
 

School Infrastructure & Facilities 

 Large spacious class rooms 

 A remodeled Kindergarten section 

 Transport services 

 Learning resources centers 

 Science, and computer laboratories 

 Dedicated school health service 

 Canteen 

 Sports facilities 

 

 
The Capital Private School is a 33-

year-old educational institution 

offering both bilingual (English and 

Arabic) as well as Monolingual 

(Arabic) Curricula. 

The School is duly licensed by the 

Ministry of Education of the 

Government of the Sultanate of Oman 

It offers education from Kindergarten 

to the General Education Diploma at 

the Higher Secondary level 

An excellent team of multinational 

teachers ensures that the students get 

the best education and learning 

experience. 

The school has been rendering 

laudable service to the community for 

the past three decades and is 

currently embarking on an ambitious 

modernization program 
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Mission 
Inspiring, innovative, and 

transformative education to ensure 

holistic development, value 

orientation, and success in human 

endeavor through active learner 

involvement, quality student 

experience, and constructive 

engagement with local, regional, and 

global learning communities. 

Preparing for a better tomorrow 

The Capital Private School (CPS) is 

currently redesigning its Kindergarten 

section so that Children may have a 

quality learning experience in a more 

conducive, secure and safe environment. 

The KG section will have separate 

access, new high quality furniture, 

dedicated play areas and equipment. 

Vision: “Inspiring Education 

for Innovative Actions” 

New Facility 

A reception and lounge area with 

modern amenities  

Future Plan 

 Improved learning resources and 

facilities 

 Enhanced capacity in labs 

 A larger cafeteria 

 Dedicated sports facilities for 

women students 

 

First from The Middle East to join 
MySchools Network 

Education in Partnership 

In its commitment to promote 

technology mediation in education and 

appreciation of diversity the Capital 

Private School has joined the MySchools 

Network.  

 

Learning Support Service 

A special service in collaboration with 

expert agencies to support children with 

learning difficulties  

Educational Approach 
The school aims to provide education 

that equips students to be creative and 

innovative while at the same time 

instilling in them respect for their 

identity and culture so that they may 

apply their wider world view to ensure 

local progress  

 
 



 

 البنية التحتية للمدارس والمرافق 

  غرف صف كبيرة واسعة 

  قسم رياض األطفال المعاد تشكيله 

  خدمات النقل 

  مراكز الموارد التعليمية العلوم ومختبرات الكمبيوتر 

  خدمة صحية مدرسية مخصصة 

  مقصف 

 المنشآت الرياضية 

 

 

 :معلومات عنا

  الخاصة هي مؤسسة تعليمية تبلغ من العمر  العاصمةمدرسة

ا تماادج مناااه  لنااا يااة الل ااة  33 ( اإلنجليزيااة لالعربيااة)عااامااق

 (.العربية)باإلضافة إلى مناه  أحادية الل ة 

   من لزارة  الملاصااا ال المياسااايةالمدرساااة مرخصاااة حسااا

 التربية لالتعليج التابعة لحكلمة سلطنة عمان

 مل خدمة التعليميةدج ت األط ال إلى دبللج التعليج  من رياض ال

 العاج في المستلى اللانلي العالي

 فريق ممتاز من المعلمين متعددي الجنسااايال  تضاااج المدرساااة

 .تعليج لتعلجحصلل الطال  على أفضل تجربة من أجل 

  بتمديج مدرسااة العاصاامة قامل لخالل العملد اللاللة الماضااية

ا في لتشااااااار  حكما جديرة باللناء للمجتمع، كانل خدمة  يق ال

 .برنام  تحديث طملح

 

 
 علومات اإلتصال:م

 24484822 - 24480355التليفون: 

 cps20102011@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
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 24480355  - 24484822 تليفون:

 24480347فاكس: 
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 :المهمة

تعليم ملهم ومبتكر وتحويلي لضمان التنمية الشاملة 

وتوجيه القيمة والنجاح في المسعى اإلنساني من خالل 

للمتدرب وتجربة الطالب الجيدة المشاركة الفعالة 

والمشاركة البناءة مع مجتمعات التعلم المحلية 

 .واإلقليمية والعالمية

 

 لغد أفضل اإلعداد 

قسااج لتطلير حاليقا بإعادة تصااميج العاصاامة الخاصااة  تملج مدرسااة

رياض األط ال بحيث يتمتع األط ال بتجربة تعليمية عالية الجلدة 

الرلضااااة مدخال  مالءمة. ساااايلفر قسااااج في بي ة أكلر أمانقا لأكلر

من صاااااالق لألالقا جديدقا عالي الجلدة لمناطق اللع  المخصاااااصاااااة 

 المجهزة.

 الرؤية: 

 "التعليم الملهم من أجل األعمال المبتكرة"

 إنشاءات جديدة

 منطمة استمبال لردهة مع لسا ل راحة حديلة 

 الخطة المستقبلية

 تحسين الملارد لالمرافق التعليمية 

 المدرة في المختبرال تعزيز 

 كافيتيريا أكبر 

 مرافق رياضية مخصصة للطالبال 

 

مدارس الشرق األوسط انضماما إلى شبكة  ىأول

MySchoolsNetwork 

 

 الشراكة في التعليم:

بتعزيز اللساطة التكنلللجية في التعليج لتمدير التزاما منا 
إلى شبكة ة العاصمة الخاصة التنل ، انضمل مدرس
MySchoolsNetwork. 

 

 :خدمة دعم التعلم

خدمة خاصة بالتعالن مع لكاالل متخصصة لدعج األط ال 
 الذين يعانلن من صعلبال في التعلج

 

 :المنهج التعليمي

 أنالطال   يؤهلتهدف المدرسة إلى تلفير التعليج الذي 
 مع المراعاة في اللقل ن سهيكلنلا مبدعين لمبتكرين 

احترامهج لهليتهج للمافتهج حتى يتمكنلا من تطبيق 
 .لضمان التمدج المحلي ،رؤيتهج للعالج ككل

 

 


