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إيقاد شعلة املعرفة لدى كل طفل
تكرس مدرسة نبراس الدولية بصفتها إحدى مدارس “شراكة املدارس العاملية ( ”)ISPجهودها إليقاد شعلة
املعرفة لدى كل طفل .كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول املعرفي واملهارات القيادية على نطاق عاملي.
ومن خالل تطوير مواهب الطالب وتنمية اهتماماتهم ،فإننا نعمل على بناء مواطنني يمتلكون حب املعرفة واالطالع
والثقة بالنفس ،ويتميزون بالنزاهة والرغبة في تحويل العالم إلى مكان أفضل.
يتمثل هدفنا الرئيسي في أن يكون طالبنا أساس كل ما نقوم به من عمل ،وأن نرعى مواهبهم ونطلق طاقاتهم
لضمان اكتسابهم املعرفة وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير .نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:
• تعليم متميز
• رؤية عاملية
• تضامن حقيقي مع املجتمع

مدرسة معتمدة

التعليم املتميز هو أساس كل ما نقوم به من عمل
يحصل الطالب على التعليم الذي يرتقي بمستواهم .ومهما كان مستوى الطالب في مختلف املواد واملجاالت ،فإننا
على ثقة من أنهم سيحققون تقد ًما يفوق كل ما يمكن تصوره .نحن نرعى مواهب الطالب واهتماماتهم ،ليكونوا
قادرين على إطالق طاقاتهم اإلبداعية وإلهام اآلخرين من حولهم.

برنامج التعيني املتقدم

رؤية عاملية
تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي ،حيث ينتمي مجتمعنا إلى  75دولة مختلفة ،وهذا ما يجعلنا عائلة يتميز
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود .وتبرز قوة مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة األفراد
ضمن هذا املجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
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تضامن حقيقي مع املجتمع
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم ،ويعملون على مد
الجسور بني الثقافات املختلفة .كما تعمل مدرسة نبراس الدولية على إعداد الطالب ليكونوا قادرين على مواجهة
التحديات ،واالستفادة من الفرص ،وتبادل األفكار واآلراء ،والسعي لتحقيق أهداف مشتركة ،والتأثير على اآلخرين
من أجل إحداث تغيير إيجابي في املجتمع.
قيمنا الجوهرية هي األسس التي تحفز الطالب وتجعل منهم:
• مفكرون مبدعون :نحفز الطالب على اتخاذ القرارات واملجازفة من خالل العمل في بيئة ديناميكية ومزودة
بالتقنيات الالزمة من أجل االنطالق برحلتهم الخاصة.
• طالب يمتلكون الطموح والقدرة على التكيف :نضعهم على الدوام في مواجهة تحديات ذات معايير عالية
ونعزز الطموح في نفوسهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
• طالب تواقون للمعرفة :نجعل منهم أعضاء فاعلني في عملية التعليم املستمرة طوال الحياة ،ونرسخ الفضول
تجاه املعرفة في نفوسهم ،ونشجعهم على مواصلة العمل من أجل التطور واكتساب املهارات.
أشخاصا يمتلكون اإلحساس باملسؤولية واالحترام
• مؤثرون وقادرون على التعبير عن أنفسهم :نبني
ً
ليكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم وأنفسهم في مختلف الظروف وبشتى الوسائل املتاحة.
مدرستنا جزء من مجموعة مدارس عاملية
"شراكة املدارس العاملية ( ")ISPهي مجموعة عاملية تضم  32مدرسة ،تحرص على بناء روابط متميزة في مجال
التعليم على املستوى العاملي ،وتضمن أعلى مستوى من الجودة واإلدارة املتميزة.
إحدى مدارس
شراكة املدارس
العاملية

ما نسعى إليه هو أن يحقق طالبنا
وأطفالنا أعلى مستوى من التقدم خالل
فترة وجودهم في املدرسة .كما أن
األسلوب التعليمي الفريد واملتميز الذي
تتبعه مجموعة مدارسنا ،يقدم لنا املساعدة
الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة.
ستيف براون
الرئيس التنفيذي في مجموعة شراكة املدارس العاملية

طالب
ٍ

موظف
ٍ

مدرسة

دول

مناهج

عائلة عاملية

روضة األطفال

املنهاج الدراسي
منهاج دراسي أمريكي ()AERO

يحقق األطفال في الروضة تقد ًما استثنائ ًيا ،واألمر األكثر أهمية هو أنهم يتعلمون في بيئة مسلية .ويحفز املنهاج في مدرسة نبراس الدولية الطالب
على التعلم ويتميز بمعايير موثوقة أكاديم ًيا مع وضع أهداف محددة لكل مجال من مجاالت التعليم ،دون إغفال هذه املرحلة الحساسة من مراحل
نمو األطفال.
يضمن أسلوب عملنا:
• تطور مستوى األطفال وامتالك عقلية منفتحة لفهم وتقدير ثقافتهم املحلية مع احترام وتقدير تقاليد وقيم الثقافات األخرى
• تشجيع األطفال على التعلم بشكل شخصي ومستقل ما يسمح لهم استكشاف مواهبهم ومعرفة املواضيع التي يستمتعون بتعلمها
• تحدي األطفال من خالل األفكار واملفاهيم من أجل تشجيعهم على طرح األسئلة وتطوير مهارات التفكير النقدي لديهم

تعتمد مدرسة نبراس الدولية املنهاج الدراسي األمريكي املخصص للطالب خارج الواليات املتحدة ( ،)AEROوالذي يوفر إطا ًرا منهج ًيا متناس ًقا
من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية ،بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي تقوم على البحث والتطوير املستمر ضمن
هذا املنهاج في الواليات املتحدة األمريكية وجميع أنحاء العالم.
مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" ()NEASC
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" ( )NEASCمع املدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم .وعاد ًة ما
تفضل الجامعات والشركات الطالب املتخرجني من مدارس حاصلة على هذا االعتماد .وتعد مدرسة نبراس الدولية من املدارس القليلة في دبي
والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

تجري روضة األطفال عمليات تقييم منتظمة ملستوى التحصيل والتقدم الدراسي من خالل اختبارات تحديد املستويات التي تعتمد على مصادر
داخلية وخارجية ،مثل تقييم "تطور مستوى القراءة " وتقييم "مقياس التقدم األكاديمي ( .")MAPويعني ذلك أن تقييم مستوى التحصيل الدراسي
يشكل عملية مستمرة لضمان التقدم وعدم ضياع أي فرصة الكتساب املعرفة.

طاقم تدريس يتمتع بقدر كبير من الخبرة والشغف تجاه التعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على مدرسني أكفاء وذوي خبرة ،يكرسون أنفسهم لتوفير
تعليم استثنائي لكل طفل .يمتلك مدرسونا خبرات هائلة في مجاالتهم ،ويزودون الطالب
بكل ما يحتاجون إليه ،ويزرعون في أنفسهم الثقة بالنفس والطموح ومهارات القيادة.

برامج اللغة االنجليزية والرياضيات في رياض األطفال
تمتاز مدرستنا بتوفير برامج تطوير املهارات املبكرة في اللغة االنجليزية والرياضيات ،وتضمن البرامج
الصوتية املستخدمة في تعليم مهارات القراءة والكتابة استفادة كل طفل من ميزة التعليم الصوتي ،وهذا ما
يؤدي إلى تحسني قدرتهم على الفهم والقراءة بطالقة .يحفز برنامج القراءة اليومي املوجه خيال األطفال
ويعزز من حبهم للقراءة .وقد نجح جميع أطفالنا باكتساب مهارات القراءة والكتابة والتهجئة مبك ًرا.
يستخدم مدرسونا الذين يتمتعون بخبرة كبيرة أسلوب التعليم الرقمي ( )Numiconsوغيره من
مصادر التعليم وذلك لتطوير مهارات األطفال في مادة الرياضيات ،ويعتبر أسلوب التعليم الرقمي
( )Numiconsطريقة حديثة تعتمد على استخدام عدة حواس م ًعا تعزز من مقدرة األطفال على
استيعاب املفاهيم الرياضية .كما أن كل فصل دراسي مزود بمجموعة كاملة من األدوات الرقمية
( )Numiconsإضافة إلى مصادر تعليمية أخرى لتساعد األطفال على فهم مادة الرياضيات باستخدام
أشكال ومجسمات حقيقية.
مرافق روضة األطفال
زودنا كل صف بمجموعة من أدوات ومصادر التعليم التي تناسب هذه املرحلة املبكرة
من مراحل النمو مع التركيز على اهتمامات األطفال .ويشجع املدرسون األطفال على
املشاركة في أنشطة تعتمد على التقصي واالستفسار بهدف تحفيزهم على الحوار
والتفكير .وتوفر جميع األماكن املخصصة للتعليم بيئة داعمة وإبداعية تمكن األطفال
من اللعب والتعلم بآن م ًعا .أما مرافقنا الخارجية فتشمل ملع ًبا عشب ًيا كبي ًرا
ومسبحا يساعد األطفال على تعلم مبادئ السالمة
وساحات مخصصة للتعليم
ً
أثناء السباحة وكسر حاجز الخوف من املاء .كما سيرغب األطفال بزيارة املكتبة
الختيار كتبهم املفضلة ولقاء أصدقاء القراءة األكبر سنًا.

مرحلة التعليم املبكر تضمن أفضل بداية للطالب
نعتمد أفضل أسلوب تدريسي يضمن لطالبنا الصغار أفضل بداية ممكنة في مشوارهم التعليمي ،وذلك من خالل تحقيق التوازن ما بني تعلم
األساسيات ،وأسلوب التعليم القائم على التقصي واالستفسار .نحن نتبع أسلو ًبا مبتك ًرا خالل مرحلة التعليم املبكر يتعامل مع األطفال باعتبارهم
أفرا ًدا يمتلكون القوة واإلمكانيات واملرونة ،ولديهم قدر كبير من املواهب واملعرفة.
اللغة العربية والتربية اإلسالمية
يعتبر تعلم اللغة العربية أم ًرا بالغ األهمية من أجل التطور املعرفي من جهة وللحفاظ على الهوية الثقافية من جهة أخرى .ويقوم منهاج اللغة العربية
في مدرستنا على الفهم والبحث والتقصي وطرح التساؤالت ،كما يعتمد على منهاج وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة .تعد
مادة اللغة العربية في مدرستنا إلزامية للطالب العرب ،فيما تد ّرس لبقية الطالب حتى الصف التاسع باعتبارها لغة أجنبية.
ويتوجب على جميع الطالب املسلمني دراسة مادة التربية اإلسالمية بشكل إلزامي .ويضمن النظام املتبع في مدرسة نبراس الدولية في دبي أعلى
املعايير في تدريس مادة التربية اإلسالمية ،وذلك لتنشئة مواطنني يتمتعون باالستقاللية واإلحساس باملسؤولية.
فرص فريدة لطالب املرحلة املتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية الطالب أمام تحديات على أعلى
فرصا
مستوى حتى يتم تحضيرهم لبرنامج التعيني املتقدم ( )APالذي يوفر لهم
ً
لدخول أفضل جامعات العالم .كما يشارك طالبنا في أنشطة ثقافية إضافية ومتنوعة
مثل "نموذج األمم املتحدة" ونشاط "مؤتمر قادة املستقبل العاملي" وتعتبر هذه النوعية
من األنشطة جز ًءا أساس ًيا من منهاجنا.
نقدم مجموعة واسعة من األنشطة الداعمة للعملية التعليمية
تنظم مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من األنشطة اإلضافية ملساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية وتطوير مهاراتهم
االجتماعية .كما تساهم الرحالت التحفيزية الدولية في منح الطالب فرصة لالطالع على تنوع الثقافات ،وامتالك الوعي ،ومراعاة تعدد الثقافات.
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املدرسة االبتدائية
الرياضيات في عاملنا املعاصر هي أكثر من مجرد عمليات حسابية .ونحن في مدرسة نبراس الدولية نضمن أن يتبنى أطفالنا أسلو ًبا يتسم
باملرونة في حل املسائل ،وذلك باالعتماد على أسلوب دقيق وصارم في تعليم املهارات األساسية.
لدينا في مدرسة نبراس االبتدائية مجموعة من أفضل املرافق في دبي

يوفر التعليم املتميز الذي يحصل عليه األطفال في روضة مدرسة نبراس الدولية األسس املتينة التي تساعد مدرسي املرحلة االبتدائية على مواصلة
العمل بكل نجاح.
منهاجنا الدراسي :يعتمد املنهاج األمريكي املخصص للطالب خارج الواليات املتحدة ( )AEROعلى أسلوب التعلم القائم على التقصي
واالستفسار ،حيث يتم تدريس أسس هذا املنهاج بطريقة متكاملة .وال يتم تدريس مهارات ومواضيع ومفاهيم كل مادة على حدة ،بل يتم تعلمها
وتطبيقها في إطار هادف وبطريقة ممتعة تحفز األطفال على املجازفة وبذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

• يضمن نظام التعليم الرقمي "جوجل للتعليم ( ")Google For Educationحصول طالبنا على أحدث التقنيات ضمن املنهاج الدراسي
والتي تشمل مختبرات الكمبيوتر ،واالنترنت ،ومرافق الوسائط املتعددة ،والطابعات ثالثية األبعاد ،إضافة إلى شاشات تفاعلية قياس  65بوصة،
وأجهزة "كروم بوك" ،وأجهزة كمبيوتر لوحية.
• لدينا مكتبتان مجهزتان بشكل جيد ،ومختبر تجريبي للعلوم والتكنولوجيا ،وصالة رياضية كبيرة متعددة األغراض ،ومسبح مغلق بمياه مسخنة،
وصالة خارجية مظللة ،وصالة رقص داخلية.
• يمكن لألطفال ً
أيضا االستمتاع بساحات لعب وتعليم خارجية مصنفة حسب الفئة العمرية ،وملعب عشب طبيعي ،وحديقة لزراعة الخضار
والفواكه الخاصة بهم.
خارج الفصول الدراسية :تنظم املدرسة العديد من األنشطة اإلضافية والرحالت امليدانية ،فطالب الصف الرابع والخامس يحظون بفرصة
القيام برحلة تخييم لثالث ليال .تزود مثل هذه األنشطة األطفال بذكريات رائعة مدى الحياة ،وتساعدهم على تطوير مهارات االعتماد على النفس،
والعمل الجماعي ،وتكسبهم الثقة ملواجهة تحديات جديدة.

كما هو الحال بالنسبة لجميع مدارس شراكة املدارس العاملية ( ،)ISPنحن في مدرسة نبراس الدولية
نسعى لوصول طالبنا إلى املستوى الذي يسعدهم ويرضي آباءهم .هذا هو الهدف الذي تعمل مدارسنا
لبلوغه .وبكل بساطة ،نحن نقيس مستوى نجاحنا بنا ًء على النجاح الذي يحققه طالبنا.
مارتني سكيلتون
مدير مجموعة التعليم في "شراكة املدارس العاملية"

مدرسون مواظبون على إعداد الطالب ملواجهة تحديات الحياة :نعمل في مدرسة نبراس الدولية على الربط بني ما يتعلمه الطالب في
املدرسة وكيفية تطبيقه في الحياة خارج املدرسة ،ويتيح لهم هذا األمر اكتساب الثقة بالنفس والقدرة على التواصل مع العالم من حولهم واالحتفاء
بالتنوع فيه ،والتفكير بأسلوب نقدي.
إثراء العملية التعليمية :يبحث طالب الصف الثالث في "آثار املاضي" ويجدون أنفسهم في عالم تعيش فيه الديناصورات .أما طالب الصف
الرابع ،فيبحثون في تاريخ وجباتهم املفضلة وطريقة صناعتها وكيفية وصولها إلى املستهلك .أما طالب الصف الخامس فيذهبون في مهمة إلى
املريخ الستكشاف ما يمكن أن تكون عليه الحياة على كوكب آخر!
نظام املتابعة والتقييم يعطي اآلباء معلومات دقيقة حول مدى التقدم الذي يحرزه الطالب بأسلوب سهل ويسير .كما يؤمن مدرسونا بأهمية
القراءة ،وينظمون العديد من األنشطة داخل الفصل ويستخدمون الكثير من املصادر التعليمية بهدف تشجيع األطفال على استكشاف الكتب من
خالل أداء أدوار مسرحية وتمثيلية.
يعمل هذا األمر على تحفيز األطفال على التفكير ويشجعهم على خوض تفاصيل الكتب التي يقرأونها ويدفعهم للقراءة بشكل مكثف ،وهذا ما يشكل
مصدر إلهام بالنسبة لهم أثناء الكتابة ،األمر الذي يؤدي تال ًيا إلى االرتقاء بمستواهم الدراسي.
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املرحلة املتوسطة
فرص تعليم رائعة
يمكن للطالب خالل العام الدراسي القيام بأنشطة تتيح لهم فرص تعليم رائعة .وتمكن هذه األنشطة الطالب من تعزيز خبراتهم وتطوير أنفسهم
بشكل مستقل ،كما تساعدهم على الربط بني ما يتعلمونه في املدرسة مع الحياة الواقعية.

تركز مدرسة نبراس الدولية في املرحلتني املتوسطة والثانوية على توجيه الطالب من خالل تلبية احتياجاتهم األكاديمية ،والعمل في الوقت ذاته على
إعداد أفراد راغبني بالتعلم مدى الحياة وقادرين على مواجهة التحديات في مجتمع عاملي متغير .يوظف املدرسون خبراتهم في سبيل تلبية حاجات
الطالب ،ليضمنوا بذلك تحقيق أهداف العملية التعليمية على كافة املستويات.
يحصل طالب املرحلة املتوسطة على فرص لتطوير خبراتهم األكاديمية ،ويدرسون مواد متنوعة مثل الفنون واملوسيقى والتربية البدنية والعلوم
االجتماعية ،باإلضافة إلى اللغتني الفرنسية والعربية .كما يقدم املدرسون الدعم املستمر للطالب لتطوير مهاراتهم في أسلوب التفكير النقدي
اعتما ًدا على مجموعة من الوسائل واألساليب التربوية التي ترفع مستوى املعرفة األكاديمية لدى الطالب.
يحصل طالب املرحلة الثانوية على فرص الختبار مجموعة متنوعة من الدورات التي تتوافق مع اهتماماتهم األكاديمية .ويعمل املدرسون خالل
هذه املرحلة على رفع مستوى الطالب من خالل تنفيذ مجموعة من التجارب التعليمية داخل الفصول الدراسية وخارجها ،والتي يمكن أن تجري
داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها على نطاق عاملي .نشجع الطالب في املدرسة على تنفيذ تجارب جديدة .كما نشجع أولياء األمور
على املشاركة بفعالية في النشاطات التي تقوم بها املدرسة ،كما يمكنهم التواصل مع القسم االستشاري مع نجاح أبنائهم وتخرجهم من املدرسة.
كما يتم تعريف اآلباء بشكل دائم على التقدم الذي يحرزه أبناؤهم إضافة إلى االطالع على مواعيد النشاطات والفعاليات الهامة التي تقيمها
املدرسة .وتتيح برامج التدريب للطالب األكبر سنًا خوض تجربة العمل قبل التخرج .إن هدفنا في مدرسة نبراس الدولية هو توفير الدعم الالزم
لجميع الطالب لضمان نجاحهم األكاديمي.

الجامعة واملسيرة املهنية والخيارات املستقبلية
يساعد برنامج االستشارة والتوجيه املهني في مدرستنا الطالب على تقدير إمكانياتهم وخبراتهم والتخطيط ملسيرتهم
املهنية في املستقبل.
يتلقى الطالب املشورة املهنية بد ًءا من املرحلة املتوسطة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تتعلق بخياراتهم املستقبلية
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املرافق واملوارد
مرافق مدرسية رائعة
تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار "جرين كوميونيتي" ،وهذا ما
يجعل من طالبنا يحظون بمجموعة من أفضل املرافق املوجودة في مدارس
دبي مع ساحات خارجية ومالعب واسعة للعب والتعلم .وتشمل املرافق:
• ملعب رياضي عشبي كبير و ُمنار.
• صالة رياضية كبيرة متعددة األغراض وملعب تنس.
• مختبرات علمية ملختلف املراحل الدراسية.
• مسبح بمياه مسخنة.
• مسبح صغير خاص لتدريب طالب روضة األطفال.
• قاعات مخصصة للموسيقى والفنون.
• صالة خارجية مظللة وصالة رقص داخلية.
• مكتبتان مجهزتان بشكل جيد.
تعتبر خيارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدينا من بني
األفضل في دبي ،كما أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"
نتيج ًة اللتزامنا باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة ،فنحن نستثمر
دائ ًما في التكنولوجيا الحديثة لتعزيز وسائل وأساليب التعليم .ونضمن
استخدام طالبنا أحدث التقنيات املتطورة والتي تشمل:
• مختبران للكمبيوتر وشبكة انترنت ومرافق وسائط متعددة.
• طابعة ثالثية األبعاد.
• شاشتان تفاعليتان قياس  65بوصة.
•  120جهاز كمبيوتر "كروم بوك" و 120جهاز كمبيوتر لوحي لالستخدام داخل الفصل.
• أجهزة موسيقية إلكترونية "أورغ كهربائي" وبرنامج "سيبيليوس" ،لتمكني الطالب من تأليف وتسجيل مؤلفاتهم املوسيقية.
• أجهزة روبوت بأنظمة تحكم عن بعد وحروف قابلة للبرمجة للطالب في الروضة.
باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم" فإننا نوفر لطالبنا أحدث املصادر واملوارد الالزمة لتطوير برامج التعليم الرقمي (علوم الكمبيوتر)،
ً
مستقبل.
لنمكنهم من امتالك املهارات التي يحتاجونها للنجاح

التعليم املتميز هو أساس كل
ما نقوم به من عمل
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