
برايتون كوليدج

مدرسة العقد في إنجلترا
ذا صنداي تايمز



“ واحدة من أفضل 
 العالمات في فئتها 

في التعليم المستقل.”
   



إنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بلقب مدرسة العقد في إنجلترا باعتراٍف من ذا 
 صنداي تايمز. ونستعرض إليكم فيما يلي بعًضا من المقتطفات اللطيفة التي 

وصفونا بها:

تحت قيادة ريتشارد كيرنز، برزت برايتون كوليدج كواحدة من أفضل المؤسسات البريطانية، وحازت 

اعتراف ذا صنداي تايمز بصفتها مدرسة العقد المستقلة.

عندما تولى كيرنز زمام القيادة في عام 2006، تربّعت المدرسة في المرتبة 147 في دليل مدارسنا. 

وبحلول عام 2010، تربّعت المدرسة في المرتبة الحادية واألربعين في إنجلترا، وبفضل التحسينات 

المستدامة ببراعة تمّكنت المدرسة من الوصول إلى قائمة العشر األوائل القياسية لدينا، حيث حازت 

المركز الثالث في عام 2019؛ وهو أعلى مركز وصلت إليه وأفضل ما حققته مدرسة تعليم مختلط. وبين 

عامي 2010 و2019، ارتفعت نسبة فصول A* في المستوى A من %28.4 إلى %44.2. كما 

حصلت برايتون على لقب مدرسة العام المستقلة في 2011 و2018.



“   تعمل برايتون كوليدج على 
إعداد كوادر صالحة، وليس 

فقط كوادر مهارية.”
  

يتوجه طالبها إلى أفضل جامعات مجموعة رسل 

كما يحصل 30 طالبًا أو أكثر على أماكن في 

أكسفورد أو كامبريدج كل عام منذ عام 2016 

)حتى وصلنا إلى رقم قياسي بواقع 37(. وقد حاز 

أربعة طالب فقط أماكن في أوكسبريدج في عام 

2006. كما يختار العديد من طالب برايتون 

الدراسة في أمريكا، في مؤسسات مرموقة مثل 

جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك.

إن اإلنجازات عالية القيمة التي تحققها المدرسة 

تأتي بفضل التدريس القائم على اإللهام وتركيزها 

على أهمية التعاطف والتسامح.

“يعد التدريس القائم على اإللهام 
والتركيز على التعاطف 

والتسامح مفتاح نجاح برايتون 
كوليدج.”

ترغب المدرسة في إعداد كوادر صالحة، وليس 

فقط كوادر مهارية. وقد جاء على لسان مدير 

المدرسة، الذي أسس سمعة متميزة بفضل مبادراته 

“في نهاية حياتنا، لن يحكم علينا الناس بالسيارة التي 

كنا نقودها، أو المنزل الذي كنا نقطن فيه أو الوظيفة 

التي شغلناها، ولكن بالقيمة التي أضفناها لهم”.

وفي عام 2006، أصبحت المدرسة أول مدرسة 

مستقلة تجعل اللغة المندرينية إلزامية في في سبع 

سنوات، وأدخلت سياسة اصطحاب كامل الصف 

السادس إلى أوشفيتز كل عام. كما تُعد ريادة 

األعمال جزًءا أساسيًا من منهج ما بعد 16، 

وتتنافس الفرق لتطوير فكرة بهدف الفوز بمبلغ 

10,000 جنيه إسترليني.



“   تعمل برايتون كوليدج على 
إعداد كوادر صالحة، وليس 

فقط كوادر مهارية.”
  

كما تهيأت المدرسة باستمرار على مواجهة 

 التحديات العديدة والمتنوعة في العقد الماضي، 

بما يضمن حصول الطالب ليس فقط على نتائج 

متميزة في الشهادة العامة للتعليم الثانوي والمستوى 

A ولكن أيًضا بما يضمن فهمهم واستيعابهم 

للتحديات التي تواجه العالم اليوم بحيث يكونون 

على استعداد لتنفيذ أدوارهم.

“تحت القيادة الُملهمة من 
ريتشارد كيرنز، يتم تعليم 
الطالب التعاطف واحترام 

اآلخرين.”

األطفال الذين تجري السعادة بداخلهم، والذين 

يحظون بالتقدير لشخصهم ويحظون بتقدير 

زمالئهم، سيحققون أكثر مما يعتقده آباؤهم في أي 

وقت - وهذه بالفعل قصة برايتون.

وتكون التوقعات عالية للجميع، بما في ذلك 

الُمعلمون. وبينما ينتظر كيرنز التقّدم لالنضمام إلى 

وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، بدأ في 

وظيفة في مدرسته القديمة ووقع في حب التدريس 

بدًل من ذلك. “لم يغب عن بالي هذا األمر، 

وبمجرد أن أصبحت مديًرا للمدرسة، رأيت أن كل 

طفل يستحق أن يحصل على مصدٍر لإللهام في كل 

درس يتعلمه من كل معلم. حيث تأتي جودة 

المدرسة دائما من جودة معلميها.”

بلغ عمر برايتون 175 عاًما في نوفمبر 2020، 
ولديها اآلن 1175 تلميذًا ويلتحق بها من الخارج 

أقل بقليل من ربع تالميذ مرفق اإلقامة الداخلي 
وعددهم 450 طالبًا.

وتوجد ثالثة طلبات لكل مكان في سن الـ 13، 
نقطة الدخول الرئيسية، على الرغم من أن المدرسة 

تقبل الطالب من سن 11 وفي الصف السادس. 
كما أن أكبر مرفقين للتغذية التابعين للمدرسة 
خارج مدارسها اإلعدادية هما توماس كالفام 
وتوماس باترسي في لندن، حيث كان األمير 

جورج واألميرة شارلوت تالميذ.

يحظى مرفق اإلقامة الداخلي األسبوعي بشعبية 
كبيرة بين أولياء األمور في لندن. حيث يمكن 

لألطفال قضاء أربع لياٍل في المدرسة وثالث لياٍل 
في المنزل. حيث يعمل ببراعة استثنائية لألطفال 
الذين يمكنهم الستفادة الكاملة من مرفق اإلقامة 

الداخلي من دون تفويت وقت ممتع مع اآلباء 
واألمهات. فقد وقعت األُسر في حبها؛ ل سيما 

 عندما يكون كل من األب واألم منخرطين 
في عمٍل.

“واحدة من أفضل المدارس في 
إنجلترا في ألعاب الرغبي 
والكريكت وكرة الشبكة.”

تُعد برايتون واحدة من أفضل المدارس في إنجلترا 

أللعاب الرغبي والكريكت وكرة الشبكة - ناهيك 



عن هيمنتها المتخصصة في كرة الطائرة الشاطئية. 

حيث تفتخر المدرسة بأنه تخّرج منها أكثر من 30 

رياضيًا ورياضية من برايتون ممن رفعوا راية 

بالدهم في العقد الماضي. ومن بين الخريجين لعبو 

الكريكت اإلنجليزيين مات بريور وكلير كونور. كما 

كان نجم الرغبي ماركوس سميث والرياضي توبي 

هاريز من أبناء المدرسة.

وليس التركيز حصريًا على النخبة من الرياضيين. 

فإنه خالل فترة عمل كيرنز، جعل الرياضة أكثر 

شموًل من خالل زيادة عدد الجلسات األسبوعية من 

جلستين إلى ست حتى يتمكن التالميذ بكامل قدراتهم 

من الستفادة من خبرات أفضل المدربين في 

المدرسة، وليس فقط نجومها.

الصور النمطية ليست كغرف المنزل هنا. ويعتبر 

الرقص نشاًطا رائًجا للجميع ويشارك حوالي 100 

من الفتيان في مجموعات ودروس الرقص. ومن 

المقرر بدء البناء في العام التالي لمركز الفنون 

التعبيرية آخر جزء من جيقساو في المخطط 

الرئيسي إلعادة تطوير الحرم الجامعي بالقرب من 

الواجهة البحرية في كيمبتاون. وقد افتتح ديفيد 

جيلمور من فرقة بينك فلويد مدرسة الموسيقى في 

عام 2015.

وكانت برايتون أحد مؤسسي أكاديمية لندن للتميز، 

ستراتفورد، التي تم إنشاؤها لمساعدة الشباب ذوي 

الخلفيات الُمهّمشة في الوصول إلى الجامعات 

الرائدة. وعلى أرض الوطن، تُجري المدرسة 

برنامًجا للمنح الدراسية يقدم 20 مكانًا مجانيًا في 

الصف السادس للشباب المحليين المحرومين، بما 

في ذلك الالجئين.

كما تحرص برايتون على تنشئة ضمير اجتماعي 

قوي لدى تالميذها. حيث إنهم يساعدون في 

 مجموعة متنوعة من المشاريع المجتمعية في 

جميع أنحاء ساسكس في يوم “إحداث الفارق”، 

ويتطوعون كل أسبوع لألعمال الخيرية.

“أحب المدرسة التي أنا بها، وكم تمنيت حقًا أن 

أكون طالبًا بها وقال كيرنز أيًضا “أحب الطبيعة 

متعددة األوجه التي ل يمكنك الوصول إليها إل في 

مدرسة مختلطة، كما أحب كل مزيج من األفراد”. 

كما يؤمن كيرنز بأن الفتيات والفتيان يبرزون 

أفضل ما لديهم ويكملون بعضهم البعض. وأضاف 

قائاًل: “أعتقد أن السعادة البالغة لمدرسة مختلطة 

تكُمن في مشاهدة الفتيات والفتيان يتعلمون كيف 

يعمل الجنس اآلخر ويبدؤون في استيعاب ذلك 

والدخول في المنافسة، وهذا أمر جيد بحيث عندما 

يذهبون إلى الجامعة ل ينزعجون من حقيقة وجود 

فتيات في صفهم الدراسي، أو فتيان في صفهم 

الدراسي.”

أثبتت برايتون ألولياء األمور أنه باستطاعة أبنائهم 

الحصول على تعليٍم قائم على اإللهام ونتائج مذهلة 

في بيئة تعليم مختلط.
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