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Welcome to the American School of Doha

Identity Statement
The American School of Doha is an independent, U.S. 
accredited, college preparatory school, committed to 
providing educational excellence, through a standards-
based, internationally enriched American curriculum, 
serving a multicultural student body.

Mission
The American School of Doha is committed to the 
intellectual and personal development of our students, 
inspiring and empowering them to become positive, 
active global citizens.

Vision
ASD is a future-focused community where learning is…

collaborative
fun and engaging

extended beyond walls
creative to foster innovation

sustained by responsible practices
data-informed and evidence-based

authentic, solving real-world problems
encouraged in a technology-enhanced environment

ASD is...where students are encouraged to extend their 
own learning

Our Values
Respect • Honesty • Responsibility •  Compassion

ASD Values

Respect
Respect is a cornerstone value, which every person at 
ASD must display. There are many ways to show respect. 
It is very important to listen and to try to understand the 
other person’s opinion and point-of-view. 

Students can show respect to teachers by arriving to 
class on time with all the needed equipment (notebook, 
calculator, textbook, etc.) ready to participate in class 
and learn. Students can be respectful of the school 
by adhering to the ASD values of Respect, Honesty, 
Responsibility and Compassion.

Honesty
Honesty is expected from each person at ASD. Students 
display honesty by doing their own homework, submitting 
their own work for assessment and bringing to the teacher 
or school administration information about dishonest 
acts. 

Students who are dishonest will receive the appropriate 
consequence from the division administration.

Responsibility
ASD students must take responsibility for their actions and 
behave appropriately at school and school events. A main 
goal for ASD is to help students become caring responsible 
citizens ready to make a contribution to society. 

Students display responsibility by doing their homework, 
coming to class on time, picking up after themselves and 
finding ways to make a positive contribution to the school 
and the community. 

Compassion
ASD students need to be compassionate to the needs of 
others. Students can display compassion by helping new 
students feel welcome, by respecting the opinions and 
ideas of others and by volunteering time to a community 
service project. 

Students can display compassion by helping a classmate 
understand the homework - not allowing the classmate 
to copy the work, but by explaining the work so she/he is 
better able to understand the concepts being taught.

It is very important that every ASD student and staff 
member display the ASD values on a regular, daily basis. If 
everyone works towards these values, ASD will continue 
to be a wonderful place to learn and grow.
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Welcome to the American School of Doha.

Established in 1988, the American School of Doha (ASD) is an independent, U.S. accredited, college preparatory 
school committed to providing educational excellence, through a standards-based, internationally enriched 
American curriculum, serving a multicultural student body. Today, with over 2,200 students, representing more 
than 80 countries, ASD is recognized as one of the leading, non-profit international schools in the world. We are 
proud of the legacy we have built and pleased that you are considering becoming part of our community of learners. 

I encourage you to peruse our website, as it will provide you with a glimpse of our involved administrators, 
talented faculty and students, and spectacular campus. You will also find detailed information regarding our ASD 
community, curriculum, course descriptions, and activities. As a teacher, administrator, and parent of two, I can 
honestly say that I am excited that my children attend this school. ASD is a learning-focused school; it is a school 
where the feel of community is real, and where children learn and develop in a safe, nurturing, creative 
atmosphere, in the presence of very dedicated educators who teach in a professional manner.

Your inquiry regarding admission to ASD is important to us.  We understand the importance of your decision when it 
comes to finding the right school for your children. We want the admissions process to be clear and our communication 
to be welcoming, helpful, and responsive.  If you would like more information and/or to begin the admissions process, 
please fill out our online inquiry form.  Should you be visiting Doha or arriving soon, we encourage you to contact us via 
email at admissions@asd.edu.qa or phone at +974 4459 1511 in order to make arrangements for a school tour.  Due to 
scheduling and security purposes, we do encourage an arranged appointment prior to your visit. 

We look forward to meeting you and assisting your family, as you become a part of the legacy that is ASD!



When a candidate applies to the American School of Doha 
(ASD), we use our Mission, Vision, Values, and Admissions 
policy to determine whether our school will be the right 
fit for the candidate and his/her family. We want to ensure 
that the student will have a successful experience at ASD 
and beyond. To apply, visit our website at:  
https://asd.sch.qa.

Apply to the American School of Doha

Application Process
ASD is open to receive applications from all candidates, 
regardless of race, gender, religion or ethnic background. 
Applicants will be screened and admitted or denied 
admission through the admissions process by the 
designated divisional Admissions committees. Qualified 
candidates are those that meet specific criteria as 
outlined, and will be accepted in accordance with the 
described priority sequence.

Step 1: Make an Online or On-Campus Visit

The ASD website (https://asd.sch.qa) offers detailed 
information about our school and the admissions process. 
From the home page, you can select and view information 
about each division (Lower Elementary, Upper Elementary, 
Middle School, High School). You can also find information 
about curriculum, programs offered, photo galleries, 
student/parent handbooks, and more.

One of the best ways to gain a feel for our community is by 
visiting our campus. For this reason, we encourage families 
to schedule a trip to Doha and make an appointment with 
the Office of Admissions for a campus tour. 

Please contact the Office of Admissions via admissions@
asd.edu.qa or phone, +974 4459 1511. 

During your visit, we will refer to the application contents 
and explain the application process, as well as our school 
programs, services, and daily routines. We also welcome 
any questions you may have before, during, and after your 
visit about ASD and our school community.

Step 2: Complete the ASD Online Inquiry Form

Being considered for enrollment to ASD begins with 
submission of the Online Inquiry Form via our website at 

https://asd.sch.qa. This form provides our office with 
demographic information about your child and family, 
which enables us to send along a link to the 
electronic application. Applicants seeking admission to 
ASD are strongly encouraged to apply as early as 
possible, as applications are accepted beginning on 
August 1 of each year.

Step 3: Complete & Submit ASD Application Forms

Online application forms must be completed and 
submitted in full in order for a file to be considered 
and/or processed. This includes the paid application 
fee of QR 500. All records and documents must be 
submitted in English. Translated/certified copies of 
records must show an official stamp from the 
translator. Records from local government schools may 
be submitted in Arabic.

Step 4: Admission Evaluation & Assessment

Candidates apply to ASD from many different 
countries with a wide range of educational systems and 
curriculums. Therefore, the candidate’s age, previous 
academic report cards, admissions assessment, and a 
review of all pertinent educational documentation are 
used to ensure that the candidate is a match for our 
school, as well as placed in the appropriate grade level. 
Applicants are invited for an admission assessment 
based on our Board prioritization sequence and seat 
availability. The initial assessment does not guarantee 
a place at the school nor that a seat will be held for any 
student.

ASD reserves the right to contact schools 
previously attended in order to validate records 
provided and/or inquire about the candidate in 
question.

Step 5: Wait Pool/ Offer of Placement

If a candidate meets all admission criteria and qualifies 
for acceptance in a grade level or program that has 
reached capacity, then he/she will be placed in a waiting 
pool for that particular academic year. The Director of 
Admissions will send notification to the parents.

Due to the school’s admission prioritization sequence, 
an applicant’s position in the wait pool may change as 
subsequent applicants qualify and are placed into 
the waiting pool based on our prioritization sequence 
and date of application. When a seat does become 
available, parents will be notified and will receive a 
formal letter of acceptance from the Director of 
Admissions.

https://asd.sch.qa/admissions/online-inquiry/
https://asd.sch.qa/admissions/online-inquiry/
https://asd.sch.qa
mailto:admissions%40asd.edu.qa?subject=
mailto:admissions%40asd.edu.qa?subject=
https://asd.sch.qa/admissions/online-inquiry/


The school may decide to deny admission to a candidate 
when there are concerns about behavior, achievement, 
social/emotional stability; and/or when a candidate’s 
English language proficiency is not commensurate with 
the grade level for which they are applying. Admission 
may also be denied when the school is unable to offer 
a program to adequately meet an individual student’s 
learning needs. Notification of the decision to deny 
admission will be sent to the parents from the Director of 
Admissions.

Admissions Prioritization Sequence
Qualified children of U.S. Embassy diplomatic personnel 
and ASD personnel are assured places at the school.

Prioritization sequence for all other candidates:

1. Children of ASD sponsored employees, U.S. Embassy
staff and Corporate Sponsors

2. Siblings of currently enrolled students who are
children   of:

a. Active duty command sponsored U.S. Military

b. American and/or Qatari passport holders who
also hold an American or Qatari passport

3. Children of Active Duty Command Sponsored U.S.
Military

4. American and/or Qatari passport holders and
children of Qatari passport holders

5. Other siblings of children enrolled at ASD

6. Children of ASD Alumni

7. Other qualified children as space permits

** Within each of the above categories, first in line is based 
on date/time of payment of application fee. However, ASD 
retains the right to make admissions decisions in the best 
interest of the school.

**All  children are required to meet minimum qualifications 
assessed in line with grade of entry. The following 
prioritization is subject to grade level caps of 20% Qatari 
passport holders, and 20% for students requiring English 
as an Additional Language (EAL) support.

Decision to Deny Admission
Pre-Kindergarten through Grade 2

After the Office of Admissions makes an initial review 
of the completed application, Pre-Kindergarten through 
Grade 2 candidates are invited for a screening based on 
our prioritization sequence. These face-to-face screenings 
take place during the spring of each year, as well as 
throughout the academic year based on seat availability.

Grades 3 - 12

Candidates applying for Grades 3 - 12 are invited (based 
on our prioritization sequence) to take the Measurement 
of Academics Progress (MAP) assessment. Candidates 
will be assessed in both reading comprehension and 
mathematics, as well as asked to submit a written essay.

Candidates may also submit current standardized 
assessment scores, which may be used in place of an 
onsite admission assessment. 

We are committed to making every effort to guide your 
family through our process, and to ensure that the 
experience is a valuable, informative and enjoyable one 
for both you and your child(ren). 

Please don’t hesitate to contact us.



Support Services
Our goal is to provide support and services to all students 
who meet our admission criteria so that each learner 
achieves and enjoys learning within the regular academic 
program with minimal assistance or accommodations.

While all students are registered in mainstream classes 
and academic programs, ASD provides support services 
for children with minor learning challenges as divisionally 
appropriate. Whenever possible, any support services 
that a child may require is determined and communicated 
before the admission decision is confirmed.

If a child is currently receiving special services, such 
as learning resource instruction, remedial teaching, 
occupational therapy, speech/language therapy, or seeing 
an educational specialist outside of the regular classroom, 
please advise us at the beginning of the application 
process.

Qualified students will be provided services on the 
basis of records received, previous placement, current 
assessments, an Individualized Education Plan (IEP), 
psycho-educational evaluation, and the Admission 
Committee’s recommendation, which can be made up 
of the Director of Admissions, Principals, Counselors, 
Learning Specialists, or English as an Additional Language 
(EAL) teachers.

Learning Support
The Learning Support program provides academic support 
for those students with learning challenges. It is a broad-
based program, offering support to students in areas of 
need and remediation, as well as providing strategies 
and accommodations to classroom teachers and parents. 
Students may be eligible to receive support (i.e. push-
in, pull-out, or co-teaching models) which take place in 
the regular school setting.  All students are registered in 
regular classes and must be able to access and benefit 
from the curriculum with minimal support.

English as an Additional Language 
(EAL) Support
ASD offers support in EAL for students in Grade 1 - 8. The 
program offers learners an enriched, language immersion 
education in which English is the primary language of 
instruction. An academic level of English proficiency is our 
ultimate instructional goal.

• The number of places in the EAL program are limited.

• EAL applicants must have a positive performance
record from their previous school.

• An EAL admissions screening may be required for a
student who is a non-native speaker of English.



ASD values health and well-being. Our programs encourage 
an active, healthy lifestyle that includes physical exercise, 
regional, and international travel, with involvement in 
service learning activities.

As a condition of admission, all students must undergo a 
physical examination using the prescribed form found in 
our application. This form must be signed, stamped, and 
dated by the examining physician (not the parent) and 
submitted with the application.

Our Board policy #7.701 regarding Vaccination and 
Immunization states, “ Each student admitted to ASD 
must present a copy of the original “Certificate of 
Immunization” such as the World Health Organization 
certificate attesting to the immunizations the student 
has received. These immunizations must be current. The 
record will be kept by the school nurse who will advise 
parents whenever further immunizations are required.”

The immunization requirements are as follows

1. A series of 5 Diphtheria, Pertussis, Tetanus
vaccinations

2. A series of 4 Polio vaccinations

3. A series of 3 Hepatitis B vaccinations

4. A vaccination suite (2 doses) of Measles, Mumps,
and Rubella (MMR)

5. Mantoux (TB test)/or BCG

Tuberculosis Screening

This screening is required for all students entering ASD. 
The requirement can be met by a Mantoux (Tb) test taken 
within the past 12 months of the application. If there has 
been a previous positive TB test, then a chest x-ray taken 
within one year of the application must be presented.

Exceptions

The Mantoux (Tb) test or chest x-ray are waived only if the 
student has had a BCG vaccination within the last 5 years 
(documentation needed), or they have been treated for 
Latent Tb as indicated in certifiable medical records.

Health and Wellness

Annual school fees consist of tuition and capital fee. For 
successful applicants, a non-refundable, non-transferable 
registration fee will also be invoiced upon acceptance.

• Parents are responsible for prompt payment of all
school fees, regardless of whether fees are paid by
the parent or his/her employer.

• All tuition and fee payments are due and payable
prior to the start of each academic semester.

• If payments are not made within two weeks of the
due date, a student may not be permitted to attend
class.

• A full-term tuition fee will be assessed for the semester
during which enrollment occurs, regardless of when it
occurs within the semester.

• Tuition is billed on a yearly basis for those students
sponsored by a company.

• Individuals who pay privately are billed on a semester
basis.

• Should a student withdraw, tuition fees will be
reimbursed on a quarter basis. Refunds are not
granted to students of corporations or organizations;
rather the tuition will be transferred to a new incoming
student from that same corporation or organization.

• Fees may be paid by

• Bank Wire Transfer

• Check

Fee Schedule

To confirm the applicable Tuition and Capital Fees, please 
consult the yearly School Policies and Fees 
document link under Admissions at https://asd.sch.qa.

Questions and Comments

Questions and comments regarding tuition or fee 
payments should be addressed in writing to the Director 
of Finance and  Operations, Mrs. Patricia Foster at 
patriciafoster@asd.edu.qa or by phone to the 
Business Office at +974 4459 1572.

School Fees

mailto:patriciafoster%40asd.edu.qa?subject=


Frequently Asked Questions
Q: How does ASD place students coming from schools that have a different academic year, such as those 
in the Southern Hemisphere? 

A: A student coming from a country such as Australia, for example, will complete a grade/year in December. If that 
student applies to ASD and enters during the second semester, then he/she would enter the grade level that he/she 
just completed in Australia. A student is not promoted to a given grade level without completing the first semester of 
that grade level. Students who apply from a British system will be placed according to age, our admissions assessment, 
and/or the number of years that his/her submitted school records indicate.

Q: When will applications no longer be accepted or processed for a given school year?

A: The American School of Doha has a rolling admissions process, meaning that we will continue to process and admit 
candidates as seats become available. If a grade level or support program is at capacity, then placement is dependent 
on seat availability. Towards the end of each semester, pending applicants and those in our qualified waiting pools are 
asked if they would like to have their applications/files rolled over to be considered for the next academic year.

Q: How old does my child have to be in order to apply for the Pre-Kindergarten program?

A: Candidates must turn four years of age by August 31 of the year in which they intend to be admitted.

Q: When should I submit an application for admission to ASD?

A: Families are encouraged to make initial contact with the Office of Admissions and complete the Online Inquiry 
Form (https://asd.sch.qa) as early as possible, or after August 1 each year. Plans for a move do not need to be secure 
in order to complete the initial inquiry. 

Q: Do I need to have all my application documents submitted?

A: An application file is incomplete and will not be reviewed until the Office of Admissions has received all supporting 
educational documentation, and the application fee.

Q: Does the school offer admissions priority to some applicants?

A: Yes, please refer to the prioritization structure outlined in this document or visit our website at https://asd.sch.qa/
admissions/application-process/.

Q: Can we meet with an individual principal, teacher or counselor during our tour/visit to the school?

A: Due to the high number of applicants each year, and to ensure that learning is not compromised, applicants cannot 
always meet faculty or staff outside of the Office of Admissions. If there are questions that we cannot answer, then we 
will do our best to arrange for a separate meeting in order to respond to any questions or concerns raised by a visiting 
family. 

We welcome your visit and we look forward to providing you with an individualized tour.



السؤال: كیف تقوم المدرسة األمریكیة في الدوحة بتحدید مستوى األطفال الذین یفدون من المدارس في عام دراسي مختلف مثل األطفال الذین یأتون 
م؟ من الجزء الجنوبي من العال

اإلجابة: سوف یقوم الطالب الوافد من إحدى الدول مثل استرالیا بإتمام العام الدراسي في دیسمبر. وفي حال تقدم ھذا الطالب بطلب لاللتحاق بالمدرسة 
األمریكیة في الدوحة ودخل خالل الفصل الدراسي الثاني فإنھ سوف یدخل مستوى الصف الدراسي الذي قد أتمھ في استرالیا. وال یتم نقل الطالب إلى 

الصف ذو المستوى المحدد بدون إتمام الفصل الدراسي األول من ھذا الصف. وأن الطالب الذین یتقدمون بطلب لاللتحاق بالمدرسة األمریكیة في 
. الدوحة من النظام البریطاني سوف یتم تحدید مستواھم وفقاً للعمر أو تقییم القبول و/أوعدد السنوات التي قضاھا وفقاً لما تشیر إلیھ السجالت المدرسیة

؟ السؤال: متى یتم عدم قبول أو معالجة الطلبات لسنة دراسیة معینة

اإلجابة: ان عملیة القبول مستمرة في المدرسة األمریكیة في الدوحة مما یعني أننا نستمر في معالجة وقبول المرحشین كلما أتیحت مقاعد لھم. وفي 
حال اكتملت سعة المستوى الدراسي أو برنامج الدعم المعین، یعتمد اختبار تحدید المستوى والقبول على وفرة المقاعد بالمدرسة. وفي نھایة كل فصل 
. دراسي ُیسأل مقدمي الطلب المعلقین ومن ھم في قوائم االنتظار المؤھلین عما إذا كانوا یرغبون في ترحیل طلباتھم/ملفاتھم للعام الدراسي التالي أم ال

ل؟ السؤال: ما ھو عمر طفلي لكي یستطیع التقدم بطلب لاللتحاق ببرنامج ما قبل ریاض األطفا

. اإلجابة: یتعین أن یكون المرشحین بالغین من السن أربع سنوات بحلول 31 أغسطس في العام الذي یعتزمون فیھ التقدیم لاللتحاق بالبرنامج

؟ السؤال: متى یتعین علي تقدیم طلب االلتحاق بالمدرسة األمریكیة في الدوحة

ت  اإلجابة: یتم تشجیع األسر على إجراء اتصال مبدئي بمكتب التقدیمات والقبول وتعبئة بیانات الطلب عبر اإلنترن

.

.

(https://asd.sch.qa)  في أقرب وقت ممكن أو بعد 1أغسطس من كل عام. وال یتعین أن تكون خطط التحویل مؤكدة من أجل إتمام الطلب 
المبدئي

السؤال: ھل یتعین علي تقدیم كافة وثائق الطلب الخاصة بي ؟

اإلجابة: یعتبر ملف الطلب ناقص ولن یتم استعراضھ لحین تلقي مكتب القبول والتقدیمات لكافة الوثائق التعلیمیة الداعمة واستالم رسوم الطل ب. 

السؤال: ھل تقدم المدرسة أولویة القبول لبعض المتقدمی ن؟ 

بین في تلك الوثیقة أو زیارة موقعنا   اإلجابة: نعم، یرجى االطالع على ھیكل تسلسل وترتیب األولویات الُم

 . https://asd.sch.qa/admissions/application-process

السؤال: ھل یمكنني مقابلة أحد المدراء أو المعلمین أو المرشدین النفسیین خالل زیارتنا للمدرسة ؟ 

اإلجابة: بسبب زیادة عدد المتقدمین سنویاً ولضمان عدم اإلخالل بالعملیة التعلیمیة، ال یمكن للمتقدمین مقابلة طاقم التدریس خارج مكتب القبول. في 
حال وجود أي استفسارات ال یمكننا اإلجابة عنھا، فإننا سوف نبذل قصارى جھدنا إلجراء وعقد اجتماع منفصل من أجل الرد على أي استفسارات 

لدى أیة أسرة زائرة للمدرسة

 . نرحب بزیارتكم ونتطلع إلى منحكم جولة ممیزة في مدرستنا

األسئلة األكثر تكراراً



الرسوم المدرسیة

-

 تتكون الرسوم المدرسیة السنویة من الرسوم التعلیمیة. وبالنسبة 
لمقدمي الطلبات الذین یتم قبولھم، یتم إعداد فاتورة برسوم التسجیل 

لالسترداد وغیر القابلة للتحویل بعد القبول. غیر القابلة 
 یعتبر أولیاء األمور مسئولین عن الدفع الفوري لكافة 

الرسوم المدرسیة بغض النظر عما إذا كان یتم دفع تلك الرسوم من 
ل. قبل ولي األمر أو صاحب العم

- تعتبر مدفوعات الرسوم العامة والرسوم الدراسیة مستحقة 
. الدفع قبل بدء كل فصل دراسي

- في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في غضون فترة 
أسبوعین اعتباراً من تاریخ استحقاقھا، قد ال ُیسمح للطالب بحضور 

. المدرسة
- یتم تقییم الرسوم الدراسیة للفصل الدراسي الكامل 

بخصوص الفصل الدراسي الذي یتم قید الطالب فیھ بغض النظر عن 
. وقت حدوث ذلك في الوقت الدراسي

- یتم إعداد فاتورة بالرسوم الدراسیة سنویاً للطالب 
ت. المدعومین من قبل الشركا

- یتم إعداد فاتورة لألفراد الذین یدفعون ألنفسھم كل فصل 
. دراسي

- في حال انسحاب أحد الطالب یتم استرداد ربع الرسوم 
الدراسیة. وال یتم إعادة أیة مبالغ للطالب الذین یخضعون لرعایة 

الشركات أو المنظمات. بل یتم تحویل الرسوم الدراسیة إلى الطالب 
. الوافد الجدید من نفس المؤسسة أو المنظمة

: -
.  •

 یجوز دفع الرسوم عن طریق ما یلي 
حوالة بنكیة

• عن طریق الشیك.

جدول الرسوم المدرسیة
 من أجل التأكید من الرسوم المدرسیة الُمطبقة یرجى االطالع على السیاسات

 المدرسیة السنویة ووثیقة الرسوم المدرسیة من خالل الرابط التالي

https://asd.sch.qa

االستفسارات والتعلیقات

یتعین توجیھ االستفسارات والتعلیقات المتعلقة بمدفوعات الرسوم الدراسیة إلى 
مدیر الشؤون المالیة والعملیات السیدة/ باتریسیا فوستر على البرید االلكتروني    

patriciafoster@asd.edu.qa أو عبر االتصال على ھاتف المكتب رقم 
 009444591572

ُتقیم المدرسة األمریكیة في الدوحة وتقدر الصحة والعافیة حیث أن 
برامجنا تشجع على أسلوب الحیاة النشیط والصحي الذي یشمل  

ممارسة األنشطة البدنیة والسفر اإلقلیمي والدولي مع االنخراط في 
. أنشطة التعلم الخدمیة

وكشرط من شروط القبول یتعین أن یخضع كافة الطالب لفحص بدني 
باستخدام الصیغة المحددة الموجودة في الطلب الخاص بنا. ویتعین 

التوقیع على ھذا النموذج وختمھ وتأریخھ من قبل الطبیب الذي یقوم 
ب. بالتشخیص والفحص (ولیس ولي األمر) ویتعین تقدیمھ مع الطل

وتنص سیاسة مجلس اإلدارة رقم 7.701 بخصوص التطعیم 
والتحصین على ما یلي: یتعین على كل طالب یتقدم لاللتحاق بالمدرسة 

األمریكیة في الدوحة أن یقدم نسخة من شھادة التحصین والتطعیم 
األصلیة مثل شھادة منظمة الصحة العالمیة التي تشھد على التطعیمات 

والتحصینات التي حصل علیھا الطالب. ویتعین أن تكون تلك 
التحصینات قد تم الحصول علیھا في الوقت الحالي. وسوف یتم 

االحتفاظ بھذا السجل من قبل ممرضة المدرسة والتي سوف تقوم 
بدورھا بإخطار أولیاء األمور عند الحاجة إلى أیة تطعیمات أو 

." تحصینات إضافیة
: وتعتبر متطلبات التحصین والتطعیم ُمحددة على النحو التالي

زاز. 1- مجموعة تطعیمات الُسعال الدیكي والدفتریا والك
ل. 2- مجموعة4 تطعیمات ضد شلل األطفا

. b3- مجموعة مكونة من ثالثة تطعیمات ضد التھاب الكبدي
4- مجموعة التطعیمات (جرعتان) للحصبة والنكاف والحصبة

. األلمانیة
م. 5- اختبار مانتو (اختبار السل)/ أو اللقاح مضاد التسم

فحص السل
بالمدرسة األمریكیة  یعتبر ھذا الفحص مطلوب لكافة الطالب الذین یلتحقون 
في الدوحة. ویمكن الوفاء بھذا الشرط من خالل إجراء اختبار مانتو )اختبار 

الُسل( في غضون آخر فترة 21 شھر من تاریخ تقدیم الطلب. وفي 
حالة وجود اختبار إیجابي سابق بخصوص اختبار الُسل، فإنھ یتعین تقدیم 

أشعة الصدر في غضون عام واحد اعتباراً من تاریخ الطلب.

االستثناءات
یتم التنازل عن اختبار مانتو (اختبار السل) أوأشعة الصدر فقط في حال  

كان الطالب قد حصل على تطعیم ُمضاد للتسمم في غضون آخر خمس 
سنوات (یتعین تقدیم الوثائق التي ُتثبت ذلك) أو أن یكون قد تم معالجتھم 

من مرض الُسل الكامن كما ھو مبین من السجالت الطبیة المعتمدة.

الصحة والتعافي



خدمات الدعم
إّن ھدفنا ھو تقدیم الدعم والخدمات لكافة الطالب الذین یستوفون معاییر 

القبول الخاصة بنا حتى یستطیع كل متعلم تحقیق التعلم واالستمتاع بھ 
في البرنامج الدراسي النظامي مع الحصول على الحد األدنى من 

دات. المساع

عند تسجیل كافة الطالب وانتظامھم في الدراسة والبرامج التعلیمیة، تقدم 
المدرسة األمریكیة في الدوحة خدمات الدعم لألطفال ذوي صعوبات 
التعلم البسیطة بحسب ما ھو ُمالئم طبقاً لكل قسم. ویتم تحدید أي من 

خدمات الدعم التي قد یحتاج إلیھا أي طفل ویتم اإلخطار عنھا قبل أن یتم 
التأكید على قرار القبول لاللتحاق بالمدرسة إن أمكن.

في حال كان أحد األطفال یحصل على خدمات خاصة في الوقت الحالي 
مثل تعلیم موارد التعلم أو التعلیم العالجي أو العالج المھني أو عالج 

التخاطب/ اللغة أو كان ُیتابع مع أخصائي تعلیمي خارج الفصل 
النظامي، یرجى موافاتنا بذلك قبل البدء في إجراءات طلب االلتحاق 

. بالمدرسة

سوف یتم منح الطالب المؤھلین الخدمات على أساس السجالت التي تم 
استالمھا وعلى اساس تحدید المستوى السابق والتقییمات الحالیة وإحدى 
الخطط التعلیمیة الفردیة والتقییم النفسي التربوي باإلضافة إلى توصیة 
لجنة القبول والتي تتكون من مدیر التقدیمات والقبول ومدراء المدارس 
والمرشدین النفسیین وأخصائیوا التعلم أو مدرسي اللغة اإلنجلیزیة كلغة 

إضافیة.

دعم التعلم
یقدم برنامج دعم التعلم الدعم األكادیمي والدراسي للطالب الذین یعانون 

من صعوبات في التعلم. فھو برنامج واسع النطاق ویقدم الدعم للطالب في 
مجاالت االحتیاج والعالج باإلضافة لتقدیم االستراتیجیات المناسبة لمعلمي 

الطالب وألولیاء األمور. ویحق للطالب الحصول على الدعم (نماذج 
االستدالل أو التعلیم المشترك) والتي یتم تنفیذھا في السیاق الدراسي 

النظامي. ویتم تسجیل كافة الطالب في الفصول الدراسیة النظامیة ویتعین 
أن تكون لدیھم القدرة على الحصول على واالستفادة من المناھج بأقل قدر 

ممكن من الدعم.

 دعم اللغة اإلنجلیزیة كلغة إضافیة
 تقدم المدرسة األمریكیة في الدوحة الدعم في اللغة اإلنجلیزیة كلغة إضافیة 
للطالب من الصف األول إلى الصف الثامن.ویقدم ھذا البرنامج للمتعلمین 
تجربة تعلم وإتقان اللغة التي تكون فیھا اللغة اإلنجلیزیة ھي لغة التدریس 

األساسیة. ویعتبر المستوى الدراسي إلتقان اللغة اإلنجلیزیة ھو ھدفنا 
. التعلیمي الرئیسي

- یعتبر عدد األماكن في برنامج اللغة اإلنجلیزیة كلغة إضافیة 
محدود.

- یتعین على المتقدمین لاللتحاق ببرنامج اللغة اإلنجلیزیة كلغة 
. إضافیة أن یكون لدیھم سجل أداء دراسي إیجابي من المدرسة السابقة

- یمكن طلب فحص تقدیمات االلتحاق ببرنامج اللغة اإلنجلیزیة 
. كلغة إضافیة للطالب الذي ال یعتبر متحدث أصلي للغة اإلنجلیزیة



مرحلة ما قبل رياض األطفال حتى الصف الثاين

 بعد قیام مكتب القبول استعراض مبدئي للطلب الذي تم تعبئتھ، یتم دعوة 
الطالب المرشحین لاللتحاق بمرحلة ما قبل ریاض األطفال حتى الصف 
الثاني للخضوع للفحص على اساس ترتیب األولویة الخاص بنا. ومن ثم 

تتم عملیة الفحص المباشرة خالل فصل الربیع من كل عام وعلى

مدار العام الدراسي على أساس وفرة المقاعد.

الصف الثالث حتى الصف الثاني عشر

.

تتم دعوة المرشحین المتقدمین بطلب للقید بالصف الثالث إلى الصف 
الثاني عشر )على أساس ترتیب األولویة الخاص بنا( وذلك إلجراء تقییم 

قیاس التقدم والتحصیل الدراسي. وسوف یتم تقییم المرشحین في الفھم 
طلب منھم تقدیم مقال مكتوب. والقراءة والحساب وسوف ُی

كما یحق للمرشحین أیضاً تقدیم درجات التقییم الموحدة الحالیة التي یمكن 
استخدامھا بدًال من تقییم طلب القید في المدرسة

نحن ملتزمون ببذل ما بوسعنا لتوجیھ أسرتك من خالل إجراءاتنا وضمان 
أن تكون التجربة قیمة وفعالة وممتعة لكم وألبنائكم.

ال تترددوا في االتصال بنا

يحق للمدرسة عدم قبول أحد املرشحني باملدرسة يف حال وجود مخاوف بشأن سلوكه أو 
استقراره االجتماعي/ العاطفي، و/أو عندما يكون إتقان املرشح للغة اإلجنليزية غير 

متناسب مع املستوى املدرسي. كما يجوز رفض الطلب يف حال عدم قدرة املدرسة تقدمي 
برنامج يلبي االحتياجات التعليمية ألي طالب بشكل مالئم. وسوف يتم إرسال إخطار 

بقرار رفض القبول إلى أولياء األمور من قبل مدير التقدميات والقبول.

ترتيب أولوية القبول

القرار برفض القبول

 تضمن األماكن في المدرسة لألطفال المؤھلین التابعین لموظفي
. الدبلوماسیة األمریكیة وموظفي المدرسة األمریكیة في الدوحة  

تسلسل األولویات لجمیع المرشحین اآلخرین حسب الترتیب التالي  
أطفال الموظفین اللذین ھم تحت رعایة المدرسة األمریكَیة في الدوحة 

وموظفي السفارة األمریكیة والشركات الراعیة

أشقاء الطالب المسجلین حالًیا و ھم أبناء
أ) قیادة الخدمة الفعلیة العسكریة للوالیات المتحدة األمریكیة

 ب) حاملي جوازات السفر األمریكیة و/أو القطریة الذین ھم یحملون
جوازات سفر أمریكیة أو قطریة أیًضا

 أطفال قیادة الخدمة الفعلیة العسكریة للوالیات المتحدة األمریكیة

 حاملي جوازات السفر األمریكیة و / أو القطریة وأطفال حاملي جوازات
السفر القطریة

األشقاء التالمیذ المسجلین في المدرسة األمریكَیة في الدوحة

أبناء خریجي المدرسة األمریكَیة في الدوحة

األطفال المؤھلین اآلخرین حسب األماكن الشاغرة

**
. 

تاریخ  في كل فئة من الفئات المذكورة أعاله ، تعتمد األولویة حسب 
وقت سداد رسوم الطلب

 علماً أن المدرسة  تحتفظ بالحق في اتخاذ قرارات القبول بما ھو من
مصلحة المدرسة

 یجب على جمیع األطفال تلبیة الحد األدنى من المؤھالت التي تم **
تقییمھا بما یتماشى مع المرحلة الدراسَیة المتوافق علیھا. تخضع 

األولویات التالیة، حسب كل مرحلة، لحد أقصى یبلغ 20٪ من حاملي 
جوازات السفر القطریة ، و 20٪ للطالب الذین یحتاجون إلى اللغة 

(EAL) اإلنجلیزیة كلغة دعم إضافیة

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

:

:

.

.



عندما يتقدم أحد املرشحني لاللتحاق باملدرسة األمريكية يف الدوحة،  نستخدم سياسة 
رسالة ورؤية وقيم املدرسة وسياسة التقدميات والقبول لتحديد ما إذا كانت مدرستنا هي 

املدرسة املالئمة للمرشح وأسرته أم ال. كما نود أن نضمن أن الطالب سيحقق جتربة 
ناجحة يف املدرسة األمريكية يف الدوحة وبعد التخرج منها. من أجل تقدمي الطلب يرجى 

زيارة موقعنا االلكتروني 
https://asd.sch.qa

التقدمي يف املدرسة األمريكية يف الدوحة

إجراءات وعملية التقدمي

سوف تتلقى املدرسة األمريكية يف الدوحة الطلبات من كافة املرشحني بغض النظر عن 
الساللة، الدين أو اخللفية العرقية. سوف يتم تقييم الطالب وقبولهم أو رفضهم من 

خالل إجراءات التقدمي والقبول مبنية على معايير معّينة تتخذها جلنة مخصصة بهذه 
املهمة. وسوف يتم بعدها القبول طبقًا لتسلسل األولويات احملدد.

اخلطوة األولى: القيام بزيارة املوقع عبر اإلنترنت أو زيارة حرم املدرسة.

يقدم املوقع االلكتروني اخلاص باملدرسة األمريكية يف الدوحة

 https://asd.sch.qa معلومات تفصيلية حول مدرستنا وعملية التقدمي والقبول. 
من الصفحة الرئيسية ميكنك اختيار واستعراض املعلومات األساسية املتعلقة بكل قسم 
(املرحلة االبتدائية الدنيا، املرحلة االبتدائية العليا، املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية). 

كما ميكنكم العثور على املعلومات املتعلقة باملناهج والبرامج املقدمة ومعارض الصور 
 . ودليل الطالب/ ولي األمر واملزيد

إّن زيارة حرم املدرسة، هي إحدى أفضل السبل للتعرف على مجتمعنا فلهذا السبب 
. نحن نحث األسر على ترتيب موعد نقوم فيه بجولة تعريفية حلرم املدرسة

 admissions@asd.edu.qaيرجى االتصال مبكتب التقدميات والقبول عبر موقع
أو االتصال عبر الهاتف على رقم  1151954447900

اخلطوة الثانية: تعبئة بيانات منوذج الطلب اخلاص باملدرسة  عبر اإلنترنت.

يبدأ القيد يف املدرسة األمريكية يف الدوحة من تقدمي منوذج الطلب عبر اإلنترنت خالل 
  https://asd.sch.qa موقعنا االلكتروني

و هذا النموذج يقدم لنا املعلومات الدميغرافية املتعلقة بطفلك وأسرتك مما ميكننا من إرسال 
الرابط اخلاص بالطلب اإللكتروني. كما نحث مقدمي الطلبات الذين يسعون لاللتحاق 
والقبول يف املدرسة األمريكية يف الدوحة التقدم بالطلب يف أقرب وقت ممكن حيث يتم 

قبول الطلبات اعتبارًا من 1 أغسطس من كل عام.

اخلطوة الثالثة: تعبئة وتقدمي مناذج الطلب املقدمة للمدرسة األمريكية يف 
الدوحة

يتعني تعبئة بيانات وتقدمي مناذج الطلب اإللكترونية عبر اإلنترنت بالكامل من أجل 
دراسة  امللف و/أو معاجلتها باإلضافة الى رسم قيمته 500 ريال قطري. ويتعني تقدمي 

كافة السجالت والوثائق باللغة اإلجنليزية و أن ُيثبت ختم رسمي من مترجم معتمد على 
النسخ املترجمة/ املعتمدة يف تلك السجالت. كما يجوز تقدمي السجالت املقدمة من 
املدارس احلكومية احمللية باللغة العربية. يرجى االطالع على شروط الطلب التي ميكن 
العثور عليها يف موقعنا االلكتروني من أجل االطالع على مزيد من البيانات والتفاصيل.

اخلطوة الرابعة: تقومي وتقييم الطلب املقدم
 يتقدم املرشحون لاللتحاق باملدرسة األمريكية يف الدوحة من عدة دول ذات مجموعة 
كبيرة من النظم واملناهج التعليمية. بالتالي يتم استخدام ومراعاة عمر املرشح وبطاقات 

التقرير الدراسي السابق وتقييم القبول واستعراض كافة الوثائق التعليمية ذات الصلة من 
أجل ضمان مالئمة هذا املرشح مبدرستنا ومن أجل وضعه يف املستوى الدراسي املناسب. 
يتم دعوة مقدمي الطلبات إلجراء تقييم القبول استنادًا على تسلسل األولويات الذي يتم 

وضعه من قبل مجلس إدارتنا وُتتقن لوفرة املقاعد. وبالتالي فإن التقييم املبدئي ال يضمن 
. لكم احلصول على مكان يف املدرسة ولن يتم حجز أي مقعد ألي طالب

حتتفظ املدرسة األمريكية يف الدوحة بحقها يف االتصال باملدارس التي كان يلتحق بها 
املرشح مسبقًا من أجل التحقق من صحة السجالت والوثائق املقدمة و/أو من أجل 

. االستفسار واالستعالم عن املرشح املعني

اخلطوة اخلامسة: قائمة االنتظار/ حتديد املستوى

يف حال كان أحد املرشحني يستويف كافة معايير القبول ويعتبر مؤهل لقبوله يف أي مستوى 
أو برنامج دراسي، يتم وضعه يف قائمة االنتظار لتلك السنة الدراسية و يقوم مدير القبول 

. بإخطار أولياء األمر بذلك

وبسبب ترتيب أولويات القبول لدى املدرسة، فإن وضع الطلبات يف قائمة االنتظار قد 
يتغير كلما تأهل املتقدمني التاليني ومت وضعهم يف قائمة االنتظار استنادًا  على ترتيب 

األولوية اخلاصة بنا واستنادًا على تاريخ تقدمي الطلب. عندما يتم إتاحة مقعد، يتم إخطار 
ل. أولياء األمور بخطاب رسمي بالقبول من قبل مدير التقدميات والقبو



 سكوت بارنويل 
ت مدير القبول والتقدميا

sbarnwell@asd.edu.qa

الرا فضايل
ت ُمنسق القبول والتقدميا

lfadayel@asd.edu.qa

منى سليمان
أمني السجل

msoliman@asd.edu.qa

ل  مكتب القبو

 مرحبًا بكم يف املدرسة األمريكية يف الدوحة

.

.

.

تعتبر املدرسة األمريكية يف الدوحة، التي تأسست عام 8891، مدرسة معتمدة من الواليات املتحدة األمريكية وذلك من خالل املنهج األمريكي ذا التوجه الدولي القائم على 
املعايير والذي يخدم مجموعة من الطالب متعددي الثقافات. اليوم، وبحوالي 0022 طالب ميثلون أكثر من ثمانني دولة، قد مت االعتراف باملدرسة األمريكية يف الدوحة أنها إحدى 

من مجتمعنا التعليمي املدارس الدولية غير الربحية الرائدة على مستوى العالم. نحن فخورين بالتراث الذي قمنا ببنائه ويسعدنا أن تكونوا جزءًا 

كما أشجعكم على زيارة موقعنا اإللكتروني، حيث يقدم لكم حملة عن موظفينا اإلداريني وطالبنا املوهوبني واحلرم املدرسي الرائع. كما ستجدون معلومات إضافية بخصوص مجتمع 
املدرسة األمريكية يف الدوحة واملناهج وتوصيفات املقررات واألنشطة. بصفتي ُمعلم وإداري وأبًا لطفلني فيمكنني القول و بكل أمانة بأنني سعيد للغاية كون أبنائي يلتحقون بهذه 

املدرسة. تعتبر املدرسة األمريكية يف الدوحة مدرسة قائمة على التعلم حيث تشعر فيها بقيمة املجتمع حيث يتعلم فيها التالميذ ويتطورون يف مناخ آمن، فعال وإبداعي يف حضور 
خلصني للغاية يقومون بالتدريب مبهنية عالية  معلمني ُم

إّن استفساركم بخصوص التقدمي لاللتحاق باملدرسة األمريكية يف الدوحة يعتبر يف غاية األهمية بالنسبة لنا. حيث أننا ندرك أهمية قراركم بخصوص البحث عن املدرسة املناسبة 
ألبنائكم، كما نود أن تكون  عملية التواصل اخلاصة بنا مفيدة وتعاونية. إذا كنتم تودون احلصول على مزيد من املعلومات و/أو البدء يف إجراءات التقدمي لاللتحاق باملدرسة، يرجى 

تعبئة الطلب عبر اإلنترنت ويف حال كنتم يف الدوحة أو سوف تزورون قريبًا فنحن نشجعكم على االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني admissions@asd.edu.qa  أو عبر 
الهاتف رقم 1151954447900 من أجل اتخاذ الترتيبات الالزمة للقيام بجولة ميدانّية للمدرسة. ألسباب تنظيمّية و أمنية نرجو منكم ترتيب موعد قبل زيارتكم

! نحن نتطلع للقائكم ومساعدتكم حيث أنكم ستصبحون جزءًا من التراث الذي قمنا ببنائه وتشييده يف املدرسة األمريكية يف الدوحة

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير



املدرسة األمريكية يف الدوحة 

بيان الهوية
إّن املدرسة األمريكية يف الدوحة هي مدرسة معتمدة من الواليات املتحدة األمريكية 
وملتزمة بتقدمي خدمات التميز التعليمي من خالل املنهج األمريكي ذا التوجه الدولي 

والذي يخدم مجموعة من الطالب املتعددي الثقافات.

رسالة املدرسة
 تلتزم املدرسة األمريكية يف الدوحة بالتنمية الفكرية والشخصية لطالبنا وحتفيزهم 

ومتكينهم أن يصبحوا مواطنني عامليني إيجابيني وفاعلني

رؤية املدرسة
 املدرسة األمريكية يف الدوحة مجتمع يركز على املستقبل حيث تكون فيه العملية 

.... التعليمية
تعاونية

ممتعة وتشاركية
ود تتجاوز احلد

ر إبداعية لدعم االبتكا
مدعومة باملمارسات املسؤولة

ت قائمة على البيانات وعلى األدلة واإلثباتا
فعالة وتساعد يف حل املشكالت الفعلية

يتم التشجيع عليها يف بيئة مدعومة بالتكنولوجيا
املدرسة األمريكية يف الدوحة مكان يتم فيه تشجيع الطالب على توسيع مداركهم 

التعليمية

قيمنا
االحترام       األمانة       املسؤولية       التعاطف

قيم املدرسة األمريكية يف الدوحة

االحترام
 يعتبر االحترام قيمة جوهرية ومحورية يتعني على كل فرد يف املدرسة األمريكية يف 

الدوحة إظهارها والتحلي بها. وهناك العديد من األساليب التي ميكن من خاللها إظهار 
ه. الحترام، حيث أنه من الضروري للغاية االستماع ومحاولة فهم رأي اآلخر ووجهة نظر

ميكن للطالب إظهار االحترام للمعلمني من خالل الوصول إلى محاضراتهم يف الوقت 
احملدد ومعهم كافة املعدات الالزمة (الُكتيبات واآللة احلاسبة والكتاب الدراسي) وأن 
يكون لديهم االستعداد للمشاركة يف الفصل املدرسي والتعلم. وميكن للطالب إظهار 

احترامهم للمدرسة من خالل االلتزام واالمتثال لقيم االحترام واألمانة واملسؤولية 
. والتعاطف املطبقة يف املدرسة األمريكية يف الدوحة

األمانة
 إّن األمانة متوقعة من كل فرد يف املدرسة األمريكية يف الدوحة. حيث أن الطالب 

يظهرون األمانة من خالل القيام بواجبهم املنزلي وتقدمي عملهم من أجل تقييمه باإلضافة 
. إلى إخطار املعلم أو إدارة املدرسة عن املعلومات املتعلقة بالتصرفات غير األمينة

وسوف يتحمل الطالب الذين ال يظهرون هذه األسس مسؤولية عدم أمانتهم من اإلدارة 
. املعنية

املسؤولية
يتعني على طالب املدرسة األمريكية يف الدوحة حتمل مسؤولية تصرفاتهم وأن يتصرفوا 
بطريقة الئقة يف املدرسة ويف أنشطة وفعاليات املدرسة. إحدى األهداف الرئيسية لدى 

املدرسة األمريكية يف الدوحة هي مساعدة الطالب أن يكونوا مواطنني أكثر مسؤولية 
. ولديهم األستعداد لإلسهام يف مجتمعهم

بالتالي فإن الطالب يظهرون املسؤولية من خالل القيام بواجبهم املنزلي واحلضور للمدرسة 
يف الوقت احملدد باإلضافة إلى إيجاد سبل تقدمي إسهام إيجابي يف املدرسة واملجتمع 

. ككل

التعاطف وتلبية االحتياجات
يتعني أن يكون طالب املدرسة األمريكية يف الدوحة متعاطفني وُملبني الحتياجات 

اآلخرين. وميكن للطالب إظهار التعاطف من خالل مساعدة الطالب املُستجدين يف 
الشعور بأنهم ُمرحب بهم من خالل احترام آراء وأفكار اآلخرين ومن خالل التطوع 

. بالوقت إلحدى مشاريع خدمة املجتمع

.

.

وميكن للطالب إظهار التعاطف من خالل مساعدة أحد زمالئهم يف فهم الواجب املنزلي 
عدم السماح ألحد الزمالء بنسخ العمل ولكن من خالل شرح العمل حتى يتسنى له 

استعاب املفاهيم املراد تعلمها

ومن املهم أن ُيظهر كل طالب وكل مسؤول يف املدرسة األمريكية يف الدوحة قيم املدرسة 
بشكل دائم. ويف حال عمل اجلميع نحو حتقيق تلك القيم، سوف تظل املدرسة 

األمريكية يف الدوحة مكانًا رائعًا للتعلم والتطور والنمو



املدرسة األمريكية يف الدوحة 

RESPECT  I  HONESTY  I  RESPONSIBILITY  I  COMPASSION 

نحتفل بمرور 30   عاًما من التواصل والثقة والتمیز

دليل القبول 
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