مدرسة داخليّة

للبنات والبنين الذين تتراوح أعمارهم بين
 18-11عا ًما

"في المدرسة السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي ( ،)SISDيلتحق كل
ي ٍ ُمص ّمم بعناي ٍة و ُمستقى من برنامج البكالوريا
طالب ببرنامجٍ أكاديم ّ
الدولية ( )IBالرائد".
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مرحبًا بك في المدرسة السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي ()SISD
ي على ح ٍد
المدرسة السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي ( )SISDهي مدرسة رائدة تجمع بين النظاميْن النهار ّ
ي والداخل ّ
ّ
سواء ،وتسعى جاهدة ً لتبني أجياالً مستقبليّة من المتعلمين الذين يتمتّعون بالثقة والعزيمة على مواصلة رحلة التعلم بال
نهاية ،وينبضون بالحماس الذي ال يعرف المستحيل ،ويتحلّون بالجرأة واالستعداد القتناص جميع الفرص أينما ُو ِجدت
في جميع أنحاء العالم .تتبع مدرستنا برنامج البكالوريا الدوليّة ( )IBالمستمر ،إما باللغة اإلنجليزيّة جنبًا إلى جنب مع
لغا ٍ
ي اللغة؛ اإلنجليزيّة والفرنسيّة ،واإلنجليزيّة واأللمانيّة.
ت أخرى ،أو في مسارين ثنائي ّ
المستمر،
المدرسة السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي ( )SISDهي مدرسة دوليّة تتبنّى برنامج البكالوريا الدوليّة ()IB
ّ
وهي معت َمدة ٌ لتقديم برامج السنوات االبتدائيّة ( ،)PYPوالسنوات المتوسّطة ( ،)MYPوالدبلوم ( ،)DPالتابعة جميعها
لبرنامج البكالوريا الدوليّة ( .)IBويوفّر منهجنا الفريد تجربةً تعليميّة جذّابة تضمن تفاعل المتعلمين معها ،كما يمثل
ي لجوانبها المختلفة ،ويُقدّم
نموذ ًجا مثاليًّا الحتواء التحديات التي تفرضها التنوعات الثقافيّة والوقوف على ٍ
فهم حقيق ّ
ي الكبير نظا ًما صديقًا للبيئة ،يحتضن
ي الذي يتسم بوتيرة نمو سريعة .ويعتمد الحرم المدرس ّ
الدعم للمجتمع الدول ّ
مجموعةً واسعة من المرافق الرياضيّة التي تضمن تحقيق االستفادة ال ُمثلى من موقعنا ال ُمتميّز بجوار خور دبي.
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"شبكةٌ دوليّة من األصدقاء
ٌ
وشهادات مرموقة تؤ ّهلك لالنضمام إلى أفضل الجامعات في
جميع أنحاء العالم".
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ي في المدرسة
ما مزايا االنضمام للقسم الداخل ّ
السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي ()SISD؟
الدعم واإلرشاد اللذان يقدّمهما فريق العمل الذي يتمتّع بخبر ٍة هائلة
ي
في القسم الداخل ّ
ي موظفون جرى انتقاؤهم بعناي ٍة شديدة لالهتمام
يُشرف على كل منز ٍل داخل ّ
ّ
برفاهيتك وتلبية احتياجاتك العمليّة ،ويضعون نصب أعينهم هدفًا يتمثل في أن
ّ
الطلب بالرفاهية في أجواءٍ ص ّحيّة وعائليّة ،وتقع على عاتق رؤساء
يحظى جميع
المنازل ونواب الرؤساء والمعلمين مها ٌم ال تقتصر على إرشادك وتوجيهك فيما
يتعلق بالدراسة األكاديميّة واالهتمامات الدراسيّة فحسب ،بل تمت ّد لتشمل دعم
احتياجاتك العاطفيّة والنفسيّة.

صداقات العمر تولد هنا
تتميّز المدرسة بموقعٍ استثنائي يس ُهل الوصول إليه في قلب مدين ٍة عالميّة وحيويّة
ي الذي ال يعرف الحدود ،وتحتل مكانةً رياديّة غير مسبوقة
تنبض بتنوعها الثقاف ّ
ي في المدرسة
في نواحي التنمية والتطوير على مستوى العالم .يُتيح المجتمع الدول ّ
السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي (ّ )SISD
ي فرصة إقامة
لطلب القسم الداخل ّ
ت دائمة مع ّ
صداقا ٍ
ب آخرين من جميع أنحاء العالم؛ لتكون بين يديك شبكة
طل ٍ
اتصاالت واسعة ال تُقدّر بثمن ترافقك مدى الحياة.

ق غير مسبوقة
نمضي بمؤ ّهالتك األكاديميّة إلى آفا ٍ
ي أصبح
بات من الواضح ،يو ًما بعد ٍ
يوم ،أن نظام البكالوريا الدوليّة التعليم ّ
بعيون ال تعترف
عالم يرى فيه األطفال مستقبلهم
ي في ٍ
ٍ
ي العالم ّ
المعيار الذهب ّ
ي
بالحدود الجغرافيّة .وانطالقًا من هذه النظرة ،جاء منهجنا الشامل المعتمد ثنائ ّ
اللغة ليُقدّم ّ
ي فرصة مثالية لمن يسعون منهم إلى الوصول
لطلب القسم الداخل ّ
إلى مستوى الطالقة واالحتراف في اللغة الفرنسيّة أو األلمانيّة بجانب لغتهم
اإلنجليزيّة ،ويمنحهم ميزة تنافسيّة ال غنى عنها في الجامعة وسوق العمل.
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منزلك الثاني يُر ّحب بك
أمر ليس ً
ال يختلف اثنان على ّ
سهل على اآلباء واألبناء على ح ٍ ّد سواء ،ولكننا في المدرسة السويسريّة الدوليّة
أن افتراق األبناء عن المنزل للدراسة ٌ
ي ّ
طلبنا في أجواءٍ من الدفء يحظون معها باألمان واالستقرار
العلميّة بدبي ( )SISDنحرص كل الحرص على أن يحتضن الحرم المدرس ّ
ّ
والسعادة .ونسعى لدمج ّ
ي ،وننجح دائ ًما في تقديم مستويا ٍ
ت متميّزة من الرعاية ،ما يعكس التزامنا
ي بشك ٍل جيّد في المجتمع
الطلب ّ
طلب القسم الداخل ّ
ي ،بل يمتد ليشمل مساعدة ّ
الذي ال يقتصر على أن نقدّم ّ
ي على االستمتاع
طلب القسم الداخل ّ
لطلبنا منزالً ثانيًا بطابعٍ وأجواءٍ تُحاكي منزلهم األصل ّ
ّ
ّ
والموظفين معًا في قاعة الطعام وفقًا لمواعيد ُمحدّدة وثابتة ،ويُراعى أن تحتوي
للطلب
ي متوازن .فتُقدّم الوجبات
ي مع نظام غذائ ّ
بنمط حياة ص ّح ّ
ي،
الوجبات على العناصر الغذائيّة المتكاملة لمنحهم الطاقة والنشاط الالزمين لمواصلة مسيرتهم .وتتوفّر أي ً
ضا خدمة التمريض داخل الحرم المدرس ّ
مع إمكانية الدخول إلى غرفة استراحة المرضى لتلقي الرعاية الطبّيّة ،فضالً عن تواجد طبيب المدرسة على بُعد خطوا ٍ
ت لتقديم المساعدة إذا لزم
األمر ،ويقع "ميديكلينيك مستشفى المدينة" المتميّز على بُعد  10دقائق فقط من المدرسة .ومن المزايا العديدة التي يحظى بها ّ
ي،
طلب القسم الداخل ّ
ّ
ي ُمتخصصون لتقديم
توفّر المعلّمين ،على مدار األسبوع ،لمساعدة
الطلب ودعمهم في دراستهم ،ويتولى اإلشراف على جلسات الواجب المنزل ّ
العون ،إذا لزم األمر.
ّ
ي الرحبة بتصميما ٍ
الطلب في غرف
ي ،وتُلهم العقول الشابّة لالنطالق إلى عالم اإلبداع ،ويُقيم
ت يغمرها ضوء النهار الطبيع ّ
تتمتّع منازل القسم الداخل ّ
ي المميّز والمساحة الرحبة .توفّر جميع الغرف خدمة الواي فاي ،وتحتوي على تكييف هواء ،ومرافق ح ّمام داخليّة
مزدوجة تجمع بين الطابع العصر ّ
ّ
يوم طويل حافل باألنشطة .أما
متكاملة ،فضالً عن منطقة خا ّ
ي واالسترخاء بعد ٍ
صة للدراسة ،وقاعة مشتركة يستمتع فيها الطلب بالتواصل االجتماع ّ
متطور ينبض بأحدث التجهيزات التي تضمن تحفيز عقول ّ
طلبنا وإثارة فضولهم وتعزيز
ي
ي ،فتقع جميعها داخل
ٍ
ّ
حرم مدرس ّ
عن منازل القسم الداخل ّ
القدرات اإلبداعيّة لديهم.
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ي بمساحته الشاسعة في قلب دبي مالذًا آمنًا
"يُع ّد الحرم المدرس ّ
ّ
للطلب؛ حيث يفتح أمامهم آفاق التعلّم والنمو والمشاركة من
خالل باق ٍة ال تنتهي من األنشطة المثيرة".
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"تُش ّجع المدرسة السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي
(ّ )SISD
ي على تطوير أنفسهم
طلب القسم الداخل ّ
ي
ليكونوا شبابًا أص ّحاء ناضجين يتحلون بالذكاء العاطف ّ
ويتحملون المسؤوليّة ال ُملقاة على عواتقهم".
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التعلّم
اعتبارا
ي البكالوريا الدوليّة والبكالوريا السويسريّة
ً
تبدأ المدرسة السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي ( )SISDبتطبيق برنامج ّ
الصف السادس فصاعدًا.
من
ّ
ّ
الطلب معرفة متع ّمقة في
يتميّز برنامج السنوات المتوسطة التابع للبكالوريا الدوليّة بمنهجه الشامل الذي يضمن اكتساب
ي ،واستيعاب
مختلف المجاالت ،ويتمحور برنامج السنوات المتوسطة حول ثالثة مبادئ رئيسيّة تتمثّل في :التعدّد اللغو ّ
فهم واعٍ ومتع ّمق للمفاهيم في إطار نموذج قائم على
ي .ويعتمد تنظيم المنهج على بناء ٍ
االختالفات الثقافيّة ،والتعليم الشمول ّ
ّ
الطلب مهارات أكاديميّة ُمصنّفة في عشر
ُطور
التخ ّ
صص يتضمن وحدات دراسيّة في مختلف التخصصات كل عام ،وي ّ
ّ
مجموعا ٍ
جدير بالذكر أن مجموعة تقييمات االختبارات اإللكترونيّة الجديدة لبرنامج
ت تُعرف باسم "أساليب التعلم" (.)ATL
ٌ
ب مع المحافظ اإللكترونيّة لشهادة برنامج السنوات المتوسطة التابع للبكالوريا الدوليّة ،تمثلّ
السنوات المتوسطة ،جنبًا إلى جن ٍ
نقلةً نوعيّة فريدة في برنامج السنوات المتوسطة.
ّ
للطلب فرصة التب ّحر والتع ّمق في العلم والمعرفة ،وقد جاء
يمت ّد برنامج دبلوم البكالوريا الدوليّة على مدار عامين ،ويتيح
ي بالتشاور والتعاون مع المعلمين من جميع أنحاء العالم .كما يحظى ّ
طلب برنامج
تطوير برنامج الدبلوم ( )DPالدول ّ
تطورهم على
ي سريع
التطور والنمو؛ حيث ال يقتصر األمر على ّ
ّ
الدبلوم بالتأهيل الالزم للمشاركة الفعّالة في المجتمع العالم ّ
ضا المهارات التي ستعدّهم الستكمال رحلة
مختلف األصعدة الفكريّة والعاطفيّة والجسديّة واألخالقيّة فحسب ،بل يكتسبون أي ً
التعلّم ،وتمنحهم القدرة على مواكبة ظروف الحياة في القرن الواحد والعشرين.
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انض ّم إلى عائلة ّ
ي
طلب القسم الداخل ّ
ّ
الطلب وأولياء األمور من مختلف أنحاء العالم لالنضمام إلى
تدعو المدرسة السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي ()SISD
ّ
الطلب الدوليين .إذا كنت تعيش ،حاليًّا ،خارج دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة ،فقد تحتاج إلى
مجتمعنا المتنامي من
ي في المدرسة السويسريّة الدوليّة العلميّة بدبي ( .)SISDويُسعدنا إبالغكم أنه
تأشيرةٍ دراسيّة لاللتحاق بالقسم الداخل ّ
ً
بإمكاننا التكفّل بإجراءات طلب الحصول على التأشيرة بالكامل نيابة عن الطالب وعائلته.

إجراءات التقديم:

•الخطوة  :1تقديم الطلب عبر اإلنترنت
•الخطوة  :2المقابلة الشخصيّة والتقييم
•الخطوة  :3العرض والقبول

ي
خيارات الدراسة بالقسم الداخل ّ
•الدراسة الداخليّة الكاملة
•الدراسة الداخليّة األسبوعيّة (األحد  -الخميس)
بنظام مرن
•الدراسة الداخليّة
ٍ

"تتوفّر خيارات الدراسة الداخليّة الكاملة
بنظام مرن".
واألسبوعيّة والدراسة الداخليّة
ٍ
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رسوم الدراسة الداخليّة الكاملة
ي ،ويعودون إلى منازلهم خالل العطالت .تُطبّق الرسوم
ي طوال مدّة الفصل الدراس ّ
يُقيم طالب الدراسة الداخليّة الكاملة في الحرم المدرس ّ
ي ،واإلقامة ،وجميع الوجبات الرئيسيّة والوجبات الخفيفة ،واالنتقاالت من
ي ،وتشمل :رسوم التعليم المدرس ّ
على أساس الفصل الدراس ّ
المطار وإليه ،وتأشيرة الدراسة ،ودروس تعليم اإلنجليزيّة كلغة ثانية/كلغة إضافيّة ( ،)ESL/EALوكذلك الكتب ،ورسوم االختبار،
ي،
وطق ًما واحدًا من الز ّ
ي" .ال تشمل الرسوم :التأمين الص ّح ّ
ي المو ّحد ،ومجموعة مختارة من "أنشطة ما بعد انتهاء اليوم الدراس ّ
والرحالت المدرسيّة الكاملة ،والسفر ،واألغراض الشخصيّة ،وبعض األنشطة الخارجيّة في عطالت نهاية األسبوع ،و"أنشطة ما بعد
ي ( 50000درهم إماراتي) .تختلف
ي" .يُشترط سداد رسوم تسجيل غير قابلة لالسترداد بقيمة  14000دوالر أمريك ّ
انتهاء اليوم الدراس ّ
قيمة هذا المبلغ باختالف الدفعة السنويّة النهائيّة .يُطبّق خصم بقيمة ُ ٪5مق ّد ًما عند سداد المبلغ كامالً خالل  14يو ًما من العرض.
الصف
ّ

ي الرسوم
إجمال ّ
الدراسة الداخليّة الكاملة  -بالدرهم
ي
اإلمارات ّ

التكلفة اإلجماليّة شاملةً ضريبة القيمة
ي)
المضافة (بالدرهم اإلمارات ّ

الصف السادس
ّ

225000

231500

الصف السابع
ّ

225000

231500

الصف الثامن
ّ

225000

231500

الصف التاسع
ّ

240000

246500

الصف العاشر
ّ

240000

246500

الصف الحادي عشر 254000
ّ

260700

الصف الثاني عشر 254000
ّ

260700

اعتبارا من يناير  .2018تشمل
*فرضت الحكومة اإلماراتيّة ضريبة قيمة مضافة بنسبة  ٪5على جميع عناصر رسوم الدراسة الداخليّة ،وذلك
ً
رسوم اإلقامة الداخليّة اإلجماليّة لعام  2019/2018الضرائب المفروضة حديثًا.

رسوم الدراسة الداخليّة األسبوعيّة
ي ،ويعودون إلى منازلهم خالل عطالت نهاية
يقضي طالب الدراسة الداخليّة األسبوعيّة خمس ليا ٍل في األسبوع في الحرم المدرس ّ
ي ،واإلقامة ،وجميع الوجبات الرئيسيّة والوجبات
ي ،وتشمل :رسوم التعليم المدرس ّ
األسبوع .تطبّق الرسوم على أساس الفصل الدراس ّ
الخفيفة ،ودروس تعليم اإلنجليزيّة كلغة ثانية /كلغة إضافيّة ( ،)ESL/EALوكذلك الكتب ،ورسوم االختبار ،وطق ًما واحدًا من
ي ،والرحالت المدرسيّة
الز ّ
ي" .ال تشمل الرسوم :التأمين الص ّح ّ
ي المو ّحد ،ومجموعة مختارة من "أنشطة ما بعد انتهاء اليوم الدراس ّ
ي" .يُشترط سداد رسوم تسجيل غير قابلة لالسترداد بقيمة
الكاملة ،والسفر ،واألغراض الشخصيّة ،و"أنشطة ما بعد انتهاء اليوم الدراس ّ
ي) .تختلف قيمة هذا المبلغ باختالف الدفعة السنويّة النهائيّة .يُطبّق خصم بقيمة ٪5
ي ( 50000درهم إمارات ّ
 14000دوالر أمريك ّ
ً
ُمق ّد ًما عند سداد المبلغ كامال خالل  14يو ًما من العرض.
الصف
ّ

ي الرسوم
إجمال ّ
رسوم الدراسة الداخليّة األسبوعيّة -
ي
بالدرهم اإلمارات ّ

التكلفة اإلجماليّة شاملةً ضريبة القيمة
ي)
المضافة (بالدرهم اإلمارات ّ

الصف السادس
ّ

188000

192650

الصف السابع
ّ

188000

192650

الصف الثامن
ّ

188000

192650

الصف التاسع
ّ

205000

209750

الصف العاشر
ّ

205000

209750

الصف الحادي عشر 217000
ّ

221850

الصف الثاني عشر 217000
ّ

221850

اعتبارا من يناير  .2018تشمل رسوم
*فرضت الحكومة اإلماراتيّة ضريبة قيمة مضافة بنسبة  ٪5على جميع عناصر رسوم الدراسة الداخليّة ،وذلك
ً
اإلقامة الداخليّة اإلجماليّة لعام  2019/2018الضرائب المفروضة حديثًا.
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ﻣﻮﺳﻜﻮ

أﺳﺘﺎﻧﺔ
ﻛﯿﯿﻒ
أﻟﻤﺎﺗﻲ

ﻃﺸﻘﻨﺪ

إﺳﻄﻨﺒﻮل

ﺑﺎﻛﻮ

ﻃﮭﺮان

إﺳﻼم آﺑﺎد

اﻟﻘﺎھﺮة

ﻛﻮاﻧﻐﺘﺸﻮ/ﺷﻨﻐﮭﺎي/ﺑﻜﯿﻦ

اﻟﺮﯾﺎض
دﻟﮭﻲ

ستغرق في الرحلة انطالقًا من
الوقت ال ُم
َ
ي
مطار دبي الدول ّ

المدينة
الد ّمام

ساعة ونصف

الرياض

ساعتان

طهران

ساعتان

إسالم آباد

 3ساعات

دلهي

 3ساعات

مومباي

 3ساعات

طشقند

 3ساعات

باكو

 3ساعات

ألماتي

 4ساعات

القاهرة

 4ساعات

أستانة
إسطنبول

 5ساعات

موسكو

 5ساعات ونصف

كييف
كوانغتشو/شنغهاي/بكين

 7ساعات

الغوس

 8ساعات

ﻣﻮﻣﺒﺎي

ﻻﻏﻮس

 4ساعات ونصف

 6ساعات

دﺑﻲ

اﻟﺪﻣّﺎم

مدينة دبي الطبية  -المرحلة الثانية الجدّاف دبي

www.sisd.ae

admissions@sisd.ae

+ 971 (0)4 375 0600

Dubai Healthcare City – Phase 2 Al Jaddaf Dubai

www.sisd.ae

+ 0600 375 4(0) 971

دائم مع المدرسة السويسر يّة الدوليّة العلميّة بدبي ()SISD
ُكن على اتصا ٍل
ٍ
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