رسالة املدرسة

بالعقـيـدة نتـوحد وبالعلم نبني الغد
Faith unites us, knowledge builds our future

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.
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مدرسة ذات نظام امريكي تسعى لدمج اللغة العربية مع االجنليزية مع احلفاظ على عاداتنا وتقاليدنا.
عطل موحده مع وزارة التربية.
مختبرات كمبيوتر وعلوم مجهزة بشبكة النت وسبورة ذكية.
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 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  18سنوات 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.

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 :
فرع الكويت  -هاتفUCAKWT - ٦٠٣٣٤٣٤٦ :

فرعي األردن (نظام بريطاني ونظام أمريكي) www.uca.edu.jo

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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UNIVERSAL
CIVILIZATIONS
ACADEMY
SCHOOL

• 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, smart boards, 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. Universal
Civilizations Academy School has 18 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.

KG – 12
www.uca.edu.kw

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

Kuwait Branch - Tel.: 60334346 -

UCAKWT

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

