
 

 

 

  سياسة القبول

راوح : تتكون مدارس اقرأ اإلنجليزية من مرحلتين هما  ذين تت ارهم من أمرحلة ما قبل المدرسة وهي روضتان لألطفال ال  3عم

  .سنوات 5إلى 

  .والمرحلة االبتدائية وهي مدرستان األولى للبنين والثانية للبنات

  :مواقع مختلفة في الدوحة بقطر وهي تعمل مدارسنا من خالل ثالثة 

  .روضة لألطفال في سن ما قبل المدرسة  من الجنسين :الموقع األول 

  ).بنين وبنات(مدرسة اقرأ اإلنجليزية للبنات باإلضافة إلى روضة لألطفال من الجنسين  :الموقع الثاني 

  .مدرسة اقرأ اإلنجليزية للبنين :الثالث  وقعالم

  ة مدارسنا ذات روح درس باللغ ز، وت را وويل ي إنجلت إسالمية، كما أن مناهجنا الدراسية تستند على المناهج الدراسية ف

 .اإلنجليزية

  رآن الكريم يضا تدرسأكما أن المدرسة المية، والق ة، الدراسات اإلس ة العربي اريخ قطر مناهج اللغ دريس  وت تم الت وي

 . باللغة العربية

ي تجذب مدارس اقرأ         ون ف ذين يرغب دولي من ال ع ال ذلك المجتم اإلنجليزية التالميذ من المجتمع القطري المحلي ، وك

  .التعلم باللغة اإلنجليزية إلى جانب وجود تعليم قوي للغة العربية، باإلضافة إلى التركيز على التنشئة اإلسالمية

  :يتم أخذ المعايير التالية بعين االعتبار عند تلقي طلبات التقديم

 القدرة األكاديمية 

 تقرير المدرسة السابق 

 الجنسية 

 العمر 

اء ولمزيد من المعلومات  تتبع مدارس اقرأ التوجيهيات الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق بالقبول، ننصح اآلب

م  ل ل ان الطف ى وجه الخصوص، إذا ك الي عل يم الع يم والتعل ع وزارة التعل ى موق ادات التسجيل عل واألمهات االطالع على ارش

  القبول سياسة: 552.



يم  يم والتعل وزارة التعل اني الخاص ب م البي ى الرس وا عل اء أن يطلع ى اآلب يدرس سابقا في مدرسة ذات مناهج بريطانية ينبغي عل

  . ا هو الصف المناسب البنهم أو ابنتهمالعالي لفهم ومعادلة م

    

 العمر تاريخ الميالد الصف المناسب

سبتمبر 30في أو قبل  الروضة  3 

سبتمبر 30في أو قبل  التمهيدي  4 

سبتمبر 30في أو قبل  األول  5 

سبتمبر 30في أو قبل  الثاني  6 

سبتمبر 30في أو قبل  الثالث  7 

سبتمبر 30في أو قبل  الرابع  8 

سبتمبر 30في أو قبل  الخامس  9 

سبتمبر 30في أو قبل  السادس  10 

  

ب تقارير ميوتقد ،القبول في مدارس اقرأ اإلنجليزية يخضع الجتياز اختبار القبول ابقة المدرسة من عن سلوك الطال ر. الس  تقري
  .ولذلك ال تمنح األماكن على أساس من يأتي أوال يحجز أوال طلب التحاق للمدرسة أي مراجعة عند حاسمة أهمية له السلوك

يس  ونظرا لزيادة طلبات االلتحاق بمدارسنا ول ول ار القب از اختب فإننا نعطي األولوية بالتسجيل لألشقاء، ويخضعون أيضا الجتي
  .مكان في مدارسنا بحجز الديهم الحق تلقائي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً / بأفضل معايير جودة التعليم لمساعدته نهدف إلى تزويد كل طفل بنفسه  مساعدتها كي يكون واسع اإلطالع، مصقول تقيا واثقا
 ً  .وهكذا نعدهم للحياة: إمكاناتها الكاملة/ كبير لتحقيق إمكاناته لفمن خالل جهودنا سيكون كل طفل محفزا وبشك. باآلخرين ومهتما

 رؤيتنا


