
المنشآت ا�كاديمية

مكتبات 
مختبرات حاسوب  

مختبرات مطبخ 
مختبرات علمية

غرفة تحفيظ القرآن الكريم 
غرفة االبتكار

منشآت رياضية

مالعب داخلية  
مالعب خارجية 

قاعة متعددة ا�غراض 
مسبح

ملعب مناسب لكافة
 الظروف الجوية

مرافق إضافية

مقصف
عيادات طبية

غرفة مثيرات حسية
غرفة ثقافة خارجية

حديقة مبتكرة

حرم مدرسي مزّود بشبكة واي فاي  
حواسيب لوحية 

مصادر تعليمية إلكترونية 
سبورات تفاعلية 

التقنية �غراض التعليم 

أجهزة عرض رقمية
أجهزة التصويت والتعبير التفاعلي

مركز مصادر تعليمية كامل التجهيزات

 مدرسة ا�بداع
العلمي الدولية

تعتبر مدرسة ا�بداع العلمي الدولية - ند الشبا مجتمًعا تعليمًيا 
رياض  من  التعليمية  للمراحل  الفريدة  خدماته  يقدم  متكامال 
من  معتمدة  مدرسة  وهي  عشرة  الثانية  السنة  حتى  ا�طفال 
ومعترف   (BSO) العالم  حول  البريطانية  المدارس  رابطة  قبل 
بها ومسجلة في وزارة التعليم البريطانية. تتبنى المدرسة نهج 
ا�بداعية  المهارات  عندهم  وتبني  لطالبها  المتكاملة  الرعاية 
والتفكير النقدي. وتنتهج مدرسة ا�بداع العلمي الدولية منهاًجا 
بريطانًيا معتمدا على منهاج المملكة المتحدة وويلز، با�ضافة 
والدراسات  العربية  للغة  والتعليم  التربية  وزارة  منهاج  إلى 
ا�سالمية واالجتماعية، والتربية ا�خالقية كما توفر برنامًجا فريًدا 

لتحفيظ القرآن الكريم.

التدريس  استراتيجيات  أفضل  إلى  التعليمية  مناهجنا  وتستند 
على  الطالب  تحفيز  بهدف  العالمية،  الممارسات  وأفضل 
التطور  وضمان  وتحقيقها،  الكاملة  إمكاناتهم  من  االستفادة 
الذاتي،  والوعي  بالنفس  الثقة  بناء  وكذلك  للطالب،  المتكامل 

مما يتيح بدوره التعلم المستقل.

المعتمدة  الوسائل  أحدث  مدرستنا  في  المعلمون  يستخدم 
على أفضل الممارسات العالمية لتوفير فرص التطوير المتكامل 
المرحلة  في  الهادف"  "اللعب  استراتيجيات  خالل  من  للطالب 
الذاتي،  والوعي  بأنفسهم   ثقتهم  لبناء  ونسعى  التأسيسية. 
المعرفة  من  متين  أساس  ووضع  المستقل  التعلم  ولتمكين 
والرياضيات  اللغات  فنون  مناهج  في  والفهم  والمهارات 
الثرية  الدراسية  االجتماعية والعلوم. تدمج مناهجنا  والدراسات 
أيًضا بين الفنون والتربية البدنية وتقنية المعلومات واالتصاالت.

وال ننسى في هذا السياق التنويه إلى ما نتمتع به من االستعانة 
بخبرات عريقة في مدارس ا�بداع العلمي الشقيقة والتي تمتد 
على مدار عقدين من الزمن بدأتها -منذ النشأة- بتطبيق أفضل 

الممارسات التربوية العالمية.

 لماذا تختار مدرسة ا�بداع
العلمي الدولية؟

التشجيع على 
ا�بداع واالبتكار

فلسفة تربوية عالمية

االلتزام بالقيم ا�سالمية
ا�صيلة التي ترقى بالتعليم

توفير برامج تعليمية
تالئم حاجات المتعلمين الفردية

جواز سفر للجامعات
في جميع أنحاء العالم

إعداد قادة الغد



إنه لمن دواعي سروري وبالنيابة عن مجتمعنا المدرسي، أن أرحب 
بكم في مدرسة ا�بداع العلمي الدولية - ند الشبا. تقع المدرسة 
في ند الشبا ٣ دبي، في قلب مجتمع متناٍم، وتستقطب طالبا 
من دبي والشارقة، بسبب تركيزها على التميز ا�كاديمي المتجذر 
تعريفك  إلى  المنشور  هذا  يهدف  ا�صيلة.  ا�سالمية  بالقيم 
يساعد  مما  والملهمة،  اÆمنة  التعليمية  وبيئتها  بمدرستنا، 

أطفالك على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

نؤمن في مدرسة ا�بداع العلمي الدولية - ند الشبا، بأن الرعاية 
يعني  وهذا  التعليم.  من  الغرض  هي  للمجتمعات  الشمولية 
مساعدة الطالب على تحقيق التميز ا�كاديمي المدفوع بالقيم 
الفاضلة. لذلك فإن طموحنا هو تمكين الطالب بأن يكون لديهم 
على  والقدرة  بالعالم،  واالهتمام  المعرفة،  عن  للبحث  شغف 
التعليمي  ويوفر منهاجنا  فيه،  تأثيرهم  الحلول، �حداث  توليد 

المهارات الالزمة للقيام بذلك.

نقدم مزيجا فريدا من المنهاج الوطني للمملكة المتحدة، الذي 
يقدمه موظفون مؤهلون أفضل تأهيل من المملكة المتحدة، 
وكذلك منهاج وزارة التربية والتعليم، المنسوجة والممزوجة معا 
مهارات  ترتبط  لذلك  ورسالتها.  مدرستنا  ورؤية  قيم  خالل  من 
المناهج الدراسية دائما بتجارب الحياة واالبتكار وا�يمان والثقافة 
ا�ماراتية. كما يضمن برنامج تحفيظ القرآن الكريم لÐطفال تطوير 

.Ñحب تالوة وحفظ كتاب ا

وإجادة  شغفهم  تطوير  من  الطالب  يمّكن  باللغة  اهتمامنا  إن 
اللغتين ا�نجليزية والعربية، مما يعزز مهمة ودور دولة ا�مارات 

العربية المتحدة في حماية اللغة العربية كلغة للمستقبل.

تقديم  طالبنا  من  الدولية  العلمي  ا�بداع  مدرسة  في  نتوقع 
مستويات عالية جدا من التحصيل العلمي والعملي والسلوكي، 
ونحرص على تمكينهم من امتالك ا�دوات الالزمة، ووضع أهداف 
مخصصة لنموهم. كما نسعى جاهدين للتميز في الممارسات 
لتوسيع  مستمر  تحد  في  الطالب  يكون  حيث  التعليمية، 
والرحالت  المدرسة  بعد  ما  أنشطة  برامج  تضمن  معرفتهم. 
والبرامج الرعوية أن يطور الطالب شغفا با�نشطة التي يمكنهم 
متابعتها خارج المدرسة، وفي وقت الحق من الحياة. كما يضمن 
منهاج الفضائل في المدرسة أن كل مادة تأخذ الفرصة الكافية 
والتنمية  الخلق  وحسن  المعرفة  وراء  السعي  في  للتفكير 

الروحية.

إذا كنت تفكر في االنضمام إلى مدرسة ا�بداع العلمي الدولية 
يضم  متنوع  مجتمع  إلى  تنضم  أنك  فاعلم  الشبا،  ند  في 
الهدف  عن  يبحثون  مختلفة،  جنسية   ٧٥ من  أكثر  من  عائالت 
فهو  مدرستنا،  من  أساسي  جزء  هو  مجتمعنا  �طفالهم.  ذاته 
تقديم  خالل  من  والمساهمة  والنمو،  التحسين  على  يساعدنا 
المبادرات الهامة على غرار مجلس احترام الحقوق، والمجموعة 
 Ùمع نتكاتف  ا�مور.  أولياء  عمل  وورش  ا�ماراتية،  التوجيهية 
المتحدة  العربية  وا�مارات  دبي،  لطالبنا، في  بناء مستقبل  في 

بشكل عام.

أن  ونأمل  المدرسي،  مجتمعنا  في  بكم  الترحيب  إلى  نتطلع 
تشاركونا الشغف والرؤية لبناء المستقبل.

رسالة مدير المدرسة

ا�ستاذ عطاء اÑ باركر

سياسة التسجيل

إجراءات قبول الطالب الجدد
امÐ نموذج الطلب عبر ا�نترنت أو في مكتب االستقبال •

في المدرسة. 

أرسل نسخة من جواز سفر الطالب ونسخة من بطاقة •
الهوية ا�ماراتية لكل من الوالدين وأحدث تقرير مدرسي 
أو خطاب (لمن يهمه ا�مر) من المدرسة الحالية لطفلك.

عند استالم نموذج الطلب، ستتم دعوة الطالب المتحان •
القبول وإجراء المقابلة معه. سيتم دعوة طالب مرحلة 

ما قبل الروضة حتى السنة ا�ولى إلى المدرسة مع 
والديهم �جراء مقابلة.

سيتم دعوة طالب السنة ا�ولى إلى الثانية عشرة �داء •
االختبار وإجراء مقابلة مع إدارة المدرسة.

يقوم قسم التسجيل، بالتعاون مع فريق القيادة العليا، •
باختبار وتقييم الطلبات المقدمة على مدار العام على 
أساس كل طلب على حدة. سيعتمد القبول على مدى 

توافر أماكن بالصفوف، وتقارير المدرسة/الفصل الدراسي، 
 .CAT4 ونتائج اختبار القبول/ اختبار القدرات المعرفية
تظل جميع متطلبات التسجيل والمتطلبات ا�دارية 

ا�خرى كما هي.

سّجل اهتمامك

نشجع العائالت المهتمة على التقدم بطلب للقبول في مدرسة 
بمتابعة  فريقنا  وسيقوم  ا�نترنت،  عبر  الدولية  العلمي  ا�بداع 
حالة الطلب. تستند إجراءات التسجيل على توفر ا�ماكن، حيث 
امتحان  على  التسجيل  قبول  ويعتمد  أوًال.  يسجل  لمن  ا�ولوية 
أنهاها  التي  التعليمية  والمرحلة  الدراسية  السنة  القبول حسب 
المدرسة.  فريق  أعضاء  أحد  يجريها  شخصية  ومقابلة  الطالب 
ونظرà لßقبال الكبير، فإن على الطالب إجراء امتحان CAT4 (اختبار 

القدرة المعرفية) وذلك في التاريخ والمكان المقررين.


