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 تاريخ المدرسة وفلسفتها التعليمية

 ملخص عن تاريخ المدرسة

السيد سالم راشد ثاني المهندي هذه المؤسسة كخطوة أولى نحو تحقيق حلمه في توفير  مالك المدرسة، بدأ  1994في عام 

المجتمع المحلي وكذلك المغتربين في الدوحة ، قطر. مدرسة الشرق األوسط الدولية  ألبناء وبنات زمتمي  مرفق تعليمي 

(MIS)   وهي ملتزمة بتوفير أعلى قطروالتعليم العالي في هي مدرسة خاصة ، تأسست تحت إشراف وزارة التعليم .

 رالمجتمع الدولي ودولة قط لطالباللغة اإلنجليزية ب،  من صف روضة أولى إلى الصف الثاني عشرمستوى من التعليم. 

 .، كما يتم تدريس مادة تاريخ قطر باللغة اإلنجليزيةإلى معايير كاليفورنيا منهج أمريكي ، استنادا  ب
 

 

منطقة  يف، في مبنى مستأجر  والمرحلة اإلبتدائيةرياض األطفال مرحلة ألول مرة في بدأت ،  سنوات تأسيسها األولىفي 

في  2011مبر في سبت المبنى الجديد للمدرسةتم افتتاح بعد ذلك المنصورة ، ثم توسعت فيما بعد إلى الصف الثاني عشر. 

من صف روضة إلى الصف الثاني  –طالب  900ية تبلغ حوالي / المعمورة ، كمرفق حديث مع قدرة إجمال منطقة مسيمر

ا ل وحتى اآلن منذ تأسيسها عشر، لقد حققت ا كبير   ها ولمجتمعها المحلي.نمو 
 

 23م حيث يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين في الوقت الحاضر من متميز للتعل   تعتبر المدرسة مكان

 سين جنسية.أكثر من سبعة وخم الطالبدولة مختلفة ويمثل 
 

 الرؤية

م. لنقدي ستكون ضرورية لنجاحهاليوم ، في دولة قطر ، نقوم بإعداد الطالب لمستقبلهم ، ما نعرفه هو أن مهارات التفكير ا

نولوجيا في السياسة دمج التكز في التعليم يفترض التمي  وعليه عالم رقمي. سوف يتأثر مستقبلهم بقوة أكبر بالتكنولوجيا.  إنه

 مع دخولنا القرن الحادي والعشرين.التعليمية للمدرسة 

 

 مهمة المدرسة

مهمتنا هي القدرة على التعل م بمستويات عالية مع دمج التكنولوجيا بسالسة في كافة المراحل الدراسية، وإعداد طالبنا 

المنافسة مع المجتمع الدولي. ولتحقيق مهمتنا ، سنوفر بيئة داعمة وبرنامج تعليمي مثالي مبني على ليكونوا قادرين على 

 أساس من اإلحترام ومعايير عالية من الجهد واإلنجاز.

 

 قيم مهمة

 مجتمع تعليمي متعدد الثقافات. تتضمنمدرسة الشرق األوسط الدولية 
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 نحن فخورون بثقافاتنا التقليدية ...

 التكنولوجي ...فخورون بتقدمنا نحن 

 م يجب أن يكون ...نعتقد أن التعل  

 .على األصالة والتعاون واإلبتكار مبني

 م في مدرستنا.ونحن نسعى جاهدين بإستمرار للحفاظ على استراتيجيات التعل  
 

 :المسؤولية

. أحد أهدافنا هو مساعدة المدرسةداخل بشكل مناسب  والتصرفل مسؤولية أفعالهم تحم   المدرسةيجب على طالب 

. يُظهر الطالب المسؤولية عن طريق اتباع ولهم دور واضح في مجتمعهمالطالب على أن يصبحوا مواطنين مسؤولين 

قواعد الفصل الدراسي / المدرسة ، وأداء واجباتهم المدرسية ، والذهاب إلى الفصل في الوقت المحدد ، وإيجاد طرق 

 مدرسة والمجتمع.للة لتقديم مساهمة إيجابي

 النزاهة:

ل خالوهذا يظهر من . األخالقالنزاهة والصدق وحسن  التأكيد علىيتم مدرستنا النزاهة هي قيمة أساسية لكل شخص في 

يتلقى  . سوفةالتصرفات غير المناسبواجباتهم المدرسية ، وتقديم أعمالهم الخاصة للتقييم ، واإلبالغ عن الطالب لأداء 

 اإلدارة.قبل النتائج المناسبة من  إلتزامهم بقوانين وأنظمة المدرسة محال عدفي الطالب 

 :/ المجتمعجتماعيإلتواصل اال

 والمواقف واألهداف المشتركة.  األساسية من مجتمع يعني المشاركة مع اآلخرين ، نتيجة للمعتقدات ا  أن تكون جزء

 :التعاطف

، نحن نسعى جاهدين لتنمية بيئة عاطفية تعتمد في مدرستناالتعاطف هو القدرة على فهم مشاعر أو مبررات إنسان آخر. 

 على القدرة على التواصل مع اآلخرين في مجتمعنا.
 

 معلومات عامة

 

 ساعات الدوام

 :الدوام المدرسي للطالب

ا إل 7:15  الروضة.ظهرا  لطالب  12:30ى صباح 

ا  7:15  في المراحل اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية. رسمساء  لطالب المدا 2:00 -صباح 
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على محمل الجد كعنصر أساسي في التعليم المدرسة حضور الطالب بين الحضور واإلنجاز. تأخذ  مهمةهناك عالقة 

ا / الطرد والتغي   الهروب من الحصة يعتبرالجيد.  لى ، ويتم تعريفها ع بنك/إبنتكإ كلها ضارة بحقب عن المدرسة أيض 

 النحو التالي:

ون إلى الطالب الذين ال يذهب كذلك .ال يحضر إلى الفصليعتبر الطالب المتواجد في المدرسة ولكنه  :تخطي الحصة/ فصل 

عواقب كبيرة موضحة في  /الحصةالممرضة عند المرض أو الجلوس في الحمام أو في أي مكان آخر خالل وقت الفصل 

 .الدليلمخطط العواقب السلوكية لهذا 

لن يتم السماح للطالب  ، بحيثغياب الطالب عن المدرسة غير المصرح به من قبل أحد الوالدين:ب عن المدرسة التغي  

ة لهذا يالذين يتغيبون عن العمل بالتعويض عن العمل الضائع وسيخضعون للعواقب الموضحة في مخطط العواقب السلوك

 .الدليل
 

 تعليمات وصول الطالب 

ا. سيتم السماح  6:30من المهم للغاية أن يصل الطالب إلى المدرسة في الوقت المحدد. تفتح البوابات في الساعة  صباح 

ا ، وقد ينتظرون في الفناء أو في منطقة انتظار المظلة الزرقاء.  7:00للطالب بالدخول إلى المبنى في الساعة  صباح 

ا ولن تقبل الطالب قبل هذا الوقت. 6:30المدرسة ليست مسؤولة عن الطالب قبل الساعة   صباح 

 

ا. سيتم تمييز الطالب تلقائي ا بعد الساعة  7:15بحلول الساعة  الحصة األولىمن المتوقع أن يكون الطالب في   7:15صباح 

ا. ولن يُسمح للطالب في الصفوف من بعد هذا الوقت. سيُطلب  األولى الفترةضور بح 12 الصف  إلى 6 الصف صباح 

 الزرقاء في المدخل الرئيسي ، حتى تبدأ الفترة الثانية وسيتم تسجيل تأخرهم. تحت المظلةمنهم االنتظار في 

 

 بغير عذرأو  عذرالمتأخرون في واحدة من فئتين:  الطالب يقع 

 نموذجقد يحصل الطالب الذين يصلون متأخرين ، بسبب موعد أو عذر مقبول تم إخطاره قبل يوم واحد ، على  - عذر

. يجب على الطالب تقديم مذكرة من أولياء أمورهم تشير إلى سبب /الصفوفقبل الدخول إلى الفصول  اإلستقبالمن  تأخير

 أعذار( 3. سيتم السماح للطالب )اإلستقبالعتراف بها من قبل مدير المدرسة ونقلها إلى ، والتي سيتم اإلتأخر وصولهم 

 وصول المتأخر.شهريا  لل

 يحصل جميع الطالب ، بحيث يعتبر المتأخرون بدون إشعار مسبق بموعد وال توجد مذكرة عذر من الوالدين - بغير عذر

 بة الطالب بسبب التأخر وسيتم إخطار أولياء األمور وفق ا لذلك.. سيتم معاقاإلستقبالمن  ورقة تأخيرالمتأخرين على 
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 التأخر في الحضور

ا يكونون متأخرين. سيتم السماح لهم  7:15الساعة  الطالب الذين يدخلون مبنى المدرسة بعد  من  بعذر( 3) ثالثةصباح 

(. يتلقى أولياء أمور الطالب الذين يتأخرون 1غياب واحد )تسجيل ستؤدي إلى ( أيام تأخير3التأخير عن كل شهر . ثالثة )

ناقشة لم قبل مدير المرحلة، خطاب ا أو مكالمة هاتفية مباشرة من  الحصص الدراسيةعادة ، سواء في الصباح أو بين في ال

 .النتائج المترتبة على تأخرهم
 

 خروج الطالبإجراءات 

ي نتظار فاإل ، السائقين، الخادماتيطلب من أولياء األمور أو األوصياء. وقت الخروجلطالب بطريقة منظمة خروج  ايتم 

. ال يحتاج اآلباء إلى دخول مبنى المدرسة. سيقوم الطالب إلستالم أطفالهم/أوالدهمسياراتهم أو في ساحة المدرسة 

ا عدم الخروج من . يجب على الللمدرسةبالخروج من مبنى المدرسة لمقابلة أولياء أمورهم في المنطقة األمامية  طالب أيض 

 مبنى المدرسة ، في حالة عدم وجود شخص بالغ مرافق )مثل الوالد أو السائق أو الوصي(.

 خروج الطالب باكرا  أيام 

هيئة لاجتماعات  وجود( في أيام خميس معينة من كل شهر مدرسي لمساءا   12:30مبكرا  )أي  خروج الطالبسيتم 

 التدريس وورش عمل التطوير المهني. 
 

 بعذرالغياب 

ا بشأن تغي   التعليمقدمت وزارة  وينطبق على الطالب في  2014سبتمبر  6ب الطالب. تم اتخاذ هذا القرار في قرار 

 كتيب الطالب ليعكس قرار وزارة التعليم هذا القرار في بتحديث المدرسة ت. قام12 حتى الصف 4الصف الصفوف من 

 [.2014لعام  23]القرار  والتعليم العالي

 ب الطالب هي:التي تتناول تغي   المدرسةالقواعد السابقة والحالية في 

أيام متتالية دون أي أسباب مبررة ، إجراء اختبارات الفصل  (10مدة عشرة )ر على الطالب الذين يتغيبون يُحظ• 

 الدراسي ]جميع المواد الدراسية[.

ا متتالي ا على التوالي دون أي أسباب مبررة إجراء  (15خمسة عشر يوما  )ظر على الطالب الغائبين لمدة يُح•  يوم 

 ]جميع المواد الدراسية[. األول والثاني اختبارات الفصل الدراسي

 األسباب التالية مبررة:  تعتبر المدرسة

 طبية للطالب ]شهادة طبية من مستشفى حكومي مطلوبة[ أسباب

 فاة األسرة ]مطلوب شهادة وفاة[و• 

 .إبنك/إبنتكوزارة التعليم وتأثيره المحتمل على  قرارعتبار يرجى األخذ في اإل
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 خروج الطالب/ ما بعد إنتهاء الدوام

. قد يتم فرض رسوم رعاية ما بعد المدرسة ا  مساء 12:30الوقت المحدد الساعة  في الروضةيجب أن يتم استالم طالب 

 األمور الذين يتركون أطفالهم في قسم الروضة بعد الساعة الواحدة بعد الظهر.على أولياء 

ساعة ردهة الرئيسية من الوالثانوية باالنتظار في مقصف المدرسة أو ال واإلعداديةسيتم السماح لطالب المرحلة االبتدائية 

راءة بهدوء أو الق بواجباتهم المدرسية. سيتعين على الطالب القيام مشرفين مراقبةتحت  ا  مساء 2:20 حتى الساعة ا  مساء 2

مسؤولية عن أي طالب في المرحلة  ةأي المدرسة. لن تتحمل بالخارج؛ وإال ، سيُطلب منهم الخروج من المبنى لالنتظار 

المظلة  عندفي المدخل الرئيسي  نتظار. سيتعين على الطالب اإلا  مساء 2:30و الثانوية بعد الساعة أ اإلعداديةاالبتدائية أو 

 ، بعد هذا الوقت. بجوار مكتب األمنالزرقاء 

نوفمبر و  19أكتوبر و  15سبتمبر و  24 في األيام التالية:مساء   12:30الساعة  عند سيكون هناك خروج للطالب باكرا  

ا في ضوء شهر رمضان( 11:30مايو )الساعة  6أبريل و  22مارس و  11فبراير و  18ديسمبر و  10  .صباح 

 

 الضيوف

المدرسة. إذا كان الزائر  داخلالسالمة واألمن ، ال يُسمح للطالب بدعوة الضيوف أو الزوار لمرافقتهم متطلبات من أجل 

 .قبل ذلك شاهدة مدرستنا ، فعليه االتصال بإدارة المدرسةيرغب في م
 

 خطوات معالجة المشاكل التي تحدث للطالب داخل المدرسة

 إستغاللهايعد حل المشكالت أحد أهم المهارات الحياتية التي يمكن تطويرها من خالل المشاركة. يجب على الطالب 

 كفرصة تعليمية. يجب اتخاذ الخطوات التالية عند محاولة حل مشكلة:

يجب على الطالب التحدث مع أولياء األمور بخصوص المشكلة. يجب أن تركز المناقشة على طرق حل المشكلة. إذا لم . 1

 .2يتم حل المشكلة ، فانتقل إلى الخطوة رقم 

لمعني لحل المشكلة. إذا لم يتم حل المشكلة ، فانتقل إلى الخطوة ا / الصفيجب على الطالب التحدث مع معلم الفصل. 2

 .3رقم 

ة . إذا لم يتم حل المشكلة ، فانتقل إلى الخطومع المعلم إجتماعلترتيب / الصف تصال بمعلم الفصل يجب على الوالد اإل. 3

 .4رقم 

إذا لم يتم  .إجتماع بحضور المعلم والطالبلترتيب  )إبتدائية، إعدادية، ثانوية( بمدير المرحلةيجب على الوالد االتصال . 4

 .5حل المشكلة ، فانتقل إلى الخطوة رقم 

 .لترتيب موعد مع مدير المدرسةيجب على الوالد االتصال بمدير المدرسة . 5
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 حضور الصف والمشاركة في األنشطة / األحداث / الندوات

اليوم الرياضي ، أو اليوم الوطني، ، مثل ذلك اليومالدراسية في  /الحصصيتوقع من الطالب حضور جميع الفصول

 المناسبة. اإلجراءاتوسيتم تطبيق  إحتساب الغيابالمؤتمرات والندوات. سيتم اعتبار 
 
 

 :إعطاء فرصة لتقديم العمل/اإلمتحان الذي لم يتم تقديمه في الوقت المحدد

 :بعذرالغياب 

ا  فقو ، الذي لم يتم تقديمه في الوقت المحدد عذر بتعويض العمل الضائعسيتم السماح للطالب الذين لديهم 

 لإلرشادات التالية:

  ستحقاق عندما تم اإلعالن عن مهمة أو اختبار وكان غائبا  في يوم ا / الحصةن الطالب حاضرا  في الفصل إذا كا

 عودته إلى المدرسة.حين  بارهمة أو إجراء االخت، فيجب على الطالب تسليم المالمهمة أو تقديم اختبار 

  ع م التنسيقيجب على الطالب الذين يتوقعون غياب ا عن المدرسة بسبب حالة طبية أو أنشطة ترعاها المدرسة

معلميهم من أجل تلقي الواجبات وتواريخ االستحقاق. تقع على عاتق اآلباء مسؤولية إخطار مكتب المدرسة 

إلمتحان أو ابتقديم  بالغياب المتوقع للطالب ، قبل الغياب بوقت. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم السماح للطالب 

 .العمل المطلوب منه

 لى عاتق تقع علم إكمالها/ تقديمها إلكمال الواجبات واالختبارات التي  ا  وقت لغياببعد ان سيتم منح الطالب العائدي

بالمدرسين في اليوم الذي يعود فيه إلى المدرسة فيما يتعلق بالمهام واالختبارات التي لم  التواصلالطالب مسؤولية 

 يتم إكمالها/ تقديمها.

  للحصول على الواجبات واالختبارات والمسابقات التي  معلميهمسؤولية االتصال بمعلمه / تقع على عاتق الطالب

ا مسؤولية إخطار معلمي/ الغياب. يتحمل ال التأخيرنتيجة  تقديمهالم يتم  لمدرسة من ا باكرا  بالمغادرة  هطالب أيض 

ة. قد يؤدي ئتفي أي يوم معين ، واتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على الواجبات الفائتة أو إجراء االختبارات الفا

 عدم إبالغ المعلم بأي غياب متوقع إلى عدم السماح للطالب بالتعويض عن االختبارات.

  طبيب المدرسة أو  يجب الحضور إلىخالل اليوم الدراسي  يصابون بمرض أو حادثيجب على الطالب الذين

إذا كان الطالب الئق ا للبقاء في الممرضة. سيحدد الطبيب / الممرض ما إذا كان سيتم إرسال الطالب إلى المنزل أو 

المدرسة. سيقوم طبيب / ممرض المدرسة باالتصال بوالد الطالب إذا كان هو أو هي بحاجة للعودة إلى المنزل. لن 
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يتم إرسال الطالب إلى المنزل إال إذا تمكن طبيب / ممرضة المدرسة من الوصول إلى أحد الوالدين أو جهة 

ارئ. من المهم أن يتم بسهولة الوصول إلى الشخص المعين كجهة اتصال للطوارئ اتصال معي نة في حاالت الطو

 وأن يتم ذكره بوضوح في نموذج تسجيل الطالب.
 

 :الغياب غير المبرر

. يمكن الذي لم يتم تقديمه لن يكون الطالب العائدين إلى المدرسة بعد غياب بدون عذر مؤهلين للتعويض عن العمل الضائع

 للواجبات الطويلة األجل بموافقة المدير. تصنيف الدرجات

قبل نهاية المدرسة مراعاة ما يلي: يجب ترتيب النقل مع مراعاة أن  /أوالدهم يجب على اآلباء الذين يطلبون استالم أطفالهم

فيمكنك الطالب مسبق ا ،  ألخذ. وليس قبل ذلك. إذا كانت هناك حاجة ملحة ا  مساء 2:00يوم الدراسي في الساعة نهاية ال

. لن تتم الموافقة على ا  مساء 1:30بعد الساعة  أخذ الطالب مسبقا  وأن يكون وقت  مسبقا  القيام بذلك عن طريق طلب ذلك 

 أكثر من طلب واحد في الشهر. 
 

 إجراءات الطوارئ وتدريبات الحرائق

إعطاء ب /الصفوفمعلمو الفصول  يقوممدار السنة.  عدة مرات على تدريبات اإلخالء في حاالت الطوارئ على  يتم تنفيذ

لديه خطة إخالء. يجب على المعلمين التأكد من أن جميع الطالب  / صف. كل فصل/صفوفهمتعليمات خاصة بفصولهم

 على دراية بإجراءات اإلخالء المناسبة في بداية كل عام.
 

 إجراءات موقف السيارات

ض أو اللعب في أماكن وقوف السيارات أو "الممرات" أثناء شاغلنا األساسي هو سالمة طالبنا. ال يُسمح للطالب بالرك

ا في السيارة دون أحد وحيدا  . ال تترك طفلك والمغادرةأوقات الوصول  ببطء في موقف السيارات  بالعبور. قم دائم 

والممرات ، حيث يمكن لألطفال الصغار الخروج بسهولة في الطريق. يرجى الوقوف في ساحة انتظار السيارات 

 الدخول داخل المدرسة.إذا كنت تنوي  للمدرسةخصصة الم
 
 

 إلى المدرسة الحضور بالسيارة الخاصة

إلى المدرسة ، لكن ال يمكنهم الوقوف في  الحضوريُسمح للطالب الذين حصلوا بشكل قانوني على رخصة قيادة قطرية ب

قيادة ويحضرون بسيارتهم الخاصة تسجيل الطالب الحاصلين على رخصة ساحة انتظار السيارات بالمدرسة. يجب على 

ادة القييجب العلم بأن  . أخذ صورة عنهاالثانوية وتقديم رخصة القيادة الخاصة بهم ، ليتم  المرحلةلدى مدير  أسماءهم

إلى المدرسة. السائقون الطالب الذين يختارون نقل / إستخدام السيارة الخاصة بطريقة غير آمنة ستفقد امتياز القيادة 
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مسؤولية عن الطالب  ةأي المدرسةمسؤولية كاملة. ال تتحمل وبلطالب اآلخرين يقومون بذلك على مسؤوليتهم الخاصة ا

 .الذين يقودون مركبات وحاصلين على رخصة قانونية بصحبة الطالبالقادمين 
 

 التواصلونظام صفحة المدرسة على  شبكة اإلنترنت 

 مدرسةالبصفحة معلومات على شبكة اإلنترنت. يتم تشجيع أولياء األمور والطالب على مراجعة موقع  المدرسةتحتفظ 

التواصل الرئيسية   وسيلة  www.misqatar.com.. الموقع هو وإعالنات عن المدرسةصول على معلومات بانتظام للح

بين اآلباء والمعلمين هي من خالل البريد اإللكتروني. يتم تزويد المعلمين حصري ا برسائل البريد اإللكتروني للمدرسة 

 Office 365 One Driveمن وإلى اآلباء والطالب. سيتم توفير ارتباط إلى  المراسالتحيث يمكنهم إرسال واستقبال 

ا في بداية العام الدر ا نشر أخبار مهمة حول أيض  اسي حيث يتم تحميل المهام اليومية وخطط الدروس األسبوعية. يتم أيض 

 تزويدكم  سيتم  .One Drive  Office  365 األنشطة أو األحداث المدرسية الحالية على موقع الويب ومشاركتها عبر

 اسي.وإلبنك/ إبنتك من بداية العام الدرإرشادات للوصول إلى هذا الموقع لك ب
 

 الكتب واللوازم

اليوم  اللخ. سيتم توفير قائمة اللوازم المدرسية للطالب ولي األمرسيتم شراء جميع الكتب المدرسية والمصنفات من قبل 

 .للدراسةاألول 
 

 / المفاتيح والخزائن األقفال

والثانوية قادرين على استئجار خزانة للسنة الدراسية ، مقابل رسوم. تقع على عاتق  واإلعداديةطالب المدارس االبتدائية 

الطالب الفد مسؤولية تأمين قفل للحفاظ على ممتلكاته. يجب على الطالب تخزين الكتب ، واللوازم ، والممتلكات الشخصية 

وجودة على األرض في المفقودات وتوجد في في الخزائن. سيتم وضع الحقائب والكتب وحقائب الظهر ، وما إلى ذلك ، الم

بأي شكل من األشكال. سوف يكون الطالب  الخزانة الخاصة بهمغرفة التحكم. ال يجب على الطالب الكتابة أو تشويه 

 .يلحق بهامسؤولين عن أي ضرر 

الثمينة  بقاء على األشياءاإل التأكيد علىصة بهم مغلقة وباإلضافة إلى ذلك ، يتعين على الطالب الحفاظ على الخزائن الخا

في خزائنهم. المدرسة ليست مسؤولة عن األشياء المفقودة. تحتفظ إدارة المدرسة بالحق في فحص الخزائن في أي وقت إذا 

 .للحصول عليه عن نموذج استئجار الخزانة من أجل التقديمالمحاسبة يرجى االستفسار في مكتب دعت الحاجة. 
 

 عليهاأية مفقودات تم العثور 

http://www.misqatar.com/
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يتم وضع العناصر المفقودة والعثور عليها في صندوق أو خزانة تخزين في غرفة التحكم. يجب إحضار العناصر الثمينة 

الل بانتظام خالمفقودات المفقودة )مثل المحافظ والهواتف المحمولة( ، عند العثور عليها ، إلى اإلدارة لحفظها. يتم إفراغ 

 .وياته غير المطالب بها إلى المنظمات الخيريةالعام الدراسي ويتم التبرع بمحت
. 
 

 ريا المدرسةيكافت

مفتوح للطالب خالل فترات الغداء المجدولة فقط. تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات الساخنة  / الكفتيرياالمقصف

مسؤولية تنظيف . يتحمل الطالب في المناطق غير المخصصةالماء(  غيرالطعام والشراب ) يسمح بتناولوالباردة. ال 

 جميع األطعمة والقمامة داخل مناطق األكل المخصصة.

، نحن نشجع أسلوب حياة ونظام غذائي صحي. هذا يعني أن هناك بعض األطعمة  مدرسة الشرق األوسط الدوليةفي 

 والمشروبات التي ال نشجع الطالب على إحضارها إلى المدرسة:

 المشروبات الغازية / مشروبات الطاقة. 

 العلكة. 

 ( من رقم  على نسب عالية تحتوي التيالحلويات/E )السكر / الكافيين. 
 

 عيادة المدرسة

في المدرسة ، والتي نسخة عن السجل الصحي طفل لديه طالب/ طبيب وممرضة بدوام كامل. كل  المدرسةيوجد لدى 

أو الوصي. نرحب بالطالب لزيارة العيادة عندما يكون لديهم مرض أو إصابة أو لمناقشة  ولي األمريجب أن تمأل من قبل 

 القضايا الصحية.

لزيارة العيادة. من المتوقع أن يذهب الطالب إلى العيادة  /الصفوفيجب أن يحصل الطالب على إذن من معلمي الفصول 

 ر.بسبب المرض. سيقوم الطبيب أو الممرضة بإخطار أولياء األمو

 األدوية:

 إحضار الدواء إلى  إبنك/إبنتك. إذا كان يجب على من قبل ولي األمرإذن  خطي يجب عدم إعطاء أي أدوية دون

 المدرسة ، فيجب اتباع الخطوات التالية:

   لألدوية بحاجة الطالبيجب على الوالدين إخطار طبيب المدرسة أو الممرض. 

  في عيادة المدرسةاألدوية  حفظيجب. 

  ونوع الدواء واسم الطالب والجرعة. إسم الدواءيجب تحديد الدواء بوضوح من حيث 

 مالحظة موقعة ومؤرخة من قبل الوالدين يجب أن ترافق الدواء. 
. 
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 التطعيمات:

  ة . يطلب من اآلباء تحديث للحالالتطعيمات أو أية أوراق تتعلق بالوضع الصحي للطالبيتم االحتفاظ بسجالت

يقومون بتسجيل أطفالهم في كل سنة مدرسية ويتم حثهم على إخطار عيادة الصحة المدرسية بأي  حينالصحية 

متاحة في المدرسة من خالل وزارة  بعض األحيان تطعيمات، قد تكون هناك  تتعلق بصحة الطالبتغييرات 

 الصحة.

 خدمات لذوي اإلحتياجات الخاصة أو من لديهم صعوبات تعلّم

بسبب محدودية  للطالب ذوو اإلحتياجات الخاصة أو من لديهم صعوبات تعل مفير برنامج شامل تو للمدرسةال يمكن 

الطالب ذوي االحتياجات البدنية أو العاطفية أو التعليمية التي ال يمكن استيعابها  ال تقبل المدرسةالموارد والموظفين. 

ل للطالب ، تحتفظ المدرسة بالحق في رفض إعادة التسجيبشكل مناسب في المناهج الدراسية بالمدرسة. بعد القبول المبدئي 

 إذا كانت احتياجات الطالب تتجاوز نطاق الخدمات المتاحة.

 /األخصائي اإلجتماعيبمستشار التواصل، يجب على اآلباء  المدرسةلمزيد من المعلومات حول الخدمات المتاحة في 

. متخصص في خدمات االستشارة الشخصية ، باإلضافة إلى مستشار إرشاد لطالب المدارس الثانوية الذين للطالب

 .لدخول الكلية التحضيريساعدون في 
 

 المرحلة اإلبتدائية – الزي المدرسيقواعد 

 .لبس الجاكيت الخاص بالمدرسة طلبد فيما يتعلق بالبنطال والجاكيب ، كما يُ يسمح فقط باللون األسو

ا أسود عادي ا وليس أحذية رياضية ا كان . إذ)في أيام ال توجد فيها حصة رياضة(يجب أن تكون األحذية التي يرتديها حذاء 

 يجوز . الالوقوع يواجه صعوبة في ربط أربطة األحذية الخاصة به ، فيرجى شراء حذاء بدون أربطة لتجنب  إبنك/إبنتك

 تضيء أو أحذية مفتوحة األصابع أو أحذية أخرى من هذا القبيل.للطالب ارتداء أحذية ملونة أو أحذية 

. تحت أي ظرف من الظروف ، فإن ة لذلك فقطالمخصص PEفي أيام  في حال وجود حصة رياضةيرتدي الزي الموحد 

قط . فأي طالب ابتدائي يرتدي أحذية كرة القدم المدرسية أو يحضرها بأي شكل من األشكال ، خاصة األحذية ذات المرابط

 األحذية الرياضية المسطحة سوليد مقبولة.

يسمح بإرتداء األطواق. ب يسمح ال ماكياج ، طالء األظافر ، والمجوهرات. أقراط مرصعة صغيرة عادي مقبولة ، ال

 أو ساعات الهاتف(.  Samsungأو  iPhone)ال تشمل  الساعات
 

 والثانوية المرحلة اإلعدادية – الزي المدرسيقواعد 
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المدرسي الكامل كل يوم يأتون إلى المدرسة. يجب على الطالب ارتداء  بالزي المدرسةطالب  يلتزممن المتوقع أن 

(. ال يُسمح بأحذية أو صنادل أو زحافات "مفتوحة األصابع" في يوم دراسي منتظم. يجب أن لون أسوداألحذية المناسبة )

 ./ أو جينز أسودبنطلون جينز ال يسمح بإرتداء. اإلسالمية مراعاة إحترام الثقافة/البنطال تتناسب السراويل 

الحفاظ على قصة شعر نظيفة وقصيرة وال يُسمح لهم بارتداء المجوهرات سيواجه الطالب  الطالب الذكوريجب على 

 .الزي المدرسيقواعد  في حال مخالفةعواقب 

 .سياسة المدرسةمع يتم فحص زي الطالب ومظهرهم العام بانتظام للتأكد من أنه يتوافق 
 

 سياسة المدرسة فيما يتعلق بالزي الرسمي

الزي المدرسي للبنين والبنات من قميص بولو أزرق فاتح مع رقعة شعار المدرسة  بالنسبة للمرحلة اإلبتدائية يكون

 وسروال أسود عادي وأحذية سوداء مغلقة.

والبنات هو قميص بولو أزرق ملكي مع رقعة شعار  الزي المدرسي المناسب للبنينبالنسبة للمرحلة اإلعدادية يكون 

 المدرسة وسروال أسود عادي وأحذية سوداء مغلقة.

الزي المدرسي المناسب من قميص بولو أسود مع رقعة شعار المدرسة  يكون،  للفتيان والفتيات للمرحلة الثانوية بالنسبة

 وسروال أسود عادي وأحذية سوداء مغلقة.

 ، خالل فصل الشتاء. السترة الخاصة بالمدرسة اء ، أو يفضل أن تكونرة سوديمكن ارتداء ست

وأحذية  والسروال الخاص بلباس الرياضة الخاص بالمدرسة PE، من المتوقع أن يرتدي الطالب قمصان  PEفي أيام 

 .الجينزرياضية سوداء أو بيضاء. لن يتم السماح بسروال 
 

 :الزي المدرسيمخالفات قواعد 

  سيحدث واحد أو أكثر من الزي المدرسيلقواعد  المخالفينالمسؤولية عن تحديد الطالب  المعلمونيتحمل .

 :مخالفالعواقب التالية ألي طالب 

  االبتدائية / اإلعدادية / المدرسة الثانوية. المرحلةسيتحدث المعلم إلى الطالب ومدير 

  ويتم إرسال نسخة من البريد اإللكتروني إلى مدير الطالب عبر البريد اإللكتروني  ولي أمر سيتم التواصل مع

 المدرسة.

   أو ألخذ الطالب إلى المنزل الزي الرسمي للمدرسةإذا لزم األمر ، سيتم استدعاء أولياء األمور إلحضار. 

  في أيام الشتاء يسمح بلبس الجاكيت الخاص بالمدرسة فقط. أما بالنسبة لطالب الصف الثاني عشر يسمح لهم بلبس

 الجاكيت الخاص بهم.
.  
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 داخل المدرسةاستخدام التكنولوجيا 

من أجل التكميل واإلثراء  —هو لألغراض التعليمية فقط  المدرسةفي  /الصفوفاستخدام التكنولوجيا في الفصول 

األكاديميين ، وإجراء البحوث على اإلنترنت الموجهة واإلشراف عليها ، وغيرها من األنشطة الصفية. استخدام أجهزة 

. ام الجهازخدإست. سيتم منح هذا االمتياز فقط بعد قراءة الطالب وتوقيع نسخة من سياسة ا  بيوتر هو امتياز وليس حقالكم

 ./الصفوفيمكن للمدرسين وضع قواعد إضافية الستخدام الكمبيوتر خاصة بالفصول 

ثال . قد تشمل العقوبات )على سبيل المإدارة المدرسةيخضع الطالب الذين ال يلتزمون بالسياسة إلجراءات تأديبية من قبل 

أو اتخاذ إجراءات  ؛ و / الحاجةأجهزة الكمبيوتر ؛ إجراءات تأديبية إضافية ، عند  في إستخدام الحقال الحصر( فقدان 

 .قانونية
 

 الهواتف المحمولة

)وأي استثناءات ، إن وجدت ، موضحة في  /الصفوففي الفصول  (بشكل صارم)استخدام الهواتف المحمولة  يسمحال 

لجهاز الرقمي(. ال يجوز استخدام الهواتف المحمولة اللتقاط مقاطع فيديو للمدرسين والطالب اآلخرين في اإستخدام سياسة 

. إذا أحضر الطالب هواتفهم إلى المدرسة ، فيجب عليهم االحتفاظ بها في حقائب الظهر أو الخزائن المدرسةالفصل وفي 

 في جميع األوقات.

فصل أو في القاعات دون إذن ، سيتم مصادرة الهاتف. في حالة حدوث ذلك ، في ال ههاتف قد إستخدمو رؤية طالبعند 

سيتعين على أولياء األمور الحضور والتحدث مع مدير المدرسة االبتدائية / اإلعدادية / المدرسة الثانوية قبل إعادة الهاتف 

 هاتف المحمول.لل ولي االمر إستالمذج إلى الطالب. في هذا الوقت ، يجب على الطالب وأولياء األمور والمدير توقيع نمو

أكثر من مرة خالل الفصل الدراسي ، سيتم مصادرة  داخل الفصل / الحصةهواتفهم  رؤيتهم يستخدمونللطالب الذين يتم 

 الهاتف وإعادته إلى أولياء األمور في نهاية الفصل الدراسي.

 وجبة خفيفة/الغداء 

بشروط وزارة الصحة بشأن المدارس الصحية. في هذا الصدد ، ال يوصى بإحضار أو استهالك  المدرسةيجب أن تلتزم 

: ال مشروبات غازية أو مشروبات طاقة )بما في ( المدرسةداخل أثناء المدرسة أو في  المأكوالت والمشروبات التالي: )

 ى ، وليس مضغ العلكة. وأو فيتامين( ، وال شرائح أو حل Monsterأو  Vأو  Red Bullذلك مشروبات 

مقصف المدرسة. يمكن للطالب زيارة  من الوجباتالطالب مدعوون إلحضار وجبات الغداء من المنزل أو شراء 

المقررة. من المتوقع أن يغادر الطالب أماكن تناول الطعام في حالة نظيفة. / اإلستراحة المقصف فقط خالل فترة الغداء 

ا من جميع الطالب احترام طاقم المقصف ، وأي طالب يكتشف أنه  المدرسةتتوقع   هذه القواعد سيترتب عليه يخالفأيض 

 عواقب سلوكية. 
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 إرشادات المكتبة

كتاب واحد في كل مرة لمدة  بإستعارةيمكن للطالب التحقق من الكتب من خالل أمين مكتبة المدرسة. يُسمح للطالب 

في الوقت المحدد ، وال يجوز للطالب استعارة  الكتببوعي ا ، حسب الحاجة. يجب إعادة أسبوع واحد ويمكنهم التجديد أس

فقدوا أية كتب تخص المدرسة على إخطارات . سوف يتلقى الطالب الذين أي كتاب جديد حتى يتم إرجاع الكتاب اآلخر

افة استبدال الكتب المفقودة أو التالفة باإلضتكلفة دفع ولي األمر لدراسي. من المتوقع أن يالفصل الدراسي أو العام ا خالل

 حتى يتمكن من إستالم الشهادات المدرسية.. تكلفة الشحنإضافية  30QRإلى 
 

 :المكتبةدخول إرشادات 

 .ومناسب للتعل مالحفاظ على جو هادئ • 

 .عدم السماح بإدخال المأكوالت والمشروبات• 

 وي.سياسة عدم استخدام الهاتف الخلك تطبق جميع قواعد المدرسة ، بما في ذل• 

 استخدام أجهزة الكمبيوتر. المدرسة فيسياسة  تطبق• 

 .إحترام بعضنا البعض• 
 

 :النشاطات المدرسية

 :ميدانيةرحالت 

من أحد الوالدين أو الوصي.  مكتوب موقعيجب أن يحصل أي طالب يشارك في رحلة ميدانية برعاية المدرسة على إذن 

. قد يُمنع الطالب الذين واجهوا مشكالت تأديبية من حضور الرحالت الميدانية وفق ا لتقدير كافيا  اإلذن اللفظي  أحيانا  يكون

ا القيام بما يلي:  المعلم )المعلمون( أو المدير وبموافقة إدارة المدرسة. من الضروري أيض 

 حلة ميدانية ، حسب توجيهات المعلم.الزي المدرسي الكامل أو اللباس المناسب ألي ربالطالب  يلتزميجب أن • 

أثناء الرحلة الميدانية )على سبيل المثال ، عدم الجري أو  اإللتزام بالمحافظة على قوانين المدرسةيُتوقع من الطالب • 

 الصراخ أو التحدث عندما يتحدث شخص آخر(.

 يجب على الطالب ترك المركبات المدرسية نظيفة.• 

 األجهزة اإللكترونية في الرحالت.ال يجوز للطالب استخدام • 

 .إظهار مشاعر الشكر واإلمتنان للجهة المستضيفةيجب على الطالب • 

ا بالحق في رفض مشاركة أي طالب في  المدرسةتحتفظ إدارة   مر.الرحالت الميدانية إذا لزم األأيض 

 :الرحالت المدرسية خارج الدولة
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قد يتم توفير فرص السفر كجزء من برنامج األنشطة أو لتوفير فرص اإلثراء. تم وضع إرشادات للمشاركة من قبل 

المدرسة ويمكن أن يستكملها عضو هيئة التدريس الراعي. جميع نفقات السفر ستكون على حساب أسر الطالب 

، وينبغي تقديم تفاصيل خط سير  المحاسبة/ المشاركين. سيتم التخطيط للرحالت المدرسية من خالل مكتب األعمال 

 الرحلة مع الموافقة قبل أسبوعين على األقل.
 

 

 :شاركة الطالب في األنشطةم

، وما إلى ذلك( ، يجب  MUN،  )نشاطات رياضيةالمدرسة إنتهاء دوام من أجل المشاركة في األنشطة الالمنهجية بعد 

يوم حدوث النشاط. باإلضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يكون الطالب  الدراسي كامال  على الطالب حضور اليوم 

 المشاركون في أنشطة ما بعد المدرسة في المدرسة في اليوم التالي.

تعد المشاركة في األنشطة الالمنهجية مسؤولية إضافية يتحملها الطالب. هذه األنشطة ال تعفي الطالب من مسؤولياتهم 

ة بعد إنتهاء النشاط أو الرحل العودة إلى المدرسة المدرسةالمتوقع أن يكون الطالب الذين يمثلون . من اإلعتياديةالمدرسية 

ا. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى االستثناء من المشاركة في مثل هذه  ا  إعفاء المدرسة، ما لم تقدم إدارة أو المسابقة خاص 

 .النشاطات

 :أهلية المشاركة في النشاطات

( ليسوا مؤهلين للمنافسة شهادة الفصلعلى  "Fهم تحت المراقبة األكاديمية أو في صعوبة أكاديمية )درجة "الطالب الذين 

في أنشطة خارج المناهج الدراسية تتضمن المسابقات أو العروض وقد يتم رفض المشاركة اإلضافية إذا كان أداء الطالب 

الة كل حك. يقوم المدير ، على أساس كل حالة على حدة ، بمراجعة بشكل عام سيئ ا ، سواء أكاديمي ا أو فيما يتعلق بالسلو

 واتخاذ قرار نهائي. طالب
 

 احتفاالت

ة فقط يسمح لطالب المرحلة اإلبتدائي. المدرسة، نتفهم رغبتك في أن يحتفل طفلك بعيد ميالده مع زمالئه في  المدرسةفي 

 .بإحضار كيكة ومشاركة الصف خالل فترة اإلستراحة

أو غيرها من المناسبات ، ستكون األطعمة المطبوخة من المنزل  العالميالعيد الوطني أو اليوم كخالل أوقات األعياد 

 مقبولة. ال يُسمح باستخدام الحلوى أو المشروبات الغازية.
 

 سياسة تقديم اإلمتحانات الفصلية مبكرا  
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ي إلى التفكير ف ولي األمرالتي يحتاج فيها  معتادةفي الحالة غير ، نهائية ال لإلمتحاناتسياسة محددة  المدرسة لديها

المبكرة للطالب ، يجب على الوالدين تقديم طلب خطي إلى مدير المدرسة االبتدائية / اإلعدادية / المدرسة  / السفرالمغادرة

رة المبكرة. إذا وافق مدير قبل شهر واحد على األقل من تاريخ المغاد الطلبالثانوية وتحديد موعد اجتماع لمناقشة 

 حددهالذي تالمدرسة على طلب المغادرة المبكرة ، فقد يُسمح للطالب بإكمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي في الموعد 

 المدرسة.إدارة 
 

 في نهاية الفصل الدراسي سياسة تقديم اإلمتحانات في حال لم يتم حضور الطالب

أي عذر طبي سيتم إعفاؤه وإعادة جدولته فقط من خالل تقديم شهادة طبية صالحة. يجب على الطالب الذين يحتاجون تقديم 

 يرهم. خالل مد بسبب هذا الغياب المبرر في تاريخ االختبار المقرر ، اتخاذ الترتيبات الالزمة من اإلختباراتإلى إجراء 

من التقدير النهائي في مجال الدراسة  ٪0ة الفصل الدراسي إلى تحقيق سيؤدي الغياب غير المبرر خالل امتحانات نهاي

 بسبب حاالت الغياب غير المبررة. اإلختبارات بإعادةالمحدد. ال يُسمح 
 

 اإلنسحاب/ ترك المدرسة

ذا ه. بمجرد تقديم الموجود في قسم المحاسبة -إكمال نموذج سحب الطالب المدرسةيجب على الطالب المنسحبين من نظام 

وعملية نقل الطالب أو  النموذج ، ستصدر اإلدارة نموذج السحب إلى المشرف المباشر. لن يتم إرسال السجالت المدرسية

حتى يكمل الطالب عملية الخروج عن طريق إعادة جميع الكتب  شطبه من نظام المدرسة/ أو نقله إلى مدرسة أخرى

 مواد المكتبة. المدرسية ودفع جميع الرسوم المدرسية وإرجاع جميع
 
 

 السلوك واإلنضباط

 

 هدفال

على القيم األساسية للمسؤولية والنزاهة والمجتمع والتعاطف. هذه القيم تدفع نهجنا في التعليم وإدارة  المدرسةتأسست 

ام ع م والتعليم ودعم معايير السلوك المقبولة بشكلبإدارة سلوك الطالب لدعم عملية التعل   تقوم المدرسةسلوك الطالب. 

 وتعزيزها. تساعد إدارة سلوك الطالب في تطوير المسؤولية الشخصية والمدرسية والمجتمعية.
 

 المبادئ العامة

 للطالب الحق في:

 .في جميع األوقات التحد ث بإحترام مع أعضاء الهيئة التدريسية و( 1

 .األنشطة المدرسية مختلفلتعلم في بيئة آمنة ل( 2
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 سلوك غير مناسب.في حالة فيما يتعلق بتطبيق هذه العواقب  العدل( 3

 .ة المتعلقة بالسلوك غير المناسبمستوى من السري( 4

 تداعيات على سلوك غير مناسب من خالل طلب لقاء مع المشرف والمستشار. ةأي / المطالبة بمناقشةالطعن( 5

 قواعد السلوك العامة

 .تمع المدرسةمج تفسيرات بسيطة حول كيفية تطبيق هذه القيم على ويتم توفير إرشادات 

 المسؤولية

 في الوقت المحدد 

   ملديه كل معدات التعل 

 اإلدارة الذاتية حتى ال تتطلب المتابعة 

 مسؤولة عن اإلجراءات 

 النزاهة

 صادقة مع المجتمع والنفس 

 يأخذ زمام المبادرة "لفعل الشيء الصحيح 

 يعرض الحكمة والقيادة 

 يدعم القيم اإليجابية 
 

 مجتمعي

 يشمل جميع األعضاء 

 فهم وقبول االختالفات 

  األفراديسعى لنجاح جميع األعضاء / 

 يستخدم القوة واالختالفات لتصبح قوة أقوى من أجل الخير 

 التعاطف

 لديه الرحمة لآلخرين 

   الموظفين الجدد والطالبب يرحب دائما 

 دافئ ، رعاية ، وودية 

  الطالب اآلخرين الذين يحتاجون إليهايدعم ويشجع 

 يفهم أن النمو يأتي من األخطاء 
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 المخالفات السلوكية

 سياسة االستخدام المقبول:

يعد استخدام أجهزة الكمبيوتر المدرسية وموارد التكنولوجيا ميزة من المهم أن يفهم الطالب هذه اإلرشادات ، والتي تهدف 

هذه اإلرشادات امتياز استخدام أجهزة  يخالفونإلى حماية مصالح كل من الطالب والمدرسة. قد يفقد الطالب الذين 

ة الجهاز الرقمي الكاملة في نهاية هذا المنشور للحصول على تفاصيل الكمبيوتر المدرسية. يرجى االطالع على سياس

 .واضحة

 :/ اإلصطفافيتعلق بمنطقة التجمعسلوك 

ا مراعاة الضيوف وغيرهم ممن / اإلصطفاف منطقة التجمعيتوقع من جميع الطالب حضور  . يُتوقع من الطالب أيض 

حترمة. األكل أو الشرب ال يسمح به في القاعة. يجب أن التجمع من خالل التصرف بطريقة مناسبة وم منطقة يحضرون

 .تبقى القدمين على األرض. االحترام ، مراعاة السلوك المطلوب

 
 

 :مبنى المدرسةمغادرة 

)أو ممرضة المدرسة ،  المديرخالل اليوم الدراسي دون إذن من أحد الوالدين وموافقة  المدرسةال يُسمح للطالب بمغادرة 

دون إشراف و / أو إذن سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية فورية. يُتوقع من  المدرسة(. مغادرة مرضوجود في حالة 

 الطالب المرضى استشارة ممرضة المدرسة ويجب عليهم عدم االتصال بالوالدين وحدهم.
 

 اللغة االنجليزية:

ية العربية والفرنسمواد اللغة في جميع الفصول )باستثناء  تدريساللغة اإلنجليزية كلغة  حيث أنكمدرسة أمريكية 

( ، يجب أن تكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة الوحيدة التي يتم التحدث بها في مبنى المدرسة. على الرغم من أن والشرعية

حدث اءة في التالطالب يشعرون براحة أكبر في التحدث بلغتهم األولى ، فإن هذا لن يساعدهم في أن يصبحوا أكثر كف

ي غير الناطقين باللغة اإلنجليزية ف يسعى إليهاوالعمل باللغة اإلنجليزية. هذا بالتأكيد يجب أن يكون أحد األهداف التي 

 في المقام األول. هماختيار
 

 :مضغ العلكة

 المناسبة. العواقب السلوكيةسيواجه الطالب  داخل المدرسةال يُسمح بمضغ العلكة في 
 

 

 المحظورة:المواد 



 

 

 

 

 

  

MIS PARENT-STUDENT HANDBOOK 2019-2020 18 

 

األلعاب واأللعاب النارية والسجائر والعات السجائر والقنابل النتنة والمسدسات المائية :التالية  إحضار الموادتم حظر 

وألواح التزلج وألواح التحويم و / أو األلعاب اإللكترونية األخرى واألدوات واألسلحة من أي نوع. يجب على الطالب 

ية الذين يستخدمون معداتهم الشخصية ، مثل مضارب التنس ومضارب البيسبول والكرة المشاركين في األنشطة الرياض

وسيكون المدرب مسؤوال  عن تخزين المعدات. ال يتم تخزين المعدات الرياضية  مدربهم  من قبلاللينة ، فحص المعدات 

سة ، فقد تتم مصادرتها وحجزها في الشخصية في خزانة الطالب. إذا أحضر الطالب هذه األشياء أو ما شابهها إلى المدر

افي إتخاذ إجراءا  سالح سبب ا المكتب المشرف حتى يتم عقد اجتماع مع أولياء األمور. سيكون امتالك    .تأديبي ا صارم 
 

 :البلطجة / التحرش

المدارس الناجحة مبنية على أساس من الثقة واالحترام المتبادلين. إن أي إجراء يؤدي إلى شعور الشخص بالتهديد أو 

بأسماء غير الئقة لشخص ما ، أو الدفع أو المنادة التقليل من حجمه أو الخوف منه أو الشعور بالخجل أو الغضب أو األذى 

، أو إغاظة شخص ما. يعتبر سلوك هذا النوع من البلطجة ولن يتم  ةر المناسبغي، أو إخفاء األشياء ، أو إخبار النكات 

 نضباط.لإل التسامح معه. تعتبر البلطجة والمضايقة من االنتهاكات الرئيسية 
 

 مر اإللكتروني:التنّ 

ة أو االستهداف بطريق " هي عندما يُعذ ب الطالب أو يتعرض للتهديد أو المضايقة أو اإلهانة أو اإلحراجاإللكتروني التنم ر"

أخرى بواسطة طالب آخر يستخدم اإلنترنت أو التقنيات التفاعلية أو الرقمية أو الهواتف المحمولة. تشمل األشكال المختلفة 

من السلوك غير الالئق ، على سبيل المثال ال الحصر ، استخدام لغة التهديد أو الغضب أو المبتذلة ، وعدم احترام شخص 

ر ثرثرة أو إشاعات ، وإرسال رسائل مسيئة أو فظة بشكل متكرر ، وانتحال شخصية شخص آخر ، ونسخ ما من خالل نش

/ تغيير الصور الشخصية بهدف السخرية. أو إحراج شخص آخر. التعليقات التي يتم إجراؤها عبر اإلنترنت أو عبر 

ي ممارسة ف لى عواقب على الطالب المشاركينإ الفضاء اإللكتروني والتي تؤثر على بيئة المدرسة أو تعطلها ، قد تؤدي

 هذا السلوك.

ا ألن المشاركة في هذا  المساءالغالبية العظمى من المضايقات عبر اإلنترنت تحدث في  وفي عطالت نهاية األسبوع. نظر 

تأثير سلبي على البيئة المدرسية وال تعكس قيم مدرستنا ، فسوف يواجه الطالب عواقب إذا تم  له المدرسةالسلوك خارج 

 .أو فرد من طاقم المدرسةتقديم دليل معقول على أن الطالب )الطالب( يتنمر / يضايق طالب ا )طالبات( أو مدرسة أخرى 

 

 إساءة استخدام المواد المخدرة

 :جرائم المخدرات
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المتعلقة  السجائر أو غيرها من األدواتللبحث عن القيام بعمليات تفتيش عشوائية في حقائب الظهر ببالحق  المدرسةتحتفظ 

بالمخدرات. أي طالب يثبت أنه تحت تأثير أو في حيازة أو شراء أو بيع أو إعطاء أو االتجار بأي من المخدرات أو 

 مبنى المدرسةو الماريجوانا أو أي مخدرات غير مشروعة في أمواد الهلوسة المنشطات أو الباربيتورات أو المثبطات أو 

 التعليم والتعليم العالي في قطر.وسيتم الكشف عن التقرير الكامل لوزارة  المدرسةيخضع للطرد الفوري من 
 

 :الكحول

ذه ه يخالفمسكرة أثناء وجودهم في المدرسة. سيخضع أي طالب  مشروبات حيازةيجب أال يكون الطالب تحت تأثير أو 

 وسيتم إرسال تقرير إلى وزارة التعليم فيما يتعلق بالحادث. يتم توقيفه عن حضور المدرسةالسياسة 

ا  المدرسةفي حالة كونها نشاط ا أو رحلة خارج  ، فقد تؤدي هذه الجريمة إلى إنهاء الرحلة بأكملها لذلك الطالب. يمكن أيض 

 بالمدرسة خالل الفترة المتبقية من العام الدراسي.  منع الطالب من المشاركة في أي أنشطة متعلقة
 

 :التبغ

عواقب وخيمة ، وسيشارك الطالب  حيث ينتظرولن يتم التسامح معه.  المدرسة داخل أو مضغ التبغ محظورالتدخين 

 .إلى جانب تعليقه عن الدراسةمع مدير المدرسة  إجتماعأولياء األمور في 
 

 اجراءات تأديبية

 المحتملة:العواقب 

 :احتجاز

ية وتلب الحضوريجوز تكليف طالب باالحتجاز )في المدرسة ، بعد المدرسة( من قبل مدير المدرسة. يُطلب من الطالب 

 التوقعات السلوكية الموضحة في قواعد سلوك الطالب.

 :/ العقد السلوكيتنفيذ الخطة

كنتيجة لسلوك غير الئق إكمال "خطة السلوك". يجب أن يتم  /توقيف عن الدراسةاحتجاز المخالفينسيُطلب من الطالب 

 24والمستشار ، وإعادتها إلى المسؤول في غضون ، المدير  وولي األمرتوقيع خطة السلوك المكتملة من قبل الطالب 

 ساعة.

 :إجتماع

عبر الهاتف أو شخصي ا ،  اإلجتماع. قد يكون ولي األمر / بين الطالب إجتماععند الحاجة ، سيقوم المسؤولون بترتيب 

 اعتماد ا على الموقف المحدد.

 :فترة التجربة
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 ي. تتم مراجعة االختبار األكاديماألمر وليالطالب /  اإلجتماع مع سيقوم المديرون بإصدار عقد سلوك عند الضرورة بعد 

 ي.والسلوكي في نهاية كل فصل دراس
 

 :الدراسةايقاف عن 

الطالب وفق ا لإلجراءات الواردة في هذا المستند. يمكن أن يتم التعليق في المدرسة و / أو /توقيف يمكن للمدراء تعليق 

 خارج المدرسة.

 طرد:

. يتطلب اإلجراء بعد ذلك إشراك وزارة التعليم ، بتحويل الموضوع إلى صاحب المدرسة بالطرد قد يوصي مدير المدرسة

 للمراجعة والموافقة عليها في وثائق شاملة لدعم قرار طرد الطالب. إلى الوزارةحيث يتم جمع المستندات وإرسالها إلى 

 :من قبل اإلدارة اإلحتفاظ بكافة الوثائق

 المرتبطة بها من قبل اإلدارة. المعلومات واإلجراءاتجميع  حفظيتم 
 

 ةاالبتدائي للمرحلةنضباط سياسة اإل

ضع م وقد تفي مدرسة الشرق األوسط الدولية ،  ةاالبتدائي للمرحلةالمستمر  والتطويركجزء من التخطيط االستراتيجي 

مارسة ممشاكل سلوكية غير ضرورية. وهذا يشمل  ةأي يقلل مناإليجابي الذي  موالتعل  لضمان االستقرار  اإلنضباطسياسة 

خالفة ومجسدية ، ال والمخالفاتاللفظية ،  والمخالفات، وعدم االمتثال لسياسة وقواعد المدرسة ، والتأخير ، سلوك سيء 

ن كما أاحترام النزاهة والتعاطف أثناء وجوده في المدرسة. ويجب أن يلتزم كل طالب بالقيم المدرسية . النظافة  قواعد

ع جمي مع إحترام. في المدرسةمتناع عن أي البلطجة والعنصرية تجاه أقرانهم أو أي شخص اإلعليهم جميع الطالب يجب 

 .ة المدرسةبسياس اإللتزام كذلك كما على أولياء األمورت الثقافية. الجنسيات واألديان والخلفيا
 

 المستوى األول:

 تشجيع االستراتيجيات اإليجابيةيقوم المعلم على الخطوة األولية داخل الفصل الدراسي حيث  تكون .1

 . عدم إهمال أي تصرف سيء سلوكيا   –تصحيح سريع ومتابعة / تجاهل  .2

 زمالئه.أمام  تجعله يخجلال  -خذ الطالب جانبا  وقم بتصحيح المشكلة  .3

المعلمين وما إلى ذلك لتوفير شعور بالمسؤولية  ة، ومساعد /الصفوفالفصول  ةخصص واجبات قيادية مثل مراقب .4

 .واالعتزاز

 class Do Joعبر دفتر المالحظات أو أو البريد اإللكتروني أو  التواصل مع ولي األمر  .5

 .والمدرسة / الصفالطالب بقواعد الفصل  تذكير  .6
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، اللعب أثناء االستراحة ، وإزالة النجوم / نقاط وما إلى ذلك االتصال األهل عبر  حصة الرياضة عقوبة ممارسة  .7

 .Edmodoعن طريق برنامج أو / اإليميل أو البريد اإللكتروني  Notebook الحظاتدفتر الم

 .كل دقيقةإزالة الوقت الذهبي   .8

 .أخبر الطالب أنهم لن يشاركوا في الوقت الذهبي .9

 .االبتدائية المرحلةمدير  إعالم .10

 .لدوجو ، أو البريد اإللكترونيعن طريق دفتر المالحظات ، أو ا -اتصل بالوالدين   .11
 

 المستوى الثاني:

 .اإلستشارة والنصيحةم مدير المرحلة اإلبتدائية يقد  . 1

 .مدير المدرسة االبتدائية بإصدار تحذير وسيقوم باالتصال بالوالدين لالجتماع  يقوم .2

 إلجتماع.وسيتواصل مع أولياء األمور ل تعليقا / التوقف عن الدراسة يصدر مدير المدرسة االبتدائية . 3

و /  لخطيامور من خالل التواصل سيتم إبالغ أولياء األ -المدرسة  / توقيفا  داخليصدر مدير المدرسة االبتدائية تعليق ا . 4

 .أو االجتماع

سيتم استدعاء أولياء األمور لحضور اجتماع وتوقيع  -أول تقرير عن الحادث من المعلم و / أو مدير المدرسة االبتدائية . 5

 .تقرير الحادث األول

 /يُعطى ألولياء األمور بخصوص تعليق  /إخبارتحذير –تقرير الحادث الثاني من المعلم و / أو مدير المدرسة االبتدائية . 6

 .. تقرير الحادث الثاني الموق ع من قبل أولياء األمور والمدرسين ومدير المدرسة االبتدائيةعن الدارسةإبنهم / إبنتهم توقيف 

أساس كل  ى. المدة تصل إلى تقدير مدير المدرسة االبتدائية علالتوقيف/ تعليق  –سيتم تقديم تقرير عن الحادث الثالث . 7

 أيام دراسية. 5حالة على حدة. يمكن أن يتراوح هذا بين يوم واحد و 

 

 المستوى الثالث:

في نهاية العام الدراسي و / أو توصية بعدم  الطالبستؤدي مشكالت السلوك المتكررة إلى توصية مدير المدرسة بطرد . 1

اإلتخاذ القرار النهائي المدرسة  صاحب، وسيتم تقديم كل ذلك إلى  القادمةالقبول للسنة الدراسية  في  . سيأخذ ذلك أيض 

 .إلى الوزارة . سيتم إرسال جميع الوثائق الداعمةالتعليم والتعليم العاليالحسبان تنظيم وسياسة وزارة 

باستمرار ، فيما يتعلق بجميع قضايا المستوى الثاني المستمرة إلى المستوى الثالث  وإعالمهسيتم إبالغ رئيس المدرسة )

 واألخير(.
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،  الحالسمالحظة: للمدرسة الحق في االنتقال مباشرة إلى المستوى الثالث في الحاالت القصوى مثل العنف ، واستخدام 

 إلخ. 
 

 

 

 التصينف األكاديمي

 معايير التصنيف

درجات الفصل من العمل التراكمي الذي يكمله الطالب خالل الفصل الدراسي. قد يتم تضمين االختبارات  تحديديتم 

 في حساب التقدير. APوالمسابقات والمشاريع والواجبات والمحافظ ومهام نهاية الفصل الدراسي وامتحانات 
 

97-100      A+ 4.0 GPA   73-76            C        2.0 GPA 
93-96       A  4.0 GPA   70-72  C- 1.7 GPA 
90-92       A-  3.7 GPA   67-69  D+ 1.3 GPA 
87-89       B+  3.3 GPA   65-66  D 1.0 GPA 
83-86       B  3.0 GPA   Below 65 D- 0.5 GPA 
80-82       B-  2.7 GPA   Below 60 F 0.0 GPA 
77-79       C+        2.3 GPA 
 

 ةيالمدرس يةصفالتقارير ال

 2020يناير  23إلى  2019أغسطس  25الفصل األول: 

 2020يونيو  18إلى  2020يناير  27الفصل الدراسي الثاني: 

 (2عدد الفصول الدراسية في السنة الدراسية: اثنان )

 (4السنة الدراسية: أربعة )عدد األرباع في 

 يوم 180إجمالي عدد أيام الدراسة: 

  

 . سيتم تحديد درجةشهادات كل فصل. سيصدر إصدار شهادة / تقرير للطالبيتم )أي منتصف الفصل( كل ربع سنة 

وامتحانات الفصل الدراسي. يستحق امتحان الفصل الدراسي  )منتصف الفصل( نتائج األرباعالفصل الدراسي على أساس 

فقط. سيحصل الطالب الذي يتم  12-6من درجة الفصل الدراسي. امتحانات الفصل الدراسي للطالب في الصفوف  30٪

 تلقائي ا. F ضبطه على الغش في أحد االختبارات على 

 هذه السنة الدراسية كما هو موضح في العينة أدناه:التي سيحصل عليها الطالب في  الطالب / شهاداتستكون تقارير
 

Quarter 
1 

Quarter 
2 

Semester 
1 Exam 

Semester 
1 Grade 

Quarter 
3 

Quarter 
4 

Semester 
2 Exam 

Semester 
2 Grade 

Final 
Grade 
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Semester 1 Grade = Quarter 1 + Quarter 2 [70%] + Semester 1 Exam [30%] 
Semester 2 Grade = Quarter 3 + Quarter 4 [70%] + Semester 2 Exam [30%] 
Final Grade = Semester 1 Grade + Semester 2 Grade 

 
 
 

 الثانوية( المرحلةالحد األدنى لمتطلبات التخرج )

للطالب الملتحقين بالكلية ، خاصة الطالب المهتمين بالهندسة أو العلوم ، أو  SATيوصى بشدة باختبارات اختبارات ( 1

 للطالب الذين يرغبون في إثبات مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية.

الذين يخططون لاللتحاق بالكليات / الجامعات األمريكية ، والحكومة األمريكية )عبر اإلنترنت( لغير األميركيين ( 2

 يرغبون في دراسة الحكومة أو القانون أو السياسة الدولية. خاصة للطالب الذين

ي ما ف بعد الموافقة يمكن التسجيلدراسية على األقل في كل فصل دراسي ) مواديجب على الطالب التسجيل في ستة ( 3

 (.مواد دراسية يصل إلى ثمانية

ل على العمل الذي قاموا به في نهاية كل يجب على الطالب الذين يختارون الحصول على "خدمة المجتمع" تقديم دلي( 4

 فصل دراسي والتحقق بشكل روتيني مع منسق خدمة المجتمع )أو مستشار( طوال الفصل الدراسي.

االختيارية التي ال يستمتعون بها بشكل خاص. المواد مالحظة: ال يجوز للطالب استخدام "خدمة المجتمع" فقط لتخطي 

 أو دورة عبر اإلنترنت أو في مشروع خدمة ُمعتمد مسبق ا ، حتى تكون مؤهال . APيجب أن تكون مسجال  في دورة 
 

 Salutatorianختيار المفكر / ا

 يجب تسمية عضوين من كل فصل من الخريجين على التوالي. سيتم استخدام المعايير التالية في عملية االختيار:

 .المدرسةمن  ا  متطلبات التخرج وأن يكون متخرج يجب أن يكون الطالب قد أتم بشكل مرض جميع  (1

 في المدرسة.الصف التراكمي باستخدام درجات الفصل المكتسبة سيتم احتساب متوسط  (2

هو المعيار األساسي ، إال أنه يمكن حرمان الطالب من شرف المفكر إذا كان الطالب  اإلنجازات اإلكاديمية  (3

 داخل المدرسة.متورط ا في مخالفات 
 

 APمرتبة الشرف / دورات 

لتحدي الطالب المتحمسين للغاية. تتطلب هذه الدورات األكاديمية من الطالب أن يتعمقوا  APتم تصميم دورات الشرف و 

في القضايا والمفاهيم ، سواء على المستوى التجريدي أو الملموس. لكي يوضع الطالب في دورة تدريبية مخصصة بمرتبة 

 الطالب ما يلي في برنامجهم األكاديمي:الشرف ، يجب أن يوضح 

 مبادرة مستقلة( 1



 

 

 

 

 

  

MIS PARENT-STUDENT HANDBOOK 2019-2020 24 

 

 مهارات االتصال المتطورة والمفصلية( 2

 دراسة متفوقة ومهارات البحوث التقييمية( 3

 إتقان أعمق للمواضيع والمفاهيم( 4

 التحليل النقدي ، وتفسير ، وتوليف المواد( 5

 العمل اإلضافي والوقت االلتزام( 6

 المجردالمنطق ( 7

 مهارات التفكير المتكامل( 8

على موافقة المشرف. سيتم تقدير الدرجات الفخرية ودورات  APيعتمد تعيين جميع الطالب في دورات الشرف / دورات 

AP  ا أن يدركوا أن جامعات لالعتراف بااللتزام والتفاني المطلوب للنجاح في هذه الدورات. يجب على الطالب أيض 

 "غالب ا" في برنامج القبول في الجامعات. الواليات المتحدة

، سيكون عليك إكمال سنة  APالطالب الذين يرغبون في الدراسة في المملكة المتحدة ، يرجى العلم أنه بدون دورات 

تأسيس قبل الدخول في الدراسات الجامعية. الطالب الذين يرغبون في الدراسة في أوروبا ، يرجى العلم أنه بدون دورات 

AP ، .قد ال تكون مؤهال  للدراسات الجامعية ، اعتماد ا على المقرر والدولة المحددة 
 

 مستقلةالدراسة ال

في  اإلعتيادية الدروسللطالب إلنشاء وإكمال الدورات الدراسية خارج  المدرسةتمثل الدراسة المستقلة فرصة في 

 Florida Virtualأو  Virtual High School (VHS)يجب أخذ برنامج للدراسة المستقلة من خالل . المدرسة 

School (FLVS)  أو عن طريق زيارة المرحلة الثانويةويمكن الحصول على عروض الدورات التدريبية من مستشار 

 .VHS / FLVS عمواق

و  المدرسةالثانوية وهي مصممة من خالل شراكة بين  للمرحلةالدراسة المستقلة هي جزء من المناهج الدراسية الشاملة 

VHS / FLVS.  يمكن أن يحصل الطالب على دورة دراسية واحدة مستقلة كحد أقصى لكل فصل دراسي )باستثناء

من مستشار  خطيلمدة عامين( ، ويجب أن يحصل جميع الطالب على إذن  ا  إذن حاالت نادرة ، حيث يمكن منح الطالب

. يجب على الطالب تقديم اقتراح دراسة مستقلة إلى اإلدارة المدرسة والمشرف قبل التسجيل في أي دورة عبر اإلنترنت

 للموافقة عليها قبل بدء البرنامج. يجب أن تتضمن جميع مقترحات الدراسة المستقلة المكتوبة هذه العناصر:

 يقوم الطالب بتحديد أهدافه للدراسة المستقلة بوضوح. (1

 / لها.لهيقوم الطالب بشرح سبب أهمية المقرر  (2
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سيقوم الطالب بكتابة جدول زمني خطوة بخطوة يوضح كيف ومتى سينجز الطالب مهمة أخذ هذه الدورات الدراسية ( 3

 اإلضافية خالل العام الدراسي.

 سيقوم الطالب بسرد جميع الموارد الالزمة إلكمال الدورات الدراسية بنجاح.( 4
 
 
 
 

 ةمنزليال اتواجبال

ا أساسي ا من البرنامج األكاديمي على مستوى المدرسة. إحدى وسائل الحصول على  تعتبر الواجبات المنزلية تائج نجزء 

عالية هي اإلتمام المرضي للواجبات المنزلية. يمكن أن يكون الواجب المنزلي أساس ا لمتابعة الفصل ومناقشته و / أو يمكن 

ا للمعلومات واألفكار المقدمة في الفصل. تعمل ا لواجبات المنزلية على تعزيز المسؤولية الفردية ، أن يوفر تعزيز 

زلية الواجبات المنيتوقع القيام بوالممارسة المستقلة ، وعادات العمل الجيدة ، وتعمل كوسيلة ومصدر لمشاركة الوالدين. 

تم ا أنه قد يعطلة نهاية األسبوع. بمخالل في عطلة نهاية األسبوع. تتطلب المهام الطويلة والمشاريع طويلة المدى عمل 

 إجراء االختبارات يوم األحد ، فقد تكون الدراسة يومي الجمعة والسبت ضرورية ويجب توقعها.

إلى العمل خالل  APاألخرى. بشكل عام ، يحتاج طالب  الحصصواجبات منزلية أكثر من  AP / حصصتتطلب دورات

تكون على مستوى الدورات الجامعية في السنة األولى  AP حصص. تذكر أن الحصصالعطالت بسبب ضيق الوقت في 

 .من الجامعة طالب السنة األولىل، وسوف يعكس مقدار العمل وااللتزام المتوقع  

 االئتمان المدرسي الصيفي Creditخيار 

مدرسة  VHS دورات دراسية صيفية من خالل مدرسة ثانوية افتراضية ) المدرسةقد يأخذ طالب المدارس الثانوية في 

م التي ل من أجل الحصول على ائتمان للدورات التدريبية  تكميليةيمكن للطالب أخذ دورات   FLV)فلوريدا االفتراضية 

أخذ دورات عبر اإلنترنت لتعزيز دراساتهم واالستعداد للجامعة.  ا  لعام الدراسي. يمكن للطالب أيضخالل اإكمالها يتم 

تلبية المعايير  credit الصيفية عبر اإلنترنت للحصول على االئتمان بالدروسيجب على الطالب المهتمين بااللتحاق 

 التالية:

 الثانوية. المرحلةمسبقة من مستشار المدرسة ومدير  خطيةيجب أن يحصل الطالب على موافقة ( 1

أو مرتبة الشرف ، ولن  APالحصول على دورات اختيارية أو دورات باألكاديمي  التقدمالذين يبحثون عن  للطالب( 2

 .المادة المقررة من قبل المدرسةرية أو مرتبة الشرف محل رصيد تحل أي دورة اختيا

 عند االنتهاء من الدورة. المدرسةأو وثائق إلى  official Transcript رسمي كتابيجب على الطالب تقديم ( 3

 لمزيد من المعلومات. لمرحلة الثانويةايرجى مراجعة مستشار  .VHS / FLVSيجب أن تؤخذ المقررات من ( 4
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 القبول المشروط / االختبار السلوكي أو األكاديمي

مشروط ، أو يتم وضعه تحت المراقبة األكاديمية أو السلوكية ، سوف يجتمع  بقبول المدرسةعندما يتم قبول الطالب في 

مع المشرف المناسب لمناقشة شروط القبول / االختبار وتوقيع اتفاقية القبول أو عقد االختبار. يجب  /ولي األمرالطالب 

. أحد أهدافنا هو مساعدة الطالب على داخل المدرسةتحمل مسؤولية أفعالهم والتصرف بشكل مناسب  المدرسةعلى طالب 

يُظهر الطالب المسؤولية عن طريق أداء واجباتهم  على استعداد للمساهمة في المجتمع.وأن يصبحوا مواطنين مسؤولين 

 في الوقت المحدد ، وإيجاد طرق لتقديم مساهمة إيجابية في المدرسة والمجتمع. / الصفالمدرسية ، والعودة إلى الفصل
 

 / االختبار األكاديمي المادة عدم إجتيار

األساسية(  الموادفي دورة )خاصة في  F أو درجة  D يُنصح طالب المدارس الثانوية الحاصلين على درجة 

اعتماد ا على الدورة التدريبية  .VHS بتكرار الدورة عبر اإلنترنت ، خالل إجازات الصيف أو الشتاء ، من خالل 

التي فشل فيها الطالب ، قد يكون من الضروري الحصول على عالمة أعلى من أجل القبول في الدراسات 

 المدرسة.من الجامعية ، أو للتخرج 

 يهاالحصول عل  Coursesسيتعين على طالب المدارس الثانوية الذين يعانون من إخفاقات في الدورات التدريبية

عبر اإلنترنت للدورة )الدورات( ، قبل بداية العام الدراسي الجديد. خالف ذلك ، قد يتم االحتفاظ بها في مستوى 

 .للترفيعألهلية الصف الحالي الذي هم فيه إذا لم يستوفوا شرط ا

( الطالب في المرحلة الحالية في العام الدراسي التالي )طالب المرحلة االبتدائية إعادةسيتم اإلبقاء على )أو 

 المواد األساسية خالل العام الدراسي. / رسوبوالمتوسطة والثانوية مع ثالثة أو أكثر من حاالت فشل

     )أو تأجيل( طالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية الذين لديهم ثالثة إخفاقات في المواد  إعادةسيتم            

 األساسية أو أكثر خالل العام الدراسي في مستوى الصف الحالي في العام الدراسي التالي.           

 

 عالمةاسي. أي طالب حصل على سيتم مراجعة تقارير تقدم الطالب من قبل المديرين في نهاية كل فصل در

أو أقل( سيتم وضعه تحت االختبار األكاديمي  ٪59في إحدى الدورات في نهاية الفصل الدراسي األول ))رسوب( 

الذين يتعرضون لخطر  الطالب أكاديميا   مراقبة مدراء )المراحل الثالثة( يقررلما تبقى من العام. قد 

 بالطبع. /الرسوبالفشل
 

 االختبار األكاديمياإلجراء / 

 .لمراقبة بسبب تصرف سلوكي سيء من قبلهسيقوم االختبار األكاديمي باتباع نفس اإلجراء الذي يتبعه أي طالب قيد ا
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 / وولي أمره" عن طريق خطاب من المدير. سيُطلب من الطالب ةاألكاديمي المراقبةسيتم إبالغ أولياء األمور بحالة "( 1

 .ةاألكاديمي المراقبةمقابلة مدير المدرسة لمناقشة شروط 

 األكاديمي. المراقبةعقد ا يوضح توقعات الطالب وأولياء األمور والمدرسة طوال فترة  /ولي أمرهسيوقع الطالب ( 2

ن م للتقدمبعد فصل دراسي واحد ، أو في الموعد المحدد  ةاألكاديمي المراقبةيمكن سحب الطالب الذين يظلون قيد ( 3

 المدرسة.
 

 GPAالدرجات  متوسط 

تحديد فقط ل المدرسةيتم استخدام درجات الفصل الدراسي لتحديد المعدل التراكمي. يتم استخدام الدرجات المكتسبة من 

لكليات . تنظر االتاسع إلى الصف الثاني عشرمن المعدل التراكمي للطالب. يتم الحفاظ على المعدل التراكمي للصفوف 

مطلوب في بعض طلبات الكلية. من المهم أن يضع  GPAوالجامعات بعناية فائقة في المعدل التراكمي للطالب. برنامج 

 قبول أو رفض الطالب في اعتبارهم أن الكليات والجامعات األمريكية تدرس جميع سنوات الدراسة الثانوية األربع عند

، يحتاج الطالب إلى بناء سجل أكاديمي قوي. لمزيد من المعلومات حول برنامج العمل العالمي وااللتحاق للقبول مرشح 

 المرحلة الثانوية.بالكلية ، يرجى مراجعة مستشار 
 

PSAT -SAT 

          ـل مركز معتمدعتبرالمدرسة تُ في المدرسة في أكتوبر.  11و  10 للصفين  PSATالثانوية اختبار  المرحلة تقدم

PSAT     يجب على الطالب اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم ألخذ اختبارات موحدة أخرى مثلSAT  واختبارات ،

 يمكن للطالب طلب مساعدة مستشار المدرسة في التسجيل لهذه االختبارات.  ACT، و  SATموضوعات 
 
 

 خدمات استشارية

. بسرعة  حجز مواعيدفي أي وقت خالل اليوم الدراسي. يرجى  K-12يمكن للطالب تحديد موعد مع مستشار مدرسة 

العالج السلوكي المعرفي ويمكن أن تتناول موضوعات إما أكاديمية أو اجتماعية / عاطفية.  فيخدمات االستشارة  تتناول

 يمكن للوالدين الذين يرغبون في تحديد موعد مع مستشار المدرسة االتصال بالمدرسة.

باه إلى الثانوية ، يرجى االنت بالمرحلةالطالب الذين يرغبون في الحصول على دعم التطبيق الجامعي من مستشار التوجيه 

اإللتزام  يرجىأن قوائم الجامعة والتطبيقات ، ودعم السيرة الذاتية ، وتحرير المقاالت الشخصية يستغرق بعض الوقت. 

يجب إحضار المواد للمراجعة أو اإلكمال قبل أسبوع أو  نوية في الموعدد المحدد .بتسليم الوثائق إلى مستشار المرحلة الثا

 أسبوعين من المواعيد النهائية لتقديم الطلبات ، كحد أدنى ، لضمان قدرة الطالب على إرسال موادهم في الوقت المحدد.
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 سياسة استخدام التكنولوجيا 

 لمدرسةامن عملية التعليم. تلتزم  ا  حيوي ا  شبكة المدارس واإلنترنت جزءالل أصبحت المعلومات والتفاعالت المتاحة من خ

بتوفير الوصول اآلمن إلى أجهزة الكمبيوتر وخدمات الشبكة واإلنترنت. من المتوقع أن يتخذ المستخدمون خيارات مناسبة 

 .لمدرسةاكما هو الحال في أي مكان داخل  ا  مدرسة ، تمامعند استخدام الموارد التكنولوجية لل

. يمكن أن يكون لالستخدام غير المالئم لالتصاالت اإللكترونية في المدرسةيجب أن يمتد السلوك المناسب إلى ما بعد 

المنزل تأثير سلبي على المناخ المدرسي. يتحمل اآلباء مسؤولية مراقبة استخدام الطالب للكمبيوتر في المنزل ، ويتحمل 

الت. يجب على الطالب الذين يحضرون أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم أو الطالب مسؤولية اإلبالغ عن المشك

غيرها من األجهزة التكنولوجية إلى المدرسة اتباع سياسة االستخدام المقبول لنظام المعلومات اإلدارية. باإلضافة إلى ذلك 

 الفيروسات.، يجب أن تتمتع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الشخصية بحماية نشطة وحديثة من 

خالل اليوم الدراسي ما لم يطلب ذلك على وجه التحديد  األذنال يُسمح باستخدام األجهزة اإللكترونية / الهواتف وسماعات 

 منهالمدرسة ، وأنه ال يمكعند دخول مبنى  مبإغالق هواتفه بلطف إبنك/إبنتك. يرجى تذكير الهيئة التدريسيةأحد أعضاء 

، ما لم يأذن به أحد أعضاء هيئة التدريس لألغراض األكاديمية. أي طالب  إنتهاء الدوام المدرسيمرة أخرى إال بعد  متشغيله

 ، باإلضافة إلى تلقي أحد الوالدينوإعادتها إلى  األذنال يلتزم بهذا الطلب سيتم مصادرة األجهزة اإللكترونية / سماعات 

 اإلجراءات التأديبية المناسبة.
 

 غير مقبولة:بطريقة  تكنولوجيا الم استخدا

 .استخدام لغة غير الئقة• 

 .الذهاب إلى مواقع الويب غير المناسبة• 

تنزيل أو تحميل ملفات غير أكاديمية ، بما في ذلك ملفات الند للند أو بت تورنت أو الموسيقى أو الفيديو أو ملفات • 

 .البرمجة

 .الكمبيوتر المدرسيةتثبيت البرامج الشخصية على أجهزة • 

 .إتالف أو تغيير معدات أو ملفات التكنولوجيا• 

 .القرصنة أو أي أعمال ضارة أخرى ، بما في ذلك التحايل على مرشحات اإلنترنت أو استخدام الوكالء• 

 .انتهاك قوانين حقوق النشر عن طريق النسخ غير المصرح به للبرامج ، أو تنزيل الصور أو مقاطع الفيديو• 

 .سرقة أدبية •

 .مضايقة أو إهانة أو مهاجمة اآلخرين• 

 .الكشف عن كلمات المرور أو المعلومات الشخصية أو استخدام حساب شخص آخر• 
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 .إهدار الموارد عن قصد مثل الطابعة والحبر والورق• 

 .لعب األلعاب عبر اإلنترنت• 

 

 

 عواقب االستخدام غير الالئق:

 .، وكذلك اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية أخرى إمتياز إستخدام التكنولوجياإلى فقدان  المخالفاتقد تؤدي 
 

 :تحذيرات / تنويه

، بما في ذلك األجهزة  المدرسةمراقبة استخدام الطالب لجميع المعدات التكنولوجية في حرم  المدرسةيحق لموظفي 

اإللكترونية الشخصية. قد يشمل ذلك فحص ملفات الطالب ورسائل البريد اإللكتروني المخزنة على أجهزة الكمبيوتر 

 احتياطات المدرسةعن بعد دون علم الطالب. سوف تتخذ  المدرسةوالهواتف. يمكن مالحظة عمل الكمبيوتر على شبكة 

المناسب لشبكات الكمبيوتر. في النهاية ، يتحمل كل فرد مسؤولية االطالع على هذه  معقولة لضمان األمن واالستخدام

 اإلرشادات طوال العام الدراسي إذا لزم األمر.
 

 الشرف والسلوك واالنضباط

 المبادئ التوجيهية:

  لى باإلضافة إومسؤولياتهم ، هم لة بما في ذلك حضور الطالب وحقوقذات الص المدرسةتدعم هذه الوثيقة سياسات

 توقعات سلوك الطالب ونتائجها.

   تكنولوجيا المعلومات.قواعد إستخدام يجب قراءة هذه الوثيقة باالقتران مع الوثائق األخرى ذات الصلة مثل 

   والسماح  م بشكل أساسيمن المتوقع من الطالب والموظفين التمسك بهذه القيم لضمان التركيز على التعليم والتعل

 فرصة للتفوق.للطالب بكل 

   الطالب مسؤولون عن تصرفاتهم. هذا يعني أنهم يجب أن يفهموا أنهم سيُحاسبون وسيواجهون عواقب للسلوكيات

 غير الالئقة.

   من المفهوم أن الطالب ، مثل البالغين ، سيتخذون القرارات ويتخذون إجراءات في أوقات غير مناسبة أو غير

 من خالل هذه اإلجراءات. يتم أخذ الدروسحكيمة ، ويمكن أن 

  .ا  عواقب السلوك غير الالئق ، قدر اإلمكان ، تكون فورية ، نسبية ، متسقة ، تراكمية ويتم تنفيذها دائم 

ا ،  اإلنسجامعلى الرغم من أن  عنصر أساسي عند إدارة سلوك الطالب ، فمن المفهوم أن كل حالة فريدة من نوعها. وأيض 

 والمجتمع المحلي والبيئة األوسع عند تطبيق هذه السياسة وإجراءاتها.مدرسة اليجب مراعاة مجتمع 
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، أو عند حضور أي نشاط  )مع المدرسة( السفر أو اليوميةإدارة سلوك الطالب قابلة للتطبيق خالل ساعات الدراسة • 

 مرتبط بالمدرسة.

يتوقف عند بوابات مدرستنا ، وال يتوقف الطالب  م الطالب ال، فإن دعمنا وتوجيهنا واهتمامنا بتعل   المدرسةوفق ا لسياسة • 

ا في مجتمع  . يجب أن يخضع الطالب الذين يمارسون نشاط ا غير المدرسةعندما يغادرون  المدرسةعن كونه عضو 

 .المدرسةقانوني أو أعمال تخويف أو عنف جسدي للسياسة التأديبية المدرسية المناسبة التي تشكل سلوك ا داخل 

تعلق تأي مسألة انضباط أمر حتمي ، ولكن سيتم إبالغ األطراف ذات الصلة بالطالب الذي يشارك في مشكلة السرية في • 

 نضباط ، حتى يكونوا على علم لدعم الطالب إذا لزم األمر.اإلبالسلوك و

عضاء مجتمع أ ة المشتركة بين جميعالثقة المتبادلة والصدق ضروريان في بيئة تعليمية. تجسد هذه الروح القيم األساسي

. تحدد إرشادات الصدق األكاديمي أهمية ومعنى الصدق األكاديمي وتوضح التوقعات الموضوعة على الطالب ةالمدرس

وأولياء األمور واإلداريين والمدرسين وتوضح مجموعة من العواقب. المعتقدات األساسية الكامنة والمنعكسة في هذه 

 الوثيقة هي:

 بالمسؤولية والنزاهة والمجتمع والتعاطف على األخالقيات األكاديمية الصادقة في مدرستنا. الخاصة المدرسةتشجع قيم • 

 لكل طالب الحق في بيئة أكاديمية خالية من جميع المظالم الناجمة عن خيانة األمانة األكاديمية.• 

 في نزاهتها األكاديمية.المدرسة يساهم جميع أعضاء مجتمع • 

 في دعم وصياغة مبادئ وتوقعات األمانة األكاديمية. المدرسة ينبغي إشراك جميع أعضاء مجتمع • 

 

 فيما يتعلق باألمانة األكاديمية: المدرسةوقعات مجتمع ت

  من خالل: نظام المدرسةسيقوم كل طالب بالحفاظ على النزاهة األكاديمية ودعمها في 

  •تجنب جميع أشكال سوء التصرف وتجنب  -ختبارات المعينة بطريقة مشرفة إكمال جميع األعمال واألنشطة واإل

 التواطؤ.

 .فهم المبادئ التوجيهية "الصدق األكاديمي" على مستوى المدرسة وإرشادات تعيين المعلم الفردية 

   ات دأي شيء قد يكون غير واضح بشأن المهمة ، فيما يتعلق بكيفية تطبيق هذه اإلرشاالتواصل مع المعلم في

 عليها.

 .تشجيع زمالئه الطالب على دعم هذه اإلرشادات وااللتزام بها 

 ودعمها من خالل: المدرسةسيحافظ كل معلم على النزاهة األكاديمية في نظام 

 .عرض مبادئ الصدق األكاديمي على مستوى المدرسة بشكل واضح إلظهار كيفية تطبيقها على صف هذا المعلم 
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               توفير مبادئ توجيهية صريحة للعمل على المهام في كل فئة ، ال سيما تقديم أمثلة على التعاون المقبول )إن وجد( •       

 مقابل التواطؤ.

 .المخالفاتاإلبالغ بشكل مناسب عن جميع •      

 ختبار.وسالمة عملية اإل /الصفوفالفصول في الحفاظ على اليقظة •      

 الدراسية. المواداستخدام وحدود وسائل الدراسة المسموح بها في شرح •      

 نتحال.ت المناسبة للتدريس والكشف عن اإلاستخدام األدوا•      

 ويدعمها من خالل: المدرسةسيحافظ كل مسؤول على النزاهة األكاديمية في نظام 

إتاحة نسخة من هذه الوثيقة لجميع الطالب والمعلمين وأولياء األمور على الموقع الرسمي للمدرسة: •     

www.misqatar.com 

 تسهيل المحادثات والتفكير في الصدق األكاديمي.• 

 المبادئ التوجيهية األكاديمية الصدق. مع مخالفةإدارة عواقب عادلة ومتسقة • 

 .االحتفاظ بسجالت االنتهاكات• 

 تشجيع الطالب على دعم هذه اإلرشادات وااللتزام بها.• 

 .المدرسةمع رسالة وقيم التعليمية ضمان توافق العملية • 

 من خالل: المدرسةعلى النزاهة األكاديمية في  ولي األمرسوف يحافظ 

 المعلمين الفردية. /لصفوف التعرف على إرشادات الصدق األكاديمي لفصول• 

 متثال لهذه اإلرشادات.الصدق ويتوقع من الطالب اإل ريقد   ولي األمرمساعدة الطالب على فهم أن • 

 إرشادات الصدق األكاديمي. مخالفة المترتبة علىدعم فرض النتائج • 

تقديم المساعدة في المهام في المنزل ، فقط إذا كان واثقا من أن إرشادات المعلم إلنجاز المهمة لم تشر إلى مثل هذه • 

 .المساعدة 

 صراحة ما يلي: تمنع المدرسةإرشادات الصدق األكاديمي في  إن

 غشال

ميزة غير عادلة في أي عمل أكاديمي. الغش ينطوي على إعطاء وتلقي و / أو محاولة تقديم مساعدات غير مصرح بها أو 

 تتضمن هذه األفعال ، على سبيل المثال ال الحصر:

 .التحدث أو استخدام العالمات أو اإليماءات أثناء االختبار أو االختبار أو الفحص• 

 .النسخ من طالب آخر أو السماح بالنسخ• 

 .ين الذين لم يأخذوا التقييم بعدالكشف عن أو مشاركة المعلومات في اختبار أو اختبار مع اآلخر• 
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 .تقديم مهمة مكتوبة مسبق ا في أوقات يفترض فيها أن تكون هذه المهام مكتوبة في الفصل• 

 .تجاوز الحدود الزمنية لالختبارات أو االختبارات القصيرة أو الواجبات المحددة دون إذن• 

أو المالحظات أو الكتب أو البيانات أو أي معلومات أخرى حيازة أو استخدام أدوات الدراسة أو األجهزة اإللكترونية • 

 غير مصرح بها

 .تزوير على جهاز الكمبيوتر •

 .تخريب المشاريع أو تجارب الطالب اآلخرين• 

 .تصنيع البيانات أو المعلومات• 

ا ، الذي تم تقييمه مسبق  العرض التقديمي كعمل "جديد" تم تقديمه مسبق ا لدورة أخرى / أي رغبة في إعادة تقديم العمل • 

 .جزئي ا أو كلي ا ، يجب أن يوافق عليه المعلم مسبق ا

 تلقائي ا في االمتحان.  F  رجةد في أحداالختبارات ، فسوف يضمن ذلك يغش إذا تم القبض على الطالب وهو 
 

 سرقة أدبية

مثل نسخ اللغة أو الهيكل أو البرمجة أو رمز الكمبيوتر أو الرسوم البيانية أو الصور المرئية أو  مخالفاتنتحال يتضمن اإل

ا أي استخدام غير مصرح به للملكية  الموسيقى أو األفكار و / أو أفكار اآلخر وعرضه كعمل خاص به. ويشمل أيض 

الرسوم البيانية أو الصور المرئية من اإلنترنت  الفكرية. يجب أن يكون الطالب مدركين بشكل خاص أن أخذ المعلومات أو

نتحال في كثير من األحيان بسبب عدم كفاية إعادة الصياغة أو عدم فهم يحدث اإل، قد ينطوي على "سرقة" الملكية الفكرية 

 .أنه حتى عندما تم إعادة صياغة أفكار أخرى بشكل جيد 
.  

 

 تزوير / الكذب

لفظي ا أو كتابي ا ، فيما يتعلق بأي ظرف من الظروف ذات الصلة بالعمل األكاديمي يشمل التزوير بيان أي كذب سواء 

 للشخص. تتضمن هذه األفعال ، على سبيل المثال ال الحصر:

 .تزوير التوقيعات الرسمية• 

 .العبث بالسجالت الرسمية• 

 بعد فترة االختبار أو تاريخ استحقاق المهمةإضافة معلومات عن العمل األكاديمي أو حذفها أو معالجتها بطريقة احتيالية • 

 .الكذب أو عدم إعطاء معلومات كاملة للمعلم• 

 المطالبة بالمرض الكتساب وقت إضافي للتحضير لالختبارات أو االختبارات أو المهام المستحقة• 

 سرقةال
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غير الئق ، والعمل المدرسي أو مواد شمل السرقة أخذ ، دون الحق أو إذن للقيام بذلك ، بقصد الحفاظ على أو استخدام ت

 أخرى. تشمل هذه األفعال على سبيل المثال ال الحصر:

  .سرقة نسخ من االختبارات• 

 .الوصول بشكل غير قانوني إلى مفتاح إجابات المعلم لالختبارات • 

 .المعلم للكتاب المدرسي نسخةسرقة • 

 .لطالب آخرسرقة الواجبات المنزلية • 

 .ات الشخصية لشخص آخرسرقة الممتلك•

 

 

 

 الملحقات

 سوف تشمل الصفحات التالية:

 اليوميالجدول الزمني -

 أرقام الهواتف الرئيسية-

 الهيكل التنظيمي-

 إرشادات وسياسات الرسوم المدرسية-

 سياسة الحافالت المدرسية-

 سياسة الجهاز الرقمي-

 2021-2020التقويم المدرسي -
 

 

 الجدول اليومي للحصص

 

 الروضة

Assembly Period 1 Recess Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 

7:15 - 7:55 8:00 - 8:45 8:45 - 9:30 9:30 - 10:15 
10:15 - 
11:00 

11:00 – 
11:45 

11:45 – 
12:30 

 

 المرحلة اإلبتدائية

Period 
1 

Period 
2 

Recess 
Period 3 

Period 
4 

Period 
5 

Period 
6 

Period 
7 

Dismissal 

7:15 – 
8:10 

8:15 – 
9:10 

9:15 – 
10:05 

10:10 – 
11:00 

11:05 – 
11:55 

12:00 – 
12:55 

1:00 – 
1:55 

2:00 
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 المرحلة اإلعدادية

 

Period 
1 

Period 
2 

Period 
3 

Recess 
Period 4 

Period 
5 

Period 
6 

Period 
7 

Dismissal 

7:15 – 
8:10 

8:15 – 
9:10 

9:15 – 
10:05 

10:10 – 
11:00 

11:05 – 
11:55 

12:00 – 
12:55 

1:00 – 
1:55 

2:00 

 

 المرحلة الثانوية

Period 
1 

Period 
2 

Period 
3 

Period 
4 

Recess 
Period 5 

Period 
6 

Period 
7 

Dismissal 

7:15 – 
8:10 

8:15 – 
9:10 

9:15 – 
10:05 

10:10 – 
11:00 

11:05 – 
11:55 

12:00 – 
12:55 

1:00 – 
1:55 

2:00 
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 الهيكل التنظيمي لمدرسة الشرق األوسط الدولية للعام األكاديمي 2021-2020

 
 

 

 

 أرقام التواصل

 

 مدرسة الشرق األوسط الدولية

Address:      P.O. Box 269 – Doha, Qatar 
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Telephone:  (974) 4444-9892 / 4441-6453 
Fax:             (974) 4431-4988 
Website:      www.misqatar.com 
 
Direct Extensions 

Front Office:  Dial ext. 0 
General inquiries, appointment requests (teachers and 

Principals) 

Accounts:  Dial ext. 102 
School fees/invoices, bus transportation, school books, 

uniform, transcript of records 

Admin/Admissions:  Dial ext. 110 
Admissions, newsletters/memos, certificates of registration, 

appointment requests (Head of School and Chairman) 

HR & Database/Records:  Dial ext. 103 Job vacancies, staff and student records, MOE registration 

School Clinic:  Dial ext. 112 Kindergarten Department: Dial ext. 116 

 

 إرشادات وسياسات الرسوم المدرسية

 - / QR. 204: إمتحان القبول/  الطلبرسوم  

مستحق الدفع عند تقديم كل طلب ووثائق. هذه الرسوم غير قابلة لالسترداد ، حيث تغطي تكلفة اختبار ومراجعة طلب 

 الطالب.

 - / QR. 2550رسوم التسجيل: 

 لمتقدم.تدفع عند تأكيد القبول في المدرسة. هذه الرسوم غير قابلة لالسترداد ، لضمان حجز مقعد للطالب ا

 - / QR. 1020وديعة التأمين:  

، بعد خصم أي خسارة أو تلف في  للمدرسةيتم سداده مع الرسوم الدراسية التي يتم استردادها عند مغادرة الطالب 

 لتجهيزات التي قد يتحملها الطالبالممتلكات المدرسية بما في ذلك الكتب واألثاث وا

 - / Qrs. 1000إعادة إيداع: 

من لمبلغ امستحق في وقت إعادة التسجيل لتأمين مقعد لطفلك للعام الدراسي المقبل. سيتم خصم هذا  طالب مبلغيدفع لكل 

 الرسوم الدراسية.

الرسوم الدراسية: الفواتير على أساس سنوي ، تدفع في دفعتين. كل دفعة مستحقة قبل بداية كل فصل دراسي. هذه الرسوم 

 لفصل الدراسي.غير قابلة لالسترداد بمجرد بدء ا

 سبتمبر( 1الدفعة األولى: بحلول شهر سبتمبر )شيك مؤجل بتاريخ • 

 فبراير( 1الدفعة الثانية: بحلول شهر فبراير )شيك مؤجل بتاريخ • 

 الرسوم الموحدة ورسوم الكتب: يتم دفعها مع رسوم الفصل الدراسي األول• 

 قاقها.سيتم إيداع الشيكات المؤجلة في البنك في تاريخ استح• 

http://www.misqatar.com/
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قد يتم منع الطالب من الدخول إلى فصولهم إذا لم يتم تسديد الرسوم المطلوبة. لذلك ، يجب دفع جميع الرسوم المستحقة • 

 عن المدة بالكامل )سواء نقد ا أو بشيكات(.

  :رسوم الكتابQR. 1530 / - 

المدرسية في حالة جيدة وال تحتاج إلى مستحق مع الرسوم الدراسية وغير قابلة لالسترداد. سيتم إصدار جميع الكتب 

 إعادتها في نهاية العام الدراسي.
 

 الشيكات المرتجعة

 في حالة )الشيكات المرتجعة( ألول مرة ، سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية:

 سيتم استدعاء الوالد أو سيتم إرسال رسالة نصية إلبالغ الوالد بالدفع في غضون يومين.. 1

الدفع خالل اليومين ، سيتم إعادة إرسال الشيك إلى البنك مرة أخرى. وإذا تم إعادة التحقق من الشيك في حالة عدم . 2

 للمرة الثانية ، فسيتم إرساله إلى القسم القانوني التخاذ اإلجراء المطلوب.

 خالل فترة السداد ، سيتم اتخاذ التدابير التالية:. 3

 .شهادة الطالبإستالم ب لولي أمر الطالبأ. لن يُسمح 

 ب. لن يتم تسجيل الطالب للعام الدراسي المقبل.

 ج. لن تصدر المدرسة شهادة مغادرة ، في حال رغبته في مغادرة المدرسة.
 

 إذا كانت هناك شركة تغطي الرسوم الدراسية للطالب

 مفاده أن الشركة ستتحمل جميعستتابع المدرسة مباشرة مع الشركات بعد أن يقدم أولياء األمور خطاب ا من صاحب العمل • 

 الرسوم المدرسية.

 أية تقارير أو الشهادةإذا فشلت الشركة في دفع الرسوم المدرسية المطلوبة في الوقت المحدد ، فلن تصدر المدرسة • 

 ، وشهادة المغادرة. المدرسية
 

 أحكام وشروط

الطالب ، الذين لم يدفعوا الرسوم في الوقت المحدد  تحتفظ المدرسة بالحق في قبول الطالب من قائمة االنتظار بدال  من• 

 وفق ا للجدول الزمني.

إلى آخر ،  طالبيتم التعامل معه بشكل فردي. ال يمكن تحويل أي رسوم من  طالبتجدر اإلشارة إلى أن تسجيل كل • 

 حتى داخل األسرة.

 ة:ستقوم المدرسة فقط برد الرسوم الدراسية وفق ا للشروط واألحكام التالي
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: رسوم الفصل الدراسي الكامل قابلة لالسترداد بعد خصم رسوم التسجيل ورسوم الطلب إذا تم إخطار ٪ 100استرداد • 

 إدارة الشؤون المالية / كتابيا بسحب الطالب قبل بدء الفصل الدراسي.

لفصل الدراسي ، وفقا للجدول : لن يتم رد أي رسوم إذا تم إخطار إدارة الشؤون المالية وسحب الطالب بعد بدء ا٪ 0رد • 

 الزمني.

 أو طرد الطالب. سيتم توزيع هذا المبلغ وفق ا لحضور الطالب.ء الدراسية فقط بسبب السلوك السي يتم رد الرسوم• 

 تحتفظ المدرسة بالحق في اتخاذ أي إجراء مطلوب بسبب عدم دفع الرسوم ، وفق ا للسياسة المذكورة أعاله.• 

 
 

 الحافالت المدرسيةإستخدام سياسة 

تمشيا مع مسؤولية المدرسة عن صحة وسالمة الطالب في رعايتها ، يجب اتباع القواعد التالية من قبل جميع ركاب 

 الحافالت المدرسية من وإلى المدرسة أو لخدمات النقل األخرى التي ترعاها المدرسة:

 

 حافلة المدرسة: قواعد إستخدام

 عن الحافلة وجميع ركابها ، الذين عليهم اتباع تعليمات وتوجيهات السائق.أ( سائق الحافلة هو المسؤول 

 ب( سيكون الطالب مهذبين للزمالء وسائق الحافلة.

 .يلحق بالحافلة من قبل أوالدهمج( اآلباء واألمهات هي المسؤولة عن أي ضرر 

 خصصة لهم.الم المنطقة السكنيةد( على الطالب ركوب الحافلة المخصصة لهم وتصريفها في 

 الحافالت المحددة في الوقت المحدد. موقفهـ( سيكون الطالب في 

 و( سوف يتبع الطالب قواعد السالمة في محطات الحافالت ، على وجه الخصوص:

أ. مع اقتراب الحافلة المدرسية من محطة للحافالت ، يجب على الطالب الوقوف واالنتظار على مسافة آمنة حتى تتوقف 

 ا ويفتح الباب قبل االقتراب من الحافلة ؛ يجب على الطالب عدم التدخل مع أي شخص يمر من أو إلى مقعد.الحافلة تمام  

 ز( لن يقف الطالب أثناء تحرك الحافلة.

 ح( سيتم فتح باب الطوارئ فقط في حاالت الطوارئ.

 الطالب المخصصون للمقعد بواسطة سائق الحافلة يجلسون فيه.( 1

 الحافلة المدرسية. داخل اغير مسموح به المشاجراتي( 

 .يسمح برمي األشياء من الحافلةك( لن 

 اآلالت الموسيقية في الحافلة.ب للطالب باللعب يسمحل( لن 

   الحافلة. داخل سمح باألكلم( لن ي
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 الحافلة المدرسية: مخالفة قواعد ركوبجراءات التعامل مع إ

الحافلة إلى جانب الطريق وإيقاف الحافلة مع وميض أضواء الخطر. أ( عند وقوع حادث ، يقوم السائق بسحب 

سيحذر السائق الشخص المعني )األشخاص المعنيين( من أجل إيقاف سوء سلوكهم والمتابعة في الطريق ، إذا 

أمكن ذلك. ال يجوز ألي سائق أن يرفض النقل إلى طالب معين من قبل المدرسة على أنه يتمتع بامتياز الركوب ، 

 كما ال يجوز للسائق تفريغ أي طالب في طريقه ، إال إذا كانت نقطة التوقف المعتمدة للطالب.

ا عن جميع حاالت  واألضرار التي لحقت بالحافلة  مخالفة قواعد ركوب الحافلةب( يجب على السائق اإلبالغ فور 

 إلى مشرف المدرسة كتابة  باستخدام النموذج المناسب.

 مع مدير المدرسة ما إذا كان سيتم تعليق الطالب من ركوب الحافلة. ج( يحدد مشرف المدرسة

 .د( سيقوم سائقو الحافالت بإصدار تحذيرات شفهية للطالب قبل كتابة تقرير الحادث     

 

ا )تحذي ا( ر  يتم كتابة تقارير الحوادث وفق ا لتقدير سائق الحافلة. في كل حالة ، سيقوم سائق الحافلة بإعطاء الطالب تحذير 

شفهي ا حتى يفهم الطالب أن ما يفعله هو صرف انتباه السائق. أي قواعد ولوائح يتم كسرها تعتبر حادثة ويمكن اإلبالغ 

النسخة األصلية  تحويل( للوثائق. يتم 3عنها على هذا النحو. يتم إعداد تقارير الحوادث بنموذج أصلي وثالث نسخ )

والنسخة الواحدة إلى المدير. يرسل مدير المدرسة رسالة واحدة إلى أولياء األمور ويرسل رسالة إلى المشرف على 

ا اإلجراء الذي اتخذته المدرسة بشأن  الطالب في الحافلة المدرسية. سيقوم  مخالفة قواعد ركوب الحافلةالحافالت ، موضح 

 ية إلى المشرف على الحافالت ، وستذهب النسخة الثالثة إلى الملف الرسمي للنقل المدرسي.السائق بتسليم النسخة الثان

 ب( سيتم إيقاف الطالب عن ركوب الحافلة بسبب المخالفات التالية:

 اإليماءات أو الشتائم الفاحشة لسائق الحافلة- 

 ضرب سائق الحافلة- 

 عن طريق رميه بأي شيء.إصابة سائق الحافلة - 

 الحافلة المدرسية داخل زعاجاإل- 

 فتح باب الطوارئ- 

 ثالثة تقارير الحوادث- 

 الحافلة المدرسية داخل إشعال أعواد ثقاب-

 التدخين في الحافلة المدرسية-

 / شجارقتال- 
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 عدم الجلوس في المقعد المخصص-

 حيازة سالح غير مصرح به مثل السكين ، إلخ.-

ركوب الحافلة ، بعد إخطار أولياء األمور ، ركوب أي حافلة مدرسية من وإلى ج( لن يُسمح للطالب الموقوفين عن 

 المدرسة. يتوقع من الوالدين توفير وسائل النقل الخاصة بهم.

 [قسم المحاسبة -: السيد سبيلمع الشخص المسؤول عن الباصات لالتصال]
 

 ةالرقمي إستخدام األجهزةسياسة 

 لألغراض التعليميةسيتم استخدام األجهزة الرقمية 

تم إنشاء الوصول إلى الشبكة / اإلنترنت لألغراض التعليمية والبحثية بما يتفق مع رسالة وأهداف المدرسة التعليمية. • 

 يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا الطالب وفق ا لقواعد المدرسة ، وسياسة المدرسة ولوائحها.

 و امتياز وليس حق ا.استخدام التكنولوجيا الشخصية في المدرسة ه• 

 قد يؤدي االستخدام غير المالئم إلى إلغاء هذه االمتيازات و / أو االنضباط. 

 المسؤوليات

المستخدم مسؤول عن جميع تصرفاته وأنشطته التي تشمل التكنولوجيا ، بما في ذلك التكنولوجيا المحمولة الشخصية. • 

 ال الحصر ما يلي:تتضمن أمثلة مسؤوليات المستخدم على سبيل المثال 

 .استخدام أجهزة الكمبيوتر أو غيرها من التكنولوجيا بإذن المعلم واإلشراف عليها• 

 .استخدام التكنولوجيا الشخصية المسموح بها فقط لألغراض التعليمية وفي المناطق المحددة وفي أوقات محددة• 

 إعتراف:

يجب على الطالب وأولياء أمورهم توقيع نماذج موافقة / اعتراف المستخدم حتى يتمكن أي طالب من الوصول إلى • 

مكتوب الستخدام الطالب للتكنولوجيا  من ولي األمرالتكنولوجيا المدرسية و / أو استخدامها. يجب الحصول على إذن 

 الشخصية في المدرسة.

وجيا بطرق أكاديمية صادقة في جميع األوقات ، ويُحظر عليهم استخدام التكنولوجيا يجب على الطالب استخدام التكنول• 

للمشاركة في الغش أو مساعدة الطالب اآلخرين في الغش أو الحصول على ميزة أكاديمية غير عادلة ألنفسهم أو لآلخرين 

 بما في ذلك التالعب بالصف.

 وك طالب المدارس.سوف يستخدم الطالب التكنولوجيا وفق ا لقواعد سل• 

وقد  موجودة في قواعد المدرسةهذه السياسة أو اللوائح أو أي سياسة أو الئحة أخرى  يخالفيُحظر سلوك الطالب الذي 

 الكمبيوتر. إستخدام أو إلغاء امتيازات وقيفه عن الدراسةدي إلى تأديب الطالب و / أو تيؤ
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موافقة المعلم واإلشراف عليها وبعد تلقي التعليمات في البيئة يجوز للطالب استخدام أجهزة التكنولوجيا الشخصية ب• 

 اآلمنة. ال يجوز للطالب استخدام أجهزتهم الشخصية في المدرسة إال في أوقات محددة وفي أماكن مخصصة.

 ييحظر على الطالب استخدام األجهزة الشخصية التي يتم الوصول إليها من خالل شبكاتهم الشخصية أثناء تواجدهم ف• 

 المدرسة.

 لجلب واستخدام أجهزتهم اإللكترونية الشخصية في المدرسة. خطي من ولي األمر إذن• 

يمكن إحضار األجهزة اإللكترونية الشخصية واستخدامها في المدرسة لألغراض التعليمية فقط. استخدام األجهزة • 

الشخصية في المدرسة هو امتياز. وفق ا لذلك ، قد يخضع الطالب الذين ينخرطون في استخدام األجهزة الشخصية في 

بطريقة أخرى السياسة المدرسية وفي مثل هذا االستخدام  ونيخالفالمدرسة خالل اليوم الدراسي ألغراض غير تعليمية أو 

/ أو يخضعون لالنضباط ما يصل إلى بما في ذلك الطرد وفقا لسياسات المدرسة المعمول  يفقد حقه في إستخدام التكنولوجيا

 بها.

لغش أو لتكنولوجيا في ايجب على الطالب استخدام التكنولوجيا الشخصية بطرق نزيهة أكاديميا  ويحظر عليهم استخدام ا• 

مساعدة الطالب اآلخرين في الغش أو الحصول على ميزة أكاديمية غير عادلة ألنفسهم أو لآلخرين بما في ذلك التالعب 

 .بالصف

 يجب أن يحصل الطالب الذين يستخدمون األجهزة الشخصية على إذن من مدرسهم قبل استخدام الجهاز.• 

 

ا لتعل  يمات المعلم إلغالق أي جهاز أو وضعه في مكان بعيد.يجب أن يمتثل الطالب فور 

 . ومع ذلك ، تقع مسؤولية الحفاظ على أمانواضحا  على تمييز أجهزتهم بطريقة تجعل التعرف عليها  الطالبيتم تشجيع • 

مسؤولية فقدان أو تلف أو سرقة األجهزة الشخصية المستخدمة في المباني  المدرسة. لن تتحمل الطالبالجهاز على عاتق 

ا باستخدام نفس اإلجراءات التي تتبعه مكتب اإلدارةالمدرسية. في حالة سرقة الجهاز أو تلفه ، سيتم التعامل معه من خالل 

 الشخصية األخرى المسروقة أو التالفة. في حالة سرقة أو فقدان األغراض

استخدام األجهزة ألغراض غير مناسبة ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: استخدام تطبيقات خارج ال يجوز • 

تعليمات المعلم )األلعاب ، البريد اإللكتروني ، إلخ ...( ، تخزين أو نقل مواد غير مشروعة أو غير قانونية ، المضايقة أو 

مناسبة الرسائل أو الغش في المهام أو القرصنة أو توزيع الفيروسات التنمر أو التمييز ضد اآلخرين ، إرسال رسائل غير 

 .، إلخ الدوام المدرسيمواد ضارة أخرى أو الوصول إلى مواقع التواصل االجتماعي المعتمدة أو غير المعتمدة أثناء  ةأو أي

 إذا تمت مصادرة الجهاز ، فسيتم إعادته وفق ا لسياسات وأنظمة المدرسة المعمول بها.• 

يجب إحضار األجهزة الشخصية إلى المدرسة ببطارية مشحونة بالكامل ، حيث ال توجد منافذ كافية للسماح بالشحن في • 

 الشخصية. لألجهزة. المدرسة ليست مسؤولة عن توفير شحن /الصفوفالفصول 
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محدد من المعلم أو اإلدارة  لن يتم استخدام الكاميرا الموجودة في جهاز شخصي أثناء وجوده في مكان المدرسة دون إذن• 

 ويجب أن يكون أي استخدام وفق ا لقواعد وسياسات المدرسة.

القواعد المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الشخصية أو سياسات المدرسة المعمول بها ، يخضع لفقدان  يخالفأي مستخدم • 

ها في سياسة المدرسة ، أو قواعد سلوك التكنولوجيا والخيارات التأديبية األخرى المنصوص علي إستخدام امتيازات

 الطالب ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، تعليق و / أو طرد.

 

 عندما يستخدم الطالب التكنولوجيا الستكمال المشروعات / المهام البحثية: 

 قد تكون ملك ألناسعبر اإلنترنت هي  المصادرمن المتوقع أن يحترم الطالب الملكية الفكرية: يفهم المستخدمون أن • 

. يطلبون إذن ا الستخدام الموارد حسب الضرورة ، ويستشهدون بشكل مناسب بأي استخدام للمواقع والكتب آخرين

 والوسائط وما إلى ذلك وااللتزام بقواعد االستخدام العادل.

ج لطبع والنشر. يبحثون عن إذن الستخدام البرنامحماية الملكية الفكرية: يلتزم المستخدمون بقوانين واتفاقيات حقوق ا• 

 والوسائط التي ينتجها اآلخرون. يتصرفون بنزاهة.

 

 .أوال  لن يُسمح ألي طالب باستخدام التكنولوجيا الشخصية في المدرسة دون توقيع االتفاقية أدناه 
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 رارــــــــــــإق

 2021-2020 الطالب -ولي األمر  / كتيب دليل

 

 

وأولياء األمور بقواعد المدرسة  طالب/ طالبة، من المتوقع أن يلتزم كل  مدرسة الشرق األوسط الدوليةكطالب في 

أي سياسات مدرسية سيكون له عواقب وخيمة وقد يؤثر في النهاية على استمرارية  مخالفةااللتزام أو  عدموأنظمتها. إن 

 .المدرسةتعليم الطالب في 

تتوفر جميع المعلومات حول السياسات واإلجراءات المدرسية لك عبر هذا الكتيب. يمكنك عرض و / أو تنزيل الكتيب ]

  www.misqatar.comأو من موقع المدرسة:  One Driveمن 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------- 

 

لمعلومات الواردة في أدناه لإلقرار بأنهم قد قرأوا وفهموا ا التوقيعألغراض التوثيق ، يرجى من أولياء األمور والطالب 

 :الدليلهذا 
 
 

                                     إسم الطالب: _____________________________________ الصف: _____________________                                                   
 
 

 توقيع الطالب على اإلقرار:_____________________________
 
 

____________________توقيع ولي األمر على اإلقرار:_______  
 

 التاريخ:_____________________
 
 
 
 

 توقيع المعلم/ المعلمة:________________________________________ التاريخ:_____________
 
 
 
 

 أو مباشرة إلى اإلدارة(. إبنك/ إبنتكإلى معلم صف  هذا اإلقرار موقعا  يرجى إعادة )
 

http://www.misqatar.com/

