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توفر المدرسة البريطانية الدولية بيئة ودية ورعاية كاملة لجميع الطالب في مختلف المراحل  التعليمية حيث 

يولي المعلمون جل اهتمامهم  بتوجيه الطلبة لتحقيق أعلى المستويات األكاديمية  كما يضمن لكل طالب أفضل  

ذلك من خالل المناهج الثرية واألنشطة من مرحلة التأسيس وحتى التخرج و المعرفةفرص تحصيل العلوم و 

 .المدرسية المتنوعة

 

على تطبيق نهج وقيم ومعتقدات الدين اإلسالمي داخل المدرسة من خالل المناهج العربية طبقا لمنهج  نحرص

وزارة التربية بدولة الكويت والمتوافقة مع المناهج البريطانية المتبعة في بريطانيا والذي نحاكي فيها كل 

ح المجتمع ومختلف الجنسيات التي تلتحق بالمدرسة . كما أن عملنا الدؤوب والمتواصل في سبيل نجاح شرائ

 العملية التربوية هو هدفنا نحو الطالب وذلك من خالل تقديم الدعم والمشورة والتواصل اإليجابي .

 

أهدافهم المستقبلية وصقل إمكانياتهم لدولية فرصة قيمة لتحقيق ايعتبر التحاق  أطفالكم بالمدرسة البريطانية  

وقدراتهم ومهارتهم من خالل تطبيق المناهج البريطانية الثرية والمعترف بها دوليا مما يفتح لهم آفاقا كبيرة 

 . في المستقبل لمواصلة التعليم في أكبر الجامعات األجنبية

 

  



 

2 
 

 

 
 

 

 : رسالتنا
 

اإللهااااام والتواصاااال والتعاماااال مااااع عقااااول الطااااالب ماااان خااااالل معاييرعاليااااة لتعلاااايم الماااانهج البريطاااااني 

بنااااخ شخصاااية مساااتقلة ناجحاااة تساااهم فاااي و والاااذي يرتكاااز علاااى اللزاااة اإلنجليزياااة بدرجاااة مهماااة وتطاااوير

 بناخ غد مشرق  .

 

 :هدفنا 

نتطلاااع إلاااى تحقياااق الرياااادة باااين المااادارس األجنبياااة  فاااي دولاااة الكويااات بالساااعى الااادؤوب لبنااااخ الطالاااب 

وقااايم أصااايلة تحتااارم التناااول الثقاااافي   وتحقياااق المبااادل المفكااار مااان خاااالل منااااهج تعليمياااة متطاااورة   

مااان خاااالل جاااذب أفضااال المدرساااين مااان جمياااع أنحااااخ العاااالم لتقاااديم رساااالة   مؤشااارات الجاااودة العالمياااة

 .تعليمية تتماشى مع معايير المناهج البريطانية
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ات تحت إشراف يتضم المدرسة البريطانية الدولية عددا كبيرا من الطلبة من مختلف الجنس

 معلمين مؤهلين أكاديميا لتطوير وسائل التعليم لكل مرحلة تعليمية على حدى .

بسنواته  عتزاز لتألق واإلا ق بالمدرسة البريطانية الدولية فرصةنضمن لكل طالب التح

التكوينية، مع منهج مثير، ومجموعة من المرافق الرياضية، وحمام سباحة كبير وأنشطة خارج 

 .يةاليوم المناهج الدراسية

 الذي يشكل أساس منهجنا المنهج الوطني للغة اإلنجليزية تبع في المدرسة البريطانية الدوليةن

قائماً على الموضوعات التي يتم تدريسها في قسم التعليم  الدراسي؛ وقد صمم معلمونا نهجا

للمناهج  ام منهج كامبريدج و إدكسل الدولياألساسي. أما طالب المرحلة الثانوية فيخضعون لنظ

 الدراسية.

في المدرسة البريطانية الدولية، يحظى كل طالب بفرص كبيرة لتحقيق كامل إمكاناته والحصول 

يعتبر جواز سفر آمن لمواصلة التعليم وفرصة الدراسة  –على مؤهل بريطاني معترف به دوليًا 

 .والدولية في الجامعات اإلنجليزية

 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق 

 رسة المد ناظر
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 :  السنوات المبكرة: رياض األطفال

يكون نمو الطفل فى سنواته األولى سريعاً وصوال لسن الخامسة حيث يكون مؤشرا يدل على مستقبل الطفل 

التعلم . نحن نحرص على تهيئة بيئة آمنة في التطور و

وسعيدة لجميع األطفال تحفزهم على التعلم وتنمي قدراتهم 

  ومواهبهم حيث يتحقق ذلك بالعمل الجاد.

نشجع العمل الجماعي والصداقة من خالل التعلم واألنشطة 

والتفكيراإلبداعي حيث يتبع معلمونا المناهج الدراسية 

السنوات المبكرة والتي تنقحها الرابطة المناسبة في مرحلة 

البريطانية التعليمية في مرحلة التأسيس لتعزيز قدرات 

 واحتياجات الطفل مع الدعم المستمر المقدم في كل مرحلة.

 

كما نركز خالل السنة الدراسية على الجانب الشخصي والتنمية اإلجتماعية والعاطفية وتعليم الفنون والتصميم 

 والموسيقى. 

كل المناهج تدرس على أساس تحقيق اإلستفادة كما تهدف إلى جعل 

التعلم متعة والتدريب العملي على األنشطة والدروس المناسبة لتهيئة 

انخراط الطفل وانتقاله من مرحلة التأسيس إلى المرحلة اإلبتدائية 

 بسهولة تامة .
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 المرحلة األولى : المرحلة اإلبتدائية : 

 

يتبع الطالب في هذه المرحلة المنهج البريطاني الدولي حيث يعمل 

المدرسون على التركيز على أساسيات المناهج اإلنجليزية كما يوفر 

تصاالت لومات واإلد أخرى كتكنولوجيا المعاألخصائيون موا

 والفنون والموسيقى.

يدرس التالميذ اللزة العربية والدراسات اإلسالمية ويشاركون في 

 تحية العلم وترديد النشيد الوطني الكويتي كل صباح . 

للطالب في هذه المرحلة فرصة المشاركة في اإلحتفاخ بالثقافة 

مية عقولهم وقدراتهم تنالموسيقى. كما نعمل على  الكويتية من خالل

 .والكتابة تجهيزا للمرحلة الثانيةوتنمية مهارات القراخة 

تطوير شخصيتهم  وحب المشاركة والعمل الجماعي من خالل اللعب ودروس الموسيقى نشجع التالميذ على 

 والفن والدراما. 

الكرة وتعلم الساااباحة  كما نوفر لهم فرصاااة تعلم مهارات جديدة من خالل الرياضاااة واألنشاااطة البدنية كلعبة

وغيرها من األنشطة الرياضية المدرجة ضمن البرامج الدراسية حيث تحقق المتعة والمرح لألطفال وتشجيع 

 ق العمل وروح القيادة.يالمنافسة وتكوين فر

 

 :من الصف الثالث إلى السادس  –المرحلة الثانية  

الى المنهج نواصل في هذه المرحلة اتبال المنهج الدولي استنادا  

البريطاني حيث أن جميع المدرسين المتخصصين  يقدمون 

دروس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفن والموسيقى 

والتصميم والتكنولوجيا واللزة الفرنسية. كما يدرس الطالب اللزة 

 العربية والدراسات اإلسالمية.

صية تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا للطالب لتوطيد عالقاتهم الشخ

مع المدرسين وزمالئهم حيث تنمي مهاراتهم في التواصل 

اإليجابي  وتشجيع التفكير المستقل وكذلك في تحصيلهم العلمي 

في القراخة والكتابة والرياضيات والتكنولوجيا استعدادا للمرحلة 

 الثانوية واإلمتحانات الدولية .

البدنية وممارسة السباحة ونظام النقاط  لتعزيز الثقة كما يستمر الطالب في هذه المرحلة في ممارسة الرياضة 
 بالنفس وتنمية حس القيادة .
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 : 9الى  7المرحلة الثانوية من  - 3المرحلة األساسية 

نحن نسترشد بالمناهج الوطنية اإلنجليزية ونقدم مجموعة 

واسعة من المواد التعليمية المهمة في المرحلة الثالثة من الصف 

 .الصف التاسعالسابع الى 

 وتشااامل هذه المواد ل البيولوجيا والكيمياخ والفيزياخ وتكنولوجيا

تصااااااااااالت والتاااريا والجزرافيااا واإلنجليزيااة المعلومااات واإل

سية و التربية البدنية والفنون واللزة العربية  والرياضيات والفرن

للمتحدثين بها  واإلسالمية للطالب المسلمين( اللزة العربية لزير 

المتحدثين بها من الطلبة األجانب كما تدرس التربية اإلساااااالمية 

 .للطلبة األجانب المسلمين

 

 المرحلة الثانوية  المتقدمة : 

اللزة اإلنجليزية  الرياضيات  اللزة العربية )للناطقين بها(  

التربية اإلسالمية )للطالب المسلمين( والتربية البدنية هي 

تدرس أيضا مجموعة  ه المرحلة كماجميعها مواد إلزامية في هذ

ن مثل الفيزياخ مخرى يختار الطالب من بينها من المواد األ

والتاريا  والكيمياخ والبيولوجيا ودراسات األعمال واالقتصاد 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واللزة  ونوالجزرافيا والفن

 الفرنسية.

نحث جميع الطالب على اإلستقاللية واإلعتماد على النفس 

باستخدام مجموعة واسعة من المراجع لتلبية احتياجاتهم من 

 مجموعة كتب متنوعة إلى ألواح كتابة تفاعلية. 

طالبنا  سنويا من  ئالكامل ومعمل كمبيوتر. كما نكافتضم المدرسة ثالث مختبرات علوم جديدة ومجهزة ب
 جاد والتميز برحالت مثيرة داخل الكويت أو لوجهات دولية.خالل العمل ال
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 السلوك واإلنضباط :

ب بشاااااكل مميز عندما يتم تلبية احتياجاته الشاااااخصاااااية واالجتماعية والعاطفية وعندما تكون البيئة الينمو الط
 المحيطة به سليمة وتحتوي على سلوك جيد وايجابي.

يحتاج الطالب إلى التعلم على احترام وجهات نظر اآلخرين ومشاعرهم واحتياجاتهم وحقوقهم وتأثير سلوكهم  
 لناس واألماكن واألشياخ المحيطة بهم.على ا

نتوقع من جميع الطلبة بمدرستنا تطبيق معايير عالية من السلوك اإليجابي في جميع المراحل الدراسية حيث  
 حترام والمساعدة  تجاه اآلخرين بطرق متنوعة. على حسن السلوك واإل يتم تشجيع وحث الطلبة

ق أو أي سلوك عدواني فورا وبطريقة حازمة من قبل إدارة المدرسة الئايتم التعامل مع سوخ السلوك أوالزير 

 والمتخصصين.

 

 واإلنصراف : :اإللتزام بمواعيد الحضو

األطفال  صباحاً. ينتهي طالب رياضالسابعة يجب أن يصل الطالب إلى المدرسة في وقت ال يتجاوز الساعة 
 15ل2بتدائية والثانوية يومهم في الساعة بعد الظهر  وينتهي طالب المرحلة االالواحدة واالستقبال في الساعة 

 بعد الظهر.

على استعداد للتعلم بشكل جيد. في حالة غياب أي وون جميع الطالب في الوقت المحدد ومن المتوقع أن يك
 ة ما يثبث غياب الطالب وذلك بتقرير أو شهادة طبية. دارة المدرساألمر أن يقدم إلطالب يجب على ولي 

 على التعلم والدرجات والتقريرالدراسي السنوي كما ال يسمح بأي غياب غير مبرر. للحضور تأثير مباشر

 

 :الزي المدرسي

أوقات المدرسة حيث يتوفر الزي المدرسي في متجر يجب أن يرتدي جميع الطلبة الزي المدرسي في جميع 

 المدرسة من األحد إلى الخميس خالل ساعات العمل. 

 وللحفاظ على الزي الشخصي لكل طالب يرجى من ولي األمر كتابة اسم وصف الطالب عليه.
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 دات مهمة للزي المدرسي :شاإر

  يجب أن يرتدي جميع الطالب الزي المدرسي بشكل صحيح وأنيق علما بأنهم يمثلون المدرسة عند ارتدائه.  

  يجب أن يكون شكل الطالب وهندامه خالل اليوم الدراسي نظيفا وأنيقا كما يجب أن يكون شعر األوالد

 قصيرا وشعر البنات مربوطا بشكل جميل . 

 . يجب قص األضافر ويمنع منعا باتا طالخ األضافر للبنات بكل المراحل 

  عة يد لو وجدت.كتفاخ بساالثمينة مثل الذهب وغيره واإل الجوهراتال يسمح بارتداخ 

  لوحظ عدم ارتدائه للزي المدرسي بالشكل الالئق بالمدرسة أو قد يتم  إذايتم استدعاخ ولي أمر الطالب

 إرساله الى المنزل للتزيير.

 :النقل المدرسي

 توفر المدرسة وسائل النقل للطلبة لجميع المناطق للوجهة الواحدة أو للوجهتين حسب اختيار ولي األمر .
 

 اجتماعات أولياء األمور والتقاريرالمدرسية:

تعقد اجتماعات أولياخ أمور الطلبة على أساس منتظم قبل االمتحانات  ويتم إصدار التقارير الدراسية في 

شهر يناير وشهر يونيو بعد االمتحانات والتقييمات مباشرة كما يمكن ألولياخ األمور عند وجود أي استفسار 

 أو مكتب مدير المدرسة.ئة التدريس من خالل رئيس القسم تحديد موعد لمقابلة أعضاخ هي

 

 األنشطة المدرسية : 

تتوفر مجموعة من األنشطة المدرسية للطالب  تتم هذه األنشطة بعد انتهاخ الدوام الرسمي لمدة تصل إلى 

شجيع الطالب على تعزيز يتم توالرياضية واألكاديمية  األنشطةساعة واحدة وتشمل مجموعة متنوعة من 

جتماعي والمتعة . ال يتم توفير خدمة النقل المدرسي حيث ال بالمنافسة الودية  والتطور اإلواالستمت تهممهارا

 .يرجى اصطحاب األطفال شخصيا من المدرسة بعد انتهاخ النشاط 

 

 نظام النقاط التشجيعية : 

 التعاون نتماخ وتعزيز الثقة ويتم تشجيع الطلبة عن طريق نقاط ودرجات تشجيعية  لمنحهم الشعور باإل

 نشطة الرياضية كمكافآت لإلنجاز أو الجهد أو الرعاية أو غيرها.المشاركة في المدرسة من خالل األ وروح

  يتم تخصيص لون لجميع الطالب يميزهم فيما بينهم عن طريق ارتداخ ربطة عنق متاحة في قسم الزي

 .المدرسي كما ينبزي أن يرتديها الطالب خالل اليوم الدراسي أو األنشطة
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تتوفر بالمدرسااة مجموعة من المرافق المهمة لكل مرحلة دراسااية وهي تعليمية  محفزة   آمنة ومناساابة لكل 

يتم حجز منطقة منفصاالة لألطفال األصاازر ساانا حيث يمكنهم اللعب  طفل ومرحلة حسااب إحتياجاته التعليمية.

 بأمان.

مختبرات العلوم المتخصااااصااااة واسااااتوديوهات الدراما  ثالثتوفر المدرسااااة للطلبة من الصااااف الثالث من 

تصاااالت الذكية والمكتبة ومنطقة الصااالة الرياضااية الداخلية وحمام سااباحة ولوجيا المعلومات واإلوأجنحة تكن

 .داخلي

هناك مركز موسيقى متخصص مجهز تجهيزاً جيداً للفن يوجد باإلضافة إلى مرافق مبنى المدرسة الرئيسية  

 والتصميم.
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 "لعمل.اعم اإليجابي لكل فريق دقدم اليوخبرة عالية و لمدرسة باحترافيةاالناظر  قودي“ 

 ،عرفتهممفي إيجابي يمكن الطالب من تطوير االمدرسة البريطانية الدولية جو ثق عمي“ 

 ".احترام الذات و تعزيز الثقة بالنفس

 " تعمل المدرسة بشكل جيد في جميع نواحيها " 

ميع الموظفين في المدرسة البريطانية الدولية متعاونون جدا وأشعر بأن طفلي يتلقي ج " 

يق معلميه كما يخبروننا بجميع تطوارته من خالل رعن طكل ما يحتاجه من معلومات 

 .(8)ولي أمر طالب الصف   تواصلهم المستمر "
 

لتعلم واللعب لطالب السنوات المدرسة البريطانية الدولة مدرسة رائعة تطبق مفاهيم ا" 

أولياء أمور  -" أيضا األولى مما يجعلهم يستمتعون بالتعلم ويحبون معلميهم والمدرسة

 ."طلبة مرحلة رياض األطفال 

والد  -ها مدرسة جيدة حقا" نإالمدرسة البريطانية الدولية ،  يفنحن سعداء جدا " 

 .Y5الطالب 
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  :التسجيل 

هي مدرسة أكاديمية توفر المنهج البريطاني   الطالب المسجلين بها  قادرين البريطانية الدولية مدرسة ال

على التعامل مع متطلبات هذا المنهج حيث اللزة اإلنجليزية هي المادة األساسية والمتعامل بها داخل 

 أو احتياجات خاصة. المدرسة كما ال توفر المدرسة الدعم لذوي صعوبات تعليمية محددة

يتم اختبار الطالب قبل تسجيله بصفوف المدرسة باستخدام اختبار الدخول لتقييم ما إذا كان مناسبًا للتسجيل 

 بالمدرسة وبالمرحلة العمرية المناسبة.

 التقييم : 

يتألف التقييم من اختبار يتم فيه تقييم تركيز الطالب  المستوى األكاديمي  المهارات العملية والتركيز 

 . والحركي الذهني

مع ولي األمر إن أمكن ذلك كما يتم مناقشة  المدرسي السابق للطالب ومناقشته التقريريتم طلب نسخة من 

ي عائق يحيل دون تسجيل الطالب أو أي أمور تأديبية ألطالب اذا كان هناك شروط القبول مع ولي أمر ا

 .سابقاسابقة في سجل الطالب أو سلوكية 

 المرحلة التعليمية ومدير المدرسة ولن يسمحقرار قبول تسجيل الطالب في المدرسة مع مدير يناقش 

 بنجاح.التقييم ختبار ابتسجيل أي طالب إال بعد اجتياز 

إذا اجتاز الطالب اختبار التقييم  يتم مخاطبة ولي األمر  و يرفق خطاب القبول مع األوراق المطلوبة إلى 

 كرسوم تسجيل مبدئية. KD 100قسم المحاسبة بالمدرسة حيث يتم دفع مبلغ 

المعتمدة من وزارة التعليم المذكورة سابقا واليمكن تسجيل الطالب بالمدرسة دون استيفاخ كافة الشروط 

 وإدارة المدرسة .

 

  دينار كويتي غير مسترجعة 25رسوم التسجيل 
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 االوراق المطلوب: 

 

 دينار كويتي غير مسترجعة(  25دينار كويتي رسوم التسجيل )+  100 -1

 صورة شخصية للطالب 2عدد  -2

 صورة البطاقة المدنية للطالب   األم واألب -3

 صورة جواز سفر الطالب   األم واألب  -4

 صورة عن شهادة الميالد -5

 صورة عن دفتر التطعيمات  -6

 آخر شهادة دراسية من المدرسة السابقة  -7

 المدرسة السابقةبراخة ذمة من  -8

 الملف الصحي من المدرسة السابقة -9
 

 : عمارسلم األ

 أشهر 6سنوات و 3 أولى روضة

 أشهر 6سنوات و 4 ثانية روضة

 أشهر 6سنوات و 5 الصف األول

 أشهر 6سنوات و 6 الصف الثاني

 أشهر 6سنوات و 7 الصف الثالث

 أشهر 6سنوات و 8 رابعالصف ال

 أشهر 6سنوات و 9 الصف الخامس 

 أشهر 6سنوات و 10 الصف السادس

 أشهر 6و سنة 11 الصف السابع

 أشهر 6و سنة 12 الصف الثامن

 أشهر 6و سنة 13 الصف التاسع

 أشهر 6و سنة 14 الصف العاشر

 أشهر 6و سنة 15 الصف الحادي عشر

 أشهر 6و سنة 16 الصف الثاني عشر
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 ++965 22219245, +965 2221924  

23910064    -فاكس  

  شارل ابن تيمية   قطعة 9 – الفحيحيل – الكويت 

 

 : www.ibskuwait.com 

               : info@ibskuwait.com 

   ibs_kuwait           ibskuwait 
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