
ابتداًء من مرحلة الحضانة،
منهج دقيق ثالثّي الّلغات.



أيلول،  في  أبوابها  عجمان   – الّدولّية  الّشويفات  مدرسة  فتحت 
المدرسة  وهي  عجمان،  إمارة  في  المدرسة  تقع   .2016 العام  سبتمبر، 
العربّية  ا�مارات  دولة  في  سابس  مدارس  لشبكة  عشرة  الّثانية 
المّتحدة، وا�ولى في عجمان. إّن مدرسة الّشويفات الّدولّية – عجمان 
تعتمد  نهارّي.   وبدوام  ومستقّلة،  ومختلطة،  �نتقائّية،  غير  مدرسة 
البيئات  من  وا�ناث  الّذكور  وتستقبل  الّتعليم،  في  ا�نكليزّية  الّلغة 
سّن  بين  أعمارهم  ترواح  الّذين  الّتالمذة  وتزّود  والّدولّية.  المحّلّية 
الّصّف  حّتى  الحضانة  مرحلة  من  (أي  عشرة  الّثامنة  وسّن  الّثالثة 
والّتطوير  ا�كاديمّي  الجانب  بين  يمزج  متمّيز  بتعليم  عشر)  الّثاني 
الّتالمذة  ُتكسب  كما  الحياة.  متطّلبات  لمواجهة  واالستعداد  الّذاتّي 
لتالمذة  ويتسّنى  والحياتّي.  الجامعّي  المجالَين  في  الّتم̄يز  سمة 
الفرنسّية  الّلغة  بين  االختيار  عجمان  الّدولّية،  الّشويفات  مدرسة 

ثالثة. لغًة  الماندرين  ولغة 

تقع المدرسة على ُبعد كيلومترين من طريق الّشيخ محّمد بن زايد. 
الّدولّية - عجمان على مساحة  الّشويفات  المبنى مدرسة  َد  ُشيِّ وقد 

الغاية. لهذه  َم خّصيًصا  وُصمِّ مرّبع  متر  ألف  سبعين 

فسيحة  صفوف  على  المنشآت  بأحدث  زة  الُمجهَّ المدرسة  تحتوي 
�متحان  وقاعة  لالحتفاالت،  وصالة  والحاسوب،  للعلوم  ومختبرات 
سباحة  حوض  تضّم  شاسعة  رياضّية  منشآت  عن  فضًلا  محوسبة، 
�لعاب  ا  أولمبًيّ وملعًبا  الّسّلة،  لكرة  ا  داخلًيّ وملعًبا  أولمبّي،  شبه 
رياض  قسم  أّما  مسارات.  ثمانية  به  تحيط  متر،   400 بمساحة  القوى 
ا�طفال فيشّكل وحدة مستقّلة تحتوي على  حوض سباحة داخلّي 
للسّيارات،  خاّص  وممّر  متعّددة،  �غراض  داخلّي  وملعب  بها  خاّص 
ثمانية  به  تحيط  متر،   400 بمساحة  القوى  �لعاب  ا  أولمبًيّ وملعًبا 

مسارات.

َرم المدرسّي
َ
الح

لمحة موجزة عن المدرسة

THE SABIS® EDGE™



سابس،  شبكة  في  عضو  هي  عجمان   - الدولية  الشويفات  مدرسة  إّن 
وهي شبكة مدارس عالمّية تعمل بصورة َنِشطة في عشرين بلًدا موّزًعا 
على خمس قارات، وتقّدم خدماتها الّتعليمّية إلى أكثر من سبعين ألف 
ذا الّنظام و�ختباره وتحسينه على مدى  Éتلميذ عبر العالم. تّم تطوير ه
135 عاًما لتوفير تعليم ذي تو̄جه دوليٍّ حقيقّي، يعّزز االمتياز ا�كاديمّي، 
مشهوٌد  سابس  شبكة  ومدارس  ثابتة.  ومعنوّية  أخالقّية  قيًما  ويرّسخ 
وهي  الّتعليمّي،  بÍلتزامها  والجماعّي،  الفردّي  المستوَيين  على  لها، 

موضع �حترام نظًرا لسجّلاتها ا�كاديمّية الّناجحة.

الحادي  للقرن  رؤيوّية  ونظرة  عشر  الّتاسع  القرن  إلى  العائدة  بجذورها 
والعشرين، توّفر سابس تعليًما ذا نوعّية راقية لعالٍم متغّير.

َنت  وُحسِّ َرت  ُطوِّ تعليمّية  مقاربة  هو  الّتعليمّي  سابس  نظام  إّن 
مستًوى  ذي  تعليم  توفير  أجل  من  سنة   135 من  أكثر  طوال  و�خُتِبَرت 

ا�كاديمّي. الّتم̄يز  تحقيق  نحو  ه  موجَّ حقيقّي،  دولّي 

لمواجهة  واالستعداد  الّذاتّي  والّتطوير  ا�كاديمّي  الجانب  بين  موازًنا 
للّنجاح  الّتالمذة  الّتعليمّي  سابس  نظام  يهيِّئ  الحياة،  متطّلبات 
مواطنين  وينّمي  الحياة  الّتعّلم مدى  في  رغبة  فيهم  ويعّزز  الجامعّي، 
بقاع  من  بقعة  أّي  في  الّظروف  مع  ويتكّيفون  مسؤولّياتهم  يتحّملون 

العالم.
 

للعمل  الّتقليدية  بالِقيم  العالية  الجودة  ذا  الّتعليم  يمزج  الّنظام  هذا 
الّذات واÓخر. الّدؤوب وتحّمل مسؤولّية 

وا�هداف  عليها  يقوم  الّتي  بالفلسفة  الّتعليمّي  نظام سابس  ويتمّيز 
هذه  لتحقيق  يستخدمها  الّتي  وا�ساليب  والمقاربة  يحّددها  الّتي 

وشامًلا. وقوًيّا  عالًيا  ا  تعليمًيّ ويوّفر مستًوى  ا�هداف. 

الّشويفات  مدرسة  تقّدم  سابس،  شبكة  في  أخرى  مدارس  غرار  وعلى 
لمجموعة  للّتقّدم  الّتالمذة  يهّيئ  ا  دراسًيّ برنامًجا  عجمان   – الّدولّية 
ا الّتي تشمل �متحان الّتعيين  واسعة من االمتحانات الُمعَتَرف بها دولًيّ
ا�ميركّي،  الّتعليمّي  الّنظام  في   Advanced Placement® المتقّدم 
وهو   ،TOEFL الـ  و�متحانات   SAT "الّسات"  أو  الّتالمذة  تقييم  و�ختبار 
يستعملونها  الّذين  أو  بها  الّناطقين  لغير  ا�نكليزّية  الّلغة  �متحان 
العاّمة  الّدولّية  الّشهادة  �متحانات  عن  فضًلا  ثانية،  لغًة  بوصفها 
و�متحانات   ،IGCSE الـ  أي  المّتحدة،  المملكة  في  الّثانوّي  للّتعليم 
الّتعليمّي  الّنظام  في   A والمتقّدم   ،AS الفرعّي  المتقّدم  المستويين 
الّتالمذة  يهّيئ  الّذي  الّتعليم  المدرسة  تقّدم  كما  البريطانّي. 

العاّمة. الّثانوّية  الّشهادة  ولنيل  المحّلّية  لالمتحانات 

م سابس
َ
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عليمّي
ّ
نظام سابس الت



الّشويفات  مدرسة  في  ق  الُمطبَّ الّتعليمّي  سابس  نظام  يقيم 
على  والّتطّور  ا�كاديمّي  الّتطّور  بين  توازًنا  عجمان   – الّدولّية 

والعاطفّية. والجسدّية  االجتماعّية  المستويات 

و�هتماماتهم  مواهبهم  �ستكشاف  على  الّتالمذة  يشّجع  كما 
في  المشاركة  عبر  الحياتّية  مهاراتهم  تنمية  عن  فضًلا  وهواياتهم، 
موقًفا  تحّفز  الّتي  والفّنّية  والعلمّية  وا�كاديمّية  البدنّية  ا�نشطة 

الّتعّلم. تجاه  ا  وإيجابًيّ ا  صّحًيّ

من  يتجّزأ  ال  جزًءا  الدراسي  المنهج  عن  الخارجة  ا�نشطة  ُتشّكل 
مواهبهم  تطوير  على  الّتالمذة  ع  ُيشجَّ الّتعليمّي.  سابس  نظام 
خالل  من  وتقنّياتهم  ومهاراتهم  وهواياتهم  و�هتماماتهم 
الّتي  والفّنّية  والعلمّية  وا�كاديمّية  البدنّية  ا�نشطة  في  المشاركة 
الّسُبل  فيه  توّفر  الّذي  الوقت  وفي  ا�كاديمّي.  الّتالمذة  عمل  ُتكمل 
�هتمامات  تطّور  ا�نشطة  فإّن  واالستمتاع،  واالسترخاء  للّتفاعل 
طاقتهم  من  وتزيد  البدنّية،  لياقتهم  على  وتحافظ  الّتالمذة، 
الّتالمذة  يستطيع  العقلّية.  قدرتهم  وتعّزز  الّتحّمل،  على  وقدرتهم 
الّدوام  وبعد  الغداء  �ستراحة  في  ا�نشطة  هذه  في  المشاركة 

الّسبت. المدرسّي وفي صباح يوم 

راسّي
ّ
أنشطة خارجة عن المنهج الد

في  تعليمهم  تلّقوا  الّذين  الّتالمذة  �كتسب   ،1886 العام  منذ 
تفوق  أدائهم  فمستويات  ممتازة.  سمعة  سابس  شبكة  مدارس 

دة على مستًوى دولّي. الموحَّ االختبارات  المعّدالت في  بÍستمرار 
وكندا  ا�ميركّية  المّتحدة  الواليات  في  الجامعات  بأفضل  وقبلوا 
ا�قصى  والّشرق  ا�وسط  والّشرق  وأوروّبا  المّتحدة  والمملكة 

فيها.  الّنجاح  ويحّققون  وأستراليا 

يشّكلون  فهم  مجتمعاتهم.  في  بارزة  وجوٌه  اليوم  سابس  وخّريجو 
بÍقتدار وِحَرفّية مراكز رفيعة  يتبّوأون،  الّذين  مجموعة من ا�شخاص 

العالم. والخاّص حول  العاّم  القطاَعين  لكال  تابعة  في مؤّسسات 

 حافل با�نجازات
ّ

سجل

تطوير موقف إيجابّي
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تشّكل منّظمة الحياة الّطّلابّية الخاّصة بسابس جزًءا ال يتجّزأ من نظام سابس 
الشويفات  اليومّية في مدرسة  المدرسّية  الحياة  ا من  الّتعليمّي، وجزًءا مهًمّ
الّدولّية – عجمان. وإذ تشّدد على �كتساب "مهارات حياتّية" عبر تجارب حياتّية 
يقودها  منّظمة  هي  بسابس  الخاّصة  الّطّلابّية  الحياة  منّظمة  فإّن  حقيقّية، 
الّتالمذة وتمّكنهم من تحّمل المسؤولّية في كثير من أَوُجه الحياة المدرسّية.

وا�خالقّي،  واالجتماعّي  العاطفّي  الّنمّو  ُفرص  فيه  ُتَوّفر  الّذي  الوقت  وفي 
عجمان،   – الّدولّية  الشويفات  مدرسة  في  الّطّلابّية  الحياة  منظّمة  تساعد 
الّتالمذة على تطوير مهاراتهم ا�كاديمّية وا�دارّية والّتنظيمّية والقيادّية في 
أمثلة  وتشمل  ا�كاديمّية.  وغير  ا�كاديمّية  ا�نشطة  من  متنّوعة  مجموعة 
ا�نشطة  وتنظيم  بعًضا،  بعضهم  ا�قران  تدريس  ا�نشطة  هذه  بعض 
المدرسّية  المجّلة  تحرير  في  واالشتراك  االجتماعّية،  والمناسبات  الّرياضّية 

وكتاب المدرسة الّسنوّي.

بارزين  أفراًدا  يصبحوا  أن  على  الّتالمذة  الّطّلابّية  الحياة  منّظمة  تساعد 
يتمّتعون بمؤّهالت أكاديمّية وأخالقّية عالية، و�ّتقاد ذهنّي، ووعي �جتماعّي.
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ّ
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ّ
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ّ
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برنامج تمّيز سابس

إّن الّتعليم في سابس يمنح الّتالمذة سمة الّتم̄يز في مواجهتهم تحّديات الحياة. برنامج َتَم̄يز سابس ـــــ THE SABIS® EDGE™ ــــــــ وهو برنامج 
يقيم تواُزًنا بين الجانب ا�كاديمّي، والّتطّور الّذاتّي، وا�عداد لمواجهة متطّلبات الحياة ـــــ يهّيئ الّتالمذة للّنجاح في بيئة تقوم على مبدأ المحاسبة 

وُيرسي جذور الّرغبة في الّتعّلم مدى الحياة.

الجانب ا�كاديمّي
ا متيًنا من خالل: يكتسب الّتالمذة أساًسا أكاديمًيّ

   • منهج دقيق يشّدد على عمق المعارف ومداها. 
   • متابعة ودعم مستمّرين.

كما يتمّكن الّتالمذة من:
   • تنمية مهارات الّتعّلم الفّعالة.

   • تعّلم لغة إضافّية من لغات العالم، وا�لمام بأبعادها الّثقافّية.
   • الّتحّقق المنتظم من وقائع ا�مور.

   • االنتقال بسهولٍة إلى أنظمة مدرسّية أخرى حول العالم.

الّتطوير الّذاتّي
يتمّكن الّتالمذة من اÓتي:

   • اكتساب االنضباط الّذاتّي.
   • بناء الّثقة بالّنفس.

   • تعّلم الّتحفيز الّذاتّي.
   • تعزيز  ضغط ا�قران ذي الّتأثير ا�يجابّي.

   • تمتين قيمهم المدنّية والُخُلقّية والمعنوّية.

ا�عداد لمواجهة متطّلبات الحياة
يتمّكن الّتالمذة من اÓتي:

   • تطوير القدرة على حّل المشكالت.
   • الحفاظ على قابلّية الّتعّلم مدى الحياة. 

   • االستعداد للمساءلة وتقّبلها.
   • تعّلم الّتفكير الّنقدّي.

   • اكتساب مهارات أساسّية في:
     - اّتخاذ مواقف ريادّية حقيقّية.

     - العمل الجماعّي.
     - الّتنظيم.

     - الّتواُصل مع اÓخرين.

إّن الّتالمذة، الّذين يحصلون على تعليم متين يمكنهم البناء عليه 
مجّهزون  هم  الّتغيير،  مواجهة  في  معرفتهم  هندسة  �عادة 

با�دوات الّتي يحتاجون إليها للّنجاح في عالم دائم الّتغّير.

THE SABIS® EDGE™



لمزيد من المعلومات: سّجل
�هتمامك

ُيرجى االّتصال:
رقم الهاتف:

 iscajman@iscajman.sabis.net :البريد ا�لكتروني
 iscajman.sabis.net :موقعنا ا�لكتروني

+971 6 742 1111

قسم الّروضات- ا�دارة

مجّمع رياضّي وملعب كرة القدم ومضمار للّركض

حوض الّسباحة الخاصّ
بقسم الّروضة


