توقيع اتفاقية إلنشاء مدرسة قدموس الدولية في بغداد
يوم الثالثاء الواقع فيه  13حزيران  ،2017تم التوقيع على اتفاقية بين شركة سابس ® SABISوشركة
عراق الفداء ،ومركزها بغداد ،إلنشاء وافتتاح مدرسة قدموس الدولية كأول مدرسة ضمن شبكة المدارس
الجديدة التابعة لشركة سابس ® SABISالدولية في العاصمة العراقية بغداد.
وتم اختيار موقع المدرسة في وسط العاصمة العراقية ضمن نطاق مجمع جامعة بغداد المتميز .ويجري
العمل الفتتاح المدرسة في شهر أيلول من العام  2018بحيث تستقطب المدرسة في المرحلة األولى ،طالبا
من صفوف الروضة حتى الصف الرابع .وسيتم تدريجيًّا افتتاح مرحلة دراسية جديدة في كل عام دراسي
وصوال للصف الثاني عشر ،علما أن مرحلة تسجيل الطالب ستبدأ ابتداء من شهر كانون الثاني عام
.2018

من اليسار :السيد عقيل المفتي ،السيد أحمد الشهبندر ،السيد كارل بستاني ،السيد رائد محمود ،السيد صباح قادر

تهدف مدارس قدموس الدولية التابعة لشبكة مدارس سابس ® SABISإلى خدمة أهالي الطالب من ذوي
الدخل المتوسط ،والراغبين بتقديم تعليم عالي المستوى ألبنائهم ،وذلك من خالل االعتماد على مناهج
سابس ® SABISالتعليمية المتبعة حول العالم والتي تؤمن جودة التعليم نفسها ،ولكن في مبنى مدرسي
مصمم خصيصا ليتالءم مع فكرة سابس في إنشاء مدارس ذات كلفة أقل من مدارسها الدولية المتقدمة.
ولقد عبر السيد كارل بستاني ،رئيس شركة سابس ® ،SABISعن حماسته وسعادته إلنشاء مدارس
قدموس التي سوف تقدم تعليما عالي المستوى ألبناء بغداد .ومدارس قدموس هي استكمال لرؤية سابس
® SABISفي إنشاء مدارسها في المنطقة منذ العام  2006تاريخ افتتاح أول مدرسة في أربيل.
ومن جهته ،أعلن السيد عقيل المفتي ،مدير شركة عراق الفداء ،عن سعادته للتعاون مع شركة سابس
® SABISالدولية لتقديم تعليم متميز ألبناء العراق وإلعطائهم الفرصة لبناء مستقبل أحسن وحياة أفضل.
كل من
باإلضافة إلى مشروعنا المرتقب في بغداد ،فإن مدارس قدموس الدولية هي في طور اإلنشاء في ٍّ
دهوك  -كردستان ،والقاهرة – مصر ،فضال عن مشاريع جديدة قيد الدراسة في كينيا ومصر.
لمزيد من المعلومات حول مدارس قدموس الدولية يرجى زيارة الموقع:
sabis.net/our-operational-models

