
تعليم حقيقي من أجل مستقبل أفضل



نبذة عن املدرسة
يحتاجه  ما  وكل  واملعرفة  الخبرات  توفير  دبي تضمن  في  ومتميزة  دولية جديدة  بريطانية  مدرسة  أكويال هي  مدرسة 
أبناؤكم. كما يلتزم طاقم املدرسني األكفاء واملتمرسني بتزويد الطالب بحب التعليم وتطوير املهارات، ويساعدونهم على 

اكتساب الخبرات التي يحتاجونها مستقباًل.
افتتحت مدرسة أكويال في سبتمبر 2018 بهدف تلبية االحتياجات التعليمية املتنامية في منطقة دبي الند ومختلف أرجاء املدينة. تقدم املدرسة املنهاج البريطاني 
العلمي املتميز )STEAM( لتلبية حاجات مجتمعنا الذي يتميز بالتنوع الثقافي. تستقبل املدرسة الطالب من مرحلة رياض األطفال وحتى السنة السادسة ، على 

أن تفتتح السنة السابعة في 2019. 

وباعتبار أن مدرسة أكويال حديثة العهد فهذا ما يجعلها تحظى بمرافق متطورة وجديدة ذات مستوى عاملي، إلقامة األنشطة والفعاليات التي صممت بهدف إثراء 
عملية تعليم األطفال. وستصبح مدرسة أكويال في نهاية املطاف مدرسة شاملة تغطي كافة املراحل الدراسية حتى نهاية املرحلة الثانوية حيث ستوفر منهاج الشهادة 
 )IB( الدولية  البكالوريا  ومنهاج شهادة   )BTEC( األعمال  وإدارة  التكنولوجيا  تعليم  هيئة  منهاج  وكذلك  و11   10 للسنة   )IGCSE( الثانوي  للتعليم  العامة  الدولية 
للسنتني 12 و 13. ويعد منهاج هيئة تعليم التكنولوجيا وإدارة األعمال )BTEC( نادرًا في اإلمارات، ولكنه يعزز املبادئ األساسية التي تقوم عليها املدرسة ويعكس 

قدرة الطالب على اتخاذ القرارات في عملية تعليمهم

 
          التعليم املتميز هدفنا األساسي

تراعي مدرسة “أكويال” شخصية واستقاللية كل طالب فيها. نحن ندعم العملية التعليمية من خالل منهاج متميز يركز على الطالب من جهة، وعن طريق برامج وأنشطة 
غنية ومتنوعة تنفذ بعد الدوام املدرسي من جهة أخرى.

تركز مدرسة أكويال على قدرات كل طفل على حدة، سواء عن طريق الدعم أو التوجيه أو دراسة الشخصية، كما ترعى موهبته حتى يصبح قادرًا على إطالق طاقاته 
اإلبداعية ويلهم اآلخرين من حوله.
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“ما نسعى إليه هو أن يحقق طالبنا 
وأطفالنا أعلى مستوى من التقدم خالل 

فترة وجودهم في املرحلة الدراسية، 
كما أن األسلوب التعليمي الفريد 

واملتميز الذي تتبعه مدرستنا، يساعدنا 
على ضمان تحقيق ذلك”.

ستيف براون، الرئيس التنفيذي، شراكة
 املدارس العاملية

  نحن جزء من مجموعة مدارس عاملية

 ،)ISP( تعتبر مدرسة “أكويال” إحدى املدارس الرائدة في شراكة املدارس العاملية
دول  ثمان  في  مالًيا  واملؤمنة  واملتنامية  املركزة  املدارس  من  عاملية  مجموعة  وهي 

ضمن القارتني األمريكيتني، والشرق األوسط، ومنطقة جنوب شرق آسيا.

جميع مدارسنا:
• تساعد األطفال والطالب على بلوغ مستويات مبهرة أثناء التعليم.

في  للنجاح  وتجهزهم  التعليمية  املرحلة  خالل  للتفوق  والطالب  األطفال  تلهم   •
املستقبل.

• مجموعة عاملية تعمل على إطالق شراكات تشمل الثقافات واللغات في املناطق 
التي تعمل فيها.

• تهدف ألن تكون الخيار األول بالنسبة لألطفال، والطالب، وعائالتهم، في كافة 
األماكن التي تتواجد فيها.

“تتمثل مهمة مدرسة 
“أكويال” في بناء

 روابط وثيقة بني كل طفل 
ومدرسته وأن

 يحرز أكبر قدر ممكن من 
التقدم”.

عائلة عامليةمناهجدولمدرسةموظٍفطالٍب

إحدى مدارس
شراكة املدارس 

العاملية 
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منهاج )STEAM( والتفكير املبدع

“تعليم من أجل مستقبلنا”
يهدف منهاجنا الدراسي إلى إعداد الطالب ملواجهة تحديات املستقبل، حيث عملنا على تطوير املنهاج العلمي “STEM” والذي يشمل مواد )العلوم، والتكنولوجيا، 
والهندسة، والرياضيات( وإضافة ما يلزم من مواد الفنون الضرورية. وأصبح منهاجنا الدراسي “STEAM” يتضمن أفضل ما في املنهاج التقليدي إضافة إلى مواد 

التصميم والفنون ما يجعل العملية التعليمية أكثر تنوًعا وتشويًقا.

يتعلم كل طفل في املدرسة باالعتماد على “نهج التفكير اإلبداعي” والذي يمثل أسلوًبا يجمع ما بني التعلم والتعاون ما بني الطالب من أجل حل املشكالت. ومن 
خالل توفير األنشطة التي تتحدى الطالب وتحفزهم على التعاون في سبيل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم، فإنهم سيحققون أقصى قدر من الفائدة ضمن 
املنهاج العلمي “STEAM”، كما أنهم سيكتسبون الثقة ويتمتعون باملسؤولية أثناء تنفيذ املهام واملشاركة في التعلم التجريبي واملواظبة على حل املشاكل، والتعاون 

مع الطالب اآلخرين، والعمل بأسلوب إبداعي.

التقنية  والعلوم  والرياضيات  العلوم  مواد  بني   ”STEAM“ املتميز  العلمي  املنهاج  “يجمع 
ويهدف  واالستفسار  التقصي  مبدأ  على  يقوم  موسًعا  دراسًيا  منهًجا  مًعا  لتشكل  والفنون 

لتحفيز الطالب على تعلم تبادل اآلراء وحل املشكالت وأسلوب التفكير النقدي”.

تقدير البيئة املحلية
تؤكد مدرسة “أكويال” على أهمية تعليم األطفال في أجواء صديقة للبيئة، لتغرس فيهم اإلحساس باملسؤولية تجاه العالم. لذلك فإننا نقدم 

لهم مبادرات بيئية فريدة من نوعها ال تقدمها أي مدرسة أخرى في دبي، ومنها:
منتجات  وتستخدم  غذائية صحية،  عادات  تبني  على  تشجيعهم  بهدف  والخضار  الفواكه  زراعة  للطالب  يتنسى  حيث  املائية:  الزراعة   •

الطالب الزراعية في إعداد الوجبات الغذائية في املدرسة.
وتلبية حاجات  والتقييم  البحث  على  الطالب  واالستفسار  التقصي  أسلوب  على  القائمة  التعليمية  املشاريع  تساعد  الحيوانات:  رعاية   •

مجموعة متنوعة من الحيوانات بمافيها الحيوانات املوجودة في مدرستنا مثل الببغاء واألسماك والدجاج.
الفريدة  التعليمية  الخبرات  تناوله واالستمتاع بطعمه، حيث تعزز هذه  يتم زراعته وتنميته يمكن  الكثير مما  الطبيعة وأن  لذة  سيفهم الطالب 
الرغبة والقدرة على التعلم داخل الفصل. ونؤكد على االهتمام بالبيئة التعليمية املناسبة في مدرسة “أكويال” من خالل األسلوب الذي نتبعه 

في استخدام املوارد الطبيعية، فضاًل عن مساهمتنا بتنمية وتطوير حياة مستدامة إلثراء مجتمعاتنا املحلية.  

“نحن نؤمن أن تعليم األطفال في أجواء صديقة للبيئة، يغرس فيهم اإلحساس 
باملسؤولية تجاه العالم”.

      التعليم والدراسة

“يحظى كل طفل بالدعم الذي يحتاجه في بيئة منفتحة ودافئة ومناسبة”.

إضافة إلى أهمية التحصيل العلمي والتقدم األكاديمي بالنسبة لطالبنا، نحن نعمل على تعزيز روح الفضول واالبتكار لديهم ونشجعهم على االعتماد على أنفسهم 
في اتخاذ القرارت الخاصة بتعليمهم. فالتعليم الهادف والقائم على التقصي واالستفسار يأتي في مقدمة أولوياتنا. نحن على ثقة أن منهاج “STEAM” املتميز 
)NCE( والذي يجمع بني مواد  واملعتمد في مدرستنا سيلهم أطفالكم ويحثهم على اإلبداع. ويستند منهاج “STEAM” على املنهاج الوطني املعتمد في انجلترا 

العلوم والرياضيات والتكنولوجيا باإلضافة إلى الفنون. 

يشجع هذا املنهاج الطالب على التحصيل العلمي من خالل املشاركة في مجموعات متعاونة لحل املشاكل واملسائل وهذا ما يمكنهم من استخدام معارفهم ومهاراتهم 
من أجل تحقيق أهدافهم ويساعدهم على تطوير أسلوب التفكير النقدي ومهارات التواصل مع اآلخرين. كما يهدف املنهاج إلى فهم ثقافة وتراث دولة اإلمارات العربية 
وتفكيك بعض  األشياء،  األطفال بصناعة بعض  يقوم  والتكنولوجيا حيث  واالبتكار  التصميم  أيًضا على  املنهاج  ويركز  املجتمع.  به هذا  يتميز  الذي  والتنوع  املتحدة 
القطع إلى أجزاء لفهم طريقة عملها! التعليم هو األساس ونحن نتبع أسلوب التعليم القائم على التقصي واالستفسار بهدف إشراك الطالب في تجارب عملية بأكبر 

قدر ممكن.

تحفز  إيجابية  بيئة  في  العاملية  املعايير  ذي   ”STEAM“ العلمي  البريطاني  املنهاج  نقدم 
الطالب على اإلبداع.

طاقم تدريس يتمتع بقدر كبير من الخبرة والشغف تجاه التعليم 

تعتبر اللغة اإلنجليزية األم بالنسبة لجميع مدرسينا الذي يمتلكون أيًضا سنوات طويلة من خبرة العمل في املدارس البريطانية والدولية. كما أن بعًضا من مدرسينا 
كان قد عمل سابًقا في الهيئة اإلدارية في مدارسهم املتميزة السابقة. وجميع مدرسينا املتميزون متفانون في عملهم من أجل توفير تعليم استثنائي لكل طفل، ويعملون 
باستمرار في سبيل تحسني مستوى التعليم لدى األطفال. وتعد العالقة املتميزة بني جميع أعضاء مدرستنا من نقاط قوتنا، كما أن الجميع يتمتع بالشغف لتحقيق 

أفضل النتائج والرغبة بتقديم املساعدة بكل رحابة صدر.

املــدارس  شراكة  ــدارس  م في  الحال  هو  “كما 
نريد  “أكويال”  )ISP(، نحن في مدرسة  العاملية 
يشعرهم  الــذي  املستوى  إلى  طالبنا  يصل  أن 
بالتفوق ويرضي أولياء أمورهم. هذا هو هدف 
يتحقق  نجاحنا  بسيطة،  بكلمات  مدرستنا. 

بنجاح طالبنا”.

مارتني سكيلتون، مدير قسم التعليم، شراكة املدارس العاملية



مرحلة رياض األطفال

منهاجنا

ندرك في مدرسة “أكويال” أهمية التعليم الذاتي عند األطفال، وأهمية التعليم عن طريق اللعب املنظم. ويتوفر في املدرسة عدد من أماكن التعليم الخاصة بطالب 
رياض األطفال داخل الصفوف أو في الساحات الخارجية.

ليتمتع بطابع عاملي ويتالءم  التدريسي  تم تعديله بإشراف كادرنا  الذي  املبكرة  للسنوات  التأسيسية  يعتمد منهاجنا في مرحلة رياض األطفال على مناهج املرحلة 
مع األطفال في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ويمكن لألطفال من مرحلة روضة األطفال األولى املشاركة في النشاطات الرياضية
ودروس السباحة واملوسيقى. كما يشترك الطالب الناطقني باللغة العربية وغير 

الناطقني بها في دروس اللغة العربية اليومية.

مجاالت التعليم الرئيسية

• التنمية الشخصية واالجتماعية والعاطفية
• التواصل واللغة

• تنمية املهارات البدنية
• تنمية املهارات في مادة الرياضيات

• فهم العالم
• الفنون التعبيرية والتصميم

“نحن ندرك أهمية التعليم الذاتي 
عند األطفال وكذلك أهمية التعليم 

عن طريق اللعب املنظم”.
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نقدم مجموعة واسعة من األنشطة الداعمة للعملية التعليمية
مع توسع مدرسة “أكويال” لتشمل كافة املراحل الدراسية وتصبح مدرسة تقدم شهادة معتمدة في البكالوريا الدولية “IB” فنحن نستخدم املصطلحات الخاصة 
  and Service( املشتق من الكلمات االنجليزية ”CAS“ بالبكالوريا الدولية، وبداًل من اإلشارة إلى النوادي واألنشطة خارج الدوام املدرسي سوف نستخدم املصطلح

Communi ty, Action( وتعني “املجتمع والنشاط والخدمة”. 

يشرف على هذه األنشطة جميع أعضاء هيئة التدريس ومن ضمنهم إدارة املدرسة. وتستمر أنشطة “CAS” حتى الساعة 3:40 بعد الظهر ثالثة أيام في األسبوع، 
وهي متاحة لجميع الطالب ابتداًء من السنة الثانية. كما أن هذه األنشطة التي توفرها املدرسة مجاًنا للطالب.

يعتبر تشجيع الطالب على اتخاذ القرارات وتطوير شخصية مستقلة جزًءا بارزًا من أسلوبنا التعليمي، ويتم في بداية كل فصل إجراء عملية مسح ملعرفة األنشطة 
املفضلة لكل طالب. وتشمل هذه األنشطة التمثيل، وكرة السلة، والتنس، وتغذية الطيور، والزراعة، والقرآن، والخط العربي، والطهي، وصناعة املعجنات، ونادي املرح، 

والكتابة اإلبداعية، والفن.

تقنية املعلومات واالتصاالت
تستثمر مدرسة أكويال دائًما في التقنيات الحديثة لتطوير أساليب التعليم التي تقدمها للطالب. حيث تتوفر في املدرسة أجهزة تقنية حديثة مثل الكمبيوترات اللوحية 

واجهزة كومبيوتر “كروم بوك” وألواح تفاعلية في جميع الفصول الدراسية.

التعليم خارج الفصول الدراسية
تعتمد مدرسة “أكويال” أساليب عديدة لتطوير معارف الطالب ومهاراتهم، حيث ال يقتصر التعليم على الفصول الدراسية، بل يمكن أن يتم من خالل الرحالت التعليمية 

ومشاريع الخدمة االجتماعية، وتعتبر هذه الدروس أكثر متعة وإثارة للتحدي وتسمح للطالب بالتفكير بأسلوب نقدي ومستقل.

االهتمام بالنواحي االجتماعية والعاطفية للطالب
باعتبارهم  أهميتهم  وإدراك  التعاوني  البحث  مهارات  تطوير  على  الطالب  املدرسة  تحملها  التي  والقيم  املتميز  التعليم  أسلوب  ويشجع  انجلترا،  في  الوطني  املنهاج  مدرستنا  تعتمد 
إثارة األسئلة وتطوير قدراتهم على  الطالب على  الفضول وتشجيع  تعزيز روح  املجتمع وفي حياة اآلخرين. هدفنا  إيجابي في  تغيير  قادرين على إحداث  أشخاص 

استخدام معارفهم األكاديمية بثقة في الحياة خارج أسوار املدرسة.



االبتدائية املرحلة 

منهاجنا

تلتزم مدرسة “أكويال” بتوفير أنشطة تعليمية شيقة وهادفة تساعد الطالب على تحقيق أكبر قدر من التقدم في جميع املواد ضمن املنهاج، وتعّدهم للمراحل التعليمية 
الالحقة – تعليم حقيقي من أجل مستقبل حقيقي – ويعتمد منهاجنا على املنهاج الوطني في انجلترا والذي تم تعديله تحت إشراف كادرنا التدريسي ليتمتع بطابع 

عاملي ويتالءم مع األطفال في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

إن جوهر املنهاج ثابت، لكن يمكن للمعلمني الجمع بني مجاالت تعليم عدة إليجاد مواضيع هادفة تثير اهتمام الطالب، كما تشجع املدرسة على الربط بني مواضيع 
املنهاج املختلفة حتى يستطيع الطالب إدراك الصلة بينها في الحياة العملية. وإضافة إلى ذلك، فإننا نولي اهتماًما هائاًل بتعليم مواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية 

والدراسات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة والتربية األخالقية، والتي تشكل مواد منهاج وزارة التربية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وبغض النظر عن عمر الطفل وتجربته التعليمية السابقة، فان مدرسينا الذي يتميزون بالكفاءة والخبرة قادرون على تنمية مهارات األطفال ومعارفهم بما يتناسب مع 
حاجاتهم وأعمارهم.

مواد التعليم في املرحلة االبتدائية:

• اللغة االنجليزية
• الرياضيات

• العلوم
• البرمجة
• التاريخ

• الجغرافيا

“نحن نشجع على الربط بني مواد التعليم املختلفة حتى 
يتمكن الطالب من إيجاد الصلة بينها في الحياة العملية”.
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اإلعدادية املرحلة 

تواصل مدرسة “أكويال” توسعها لتشمل السنة السابعة )املرحلة الثالثة( ابتداًء من العام الدراسي 2020/2019.

والتعامل مع  التكيف  الطالب من أجل  تنمية مهارات  أكبر على  التركيز بشكل  االبتدائية، مع  املرحلة  للطالب في  توليه  الذي  االهتمام  املدرسة على مستوى  تحافظ 
التحديات بشكل إيجابي، والتعاون مع اآلخرين لصالح املجتمع بأسره، األمر الذي يعد أساس العملية التعليمية.

تقدم املدرسة املنهاج الوطني املعتمد في إنجلترا، باإلضافة إلى متطلبات منهاج وزارة التربية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتشمل مواضيع الدراسة املواد التالية:

• املواد الرئيسية: اللغة االنجليزية، والعلوم، واللغة العربية، والتربية اإلسالمية، والدراسات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، والتربية املدنية، والحوسبة، 
والتربية الوطنية، ومادة التعليم الشخصي واالجتماعي والصحي.

• املواد التأسيسية: التاريخ، والجغرافيا، والتربية الرياضية .بما فيها السباحة.، والحوسبة، واللغات العصرية و اإلسبانية 
• املواد االختيارية: الفنون والتصميم، وتكنولوجيا التصميم، واملوسيقى، واللغة اإلسبانية 

وبعد إتمام صفوف املرحلة الثالثة، سيتم افتتاح املرحلة الدراسية الرابعة وسيتاح لطالب السنتني 10 و11 املفاضلة بني العديد من الخيارات التي تؤهلهم للتقدم إلى 
.)IGCSE( أو الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي )GCSE( امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي

اللغة العربية، والتربية اإلسالمية، التربية األخالقية والدراسات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة

يعتبر تعلم اللغة العربية أمرًا بالغ األهمية من أجل التطور املعرفي من جهة وللحفاظ على الهوية الثقافية من جهة أخرى. ويقوم منهاج اللغة العربية في مدرستنا على 
الفهم والبحث والتقصي وطرح التساؤالت، كما يعتمد على منهاج وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة. تعد مادة اللغة العربية في مدرستنا إلزامية 

للطالب العرب، فيما تدّرس لبقية الطالب حتى السنة 9 باعتبارها لغة أجنبية.

ويعتمد التدريس الناجح لهذه املواد كغيرها على جودة التعليم، وال يقل اهتمامنا بها عن غيرها من مواد املنهاج، حيث نحرص على أن يكون تعليم اللغة العربية هادًفا 
وملهًما للطالب. ويعمل زمالؤنا من مدرسي اللغة العربية جنًبا إلى جنب مع زمالئهم مدرسي اللغة االنجليزية لضمان مواصلة عملية التعليم بالنسبة للطالب وتحقيق 
تقدم متميز. ويتوجب على جميع الطالب املسلمني دراسة مادة التربية اإلسالمية بشكل إلزامي. ويضمن النظام املتبع في مدرسة “أكويال” أعلى املعايير في تعليم 

اللغة العربية، من خالل أسلوب القراءة املوجهة والحوارات املكتوبة من أجل تطوير مهارات الطالب باتباع أحدث السبل التعليمية.

• اللغة اإلسبانية ابتداًء من السنة الثالثة 
• الفنون والتصميم
• تكنولوجيا الغذاء

• املوسيقى
• التربية الرياضية

• السباحة
• اللغة العربية

• التربية اإلسالمية )للطالب املسلمني(
• الدراسات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

• التربية األخالقية
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ثانية اللغة االنجليزية كلغة  التعليم، وتعلم  الدمج، ودعم عملية 

يعمل املعلمون في مدرسة “أكويال” بال كلل حتى يحقق األطفال أكبر قدر من التقدم، مع مراعاة إقامة األنشطة التي يشارك فيها األطفال بما يتالءم مع مستوى 
قدراتهم. ويتمتع جميع مدرسينا بخبرة واسعة في تدريس املنهاج الوطني املعتمد في إنجلترا ويمتلكون الكفاءة الالزمة لتعديل هذا املنهاج ليلبي احتياجات كل طالب 
في الفصل الدراسي. كما ندرك في مدرسة “أكويال” حاجة بعض الطالب ملساعدة إضافية حتى ترتفع درجة تحصيلهم العلمي إلى املستوى املطلوب. لذلك فإن 

املدرسة توفر مدرًسا متخصًصا ملساعدة هؤالء الطالب على تحقيق أهدافهم ويمكن أن تتم هذه املساعدة داخل الفصل أو بشكل منفرد.
كما يرعى املعلمون مواهب األطفال الذين يتفوقون في مادة محددة أو مجال معني، من خالل برامج رعاية خاصة تضعهم أمام مزيد من التحديات وتفتح لهم مدخاًل 

إلى مزيد من مصادر التعلم، حتى يحافظ األطفال على شغفهم باملواد التي يظهرون مواهبهم فيها.

أما بالنسبة لألطفال الذين يحتاجون مساعدة خاصة مثل العالج الوظيفي أو عالج النطق، فنحن نحرص على التعاون مع العائالت ومراكز التأهيل األخرى ليتلقى 
هؤالء األطفال العالج املناسب خالل اليوم الدراسي )سيترتب تكاليف إضافية في مثل هذه الحاالت(. كما أننا نتعاون بشكل وثيق مع مركز “الهمم” املوجود في 

مدرستنا لتوفير الرعاية التخصصية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالتوحد.

“نحن نضمن لكل طفل، مهما كان مستوى تعليمه السابق ولغته وحاجاته العاطفية، أكبر 
قدر من التقدم، وذلك في بيئة شاملة وحاضنة”.

املرافق واملوارد

باعتبار أن مدرستنا حديثة العهد، فهذا ما يجعلها تحظى بمرافق متطورة وجديدة وذات مستوى عاملي، إلقامة 
األنشطة والفعاليات التي صممت بهدف إثراء عملية تعليم األطفال.

جميع الطالب يستطيعون الدخول إلى:

• مسبحان مزودان بنظام تعديل درجة الحرارة مع حصص سباحة أسبوعية تبدأ من مرحلة رياض األطفال في املسبح التدريبي.
• قاعة كبيرة يمكن استخدامها لتنظيم مختلف األنشطة مثل االجتماعات والعروض املوسيقية واملسرحية

• صالتان رياضيتان كبيرتان يمكن استعمالهما في أنشطة مختلفة وملعب عشب صناعي متعدد األغراض.
• فصول دراسية واسعة وكاملة التجهيز، يغمرها ضوء الشمس وتوفر شروًطا مناسبة للتعلم.

آلة  على  العزف  لتعلم  على فرصة  األطفال  ومدرسو موسيقى متخصصون لضمان حصول جميع  والرقص،  والفنون  للموسيقى  قاعات   •
موسيقية من اختيارهم.

• قاعات خاصة بدروس تكنولوجيا الغذاء/فن الطبخ ودروس التصميم التقني.
• استخدام تقنيات حديثة مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة “كروم بوك” واألنظمة التفاعلية في مختلف املواد ضمن املناهج الدراسية.

• مكتبة ضخمة تضم آالف الكتب لتشجيع األطفال على تنمية حب القراءة لديهم وإغناء عملية تعليمهم.
• ساحات لعب مظللة ومناسبة ألعمار الطالب موزعة داخل املدرسة.
• مطعم داخلي يوفر خيارات متعددة من الوجبات الصحية يومًيا.

• مقهى )ذي باروت كافيه( مفتوح الستقبال املوظفني والعائالت يساهم في إضفاء أجواء دافئة وعائلية ضمن مجتمع مدرستنا.



Al Bahya, Abu Dhabi, UAE - Located close to Emirates Park Zoo and Deerfield Mall

04 586 2777

التعليم املتميز هو أساس
كل ما نقوم به من عمل


