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أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

يتجاوز التعلم في مدرسة 
نبراس الدولية التوقعات ، 
ويلهم المتعلمين لتحمل 

المخاطر لتحدي قدراتهم ، وتحمل 
المسؤولية §حداث فرق في الحياة من 

حولهم ، ويستند إلى قيمنا المتمثلة في 
التسامح ، والتنظيم ، واالحترام ، واالهتمام ، 

والصدق.

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

نبذة عن المدرسة

"نريد أن يحقق جميع 
أطفالنا وطالبنا كل ما 

يمكنهم أثناء فترة وجودهم 
في المدرسة. ومن خالل نهجنا 
الفريد القائم على التعلم نحن 
نضمن قدرتنا على تحقيق هذه 

المهمة".

ستيف براون
الرئيس التنفيذي، شراكة المدارس العالمية

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

"نريد أن يحقق جميع 
أطفالنا وطالبنا كل ما 

يمكنهم أثناء فترة وجودهم 
في المدرسة. ومن خالل نهجنا 
الفريد القائم على التعلم نحن 
نضمن قدرتنا على تحقيق هذه 

المهمة".

ستيف براون
الرئيس التنفيذي، شراكة المدارس العالمية

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

About Our School 

نراعي شخصية كل طالب
متعلم على حدة

ندعم التعلم الفردي من خالل منهاج
احترافي يركز على كل طالب

نرعى مواهب ا�طفال ومهاراتهم حتى يطلقوا
طاقاتهم ا�بداعية ويلهموا ا
خرين من حولهم.

نضع تركيزنا على قدرات كل طفل
حتى يبلغ أعلى مستويات التميز

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

نبذة عن المدرسة



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

نبذة عن المدرسة

المفكرين
المبدعين

الذين يتمتعون بالخبرات 
ويمتلكون القدرة على 
المخاطرة في مجال 

التكنولوجيا ويتجهون نحو 
االبتكار ويقودون رحلتهم 

التعليمية.

المتعلمين 
الطموحين

 الذين يتمتعون بالقدرة على 
التكيف، ويواجهون التحديات 

بما يمتلكونه من معايير عالية، 
ويطمحون إلى تعزيز 

مهاراتهم.

المتعلمين 
النشطين

 الذين يصبحون مشاركين 
بفعالية في عملية التعلم 
مدى الحياة، ا¯مر الذي يعزز 

الفضول وا¬بداع ويواصل 
مسيرة التحسن الذاتي طوال 

الحياة.



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

ا�شخاص القادرين 
على التواصل

 بفعالية حتى يصبحوا مواطنين 
مسؤولين ومحترمين قادرين 
على التعبير عن آرائهم وعن 

أنفسهم في مختلف المواقف 
وبكافة الوسائل.



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

ISP

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

جزء من

جزء من

ISP

ISP هدف
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تتمثل رؤيتنا في أن نشكل مجموعة من المدارس الدولية الرائدة التي تتميز 
بجودة التعليم والطموح والتوسع ضمن كافة المجتمعات المحلية 

وقطاعات التعليم العالمية من أجل ضمان التعلم ورفع مستوى الطموح 
والتوسع على أوسع نطاق.

مبادئنا سر نجاحنا وقوتنا الدافعة حيث أننا:

نعطي ا�ولوية دائًما للطالب وا�طفال: طالبنا وأطفالنا هم    •
محور وأساس كل عمل نقوم به. وبكل بساطة، نحن نعتبر     

نجاحهم نجاح لنا.  

نعامل الجميع باهتمام واحترام: نرعى بعضنا البعض ونقدر    •
أوجه التشابه واالختالف فيما بيننا ونسعى لتحقيق الرفاهية   

للجميع.  

نعمل بفعالية: نركز بال كلل على ا¯مور ا¯كثر أهمية والتي تحدث    •
فرًقا أكبر.  

مسؤولون مالًيا: نتخذ الخيارات المالية بعناية على أسس حاجات    •
ا¯طفال والطالب والمدرسة.  

نتعلم باستمرار: التحسن المستمر هو ما يقودنا إلى ا¯مام.  •

50,000
Students

7,500
Sta�

56
Schools

16
Countries

16
Curricula

نحن مجموعة عالمية من المدارس المركزة والمتنامية والمؤمنة مالًيا. 
وجميع مدارسنا:

تساعد ا¯طفال والطالب على بلوغ مستويات مبهرة أثناء التعليم.  •
تلهم ا¯طفال والطالب للتفوق خالل المرحلة التعليمية وتجهزهم    •

للنجاح في المستقبل.  
عالمية بكل معنى الكلمة وتعمل على إطالق شراكات تشمل    •

الثقافات واللغات في المناطق التي تعمل فيها.  
تهدف ¯ن تكون الخيار ا¯ول بالنسبة ل×طفال، والطالب، وعائالتهم،    •

في كافة ا¯ماكن التي تتواجد فيها.  

رؤية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

ISP 
Virtual Buddy 
Exchange

ISP 
Model United
Nations

Go beyond.
Expand your horizons

فرص التعليم الدولية التي نضمنها لطالبنا

مجموعة دولية تطلق الشراكات عبر المناطق والثقافات واللغات.



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

Accredited

المنهاج 



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

المنهاج 



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الروضة

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

برنامج اللغة ا§نجليزية والرياضيات في روضة ا�طفال

نحن متخصصون في تقديم برنامج فعال يعمل على تطوير المهارات 
المبكرة في اللغة ا¬نجليزية والرياضيات ل×طفال. تركز برامج تعليم ا¯طفال 

في المدرسة على "الحروف وا¯صوات" حتى يتمكن كل طفل من تعلم 
ا¯صوات، وتحسين قدراته في القراءة وفهم اللغة. تعمل برامجنا اليومية 
للقراءة والكتابة والقراءة الموجهة على تحفيز خيال ا¯طفال، وتغذي حب 
القراءة في نفوسهم. يمكن لجميع الطالب الصغار تحقيق النجاح المبكر 

في القراءة والكتابة والتهجئة.

يحظى برنامج الرياضيات الذي نقدمه في المدرسة بالدعم باالعتماد على 
مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية، ومن ضمنها أدوات Numicon، التي 

تمثل نهج� يحفز الحواس ويعزز قدرات ا¯طفال عبر جميع المستويات في 
الرياضيات.

مرافق روضة ا�طفال

يحتوي كل فصل دراسي على مراكز مخصصة تغطي المجاالت الرئيسية 
للنمو المبكر، مع التركيز على اهتمامات ا¯طفال. يشجع المعلمون 

طالبهم الصغار على المشاركة الفعالة من خالل النهج القائم على 
التقصي واالستفسار والمصمم لتعزيز الحوار والتفكير. توفر مناطق 

التعلم في مدرستنا بيئة إبداعية وداعمة يلعب فيها ا¯طفال الصغار 
ويتعلمون في آن مع�. تتضمن مرافقنا الخارجية الرائعة ملعب� عشبي� 

كبير�، ومناطق مخصصة للتعلم في الهواء الطلق. ويساهم 
المسبح في روضة ا¯طفال بتشجيع الصغار على امتالك الثقة في 

الماء، ويعلمهم مهارات السالمة المائية المبكرة. يحب ا¯طفال 
في مدرستنا زيارة مكتبتهم الختيار الكتب ومقابلة رفاقهم 

ا¯كبر سن� في القراءة.

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

الروضة



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

الروضة



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

Photo

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

المدرسة االبتدائية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

المدرسة االبتدائية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

المدرسة االبتدائية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

"كما هو الحال بالنسبة لجميع 
مدارس شراكة المدارس العالمية، 

نحن في مدرسة نبراس الدولية 
نسعى لوصول طالبنا إلى المستوى 

الذي يسعدهم ويرضي آباءهم. هذا 
هو الهدف الذي تعمل مدارسنا 

لبلوغه. وبكل بساطة، نحن نقيس 
مستوى نجاحنا بناًء على النجاح الذي 

يحققه طالبنا". 

إميلي بورتر
مدير التعليم في المجموعة،

شراكة المدارس العالمية 



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

المدرسة المتوسطة والثانوية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

الرياضيات العلوم الدراسات
االجتماعية 

اللغة
العربية

اللغة
الفرنسية

التربية
ا§سالمية

التربية
البدنية الفنون الموسيقى

تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

المدرسة المتوسطة والثانوية

اللغة
ا§نجليزية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

تحدد المدرسة المساقات 
التي يمكن تقديمها في كل عام 

دراسي بناًء على عوامل مختلفة. تبدأ هذه 
العملية في يناير من العام الدراسي السابق. وتبع� 

لتحديد المساقات التي يمكن تقديمها، تحدد 
المدرسة المساقات المختارة، فيما إذا كانت تمنح الطالب 

رصيد� كامًال أو نصف رصيد. بمجرد اكتمال ذلك، يتم إنشاء 
الجدول الزمني، ويمكن للطالب بعد ذلك اختيار المساقات 

التي يرغبون بدراستها، وفي أي فترة من اليوم، بناًء على 
الخيارات المتاحة في كل فترة. يمتلك الطالب في المراحل 

ا¯ولى من المدرسة الثانوية في بعض ا¯حيان خيارات محدودة 
¯ن بعض الدورات إلزامية، وضمن تسلسل محدد. وبغض 

النظر عن ذلك، تلتزم مدرسة نبراس الدولية بضمان أن 
يكون للطالب الرأي واالختيار! نحاول ضمان حصول 
الطالب على ٪80 على ا¯قل مما يختارونه، ولكن 

هناك أوقات ال يكون فيها ذلك ممكن�. قد 
يكون هذا لعدة أسباب يمكن 
مناقشتها على أساس فردي.

المدرسة المتوسطة والثانوية

المواد



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

رغم أن الجميع 
يستخدم كلمتي "نصف سنة" 

و"فصل دراسي" فهما ليس ا¯مر ذاته. 
ينقسم العام الدراسي في الدولة إلى ثالثة 
فصول دراسية، بينما تقوم مدارس المناهج 

ا¯مريكية مثل مدرسة نبراس الدولية على نصفي 
سنة دراسيين. ينقسم نصف السنة إلى ربعين. 
هناك ربعان دراسيان ضمن نصف السنة، ونصفا 

سنة في العام الدراسي. وفي نهاية الربعين ا¯ول 
والثالث، يخضع الطالب المتحان نصفي. وفي 

نهاية الربعين الثاني والرابع (واللذان يمثالن 
نهاية الفصل الدراسي أيض�)، يخضع 

الطالب لالمتحانات النهائية.

تحظى جميع المساقات 
بالقدر ذاته من ا¯همية حيث إن 

إكمال الطالب للمساق بنجاح يمنحه نصف 
رصيد أو رصيد كامل من أجل تلبية متطلبات 

التخرج الخاصة به. المساقات (باستثناء المواد 
ا¬سالمية) التي تحمل نصف (0.5) رصيد معتمد، 

تستخدم في نصف السنة، وتغطي 60 ساعة على 
ا¯قل. يستمر مساق التربية ا¬سالمية لمدة عام كامل 

ولكنه ُيحتسب كنصف رصيد بمجرد اكتماله بنجاح. 
الدورات التي تمثل رصيد� كامًال تستمر خالل العام 

الدراسي بأكمله (خالل نصفي السنة) وتغطي 120 
ساعة على ا¯قل. تحدد مسألة اجتياز مساق السنة 

كاملة من خالل احتساب متوسط الدرجات في 
نصف ا¯ول والنصف الثاني. يتطلب ا¬كمال 

بنجاح تحقيق درجة ٪60 أو أعلى.



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

الدرجة با�حرف الدرجة المحددة   المعدل 4.0
A+ 97-100 4.0

A 93-96 4.0

A- 90-92 3.7

B+ 87-89 3.3

B 83-86 3.0

B- 80-82 2.7

C+ 77-79 2.3

C 73-76 2.0

C- 70-72 1.7

D+ 67-69 1.3

D 65-66 1.0

D- أقل من 64

أقل من 60

0.5

F 0.0

المدرسة المتوسطة والثانوية
حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

فرص التعليم المتميز



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

دورات التعيين المتقدم

Advanced Placement
Program

CollegeBoard



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

المرافق والموارد

ملعب رياضي عشبي
واسع مع ا�نارة

مسبح بمياهالليلية
مسخنة

صالة رياضية كبيرة
متعددة ا�غراض

وملعب تنس

قاعات مخصصة
للموسيقى والفنون

مكتبتان مجهزتان
بشكل جيد

مختبرات علمية
لمختلف المراحل

الدراسية

مسبح صغير خاص
لتدريب طالب
روضة ا�طفال

غرفة فن
متخصصة

RIT Rochester Institute
of Technology

مقدمة من:



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

المرافق والموارد



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

خارج الصفوف الدراسية

نادي الثقافات المتعددة
نادي خدمة المجتمع

نادي التنس
نموذج ا¯مم المتحدة

نادي الكتاب السنوي
نادي الطب الشرعي

نادي الموسيقى
نادي القضايا ا¯خالقية

نادي الشطرنج



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

خارج الصفوف الدراسية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

خارج الصفوف الدراسية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
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من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

خارج الصفوف الدراسية



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
 Google for Education الرقمي ضمن برنامج

من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم

 Aمجمع دبي لالستثمار 1 و 2، جرين كوميونيتي، مدينة دبي ل·نتاج

الفرجان، جاردنز، ديسكفري جاردنز، مدينة دبي الرياضية، موتور سيتي، قرية جبل علي،
بوابة ابن بطوطة، قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية جميرا، رمرام، جميرا بارك، أرجان، البرشاء جنوب،

مدن، داماك هيلز 1، ليان كوميونيتي، تاون سكوير، الواحة، ماج 5 ، بوليفارد، داماك سوبربيا جبل علي

الفرجان، جاردنز، ديسكفري جاردنز، مدينة دبي الرياضية، موتور سيتي، قرية جبل علي،
بوابة ابن بطوطة، قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية جميرا، رمرام، جميرا بارك، أرجان، البرشاء جنوب،

مدن، داماك هيلز 1، ليان كوميونيتي، تاون سكوير، الواحة، ماج 5 ، بوليفارد، داماك سوبربيا جبل علي

واحة السيليكون، فالكون سيتي، الكرامة، بر دبي، القدرة، خور دبي، مدينة دبي الطبية،
داون تاون جبل علي، الخليج التجاري، الغدير، وسط مدينة دبي

المزهر، مردف، الخوانيج

 B

 C

 D

 E

ا�سئلة المتكررة

خطوط الحافالت
الفئة
الفئة

الفئة

الفئة

الفئة

المواصالت
خطوط الحافالت الحالية المتاحة 

مذكورة أدناه. تعتمد رسوم 
النقل على الموقع والطريق. 

يرجى التواصل مع فريق العمل 
لالطالع على مزيد من التفاصيل.

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم



أعزائي ا
باء وا�مهات وأولياء ا�مور

مرحب� بكم في مدرسة نبراس الدولية، التي تعد جزء� من شراكة المدارس العالمية

 يتمثل هدفنا المنشود بتمكين طالبنا حتى يصبحوا الجيل القادم من القادة العالميين، والقادرين على تحقيق التفوق في أي مجال، 
وأي مكان حول العالم. نحن نسعى في مدرسة نبراس الدولية إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الطالب من خالل توجيههم 

ليكونوا قادة ورواد� يتمتعون بالتسامح واالنتظام واالحترام والصدق والمراعاة. كما أننا نعمل على أن يمتلك هؤالء المتخرجون 
الثقة بأنفسهم، ويتمتعون بالقدرة على مواجهة العالم من حولهم. يمكن لطالب مدرسة نبراس الدولية أن يفتحوا 

قلوبهم وعقولهم للقضايا والتحديات والفرص التي يشهدها العالم من خالل مشاركة أفكارهم وأهدافهم في الحياة. 
نطمح أن يغادر الطالب مدرستنا بعد تخرجهم وهم قادرون على التأثير في العالم من حولهم، وأن يتركوا ا¯ثر ا¬يجابي 

ضمن المجتمعات بأسلوبهم الخاص.

ال تقتصر المهام الملقاة على عاتق فريق العمل، الذي يتمتع بمستويات عالية من الخبرات التأهيلية وااللتزام العالي 
في مدرستنا، على تزويد الطالب بمنهاج تعليمي صارم، وإنما يضمنون توافق معايير الصحة والسالمة في 

المدرسة مع التدابير وا¬جراءات التي تفرضها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي.

أنا متشوق حق� لتولي ا¬شراف على مجتمع مدرسة نبراس الدولية، وأوجه لكم دعوة خاصة لالنضمام إلى 
مدرستنا، والتعرف على تجربة التعليم المتميز الذي تقدمه المدرسة، لتختبروا معنا القيم النبيلة التي 

تتجسد فيها والتي تشمل التسامح واالحترام والتعاون. يمكننا مع� أن نساهم في تطوير مهارات 
القادة العالميين وبناء شخصياتهم. هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل هذه المهمة 

التي وضعت على عاتقنا، وهذا هو طموحنا في مجتمعنا المدرسي الدولي.

مرحب� بكم مرة أخرى في مدرسة نبراس الدولية وفي مجتمع مدرستنا الذي يشهد تطور� 
وتوسع�. وكل ما نريده هو أن تشاركوا معنا في رحلة تحولنا إلى مدرسة متميزة وفائقة!

 مع أطيب التمنيات،

الدكتور جاي بي تستون
مدير المدرسة

 
 

المهمة
يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم 

واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على مد الجسور بين الثقافات 
المختلفة، حتى تتمكن المدرسة من توسيع آفاق الطالب وفتح قلوبهم 
وعقولهم، بحيث يتبنون التحديات والفرص، ويتشاركون ا¯فكار وا¯هداف، 

ويؤثرون على اÁخرين من حولهم ¬حداث فارق إيجابي.

الرؤية
نعمل على تمكين الجيل القادم من القادة العالميين الذين يمكنهم 

التفوق في أي مكان في العالم.
   

التعليم المتميز أساس كل ما نقوم به من عمل
 

تراعي مدرسة نبراس الدولية شخصية كل طالب فيها. نحن ندعم تعلم الطالب باالعتماد على منهاج أمريكي قوي يركز على الطالب، وعن طريق ا¯نشطة 
الالصفية التي تثري تجربتهم. نحن نرعى وننمي قدرات كل طالب في المدرسة حتى يصبح قادر� على إطالق طاقاته ا¬بداعية وإلهام اÁخرين من حوله. ومهما 

كان المجال التي ترى أن ابنك قد يبدع فيه، فإن النهج المتبع في مدرستنا، والدعم الذي يقدمه المدرسون، يدفع الطالب لتحقيق مستويات فائقة من التميز.

التعليم بالنسبة لنا هو تقدم الطالب من النواحي ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية.

يتحقق التعليم المتميز عندما يصل طالبنا إلى مستويات مبهرة تفوق تطلعاتهم وتوقعاتهم، سواء عن طريق التوجيه أو الدعم أو الدراسة 
الشخصية لكل طالب. نحن في مدرسة نبراس الدولية:

رؤية عالمية

تتميز مدرستنا بطابع دولي حقيقي، حيث ينتمي الطالب في المدرسة إلى 80 دولة مختلفة، وهذا ما يجعلها عائلة يتميز 
أفرادها بالتنوع الثقافي إلى أبعد الحدود. وتبرز مدرسة نبراس الدولية من خالل تقدير مساهمات كافة ا¯فراد ضمن هذا 

المجتمع التعليمي وإبراز مواهبهم وكفاءاتهم وتفعيل التواصل فيما بينهم.
   

تواصل حقيقي مع المجتمع

يتعلم الطالب في مدرسة نبراس الدولية كيفية تقدير أنفسهم واالهتمام بالعالم من حولهم، ويعملون على 
مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

القيم الرئيسة في المدرسة هي ا�سس التي تمّكن:

جزء من مجموعة مدارس عالمية
  

شراكة المدارس العالمية، هي المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 55 مدرسة لتضمن تعاون� تعليمي� على مستوى دولي بفضل ا¬دارة المتميزة والمعايير 
العالية من الجودة.

AERO 

(AERO) منهاج دراسي أمريكي
تعتمد مدرسة نبراس الدولية المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، والذي يوفر إطار� 

منهجي� متسق� من مرحلة رياض ا¯طفال حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم والتي 
تقوم على البحث والتطوير المستمر ضمن هذا المنهاج في الواليات المتحدة ا¯مريكية وجميع أنحاء العالم.

(NEASC) "مدرسة دولية معتمدة من "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات
تتعاون "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات" (NEASC) مع المدارس بهدف تأسيس وتحديد معايير عالية لكافة مراحل التعليم. 
وعادًة ما تفضل الجامعات والشركات الطالب المتخرجين من مدارس حاصلة على هذا االعتماد. وتعد مدرسة نبراس الدولية من 

المدارس القليلة في دبي والتي حازت على اعتماد "جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات".

عضو في جمعية الشرف الوطنية
ُتعد عضوية جمعية الشرف الوطنية، التي تحظى باعتراف دولي، بمثابة تكريم حصري وخاص، لتقدير ا¬نجازات ا¯كاديمية 

المتميزة والمشاركة المجتمعية للطالب. يشارك أكثر من مليون طالب في أنشطة جمعية الشرف الوطنية في جميع الواليات 
ا¯مريكية الخمسين، وكندا، وجميع أنحاء العالم.

حصلنا على أعلى تقييم ممكن من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في التقييم الخاص 
بالتعليم عن بعد

شهدنا العديد من التطورات الملحوظة خالل فترة زمنية قصيرة منذ استحواذ شراكة المدارس العالمية على مدرسة نبراس 
الدولية. وتظهر هذه النتائج جلية من خالل تقييم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عام 2019.

حصلت مدرسة نبراس الدولية على تقييم "جيد" أو "جيد جد�" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في 53 معيار� كانت "مقبولة" 
في عمليات التقييم السابقة. شهدنا قدر� هائًال من التغيير ا¬يجابي الذي شمل تحسين المرافق والموارد وممارسات التدريس 
والتعليم في المدرسة. وكان كل ذلك بدعم من فريق ا¬دارة في مدرسة نبراس الدولية والفريق ا¬قليمي لشراكة المدارس 

العالمية.

فريق المدرسين يتمتع بالخبرات التأهيلية ويمتلك الشغف للتعليم
تعتمد مدرسة نبراس الدولية على فريق من المدرسين المتميزين، الذين يكرسون أنفسهم لتقديم تعليم استثنائي لكل طالب. 

يتمتع المعلمون بخبرات طويلة في المواد التي يدرسونها، ويساعدون الطالب على تحقيق التفوق، ويوجهونهم حتى يمتلكوا 
الثقة والمعرفة والطموح.

مرحلة التعليم المبكر تضمن البداية الملهمة
من خالل إحداث التوازن بين تعليم المواد ا¯ساسية والتعلم القائم على التقصي واالستفسار، فإننا نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة 
التعليم المبكر لضمان أفضل بداية لطالبنا الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل بالتقدير المناسب 

ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

الدراسات العربية وا§سالمية
تعلم اللغة العربية أمر بالغ ا¯همية للتطور المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية. يعتمد منهاجنا العربي على المواضيع والتقصي 

واالستفسار، ويتوافق مع المنهاج الوطني لدولة ا¬مارات العربية المتحدة. تعتبر اللغة العربية إلزامية للمواطنين العرب، كما أنها تدرس 
باعتبارها لغة أجنبية إلزامية للطالب حتى الصف التاسع. ويلزم جميع الطالب المسلمين بدراسة التربية ا¬سالمية. توفر مدرسة نبراس الدولية 

أعلى مستوى من التربية ا¬سالمية، ¬عداد مواطنين يتحلون باالستقاللية والمسؤولية.

 فرص فريدة للمدرسة المتوسطة والثانوية
يضع منهاجنا الدراسي في مدرسة نبراس الدولية طالب المراحل المتقدمة ضمن تحٍد بهدف إعدادهم لبرنامج التعيين المتقدم الذي تقدمه 

منظمة مجلس الكليات. يشارك طالبنا أيض� في أنشطة تثري معارفهم، ومنها على سبيل المثال، فرص شراكة المدارس العالمية، ومجلس 
الطالب، ومؤتمر قادة العالم في المستقبل، ونموذج ا¯مم المتحدة، وتعد هذه البرامج جزء� أساسي� من المناهج الدراسية.

نقدم مجموعة واسعة من أنشطة ا§ثراء
توفر مدرسة نبراس الدولية مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية لمساعدة الطالب على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم الفردية، وتطوير 
مهاراتهم االجتماعية. توفر رحالت ا¬ثراء الدولية للطالب الفرصة لالطالع على مجموعة متنوعة من الثقافات وترسيخ الوعي الثقافي. تعمل 

فرص التعليم الدولية التي تقدمها شراكة المدارس العالمية على بناء روابط بين طالب المجموعة بأكملها، وتساعد طالب مدرسة نبراس 
الدولية على تطوير مهاراتهم اللغوية وبناء التواصل، وترسيخ ا¬حساس باالستقاللية والمسؤولية، والثقة، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير 

النقدي. وغير ذلك من المهارات مثل التنظيم والعمل الجماعي.

 يحرز أطفالنا في مرحلة الروضة تقدم� مذهًال، وا¯مر ا¯كثر أهمية هو أنهم 
يستمتعون أثناء مشاركتهم في التعليم المتميز. يوفر منهاج روضة ا¯طفال في 

مدرسة نبراس الدولية معايير عالية واحترافية، تضمن تحقيق أهداف� تعليمية 
محددة ضمن كل مجال من مجاالت التعلم، دون إغفال هذه المرحلة ذات ا¯همية 

الهائلة من نمو الطفل.

نهجنا الفريد:

ينّمي قدرات ا¯طفال لتوسيع آفاقهم، وفهم وتقدير ثقافتهم الخاصة،    •
مع االنفتاح على وجهات نظر اÁخرين وقيمهم وتقاليدهم.  

يشجع التعلم الشخصي والمستقل الذي يمكنهم من استكشاف ما    •
يستمتعون به.  

يتحدى ا¯طفال با¯فكار والمفاهيم ويشجعهم على طرح ا¯سئلة وينّمي    •
مهارات التفكير النقدي لديهم.  

نعمل على تقييم تقدم الطالب الصغار في مرحلة رياض ا¯طفال وتحصيلهم 
العلمي من خالل عمليات تقييم داخلية وخارجية للقراءة والرياضيات. تنفذ عملية 

تقييم المستوى باستمرار للتحقق من التقدم، ولضمان عدم فقدان أي فرصة 
.Seesawو Engage للتعلم. نستخدم التطبيقين االلكترونيين

من خالل إحداث توازن بين تعلم ا¯ساسيات والتعلم القائم على االستفسار، فإننا 
نطبق أفضل ا¯بحاث المرتبطة بمرحلة رياضة ا¯طفال لضمان أفضل بداية لطالبنا 

الصغار. يعمل نهجنا المبتكر في مرحلة التعلم المبكر على تزويد كل طفل 
بالتقدير المناسب ويمنحه القوة والخبرات والمرونة، مع قدر غني بالمعرفة.

   

یوفر التعليم المتميز الذي تقدمه مدرسة نبراس الدولية في قسم المرحلة االبتدائية 
أساس� متين� للمعلمين أصحاب الخبرة في المدرسة االبتدائية يعتمدون عليه لنقل 

الخبرات للطالب في المدرسة.

منهاجنا:

 (AERO) تعزز معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة
النهج القائم على االستفسار والتقصي للتعلم، حيث نحافظ على معاييرنا الصارمة التي 

تندمج في التعليم. نحن ننقل المهارات والمعارف والمفاهيم الخاصة بالمواضيع 
الدراسية، ثم نعمل بعد ذلك على نقلها للطالب وتطبيقها ضمن سياقات تناسب 

ل×طفال وتحفزهم ضمن عملية التعليم، وتدفعهم لتحقيق أفضل تقدم ممكن.

التعلم مدى الحياة

المدرسون يجهزون الطالب الكتساب الخبرات طوال الحياة: نحن نعمل في مدرسة 
نبراس الدولية، على ترسيخ تواصل الطالب مع العالم من حولهم، حتى يتمكنوا من 

تطوير ا¬حساس بقدراتهم والتفاعل مع العالم من حولهم والتعرف على التنوع فيه، 
وامتالك القدرة على التفكير النقدي.

عملية المراقبة والتقييم تمكننا من متابعة ومراقبة التحصيل العلمي الذي يحققه 
الطالب ومدى تقدمهم في المدرسة، كما أنها توفر معلومات دقيقة ¯ولياء ا¯مور 

بأسلوب بسيط وشامل يسهل الوصول إليه.

يؤمن مدرسونا بأهمية القراءة. ينظم المدرسون العديد من ا¯نشطة داخل الفصل 
ويستخدمون الكثير من الموارد التعليمية بهدف تشجيع ا¯طفال على استكشاف الكتب 

من خالل تأدية أدوار مسرحية وتمثيلية. تشجع هذه ا¯نشطة ا¯طفال على التفكير 
والتحدث بعمق حول الكتب التي يقرؤونها، وتحفزهم على قراءتها بشكل مكثف، لتوفر 

لهم مصدر إلهام لكتابتهم ا¬بداعية،وتعمل بالتالي على رفع المعايير بالنسبة لهم.

الرياضيات في عالمنا الحديث أكثر بكثير من مجرد حسابات. نحن 
في مدرسة نبراس الدولية، نضمن ¯طفالنا تبني نهج� مرن� لحل 
المشكالت، والذي يدعمه نهج صارم لتعلم المهارات ا¯ساسية.

يضم قسم التعليم االبتدائي في مدرسة نبراس 
الدولية مجموعة من أفضل المرافق التعليمية في 

دبي

يبقى طالبنا متقدمين في مجال التكنولوجيا بفضل التعليم 
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من خالل شاشات تفاعلية ذكية قياس 75 بوصة وأجهزة كروم 
بوك، وآي باد الستخدامها في جميع المناهج الدراسية.

مكتبة مجهزة بشكل كامل في قسم التعليم االبتدائي وصالة 
ألعاب رياضية كبيرة متعددة ا¯غراض 

ومسبح داخلي مدفأ وقاعة خارجية مظللة.

يتمتع ا¯طفال أيض� بمناطق التعلم واللعب الفسيحة والمناسبة 
¯عمارهم في الهواء الطلق، مع ملعب رياضي عشبي بأبعاد 

كاملة  وحديقة لزراعة الفواكه والخضروات بأنفسهم.

 

يركز قسم المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة نبراس الدولية على توجيه الطالب من 
الناحية ا¯كاديمية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء أشخاص قادرين على التطور طوال 

الحياة ضمن مجتمع عالمي يتميز بالتغير الدائم والترابط. يصمم المعلمون دروسهم وفق� 
لمتطلبات الطالب، بما يضمن تلبية جميع أنماط ومستويات التعلم.

برنامج المرحلة المتوسطة

تضم المرحلة المتوسطة الطالب من الصف السادس إلى الثامن. وباعتبار أن 
هذه السنوات تمثل فترة انتقالية حرجة في نمو الطفل، فإننا نركز على 

التعليم الكامل للطفل، حيث نقدم تجارب تعليمية تركز على الطالب 
وتلبي احتياجاته. يعتمد منهجنا على معايير المنهاج الدراسي 

ا¯مريكي المخصص للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة 
إلى المعايير الوطنية ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى 
منهاج AERO)، والمعايير الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة 

(لمواد وزارة التربية والتعليم). تحظى جميع المساقات بالقدر 
ذاته من ا¯همية، ويتم التعامل معها على هذا ا¯ساس. 

نسعى جاهدين لمنح الطالب منهاج� متوازن� يسمح لهم 
بالتعرف على إمكاناتهم الكاملة وتطويرها.

المواد

برنامج المرحلة الثانوية

تضم المرحلة الثانوية الطالب من الصف 9 إلى الصف 12، وهي تهدف ¬عداد الطالب 
لاللتحاق بالجامعة، واختيار البرنامج المناسب لهم، دون الحاجة إلى إكمال السنة 

التأسيسية. ورغم أن دوراتنا الدراسية تشكل تحدي� للطالب، فنحن نركز على 
الطالب بشكل كلي، من خالل توفير خبرات تعليمية تتمحور حول الطالب وتلبي 

متطلباته. يعتمد منهاجنا على معايير المنهاج الدراسي ا¯مريكي المخصص 
للطالب خارج الواليات المتحدة (AERO)، با¬ضافة إلى المعايير الوطنية 

ا¯مريكية ا¯خرى (للمواد التي ال تنتمي إلى منهاج  (AERO)، والمعايير 
الوطنية لدولة ا¬مارات العربية المتحدة (لمواد وزارة التربية والتعليم).

 

كشف الدرجات

يمثل كشف الدرجات وثيقة رسمية توضح بالتفصيل جميع المساقات المعتمدة 
التي درسها الطالب في مدرسة نبراس الدولية. يشتمل كشف الدرجات على 

معدل الدرجات لكل سنة دراسية في المرحلة الثانوية في مدرسة نبراس 
الدولية، ومن ثم المعدل التراكمي، الذي يمثل معدل السنوات الكلي. يتم 
تقريب جميع المعدالت التراكمية إلى أقرب مائة. يتم أيض� تضمين الدورات 

التدريبية التي أجريت، والدرجة النهائية على شكل نسبة مئوية ودرجة بالحروف، 
والساعات المحتسبة، والساعات المكتسبة، كما سيظهر أي مساق راسب ضمن 

كشف الدرجات، وسيحتسب ضمن المعدل التراكمي.
 

حساب الدرجات

 
تحسب الدرجات كما يلي:

 

تحتسب الدرجات بناًء على ما يلي:
مستمر - ٪70 - هذه هي الدرجة التي يمكن رؤيتها في Google Classroom، لكنها ليست الدرجة ا¬جمالية. تساهم بشكل كبير في الدرجة ا¬جمالية. يجب 

على الطالب إكمال مهامهم بجودة عالية وفي الوقت المحدد من أجل الحصول على أعلى الدرجات.
امتحان نصف الفصل - ٪10 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الربعين ا¯ول والثالث، اللذين يمثالن منتصف كل فصل دراسي

االمتحان النهائي - ٪20 - يجرى هذا االمتحان في نهاية الفصلين الدراسيين ا¯ول والثاني.

نقدم لطالبنا خالل العام الدراسي ا¯كاديمي، مجموعة 
من فرص التعليم المتميز يحصلون عليها داخل الفصل 
وخارجه. تتيح هذه ا¯نشطة لطالبنا تجارب جديدة، وتعزز 

معارفهم، وتنمي قدراتهم ليكونوا أفراد مستقلين، 
وتساعدهم على ربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

الواقعية. يقدم مدرسونا دعم� مستمر� أثناء قيامهم 
بتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطالب باالعتماد 

على مجموعة متنوعة من ا¯ساليب التعليمية التي تركز 
على الطالب.

 

دورات التعيين المتقدم

عمل مجلس الكلية على تطوير برنامج التعيين المتقدم (AP) ليتيح للطالب المتحفزين المشاركة في دورات من المستوى الجامعي أثناء وجودهم في 
المدرسة الثانوية. وعند االلتحاق بدورة التعيين المتقدم، يمكن للطالب أن يكتسب رصيد� جامعي� بناًء على درجة امتحان برنامج التعيين المتقدم. قد يتيح هذا 

أيض� تجنب الدورات التأسيسية في الجامعة. ومن خالل المشاركة في دورات التعيين المتقدم، يمكن للجامعات معرفة أن الطالب يكرس نفسه لتطوير 
إمكانياته، وأنه سيكون على قدر التوقعات ا¯كاديمية التي سيواجهها في الجامعة.

يتولى مجلس الكلية تحديد المحتوى في كل دورة تعيين متقدم، ولن يكون با¬مكان تغييرها، باعتبار أن المعلومات التي تم تعلمها ستعد الطالب المتحان 
التعيين المتقدم. يجب على الطالب المسجلين في دورة التعيين المتقدم إجراء اختبار التعيين المتقدم، وسيتم تسجيل النتائج من 1 إلى 5. يتولى مجلس 

الكلية أيض� تحديد جدول االمتحان وال يمكننا إجراء تغييرات محلية عليه. يرجى تفهم أنه يمكن جدولة اختبار AP بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يعتمد الجدول 
على ا¯سبوع الدراسي في الواليات المتحدة. هذه االختبارات عبارة عن تقييمات شاملة للعمل على مستوى الجامعة والتي تمت تغطيتها طوال العام الدراسي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية خالل العام الدراسي 2021-2022، دورات التعيين المتقدم على النحو التالي: اللغة ا¬نجليزية والتكوين، وحساب التفاضل والتكامل، 
وعلم ا¯حياء، والكيمياء. قد تتغير دورات التعيين المتقدم في السنوات الالحقة، حيث تخضع جميع الدورات لتسجيل الطالب وعدد الموظفين.

الجامعة والتوجيه المهني وخيارات المستقبل

يعمل برنامج التوجيه وا¬رشاد المهني في المدرسة على االرتقاء بكفاءة الطالب في المعرفة الذاتية والتعليم والتخطيط الوظيفي. يتلقى الطالب المشورة 
المهنية لتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وضوح� بشأن اختياراتهم وفق� لمسارهم الوظيفي الذي اختاروه. يقدم المستشارون في المدرسة المساعدة لجميع 

الطالب في مجاالت التحصيل ا¯كاديمي، والتنمية الشخصية، والتطوير الوظيفي، بما يضمن إعداد الطالب ليكونوا أشخاص بالغين منتجين ومتكيفين في 
المستقبل. وهذا يشمل قضاء الوقت مع العديد من الجامعات وجه� لوجه.

 ،(UD) وجامعة دبي ،(AUS) والجامعة ا¯مريكية في الشارقة ،(AGU) وجامعة الغرير ،SAE ومعهد ،(AUD) من خالل شراكاتنا مع الجامعة ا¯مريكية في دبي
وجامعة عجمان (AU)، وجامعة البلمند دبي (UOBD)، فنحن نضمن أن يكون طالبنا في الطليعة للفوز بفرص المنح الدراسية في كل مادة.

تقع مدرستنا في مجمع دبي لالستثمار- "جرين كوميونيتي"، وهذا ما يجعل طالبنا يحصلون على مجموعة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدرسة نبراس الدوليةمن أفضل المرافق المدرسية في دبي، مع مساحات خضراء فسيحة للتعلم واللعب، ومن ضمنها:

نلتزم باالعتماد على منصة تعليم رقمية متقدمة، ونستثمر على الدوام في التكنولوجيا 
الحديثة بهدف تعزيز وسائل وأساليب التعليم. ونضمن استخدام طالبنا أحدث التقنيات 

المتطورة في العملية التعليمية. ومن المرافق في المدرسة:
مرافق الوسائط المتعددة  •

معدات الطباعة ثالثية ا¯بعاد  •
شاشات ذكية تفاعلية قياس 75 إنش�  •

أجهزة كروم بوك وآي باد لالستخدام في الفصول الدراسية  •

باعتبار أننا إحدى مدارس "جوجل للتعليم"، فإننا نتلقى الدعم والموارد المتطورة 
والحديثة لتقديم برامج التعليم الرقمي لطالبنا. نحن نساعدهم من خالل ذلك على 

امتالك مجموعة المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المستقبل. مدرسة نبراس 
الدولية هي واحدة من مدراس "جوجل للتعليم "القليلة في دبي.

الرعاية الطبية

تماشي� مع لوائح وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، يوجد في مدرسة نبراس الدولية عيادة طبية مجهزة تجهيز� جيد� مع فريق تمريض يتمتع بالتدريب والخبرات 
والترخيص من هيئة الصحة بدبي، إضافة على طبيب أطفال ذي خبرة عالية، مرخص من هيئة الصحة بدبي.

كافتيريا المدرسة

نحن في مدرسة نبراس الدولية نؤمن بخيارات نمط الحياة الصحية، وهذا يشمل توفير خيارات الطعام الصحي في كافيتريا المدرسة.
نحن نتعاون مع شركة تتولى تقديم الخدمة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة التموين. تتولى الشركة تقديم أعلى مستوى من الخدمة لمجتمع مدرسة نبراس 

الدولية بأكمله.

 
 

ا�نشطة الالصفية
هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الطالب المشاركون في مجموعة واسعة من ا¯نشطة الالصفية. تتيح لهم هذه المشاركات 

تجربة الفرص الجديدة وتطوير المواهب المتنوعة وتعزيز مهاراتهم االجتماعية ودعم
تقدمهم العلمي. نحن نعمل في مدرسة نبراس الدولية على تطوير ا¯نشطة المتاحة باستمرار، 

والتي تشمل

ا�لعاب الرياضية
تفخر مدرسة نبراس الدولية بانضمامها إلى اتحاد الرياضة المدرسية بدبي. إنه أكبر  وأقدم اتحاد رياضي مدرسي في ا¬مارات العربية المتحدة، ونحن فخورون 

بأن نذكر أن طالبنا هم أبطال هذا االتحاد! تعتبر دروس التربية البدنية جزء� بالغ ا¯همية من المناهج الدراسية في مدرسة نبراس الدولية، ونحن نسعى لرعاية 
المواهب التي يتمتع بها طالبنا في الرياضة. يستفيد طالبنا من ملعب كرة قدم عشبي كامل الحجم، وقاعة رياضية كبيرة، وهذا ما يمنحهم مساحات 

مخصصة لتطوير مهاراتهم إلى أعلى مستوى. لدينا أيض� مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعبان عشبيان صغيران، وملعب تنس.

دخلت مدرسة نبرس الدولية في شراكة مع "Just Play"، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الرياضة في ا¬مارات العربية المتحدة. وهي شريكة في تنظيم 
ا¯نشطة الالصفية ومعسكرات العطالت لطالبنا، كما أنها تتولى إدارة مرافقنا الرياضية. تتعاون "Just Play" مع أكثر من 30 من مقدمي الخدمات الرياضية 

وغير الرياضية الذين يمتلكون فرق� من المدرسين المتخصصين والمدربين المؤهلين لتنظيم مجموعة واسعة من ا¯نشطة. وباعتبار أن "Just Play" تعد 
مؤسسة معتمدة بموجب مجلس دبي الرياضي، فإنها تتبع جميع إرشادات السالمة المفروضة.

النوادي المدرسية
يمكن لطالب المدرسة الثانوية االنضمام إلى العديد من النوادي ومتابعة اهتماماتهم أثناء وجودهم تحت إشراف المعلم المتخصص. بعض النوادي المتاحة 

لطالبنا:

النادي الرياضي
 نادي الرسم

نادي ا¬عالم الجماهيري
(STEM) نادي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

فريق دعم الطالب 
يمثل فريق دعم الطالب نهج� استباقي� لحل المشكالت وتقديم الدعم للطالب المتأخرين أكاديمي�. يحدد الفريق مستوى الدعم الذي يحتاجه الطالب، أو ما إذا 

كان هذا الطالب مؤهًال لتلقي خدمات التعليم الخاص أم ال. الغرض من هذا الفريق هو تصميم نظام دعم يتماشى مع الحاجة المحددة للطالب، من أجل 
زيادة نجاح الطالب في المناهج الدراسية وضمن الصفوف الدراسية.

دعم الطالب أصحاب الهمم
يقدم قسم الدمج الدعم الالزم للطالب أصحاب الهمم (احتياجات تعليمية إضافية). ويضمن أعضاء 

الفريق تلبية االحتياجات ا¯كاديمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية لجميع الطالب.

اللغة ا§نجليزية باعتبارها لغة إضافية
تعمل مدرسة نبراس الدولية على تقييم الطالب من متعلمي اللغة ا¬نجليزية باستخدام اختبار إتقان 
اللغة ا¬نجليزية (IDEA Online iPT) الذي يحدد بدقة مستوى إجادة اللغة ا¬نجليزية عند الطالب. إذا 

كانت حالة لغتهم ا¬نجليزية ضمن المستوى المبتدئ أو ضمن المرحلة المبكرة من التطور، يتم العمل 
عند ذلك على ا¬عداد للتدخل الالزم، والذي يشمل تقديم الدعم الفردي في القراءة والكتابة 

واالستماع والتحدث. تشمل هذه المجاالت مهارات اللغة ا¬نجليزية وتطوير معرفة القراءة والكتابة 
باللغة ا¬نجليزية.

تطوير اللغة ا¬نجليزية (ELD) والتعليمات المحمية (SI) يمثالن النموذجان الرئيسيان في برنامج (اللغة 
ا¬نجليزية باعتبارها لغة إضافية) حيث يركز على ما يلي:

علم ا¯صوات: النظام الصوتي للغة ا¬نجليزية  •
الصرف: أشكال الكلمات وتكوينها  •

النحو: قواعد وهيكل اللغة ا¬نجليزية  •
الدالالت: معنى اللغة، بما في ذلك المفردات واللغة ا¯كاديمية  •

وظائف اللغة: أغراض استخدام اللغة  •
االستخدام والتوظيف: االستخدام المناسب للغة ا¬نجليزية في سياقات مختلفة.   •

برامج الموهوبين والمتفوقين
تهدف مدرسة نبراس الدولية إلى ضمان حصول جميع الطالب الموهوبين والمتفوقين على منهاج 

شامل وثري ومتنوع وشخصي يلبي متطلباتهم الفردية. تهدف المدرسة أيض� إلى تعزيز أسلوب 
متعدد المناهج للتدريس والتعلم، والذي يتماشى في الوقت نفسه مع االبتكار، لتمكين تطوير 

المواهب والقدرات لدى كل طالب على حدة.

برامج الموهوبين والمتفوقين
وإلى جانب تقديم برنامج ا¬ثراء والمجموعة الواسعة من الفرص التعليمية، فإن برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين يشجع كل طالب على تطوير المسؤولية 

الشخصية، وااللتزام بالمهام، واالنضباط الذاتي، واكتساب مهارات التعلم المستقلة، والسلوك المحترم والتوازن االجتماعي والنفسي. نقوم أيض� في مدرسة 
نبراس الدولية بمشاركة مهارات تنمية التفكير النقدي، وحل المشكالت، واالتصال وا¬بداع، بين الطالب الموهوبين وأولياء ا¯مور 

والمجتمع التعليمي.

تقدم مدرسة نبراس الدولية الدعم التخصصي للطالب بطرق مختلفة:
مجموعة متنوعة من طرق التقييم لمراقبة ا¯داء والتقدم.  •

خطط التعليم الفردي التي تحدد أسلوب الدعم وفئة ا¯هلية والمجاالت التي يحتاج فيها الطالب للدعم، ومجاالت قوته، والتدخالت، وا¯هداف.  •
الدعم الشخصي والمتخصص وفق� الحتياجات الطالب الفردية.  •

مستويات متدرجة من الدعم على أساس استجابة الطالب للتدخالت.  •
التواصل المنتظم بين أولياء ا¯مور وطاقم التدريس والمعلمين المتخصصين.  •

االرشاد والرعاية
يحظى طالبنا بإمكانية الحصول على الدعم النفسي الالزم تحت إشراف فريق االستشارة المتخصص الذي يمتلك المؤهالت العالية والخبرات االحترافية الالزمة. 
يضمن فريق االستشارة أن يكون لكل طالب شخص بالغ مدرب ¬جراء الحوارات حتى يتمكن كل طالب من معالجة احتياجاته الفردية ومواجهة مخاوفه. يتم 

تقديم الدعم في الجوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية للحياة في المدرسة. يتحدث الطالب بانتظام حول جودة الدعم المقدم بما يزيد من عافيتهم. 
ويضمن فريق االستشارة تلبية احتياجات كل طفل بشكل كامل.

نموذج ا�مم المتحدة في مدرسة نبراس الدولية
تتاح إمكانية المشاركة في نموذج ا¯مم المتحدة ضمن المدرسة للطالب في الصف الثامن فما فوق، حيث تضم هذه المبادرة فريق� مدرسي� تبع� لعملية اختيار 

صارمة. يعد التميز ا¯كاديمي في جميع الفصول شرط� أساسي� لالنضمام، إلى جانب حضور االجتماعات مرتين في ا¯سبوع، والتسجيل في دورة العالقات 
الدولية (الدراسات االجتماعية اختيارية). يجب على الطالب المختارين لالنضمام إلى نموذج ا¯مم المتحدة حضور المؤتمرات داخل دولة ا¬مارات وخارجها.

برنامج تبادل الطالب (افتراضي)
يتيح برنامج تبادل الطالب ضمن شراكة المدارس العالمية إمكانية التبادل بين المدارس في المجموعة 

لمدة شهر واحد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. يضمن البرنامج تجربة غنية وفرص 
تعليمية مذهلة ومتنوعة للطالب في بيئة آمنة.

يقدم البرنامج تجربة تعليمية دولية وثقافية فريدة من نوعها، تمكن الطالب من تطوير مهاراتهم 
اللغوية ومشاركة الممارسات ا¬يجابية وتنمية الصداقات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. 

ينفذ البرنامج افتراضي� مرتين في السنة.

مجلس الطالب
يعتبر مجلس الطالب مجموعة تمثيلية من الطالب المنتخبين ضمن المدرسة لمعالجة القضايا ذات 

االهتمام، وتنظيم ا¯حداث وا¯نشطة، با¬ضافة إلى الدفاع عن أقرانهم.

يمنح مجلس الطالب في مدرسة نبراس الدولية الطالب المنتمين إليه فرصة لتعزيز مهارات القيادة 
والتواصل والعمل الجماعي والتنظيم والخطابة العامة. نحن نسعى إلى تعزيز هذه المهارات في بيئة 

آمنة ومريحة، حيث يلتقي الطالب من مختلف المستويات الدراسية للتعاون في المبادرات التي يقودها 
الطالب.

بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية في المدرسة، يعد مجلس الطالب مبادرة رائعة وتجربة تعليمية تضمن 
لهم اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة، والتي ستكون مفيدة لهم فيما بعد المرحلة الثانوية. 

يتعلم الطالب كيفية التواصل، ومشاركة أفكارهم وآرائهم، واالستفادة من اÁخرين، والعمل بشكل 
فعال مع مستويات الصفوف ا¯خرى، لتوجيههم في عملية صنع القرارات.

الرحالت التعليمية
يشارك الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في زيارات تشمل 
مواقع تاريخية وعلمية وأنشطة مغامرات ¬ثراء المناهج الدراسية 

ودعم التعليم المتميز.

إيقاد شعلة المعرفة
لدى كل طفل

تكرس مدرسة نبراس الدولية، بصفتها إحدى مدارس "شراكة 
المدارس العالمية"، جهودها ¬يقاد شعلة المعرفة لدى كل طفل. 

كما أن منهاجنا الدراسي يعزز الفضول المعرفي والمهارات 
القيادية على نطاق عالمي.

ومن خالل تنمية مواهب الطالب وتطوير اهتماماتهم، فإننا 
نعمل على بناء مواطنين يمتلكون حب المعرفة 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 المعرفة 
وامتالكهم أدوات القيادة والتأثير.

نحن ملتزمون بثالثة مبادئ رئيسية:

تعليم متميز    
   

رؤية عالمية    

تواصل حقيقي    
مع المجتمع   

الدوام المدرسي
تفتح المدرسة أبوابها في الساعة 7:30 صباح� من االثنين إلى الجمعة. ويجب أن يكون جميع الطالب داخل الصفوف الدراسية بحلول الساعة 7:30 صباح�. ينتهي 

اليوم الدراسي عند الساعة 1:00 ظهر� لمرحلة الروضة، وفي الساعة 12:30 ظهر� أيام الجمعة. وبالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ينتهي اليوم 
الدراسي عند الساعة 2:45 من بعد الظهر، وعند الساعة 11:45 ظهر� يوم الجمعة.

 

الزي المدرسي
 ،Trutex يجب على جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي والمالبس الرياضية. الرسوم الدراسية ال تتضمن سعر هذه التجهيزات. يمكن شراء الزي الرسمي من شريكنا

أو من الموقع االلكتروني الخاص به، أو من متجر Cityland Mall، بالقرب من القرية العالمية. ساعات عمل المتجر من 10 صباح� إلى 10 مساًء، طوال أيام ا¯سبوع.

الموارد التعليمية (عبر ا§نترنت) والكتب المدرسية
تستخدم مدرسة نبراس الدولية الكتب المدرسية والكتب ا¬لكترونية والموارد المختلفة عبر ا¬نترنت خالل المسيرة التعليمية. يمكن شراء هذه الموارد من متجر 

الكتب ضمن المدرسة. الرسوم المدرسية ال تشمل هذه الموارد التي توفر لطالبنا إمكانية الوصول إلى المحتوى المناسب لمستواهم. تعتمد مدرسة نبراس 
الدولية على تطبيق متابعة الصفوف الدراسية Seesaw للطالب من مرحلة رياض ا¯طفال إلى الصف الثالث، وعلى تطبيق Google Classroom للصفوف من 

الرابع إلى 12. ويلزم جميع الطالب (الصف 3-12) إحضار جهاز Chromebook أو أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة.

المبنى المدرسي والمرافق
استثمرت شراكة المدارس العالمية بشكل كبير في المباني منذ عام 2018

وقد تم تحديث العديد من المرافق المدرسية. حيث يوجد في مدرسة 
نبراس الدولية ملعب عشب طبيعي منار بأبعاد قياسية لممارسة كرة 

القدم ومسبح ل×طفال، ومسبح مسخن تم تجديده مع منقذ متفرغ، 
وصالة رياضية متعددة ا¯غراض، وقاعة موسيقى، وقاعة فنون، وقاعة 

تمثيل، ومسرح، ومكتبتين للمراحل االبتدائية والثانوية (مجهزتان 
بأحدث شاشات اللمس التفاعلية)، ومختبرات علوم، وكافتيريا تم 

تجديدها.

الرسوم السنويةالرسوم
رياض ا�طفال 22,827 د.إ.

25,479 د.إ.          3-1 
31,761 د.إ.       6-4
38,394 د.إ.            9-7

12-10 45,374 د.إ.
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