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ّ
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ّ

Vision
Empowering students to achieve high levels of academic growth and personal wellbeing and
to be responsible citizens who are locally rooted and globally connected.

رسالة المدير العام

أولياء األمور الكرام،

ّأرحب بكم في العام الجديد و أرجو أن تكونوا قد قضيتم عطلة جيدة مع أطفالكم.
لقد وصلنا إلى نهاية األسبوع األول من التدريس عبر اإلنترنت بنسبة  .٪100كان حضور الطلب
جدا في جميع المراحل وأشكركم على دعمكم في مساعدة أطفالكم على الدراسة بفعالية عبر اإلنترنت .لقد مررنا بهذه العملية
جيدا ً
ً
تغير الظروف  .ومع ذلك  ،أعلم أن الطلب يجدون صعوبة
من قبل  ،وبالتالي لدينا نظام جيد مكننا من العودة إلى العمل تماشيا مع ّ
في الحفاظ ع لى تركيزهم عندما يدرسون عبر اإلنترنت  ،طوال اليوم الدراسي  ،لذا فإن كل الدعم والمساعدة التي يمكنكم تقديمها
.لهم  ،ستساعدهم على االستمرار في التركيز
الصحة العامة كلما تم تشخيص إصابة طالب أو موظف بـفيروس كورونا  ، 19-لذلك فأنا على دراية بعدد
أتلقى
ّ
إخطارا من وزارة ّ
ً
الحاالت اإليجابية في المدرسة .منذ  20ديسمبر  ،عندما بدأت اإلخطارات في الوصول إلى الموجة الثالثة  ،كان لدينا ما يقرب من 200
جنبا إلى جنب مع األرقام الخاصة بالدولة ككل -سبب مطالبة .طالب وموظف تمت إصابتهم بفيروس كورونا
توضح هذه األرقام ً -
.وزارة التربية والتعليم من المدارس بالتعلم عبر اإلنترنت بنسبة  ٪100في الوقت الحالي
أود أن أشكر الموظفين جزيل الشكر على كل جهودهم للحفاظ على بيئة التعلّ م .لقد أصيب العديد من الموظفين بالفيروس  ،لكنهم
جدا للدعم الكبير والمهنية التي أظهرها الموظفون
.ما زالوا قادرين على التدريس عبر اإلنترنت  ،من المنزل .أنا ممتن ً
للدورة الخامسة عشر لعام  ، 2022فئة الطلب المتميزين في
لقد تلقينا للتو معلومات عن الفائزين بجوائز يوم التميز العلمي ّ
المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية .فقد حصل تسعة طلب من مؤسسة قطر على جوائز  ،من بينهم خمسة من طلب
الدوحة  ،وهو إنجاز نفخر به .إنه إنجاز رائع بشكل خاص حيث أن الجائزة ال تستحق فقط بسبب بالتميز األكاديمي  ،بل
أكاديمية قطر – ّ
أيضا بسبب مساهمة الطلب في خدمة المجتمع .تستند الجوائز إلى الطلبات المقدمة من عام  ، 2021لذلك تخرج اثنان من الطلب
ً
قدموا على الجائزة في الصف الخامس العام الماضي
الفائزين بالجائزة من الصف  12في العام الماضي و اثنان من الطلب الفائزين ّ
 ،:وبالتالي فإن الجائزة تستند إلى عملهم في المدرسة االبتدائية .تهانينا لـكل من
محمد علي سالم المري  -الجائزة الذهبية للصف الثاني عشر 1. 2021
حصة حمد الهتمي – الصف التاسع – الجائزة الذهبية 2-
 الجائزة الذهبية للصف الثاني عشر  2021ديانا حمد البلوشي 3-الصف السادس – الجائزة البلتينية4- .
شبيب حمد العطية – ّ
الصف السادس – الجائزة البلتينية 5-
.هنوف عبدالله النعيمي – ّ
لحصة حمد الهتمي التي فازت بجائزة التميز التعليمي للمرة الثانية
الصف السادس و تهانينا الخاصة ّ
الصف التاسع في ّ
وهي أول ّ
!طالبة في مؤسسة قطر تحصل على هذا التميز .رائع

طالبا من أكاديمية قطر يتنافس طلب أكاديمية قطر  -الدوحة كل عام في مسابقة الرياضيات العالمية
.في عام  ، 2021شارك 16
ً
طالبا من جميع أنحاء العالم .حصل  6طلب على ميدالية برونزية (بنسبة
 الدوحة على المستوى المتقدم والمتوسط  ،ضمن 2088ً
أعلى من ، )٪ 30وحصل  10طلب على شهادات تقدير (بنسبة أعلى من  )٪40للجولة الفردية .تم منح كل الفريقين المتوسط
.والمتقدم شهادة الفريق .هذه إنجازات مهمة وأنا أهنئهم على هذا اإلنجاز
على الرغم من جدولهم الزمني المزدحم  ،فقد التزم طلبنا بحضور دورات تدريبية بعد الظهر مع األستاذة يلما من جامعة كارنيجي
الدولية و عضوة اللجنة المنظمة للمسابقة.
ميلون والسيدة زينة جواد – منسقة الباكالوريا ّ
.ستستضيف قطر بطولة العالم للرياضيات عام  ، 2024واالستعدادات جارية
أطيب التمنيات،
ستيفن ميك

Director’s Message
Dear Parents,

Welcome back to the school for the new year. I hope that you had a good holiday with
your children over the break.
We have come to the end of the first week of our 100% online teaching. The attendance
of students has been very good in all parts of the school and I thank you for your
support in helping your children to study effectively online. We have been through this
process before and therefore we have a good system which was able to swing back into operation. However, I do know
that students find it difficult to sustain their concentration when they are studying online, for the whole school day, so all
the support and help which you can give them, will help them to remain focused.
I receive notification from the MOPH whenever a student or staff member is diagnosed with Covid-19, so I am aware of
just how many cases there have been at the school. Since the 20th December, when notifications started to come in for
the third wave, we have had almost 200 students and staff who have had a positive diagnosis with Covid-19. Such figures,
along with the figures for the country as a whole, make it clear why the MOE has required schools to have 100% online
learning for the time being.
I do want to thank the staff very much for all their efforts to sustain the learning environment. Many staff have contracted
the virus, but are still managing to teach online, from home, to provide the students with their education. I am very
grateful for the great support and professionalism which the staff have demonstrated.
We have just received information about the winners in the 15th Education Excellence Day Awards for 2022, in the
outstanding primary, middle and secondary student categories. Nine QF students achieved awards of whom five are QAD
students, which is a wonderful achievement. It is a particularly fine achievement in that the award recognizes not only
academic excellence, but also the students’ contribution to the community. During the pandemic, it has been so much
harder to serve the community, so these students have done remarkably well. The awards are based upon the
submissions from 2021, so two of the students graduated from last year’s Grade 12 and two of the students were in
Grade 5 last year, so the award is based upon their work in the Primary School. Our congratulations to:
Mohammed Ali Salem Al Marri, Grade 12 2021 Gold Award
Hissa Hamad Al Hitmi, G9 Gold Award
Diana Hamad Al Bloushi, G12 2021 Gold Award
Shabeeb Hamad Al Attiyah, G6 Platinum Award
Hanouf Abdulla Al Naemi, G6 Platinum Award.
Special congratulations go to Hissa Hamad Al Hitmi who has won an
Education Excellence Award for the second time (G6 and G9)
and is the first QF student to achieve this distinction. Fantastic!

Each year QAD students compete in the World Team Maths Competition (WTMC). In 2021, 16 QAD students participated at
an advanced and intermediate level, as part of 2088 students competing from all over the world. 6 students received a
bronze medal (top 30%), and10 students received merit certificates (top 40%) for the individual round. Both the
intermediate and advanced teams were awarded a team certificate. These are significant achievements and I
congratulate them warmly.
Despite their heavy schedule, our students committed to coming for afternoon training sessions with Professor Yilma
from CMU and Ms. Jawad a member of the WMTC organizing committee.
Qatar will be hosting the WMTC in 2024 and preparations are underway.
Best wishes,
Stephen Meek

رسالة مدير المدرسة االبتدائية
األهالي األعزّ اء،

أفضل التّ منّ يات لكم لعام !2022
يسرني أن تكونوا قادرين على التّ فاعل مع
يبدو ّ
األول من التّ علّ م عن ُبعد في طريقه إلى االستقرار والنّ جاحّ .
أن األسبوع ّ
االطلع على
متوقع! يرجى ّ
ّ
عدكم العمل مع األطفال إلى ما هو غير
التّ لميذ عبر اإلنترنت ،لذا نشكركم على تحقيق ذلكُ .ي ّ
الصور للتّ علّ م عن ُبعد في المعرض أدناه.
بعض ّ
ّ
الجاعي،
نقدمه عبر اإلنترنت من خلل المزيد من العمل
يتمثل هدفنا في إثراء البرنامج
نقدم التّ عليم،
األكاديمي الّ ذي ّ
كوننا ّ
ّ
ّ
ف وعلى مستوى المدرسة بأكملها ،والجوائز واالجتماعاتُ ...يرجى التّ ّنبه
المشاريع
الص ّ
الجماعية ،األنشطة على مستوى ّ
ّ
لها .ستحصلون على الكثير من اإلشعارات حولها.
الرغم من أنّ ني على
ف التّ
ّ
الص ّ
الص ّ
ف الخامس ،على ّ
مهيدي إلى ّ
ّ
يتوقع من التّ لميذ حضور جميع الحصص عبر اإلنترنت من ّ
ومدرسة اللّ غة
ف
الص ّ
علم ّ
ّ
مدرس/ة ّ
بأن العديد من العائلت تعاني من أعراض مرتبطة بالفيروس .لذا ،يرجى منكم إخبار ّ
حصة حتّ ى نتمكّ ن من دعم
حاليا بتصميم التّ سجيل ليكون خلل ّ
ً
العربية في حال كنتم أو أحد أطفالكم
كل ّ
مريضا .نقوم ً
ّ
التّ لميذ بشكل أكبر.

مرة أخرى في
أن تلميذ
االجتماعي
سترون على وسائل التّ واصل
الخاصة بنا ّ
الدوحة هم الفائزون ّ
أكاديمية قطرّ -
ّ
ّ
ّ

العلمي.
ميز
جائزة التّ ّ
ّ

ف ّ
ف الخامس
الص ّ
الص ّ
الص ّ
الثالث وتكملته في نهاية ّ
السادس بالعمل على مشروع الجائزة من ّ
ف ّ
بدأ التّ لميذ الفائزون في ّ
جميعا!
جدا بهم
الص ّ
ً
لسادس .نحن فخورون ًّ
فا ّ
وبداية ّ
الفائزون هم:
ف ّ
هبية
الثاني عشر،
علي سالم
الص ّ
الميدالية الذّ ّ
ّ
الـمريّ -
ّ
ّ
محمد ّ
هبية
ف التّ اسع،
الص ّ
الميدالية الذّ ّ
ّ
حصة حمد الهتميّ -
ّ
ف ّ
هبية
الثاني عشر،
الص ّ
الميدالية الذّ ّ
ّ
ديانا حمد البلوشيّ -
البلتينية
الميدالية
لسادس،
شبيب حمد
الص ّ
ّ
ّ
فا ّ
العطيةّ -
ّ
البلتينية
الميدالية
السادس،
هنوف عبد اللّ ه النّ
الص ّ
ّ
ّ
ف ّ
عيميّ -
ّ
أرجو لكم عطلة نهاية أسبوع آمنة.
تحياتي.
ّ
ماري

Principal’s message

Dear Parents,

All the very best wishes for 2022!
First week of Online learning seems to be settling and successful. It is an absolute delight to be able to
engage with students online, so thank you for making this happen. Working with children prepares you for
the unexpected! Please see some of our online images in the gallery below.
As an educational provider, our aim is to enrich the academic online program provision along the way with
more group work, group projects, Grade and Whole School events, awards and assemblies so look out for
them. You will be given plenty of notice.
Attendance online is expected in all sessions by students in KG-G5, though I know many households are
‘down’ with covid related symptoms. Don’t forget to let your Homeroom & Arabic teacher know if you or
your children are sick please. We are currently designing a session by session registration so that we can
support students further.
You will have seen on our Social Media that QAD students are winners of the
Education Excellence Award again.
Our G6 winners start this project in G3 and complete it at the end of G5 and the beginning of G6. We are
soooooooo proud of all of them!
The Winners are:
Mohammed Ali Salem Al Marri, Grade 12 2021 Gold Award
Hissa Hamad Al Hitmi, G9 Gold Award
Diana Hamad Al Bloushi, G12 2021 Gold Award
Shabeeb Hamad Al Attiyah, G6 Platinum Award
Hanouf Abdulla Al Naemi, G6 Platinum Award.
Have a super safe weekend and see you online.
Kindest
Marie

EEC learning and playing

First week with Online learning

