
 

 

     

19/3/2020 

 السادة أولياء األمور االفاضل، 

 تحية طيبة،

   ملدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين جدول الحصص للتعلم عن بعد املوضوع: 

 الصف التاسع  

في إطار سعععععععسي لتورسعععععععئ  التعل ل ةولملن ل ا واسائ لت اسعععععععةئ  لسعععععععاستلر  املائ لت افع ل ورلسعععععععائ  سعععععععا ل  لتورسعععععععئ  ا  ان   اا  

لتثبت على أجهزة للحاسعععععععععععلط  و  جساس طوةئ لتورسعععععععععععئ   سعععععععععععا ل    ائ   Teams   OneNoteل ا وم عن ب و  اسعععععععععععا ول   ملةا   

 ل ا  ان كسا يلي: 

 االتت  و    Microsoft Teams تتس ل  ت ض ل ا ويسائ  ل  اويلها   لتللقس ل ا اعوائ على  تنامج  لت وسل  سا ل   .1

 جساس ل ملوةئ.  

 لالنتهاء من ل ورس.   ع وسياضسن كن درس/عتض   ويمي مهسئ   ااسائ  ا ل  ل ملا ب  ت  اذها  .2

 واللصن لتةاشت مس ل ملوةئ  شتح   لتةي ئ في للجو ل أدناهخالل لتللعاو ”Online“سياللجو لت وسل   صلرة حائ   .3

 OneNote (Class Notes)من خالل ص حا  لتادة على  ل ورس  ل ا اعن لتةاشت مس أسئوئ ل ملوةئ  لسا سارلتهم 

 MSفي  تنامج   Chatئ ئ ل وردشايسكن  وملوةئ  لجاه لألسئوئ أ  أدلء لتها   ل اللصن مس لت وسع  في أي  قت عبل خاص .4

Teams   .سا ل  لت وسل   ا تد على لسا سارلتهم  
 

 حث األبناء على االهتمام بالجدول أدناه والتواجد في املواعيد املحددة للتواصل والتفاعل مع املعلمين. بملين منكم التكرم آ
 

Grade 9 Timetable  

Time  Length  Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday  

8:00-8:40  40 Min STEM  STEM  STEM  STEM  STEM  

8:45-9:25  40 Min English  English  English  English  English  

9:30 - 10:10  40 Min  Maths  Maths  Maths  Maths  Maths  

10:15-10:45  30 Minutes Break  

10:45 -11:15  30 Min  Research  Social Studies Arabic Arabic  Islamic  

11:20 – 12:00  40 Min  Islamic  ICT ICT  ICT  DT  

واقع تفاعلية  تبالنسبة ملختبرات الطاقة، الروبوت، والتصنيع، سيقوم املهندسون بتزويد الطلبة بفيديوها حول  Simulationsتعليمية وم

 املوضوعات الدراسية مع أوراق عمل أو مهام خاصة بكل درس 

 

 مع خالص تمنياتنا لجميع أبنائنا الطلبة ولعائالتهم بموفور الصحة والسالمة  



 

 

     

19/3/2020 

 السادة أولياء األمور االفاضل، 

 تحية طيبة،

 جدول الحصص للتعلم عن بعد ملدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين   املوضوع: 

 الصف العاشر   

في إطار سعععععععسي لتورسعععععععئ  التعل ل ةولملن ل ا واسائ لت اسعععععععةئ  لسعععععععاستلر  املائ لت افع ل ورلسعععععععائ  سعععععععا ل  لتورسعععععععئ  ا  ان   اا  

لتثبت على أجهزة للحاسعععععععععععلط  و  جساس طوةئ لتورسعععععععععععئ   سعععععععععععا ل    ائ   Teams   OneNoteل ا وم عن ب و  اسعععععععععععا ول   ملةا   

 ل ا  ان كسا يلي: 

 االتت  و    Microsoft Teams تتس ل  ت ض ل ا ويسائ  ل  اويلها   لتللقس ل ا اعوائ على  تنامج  لت وسل  سا ل   .1

 جساس ل ملوةئ.  

 لالنتهاء من ل ورس.   ع وها سياضسن كن درس/عتض   ويمي مهسئ   ااسائ  ا ل  ل ملا ب  ت  اذ .2

 واللصن لتةاشت مس ل ملوةئ  شتح   لتةي ئ في للجو ل أدناهخالل لتللعاو ”Online“سياللجو لت وسل   صلرة حائ   .3

 OneNote (Class Notes)من خالل ص حا  لتادة على  ل ورس  ل ا اعن لتةاشت مس أسئوئ ل ملوةئ  لسا سارلتهم 

 MSفي  تنامج   Chatئ ل وردشئ اأ  أدلء لتها   ل اللصن مس لت وسع  في أي  قت عبل خاصيسكن  وملوةئ  لجاه لألسئوئ  .4

Teams   .سا ل  لت وسل   ا تد على لسا سارلتهم  

 

 حث األبناء على االهتمام بالجدول أدناه والتواجد في املواعيد املحددة للتواصل والتفاعل مع املعلمين. بملين منكم التكرم آ

Grade 10 Timetable  

Time  Length  Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday  

8:00-8:40  40 Min STEM  STEM  STEM  STEM  STEM  

8:45-9:25  40 Min Maths  Maths  Maths  Maths  Maths  

9:30 - 10:10  40 Min  English  English  English  English  English  

10:15-10:45  30 Minutes Break  

10:45 -11:15  30 Min  ICT  ICT  ICT  Islamic Studies  Arabic  

11:20 – 12:00  40 Min  Research  Islamic Studies  Arabic DT ********* 

واقع تفاعلية  تبالنسبة ملختبرات الطاقة، الروبوت، والتصنيع، سيقوم املهندسون بتزويد الطلبة بفيديوها تعليمية وم Simulations حول  

 املوضوعات الدراسية مع أوراق عمل أو مهام خاصة بكل درس 

 

 مع خالص تمنياتنا لجميع أبنائنا الطلبة ولعائالتهم بموفور الصحة والسالمة  


