
 

 

   ات املدارس   املحترم ات مدير السادة /

 تحية طيبة وبعد  

 املوضوع : مشاركة املدارس في بطولة املارثون املدرس ي االفتراض ي . 

ن  بقسم التربية البدنية بمدارسكيالت والزمن يهديكم قسم توجيه التربية البدنية اطيب التحيات متمنين لك 

 دوام التوفيق . 

باإلشارة إلى املوضوع أعاله، وفي إطار التعاون املشترك والقائم بين وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة  

األوملبية القطرية واللجنة املنظمة للبرنامج األوملبي املدرس ي في االتحاد القطري للرياضة املدرسية لتنظيم  

  ى قطر علفي دولة  الب والطالبات الط يرتئي أن يحفز  ، الذي  2020/2021فعاليات البرنامج األوملبي املدرس ي 

 ينمي القدرات العقلية والذهنية.   رياض ي املشاركة في األنشطة الرياضية. وتبني أسلوب 

املارثون   ولةبط الطالب والطالبات على املشاركة في التربية البدنية و  ات  منسقاملدارس حث   ات فإننا نهيب بمدير 

الذي   STRAVA من خالل تطبيق  املخصص لطالب املرحلة الثانوية واالعدادية واالبتدائية املدرس ي االفتراض ي  

 به من اللجنة املنظمة للبرنامج األوملبي املدرس ي وفق ما يلي : ن سييتم تزويدك 

 : السباق  
ً
  في املواعيد املحددة وحسب املسافات املعتمدة لكل مرحلة تعليمية   الطالبات املشاركات ؤديهتاوال

 . ةاملشارك هختار تما  وفي أي وقت واملكان  وحسب 

 الط 
ً
ن  للبرنامج األوملبي املدرس ي لقبول اشتراكه  اإللكتروني باملوقع  ن يجب ان يتم تسجيله ات املشارك الباتثانيا

التي ستكون مسئولية  ات بعد التأكد من السالمة الصحية للمشارك من اللجنة املنظمة . التطبيق واستالم  

 املدرسة . 

 : بعد استالم املنسق
ً
 لتمثيل املدرسة .  ن تم اختياره  التي ال البات هواتف الط ى للتطبيق يتم تنزيله عل  ة ثالثا

 : مع بداية أداء السباق 
ً
بعد إتمام السباق حسب املسافة  )  (STARTبتشغيل التطبيق  تقوم املشاركة  رابعا

تي  مباشرة وال  ةشارك املعلومات مع املنسق ت( ل STOPبتوقيف الزمن ألداء السباق ) تقوم املشاركة املحددة 

 قوم بتنزيلها على موقع البرنامج األوملبي املدرس ي . بدورها ت

 : سيتم اعالن أسماء املدارس الفائزة والط 
ً
 .  البات املشاركات خامسا

 يحق لكل مدرسة املشاركة بعدد 
ً
بحد اقص ى تأخذ افضل ثمانية   ةطالب 20بحد ادنى و طالبات  10سادسا

 لتحديد نتائج الفرق .  طالبات

 في حال مشاركة املدرسة بعدد اقل من 
ً
 . طالبات  سيتم احتساب نتائج املدرسة بالبطولة الفردية فقط 8سابعا



 

 

 التربية البدنية بمدرستكم لحضور االجتماع التنسيق  قة ملنس باإليعاز لتفضلكم 

 حسب ما يلي   Microtsoft Teamعبر تطبيق  

 

 

موعد االجتماع   موعد أداء السباق  
 التنسيقي 

 المرحلة التعليمية مسافة السباق   موعد التسجيل  

 يومي
 ابريل   10و 9 

2021 

29/3/2021 

العاشرة  الساعة 
 صباحا  

/مارس  31-يوم

/2021 
 الثانوية كيلوا متر  4

2003 /2004/2005  

 يومي 
 ابريل  11و  10

2021 

29/3/2021 

 صباحا   11الساعة  
/مارس  31-يوم

2021 
 اإلعدادية  كيلوا متر 3

2006/2007/2008  

 يومي
 12و 11

 2021ابريل 

 

30/3/2021  

 الساعة 
 صباحا   10

/مارس  31-يوم

/2021 
 االبتدائية  كيلوا متر 2

2009/2010 

 

 مالحظة :  

 رابط االجتماعات للمراحل التعليمية الثالث .

 

 

 مرحلة ثانوية 
 

Title: SOP Secondary Girls meeting  

Time: 29 Mar 2021 10:00:00 

 

Join on your computer or mobile app 

-https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3ameeting_ODQ1MDVkNTgtZDI0YS00YTZjLWEzMzYtYzMyNmI4YjZhNjdm%40thread.v2

-9de7-426f-cb08-/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25

75cd38923ec4%22%7d-b45d-4da5-d9c0-c67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61f 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ1MDVkNTgtZDI0YS00YTZjLWEzMzYtYzMyNmI4YjZhNjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ1MDVkNTgtZDI0YS00YTZjLWEzMzYtYzMyNmI4YjZhNjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ1MDVkNTgtZDI0YS00YTZjLWEzMzYtYzMyNmI4YjZhNjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ1MDVkNTgtZDI0YS00YTZjLWEzMzYtYzMyNmI4YjZhNjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d


 

  مرحلة اعدادية 
 

Title: SOP Preparatory Girls meeting  

Time: 29 Mar 2021 11:00:00 

 

Join on your computer or mobile app 

-https://teams.microsoft.com/l/meetup

jEtZDBmNy00ZGYwLTgzNDYtNTIyNWE1Y2Q2NGJl%40thread.vjoin/19%3ameeting_ZGE1N2MwZ

-9de7-426f-cb08-id%22%3a%229ae6de252/0?context=%7b%22T

75cd38923ec4%22%7d-b45d-4da5-d9c0-c67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61f 

 

 

  مرحلة ابتدائية 
 

Title: SOP Primary Girls meeting  

Time: 30 Mar 2021 10:00:00 

 

Join on your computer or mobile app 

-.com/l/meetuphttps://teams.microsoft

jItMDAyNS00YjM1LThhZDItODI0MGI5OTViMDIz%40thread.v2/join/19%3ameeting_N2UwNDdlY

-9de7-426f-cb08-?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de250

75cd38923ec4%22%7d-b45d-4da5-d9c0-c67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61f 

 

 

 حسن تعاونكم
ً
 شاكرا

 قبول وافر االحترام وتفضلوا 

 

 
 

 للبرنامج األولمبي اللجنة المنظمة 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE1N2MwZjEtZDBmNy00ZGYwLTgzNDYtNTIyNWE1Y2Q2NGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE1N2MwZjEtZDBmNy00ZGYwLTgzNDYtNTIyNWE1Y2Q2NGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE1N2MwZjEtZDBmNy00ZGYwLTgzNDYtNTIyNWE1Y2Q2NGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE1N2MwZjEtZDBmNy00ZGYwLTgzNDYtNTIyNWE1Y2Q2NGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UwNDdlYjItMDAyNS00YjM1LThhZDItODI0MGI5OTViMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UwNDdlYjItMDAyNS00YjM1LThhZDItODI0MGI5OTViMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UwNDdlYjItMDAyNS00YjM1LThhZDItODI0MGI5OTViMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UwNDdlYjItMDAyNS00YjM1LThhZDItODI0MGI5OTViMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ae6de25-cb08-426f-9de7-fc67955e73f4%22%2c%22Oid%22%3a%22936f8f61-d9c0-4da5-b45d-75cd38923ec4%22%7d

