
  

 

 

 

 

 حضرة األهل الكرام،

 

ي الوباء، وحماية لطالبنا ولعائالتهم وملدرستنا،
ّ

وللحفاظ على  في خضم تطورات جائحة كورونا، ومنًعا من تفش 

م وبهدف التحضير لالمتحانات
ّ
 الفصلّية الحضورّية، االستقرار والجودة في التعل

 نعلمكم بخطتنا الختتام الفصل األّول :

 .2020 األول  كانون  1ضمًنا دراستهم عن ُبعد، اعتباًرا من الثالثاء  EB9إلى  EB3يستكمل تالمذة صفوف  •

غتُه املدرسة سابًقا التزامع التالمذة حسب فُيتاب  ، EB2إلى   PS أّما الصفوف من الـ •
َ
َبل
َ
ا  سواء، األهل الذي ت حضوريًّ

 . 2020األول  كانون  22ولغاية الثالثاء  2020األول  كانون  2األربعاء ، ابتداًء من أم عن ُبعد

 

 األول ظهًرا. كانون  2طالب املسجلين بخدمة النقل ابتداًء من يوم األربعاء ستسّير الباصات لل

 

ا من الـ   .12.30إلى الـ  7.30كما نذكر بأن اإلدارة تستقبل األهل يوميًّ

 

 نشكر التزامكم،

 اإلدارة

 

 امتحان تدريس  الصف

EB7 / EB8 / EB9 

 : عن ُبعد للجميع

 األول  كانون  12 إلىاألول  كانون  1من 

 األول  كانون  22 – 21 – 18 – 17و 

 حضوري للجميع :

 األول  كانون  16 – 15 – 14

EB4 / EB5 / EB6 

 عن ُبعد للجميع :

 األول  كانون  12 إلى األول  كانون  1من 

 األول  كانون  22و

 حضوري للجميع :

 األول  كانون  21 – 18 – 17

EB3 
 عن ُبعد للجميع :

 األول  كانون  22 إلىاألول  كانون  1من 

 

 



 تدريس  الصف

EB1 / EB2 

سَبق
ُ
 عن ُبعد حسب االلتزام امل

 من االثنين إلى الخميس

 بعد الظهر 4.40إلى  4.00الحصة األولى من 

 بعد الظهر 5.25إلى  4.45الحصة الثانية من 

 Teamsسيتم تخصيص فريق واحد للمجموعة على 

ا  سَبقحضوريًّ
ُ
 حسب االلتزام امل

 12.00إلى  7.30من 

GS 

سَبق
ُ
 عن ُبعد حسب االلتزام امل

 الجمعة –الخميس  –االثنين 

 بعد الظهر 5.00إلى  4.20الحصة األولى من 

 بعد الظهر 5.50إلى  5.10الحصة الثانية من 

 Teamsسيتم تخصيص فريق واحد للمجموعة على 

ا  سَبقحضوريًّ
ُ
 حسب االلتزام امل

 12.00إلى  7.30من 

MS 

سَبق
ُ
 عن ُبعد حسب االلتزام امل

 الخميس –األربعاء  –الثالثاء 

 بعد الظهر 5.00إلى  4.20الحصة األولى من 

 بعد الظهر 5.50إلى  5.10الحصة الثانية من 

 Teamsسيتم تخصيص فريق واحد للمجموعة على 

ا  سَبقحضوريًّ
ُ
 حسب االلتزام امل

 12.00إلى  7.30من 

PS 

سَبق
ُ
 عن ُبعد حسب االلتزام امل

 األربعاء –الثالثاء  –االثنين 

 بعد الظهر  3.30إلى  3.00الحصة األولى من 

 بعد الظهر 4.10إلى  3.40الحصة الثانية من 

 Teamsسيتم تخصيص فريق واحد للمجموعة على 

ا  سَبقحضوريًّ
ُ
 حسب االلتزام امل

 12.00إلى  7.30من 

 

 

 


