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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

المراجعةأهمية 

".ليس من غير المعتاد الشعور بالقلق من االمتحان: "والباحث في جامعة ديربيالنفساني يقول جاريث هيوز ، المعالج 

حيث . ٪ من الطالب ، مما يجعلهم يخشون االمتحانات ويحتمل أن يكون أداؤهم ضعيفًا30-25في الواقع ، يؤثر ذلك على 

.البعض قلقًا جًدا لدرجة أنهم خائفون جًدا من الحضور على اإلطالقيصبح 

يعتمد . ومع ذلك ، فإن تنظيم المراجعة بشكل صحيح يمكن أن يخفف من هذه المخاوف ويساعدك على تحقيق نتيجة رائعة

نجاحك في االختبارات إلى حد كبير على مدى استعدادك جيًدا ، لذلك يجدر التفكير في تقنيات مراجعة جديدة لمساعدتك على

. االحتفاظ بالمعلومات وتقليل مستويات التوتر لديك

:تتجسد في شقينالمراجعة أهمية 

.، يساعدك على تذكر الحقائق واألرقام والموضوعات والمنهجيات التي غطتها منذ بعض الوقتأوالً 

.متحانلالمستعًدا جيًدا وستكون -بشكل صحيح فسيساعد ذلك على زيادة ثقتك بنفسك وتقليل القلق إجراؤها ثانيًا ، إذا تم 

. جميع الموضوعات والمجاالت التي تغطيها اختباراتك القادمةبحيث تشمل ضع خطة مراجعة ، 

.من أن خطتك واقعيةتأكد 

.امنح نفسك وقتًا كافيًا للمراجعة بشكل صحيح باإلضافة إلى فترات راحة لالسترخاء

.يجب أن تكون خطة المراجعة مرنة بدرجة كافية للسماح ببعض األشياء التي تستغرق وقتًا أطول من المتوقع

يك ذلك في تقليل القلق ألنك ستشعر أن لدوسيساعد . في وقت سابق في خطة المراجعةالتي أشعرتك بالقلق راجع الموضوعات 

ستعزز . بحاجة إلى معالجة المناطق الصعبة أوالً واعلم أنك لست . المزيد من الوقت للتعامل معها

.  خيرةلكن ال تؤجل األمور الصعبة حتى اللحظة األ-الموضوعات التي تعرفها جيًدا من ثقتك بنفسك مراجعة 

د من قم بعمل المزي. لذا قم بتدوين المالحظات أثناء المراجعة. عن كونها سلبيةتكون بعيدة المراجعة الفعالة 

.  ظامراجع هذه المالحظات والملخصات بانت. مفيدة للغاية لذاكرتكمؤشرات إنها بمثابة . الملخصات للمالحظات

.              قمت بتغطيتهااقرأها بصوت عاٍل واختبر نفسك في كل منطقة 

األسئلة عن ة تدرب على اإلجاب. على نوع وأسلوب األسئلة المطروحةوبذلك تعتاد . استفد من أوراق االمتحان السابقة

.المطروحة مسبقًا



4
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

:فوائد بدء المراجعة مبكًرا

:أقلضغط

وفقًاالدراسةلكيتيحهأنإلىباإلضافة،بكثيرأقلوقلقًاتوتًرايعنيآجالً وليسعاجالً المراجعةفيالبدءإن

.المنتظراليوممنأسبوعقبلالليلطوالنفسكإرهاقمنبدالً الخاصةلسرعتك

:المختلفةالمراجعةتقنياتاستكشف

.منهابواحدزامااللتمجردمنبدالً مختلفةمراجعةتقنياتاستكشافيمكنكأنهصفكفيوقتتوافريعني

علىربالتديمكنك،المثالسبيلعلى.للدراسةالمختلفةالطرائقمنكاملةمجموعةذلكيشملأنيمكن

إذا.لمعلوماتاالستيعابوفعالةممتازةطريقةالتكراريكونمافعادة-كتابتهامحاولةثم،مالحظاتككتابة

طريقةيهالمعلوماتمنأساسيةأجزاءعلىتحتويالتيالملونةالمرئيةالملصقاتفإنمجٍد،غيرهذاكان

الحياةمنجزًءاتصبحبحيثنومكغرفةحائطعلىالملصقاتهذهوضعحتىويمكنك.للتعلمممتعة

.أكبربعمقاستيعابهايتموبالتالياليومية

:(للحشوداعيال)اندفاعال

فيراعاإلسأواألخيرةاللحظةحشروتجنبالمراجعةفيوقتكتأخذأنمبكًرالالمتحاناتالدراسةتعني

نحوميلالمنبدالً ،موضوعلكلالوقتمنالقدرنفتخصيصيمكنأنهأيًضايعنيوهذا.الموضوعات

لكيتيحبارلالختالتحضيرمتابعةأنهيأخرىكبيرةفائدةوهناك.األصعبوتجنبالمفضلةالموضوعات

تجدهاالتيتالمجاالمراجعةيمكنكأنهيعنيمما،بالثقةفيهاتشعرالالتيالمجاالتلتحديدكافيًاوقتًا

.إليهابحاجةكنتإذاالمساعدةعلىوالحصولخاصبشكلصعبة

:االمتحانتقنياتممارسةوقت

تحتاجهالذيالوقتزادكلما،مبكًراالمراجعةفيبدأتكلما.مثاليًاالرجلتجعلالممارسة،يقولونكما

.عليهوالتعودالتنسيقعلىللتدرب

أنهاتشعرالتيالموضوعاتهذهمثلتصادفقد،المراجعةأثناء:القلقومباعثالمخاوفمنالتخلص

معلمكعمللتواصلكافٍ وقتعلىتحصلأنيجب،االمتحاناتقبل،لذا.التوضيحبعضإلىبحاجة

.شكواكمنوالتخلص

الجدمحملعلىالمراجعةأسبوعتأخذواأنبشدةأنصحكم

.هباءً بأكملهاالدراسةجهودفستذهب،وفعالةمناسبةمراجعةبدونأنهكما
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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
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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
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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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From the Desk of Head of Years 10-13 

Mr. Mohammed Kara 
HOY – 10 to 13

ندوة عبر اإلنترنت للجامعة األمريكية في الشارقة

ندوة عبر اإلنترنت للجامعة األمريكية في الشارقة ، وكان الغرض من الندوة 2021-02-21يوم األحد  CISاستضافت

في حرم الجامعة األمريكية وعروض الدورات في مختلف كليات الهندسة12و 11عبر اإلنترنت هو تعريف طالب السنة 

.المعمارية والفنون و العلوم والهندسة وإدارة األعمال

والسيد سمير تمت استضافة الندوة عبر اإلنترنت من قبل موظفين من الجامعة األمريكية في الشارقة والسيد أشرف دربي

ات األكاديمية العلواني والسيدة دعاء قطيفان ، وقد عرضت المناقشات حول الجامعة األمريكية في الشارقة المناهج والمتطلب

.الالزمة للتسجيل

ة ، والفصول تم اصطحاب الطالب في جولة افتراضية في الحرم الجامعي ، حيث تم عرض الحرم الجامعي ، والبنية التحتي

. المرافقكما تم تسليط الضوء على وسائل الراحة و. الدراسية ، وعرض أماكن اإلقامة الحية والمساكن للطالب المحتملين

كاتب تم إبالغ الطالب أيًضا أن وسائل الراحة مثل البنك وم. كان أحد الجوانب المهمة التي نوقشت هو مواضع الطالب

جنسيات إلى عالوة على ذلك ، أدى تعدد ال. البريد والكافيتريات موجودة في الحرم الجامعي وتلبي جميع احتياجات الطالب

.خلق جو نابض بالحياة يلبي تنوع الطالب

تم . د سواءطالبًا مع المعلمين وكانت التجربة موضع تقدير كبير من قبل الطالب والمعلمين على ح16حضر الندوة حوالي 

.12و 11تلقي ردود فعل إيجابية من طالب السنة 

.وجودة، نعتزم تقديم العديد من الفرص لكبار طالبنا لالستعداد لتحدي الحياة الجامعية وفرص الدراسة الم CISفي

ومنهجها والمرافق اإلضافية  AUSبوضع تفاصيل AUSعبر اإلنترنت مفيدة جًدا للطالب وقد قام فريق AUSكانت ندوة

جامعة المعلومات بشكل مثالي حيث كان المضيف واضًحا للتحدث ودعم فهم الطالب لل CISاكتسب طالب. المقدمة للطالب

جنسية في 70تم استيعاب . توفر الجامعة مرافق التنسيب للطالب قابلة للتقدير إلى جانب مناهجها الدراسية. وعملها

س الشيء في رابطة الجامعة مما أعطى نظرة لطالبنا الذين يعيشون في بيئة متنوعة حيث أن طالبنا يستفيدون بالفعل من نف

.الدول المستقلة مما جعل المعلومات أكثر قبوالً 

الكلية التأسيسية الجامعية

ية اعتباًرا من يوم الثالثاء بمعلومات حول المبادرة بين الكل12و  Y11و Y10اعتباًرا من يوم األحد ، سيتم تزويد الطالب

ة والحاسوب التأسيسية الجامعية ومدارس طالب لتمكين الطالب من اتباع مسارات مهنية محددة فيما يتعلق بالطب والهندس

.سيتم توفير مزيد من المعلومات لآلباء. فن و تصميم(. القانون)واألعمال والعلوم اإلنسانية 
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مكتب االستشارات النفسية واالجتماعية–المجلة األسبوعية 

تأثير إدمان األجهزة المحمولة الجزء الثاني

وأحبائناناأقربائمعالتواصلعلىتساعدنااألجهزةهذهإنحيث.علينااألمورتسهيلإلىالمحمولهاتفنايهدف

للغايةسهالً أمًراعيدةالباألراضيفييعيشونالذينوأصدقائناأقاربنامعالتواصلأصبحوقد.تقريبًاالفورعلى

خدميالسرعةعاليإنترنتباتصالالمزودالمحمولالهاتفأنكما.المحمولةالهواتفعصرفيالدخولمع

اإلنترنتعبرمعلوماتأيعنوالبحثاإلنترنتعبروالتسوقالطعامطلبفييساعدناحيث.عديدةأغراًضا

المحمولهاتفاليكونأنيجببينما،لألسفلكن.ذلكإلىوماباأللعابواالستمتاعاإللكترونيةالكتبوقراءة

إدمانًاأكثرلمحمولةاالهواتففقدأصبحت.عليهاسلبيبشكليؤثرأنيمكنأنهتبينفقد،حياتناإلىقيمةإضافة

.بحياتنايضرالمحمولالهاتفإدمانإذا.يومكلجديدةتطبيقاتإدخالمع

:المحمولتأثير إدمان الهاتف 

يؤثر . أكثر من نصف مستخدمي الهواتف المحمولة حول العالم مدمنون على هواتفهم المحمولة

.إدمان الهاتف المحمول علينا على مستويات مختلفة
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: والعدوانيالسلوك االندفاعي . 1

من المعروف أن مدمني الهواتف المحمولة يظهرون سلوًكا اندفاعيًا 

في فحص هواتفهم المحمولة كل بضع دقائق والحيث يستمرون . وعدوانيًا

الجديدة واإلشعارات تمنحهم درجة عالية والرسائل . يمكنهم االستغناء عنها

.مكتئبينيمكن أن يجعلهم غاضبين ذلك وجود وعدم 

يظهر الغضب والعدوانية بشكل خاص بين أولئك الذين يقضون معظم 
.األلعاب العنيفة على هواتفهم المحمولةممارسة الوقت في 

:وضعف االنتباهقلة . 2

حيث. يستطيع المدمنون على الهواتف المحمولة التركيز على العمل لفترة طويلةال 

الدماغ بشكل سلبي ويقلل من القدرة علىعلى الشاشات يؤثر قضاء وقت طويل أمام 

مدمني الهواتف المحمولة رغبة مستمرة في فحص فلدى جانب ذلك ، وإلى . التركيز

.بين أيديهموبالتالي ، ال يمكنهم التركيز على العمل . هواتفهم المحمولة

:والصداعضعف البصر . 3

مشاكل الصداع فيعانون من . ما يشكو مدمنو الهواتف المحمولة من الصداعغالبًا 

ر الشاشة لفترة طويلة يؤذي العينين ويؤثتصفح  كما أن . النصفي مع مرور الوقت

.على البصر

:واالكتئاباضطرابات النوم . 4

مدمنو الهواتف المحمولة هواتفهم المحمولة حتى وقت متأخر من الليل وغالبًايستخدم 

حيث. إن تأثير اضطرابات النوم معروف للجميع. ما يصابون باضطرابات في النوم

مدمنو األجهزةيقطع غالبًا ما . أن يعيق عملنا ويؤثر على صحتنا بشكل سيءيمكن 

إنهم مشغولون في الغالب بالتواصل مع . المحمولة العالقات مع العالم الحقيقي

عدم االتصال ويعد . األشخاص عبر اإلنترنت واأللعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو

.البشري هو الخطوة األولى للتحرك نحو االكتئاب

CIS WEEKLY GAZETTE – COUNSELOR’S DESK

:الدماغسرطان . 5

الدراسات أن األشخاص الذين يتحدثون على هواتفهم المحمولة لعدة ساعات تكشف 

وذلك ألن الهواتف المحمولة . في اليوم لديهم فرصة كبيرة لإلصابة بسرطان الدماغ

ومع ذلك ، فإن العديد من العلماء . تصدر موجات راديو تتلف خاليا الدماغ

.والممارسين الطبيين ال يتفقون مع هذه النتيجة
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يؤثر االستخدام المستمر للهواتف 
المحمولة أيًضا على نظامنا العصبي 

.بشكل سلبي

بقدر ما نتجاهلها ، أصبح إدمان الهاتف المحمول مشكلة كبيرة :مالحظة

الهواتف . إنه يعيق حياتنا المهنية ويدمر عالقاتنا الشخصية. اليوم

يجب على األشخاص الذين . المحمولة تسبب ضرًرا أكثر من نفعها

يعانون من مشكلة إدمان األجهزة المحمولة بذل جهد للتخلص منها 

.والعودة إلى العالم الحقيقي

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

:الهاتفالتعلق باستخدام . 6

المصطلح المستخدم لإلشارة إلى عادة التحقق من هاتفك المحمول باستمرار حتى هو 

يطور مدمنو الهواتف المحمولة هذه العادة وهي ليست . عندما تكون محاًطا بأشخاص

أثناء محاولتهم التواصل مع األشخاص عبر اإلنترنت ، . جيدة لعالقاتهم الشخصية

وبالتالي فإن مدمني . فإنهم يبتعدون عن أحبائهم الذين يتوقون إلى حبهم واهتمامهم

.الهواتف المحمولة يعانون من مشاكل عالقات خطيرة
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Jane Muthoka
رئيسة قسم الروضة

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

تلفة قضى الطالب وقتًا رائعًا في التعرف على الموائل المخ. نختتم هذا األسبوع موضوع حيوانات العالم

كانوا قادرين على النظر إلى الحيوانات الكبيرة والصغيرة . التي تعيش فيها الحيوانات والمخلوقات

ش كان تركيز هذا األسبوع على المخلوقات التي تعي. واآلمنة والخطيرة وكذلك الحيوانات البرية والبرية

.في البحر

جاء الطالب إلى المدرسة وهم يرتدون مالبس . األسبوع الماضي ، كان لدينا يوم أرجواني رائعفي 

أنا متأكد من أنهم جميعًا كانوا . أرجوانية وتمكنوا من المشاركة في األنشطة الفنية ذات اللون األرجواني

يعد هذا بأن . هذا األسبوع لوننا وردي. فخورين بالحرف اليدوية التي جلبوها إلى المنزل من هذا النشاط

.يكون يوًما ممتعًا آخر للطالب

هذه نصف ساعة من األنشطة . يوم خميس ، يشارك الطالب في درس التعلم القائم على النشاطكل 

فعالة لقد كانت. وتعلم القراءة والكتابةالممتعة التي تهدف إلى تعزيز المفاهيم المختلفة في الرياضيات 

.للغاية حيث تمكن الطالب من االحتفاظ بمعظم المفاهيم التي قاموا بها عمليًا

نحن في قطر نواجه اآلن الموجة . العديد من المخاوف في جميع أنحاء العالمكورونا في جائحة تسبب 

لهذا الغرض ، أود أن أذكركم بلطف ، أيها اآلباء ، . الثانية من الفيروس مع ارتفاع أعداد اإلصابات

تعمل المدرسة بنشاط على . للتأكد من أن طفلك لديه جميع الموارد معهم عندما يأتون إلى المدرسة

ضمان أن الموارد في المدرسة معقمة بشكل جيد ، لذا فإن الموارد التي تم طلبها مسبقًا يجب أن تكون 

:هذه الموارد هي. متاحة للطالب من المنزل

(أو أقالم تلوين)ملونة أقالم 

لعبة العجين

أقالم الكتابة

غراء قوي

مقص صغير

مقلمة

.األوقاتنستمر في ضمان سالمة الطالب في جميع دعونا 

".بينما نحاول تعليم أطفالنا كل شيء عن الحياة ، يعلمنا أطفالنا أن الحياة هي كل شيء"

شويندتأنجيال 
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KG Display Board 

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

KG Activity
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KG Activity / Purple Day

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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KG Star of the Week

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


