
 

     

 

للصف التاسع  حصص التعلم عن بعد للطلبة املتواجدين في الحجر   

 السادة أولياء األمور األفاضل،  

 تحية طيبة،  

 نهديكم إدارة مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا أطيب التحيات وتتمنى لكم ولنجلكم موفور الصحة والعافية. 

وفي إطار ضمان دعم تعلم الطلبة خالل فترة تواجدهم في الحجر الصحي، نرفق لكم جدول حصص املواد األساسية التي سيتم  

،حيث سيتواجد املعلمون على املنصة في املواعيد  Microsoft Teamsتقديمها للطلبة بطريقة التدريس املباشر عبر منصة 

 لتقديم الحصص لنجلكم أثناء فترة الحجر الصحي بصورة يومية من األحد إلى الخميس:  
ً
 املوضحة تاليا

 2:30-2:00 2:00-1:30 1:30-1:00 1:00-12:30 التوقيت

 STEM English Mathematics ICT املواد الدراسية 

 Suliman Miah  Zaki Khalid Mohammad Qasim Mohammad Salamh املعلم اسم 
 

 .12:00إلى الساعة  11:30سيكون هنالك حصة اجتماعيات إضافية لطلبة الصف التاسع أيام اإلثنين فقط من الساعة 

 املدرس املسؤول: فيصل الحضري  

ومادة   واملختبرات التخصصية )الروبوت، والطاقة والتصنيع الرقمي( بالنسبة ملواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية  

  Teamsفسيقوم املعلمون برفع الدروس املصورة والفيديوهات في القناة الخاصة بهذه املواد عبر    تكنولوجيا التصميم

 بحيث يقوم الطالب بمتابعة الفيديوهات ثم اإلجابة عن أسئلة التقييم املرفقة وإعادتها للمعلم.  
 

 :  مهمةمالحظات 

 لحضور الحصص في األوقات املشار إليها.   Teams. على الطالب التواجد على منصة 1

 بأول، وسيتم رصد درجاته في تلك والتقييمات . يجب على الطالب القيام بالواجبات 2
ً
 الواجباتالتي سيتم تكليفه بها أوال

 والتقييمات واحتسابها ضمن درجات الفصل الدراس ي األول.  

في حال احتاجوا ألي توضيح بشأن املادة الدراسية أو الواجبات   Teamsيمكن للطلبة التواصل مع املعلمين عبر منصة   .3

 املكلفين بها.  

 لخصوصية املنهج امل. 4
ً
يتوجب على الطلبة االنتظام في عمق املطلوب، فإنه درس ي، ولضمان تغطية املادة الدراسية بالنظرا

يمكن   والتي ال ادة من الدروس العملية التي يتم تطبيقها في املدرسة الدوام املدرس ي حال إنهاء فترة الحجر الصحي لالستف

 تقديمها من خالل التعلم عن بعد. 

  

 55792176يرجى االتصال على الرقم:  Microsoft Teamsللتواصل والدعم الفني الخاص ببرنامج 

 

افق والنجاح والصحة الدائمة   مع تمنياتنا للطلبة األعزاء بالتو



 

     

 

بعد للطلبة املتواجدين في الحجر  للصف العاشرحصص التعلم عن   

 السادة أولياء األمور األفاضل،  

 تحية طيبة،  

 نهديكم إدارة مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا أطيب التحيات وتتمنى لكم ولنجلكم موفور الصحة والعافية. 

وفي إطار ضمان دعم تعلم الطلبة خالل فترة تواجدهم في الحجر الصحي، نرفق لكم جدول حصص املواد األساسية التي سيتم  

،حيث سيتواجد املعلمون على املنصة في املواعيد  Microsoft Teamsتقديمها للطلبة بطريقة التدريس املباشر عبر منصة 

 لتقديم الحصص لنجلكم أثناء فترة الحجر الصحي بصورة يومية من األحد إلى الخميس:  
ً
 املوضحة تاليا

 2:30-2:00 2:00-1:30 1:30-1:00 1:00-12:30 التوقيت

 STEM English Mathematics ICT املواد الدراسية 

  Ragee Tarabi Mohammad Busuri Adnan Vohra Amdad Ali املعلم اسم 

بالنسبة ملواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية واملختبرات التخصصية )الروبوت، الطاقة، التصنيع الرقمي، الطب  

فسيقوم املعلمون برفع الدروس املصورة والفيديوهات في القناة الخاصة بهذه   ومادة تكنولوجيا التصميم الحيوي( 

 بحيث يقوم الطالب بمتابعة الفيديوهات ثم اإلجابة عن أسئلة التقييم املرفقة وإعادتها للمعلم.  Teamsاملواد عبر 

 مالحظات مهمة:  

 لحضور الحصص في األوقات املشار إليها.   Teams. على الطالب التواجد على منصة 1

 بأول، وسيتم رصد درجاته في تلك الواجبات2
ً
 . يجب على الطالب القيام بالواجبات والتقييمات التي سيتم تكليفه بها أوال

 والتقييمات واحتسابها ضمن درجات الفصل الدراس ي األول. 

حال احتاجوا ألي توضيح بشأن املادة الدراسية أو الواجبات  في  Teams. يمكن للطلبة التواصل مع املعلمين عبر منصة  3

 املكلفين بها.  

 لخصوصية املنهج امل. 4
ً
الطلبة االنتظام في  ىلع يتوجبعمق املطلوب، فإنه درس ي، ولضمان تغطية املادة الدراسية بالنظرا

يمكن   والتي ال ادة من الدروس العملية التي يتم تطبيقها في املدرسة الدوام املدرس ي حال إنهاء فترة الحجر الصحي لالستف

 تقديمها من خالل التعلم عن بعد.

  

 55792176يرجى االتصال على الرقم:  Microsoft Teamsللتواصل والدعم الفني الخاص ببرنامج 

 

افق والنجاح والصحة الدائمة   مع تمنياتنا للطلبة األعزاء بالتو

 



 

     

الحادي عشرحصص التعلم عن بعد للطلبة املتواجدين في الحجر  للصف   

 السادة أولياء األمور األفاضل،  

 تحية طيبة،  

 نهديكم إدارة مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا أطيب التحيات وتتمنى لكم ولنجلكم موفور الصحة والعافية. 

وفي إطار ضمان دعم تعلم الطلبة خالل فترة تواجدهم في الحجر الصحي، نرفق لكم جدول حصص املواد األساسية التي سيتم  

،حيث سيتواجد املعلمون على املنصة في املواعيد  Microsoft Teamsللطلبة بطريقة التدريس املباشر عبر منصة  تقديمها

 لتقديم الحصص لنجلكم أثناء فترة الحجر الصحي بصورة يومية من األحد إلى الخميس:  
ً
 املوضحة تاليا

 2:30-2:00 2:30-2:00 2:00-1:30 1:30-1:00 1:00-12:30 12:30-12:00 التوقيت  

 Chemistry Physics English Mathematics ICT Biology املادة

 Nabeel Ayub Zokir Yousef Yamen Farah Essa Swedan Syed Haydor املعلم

 جميع املسارات  جميع املسارات  جميع املسارات  جميع املسارات  املسار 
الهندس ي  

 والتكنولوجي
 الطبي 

 

بالنسبة ملواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية واملختبرات التخصصية )الروبوت، الطاقة، التصنيع الرقمي، الطب  

بحيث يقوم   Teamsالحيوي( فسيقوم املعلمون برفع الدروس املصورة والفيديوهات في القناة الخاصة بهذه املواد عبر 

 الطالب بمتابعة الفيديوهات ثم اإلجابة عن أسئلة التقييم املرفقة وإعادتها للمعلم. 

 مالحظات مهمة:  

 لحضور الحصص في األوقات املشار إليها.   Teams. على الطالب التواجد على منصة 1

 بأ2
ً
 ول، وسيتم رصد درجاته في تلك الواجبات. يجب على الطالب القيام بالواجبات والتقييمات التي سيتم تكليفه بها أوال

 والتقييمات واحتسابها ضمن درجات الفصل الدراس ي األول. 

في حال احتاجوا ألي توضيح بشأن املادة الدراسية أو الواجبات   Teams. يمكن للطلبة التواصل مع املعلمين عبر منصة  3

 املكلفين بها.  

 لخصوصية املنهج امل. 4
ً
يتوجب على الطلبة االنتظام في عمق املطلوب، فإنه درس ي، ولضمان تغطية املادة الدراسية بالنظرا

يمكن   والتي ال ادة من الدروس العملية التي يتم تطبيقها في املدرسة الدوام املدرس ي حال إنهاء فترة الحجر الصحي لالستف

 تقديمها من خالل التعلم عن بعد.

  

 55792176يرجى االتصال على الرقم:  Microsoft Teamsللتواصل والدعم الفني الخاص ببرنامج 

 

افق والنجاح والصحة الدائمة مع تمنياتنا للطلبة األعزاء   بالتو


