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رسالة أكاديمية قطر -مشيرب

ھي "بناء بيئة فعالة للتعلم من أجل إعداد متعلمين مدى الحياة يتميزون بالتكامل واالنفتاح على العالم ،وذلك
عن طريق تطبيق برنامج ثنائي اللغة يركز على الممارسات التي تنمي حس االستكشاف"

مالمح المتعلم
متسائل
ّ
يُنمّي متعلّمو البكالوريا ال ّدوليّة ملكات فضولھم الطبيعي ،فيكتسبون المھارات الالزمة للتساؤل
والبحث ،ويُظھرون اعتمادھم على أنفسھم في التعلّم ،ويستمتعون بعملية التعلّم بشغف ،وسيستمر شغفھم
بالتعلّم طوال حياتھم.
م ّطلع
يستكشف متعلّمو البكالوريا ال ّدوليّة المفاھيم واألفكار والقضايا التي تتمتع بأھمية محلية وعالمية،
ويكتسبون في تلك األثناء معرفة متعمقة ،ويُطورون فھمھم عبر مجموعة واسعة ومتوازنة من فروع
المعرفة والتخصصات.
مفكر
ّ
ّ
يُبادر متعلمو البكالوريا الدوليّة إلى تطبيق مھارات التفكير بشكل ناقد ومبدع؛ للتعرف على المشكالت
المعقدة ومقاربتھا ،واتخاذ قرارات منطقية وأخالقية.
متواصل
ّ
يفھم متعلمو البكالوريا ال ّدوليّة األفكار والمعلومات ،ويُعبِّرون عنھا بثقة وإبداع بأكثر من لغة ومن خالل
مجموعة متنوعة من أساليب التواصل .وھم يعملون بالتعاون مع اآلخرين بشكل فاعل ،وعن طيب خاطر.
ذو مبادئ
ّ
يتصرف متعلمو البكالوريا ال ّدوليّة باستقامة وأمانة وحس شديد باإلنصاف والعدالة واالحترام تجاه كرامة
الفرد والجماعة والمجتمع ،وھم يتحملون مسؤولية تصرفاتھم والنتائج المترتبة عليھا.
منفتح
ّ
يفھم متعلمو البكالوريا ال ّدوليّة ثقافاتھم الخاصة وتاريخھم الشخصي ويحترمونھا ،ويتقبلون وجھات نظر
األفراد والمجتمعات األخرى وقيمھم وتقاليدھم .ولقد اعتادوا البحث عن مجموعة من وجھات النظر
وتقييمھا ،وھم على استعداد للتعلّم من التجارب العملية.
مھتم
ّ
ً
ً
ً
يُبدي متعلمو البكالوريا ال ّدوليّة عطفا وحنوا واحتراما تجاه حاجات اآلخرين ومشاعرھم ،ولديھم التزام
شخصي بخدمة اآلخرين من حولھم ،وإحداث تغيير إيجابي في حياتھم وفي البيئة من حولھم.
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ُمجازف
ّ
يتعامل متعلمو البكالوريا ال ّدوليّة مع المواقف غير المألوفة والغامضة بشجاعة وتدبر ،ويتمتعون
بشخصية مستقلة ُتم ِّكنھم من استكشاف أدوار وأفكار واستراتيجيات جديدة .كما أنھم يدافعون عن معتقداتھم
بشجاعة وطالقة.
متوازن
ّ
يُدرك متعلمو البكالوريا ال ّدوليّة أھمية التوازن الفكري والجسدي والعاطفي في تحقيق الخير والسعادة
والرفاھية الشخصية لھم ولآلخرين.
متأمل
ّ
ّ
يُمعن متعلمو البكالوريا ال ّدوليّة التفكير والتأمل في تعلمھم وخبراتھم المكتسبة .وھم قادرون على تحديد
مكامن قوتھم وحدود قدراتھم وتقييمھا في سبيل دعم تعلّمھم ونموھم الشخصي.

الغياب
يتوقع من جميع الطالب الحضور للمدرسة يوميا ً .لذلك يجب علي أولياء األمور في حالة غياب أي طالب
الي سبب أن يبلغوا المدرسة من خالل الھاتف أو اإليميل قبل الساعة  7:15صباحا من يوم الغياب ذاته
.سوف يتم نسجيل الغياب إذا كان بعذر أو بدون عذر كالتالي :
سبب الغياب
المرض
ظروف عائلية طارئة
الحج و العمرة

بعذر
مع تقرير من الدكتور
مع تقديم الدليل
مع تقديم الوثائق

بدون عذر
بدون تقرير من الدكتور
بدون تقديم الدليل
بدون تقديم الوثائق

جميع أيام الغياب سوف يتم تسجيلھا في التقرير الرسمي للطالب .
للمحافظة على أمن وسالمة الطالب  ،سوف تتواصل المدرسة مع أولياء األمور في حالة عدم وصول
الطالب للمدرسة قبل الساعة  7:30صباحا.
عدد أيام الغياب بدون عذر للعام الدراسي كامال
 8أيام
 13يوما

اإلجراءات
رسالة التنبيه األول
اجتماع مع مساعد مدير المدرسة
رسالة التنبيه الثاني
اجتماع مع مدير المدرسة
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رسالة التنبيه الثالث واألخير
 22يوما
اجتماع مع مدير األكاديمية
احتمالية البقاء بنفس السنة الدراسية لعام دراسي ثاني
سوف يتم تقييم ومراجعة الملف الخاص بالطالب المتغيب أكثر من  22يوما بعذر خالل العام الدراسي،
وذلك لتحديد إمكانية االنتقال الي العام الدراسي التالي  .قد يتطلب ذلك إجراء اختبار رسمي لتحديد
المستوي.

التأخير
يبدأ اليوم المدرسي بأكاديمية قطر  -مشيرب الساعة  7:00صباحا
من الضروري االلتزام والدقة بالمواعيد وذلك ألن الحصص الدراسية تبدأ الساعة  7:00صباحا .الطالب
المتأخر سيفقد فرصا كثيرة للتعلم .نتطلع لدعمكم ومساندتكم بأن تكونوا قدوة حسنة ألبنائكم بااللتزام
بالمواعيد الخاصة بالعملية التعليمية.
طالب الصف التمھيدي وحتى الخامس
الموعد
 6:55 – 6:45صباحا
 7:00صباحا
 7:15 – 7:00صباحا
بعد الساعة  7:15صباحا

الوصول والتسجيل
وصول الطالب إلي المدرسة
جرس المدرسة وبدء الحصص
تسجيل الطالب و الحصول علي بطاقة التأخيرمن طابق B1
تسجل الطالب والحصول علي بطاقة التأخيرمن طابق B0

نرجو العلم بأنه لن يقبل دخول الطالب إلي الفصل الدراسي بدون بطاقة التأخير بعد الساعة السابعة  ،فلن
يتم التعامل مع التأخير في الفصل وذلك النشغال المدرسين بالتدريس .

طالب الروضة  3والروضة 4
الموعد
 7:15 – 6:45صباحا
بعد الساعة  7:15صباحا

الوصول والتسجيل
وصول الطالب  /بداية مرنة
تسجيل الطالب والحصول علي بطاقة التأخير من طابق B0

بعد الساعة  7:15صباحا ،لن يتم قبول دخول طالب الروضة  3والروضة  4إلي الفصل الدراسي بدون
بطاقة التأخير .لن يتم التعامل مع التأخير من خالل المدرسين و ذلك النشغالھم بالتدريس.
العواقب المترتبه علي التأخير :
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أيام التأخير

اإلجراءات

المدة الزمنية

10أيام

خالل  4أسابيع

التواصل مع ولي األمر من خالل الھاتف

 15يوما

خالل  8أسابيع

رسالة تنبيه

 20يوما

خالل فصل دراسي واحد

اجتماع مع مساعد مدير المدرسة

 30يوما

خالل فصلين دراسين

اجتماع مع مدير المدرسة

للعلم  -سوف يتم تسجيل أيام التأخير في السجل الرسمي للطالب .
االنصراف المبكر
يتوقع من جميع الطالب حضور اليوم الدراسي كامال ،لكن بالمواقف الطارئة التي تستدعي االنصراف
المبكر فيجب التواصل مع المدرسة باكرا .برجاء إرسال إيميل أواالتصال بموظفة االستقبال على العنوان
التالي:
رقم الھاتف44542662 :
عنوان البريد اإللكترونيqamsheireb@qf.org.qa :
نرجواالنتباه إلى أنه ال يسمح باستالم الطالب من الفصل الدراسي مباشرة.
سوف يتم مراقبة وتسجيل االنصراف المبكر وتحديد إن كان بعذرأو بدون عذراعتماداً علي األسباب و
الوثائق المقدمة لإلدارة.
سبب االنصراف المبكر
المرض
ظروف عائلية طارئة

بعذر
مع تقرير من الدكتور
مع تقديم الدليل

بدون عذر
بدون تقرير من الدكتور
بدون تقديم الدليل

عند رصد حاالت متكررة لالنصراف المبكر  ،سوف تتبع اإلجراءات التالية :
االنصراف المبكر
 5مرات
 10مرات
 15مرة
 20مرة

المدة الزمنية
خالل  4أسابيع
خالل  8أسابيع
خالل فصل دراسي واحد
خالل فصلين دراسين

اإلجراءات
التواصل بالھاتف
رسالة تنبيه أول
رسالة تنبيه ثاني واجتماع مع مساعد مدير المدرسه
رسالة تنبيه أخيرة واجتماع مع مدير المدرسة
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االنصراف المتأخر
االنصراف لجميع الطالب من المدرسة يجب أن يكون بالموعد مع عدم التأخير عن اصطحاب الطالب بعد
 15دقيقة من انتھاء اليوم الدراسي  ،وذلك وفقا ً للمواعيد التالية:
أوقات االنصراف والمناوبة :األحد،األثنين ،األربعاء ،الخميس
انتھاء اليوم الدراسي
الصف
12:00pm
الروضة  3والروضة 4
2:00pm
التمھيدي وحتى الصف الثاني
2:00pm
الصف الثالث وحتى الخامس

انتھاء المناوبة
12:15pm
2:15pm
2:15pm

الرجاء األخذ بعين االعتبار موعد االنصراف المبكر ليوم الثالثاء حسب الجدول التالي:
مواعيد االنصراف و المناوبة ليوم الثالثاء
انتھاء اليوم الدراسي انتھاء المناوبة
الصف
1:00pm
12:45pm
الروضة  3والروضة 4
1:15pm
1:00pm
التمھيدي وحتى الصف الثاني
1:15pm
1:00pm
الصف الثالث وحتى الخامس

مكان االنصراف
الصف
الصف
الكافتيريا

مكان االنصراف
الصف
الصف
الكافتيريا

في حاالت الطوارئ  ،يجب إبالغ المدرسة عن التأخير  .الرجاء االتصال على الرقم التالي:
+974-44542662
في حالة عدم انصراف الطالب قبل انتھاء موعد المناوبة  ،سوف يتم التواصل مع أولياء األمور من خالل
رسالة أو مكالمه ھاتفية  .كما سيتم متابعة االنصراف المتأخر وفي حالة التكرار غير المبرر  ،سيتم اتخاذ
اإلجراءات التالية:
اإلجراءات
المدة الزمنية
االنصراف المتأخر
5أيام
10أيام
 20يوما
 30يوما

خالل  4أسابيع
خالل  8أسابيع
خالل فصل دراسي
خالل فصلين دراسين

إرسال تنبيه لولي األمر
إرسال تنبيه واجتماع مع مساعد مدير المدرسة
إرسال تنبيه واجتماع مع مدير المدرسة
إرسال تنبيه واجتماع مع مدير األكاديمية

يمكن ألولياء األمور إظھار دورھم في العملية التعليمية من خالل تعزيز شراكة المدرسة والمنزل ،والتعاون
بين أولياء األموروالعاملين بأكاديمية قطر -مشيرب لتلبية احتياجات الطالب ،وتعزيز نموھم كمتعلمين على
أفضل وجه .ومن أبسط الطرق للقيام بذلك ھو التأكد من وصول الطالب بالموعد المحدد كل يوم وكذلك
االنصراف بالموعد كل يوم.
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