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Building a sense of National pride and citizenship 
plans and procedures 

 
The school's mission aims to enhance the Qatar national 
identity, loyalty and belonging, preserve cultural and social 
heritage, display noble morals, and equip students with positive 
skills. 
The school works to instill Qatari culture and identity in students 
between the ages of 3 to 11 years old. The school exerts efforts 
to reinforce the social customs that characterize the Qatari 
identity, whether in general etiquette or the etiquette of 
dialogue, listening, speaking and asking permission, in addition 
to the etiquette of acquaintance and respect, and how to deal 
with others. As well as enhancing the social status of family 
members, national identity, loyalty and the sense of belonging, 
ethics of hospitality, generosity, good reception. Also, providing 
students with the skills of preparing and serving coffee through 
practical applications and role-play. This has had the biggest 
impact on the behavior of the students, where these measures 
have had a positive effect on all aspects of social, behavioral and 
cultural life. The parent’s feedback was wonderful, as they 
praised the measures and the great positive effect that it has 
had on the behavior of their Children. 
 
The students are involved in the activities which promote Qatari 
culture and values. The teaching and learning plans also 
incorporate the Qatari values and ethics in school. The school 
engages with the social community activities and actively 
participates in them. The school also has prayer rooms in each 
building (now closed due to COVID-19 precautions) which are 
used to encourage the students to pray on time in school.  
 
The school forms a Qatar Identity Committee working on 
organizing events and activities and preparing the necessary 
plans. The team consists of the staff mentioned below 
 

• Ms. Donya Adel – Vice principal  

• Ms. Noor Daoud – Arabic / Islamic coordinator 

• Ms. Haifaa Mohamed – Student councilor 

• Ms. Hannah Hussein – FS Coordinator 

• Ms. Taous Abbad – Primary Teacher 

• Ms. Olfa Drissi – PE Teacher 

 

 تعزيز الهوية الوطنية القطرية 
2022-2021 

 

والوالء  القطرية إلى تعزيز الُهوية الوطنيةتهدف رسالة المدرسة 
واالنتماء، والحفاظ على الموروث الثقافي واالجتماعي، التحلي بمكارم 

 .األخالق، وإكساب الطالب مهارات إيجابية

نفوس في ة ميسالاإلعلى غرس الثقافة والهوية القطرية المدرسة تعمل 
  . تبذل المدرسةعاما    11إلى عمر  3الفئة العمرية من عمر  لطالبا

هودا  لتعزيز العادات االجتماعية التي تميز الهوية القطرية سواء في  ج
آداب المجالس أو آداب الحوار واإلنصات والحديث واالستئذان، 

باإلضافة إلى آداب التعارف واالحترام ، وكيفية التعامل مع اآلخرين.  
وكذلك تعزيز المكانة االجتماعية ألفراد األسرة، هذا إلى جانب تعزيز 

هوية الوطنية والوالء واالنتماء، وآداب الضيافة والكرم وحسن  ال
االستقبال وإكسابهم مهارات إعداد وتقديم القهوة من خالل تطبيقات 

أكبر له  ، األمر الذي كان ر العام اذلك علي مدعملية وتمثيل األدوار،و
 هنعكست هذاألثر في سلوكيات هؤالء الطلبة والطالبات، حيث ا

بشكل إيجابي في كافة مناحي الحياة االجتماعية  التأثير  ىاإلجراءات عل
والسلوكية والثقافية، وكانت ردود أفعال أولياء األمور رائعة، حيث 

وباألثر الكبير الذي تركه على سلوكيات أبنائهم اإلجراءات أشادوا ب
 .وبناتهم.

  تتضمنوالتي . القطرية والقيم الثقافة تعزز التي  األنشطة في  الطالب يشارك
  تشارك. المدرسة  في  القطرية واألخالق   القيمو  مي والتعل  التدريس خطط

ا المدرسة  تحتوي. محيط ال المجتمع أنشطة  في  المدرسة    غرف  على  أيض 
  يشجع ممامبنى )مغلق حاليا  عمال باإلجراءات اإلحترازية(    كل في  للصالة
المدرسة  في  المحدد الوقت في  الصالة  إقامة  على الطالب   

 
 

نظيم الفعاالت واألنشطة والعمل  عمل للهوية الوطنية لت  تشكل المدرسة فريق
:  ادناة المعلمات المذكور بياناتهم من الفريق   يتألف على اعداد الخطط االزمة   

 
النائبة اإلدارية  – دنيا عادل أ /   
منسقة اللغه العربية  –  نور داوودأ /   
األخصائية األجتماعية –  هيفاء محمدأ /   
منسقة الروضة هناء حسين أ /   
معلمة إبتدائي –طاووس عباد أ /   
معلمة التربية البدنية – ألفة دريسي  أ /   
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School plan to raise the student’s awareness of the Qatari 
values and culture by the following: 
 

1. Teaching the 3 compulsories subject to all students 

2. Extracurricular activities / Community participation.   

3. Student projects 

4. lesson plans to include Qatari values and culture 

5. Thought for the week 

6. Morning assemblies 

7. Islamic identity 

8. Whole school events 

9. Student’s work boards 

10. Behavior management 

11. School vision and mission 

12. Focus on Arabic Language 

13. Gifted and talented 

 

• Events calendar attached below 

• Value of the week schedule attached below 
 
 
 
 
 
 
 

   : لتعزيز الهوية والقيم الوطنية  المتبعه إجراءات المدرسة 
 

تطبيق سياسات المواد اإللزامية  -1  

/ المشاركة المجتمعية الغير صفية  نشطة األ -2  

مشاريع الطالب  -3  

: خطة الدرس التي تشمل القيم والثقافة القطرية-4  

* ية اإلسبوع قيمة ال -5   

    الطابور الصباحي -6

الهوية اإلسالمية  -7  

احتفاالت وفعاليات  -8  

 لوحات اعمال الطالب  -9

 ط السلوكي باضتحقيق سياسة اإلن  –  10

 رؤية ورسالة المدرسة   -11

 اإلهتمام باللغة العربية  -12

 هتمام بالطلبة الموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة . اإل -13

 

 

 خطة فعاليات العام ه دناأمرفق  •
 مرفق أدناة خطة القيمة األسبوعية •
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1-Teaching the 3-compulsory subject to all students 

The school has developed a clear annual plan. We follow the 
approved Qatari curriculum and guidelines (lesson plan format, 
lesson duration, etc...) provided from the MOE&HE for both Arabic 
speakers and AFL. We also apply all Termly plans, the duration of 
the lessons, strategies in addition to the enrichment sessions and 
Assessments.   
As for teachers, the school focuses on training teachers effectively, 
measuring the impact of training and following-up through periodic 
classroom observations. 
Teachers use a variety of assessment activities effectively to 
identify students' comprehension. 
 

2-Extracurricular activities / community participation   
The activities are organized in advance and announced in the 
school’s annual plan and under the direct supervision of the school 
authority contribute to raise the efficiency of students, develop 
their creative and innovative abilities, and enhance their positive 
attitudes towards cooperation, solidarity, teamwork, and investing 
free time for their benefit and their community. Attached below 
are some examples: 

• Field trips (currently stopped) 

• Annual visit to Darb Al Saai (currently stopped) 

• Arabic / Qatar week 

• Quran / Hadeeth internal competition 

• Arabic Spelling competition 

• Participation in effective competitions offered by the state. 

• Annual participation in the reading Olympics 

• Annual participation in the international exams 

• Annual participation in schools’ Olympic program. 

• Annual participation in the future writer’s competition 

• Annual participation an AWQAF Quran competition 

• Annual participation in young memorizer. 

• Participation in the state's initiatives for the environment 
(sustainability week - the initiative to grow your homeland - 
the initiative of a million trees) 

• Participate in events organized by other schools. 

• Participation in the activities of the Children's Book Fair. 

• Inauguration of the Qatari Games Zone in the school 
campus and teaching the children to play them. 

3-Students projects 
Students in each year group are given projects to prepare that are 
related to Qatar History. For example, talking about famous and 
influential personalities in Qatar.  
 

This creates knowledge about important people in Qatar and their 
contribution.  
 

 
 تطبيق سياسات المواد  اإللزامية 

 

تعتمد المدرسة المنهج  وضعت المدرسة خطة واضحة سنويه، 
للناطقين بالعربية المعتمد من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي 

كما نطبق جميع إلضافة الى اعتماد منهج لغير الناطقين بها. اب
، اإلستراتيجيات باإلضافة للحصص ة ومدة الحصصالخطط الفصلي 

ية.اإلثرائية واإلختبارات التحصيل  
 الما بالنسبة للمعلمين تهتم المدرسة بتدريب المعلمين بشكل فع  أ

الدورية ثر التدريب والمتابعه عن طريق المشاهدات الصفيةأوقياس   
بفاعلية للتعرف علي   ةنشطة تقييمية متنوعأستخدام المعلمين ا
.ستيعاب الطالبا  

 
 

 2-  النشاطات الغير صفية  / المشاركة المجتمعية  

تساهم األنشطة المنظمة مسبقا والمعلنه في خطة المدرسة السنوية 
لمدرسية في رفع كفاءة الطالب وتحت إشراف مباشر من الهيئة ا

تجاهاتهم اإليجابية نحو ابتكارية وتعزيز وتنمية قدراتهم اإلبداعية واال
الفراغ فيما مار وقت ستالتعاون والتكاتف وحب العمل الجماعي وإ

مثلة يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم. مرفق ادناه بعض األ  

للمتاحف الوطنية ( الرحالت الميدانية )متوقفه حاليا   •
 للمعالم القطرية  و

 زيارة سنوية لفعاليات درب الساعي )متوقفة حاليا ( •

 . ةالعربية والهوية القطري ةتنظيم اسبوع للغ •

 .الحديث الشريف -مسابقة القرآن الكريم  •

لهجاء اللغة  داخلية تنظم المدرسة على مدار العام مسابقة  •
  .العربية

 . المشاركة في المسابقات الفعالة المطروحة من قبل الدولة •

 .ءةالقرا دوليمبياأالمشاركة السنوية في   •

 .المشاركة السنوية في مسابقه كتاب المستقبل •

 . الدوليةالمشاركة السنوية في اإلختبارات  •
 المشاركة السنوية في برنامج االوليمبياد المدرسي  •

)   القرأن الكريمالمسابقة السنوية في مسابقة المشاركة في  •
 (التابع لوزارة األوقاف

 المشاركة السنوية في مسابقة المحدث الصغير •

 –سبوع اإلستدامة أالمشاركة في مبادرات الدولة للبيئه ) •
 مبادرة المليون شجره( –مبادرة ازرع وطنك 

 .في إقامه فعاليات مشتركة ةتلبية دعوات المدارس الصديق •
 المشاركة في فعاليات معرض كتاب الطفل.  •
داخل الحرم   تدشين منطقه االلعاب الشعبية القطرية •

 وتشجيع الطالب للعب  المدرسي
 

 

 3-  مشاريع الطالب 

 مشاريع المرحلة اإلبتدائية تجهيز مجموعةيتعين على جميع طالب 
 عن  الحديث مثل مختلفة مواضيع  في  قطر تاريخ حول خالل العام 
والعالم العربي واإلسالمي  قطر في والمؤثرة الشهيرة الشخصيات

  قطر  في المهم  الشخص حول المعرفة خلقنة أمن شوالذي 
 ومساهمته

 



 

4 | P a g e  
 

The other projects include research on unifying and strengthening 
ties of Qatari citizens, Islam- religion, Arabic language, customs and 
traditions.  
 

Students also worked on projects like how to protect Public and 
Private property in Qatar. 
Every student must present 3 different projects, once per term such 
as (design a 3d Qatari landmark, PPT, Poster, etc.…) 
 
4-lesson plan 
 
Include Qatari values and culture in lesson objectives  which will 
help to raise the student`s awareness. 
Plans and activities are implemented under the supervision and 
guidance of the school, which deals with everything related to the 
school environment and related subjects. 
The plans are reviewed on a weekly basis by the management 
 
5-Value for the week: 
Spectra Global School has a weekly program ‘thought for the week’ 
where each week a topic is chosen which depicts good ethical 
values for the students to practice. 
The teachers include the thought of the week in lesson plans and 
extracurricular activities, to raise awareness in both students and 
parents. 

 
 
6-Morning assemblies:  
 
The Assemblies are headed by the Student council Head Boy and 
Girl and the class which is presenting for that day. 
A student recites Holy Qur’an and chooses suitable Ayahs that are 
linked to the proposed weekly value. This is followed by the Qatari 
national anthem, various school, local and international and news, 
honoring outstanding students and some encouraging and 
motivating phrases. 
Although it does not exceed a few minutes, it still includes many 
light exercises (currently suspended) and morning activities that 
inspire the spirit of activity in the students' bodies and enhance the 
educational process. 
School has noticed the impact of these assemblies in discovering 
and developing skills and talents in students like public speaking 
and morning recitation.  the discipline of students’ behavior in their 
dealings during the day. Children are also coming to school earlier 
to participate and enjoy them. 
This Contributes to strengthening the Qatari identity and achieving 

the school's vision and mission. 
 

Islamic identity  
The School is keen on consolidating Islamic values and beliefs and 
establishing religious rites and consolidating them in the hearts of 

 بين الروابط وتقوية توحيد حول البحث األخرى المشاريع وتشمل
  والعادات العربية  واللغة والدين واإلسالم القطريين المواطنين
 والتقاليد

 

ا الطالب عمل  العامة الممتلكات حماية كيفية مثل مشاريع  على  أيض 
قطر  في والخاصة   

  الفصل  في واحدة مرة ، مختلفة مشاريع 3 تقديم طالب كل على يجب

  ، عرض تقديمي او ملصق.األبعاد ثالثي قطري معلم تصميم مثل
 

 4-  خطة الدرس  التي تشمل  القيم  والثقافة القطرية : 

 
  الدرس  أهداف في  القطرية والثقافة ساسية والفرعية األ القيم تضمين

وتحقيق رؤية   الطالب  وعي  رفع  على يساعد مما  والخطط التدريسية
. ورساله المدرسة   

. للمواد اإللزامية والهوية الوطنية تطبيق األنشطة والبرامج الداعمة   
البرامج تحت إشراف المدرسة وتوجيهها والتي تتناول كل ما   هوتنفذ هذ

رتباط بالمواد الدراسية. نشتطها المختلفة ذات اال أيتصل بالبيئة المدرسية و  
 يتم مراجعه الخطط بشكل اسبوعي من قبل اإلدارة 

 
 5-  قيمة اإلسبوع: 

 
إيماننا بترسيخ القيم األخالقية لدى طالبنا فقد تم  اعتماد انطالق ا من 

د قيمة أخال قية وسلوكية خطة أسبوعية و طرح فكرة لألسبوع تجس 
يطبقها الطالب  في هذا األسبوع ، كما يقوم المعلمون بتضمين هذه 
القيمة في خطط الدروس وترسيخها بتطبيق أنشطة متنوعة )صفية 

وترفع الوعي لدى   في نفوس أبنائناوال صفية ( ترسخ المطلوب 
يضا . أاألهل   

 
  الطابور الصباحي -6

رئيس ورئيسة مجلس الطالب المنتخبين  الطابور كل من يرأس
 .  اليوم  لذلك العرض سيقدم الذي الفصل بمشاركة

خير ما نبدأ به هذا العرض تالوة بعض آيات القرآن الكريم باختيار 
األسبوعية المطروحة ، يليها النشيد الوطني سور مناسبة للقيمة 

القطري ، واألخبار المدرسية والدولية والمحلية المتنوعة ، وتكريم 
 الب المتميزين وبعض العبارات التشجيعية المحفزة .الط

نه يتضمن العديد من التمارين أال إرغم انه ال يتجاوز الدقائق 

التي تبث طة الصباحية نشواألالرياضية الخفيفة  )المتوقفه حاليًا( 

 .روح النشاط في أجساد الطالب وتعزز العملية التعليمية

بالبرامج والفقرات ستمتاع ا لالحضور مبكرً العلى  الطالب  يحرص 

 ا. والمسابقات التي تبث من خالله يوميً 
 

مهارات  اكتشاف في  لمست المدرسة جميل األثر لهذا العرض 
و تطويرها ،  لقاء الصباحي ومواهب بعض الطالب في الخطابة واإل

 وانضباط سلوك الطالب في تعاملهم أثناء اليوم .
  تعزيز الهوية القطرية و تحقيق  رؤية المدرسةوالمساهمة في 

.ورسالتها السامية   
 

 األهتمام بالهوية اإلسالمية  
والعقائد وإقامة الشعائر الدينية تحرص مدرستنا على ترسيخ القيم 

وترسيخها في نفوس أبنائنا األعزاء، لذلك فقد وفرت المدرسة المناخ 
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our children. Therefore, the school has provided the appropriate 
Islamic climate and designated areas to perform prayer on time, 
with the help of qualified teachers to guide students and raise their 
awareness of the need to establish prayer and its impact on the life 
of the individual and his relationship with others. This reflects 
positively on the community.  In addition to celebrating religious 
holidays and educating students about the importance of our 
Islamic identity through enrichment classes and integrating Islamic 
identity with other scientific subjects.  

اإلسالمي المناسب والمكان المخصص إلقامة الصالة على وقتها  
مستعينة بمعلمات ذوات كفاءة إلرشاد الطالب وتوعيتهم بضرورة 

خرين والذي  إقامة الصالة وأثرها في حياة الفرد وعالقته مع اآل
باالعياد الدينية  باإلضافة الي اإلحتفال  ينعكس إيجاب ا على المجتمع .

وتوعية الطالب بأهمية هويتنا اإلسالمية من خالل حصص اثرائية  
 ودمج الهوية اإلسالمية بباقي المواد العلمية. 

 

8-Whole school events: 
 
As a school, we are celebrating the following occasions annually. 
 

8-1-Qatar National Day celebrations:  
The school celebrates Qatar National Day at the school. Inviting all 
parents to enjoy the performance and activities (invitation is 
currently suspended) 
Each class will have its own activities and performance. Students are 
invited to come to the school in Qatari dress, bring Qatari food for 
themselves and enjoy the activities and games held. 
 

8-2 Garangaoo Celebrations: 
School celebrates Garangaoo in school and also at home. Inviting all 
parents to enjoy the event and activities. 
Each class will have their own activities and performance. Students 
are invited to come to school in Qatari attires, bring Qatari food for 
themselves and share Garangaoo goody bags. Parents will be 
requests to share with the school the photos and videos from their 
celebrations at home. 
 

8-3 Eid Celebrations:  
The school organizes several introductory and entertaining activities 
for the Eid feast that introduces the different customs and rituals of 
Muslims in every country, especially Qatar. 
Starting with the sighting of the Eid crescent and the definition of 
how to recite the Eid takbeers. 
In addition to inviting parents to share pictures and videos with the 
school of their celebrations at home to show their friends and learn 
about the different customs. 
 

8-4 Qatar National Sports Day:  

The event aims to raise awareness of the importance of sport and its 
role in Qatari society and make it an essential part of an individual's 
daily life. 

Sports Day activities are held in the school based on the principles of 
team building, community participation and fun, in addition to 
fitness and health. Students are divided into groups to spread the 

 8- احتفاالت وفعاليات لجميع الطالب:

 
التالية:  بالمناسبات سنويا  تحتفل مدرستنا   

 
قطر لدولة الوطني اليوم احتفاالت8-1  

 جميع دعوة. المدرسة في قطر لدولة الوطني المدرسة باليوم تحتفل
متوقفة حاليا (دعوة ) واألنشطة باألداء لالستمتاع األمور أولياء   
  إلى للحضور مدعوون الطالب. وأدائه أنشطته فصل لكل سيكون
 ألنفسهم القطري  الطعام وإحضار القطري، بالزي  المدرسة

 واإلستمتاع بالفعاليات واأللعاب المقامة
 

 8-2 احتفالية القرنقعوة:

 لالستمتاع األمور أولياء جميع دعوةب ةبالقرنقو المدرسة  حتفلت 
المقامة داخل المدرسة او المنزل واألنشطة لفعالياتبا  

 
  إلى للحضور مدعوون الطالب. وأدائه أنشطته فصل لكل سيكون
 ألنفسهم القطري  الطعام وإحضار ،  القطري بالزي  المدرسة
 أولياء من سُيطلب. الرائعة )متوقفه حاليا ( قرنقوو أكياس ومشاركة
 في الحتفاالتهم المدرسة مع الفيديو ومقاطع الصور مشاركة األمور
العادات المختلفة.  ىللعرض على اصدقائهم والتعرف عل المنزل  

 

 8-3 احتفاليات العيد

نشاطات تعريفية وترفيهية للعيد من شأنها تنظم المدرسة عدة 
التعرف على العادات والطقوس المختلفة للمسلمين في كل دولة  

 وخاصة دولة قطر. 
وتكبيرات العيد  صالهبتداءا  من رؤية هالل العيد والتعريف بكيفية ا  

 مع الفيديو ومقاطع الصورإلرسال باإلضافة الي دعوة األهل 
المنزل للعرض على اصدقائهم والتعرف  في الحتفاالتهم المدرسة

العادات المختلفة.  ىعل  
 

 8-4 احتفاليات اليوم الرياضي للدولة

 
 المجتمع في  ودورها الرياضة بأهمية الوعي  زيادة  إلى الحدث يهدف

ا وجعلها القطري للفرد  اليومية الحياة من  أساسي ا جزء   
 

استنادا  الى مبادء بناء  المدرسة  في الرياضي اليوم فعاليات  تقام
الفريق والمشاركة المجتمعية والمرح إضافة الى اللياقة البدنية  

إلقامة المنافسات  مجموعات إلى الطالب تقسيم والصحة تم
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spirit of competition and awareness of the importance of exercising 
as a daily habit. 
 

9- Student work boards 

Presenting the students' artistic achievements that are in line with 
the Qatari identity. 
The administration continues to update the boards continuously. 
 

10-Behavior management 

School discipline means that students are committed to all the rules 
and laws of the school, with adherence to the attendance and 
departure timings, a commitment to polite behavior and looking 
after public property in the school. School discipline is one of the 
most important reasons for the students to excel in their studies, as 
the student’s commitment to attend all classes and pay attention to 
them helps them understand more and be better prepared for 
exams. 
The school follows a clear and announced plan in all social platforms, 
classrooms and for all target groups, which contributes to achieving 
the maximum benefit. 
 

11-School vision and mission 

 
The school’s vision and mission is in accordance with the general 
directions of the state. The administration works on periodic review 
and continuous updating of its vision at the beginning of each 
academic year. It includes preparing development plans for staff, 
activities plan for students, and sub-plans for the different 
departments in the school to ensure their readiness, and inclusion of 
the vision and mission in all aspects of the educational process. For 
the constant emphasis on the necessity of its application, a 
specialized team has placed it under the eye of the administrative, 
teaching and school staff in the form of printed posters, throughout 
the school. 

 
12-Arabic Language 

The school is making great efforts to enhance and consolidate the 
status of the Arabic language in the hearts of its children by holding 
many competitions such as spelling, reading and writing a short 
story in three stages at all levels. This is to enhance the language and 
educate students about the importance of our unique language, 
which is rich in its vocabulary and structures, and motivate them to 
excel in it, learn its meanings, and strive to develop themselves in it. 
In addition to providing many Arabic stories in the school library and 
urging students to read and understand their meaning. And the 
dissemination of awareness-raising murals in various parts of the 
school, which works to stimulate their visual memory by transferring 

بث روح التنافس والتوعية بأهمية ممارسة  ت واألنشطة المختلفة والتي
 الرياضة كعادة يومية

   
 

 لوحات اعمال الطالب -9

 تي تتماشى مع الهوية القطرية لعرض إنجازات الطلبة ا 
  تتابع اإلدارة تحيث اللوحات بشكل مستمر

  باط السلوكيضتحقيق سياسة اإلن – 10 

لتزام الطالب بكل القواعد والقوانين ااإلنضباط المدرسي يعني 

الخاصة بالمدرسة، مع اإللتزام بمواعيد الحضور واإلنصراف،  

واإللتزام بالسلوك المهذب وعدم إتالف الممتلكات العامة الموجودة 

في المدرسة، واإلنضباط المدرسي من أهم أسباب تفوق الطالب في 

واإلنتباه فيها دراسته، حيث أن إلتزام الطالب بحضور كافة الحصص 

 اً ستعدادايجعله يحصل دروسه بصورة أفضل ويكون أكثر 

 .متحاناتلال

تتبع المدرسة خطة واضحة ومعلنه في جميع المنصات اإلجتماعية 

  ىوالغرف الصفية ولكافة الفئات المستهدفة مم يساهم في تحقيق اقص

 .استفادة مرجوة

   رؤية ورسالة المدرسة -11

توافق رؤية ورسالة المدرسة التوجهات العامة للدولة وتعمل اإلدارة 
على المراجعة الدورية والتحديث المستمر لرؤيتها وذلك مع بداية 
كل  عام دراسي وتتضمن إعداد خطط تنموية للموظفين وخطط 

األنشطة للطالب وخطط فرعية لألقسام المختلفة في المدرسة للتأكد 
الرؤية والرسالة في جميع نواحي العملية   من جاهزيتها ، وإدراج

ا منا على التأكيد المستمر  ا على أهميتها وحرص  التعليمية ، وتأكيد 
فقد قام فريق عمل متخصص بوضعها تحت أنظار بضرورة تطبيقها 

الهيئة اإلدارية والتدريسية والعاملين في المدرسة على هيئة لوحات 
 بصرية في كافة أرجاء المدرسة .

 ة هتمام باللغة العربياال -12

تبذل المدرسة جهوًدا كبيرة لتعزيز وترسيخ مكانة اللغة العربية في 

اإلمالء  مسابقة نفوس أبنائها من خالل إقامة العديد من المسابقات ك

 والقراءة وكتابة قصة قصيرة في مراحل ثالث على كافة المستويات .

فريدة والغنية همية لغتنا الوتوعية الطالب بأالعربية و وذلك لتعزيز اللغة 

السعي من وتحفيزهم للتفوق فيها وتعلم معانيها و بمفرداتها وتراكيبها 

إضافة إلى توفير العديد من القصص العربية .أجل تطوير أنفسهم فيها 

في مكتبة المدرسة وحث الطالب على قراءتها وفهم معانيها ، ونشر 

عمل على المدرسة والتي تاللوحات التوعوية الجدارية في مختلف أرجاء 

حث ذاكرتهم البصرية بنقل هذه المعلومات إلى عقلهم الالوعي وإقناعهم 

 .بها
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this information to their subconscious mind and persuading them 
with it. 
 

13-Gifted and tenanted 

13-1 Students council 
Through it, students learn how to communicate with others and 
express their ideas with confidence and courage. It gives students 
more confidence and gives them the opportunity to participate in 
planning and coordinating school activities, contribute to addressing 
school problems and expressing opinion on appropriate solutions to 
them. 
 
13-2 Competitions 
 
Competitions are one of the most important school activities that 
contribute to arousing students' interest, discovering and developing 
talents and potentials, and extinguishing an atmosphere of joy and 
pleasure in the educational process. 
The competitions include many prizes and gifts presented to show 
the seriousness, the element of competition and encouragement. All 
activities are documented through photos and videos to preserve 
the beautiful memories for the students and the organizers. 
 
13-3 Low achievers 
Through making treatment plans, class notes, classroom activity 
records, worksheets and enrichment classes.  Also, following up on 
continuous performance with parents to reach the required level. 
 
13-4 SEN 
Raising the awareness of the teaching staff supervising each case on 
the process followed with each case and setting the necessary plans 
to develop the student’s performance, in cooperation with the 
competent social consultant who is fully qualified to deal with such 
cases. This is after reviewing the report submitted by the parents 
and the measures taken. 

 

 

 .  االهتمام بالطلبة الموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة -13

 انتخابات مجلس الطالب:  1- 13

كيف يتواصلوا مع األخرين ويعبرون عن  لهحيث يتعلم الطالب من خال
فكارهم بثقة وإقدام، حيث يعطي المجلس الطالب المزيد من الثقة  أ

في التخطيط والتنسيق للفعاليات  هويمنحهم الثقة في إثبات الذات ويشارك
المدرسية ويسهم في معالجه مشكالت المدرسة وإبداء الرأي حول  

 الحلول المناسبة لها 

 مسابقات  2- 13

هم األنشطة المدرسية التي تساهم في إثارة أتعتبر المسابقات واحدة من 
واكتشاف المواهب وبث روح المنافسة بين صفوفهم إهتمام الطالب 

والقدرات الكامنة وتطويرها وإطفاء جو من البهجة والمتعه على العملية 
 التعليمية.

ار الجدية تتضمن المسابقات العديد من الجوائز والهدايا المقدمة إلظه
وعنصر المنافسة والتشجيع وتوثيق الفعالية من خالل الصور ومقاطع 

 .الفيديو لتبقى ذكرى جميله للطلبة والمنظمين 

 داء المتدني ذوي األ  3- 13

من خالل عمل الخطط العالجية والمالحظات الصفية وسجالت  
األنشطة الصفية واوراق العمل والحصص اإلثرائية ومتابعة األداء 

 المستمر مع األهل للوصول للمستوى المطلوب 

 ذوي اإلحتياجات الخاصة  4- 13

سة المتبعة مع كل  اتوعية الكادر التدريسي المشرف على كل حالة بالسي
حالة ووضع الخطط الالزمة لتطوير األداء وذلك بالتعاون مع  

األستشارية اإلجتماعية المختصة والمؤهلة بشكل كامل للتعامل مع  
الحاالت المشابهه وذلك بعد اإلطالع علي التقرير المقدمة من قبل األهل  

 والتدابير المعمول بها.  
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 Value of week -  القيمة األسبوعية  
 

Term 
الفصل  

  الدراسي
Month الشهر  

Week 
  القيمة االسبوعيةValue of week األسبوع

1 

August / September Week1 New Beginning بداية جديدة 

Septemberسبتمبر Week2 Responsibilityالمسؤلية  

Septemberسبتمبر Week3 Literacy Week  اسبوع الكلمات 

Septemberسبتمبر Week4 E safety الحماية اإللكترونية 

Septemberسبتمبر Week5 My Safety ال تلمسني 

Octoberاكتوبر Week6 friendshipالصداقة  

Octoberاكتوبر Week7 Positivityاإليجابية  

Octoberاكتوبر Week8   

Octoberاكتوبر Week9 Sustainability week اإلستدامة 

October اكتوبر / Novemberنوفمبر Week10 Anti-Bullying week  ال للتنمر 

November نوفمبر Week11 Science Week اسبوع العلوم 

November نوفمبر Week12 Tolerance التسامح 

November نوفمبر Week13 Happiness (Iam a happy child controlling myself) ةالسعاد    

Novemberنوفمبر / Decemberديسمبر Week14 Healthy eat - Smart brain طعام صحي عقل صحي 

Decemberديسمبر Week15 Leadership القيادة 

Decemberديسمبر Week16 Qatari / Arabic week األسبوع القطري العربي  

Decemberديسمبر Week17   

Decemberديسمبر Week18   

2 

January يناير Week19 Honesty الصدق  

January يناير Week20 Teamwork العمل الجماعي 

January يناير Week21 Time Management إدارة الوقت  

January يناير Week22 Acceptance القبول  

January يناير / Februaryفبراير Week23 Recycling إعادة التدوير  

February فبراير Week24   

February فبراير Week25 Be Active & Motivated  ًكن رياضياً نشطا  

February فبراير Week26 Kindness -Caring الرحمة واإلهتمام  

February / Marchمارس Week27 Show respect to others - Differences قبول الإلختالفات  

March مارس Week28 Be A Reader  ًكن قارئا 

March مارس Week29   

March مارس Week30 Acceptance القبول  

March مارس Week31 Thankful (Family)  كن شكوراً لعائلتك 

3 

Aprilابريل Week32 Mercy الرحمة  

Aprilابريل Week33 English Week أسبوع اللغة اإلنجليزية 

Aprilابريل Week34 Giving العطاء 

Aprilابريل Week35 Earth Week أسبوع األرض 

Mayمايو Week36 Welcome Eid  أهالً بالعيد 

Mayمايو Week37 Math Week أسبوع الرياضيات 

Mayمايو Week38 Responsibility المسؤولية 

Mayمايو Week39 Respect myself  أحترام النفس 

May / Juneيونيو Week40 Co-operation التعاون 

Juneيونيو Week41 Successful النجاح 

Juneيونيو Week42 Appreciation التقدير 

Juneيونيو Week43 Thankful(End of academic year) شكراً معلمي وعائلتي 
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الهوية القطرية  وفعاليات خطة انشطة   

Qatar identity events and activities list 

 

 

Month Day Duration Year Group Event Title عنوان الفعالية  Category

All over the year all Daily Whole school Flag Raising رفع العلم Activity نشاط

All over the year all Daily Whole school Morning Assembly الطابور الصباحي Activity نشاط

All over the year all Every 2 weeks Whole school Best Behaved class award جائزة افضل صف  في السلوك  Activity نشاط

All over the year all Every 2 weeks Whole school Best PE performance أفضل صف رياضي  Activity نشاط

All over the year all Weekly Whole school Value of the week قيمة األسبوع Activity نشاط

All over the year all twice a week FS Extra Quran Memorization lessons تحفيظ القران (دروس إضافية)  Activity نشاط

All over the year 20 ongoing Whole school Arabic Olympiad مسابقة Competitionأوليمبيات القراءة

All over the year TBA ongoing Whole school School Olympic program مسابقة Competitionالبرنامج األولمبي المدرسي

All over the year all ongoing Whole school I & E Competition مسابقة

October 7 Day Whole school Virtual Story telling - Edad academy مسابقة Competitionمسابقة تالوة القصص - أكاديمية إعداد

October 14 Day Whole school Prophet Mohamed birthday awareness التعريف بالمولد النبوي الشريف  Event فعالية

October 24-28 week Whole school Qatar Sustainability Week 2021 اسبوع اإلستدامة (تفعيل اإلستدامة في المدرسة) Event فعالية

October 28 Day Y4 Rain Prayer صالة اإلستسقاء Activity نشاط

November 1 Day GT Qatar holds all Arabs مسابقة قطر تحتضن العرب Competition مسابقة

November 2 Day Y5 Sign language and small signs of communication لغة اإلشارة وكيفية التواصل مع الصم  Activity نشاط

November 7 Day Y6 Al Noor Center For The Blind التعامل مع المكفوفين (اسبوع التوعية بالعصا البيضاء) Activity نشاط

November 25 week Whole School Hadeeth Competition announcement مسابقة Competitionمسابقة الحديث الشريف

November 30 Day Whole school Support your football team celebration احتفالية ادعم فريقك العربي (كأس العرب) Event فعالية

December 16 week Whole School Best Q. ART project announcement مسابقة Competitionأفضل عمل فني

December 16-12 week Whole school Qatari / Arabic Identity week اسبوع الهوية القطرية  Event فعالية

December 16 Day Whole School QND Celebration اليوم الوطني القطري  Event فعالية

January 6 Day Whole school Arabic hand writing competition مسابقة Competitionمسابقة الخط العربي

January 13 Day Whole school Dress as a Qatari ارتداء الزي القطري Event فعالية

February 3 Day Whole School Sports day Celebration اإلحتفال باليوم الرياضي   Event فعالية

February 13-17 week Whole School Arabic Spilling Competition مسابقة Competitionمسابقة اللغة العربية لإلمالء

March 24 Day Whole School World Water Day اليوم العالمي للمياه Activity نشاط

March 31 Day Whole School Ramadan Celebration اإلحتفال بقدوم رمضان Event فعالية

April 14 Day Whole School Garangaoo Celebration - Qatar Family Day اإلحتفال بليلة القرنقعوه- يوم عائلي قطري Event فعالية

April 28 Day Whole School Eid Celebration اإلحتفال بعيد الفطر المبارك Event فعالية

May 18 Day Whole School International Museum Day اليوم العالمي للمتاحف Event فعالية

May 22-26 week Whole School Quran Memorization Competition مسابقة Competitionمسابقة تحفيظ القران الكريم


