
                              
 

 

مع مدرسة "آي أكاديمي"  تتوسع في التعليم الرقمي من خالل اتفاقيةألف للتعليم   

 املدرسة اإللكترونية الوحيدة في الدولة 

عت ألف للتعليم،     :2021ابريل  5أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، اإلثنين 
ّ
الرائدة في مجال العاملية  الشركة  وق

لها  
ً
مقرا أبوظبي  العاصمة  من  تتخذ  والتي  املعلومات  اتفاقيةتكنولوجيا  ميديل مدرسة  مع    تعاون   ،  أكاديمي  "آي 

واملدعومة بتقنية الذكاء   خدمات تعليمية مرموقة للطالب عبر منصتها التعليمية املبتكرة   توفر بمقتضاها  ،ايست"

 االصطناعي.  

 من بداية شهر مارس املاض ي
ً
 يمثلون مراحل تعليمية    250كن أكثر من  ، سيتمواعتبارا

ً
من الصف   مختلفة بدءً طالبا

ال وحتى الثاني  التي توفر مناهج تعليمية من مرحلة رياض األطف  مدرسة آي أكاديميالخامس وحتى الحادي عشر في  

    حدة،لكل طالب على  املتخصصة  تعليمية  األنماط الواالستفادة من      منصة ألف التعليمية  عشر من استخدام
ً
إضافة

 الحصول على تقييم في مادتي اللغة العربية واإلسالمية. إلى  

مدرسة   تمثلاالتفاقية، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم :"    هذهوفي معرض تعليقه على  

 نموذج ت آي أكاديمي ميدل ايس
ً
 رائد ا

ً
ئات مل  مستوى تعليمي راق  توفير في التعليم اإللكتروني، حيث أثبتت كفاءتها في  ا

ب   املعرفة والتنمية البشرية واتحاد مدارس وكليات من قبل هيئة    في حصولها على اعتماد  وكذلك  عد،الطالب عن 

 تعليم  هامن حيث تقديم  إنجلترا الجديدة
ً
بأنها اختارت منصة ألف لتعليم مادة واحدة   كلنا فخر عالي الجودة. ونحن    ا

 خططللطالب، حيث إن هناك  
ً
دّرسة في املستقبل."   ا

 
 لزيادة عدد املواد امل

وأوضح ألفونسو أن "هناك وعي متزايد في أوساط مجتمع التعليم من مدرسين ومهنيين وحتى أولياء أمور بأن التعليم 

 دور مهم في تعليم أجيال املستقبل."  عن بعد سيكون له 

 يتمي ميدل ايست من جهته،أعرب كودي كالفر، املدير العام ملدرسة آي أكادي
ً
 تعليميا

ً
افق مع  و ، التي تطبق منهاجا

عن أن "التعليم عن بعد برهن مدى أهميته وكفاءته من املعايير التعليمية لوالية أوهايو والواليات املتحدة األمريكية،  

ت اإللكترونية دون أدنى شك. وقد بات الشركاء واملعنيين في العملية التعليمية على ثقة أكبر بأهمية استخدام املنصا

التعليمية  املنصات  بأن  ثقة  "على  بأنه   
ً
مضيفا باستمرار"،  ومتطورة  رائدة  رقمية  تعليمية  تجربة  توفر  باعتبارها 

 للطالب في املستقبل." 
ً
 موثوقا

ً
 ستكون خيارا

نا في مادتي  جديدة لطالب مع شركة ألف للتعليم ليقدموا لنا تجربة تعليمية    تعاون وأشار كالفر بالقول: "نحن سعداء بال

 اللغة العربية واإلسالمية." 

 



                              
 

تطبيق منصتها التعليمية في العديد من املدارس الحكومية في  تجدر اإلشارة إلى أن شركة ألف للتعليم، إلى جانب 

منصتها في املدارس الخاصة داخل اإلمارات وفي الواليات املتحدة األمريكية وكندا. وستقوم   اعتمادالدولة، تتجه نحو  

 خططها  نطاق  بتوسيع  
ً
من    عامليا الثاني  النصف  الشركات 2021العام  في  مع  االتفاقيات  من  املزيد  توقيع  عبر   ،

 واملؤسسات املعنية بالتعليم عبر التكنولوجيا.

 -  انتهى -

 

 نبذة عن شركة "ألف للتعليم" 

تتمثل رؤيتنا في  ائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والذي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها.  ر عالمية"ألف للتعليم" شركة  

تنصب جهودنا    .تصميم تجارب تعليمية رائدة تحول طريقة التعليم والتعلم في العالم بهدف الحصول على نتائج ومخرجات تعلم فعالة

ن المرحلة األساسية وحتى المرحلة الثانوية من خالل تقديم تجارب تعليمية ابتكارية وتكنولوجية  على االرتقاء بأنظمة الفصول الدراسية م

والعشرين الواحد  القرن  بمهارات  المتعلم وتزويده  تحفيز  أكثر من  تعمل على  المتحدة،  120 اليوم،  العربية  اإلمارات  في  ألف طالب 

أل يستخدمون منصة  األمريكية وكندا  المتحدة  أكثر  الواليات  في  يوليو   مدرسة.  400ف  في   2021في  أكثر من نصف مليون طالب 

 منصة ألف.اندونيسيا سوف يستخدمون 

 www.alefeducation.com  21نوفر فرصاً تعلمية تفاعلية لطالب القرن ل

 

 :اإلعالمي وللتواصل المعلومات من لمزيد
 عفيفيمحمد 

 رئيس قسم التسويق والعالقات العامة 

 mohamed@alefeducation.comالبريد اإللكتروني: 

 0563691758هاتف: 

 

 آي أكاديمي ميدل ايست 

. وقد نجحنا في تعليم أكثر من 2007عام تّعد آي أكاديمي ميدل ايست هي جزء من مجموعة بانسوفيك للتعليم ومقرها في دبي منذ 

معلماً عبر اإلنترنت من أخصائيي المواد المعتمدين والمقيمين إقليمياً   50طالب. ولدينا أكثر من  4000طالب وتسجيل أكثر من  600

 .وفي الواليات المتحدة وأوروبا

من جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات بالنسبة تعتبر آي أكاديمي ميدل ايست هي مدرسة أمريكية خاصة عبر اإلنترنت معتمدة 
للطالب من الروضة وحتى الصف الثاني عشر. إننا مرخصون بالكامل من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية ونقدم دورات 

 .للرياضيين معتمدة من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات

م الفردي والخطط الشخصية. يُتيح نموذج التعلم المختلط للطالب بالدراسة في  إننا نجمع بين مزايا المدرسة التقليدية ومرونة الدع

 المنزل أو في مركز التعلم لدينا في مجمع دبي للمعرفة. 
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