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10.09.2022

حضرات األهل املحترمين،
تحية طيبة وبعد،

َ
مّسابقةّاللّغةّاإلنجليزيّةّالقّطريةّالثالثةّوالعشرونّّ 2022-2023
ومشروعّPathways

اإللـمام باللغة اإلنجليزية من أهم الـمهارات التي على طّلباا اتسااهاا من ألل ععداههم لححيا الَّعليمية واملهاية،
وتادف ماابقة اإلنجليزية التي تاظمها لمعية عبداع على تطوير مهارات الطّل ب وتَّ با ب املااتاة البااء بينام ،وهي
في تطور ماَّمر بفضل الرهوه اإليجابية والـمّلحظات البااء التي تصلاا من املعلمين والطّل ب واألهل.
ماهيّةّاملسابقة ّ ّ
املاابقة عبار عن مشروعّمستمر ( )Pathwaysحتى تاريخ علراء املاابقة ،ومن ثم لنااية الااة ملن يرغب من الطّل ب؛
حيث سيَّم رتع مهمات محوسبة اخَّيارية مَّعده للطّل ب .فيّهذهّالسنةّستشملّالـمسابقةّمرحلتينّ :

 مهمة محوسبة اخَّيارية في نااية شهر  20% – 12من العّلمة الناائية.
 اخَّبار تحريري (محوسب أو تَّابي) بمر اقبةّخارجية يوم الجمعة  20.01.2022و/أو الجمعة ّ27.01.2022
–ّّ 80%من العّلمة الناائية( .في حال لم يَّقدم الطالب للمهمة األولى سَّكون نابة عّلمة االخَّبار الَّحريري )%100
يشمل االخَّبار الَّحريري الثرو اللغوية ،القواعد وتهم املقروء وتساوع طبيعة األسئلة بحاب الجيل واملاَّوى.
تجدون أمثلة ونماذج كاملة في موقع لمعية عبداع (.)www.namtaz.com
 يمكن للطّل ب ععث ساالالتام واسَّفااراتام عرر اإليميل ،املوقع ،الواساب ب وتيابو الجمعية.
 رسوم االشترا  150ش في السسجيل الجماعي عن طريق املدرسة .ويحصل كل مشار على تَّا ب تمرن أو أتثر ،تحوي
تمرنّمحوسبةّاختياريةّ.
نماذج الخَّبارات من ساوات سابقة او مواه تمرن عضاتيةّ،إضافةّملوادّّ ّ
جماعيّة ويَّم السسجيل لدى مرتز /املوضوعّ .
 املشارتة في املاابقة َّ
سيرّاملسابقةّ ّ
تجري املاابقة في مدياة أم الفحم وفي مااطق أخرى قريبة من سكن املشارتين قدر اإلمكان ،ويحدهها املاؤولون بحاب
الظروف في كل عام .يَّم تحص لميع نماذج االخَّبارات بطريقة محوسبة ،ومن ثم تحليل الاَّائج وإرسالها ملرتزي املوضوع
في املدارس املشارتة .ساَّخدم معطيات املاابقة في أبحاث علمية لَّطوير املاابقة ولَّحاين عملية الَّعليم.
تكريمّالـمتميّزين ّ
يَّم تدريج الاَّائج واملراتب الفرهية (للطّل ب) والجماعية (للمدارس) بحاب تحصيل الطّل ب واملدارس .يحصل
الطّل ب الفائزون بمراتز قطرية على كؤوس وشهاهات تقديرية والطّل ب الفائزون بمراتب مدرسية على شهاهات
تقديرية ،ويحصل لميع الطّل ب الـمشارتين على شهاه اشترا  .يحق لألهل االعتراض على نسيجة املاابقة عن طريق
مرتز /املوضوع تقط من خّلل نظام االسَّئااف املوضح في موقع الجمعيةّ .
نرجو زيارة موقعنا (  )www.namtaz.comلمعاينة نماذج ال ُمسابقات السابقة ولالطالع على
ال ُمستجدات
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قسيمةّاشتراكّالطّالب ّ
ّ

أنا املوقع اهناه ،ولي امر الطالب ........................................ /رقم هوية الطالب  ........................................الصف .......................
(ال)مدرسة  ........................................البلد  ........................................لوال األهل (األ ب أو األم) ........................................
أصرح بأنني مواتق على اشترا ابني  /اباتي في تعاليات ماابقة اللغة اإلنجليزية.
مالحظةّّ:يتمّّتسليمّهذهّالقسيمةّمعّرسومّاالشتراكّملركّز/ةّموضوعّاللّغةّاإلنجليزيةّفيّاملدرسةّ .
الَّاريخ _________________ :
ّ

توقيع ولي أمر الطالب ________________________

