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حضرة مركز/ة اللغة العربية الـمحترم/ة
بواسطة مدير/ة املدرسة الـمحترم/ة
تحية طيبة وبعد،

موعد المسابقة وماهيتها:
هام جدا! تم تقديم موعد المسابقة لهذا العام لكي ال يتزامن مع شهر رمضان الكريم.






إلتمام عملية التسجيل يرجى:


سيتم هذه السنة اعتماد التسجيل املحوسب من خالل املوقع.


انظر الجهة األخرى من الصفحة
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نرجو السالمة والعافية للجميع!
تواريخّهامّة :نهاية التسجيل –ّ13.02.2021 :نهاية التعديل على القوائمّّ20.02.2021 :

موعد اختبارات املسابقة19.03.2021 :و/أو ّ26.03.2021
هناك تفاصيل ومالحظات أخرى في الصفحات التالية
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مالحظاتّهامةّبخصوصّمّسابقةّّاللّغّةّالعربيةّالقّطريّةّالثانيةّعشرةّ2020ّ-ّ2021
عملية التسجيل المحوسبة

 .1سيتم هذه السنة التسجيل من خالل منظومة التسجيل املحوسب (يتم بعث التفاصيل للمركز)
 .2عند الدخول للمنظومة يتم اختيار املسابقة التي سيشارك بها الطالب ،وعندها ستظهر تفاصيل املدرسة
وتفاصيل التواصل مع املركز/ة (إن كانت املدرسة قد شاركت معنا في السنوات الثالث األخيرة) ،حيث يمكن
تعديل أو تصديق التفاصيل.
 .3يتم بعدها إدخال تفاصيل الطالب :رقم الهوية ،االسم الثالثي ،الجنس ،الصف ،وجوال ولي األمر.
ّ
هامة
مالحظات

 املدارس املشاركة في املسابقة يمكنهاّالحصول ّعلىّكتبّاملسابقة لكافة طالب املدرسة بخصم حتى  40%من
السعر الرسمي (اإلمكانية موجودة في حال توفر نسخ إضافية  -لالستفسار يرجى االتصال بمكتب الجمعية).
 تتم اإلجابة عن االسئلة على نموذج خاص ،غير نموذج االختبار .تم تصميم أوراق إجابات لكافة االختبارات
النموذجية ليتدرب عليها الطالب ،ويتم أحيانا إضافة أسئلة تجريبية في بعض االختبارات لتحسين مصداقيتها
وثبوتها ،وال تحتسب ضمن النتيجة .كما سيتم استخدام بعض املعطيات لعملية البحث العلمي والتحسين.
 قد يتم هذه السنة اجراء االختبارات ًّ
كليا أو جزئيا بشكل محوسب .سيتم ارسال روابط مناسبة للطالب للتدرب.
 التسجيل جماعيّ عن طريق املدرسة وال يوجد تسجيل فردي ،ويتم التسجيل ودفع الرسوم عن طريق مركز/ة الـموضوع.
ً
ً
ً
 ستجري املسابقة بإذن هللا في التواريخ املبينة أعاله ،قبل الظهر وبعده .املدارس التي تفضل تاريخا أو ساعة معينة عليها
إعالم الجمعية حتى تاريخ أقصاه  ،13.02.2021وسنجتهد أن نستجيب لهذه الطلبات قدر املستطاع.
 الفوز هو فرديّ(الطالب الذين يحصلون على أعلى العالمات ق ًّ
طريا) وجّماعيّّ(املدارس التي تحصل على أعلى مجموع نقاط).
 يحصل جّميع الطالب الـمشاركين على شهادة اشتراك ،ويتم ً
أيضا تكريم املدارس املشاركة بأكبرّعددّمنّالطّ ّالب.
 املدارس التي تنجز عملية التسجيل كاملة يتم إرسال كتب التحضير لها بأسرع ما يمكن ،يتم ايصال كتب املسابقة
للمدرسة فقط بعد اتمام عملية دفع الرسوم.
ً
ً
وتشجيعا لهم.
 في بعض االختبارات ،يتم إدراج بعض األسئلة من سنوات سابقة تسهيال على الطالب
 قد تكون هناك بعض التغييرات الطفيفة على مبنى قسم من االختبارات.
 التسجيل املتأخّر مرهون بعدد الطالب وقد يكون هناك دفع رسوم إضافية.
 االستئناف على النتائج يكون من خالل آلية مفصلة في موقعنا وتبعث للمدارس املشاركة عند إعالن النتائج.
 آخر موعد للتّعديالت على قوائم املشاركين سيكون بتاريخ ّ–ّ20.02.2021الّيمكنّالتّعديلّبعدّذلك!
 مرفق ملف اقتراح استضافة مسابقة اللغة اإلنجليزية القطرية العشرين للمدارس املشاركة.
 يوقع األهل نموذج املوافقة على املشاركة في فعاليات الـمسابقة ويحفظ لدى مركز املوضوع.
نرجوّزيارةّموقعنا (  )www.namtaz.comملعاينةّنماذجّاملسابقاتّالسّابقةّولالطّالعّعلىّاملستجدّاتّولتنزيلّ
النماذجّاملختلف
ّ

انظر الجهة األخرى من الصفحة

