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ُّ َ
َح ْ
َّ
اإلنجليزية الـمحترم/ة
ض َرة ُمركز/ة اللغة
َ
املدرسة ال ُـمحترم/ة
بواسطة ُمدير/ة
َت َّ
حية طيبة وبعد،

10.09.2022

ُ
طريةّالثالثةّوالعشرونّّ2022ّ–ّ2023
الق َّّ
مسابقةّاللغةّاإلنجليزيةّ ّ
َ
ةّاإلنجليزيةّ*ّ
َّّ
َّومشروع ّّPATHWAYSللّ ّغ
بمصادقةّوزراةّاملعارفّ–ّضمنّبرامجّגפ"ן 18792ّ- -
ُّ
ُ
َّ
َ
َن ُّ
ّالق َّ
َّ
َ
طري ِة ّالثالثة ّوالعشرين سيبدأ بتاريخ
اإلنجليزي ِة
سجيل ملسابقة اللغة
ود إعالم حضراتكم َّأن الت
َّ
َ
ُ
سيستمر َّ
ُّ
حتى تاريخ َ .15.11.2022نهدف من خالل تنظيم املسابقة إلى تشجيع الطالب َعلى زيادة
َ 10.09.2022و
َّ
َ َّ َ َ َ ُّ َ ٌ َ ُ
ُّ
الوعي َ
اإلنجليزيةَ ،ورفع َ
َّ
مل أ ْن تشجعوا طال َبكم َعلى املشاركة
الجماعي ألهميتها ومكانتها ،وكلنا أ
َمعرفتهم باللغة
َ
الف َّعالة ل َت ُع َّم الفائدة.
ُ
هذه السنة ،ستكون املسابقة عبارة عن مشروعّمستمر ( )Pathwaysحتى تاريخ إجراء املسابقة ،ومن ثم لنهاية
السنة ملن يرغب؛ حيث سيتم رفع مهمات محوسبة اختيارية متعددة للطالب ،يمكنهم من خاللها مراجعة مواد
املنهاج التي تعلموها في السنوات السابقة والتدرب على مواد جديدة أخرى ،إضافة إلى أنه تم إعداد املئات من
أسئلة الثروة اللغوية والقواعد اإلضافية لكل صف ،وسيتم إضافة املزيد منها تباعا بحيث تغطي منهاج اللغة
اإلنجليزية بما يتعلق باملفردات ومواد القواعد املطلوبة لكل مرحلة عمرية  ،وتمكن الطالب من التمرن املكثف
عليها (في بعض الصفوف تم االنتهاء من معظم املواد املطلوبة وفي بعضها العمل مستمر).
نّالـمسابقةّعلىّمرحلتينّ:
فيّهذهّالسنةّستكو ّ
• مهمة محوسبة شاملة اختيارية في نهاية شهر  20% – 12من العالمة النهائية.
َ
الج ُمعة َ 20.01.2022و/أو ُ
• اختبار تحريري (محوسب او كتابي) بمر اقبة ّخارجية يوم ُ
الج ُمعة
ّ 80%ّ–ّ*27.01.2022من العالمة النهائية.
مالحظةّ:فيّحالةّعدمّإتمامّالطالبّللمهمةّاملحوسبةّيكونّوزنّاملهمةّالنهائيةّّ.100%

انيا لجميع الكتب
رسوم االشتراك  150ش.ج عن كل طالب تشمل كتابّالتحضير للمسابقة ،واشترا ّكاّسنويّاّمجّ َّّ
والتمارين املحوسبة في موقع  .www.practicemore.netيمكن للمدرسة جباية الرسوم بالشكل االعتيادي كما في
السابق ،أو دفع الرسوم من خالل منظومة גפ"ן  8( -ساعات لكل  12طالبا  150 -ش مقابل الطالب) .املشاركة
من خالل منظومة גפ"ן تكون حتى التاريخ الذي تقره الوزارة.
ُّ
للط َّالب بعث أسئلتهم واستفساراتهم من خالل اإليميل ،الفيسبوك ،الواتسآب ،وموقع َ
الج َّ
معية.
ُيمكن

َ
ُ
َّ
ّإضافةّأيامّ
**ّقدّيكونّهناكّتغييرّأو
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َّ َّ
ُ
سجيلّيرجىّ:
إلتمامّعمليةّالت
ُّ
َ ُ
ُ
عبئة َّ
َ
للط َّالب واملوجودة َج ُ
ميعها على موقع
املحوسب بتفاصيل املدرسة ،والقائمة املحوسبة
النموذج
• ت
َ
ُ َّ
َ َ
َ
َ ْ
َ َ َّ
ُّ
َ ُ َّ ُ
َ
ُ
َ
الجمع َّيةَّ ،
الرجاء تسجيل األسماء الثالث َّية للطالب بشك ٍل دقيق (تذكروا :األسماء التي ترسلونها تعتمدها
ال َجمع َّي ُة في ْ
إصدار الشهادات!).

• دفع رسوم االشتراك بواسطةّتحويلةّبنكيةّفقط لحساب َج َّ
معية إبداع في بنك البريد :كود بنك  ،09رقم الفرع
 001ورقم الحساب  .2626933وإ سال نسخة من مستند َّ
التحويل إلى فاكس  046942350أو عبر البريد
ر
اإللكتروني َ
للج َّ
معية  ،namtaz2000@gmail.comأو عبر رسالة واتسآب لجوال رقم  ،0587369668وتعبئة
َّ
تفاصيل ال َّدفع في استمارة التسجيلُ ،تدفع ُّ
الرسوم بشكل جماعيّ لكافة املشاركين بواسطة تحويلة واحدة،
ُيكتب عليها اسم املدرسة ونوعّاملسابقة.
َ َ َّ
ُ
صال بمكتب َ
عل ُق باملسابقةُ ،يرجى االت ُ
الج ْمع َّية 0587369668 ،04-6319262
لالستفسار َعن كل ما يت
الساعة َ 08:30ح َّتى ُ )13:00ي ُ
صال َعلى َّ
(األحد-الخميس من َّ
مكن أيضا االت ُ
جوال ( ،0522816747من الساعة
الج ْمع َّيةَّ .
مكن َّ
 10:00حتى َ ، )18:00و ُي ُ
واصل َب ْي َن املَد َر َسة َ
واصل َع َبر البريد اإللكتروني َأو َموقع َ
الت ُ
ُ
والج ْمع َّية
الت
َ
ص االستفساراتَّ ،
ُ
وضوع أو َمن ُ
بما َي ُخ ُّ
النتائج ،االستئنافات وما شابه يكون
ينوب
ِّ
ّفقطّبواسطةّم َر ِكز/ةّامل
َع ْن ُه.
َّ
َّ َ
الج ْمع َّية َت َ
تفاصيل أوفى َت َ
جدونها في َموقع َ
ُ
التق ُّي ُد ب َمواعيد التسجيل
حت رابط ُمسابقة اإلنجليزيةُ .يرجى
َ
َ
َ
األخير إلجراء َّ
التعديل َعلى القوائم.
وااللتز ُام باملوعد
نرجو السالمة والعافية للجميع!
ّ

َّ
التسجيل –ّ15.11.2022 :نهاية َّ
التعديل على ّ
القوائمّّ30.11.2021 :
هامة :نهاية
تواريخّ َّّ
َم ُ
وعدّاختباراتّاملسابقةَ ّ20.01.2022ّ:و/أوّ27.01.2022
هناك تفاصيل ومالحظات أخرى في الصفحات التالية

مع فائق االحترام
َ
َّ
طاقم املسابقة  -جمعية إبداع

َ
ُ
َّ
ّإضافةّأيامّ
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َ
َّ ُ
والعشرينّ2022ّ-ّ2023
ّ
طريةّالثالثةّ
ةّالق َّّ
ةّاإلنجليزي ّ
ّ
سابقةّاللّ ّغ
ِّ
مالحظاتّهامةّبخصوصّ ُّم

•

ُ َّ
املدارس املشاركة في املسابقة يمكنهاّالحصول ّعلىّكتبّاملسابقة لكافة طالب املدرسة بخصم حتى  40%من
إضافية  -لالستفسار ُيرجى االتصال بمكتب َ
الج َّ
َّ
َّ
السعر َّ
معية).
(اإلمكانية موجودة في حال توفر نسخ
الرسمي

• تتم اإلجابة عن أسئلة االختبارات املحوسبة من خالل موقع خاص بحسب التفاصيل التي تبعث للمركزين.
•

َ
في االختبارات التحريريةُّ ،
تتم اإلجابة عن االسئلة على نموذج خاص ،غير نموذج االختبار .ت َّم تصميم أوراق إجابات
ُّ
َّ
لكافة االختبارات َّ
َّ
الط َّالب ،وي ُّ
َّ
موذجية َّ
تجريبية في بعض االختبارات لتحسين
تم أحيانا إضافة أسئلة
ليتدرب عليها
الن
مصداقيتها وثبوتها ،وال تحتسب ضمن َّ
َّ
َّ
لعملية البحث العلمي
النتيجة .كما سيت ُّم استخدام بعض املعطيات
َّ
والتحسين.

• قسم من االختبارات التحريرية الشّاملة سيكون محوسبا وبمراقبة خارجية وتجري في مراكز االختبارات المحوسبة

ُّ َّ
َّ
التسجيل ودفع ُّ
الرسوم عن طريق ُمركز/ة الـموضوع.
• التسجيل َجماعيّ عن طريق املدرسة( 150ش للطالب) ،ويتم
ُّ
ً
ً ْ ًَ
َّ ُ
• ستجري املسابقة بإذن هللا في َّ
التواريخ َّ
ساعة معينة عليها
املبينة أعاله ،قبل الظهر وبعده .املدارس التي تفضل تاريخا أو
َّ
َّ
الجمعية حتى تاريخ أقصاه  ،30.11.2023وسنجتهد أن نستجيب لهذه الطلبات قدر املستطاع.
إعالم
َّ
ُّ َّ َّ
ُ
وجماعيّّ(املدارس التي تحصل على أعلى مجموع نقاط).
• الفوز هو فرديّ(الطالب الذين يحصلون على أعلى العالمات قطريا) َّ
َّ
ُّ
تم ً
الط َّالب الـمشاركين على شهادة اشتراك ،وي ُّ
أيضا تكريم املدارس املشاركة بأكبرّعددّمنّالطّ ّالب.
جميع
• يحصل َّ
َّ
َّ
يتم إرسال ُكتب َّ
التسجيل كاملة ُّ
التحضير لها بأسرع ما يمكن ،ويتم ايصال كتب املسابقة
• املدارس التي تنجز عملية
للمدرسة فقط بعد اتمام عملية دفع الرسوم.
ً
َّ
ُّ
ً
• في بعض االختباراتُّ ،
وتشجيعا لهم.
يتم إدراج بعض األسئلة من سنوات سابقة تسهيال على الطالب
َّ
• قد تكون هناك بعض َّ
التغييرات الطفيفة على مبنى قسم من االختبارات.
صلة في موقعنا وتبعث للمدارس املشاركة عند إعالن َّ
• االستئناف على َّ
آلية ُم َف َّ
النتائج يكون من خالل َّ
النتائج.
َّ
َّ
الّيمكنّالتعديلّبعدّذلك!
ّ
للتعديالت على قوائم املشاركين سيكون بتاريخ ّ–ّ30.11.2023
• آخر موعد ّ
ُّ
اإلنجليزية ُ
الق َّ
َّ
طرية الثالثة َوالعشرين للمدارس املشاركة.
• ُمرفق ملف اقتراح استضافة مسابقة اللغة
• يوقع األهل نموذج املوافقة على املشاركة في َّ
فعاليات املسابقة ويحفظ لدى مركز املوضوع.
ّ
َّ
َّ
ابقةّولالطالعّعلىّاملستجدّاتّولتنزيلّالنماذجّاملختلفةّ
ِّ
ّ
نماذجّالس
نرجوّزيارةّموقعنا (  )www.namtaz.comملعاينةّال
ّ

َ
ُ
َّ
ّإضافةّأيامّ
**ّقدّيكونّهناكّتغييرّأو

انظر الصفحة التالية

