
SCHOOL FEES (AED)

CONTACT US

الرسوم المدرسية (بالدرهم ا�ماراتي)

تواصلوا معنا

المرحلة
YEAR GROUP

رسوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل ا�ول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

رسوم التسجيل
REGISTRATION FEE

FS1 43,500 14,500 14,500 14,500 2,175

FS2 - Year 6  45,260  15,087  15,087  15,086  2,175

مدينة أبوظبي
Abu Dhabi City

+971 2 501 4777 AlMunaAcademy

admissions@almunaacademy.sch.ae

لـمســـتــقــبــل يــرســـمــه أبــنــاؤنــا
A FUTURE SHAPED BY OUR CHILDREN

تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم 
ا�ستثنائية ذاتها المطبقة من قبل كافة 

أعضاء عائلة أكاديمّيات الّدار

تعد أكاديمّيات الّدار من ضمن مزودي خدمات التعليم الخاص 
الّرّواد في أبوظبي والعين، وهي حائزة على اعتماد من 

عدد من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة. نحن نقدم 
لط�بنا بيئة تعليمّية ملهمة مجّزة بأفضل المرافق ا�كاديمّية 

ياضية المصممة وفق أعلى معايير التربية  والفنية والر
والتعليم. ونتيجة لذلك، يحقق ط�بنا أداًء رفيع المستوى 

ودرجات عالية تفوق المعد©ت العالمية ويضمنون مقاعد 
لم في كبرى الجامعات حول العالم.

إننا في أكاديمّيات الّدار، نسعى إلى تمكين الجيل المقبل الذي 
سيتولى صياغة م�مح المستقبل. 

الــمــنــى
AL MUNA ACADEMY

ALDAR ACADEMIES

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

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

SCHOOL TIMINGS أوقات التدريس

SCHOOL DAY 7:50 AM - 2:20 PM (FS 7:50 AM - 2:00 PM)

EXTRA
CURRICULAR
ACTIVITIES

2:20 PM - 3:15 PM

م.) ص. - 2:00 7:50 FS) .م 7:50 ص. - 2:20 اليوم الدراسي

م. م. - 3:15 2:20 ا�نشطة
ال¡صفّية



 على ثقتك واختيار تعليم طفلك 
ً
شكرا

في أكاديمّية المنى
ً

ً ً

المديرة بالنيابة

لماذا ننصحك باختيار أكاديمّية المنى؟
 مــن

ً
تــم تصنيفهــا علــى أنهــا ا�كاديمّيــة ا�كثــر تميــزا

قبــل دائــرة التعليــم والمعرفــة بأبوظبــي
يــر لهــا، صنفــت إدارة التعليــم والمعرفــة فــي أبوظبــي  فــي أحــدث تقر

يــر . وقــد أثنــى تقر
ً
 أكاديمّيــة المنــى علــى أنهــا ا�كاديمّيــة ا�كثــر تميــزا

 بطابــع 
ً
التفتيــش علــى التحصيــل الدراســي الممتــاز للطــ�ب وأشــاد أيضــا

التواصــل ا©جتماعــي وا©بتــكار بيــن الطــ�ب.

مدرســة ذات طابــع عائلــي فــي قلــب المدينــة
إن أكاديمّيــة المنــى هــي مدرســة ابتدائيــة ناجحــة تــدّرس المنهــاج

اÂنجليــزي فــي قلــب أبوظبــي، وتقــّدر المدرســة الع�قــات المهنيــة
اÂيجابيــة، ويعمــل الجميــع بجــد لضمــان إســعاد ا�طفــال وإحاطتــم 

بالرعايــة الجيــدة وتمكينــم مــن تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن التقــدم فــي 
ــم. يتــم تشــجيع ا�طفــال علــى أن يكونــوا مســتقلين 

ّ
جميــع مجــا©ت التعل

وديناميكييــن وغــرس التعلــم القائــم علــى ا©ستفســار بداخلــم.

التســامح مــن صميــم قيمنــا
نحــن مجتمــع متجانــس ومتعــدد الثقافــات ويحتضــن أكثــر مــن 50 جنســية 

ممــن يحتفــون ويشــاركون ثقافاتــم وتقاليدهــم وتراثــم ولغاتــم 
كأســرة واحــدة كبيرة.

منهــاج مســتلم مــن طبيعــة اهتمامــات وطموحــات المتعلميــن
نحــن نهــدف إلــى إلهــام ودعــم ط�بنــا حتــى يصبحــوا أفضــل مــا يمكــن 

فــي كل ا©حــوال، وذلــك بمســاعدتم علــى أن يصبحــوا شــباًبا ســعداء
يــد مــن ط�بنــا اعتمــاد نــج إبداعــي لعملــم  وذوي خبــرة كاملــة. نر

ا�كاديمــي وا©طــ�ع علــى العالــم مــن حولــم، وتجهيزهــم ليكونــوا 
يــد أن يكــون ط�بنــا  يــن فــي مجتمعاتــم وبلدانــم. نر مســاهمين مبتكر
يــن  متحمســين لتعلمــم ومســتقبلم. كقــادة الغــد، ســيكونون قادر

 علــى التفكيــر والتعلــم والمســاهمة بشــكل كامــل فــي المســارات
التــي اختاروها.

WHY CHOOSE AL MUNA ACADEMY?
Rated as Outstanding by ADEK 
The Abu Dhabi Department of Education and Knowledge 
(ADEK) rated Al Muna as "Outstanding" in their latest 
report. The inspection report highlighted not only the 
excellent academic attainment of the students but 
praised the sense of school community and innovation 
amongst the students. 

A family school in the heart of the city
Al Muna Academy is a happy, successful English 
National Curriculum primary school in the heart of Abu 
Dhabi, where positive professional relationships are 
valued and everybody works hard to ensure that children 
are happy, well cared for and make as much progress 
as possible in all areas of learning. Children are 
encouraged to be independent, resilient and enquiring 
learners.

Tolerance at the heart of our values
A harmonious, multicultural community with over 50 
nationalities celebrating and sharing their cultures, 
traditions, heritage and languages as one big family. 

A curriculum driven by the interests and  
aspirations of learners
We aim to inspire and support our students so they 
can become the very best they can be in every single 
way, by helping them become happy and fully-rounded 
young people. We want our students to adopt a creative 
and imaginative approach to their academic work and 
their view of the world around them, equipping them 
to be innovative and intelligent contributors to their 
communities and countries. We want our students to be 
passionate about their learning and their future. As the 
leaders of tomorrow, they will be able to think, learn and 
contribute fully to their chosen pathways.

For my two sons, Al Muna Academy is like a home 
where they feel loved, respected and safe.

Al Muna Academy is a school for the family. It 
is a clean and safe, small community that we 
can meet both staff and parents. The care the 
children receive is much appreciated. There is 
communication between school and families 
which allow all children to succeed.

بالنسبة �بنائي ا©ثنين، تعتبر أكاديمّية المنى بمثابة منزل
يشعران فيه أنهما محبوبان ومحترمان وآمنان.

أرى أكاديمّية المنى على أنها مدرسة للعائلة. وهي مجتمع
نزيه وآمن وصغير بحيث يمكننا ا©لتقاء بكل من الموظفين 

وأولياء ا�مور. والرعاية التي يتلقاها ا�طفال هي موضع 
تقدير كبير من جانبنا. وهناك تواصل بين المدرسة والعائ�ت، 

وهو ما يتيح لجميع ا�طفال إمكانية تحقيق النجاح.

THANK YOU FOR CONSIDERING 
ENTRUSTING YOUR CHILD’S 
EDUCATION WITH AL MUNA ACADEMY 

 

Sarah  
rincipal



SCHOOL FEES (AED)*

CONTACT US

 ال درسية (بالدرهم ا�ماراتي)*

ال س

تواصلوا معنا

المرحلة
YEAR GROUP

رسوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل ا�ول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

رسوم التسجيل
REGISTRATION FEE

Nursery 43,500 14,500 14,500 14,500 2,175

FS2 - Year 6  45,260  15,087  15,087  15,086  2,175 

مدينة أبوظبي
Abu Dhabi City 

+971 2 501 4777 AlMunaAcademy

admissions@almunaacademy.sch.ae

لـمســـتــقــبــل يــرســـمــه أبــنــاؤنــا
A FUTURE SHAPED BY OUR CHILDREN

تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم 
ا�ستثنائية ذاتها المطبقة من قبل كافة 

أعضاء عائلة أكاديمّيات الّدار

تعد أكاديمّيات الّدار من ضمن مزودي خدمات التعليم الخاص
الّرّواد في أبوظبي والعين، وهي حائزة على اعتماد من

عدد من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة. نحن نقدم
لط�بنا بيئة تعليمّية ملهمة مجّزة بأفضل المرافق ا�كاديمّية

ياضية المصممة وفق أعلى معايير التربية  والفنية والر
والتعليم. ونتيجة لذلك، يحقق ط�بنا أداًء رفيع المستوى

ودرجات عالية تفوق المعد©ت العالمية ويضمنون مقاعد 
لم في كبرى الجامعات حول العالم.

إننا في أكاديمّيات الّدار، نسعى إلى تمكين الجيل المقبل الذي
سيتولى صياغة م�مح المستقبل. 

الــمــنــى
AL MUNA ACADEMY

ALDAR ACADEMIES

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

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

SCHOOL TIMINGS أوقات التدريس

SCHOOL DAY 7:50 AM - 2:20 PM (FS 7:50 AM - 2:00 PM)

EXTRA 
CURRICULAR 
ACTIVITIES

2:20 PM - 3:15 PM

7:50 ص. - 2:20 م. (FS 7:50 ص. - 2:00 م.) اليوم الدراسي

2:20 م. - 3:15 م. ا�نشطة
ال¡صفّية

*Please note the fees displayed are for the 2019/2020 academic 
year. Fees are regulated by ADEK and are subject to change.

 يرجى مالحظة أن الرسوم املعروضة هي للعام الدرايس 2019/2020. الرسوم ٌمنظّمة

من قبل دائرة التعليم واملعرفة وهي عرضة للتغيري

*




