مقدمة
ب�إ�شراف مبا�شر من الدكتور طارق ال�سويدان ،والدكتور عبدالعزيز غيالن ،تقدم �أكادميية �إتقان الدولية
( )EGAبرنامج البكالوريا الدولية ( )IBمع الرتكيز على برامج الق�س��م العربي للمراحل الدرا�س��ية من
الرو�ضة لالبتدائية و�ستنمو تدريجيا حتى املرحلة الثانوية.
تركز فل�س��فة الرتبية والتعليم لدى �أكادميية �إتقان الدولية على اجلهد اال�س��تق�صائي ،وحتفيز الف�ضول
الفكري ،وتعزيز الفهم والإبداع مع تطبيق الطالب قيم الإ�سالم احلميدة لتحقيق �سعادة الب�شرية.

رؤيتنا

�إعداد متعلمني وقادة ذوي توجهات فكرية دولية داخل جمتمع تعليمي متميز.

رسالتنا

احلف��اظ عل��ى هوي��ة الط�لاب ،ومتكينه��م لي�صبحوا متعلم�ين �أكف��اء وم�س��تقلني يف قدراتهم
و�أعمالهم داخل جمتمعهم املحلي وعامل ًيا.

شعارنا
اخليال �أهم من املعرفة (اين�شتاين)

مميزات أكاديمية إتقان الدولية

1

مباين منف�صلة للبنني والبنات يف م�ساحة �أر�ض � 60ألف مرت مربع

2

حتافظ على هوية الطالب وغر�س القيم بالرتكيز على برامج الق�سم العربي

3

تقدم دعم فردى للطالب عند ال�ضرورة �أثناء اليوم الدرا�سي لإلغاء احلاجة للدرو�س اخل�صو�صية

4

توظف كادر تعليمي متخ�ص�ص وم�ؤهل ل�ضمان حتقيق خمرجات املنهج

5

تق��دم برنامج ا�ستك�ش��اف مهني يف املرحل��ة االبتدائية لتمكني الطالب من حتديد م�س��ارهم املهني يف
�سن مبكرة

6

تطبيق عملي لربنامج البكالوريا الدولية ()IB

7

تنمية ال�شخ�صية القيادية لدى الطالب

8

تطبق معايري عالية ل�ضبط اجلودة

9

اهتمام حموري مب�صلحة الطالب يف خمتلف جوانب �صنع القرار

10

بناء �شراكة قوية بني ويل الأمر والطالب والأكادميية لتحقيق الغاية املن�شودة
من التعلم

األهداف التعليمية
تلتزم أكاديمية إتقان الدولية باألهداف التعليمية التالية:

التنميــة البشــرية واالجتماعيــة

التطوير الفكري

1

القراءة من �أجل احل�صول على املعلومات والفهم واال�ستمتاع

2

الكتابة والتحدث ب�شكل وا�ضح ودقيق ومنا�سب لل�سياق

3

ا�ستخدام الريا�ضيات يف حل امل�شاكل يف جمال العمل والعلم واحلياة اليومية

1

2

�إ�س��تخدام ال�صف��ات ال�ش��خ�صية والقي��م املرغوب��ة مث��ل االح�ترام ،امل�س���ؤولية،
النزاهة ،ال�صدق ،الأهتمام بالآخرين ،واحرتام املثل الدميقراطية
تقدي��ر �أهمية ال�صحة اجل�س��دية والنف�س��ية وال�س��عادة ال�ش��خ�صية و�أثرها على
الأ�سرة واملجتمع

4

فهم املنهج العلمي ،وطبيعة العلم والتكنولوجيا ،وتطبيقها يف احلياة اليومية

3

العمل ب�شكل م�ستقل وكجزء من فريق �أي�ضا

5

�إظهار الرباعة ومهارات التفكري الإبداعي يف حل امل�شكالت واتخاذ القرارات

4

ابداء املبادرة والقيادة واملرونة ،واملثابرة

6

�إثبات الكفاءة يف ا�ستخدام تقنية املعلومات

5

الرغبة فى التعلم و�أهمية املداومة على حت�صيله

6

اعداد الطالب الدراك قيمة الوقت

التطوير المهني

1

�إعداد الطلبة لتحقيق متطلبات التخرج من املرحلة الثانوية ،وت�أهيلهم للعمل �أو موا�صلة الدرا�سة
ما بعد املرحلة الثانوية

2

اعداد الطالب لتحقيق �أهدافهم املهنية

3

م�ساعدة الطالب الكت�ساب مهارات العمل الفعال

المراحل الدراسية

يتم قبول الطالب من اجلن�س�ين باملراحل من الرو�ضة حتى ال�صف الثالث
ابتدائي يف العام الدرا�سي .2019
مع مرور الزمن �س��تنمو الأكادميية �س��نويا بطلبتها حتى املرحلة الثانوية
حيث �س��يتم قبول الطالب يف املراحل العليا يف ال�س��نوات التالية فى حال
توفر الأماكن.

الجامعة المصغرة

مل�ساعدة طالبنا على التعرف على املهن املختلفة وحتديد تخ�ص�صاتهم امل�ستقبلية
ب�أنف�س��هم ،توفر �أكادميية �إتقان الدولية فر�صا ت�سمح با�ستك�شاف برامج م�شابهة
مل��ا يق��دم باجلامعات مثل الهند�س��ة ،والط��ب ،والتجارة والقان��ون .ولتنفيذ هذه
الربام��ج التخ�ص�صية ،تتوفر مبباين الأكادميي��ة املعامل الالزمة بجميع املراحل
ب��دءا من االبتدائية ال��ى ال�صفوف العليا وت�ش��مل تكنلوجيا متقدمة وخمتربات
العل��وم ،ومتجر الأعمال حي��ث يتعلم الطالب كيفية ت�صمي��م اخلطط التجارية
والت�سويق وادارة الأعمال والبيع وال�شراء وادارة املال.

برنامج مهارات القيادة

يتم دمج تنمية مفاهيم القيادة الفعالة يف املنهج لت�صبح �س��لوكا تلقائيا لدى الطالب فى
كل املراحل الدرا�سية.

لغة التدريس

يت��م تدري���س منهج البكالوري��ا الدولي��ة باللغة االجنليزية .كم��ا يتم تطبيق منهج الق�س��م
العربي باللغة العربية.

المدرسون

توظ��ف �أكادميي��ة �إتق��ان الدولي��ة كادرا م��ن املعلم�ين الغربي�ين ،على وج��ه اخل�صو�ص
كنديني ،جمازين ب�ش��هادات تربوية ر�س��مية ومتخ�ص�صني فى منهجية التدري���س الفعال
والقيادة الرتبوية.
يدير الق�سم العربي كفاءات تربوية عربية مت انتقاءها بعناية.

الدعم االكاديمي االلكتروني

لتطوي��ر �أداء طالبه��ا ب�ص��ورة م�س��تمرة ،توفر �أكادميي��ة �إتقان الدولي��ة دعم �أكادميي
الكرتوين ي�سمح ب�أداء متارين منهجية على مدار ال�ساعة فى منازلهم �أو حيثما كانوا.
تر�س��ل ه��ذه الربام��ج تقاري��ر الكرتونية للمعلمني متكنه��م من تطوير الدرو���س ب�صورة
تتنا�سب مع م�ستويات الطالب املختلفة مما يعزز م�ستوى التح�صيل الأكادميى للطالب.

معايير القبول واالختيار

معايري القبول غري انتقائية بال�ضرورة ولكن يتم قبول الطالب الذين ي�ستطيعون التعلم
يف الظروف العادية.
يخ�ضع الطالب املتقدم الختبار حتديد قدرات ك�أجراء مبدئي لتحديد م�ستوى ا�ستعداده
للمرحلة املتقدم لها.

المستندات المطلوبة للتسجيل

1

البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر الأ�صلي امل�سجل به الطالب (�ساري املفعول) � +صورة عنه (للقطريني)

2

�إقامة �سارية املفعول (لغري القطريني)

3

بطاقة ت�صريح الإقامة امل�ؤقتة ال�صادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر حلاملي هذه البطاقة (�س��ارية
املفعول) و�صورة عنها ،وت�سجيل اجلن�سية من �سكان قطر

4

�شهادة امليالد الأ�صلية

5

الرقم ال�شخ�صي اخلا�ص بوزارة الداخلية

6

عدد � 2صورة �شخ�صية حديثة للطالب والطالبات

7

8

9

تق��دمي ال�س��جل ال�صح��ي بالإ�ضافة لبطاق��ة التطعيم جلمي��ع الط�لاب والطالبات من املراك��ز ال�صحية
بالن�س��بة ملرحلة الرو�ضة ،التمهيدي ،وال�صف الأول االبتدائي بالإ�ضافة الى �ش��هادات التطعيم للطلبة
الوافدين من خارج قطر ومطابقتها مع برنامج التطعيم الوطني بدولة قطر
بالن�س��بة للطلب��ة املحولني من مدار���س �أخرى ،تقدمي �س��جل �س��لوك الطالب و�ش��هادة جن��اح نهاية العام
الدرا�س��ي الأ�صلي��ة مو�ضح��ا بها الدرجات (التقري��ر النهائي الأ�صل��ي) ،ويلتزم ويل الأم��ر بتقدميها �إلى
املدر�سة بعد انتهاء االختبارات بالن�سبة للطالب املحولني من مدار�س داخل دولة قطر وللطلبة القادمني
من خارج قطر يتعني ت�صديق ال�شهادة من وزارة اخلارجية القطرية
�صورة من البطاقة ال�شخ�صية لويل الأمر

سن القبول

1

الرو�ضة  :1 -احلد الأدنى ثالث �سنوات

2

الرو�ضة  :2 -احلد الأدنى �أربع �سنوات

3

التمهيدي :احلد الأدنى خم�س �سنوات

4

ال�صف الأول ابتدائي :احلد الأدنى �ست �سنوات

الخدمات الصحية

توف��ر �أكادميي��ة �إتقان الدولي��ة اخلدم��ات ال�صحية الأ�سا�س��ية التي
ت�ش��مل مراجعة ال�س��جل ال�صحي للطالب ملتابعة مدى مالءمة م�ستوى
التح�ص�ين �ض��د الأمرا���ض املعدية التي ميك��ن الوقاية منه��ا ،واجراء
الإ�سعافات الأولية ،وامل�ساعدات العالجية للحاالت الطارئة.

خدمة المواصالت

يت��م توف�ير خدم��ة التو�صي��ل للراغب�ين يف اال�ش�تراك
بوا�سطة �شركة متخ�ص�صة وذلك بتكلفة ا�ضافية.

خدمات الطعام

يت��م توفري وجب��ات الطعام للطالب امل�ش�تركني يف اخلدمة
بوا�سطة متعهد متخ�ص�ص بتكلفة ا�ضافية.

مباني مجمع المدرسة

�صمم جم َمع مباين �أكادميية �إتقان الدولية على م�س��احة �أر�ض � 60ألف مرت مربع مبنطقة اخلي�س��ة� ،ش��مال الدوحه لينا�س��ب
ف�سلفة التعليم املطبقة بالأكادميية.
مب��اين البن�ين والبنات منف�صلة ت�ش��مل مبنى خم�ص���ص ملرحلة الرو�ضة وحتى ال�صف التا�س��ع ،و�آخر خم�ص�ص لل�صفوف من العا�ش��ر �إلى
الثاين ع�شر ب�سعة �إجمالية للمجمع تبلغ  2450طالب.
بالإ�ضافة للمن�ش�آت التعليمية ،مت تخ�صي�ص �أكرث من ع�شرة االف مرت مربع للأن�شطة الريا�ضية بها �أربع م�سابح ،و�ستة ميادين
لكرة القدم ،وكرة ال�سلة ،والتن�س ،واال�سكوا�ش ،وكرة اليد ،و�ألعاب الدفاع عن النف�س ،واللياقة البدنية.

أسئلة وأجوبتها

للتواصل

س

بأي المراحل الدراسية يتم قبول الطالب؟
يتم قبول الطالب من اجلن�س�ين (بنني -بنات) مبرحلة ريا�ض الأطفال وحتى ال�صف
الثالث للعام الدرا�س��ي  2019و�س��يتم قبول الطالب باملراحل الالحقة خالل ال�سنوات
القادمة ح�سب منو الأكادميية.

س

هل باستطاعة ابني االستمرار باألكاديمية للمراحل الالحقة؟
م��ع مرور الوق��ت �س��تنمو الأكادميية حت��ى املرحلة الثانوية لذا �س��يكون با�س��تطاعة
الطالب اال�ستمرار حتى احل�صول على ال�شهادة الثانوية.

س

هل يتطلب التقديم لألكاديمية إجادة اللغة اإلنجليزية؟
لي�س بال�ضرورة �إن كان عمر الطفل مابني الثالثة واخلام�سة �أما املتقدمني الى املراحل
مابع��د ال�صف الأول في�ش�ترط اجتيازهم الختب��ارات التقييم الأكادمي��ي واللغة .فى
ح��ال عدم اجتياز املتقدم الختبار القيا���س ،ي�ش�ترط عليه درا�س��ة الربنامج الت�أهيلي
الذي تقدمه الأكادميية قبل بدء العام الدرا�سي.

س

هل يقبل من لديهم صعوبات تعلم؟
لي�س فى هذه املرحلة.

+974 33550041 - +974 33550042
website: etqanglobalacademy.com
For Registrtion: registrar@etqanglobalacademy.com
General Queries: info@etqanglobalacademy.com

Q&A
Q1

In which grades are students admitted?
The admissions for 2019 will consist of female and male students
from Kindergarten to Grade 3. Students applying for higher grades
will be admitted in subsequent years as Etqan grows.

Q2

Can my child continue in Etqan for the subsequent grades?
Each year a new grade will be added. This will eventually lead into
the secondary program where students will have the opportunity to
earn the high school diploma.

Q3

Is English language fluency a requirement to be accepted in
Etqan?
This is not necessarily the case for children aged three to five.
Applicants who apply to grade one and above are required to pass
the academic assessment and English language test. In cases
where the student does not pass, he/she will be required to take a
preparatory program offered at Etqan in the evening.

Q4 Do you accept students with special needs?
Not at this stage.

Contact Us

+974 33550041 - +974 33550042
website: etqanglobalacademy.com
For Registrtion: registrar@etqanglobalacademy.com
General Queries: info@etqanglobalacademy.com

School Campus

EGA operates in a purposefully designed school campus that suits the educational philosophy of
the academy, built on a 60 thousand square meters land plot in Alkhisa area.
The campus is comprised in two separate buildings, one for boys and one for girls with total
capacity 2,450 students.
More than 10 thousand square meters area has been designated for sport and social activities such
as: football, basketball, volleyball, tennis, squash, handball, self-defense, 4 swimming pools, and
fitness.

Transportation Services

Transportation service provided by a thirdparty for additional fees.

Food Services

Meals service provided by a catering
company for those who wish to subscribe

Age Acceptance

1

Pre-KG: Minimum three years old

2

KG-1: Minimum four years old

3

KG-2: Minimum five years old

4

First Grade: Minimum six years old

Healthcare

EGA provides basic health services, which include
reviewing the studentʼs health record to monitor the
level of immunization against preventable infectious
diseases, first aid, and emergency treatment
assistance.

Documents required for registration

1

Proof of student valid ID card (for Qataris)

2

Proof of student identity (residence permit or original passport) (for nonQataris)

3

Temporary residence permit card issued by the Ministry of Interior in the State
of Qatar for holders of this card (valid)

4

The original birth certificate

5

The personal ID number of the Ministry of the Interior

6

Two recent personal photographs of the students

7

Health records in addition to the vaccination card for all the students from
the health centers for the preschool, primary and first grade levels as well as
the vaccination certificates for the incoming students from outside Qatar that
commensurate with the National Immunization Program in Qatar

8

For students transferring from other schools, provide a record of student
behavior and the original academic report of the previous year, indicating the
grades (original final report).

9

During exam time, temporary registration of the applicant shall be processed
subject to submission of the Original Final Test Report right after the exam.

10

For students transferring by schools outside Qatar, certificates must be
authenticated from the Qatar Ministry of Foreign Affairs.

11

Copy of the ID card of the guardian

Electronic Academic Support

To improve the performance of its students on a continuous basis,
Etqan Global Academy provides e-academic support that allows for
systematic exercises around the clock at home or wherever they are.
The e-programs send reports for teachers to develop lessons
commensurate with the levels of individual students to enhance
their achievement.

Admission & Selection Criteria

Admission criteria are not necessarily selective but students who can
learn under normal circumstances are accepted.
Applicants are subject to a capacity-evaluation as an initial
measure to determine their readiness for the grade level they are
applying for.

Leadership Skills Program

Effective leadership development is integrated into the curriculum to
become automatic and natural behaviour among students in all grades

Language of Instructions

The international baccalaureate curriculum is taught in English. The
Arabic Department curriculum is taught in Arabic.

Teaching Staff

EGA employs Canadian and Western certified educators that
specialize in effective teaching methodology and educational
leadership.
The Arabic department is managed by carefully selected qualified
Arab educators.

Grade Levels

For the academic year 2019, EGA enrolls students in prekindergarten to grade 3 and will add a grade level each of the
following years

Mini University

To assist our students in developing awareness and a sense of
future careers, we provide them with opportunities to explore
university-like programs such as medicine, engineering,
business, and law.

Educational Goals
EGA adheres to the fundamental goals developed by the Qatar’s Ministry of Education and the
IB Organization. These goals are summarized below:
Intellectual Development

Human & Social Development

1

Use mathematics to solve problems in business, science and dailylife situations

Demonstrate desirable personal characteristics such as
respect, responsibility, fairness, honesty, caring, loyalty and
commitment to democratic ideals

2

4

Understand the scientific method, the nature of science and
technology, and their application to daily life

Appreciate the importance of personal well-being and its
impact on the family and society

3

Know how to work independently and as part of a team

5

Demonstrate critical and creative thinking skills in problem-solving
situations

4

Demonstrate initiative, leadership, flexibility and persistence

5

Have the desire and realize the need for life-long learning

1

Read for information, understanding and enjoyment

2

Write and speak clearly, accurately and appropriately for the context

3

Career Development

1

Prepare students to meet the Qatari and IB graduation requirements and
enter into the workplace or post-secondary studies

2

Prepare students to achieve their career goals

3

Assist students to develop effective work habits

Motto

Great Minds DON’T Think Alike

Characteristics of Etqan Global Academy

1

Separate buildings for boys and girls on a 60 thousand square meters land plot.

2

Maintains students’ identity and values by focusing on the Arabic Department programs.

3

Provides individual support for students as necessary during the school day to eliminate
the need for private tutoring.

4

Employs highly qualified, well trained, certified educators.

5

Students at the primary school explore occupational programs that enable them to
identify their future career at an early age.

6

Activities are the essence of the international baccalaureate program (IB)
offered by Etqan.

7

Nurtures leadership skills.

8

Student›s interest is the central concern of all aspects of the
decision-making processes.

9

Applies high quality control standards.

10

Develops a strong partnership with guardians, student,
and the academy to achieve the ultimate goal of
learning.

Introduction

Under direct supervision of Dr Tareq Alsuwaidan, and Dr Abdulaziz Ghailan,
Etqan Global Academy (EGA) offers the International Baccalaureate program
(IB) with an emphasis on the Arabic programs for kindergarten and elementary
students and will gradually grow until high school.
EGA education philosophy emphasizes inquiry, stimulates curiosity, and
fosters comprehension and creativity. At EGA students practice Islamic virtues
to achieve human felicity.

Our Vision

Preparing learners and leaders with international intellectual orientations
within a distinct educational community.

Our Mission

Maintain studentsʼ identity and enable them to become educated and
independent in their abilities and work within their local communities as
well as globally.

ETQAN GLOBAL ACADEMY (EGA)
INTRODUCTORY BROCHURE

