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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
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: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
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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 
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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
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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
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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
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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

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
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قواعد المدرسة

صباًحا7.15أن يكون الطالب في المدرسة في موعد ال يتجاوز يجب -

.إلى أماكن الدروسأن يكون الطالب دقيقين في الوصول يجب -

ألي سبب من األسباب أن يكون بحوزتهم تصريح مرور من غرف الدراسة على الطالب الذين يتركون يجب -

.المعلم

.والمشرف المرافقأن يتحلى الطالب بحسن التصرف في الحافلة ويجب أن يقبلوا سلطة السائق يجب -

رصاص، وقلم حبر جاف، وحافظة أقالم تحتوي على قلم مناسبة، أن يكون لدى الطالب حقيبة مدرسية يجب -

المالبس / لليوم ، ومخطط الطالب باإلضافة إلى أي معدات محددة ، والكتب المطلوبة ملونة وأقالم ومبراة أقالم ، 

.للنشاطالمطلوبة 

.هذه األشياءلن تكون المدرسة مسؤولة عن . إلى المدرسةالمقتنيات القي ِّمة عدم إحضار يجب -

.لغة بذيئة داخل مباني المدرسةتصرف سي ِّئ أو يتم التسامح مع أي لن -

.المدرسةعلى الطالب عدم إتالف ممتلكات المدرسة بما في ذلك النباتات واألشجار داخل أو خارج أرض يجب -

.يسمح بمضغ العلكة داخل المدرسةال 

أي ال يسمح ب. صغير في شحمة كل أذن مثقوبةقرط للطالب بارتداء ساعة معصم ، ويسمح للفتيات بارتداء يُسمح 

.أي مكياج آخراألظافر أو بوضع طالء للطالبات ال يُسمح . مجوهرات أخرى

على الطالب الذين يصلون متأخرين الحصول على قسيمة دخول متأخر من أجل السماح لهم بدخول يجب -

.الفصل

.أن يرتدي الطالب الزي المدرسي الصحيح وأن يرتدون مالبس أنيقة في جميع األوقاتيجب -

. أن تكون تسريحات الشعر لألوالد والبنات مناسبة ، كما أن استخدام الجل والشعر المسنن غير مقبوليجب -

". ملونًا"أال يكون الشعر يجب -

.ربط شعر الفتيات الطويل للخلفيجب -

.أمر متوقع من الجميعوالنظافة العامة الشخصية النظافة -

.المدرسةاألطعمة والمشروبات المعلبة إلى يجوز إحضار ال -

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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.غرفة الدراسةأن يصطف الطالب بطريقة هادئة ومنظمة قبل السماح لهم بدخول يجب -

ومع ذلك ، في حالة الطوارئ ، يجب الحصول على إذن . الدراسةيُسمح للطالب بمغادرة المدرسة خالل ساعات لن -

.اإلدارة المدرسية المعنيةكتابي من 

.عن المدرسةسيتغيبون األوصياء إبالغ المدرسة إذا كان أطفالهم / على اآلباء يجب -

.تقديم طلبات الغياب الممتد عن المدرسة مسبقًا إلى رئيس القسم الذي سيحيلها إلى المدير للنظر فيهايجب -

يستطيع الطالب العودة إلى منازلهم بسبب المرض وال . على الطالب الذهاب إلى الممرضة إذا شعروا بتوعكيجب -

أو امتحان /وسائل غير عادلة إلجراء اختبار ضبطه باستخدام غير مقبول وأي طالب يتم الغش . دون إذن الممرضة

".صفر"االمتحان له ويُعطى درجة / االختبار وسيتم إلغاء هذا 

تبة أو االستبدال في حالة ضياع كتاب المكدفع تكلفة من الطالب وسيطلب . إرجاع كتب المكتبة في الوقت المحدديجب 

.عدم إعادته

سيُطلب من الطالب: مالحظة ما يلييرجى . تحميل أي ضرر يلحق بممتلكات المدرسة على الوديعة التحذيريةسيتم 

.أو غير مقبول مغادرة المدرسة/ لسلوك جامح و ( رفد)إيقافات عن الحضور( 3)الذين يتلقون ثالثة 

:األخرىالهواتف المحمولة والكاميرا واألجهزة اإللكترونية 

.على الطالب عدم إحضار الهواتف المحمولة والكاميرات وما إلى ذلك إلى المدرسةيجب 

.المدرسةثم يجمعوها بعد المدرسة مكتب أمانات في يمكن لهم أن  يتركوها 

الطالب؛ معذلك تم العثور على الكاميرات والهواتف المحمولة وما إلى إذا 

الحصول عليهاللوالدين ويجوز . دراسي واحدعن عام مصادرة المعدات لمدة ال تقل فإن سيتم 

.تعهد التوقيع على بعد 
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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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مكتب االستشارات النفسية واالجتماعية

":المحمولةعلى إدمان األجهزة أو التغلب / االبتعاد عن كيفية "

.  ولةالمحمخاص لهواتفنا لقد أصبحنا مدمنين بشكل . للتكنولوجياأصبحوا أسرى يكون من الخطأ القول إن البشر قد لن 

يبدو األمر كما لو أن عالمهم يدورحول هواتفهم . إدمان المحمول الشديدالحالي من معظم الناس في الوقت حيث يعاني 

أجل عيش حياة صحية اإلدمان من من المهم التغلب على هذا . لمدة ساعةعنها حتى المحمولة وال يمكنهم االستغناء 

.وغنية وسلمية

:إليك كيف يمكنك التغلب على إدمان الهاتف المحمول

هو الحال مع أنواع اإلدمان األخرى ، ال يمكنك التغلب على إدمان الهاتف المحمول إال إذا كنت المساعدة الذاتية كما 

أن تقرر أنك ترغب في التغلب على إدمان األجهزة المحمولة ، يمكنك القيامفبمجرد . ال ترغب في التخلي عنه بجدية

:بذلك باتباع النصائح المذكورة أدناه

بتقييد استخدام هاتفك المحمول من خالل تحديد عدد الساعات التي تهدف قم : المحمولالوقت الستخدام الهاتف ضبط 

.إلى قضاءها على الهاتف المحمول كل يوم

الوسائط االجتماعية أو الرسائل النصية أو األلعاب أو مشاهدة مقاطع عبر حدد مقداًرا ثابتًا من الوقت لكل نشاط 

.الفيديو

ت للعمل استخدم هذه التطبيقا. استخدام التطبيقات المختلفةحساب الوقت الذي تقضيه في على هناك تطبيقات تساعدك 
.على ذلك
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:أخرىوممارساتأنشطةاالنغماس في 

ارجية الخ/ شارك في أنشطة مثل الرسم والرقص ولعب األلعاب الداخلية 

ل رغبتك ذلك إلى تقليسيؤدي و. وإنجاز المهام المنزلية و البقاء مشغوالً 

.في فحص الموبايل بشكل متكرر

:المحيطين والمقربينمن مساعدة ال

ان التخلص من إدمعلىيساعدك أحبابك دائًما ويسعدون بمساعدتك 

بنك أو اقض وقتًا في التحدث مع والديك أو اللعب مع ا. األجهزة المحمولة

ل مساعدة زوجتك في العمل بدالً من محاولة التواصل مع شخص مجهو

ل ، يمكنك وبالمث. قريبًا مدى متعة هذه األنشطةستالحظ و. عبر اإلنترنت

لترفيهية االتصال بأصدقائك في مكانك واالنخراط في العديد من األنشطة ا

.إلبعاد عقلك عن الهاتف أثناء محاولتك التخلص من هذا اإلدمان

":متخصصة" مساعدة مهنية

قد أن إذا لم تكن قادًرا على التعامل مع إدمان الموبايل بمفردك وال تعت

لمساعدة فقد حان الوقت لطلب اأيًضا، يمكنهم مساعدتك كثيًرا ك ءأحبا

معالجون متخصصون في عالج إدمان األجهزة يوجد حيث . المهنية

لص من عالًجا فرديًا وجماعيًا للمساعدة في التخيقدمون وهم . المحمولة

.هذا اإلدمان

:ملحوظة

.  المحدديمكن أن يدمر إدمان الموبايل حياتنا إذا لم يتم إيقافه في الوقت

مع بعض . فقد يكون التخلص من هذه العادة صعباً ولكنه ليس مستحيالً 

الجهد والدعم من أحبابك ، يمكنك التغلب على هذه المشكلة بمرور 

.يةلم يساعدك هؤالء ، فال تتردد في طلب المساعدة المهنإذا و. الوقت
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Jane Muthoka
رئيسة قسم الروضة
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من أول اختراع . التكنولوجيا ، والعديد من األشياء األخرى ، على مر السنين تطورت بشكل كبير

سوف تتفق معي في أن . من قبل ألكسندر جراهام بيل إلى الهاتف الموبايل الحديث اليوملهاتف ا

هذا األسبوع ، بينما نبدأ في في و. العقل البشري يمكن إدراجه كواحد من أعظم عجائب العالم

، سينظر الطالب إلى بعض من أعظم " الناس حول العالم"في مرحلة الروضةالجديدالموضوع 

وثقافتها الدول سوف يتطرقون إلى أعالم . المواقع في العالم المصنفة على أنها عجائب العالم

إلى التنوع الذي يجعلنا جميعًا مختلفين ولكن ال نزال على النظر من خالل ومالبسها وطعامها ، 

.حالنا

مالبسهم الوردية وكانوا في بشكل جميل ظهر الطالب . الماضي كان لدينا يوم وردي رائعاألسبوع 

تمكن الطالب أيًضا من . سعداء بأخذ األعمال اليدوية الوردية إلى المنزل في الفصل في ذلك اليوم

.على مهارات االتصال لديهم وخيالهمالبناء تمكنوا من والتحدث عن األلعاب التي جلبوها ، 

هذا األسبوع عندما قام طالب. أثبتت دروس التعلم القائم على النشاط أيًضا أنها مفيدة جًدا للطالب

KG1  ركز طالب رياض األطفال . بإطعام األرنب ، تمكنوا من تلخيص قيم التعرف على األرقام

بل كل من لقد كان مفهوًما جديًدا نسبيًا بالنسبة لهم ، ولكن تم تنفيذه جيًدا من ق. الزوجيالرقم على 2

.المعلمين والطالب معًا

بانفراد نحتفل كمبرد العالمية في روضة أطفال . استمر نجوم األسبوع لدينا في التألق الساطع

رسخت هذه الجائزة الرغبة في التفوق لدى الطالب حيث يتطلع كل طالب إلى . األطفال وإنجازاتهم

ع ينضم إلينا نجوم األسبو. األسبوع في فصوله الدراسيةنجم اليوم الذي سيحصل فيه على جائزة 

.العربي واإلسالمي هذا األسبوع لالحتفال بإنجازاتهم

“You just never give up. You do a task to the best of your abilities and beyond”.

-Debbie Reynolds-
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KG Activity / Pink Day
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KG Star of the Week
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