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حضرة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة
السالم عليكم،

الرابعة عشرة
العربيَّة القطريَّة َّ
استضافة مسابقة اللغة َ

حرصا منّا على توثيق عالقات التعاون والثّقة بني َجعيّة إبداع ومدارسنا العربية ،واستجابة لطلب الكثري من املدراء
واملركزين واألهل ،فسنقوم هذه السنة أيضا بتقريب مكان االختبار على الطالب قدر اإلمكان ،ونضع بني أيديكم
ابعة َعشرة  ،واليت من املقرر إجراؤها يومي اجلمعة 05.05.2023
العربية القطرية الر َ
منوذج استضافة مسابقة اللغة ا َ
تلب الشروط التّالية:
و/أو ( 12.05.2023املوعد قابل للتغيري وسيتم إعالمكم بذلك) .على املدرسة املستضيفة أن ّ
 .1أن تَكون مشاركة يف مسابقات َجعية إبداع.

األقل.
 .2أن توفَّر املدرسة  10غرفة على ّ
 .3أن توفَّر مواقف سيارات وحافالت مالئمة للمدارس املشاركة يف املسابقة.
كل حارسا على مدخل املدرسة وآذن يف املدرسة.
 .4أن تو َ
هامة:1
مالحظات َّ

 تكون مسؤولية إجراء االختبار وتنظيمه واإلشراف عليه من اختصاص اجلمعيَّة ومن ميثلها.

املوجهة للمدارس ويف التقرير حول املسابقة.
 يذكر اسم املدرسة  /املدارس املستضيفة يف الرسائل ّ

 تن املدرسة املستضيفة ررع ُكر أو ما يعارله من اجلَمعية.
 ي َسجل اسم املدرسة ضمن قائمة ُكر وتقدير للمدارس املستضيفة يف نشرة إبداع القارمة .2023-2024
يتم تقدمي طلب االستضافة من خالل تعبئة االستمارة اخلاصة بذلك وإرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين
حت راري أقااه الثالاثء .14.03.2023
ّ ،namtaz2000@gmail.com

ملزيد من االستفسار يرجى االتّاال على مكتب اجلَمعية على هاتف0587369668 ،04-6319262:

مع فائق احرتامنا
مجعية إبداع

1يف حال عدم حاول اجلَمعية على اقرتاحات مناسبة فسيتم إجراء املسابقة كاملعتار يف مدينة أم الفحم.
1
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التاري ...................
ابعة َعشرة
الع َربيَّة القطريَّة َّ
الر َ
منوذج طلب استضافة مسابقة اللغة َ
اسم املدرسة  _______________ :البلدة _____________ مدير/ة املدرسة _________
هاتف  _________________ :جوال ______________ بريد إلكرتوين _________

املنسق بني املدرسة واجلَمعية _________________________________ :
اسم الشخص ّ
هاتف  _______________ :جوال  ____________ :بريد إلكرتوين ____________
عدر الغرف الكلّي املمكن استعماهلا يف املسابقة _____  ،عدر املقاعد ال ّكلي ____________
عدر احلافالت املقدر وقوفها جنب املدرسة _____ .

ي َّ
قدم الطَّلب حىت اتريخ أقصاه 14.03.2023
ميكن إرسال طلب االستضافة:
عرب إمييل ( )namtaz2000@gmail.comأو فاكس اجلمعية 04-6942350

أو واتسآب0522816747 ، 0587369668 :
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