جدول املراجعة الختبارات نهاية الفصل األول – الصف التاسع
اليوم Day

التاريخ Date

الوقت Time

املادة Subject

الثالثاء Tuesday

2021/11/30

9:00-7:00

Mathematics

األربعاء Wednesday

2021/12/1

12:00-11:00

ICT

الخميس Thursday

2021/12/2

1:00-11:00

STEM

األحد Sunday

2021/12/5

3:00-1:00
عن بعد عبر Teams

التربية اإلسالمية

اإلثنين Monday

2021/12/6

1:00-11:00

English

الثالثاء Tuesday

2021/12/7

األربعاء Wednesday

2021/12/8

3:00-1:00
عن بعد عبر Teams
3:00-1:00
عن بعد عبر Teams

االجتماعيات
اللغة العربية

مالحظات:
 .1ينتهي دوام الطلبة يوم الثالثاء  2021/11/30في تمام الساعة .9:15
 .2نوص ي الطلبة األعزاء بإعداد أسئلتهم بصورة مسبقة وإرسالها للمعلمين ليتم التركيز عليها في حصص املراجعة.
 .3سوف تنطلق الحافالت املدرسية بعد انتهاء جميع الطلبة من االختبار مباشرة ،لذا ،فيجب على الطالب ترتيب املواصالت
مع ولي األمر في حال الرغبة بحضور حصص املراجعة.

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق دائما

Vision : Empowering students to develop the 21st century skills and preparing them to contribute effectively to building
a national economy that relies on knowledge along with scientific and technological advancements.
الرؤية  :تمكين الطلبة من مهارات القرن الواحد والعشرين ،وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في بناء االقتصاد الوطن ّي القائم على المعرفة والتطور العلمي والتكنولوجي
Tel: +974 40362870 | Fax : +974 40362694 | P.O Box : 82035 | Email : qsst.boys@edu.gov.qa

جدول املراجعة الختبارات نهاية الفصل األول – الصف العاشر
اليوم Day

التاريخ Date

الوقت Time

املادة Subject

اليوم Day

الثالثاء Tuesday

2021/11/30

9:00-7:00

Mathematics

9:00-7:00

األربعاء Wednesday

2021/12/1

12:00-11:00

ICT

12:00-11:00

الخميس Thursday

2021/12/2

1:00-11:00

STEM

1:00-11:00

األحد Sunday

2021/12/5

1:00-11:00

English

1:00-11:00

اإلثنين Monday

2021/12/6

اللغة العربية

1:00-11:00

الثالثاء Tuesday

2021/12/7

التربية السالمية

1:00-11:00

3:00-1:00
عن بعد عبر Teams
3:00-1:00
عن بعد عبر Teams

مالحظات:
 .1ينتهي دوام الطلبة يوم الثالثاء  2021/11/30في تمام الساعة .9:15
 .2نوص ي الطلبة األعزاء بإعداد أسئلتهم بصورة مسبقة وإرسالها للمعلمين ليتم التركيز عليها في حصص املراجعة.
 .3سوف تنطلق الحافالت املدرسية بعد انتهاء جميع الطلبة من االختبار مباشرة ،لذا ،فيجب على الطالب ترتيب املواصالت
مع ولي األمر في حال الرغبة بحضور حصص املراجعة.
 .4ال يوجد اختبار للصف العاشر يوم األربعاء  ،2021/12/8لذا سيكون يوم استراحة للطلبة.

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق دائما

Vision : Empowering students to develop the 21st century skills and preparing them to contribute effectively to building
a national economy that relies on knowledge along with scientific and technological advancements.
الرؤية  :تمكين الطلبة من مهارات القرن الواحد والعشرين ،وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في بناء االقتصاد الوطن ّي القائم على المعرفة والتطور العلمي والتكنولوجي
Tel: +974 40362870 | Fax : +974 40362694 | P.O Box : 82035 | Email : qsst.boys@edu.gov.qa

جدول املراجعة الختبارات نهاية الفصل األول – الصف احلادي عشر
اليوم Day

التاريخ Date

الوقت Time

املادة Subject

الثالثاء Tuesday

2021/11/30

9:00-7:00

Mathematics

األربعاء Wednesday

2021/12/1

1:00-11:00

Physics

الخميس Thursday

2021/12/2

استراحة (ال يوجد دوام)

األحد Sunday

2021/12/5

1:00-11:00

English

اإلثنين Monday

2021/12/6

3:00-1:00
عن بعد عبر Teams

اللغة العربية

الثالثاء Tuesday

2021/12/7

1:00-11:00

CS/Biology

األربعاء Wednesday

2021/12/8

3:00-1:00
عن بعد عبر Teams

التربية اإلسالمية

الخميس Thursday

2021/12/9

1:00-10:30

Chemistry

مالحظات:
 .1ينتهي دوام الطلبة يوم الثالثاء  2021/11/30في تمام الساعة .9:15
 .2نوص ي الطلبة األعزاء بإعداد أسئلتهم بصورة مسبقة وإرسالها للمعلمين ليتم التركيز عليها في حصص املراجعة.
 .3سوف تنطلق الحافالت املدرسية بعد انتهاء جميع الطلبة من االختبار مباشرة ،لذا ،فيجب على الطالب ترتيب املواصالت
مع ولي األمر في حال الرغبة بحضور حصص املراجعة.
 .4ال يوجد اختبار للصف الحادي عشر يوم الخميس  ،2021/12/2لذا سيكون يوم استراحة للطلبة.
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق دائما

Vision : Empowering students to develop the 21st century skills and preparing them to contribute effectively to building
a national economy that relies on knowledge along with scientific and technological advancements.
الرؤية  :تمكين الطلبة من مهارات القرن الواحد والعشرين ،وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في بناء االقتصاد الوطن ّي القائم على المعرفة والتطور العلمي والتكنولوجي
Tel: +974 40362870 | Fax : +974 40362694 | P.O Box : 82035 | Email : qsst.boys@edu.gov.qa

جدول املراجعة الختبارات نهاية الفصل األول – الصف الثاني عشر
اليوم Day

التاريخ Date

الوقت Time

املادة Subject

الثالثاء Tuesday

2021/11/30

11:00-9:00
عن بعد عبر Teams

اللغة العربية

األربعاء Wednesday

2021/12/1

1:00-11:15

CS/Biology

الخميس Thursday

2021/12/2

1:00-11:15

Mathematics

األحد Sunday

2021/12/5

3:00-1:00
عن بعد عبر Teams

التربية اإلسالمية

اإلثنين Monday

2021/12/6

1:00-11:15

Physics

الثالثاء Tuesday

2021/12/7

استراحة (ال يوجد دوام)

األربعاء Wednesday

2021/12/8

1:00-11:15

English

الخميس Thursday

2021/12/9

1:00-11:15

Chemistry

مالحظات:
 .1نوص ي الطلبة األعزاء بإعداد أسئلتهم بصورة مسبقة وإرسالها للمعلمين ليتم التركيز عليها في حصص املراجعة.
 .2سوف تنطلق الحافالت املدرسية بعد انتهاء جميع الطلبة من االختبار مباشرة ،لذا ،فيجب على الطالب ترتيب املواصالت
مع ولي األمر في حال الرغبة بحضور حصص املراجعة.
 .3ال يوجد اختبار للصف الحادي عشر يوم الثالثاء  ،2021/12/7لذا سيكون يوم استراحة للطلبة.

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق دائما

Vision : Empowering students to develop the 21st century skills and preparing them to contribute effectively to building
a national economy that relies on knowledge along with scientific and technological advancements.
الرؤية  :تمكين الطلبة من مهارات القرن الواحد والعشرين ،وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في بناء االقتصاد الوطن ّي القائم على المعرفة والتطور العلمي والتكنولوجي
Tel: +974 40362870 | Fax : +974 40362694 | P.O Box : 82035 | Email : qsst.boys@edu.gov.qa

