
INQUIRE NOW!

STEP ONE
INTERNATIONAL

SCHOOL
Q A T A R

We develop 
inquisitive learning
skills and initiate 

 creative exploration
experiences 

for our students

INQUIRE NOW!
 Nuaija / Al Hilal - D Ring 

Tel: +974 -44772228
P.O. Box: 55579, Doha-Qatar

admission@sis-qatar.com

"Every Child Succeeds"



No two itineraries
are the same,

because each client
is different.

OUTSTANDING
INTERNATIONAL

SCHOOL 

To guide, empower and prepare learners
for a modern global society by

developing critical thinking, inquisitive
learning and digital skills with emphasis
on community collaboration and values

SIS Vision

To provide learners with challenging
and well balanced instructional and
character development programs to

encourage creative exploration and to
acquire innovative autonomy through

British and national standard based
curriculums within a safe and

motivating learning environment

SIS Mission

Driven from the Cambridge Assessment
International Education, we at SIS-

Qatar believe that students can only
achieve their full potential by taking      

 a whole-child approach to education
where every child succeeds

SIS Philosophy 

ABOUT SIS
Small Personalized Learning Environment

High Expectations for all Students

Qualified and Experienced Teachers 

Educational Coupon System for Qatari

Preparing Students for a Global & Diverse

World

Standardized Assessments to Test Students'

Academic Progress (CEM/InCas - Cambridge

Progression Test)

Partnership with CMU (Carnegie Mellon

University @ QF) to Teach ALICE Program for

Students 

National Curriculum of England Educational

Standards

CIS (Council of International Schools) Member

Celebrating 10 Years Anniverasy in 2021



INQUIRE NOW!

مدرسة 
ستب ون الدولية

ر ط ق

نطور 
مهارات التعلم

 الفضولي
ونوفر

تجارب االستكشاف  

اإلبداعي لطالبنا
 

اتصل اآلن!

النعيجة / الهالل 
هاتف:  -44772228 -974+

P.O. Box: 55579, Doha-Qatar
admission@sis-qatar.com

"Every Child Succeeds"



No two itineraries
are the same,

because each client
is different.

مدرسة 
 دولية متميزة

توجيه، تمكين وإعداد التالميذ لمجتمع عالمي
حديث من خالل تنمية وتطوير التفكير النقدي

والفضول المعرفي، والمهارات الرقمية مع

التركيز عىل التعاون المجتمعي والقيم األخالقية

رؤيتنا

تزويد التالميذ ببرامج تعليمية متوازنة تتحدى
قدراتهم وتنمي شخصياتهم، لتشجيعهم عىل
االستكشاف واإلبداع ، وتطوير استقالليتهم

بطريقة مبتكرة من خالل المناهج البريطانية
والوطنية القائمة عىل المعايير الحديثة ضمن

 بيئة تعليمية آمنة ومحفزة
 

رسالتنا

انطالًقا من مبدأ تقييم كامبردج للتعليم الدولي
نؤم  بأنه ال يمكن للطالب تحقيق أقصى

إمكاناتهم إال من خالل اتباع نهج الطفل الكامل
 في التعليم حيث نهتم بنجاح كل طفل عىل حدا

  فلسفتنا

معلومات عن المدرسة

بيئة تعليمية  هادفة

توقعات عالية لجميع الطالب

مدّرسين  مؤهلين وذوي خبرة

QNSA مدرسة حاصلة عىل االعتماد الوطني

توّفر نظام القسيمة التعليمية للقطريين

 إعداد الطالب لعالم  متنّوع

اختبارات دولية معيارية لقياس مستوى الطالب

(CEM/InCas - Cambridge Progression ) األكاديمي

شراكة مع CMU (جامعة كارنيجي ميلون في مؤسسة
قطر التعليمية) لتدريس برنامج ALICE للطالب

اعتماد المنهج الوطني البريطاني القائم عىل المعايير

التعليمية في إنجلترا

مدرسة معتمدة من كامبريدج

CIS عضو في مجلس المدارس الدولية 

االحتفال بمرور 10 أعوام في عام 2021


