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سج�ل للعام 
ّ
2024-2023الموض�ع : ال�

األها�� ال�رام،

ورحمة هللا و�ر�اته،الم عل��مالّس 

ّ �شكر�م ع� 
� ات��� �ك اس�� لدعم رحلة تطّور أبنائ�م ونمّوهم. اخت�ار�م أ�اد�مّ�ة ابن رشد الوطنّ�ة ك��

ّ �الّرغم من أهمّيته،،  �ستهدف األ�اد�مّ�ة حص�ل األ�اد���
ّ
� .  ما هو أ�عد من الت

�شجيع علمائها ع� تط��ر  فتو�� جّل اهتمامها ��

ة مهاراتهم األساسّ�ة � نظ�م، وتحّمل المسؤولّ�ة، و ذخ��
ّ
خط�ط، والت

ّ
�ات الت

ّ
حد

ّ
ممارسات  األ�اد�مّ�ة  عّمقت�ما  . المثابرة، و�دارة الت

دة من ح�اتنا داخل األ�اد�مّ�ة وخارجها م�ادرة العقلّ�ة  
ّ

مائّ�ة لتطول جوانب متعد
ّ
زة للجميع ،  الن

ّ
. بهدف توف�� ب�ئة آمنة ومحف

�  فهذا هو المستق�ل ونهج ابن رشد 
سمون  ��

ّ
� ي� �عقلّ�ة دولّ�ة. بناء علماء مهنّي��

طّو�� وخدمة المجتمعنحو اهتماما  هذا العام، ستو�� األ�اد�مّ�ة
ّ
�  ،  تط��ر م�ادرة العمل الت

ا�ات  ح�ث يب�� سات مع مؤّس الف��ق ��

� تحقيق أهداف الم�ادرة. هذا 
� لّب صقل شخصّ�ة علمائنا  برنامجا اخت�ارّ�ا، �ل�شاطا ل�س  مجتمعّ�ة متنّوعة تعي�نا ��

�صّب ��

خص�ّ 
ّ

اتهم الش � تغي�� مجتمعهم والعالم من حولهم. تهم تجاە المساهمة اإل�جاب�ّ ووعيهم �مسؤوليّ ة و�ناء خ��
ة ��

�لوما 
ّ

الد من �لّ�ة  الّرابع  فوجها  تخ��ــــج   �
�� األ�اد�مّ�ة  تحتفل  �  و�ذ 

هذا عام�� بتخ��ــــجها  لتفخر  المدرسة ،  من  الّسادس  الف�ج 

غةالمتوّسطة، فقد �لغت  
�
� ع� شهادة الّسنوات المتوّسطة ثنائّ�ة الل ،  % MYP Bilingual Certificate (100(  �س�ة الحاصل��

غات ومتفّوق أ�اد�مّ�ا تجس�دا لرسالة األ�اد�مّ�ة نحو  
�
د الل

ّ
. بناء ج�ل متعد

، ح� � ّ اء وأ�فاءف��ق من ت����ّ الث يتكّون  �ست�مل األ�اد�مّ�ة بناء ف��قها المم�� � خ�� � العمل  من حول العالم،��
ذوي �اع ط��ل ��

مة ال��الور�ا  
�

�لوما، ضمن فرق  مع منظ
ّ

� الّسنوات المتوّسطة والد � برنام��
، أو اعتماد المدارس. تط��ر  �� � م��

�
المناهج، أو تدر�ب المعل

اشئة. 
ّ
ّ�ة لعلمائنا الن

ّ ة ال�� فخورون بتوف�� هذە الخ��

� �استمرار �سج�ل أبنائهم  عام  ضمن استعداداتنا لل �ّرم بالقادم، نأمل من األهل الّراغب��
ّ
ل�ّل طفل  تعبئة نموذج حجز المقعد الت

عة  ،، و�رسال �سخة للمكتب اإلداريّ ع� حدة
ّ
سخة األصلّ�ة موق

ّ
سج�ل �ال�

ّ
� .  أّما الّراغب2023.05.04ق�ل  وتزو�د قسم ال� ��  �

�� 

 أطفال �سج�ل 
ّ

ت�ب اإلجراءات ال� صال مع المكتب اإلدارّي ل��
ّ
�ّرم �االت

ّ
ين، الت

ّ
زمة. مستجد

� تنم�ة أبنائ�م. 
�ك �� د الخ�ارات، �حذونا األمل أن تح�� أ�اد�مّ�ة ابن رشد الوطنّ�ة �دوام ثقت�م ك��

ّ
و��نما تتعد

دمتم �حفظ هللا ورعايته، 

فؤاد مجدالوي 

المدير العام


