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• A Level Mock Examination Table (page 23)
• AS Mock Examination Timetable (page 24)
• IGCSE Mock Examination Timetable (page 25)
• Term 2 Examination Timetable – Yrs. 3 to 10 (page 26)
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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 

المية نسعى لتحقيق ذلك من خالل تعليم مستنير،منضبط وشامل يواكب التغيرات الع.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
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Mr. Vinod Kumar Bhatia 
CIS Principal 

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

أهمية االختبارات التمهيدية

.  بهااألخطاء التي ترتكقلَّت تدربت أكثر ، فكلما ". الممارسة تجعل اإلنسان كامالا "إن يقال 

هو اختبار تدريبي يتم إن االختبار التمهيدي . هي المفتاح لتذكر كل ما درستهوالمراجعة 

هج الطالب على مراجعة المنالتجريبية االختبارات حيث تساعد . إجراؤه قبل االختبار الفعلي

ه بهذه الطريقة يتذكرون ما تعلمو. المحاكي لالختبار الفعليأثناء اإلعداد لالختبار بأكمله 

.مدى استعدادنايساعدنا على تقييم كما .األخيروبالتالي يؤدون أداءا جيداا في اليوم 

محاولة االختبار وتشكل . أحد الطرق التي تقود الطالب إلى الكمالهو االختبار التمهيدي 

ا ال يتجزأ من اإلعداد ألنه يخبر الطالب  الوهمي بناءا على نمط االختبار الفعلي جزءا

اطق بالمنتخبرتلك النوعية من االختبارات الطالَب كما . التحضيرواالستعداد لديهبمستوى 

تقييم استعداده منفي الطالب إجراء االختبار التمهيدي ويساعد . التي تحتاج إلى اهتمامهم

:خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

في الوقت المحدد؟أوراق االمتحان جميعها هل سأتمكن من إنهاء * 

هل سيكون لدي وقت للمراجعة؟* 

الجديدة المطلوبة للتغلب على منطقة الضعف لدي؟االستراتيجية ما * 

ويعتبر االنتهاء من . الطالب على دراية بأسلوب ورقة األسئلةاالختبار التمهيديجعل ي

ا صعباا حقاااالختبار  قت الوعلى إدارة االختبار التمهيديفيساعدهم . في الوقت المحدد أمرا

، يكون الطالببعد إجراء االختبار التمهيدي. والتي تشكل في حد ذاتها نصف العمل المنجز

.في وضع يمكنه من العمل على نقاط ضعفه ووضع خطة للتغلب عليها
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إعدادك وفي أدناه التمهيدية في تحقيق النقاط الخمس االختبارات المشاركة في تساعد 

:لالختبارات

هو ة الدافع األساسي لهذه االختبارات التمهيدي: يساعد في تطوير اإلستراتيجية الصحيحة. 1

إنشاء أداة قياس األداء التي ستساعد الطالب على قياس مدى استعدادهم والعمل على 

.ضعفهم

ا ستساعد  ب إجراء االختبارات الصحيحة من خالل تحليل مناساستراتيجية في تطوير أيضا

.ألدائها في كل محاكاة

ية يجب التعامل مع االختبارات التمهيد: تساعدك على تعلم تقنيات جديدة لحل المشكالت. 2

، التجريبي إذا كان الطالب جاداا أثناء جلوسه في االمتحان . أنها اختبارات فعليةعلى 

ا .فسيؤدي بشكل جيد في االختبار الفعلي أيضا

ا عندما يتعين عليك : الوقتكيفية إدارة تساعدك على فهم . 3 ا مهما تلعب إدارة الوقت دورا

إكمال فرصة يمنحه الطالب تميزا  الذي يظهر فيه االختبار التمهيدي . ألداء امتحانالجلوس 

.امتحاناته في الوقت المحدد

من خالل الممارسة السليمة والفهم النظري ،إنه يُقال : يساعدك على التدريب واالستعداد. 4

سيساعدهم ذلك على مراجعة . بشكل أسرعيمكن حل المشكالت في االختبارات التمهيدية

.مستوى فهمهم للمواد الدراسية

، يجب على الطالب بعد االختبارات التمهيدية: بعد االمتحانذاتي  يسمح لك بتحليل . 5

.قضاء الوقت في فهم وتحليل أخطائهم

!القادمةأتمنى لطالبي كل التوفيق في االختبارات التمهيدية
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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.

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

AY 2020 - 2021

TERM 1 (August – December 2020)

Staff Return Tue, 25th August 2020

Students Return Tue, 1st September 2020

Term 1 Examination Sun – Sun, 6th – 13th December 2020

Last Day for Students & Staff Thu, 17th December 2020

Qatar National Day Fri, 18th December 2020

Term Break Begin Sun, 20th December 2020

TERM 2 (January – April 2021)

Staffs & Students Return Sun, 3rd January 2021

Result Publication Thu, 7th January 2021

Qatar National Sports Day Tue, 9th February 2021

Term 2 Examination Thu - Thu, 18th - 25th March 2021

Last Day for Students Thu, 25th March 2021

Term Break for Students Sun - Thu, 28th March – 8th April 2021 

Staff Sun – Thu, 28th March – 1st April 2021 

TERM 3 (April – June 2021)

Staff Return Sun, 4th April 2021 

Students Return Sun, 11th April 2021

Result Publication Thu, 15th April 2021

Ramadan Begin Mon, 12th April 2021

‘Eid Break (tentative) Thu – Thu, 13th – 20th May 2021

Term 3 Examination Thu – Thu, 3rd – 10th June 2021

Result Publication Wed, 16th June 2021

Last Day for Students Thu, 17th June 2021

Last Day for Staff Thu, 24th June 2021

Year End Re-Test Sun – Wed, 27th – 30th June 2021

Last Day for Heads Thu, 1st July 2021

Re-Test Result Publication Sun, 4th July 2021

Principal 

Cambridge International School 

Doha – Qatar 

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



All students must depart school promptly at the end of the school day 

Parents must ensure students are picked up promptly after dispersal.
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Years 1 to 3

Registration 07:00am – 07:15am

Period 1 07:15am – 8:00am

Period 2 08:00am – 08:45am

Break 08:45am – 09:15am

Period 3 09:15am – 10:00am

Period 4 10:00am – 10:45am

Period 5 10:45am – 11:30am

Period 6 11:30am – 12:15pm

Years 9 to 13

Registration 07:15am – 07:30am

Period 1 07:30am – 8:15am

Period 2 08:15am – 09:00am

Period 3 09:00am – 09:45am

Break 09:45 am – 10:15am

Period 4 10:15am – 11:00am

Period 5 11:00am – 11:45am

Period 6 11:45am – 12:30pm

LESSON TIMINGS 

AY 2020 – 2021/TERM 1
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جدول الامتحانات للعام الدراسي 

2020-2021

الفصل الدراسي الأول

الفصل الدراسي 

الأول

2020ديسمبر 13إلى 6من 

الفصل الدراسي  

الثاني
2021مارس 25إلى 18من 

الفصل الدراسي 

الثالث

3rd – 10th June 2021

يونيو 10إلى 3من  
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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
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

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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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 3سياسة الترقي من الصف 

تندرج نتيجة االختبار -1إلى 

:تحت 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
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 % 80الطالب الذي تقل نسبة حضوره عن 

.يحتسب يوم الغياب بعذر مرضي من أيام الحضور. السنة

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



13و 12و 11الصفوف 

:متطلبات الحضور-

م كما هو الحال في تاريخ التقد( من تاريخ اليوم األول للحضور)٪ 80لن يُسمح للطالب الحاصلين على نسبة حضور أقل من 

.مئويةاللحساب النسبة حضور التعامل مع الغياب بشهادة طبية على أنه وسيتم  CIEبالتسجيل في امتحان  CIEلاللتحاق بـ 

درجات نهاية العام-2

 CIEالدوليستستند نتيجة نهاية العام إلى الدرجات التي سجلها الطالب في اختبار كامبردج (1)

ات التي تجريها المدرسة هي مجرد تقييم داخلي والدرجات التي سجلها الطالب في االمتحاناالمتحانات (2)

.الفشل/ الداخلية لن تقرر النجاح 

في  "X"أو  "U"أولئك الذين حصلوا على الدرجة . 13و 12و 11ال توجد عالمة نجاح عامة في السنة (3)

ربية والتعليم ، الداخلية سيتم اإلبالغ عن فشلهم في المدرسة لسجل وزارة التاألولية جميع المواد في التقييمات 

.قطرب

ا فقط على الموضوعات التي اختارها الطالب والدرجات التي حصلوا عليه13و 12يعتمد القبول في السنة (4)

التوالي ويخضع لمعايير القبول على (  CIEمن قبل التي تم إجراؤها ) IGCSE / ASفي امتحانات مستوى 

.السائدة في المدرسة خالل كل عام دراسي

في منح القبول في الصفين  CIEتحدد كل مدرسة سياستها الخاصة من عام إلى آخر على أساس درجات (5)

.13و 12

.الطالب الذين يتغيبون بسبب المرض أو ألسباب أخرى أثناء امتحانات الفصل الدراسي: مالحظة

((MCحةصالالطالب في حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي بسبب المرض ، فيجب عليه تقديم شهادة طبية أخفق إذا 

الطالب من فصل للتحقق وإذا وجدت غير حقيقية ، يمكن الشهادات الصحيةتخضع . )مقبولة لدى المدرسة

(.المدرسة
ت على النحو كانت هناك شهادة طبية صالحة ومقبولة ألي فحص في نهاية الفصل الدراسي ، فسيتم أخذ العالماإذا ( ا

:التالي

كعالمة امتحان نهاية الفصل 1خالل الفصل الدراسي تسجيلها تم الخاصة بالمادة التي  CAدرجةتؤخذ -1الفصل 

األول

.للمادة المعنيةفقط " 1نهاية الفصل الدراسي "امتحان درجة سيتم أخذ -2الفصل 

.2أو الفصل 1بين امتحانات نهاية الفصل الدراسي سيتم أخذ أدنى عالمة للمادة المعنية-3الفصل 

لفحص ، إذا كانت الشهادة الطبية المقدمة غير مقبولة للمدير أو لم يتم إصدار أي شهادة في غضون يومين من ا( ب

.الطالبفيها تغيب للمادة التي فسيتم منح عالمة صفر 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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 ايجب على ولي األمر التأكد من أداء 

وتسليمه

Sequence in a Term
( subject wise)

Action Impact on 
Homework

mark

Remarks

المرة األولى في الفصل 

الواحدالدراسي
في دفتر متابعة الطالبتكتب مالحظة هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

المرة الثانية في الفصل 

الواحد
كتابي        تحذير هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

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 يخسر درجة

.كاملة

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 يخسر درجة

.كاملة

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
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 21يحرم الطالب لمدة

.إضافية

.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
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
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

األجهزة الرياضية ، أوقاعة لن يسمح للطالب دخول الصالة الرياضية*

بطاقة دون  أو المشاركة في األنشطة الرياضية ( الجيم)

.الهوية

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

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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HW SCHEDULE AY 20-21 TERM 2 FOR YEAR 3 TO 13

ONLINE Portal HW

Years HW No. Subject HW Date of Issue on Portal Submission Dates

3 – 11 1 English, Math and Arabic 14/01/2021 17/01/21 to 21/01/21

3 – 11 2 English, Math and Arabic 21/01/2021 24/01/21 to 28/01/21

3 – 11 3 English, Math and Arabic 28/01/2021 31/01/21 to 04/02/21

3 – 11 4 English, Math and Arabic 04/02/2021 07/02/21 to 11/02/21

3 – 11 5 English, Math and Arabic 11/02/2021 14/02/21 to 18/02/21

3 – 11 6 English, Math and Arabic 18/02/2021 21/02/21 to 25/02/21

Years HW No. Subject HW Date of Issue on Portal End Date for Submission

3– 13 1 Science, QH, SST, ICT ,ISL and 

all options 

14/01/2021 17/01/21 to 21/01/21

3– 13 2 Science, QH, SST, ICT ,ISL and 

all options 

28/01/2021 31/01/21 to 04/02/21

3– 13 3 Science, QH, SST, ICT ,ISL and 

all options 

11/02/2021 14/02/21 to 18/02/21

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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AY 2020-21 TERM 2 CAS TEST SCHEDULE FOR YEAR 3 TO 13 

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

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

3 – 12 English 20/01/2021 10/02/2021

3 – 13 Mathematics 21/01/2021 11/02/2021

3 – 12 Arabic 24/01/2021 14/02/2021

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

3 – 9 SST 26/01/2021 17/02/2021

3 – 9 Science 27/01/2021 18/02/2021

3 – 12 ICT 28/01/2021 21/02/2021

3 – 9 QH 04/02/2021 24/02/2021

3 – 12 Islamic/Islamiyat 07/02/2021 25/02/2021

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

Yr.10 - 13 BIOLOGY 26/01/2021 14/02/2021

PHYSICS 27/01/2021 15/02/2021

CHEMISTRY 28/01/2021 16/02/2021

ECONOMICS 31/01/2021 17/02/2021

ACCOUNTING 01/02/2021 18/02/2021

BUS ST 02/02/2021 21/02/2021

EVM 10/02/2021 22/02/2021

Yr. 10-11 TRAVEL AND 

TOURISM 

11/02/2021 23/02/2021
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AY 2020-21 TERM 2 CAS TEST SCHEDULE FOR YEAR 1 and 2 

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

1 - 2 English Week 3 Week 6

1 - 2 Mathematics Week  3 Week 6

1 - 2 Arabic Week 4 Week 7

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

1- 2 SST Week 4 Week 7

1- 2 Science Week 4 Week 7

2 QH (only Y2) Week 5 Week 8

1- 2 Islamic Studies Week 6 Week 8

HW SCHEDULE AY 20-21 TERM 2 FOR YEAR 1 and 2

Years HW 

No.

Subject HW Date of Issue on 

portal 

Submission Dates

1 - 2 1 English, Math and Arabic 14/01/2021 17/01/21 to 21/01/21

1 - 2 1 Science, QH, SST, ISL 21/01/2021 24/01/21 to 28/01/21

1 - 2 2 English, Math and Arabic 28/01/2021 31/01/21 to 04/02/21

1 - 2 2 Science, QH, SST, ISL 04/02/2021 07/02/21 to 11/02/21

1 - 2 3 English, Math and Arabic 11/02/2021 14/02/21 to 18/02/21

1 - 2 3 Science, QH, SST, ISL 18/02/2021 21/02/21 to 25/02/21

Qatar History only for Year 2
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TALEB GROUP OF SCHOOLS - END OF TOPIC QUIZ SCHEDULE
ACADEMIC YEAR 2020-21

Term 2 / Year Groups 4 - 13

WEEK DATE FOR QUIZ Y 4-9 Y 10 Y 11 Y 12 Y 13

17-Jan-21 English 1 English 1 English 1 English 1

3 18-Jan-21 Math 1 Math 1 Math 1 Math 1 Math 1

19-Jan-21 Arabic 1 Arabic 1 Arabic 1 Arabic 1

20-Jan-21 Physics, Biology Physics, Biology Physics, Biology Physics, Biology

21-Jan-21

Business Studies, 

Travel

and Tourism

Business Studies, Travel

and Tourism Business Studies Business Studies

24-Jan-21 Science1 Chemistry, EVM Chemistry, EVM Chemistry Chemistry

4 25-Jan-21 SST /Commerce 

1

Accounting, Economics Accounting, Economics Economics Economics

26-Jan-21 Islamic St 1 Islamic St 1 Islamic St 1 Islamic St 1

27-Jan-21

28-Jan-21

31-Jan-21 English 2 English 2 English 2 English 2

5 1-Feb-21 Math 2 Math 2 Math 2 Math 2 Math 2

2-Feb-21 Arabic 2 Arabic 2 Arabic 2 Arabic 2

3-Feb-21 Qatar History 1 Physics, Biology Physics, Biology Physics, Biology Physics, Biology

4-Feb-21

Business Studies, Travel

and Tourism

Business Studies, Travel

and Tourism Business Studies Business Studies

7-Feb-21 Science2 Chemistry, EVM Chemistry, EVM Chemistry Chemistry

6 8-Feb-21 SST /Commerce 

2

Accounting, Economics Accounting, Economics Economics Economics

9-Feb-21

10-Feb-21 Islamic St 2 Islamic St 2 Islamic St 2 Islamic St 2

11-Feb-21

14-Feb-21 English 3

15-Feb-21 Math3

7 16-Feb-21 Arabic 3

17-Feb-21

18-Feb-21

21-Feb-21 Science 3

8 22-Feb-21 SST 3

23-Feb-21 Islamic St 3

24-Feb-21

25-Feb-21

28-Feb-21 Qatar History 2

1-Mar-21

9 2-Mar-21

3-Mar-21

4-Mar-21

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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A LEVEL MOCK EXAMINATION TIMETABLE 

FEBRUARY-MARCH 2021

SESSION 1 SESSION 2

07.00 am - 09:30am 10:00am - 12:30pm

DATE DAY SUBJECT Duration SUBJECT Duration

7 MAR 21 SUNDAY IT PAPER 3 1 HR 45 MINUTES

8 MAR 21 MONDAY ECONOMICS PAPER 4 2 HRS 15 MINUTES ECONOMICS PAPER 3 1 HR 15 

MINUTES

9 MAR 21 TUESDAY BUSINESS PAPER 3- 9609 3 HRS (07.00 am to 10.00 am)

10 MAR 21 WEDNESD

AY

PHYSICS PAPER 4- 9702 2 HRS PHYSICS PAPER 5- 9702 1 HR 15 

MINUTES

11 MAR 21 THURSDA

Y

CHEMISTRY PAPER 4-

9701

2 HRS CHEMISTRY PAPER 5- 9701 1 HR 15 

MINUTES

14 MAR 21 SUNDAY PURE MATHS PAPER 3-

9709

1 HR 50 MINUTES STATISTICS/ MECHANICS PAPER 

5/6- 9709

1 HR 15 

MINUTES

15 MAR 21 MONDAY BIOLOGY PAPER 4- 9700 2 HRS BIOLOGY PAPER 5- 9700 1 HR 15 

MINUTES

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



24

AS MOCK EXAMINATION TIMETABLE 

FEBRUARY-MARCH 2021

SESSION 1 SESSION 2

07.00am - 09:30am 10:00am - 12:30pm

DATE DAY SUBJECT Duration SUBJECT Duration

2 MAR 21 TUESDAY ISLAMIC STUDIES 1 HR

3 MAR 21 WEDNESD
AY

ECONOMICS PAPER 1 1 HR ECONOMICS PAPER 2 1 HR 30 
MINUTES

4 MAR 21 THURSDAY ARABIC -READING AND 
WRITING-8680-21

1 HR 45 
MINUTES

ARABIC –ESSAY -8680-31 1 HR 30 
MINUTES

7 MAR 21 SUNDAY BUSINESS PAPER 1- 9609 1 HR 15 
MINUTES

BUSINESS PAPER 2- 9609 1 HR 30 
MINUTES

8 MAR 21 MONDAY PHYSICS PAPER 1- 9702 1 HR 15 
MINUTES

PHYSICS PAPER 2- 9702 1 HR 15 
MINUTES

9 MAR 21 TUESDAY PURE MATHS PAPER 1- 9709 1 HR 45 
MINUTES

STATISTICS/ MECHANICS PAPER 
5/6- 9709

1 HR 15 
MINUTES

10 MAR 
21

WEDNESD
AY

CHEMISTRY PAPER 1- 9701 1 HR CHEMISTRY PAPER 2- 9701 1 HR 15 
MINUTES

11 MAR 
21

THURSDAY IT PAPER 1- 9626 1 HR 45 
MINUTES

14 MAR 
21

SUNDAY BIOLOGY PAPER 1- 9700 1 HR BIOLOGY PAPER 2- 9700 1 HR 15 
MINUTES

15 MAR 
21

MONDAY ENGLISH LANGUAGE PAPER 1-
9093

2HRS 15 
MINUTES

ENGLISH LANGUAGE PAPER 2-
9093

2HRS

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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IGCSE MOCK EXAMINATION 
TIMETABLE FEBRUARY-MARCH 2021

SESSION 1 SESSION 2

7:00am - 09:30am 10:00am - 12:30pm

DATE DAY SUBJECY Duration SUBJECT Duration

28 FEB 21 SUNDAY ISLAMIC STUDIES/ISLAMIYAT PAPER 1-

0493

1 HOUR 30 
MINUTES

ISLAMIC STUDIES/ISLAMIYAT 
PAPER 2- 0493

1 HOUR 30 
MINUTES

1 MAR 21 MONDAY BIOLOGY 
PAPER2 – 0610

BIOLOGY 
PAPER6 – 0610

45 MINUTES
1 HR

BIOLOGY PAPER 4 - 0610 1 HR 15 
MINUTES

2 MAR 21 TUESDAY MATHS PAPER 4- 0580 2 HRS 30 
MINUTES

MATHS PAPER 2- 0580 1 HR 30 
MINUTES

3 MAR 21 WEDNESD
AY

EFL - PAPER 2- 0500 and ESL -
PAPER 2 - 0510

2 HRS EFL - PAPER 3(WRITING)- 0500 2 HRS

4 MAR 21 THURSDA
Y

ICT THEORY - PAPER 1- 0417 2 HRS

7 MAR 21 SUNDAY CHEMISTRY 
PAPER2 - 0620 

CHEMISTRY 
PAPER6 - 0620

45 MINUTES
1 HR

CHEMISTRY PAPER 4 - 0620 1 HR 15 
MINUTES

8 MAR 21 MONDAY BUSINESS PAPER 1 - 0450 1 HR 30 
MINUTES

BUSINESS PAPER 2 - 0450 1 HR 30 
MINUTES

9 MAR 21 TUESDAY TRAVEL &TOURISM PAPER 2- 0471 2 HRS 30 
MINUTES

TRAVEL &TOURISM PAPER 1-
0471

2 HRS

10 MAR 
2021

WEDNESD
AY

EVM PAPER 1- 0680 1 HR 45 
MINUTES

EVM PAPER 2- 0680 1 HR 45 
MINUTES

11 MAR 21 THURSDA
Y

ECONOMICS PAPER 2- 0455 2 HR 15 
MINUTES

ECONOMICS PAPER 1- 0455 45 min

14 MAR 21 SUNDAY PHYSICS PAPER2- 0625
PHYSICS PAPER6- 0625

45 MINUTES
1 HR

PHYSICS PAPER 4- 0625 1 HR 15 
MINUTES

15 MAR 21 MONDAY ARABIC PAPER 1 – 0508/0544 2 HRS ARABIC PAPER 2- 0508/0544 2 HRS

16 MAR 21 TUESDAY ACCOUNTING PAPER 1- 0452 1 HR 45 
MINUTES

ACCOUNTING PAPER 2 - 0452 1 HR 45 MINUTES



26
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

AY 2020-21 TERM 2 EXAMINATION TIMETABLE YEAR 3 TO 10

EXAMINATION TIMETABLE FOR YEAR 3 TO 10

DAY/DATE
16.03.21

TUESDAY

17.03.21

WEDNESDAY

18.03.21

THURSDAY

21.03.21

SUNDAY 22.03.21MONDAY
23.03.21

TUESDAY

24.03.21

WEDNESDAY

25.03.21

THURSDAY

YEAR GROUP/TIME SUBJECTS

YEAR 3

1:00 PM TO 2:30PM ARABIC MATHEMATICS
ISLAMIC 

STUDIES ENGLISH SCIENCE SOCIAL STUDIES QATAR HISTORY ICT

YEAR 4

1:00 PM TO 2:30PM SOCIAL STUDIES
QATAR 

HISTORY ICT ARABIC ENGLISH MATHEMATICS
ISLAMIC 

STUDIES SCIENCE

YEAR 5

1:00 PM TO 2:30PM MATHEMATICS SOCIAL STUDIES ARABIC QATAR HISTORY ICT ENGLISH SCIENCE

ISLAMIC 

STUDIES

YEAR 6 

8:00AM TO 9:30AM QATAR HISTORY ENGLISH SOCIAL STUDIES MATHEMATICS

ISLAMIC 

STUDIES SCIENCE ARABIC ICT

YEAR 7 

8:00AM TO 9:30AM
ENGLISH ARABIC

ISLAMIC 

STUDIES SCIENCE ICT MATHEMATICS SOCIAL STUDIES

QATAR 

HISTORY

YEAR 8 

8:00AM TO 9:30AM QATAR HISTORY

ISLAMIC 

STUDIES ENGLISH SOCIAL STUDIES MATHEMATICS ARABIC SCIENCE ICT

YEAR 9 -

8:00AM TO 9:30AM SCIENCE ICT SOCIAL STUDIES QATAR HISTORY MATHEMATICS ISLAMIC STUDIES ENGLISH ARABIC

DAY/DATE 17.03.21

WEDNESDAY

18.03.21

THURSDAY

21.03.21

SUNDAY

22.03.21MONDAY 23.03.21

TUESDAY

24.03.21

WEDNESDAY

25.03.21

THURSDAY

YEAR 10

SESSION 1 8:00AM TO 

10.00AM EFL/ESL BIOLOGY MATHEMATICS

ISLAMIC 

STUDIES ICT THEORY CHEMISTRY

TRAVEL AND 

TOURISM

YEAR 10

SESSION 2 1:00 PM 

TO3.00PM

EVM ACCOUNTING ARABIC BUSINESS 

STUDIES

PHYSICS ECONOMICS

NOTE:

Year 4-9 English and Arabic exams time duration is two hours. 

Kindly read the school examination policy attached on the circular.

Please refer to the Gazette for our Assessment Policy and 

Promotion Policy. Exam Topics are available on the portal in the 

assignment section.
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مكتب –المجلة األسبوعية لمدرسة كمبردج العالمية 

االستشارات النفسية واالجتماعية

أجهزة الهاتفعالمات وأعراض اإلدمان على 
(الجزء األول)

السهل أن تدمن الهواتف المحمولة ولكن حيث إنه من . قلق متزايدمصدر الهاتف المحمول يعدإدمان 

ويالحظ أن . كثير من الناس حول العالم مدمنون على هواتفهم المحمولة. على ذلك المرضيصعب التغلب 

بعض العالمات فهناك . تقريبًا عند كل من يصاب بهسلوك مدمني الهواتف المحمولة هو نفسه نمط 

.بوضوح أن الشخص مدمن على هاتفه المحمولتُظهر واألعراض التي 

:اإلدمان على  أجهزة الهواتف المحمولةعالمات وأعراض 

:فيما يلي بعض عالمات وأعراض األشخاص الذين يعانون من إدمان األجهزة المحمولة

االنسحابأعراض . 1

.  نفدت طاقتهايشعر مدمنو الهواتف المحمولة بالقلق والغضب إذا انخفضت بطارية هواتفهم المحمولة أو 

حيث . كما أنهم يظهرون القلق ويبدون قلقين للغاية عند وضع هواتفهم المحمولة في غير مكانها

.وشك اإلصابة بنوبة هلع في مثل هذه الحالةإنهم يكونون على 
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الهلوسة2.

يهتز حتى عندما الأويشعرون أنه بعض مدمني الهواتف المحمولة يسمعون رنين هواتفهم المحمولة إن 

.يكون الوضع كذلك

اإلنترنتالتواصل مع األشخاص عبر تفضيل -3

حيطين الميفضل مدمنو الهواتف المحمولة التواصل مع األشخاص عبر اإلنترنت بدالً من التحدث إلى هؤالء 

لتنزه مع على هواتفهم باستمرار حتى أثناء التجمعات االجتماعية أو العشاء العائلي أو الذا سيكونون . بهم

.األصدقاء

من الهاتف المحمول بشكل متكررالتحقق . 4

يقوم مدمنو الهواتف المحمولة بفحص هواتفهم المحمولة كل دقيقة تقريبًا حتى لو لم يكن هناك شيء مهم 

التطبيقات للتحقق من اإلشعارات أو عرض من هو متصل بالتنقل عبر إنهم ببساطة يقومون . للقيام به

إنهم مدمنون على هواتفهم . باإلنترنت واالستمتاع بأنشطة أخرى غير مفيدة على هواتفهم المحمولة

.وسط اجتماع مهمأواالستحمام أوفي المحمولة لدرجة أنهم ال يترددون في فحصها حتى أثناء القيادة 

اإلحساس بالوقتفقدان 

الشخص المدمن على حيث يفقد . عالمة أخرى على إدمان الهاتف المحمول هي فقدان اإلحساس بالوقت

مع إعطاء ذات األولوية ما يتأخر عن العمل ويؤخر المهام وغالبًا . الهاتف المحمول اإلحساس الكامل بالوقت

.األولوية لهاتفه المحمول

:مالحظة

يظهر على األشخاص المدمنين على الهواتف المحمولة 

المهم أن ومن . كل أو بعض األعراض المذكورة أعاله

هذه العالمات على محمل الجد وأن تساعد أحبائك تأُخذ 

.الذين يعانون من إدمان األجهزة المحمولة
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Jane Muthoka
Head of KG 
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روضة األطفال

أخبار المجلة

في هذا و. المختلفة حول العالم بها حيوانات ومخلوقات عديدة تتكيف مع هذه البيئاتتوجد العديد من البيئات 

.تعلم الطالب في الروضة عن المخلوقات التي نريد أحيانًا تجاهلها أو قد نجدها مزعجة... األسبوع 

.  من المهم أن نشاهد األطفال وهم يتعرفون على هذه المخلوقات وأين تعيش وماذا تأكل وكيف تتحرك

.استمتع الطالب كثيًرا بالقيام باألنشطة الحرفية وصنع نماذج الكائنات الصغيرة الخاصة بهم

ي لمشاركتكم ف-أولياء األمور -شكرا لكم . فى األسبوع الماضى قضينا وقتًا رائعًا في عرض الحيوانات 

.  تجهيز مالبس أطفالكم بطباعات وأزياء محاكية لهيئة الحيوانات

.لقد كان جيدا أن يشاهد المدير ونائبه على هذا الحدث من خالل التقاط الصور مع طالب من روضة األطفال

.لقد كان بالفعل نشاًطا ال يُنسى

.هذا األسبوع ، سيركز نشاطنا على اللون البنفسجي

.  النشاطعلى مدار األسبوعين الماضيين ، قمنا بتحميل مقطع فيديو يوم اإلثنين يعتمد على.... كما هو ملحوظ 

م ويهدف هذا إلى منحكم ، أيها اآلباء ، أفكارا لبعض الطرق الشيقة التي يمكنك من خاللها مراجعة المفاهي

المرح من ويمكن أن يتحول ظهر يوم السبت البطيء إلى مغامرة تعليمية مليئة ب. التي يتم تدريسها في الفصل

.خالل مقاطع فيديو التفاعلي المنشورة في المنصة

عتبار ، مع وضع ذلك في اال. يعد التعلم في رياض األطفال دائًما مناسبة مثيرة سيقدرها الطالب بقية حياتهم

.فإننا نهدف إلى تحقيق وتعزيز تجربة تعليمية إيجابية لطالبنا األعزاء

. .الترحيب والشعور باألمان والراحة أسباب تجعل الطفل قادرا على التعلم بشكل أفضل

-Anonymous
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اآلباء األعزاء،

من أجل توسيع نطاق التعلم في المنزل ، سيتم تحميل مقاطع الفيديو وأوراق  KG2يرجى االطالع أدناه على النظرة األسبوعية ل 

.كما هو مذكور في المربعات أدناهوتعلم القراءة والكتابة في األيام المحددة العمل الخاصة بالرياضيات وفهم العالم 

KG 2فريق 

Wk Dates Literacy Mathem

atics 

Art PD Themes Virtues ICT Arabic 

8 21st -

25 th

Feb

-

Introduc

e 

digraph 

‘OO’ 

and ‘oo’.

-

Sentenc

e writing

-ORT 

First        

words 

book

-Tricky 

words 

‘said’ 

and 

‘here’

Introduc

e 

number 

16

1 more 

than a 

given 

number.

Addition 

number 

sentenc

es to 5

Assembl

ing and 

joining 

material

s.

Gross 

motor 

skills / 

climbing

.

Under 

the sea.

Helpfuln

ess.

-MS 

paint to 

create 

sea 

animals

-number 

games I 

more 

tna a 

given 

number

:الموضوع

ف الياءحر

اإلسالمي

:الموضوع

سورة 

الكوثر 

MATHEMATICS: ACTIVITY

VIDEO (MONDAY)

-Hands on activity for number 16

MATHEMATICS: VIDEO AND 

WORKSHEET (WEDNESDAY)

-Going over number 0-16

-teaching concepts; 1 more than 

a given number.

-Addition of sums up to 5

LITERACY: ACTIVITY VIDEO 

(MONDAY)

-Hands on activity of digraph ‘OO’ 

and ‘oo’ and Tricky Words ‘said’ 

and ‘here’.

LITERACY: VIDEO AND 

WORKSHEET (WEDNESDAY)

- learning sentence writing.

- learning the digraph ‘OO’ and ‘oo’

-ORT first sentences- Look at Me!

-Tricky words ‘said’ and ‘here’.

ACTIVITY FOR THE WEEK:

PINK DAY

Thursday 25th February 2021

Please dress your child in Pink 

colour clothes. Please send a 

pink toy for ‘Show and Tell’.

UNDERSTANDING THE 

WORLD: VIDEO AND 

WORKSHEET (WEDNESDAY)

-Explain the theme ‘Under 

the sea’ 

-Story about sea creatures.

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

AY 2020-2021 KG2 نظرة عامة- TERM 2 WEEK 8
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AY 2020-2021 KG1 نظرة عامة- TERM 2 Week 8

اآلباء األعزاء،

من أجل توسيع نطاق التعلم في المنزل ، سيتم تحميل مقاطع الفيديو وأوراق  .KG1يرجى االطالع أدناه على العرض األسبوعي ل 

.أدناهاأليام المحددة العمل الخاصة بالرياضيات وفهم العالم ومحو األمية في األيام كما هو مذكور في 

يعتبر

فريق الروضة األولى

Wk Dates Literac

y 

Mathe

matics 

Art PD Theme

s

Virtues ICT Arabic

8 21st-25th

Feb

Letter ‘g’

Pencil 

control

Vocabul

ary

Shape-

Heart

Number 

0-5

Concept

- in/out

Assembl

ing and 

joining 

material

s

Gross 

motor 

skills\cli

mbing

Under 

the sea 

animals

Helpfuln

ess

Ms 

Paint: 

using 

shapes 

to 

make 

sea 

animals 

like star 

fish.

الموضوع 

حرف : 

الياء

اإلسالمي

الموضوع

سورة ;
الكوثر 

MATHEMATICS: ACTIVITY VIDEO (MONDAY)

-Hands on activity for the number 0-5\Heart shape

MATHEMATICS: VIDEO AND WORKSHEET 

(WEDNESDAY)

-going over numbers 0-5

-recap of the recognition and formation of numbers 0-5

- recognition and formation of the Heart shape

-modelling the concept of ‘in’ and ‘out’

- introducing the ‘full and empty’ concept

UNDERSTANDING THE WORLD: VIDEO AND 

WORKSHEET (WEDNESDAY)

-Looking at animals and creatures that live Under the Sea

-Story about  Animals Under the Sea.

LITERACY: ACTIVITY VIDEO 

(MONDAY)

- Hands on activity for letter g

LITERACY: VIDEO AND 

WORKSHEET (WEDNESDAY)

-Introducing the recognition and 

formation of letter sound ‘g’

ACTIVITY FOR THE WEEK:

THURSDAY-PINK DAY 

Thursday 25thFebruary 2021.

Please dress your child in PINK 

colour clothes and send one pink toy 

for ‘Show and Tell.’

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


