
المدرسة ا�مريكية ل�بداع العلمي - طريق مليحة، هي مؤسسة 
تعليمية معتمدة من قبل رابطة نيو إنجالند للمدارس والكليات، 
تقوم برعاية وتنمية وتعزيز مهارات التفكير ا�بداعي والنقدي بين 
الطالب، من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر. 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. 

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

الممارسات التربوية العالمية.
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 رسالة مدير المدرسة

ا�ستاذة مجد الشيخ حسين 

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

ودعوتكم �كمال بقية إجراءات القبول. 

سّجل اهتمامك

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

المقررين.

سياسة التسجيل

إجراءات قبول الطالب الجدد
.12

امÏ نموذج الطلب عبر ا�نترنت أو في مكتب االستقبال •
في المدرسة. 

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

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

سيتم دعوة طالب مرحلة ما قبل الروضة حتى الروضة •
الثانية إلى المدرسة مع والديهم �جراء مقابلة.

سيتم دعوة طالب الصفوف من ا�ول إلى الثاني عشر •
�داء الختبار وإجراء مقابلة مع إدارة المدرسة.

يجب على الطالب الداخليين والخارجيين المتقدمين •
للقبول في المرحلة الثانوية في المدرسة ا�مريكية 

ل�بداع العلمي الرجوع إلى سياسة القبول في المدرسة 
الثانوية المتاحة في مكتب التسجيل، حيث تتوفر جميع 

المعلومات بالتفصيل، بما في ذلك متطلباتنا. تظل 
جميع متطلبات التسجيل والمتطلبات ا�دارية ا�خرى 

كما هي.

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

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

ا�خرى كما هي.

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في المدرسة ا�مريكية ل�بداع 

إلى  نسعى  العلمي  ل�بداع  ا�مريكية  المدرسة  في  إننا  العلمي! 

تقديم أفضل التجارب التعليمية وا�كاديمية التي تمزج بين المواد 

وا�سالمية  العربية  والمواد  ا�مريكي  المنهاج  ضمن  تدرس  التي 

واالجتماعية في دولة ا�مارات العربية المتحدة، كل ذلك في بيئة 

المجتمع  القيم والُمثل ا�خالقية وعادات وتقاليد  ُتعلي من شأن 

ا�ماراتي.

إنني أضع بين يدي المدرسة ا�مريكية ل�بداع العلمي خبرة طويلة 

والتدريب  والرعاية  التعليم  قطاع  في   Ôعام  23 من  �كثر  تمتد 

والمراقبة والقدرات ا�دارية والتفاعل مع الطالب والمعلمين وأولياء 

المدارس  من  العديد  في  إداري  مسؤول  أو  كمدرس  سواء  ا�مور 

 Ôالدولية التي تدرس المناهج البريطانية وا�مريكية. وسبق لي أيض

أن عملت مديرÌ ونائبÔ لمدير مدرسة ا�بداع العلمي الدولية، وهي 

مدرسة شقيقة لمدرستنا هذه.

أحدث  على  باحتوائها  العلمي  ل�بداع  ا�مريكية  المدرسة  وتتميز 

بين  للتواصل  الفعالة  ا�نظمة  ذلك  في  بما  المدرسية  المنشآت 

أولياء ا�مور والمدرسة. وتلتزم المدرسة ا�مريكية ل�بداع العلمي 

عبر موظفيها المتفانين في عملهم ومن أصحاب الخبرات العالية 

لطفلك. كما  وداعمة  وإيجابية  وآمنة  تعليٍم سليمة  بيئة  بتوفير 

ومهارات  ا�خالقية  والقيم  النفس  واحترام  الثقة  غرس  أن  نعتبر 

الحياة في كل طالٍب من طالبنا هو من صميم طموحاتنا بدءÌ من 

مرحلة رياض ا�طفال وحتى الصف الثاني عشر.

تصفح  عبر  المدرسة  على  أكثر  للتعرف  المنبر  هذا  من  وأدعوكم 

بالمدرسة.  االتصال  عبر  أو  المدرسة  زيارة  أو  ا�لكتروني  موقعنا 

ا�مريكية  المدرسة  في  أخرى  مرًة  بكم  أرحب  أن   Ìجد ويسعدني 

ل�بداع العلمي.


