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

ال ـم ـع ـمــورة
AL MAMOURA ACADEMY
ALDAR ACADEMIES

IT IS WITH GREAT PLEASURE THAT I
WRITE TO YOU AS THE PRINCIPAL OF
AL MAMOURA ACADEMY.

إنه لمن دواعي سروري أن أكتب إليكم
ّ
.أكاديمية المعمورة
بصفتي مديرة

It is an honour to welcome you to the
Aldar family and the Al Mamoura
community. At Al Mamoura Academy our
vision is to provide:

إنه لشرف كبير أن أرحب بكم في عائلة
ّ
ّ
أكاديمية
 في.الدار ومجتمع المعمورة
:المعمورة تتمثل رؤيتنا في توفير

“An innovative learning community,
where we nurture our learners through
Collaboration, Leadership and Creativity.”

 حيث نرعى متعلمينا،"مجتمع تعليمي مبتكر
".من خالل التعاون والقيادة واإلبداع
 نسعى،من خالل التزامنا بهذﻩ الرؤية
جاهدين لتعليم الطفل بالكامل ومنح كل
 لكي،طالب تعليم ذو ً جودة ًعالية والخبرات التعليمية التي يستحقها
ً يلعب
.دورا كامال ونشطا في مجتمعاتنا المحلية والوطنية والدولية

In our commitment to this vision we
strive to educate the whole child and to give every student the
quality education and learning experiences that they deserve,
whilst playing a full and active role in our local, national and
international communities.
At Al Mamoura we strive for the highest of standards in all we
do and to give every student the environment to express creative
talents and academic abilities in innovative and enterprising ways;
with a focus on cross curricular learning and a highly specialised
middle school curriculum using our highly trained specialist
teachers. However, we also understand that young people need
much more than a suite of excellent qualifications and so along
with academic success we also promote the development of
lifelong skills in order to succeed.
The globalised nature of our world means that young
people must have a wide range of personal skills and
qualities to achieve their dreams. At Al Mamoura we aim to
encourage: International mindedness; strong interpersonal
skills; confidence and cooperation; leadership and social
responsibility; innovation and creativity. Underpinning these
skills will be a quality academic provision based on the rigorous
UK National Curriculum and Ministry of Education subjects.
Our world class facilities allow young people to work with
the latest technology, play in safe and exciting environments,
explore their own ideas in our learning spaces, use a wide
range of resources and materials, and of course, have fun
doing so. I very much look forward to fostering positive
relationships with you all and welcoming you to our school.
Sarah Weaver
Principal

PARENT FEEDBACK

We joined Al Mamoura in September of 2016
when the school first opened. Al Mamoura
provides a safe and fun learning environment
and as a result my children truly enjoy going
to school. I also feel the school offers a
superior level of Arabic and Islamic studies.

WHY CHOOSE AL MAMOURA ACADEMY?
Extracurricular provisions for our beloved students
Numerous and varied programs of extracurricular
opportunities offered to our students, from drone
flying to scuba diving. Importantly, in the range of the
activities provided in our schools, we value the approach
characterised by the International Baccalaureate Programme
in which extracurricular provision is aligned to three areas of
Creativity, Action and Service (CAS).

؟ةرومعملي˷ة اميداأك راختياب كحصنن ذاامل
بطلالا ائنابحية لأفالصلشطة انالأ
اتĚ بنلطلاب ةحتام ةعونتمو دةيدع ةيفصال جمارب كان،ةشطنأو رائط اها فيما
ضوغلا. كلذ نم ألﻩماو، ايالوركبلا جمانرب هب ريوصلتا يلتا ةشطنألا قطان يف
نلا ةليولداانسرادم يا فهمقدن يزمتي يلذا ج، هى فيشامتت يلذا قدرن
ةملخداو لعفلاوةفورعملا ةالثثلا ئدابملا عم ةيفصللاا ةشطنألا. اركالبتا يأ
(CAS)ةملكب
روتطمة ويرصع قرافمة

في المعمورة نسعى لتحقيق أعلى المعايير في كل ما نقوم
به ومنح كل طالب البيئة للتعبير عن المواهب اإلبداعية والقدرات
ّ
األكاديمية بطرق مبتكرة ومغامرة مع التركيز على التعلم عبر المناهج
المتوسطة المتخصصة باستخدام
ج مدارس المرحلةالدراسية ومن
ً
م فإننا نتف، ومع ذلك.المعلمين المتخصصين المدربين تدريبا عاليا
ً
يحتاجون إلى أكثر من مجرد مجموعة من المؤهالت
أيضا أن الشباب
ً
 فإننا نشجع، جنبا إلى جنب مع النجاح األكاديمي، وبالتالي،الممتازة
.تطوير المهارات الحياتية طويلة األمد
إن الطبيعة المعولمة لعالمنا تعني أن التالميذ يجب أن يكون
م مجموعة واسعة من المهارات والصفات الشخصية لتحقيقلدي
، التفكير الدولي: في المعمورة نهدف إلى تشجيع.مأحالم
 القيادة والمسؤولية، الثقة والتعاون،مهارات التعامل مع اآلخرين
سيكون أساس هذﻩ المهارات تعليم
ً . االبتكار واإلبداع،االجتماعية
أكاديمي عالي الجودة استنادا إلى المناهج الوطنية الصارمة في
.المملكة المتحدة ووزارة التربية والتعليم

State-of-the-art facilities
We pride ourselves in providing the best education in the best
surroundings. Our Academy boasts a wide range of sporting
facilities for activities both during and after school. Our
dedicated performing arts facilities allows our students to
explore their creative sides, while an extremely wellresourced library supports academic studies.

ءاأجو لأفض ييم فلعت تامدخ لم أفضيبتقد. ر اني˷تميدضم أكاتÖةعوم نف
انلطلاب ةيصة مجبعد واء أنأث ةشطنألا ةسارممل ةيضايرلا قفارملا نم ةعساو
يسدرملا ماولدا تاقوأحرف. ةد رسملا نونفلا قفارم حتيت
تاارهم فشاكتسااخرراومبالةيعاإلبدا م، ةدوجلا ةلزفائقا ةبتكملا معدت امنبي
ليصحتيميدألكاا م.

تتيح مرافقنا ذات المستوى العالمي للتالميذ العمل باستخدام أحدث
التقنيات واللعب في بيئات آمنة واستكشاف أفكارهم الخاصة في
أماكن التعلم الخاصة بنا واستخدام مجموعة واسعة من الموارد
. وبالطبع االستمتاع بذلك،والمواد
ً
إنني أتطلع إلى تعزيز العالقات اإليجابية معكم جميعا والترحيب بكم
.في مدرستنا

يةناطيبرلا جهانملا لأفض

The best of the British curriculum
Outstanding EYFS provision which provides the best start for
your children, supported by excellently trained teachers
across the school with high standards, preparing students for
the best universities in the world.

( روفي ً يلذاEYFSةل
كبملا يمللتعا جاهنم مكل مقدنررملل ح) ةيسيسألتا
ً
كالفطأل ةيابد لأفض، يدبيدرت دربينم ينملعمب موعدم ﻩووÎىلعأ قفو ايا
رييعاملا، لعالمايف تعاماجلا لفضأب قللالتحا بلطلاا دادعإ حتيي امم.

سارة ويفر
المديرة

Girls-only secondary school and learning environment
Research has shown that girls thrive more in a single gender
environment, develop greater curiosity needs, and prefer
learning with no disruption in lessons, with many of the
world’s leading businesswomen attending all-girl schools.

يزمتم يةمعليت ةئيبو طفق تالبنل ةيوناث سةردمًة
نمرشيت اديزم حققني تتيافلا نإلى أ ثألبحاا نمض ﻩاردزالاو لتطورا نم
لضوفلا، نا أمكيلد أشنيو سنجلا ةيداحأ ةئيبلا نمللتعا نلضفي ربدر أكق ن
سولدرا ريس يف لعطيت يأ نود، لامعألا تايدس نمرتاجيديلعدا نا أمك
طفق تانببال ةصلخاا سرادملاخ نم لعالم ﻩنا يف تائدارلا.

شهادات أولياء األمور
ّ
2016 بأكاديمية المعمورة في سبتمبر من عام
التحقنا
 توفر.عندما افتتحت المدرسة أبوابها للمرة األولى
، ونتيجة لذلك،المعمورة بيئة تعلم آمنة وممتعة
 أشعر.يستمتع أطفالي بالفعل بالذهاب إلى المدرسة
ً
ً
أيضا بأن المدرسة توفر مستوى متميزا من الدراسات
.العربية واإلسالمية

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

أوقات التدريس

*

SCHOOL FEES (AED)*
المرحلة
YEAR GROUP

رسوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل األول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
س
 ال3
TERM

Nursery

48,800

19,520

14,640

14,640

**2,440

FS2 - Year 6

50,210

20,084

15,063

15,063

**2,515

(Mushrif)
Year 4 - Year 6

47,916

19,166

14,375

14,375

**2,400

Year 7 - Year 8

61,530

24,612

18,459

18,459

**3.080

Year 9

65,850

27,740

19,755

19,755

**3,295

Year 10 - Year 11

69,350

27,740

20,805

20,805

**3,470

Year 12 - Year 13

72,430

28,9724

21,729

21,729

**3,625

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

رسوم التسجيل
REGISTRATION FEE

2020/2021 * ﯾرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟرﺳوم اﻟﻣﻌروﺿﺔ ھﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
.2019/2020
ّ اﻟرﺳوم ٌﻣ.
ﻧظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل داﺋرة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌرﻓﺔ وھﻲ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر
** ﯾﺗم ﺧﺻم رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﻔﺻل اﻷول

CONTACT US

تواصلوا معنا

مدينة أبوظبي
Abu Dhabi City

admissions@almamouraacademy.sch.ae

+971 2 885 7100

AlMamouraAcademy

