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

بطولةّاللّغةّاإلنجليزيةّالقطريةّالثامنةّعشرةّ2017-2018
نود أن نعلم حضراتكم أن التسجيل لبطولة اللغة اإلنجليزية القطرية الثامنة عشرة سيبدأ بتاريخ 14.09.2917
وسيستمر حتى تاريخ  .16.11.2017تهدف البطولة إلى تشجيع الطّلب على زيادة معرفتهم باللغة اإلنجليزية ،ورفع
الوعي الجماعي ألهميتها ومكانتها ،وكلنا أملوا أن تشجعوا طّلبكم على املشاركة الفعالة لتعم الفائدة.

موعدّالبطولةّوماهيتهاّ :
 البطولة عبارة عن امتحان شامل للمهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية ملدة ساعة وربع في العادة .يشمل االمتحان
أسئلة في الثروة اللغوية ،القواعد ،التفكير اللغوي ،وفهم املقروء ،وتتنوع طبيعة األسئلة بحسب الجيل واملستوى.
 تجري البطولة بإذن هللا يوم الجمعة  12.01.2018و/أو الجمعة ( 19.01.2018قدّيكونّهناكّتغييرّأوّإضافةّأيامّ)
 البطولة للطّلب من الثّالث – التاسع ،ورسوم االشتراك للطالب  120ش (تشمل كتاباّللتمرن لكل مرحلة)
 سنجتهد أن تجري البطولة قريبة من مدارسكم قدر املستطاع (مرفق ملف تسجيل للمدارس الراغبة باستضافة البطولة).
 هام ًّ
ّجدا :سيكون ٰهذه السنة مركز لـمساعدة الطّلب من خّلل الهاتف ،اإليميل ،وموقع الجمعية
عمليّةّالتّسجيل ّ
إلتمام عملية التسجيل يرجى:
 تعبئة النموذج املحوسب بتفاصيل املدرسة ،والقائمة املحوسبة للطّلب واملوجودة جميعها على موقع الجمعية.
 دفع رسوم االشتراك بواسطة تحويلة إلى حساب جمعية إبداع في بنك البريد :كود بنك  ،09رقم الفرع  001ورقم
الحساب  .2626933وإرسال نسخة من مستند التحويل إلى فاكس  046942350أو عبر البريد اإللكتروني
ُ
للجمعية  ،namtaz2000@gmail.comوتعبئة تفاصيل الدفع في االستمارة املحوسبة على املوقع ،تدفع الرسوم
بشكل جماعيّ لكافة املشاركين بواسطة تحويلة واحدةُ ،يكتب عليها اسم املدرسة ونوعّالبطولة.
لّلستفسار عن كل ما يتعلق بالبطولةُ ،يرجى االتصال بمكتب الجمعية ( 0587369668 ،04-6319262األحد-
الخميس من الساعة  8:30حتى  )13:00يمكن أيضا االتصال على جوال ( ،0522816747من الساعة 16:00حتى
 ،)20:00ويمكن التواصل عبر اإليميل أو موقع الجمعية.

آخرّموعدّللتسجيلّّ 16.11.2017
(التسجيلّاملتأخرّمرهونّبوجودّأماكنّوقدّتكونّهناكّرسومّإضافية)

توجد مّلحظات وتفاصيل هامة في الجهة األخرى من الصفحة
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تغييراتّمتوقعةّلهذاّالعامّاستناداّلتجاربناّوالقتراحاتّاملدارسّاملشاركة ّ
 سيكون هناك مركزّملساعدةّالطّلب من قبل مرشدين عبر الهاتف واإليميل واملوقع.
 تتم تعبئة تفاصيل دفع الرسوم وتفاصيل املدرسة في استمارة محوسبة على موقع الجمعية.
 سيحصل جميع الطّلب الـمشاركين على شهادة اشتراك ( .ترسل كملف  pdfللمدرسة – شهادة لكل طالب/ه مع تافصيله/ها).
 املدارس املشاركة في البطولة يمكنهاّالحصولّعلىّكتبّالبطولة لكافة طّلب املدرسة بخصم حتى  50%من السعر
الرسمي (اإلمكانية موجودة في حال توفر نسخ إضافية  -لّلستفسار ُيرجى االتصال بمكتب الجمعية -األفضلية للمتوجهين أوال )
 في بعض االمتحانات ،ستتم االجابة عن االسئلة على نموذج خاص ،غير نموذج االمتحان – تفاصيل في املوقع.
 ستتم إضافة أسئلة تجريبية في بعض االمتحانات لتحسين مصداقيتها وثبوتها.

ً
وتشجيعا لهم.
 في بعض االختبارات ،سيتم إدراج بعض األسئلة من سنوات سابقة تسهيّل على الطّلب
 كما في بطوالت إبداع األخرى ،سيتم هذا العام أيضا تكريم املدارس املشاركة بأكبرّعددّمنّالطّلب.

مّلحظاتّّ :
 التسجيل جماعيّ عن طريق املدرسة وال يوجد تسجيل فردي ،ويتم التسجيل ودفع الرسوم عن طريق مركز الـموضوع.
ً
ًَ
ً
ساعة معينة عليها
 ستجري البطولة بإذن هللا في التواريخ املبينة أعّله ،قبل الظهر وبعده .املدارس التي تفضل تاريخا ْأو
إعّلم الجمعية بشكل رسمي حتى تاريخ أقصاه  ،30.11.2017وسنجتهد أن نستجيب لهذه الطلبات قدر املستطاع.
 الفوز هو فرديّّ(الطّلب الذين يحصلون على أعلى العّلمات قطريا) وجماعيّّ(املدارس التي تحصل على أعلى مجموع نقاط).
 املدارس التي تنجز عملية التسجيل كاملة يتم إرسال كتب التحضير لها بأسرع ما يمكن.
 ستكون هناك بعض التغييرات الطفيفة على مبنى قسم من االمتحانات.
 يمكن تنزيل ملف شرح لألهل من موقع نمتاز ( www.namtaz.comمرفق هنا أيضا)
 التسجيل املتأخّر مرهون بعدد الطّلب وقد يكون هناك دفع رسوم إضافية.
 االستئناف على النتائج يكون من خّلل آلية مفصلة في موقعنا وتبعث للمدارس املشاركة عند إعّلن النتائج.
 آخر موعد للتّعديّلت على قوائم املشاركين سيكون بتاريخ ّ–ّ30.11.2017الّيمكنّالتّعديلّبعدّذلك!
 مرفق ملف اقتراح استضافة بطولة اللغة اإلنجليزية القطرية الثامنة عشرة للمدارس املشاركة.
ّ
نرجوّزيارةّموقعنا (  )www.namtaz.comملعاينةّنماذجّالبطوالتّالسّابقةّولّلطّلعّعلىّاملستجدات ّ
مع فائق االحترام
طاقم البطولة  -جمعية إبداع
تواريخّهامة :نهاية التسجيل –ّ16.11.2017 :نهاية التعديل على القوائمّّ30.11.2017 :
موعد اختبارات البطولة ّ12.01.2018و/أو 19.01.2018

جمعيّةّإبداعّلتطويرّالثّقافةّوالتّعليمّ(ج.م).
رقم 58-034-435-6

ص.ب  511أمّالفحم 30010

עמותת אבדאע לקידום התרבות והחינוך
מספר 58-034-435-6

ת.ד 511 .אום אל פחם 30010

ّ
namtaz2000@gmail.com  046942350
: 046319262 

Ibda’ Association for the Advancement of Education

14.09.2017
حضرات األهل املحترمين،
تحية طيبة وبعد،

بطولةّاللّغةّاإلنجليزيةّالقطريةّالثامنةّعشرةّّ 2017-2018
معلوماتّأساسيّة ّ
اإللـمام باللغة اإلنجليزية من أهم الـمهارات التي على طّلبنا اكتسابها من أجل إعدادهم للحياة التعليمية واملهنية،
وتهدف بطولة اإلنجليزية التي تنظمها جمعية إبداع إلى تطوير مهارات الطّلب وفتح باب املنافسة البناءة بينهم،
وهي في تطور مستمر بفضل الردود اإليجابية والـمّلحظات البناءة التي تصلنا من املعلمين والطّلب واألهل،
وبفضل طاقم إبداع الذي ال ينفك ُيحسن ويزيد.
ّّ
ماهيّةّالبطولة
البطولة عبارة عن امتحان شامل للمهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية ملدة ساعة وربع في العادة .يشمل
االمتحان أسئلة في الثروة اللغوية ،التفكير اللغوي ،القواعد وفهم املقروء وتتنوع طبيعة األسئلة بحسب الجيل
واملستوى .تجدون أمثلة ونماذج كاملة في موقع جمعية إبداع
 هناك مركزّملساعدةّالطّلب من قبل مرشدين عبر الهاتف واإليميل واملوقع.
 يحصل كل مشارك على كتاب مجاني أو أكثر ،تحوي نماذج المتحانات من سنوات سابقة او مواد تمرن إضافية
 املشاركة في البطولة جماعية (عن طريق املدرسة) وليست فردية .ويتم التسجيل لدى مركز/ة املوضوعّ .

سيرّالبطولةّ
تجري البطولة في العادة في مدينة أم الفحم وفي مناطق أخرى قريبة من سكن املشاركين قدر اإلمكان ،ويحددها
املسؤولون بحسب الظروف في كل عام .بعد إجراء االمتحان يتم فحص جميع نماذج االمتحانات بطريقة
ُمحوسبة ،ومن ثم تحليل النتائج وإرسالها ملركزي املوضوع في املدارس املشاركة.

تكريمّالـمتميزين ّ
يتم تدريج النتائج واملراتب الفردية (للطّلب) والجماعية (للمدارس) بحسب تحصيل الطّلب واملدارس .يحصل
الطّلب الفائزون بمراكز قطرية على كؤوس وشهادات تقديرية والطّلب الفائزون َبمراتب مدرسية على شهادات
تقديرية ،ويحصل جميع الطّلب ال ُـمشاركين على شهادة اشتراك .يحق لألهل االعتراض على نتيجة البطولة عن
طريق مركز املوضوع فقط من خّلل نظام املراجعات املوضح في موقع الجمعية.
نرجوّزيارةّموقعناّ(ّّ)www.namtaz.comملعاينةّنماذجّالبطوالتّالسابقةّولّلطّّلعّعلىّاملستجدّات ّ

مع االحترام
طاقم البطولة -جمعية إبداع

