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الرؤية

Vision

أن نكون مدرسة رائدة في منطقة الخليج العربي وأن نساعد األوالد والبنات على تطوير إمكاناتهم الكاملة فكريا وجسديا 

نهدف إلى .تتتمثل رؤيتنا في أن نصبح نموذجا للتعليم والتعلم الفعال من خالل بيئة تعليمية فعالة.واجتماعيا وعاطفيا وروحيا

نتمنى أن يتفوق المعلمون في علم .مساعدة الطالب على تحقيق أقصى إمكاناتهم واكتساب حب التعلم مدى الحياة

التدريس،يحفزون العقول الصغيرة ويشجعونهم على التميز خارج

.  الصفوف الدراسية

:الصفات التالية في نفوس طالبهاإلى تعزيز تهدف مدرسة كمبردج العالمية 

الثقة والتواضع

الطموح والتعاطف

حب المعرفة واإلحترام

البصيرة وا لتسامح 

الرسالة

Mission

تهدف مدرسة كمبردج العالمية إلى بناء مواطنين سعداء،مبدعين،ذوي أخالق حسنة،يعيشون حياة تملؤها الحماسة 

مية نسعى لتحقيق ذلك من خالل تعليم مستنير،منضبط وشامل يواكب التغيرات العال.ويؤثرون إيجابيا في حياة اآلخرين

.مع الحفاظ على القيم األساسية الجوهرية

:ويتحقق ذلك من خالل نواتج التعلم السبع

SEVEN KEY LEARNING RESULTSيكون لدى جميع ال

أن يكون جميع الطالب على دراية بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وقادرون على العمل عالم غني بتكنولوجيا -1

.المعلومات

طالب الثقة الكاملة في النفس وأن يكونوا مؤهلين لفهم واستخدام اللغة اإلنجليزية-2

.للقيام بأدوار فعالة في العالم الدولي

يكون لدى جميع الطالب الثقة الكاملة في النفس وأن يكونوا مؤهلين لفهم واستخدام اللغة العربية والثقافة -3

.للقيام بأدوار فعالة في الثقافة والتقاليد المحلية

الدراسات اإلسالمية هي جزء أساسي من التعليم لجميع الطالب المسلمين،ويتم تعزيز الثقافة اإلسالمية من خالل -4

.  يقوم الطالب بتطوير اهتماماتهم في األنشطة الرياضية والثقافية والجمالية كأفراد.المدرسة

يعمل الطالب في مجموعات كي يطوروا من الثقة،التواضع،اإلحترام ،الرحمة والرؤية والتسامح حتى يصبحوا مواطنين -5

.عالميين في الغد

.الصرامة األكاديمية،الذوق واإلنضباط أشياء أساسية لضمان مستقبل مشرق للطالب-6

.بث روح المواطنة العالمية في نفوس الطالب-7



Principal’s Message

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

Welcome Back

.لى المدرسة إسنة سعيدة و عودا أحمَد 

.بأن تكون سنة سعيدة  وصحية  2020أبدو متأكدا بأن الجميع قد قضى إجازة رائعة و كلي شوق لسنة 

حيث إننا عدنا إلى المدرسة و نفوسنا متطلعة  ألداء الكثير من األعمال بروح مفعمة بالحيوية تعطي الحدس 

.اإليجابي و التفاؤل منذ البداية 

.الصبر واإلتقان والتحضير والعمل الجاد هي مفاتيح النجاح و تحقيق األهداف و الغايات 

تذكر دائما أال تستسلم للصعوبات و المشاكل، فقد أكرمنا هللا بالصبر لجعل المستحيل ممكنا، فاجعلوا 
.سنة مليئة بالصبر و اإلشراق 2020سنة

والسنة الجديدة هي سنة تحقيق نتائج ومهارات القراءة بحيث نستطيع من خالل هذه المهارات تحقيق األهداف 

.

أرجو لكم الكثير من المتعة و التقدم ودوام السعادة 

Vinod Kumar Bhatia 
Principal
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والرسالةالرؤية

.إنني أتطلع لمواصلة العام الدراسي كي نتمكن من تحقيق رؤية ورسالة المدرسة لطالبنا

الرحالت و،الفعالياتما نفعله بمدرستنا يندرج حول مفتاح التعلم عن طريق فكل 

كل من الدراسة األكاديمية وعلى نطاق في خبراتهم وتنمي طالبناتساندواألنشطة التي 

.أوسع في التعليم

:خبار النشرة األسبوعيةأ

نها إحيث ( الجازيت)على النشرة األسبوعية من مجلة المدرسة طالع االنرجوكالمعتاد 

ن النشرة باللغتيتصدر و.تعتبر المصدر األساسي للمعلومات لدى الطالب وأولياء األمور

.الساعة الواحدة ظهرافي تمامالخميساإلنجليزية والعربية على موقع المدرسة يوم 

الفيس بوك: جتماعياالموقع التواصل 

حدثيماعلىطالعلالبالمدرسةالخاصةبوكالفيسصفحةعلىطالعاالرجاءأيضا

.بالمدرسة

مدرسيالفالزي.مدرستناطالبمنأساسياجزءاالمدرسيالزييعتبر:المدرسيالزي

.المدرسةمجتمعفيأعضاءويجعلهممعاالمدرسةطالبيوحد

:(البورتال)المدرسةموقع

المدرسةموقععلىللدخولالجديدالرابطهذااستخدامرجاء

http://taleb-cis.ethdigitalcampus.comالقديمةالسركلمةنفساستخداممع.

Mr. Vinod Kumar Bhatia 
Principal

http://taleb-cis.ethdigitalcampus.com/


SCHOOL CALENDAR 
AY 2019-2020

TERM 1 (August – December 2019)

Staff Return Sun, 18th August 2019

Students Return Sun, 25th August 2019

Mid-Term Break for Students Sun - Thu, 27th - 31st October 2019

for Teachers Mon – Tue, 28th – 29th October 2019

Students Return Sun, 3rd November 2019

Term 1 Examination Thu – Thu, 5th - 12th December 2019

Last Day for Students & Staff Tue, 17th December 2019

Qatar National Day Wed, 18th December 2019

Term Break Begin Thu, 19th December 2019

TERM 2 (January – April 2020)

Staffs & Students Return Sun, 5th January 2020

Result Publication Wed, 8th January 2020

Qatar National Sports Day Tue, 11th February 2020

Term 2 Examination Thu - Thu, 19th - 26th March 2020

Last Day for Students Thu, 2nd April 2020

Term Break for Staff & Students Sun – Thu, 5th - 9th April 2020

TERM 3 (April – June 2020)

Staff & Students Return Sun, 12th April 2020

Result Publication Mon, 13th April 2020

Ramadan Begin (tentative) Thu, 23rd April 2020

‘Eid Break (tentative) Sun - Thu, 24th - 28th May 2020

Staff & Students Return Sun, 31st May 2020

Term 3 Examination Thu – Thu, 4th – 11th June 2020

Last Day for Students Thu, 11th June 2020

Result Publication Thu, 18th June 2020

Last Day for Staff/Result Publication Thu, 18th June 2020

Last Working Day of Heads Thu, 25th June 2020

Year End Re-Test Sun – Tue, 28th - 30th June 2020

Re-Test Result Publication Sun, 5th July 2020

Principal 

Cambridge International School 



SCHOOL TIMINGS 
AY 2019-2020

Years 1 to 3

Registration 7:00am – 7:15am

Period 1 (Activity Yrs. 1-2) 7:15am – 8:00am

Period 2 8:00am – 8:40am

Break 8:40am – 9:00am

Period 3 (Activity Yr. 3) 9:00am – 9:45am

Period 4 9:45am – 10:30am

Period 5 10:30am – 11:15am

Break in class 11:15am – 11:30am 

Period 6 11:30am – 12:15am 

Period 7 12:15am – 12:55pm  

Years 4 to 6

Registration 7:15am – 7:30am

Period 1 7:30am – 8:15am

Period 2 8:15am – 9:00am

Period 3 (Activity Yr. 4) 9:00am – 9:45am

Break 9:45am – 10:15am

Period 4 10:15am – 11:00am

Period 5 11:00am – 11:45am

Period 6 (Activity Yrs. 5-6) 11:45am – 12:30pm

Period 7 12:30pm – 13:10pm

Years 7 to 13

Registration 7:15am – 7:30am

Period 1 7:30am – 8:15am

Period 2 (Activity Yrs. 9-10) 8:15am – 9:00am

Period 3 9:00am – 9:45am

Period 4 (PE 11-13) 9:45am – 10:30am

Break 10:30am – 11:00am

Period 5  (Activity Yrs. 7-8) 11:00am – 11:45am

Period 6 11:45am – 12:30pm

Period 7 12:30pm – 13:15pm

All students must depart school promptly at the end of the school day and by 13:30pm at the latest.

Parents must ensure students are picked up promptly after dispersal.

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Term 1  2019ديسمب  5من الخميس

2019ديسمب  12حتى الخميس 

Term 2 
2020مارس 19من الخميس 

2020مارس 26حتى الخميس 

Term 3 
2020يونيو 4من الخميس 

2020يونيو 11الخميس حتى 

Examination Schedules

جدول االختبارات

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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سياسة االختبارات                      

موضوعات االختبار
األول،والثاني،والثالث: للفصول الدراسية: ثالثة اختبارات

YEAR
GROUP EXAMINATION TOPICS

Year 1 & 2
.اختبارات تحريرية، تعطى درجات تقديرية على التقييم المستمرللطفلال يوجد

Year 3 to 9
اختبارات كل فصل دراسي على الموضوعات التي تمت دراستها خالل الفصل الدراسي        تعتمد
.نفسه

Year 10
(. 3،2،1الفصول)االختبارات جميع ما تمت دراسته في العام الدراسي كامال تشمل

Year 11 في الفصل الدراسي األول يكون االختبار فيما تمت دراسته في الصف العاشر باإلضافة إلى ما  

.تمت دراسته في الفصل الدراسي األول من الصف الحادي عشر

.يشمل االختبار جميع ما تمت دراسته في الصف العاشر والحادي عشر:  في االختبار التجريبي

نهاية العام ستعتمد على نتائج نظام هذه االختبارات داخليه فقط ونتائج

CIE

Year 12 & 13 .جميع ما تمت دراسته خالل الفصل الدراسي األول وحتى تاريخ االختبار:الفصل الدراسي األول

.جميع ما تمت دراسته خالل العام الدراسي كامال: االختبار التجريبي

نهاية العام ستعتمد على نتائج نظام هذه االختبارات داخليه فقط ونتائج

CIE

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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:ضرورة الحضور الدائم-1

السنة ويكون عليه أن يعيد ال يسمح للطالب بحضور اختبار نهاية العام 

خالل العام %  80أخرى ؛ إذا قلت نسبةأيام حضوره للمدرسة عن  مرة 

.الدراسي

(.تحتسب من أول يوم) 

صحي مقبول وبموافقة اإلدارة يعامل معاملة / الغياب بعذر رسمي* 

.الحضور وتحتسب أيام الغياب في نسبة الحضور

من الروضة للصف الثاني ينقل الطالب للمرحلة التالية تلقائيا، إالفي حالة أن يواجه الطالب

.صعوبات في التعلم أو كثرة في أيام الغياب

من الصف الثالث إلى الصف التاسع

سياسة الترقي

من الروضة الثانية 

حتى الصف الثاني 

اإلبتدائي
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درجات نهاية الفصل الدراسي-2

نهاية كل فصل دراسي، يتم احتساب الدرجة التراكمية للواجبات،والتطبيقات،واالختبارات 

.القصيرة،واختبارات نهاية الفصل الدراسي

.يتم عقد اختبار نهايَة كل ِّ فصل دراسي-1

9-3وتحتسب نسبة الدرجة كماهو  موضح بالجدول من 

CA & End of Topic Quiz 5%, Homework 5%, Examination 65%; Behaviour 25%

(In the all above cases CA, HW and End of topic quiz marks will be added 

together and shown as a single mark entry. Examination and Behaviour marks 

will be shown separately in the progress card

9-3تحتسب الدرجة التراكمية في نهاية العام كما هم موضح بالجدول من الصف 

Final Cumulative mark- 100%- The final result will be judged based on this Final

Cumulative mark of every subject at the end of the academic year.

– Average mark scored in the three Terms;

– Average of all the three terms examination marks;

- Average of all the three Terms. Lowest mark will be zero.-25%Behaviour Mark

CA /HW/QuizMark -10%

Examination Mark -65%

Notes: CA- Continuous Assessment; HW- Home work; Quiz – End of topic quiz

9 إلى 3سياسة الترقي من الصف 

تندرج نتيجة االختبار تحت -1

:أربع مجموعات

Section A English, Mathematics, Science, Social Studies & ICT .

Section B Arabic.

Section C Islamic Studies.

Section D French (those who attend afternoon session from Year 1 to 7) & Qatar 

History.

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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(2) ASS MARKS- YEAR 3 TO 9

(3) درجات النجاح

. الطالب الذي يحقق أقل من الحد األدنى للدرجة يحتسب راسبا

Category Section A Section B Section C Section D

الطلبة العرب المسلمون الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

الحد األدنى للنجاح 

اللغة العربية هو في

50%

الحد األدنى للنجاح في 

التربية اإلسالمية هو 

50%

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة العرب غير 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

الحد األدنى للنجاح 

اللغة العربية هو في

50%

ال يوجد حد أدنى للنجاح ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة غير العرب 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

الحصول على 

من كل مادة % 50

.بهذه المجموعة

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الحد األدنى للنجاح في 

التربية اإلسالمية هو 

50%

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة غير العرب غير 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

ال يوجد حد أدنى للنجاح ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

.               إذا كانت تساهم في وصول الطالب للحد األدنى للنجاحكل مادة تعطى درجة واحدة في المائة رأفة في 
.

الصف العاشر

:نسبة الحضور-1

.  لن يسمح له بدخول االختبار النهائي وسيقوم بإعادة السنة% 80الطالب الذي تقل نسبة حضوره عن 

.يحتسب يوم الغياب بعذر مرضي من أيام الحضور

:درجات نهاية الفصل الدراسي-2

:في نهاية كل فصل دراسي تحتسب درجات تراكمية للواجبات،التطبيقات واختبارات الفصل الدراسي كما هو موضح بالجدول

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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. .يعقد اختبار في نهاية كل فصل دراسي
الجدول يوضح طريقة احتساب الدرجات التراكمية لكل فصل دراسي 

للصف العاشر

CA & End of Topic Quiz 5%, Homework 5%, Examination 65%; Behavior 25%

(In all above cases CA, HW and End of Quiz marks will be added together and shown as a 

single mark entry.

Examination and Behaviour marks will be shown separately in the progress card)

:الدرجة التراكمية النهائية في نهاية العام تحتسب كما هو موضح بالجدول

YEAR10

CA/HW/QuizMark -10% – Average mark scored in the three Terms;

Examination Mark - 65% - (25% of Term 1 +25% of Term 2 + 50% of Term3

examination marks) ;

Behaviour Mark -25% - Average all the three Terms. Lowest mark willbe zero.

Final Cumulative mark - 100% - The final result will be judged based on this Final

Cumulative mark of every subject at the end of the 

academic year.

Notes: CA- Continous Assessment; HW- Home work; Quiz – End of topic quiz

سياسة الترقي للصف العاشر
.من درجة كل مادة كحد أدنى للنجاح% 50يجب أن يحصل الطالب على 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Year 11,12 & 13

1: - ATTENDANCE REQUIREMENT:

Students with less than 80% attendance (from the date of first day of attendance) as on the 

date of applying for CIE entry will not be allowed to do enroll for CIE Examination. 

Absence with medical certificate will be treated as present to calculate the percentage.

2: - END OF YEAR RESULT:

(1) End of Year Result will be based on the grades scored by students in Cambridge

International Examination (CIE).

(2) Examinations conducted by the school is only an internal assessment and the grades

scored by student in internal examinations will not decide their pass/failure.

(3) There is no overall pass mark in Year 11, 12 & 13. Those who scored Grade ‘U’ or

‘X’ in all subjects in the internal Mock assessments will be reported as FAILED in

school for the record of Ministry of Education,Qatar.

(4) Admission to Year 12 & 13 will solely depend on the subjects opted by the students

and the grades scored by them in IGCSE/AS level Examinations (conduct by CIE)

respectively and subject to the admission criteria prevailing in the School during

each academic year.

(5) Every school fixes its own policy from year to year on the basis of CIE grades in

giving admission in Year 12 and13.

Note: Students who are absent due to illness or other reasons during the Term Examinations.

If the student fails to attend an end of term examination because of illness, they have

to produce a valid medical certificate (MC) acceptable to the School. (MCs are subject

to verification and if found not genuine, student can be terminated from the School).

a) If there is a valid acceptable medical certificate for any end of term examination, marks will be

taken as below:

Term 1- Proportionate CA mark of the subject scored during Term 1 will be taken 

as End of Term 1 examination mark.

Term 2- Only ‘End of Term 1’ examination mark of the concerned subject will be taken.

Term 3- Lowest mark of the concerned subject among the ‘end of Term 1 or term 

2’ examinations will be taken.

b) If the medical certificate produced is not acceptable to the Principal or no certificate is

produced within two days of examination, zero marks will be given for the subject in which

the student was absent.

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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STUDENT FRIENDLY REMEDIAL ACTION POLICY 2019-20

A: التقصير في آداء الواجبات

(عدم تسليم الواجب قبل الموعد المحدد)

بنه للواجب وتسليمهايجب على ولي األمر التأكد من أداء 

Sequence in a 

Term

( subject wise)

Action Impact on 

Homework

mark

Remarks

المرة األولى في الفصل 

الواحدالدراسي

في دفتر متابعة الطالبتكتب مالحظة .هذا الواجب كاملةيخسر درجة ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

المرة الثانية في الفصل 

الواحد

كتابي        تحذير .هذا الواجب كاملةيخسر درجة ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

المرة الثالثة في الفصل 

الواحد

:لن يسمح للطالب ب

- حضور حصص النشاط

- المشاركة في الرحالت المدرسية

- المشاركة في أي أنشطة،أو 

.يوم21مسابقات لمدة 

.هذا الواجب كاملةيخسر درجة ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

األمر يجب أن يحضر ولي

.لمقابلة المعلم واإلدارة

المرة الرابعة أو أكثر a) أيام3يفصل الطالب لمدة 

.دراسية

:لن يسمح للطالب ب

- حضور حصص النشاط

- المشاركة في الرحالت المدرسية

- المشاركة في أي أنشطة،أو 

. يوم21مسابقات لمدة 

.هذا الواجب كاملةيخسر درجة ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

األمر يجب أن يحضر ولي

لمقابلة المعلم والنائبة 

.األكاديمية

إذا لم يحضر ولي األمريمنع 

الطالب من التسجيل في 

المدرسة للعام الدراسي 

.الجديد .

A (1) - Year 2, 3 & 4- Student will lose the particular homework mark for the subject every time. 

.                                                            يفقد الطالب درجة الواجب:الصفوف الثاني،الثالث والرابع 

A (2) - Year 5 and above-

:الصفوف الخامس فما فوق

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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B: BEHAVIOUR ISSUES From Year 2 and above)

الئحة العقاب السلوكي من الصف الثاني فما فوق

:سياسة العقاب السلوكي داخل الصف وأثناء التدريس
TERM 1

SEQUENCE العقاب
السلوكالتأثير على درجة

المرة األولى يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

يخسر خمس درجات من السلوك في 

.تلك المادة

المرة الثانية

.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

يخسر خمس عشرة درجة من السلوك في 

.تلك المادة

المرة الثالثة
الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل يمنع

.الدراسي

الكلية للسلوك في يخسر الدرجة

.جميع المواد

TERM 2 & 3

1 INCIDENT BEFORE

SEQUENCE PUNISHMENT
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

المرة األولى

.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

خمس درجات )درجات 7الطالب يخسر

(درجتان من المادة +من السلوك 

المرة الثانية يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.أيام3يفصل الطالب لمدة .إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي
درجة17يخسر الطالب 

(من المادة2+سلوك15)

المرة الثالثة .الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل الدراسييمنع الكلية للسلوك في يخسر الدرجة

جميع المواد

2  INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE PUNISHMENT
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

1st Incident

يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.أيام3يفصل الطالب لمدة .إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

4+درجات سلوك 5يخسر 

(درجات9)من المادة

2nd 

Incident

الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل يمنع

.الدراسي

=من المادة4+درجة15خسر 

(19درجة) 

3 & MORE INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

1st Incident

.الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل الدراسييمنع Lose 5 + ( 2 x no of times student 

has incidents before during the 

current academic year) marks 

subject
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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EMEDIAL POLICY-BEHAVIOUR ISSUES IN ACTIVITY CLASSES, OUTSIDE & INSIDE CLASS 
DURING BREAK TIME

سياسة العقاب أثناء حصص النشاط داخل وخارج الصف وأثناء الفسحة 
TERM 1

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

.تحذير كتابي في دفتر متابعة الطالب

المرة الثانية
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي

.يفصل الطالب لمدة يوم

المرة الثالثة
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي

.أيام3يفصل الطالب لمدة

الرابعةالمرة Out for Term and student can attend only Term End Examination

TERM 2 & 3

1 INCIDENT BEFORE
SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

.تحذير كتابي في دفتر متابعة الطالب

المرة الثانية
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities & 3 Days 

suspension. Student has to do remedial class work in Counsellor room. One day suspension.

المرة الثالثة
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities. Student 

has to do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

الرابعةالمرة Out for Term and student can attend only Term End Examination

2  INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities & 3 Days 

suspension. Student has to do remedial class work in Counsellor room. One day suspension.

المرة الثانية
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip & other Extra Curricular Activities. Student has to 

do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

المرة الثالثة Out for Term and student can attend only Term End Examination

3  INCIDENTS BEFORE
SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip &any other Extra Curricular Activities. Student

has to do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

المرة الثانية Out for Term and student can attend only Term End Examination

4 or MORE INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى     Out for Term and student can attend only Term End Examination

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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ِّ مخالفة  ِّ المدرسي  :وعدم ارتداء بطاقة الهويةالزي 

لن يسمح للطالب بحضور الحصص الدراسية بدون ارتداء الزي المدرسي 

.المناسب وبطاقة الهوية

:عدم ارتداء الزي الرياضي

أو المشاركة في األنشطة الرياضية، الصالة دخول لن يسمح للطالب * 

.المناسبةالمالبس الرياضية  ارتداء دون الرياضية 

أو المشاركة في األنشطة الرياضية دخول الصالة الرياضية؛ لن يسمح للطالب 

ارتداء األحذية الرياضية التي ال تترك عالمة على دون 

.األرض

( الجيم)األجهزة الرياضية ، أوقاعة لن يسمح للطالب دخول الصالة الرياضية*

.بطاقة الهويةدون  أو المشاركة في األنشطة الرياضية 

والحذاء الرياضي سيؤدي إلى منعهم من الرياضي، عدم التزام الطالب بالزي *

المدرسية أو أي أنشطة يتم ، والرحالت حضور األنشطة

إعدادها وسيتم إرسالهم لحضور حصص تقوية بمعرفة مكتب 

.عالقات أولياء األمور



From the Assistant’s Principal Desk 

Ms. Bhavana Pathak 

Assistant Principal

نظمت مدرسة كمبردج العالمية محاضرة عن أنظمة التعليم األميركي والبريطاني 

........واأللماني؛ من حيث المناهج الدراسية، والتوظيف، وتصاريح العمل إلخ 

2020يناير 7يوم الثالثاء 12،11كانت المحاضرة لصفوف 

9:30حتى الساعة 8:45من الساعة 

.ستمتع الطالب بحضور المحاضرةا

Ms. Bhavana Pathak
Assistant Principal

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



Year 11 – Seminar on Higher Education in 

UK, US and Germany  

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



Gazette News

Kindergarten

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

. مرحبا بكم مرة أخرى مع أطفالكم بعد هذه العطلة المريحة 

نحن نأمل أن تكون هذه العطلة ممتعة لكل من الموظفين واألطفال، يسعد المدرسون  دوما برؤية براءة األطفال 
.المشرقة و اإلبتسامة الساطعة الجميلة 

.و نحن نتطلع خالل الفصل الثاني أن يكون األطفال أكثر نضجان وقد نما األطفال  عاطفيا وبدنيا 

.قة يجب أن يكون للتعليم أثر إيجابي على األطفال، و يجب أن يكون األطفال قادرين على التواصل بفاعلية و ث

ة حيث يتم التخطيط لألنشطة إلشراك و تحفيز العقول الصغيرة، يرجى تشجيع األطفال على التحدث باللغ

اإلنجليزية مما يعزز مهارات التحدث عندهم عن طريق القصص التعليمية، و الفيديوهات التي تتناسب مع 

.أعمارهم و تظهر لهم المهارات المطلوبة 

(بي آر أو)ذا كنتم ترغبون في مقابلة المعلمين أومقابلتي؛ ال تترددوا باالتصال بي أو االتصال بمكتب ال إ

.ستاذ حمدي المتمثل باأل

سنكون أكثر سعادة عند تقديم المساعدة لكم بأفضل طريقة ممكنة، حيث إني أتطلع بكل فخر و امتنان إلى  

. التعامل مع أولياء أمور األطفال عن كثب 

أفضل التمنيات 

سيما جعفر 

مديرة رياض األطفال  



For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

KG Classroom Activities 



For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

KG Classroom Activities 



For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

KG Classroom Activities 



EVENT DATE

اليوم الرياضي للصف الثانيبروفات • Sunday 

12th January 2020

(حول العالم)أولياء أمور الروضة للصفوف زيارة • Sunday – Wednesday

12th – 15th January 2020

جماعي في صفوف المرحلة الثانوية وقت التسجيل إفطار •

الصباحي

Tuesday

14th January 2020

الرياضي للصف الثانياليوم •

المرشدات  /يوم الطفولة•

Wednesday

15th January 2020

اليوم الرياضي للصف  الثالثبروفات •

أوالد 11إلى 5مسابقة مدارس طالب لكرة اليد الصفوف من •

وبنات بمدرسة كمبردج العالمية

يوم المالبس القومية بالروضة •

Thursday

16th January 2020

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



...أعزائي أولياء األمور 

تحية طيبة وبعد؛

نحيطكم علما بأننا نتلقى طلبات سيادتكم لالطالع على أوراق اختبار 

.2020يناير 15الفصل الدراسي األول حتى يوم 

يرجى االتصال بمكتب العالقات العامة ألولياء األمور على رقم 

.الهاتف المذكور أو مراسلتهم على البريد األلكتروني الموضح أدناه

- 6644 8994 

- email him pro@cisqatar.net

mailto:pro@cisqatar.net


نظام الواجب المنزلي

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

Updated - Home Work 

System 

النظام الجديد سيستلم ولي األمر في 

وسيكون لديه القدرة على( تنبيه)رسالة

تحميل الواجب ورفعه مرة أخري بعد 

.إجابة األسئلة قبل موعد انتهاء الرفع

تحديث خاص بنظام الواجب المنزلي

Portal Home Work System 



Ho to Login

كيفية تسجيل الدخول

قم بالدخول إلى موقع المدرسة من خالل الرابط التالي. 1

http://taleb-cis.ethdigitalcampus.com 

.اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور المعطى لك من المدرسة واضغط على تسجيل الدخول. 2

قم بالرجوع إلى إيصال دفع الرسوم وستجد اسم المستخدم , إذا لم تكن تتذكر اسم المستخدم. 3

.مكتوب به

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



How to View - HW

الواجبكيفية عرض 

,بمجرد تسجيل الدخول قم بالضغط على ملف الطالب

.سيظهر جميع أوالدكم في هذه الصفحة

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



ومن ثم اختيار الفصل الدراسي والمادة ثم اضغط" واجبات"قم باختيار تبويب 

.على زر تأكيد كما هو مبين باألسفل

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

.اضغط على المرفقات لتحميل الملف



تسليم "اضغط على , لكي تقوم برفع الواجب مرة أخرى بعد اإلجابة عنه

"الواجب

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

يمكنك عرض الملف المرفوع بالضغط على الملف نفسه , بعد رفع الواجب

.تستطيع استبدال الملف بالضغط على زر التصفح. وتحميله



Parent App

األمورالخاص بأولياء التطبيق 

يمكن تنصيب تطبيق الحرم الجامعي الرقمي لولي األمر اإلصدار الثالث على كال من هواتف 
.األندرويد واآليفون

.بريد الكتروني وإشعار على التطبيق بخصوص الواجبات, سيستلم ولي األمر رسالة نصية

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

يجب على ولي األمر رفع الواجب بعد 

.اإلجابة عنه قبل تاريخ االنتهاء

سيستلم ولي األمر تذكير من خالل الرسائل 

يم النصية والبريد االلكتروني قبل موعد التسل

بيومين للتأكيد على رفع الواجب في الوقت 

.المحدد



لن يتمكن ولي األمر من رفع أي 

واجبات بعد انتهاء التاريخ المحدد

إذا لم يتم رفع الواجبات في الوقت 

سيستلم ولي األمر رسالة , المحدد

مفاداها فشل رفع الواجب وسينتج 

.عنه فقد درجة الواجب

HW and CAS Marks 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

والتطبيقاتدرجات الواجبات 

يستطيع , بمجرد تصحيح المدرس للواجبات والتطبيقات وإدخال درجاتهما

ولي األمر االطالع على الدرجات من خالل موقع المدرسة تحت تبويب 
.تطبيق درجات الواجبات والتطبيقات




