رسالة املدرسة

بالعقـيـدة نتـوحد وبالعلم نبني الغد

Faith unites us, knowledge builds our future
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مدرسة
أكاديمية
الحضارات
العالمية

مدرسة أكادميية احلضارات العاملية تلتزم بتزويد طالبها بأفضل ما في العاملني وذلك بالغرس في عقولهم بأن
تنوع الثقافات والتجارب يعتبر مصدر قوة للفرد ال بد من احترامه .ونحفز الطالب على مواجهة التحديات
االكادميية باالنفتاح على العالم بحماس ورغبة حقيقية في التعليم.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مدرسة ذات نظام امريكي تسعى لدمج اللغة العربية مع االجنليزية مع احلفاظ على عاداتنا وتقاليدنا.
عطل موحده مع وزارة التربية.
مختبرات كمبيوتر وعلوم مجهزه بشبكة النت وأجهزة عرض.
قيم وأسس لتدعيم الثقة بالنفس من خالل تواصل الطلبة املباشر مع مديرة املدرسة.
فصول غير مختلطة بدء من صف  12 – 6وباصات ملناطق الكويت.
ساحات مجهزة بأرضية مالعب ملرحلة الروضة واالبتدائي والعاب آمنه
ساحات كرة قدم خاصة بالبنني وصالة ألعاب مغلقة واسعة خاصة بقسم الروضة صيفا وشتاء
دورات رياضية كل يوم سبت للبنني (كرة قدم  -كاراتيه) بإشراف وتدريب أساتذة الرياضة وكابنت املدرسة
وأنشطة ومباريات دولية ومحلية ومشاركات مع نوادي محلية.
حصص لغة عربية وتربية إسالمية وحتفيظ القرآن الكرمي بنفس نظام املدارس العربية وتعليم اللغة
الفرنسية جلميع املراحل .إضافة إلى تعليم اللغة العربية ( القاعدة احللبية) في مرحلة الروضة.
حصص مكتبية تشمل قصص تربوية متنوعة من السيرة النبوية الشريفة لتهذيب السلوك لدى الطلبة.
يوجد قسمني للثانوي (علمي وأدبي) وخريجي املدرسة على مدار  5سنوات مسجلون في جامعات العالم في
أمريكا وكندا وبريطانيا والكويت.
مناهج التاريخ العربي والعاملي تدرس باللغة االجنليزية.
رحالت عمرة سنوية ورحالت ترفيهية وتعليمية إلى دول اوروبية وعربية بإشراف ومشاركة مديرة املدرسة
مباشرة.
معهد إدارة تابع للمدرسة يقدم خدمات تربوية جلميع املراحل يومي ًا من الساعة اخلامسة إلى التاسعة مساء
عدا يوم اجلمعة.

جميع املراحل من
الروضة حتى الثاني عشر
www.uca.edu.kw

حولي  -النقرة  -شارع قتيبة  -خلف مجمع النقرة الشمالي  -هاتفwww.uca.edu.kw - 22630394-2/22639681 :
فرعي األردن (نظام بريطاني ونظام أمريكي) www.uca.edu.jo

معهد إدارة للخدمات الطالبية واالستشارات التربوية واالجتماعية  -الكويت  -شرق  -هاتف52227766 - 22458474 - 22458698 :

MISSION STATEMENT

Universal Civilizations Academy School is committed to providing students with the best of two worlds;
empowering them with the knowledge that diversity of culture and background is a strength to be respected.
Students are encouraged to meet academic challenges with openness, enthusiasm, and a willingness to learn.
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• We follow an American Curriculum and seek to merge the Arabic language with the English language, in order
to preserve our culture and traditions.
• Holidays follow those of the Ministry of Education.
• Science and computer labs are equipped with internet, projectors, and screens.
• Through direct contact between students and the principal, self-confidence and values are formed.
• Classes are separated from grades 6–12.
• Buses are available.
• The playground is equipped with basketball hoops and safe play flooring for the kindergarten and elementary
students.
• There is an outdoor football field for boys and an indoor gym for the kindergarten.
• Sports courses are held every Saturday, for boys (football and karate), under the supervision and training of
PE teachers and the school’s sports captain. We are involved in local football matches and collaboration with
local clubs.
• Arabic language and Islamic studies lessons are conducted in all grades according to the standards of the
Kuwait Ministry of Education. Additionally, we have classes in memorization of the Holy Quran.
• The kindergarten Arabic language program focuses on letters and sounds. French is taught in grades 4-12, as well.
• The library lesson includes reading a variety of educational stories and those of the Prophet Muhammed
(p.b.u.h.), in order to develop morals and values. In addition, we provide lessons in Hadith Sharif and
interpretation and stories of the Prophets and their companions.
• There are two study options for high school juniors and seniors: scientific and international. Arab American
Bilingual Academy has five years of experience in graduating students. Our students have been accepted in
universities in the United States, Canada, England, Kuwait……etc.
• Arabic and International history taught in English.
• Our school takes yearly trips to international countries for educational and entertainment purposes and
performs Umra. These events are open to those who wish to attend and are supervised by the school’s principal.
• Idara institute, a subsidiary of UCA, provides educational services for all grades daily from 5-9 pm, except Friday.

KG – 12
www.uca.edu.kw

Hawally - Al Nuqra - Qutaiba St. - Behind of North Nuqra Complex
Tel: 22639681/2-22630394 - 94960662 - www.uca.edu.kw
Jordan two Branches (American system and British system) - www.uca.edu.jo
IDARA Institute for Student Services, Educational and Social Consultation
Kuwait Sharq - Tel: 22458698 - 22458474 - 52227766

األهداف العامة للمدرسة
طالب مدرسة أكاديمية الحضارات
:العالمية يسعون إلى

اكتساب المهارات الالزمة ليصبحوا متعلمين
.مستقلين
يصبحون مواطنين على قدر عال من
.المسئولية والوعي االجتماعي
 تمكنهم،تطوير صورة ذاتيه عن أنفسهم
من أن يكونوا صبورين متسامحين وأفرادا
.مبدعين
.فهم وتقدير ثقافتهم وثقافات العالم اآلخر
مواجهة التحديات بالحماس واالنفتاح على
.العالم اآلخر
.تقدير قيمة إدارة الوقت
العمل بروح الجماعة مع اآلخرين وتعلم فن
.التعاون
اكتساب المهارات الالزمة ليصبحوا مفكرين
.مبدعين ليستمر العلم مدى الحياة
اكتساب السلوك اإليجابي تجاه مختلف
.الثقافات والتقاليد والمعتقدات

•
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مدرسة
أكاديمية
الحضارات
العالمية

رسالة املدرسة
مدرسة أكاديمية الحضارات العالمية
تلتزم بتزويد طالبها بأفضل ما في
العالمين وذلك بالغرس في عقولهم بأن
تنوع الثقافات والتجارب يعتبر مصدر قوة
 ونحفز الطالب.للفرد ال بد من احترامه
على مواجهة التحديات االكاديمية
باالنفتاح على العالم بحماس ورغبة
.حقيقية في التعليم

هدف املدرسة
تركز مدرسة أكاديمية الحضارات
العالمية على خلق جو من التعاون من
خالل احترام الفرو قات الفردية وغرس
الشعور بالفخر واالنجاز في نفوس طالبنا
ونحقق ذلك من خالل مناهجنا المتميزة
،وتوجيهات طاقم العمل المتنوع الثقافات
مما يؤهل طالبنا الستكمال دراستهم
الجامعية ويجعلهم مواطنين على قدر
.عال من المسئولية والوعي االجتماعي
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SCHOOL OBJECTIVES

حتى الساعة

من الساعة

مرحلة

UCA students strive to:
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اليوم الدراسي

SCHOOL TIMING

Kindergarten
Elementary

to

بالعقـيـدة نتـوحد وبالعلم نبني الغد

Faith unites us, knowledge builds our future

يعتبر الزي املدرسي جزء أساسي للطلبة في
جميع املراحل وهو يرمز إلنتماء الطالب للمدرسة
 إن الزي املدرسي.أكادميية احلضارات العاملية
املوحد إجباري على جميع الطلبة وتقوم الهيئة
االدارية والتدريسية مبراقبة الطلبة في جميع
 تتوفر جميع.األوقات خالل الدوام الدراسي
.مستلزمات الزي املدرسي في مخزن املدرسة

ABSENCES
1. Absence from one lesson in a school day
without an acceptable excuse, is counted
as an absence for a full school day.
2. If the student is absent for more than 15
days, consecutively or separately, during
the school year without an acceptable
excuse, the student will be expelled.
3. The school will notify the parents, in
writing, immediately upon the student’s
absence. The student who is repeatedly
absence, without an acceptable excuse,
will be given 3 warning letters during the
school year. The letter will be delivered to
the parents (first – after 3 days absence,
second – after 6 days absence, third – after
9 days absence).
4. If the student is absent 10 days without
an acceptable excuse, he/she will not be
allowed to attend the quarter test.

الغياب عن حصة واحدة في اليوم الدراسي
دون عذر مقبول يعتبر غيابا عن اليوم
.الدراسي كله
) يوما متصلة أو15( إذا جتاوز غياب الطالب
منفصلة في العام الدراسي دون عذر مقبول
.يفصل من املدرسة
يخطر ولي األمر خطيا فور غياب ابنه ويوجه
للطالب الذي يتكرر غيابه دون عذر مقبول
ثالث إنذارات خطية خالل العام الدراسي
3  بعد غياب:تسلم إلى ولي أمره (األولى
 الثالث واألخير، أيام6  الثاني بعد غياب،أيام
.) أيام9 بعد غياب
إذا تغيب الطالب يوم عاشر من دون عذر
مقبول فإنه يحرم من إختبار نهاية الفترة
الدراسية التي أمت بها الغياب وتكون درجته
.صفرا

IDARA Institute for Student Services, Educational and Social Consultation
Kuwait Sharq - Tel: 22458698 - 22458474 - 52227766

•
•

الزي املدرسي

Jordan two Branches (American system and British system) - www.uca.edu.jo

independent learners.
Become responsible and socially
aware citizens.

SCHOOL UNIFORMS
School uniform is an essential contribution to
the development of a community spirit and
the pride all students feel by being a part of
the Universal Civilizations Academy School.
The wearing of the correct school uniform is
therefore compulsory. This is closely monitored
by staff at all times.
The school uniform can be purchased at the
school’s uniform store.

Hawally - Al Nuqra - Qutaiba St. - Behind of North Nuqra Complex
Tel: 22639681/2-22630394 - 94960662 - www.uca.edu.kw

Acquire the skills needed to become

:نظام الغياب

-

Develop a positive self image so that
they may become patient, tolerance,

TM

and creative individuals.
•

Understand and appreciate their
own culture as well that of others.

•

UNIVERSAL
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Meet challenges with openness and
enthusiasm.

•

Appreciate

the

value

of

time

management.
•

Work well with others and learn the
art of cooperation.

•

Acquire the skills needed to become
proactive

thinkers

and

lifelong

learners.
•

Acquire positive attitudes towards
different cultures, traditions, and
beliefs.

Mission Statement
-

 خلف مجمع النقرة الشمالي-  شارع قتيبة-  النقرة- حولي
www.uca.edu.kw - 22630394-2/22639681 :هاتف
www.uca.edu.jo )فرعي األردن (نظام بريطاني ونظام أمريكي
معهد إدارة للخدمات الطالبية واالستشارات التربوية واالجتماعية
52227766 - 22458474 - 22458698 : هاتف-  شرق- الكويت

مدرسة أكاديمية
الحضارات العالمية

Universal Civilizations Academy School
is committed to providing students with
the best of two worlds; empowering
them with the knowledge that
diversity of culture and background is
a strength to be respected. Students
are encouraged to meet academic
challenges with openness, enthusiasm,
and a willingness to learn.

Purpose Statement
The focus of UCA is to create an
atmosphere of cooperation by
respecting individual differences
and instilling a sense of pride and
accomplishment in our students. We
achieve the through exposure to both
our unique curriculum and instruction
by a culturally diverse staff. Our
students will be prepared for higher
learning and become responsible and
socially aware citizens.

الئحة النظام املدرسي و العقوبات

DISCIPLINARY ACTIONS
BEHAVIOUR

DEFINITION

CONSEQUENCES

العقوبة

التعريف

السلوك

حتويل إلى ناظرة املدرسة ألخذ قرار بالفصل النهائي أو
التوقيف عن احلضور إلى املدرسة

إحضار أدوات حادة أو خطرة أو مفرقعات أو ماشابه ذلك أو تخبئته في اخلزانة
اخلاصة به

أسلحة أو أدوات حادة

1

حتويل إلى ناظرة املدرسة ألخذ قرار بالفصل النهائي أو
التوقيف عن احلضور إلى املدرسة

اعتداء الطالب أو ولي أمره أو من ميثله على أحد العاملني باملدرسة لفظا
أو فعال

االعتداء اجلسدي

2

إعادة املمتلكات إلى صاحبها أو تعويضه بقيمتها و فصل
 كما يعود الرأي للناظرة في فصل الطالب، أيام3 الطالب ملدة
نهائيا من املدرسة

أخذ أو املساعدة في أخذ ممتلكات اآلخرين بدون علم الشخص املعني ونية
.االحتفاظ بها واستخدامها

السرقة

3

اعتذار وافي ومخلص للشخص املعني مع فصل ملدة يوم أو
يومني حسب حالة التشاجر

.املشاركة في التشاجر أو التسبب في حدوث تشاجر يسبب إيذاء اآلخرين
.جميع الطالب املتسببني في التشاجر مذنبني

التشاجر

4

Weapons
(or look-a-like weapon), knives, or any
other dangerous objects
Physical Assault or threat to use
physical assult against an administrator
or staff member

Use – Threatening to utilize or utilizing a weapon or a look-a-like weapon
Possession – having on your person, clothing, in locker or other
personal effects
Assault – A violent physical or verbal attack from the student or his
parent to one of the school staff

- Recommendation to Principal for immediate expulsion from school
- Suspension

3

Theft (to steal)

To take or assist others in the taking or attempting to take the property
of others without permission and with the intent of keeping or making
use of wrongfully

Complete restitution for property taken at its full replacement
value and up to five (5) days suspension. May also result in
expulsion.

4

Fighting

To engage in a physical activity or alteration that causes or has the
possibility to cause harm to others. All combatants, regardless of who
initiates the combat, are guilty to some degree for engaging in a fight

An acknowledgement statement and depending upon the
severity of the altercation, day (s) of suspension.

5

Smoking

To be in possession or use tobacco products on school property, or at
any school-related activity

1 day suspension for the 1st time, 2 days suspension for the 2nd time,
3 days suspension for the 3rd time. The 4th time, a recommendation
for immediate expulsion from school will be issued.

فصل من املدرسة ملدة يوم واحد و إذا تكرر يفصل ملدة يومني
 وإذا تكرر يحول لإلدارة ألخذ قرار،ثم يفصل ملدة ثالثة أيام
بالفصل النهائي

إحضار مواد التدخني داخل املدرسة أو خالل أي نشاط مدرسي

التدخني

5

6

Unlawful Behavior

Committing an unlawful act or look while subject to the authority of
Islamic Religion and the Kuwaiti traditions

An acknowledgment statement signed by the student must be
taken. A second offense will result in calling the parent to come
and sign a warning letter.

 و إذا تكرر توجيه،أخذ تعهد كتابي من قبل التلميذ أو ولي أمره
إنذار كتابي للطالب بحضور ولي أمره

خروج الطالب مبظهره أو بتصرفه عما يتناسب مع دينه اإلسالمي و عادات
املجتمع الكويتي و تقاليده

تصرف مخالف للشرع والتقاليد

6

7

Document Forgery
(Signature)

To falsify, or fraudulently sign another>s signature or to alter a
signature, especially a parent>s/guardian>s signature

Suspension for (1) day

فصل ملدة يوم واحد من املدرسة

تزوير توقيع ولي األمر على أوراق التعهد واإلنذار والتقارير املدرسية

)تزوير أوراق (توقيع

7

8

Vandalism

To willfully or maliciously destroy or deface school, student or faculty
property

Full and complete restitution of property at its full replacement
value. Consequences will depend upon the severity of the
vandalism and may range from suspension to expulsion

 كما يحول،االلتزام بتصليح الشيء املتلف أو دفع قيمته للمدرسة
للناظرة ألخذ قرار إما بالفصل املؤقت أو الفصل النهائي

إتالف مرافق أو ممتلكات املدرسة مثل األثاث و املنشآت و أجهزة املختبرات أو
 الخ...... املزروعات في احلدائق املدرسية

إتالف مرافق أو ممتلكات املدرسة

8

9

Assault: A violent physical attack or the threat of violent physical
attack on a student
Any communication or conduct of a sexual action

Suspension for (3) days

التهجم اجلسدي باليد على طالب التهجم اجلسدي والتسبب في إيذاء طالب آخر
آخر

9

10

Physical Assault or threat of physical
assault on another student
Sexual Harassment

11

Mobile Phones

Using or keeping the mobile phone in the classroom

1

2

- Recommendation to Principal for immediate expulsion from
school or suspension

An acknowledgement statement signed by the student will
be taken and a suspension depending on the nature of the
harassment will occur.
An acknowledgement statement signed by the student will be
taken. If repeated, a first warning will be issued and signed by the
parent. If the action happens a second and third time, warning
letters will be issued and signed. However, if the action occurs
again, a recommendation for suspension will be issued.

12

Truancy/Tardiness

Unauthorized absence from school

Break Detention for (2) days

13

Cheating (for Middle School & High
School)

Copying homework, cheating in quizzes, exams, assignments and
projects required for a course

Students will receive «0» on the work and will receive break
detention for 3 days.

14

Persistent Disobedience

15

Bad Language

Repetition of the same inappropriate and disruptive behavior/conduct
or accumulation of instances of varied misbehavior/ misconduct
Insult and say bad words to another student

16

False Fire Alarm

The act of breaking the fire alarm glass and causing the student body
to exit the school when no fire exist

17

Littering

Dumping

Suspension for a day after acknowledgement and warning
letters have been signed.
A warning letter will be issued and signed and break detention
for 2 days. If repeated, a 2nd warning letter will be issued. If this
action happens again, suspension will ensue.
Indefinite suspension until a parent/guardian, student and
school administrative held to resolve the situation. Increasingly
serve consequences for additional infractions
Break detention for a day and mandatory clean-up of the area.

18

Food, Chewing Gum, and Drinks

19

Morning Assembly

Consuming food, chewing gum or drinking soda or juice in a classroom
at any time
Late to the assembly or nor following the assembly rules

20

Dress Code

Non compliance with the prescribed uniform

21

Dismissal Policy

If a student is suspended during the exam period

The exam grade will be a zero. The principal has the right to give
a student a zero on his exam even if the suspension didn’t occur
during the exam period, as per punishment of bad behavior.

22

Tapes & Photos which are against
public morality

Bringing tapes, CD or photos against public morality

Publication or distributions (video
recordings, audio, posters, books,
pictures) against country laws.

24

25

23

26

فصل الطالب ملدة ثالثة أيام من املدرسة
 أيام حسب طبيعة التحرش3 حرمان من الفرصة أو فصل ملدة

ممارسة األفعال املنافية لألخالق العامة

التحرش الالأخالقي

10

أخذ إقرار و تعهد بعدم إحضاره و االحتفاظ به و إذا تكرر ذلك
يوجه إنذار أول ثم إنذار ثاني ثم إنذار ثالث ثم اتخاذ قرار
الفصل

استخدام الهاتف النقال أو االحتفاظ به داخل الفصل

استخدام الهاتف النقال في املدرسة

11

.حرمان من الفرصة ملدة يومني ويسجل غياب يوم بدون عذر

تعمد التأخير عن بداية احلصص أو التسرب من احلصص

التأخر عن احلصص

12

،يحصل الطالب على درجة «صفر» في الواجب أو االمتحان
كما يحرم الطالب من الفرصة ملدة ثالثة أيام
فصل الطالب ملدة يوم واحد بعد إعطاء الطالب تعهدات
وإنذارات

 الغش في االمتحانات القصيرة والطويلة والتقارير،نسخ الواجبات املدرسية
واملشاريع اخلاصة باملواد الدراسية
تكرار عدم االلتزام بالقوانني الداخلية للمدرسة وعدم اإلصغاء للتوجيه
واإلرشاد

)الغش (لطلبة املتوسط والثانوي

13

تكرار عدم االلتزام بالقوانني

14

 و إذا تكرر،توجيه إنذار أول مع حرمان من الفرصة ملدة يومني
توجيه إنذار ثاني ثم إنذار ثالث ثم الفصل

التفوه بألفاظ نابية على زمالئه والسب والشتم واالستهزاء

األلفاظ النابية

15

فصل نهائي حتى يحضر ولي األمر بنفسه ملقابلة اإلدارة
وتفهم املوضوع

كسر صندوق جرس اإلنذار مما يتسبب في إخالء املدرسة بأكملها

جهاز اإلنذار

16

حرمان من الفرصة ملدة يوم واحد و تنظيف املكان

عدم االهتمام بنظافة املدرسة ورمي القاذورات في أنحاء املدرسة

رمي القاذورات

17

حرمان من الفرصة ملدة يوم واحد

تناول الطعام ومضغ العلك وشرب العصير والصودا داخل الفصل

 مضغ العلك والشرب،األكل

18

 وإذا تكرر تخلفه عن طابور،حرمان من الفرصة ملدة يوم واحد
الصباح متعمدا يوجه إنذار

التخلف عن طابور الصباح أو اإلخالل بنظامه

طابور الصباح

19

حرمان من الفرصة ملدة يومني و إذا تكرر استدعاء ولي األمر

عدم التقيد بالزي املدرسي أو الرياضي املطلوب

الزي املدرسي

20

تعتبر عالمته صفر ويحق لناظر املدرسة حرمانه في حال عدم
.توافق االمتحان وفترة فصله كعقوبة لسلوك الطالب

في حال فصل الطالب أثناء فترة االمتحان

سياسة الفصل

21

Confiscation of material that violated public morality, then
suspension for a week with a warning letter. If the student
repeats the incident, he/she will be expelled from school and
deprived from receiving a certificate of good behavior.

مصادرة املواد ثم فصل الطالب أسبوع مع إنذار بالفصل وفي
حال التكرار فصل نهائي وحرمان من حسن السير والسلوك

في حال إحضرالطالب أشرطة أو صور مخلة باآلداب العامة

اشرطة وصور مخلة باآلداب

22

Bringing publications or distributions (video recordings, audio, posters,
books, pictures) against country laws.

Suspension for 3 days for the 1st offense. If the incident occurs
a week suspension will ensue. If the action is repeated a third
time, then she/he will be expelled and deprived of a good
conduct certificate.

 أيام ثم أسبوع ثم نهائي وحرمان من شهادة حسن3 فصل
.السير والسلوك

، صوتية،توزيع منشورات مخالفة لقوانني البلد في حال أحضر الطالب منشورات أو توزيعها (تسجيالت مرئية
. صور) أو إفتعال مناقشات مخالفة لقوانني البلد، كتب،ملصقات

23

Disrupting or disturbing the class

Incitement to disorder or try to disable the study, whatever the purpose
of incitement.

 أيام ثم أسبوع ثم نهائي وحرمان من شهادة حسن3 فصل
.السير والسلوك

التحريض على االخالل بالنظام أو محاولة تعطيل الدراسي مهما كان الغرض
.من التحريض

التحريض على االخالل بالنظام

24

Leaving school without permission
from the school administration.
(Skipping)
Drug users

Encouraging students to abstain from school or leaving school without
permission from the school administration.

Suspension for 3 days for the 1st offense. Suspension for a
week for the 2nd offense. For a further offense, expulsion and
deprivation of a good conduct certificate.
Suspend the student for a week with warning letter. If the
student repeats the incident, he/she will be expelled from school
and deprived from good conduct.
Expelled from school

فصل أسبوع مع انذار كتابي ثم نهائي في حال التكرار وحرمان
.من شهادة حسن السير والسلوك

تشجيع الطالب على االمتناع أو اإلنقطاع عن الدراسة أو اخلروج من املدرسة
.بدون إذن إدارة املدرسة

اخلروج من املدرسة بدون إذن

25

.فصل نهائي

.تعاطي احلشيش واملخدرات أو حيازتها

التعاطي

26

Anyone has possession of drugs while on school or is found using it.

Break detention for a day.
Break detention for a day. If repeated, a warning letter will be
issued.
Break detention for two days. If repeated, the parent will be called.

