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تعتبر مدرسة ا�بداع العلمي الدولية - مويلح مجتمًعا تعليمًيا 

رياض  التعليمية من  للمراحل  الفريدة  يقدم خدماته  متكامال 

الثالثة عشرة وهي مدرسة معتمدة من  السنة  ا�طفال حتى 

تتبنى  ا�وسط.  الشرق  في  البريطانية  المدارس  رابطة  قبل 

عندهم  وتبني  لطالبها  المتكاملة  الرعاية  نهج  المدرسة 

ا�بداع  مدرسة  وتنتهج  النقدي.  والتفكير  ا�بداعية  المهارات 

العلمي الدولية منهاًجا بريطانًيا معتمدا على منهاج المملكة 

للغة  والتعليم  التربية  وزارة  منهاج  إلى  با�ضافة  المتحدة، 

ا�خالقية  والتربية  واالجتماعية،  ا�سالمية  والدراسات  العربية 

كما توفر برنامًجا فريًدا لتحفيظ القرآن الكريم.

وتستند مناهجنا التعليمية إلى أفضل استراتيجيات التدريس 

على  الطالب  تحفيز  بهدف  العالمية،  الممارسات  وأفضل 

التطور  الكاملة وتحقيقها، وضمان  إمكاناتهم  االستفادة من 

المتكامل للطالب، وكذلك بناء الثقة بالنفس والوعي الذاتي، 

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  التأسيسية. ونسعى 

المعرفة  من  متين  أساس  ووضع  المستقل  التعلم  ولتمكين 

والرياضيات  اللغات  فنون  مناهج  في  والفهم  والمهارات 

والدراسات االجتماعية والعلوم. تدمج مناهجنا الدراسية الثرية 

أيًضا بين الفنون والتربية البدنية وتقنية المعلومات واالتصاالت.

 مدرسة ا�بداع
العلمي الدولية
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إنه لشرف كبير أن أرحب بكم في مؤسستنا التعليمية المشهود 

في  الدولية  العلمي  ا�بداع  مدرسة  المتميزة،  بمعاييرها  لها 

مويلح، والمعروف عنها التفوق الدراسي وترسيخ القيم وا�خالق 

المدرسة  شعار  من  إلهامنا  مسيرة  في  ننطلق  إننا  الحميدة. 

"بالقيم نشق طريقنا نحو التمّيز"، حيث يشكل هذا الشعار محطة 

مع  والتكيف  للتعلم  الالزمة  بالمهارات  طالبنا  بها  نزود  هامة 

مشاعر  لديهم  ونرسخ  باستمرار  متطور  عالم  في  المستجدات 

الفخر واالحترام بتراثنا وتقاليدنا ا�صيلة.

ويتميز أعضاء هيئتنا التعليمية بالكفاءة والخبرة العالية والعمل 

الظروف، حيث يعملون  ا�يجابي في مختلف  الدؤوب والتعامل 

على تكريس جهودهم ووقتهم لتزويد طالبنا بكافة المهارات 

جميع  في  التعليمية  المؤسسات  أشهر  تقدمها  كما  والخبرات 

 Ìالتي تعتبر مكان التعليمية  بيئتنا  إلى ذلك  العالم. أضف  أنحاء 

مثاليÌ للطالب حيث تحترم خصوصياتهم وخلفياتهم الثقافية، 

بطريقة  طالبنا  لجميع  والتعليم  الرعاية  درجات  أقصى  وتوفر 

متميزة تمّكنهم من تطوير أنفسهم ليصبحوا قادة المستقبل. 

روح  إكسابهم مهارات حياتية من قبيل غرس  نركز على  لهذا، 

التعاون وا�بداع والعمل الجماعي وإبراز أهميتها ليصبحوا أعضاء 

فاعلين في مجتمعنا العالمي.

إننا نضع على عاتقنا مسؤولية تزويد طالبنا بالمهارات ا�ساسية 

 .Ìواجتماعي  Ìأكاديمي والتفوق،  التميز  دروب  نحو  وتوجيههم 

أن  التعليمية  العملية  في  انخراطهم  أثناء   Ìأيض ونحرص 

تطبيق  بصورة شمولية من خالل  لÐمور  النظر  نساعدهم على 

الكبيرة" وتشجيعهم على تطبيق ما تعلموه  "الصورة  مفهوم 

المواد  بين  التطبيق  وأهمية  الواقعية  الحياة  سياق  ضمن 

التعليمية. ونبذل أقصى طاقتنا في تبسيط وتسهيل المواضيع 

التفكير  مهارات  تطوير  على  الطالب  وتحفيز  الدراسية  والمواد 

البّناء التي تمّكنهم من القيام ببحوث مستقلة وتحقيق المزيد 

من مهارات التعلم وحل المشكالت.

التطورات  مواكبة  الحسبان  في  نضع  التوجه،  ذلك  بموازاة 

دراسية  مبان  توفير  خالل  من  باستمرار  المتغيرة  التكنولوجية 

ووسائل  التكنولوجي  للتطور  والمواءمة  بالكفاءة  تتسم 

سريع  متطور  لعالم  طالبنا  إعداد  يقابله  المتقدمة،  االتصال 

للتعرف  ندعوكم  فيه.  لكنهم سيعيشون  ا�ثر  وبعيد  الخطى 

 Ìإلى مدرستنا وا�نشطة التي توفرها عن قرب. كما يسعدنا أيض

تواصلكم معنا لترتيب زيارة لمدرستنا.

توفر  من  والتأكد  المطلوبة   المستندات  جميع  استالم  بعد 
مقعد دراسي، سيتم إخطاركم عبر الهاتف أو البريد ا�لكتروني 

ودعوتكم �كمال بقية إجراءات القبول. 

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 الثالثة 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.

يجب على الطالب الداخليين والخارجيين المتقدمين للقبول 
في هذه المرحلة الرجوع إلى سياسة القبول المتاحة في 

مكتب التسجيل، حيث تتوفر جميع المعلومات بالتفصيل، 
بما في ذلك متطلباتنا. تظل جميع متطلبات التسجيل 

والمتطلبات ا�دارية ا�خرى كما هي.

ا�ستاذة سمر خالد مراد

القبول في المرحلة الثانوية، السنة ١٢ و ١٣

 رسالة مدير المدرسة

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 
ونظرÜ لÛقبال الكبير، فإن على الطالب إجراء امتحان CAT4 (اختبار 

القدرة المعرفية) وذلك في التاريخ والمكان المقررين.


