Problem Solving &
Creative Thinking

Joy Bromfield &
Sami Siddiqui

Sunday

Magic is Science

Reena Singh

Sunday

STEAM with MIT

Nicole Khodadadi

Tuesday

Junior Science &
STEAM Club

Duncan Ware &
Rachel Ware

Tuesday

Lego Robotics

Edward Gent

Wednesday

ECA Block 2 Activity Descriptions
STEAM
Sunday
In this ECA, children will work on improving their maths skills and
logical thinking by undertaking investigations linked to problems
that can be seen in everyday life. It may be quite challenging so a
good understanding of maths is required.
Y7, Y8 & Y9
Uncover the world of magic through Science. In this ECA, you will
learn magic tricks and science behind it.
Y7, Y8 & Y9
Through the MIT Challenges, every Nord Anglia school student
can tap into the deep reservoir of expertise that MIT has to offer.
This year's MIT Challenges, Reveal: Discovering Science Through
Compelling Images, aims to use images to enhance the teaching
and learning of science, technology, engineering, arts, and
mathematics (STEAM). Each of the three Reveal Challenges
presents a snapshot of the work of an MIT expert. Nord Anglia
teachers and students will use this information as a launchpad to
tackle projects of their own.
The inventive project that the students will work on is The Picture
of Health featuring Jim Collins: Following the work of this pioneer
in the burgeoning field of synthetic biology, students will combine
imaging knowledge and biology to invent a product, re-purpose a
technology, or design a new medical tool.
Y5 & Y6
An opportunity for students to develop scientific reasoning and
skill development using scientific equipment and laboratory to
solve meaningful problems in a real-world context. The approach
will focus on STEAM as a method of showcasing the
transdisciplinary nature of the application of science, math,
engineering and art to the solution of problems.
Y3, Y4, Y5 & Y6
Students will learn how to design, build and program their own
robot. The students will also develop their creativity and
problem-solving skills in a fun environment.

Visual Arts
Y1 & Y2 Art Club

Alisha Gardner

Tuesday

Y1 & Y2

Art & Design

Dowaa Razin

Tuesday

Y7, Y8, Y9

KS2 Art Club

Michelle Lopmeier

Sunday

Y3, Y4, Y5 & Y6

High School Art Club

Dowaa Razin

Sunday

Y10, Y11 & Y12

I can Draw

Jahida Shikalgar

Wednesday

Y3, Y4, Y5 & Y6

Mindful Colouring

Simona Scragg

Wednesday

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 & Y6

Global Campus Visual
Arts Competition

Nigel Lane

Tuesday

Y3, Y4, Y5 & Y6

The Art Club will encourage pupils to complete different styles and
pieces of art, which will develop their fine motor skills and their creative
persona.
The aim of art ECA will be to offer students the opportunity to explore
visual arts at a deeper level. Students will be able to develop their
practical art skills. They will be able to create various types of artwork
including drawing, paintings, collage and mix media whereby they will
be exposed to various techniques, concepts and materials.
Children will learn a variety of art techniques involving different art
materials while learning about different famous artists.
Experimenting with different media and exploring various techniques
are used by artist during the creative process. In this club students will
be exposed to various techniques, concepts and materials. Student will
create artwork using various media including acrylic paint, blending
markers, watercolors and more.
Students will learn the method of drawing from basic shapes and
objects that they see in their day to day life. Concentrating on the
intricacies of drawing is often the first step towards establishing good
study habits at school, which can lead to academic success in the future.
Allocating time in your child’s day to drawing will help develop their
ability to concentrate on a range of tasks. Drawing little and often is the
best way to improve their focus over time.
Mindful Colouring asks us to focus on how we choose and apply colour
in a design to bring our awareness to the present moment. This process
is similar to meditation, we let go of any thoughts about tomorrow or
yesterday, or what we are going to do when we finish.
Students who participate in this year's Visual Arts Competition are
competing for the opportunity to be showcased at the UN during the
2020 UN High Level Political Form. The project will be based around
understanding and expressing children's rights in line with the UN
Convention on the Rights of the Child.

Tuesday

Dance
Y3, Y4, Y5 & Y6

Dancing for Fun

Kathryn
Culverhouse
Enita Velayutham

Sunday

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 & Y6

Zumba for Girls

Attya Ansari

Wednesday

Y7, Y8 & Y9

Music
Y3, Y4, Y5 & Y6

Dance

Have a go at a
Musical Instrument

Matthew Scragg
& Rhys Ravey

Sunday

Choir

Jaco Allers

Wednesday

Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11
& Y12

Jam Band

Jaco Allers

Tuesday

Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

Students will learn and perform a range of dances and also work
on choreographing their own pieces.
Students will be introduced to modern and Latin dance which
they will perform both individually and as a group.
Zumba is an international fitness programme inspired by world
dance rhythm. It is exercise in disguise with the flavours of
various dance forms such as salsa, flamenco, soca, belly dance,
samba, tango and more.
Zumba stands apart, because it is easy and fun. Anyone can do it
and it is a people’s centric workout. This ECA will give those girls
the confidence to stand out and practice dance moves which will
also keep them fit.
Students will be able to 'have a go' at playing the piano, guitar,
bass guitar, drums and percussion instruments both individually
and as part of an ensemble.
Students will sing various pop songs and learn how to use their
voice in a choral setting. Basic vocal technique will be taught,
which includes body-voice integration, resonance, posture,
breath control and extending vocal range. Aural skills will be
developed in two-part harmony singing and students will learn
and discover how different voice types fit / work together in a
choir.
The Jam Band is for students who already have intermediate to
advanced skills on a solo- or band instrument. By joining the band
students will have the opportunity to develop their skills in
communication and ensemble playing. Students will learn about
various tone qualities and how to arrange / adapt songs for their
specific group of instruments. A standard of at least Grade 3
(ABRSM or Trinity) are required on your instrument. Any
instrument players are welcome!

Hand Bells

Charlotte
Longbottom

Tuesday

Y1 & Y2

In this ECA the children will learn how to play simple songs using
the hand bells.
Arabic

Qatar History
Arabic Drama
Arabic Handwriting
Quran Reading and
Recital

Baraah Ghandour
Issa Zourob
Osama
Mohamed
Fatima Ali

Sunday
Tuesday
Sunday

Y3, Y4, Y5 & Y6
Y3, Y4, Y5 & Y6, Y7, Y8 & Y9
Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

Come and learn about the history of Qatar.
To perform a piece of drama in Arabic.
Come and learn how to write in Arabic.

Wednesday

Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

Allowing opportunities for the students to understand what they
read and memorise from the Quran.

Story Telling

Laura Battson

Wednesday

Communication
Y1 & Y2

Debate Club

Ayeesha Shah

Sunday

Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

High School Drama
Production

Luke Cropley &
Gurav Singh

Sunday

Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

Urdu

Sobia Arief

Monday

Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

Each week we will focus on a traditional tale where we will
complete a story-based activity. This ECA will encourage students
to use vocabulary used in traditional tales and become immersed
in the love of stories.
Debate club gives all students a chance to improve their
communication and understanding skills. They will discuss current
topics in relation to politics and global affairs by voicing their
opinions.
In this ECA, students will have the opportunity to showcase their
creative side, whether that be, helping with lighting, filming,
acting, creating props or helping backstage, this is your chance to
display those skills.
Pupils will be focusing on introduction to the basics of reading
and writing Urdu. Pupils of enhanced ability will be challenged
appropriately.

Wednesday

Community
Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

International
Award

Hugo Pedro
Queiros & Joseph
Hawker
Leah Murray &
Ian Coppenhall

Tuesday

Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

Community Service

Deepika Borges

Tuesday

Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

Model United
Nations

MUN is a forum to hone skills in diplomacy, negotiation, critical
thinking, compromise, public speaking, writing, and research.
International Award aims to develop skills across all areas of life skills, physical, service and adventurous journey. Get involved
with the community and learn things outside the classroom while
being personally challenged outside their comfort zones.
Students will find ways to support NGO's or local community
projects through planning and hosting events and other activities.

NO SPACES AVAILABLE

Self-Defence

Kamran
Chaudray

Wednesday

Sport
Y7, Y8, Y9, Y10, Y11 & Y12

Girls Fitness Club

Celine Escomel

Wednesday

Y7, Y8 & Y9

Ball Sports for U8 &
U9 Boys

Ben Spencer &
Sam Lomax

Wednesday

Born between 1/9/2010 &
31/8/2012

Ball Sports for U8 &
U9 Girls

Libby Antonic

Tuesday

Born between 1/9/2010 &
31/8/2012

Ball Sports for U10
& U11 Boys

Michael Fleary &
Sam Lomax

Sunday

Born between 1/9/2008 &
31/8/2010

Ball Sports for U10
& U11 Girls

Laura Davis

Sunday

Born between 1/9/2008 &
31/8/2010

This ECA will be focused on teaching student’s basic self-defense
skills. We will also be focusing on learning the importance of
discipline and self-control.
Girls Fitness will support the girls to develop their stamina,
stretching skills through various activities like aerobics, yoga,
running.
Students will train for and participate in several inter school
competitive sports competitions against other schools in Qatar.
These sports will include Football, Athletics, Basketball and many
more as part of the QPPSSA League.
Students will train for and participate in several inter school
competitive sports competitions against other schools in Qatar.
These sports will include Football, Athletics, Basketball and many
more as part of the QPPSSA League.
Students will train for and participate in several inter school
competitive sports competitions against other schools in Qatar.
These sports will include Football, Athletics, Basketball and many
more as part of the QPPSSA League.
Students will train for and participate in several inter school
competitive sports competitions against other schools in Qatar.

Middle School Boys
Basketball

Gavin Hall

Sunday & Monday

Born between 1/9/2005 &
31/8/2008

Middle School Girls
Sports Club

Sonia Lovemore

Tuesday &
Wednesday

Born between 1/9/2005 &
31/8/2008

High School
Basketball

Monzer Abou
Aishi

Sunday & Monday

Born between 1/9/2001 &
31/8/2005

High School Girls
Sports Club

Laura Davis

Tuesday &
Wednesday

Born between 1/9/2001 &
31/8/2005

Middle School Boys
Handball

Todd Wain

Tuesday &
Wednesday

Born between 1/9/2005 &
31/8/2008

These sports will include Football, Athletics, Basketball and many
more as part of the QPPSSA League.
Students will train for and participate in several inter school
competitive basketball competitions against other schools in
Qatar. This will include league games and competitions as part of
the QUESS League.
Students will train for and participate in several inter school
competitive basketball & netball competitions against other
schools in Qatar. This will include league games and competitions
as part of the QUESS League.
Students will train for and participate in several inter school
competitive basketball competitions against other schools in
Qatar. This will include league games and competitions as part of
the QUESS League.
Students will train for and participate in several inter school
competitive basketball & netball competitions against other
schools in Qatar. This will include league games and competitions
as part of the QUESS League.
Students will train for and participate in several inter school
competitive handball competitions against other schools in Qatar.
This will include league games and competitions as part of the
QUESS League.

حل المشاكل

جوي برومفيلد وسامي
صديقي

االنشطه الالصفيه الثانيه
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات
االحد  :للصف االول والثاني
األحد والثالثاء
الثالثاء :للصف 6-5-4-3

في هذه األنشطة االصفيه  ،سيعمل األطفال على
تحسين مهارات الرياضيات والتفكير المنطقي من
خالل إجراء التحقيقات المرتبطة بالمشاكل التي يمكن
رؤيتها في الحياة اليومية .قد يكون األمر صعبًا للغاية ،
لذا فإن الفهم الجيد للرياضيات أمر ضروري.
كشف عالم السحر من خالل العلوم المجنونه .في هذا
النشاط  ،سوف تتعلم الحيل السحرية والعلوم التي تقف
وراءها.

عالم السحر من العلوم
المجنونه

رينا سينغ

الثالثاء

الصف 9-8-7

العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والفنون
والرياضيات مع معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا

نيكول خودادي

الثالثاء

الصف 9-8-7

من خالل تحديات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،
يمكن لكل طالب في مدرسة نورد أنجليا االستفادة من
الخبرة العميقة التي توفرها جامعة ماساتشوستس
للتكنولوجيا .يهدف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذا
العام  ،اكتشاف :اكتشاف العلوم من خالل الصور
المقنعة  ،و استخدام الصور لتعزيز تعلم العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.
هذه الثالث تحديات تقدم لمحه سريعه عن عمل معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا .سيستخدم معلمو وطالب
مدرسة نورد انجيال هذه المعلومات كنقطة انطالق
لمعالجة المشاريع الخاصة بهم.
المشروع االبتكاري الذي سيعمل الطالب على تنفيذه
هو "صورة الصحة" التي تضم جيم كولينز :بعد عمل
هذا الرائد في مجال البيولوجيا االصطناعية المزدهر ،
سيجمع الطالب بين معرفة التصوير وعلم األحياء
البتكار المنتج  ،وإعادة تصميم التكنولوجيا  ،أو تصميم
أداة طبية جديدة.

نادي جونيور

دنكان وير &راشيل وير

االحد

الصف 6-5

فرصة للطالب لتطوير التفكير العلمي وتنمية المهارات
باستخدام المعدات العلمية والمختبرات لحل مشاكل

الصف 9-8-7

ذات مغزى في سياق العالم الحقيقي .سوف يركز النهج
على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون
والرياضيات كوسيلة لعرض الطبيعة متعددة
التخصصات لتطبيق العلوم والرياضيات والهندسة
والفن على حل المشكالت.
سوف يتعلم الطالب كيفية تصميم وبناء وبرمجة
الروبوت الخاص بهم .سيقوم الطالب أيضًا بتطوير
قدراتهم اإلبداعية ومهارات حل المشكالت في بيئة
ممتعة.

ليغو الروبوتات

إدوارد جنت

االربعاء

نادي الفنون

اليشا جاردنر

الثالثاء

الفنون البصرية
للصف 2 – 1

التصميم الفني

دعاء رازين

الثالثاء

الصف 9-8-7

سيكون الهدف من نشاط الفن هو إتاحة الفرصة
للطالب الستكشاف الفنون البصرية على مستوى
أعمق .سيتمكن الطالب من تطوير مهاراتهم الفنية
العملية .سيكونون قادرين على إنشاء أنواع مختلفة من
األعمال الفنية  ،بما في ذلك الرسم واللوحات والوسائط
المختلطة والوسائط المختلطة بحيث يتعرضون للعديد
من التقنيات والمفاهيم والمواد.

نادي الفن KS2

ميشيل لوبماير

االحد

للصف 6-5-4-3

نادي الفن لطالب الثانويه

دعاء رازين

االحد

للصف 13-12-11-10

سوف يتعلم األطفال مجموعة متنوعة من التقنيات
الفنية التي تشمل مواد فنية مختلفة أثناء التعلم عن
مختلف الفنانين المشهورين.
يتم استخدام تجربة الوسائط المختلفة واستكشاف
التقنيات المختلفة بواسطة الفنان أثناء العملية اإلبداعية.
في هذا النادي  ،سيتعرض الطالب لتقنيات ومفاهيم
ومواد مختلفة .سيقوم الطالب بإنشاء عمل فني باستخدام
الوسائط المختلفة بما في ذلك الطالء األكريليكي
وعالمات المزج واأللوان المائية والمزيد.

سيشجع نادي الفن التالميذ على إكمال أساليب وقطع
فنية مختلفة  ،مما سيطور مهاراتهم الحركية الدقيقة
وشخصيتهم اإلبداعية.

يمكنني ان ارسم

جهيده

االربعاء

للصف 6-5-4-3

تلوين بعالم اخر

سيمونا سكراج

االربعاء

للصف 6-5-4-3-2-1

نايجل الين

الثالثاء

للصف 6-5-4-3

مسابقة الحرم الجامعي
العالمي للفنون البصرية

الرقص

كاثرين كولفيرهاوس

الثالثاء

الرقص
للصف 6-5-4-3

الرقص للمرح

إينيتا فياليوثام

االحد

للصف 6-5-4-3-2-1

زومبا للبنات

عطيه انصاري

االربعاء

للصف 9-8-7

سيتعلم الطالب طريقة الرسم من األشكال والكائنات
األساسية التي يرونها في حياتهم اليومية .غالبًا ما يكون
التركيز على تعقيدات الرسم هو الخطوة األولى نحو
إنشاء عادات دراسة جيدة في المدرسة  ،مما قد يؤدي
إلى نجاح أكاديمي في المستقبل .إن تخصيص الوقت
في يوم طفلك للرسم سيساعد على تطوير قدرته على
التركيز على مجموعة من المهام .الرسم قليالً وغالبًا ما
يكون أفضل طريقة لتحسين تركيزها بمرور الوقت.
هذا النشاط يركز على الطريقة التي نختار بها ونطبق
اللون في تصميم لنرفع وعينا في الوقت الحاضر .تشبه
هذه العملية التأمل  ،ونترك أي أفكار حول الغد أو
باألمس  ،أو ما سنفعله عندما ننتهي.
يتنافس الطالب الذين يشاركون في مسابقة الفنون
البصرية لهذا العام على فرصة عرضها في األمم
المتحدة خالل نموذج األمم المتحدة السياسي الرفيع
المستوى لعام  .2020سيتمحور المشروع حول فهم
حقوق الطفل والتعبير عنها بما يتماشى مع اتفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل.
سوف يتعلم الطالب الرقص ويؤدون مجموعة من
الرقصات ويعملون أيضًا على تصميم الرقصات
الخاصة بهم.
سيتم تعريف الطالب بالرقص الحديث والالتيني الذي
سيؤدونه بشكل فردي وكمجموعات
الزومباهو برنامج لياقة بدنية دولي مستوحى من إيقاع
الرقص العالمي .إنه تمرين متنكر مع نكهات األشكال
المختلفة للرقص مثل السالسا  ،الفالمنكو  ،السوكا ،
الرقص الشرقي  ،السامبا  ،التانغو وغيرها.
الزومبا تقف منفصلة  ،ألنها سهلة وممتعة .يمكن ألي
شخص القيام بذلك وهو تمرين محوره الناس .ستمنح
هذه اللجنة االقتصادية ألفريقيا هؤالء الفتيات الثقة

لتبرز وممارسة حركات الرقص التي ستحافظ على
لياقتهم.
الموسيقى
للصف 6-5-4-3

آلة موسيقية

ماثيو سراج و رايز رافي

االحد

الكورال

جاكو ألرز

الثالثاء

للصف -11-10-9-8-7-6-5
12

اله موسيقسه (فرقه
موسيقيه)

جاكو اليرز

الثالثاء

للصف 12-11-10-9-8-7

سيكون الطالب قادرين على "لعب" العزف على
البيانو والغيتار والغيتار البصير والطبول وآالت
اإليقاع سواء بشكل فردي أو كجزء من فرقة موسيقية.
سوف يغني الطالب العديد من أغاني البوب ويتعلمون
كيفية استخدام صوتهم في إعداد كورالي .سيتم تدريس
التقنية الصوتية األساسية  ،والتي تشمل تكامل صوت
الجسم والرنين والموقف والتحكم في التنفس وتوسيع
نطاق الصوت .سيتم تطوير المهارات السمعية في
الغناء المتناغم المكون من جزأين  ،وسوف يتعلم
الطالب ويكتشفون كيف تعمل أنواع االصوات المختلفة
مع فرقة موسيقية.
فرقة المربى مخصصة للطالب الذين لديهم بالفعل
مهارات متوسطة إلى متقدمة على آلة موسيقية منفردة
أو فرقة موسيقية .من خالل االنضمام إلى الفرقة ،
ستتاح للطالب الفرصة لتطوير مهاراتهم في التواصل
واللعب الجماعي .سيتعرف الطالب على صفات
النغمات المختلفة وكيفية ترتيب  /تكييف األغاني
لمجموعة معينة من األدوات الخاصة بهم .هناك حاجة
إلى مستوى ال يقل عن الدرجة  ABRSM( 3أو
الثالوث) على الصك .أي العبين الصك موضع
ترحيب!

عربي
تاريخ قطر

براءه غندور

االحد

للصف 6-5-4-3

هيا انضم معنا لنتعلم تاريخ قطر

الدراما باللغه العربيه

عيسى

الثالثاء

للصف9-8-7-6-5-4-3

الدراما باللغة العربية.

الكتابه باللغه العربيه

اسامه محمد

االحد

للصف12-11-10-9-8-7

انضم معنا لتتعلم كيف نكتب باللغه العربيه

قراءة القران والحفظ

فاطمه

سرد قصص

االربعاء

االربعاء

للصف12-11-10-9-8-7
التواصل
للصف 2-1

لورا باتسون

نادي النقاش

عائشة شاه

إنتاج الدراما الثانوية

لوك كروبلي وجوراف سينغ

اوردو

سوبيا آريف

االحد

للصف12-11-10-9-8-7

االحد

للصف12-11-10-9-8-7

االثنين

إتاحة الفرصه للطالب لفهم وقرائة وحفظ القرآن
الكريم.
سنركز كل أسبوع على حكاية تقليدية حيث سنكمل
نشا ً
طا يعتمد على القصة .ستشجع االنشطه االصفيه
الطالب على استخدام المفردات المستخدمة في
الحكايات التقليدية ويغمرون في حب القصص.
يتيح هذا النادي لجميع الطالب فرصة لتحسين
مهاراتهم في التواصل والتفاهم .سوف يناقشون
الموضوعات الحالية المتعلقة بالسياسة والشؤون
العالمية من خالل التعبير عن آرائهم.
في هذا النشاط االصفي  ،سيتاح للطالب الفرصة
لعرض جانبهم اإلبداعي  ،و المساعدة في اإلضاءة أو
التصوير أو التمثيل أو المساعدة في وراء الكواليس ،
فهذه هي فرصتك لعرض هذه المهارات.

للصف 12-11-10-9-8-7يركز التالميذ على مقدمة ألساسيات القراءة والكتابة
باللغة األردية .سيتم تحدي التالميذ ذوي القدرات
المعززة بشكل مناسب.
تواصل اجتماعي

األمم المتحدة النموذجية

هوغو بيدرو كيروس
وجوزيف هوكر

جائزة دولية

ليا موراي وإيان كوبنهول

االربعاء

للصف 12-11-10-9-8-7نموذج األمم المتحدة هو منتدى لصقل المهارات في
الدبلوماسية والتفاوض والتفكير النقدي والحلول الوسط
والخطابة والكتابة والبحث.

الثالثاء

للصف 12-11-10-9-8-7تهدف الجائزة الدولية إلى تطوير المهارات في جميع
مجاالت الحياة  -المهارات والبدنية والخدمية ورحلة
المغامرة .االنخراط مع المجتمع وتعلم األشياء خارج
الفصول الدراسية في حين يجري تحدي شخصي
خارج مناطق الراحة الخاصة بهم.

خدمة المجتمع

دفاع عن النفس

ديبيكا بورخيس

الثالثاء

كامران

االربعاء

االربعاء

نادي اللياقه للبنات

للصف 12-11-10-9-8-7سيجد الطالب طرقًا لدعم مشاريع المنظمات غير
الحكومية أو المجتمع المحلي من خالل التخطيط
الستضافة األحداث وغيرها من األنشطة.
الرياضه
للصف 12-11-10-9-8-7سيركز هذا النشاط على تدريس مهارات الدفاع عن
النفس األساسية للطالب .سنركز أيضًا على تعلم أهمية
االنضباط وضبط النفس.
للصف9-8-7

سوف يدعم هذا النشاط الفتيات لتطوير قدراتهن على
التحمل  ،وتمتد مهاراتهن من خالل العديد من األنشطة
مثل التمارين الرياضية واليوغا والجري.

كرة الرياضه لالوالد سن 8
و9

بن سبنسر وسام لوماكس

االربعاء

مواليد  2010-9-1و
2012-8-31

كرة الرياضه للبنات سن 8
و9

ليبي أنتوني

الثالثاء

مواليد  2010-9-1و
2012-8-31

سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
المسابقات الرياضية التنافسية بين المدارس ضد
المدارس األخرى في قطر .ستشمل هذه األلعاب كرة
القدم وألعاب القوى وكرة السلة وغيرها الكثير كجزء
من دوريQPPSSA.
سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
المسابقات الرياضية التنافسية بين المدارس ضد
المدارس األخرى في قطر .ستشمل هذه األلعاب كرة
القدم وألعاب القوى وكرة السلة وغيرها الكثير كجزء
من دوري .QPPSSA

كرة الرياضه لالوالد سن
 10و 11

مايكل فليري وسام لوماكس

االحد

مواليد  2008-9-1و
2010-8-31

سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
المسابقات الرياضية التنافسية بين المدارس ضد
المدارس األخرى في قطر .ستشمل هذه األلعاب كرة
القدم وألعاب القوى وكرة السلة وغيرها الكثير كجزء
من دوري .QPPSSA

االثنين

فقط مواليد من  2008-9-1الى
 2010-8-31سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
المسابقات الرياضية التنافسية بين المدارس ضد
المدارس األخرى في قطر .ستشمل هذه األلعاب كرة

سيلين اسكوميل

كرة الرياضه للبنات سن  10لورا ديفيس
و 11

القدم وألعاب القوى وكرة السلة وغيرها الكثير كجزء
من دوريQPPSSA.
كرة السله لالوالد

جيفن هول

االحد واالثنين

نادي الرياضه للبنات

سونيا

الثالثاء
واالربعاء

كرة السله

منذر

االحد واالثنين

نادي الرياضه للبنات

لورا ديفيس

الثالثاء
واالربعاء

كرة اليد لالوالد

توود واين

الثالثاء
واالربعاء

مواليد  2005-9-1الى -8-31
 2008سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
المسابقات التنافسية لكرة السلة بين المدارس ضد
المدارس األخرى في قطر .وسيشمل ذلك مباريات
الدوري والمسابقات كجزء من دوريQUESS.
مواليد  2005-9-1الى -8-31
سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
2008
المسابقات التنافسية لكرة السلة وكرة السلة بين
المدارس ضد المدارس األخرى في قطر .وسيشمل
ذلك مباريات الدوري والمسابقات كجزء من دوري
QUESS.
مواليد  2001-9-1الى -8-31
سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
2005
المسابقات التنافسية لكرة السلة بين المدارس ضد
المدارس األخرى في قطر .وسيشمل ذلك مباريات
الدوري والمسابقات كجزء من دوريQUESS.
مواليد  2001-9-1الى -8-31
 2005سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
المسابقات التنافسية لكرة السلة وكرة السلة بين
المدارس ضد المدارس األخرى في قطر .وسيشمل
ذلك مباريات الدوري والمسابقات كجزء من دوري
QUESS.
 2005-9-1الى 2008-8-31
سيقوم الطالب بالتدريب والمشاركة في العديد من
مسابقات كرة اليد التنافسية بين المدارس ضد المدارس
األخرى في قطر .وسيشمل ذلك مباريات الدوري
والمسابقات كجزء من دوريQUESS

