
 

 

 

SAT FRI THURS WED TUES MON SUN 
6 5 4 

 مسابقة اوائل الطلية الصف الخامس قسم الرياضيات  -

 تدريب منصة ألف للحلقة الثالثة.  -

 .الورش التدريبية اإللكترونية ألسبوع مسبار األمل  -

 

- Top Students Contest grade 5 Math 

Department 

- Alef platform training for cycle 3 

- The Emirates Mars Mission Week Workshops 

starts 

 

3 
ورشة توعية ملوظفين املدرسة عن الوقاية والتعامل مع  -

 كرونا

 تدريب منصة ألف للحلقة األولى والثانية. -

 .املنهاجوموائمة  4التدريب على استخدام بيانات كات  -

- Training workshop on COVID-19 STAFF 

Awareness WEBINAR and updates on COVID-19 

prevention & control in schools. 

- Alef platform training for cycle 1 &2 (3:00-4:30) 

- Training on how to use CAT4 data and adapt 

the curriculum according to it (Science 

Department) 

2 
 اللغة االنجليزيةسم قالبدء في مشاريع  -

 11 – 5من )  إطالق منصة ألف في اللغة االنجليزية للصفوف -

 )  

- Launching English Department Projects: Book 

Theme Projects and Reading Projects  

- Launching Alef Educational Platform in English 

for grades  5-11 

1 
 Educoreإطالق منصة  -

 قسم اللغة وامتلكه((الكتاب  ))إقرأ إطالق مسابقة -

 اإلنجليزية 

- Launching Educore School Management 

System .  

- Launching " Read it and Own it" reading 

contest English Department .  

 

13 
 

 اجتماع
أولياء 

األمور 
مع 

 المعلمين 

 
PTM 

12 11 
 ة الصف الجولة االولى قسم الرياضيات بمسابقة اوائل الطل -

يوم شخصيات الكتب املفضلة قسم اللغة اإلنجليزية  -

 الروضة ب

- Contest Cycles 1 and 2 (Who is the Winner?)  

round 1 Math Department 

- Book Character Day English Department KG 

section 

 

10 
 قسم اللغة اإلنجليزية 12-9مناظرات الصفوف  -

 ALEKS andتدريب قسم الرياضيات على استخدام منصتي  -

Matific 

سم قللصف الثامن  Cool Careers (STEM)الجلسة الثانية    -

 العلوم 

- Debate (9-12) English Department 

-  Training math department teachers on ALEKS 

and Matific  

- The second session of Cool Careers (STEM) 

program for grade 8 students of the i Matter 
program (Science Dept.) in Science classes  

9  
و اللغة العربية القراءة في بنشر وتوزيع مستويات الطلية  -

 االنجليزية 

 ADAPTING APPROACHES TOورشة عمل بعنوان  -

DELIVER QUALITY EDUCATION  ملدرسين قسم اللغة

 اإلنجليزية

- Announcing the Arabic and English Reading 

levels according to the MOE reading levels and 

standards 

- “ADAPTING APPROACHES TO DELIVER QUALITY 

EDUCATION" Online workshop for English 

Department Staff  

8 
 للصف الثامن Cool Careers (STEM) الجلسة االولى من -

 قسم العلوم. -األساس ي

 إطالق فعالية دودة القراءة قسم اللغة اإلنجليزية في الروضة  -

- The first session of Cool Careers (STEM) 

Program for grade 8 students of the iMatter 

program (Science Dept.) in Science classes  

- Launching the Reading Caterpillar Activity 

English Department KG section  

 

7 
سم قجلسة التحضير لجوالت املناظرة الثانية للحلفة االولى:  -

 اللغة العربية 

 قسم العلوم في الروضة  تطبيق عملي ملفهوم الطفو والغطس -

 

- The planning session of the second Debating 

Round in the Arabic Department for cycle1 .  

- Practical Experiments on Floating and Diving 

Objects Science Department KG Section. 

 

20 19 18 
مسابقة اوائل الطلية الصف الجولة الثانية قسم  -

 الرياضيات

 عرض مشاريع الحلقة الثالثة قسم الدراسات االجتماعية  -

   قسم اللغة االنجليزية في الروضة   Show and Tell  نشاط  -

- Contest Cycles 1 and 2 (Who is the Winner?) 

round 2 Math Department 

- Students Projects Presentations Cycle 3 Social 

Studies Department  

- Show and Tell English Department KG section  

17 
 لطالب الثاني عشر عن مهن املستقبل  سلسله محاضرات -

 اعرف نبيك: فسم التربية االسالمية الروضة  -

- The Future of Sciences & Management is 

unique Virtual Career Workshop Series for Youth 

workshop for seniors  

- Know Your Prophet Event Islamic Department 

KG section  

16 
جلسة التحضير لجوالت املناظرة الثانية للحلفة الثانية:  -

 سم اللغة العربيةق
- The preparation session of the second 

Debating Round in the Arabic Department for 

cycle 2  

 

15 14 
 مسابقة املعرض االفتراض ي قسم التربية االخالقية  -

 تيمز فسم العلوملى خاصية الغرف قي منصة عالتدريب   -
-  Virtual Exhibition Contest grades 1-8 Moral 

Education Department  

-  Training on TEAMs rooms breakout feature 

(Science Dept.) 

 

27 26 25 
  4-1مسرح القارئ مسابقة قسم اللغة اإلنجليزية  -

 قسم التربية اإلسالمية قسم الروضة  ارتق(و  اقرا) مسابقة  -
 

- Reader's Theatre 1-4  English Department 

- Quran Recitation Islamic Department KG 

section 

24 
 جوالت التعلم لقسم الرياضيات  -

 
- Math Department Learning Walks  

 

23 22 21 

      28 
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