لـمسـ ـت ـق ـبــل يــرسـ ـمــه أب ـنــاؤنــا
A FUTURE SHAPED BY OUR CHILDREN

ال ـع ـيــن
AL AIN ACADEMY
ALDAR ACADEMIES

ً
شكرا الهتمامك
ّ
بأكاديمية العين

THANK YOU FOR
SHOWING AN INTEREST
IN AL AIN ACADEMY
Education is one of the most valuable
things we can possess. It influences
how we see the world and how we
contribute to it, which is why it is so
important to choose the best school
for your children. Aldar Academies is
one of the most significant providers
of private education in Abu Dhabi and Al Ain. Here at Al
Ain Academy, we offer a welcoming, vibrant and diverse
learning community while following the English National
Curriculum.
We are a forward-thinking school, which aims to not only
help our students grow academically, but also to prepare
them to be active, confident and caring members of our
society. We pride ourselves in nurturing a genuinely
international community, where students can excel
academically and succeed in all areas of school life while
maintaining principles and values, such as mutual respect
and responsibility. Our open door policy welcomes all
parents, carers and prospective students to visit us at any
time during school hours.
Chris Nourse
Principal

PARENT FEEDBACK

We considered our options very carefully
when we moved to Al Ain. We wanted a
British Curriculum school for our two
children and we decided on Al Ain Academy
from the moment we were greeted on the
open day. The staff are incredibly friendly and
approachable and we trust the school and
staff to care for our children, who are in their
early years at the school.

التعليم الجيد من أهم األشياء التي يمكننا
و يؤثر على كيفية رؤيتنا ف.امتالكها
،للعالم والمساهمة في بنائه وتطويرﻩ
 من األهمية بمكان اختيار المدرسة،ولهذا
ّ
ّ
أكاديميات الدار
 تعد.األفضل ألطفالك
واحدة من أبرز المؤسسات الرائدة في
.مجال التعليم الخاص في أبوظبي والعين
ّ
 نقدم مجتمع تعليمي محبب ونابض،أكاديمية العين
هنا في
. بينما نتبع المنهاج الوطني البريطاني،بالحيوية ومتنوع

WHY CHOOSE AL AIN ACADEMY?
Outstanding student personal and social development
Our great international primary school offers fantastic
facilities and highly qualified staff. The curriculum supports
the development of our primary students’ own, social,
health and moral education, all fundamental in promoting
the overall growth of your child.
Outstanding attainment
Our growing secondary school continues to help our
students to become happy and fully-rounded young adults.
Examination grades naturally follow, as our outstanding
A-level and IGCSE result undoubtedly prove. Our curriculum
is focused on the traits we want all students to acquire
before taking their place in the adult world. We are proud
of the excellent results our students attain, with 47% of our
A-level students obtaining A grades in 2018; over double the
percentage obtained by their counterparts in the UK.
Smaller classes
IGCSE courses are renowned for developing vital
educational skills, including the recall of knowledge,
oral skills, problem-solving initiatives, teamwork and
investigative skills. We have highly qualified teachers, each
leading small classes for IGCSE and A-level students, and
our excellent results have meant our students go on to
attend top universities.

ّ
أكاديمية العين؟
لماذا ننصحك باختيار

تنمية السمات الشخصية واالجتماعية المتميزة لدى الطالب
ً
توفر مدرستنا االبتدائية الدولية مرافق رائعة وموظفين مؤهلين تأهيال
ً
ج تطوير التعليم االبتدائي واالجتماعي والصحي يدعم المن.عاليا
 وجميعها من العوامل األساسية لتحسين النمو،واألخالقي للطالب
.الكلي لطفلك
ّ
متميز
تحصيل علمي
تواصل مدرستنا الثانوية المتنامية مساعدة طالبنا على أن يكونوا سعداء
ً
ً
م سعداء وشبانا ومن خالل جعل.موأفرادا ناضجين ومستقلين بذات
 تأتي هناك فيما بعد،م الذاتيناضجين وقادرين على تحقيق استقالل
 مثل المستوى المتقدم والبكالوريا،درجات االمتحانات كنتيجة طبيعية
الدولية وامتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي والتي تثبت
 فإن مناهجنا تركز على، ومن ثم.بال شك النتائج المتميزة التي نحرزها
م فيالسمات التي نريد أن يكتسبها جميع الطالب قبل أن يأخذوا أماكن
 حيث حصل، نحن فخورون بالنتائج الممتازة التي حققها طالبنا.عالم الكبار
؛ أكثر2018  في عامA  من طالب المستوى المتقدم على درجات%47
.م في المملكة المتحدةمن ضعف النسبة التي حصل عليها نظرائ
صفوف أصغر
ر دورات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي بتطوير المهاراتتشت
 بما في ذلك تعزيز المعرفة وصقل المهارات،التعليمية الحيوية
.الشفهية ومبادرات حل المشكالت والعمل الجماعي ومهارات التحقيق
ً
ً
ً
م فصوال دراسية حيث يقود كل من،لدينا معلمين مؤهلين تأهيال عاليا
صغيرة لطالب الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي وطالب
 وقد ساهمت نتائجنا الممتازة في تمكين طالبنا من،A المستوى
.االلتحاق بأفضل الجامعات

نحن مدرسة ذات نظرة مستقبلية تهدف إلى مساعدة طالبنا على
 باإلضافة إلى إعدادهم ليكونوا من ضمن،تحقيق النمو األكاديمي
 كما أننا نفخر بتنمية.مأفراد المجتمع الفاعلين والواثقين بأنفس
ورعاية مجتمع دولي حقيقي يتمكن طالبنا خالله من التفوق
ّ
أكاديميا والنجاح في جميع مجاالت الحياة المدرسية مع الحفاظ
. كاالحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية،على المبادئ والقيم
ومن خالل سياسة الباب المفتوح لدينا نرحب بجميع أولياء األمور
ومقدمي خدمات الرعاية والطالب المحتملين لزيارتنا في أي وقت
.خالل أوقات الدوام المدرسي
كريس نورس
المدير

شهادات أولياء األمور

قمنا بمراجعة ودراسة خياراتنا بعناية فائقة عندما انتقلنا
 كنا نبحث عن مدرسة تتبع المنهاج البريطاني.إلى العين
ّ
بأكاديمية العين مباشرة بعد حضورنا
لطفلينا وقررنا االلتحاق
 ونحن، الموظفون لطفاء ولبقون للغاية.لليوم المفتوح
نثق في المدرسة والموظفين لرعاية أطفالنا الذين هم
.م الدراسية المبكرة األولىفي سنوات

SUPPORTED BY THE SAME
EXCEPTIONAL TEACHING STANDARDS
AND TECHNIQUES DELIVERED ACROSS
THE ALDAR ACADEMIES FAMILY

تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم
االستثنائية ذاتها المطبقة من قبل كافة
ّ
ّ
أكاديميات الدار
أعضاء عائلة

Aldar Academies is among the leading providers of private
education in Abu Dhabi and Al Ain, holding accreditations
from a number of international educational bodies. We
deliver inspiring learning environments, combining the very
best academic, arts and sporting facilities with the highest
standards of teaching. As a result, our students perform at
the very highest level, achieving exam grades that exceed
global averages and secure places at the world’s leading
universities.

ّ
ّ
أكاديميات الدار من ضمن مزودي خدمات التعليم الخاص
تعد
ّّ
 وهي حائزة على اعتماد من،الرواد في أبوظبي والعين
 نحن نقدم.عدد من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة
ّ
ّ
ّ
األكاديمية
زة بأفضل المرافقتعليمية ملهمة مج
لطالبنا بيئة
والفنية والرياضية المصممة وفق أعلى معايير التربية
ً  يحقق طالبنا، ونتيجة لذلك.والتعليم
أداء رفيع المستوى
ودرجات عالية تفوق المعدالت العالمية ويضمنون مقاعد
.م في كبرى الجامعات حول العالمل

At Aldar Academies, our purpose is to empower the next
generation to shape our future.

ّ
ّ
 نسعى إلى تمكين الجيل المقبل الذي،أكاديميات الدار
إننا في
.سيتولى صياغة مالمح المستقبل

SCHOOL TIMINGS
SCHOOL DAY

Sunday to Thursday: 7:40 AM - 2:40 PM

EXTRA
CURRICULAR
ACTIVITIES

Monday to Wednesday: 2:40 PM - 3:30 PM

SCHOOL FEES (AED)*

*Please note the fees displayed are for the
2020/2021 academic year. Fees are regulated by
ADEK and are subject to change.

أوقات التدريس
. م2:40 - . ص7:40 :من األحد إلى الخميس

اليوم الدراسي

. م3:30 - . م2:40 :من اإلثنين إلى األربعاء

األنشطة
ّ
الالصفية

*(الرسوم المدرسية )بالدرهم اإلماراتي

ﯾرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟرﺳوم اﻟﻣﻌروﺿﺔ ھﻲ ﻟﻠﻌﺎم020
9/2 201اﻟرﺳوم ﻣ ٌﻣﻧ ّظ ﻣﺔ
2020/2021
 ﻣن ﻗﺑل داﺋرة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌرﻓﺔ وھﻲ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر.اﻟدراﳼ

CONTACT US

تواصلوا معنا

مدينة العين
Al Ain City

admissions@alainacademy.sch.ae

+971 3 715 1000

AldarAcademies.AlAinAcademy

