديهم. كما ُتشجع هذه المدارس العظيمة جميع الطالب على تطوير نقاط القوة لديهم. ومن 
ثم، باإلضافة إلى تركيز NESE على تقديم دورات تدريبية عالية الجودة ومعلمين مؤهلين 

جيًدا، نؤمن أنه من أجل الفهم الحقيقي ومساعدة كل طالب في الوصول إلى أهدافه يتطلب منا 
أن نذهب أبعد من ذلك.

لهذا السبب، طورت مدرسة NESE من طريقة اكتساب اللغة الشخصية، وهو نظام ينظر 
إلى كل طالب على أنه شخص فردي له نمط تعلم واحتياجات وأهداف خاصة به.

وبغض النظر عن مستواه أو ثقافته أو احتياجاته الفردية، توفر طريقة اكتساب اللغة 
الشخصية من NESE الدعم الذي يحتاجه كل طالب من أجل تعلم اللغة اإلنجليزية وفهم 

الثقافة األمريكية بشكل سريع وفّعال. 

 طريقة اكتساب اللغة الشخصية 
NESE من

"توفر NESE أفضل مجموعة في نظام تعليمي فّعال: معلمون مكرّسون لديهم معرفة ممتازة وفريق إداري هدفه الرئيسي مساعدتك."

أليكس ساندرو دوس سانتوس باستوس | محترف تكنولوجيا المعلومات، البرازيل

الخطوات األربع التي تتألف منها هذه الطريقة: 

 	NESE تقييم المهارات من
نسبة التقدم الفردية	 
االستشارة االنفتاحية	 
إعادة تقييم المستوى المتطور	 

للتعرف على المزيد، 
WWW.NESE.EDU :ُيرجى زيارة



المناهج

NESE نظًرا ألنهم يتمتعون بالدفء والترحاب."منهج مدرسة NESE المعلمون واإلدارة جيدون وصبورون. ليس هناك سبب للعصبية في مدرسة"

ايسي جوندوجان | طالب هندسة مدنية، تركيا
دورات تدريبية اختيارية)1( وبعد المدرسة)2(

إضافة إلى الفصول األكاديمية، يمكن للطالب اختيار دورات اختيارية وبعد 
المدرسة، بما في ذلك اإلعداد المكثف الختبار ®TOEFL واللغة اإلنجليزية 
لألعمال للمهنيين واإلنجليزية القانونية والتلفظ واإلعداد للجامعة والتواصل 

في مكان العمل. يمكن للطالب الجمع بين دورتين اختياريتين بجانب الدورات 
األكاديمية العامة من أجل إنشاء برنامج يناسب احتياجاتهم. يمكن للطالب في 

المستويات المتقدمة أخذ دورات تدريبية في مجال التخصص في مدرسة هارفارد 
التكميلية)2( وفي الكليات ذات المجاالت األخرى.

دورات اللغة اإلنجليزية األكاديمية

يمكن لجميع طالب NESE متابعة دورات اللغة اإلنجليزية األكاديمية لقواعد 
اللغة والتعبيرات االصطالحية والمحادثة واالستماع والقراءة والكتابة. تتألف كل 

دورة من هذه الدورات من 10 مستويات، حيث يكمل الطالب مستوى شهرًيا. 
ومن ثم، يمكن للطالب الذين ينضمون إلى NESE بالقليل من المعرفة أو بدون 
معرفة إكمال منهج NESE المكون من 10 مستويات خالل 10 أشهر. يكتسب 

الطالب الذين ينتهون من المستوى العاشر مستوى إجادة يمكنهم من استخدام اللغة 
اإلنجليزية في نطاق واسع من البيئات االحترافية واألكاديمية.

المستوى

12345678910الدورات

TOEFL® اإلعداد المكثف الختبار

اللغة اإلنجليزية لألعمال

اللغة اإلنجليزية لألعمال للمهنيين

اإلنجليزية القانونية

اإلعداد للجامعة

التواصل في مكان العمل

اختبار ®TOEFL المؤسسي

التلفظ

تعلم اللغة بمساعدة الكمبيوتر

مفردات اللغة

القراءة والكتابة

المحادثة واالستماع

قواعد اللغة والتعبيرات االصطالحية

)1(الدورات االختيارية - مجاًنا. )2(دورات بعد المدرسة - يتم تطبيق رسوم إضافية.

للتعرف على المزيد، 
WWW.NESE.EDU :ُيرجى زيارة



نظًرا ألن مدرسة NESE تفهم التحديات الخاصة، اللغوية والعملية، التي يواجهها هؤالء 
المهنيون عند أخذ دورة دراسية في الخارج، لذلك هي توفر هيكالً خاًصا للوفاء باحتياجاتهم. 
ومن ثم، تم تصميم الفصول وأنواع المعلمين واألنشطة والسكن ومعامل الكمبيوتر والردهات 
بنمط دولي لتناسب أنماط تعلم المهنيين والوقت المحدد واالحتياجات العملية. إضافة إلى ذلك، 

توفر مدرسة NESE اختيار البرامج لتناسب أهداف المهنيين:

التباع برنامج مكثف أو شبه مكثف قياسي	 

ألخذ دورات خاصة من مدرسة NESE مثل اللغة اإلنجليزية لألعمال واإلنجليزية 	 
TOEFL® القانونية والتلفظ واإلعداد الختبار

لتلقي تعليمات خاصة	 

لحضور دروس مجموعات خاصة	 

ألخذ أي مجموعة مما تم ذكره أعاله	 

 برامج 
للمهنيين

"سأطلعك، إذا كنت ترغب في تعلم اللغة اإلنجليزية، فمن الجيد التعلم في مدرسة NESE. ستحصل على ما تحتاجه."

هاينز هاورليك | رجل أعمال، ألمانيا

للتعرف على المزيد، 
WWW.NESE.EDU :ُيرجى زيارة

األكاديميون



"لقد أوصيت بالدراسة في مدرسة NESE بالفعل وسأستمر في التوصية بمدرسة NESE ألي طالب يريدون الحصول على تجربة تعلم لغة إنجليزية رائعة!"

بندر النقيثان | محامي، المملكة العربية السعودية

نظًرا ألن العديد من الطالب تواقون لالنضمام إلى جامعة أو كلية أو كلية دراسات عليا 
في الواليات المتحدة، تضع مدرسة NESE تركيًزا خاًصا على تزويد الطالب بالمهارات 

واإلرشاد الذي يحتاجونه لتحقيق أهدافهم التعليمية. وباإلضافة إلى دورة اإلعداد الختبار 
®TOEFL االختيارية ودورة اإلعداد للجامعة بعد المدرسة، توفر مدرسة NESE اختبار 

®TOEFL المؤسسي لطالب المستويات العليا شهرًيا، كما توفر مجموعة كاملة من الخدمات 

.NUPS اإلضافية لمساعدة طالب الجامعة القادمين من خالل برنامج

 برامج 
للطالب

للتعرف على المزيد، 
WWW.NESE.EDU :ُيرجى زيارة

األكاديميون



 خدمات تحديد المستوى الجامعي 
NESE من

توفر مدرسة NESE خدمات تحديد المستوى الجامعي )NUPS( للطالب الذين يخططون 
للدراسة في الكليات والجامعات األمريكية.

ويكمن الهدف من خدمات تحديد المستوى في التأكد من أن االحتياجات والقدرات الفردية 
الخاصة بك تتماشى مع تلك المطلوبة للمؤسسة األكاديمية التي تختارها وأنك تتلقى الدعم 

والمساعدة واإلرشاد خالل عملية التقديم. 

وتعني سنوات خبرة مدرسة NESE في االستشارات الجامعية أنه سيكون من السهل التقديم 
والقبول في البرنامج الذي تختاره. ستساعد خدمات تحديد المستوى من NESE ومجموعة 

ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج المقدمة في مدرسة NESE الطالب في 
االستمرار في دراستهم في العديد من الجامعات ذات المجاالت المختلفة. 

"مدرسة NESE هي المدرسة األفضل من بين أفضل المدارس!!! إذا كنت مهتًما بدراسة اللغة اإلنجليزية والتقديم لبرامج جامعية أو دراسات عليا، فتوفر مدرسة 
NESE فرصة جيدة للقيام بذلك!"

جولنارا آياسوفا | محامية، كازاخستان

خدمات تحديد المستوى الجامعي

للتعرف على المزيد، 
WWW.NESE.EDU :ُيرجى زيارة



CAMBRIDGE

BOSTON

NESE

M.I.T.

Harvard University
Logan

International
Airport

الموقع

"يتمكن طالب مدرسة NESE من المشاركة في بعض األحداث التي تنظمها الجامعات المجاورة نظًرا لموقعها المتميز في ميدان هارفارد."بيئة ُتعزز من عملية التعلم

إيفا دو | أخصائي جلدية، الصين

ميدان هارفارد: موقعنا

توجد مدرسة NESE في ميدان هارفارد بكامبريدج 
بجوار جامعة هارفارد وتبعد دقائق معدودة سيًرا من 

نهر تشارلز.

ُيعد ميدان هارفارد نقطة محورية للنشاط الطالبي 
وأحد المراكز المهمة والديناميكية في الواليات 
المتحدة. وُيعد "الميدان"، المناسب الحتياجات 

الطالب واالستجمام، محاًطا بالمقاهي والمطاعم 
والمكتبات والمحالت. تبعد المحاضرات الجامعية 

خطوات معدودات، في حين يمكنك االستمتاع باألفالم 
المعاصرة والكالسيكية فقط بعبور الشارع، وتوجد 

المسارح والحفالت بالجوار مع سماع الموسيقى في 
الشارع وفي الحدائق. 

ومهما كانت اهتماماتك، يمكنك متابعتها في ميدان 
هارفارد.

كامبريدج: مدينة جامعية مثيرة

ُتعد مدينة كامبريدج موطًنا لجامعة هارفارد ومعهد 
ماساتشوستس للتقنية )MIT(، وكالهما من أفضل 

الجامعات العالمية، ووسط المراكز األمريكية البارزة 
للطالب والمهنيين. 

وخالل العام األكاديمي )من سبتمبر إلى مايو(، يوجد 
ما يزيد عن 300.000 طالب في هذه المنطقة.  

وتوجد أماكن قليلة في الواليات المتحدة تزود الطالب 
بمزيج مثير من الثقافة والعرف والتاريخ - ومعلمي 

لغة إنجليزية - في سياق نمط ديناميكي معاصر.

 New بوسطن: المركز األكاديمي والثقافي بـ
England

ستكتشف في بوسطن متاحف رئيسية ومعارض 
فنية خارجية وحدائق هادئة وحياة ليلية نابضة 

بالحياة وفرًقا موسيقية عالمية ومجموعات الجاز 
المرتجلة والمواقع التاريخية وشركات التقنية الفائقة 

الرائدة. سيكون لديك فرصة أيًضا لحضور بعض 
المحاضرات ومشاهدة األفالم والحفالت والمسرحيات 

واألحداث الرياضية التي ترعاها العديد من الكليات 
والجامعات في المدينة. وأخيًرا، لن تتمكن من مقاومة 

األطعمة الشهية.

ال يوجد شك أنك ستستمتع بجو تعلم يجمع بين احترام 
الماضي مع االستمتاع بالحاضر وعين على المستقبل.

للتعرف على المزيد، 
WWW.NESE.EDU :ُيرجى زيارة



اإلسكان

تدرك مدرسة NESE أن احتياجات الطالب المختلفة تطلب خيارات سكن 
مختلفة. وتدرك أيًضا أنه إذا لم يكن الطالب مرتاًحا في مسكنه، فلن يتمكن من 

التركيز جيًدا في الفصل الدراسي. ونتيجة لذلك، نلي اهتماًما كبيًرا الختيار السكن 
الذي يريده الطالب.  ومن ثم، تقدم مدرسة NESE إقامات مع العائالت )يتم 

توفير غرف فردية وفطور وعشاء( ومباني منفصلة للطالب والمهنيين )مع وجود 
غرف فردية أو زوجية وفطور وعشاء(. 

تم تصميم جميع هذه الخيارات لتلبي المعايير العالية لمدرسة NESE مع منح 
الطالب وسائل الراحة والرفاهية بعيًدا عن المنزل. وكما هو الحال فيما يتعلق بالموقع 
المثالي لمدرسة NESE، تقع جميع األماكن السكنية الموفرة من NESE في مناطق 

جذابة وثقافية وبالقرب من وسائل النقل العامة ومناطق الجذب الرئيسية في بوسطن.

وتقوم مدرسة NESE بتدبير جميع ترتيبات السكن قبل مغادرة الطالب لبلدانهم. 
هذا يعني أنهم يمكنهم الوصول مبكًرا واالنتقال مباشرة من المطار إلى أماكن 
إقامتهم. ثم في يوم التسجيل، سيكون بإمكانهم معرفة بوسطن جيًدا واالستمتاع 

.NESE بالراحة في اليوم األول في مدرسة

"لقد بنيت صداقات في NESE ليس فقط مع الطالب لكن مع هيئة التدريس الرائعة. هؤالء األشخاص الرائعون جعلوني أشعر بالترحاب وجعلوني سعيًدا طوال الوقت!"أنواع سكن مختلفة ألنواع مختلفة من الطالب

أليس ماسيدو | طالب، البرازيل

للتعرف على المزيد، 
WWW.NESE.EDU :ُيرجى زيارة



NESE الحياة في مدرسة

في مدرسة NESE، نشجعك على اكتشاف أماكن جديدة ومقابلة أشخاص جدد ومحاولة 
أشياء جديدة. تشتمل األنشطة خارج المنهج الدراسي من NESE على حفلة مشاهدة فيلم 
أسبوعًيا وأنشطة النادي )مثل "نادي التحدث المفتوح" األكثر شهرة( وبرنامج شريك اللغة 

من NESE ورحالت إلى متاحف ومسارح واألحداث الرياضية في بوسطن باإلضافة إلى 
رحالت إلى المواقع التاريخية الشهيرة في المنطقة والمنظمات المحلية. كما تنظم مدرسة 
NESE رحالت متكررة في العطلة األسبوعية إلى نيويورك وشالالت نياجرا واألماكن 

الشهيرة األخرى.

"ُتعد دراسة اللغة اإلنجليزية في مدرسة NESE إحدى أفضل التجارب االحترافية واألكاديمية والشخصية التي مررت بها في حياتي."بدء تجربة الثقافة األمريكية

كارم إيفيت لورا كيسي | محامي، كولومبيا

للتعرف على المزيد، 
WWW.NESE.EDU :ُيرجى زيارة

نوادي الطالب والمهنيين	 
برنامج المتحدث الضيف	 
برنامج شريك اللغة	 
الرحالت اليومية وبالعطالت األسبوعية من 	 
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