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رسالة مدارس ديب
أن نكون منارة التميز األكاديمي

كب المتطلبات المستقبلية، فإننا نعمل بالتعاون مع أفراد  من خالل اتباع نهجاً تعليمياً قائماً على حب االستطالع وبناء مهارات توا
المجتمع لنعد طلبًة مندفعين للعلم والمعرفة. إذ تسترشد مدارس ديب بمبادئ اللغة العربية والقيم اإلسالمية وتقدم المنهاج 

األمريكي الذي من شأنه إعداد طلبة مستعدين للمستقبل ومدفوعين بقيم الفخر والتسامح.

منهاج مدارس ديب
تعليم عايل المستوى ويركّز على اللغة العربية والقيم اإلسالمية

ستقدم مدارس ديب يف فرعي مردف والبرشاء المنهاج األمريكي المعتمد من والية نيويورك NYSED. ويستند المنهاج الدراسي يف 
المرحلة االبتدائية على الفضول الطبيعي لدى األطفال وشغفهم وحبهم الكبير للتعلم ويسعى بالتايل لتطويرهم إىل أقصى إمكاناتهم 

وتأسيسهم لإلنتقال إىل المرحلة المتوسطة. وتركز المرحلة المتوسطة على بناء قدرات ومهارات الطلبة التي تمكنهم من تويل عجلة 
القيادة يف رحلتهم التعليمية. ويشمل المنهاج المواد األكاديمية األساسية التي يجب أن يستكملها جميع الطلبة الملتحقين يف 

المدرسة، باإلضافة إىل مواد إثرائية فصلية يختارها الطلبة مثل الدراما والكمبيوتر والفن والموسيقى. ويف نهاية المرحلة الثانوية، يحصل 
جميع الطلبة على شهادة دبلوم الثانوية األمريكية. ويمكن للطلبة دراسة مواد إضافية إختيارية لتلبية اهتماماتهم ومواهبهم ومهاراتهم. 

كما توفر مدارس ديب خيار االلتحاق بمجموعة من المواد المتقدمة (Advanced Placement – AP) وللطلبة إمكانية التسجيل بأكثر 
كاديمي أعلى وتساعد الطلبة يف التعمق  من مادة متقدمة حسب رغبتهم وقدراتهم األكاديمية إذ توفر هذه المواد المتقدمة مستوى أ

يف دراسة وتحليل مختلف المواد. 

الموقع
مردف والبرشاء.

المراحل الدراسية
تبدأ مدارس ديب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاين عشر، وتفتتح يف العام الدراسي 2021 - 2022 الصفوف من 

الروضة وحتى الصف الرابع، وسوف يتم افتتاح الصفوف األعلى.



االستعداد للمستقبل
بالمهارات  وتزويدهم  الطلبة  تجربة  إثراء  تعليمية تسهم يف  بيئة  لتأسيس  نسعى 
المتغيرات،  والتكيف مع  المستقبل  التي تعينهم على مواجهة تحديات  الحياتية 

محلياً وعالمياً، وتعزيز طموحاتهم وإيمانهم بذاتهم.

الثقة والتعاطف
ترسيخ عالقة أساسها الثقة واالحترام المتبادل بين المدرسة والمنزل، وخلق بيئة 
داخل  التعاطف  قيم  إرساء  مع  الطلبة،  ازدهار  يف  تسهم  وآمنة  حاضنة  مدرسية 

فصولنا الدراسية ودمجها كقيمة أساسية.

التعاون والدمج
العمل مع الشركاء وأولياء األمور وكافة أطراف المجتمع لتحقيق األهداف المرجوة 
من خالل ثقافة حاضنة للجميع، ومعززة للقدرات والجهود الفردية، ومحفزة لدمج 

جميع الطلبة بمختلف احتياجاتهم وقدراتهم ضمن بيئة تعليمية متميزة. 

الحفاظ على الهوية الثقافية
التسامح من  الهوية وقيم  اإلماراتية، ويستلهم  الثقافة  نظام تعليمي يستند على 
القيم العربية واإلسالمية، ويف نفس الوقت يتميز بمنظور عالمي يمتاز بالديناميكية 

والرؤية االستشرافية المستقبلية.

التمّيز األكاديمي
منهاج تعليمي عالمي المستوى يسهم يف إعداد الطلبة وإلهامهم للمساهمة بشكل 
إيجايب يف المستقبل ضمن بيئة تسودها الرعاية، وتركّز على الجودة يف تقديم خدمة 
حل  مهارات  مثل  األساسية  الحياتية  بالمهارات  الطلبة  لتزويد  مبتكرة  تعليمية 
المشكالت والتفكير النقدي وغيرها من المهارات التي تؤهلهم للتخرج بفهم شامل 

للعالم ومتطلباته االجتماعية واالقتصادية. 

قيمنا



جدول الرسوم

إجمايل الرسوم*(درهم)المرحلة
29,900مرحلة رياض األطفال 1

32,400مرحلة رياض األطفال 2

34,700الصف األول

34,700الصف الثاين

35,555الصف الثالث

36,155الصف الرابع

*تشمل الرسوم يف الجدول رسوم المواصالت ورسم الزي المدرسي (تطبق 
الشروط واألحكام)

*الرسوم خاضعة لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية 
الدراسي  العام  يف  من  ابتداًء  يليه  وما  الخامس  الصف  افتتاح  *سيتم 

2023-2022

الشروط  (تطبق  اإلماراتيين  للطبة  دراسية  منح  ديب  مدارس  تقدم 
واألحكام). لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع مكتب القبول.

نوف الهاوي
مديرة التسجيل والقبول

 مدارس ديب مردف
البريد اإللكتروين:

admissions@dubaischools-mirdif.ae
الهاتف المحمول:

+971 50 249 0423

مروة الحكيم
مديرة التسجيل والقبول

مدارس ديب البرشاء
البريد اإللكتروين:

admissions@dubaischools-albarsha.ae
الهاتف المحمول:

+971 50551 6867
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