


ســاعــات الــعــمــل:	 

ــن  ــج، ضمـ ــطة والبرامـ ــن األنشـ ــد مـ ــّدم العديـ ــث يقـ ــام 2008، حيـ ــط عـ ــئة واسـ ــز ناشـ ــاح مركـ ــّم افتتـ تـ

ــة. ــال والفنـــون والّرياضـ ــادة األعمـ ــا وريـ ــوم والتكنولوجيـ ــات والعلـ ــّية هـــي اآلداب واللغـ ــارات أساسـ مسـ

ـــة القصـــة  ـــة مـــن األنشـــطة فـــي مســـار اآلداب واللغـــات كأنشـــطة المطالعـــة وكتاب ـــز مجموع يقـــدم المرك

القصيـــرة ونظـــم الشـــعر والمناظـــرات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي المجـــاالت األدبيـــة المختلفـــة، حيـــث 

يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة حّســـهم األدبـــي 

والنقـــدّي.

أمـــا فـــي مســـار العلـــوم والتكنولوجيـــا، فيقـــّدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالروبـــوت 

واالبتـــكارات. العلميـــة  واالختراعـــات  والبرمجـــة 

وفيمـــا يخـــص مســـار ريـــادة األعمـــال، يقـــدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالقيـــادة وتطويـــر 

ـــرواد األعمـــال مـــن  ـــر ل ـــادرات. حيـــث تتوّف الشـــخصية واالســـتثمار المالـــي والعمـــل التطوعـــي وتقديـــم المب

الناشـــئة فرصـــة اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة لحـــّل المشـــاكل والتواصـــل الفعـــال وطـــرح المبـــادرات.

ــار الفنـــون العديـــد مـــن أنشـــطة الفنـــون التـــي يمكـــن للناشـــئة االســـتفادة  كمـــا يوفـــر المركـــز فـــي مسـ

ــا. ــينما وغيرهـ ــرح والسـ ــكيلية والمسـ ــة والتشـ ــون البصريـ ــيقى والفنـ ــا، كالموسـ منهـ

تعـــّد المرافـــق الرياضيـــة جـــزءًا أساســـًيًا مـــن المركـــز، حيـــث تتوفـــر فيهـــا العديـــد مـــن األنشـــطة ضمـــن مســـار 

الرياضـــة، منهـــا كـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة بأنواعهـــا وكـــرة المـــاء وتنـــس الطاولـــة وألعـــاب الدفـــاع عـــن 

النفـــس والرمايـــة بالقـــوس والســـهم؛ حيـــث يكتســـب الناشـــئة المهـــارات الالزمـــة فـــي شـــّتى الّرياضـــات.



ســاعــات الــعــمــل:	 

تـــّم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة مليحـــة عـــام 2004، حيـــث يقـــّدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج، ضمـــن 

ــة. ــال والفنـــون والّرياضـ ــادة األعمـ ــا وريـ ــوم والتكنولوجيـ ــات والعلـ ــّية هـــي اآلداب واللغـ ــارات أساسـ مسـ

ـــة القصـــة  ـــة مـــن األنشـــطة فـــي مســـار اآلداب واللغـــات كأنشـــطة المطالعـــة وكتاب ـــز مجموع يقـــدم المرك

القصيـــرة ونظـــم الشـــعر والمناظـــرات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي المجـــاالت األدبيـــة المختلفـــة، حيـــث 

يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة حّســـهم األدبـــي 

والنقـــدّي.

أمـــا فـــي مســـار العلـــوم والتكنولوجيـــا، فيقـــّدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالروبـــوت 

واالبتـــكارات. العلميـــة  واالختراعـــات  والبرمجـــة 

وفيمـــا يخـــص مســـار ريـــادة األعمـــال، يقـــدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالقيـــادة وتطويـــر 

ـــرواد األعمـــال مـــن  ـــر ل ـــادرات. حيـــث تتوّف الشـــخصية واالســـتثمار المالـــي والعمـــل التطوعـــي وتقديـــم المب

الناشـــئة فرصـــة اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة لحـــّل المشـــاكل والتواصـــل الفعـــال وطـــرح المبـــادرات.

ــار الفنـــون العديـــد مـــن أنشـــطة الفنـــون التـــي يمكـــن للناشـــئة االســـتفادة  كمـــا يوفـــر المركـــز فـــي مسـ

ــا. ــينما وغيرهـ ــرح والسـ ــكيلية والمسـ ــة والتشـ ــون البصريـ ــيقى والفنـ ــا، كالموسـ منهـ

تعـــّد المرافـــق الرياضيـــة جـــزءًا أساســـًيًا مـــن المركـــز، حيـــث تتوفـــر فيهـــا العديـــد مـــن األنشـــطة ضمـــن مســـار 

الرياضـــة، منهـــا كـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة بأنواعهـــا وكـــرة المـــاء وتنـــس الطاولـــة وألعـــاب الدفـــاع عـــن 

النفـــس والرمايـــة بالقـــوس والســـهم؛ حيـــث يكتســـب الناشـــئة المهـــارات الالزمـــة فـــي شـــّتى الّرياضـــات.



ســاعــات الــعــمــل:	 

ــن  ــج، ضمـ ــطة والبرامـ ــن األنشـ ــد مـ ــّدم العديـ ــث يقـ ــام 2004، حيـ ــدام عـ ــئة المـ ــز ناشـ ــاح مركـ ــّم افتتـ تـ

ــة. ــال والفنـــون والّرياضـ ــادة األعمـ ــا وريـ ــوم والتكنولوجيـ ــات والعلـ ــّية هـــي اآلداب واللغـ ــارات أساسـ مسـ

ـــة القصـــة  ـــة مـــن األنشـــطة فـــي مســـار اآلداب واللغـــات كأنشـــطة المطالعـــة وكتاب ـــز مجموع يقـــدم المرك

القصيـــرة ونظـــم الشـــعر والمناظـــرات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي المجـــاالت األدبيـــة المختلفـــة، حيـــث 

يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة حّســـهم األدبـــي 

والنقـــدّي.

أمـــا فـــي مســـار العلـــوم والتكنولوجيـــا، فيقـــّدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالروبـــوت 

واالبتـــكارات. العلميـــة  واالختراعـــات  والبرمجـــة 

وفيمـــا يخـــص مســـار ريـــادة األعمـــال، يقـــدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالقيـــادة وتطويـــر 

ـــرواد األعمـــال مـــن  ـــر ل ـــادرات. حيـــث تتوّف الشـــخصية واالســـتثمار المالـــي والعمـــل التطوعـــي وتقديـــم المب

الناشـــئة فرصـــة اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة لحـــّل المشـــاكل والتواصـــل الفعـــال وطـــرح المبـــادرات.

ــار الفنـــون العديـــد مـــن أنشـــطة الفنـــون التـــي يمكـــن للناشـــئة االســـتفادة  كمـــا يوفـــر المركـــز فـــي مسـ

ــا. ــينما وغيرهـ ــرح والسـ ــكيلية والمسـ ــة والتشـ ــون البصريـ ــيقى والفنـ ــا، كالموسـ منهـ

تعـــّد المرافـــق الرياضيـــة جـــزءًا أساســـًيًا مـــن المركـــز، حيـــث تتوفـــر فيهـــا العديـــد مـــن األنشـــطة ضمـــن مســـار 

الرياضـــة، منهـــا كـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة بأنواعهـــا وكـــرة المـــاء وتنـــس الطاولـــة وألعـــاب الدفـــاع عـــن 

النفـــس والرمايـــة بالقـــوس والســـهم؛ حيـــث يكتســـب الناشـــئة المهـــارات الالزمـــة فـــي شـــّتى الّرياضـــات.



ســاعــات الــعــمــل:	 

تـــّم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة الثميـــد عـــام 2004، حيـــث يقـــّدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج، ضمـــن 

ــة. ــال والفنـــون والّرياضـ ــادة األعمـ ــا وريـ ــوم والتكنولوجيـ ــات والعلـ ــّية هـــي اآلداب واللغـ ــارات أساسـ مسـ

ـــة القصـــة  ـــة مـــن األنشـــطة فـــي مســـار اآلداب واللغـــات كأنشـــطة المطالعـــة وكتاب ـــز مجموع يقـــدم المرك

القصيـــرة ونظـــم الشـــعر والمناظـــرات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي المجـــاالت األدبيـــة المختلفـــة، حيـــث 

يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة حّســـهم األدبـــي 

والنقـــدّي.

أمـــا فـــي مســـار العلـــوم والتكنولوجيـــا، فيقـــّدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالروبـــوت 

واالبتـــكارات. العلميـــة  واالختراعـــات  والبرمجـــة 

وفيمـــا يخـــص مســـار ريـــادة األعمـــال، يقـــدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالقيـــادة وتطويـــر 

ـــرواد األعمـــال مـــن  ـــر ل ـــادرات. حيـــث تتوّف الشـــخصية واالســـتثمار المالـــي والعمـــل التطوعـــي وتقديـــم المب

الناشـــئة فرصـــة اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة لحـــّل المشـــاكل والتواصـــل الفعـــال وطـــرح المبـــادرات.

ــار الفنـــون العديـــد مـــن أنشـــطة الفنـــون التـــي يمكـــن للناشـــئة االســـتفادة  كمـــا يوفـــر المركـــز فـــي مسـ

ــا. ــينما وغيرهـ ــرح والسـ ــكيلية والمسـ ــة والتشـ ــون البصريـ ــيقى والفنـ ــا، كالموسـ منهـ

تعـــّد المرافـــق الرياضيـــة جـــزءًا أساســـًيًا مـــن المركـــز، حيـــث تتوفـــر فيهـــا العديـــد مـــن األنشـــطة ضمـــن مســـار 

الرياضـــة، منهـــا كـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة بأنواعهـــا وكـــرة المـــاء وتنـــس الطاولـــة وألعـــاب الدفـــاع عـــن 

النفـــس والرمايـــة بالقـــوس والســـهم؛ حيـــث يكتســـب الناشـــئة المهـــارات الالزمـــة فـــي شـــّتى الّرياضـــات.



ســاعــات الــعــمــل:	 

ـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج، ضمـــن  ـــث يقـــّدم العدي ـــام 2005، حي ـــا الحصـــن ع ـــز ناشـــئة دب ـــاح مرك ـــّم افتت ت

مســـارات أساســـّية هـــي اآلداب واللغـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا وريـــادة األعمـــال والفنـــون والّرياضـــة.

ـــة القصـــة  ـــة مـــن األنشـــطة فـــي مســـار اآلداب واللغـــات كأنشـــطة المطالعـــة وكتاب ـــز مجموع يقـــدم المرك

القصيـــرة ونظـــم الشـــعر والمناظـــرات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي المجـــاالت األدبيـــة المختلفـــة، حيـــث 

يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة حّســـهم األدبـــي 

والنقـــدّي.

أمـــا فـــي مســـار العلـــوم والتكنولوجيـــا، فيقـــّدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالروبـــوت 

واالبتـــكارات. العلميـــة  واالختراعـــات  والبرمجـــة 

وفيمـــا يخـــص مســـار ريـــادة األعمـــال، يقـــدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالقيـــادة وتطويـــر 

ـــرواد األعمـــال مـــن  ـــر ل ـــادرات. حيـــث تتوّف الشـــخصية واالســـتثمار المالـــي والعمـــل التطوعـــي وتقديـــم المب

الناشـــئة فرصـــة اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة لحـــّل المشـــاكل والتواصـــل الفعـــال وطـــرح المبـــادرات.

ــار الفنـــون العديـــد مـــن أنشـــطة الفنـــون التـــي يمكـــن للناشـــئة االســـتفادة  كمـــا يوفـــر المركـــز فـــي مسـ

ــا. ــينما وغيرهـ ــرح والسـ ــكيلية والمسـ ــة والتشـ ــون البصريـ ــيقى والفنـ ــا، كالموسـ منهـ

تعـــّد المرافـــق الرياضيـــة جـــزءًا أساســـًيًا مـــن المركـــز، حيـــث تتوفـــر فيهـــا العديـــد مـــن األنشـــطة ضمـــن مســـار 

الرياضـــة، منهـــا كـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة بأنواعهـــا وكـــرة المـــاء وتنـــس الطاولـــة وألعـــاب الدفـــاع عـــن 

النفـــس والرمايـــة بالقـــوس والســـهم؛ حيـــث يكتســـب الناشـــئة المهـــارات الالزمـــة فـــي شـــّتى الّرياضـــات.



ســاعــات الــعــمــل:	 

تـــّم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة خورفـــكان عـــام 2005، حيـــث يقـــّدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج، ضمـــن 

ــة. ــال والفنـــون والّرياضـ ــادة األعمـ ــا وريـ ــوم والتكنولوجيـ ــات والعلـ ــّية هـــي اآلداب واللغـ ــارات أساسـ مسـ

ـــة القصـــة  ـــة مـــن األنشـــطة فـــي مســـار اآلداب واللغـــات كأنشـــطة المطالعـــة وكتاب ـــز مجموع يقـــدم المرك

القصيـــرة ونظـــم الشـــعر والمناظـــرات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي المجـــاالت األدبيـــة المختلفـــة، حيـــث 

يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة حّســـهم األدبـــي 

والنقـــدّي.

أمـــا فـــي مســـار العلـــوم والتكنولوجيـــا، فيقـــّدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالروبـــوت 

واالبتـــكارات. العلميـــة  واالختراعـــات  والبرمجـــة 

وفيمـــا يخـــص مســـار ريـــادة األعمـــال، يقـــدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالقيـــادة وتطويـــر 

ـــرواد األعمـــال مـــن  ـــر ل ـــادرات. حيـــث تتوّف الشـــخصية واالســـتثمار المالـــي والعمـــل التطوعـــي وتقديـــم المب

الناشـــئة فرصـــة اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة لحـــّل المشـــاكل والتواصـــل الفعـــال وطـــرح المبـــادرات.

ــار الفنـــون العديـــد مـــن أنشـــطة الفنـــون التـــي يمكـــن للناشـــئة االســـتفادة  كمـــا يوفـــر المركـــز فـــي مسـ

ــا. ــينما وغيرهـ ــرح والسـ ــكيلية والمسـ ــة والتشـ ــون البصريـ ــيقى والفنـ ــا، كالموسـ منهـ

تعـــّد المرافـــق الرياضيـــة جـــزءًا أساســـًيًا مـــن المركـــز، حيـــث تتوفـــر فيهـــا العديـــد مـــن األنشـــطة ضمـــن مســـار 

الرياضـــة، منهـــا كـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة بأنواعهـــا وكـــرة المـــاء وتنـــس الطاولـــة وألعـــاب الدفـــاع عـــن 

النفـــس والرمايـــة بالقـــوس والســـهم؛ حيـــث يكتســـب الناشـــئة المهـــارات الالزمـــة فـــي شـــّتى الّرياضـــات.



ســاعــات الــعــمــل:	 

تـــّم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة الذيـــد عـــام 2005، حيـــث يقـــّدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج، ضمـــن مســـارات 

أساســـّية هـــي اآلداب واللغـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا وريـــادة األعمـــال والفنـــون والّرياضـــة.

ـــة القصـــة  ـــة مـــن األنشـــطة فـــي مســـار اآلداب واللغـــات كأنشـــطة المطالعـــة وكتاب ـــز مجموع يقـــدم المرك

القصيـــرة ونظـــم الشـــعر والمناظـــرات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي المجـــاالت األدبيـــة المختلفـــة، حيـــث 

يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة حّســـهم األدبـــي 

والنقـــدّي.

أمـــا فـــي مســـار العلـــوم والتكنولوجيـــا، فيقـــّدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالروبـــوت 

واالبتـــكارات. العلميـــة  واالختراعـــات  والبرمجـــة 

وفيمـــا يخـــص مســـار ريـــادة األعمـــال، يقـــدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالقيـــادة وتطويـــر 

ـــرواد األعمـــال مـــن  ـــر ل ـــادرات. حيـــث تتوّف الشـــخصية واالســـتثمار المالـــي والعمـــل التطوعـــي وتقديـــم المب

الناشـــئة فرصـــة اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة لحـــّل المشـــاكل والتواصـــل الفعـــال وطـــرح المبـــادرات.

ــار الفنـــون العديـــد مـــن أنشـــطة الفنـــون التـــي يمكـــن للناشـــئة االســـتفادة  كمـــا يوفـــر المركـــز فـــي مسـ

ــا. ــينما وغيرهـ ــرح والسـ ــكيلية والمسـ ــة والتشـ ــون البصريـ ــيقى والفنـ ــا، كالموسـ منهـ

تعـــّد المرافـــق الرياضيـــة جـــزءًا أساســـًيًا مـــن المركـــز، حيـــث تتوفـــر فيهـــا العديـــد مـــن األنشـــطة ضمـــن مســـار 

الرياضـــة، منهـــا كـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة بأنواعهـــا وكـــرة المـــاء وتنـــس الطاولـــة وألعـــاب الدفـــاع عـــن 

النفـــس والرمايـــة بالقـــوس والســـهم؛ حيـــث يكتســـب الناشـــئة المهـــارات الالزمـــة فـــي شـــّتى الّرياضـــات.



ســاعــات الــعــمــل:	 

تـــّم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة كلبـــاء عـــام 2005، حيـــث يقـــّدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج، ضمـــن مســـارات 

أساســـّية هـــي اآلداب واللغـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا وريـــادة األعمـــال والفنـــون والّرياضـــة.

ـــة القصـــة  ـــة مـــن األنشـــطة فـــي مســـار اآلداب واللغـــات كأنشـــطة المطالعـــة وكتاب ـــز مجموع يقـــدم المرك

القصيـــرة ونظـــم الشـــعر والمناظـــرات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي المجـــاالت األدبيـــة المختلفـــة، حيـــث 

يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة حّســـهم األدبـــي 

والنقـــدّي.

أمـــا فـــي مســـار العلـــوم والتكنولوجيـــا، فيقـــّدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالروبـــوت 

واالبتـــكارات. العلميـــة  واالختراعـــات  والبرمجـــة 

وفيمـــا يخـــص مســـار ريـــادة األعمـــال، يقـــدم المركـــز العديـــد مـــن األنشـــطة المرتبطـــة بالقيـــادة وتطويـــر 

ـــرواد األعمـــال مـــن  ـــر ل ـــادرات. حيـــث تتوّف الشـــخصية واالســـتثمار المالـــي والعمـــل التطوعـــي وتقديـــم المب

الناشـــئة فرصـــة اكتســـاب المهـــارات الالزمـــة لحـــّل المشـــاكل والتواصـــل الفعـــال وطـــرح المبـــادرات.

ــار الفنـــون العديـــد مـــن أنشـــطة الفنـــون التـــي يمكـــن للناشـــئة االســـتفادة  كمـــا يوفـــر المركـــز فـــي مسـ

ــا. ــينما وغيرهـ ــرح والسـ ــكيلية والمسـ ــة والتشـ ــون البصريـ ــيقى والفنـ ــا، كالموسـ منهـ

تعـــّد المرافـــق الرياضيـــة جـــزءًا أساســـًيًا مـــن المركـــز، حيـــث تتوفـــر فيهـــا العديـــد مـــن األنشـــطة ضمـــن مســـار 

الرياضـــة، منهـــا كـــرة قـــدم الصـــاالت والســـباحة بأنواعهـــا وكـــرة المـــاء وتنـــس الطاولـــة وألعـــاب الدفـــاع عـــن 

النفـــس والرمايـــة بالقـــوس والســـهم؛ حيـــث يكتســـب الناشـــئة المهـــارات الالزمـــة فـــي شـــّتى الّرياضـــات.



رؤيـــتــنــا

شريك مجتمعي في بناء أجيال واعية ومؤثرة

الـمواطــنة
اإلبـــــــــداع 
االبتــكــــــار 
اإلشـــــراك
الـــتـــأثـــيـــر 
الرعــــــايـــــة
االســتــدامة

رسـالـتـنا

قــيـمــنــا

تحقيق التكامل بين مؤسســـات ربـــــع قـــــــرن، مـــن خالل تصميم وتنفيذ برامـــــج 
وأنشــــــطة وفعاليات تستشرف المستقبل بالتعـــــــاون مـــــع شركـــــــاء محـــــليين 
وعالــــميين، بهـــــــــدف اكتشــــاف وتنمية واستثمار طـاقــــات الناشئة في بــيــئــــــة 

إماراتـــيــة محــفــزة على اإلبـــداع واالبـتـكــار لبــنــاء أجــيـــال واعـــيــة ومــؤثــرة.

ـــر  ـــكار واالكتشـــاف الّمبك ـــداع واالبت ـــى اإلب ـــز عل ناشـــئة الشـــارقة هـــي مؤّسســـة شـــبابية ترّك
لمواهـــب الناشـــئة، والعمـــل علـــى رعايتهـــا بشـــكل مســـتمر، وتهيئـــة البيئـــة الجاذبـــة للناشـــئة 

ـــر مهاراتهـــم. فـــي ممارســـة هواياتهـــم وتطوي

تعمـــل المؤسســـة بجهـــد الكتشـــاف وتنميـــة طاقـــات الناشـــئة وتقديـــم الدعـــم لهـــم فـــي 
ســـبيل االرتقـــاء بمهاراتهـــم ومعارفهـــم وتمكينهـــم ليكونـــوا مؤهليـــن لـــأدوار القياديـــة 

ــتقبل.  ــات المسـ ــة تحديـ ومواجهـ

ــادة والمبتكريـــن،  ــة القـ ــرن لصناعـ ــع قـ ــة ربـ ــة مؤسسـ ــارقة تحـــت مظلـ ــئة الشـ ــدرج ناشـ تنـ
ــز بالمعرفـــة واإلبـــداع. ــاء أجيـــال تتمّيـ ــارات فـــي بنـ مواكبـــة بذلـــك رؤيـــة دولـــة اإلمـ



ــف الصحــي والجســدي للناشــئة،  ــى التثقي ــز مســار الرياضــة عل يرّك
وإكســابهم المهــارات التــي يحتاجونهــا فــي الرياضــات المختلفــة 
المحلّيــة  والبطــوالت  المســابقات  فــي  للمشــاركة  وتأهيلهــم 

والعالمّيــة.



يركــز مســار العلــوم والتكنولوجيــا علــى البرمجــة والروبــوت وتطبيــق 
مفاهيــم  ســتيم STEAM مــن خــالل خلــق البيئــة المحّفــزة علــى 

ــداع واالبتــكار. اإلب



يركــز مســار ريــادة األعمــال علــى اكســاب الناشــئة المهــارات الالزمــة 
كمــا   المعرفــة،  وتشــارك  الفعــال  والتواصــل  المشــكالت  لحــل 
يســعى لترســيخ مفاهيــم التعلــم والتطــور الذاتــي مــدى الحيــاة.



ــة  ــاء بالذائق ــات بهــدف االرتق ــى اآلداب واللغ ــز هــذا المســار عل يرك
ــي وحــب االطــالع.   ــة الحــس األدب ــدى الناشــئة وتنمي ــة ل األدبي



يركــز هــذا المســار علــى الفنــون بأنواعهــا المختلفــة كالفنــون البصرية 
ــة والمســرح وغيرهــا مــن  ــون األدائي ــة والتشــكيلية والفن والتطبيقي

الفنــون الجميلــة.



مجموعــة مختارة من الـمـهـارات الحياتية ومنها 
على سبيل المثال:

• التفكير التحليلي

• التواصل الفعال

• التفاوض

• إدارة الوقت 

• الذكاء العاطفي

 • اآلداب واللغات
 • الرياضـــة

 • العلوم والتكنولوجيا
 • الفنون

 • ريادة األعمال

• مسابقات 
• مشاركات محلية وعالمية

• تدريب عملي
• إرشاد وتوجيه

مهارات حياتية

أنشطة عامة

مسارات متخصصة




