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“We have a responsibility to equip our students with new skills 
and knowledge that will help them pursue excellence and 
success in the future. The ‘Dubai Schools’ initiative represents a 
new phase in our long-term education plan created to support 
the sustainability of our development journey.”
His Highness Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum



I am proud to say that our American curriculum school is committed to building strong and vibrant 
academic, artistic, and athletic programs which engage students in the process of learning, setting goals 
and striving to meet them, and taking ownership over their challenges and successes as they make progress 
toward their attainment targets. Based on the Common Core State Standards, the Dubai Schools 
curriculum integrates the UAE National Standards with a large focus on Arabic, Islamic, and English 
language and literacy through an interdisciplinary teaching approach. This approach allows our students, 
who are predominantly English language learners, to improve their comprehensive capability and academic 
ability in both English and Arabic. Our curriculum also emphasizes holistic education, the wholeness and 
relevance of knowledge and the building of basic skill sets across all discipline areas. To invigorate students’ 
interests, teachers will be using using Project Based Learning, STEAM, computational and design thinking 
processes, as this will help them to inquire with skills training support, the integration of different subjects, 
and social practice.

At DSM we believe that the four walls of our buildings do not determine a student’s success but rather the 
relationships built and contributions made. We are both privileged and humbled to be a partner with 
parents, our sister schools within the Taaleem Group, and the Dubai Government as we collectively build 
the foundation of your children’s character in a climate of support, encouragement, and intellectual risk 
taking.  We believe that education is about building relationships between peers as they journey towards 
success, between students and teachers as they work together both inside and outside the classroom, and 
between our faculty and families as they work both collaboratively and cooperatively towards reaching 
common goals aligned to the mission and vision of our school. We work hard to structure our programs and 
recruit our faculty and staff with these in mind.

Dubai Schools Mirdiff is home to a tight-knit community where everyone matters and diversity and 
collaboration are celebrated. This supportive community will empower students to find their voice as they 
hone their personal and academic skills to build lifelong relationships on their path to being successful 
global citizens who contribute in a positive way to the world that surrounds us.

When you visit our school, I am confident you will feel the strong sense of community and care for one 
another. You will also be able to observe the passion and energy that our staff have for their work, which 
drives our commitment to providing an outstanding and impactful education for our students.

I look forward to welcoming you to Dubai Schools Mirdiff.  Please stop by and say hello.

Respectfully,

Aimee Fleming
Principal

As-salamu alaykum, welcome to Dubai Schools Mirdiff. 

It is a great honor for me to become the Principal of Dubai Schools Mirdiff (DSM), a 
growing community of around 800 students and 100 staff.

I would like to think our community is a place where everyone feels welcome and comes together to support 
and encourage each other and share our desire to make learning irresistible.

When we look at our students, we do not just see who they are now, but also envision who they can become 
in the future. Every day, in every lesson, we will strive to align learning experiences with our students’ 
passions and interests, stimulate and challenge their thinking, push their creativity and build their 
confidence, and prepare them with the skills and ability to effectively navigate change and be successful in 
rapidly changing environments. We also love and understand that all students learn in different ways and 
have unique talents and skills. Our task, as a school, is to find out how our students learn best and to tailor 
instruction to meet each child’s specific needs.

 

WELCOME
from the Principal



High standards of Arabic language, Islamic studies and UAE social 
studies, science and technology
Dubai Schools - Mirdif offers an American curriculum based on the New York State Education 
Department (NYSED). The Elementary School curriculum builds upon young children’s natural curiosity and 
enthusiasm for learning towards developing these traits to their fullest potential. The Middle School 
provides a transition for the students, while enabling them to take command of their own learning. Our 
academic selections include core courses that are required of all students and exploratory choices which is a 
rotation of drama, computers, art and music throughout the school year. The High School curriculum, which 
leads to an American High School Diploma, allows students to choose from a range of electives to meet their 
interests, talents and aspirations. Students have the choice to take one or more of the Advanced 
Placement (AP) courses. These courses offer students an opportunity to engage in deep academic inquiry 
and to explore new material.  

CURRICULUM

To be a beacon of Academic 
Excellence
Combining an inquisitive teaching approach and 
future-focused skillset delivery, we work 
hand-in-hand with the community to nurture 
students to become independent and empathetic 
learners. We offer an American education that will be 
guided by Arabic principles, Islamic values, science 
and technology, which will foster future-ready 
graduates, driven by pride and tolerance.

MISSION

Dubai Schools – Mirdif, offers educational facilities from KG1 to Grade 12. The duration of our Academic Year 
2022-23 will offer primary grades KG1 to Grade 5, with additional grades opening every year.

GRADES



FUTURE READY
Equipping students with the necessary life skills to face future challenges, 
both national and global, with resilience, while encouraging them to be ambitious 
self-directed learners.

TRUST & RESPECT
Developing a home-school relationship based on trust and respect, while 
fostering a welcoming school environment in order for every student to flourish 
and every parent to feel reassured. Bringing empathy into our classrooms and 
embedding it as a core value. 

COLLABORATION AND INCLUSION
Working together with education partners, parents and the wider community 
to achieve shared goals, making every member of the school community feel valued. 
Cultivating an inclusive culture that recognizes and honors individuals’ strengths 
and abilities.

CULTURAL PRESERVATION
A dynamic and forward-thinking learning system that is rooted in the Emirati 
culture. Guided by Arabic and Islamic values to further foster a culture of strong 
identity and tolerance, while maintaining a global outlook.

ACADEMIC EXCELLENCE
A strong international curriculum that prepares and inspires students to 
contribute positively towards the future in a caring and inclusive environment. 
High-quality innovative education will be delivered to equip students with 
essential problem solving, critical thinking and life skills, so that they graduate with 
a thorough understanding of the world they will inhabit and lead in their future. 

KG1 & KG2
Monday to Thursday
7:45am to 1pm
 
Grade 1 - Grade 4
Monday to Thursday
7:45am to 2:30pm

All Grades
Friday 
7:45am to 12pm

VALUES

SCHOOL
HOURS 



FACILITIES

2 Science Labs 

ICT Lab 

STEM/STEAM Room

Medical Clinic 

Music Room 

Art Room

Library

Outdoor Football Fields

2 Outdoor Shaded Play Areas

Swimming Pool 

Indoor Multi-purpose Hall

Canteen

Male & Female Prayer Rooms



Dubai Schools and Taaleem have contracted STS, a highly experienced and established bus transportation 
company. All vehicles used by STS follow the strictest Road & Transport Authority (RTA) safety standards and 
guidelines. 

All bus drivers are highly experienced and authorised and trained by the RTA. A bus guardian also travels with 
each vehicle and all buses feature a tracking system for the purposes of our students’ safety.

UNIFORMS

SCHOOL
TRANSPORT

Our students have access to healthy meal and beverage options at our fully 
equipped campus cafeteria which is managed by Leela’s lunches, school 
food experts. 
Our balanced, tasty and 'fun' meals include hot lunches of varied cuisines 
and a variety of snacks. 

SCHOOL LUNCHES

UNIFORMS



FEE
STRUCTURE
* Fees are inclusive of transportation and uniform
   (terms and conditions apply)
* Fees are subject to KHDA approval
* Grade 5 onwards will open from 
   Academic Year 2022-23

SCHOLARSHIPS
Scholarships are available for UAE nationals (terms and 
conditions apply). Please contact our admissions team for more 
information. 

Nouf Alhawi 
Admissions Manager
Dubai Schools Mirdif
E: admissions@dubaischools-mirdif.ae
M: +971 4 236 0103 

Grade Term 1 Term 2 Term 3 Total

KG1 11,960 8,970 8,970 29,900

KG2 12,960 9,720 9,720 32,400

Grade 1 13,880 10,410 10,410 34,700

Grade 2 13,880 10,410 10,410 34,700

Grade 3 14,223 10,666 10,666 35,555

Grade 4 14,463 10,846 10,846 36,155

Grade 5 15,520 11,640 11,640 38,800





سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم

واالرتقاء  بحياتنا  النهوض  في  وأثره  العلم  قيمة  ندرك  ”نحن 

على  اليوم  ونعمل  كبر،  أ ومهمتنا  كبيرة  طموحاتنا  بمستقبلنا. 

البيئة  خلق  خالل  من  األفضل  للمستقبل  الجيل  هذا  تأسيس 

التعليمية التي تعينهم على تحقيق هذه الطموحات“.



رسالة ترحيبية
من المديرة

السالم عليكم وأهالً بكم في مدارس دبي مردف،

إنــه لشــرف عظيــم ـلـي أن أشــغل منصــب المديــر لمــدارس دـبـي مــردف، والتــي ُتشــكّل 
مجتمعاً متنامياً يضّم نحو 800 من الطلبة و100 موظف.

يطيــب لــي أن أصــف مجتمعنــا بأنـّـه المــكان الــذي يشــعر فيــه الجميــع بالترحيــب، وحيــث يجتمــع الــكّل لتبــادل الدعــم والتشــجيع فــي مــا 
بينهم، ومشاركة رغبتنا في جعل مهمة التعلّم أمراً في غاية التشويق.

حيــن ننظــر إلــى طلبتنــا، نحــن ال نــرى مــن هــم اليــوم فقــط، بــل نضــع فــي تصّورنــا مــن ُيمكنهــم أن يصبحــوا فــي الغــد. كل يــوم وفــي كل درس، 
نحــن نســعى إلــى مواءمــة تجــارب التعلــم مــع شــغف طلبتنــا واهتماماتهــم، وتحفيــز تفكيرهــم والتحّديــات التــي يفرضهــا، ودفــع إبداعهــم 
وبنــاء ثقتهــم، وإعدادهــم بالمهــارات والقــدرة عـلـى اختبــار التغييــر بفعاليــة، وأن يكونــوا ناجحيــن ـفـي البيئــات التــي تشــهد متغّيــرات 
حثيثــة. كمــا يطيــب لنــا أيضــاً أّن جميــع طلبتنــا يتعلّمــون بطــرق مختلفــة ولديهــم مواهــب ومهــارات فريــدة. كمدرســة، بــل ونشــّجع علــى 

ذلك، إذ تتجلّى مهمتنا في معرفة أفضل نهج لتعليم طلبتنا وتخصيص التعليمات وفق االحتياجات الخاصة لكل طفل.

يحدونــي الفخــر بــأن أقــول إّن مدرســتنا ذات المنهــج األمريكــي تلتــزم ببنــاء برامــج أكاديميــة وفنيــة ورياضيــة قويــة وحيويــة تعمــل علــى 
إشــراك الطلبــة ـفـي عمليــة التعليــم وتحديــد األهــداف والســعي إـلـى تحقيقهــا، وتحّمــل مســؤولية تحّدياتهــم ونجاحاتهــم. اســتناداً إـلـى 
معاييــر الدولــة األساســية المشــتركة، يدمــج منهــج مــدارس دبــي المعاييــر الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع التركيــز بشــكل 
كبيــر علــى اللغــة العربيــة والتعاليــم اإلســالمية واللغــة اإلنجليزيــة والتثقيــف مــن خــالل نهــج تعليمــي متعــّدد التخّصصــات. ُيتيــح هــذا 
النهــج لطلبتنــا، الذيــن يتلّقــون تعليمهــم باللغــة اإلنجليزيــة بشــكل أساســي، تحســين قدراتهــم الشــاملة واألكاديميــة باللغتيــن اإلنجليزيــة 
والعربيــة. كمــا ُيركّــز منهجنــا عـلـى التعليــم الشــامل، وتكامــل المعرفــة وأهميتهــا، وبنــاء مجموعــات المهــارات األساســية ـفـي جميــع 
المجــاالت. لتنشــيط اهتمامــات الطــالب، يســتخدم المعلّمــون أســلوب التعليــم التفاعـلـي القائــم انخراطهــم ـفـي العمليــة التعليميــة، 
وجملــة العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والفنــون والرياضيــات، واإلجــراءات القائمــة علــى الحاســوبية والتصاميــم، إذ يســاعدهم ذلــك 

على تنمية روح التساؤل مع دعم للمهارات وصقلها، ودمج الموضوعات المختلفة، والممارسات االجتماعية.

نحــن فــي مــدارس دبــي مــردف نؤمــن أن جــدران مبانينــا ال ُتحــّدد نجــاح الطالــب، بــل العالقــات التــي ُتبنــى والمســاهمات التــي ُتقــّدم. نحــن 
نشــعر بأنّنــا محظوظــون لكوننــا شــركاء مــع أوليــاء األمــور والمــدارس الشــقيقة ضمــن مجموعــة مؤسســة تعليــم وحكومــة دبــي، حيــث 
نُســاهم بشــكل جماعــي ببنــاء أســاس شــخصيات أطفالكــم ـفـي منــاخ مــن الدعــم والتشــجيع والمخاطــرة الفكريــة. نحــن نؤمــن بــأن 
ــق ببنــاء العالقــات بيــن األقــران أثنــاء رحلتهــم نحــو النجــاح، وبيــن الطــالب والمعلميــن أثنــاء عملهــم معــاً داخــل الفصــل  التعليــم يتعلّ
الدراســي وخارجــه، وبيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والعائــالت أثنــاء عملهــم بشــكل تعاونــي للوصــول إلــى أهــداف مشــتركة تتوافــق مــع 
مهّمــة مدرســتنا ورؤيتهــا. نحــن نعمــل بجــد لبنــاء برامجنــا وتوظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن واضعيــن فــي اعتبارنــا كّل مــا 

سبق.

مــدارس دبــي مــردف هــي موطــُن مجتمــٍع مترابــط، حيــث يحظــى الجميــع باألهميــة ونحتفــي بالتنــّوع والتعــاون. ُيمكّــن هــذا المجتمــع 
الطلبــة مــن إيجــاد صوتهــم وتحديــد رؤيتهــم وهــم يمضــون فــي رحلــة صقــل مهاراتهــم الشــخصية واألكاديميــة لبنــاء عالقــات تــدوم مــدى 

الحياة من خالل مسيرتهم نحو أن ُيصبحوا مواطنين عالميين ناجحين يساهمون في العالم المحيط بنا بإيجابية.

أنــا عـلـى ثقــة مــن أنكــم عنــد زيــارة مدرســتنا ســوف تلمســون بقــوة حــس التعاضــد ـفـي مجتمعنــا واالهتمــام المتبــادل بيــن جميــع 
مكّوناتــه. كمــا ســتتمكّنون مــن مالحظــة الشــغف والطاقــة التــي يتمتــع بهــا موظفونــا، والفضــل بهــذا يعــود إلــى التزامنــا بتوفيــر تعليــم 

متميز وفّعال لجميع طلبتنا.

أتطلّع إلى الترحيب بكم في مدارس دبي مردف. وأتشّرف بزيارتكم.

مع أطيب التحيات،

إيمي فليمينغ
المدير



الدراســات  اإلســالمية،  الدراســات  العربيــة،  باللغــة  يهتــم  المســتوى  عــالي  تعليــم 
االجتماعية في اإلمارات والعلوم والتكنولوجيا 

تقــدم مــدارس دبــي - مــردف، منهاجــاً أمريكيــاً معتمــداً مــن واليــة نيويــورك NYSED. ويســتند المنهــاج الدراســي فــي المرحلــة االبتدائيــة 
علــى الفضــول الطبيعــي لــدى األطفــال وشــغفهم وحبهــم الكبيــر للتعلــم ويســعى بالتــالي لتطويــر إمكاناتهــم وتأسيســهم لالنتقــال إلى 
المرحلــة المتوســطة. وتركــز المرحلــة المتوســطة علــى بنــاء قــدرات ومهــارات الطلبــة التــي تمكنهــم مــن تــولي عجلــة القيــادة في رحلتهــم 
التعليميــة. ويشــمل المنهــاج المــواد األكاديميــة األساســية التــي يجــب أن يســتكملها جميــع الطلبــة الملتحقيــن في المدرســة، باإلضافــة 
إلى مــواد إثرائيــة فصليــة يختارهــا الطلبــة مثــل الدرامــا والكمبيوتــر والفــن والموســيقى. وفي نهايــة المرحلــة الثانويــة، يحصــل جميــع 
الطلبــة علــى شــهادة دبلــوم الثانويــة األمريكيــة. ويمكــن للطلبــة دراســة مــواد إضافيــة إختياريــة لتلبيــة اهتماماتهــم ومواهبهــم ومهاراتهــم. 
كمــا توفــر مــدارس دبي خيــار االلتحــاق بمجموعــة مــن المــواد المتقدمــة (Advanced Placement – AP) وللطلبــة إمكانيــة التســجيل 
بأكثــر مــن مــادة متقدمــة حســب رغبتهــم وقدراتهــم األكاديميــة إذ توفــر هــذه المــواد المتقدمــة مســتوى أكاديميــاً أعلــى وتســاعد الطلبــة 

في التعمق في دراسة وتحليل مختلف المواد. 

المنهاج

أن نكون منارة التميز األكاديمي
مــن خــالل اتبــاع نهــٍج تعليمــي يقــوم عـلـى حــب االســتطالع وبنــاء 
مهــارات تواكــب المتطلبــات المســتقبلية، فإننــا نعمــل بالتعــاون 
أفــراد المجتمــع لنعــد طلبــًة مندفعيــن للعلــم والمعرفــة. إذ  مــع 
اللغــة  بمبــادئ  يسترشــد  أمريكيــاً  منهجــاً  دبي  مــدارس  تقــدم 
إلعــداد  والتكنولوجيــا  العلــوم  وأســس  اإلســالمية  القيــم  العربيــة، 

طلبة مستعدين للمستقبل ومدفوعين بقيم الفخر والتسامح.

رسالتنا

مدارس دبي - مردف  من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر، وتفتتح في العام الدراسي 2022 - 2023 صفوفها 
الدراسية من مرحلة الروضة حتى الصف الخامس وسيتم افتتاح الصفوف األعلى تباعاً كل سنة.  

المراحل الدراسية



االستعداد للمستقبل
نســعى لتأســيس بيئــة تعليميــة تســهم في إثــراء تجربــة الطلبــة وتزويدهــم بالمهــارات الحياتيــة التــي 
وتعزيــز  وعالميــاً،  محليــاً  المتغيــرات  مــع  والتكيــف  المســتقبل  تحديــات  مواجهــة  عـلـى  تعينهــم 

طموحاتهم وإيمانهم بذاتهم.

الثقة والتعاطف
ترســيخ عالقــة أساســها الثقــة واالحتــرام المتبــادل بيــن المدرســة والمنــزل، وخلــق بيئــة مدرســية 
حاضنــة وآمنــة تســهم في ازدهــار الطلبــة، مــع إرســاء قيــم التعاطــف داخــل فصولنــا الدراســية ودمجهــا 

كقيمة أساسية.

التعاون والدمج
العمــل مــع الشــركاء وأوليــاء األمــور وكافــة أطــراف المجتمــع لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن خــالل 
ثقافــة حاضنــة للجميــع، ومعــززة للقــدرات والجهــود الفرديــة، ومحفــزة لدمــج جميــع الطلبــة بمختلــف 

احتياجاتهم وقدراتهم ضمن بيئة تعليمية متميزة.

الحفاظ على الهوية الثقافية
نظــام تعليمــي يســتند علــى الثقافــة اإلماراتيــة، ويســتلهم الهويــة وقيــم التســامح مــن القيــم العربيــة 
االستشــرافية  والرؤيــة  بالديناميكيــة  يمتــاز  عالمــي  بمنظــور  يتميــز  الوقــت  نفــس  وفي  واإلســالمية، 

المستقبلية.

التمّيز األكاديمي
منهــاج تعليمــي عالمــي المســتوى يســهم في إعــداد الطلبــة وإلهامهــم للمســاهمة بشــكل إيجــابي في 
المســتقبل ضمــن بيئــة تســودها الرعايــة، وتركـّـز علــى الجــودة في تقديــم خدمــة تعليميــة مبتكــرة لتزويــد 
الطلبــة بالمهــارات الحياتيــة األساســية مثــل مهــارات حــل المشــكالت والتفكيــر النقــدي وغيرهــا مــن 

المهارات التي تؤهلهم للتخرج بفهم شامل للعالم ومتطلباته االجتماعية واالقتصادية.

قيمنا

ساعات 
الدوام المدرسي 

مرحلة رياض األطفال
اإلثنين - يوم الخميس

ً من 7:45 صباحاً حتى 1 ظهرا
 

الصف األول - الصف الرابع
اإلثنين - يوم الخميس

من 7:45 صباحاً حتى 2:30 ظهراً 

لجميع الصفوف
يوم الجمعة

من 7:45 صباحاً حتى 12 ظهراً



المرافق

مالعب كرة قدم خارجية

منطقتان لعب خارجية مظللة

مسبح

صالة داخلية لمختلف األنشطة

مقصف

مصلى لإلناث وآخر للذكور

مختبران للعلوم

مختبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

قاعة العلوم

عيادة طبية

قاعة الموسيقى

قاعة الفنون

مكتبة



تعاقدت مدارس دبي ومؤسسة تعليم مع شركة المواصالت STS ، وهي شركة ذات خبرة عالية في مجال المواصالت. 
 .(RTA) معايير وإرشادات السالمة األكثر دقة لهيئة الطرق والمواصالت STS تتبع جميع الحافالت التي تستخدمها

يتم  والمواصالت.  الطرق  هيئة  قبل  من  ومدّربون  مصرحون  وهم  عالية  بخبرة  الحافالت  سائقي  جميع  ويتمتع  كما 
تخصيص مساعدة لكل حفلة مدرسية وتتميز جميع الحافالت بنظام تتبع ألغراض أمن وسالمة الطلبة.

الزي المدرسي

المواصالت

ُتتاح لطلبتنا خيارات الوجبات والمرطبات الصحية في كافتيريا المدرسة، بتزويد من 
"وجبات Leela للغداء" وهم الخبراء بإعداد األطعمة الخاصة بالمدارس.

ووجبات  متنوعة  ساخنة  وجبات  وتتضمن  ولذيذة،  متوازنة  بكونها  وجباتنا  تتميز 
خفيفة.  

وجبات الغداء المدرسية

الزي المدرسي



جدول الرسوم

*تشمل الرسوم في الجدول رسوم المواصالت ورسوم الزي 
المدرسي (تطبق الشروط واألحكام)

*الرسوم خاضعة لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية

*سيتم افتتاح الصف الخامس وما يليه ابتداًء من العام 
الدراسي 2022-2023

المنح الدراسية 
تقدم مدارس دبي منحاً دراسية للطلبة اإلماراتيين (تطبق 
الشروط واألحكام). لمزيد من المعلومات يمكن التواصل 

مع مكتب التسجيل.

نوف الهاوي
مديرة التسجيل

مدارس دبي مردف
البريد اإللكتروني:

admissions@dubaischools-mirdif.ae
الهاتف المحمول: 0103 236 4 971+

29,900 KG111,9608,9708,970
32,400 KG212,9609,7209,720
34,700 13,88010,41010,410الصف األول
34,700 13,88010,41010,410الصف الثاني
35,555 14,22310,66610,666الصف الثالث
36,155 14,46310,84610,846الصف الرابع

38,800 15,52011,64011,640الصف الخامس

المجموعالصف ألول
الفصل الدراسي

الثاني
الفصل الدراسي

الثالث
الفصل الدراسي


