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 حضرة مرك

 
 محترم/ةـال ةاإلنجليزي  غة ز/ة الل

 محترم/ةـبواسطة مدير/ة املدرسة ال

 بة وبعد،ة طي  تحي  

ّ
 
ةّبطولةّالل ةّالقطري  امنةغةّاإلنجليزي 

 
 2017-2018ّعشرةّالث

  

غة  أن   تكمانود  أن نعلم حضر 
 
سجيل لبطولة الل

 
ة  ةاإلنجليزي  الت امنةالقطري 

 
 14.09.2917سيبدأ بتاريخ   عشرة الث

بالتشجيع إلى هدف البطولة ت. 16.11.2017ى تاريخ حت   وسيستمر  
 

غة  طّل
 
، ورفع ةاإلنجليزي  على زيادة معرفتهم بالل

تها ومكانتها الوعي الجماعي   نا أملوا، ألهمي 
 
بعوا أن تشج   وكل

 
الة لتعم  الفائدة.طّل  كم على املشاركة الفع 

 

تها: ّموعدّالبطولةّوماهي 

   ة ملد غة اإلنجليزي 
 
ة في الل ة ساعة وربع في العادة. يشمل االمتحان البطولة عبارة عن امتحان شامل للمهارات األساسي 

 
 
غوي،ة، القواعدروة اللغوي  أسئلة في الث

 
فكير الل ع طبيعة األسئلة بحسب الجيل واملستوى. ،وفهم املقروء ، الت   وتتنو 

  قدّيكونّهناكّتغييّرأّوإضافة 19.01.2018 الجمعة /أو و 12.01.2018الجمعة يوم بإذن هللا  البطولةتجري(ّّ ام 
 (أي 

 بالبطولة لل
 

ّمن  طّل
 
اسع، – الثالث

 
الب  ورسوم االشتراك  الت

 
مر ن لكل  مرحلة(كتاباّش  )تشمل  120 للط  للت 

 مرفق  سنجتهد أن تجري البطولة قريبة من مدارسكم قدر املستطاع( 
 
اغبة باستضافة البطولة(. ملف  تسجيل للمدارس الر 

 ا ّجدًّ بالمركز لـمساعدة نة سيكون ٰهذه الس  : هام 
 

ة طّل  من خّلل الهاتف، اإليميل، وموقع الجمعي 
ّةّالعمليّ 

 
ّسجيلت

 تمام عملي  إل
 
 سجيل يرجى:ة الت

  بلل القائمة املحوسبةاملحوسب بتفاصيل املدرسة، و موذج الن  تعبئة
 

 .ةموقع الجمعي  واملوجودة جميعها على  طّل

  ة إبداع في بنك البريد: كود بنك دفع رسوم االشتراك ورقم  001، رقم الفرع 09بواسطة تحويلة إلى حساب جمعي 

أو عبر البريد اإللكتروني    046942350فاكس حويل إلى نسخة من مستند الت   وإرسال. 2626933الحساب 

ة  سوم  فع في االستمارة املحوسبة على املوقع،، وتعبئة تفاصيل الد  namtaz2000@gmail.comللجمعي  دفع الر 
ُ
ت

  جماعيّ بشكل 
 
 .ونوعّالبطولةكتب عليها اسم املدرسة يُ  ،ة املشاركين بواسطة تحويلة واحدةلكاف

 

ة  بالبطولةلّلستفسار عن كل ما يتعلق  صال بمكتب الجمعي 
 
-)األحد 0587369668، 6319262-04، ُيرجى االت

اعة ا ال 13:00حتى  8:30لخميس من الس  صال على جو 
 
اعة، 0522816747( يمكن أيضا االت حتى 16:00 )من الس 

واصل (، و 20:00 ة.أو موقع عبر اإليميل  يمكن الت   الجمعي 
 

 
 

 
16.11.2017ّآخّرموعدّللتسجيلّ

ّرمرهونّبوجودّأماكنّوقدّتكونّهناكّرسومّإضافية)
 
سجيلّاملتأخ

 
 (الت

فحة ة في الجهة األخرى منهام  وتفاصيل  مّلحظاتتوجد   الص 

mailto:namtaz2000@gmail.com
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عةّلهذاّالعامّاستناداّلتجاربناّوالقتراحاتّاملدارسّاملشاركة
 
ّتغييراتّمتوق

 

  بالمركّزملساعدةّسيكون هناك
 

 عبر الهاتف واإليميل واملوقع. مرشدينمن قبل  طّل

  استمارة محوسبة على موقع الجمعية.في وتفاصيل املدرسة تتم  تعبئة تفاصيل دفع الرسوم  

  بال جميعسيحصل
 

 .(مع تافصيله/ها هشهادة لكل طالب/ –للمدرسة  pdfترسل كملف ). الـمشاركين على شهادة اشتراك طّل

  بلكافة  البطولةيمكنهاّالحصولّعلىّكتبّاملدارس املشاركة في البطولة
 

ى  طّل عر  %50املدرسة بخصم حت  من الس 

ة )الر سمي  ر نسخ إضافي 
 
ة موجودة في حال توف صال بمكتب الجمعي   -اإلمكاني 

 
ال -ةلّلستفسار ُيرجى االت هين أو  ة للمتوج   ( األفضلي 

   غير نموذج االمتحان في بعض االمتحانات، ستتم ،  تفاصيل في املوقع. –االجابة عن االسئلة على نموذج خاص 

 .تها وثبوتها ة في بعض االمتحانات لتحسين مصداقي   ستتم  إضافة أسئلة تجريبي 

  بالختبارات، سيتم  إدراج بعض األسئلة من سنوات سابقة تسهيّل على في بعض اال
 

 وتشجيًعا لهم. طّل

 ا األخرى، سيتم  هذا العام كما في بطوالت إبداع بالبأكبّرعددّمنّتكريم املدارس املشاركة  أيض 
 

 .طّل
 

ّمّلحظاتّ:

  سجيل
 
، والعن طريق املدرسة  جماعيّ الت ز الـموضوع. يوجد تسجيل فردي 

 
سجيل ودفع الر سوم عن طريق مرك

 
 ويتم  الت

  نة أعّله، قبل الظهر واريخ املبي  البطولة بإذن هللا في الت  ستجري 
 
ا وبعده. املدارس ال

ً
ل تاريخ  تي تفض 

ً
نأْو ساَعة  معي 

ً
عليها  ة

ى تاريخ أقصاه 
ة بشكل رسمي  حت    أن نستجيب، وسنجتهد 30.11.2017إعّلم الجمعي 

 
 لبات قدر املستطاع.لهذه الط

  بال)ّي ّفردالفوز هو
 

 أعلى مجموع نقاط(. )املدارس التي تحصل علىّوجماعيّ ا(  الذين يحصلون على أعلى العّلمات قطري   طّل

 املدارس  
 
 ال

 
  حضير لها بأسرع ما يمكن.سجيل كاملة يتم إرسال كتب الت  تي تنجز عملية الت

   ستكون هناك بعض الت 
 
 فيفة على مبنى قسم من االمتحانات.غييرات الط

  من موقع نمتاز  ملف شرح لألهليمكن تنزيلwww.namtaz.com )مرفق هنا أيضا( 

  
 
ّسجيل الت

 
بالمرهون بعدد  راملتأخ

 
 .ةوقد يكون هناك دفع رسوم إضافي   طّل

   االستئناف على النتائج يكون من خّلل آلي 
 
 تائج.ة في موقعنا وتبعث للمدارس املشاركة عند إعّلن الن  ة مفصل

  ّآخر موعد
 
ّّ–2017.11.30ّعلى قوائم املشاركين سيكون بتاريخ  عديّلتللت

 
 عديلّبعدّذلك!الّيمكنّالت

 امنةة القطري   ةاإلنجليزي  اللغة قتراح استضافة بطولة مرفق ملف ا
 
 .للمدارس املشاركة عشرة الث

 

ّ

ّ( www.namtaz.com)  نرجّوزيارةّموقعنا ّابقةّولّلطّلعّعلىّاملستجداتملعاينةّنماذجّالبطوالتّالس 
 

 فائق االحتراممع 
  إبداعة جمعي   - البطولةطاقم 

ةتواريخّ سجيلهام 
 
عديل على القوائم –16.11.2017ّ :: نهاية الت 30.11.2017ّّ :نهاية الت 

 19.01.2018 /أوو12.01.2018ّاختبارات البطولة موعد 
 

http://www.namtaz.com/
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 ات األهل املحترمين،حضر 

 بة وبعد،ة طي  تحي  

ّ
 
ةّبطولةّالل ةّالقطري  امنةغةّاإلنجليزي 

 
2017ّ-2018عشرةّّالث

ّةمعلوماتّأساسيّ 
 
 
بالـمهارات التي على  ة من أهم  غة اإلنجليزي  اإللـمام بالل

 
ة، نا اكتسابهاطّل ة واملهني  ن أجل إعدادهم للحياة التعليمي   م 

 تهدف بطولة اإلنجليزي  و 
 
 ة ال

 
بالة إبداع إلى تطوير مهارات مها جمعي  تي تنظ

 
اءة بينهم، فتح باب املنافسة البن  و  طّل

تي ةاءالبن   والـمّلحظات  ة دود اإليجابي  بفضل الر   مستمر   في تطور   وهي
 
 ت ال

 
بالو مين صلنا من املعل

 
واألهل،  طّل

 
 
ن ويزيد.  ذي ال ينفك  وبفضل طاقم إبداع ال  ُيحس 

 
ّّةّالبطولةماهيّ 

 األساسي  البطولة عبارة عن امتحان شامل للمهارات 
 
ة ملدة ساعة وربع في العادة. يشمل غة اإلنجليزي  ة في الل

غوي، االمتحان أسئلة في الثروة اللغوية، 
 
فكير الل ع طبيعة األسئلة بحسب الجيل القواعد وفهم املقروء وتتنو  الت 

  إبداعة موقع جمعي   فيواملستوى. تجدون أمثلة ونماذج كاملة 

  بالمركّزملساعدةّهناك
 

 .واملوقع عبر الهاتف واإليميل مرشدينمن قبل  طّل

  ةأعلى كتاب مجاني  أو  مشاركيحصل كل  كثر، تحوي نماذج المتحانات من سنوات سابقة او مواد  تمر ن إضافي 

   و ة )عن طريق املدرسة( وليست فردية. املشاركة في البطولة جماعي 
 
ّ.وضوعاملز/ة يتم التسجيل لدى مرك

 

 سيّرالبطولةّ

دها الفحم وفي مناطق أخرى قريبة من سكن املشاركين قدر اإلمكان، ويحد   تجري البطولة في العادة في مدينة أم  

بطريقة  فحص جميع نماذج االمتحانات عام. بعد إجراء االمتحان يتم   املسؤولون بحسب الظروف في كل  

  ومن ثم   ُمحوسبة،
 
 زي املوضوع في املدارس املشاركة. تحليل النتائج وإرسالها ملرك

زين ّتكريمّالـمتمي 

بة )للتائج واملراتب الفردي  تدريج الن   يتم  
 

بالة )للمدارس( بحسب تحصيل ( والجماعي  طّل
 

واملدارس. يحصل  طّل

بال
 

بالو  ةة على كؤوس وشهادات تقديري  قطري   الفائزون بمراكز طّل
 

ب طّل ة على شهادات  الفائزون َبمرات  مدرسي 

بالجميع ، ويحصل ةي  تقدير 
 

لألهل االعتراض على نتيجة البطولة عن  . يحق  تراكعلى شهادة اش نيالـُمشارك طّل

 
 
 ة.ح في موقع الجمعي  ز املوضوع فقط من خّلل نظام املراجعات املوض  طريق مرك

 

www.namtaz.comّنرجّوزيارةّموقعناّ)ّ
 
ابقةّولّلط ّاتّلعّعلىّاملستجد ّ(ّملعاينةّنماذجّالبطوالتّالس 

  

 مع االحترام

 ة إبداعجمعي   -طاقم البطولة

http://www.namtaz.com/
http://www.namtaz.com/

