يقـــدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج ،ضمـــن
تـــم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة واســـط عـــام  ،2008حيـــث
ّ
ّ

والرياضـــة.
مســـارات
ّ
أساســـية هـــي اآلداب واللغـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا وريـــادة األعمـــال والفنـــون ّ

يق ــدم المرك ــز مجموع ــة م ــن األنش ــطة ف ــي مس ــار اآلداب واللغ ــات كأنش ــطة المطالع ــة وكتاب ــة القص ــة
القصي ــرة ونظ ــم الش ــعر والمناظ ــرات وغيره ــا م ــن األنش ــطة ف ــي المج ــاالت األدبي ــة المختلف ــة ،حي ــث
حســـهم األدبـــي
يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة ّ
والنقـــدي.
ّ

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

والبرمجـــة واالختراعـــات العلميـــة واالبتـــكارات.

وفيم ــا يخ ــص مس ــار ري ــادة األعم ــال ،يق ــدم المرك ــز العدي ــد م ــن األنش ــطة المرتبط ــة بالقي ــادة وتطوي ــر
تتوف ــر ل ــرواد األعم ــال م ــن
الش ــخصية واالس ــتثمار المال ــي والعم ــل التطوع ــي وتقدي ــم المب ــادرات .حي ــث
ّ
الناش ــئة فرص ــة اكتس ــاب المه ــارات الالزم ــة لح ـ ّـل المش ــاكل والتواص ــل الفع ــال وط ــرح المب ــادرات.
كم ــا يوف ــر المرك ــز ف ــي مس ــار الفن ــون العدي ــد م ــن أنش ــطة الفن ــون الت ــي يمك ــن للناش ــئة االس ــتفادة
منهـــا ،كالموســـيقى والفنـــون البصريـــة والتشـــكيلية والمســـرح والســـينما وغيرهـــا.
تعـ ّـد المرافــق الرياضيــة جـ ً
ـزءا أساسـ ًـي ًا مــن المركــز ،حيــث تتوفــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة ضمــن مســار

الرياض ــة ،منه ــا ك ــرة ق ــدم الص ــاالت والس ــباحة بأنواعه ــا وك ــرة الم ــاء وتن ــس الطاول ــة وألع ــاب الدف ــاع ع ــن
الرياضــات.
النفــس والرمايــة بالقــوس والســهم؛ حيــث يكتســب الناشــئة المهــارات الالزمــة فــي شــتّ ى ّ

•ســاعــات الــعــمــل:

يقـــدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج ،ضمـــن
تـــم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة مليحـــة عـــام  ،2004حيـــث
ّ
ّ

والرياضـــة.
مســـارات
ّ
أساســـية هـــي اآلداب واللغـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا وريـــادة األعمـــال والفنـــون ّ

يق ــدم المرك ــز مجموع ــة م ــن األنش ــطة ف ــي مس ــار اآلداب واللغ ــات كأنش ــطة المطالع ــة وكتاب ــة القص ــة
القصي ــرة ونظ ــم الش ــعر والمناظ ــرات وغيره ــا م ــن األنش ــطة ف ــي المج ــاالت األدبي ــة المختلف ــة ،حي ــث
حســـهم األدبـــي
يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة ّ
والنقـــدي.
ّ

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

والبرمجـــة واالختراعـــات العلميـــة واالبتـــكارات.

وفيم ــا يخ ــص مس ــار ري ــادة األعم ــال ،يق ــدم المرك ــز العدي ــد م ــن األنش ــطة المرتبط ــة بالقي ــادة وتطوي ــر
تتوف ــر ل ــرواد األعم ــال م ــن
الش ــخصية واالس ــتثمار المال ــي والعم ــل التطوع ــي وتقدي ــم المب ــادرات .حي ــث
ّ
الناش ــئة فرص ــة اكتس ــاب المه ــارات الالزم ــة لح ـ ّـل المش ــاكل والتواص ــل الفع ــال وط ــرح المب ــادرات.
كم ــا يوف ــر المرك ــز ف ــي مس ــار الفن ــون العدي ــد م ــن أنش ــطة الفن ــون الت ــي يمك ــن للناش ــئة االس ــتفادة
منهـــا ،كالموســـيقى والفنـــون البصريـــة والتشـــكيلية والمســـرح والســـينما وغيرهـــا.
تعـ ّـد المرافــق الرياضيــة جـ ً
ـزءا أساسـ ًـي ًا مــن المركــز ،حيــث تتوفــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة ضمــن مســار

الرياض ــة ،منه ــا ك ــرة ق ــدم الص ــاالت والس ــباحة بأنواعه ــا وك ــرة الم ــاء وتن ــس الطاول ــة وألع ــاب الدف ــاع ع ــن
الرياضــات.
النفــس والرمايــة بالقــوس والســهم؛ حيــث يكتســب الناشــئة المهــارات الالزمــة فــي شــتّ ى ّ

•ســاعــات الــعــمــل:

يقـــدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج ،ضمـــن
تـــم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة المـــدام عـــام  ،2004حيـــث
ّ
ّ

والرياضـــة.
مســـارات
ّ
أساســـية هـــي اآلداب واللغـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا وريـــادة األعمـــال والفنـــون ّ

يق ــدم المرك ــز مجموع ــة م ــن األنش ــطة ف ــي مس ــار اآلداب واللغ ــات كأنش ــطة المطالع ــة وكتاب ــة القص ــة
القصي ــرة ونظ ــم الش ــعر والمناظ ــرات وغيره ــا م ــن األنش ــطة ف ــي المج ــاالت األدبي ــة المختلف ــة ،حي ــث
حســـهم األدبـــي
يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة ّ
والنقـــدي.
ّ

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

والبرمجـــة واالختراعـــات العلميـــة واالبتـــكارات.

وفيم ــا يخ ــص مس ــار ري ــادة األعم ــال ،يق ــدم المرك ــز العدي ــد م ــن األنش ــطة المرتبط ــة بالقي ــادة وتطوي ــر
تتوف ــر ل ــرواد األعم ــال م ــن
الش ــخصية واالس ــتثمار المال ــي والعم ــل التطوع ــي وتقدي ــم المب ــادرات .حي ــث
ّ
الناش ــئة فرص ــة اكتس ــاب المه ــارات الالزم ــة لح ـ ّـل المش ــاكل والتواص ــل الفع ــال وط ــرح المب ــادرات.
كم ــا يوف ــر المرك ــز ف ــي مس ــار الفن ــون العدي ــد م ــن أنش ــطة الفن ــون الت ــي يمك ــن للناش ــئة االس ــتفادة
منهـــا ،كالموســـيقى والفنـــون البصريـــة والتشـــكيلية والمســـرح والســـينما وغيرهـــا.
تعـ ّـد المرافــق الرياضيــة جـ ً
ـزءا أساسـ ًـي ًا مــن المركــز ،حيــث تتوفــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة ضمــن مســار

الرياض ــة ،منه ــا ك ــرة ق ــدم الص ــاالت والس ــباحة بأنواعه ــا وك ــرة الم ــاء وتن ــس الطاول ــة وألع ــاب الدف ــاع ع ــن
الرياضــات.
النفــس والرمايــة بالقــوس والســهم؛ حيــث يكتســب الناشــئة المهــارات الالزمــة فــي شــتّ ى ّ

•ســاعــات الــعــمــل:

يقـــدم العديـــد مـــن األنشـــطة والبرامـــج ،ضمـــن
تـــم افتتـــاح مركـــز ناشـــئة الثميـــد عـــام  ،2004حيـــث
ّ
ّ

والرياضـــة.
مســـارات
ّ
أساســـية هـــي اآلداب واللغـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا وريـــادة األعمـــال والفنـــون ّ

يق ــدم المرك ــز مجموع ــة م ــن األنش ــطة ف ــي مس ــار اآلداب واللغ ــات كأنش ــطة المطالع ــة وكتاب ــة القص ــة
القصي ــرة ونظ ــم الش ــعر والمناظ ــرات وغيره ــا م ــن األنش ــطة ف ــي المج ــاالت األدبي ــة المختلف ــة ،حي ــث
حســـهم األدبـــي
يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة ّ
والنقـــدي.
ّ

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

والبرمجـــة واالختراعـــات العلميـــة واالبتـــكارات.

وفيم ــا يخ ــص مس ــار ري ــادة األعم ــال ،يق ــدم المرك ــز العدي ــد م ــن األنش ــطة المرتبط ــة بالقي ــادة وتطوي ــر
تتوف ــر ل ــرواد األعم ــال م ــن
الش ــخصية واالس ــتثمار المال ــي والعم ــل التطوع ــي وتقدي ــم المب ــادرات .حي ــث
ّ
الناش ــئة فرص ــة اكتس ــاب المه ــارات الالزم ــة لح ـ ّـل المش ــاكل والتواص ــل الفع ــال وط ــرح المب ــادرات.
كم ــا يوف ــر المرك ــز ف ــي مس ــار الفن ــون العدي ــد م ــن أنش ــطة الفن ــون الت ــي يمك ــن للناش ــئة االس ــتفادة
منهـــا ،كالموســـيقى والفنـــون البصريـــة والتشـــكيلية والمســـرح والســـينما وغيرهـــا.
تعـ ّـد المرافــق الرياضيــة جـ ً
ـزءا أساسـ ًـي ًا مــن المركــز ،حيــث تتوفــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة ضمــن مســار

الرياض ــة ،منه ــا ك ــرة ق ــدم الص ــاالت والس ــباحة بأنواعه ــا وك ــرة الم ــاء وتن ــس الطاول ــة وألع ــاب الدف ــاع ع ــن
الرياضــات.
النفــس والرمايــة بالقــوس والســهم؛ حيــث يكتســب الناشــئة المهــارات الالزمــة فــي شــتّ ى ّ

•ســاعــات الــعــمــل:

ت ـ ّـم افتت ــاح مرك ــز ناش ــئة دب ــا الحص ــن ع ــام  ،2005حي ــث يق ـ ّـدم العدي ــد م ــن األنش ــطة والبرام ــج ،ضم ــن

والرياض ــة.
مس ــارات أساس ـ ّـية ه ــي اآلداب واللغ ــات والعل ــوم والتكنولوجي ــا وري ــادة األعم ــال والفن ــون ّ

يق ــدم المرك ــز مجموع ــة م ــن األنش ــطة ف ــي مس ــار اآلداب واللغ ــات كأنش ــطة المطالع ــة وكتاب ــة القص ــة
القصي ــرة ونظ ــم الش ــعر والمناظ ــرات وغيره ــا م ــن األنش ــطة ف ــي المج ــاالت األدبي ــة المختلف ــة ،حي ــث
حســـهم األدبـــي
يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة ّ
والنقـــدي.
ّ

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

والبرمجـــة واالختراعـــات العلميـــة واالبتـــكارات.

وفيم ــا يخ ــص مس ــار ري ــادة األعم ــال ،يق ــدم المرك ــز العدي ــد م ــن األنش ــطة المرتبط ــة بالقي ــادة وتطوي ــر
تتوف ــر ل ــرواد األعم ــال م ــن
الش ــخصية واالس ــتثمار المال ــي والعم ــل التطوع ــي وتقدي ــم المب ــادرات .حي ــث
ّ
الناش ــئة فرص ــة اكتس ــاب المه ــارات الالزم ــة لح ـ ّـل المش ــاكل والتواص ــل الفع ــال وط ــرح المب ــادرات.
كم ــا يوف ــر المرك ــز ف ــي مس ــار الفن ــون العدي ــد م ــن أنش ــطة الفن ــون الت ــي يمك ــن للناش ــئة االس ــتفادة
منهـــا ،كالموســـيقى والفنـــون البصريـــة والتشـــكيلية والمســـرح والســـينما وغيرهـــا.
تعـ ّـد المرافــق الرياضيــة جـ ً
ـزءا أساسـ ًـي ًا مــن المركــز ،حيــث تتوفــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة ضمــن مســار

الرياض ــة ،منه ــا ك ــرة ق ــدم الص ــاالت والس ــباحة بأنواعه ــا وك ــرة الم ــاء وتن ــس الطاول ــة وألع ــاب الدف ــاع ع ــن
الرياضــات.
النفــس والرمايــة بالقــوس والســهم؛ حيــث يكتســب الناشــئة المهــارات الالزمــة فــي شــتّ ى ّ

•ســاعــات الــعــمــل:

ت ـ ّـم افتت ــاح مرك ــز ناش ــئة خورف ــكان ع ــام  ،2005حي ــث يق ـ ّـدم العدي ــد م ــن األنش ــطة والبرام ــج ،ضم ــن

والرياضـــة.
مســـارات
ّ
أساســـية هـــي اآلداب واللغـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا وريـــادة األعمـــال والفنـــون ّ

يق ــدم المرك ــز مجموع ــة م ــن األنش ــطة ف ــي مس ــار اآلداب واللغ ــات كأنش ــطة المطالع ــة وكتاب ــة القص ــة
القصي ــرة ونظ ــم الش ــعر والمناظ ــرات وغيره ــا م ــن األنش ــطة ف ــي المج ــاالت األدبي ــة المختلف ــة ،حي ــث
حســـهم األدبـــي
يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة ّ
والنقـــدي.
ّ

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

والبرمجـــة واالختراعـــات العلميـــة واالبتـــكارات.

وفيم ــا يخ ــص مس ــار ري ــادة األعم ــال ،يق ــدم المرك ــز العدي ــد م ــن األنش ــطة المرتبط ــة بالقي ــادة وتطوي ــر
تتوف ــر ل ــرواد األعم ــال م ــن
الش ــخصية واالس ــتثمار المال ــي والعم ــل التطوع ــي وتقدي ــم المب ــادرات .حي ــث
ّ
الناش ــئة فرص ــة اكتس ــاب المه ــارات الالزم ــة لح ـ ّـل المش ــاكل والتواص ــل الفع ــال وط ــرح المب ــادرات.
كم ــا يوف ــر المرك ــز ف ــي مس ــار الفن ــون العدي ــد م ــن أنش ــطة الفن ــون الت ــي يمك ــن للناش ــئة االس ــتفادة
منهـــا ،كالموســـيقى والفنـــون البصريـــة والتشـــكيلية والمســـرح والســـينما وغيرهـــا.
تعـ ّـد المرافــق الرياضيــة جـ ً
ـزءا أساسـ ًـي ًا مــن المركــز ،حيــث تتوفــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة ضمــن مســار

الرياض ــة ،منه ــا ك ــرة ق ــدم الص ــاالت والس ــباحة بأنواعه ــا وك ــرة الم ــاء وتن ــس الطاول ــة وألع ــاب الدف ــاع ع ــن
الرياضــات.
النفــس والرمايــة بالقــوس والســهم؛ حيــث يكتســب الناشــئة المهــارات الالزمــة فــي شــتّ ى ّ

•ســاعــات الــعــمــل:

تـ ّـم افتتــاح مركــز ناشــئة الذيــد عــام  ،2005حيــث يقـ ّـدم العديــد مــن األنشــطة والبرامــج ،ضمــن مســارات

والرياضــة.
أساسـ ّـية هــي اآلداب واللغــات والعلــوم والتكنولوجيــا وريــادة األعمــال والفنــون ّ

يق ــدم المرك ــز مجموع ــة م ــن األنش ــطة ف ــي مس ــار اآلداب واللغ ــات كأنش ــطة المطالع ــة وكتاب ــة القص ــة
القصي ــرة ونظ ــم الش ــعر والمناظ ــرات وغيره ــا م ــن األنش ــطة ف ــي المج ــاالت األدبي ــة المختلف ــة ،حي ــث
حســـهم األدبـــي
يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة ّ
والنقـــدي.
ّ

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

والبرمجـــة واالختراعـــات العلميـــة واالبتـــكارات.

وفيم ــا يخ ــص مس ــار ري ــادة األعم ــال ،يق ــدم المرك ــز العدي ــد م ــن األنش ــطة المرتبط ــة بالقي ــادة وتطوي ــر
تتوف ــر ل ــرواد األعم ــال م ــن
الش ــخصية واالس ــتثمار المال ــي والعم ــل التطوع ــي وتقدي ــم المب ــادرات .حي ــث
ّ
الناش ــئة فرص ــة اكتس ــاب المه ــارات الالزم ــة لح ـ ّـل المش ــاكل والتواص ــل الفع ــال وط ــرح المب ــادرات.
كم ــا يوف ــر المرك ــز ف ــي مس ــار الفن ــون العدي ــد م ــن أنش ــطة الفن ــون الت ــي يمك ــن للناش ــئة االس ــتفادة
منهـــا ،كالموســـيقى والفنـــون البصريـــة والتشـــكيلية والمســـرح والســـينما وغيرهـــا.
تعـ ّـد المرافــق الرياضيــة جـ ً
ـزءا أساسـ ًـي ًا مــن المركــز ،حيــث تتوفــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة ضمــن مســار

الرياض ــة ،منه ــا ك ــرة ق ــدم الص ــاالت والس ــباحة بأنواعه ــا وك ــرة الم ــاء وتن ــس الطاول ــة وألع ــاب الدف ــاع ع ــن
الرياضــات.
النفــس والرمايــة بالقــوس والســهم؛ حيــث يكتســب الناشــئة المهــارات الالزمــة فــي شــتّ ى ّ

•ســاعــات الــعــمــل:

تـ ّـم افتتــاح مركــز ناشــئة كلبــاء عــام  ،2005حيــث يقـ ّـدم العديــد مــن األنشــطة والبرامــج ،ضمــن مســارات

والرياضــة.
أساسـ ّـية هــي اآلداب واللغــات والعلــوم والتكنولوجيــا وريــادة األعمــال والفنــون ّ

يق ــدم المرك ــز مجموع ــة م ــن األنش ــطة ف ــي مس ــار اآلداب واللغ ــات كأنش ــطة المطالع ــة وكتاب ــة القص ــة
القصي ــرة ونظ ــم الش ــعر والمناظ ــرات وغيره ــا م ــن األنش ــطة ف ــي المج ــاالت األدبي ــة المختلف ــة ،حي ــث
حســـهم األدبـــي
يســـتطيع الناشـــئة تعزيـــز هوايـــات البحـــث والمطالعـــة التـــي تســـاعدهم فـــي تنميـــة ّ
والنقـــدي.
ّ

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

والبرمجـــة واالختراعـــات العلميـــة واالبتـــكارات.

وفيم ــا يخ ــص مس ــار ري ــادة األعم ــال ،يق ــدم المرك ــز العدي ــد م ــن األنش ــطة المرتبط ــة بالقي ــادة وتطوي ــر
تتوف ــر ل ــرواد األعم ــال م ــن
الش ــخصية واالس ــتثمار المال ــي والعم ــل التطوع ــي وتقدي ــم المب ــادرات .حي ــث
ّ
الناش ــئة فرص ــة اكتس ــاب المه ــارات الالزم ــة لح ـ ّـل المش ــاكل والتواص ــل الفع ــال وط ــرح المب ــادرات.
كم ــا يوف ــر المرك ــز ف ــي مس ــار الفن ــون العدي ــد م ــن أنش ــطة الفن ــون الت ــي يمك ــن للناش ــئة االس ــتفادة
منهـــا ،كالموســـيقى والفنـــون البصريـــة والتشـــكيلية والمســـرح والســـينما وغيرهـــا.
تعـ ّـد المرافــق الرياضيــة جـ ً
ـزءا أساسـ ًـي ًا مــن المركــز ،حيــث تتوفــر فيهــا العديــد مــن األنشــطة ضمــن مســار

الرياض ــة ،منه ــا ك ــرة ق ــدم الص ــاالت والس ــباحة بأنواعه ــا وك ــرة الم ــاء وتن ــس الطاول ــة وألع ــاب الدف ــاع ع ــن
الرياضــات.
النفــس والرمايــة بالقــوس والســهم؛ حيــث يكتســب الناشــئة المهــارات الالزمــة فــي شــتّ ى ّ

•ســاعــات الــعــمــل:

مؤسس ــة ش ــبابية ّ
المبك ــر
ناش ــئة الش ــارقة ه ــي
ّ
ترك ــز عل ــى اإلب ــداع واالبت ــكار واالكتش ــاف ّ
لمواهــب الناشــئة ،والعمــل علــى رعايتهــا بشــكل مســتمر ،وتهيئــة البيئــة الجاذبــة للناشــئة
ف ــي ممارس ــة هواياته ــم وتطوي ــر مهاراته ــم.
تعم ــل المؤسس ــة بجه ــد الكتش ــاف وتنمي ــة طاق ــات الناش ــئة وتقدي ــم الدع ــم له ــم ف ــي
ســـبيل االرتقـــاء بمهاراتهـــم ومعارفهـــم وتمكينهـــم ليكونـــوا مؤهليـــن لـــأدوار القياديـــة
ومواجهـــة تحديـــات المســـتقبل.
تنـــدرج ناشـــئة الشـــارقة تحـــت مظلـــة مؤسســـة ربـــع قـــرن لصناعـــة القـــادة والمبتكريـــن،
تتمي ــز بالمعرف ــة واإلب ــداع.
مواكبـــة بذلـــك رؤيـــة دولـــة اإلمـــارات فـــي بنـــاء أجي ــال
ّ

رؤﻳـــﺘــﻨــﺎ
ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أﺟﻴﺎل واﻋﻴﺔ وﻣﺆﺛﺮة

رﺳـﺎﻟـﺘـﻨﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت رﺑـــــﻊ ﻗـــــــﺮن ،ﻣـــﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣـــــﺞ
وأﻧﺸــــــﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺴﺘﺸﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌـــــــﺎون ﻣـــــﻊ ﺷﺮﻛـــــــﺎء ﻣﺤـــــﻠﻴﻴﻦ
وﻋﺎﻟــــﻤﻴﻴﻦ ،ﺑﻬـــــــــﺪف اﻛﺘﺸــــﺎف وﺗﻨﻤﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃـﺎﻗــــﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺌــــــﺔ
إﻣﺎراﺗـــﻴــﺔ ﻣﺤــﻔــﺰة ﻋﻠﻰ اﻹﺑـــﺪاع واﻻﺑـﺘـﻜــﺎر ﻟﺒــﻨــﺎء أﺟــﻴـــﺎل واﻋـــﻴــﺔ وﻣــﺆﺛــﺮة.

ﻗــﻴـﻤــﻨــﺎ
اﻟـﻤﻮاﻃــﻨﺔ
اﻹﺑـــــــــﺪاع
اﻻﺑﺘــﻜــــــﺎر
اﻹﺷـــــﺮاك
اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ
اﻟﺮﻋــــــﺎﻳـــــﺔ
اﻻﺳــﺘــﺪاﻣﺔ

ّ
يركــز مســار الرياضــة علــى التثقيــف الصحــي والجســدي للناشــئة،

وإكســابهم المهــارات التــي يحتاجونهــا فــي الرياضــات المختلفــة
المحليــة
وتأهيلهــم للمشــاركة فــي المســابقات والبطــوالت
ّ
والعالميــة.
ّ

يركــز مســار العلــوم والتكنولوجيــا علــى البرمجــة والروبــوت وتطبيــق

المحفــزة علــى
مفاهيــم ســتيم  STEAMمــن خــال خلــق البيئــة
ّ
اإلبــداع واالبتــكار.

يركــز مســار ريــادة األعمــال علــى اكســاب الناشــئة المهــارات الالزمــة

لحــل المشــكالت والتواصــل الفعــال وتشــارك المعرفــة ،كمــا
يســعى لترســيخ مفاهيــم التعلــم والتطــور الذاتــي مــدى الحيــاة.

يركــز هــذا المســار علــى اآلداب واللغــات بهــدف االرتقــاء بالذائقــة
األدبيــة لــدى الناشــئة وتنميــة الحــس األدبــي وحــب االطــاع.

يركــز هــذا المســار علــى الفنــون بأنواعهــا المختلفــة كالفنــون البصرية
والتطبيقيــة والتشــكيلية والفنــون األدائيــة والمســرح وغيرهــا مــن
الفنــون الجميلــة.

ﻣﻬﺎرات ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟـﻤـﻬـﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل:
• اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
• اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل
• اﻟﺘﻔﺎوض

• إدارة اﻟﻮﻗﺖ

• اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

أﻧﺸﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ
• ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

• ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
• ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻲ

• إرﺷﺎد وﺗﻮﺟﻴﻪ

ﻣﺳﺎرات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
• اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت
• اﻟﺮﻳﺎﺿـــﺔ

• اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
• اﻟﻔﻨﻮن

• رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل

