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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

فاألطفال الصغار لديهم فضول غريزي . هو جانب من جوانب التطور المعرفي لألطفال... الفضول

.وحب للمعرفة بالفطرة

إن جعل األطفال يشعرون بالفضول تجاه العالم الطبيعي يساعدهم على تطوير عقولهم من الناحية 

. العلمية

مشاهدة عنكبوت في شبكته، ودودة القز التي تدور حول شرنقتها، وزراعة بعض ... على سبيل المثال

البذور ومراقبة نموها، ومتابعة السماء في أوقات مختلفة خالل اليوم، وأثناء ظهور قوس قزح، وكتابة 

االسم على مرآة الحمام المعبأة بالبخار، وعمل فقاعات هوائية، والذهاب إلى المناطق الصحراوية 
.للصيد، كل ذلك وغيره من األنشطة التي تشعل جذوة الفضول عند األطفال

. نحن كمعلمين وأولياء أمور أصبح من واجبنا األساسي تغذية فضول أطفالنا

عندما تسمح الظروف لألطفال بإشباع فضولهم من خالل االستكشاف اآلمن، والمباشر والمرح يحدث 

.التعلم بشكل تلقائي وطبيعي
".العقل ليس مجرد وعاء يمأل ولكنه جذوة من قبس يجب إشعالها" الحظ بلوتراخ أن 

. فالمتعة تكمن في معرفة العالم والعلم من حولنا. فالفضول يعتبر كالفتيل في شمعة التعلم

.لبحث واالستقصاء وطرح األسئلة ومحاولة إيجاد إجاباتافالعلم هو نتيجة 

إلعطاء أجنحة لفضول أطفالنا؛ يجب علينا أن نحثهم على خوض التجارب، واالستكشاف واالكتشاف 
. من خالل األنشطة العلمية والمشاريع المختلفة

وأكبر ميزة للفضول تكمن في قدرته على تحفيز التعلم في مجاالت الحياة والعمل والتي لها مغزى

.للمتعلم

فالفضول يحفز الطالب على المعرفة، واكتساب المهارات، والعالقات، والخبرات التي يحتاجونها 

.الفضول هو أحد مسارات النجاح للطالب.ليعيشوا حياة كاملة ومثمرة

رة لذلك دعونا نشعل الفضول، ونستنهض القوة داخل العقول النهمة كي نساعد أبناءنا على التعلم بصو
.أفضل

Mr. 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 Desk of  Academic Coordinator 

Ms. Nitisha Pawar

Academic Coordinator 

AY 2019-20 Term 2 

Exam Timetable Years 3 to 10

جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني 

2020-2019للعام الدراسي 

10-3من الصف 



















From the Counselor’s Department Desk 

It’s great to do things you enjoy. But can you go too far with a 

hobby? And at what point does it become an addiction? That’s the 

question experts are trying to answer about playing video games.

Even though gaming has been around for almost 50 years, studies 

about its harms are still in the early stages. Different groups have 

come to different conclusions about whether problem playing should 

be called an addiction.

The World Health Organization added “gaming disorder” to the 2018 

version of its medical reference book, International Classification of 

Diseases. 

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



From the Counselor’s Department Desk 

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

Signs to Watch For

Here’s what to look for in yourself or someone

close to you -- your partner, a child, or a 

friend. You need to have five or more of these 

signs in 1 year to have a problem.

 Thinking about gaming all or a lot of the time.

 Feeling bad when you can’t play.

 Needing to spend more and more time playing 

to feel good.

 Not being able to quit or even play less.

 Not wanting to do other things that you used 

to like.

 Having problems at work, school, or home 

because of your gaming.

 Playing despite these problems.

 Lying to people close to you about how much 

time you spend playing.

Using gaming to ease bad moods and feelings.

Of course, not everyone who plays a lot has a problem with gaming. Some

experts say that it’s harmful to label people who might just be very

enthusiastic about gaming. One thing they do agree on is that the percentage

of players who meet the proposed criteria for addiction to video games is

small. It’s estimated to be somewhere between 1% and 9% of all gamers,

adults and kids alike. (It’s more common in boys and men than girls and

women.)

https://www.webmd.com/balance/rm-quiz-moods


From the Counselor’s Department Desk 

It may help to start by asking yourself a few questions: Does your video

gaming get in the way of other important things in your life, like

your relationships or going to school? Do you feel like you’ve crossed the

line between loving to playing and having to play? Might you be using

gaming to avoid a deeper problem, like depression?

It can be hard to see a problem in yourself. The

amount of time you spend gaming might seem

fine to you. But if people close to you say it’s too

much, it might be time to think about cutting

back.

If you’re a parent who’s concerned about the

amount of time your child spends gaming, look

at how well he or she is doing at school and with

friends. Having good grades and a good

relationship with parents are signs that a child’s

video gaming is unlikely to be a problem.

Getting Help

Get help from your doctor or therapist -- or your child’s pediatrician, if the
person you’re concerned about is your son or daughter -- as soon as you think
that gaming time is getting out of hand.

One therapy that can help is called CBT or cognitive behavioral therapy. This
is mental health counseling that teaches you how to replace thoughts about
gaming to help change behavior.

If you’re the parent of a gamer, a therapist can show you how to place limits on
your child’s playing time if you have a hard time saying no. One study found
that making parents part of a child’s treatment makes it work better.

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

https://www.webmd.com/sex-relationships/default.htm
https://www.webmd.com/depression/default.htm
https://www.webmd.com/osteoarthritis/rm-quiz-handfacts
https://www.webmd.com/mental-health/mental-health-psychotherapy
https://www.webmd.com/depression/ss/slideshow-therapy-myths-and-facts
https://www.webmd.com/mental-health/guide-to-psychiatry-and-counseling


Preventing a Gaming Problem

From the Counselor’s Department Desk 

To keep the amount of time spent gaming under control, try these 

tips for adults and kids alike:

Set time limits for play and stick to them.

Keep phones and other gadgets out of the bedroom so you won’t 

play into the night.

Do other activities every day, including exercise. This will lower 

the health risks of sitting and playing for long stretches of time.

No one knows whether certain kinds of games are more likely to 
lead to problem gaming. For the time being, make sure that your 
child is only playing games rated for their age.

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

https://www.webmd.com/fitness-exercise/default.htm


From Head of  Year 4 Desk

Y4 students from 4D and 4E visited KidzMondo on Monday. The

children participated in a variety of activities which they thoroughly

enjoyed. The activities were based on professional role-play where

they simulated professions such as working in the fire department,

operating theatre, airline pilot, judge and jury in a court room, artists,

security officers and many more. The students were developing skills

in handling currency, making decisions and choices which are all

valuable for adult life in their society and the wider world. In each

activity the children were led by a qualified team of educators which

helped to educate the students about good citizenship, and develop

their confidence and self-esteem as well as promoting teamwork.

A worthwhile experience and an enjoyable day for the children –

learning through role play.

Ms. MAKEDA JANICE HAZEL-MAYNARD
Head of Year  4 



Year 4 (D, E) Trip to Kidzmondo

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



Year 4 (D, E) Trip to Kidzmondo

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



Gazette News

Kindergarten

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

سة يستفيد األطفال الكثير من سنوات الرعاية والتأسيس المبكرة عندما يعمل أولياء األمور والمدر

.معا في شراكة

.هدفنا هو دعم اآلباء واألمهات في تعليمهم وتحقيق األفضل لهم

سنقوم بإبالغكم بشكل دوري بمستوى أبنائكم وتطورهم؛ كما نؤكد على ضرورة إشراك ومشاركة 

.اآلباء في العملية التعليمية

. نرحب دوما بمشاركات اآلباء ونقدر اقتراحاتهم، ونشكركم على تفاعلكم اإليجابي

كانت رحلة مزرعة بلدنا ممتعة للغاية؛ حيث عرف فيها األطفال الكثير عن حيوانات المزرعة، 

.وعرفوا كيف نحصل على الحليب، واللبن والجبن

. لم يصدق األطفال أعينهم عندما رأوا األبقار وحيوانات المزرعة األخرى

.استمتع األطفال باللعب في الحديقة وفي مكان األلعاب

Sincerely,

Seema Jaffer

Head of Kindergarten



Kindergarten Activities

Cooking without Fire



Kindergarten Activities

Cooking without Fire



EVENT DATE

.يوم المالبس الملونة للروضة• Thursday 

5th March 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




