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10.09.2019 

 حضرة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة
 الم عليكم،الس   

يَّات ُمسابقةاستضافة   رةعش التَّاسعةة طريَّ القُ  الر ِّايضِّ
 املدراء من الكثري لطلب واستجابة ،ةعربي  ال ومدارسنا إبداع ةعي  جَ  بني قةث   وال عاونالت   عالقات توثيق علىا من   احرص  
بني أيديكم  ضعنقدر اإلمكان، و  البعلى الط   ختبارا بتقريب مكان االنة أيض  واألهل، فسنقوم هذه الس   زينواملرك   

ي ات مسابقةاستضافة  منوذج  20.03.2020 اجلمعة يوم ر إجراؤهاقر  يت من امل، وال  شرةعَ  الت اسعةة طري  الق   الر  ايض 
 :ةاليروط الت   الش  أن تلب  املدرسة املستضيفة  على. سيتم إعالمكم بذلك(و )املوعد قابل للتغيري 

 

 ة إبداع.عي  جَ  م سابقاتشاركة يف كون م  أن تَ  .1

 . على األقل  غرفة  12املدرسة  رَ وف   ت   أن .2

   .سابقةاملشاركة يف املارات وحافالت مالئمة للمدارس مواقف سي   رَ وف   أن ت   .3
 حارس ا على مدخل املدرسة وآذًن  يف املدرسة. لَ وك  أن ت   .4

 
 :1ةهامَّ  الحظاتمُ 

 لهاميث ِّ  ومن ةمعيَّ الج  اختصاص من عليه واإلشراف وتنظيمهالختبار ا إجراء مسؤولية تكون. 

   سابقةقرير حول املالت  يف و هة للمدارس سائل املوج  ذكر اسم املدرسة / املدارس املستضيفة يف الر  ي. 

   ة.معي  كر أو ما يعادله من اجلَ نح املدرسة املستضيفة درع ش  ت 

 2020-2021اع القادمة ي َسج ل اسم املدرسة ضمن قائمة ش كر وتقدير للمدارس املستضيفة يف نشرة إبد. 

 لربيد اإللكرتون  اوإرساهلا عرب ة بذلك ستضافة من خالل تعبئة االستمارة اخلاص  اال تقدمي طلب يتم  
namtaz2000@gmail.com،   20.02.2020 اتريخ أقصاه حت. 

  0587369668 ،04-6319262ة على هاتف:معي  كتب اجلَ على مصال ملزيد من االستفسار يرجى االت   

 مع فائق احرتامنا
 

 إبداع  ةعيَّ جج 

                                                 
 مدينة أم الفحم. اجلَمعي ة على اقرتاحات مناسبة فسيتم  إجراء املسابقة كاملعتاد يفيف حال عدم حصول 1
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 التاريخ ...................
 

يَّات سابقةمُ منوذج طلب استضافة   عشرة التَّاسعةة طريَّ القُ  الر ِّايضِّ

 

 اسم املدرسة : _______________ البلدة _____________ مدير/ة املدرسة _________

 _________ ال ______________ بريد إلكرتون  و  هاتف : _________________  جَ 

 

 _________________________________ة : معي  ق بني املدرسة واجلَ خص املنس   اسم الش  

 ____________ ال : ____________ بريد إلكرتون  هاتف : _______________ جو  

 ______________ يالكل    ، عدد املقاعد_____  سابقةاملمكن استعماهلا يف امل يالكل    عدد الغرف

 ر وقوفها جنب املدرسة _____ .املقد   احلافالتعدد 

 

 20.02.2020 اتريخ أقصاه لب حت  الط  م قد  ي  

 (046942350) ةمعي  او فاكس اجلَ  (namtaz2000@gmail) لب عرب إمييلميكن بعث الط  
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