
 

 

 

 

تقدم مدرسة فيشبورن العسكرية إلى الشباب من جميع أنحاء العالم بيئة منظمة وآمنة تدعم بقوة الشرف والنزاهة واالحترام للجميع. 

تتميز مدرسة فيشبورن بفصول صغيرة يتبادل فيها الطالب من كافة الثقافات األفكار ويستفيدون من تركيز مدرسة فيشبورن على 

ديمية. يفهم القائمون على التدريس في مدرسة فيشبورن التحديات التي يواجهها الطالب األجانب في التقدم التميز في الدراسة األكا

 للجامعة ويوفرون مزيد من المساعدة الصبورة إلى الطالب. 

 

، 2و  1جبر (، والفصول مزدوجة القيد في اللغة اإلنجليزية، والرياضيات )الAPتقدم فيشبورن فصول الشرف، والتنسيب المتقدم )

(، والتاريخ، وفصول الشرف في األحياء، 2و  1وعلم المثلثات المتقدمة، وفصول الشرف التحضيرية في حساب التفاضل والتكامل 

(، ومواد اختيارية فنية متعددة LET 1 ،2 ،3 ،4وفصول الشرف والتنسيب المتقدم في الكيمياء، والتدريب على القيادة في التعليم )

+. اإلعداد الختبارات ستانفورد لإلنجاز CompTIA Aوالتصميم ثالثي األبعاد، والتشفير وبرنامج إصدار شهادات  تتضمن النمذجة

(SAT( واختبارات الكليات األمريكية )ACT.وخوضها ) 

 

 تقدم مدرسة فيشبورن العسكرية خمس قيم للعائالت الدولية:

 

 الب للقبول بالجامعات. ولدينا أيًضا مستشارون ذوي خبرة لدينا فصول صغيرة تلبي المتطلبات الجامعية وتجهز الط

 .%100يساعدون طالبنا على التقدم للجامعات. قبول بنسبة 

  دبلومة المدرسة الثانوية األمريكية التي تُخفف كثيًرا من الخوف من رفض طلبات التقدم للجامعة. دبلومة فيشبورن معترف

 عات في الواليات المتحدة وحول العالم.بها وتحظى باحترام مستشاري القبول بالجام
  القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية ألغراض أكاديمية في الفصل. التواصل التفاعلي باللغة اإلنجليزية مع أقرانهم ومع

 المدرسين خارج الفصل الدراسي.  
 .مجموعة متنوعة من الرياضات حيث يمارسها الجميع 
 جميل اآلمن بفرجينيا.حرم تاريخي في شيناندواه فالي ال 

 

 الموقع

(. تمتلك مدرسة فيشبورن العسكرية حرًما آمنًا للغاية في والية IADعلى بعد ساعتين ونصف قيادة من مطار واشنطن دولس الدولي )

 فرجينيا وقريب من معظم الطرق السريعة والمطارات. وينيسبورو هي بلدة صغيرة مسالمة في شيناندواه فالي. 

 

 المطلوبةالوثائق 

  https://o.formstack.com/forms/fms_intlapp( طلب التقديم كامل عبر اإلنترنت 1

 

 ( صفحة الصورة من جواز سفر الطالب )تُمسح ضوئيًا وتُرسل بالبريد اإللكتروني(2

 ئيًا وتُرسل بالبريد اإللكتروني(( السجالت المدرسية الحالية )تُمسح ضو3

 (VOIPمقابلة مع الطالب أو مع ولي أمره عبر برنامج سكايب أو أي بروتوكول لنقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت )

 

  sryan@fishburne.orgيرجى مسح الوثائق ضوئيًا وإرسالها إلى: السيدة سوزان ريان، مديرة قبول الطلبات األمريكية والدولية  

(+1.570.428.2088) 

 

 


