


VISION AND MISSION STATEMENT

VISION

It is our vision to be a leading school in the Gulf Region and to help boys and girls to develop 

their full potential intellectually, physically, socially, emotionally and spiritually. We aim to 

help students to achieve their maximum potential and to gain a love of lifelong learning.

MISSION

The Cambridge International School, Doha aims to produce happy, creative, ethical citizens 

who live motivated, fulfilled lives while enriching the lives of others. We seek to achieve this 

through an enlightened, disciplined and broad education that responds to global changes while 

retaining essential values.

The Cambridge International School aims to foster in students

Confidence and Humility

Ambition and Compassion

Curiosity and Respect

Vision and Tolerance

ACADEMIC RIGOUR*FLAIR*DISCIPLINE

These are delivered through SEVEN KEY LEARNING RESULTS 

1. All students will be ICT literate and able to function in an IT- rich world

2. All students should be confident and competent in their use and understanding of the

ENGLISH language to enable them to take an active role in an international world.

3. All students should be confident and competent in their use and understanding of the

ARABIC language and culture to enable them to take an active part in local customs and

culture.

4. Islamic Studies is a key part of education for ALL Muslim students and understanding of

Islamic culture is fostered throughout the school.

5. Students would be able to develop interests in sports, cultural and aesthetic activities as

individuals and in teams to develop confidence, humility, respect, compassion, vision and

tolerance whilst becoming global citizens of tomorrow.

6. Academic rigour, flair and discipline are fundamental to students’ entitlement.

7. To encourage Global Citizenship in all students.



Principal’s Message

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

:أهمية ممارسة الرياضة

لذلك أصبحت الرياضة اآلن جزءا مكمال للمنهاج .إن عملية التعلم ال تكتمل إال بممارسة الرياضة

:فنجد أن كل حرف من حروف كلمة الرياضة له داللة.الدراسي

.فهي تعني المهارات اإلجتماعية،اللياقة البدنية،الطاعة،حسن التدبير،العمل الجماعي وقوة التحمل

لحة فأصبحت هناك حاجة م.فالرياضة تساهم بقوة في النمو البدني والعقلي للطالب.إن المشاركة في الرياضة ذو فائدة كبيرة للطالب

لتشجيع األطفال على المشاركة في الرياضة واألنشطة البدنية األخرى،حيث أصبح األطفال هذه األيام يقضون أطول أوقاتهم في 

.فيصبحون بالتالي أقل نشاطا في ممارسة حياتهم اليومية.مشاهدة التلفاز واأللعاب األلكترونية

حاء فالرياضة تساعد األطفال على أن يصبحوا أص.فالرياضة تساعد األطفال على بناء قوتهم البدنية وقدرتهم على التحمل

دى إلى جانب أن المشاركة في األلعاب الرياضية ينمي ل".العقل السليم في الجسم السليم"كما تقول الحكمة.بدنيا وعقليا

.األطفال شعور الثقة بالنفس واحترام الذات

ال شك أن الطالب يحتاج أن يستذكر دروسه جيدا حتى يتفوق،ولكنه أيضا يجب أن يشارك في األلعاب

.الرياضية حتى يتمتع بالصحة الجيدة والحيوية

كما .واللعب في داخل فريق ينمي روح الفريق لدى الطالب.فالرياضة أيضا تساهم في بناء شخصية سوية

. تعطي الطالب الفرصة للتفاعل مع بعضهم البعض في إطار اجتماعي أخالقي جيد

كما يتعلم الطالب بعض الفضائل والقيم من خالل ممارسة الرياضة،مثل االحترام 

المتبادل،المشاركة،النظام،التسامح والتعاون الذي يلعب دورا هاما في بناء أساس الشخصية الجيدة 

.السوية

فتان كما تعلم الرياضة أيضا المهارات الحياتية مثل القيادة والروح الرياضية العالية اللتان تعتبران ص

.أساسيتان في التعامل مع المكسب والخسارة

لذلك أصبحت الرياضة من .فيمكننا القول أن فوائد الرياضة عديدة وال يمكن تجاهلها

.أولويات إهتمامات المدارس

حياة لذلك فواجبكم كأولياء أمور هو تشجيع أطفالنا على اإلشتراك في رياضة حتى ينعموا ب

. سعيدة صحية

Mr. Vinod Kumar Bhatia

Principal CIS
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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



13

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



14

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



محاضرة عن الترشح للجامعة

شح للكلية يصبح أزمة إذا لم يتم التخطيط له بدقة لذلك يجب أن يحصل الطالب عىل.  من المعروف أن طلب التر

ي الوقت المناسب
 
.المعلومة الصحيحة ف

ي الوقت 
 
ونحن بمدارس مجموعة طالب نبذل مجهودا متواصال من أجل إمداد طالبنا بتلك المعلومات الصحيحة ف

شح لها ي كل ما يخص الجامعة وكيفية التر
 
شح . المناسب ف ة عن التر من أجل ذلك قامت المدرسة بتنظيم محاض 

ي عشر بالمدرسة2020يناير 26للجامعة يوم 
.للصفوف الحادي عشر والثان 

ة الحديث عن أهمية اختيار المنهج المناسب الذي يتماشر مع مدى كفاءات ومهارات الطالب .تضمنت المحاض 

. لذلك يجب عىل الطالب تحديد اتجاهاتهم عن طريق إجراء اختبار كفاءة

Mr. John Mathew
Vice Principal, Taleb Group of Schools

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

From the Desk of  TG Vice-Principal

Mr. JOHN MATTHEW 

Taleb Group – Vice Principal



FROM COUNSELORS DESK - CIS

IMPORTANCE OF DISCIPLINE IN STUDENTS’ LIFE

Discipline plays a vital role in every phase of our life. An indisciplined
life is like a ship without the rudder. Discipline is strictly observed in
any team games. A team can’t perform well without discipline.
Sometimes in sports, a team with so many renowned and experienced
players loses the game due to lack of discipline.

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

The most important period of in a person’s
life is the student life. It is the time when we
he/ she constructs the foundation of our
his/her life. Future The Future of a person
depends on this period of life. So, this
period of life needs to be utilized in a proper
way. To do so, discipline is a much-needed thing
one should follow in his life.

But without discipline, a student may face the
shortage of time for these activities. Or

sometimes he may lack behind in studies due to excessive involvement
in co-curricular activities. Thus, a student needs to be well disciplined
to get success in his/her career. Again discipline is very much
necessary in the examination hall too.



FROM COUNSELORS DESK - CIS

In a similar way, similarly a good student may not cover his
syllabus in the stipulated period of time if he doesn’t follow
discipline. Discipline is a part and parcel for a student to get
success in life. Discipline is an important asset of a successful
life. In other words, it can be said In conclusion we can say
that discipline is the key to a successful life. We all have a
dream of a successful life. For that, we need to work at a
proper time in a proper way.

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



From the PE Department Desk 

Ms. SUSAN ABRAHAM

PE Department Head 

Inter Taleb Badminton competition was held at CIS Indoor premises

on 30th January 2020. The competition commenced with the gathering of

all Taleb Schools players in CIS Indoor. The recitation of Qatar national

anthem together with students and staff.

Ms. Bhavana, assistant principal delivered the welcome address and

formally invited everyone to the occasion. Mr. Vinod Kumar Bhatia, the

Principal, was the chief guest and declared the meet open. In his inaugural

oration he reminded the athletes about the healthy competitive spirit and

upholding the true glory and fair-play of the sporting event. He boosted

the contenders by saying participation was more important than winning

the medals.

The entire inaugural function was glittered and graced with the presence of

Principal, Assistant principal, Ms. Sabeeja (Head of Activity), Ms. Susan

Abraham (Head of PE).

Ms. Susan Abraham

HOS – PE

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



Badminton Competition 

30th January 2020

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



From the Arabic Department Desk 

Last week The Arabic department celebrated 
“The Arabic Week”.

A lot of events had taken place including assemblies. Students 
performed songs drama and poetry.

Toppers in Arabic were also honored and received 
certificates. In addition to a competition to select the best 

project in Arabic.

Mr. Mohamed Abdelhady Ms Heba Hussein
Head of Secondary                                       Head of Primary

Ms Heba Hussein
Arabic Head of Primary

Mr. Mohammed Abdelhady
Arabic Head of Secondary

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



Arabic Week Celebration



Arabic Week Celebration



From the Arabic Library Desk 

On Tuesday 4th February 2020, CIS participated in the national event 

Qatari Youth Forum.

Students participated in different activities and enjoyed 
them immensely. They filled some forms to be members of 
some clubs like Al Rayyan Sports Club, Youth Hobbies 
Center and Qatar Youth Hostels.

They invited CIS to join Shabab Laddam App which contains 
a lot of youth activities from different organizations in 
Qatar.

Mr. Hemdan Hassan
Teacher-In-Charge

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

Mr. HEMDAN HASSAN
Head – Arabic Library



Qatar Youth Forum 



From the Head of Year 2 Desk

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

Year 2 – Baladna Park Field Trip 

Year 2 received a very warm and hearty welcome from the staff at
Baladna. Upon our arrival we were immediately escorted to the their
diary department where students discovered the various steps involved
in the making of dairy products such as: cheese, milk and yogurt. This
correlated with previous lessons we’ve had on sequencing and
following instructions.

We later on split into groups, and each group had the option of
exploring more farm animals, or riding the numerous bikes that were
placed there at our disposal. They could identify specific species of
animals and could also trace their origin. While some classes were
fascinated with the farm animals, others went on boat-rides.

We decided to head back to school at around noon because all good
things must eventually come to an end.

Ms. Ngongose Nguiffo
HOY -2

Ms. Ngongose 

Head of  Year 2 



Year 2 – Baladna Field Trip 



Year 2 – Baladna Field Trip 



From the Head of Year 3 Desk

Year 3 – Baladna Park Field Trip 

Baladna Park is a place that offers great adventure, learning and fun for students.
Students who get to experience a life away from technology and spend quality time with
their teachers and classmates thereby promoting social relationship with one another.

Year 3 students had so much fun in Baladna. They were able to see the real set up on
how machines took milk from the cows. Students were given a short talk by their
teachers about farming and how milk is taken from cows and how it is processed.

Afterwards, students were brought into the park where they had the chance to
experience different adventures like: boat riding, car racing, bicycle riding, mining and
bouncing on the trampoline.

The adventures that they have experienced in the park are beneficial in their lives
because they are all application of what they have been learning in the school most
specifically in Science and Social Studies.

All throughout the day, the students have shown their best behaviour and have really
enjoyed the trip.

Ms. Irene Joy Ople Tumbaga
HOY – 3

Ms. Irene Joy 

Head of  Year 3 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Year 3 – Baladna Field Trip 



Gazette News

Kindergarten

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

. يتقدم أداء األطفال بشكل ملحوظ

.ونقوم بمقابلة اآلباء باستمرارإذا احتاج األطفال المساعدة سواء في الناحية التعليمية أو الناحية السلوكية

.شارك األطفال هذا األسبوع في تجمعات تحدثت عن أهمية االعتناء بالبيئة
.نحن نفتخر بالعمل مع األطفال الموهوبين وذوي النشاط والحيوية الذين يستمتعون بالتعليم ويسعدوا به

.أشكر اآلباء الذين يعاونون أطفالهم في أداء الواجب
.دقيقة مع الطفل يوميا في مراجعة الحروف، واألرقام والقراءة20-15رجاء قضاء من 

.رجاء االطالع على دفتر متابعة الطالب بشكل دوري لمتابعة مالحظات المعلمات عنه
.تسلم األطفال شهادات لحسن األداء وحسن القراءة

“The more that you read, the more things 

you will know, the more that you learn, the 

more places you’ll go.”
– Dr. Seuss

Sincerely,

Seema Jaffer

Head of Kindergarten



Kg activities/book fair
Kg activities/book fair



Kg activities/book fair

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



EVENT DATE

• 12-10رحلة إلى متحف الخيال للصفوف 

Sunday

9th February 2020

• 12-7اليوم الرياضي الصفوف 

كيدز موندو A-B-C رحلة الصف الرابع

Monday 

10th February 2020 

عطلة اليوم الرياضي لدولة قطر

Tuesday

11th February 2020 

• بمدرسة ألفا4و3مسابقة مدارس طالب تاريخ قطر للصفوف 

• رحلة الصف الخامس  A-B-C كيدزانيا

Wednesday 

12th February 2020 

• بنين في كرة القدم بمدرسة بيتا1،2مسابقة الصف 

• كيدزانيا D-Eرحلة الصف الخامس  

• مزرعة بلدنا12رحلة الصف 

• يوم المالبس الملونة للروضة

• يوم األنشطة للروضة

Thursday

13th February 2020

For suggestions and concerns send email to feedback@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




