
المدرسة ا�مريكية 
ل�بداع العلمي

المدرسة ا�مريكية ل�بداع العلمي - اللية، هي مؤسسة تعليمية 

والنقدي  ا�بداعي  التفكير  مهارات  وتعزيز  وتنمية  برعاية  تقوم 

بين الطالب، من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الرابع. تقرن 

إلى  سعًيا  الرفيعة  ا�خالقية  بالقيم  الدراسي  التميز  المدرسة 

إنشاء أجيال طموحة ترتقي بالعلم والمعرفة تسهم في تطوير 

العلمي  ل�بداع  ا�مريكية  المدرسة  وتنتهج  العالمي.  المجتمع 

الحكومية  ا�مريكية  المعايير  على  يعتمد  أمريكًيا  منهاًجا 

والرياضيات،  ا�نجليزية  اللغة  مواد  في  المشتركة  ا�ساسية 

وكذلك معايير علوم الجيل القادم (NGSS) للعلوم، با�ضافة 

والدراسات  العربية  للغة  والتعليم  التربية  وزارة  منهاج  إلى 

ا�سالمية واالجتماعية، والتربية ا�خالقية كما توفر برنامًجا فريًدا 

لتحفيظ القرآن الكريم.

التدريس  استراتيجيات  أفضل  إلى  التعليمية  مناهجنا  وتستند 

على  الطالب  تحفيز  بهدف  العالمية،  الممارسات  وأفضل 

التطور  وضمان  وتحقيقها،  الكاملة  إمكاناتهم  من  االستفادة 

الذاتي،  والوعي  بالنفس  الثقة  بناء  وكذلك  للطالب،  المتكامل 

مما يتيح بدوره التعلم المستقل.

العلمي  ل�بداع  ا�مريكية  المدرسة  في  المعلمون  يستخدم 

طالب،  لكل  الفردية  االحتياجات  لتلبية  متنوعة  تدريس  وسائل 

كما أنهم على اتصال وثيق بأولياء ا�مور، ويوفرون بيئة تعليمية 

متميزة، ويدمجون أحدث التقنيات لتعزيز المهارات المستقبلية. 

لتطوير  متكامًلا  برنامًجا  منهاجنا  يتضمن  ذلك،  إلى  با�ضافة 

الشخصية، ويعتمد قسم اللغة ا�نجليزية وقسم اللغة العربية 

نهًجا مشترًكا لضمان إنشاء روابط قوية بين المواد المختلفة. 

تشجع  تعليمية  بيئة  لتهيئة  القادمة  السنوات  في  نسعى 

والتطور  عندهم  ما  أفضل  تقديم  على  الشغوفين  الموظفين 

الدراسية  المناهج  تقديم  من  المعلمين  وتمكين  باستمرار، 

بفاعلية والتركيز على التحصيل العلمي للطالب.

الفعالة �ولياء  كما سيكون من ضمن أولوياتنا زيادة المشاركة 

با�ضافة  ا�مور،  هذه  كل  للطالب.  قيادية  فرص  وتوفير  ا�مور 

إلى البيئة التعليمية التي ترعى التميز الدراسي مع التركيز على 

القيم، تثري تعلم طالبنا ا�عزاء وتغذي نموهم وتمكنهم من 

مواجهة تحديات الغد.

 لماذا تختار المدرسة
ا�مريكية ل�بداع العلمي؟
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في جميع أنحاء العالم
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تعبئة طلب التسجيل في المدرسة أو عبر ا�نترنت.•

إحضار نسخة من جواز سفر الطالب، ونسخة من بطاقة •

الهوية ا�ماراتية لوالدي الطالب وآخر تقرير للمدرسة أو 

خطاب (إلى من يهمه ا�مر) من المدرسة الحالية.

بناًء على استالم طلب التسجيل البنكم/ابنتكم، ستتم •

دعوتكم �جراء امتحان القبول والمقابلة.

سيتم دعوة الطالب من صفوف ما قبل الروضة إلى الصف •

الثالث �جراء المقابلة فقط. 

أما طالب الصف الرابع فستتم دعوتهم المتحان القبول •

وإجراء المقابلة.

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

والمكان المقررين.

إجراءات قبول الطالب الجدد:

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

ودعوتكم �كمال بقية إجراءات القبول. 

سياسة

التسجيل

مالعب داخلية
مالعب خارجية

مرافق إضافيةمنشآت رياضية

مقصف
عيادات طبية

حديقة 
غرفة أنشطة

المنشآت ا�كاديمية

مكتبات 
مختبرات حاسوب 

مختبرات مطبخ 
مختبرات علمية

التقنية �غراض التعليم 

حرم مدرسي مزّود بشبكة واي فاي 
حواسيب لوحية 

مصادر تعليمية إلكترونية 
سبورات تفاعلية 

المنشآت التابعة للمدرسة



سجــل اهــتمامـك

مرحًبا بكم في المدرسة ا�مريكية ل�بداع العلمي - اللية، مدرسة 

(بيم).  التعليم  وتطوير  �دارة  بوخاطر  تديرها مؤسسة  متميزة 

أتشرف باالنضمام إلى المجتمع المدرسة، وقد عملت �كثر من 22 

عاًما في مجال التدريس والرعاية والتدريب والتوجيه وا�دارة، في 

العديد من المدارس ذات المناهج ا�مريكية في الواليات المتحدة 

والمملكة العربية السعودية، وا�مارات العربية المتحدة.

نعطي  نحن  اللية،   - العلمي  ل�بداع  ا�مريكية  المدرسة  في 

ا�ولوية لتعزيز المستوى التعليمي لطالبنا، بحيث نقدم الخطط 

والسالمة  الصحة  تطوير  على  تعمل  التي  التعليمية  والبرامج 

واالحتياجات ا�كاديمية، والرفاهية العامة لكل طالب، من خالل 

ا�ثرائي والشامل  للتكنولوجيا. ويسعى منهاجنا  الفعال  الدمج 

إلى  با�ضافة  "المحاكاة"،  أسلوب  خالل  من  الطالب  تمكين  إلى 

تطبيقات الواقع االفتراضي المعزز، لتأسيس جيل من المتعلمين 

الشغوفين ورواد ا�عمال الناجحين والمبتكرين.

ولدعم مستوى طالبنا بشكل أكبر، وضمان المشاركة ا�يجابية 

ا�مور بشكل فّعال في  أولياء  المجتمع، نعمل على إشراك  في 

ا�مور  أولياء  دور  بأهمية  منا  إيمانا  وذلك  أطفالهم،  تعليم 

ا�ساسي في العملية التعليمية با�ضافة إلى دور المدرسة. نحن 

غرار  على  الطالب،  شخصية  جوانب  لجميع  بالغة  أهمية  نولي 

النفسي  و  االجتماعي،  بالجانب  االهتمام  ا�كاديمي، مع  الجانب 

والقيمي، ويحافظ فريقنا بال كلل على قنوات االتصال بين أولياء 

ا�مور والمدرسة، كما سنطبق سياسة الباب المفتوح بين أولياء 

ا�مور وا�دارة.

يقوم فريق المدرسة ا�مريكية ل�بداع العلمي بالتخطيط للعديد 

من الندوات وورش العمل �ولياء ا�مور، كما نهدف إلى تشجيع 

في  سواًء  والمسابقات،  الفعاليات  في  المشاركة  على  طالبنا 

�ثراء  الدولي،  أو  ا�قليمي  أو  المحلي  الصعيد  على  أو  المدرسة 

فهمهم لثقافات العالم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

مدرستنا،  في  ا�مور  أولياء  بجميع  شخصًيا  للترحيب  أتطلع 

والعمل مًعا، يدÌ بيد، في سبيل تلبية احتياجات طالبنا ا�عزاء.

 رسالة مدير المدرسة

ا�ستاذة داليا كامل


