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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 
مدير المدرسة

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

ًضا أيأصبحتم قلقًين أنا متأكد من أنكم جميعًا . ومرهقة كذلكيجد الطالب عموًما أن االختبارات النهائية صعبة 

تحانات لالمأيًضا أن أفضل طريقة لالستعداد تعلمون ولكن ربما . بشأن االختبارات النهائية التي تلوح في األفق

.طويلوقبلها بوقت –هي الدراسة النهائية 

.باإلضافة إلى المذاكرة فقط ، هناك بعض األفكار البسيطة لتذكير نفسك بها خالل هذا الوقت العصيب

على الرغم من أن اختبارات الفصل الدراسي الثالث! بنفس قدر المذاكرةيفيدك من الطمأنينة يمكن أن القليل 

: يمكن أن تكون أكثر األوقات إرهاقًا في العام الدراسي ، إال أن هناك نقطة رئيسية واحدة يجب تذكرها

. هناك شيء قريب لنتطلع إليه! تعني أن العام األكاديمي يقترب من نهايتهإنها 

لذلك بعد انتهاء الوقت العصيب ، سيكون لديك متسع من الوقت لالسترخاء . قريبة من الزاويةعطلة العام 

.واالستمتاع

. أنه يمكنك الحصول على درجة أعلى من خالل عدم التشديد على ذلكتذكر 

الدراسات أنه على الرغم من أن مقدار فقد أظهرت . أن يكون للضغط الشديد تأثير سلبي على درجاتكيمكن 

ير الضغط الصحي يمكن أن يدفع الطالب إلى القيام بعمل أفضل ، فإن اإلجهاد المفرط يميل إلى أن يكون له تأث

.عندما تكون هذه المهارات ضرورية للغاية لألداء الجيدوقوة الذاكرة من التركيز يقلل ضار ؛ يمكن أن 

أن يسمح لك اإلعداد القوي ببذل قصارى جهدك في االختبارات النهائية ، ولكن تذكر أن حالتك العقلية يمكن 

.هي أيًضا عامل مهم في يوم االختبار

.لذلك ، ضع هذه النقاط المشجعة في االعتبار مع اقتراب الفصل الدراسي من نهايته
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.أنكم ستنجحون وتحققون أحالمكمأعلم !! في االمتحانات أرجو لكم حظا موفقا 

!إلى المستقبلوتطلعوا  نفسا عميقا خذوا  ، وكونوا إيجابيين .ثقوا بأنفسكمفقط 

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

نصائح االمتحان للطالب وألولياء األمور

.ثق بنفسك-1

.ال تقارن نفسك باآلخرين-2

.تحدث عن مخاوفك مع ولي أمرك، والمدرسين، والمستشار النفسي-3

.يجب على أولياء األمور تخفيف الضغط عن أبنائهم بخصوص المذاكرة واالمتحانات-4

.تناول الطعام الصحي--5

.خالل المذاكرة خذ راحة وركز على تنفسك-6

.نم جيدا وتجنب السهر-7

.تجنب المشتتات كالتلفاز والهاتف ولعب الكريكت واألصدقاء-8

.لقد قمت بالفعل باجتياز اختبارات كثيرة وهذا مجرد اختبار آخر-9

.ال تفزع قبل أو خالل أو بعد االمتحان-10

.تجنب مناقشة األسئلة واألجوبة قبل وبعد االمتحان-11

.ابذل قصارى جهدك فما سيحدث سيحدث-12

.أحب وتقبل و آمن و ثق بنفسك-13

.أنت بطل و أنت األفضل و تستطيع فعلها-14

.تخيل نجاحك-15

.أولياء األمور يربتون ويعانقون أوالدهم-16

.أولياء األمور كونوا بجوارهم، واستمعوا لهم، وتفهموهم-17

.يجابية وهادئة داخل المنزل وتجنب النزاعاتإحافظ على بيئة -18

.تحقق من الجدول  ورقم جلوسك وأدواتك-19

.خطط لوقتك حتى ال تضطر لالستعجال-20
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For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

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 Tue - Thu, 16th - 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 Tue – Thu, 1st – 10th June 2021

Result Publication Wed, 16th June 2021

Last Day for Students & Staff Thu, 17th June 2021

Last Day for Heads Thu, 24th July 2021

Year End Re-Test Sun – Wed, 27th – 30th June 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
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For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

جدول الامتحانات للعام الدراسي 

2020-2021

الفصل الدراسي الأول

الفصل الدراسي 

الأول

2020ديسمبر 13إلى 6من 

الفصل الدراسي  

الثاني
2021مارس 25إلى 16من

الفصل الدراسي 

الثالث

1st – 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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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 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Ms. Makeda Maynard 
نائب المدير

من مكتب نائبة المدير

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

الوضع حيث اضطروا إلى التكيف مع،لطالبنالقد كانت فترة زمنية صعبة 

الطالب في ومع ذلك ، يستمر. الجديد فيما يتعلق بالحياة المدرسية" الطبيعي"

.المهامالزووم وإكمال حضور دروس 

هروه تكريم بعض طالبنا هذا األسبوع لجهودهم الكبيرة واالجتهاد الذي أظتم 

حصل الطالب على جوائز وشهادات نقدية تكريما وقد . في دراستهم

اصلة على موحيث قامت اإلدارة والمعلمون   بتهنئتهم وتشجيعهم . إلنجازاتهم

.  ولكن من أجل األفضلالخير، الكفاح ، ليس فقط من أجل 

نة لمدرسة وضماأصول فهم . مرة أخرىأحسنتم ونبارك لهم : نقول لطالبنا 

.المستقبل لعائالتهم
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CLASS GR. No. NAME 

3G 64042 HIAM MOHAMED MOSSAD ABDELFATATTAH 

3C 63877 ALI MOHAMMED ALI SIMRIN

3F 63454 ROUDAINA BAHER MOHAMED ABDALLA

3B 64290 MAISHA AMANDA

3A 63479 SAMAR AHMED OMER AHMED

3E 63602 SARA ABDALLA KHALIL

3D 63592 SALMA MOHAMED ABDALLA ELSIR

4F 62958 MALAK MOHAMED ALI

4A 64654 AYEZA KAMRAN

4C 63042 JWAN AIZELDIN ALSIR KHALID

4B 62894 ASEEL MOHAMED REFAAT ABDELRAHIM

4B 63032 MARYAM ASHRAF AHMED MOHAMED ELMELIGI

4E 63572 SHEZA ADNAN MUNSIF IFTIKHAR AHMED

4D 63488 YOUSSEF HAYTHAM ALI MAHER ABDELAZIZ GHARIB

5B 62586 HAMAD SABIR ABDALLA

5A 62992 NIZAR KAYAL

5D 63237 MARYAM NAEEM KHAN

5C 63272 AHMED ARIF AHMED TAHA

5E 62437 MARIAM AHMED MOHAMED REDA ABDELHAY

5F 64823 ZEYNEP AKBAS

6A 62171 ALI HUSSEIN NASER ALWUHAILI

6E 62701 AHMED MOHAMMED AHMED MUSA

6D 62417 HAJER AHMED ALEMADI

6B 61941 AHMED GHAZWAN SABIH ALWAHAIB

6C 63010 MARYAM KAMAL

7A 61452 LAMA MOHAMED SHEHATA ABDELHAMID

7C 61944 JUWARIAH FAISAL

7D 62924 MOZA ABDULRAHMAN HASHIM

7B 62180 ALAMIN BASHIR OSMAN BASHIR

8B 61088 JAVERIA MUSTAFA

8A 61075 HANA MOHAMED ABDELGAYED ELSAYED 

9A 61010 SALMA MOHAMED SHEHATA

9B 61123 RAWAN KAMAL ALI MOHAMED

10A 60475 RIVANA AULIA AZMI

10B 62357 SALMA WAEL MAHMOUD METWALLY GAD

CLASS & YEAR TOPPER / 1ST TERM 2020-21
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CLASS & YEAR TOPPER / 1ST TERM 2020-21 / AWARDING CEREMONY
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CLASS & YEAR TOPPER / 1ST TERM 2020-21 / AWARDING CEREMONY

Note: Pictures of awardees not published in this week’s Gazette, will be published next week
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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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AY 2020-21 TERM 3 EXAMINATION TIMETABLE YEAR 3 TO 10

EXAMINATION TIMETABLE FOR YEAR 3 TO 10

DAY/DATE
01.06.21

TUESDAY

02.06.21

WEDNESDAY

03.06.21

THURSDAY

06.06.21

SUNDAY

07.06.21

MONDAY

08.06.21

TUESDAY

09.06.21

WEDNESDAY

10.06.21

THURSDAY

YEAR 
GROUP/TIME

YEAR 3

12:30 PM TO
02:00 PM

ARABIC MATHEMATICS ISLAMIC
STUDIES

ENGLISH SCIENCE SOCIAL
STUDIES

QATAR HISTORY ICT

YEAR 4 08:00AM

TO 09:30AM
SOCIAL

STUDIES
QATAR

HISTORY
ICT

ARABIC

(2 Hours)

08.00 am : 10.00
am

ENGLISH

(2 Hours)

08.00 am : 10.00
am

MATHEMA
TICS

ISLAMIC
STUDIES

SCIENCE

YEAR 5

12:30 PM TO
02:00 PM

MATHEMATI
CS

SOCIAL
STUDIES

ICT QATAR
HISTORY

ARABIC

(2 Hours)

12:30 PM TO
02:30 PM

ENGLISH

(2 Hours)

12:30 PM TO
02:30 PM

SCIENCE ISLAMIC
STUDIES

YEAR 6

12:30 PM TO
02:00 PM

QATAR
HISTORY

ENGLISH

(2 Hours)

12:30 PM TO
02:30 PM

SOCIAL
STUDIES

MATHEMATIC
S

ISLAMIC
STUDIES

SCIENCE
ARABIC

(2 Hours)

12:30 PM TO
02:30 PM

ICT

YEAR 7 08:00AM

TO 09:30AM

ENGLISH

(2 Hours)

08.00 am : 10.00
am

ARABIC

(2 Hours)

08.00 am :
10.00 am

ISLAMIC
STUDIES

SCIENCE ICT MATHEMATICS SOCIAL STUDIES QATAR
HISTORY

YEAR 8 08:00AM

TO 09:30AM QATAR
HISTORY

ISLAMIC
STUDIES

ENGLISH

(2 Hours)

08.00 am : 10.00
am

SOCIAL
STUDIES

MATHEMATICS
ARABIC

(2 Hours)

08.00 am : 10.00
am

SCIENCE ICT

YEAR 9 08:00AM

TO 09:30AM SCIENCE ICT SOCIAL
STUDIES

QATAR
HISTORY

MATHEMATICS ISLAMIC
STUDIES

ENGLISH

(2 Hours)

08.00 am : 10.00
am

ARABIC

(2 Hours)

08.00 am : 10.00
am

DAY/DATE

02.06.21

WEDNESDAY

03.06.21

THURSDAY

06.06.21

SUNDAY

07.06.21

MONDAY

08.06.21

TUESDAY

09.06.21

WEDNESDAY

10.06.21

THURSDAY

YEAR 10

SESSION 1

08:00AM TO

10:00AM

EFL/ESL BIOLOGY MATHEMATICS ISLAMIC
STUDIES

ICT
THEORY

CHEMISTRY TRAVEL AND

TOURISM

YEAR 10

SESSION 2

12:30 PM TO
02:30PM

EVM ACCOUNTING ARABIC BUSINESS
STUDIES

PHYSICS ECONOMICS

NOTE:

1. Year 4-9 exam duration for all the subjects EXCEPT Arabic and English will be 1 hour and 30 minutes.

2. Year 4-9 English and Arabic exam duration is two hours.

3. Kindly read the school examination policy attached on the circular.

4. Please refer to the Gazette for our Assessment Policy and Promotion Policy.

5. Exam Topics are available on the portal in the assignment section.

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



19ترتيب خاص خالل فترة كوفيد-سياسة امتحان الفصل الدراسي الثالث 

10-3صفوف من وفقًا إلرشادات وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ، فإن امتحانات الفصل الدراسي الثالث لل .1

.سيتم إجراؤها في المدرسة مع الحضور المادي للطالب

صباًحا لجميع المواد باستثناء 9:30صباًحا إلى الساعة 8:00ستجرى االمتحانات على فترتين ، الفترة األولى من الساعة  .2

،( صباًحا10.00إلى 08.00العربية واإلنجليزية من الساعة )

اللغتين العربية واإلنجليزية من )ظهًرا لجميع المواد ما عدا 2:00ظهًرا حتى الساعة 12:30والفترة الثانية من الساعة 

(.ظهًرا2:30ظهًرا حتى 12:30الساعة 

(.2و 1راجع الجدول الزمني الختبار الفصل الدراسي الثالث في المناوبات )

12:00صباًحا ولطالب امتحان الفترة الثانية في الساعة 7:30سيكون وقت إعداد التقارير لطالب الفترة األولى الساعة  .3

.ظهًرا

الساعة يجب على الطالب الذين يجلسون في االمتحانات في الفترة األولى مغادرة المدرسة بعد انتهاء االمتحان وقبل .4

.ظهًرا12:00لن يحضر طالب الفترة الثانية قبل الساعة . صباًحا11:00

الفًا لذلك ، وخ. يمكن للطالب في الصف العاشر البقاء في المدرسة طوال اليوم فقط إذا كان لديهم امتحانان في ذلك اليوم .5

.يجب عليهم فقط حضور الفترات ذات الصلة حيث يخضعون لالمتحان في ذلك الوقت ثم مغادرة المبنى

.ال يسمح للطالب من ثالث إلى عاشر أن يكونوا في المدرسة في األوقات التي ال يخضعون فيها لالمتحانات .6

نائي لمرحلة الروضة سيتم إجراء االمتحانات الكتابية فقط من الصف الثالث فما فوق بينما ، وسيتم تحديد موعد التقييم الب .7

.والصفين األول والثاني االبتدائيين خالل ساعات الدوام المدرسي

نترنت خالل في أيام االمتحان  سيكون لدى مرحلة رياض األطفال والصفين األول والثاني االبتدائيين دروس زووم عبر اإل .8

.الفترة الصباحية وفقًا لجدول المدرسة الحالي

.يرةسيقوم الطالب بترتيب وسائل النقل الخاصة بهم وسيتم مشاركة تفاصيل التوزيع من خالل الرسائل القص .9

؛ وللصفوف من ( دقيقة30باستثناء اللغتين العربية واإلنجليزية وهي ساعة و )مدة االمتحانات للصف الثالث ساعة واحدة  .10

.لعاشر ساعتانوللصف ا( باستثناء اللغتين العربية واإلنجليزية فمدة االمتحان لهما ساعتان)دقيقة 30ساعة و : رابع إلى تاسع 

.سيتم إجراء االمتحانات النظرية فقط لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للصفوف من ثالث إلى عاشر .11

غرفة الطالب الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة يجب عليهم الذهاب إلى المدرسة ألداءاالمتحانات وسيتم وضعهم في .12

في أو قبل 2021من مايو 31ويجب على الوالدين تحديد مثل هذه الحاالت بحلول . منفصلة لتجنب االتصال بالطالب اآلخرين

.مساًء ، مع وجود أدلة وإال فلن يكون هناك أي معاملة خاصة7المساء بحلول الساعة 

لى بوابة ستكون جميع إجراءات االمتحان وفقًا لسياسات المدرسة وسيتم إجراء االختبارات وفقًا لجدول االمتحانات ع .13

.2021مايو 10المدرسة اإللكترونية والذي تم تحميله بالفعل في 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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.ازإن معظم طالبنا قد قاموا بعمل ممت: نفتخر بالقولمع اقتراب العام األكاديمي من نهايته ، 

.  رنتالدروس عبر اإلنتبحضور وقاموا وجًها لوجه جسديا مع معلميهم ، حضروا في الفصل لقد 

على أولياء األمور لهذا نريد أن نشكر واالختبارات؛ االنتهاء من المهام والواجبات المنزلية تم 

.دعمهم الكبير على مدار العام

.ة العامونود أن يكون لدينا بعض البرامج المختلفة حتى نهاييونيو؛ 17حتى الزوومدروس ستستمر 

ليهم ويجب ع. يونيو ، وهم يرتدون أزياء شخصياتهم المفضلة14اإلثنين أن يحضر الطالب يوم نود 

.إعداد عرض تقديمي قصير حول شخصياتهم

لطالب المرحلة الزووم السادس عشر ، سيكون لدينا عرض للمواهب عبر يوم األربعاء الموافق 

.3-1االبتدائية لدينا من الصفوف 

ناًء على الحكم على الطالب بصغيرة، وسيتم يمكن للطالب تحضير أغنية أو قصيدة أو رقصة 

.جديدعروضهم التقديمية وسيحصل أفضل ثالثة مشاركين على شهادة عند عودتهم في العام ال

.عن صور الفصل التي التقطها المعلمون في نسختنا القادمةابحثوا 

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

Ms. Saaidah Sharief 
رئيسة قسم االبتدائي

من مكتب رئيسة قسم االبتدائي
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Ms. Jane Muthoka 
رئيسة قسم الروضة

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

: أحدهم ذات مرة قال ...... أولياء األمور األعزاء 

!"الوقت يمر بسرعة عندما تكون مستمتعًا"

-2020خط النهاية للعام األكاديمي قرب نحن اآلن . مرت بهذه السرعةاأليام قد تماًما مع هذا الشخص ألن أتفق 

.  ومغامرةلقد كانت حقًا رحلة . 2021

في تجربة التعلم ، وتفوقنا 19كوفيد تعلمنا مفاهيم جديدة ، واضطررنا إلى تعديل جداولنا لتتناسب مع تحديات لقد 

.لدعمهم وثقتهم الكبيريناألعزاء أولياء األمور كل هذا بفضل . لدينا

. نا الصغارندعوكم ، في روضة األطفال ، لالنضمام إلينا ونحن نحتفل بإنجازات طالبوتواضع؛ ، بشرف لذلك 

9:00من الساعة 2021يونيو 8في الروضة األولىلدينا برنامج عرض الشهادة الخاص بنا لطالب سيكون 

.صباًحا10:00صباًحا إلى 

.ناتسليط الضوء على إنجازات طالبمع سيكون أول حفل افتراضي لنا ونتطلع إلى قضاء وقت رائع 

صباًحا إلى 9:00من الساعة 2021يونيو 9في اليوم التالي ، مرحلة الروضة الثانيةمراسم التخرج لـ ستقام 

. صباًحا10:00

ذي وصل إنه ألمر مثير أن نرى المدى ال. ، نشعر بالفخر ألننا كنا جزًءا من رحلة جميع طالبنانحن كمدرسين 

.لهملنقول وداًعا في حالة من الشجن  ونحن إليه هؤالء الطالب 

.االنضمام إلينا في هذه المناسبات حيث نحتفل بطالبنايرجى 

"النجاحسر العمل الجاد هو "
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Kindergarten Online Activities

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



We, the Kindergarten, cordially 

Invite you to our

KINDERGARTEN GRADUATION 

CEREMONY

CLASS OF 2020-2021
Wednesday 9th June, 2021 

Time: 9.00am- 10.00am

Virtual Graduation Ceremony

Zoom ID: 859 046 3324

Password: 33240

We, the Kindergarten, cordially 

Invite you to our

KINDERGARTEN GRADUATION 

CEREMONY

CLASS OF 2020-2021
Wednesday 9th June, 2021 

Time: 9.00am- 10.00am

Virtual Graduation Ceremony

Zoom ID: 859 046 3324

Password: 33240

“ The Tassel was Worth the Hassle.”

Nothing Can Stop Us.
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We, the Kindergarten, cordially 

Invite you to our

KINDERGARTEN CERTIFICATE PRESENTATION

PROGRAMME

CLASS OF 2020-2021

Tuesday 8th June, 2021

Time: 9.00am- 10.00am

Virtual Certificate Presentation

Zoom ID: 859 046 3324

Password: 33240
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KG2 Graduation Song

I
One year older, one year wiser

One year taller, stronger and brighter
One step closer to be the best that I can be

Thank you for helping me. 

II
One year older, one year wiser

One year taller, stronger and brighter
One step closer to be the best that I can be

Thank you for helping me. 

Chorus:

Our lights our burning bright
Knowledge is our guiding light

Happy graduation day
We have come such a long way. 

Our lights our burning bright
Knowledge is our guiding light

Happy graduation day
We have come such a long way. 

Fade:
We have come such a long way
We have come such long way

We have come such a long way…

KG2 Graduation Song
Link:

https://youtu.be/D-nKCjyd_yU

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

https://youtu.be/D-nKCjyd_yU
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Thank You, Teachers, Thank You

I

Thank you, teachers, thank you
You’re the best it’s true.

Take a bow we thank you now 
For everything you do. 

II
From the early morning
To the setting of the sun

You look for creative ways 
To make our learning fun.

III

Thank you, teachers, thank you
You’re the best it’s true.

Take a bow we thank you now 
For everything you do. 

IV
Thanks so much for caring.

Though we are driving you insane!
Thanks so much for sharing

All that knowledge in your brain!

V

Thank you, teachers, thank you
You’re the best it’s true.

Take a bow we thank you now 
For everything you do. 

KG1 Song
https://youtu.be/ZzSKRcKnGFk

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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الفصل الدراسي الثالث21-20العام األكاديمي 

جدول بمواعيد أوراق عمل فيديوهات  الفصل الثالث لصفوف الروضة األول والثاني

،األعزاءأولياء األمور 

سال إرمنكم يُطلب . سيتم اآلن تحميل أوراق العمل المصاحبة لمقاطع الفيديو في قسم الواجب المنزلي على البوابةنحيطكم علما أنه 

ستنتهي. أوراق العمل المكتملة مرة أخرى يوم األحد الذي يلي تحميل مقاطع الفيديو ، حتى يقوم المعلم بتقييمها وإبداء المالحظات

تم تعديل هذا التعميم لمنحك مزيدًا من الوقت . يونيو10مايو وسيتم إرسال أوراق العمل التدريبية فقط حتى 28مقاطع الفيديو في 

.شكرا لدعمكم والتفاهم. لتحميل أوراق العمل إلى المعلمين

اليوم المادة Portal Publish

Dates

Submission dates for

parents to teachers

Marked scripts

back to parents

Worksheet number

and description

األحد Mathema
ticsHW
3,4,5

2 May-9 
May-

23May-30
May

9 May/16 May

30 May/6 June

16 May/23 May

6 June/13 June

2 worksheets:
Practical video

worksheet+
video

PPT worksheet.

اإلثنين Liter
acy
HW

3,4,5

3May-10 
May- 24

May-31 May

9 May/16 May

30 May/6 June

16 May/23 May

6 June/13 June

2 worksheets:
Practical video

worksheets + 

videoPPT

worksheet

الثالثاء Mathema
ticsHW
3,4,5

4 May-11May-

25 May-1 June

9 May/16 May

30 May/6 June

16 May/23 May

6 June/13 June

1 revision 
video

worksheet

األربعاء Literacy

HW 3,4,5

5 May-12 May-

26 May 2June

9 May/16 May

30 May/6 June

16 May/23 May

6 June/13 June

1 revision video

worksheet

الخميس Understand
ingthe

World HW
3,4,5

6 May-27May
3 June

9 May/30 May/6 June 16 May/6 June
13 June

2 worksheets: video
worksheet +1 

VideoPPT
worksheet

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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KG 1 & 2 Video and Power Point Schedule

Term 3

Days

Sunday

Maths Practical
Video Power
Point

and Worksheets

Maths Activity video
and worksheet

Arabic
Video
and

workshe
et

Defined
Homework

Week 2 -6
Literacy,

Mathematic
s and

Understandi
ngthe world

To be 
uploaded on 

Thursdays and 
returned tothe 

teachers by
Tuesdays.

Monday

Literacy Practical
Video Power
Point

and worksheets

Literacy Activity
video and
worksheet

Literacy video and
worksheet

Tuesday

Maths
Revision
Video
and

Worksheets

Maths Video 
Powerpoint and
worksheet

Islamic Video and
Worksheet

Wednesday

Literacy Revision
Video Power
Point

and worksheets

Literacy Video 
and
Worksheet

Literacy video and
worksheet

Thursday

Understanding the
World Revision

Video and

worksheets

Understanding
the World Video
Power Point and
worksheet

Understanding the world
videoand
worksheet

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



Annexure 4 

AY 2020-21 / Term 3 
KG1 and 2 Term 3 Defined Homework Schedule 

Homework 
Number 

Area Of Learning Portal Publish 
Date 

Submission Date 
for Parents to 

Teachers 

Marked scripts 
back to parent s

HW1 Week 1 Literacy Thursday, 15 April Tuesday, 20 April Thursday, 22 April

HW1 Week 2 Mathematics Thursday, 22 April Tuesday, 27 April Thursday, 29 April 

HW1 Week 3 Understanding the 
World 

Thursday, 29 April Tuesday, 4 May Thursday, 6 May 

HW2 Week 4 Literacy Thursday, 6 May Tuesday, 11 May Thursday, 27 May

HW2 Week 7 Mathematics Thursday, 27 May Tuesday, 1st June Thursday, 3rd June 

OHW 2 Week 8 Understanding the 
World

Thursday, 3 June Tuesday, 8 June Thursday, 10 June 

ARABIC HOMEWORK

Homework 
Number 

Area Of Learning Portal Publish 
Date 

Submission Date 
for Parents to 

Teachers 

Marked scripts 
back to parent s

HW1 Week 2 Arabic Thursday, 22 April Tuesday, 27 April Thursday, 29 April

HW2 Week 4 Arabic Thursday, 6 May Tuesday, 11 May Thursday, 27 May 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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For KG to year 10 parents 

Dear Parent

Greetings!

Please be informed that the school will continue with the following schedule-

30th and 31st May 2021-

• Online Zoom classes for KG to year 10 as per the existing plan.

1st June to 10th June 2021-

• KG 1&2 and Year 1&2 will continue with online Zoom classes as per the

existing plan.

• Year 3 to 10 students will attend the school to appear in term 3 exams in two

sessions as per the Examination TT for Term 3 uploaded on the portal.

13th June to 17th June-

• Online Zoom classes for KG to year 10 as per the existing plan.

Note-

• Attendance is mandatory for online Zoom classes and will be marked for the

students on all days.

Your support is highly appreciated.

Principal
CIS

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


