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➢ Introduction:
Respected parents,
Learning Oasis International School is an educational organization which aims at
equipping the coming generations with the best knowledge and practices. Therefore,
we are presenting this document to clarify all the essential information that you may
wonder about the school to understand every aspect regarding your son’s/ daughter’s
learning.
➢ Learning Process
Blended Learning:
What is blended learning?
LOIS depends on blended learning which combines online digital media with
traditional classroom methods. It requires the physical presence of both teacher
and student, with some students centered classes nourished with pair work,
group work and class discussions. Face-to-face classroom practices are combined
with computer-mediated activities regarding content and delivery.
➢ What is special about LOIS?
At LOIS, we use American learning standards (the Common Core and Next
Generation Science Standards) and apply them in a manner that considers the Arab’s
culture; thus, ensuring the relevance of the learning experience to our students’ lives.
➢ What is STEM?
STEM is the integration of Science, Technology, Engineering, and Mathematics
through inquiry and projects in science subject. These projects are totally studentscentered to help them to adjust to any problems they face in their daily life and solve it

independently. STEM activities and projects are vital for developing the students’
creativity and problem- solving skills.

➢ How can we assess our students?
Our students are assessed through various types of assessments. They take their
regular tests and/ or exams as scheduled in the calendar. They are also assessed
through their participation in class (this can be followed- up by the parent on the
parents’ portal on daily basis), their projects and activities as well as their presentation.
How can parents follow up their son’s/ daughter’s progress?
Parents can use the parents’ portal on daily basis to follow-up all information related
to classwork, homework, behavior, participation, tests’ marks, projects’ marks and
messages from the teachers and administration.

➢ What is the maximum class capacity?
The class contains maximum 25 students.

➢ Teaching Philosophy:
What is the role of the teacher in the learning process?
The teacher in classrooms are considered as facilitators and advocates. They assist the
students to gain knowledge, understand, analyze and apply essential skills and
concepts. They guide the students in the learning process, assess them to evaluate the
process and develop further skills. The teachers are keen on developing strong
characters who can build a well- developed, knowledgeable community.

➢ Curriculum:
Which curriculum are we following?
We are following American standards (CCSS and NGSS). The curriculum is based on
selected portions from books as the curriculum is based on the needs and the
experiences of our students as well as our culture.

➢ Certificate:
We are accredited by AdvancED, which means that our students will be able to apply
to any university in Saudi Arabia or abroad.

➢ Communication:
How can parents communicate with us?
The school has a variety of means of communication at the top of which the parents’
portal through which parents can send to and receive messages from all staff members
whether administrative or academic staff. In addition, we have the Facebook page,
Telegram, Snapchat, and mobile messages for any announcements. Parents attend
Parent- Teacher Conference for direct communication with any personnel.

➢ Accreditation:
Are we an accredited school?
LOIS is an accredited school. It was accredited five years ago by NWAC. In the
academic year 2016- 2017, it was accredited by the AdvancED organization with a new
noticeable score in the kingdom.

➢ Co-curricula and Extra Curricula Activities:
Do we have a variety of activities?
Our school believes in giving the students the chance to create and enjoy while
learning. Therefore, it fosters both curricula and extra curricula activities. As for the cocurricula activities, the students enjoy a variety of outdoor activities and competitions.
They include English Week, Science Week, Math Week, French Week, Arabic Week
and Islamic Week. In the academic year 2016- 2017, different subjects were integrated
in one week such as integrating Math and P.E., Arabic and Islamic and finally English
and Social Studies. STEM is a new brand activity to be applied in LOIS; the science
department adapted the idea of having activities that integrate science, technology,
engineering and mathematics. The STEM day was an active application for these
concepts. In addition, we have extra curricula activities such as the field trips, art day
and sports day.

➢ Campus Location:
30th Olaya Street, Sulaimanya,
Riyadh,
KSA.

➢ Conclusion:
It’s our pleasure that you provide for us the opportunity to help in building a strong
future generation by providing your son/ daughter the best practices for him/ her.

هوية مدارس واحة العلم العالمية
 العملية التعليمة سياسة و طرق التدريس المناهج المعتمد ة االعتماد الدولي التواصل مكان  /موقع المدرس-الخاتمة

❖ المقدمة :
أولياء األمور الكرام /
إن مدارس واحة العلم العالمية هي منظمة تعليمية تهدف إلى تزويد األجيال القادمة بأفضل المعارف
والممارسات .ولذلك ،فإننا نقدم هذه الوثيقة لتوضيح جميع المعلومات األساسية التي قد تتساءل عنها حول
المدرسة لفهم کل جانب فيما يتعلق بتعلم ابنك  /ابنتك .
❖ العملية التعليمية
 التعليم المدمج ما هو التعليم المدمج ؟تعتمد مدارس واحة العلم العالمية في تدريسها على التعليم المدمج و الذي يجمع بين التكنولوجيا و التقنية
الحديثة و الفصول الدراسية التقليدية و التي تطلب مجهود و عمل مشترك من قبل المعلمة و الطالبـ/ـة و يدعم
ذلك من خالل عمل الطالب ضمن مجموعات زوجية و المناقشات الصفية و التعامل المباشر مع التكنولوجيا
من خالل تطبيق أنشطة تساعد على توصيل المحتوى .
❖ ما الذي يميز مدارس واحة العلم العالمية ؟
تعتمد مدارس واحة العلم العالمية معايير أمريكية :
)) Common Core and Next Generation Science Standards
و يتم تطبيق المناهج السابقة بشكل يناسب ثقافة الطالب العربي مما يؤكد أهمية التعليم في حياة الطالب .

❖ ؟  -STEMما المقصود بأنشطة
هو الدمج و الربط و التكامل بين  ( :مادة العلوم  ،و التقنية الحديثة ( الكمبيوتر )  ،و الرياضيات ) و
يتحقق ذلك من
خالل األنشطة التي يتم تطبيقها في مادة العلوم و تنصب تلك األنشطة على مساعدة الطالب في مواجهة
المشكالت اليومية و كيفية التعامل معها معتمدين على أنفسهم مما يحفز مهارات اإلبداع لدى الطالب و حل
المشكالت .
❖ كيف يتم تقييم الطالب ؟
 يتم تقييم طالبنا من خالل أنماط مختلفة و أساليب تقييم متنوعة حيث يخضعون الختبارات دورية واختبارات نهائية محددة بجدول زمني مقسمة على مدار العام كما يتم تقييمهم من خالل المشاركة الصفية و
يمكن لولي األمر متابعة ذلك من خالل موقع المدرسة اإللكتروني بصورة يومية  ،كما يتم تكليف الطالب
بأنشطة و مشاريع تطبيقية باإلضافة إلى عروض بوربوينت من قبل الطالب أنفسهم .
❖ كيف يمكن لولي األمر متابعة أداء أبنائهم ؟
 يمكن لولي األمر استخدام موقع المدرسة اإللكتروني بصورة يومية لمتابعة كافة المعلومات و البياناتالخاصة باألداء الصفي  ،و الواجب المنزلي  ،و السلوك  ،المشاركة و التفاعل الصفي  ،عالمات االختبارات
و األنشطة  ،كما يمكنه التواصل مع المعلمات أو اإلدارة بإرسال رسائل نصية من خالل الموقع .
❖ ما هي الكثافة القصوى ألعداد الطالب داخل الفصول ؟
 عدد الطالب داخل الفصل الواحد ال يتجاوز  25طالبا بحد أقصى .❖ سياسة و طرق التدريس :
 ما هو دور المعلمة في العملية التعليمية ؟تعتبر المعلمات في الفصول الدراسية داعمة و ميسرة  .حيث تساعد الطالب على اكتساب المعرفة وفهم وتحليل وتطبيق المهارات والمفاهيم
األساسية .أنها توجه الطالب في عملية التعلم ،وتقييمها لتقييم العملية وتطوير المزيد من المهارات .وتحرص المعلمات على تطوير شخصيات قوية
قادرةعلى بناء مجتمع متطور ذي فهم و معرفة .

❖ المناهج المعتمدة :
 ما هي المناهج المتبعة ؟ يتم اعتماد مناهج أمريكية عالمية قائمة على موضوعات مختارة من الكتب المدرسية تناسب و تالئماحتياجات و خبرات طالبنا باإلضافة إلى تنوع و اختالف الثقافات .
❖ االعتماد الدولي :

 تم اعتماد المدرسة دوليا من قبل منظمة ( األدفانسد ) العالمية و الذي يمكن طالبنا من االلتحاق بأية جامعةداخل المملكة و خارجها .
 طرق و آليات التواصل المتاحة :❖

كيف يمكن لولي األمر التواصل معنا ؟

 يوجد لدى المدرسة شبكة واسعة و متنوعة تتيح لولي األمر التواصل المتبادل بينه و بين المدرسة و تأتي فيالمقدمة بوابة أولياء األمور اإللكترونية حيث يمكن لولي األمر التواصل من خالله بإرسال و استقبال رسائل
نصية من جميع أعضاء هيئة المدرسة األكاديمية و اإلدارية باإلضافة إلى صفحة التواصل االجتماعي الخاصة
بالمدرسة  ،قناة التلجرام و التنويهات التي يتم إرسالها عبر الهواتف النقالة باإلضافة إلى حضور االجتماعات
الرسمية بين أولياء األمور و المعلمات .
❖

االعتماد الدولي :

 هل مدرستنا مدرسة معتمدة دوليا ؟ تم اعتماد مدارس واحة العلم العالمية دوليا لمدة خمس سنوات من قبل  NWACلمدة خمسة أعوام قادمةمنظمة
و تم حصول المدرسة على أعلى نقاط على مستوى المملكة العربية السعودية للعام  2017-2016من قبل
منظمة األدفانسد الدولية .
❖

األنشطة الصفية و الالصفية :

 هل هناك تنوع في األنشطة الصفية و الالصفية في المدرسة ؟ تؤمن مدرستنا بإعطاء الطالب فرصة لخلق التمتع و اإلبداع أثناء التعلم .مما يعزز المناهج الدراسية .أما بالنسبة للمناهج الدراسية المشتركة،فإن الطالب يتمتعون بمجموعة متنوعة من األنشطة والمسابقات في الهواء الطلق .و تشمل أسبوع اللغة اإلنجليزية  ،أسبوع الرياضيات  ،أسبوع
العلوم  ،أسبوع اللغة العربية و التربية اإلسالمية  ،و في العام الدراسي  ،2017 -2016تم الدمج بين المواد المختلفة في أسبوع واحد مثل دمج
الرياضيات و التربية البدنية  ،و الدمج بين اللغة العربية و التربية اإلسالمية  ،الدمج بين اللغة اإلنجليزية و الدراسات االجتماعية  .و قد اعتمد قسم
العلوم لهذا العام أنشطة STEM
و الذي يربط بين العلوم و التكنولوجيا و الرياضيات و قد تم تحديد يوم كامل لتطبيق كافة المفاهيم  ،و باإلضافة إلى األنشطة الصفية السابقة يوجد
العديد من األنشطة الالصفية كالرحالت و األيام الرياضية و غيرها .

❖

موقع  /مكان المبنى المدرسي :

  30العليا  -حي السليمانيةالرياض  /المملكة العربية السعودية
 الخاتمة : إنه لمن دواعي فخرنا و سعادتنا إلتاحة الفرصة لنا لمساعدتنا في بناء مستقبل جيل قوي بتزويد أبنائكمبأفضل الخبرات و الممارسات .

