
 
 
 
 
 

 الفلسفة التعليمية ٢٢٢۱-٢٢٢٢

 

 

نمدرسة اتحاد النيل تعمل على تعزيز عمل هللا في حياة الشباب. مهمتنا هي جذب وتثقيف وتدريب الشباب على  تسليم  العقل  والقلب واليدي  
إلله الكون.    
 

تسليم العقل     
 تسليم القلب 

 تسليم األيدى 
 

 تسليم العقل  : 
ا إننا ندرك أنه قد تم اقتياد عقل اإلنسان من قبل في ضالل عدو هللا. وقد يقصد أفكارنا وقدرتنا على التفكير كما يصرف هللا وتطغى عليه  :

، ين الشيطان. حتى اآلن ، أنشئت البشرية في صورة هللا، وكان الغرض من قبل هللا لتفكير ناضج وخالق. هدف مدرسة اتحاد النيل هو لكل المعلم
هللا  مثلوالموظفين، وأن تسليم عقل الطالب إلى هللا، بحيث أنها "لتهذيب العقول )الخاصة بهم(...؛ ووضع على النفس الجديدة، التى أنشأت لتكون 

(. من الفصول الدراسية، إلى االسكن ، إلى مراكز عملنا، ونحن نسعى لتدريب عقولنا :2:2، روميا . 32:3في البر وقداسة حقيقية ")أفسس 
 للتفكير، وحل المشكلة، وفهم عالمنا، حياتنا، والمفاهيم الالزمة للنجاح في هذه الحياة وفي الحياة المقبلة.

م القلب :يتسل     
( 2:21إننا ندرك أن "القلب مخادع فوق كل شيء" )ارميا     
(. ولدينا رغبة أننا جميعا تجربة الوداعة 332:3الهدف هو لكل شخص في مدرسة اتحاد النيل  للمطالبة بوعد هللا لهم لمنحهم قلبا جديدا )حزقيال  

( .  ونحن نعتقد أن التجربة سوف تجعل مثل هذا التأثير 33-222:1مما يسمح لعثور قلوبنا على الراحة والسالم )متى   والتواضع يسوع المسيح، 
(22-22:على حياتنا أن الموقف من قلوبنا وسوف تكون هي نفسها كما ان يسوع المسيح : المتواضع أمام هللا والمطيع هلل. ) فيلبى   

 

علم يسوع ن نمدرسة اتحاد النيل هى مدرسة داخلية مسيحية سبتية للمرحلة الثانوية  . إننا نقبل الكتاب المقدس  العهد القديم والجديد كعقيدتنا ونح
 المسيح بوصفه المخلص  للعالم. هو نمط نظامنا التعليمي بعد النظام التعليمي األمريكي الذي قيم نسبة الحضور ، والمشاركة ، واألداء 

 كقاعدة للتعليم .
 

لين ج . إ مدرسة اتحاد النيل  تلتزم برنامجا للتعليم الذى ولد أصال في "مدرسة األنبياء" العهد القديم ، وأكثر في اآلونة األخيرة التي قدمتها 
ل هوايت . هذا يهدف أن أفضل التعليم هو التعليم الذي يسعى للتدريب اليومي وتعليم الشباب من خالل التعليم واألنشطة والعالقات ، والعم

   .والمسؤولية والعواقب، وتجارب الحياة
 

ديميا ، أكايتم التدريس باللغة اإلنجليزية لدينا. لدينا أسلوب التأديب عن طريق العقاب بدل من المالمة . ومن رغبتنا في أن الطالب لن تنجح إال 
،  ولكن، بعد التخرج؛ يكتسبوا من  مدرسة اتحاد النيل  أسس  للنجاح أخالقيا واجتماعيا وروحيا. إننا نعتقد أن النزاهة والشرف من رؤوسنا

  والقلب، واليدين يجب أن يكون األساس لحياة التسليم  الى هللا

 

 
2 قانون الشرف   

 لن اكذب، واغش أو اسرق؛ أحترم نفسي واآلخرين.
2تعهد شرف   

أتعهد بعدم تقديم مساعدة غير مصرح بها ، أو الحصول على مساعدة غير مصرح بها ألي اعمال مدرسية       

 مدرسة اتحاد النيل 
 مدرسة انجليزية سبتية 

, مصر الجديدة  , مصر    :2ص . ب   
www.nua.org : الموقع األلكترونى 

 الموبايل : 24::::32322
registrar@nuasda.org    : البريد األلكترونى  

 

 القيم االساسية 

 المهام االساسية 

 الفلسفة المتبعة 

  القانون األكاديمي

 
 مدرسة اتحاد النيل 

العمل -القلب  -العقل   



 

Educational Philosophy 2021-2022 
 

 
Nile Union Academy )NUA) exists to promote God’s work in the lives of young people.  Our mission is to attract, edu-
cate, and train young people to surrender their head, heart, and hands to the God of the universe.    
 
 

 Surrendered Head 

 Surrendered Heart 

 Surrendered Hand 
 
Surrendered Head:  We recognize that the mind of man has been led astr ay by the enemy of God.  Our  thoughts 
and our ability to think as God intended have been distracted and overwhelmed by Satan.  Yet, humanity was created in 
the image of God and was intended by God to think maturely and creatively.  NUA’s goal is for each teacher, staff 
member, and student’s mind to be surrendered to God, so that they may “be made new in the attitude of … )their) 
minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness” )Eph. 32:3, Rom. 2:2:).  
From the classrooms, to the dormitories, to our work stations, we seek to train our minds to think, problem solve, and 
understand our world, our lives, and the concepts necessary to thrive in this life and in the life to come.   
Surrendered Heart: We recognize that “the heart is deceitful above all things” )Jer. 2:21).   NUA’s goal is for each 
person at NUA to claim God’s promise to them to give them a new heart )Ezek 332:3).  It is our desire that we all expe-
rience the gentleness and humility of Jesus Christ, allowing our hearts to find rest and peace )Matt. 222:1-33). We be-
lieve that experience will make such an impact on our lives that the attitude of our hearts will be the same as that of 
Jesus Christ2  humble before God and obedient to God.  )Phil. :22-22). 
Surrendered Hand: We recognize that our  actions are a product of our  minds and hear ts.  Therefore, as the head 
and heart are transformed by surrendering them to God, so our hands will be transformed into active friendship with 
others in service to the world around us.  No longer will the selfish passions and vices of our “Godless” lives rule our 
actions.  Through the power of God working in us “to will and to act according to his good purpose” )Phil. :223), the 
hands of our teachers, staff members and students will seek to work and act with purity and integrity in all they do to-
ward God and men.   
 

 
Nile Union Academy is a Seventh-day Adventist Christian Boarding high school.  We accept the Old and New Testa-
ment scriptures as our creed and we teach Jesus Christ as the savior of the world.  Our educational system is patterned 
after the American educational system which values class attendance, participation, and performance as the base of its 
education.  NUA adheres to a blueprint for education that was originally conceived in the Old Testament “School of the 
Prophets”, and more recently envisioned by Ellen G. White.  This purports that the best education is the education that 
seeks to daily train and teach young people through instruction, activities, relationships, work, responsibility, conse-
quences, and life experiences.   
 
Our classes are taught in English.  Our discipline style is consequence oriented, rather than shame based.   It is our de-
sire that students will not only succeed academically, but will, upon graduation; leave NUA with the foundation to suc-
ceed morally, socially, and spiritually.  We believe that integrity and honor of our head, heart, and hands must be the 
foundation of a life surrendered to God.   
 

Honor Code:   
I will not lie, cheat or steal; I will respect myself and others. 

Honor Pledge:  

 I pledge to not give unauthorized help, or receive unauthorized help on any schoolwork. 

Nile Union Academy 
An Adventist English Language Academy 

PO Box 2:, Heliopolis, Egypt 
Website2  www.nuasda.org 

Mobile2 32322::::24 
Email2  registrar@nuasda.org 

Our Core Values 

Our Mission Statement 

Our Philosophy 

Our Academic Code 

Nile Union Academy 
Head   -  Heart   -   Hand 

 

 


