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برنامج بطوالت جمعیۀ إبداع للعام الدراسی 2018 - 2017.
بعض من صور حفالت التکریم المدرسیۀ.

شکر وتقدیر للمدارس التی إستضافت بطوالت السنۀ الماضیۀ.
مقتطفات من انطباعات المدارس عن بطوالت إبداع.
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نقول لكم بداية كل عام وأنتم بألف خير، ونرجو لكم جميعا سنة تعليمية موفقة وهادئة.
استمرارا لنشاطات جمعية إبداع، وتتويجا للنجاحات املتزايدة يف تنظيم البطوالت يف املواضيع األساسية املختلفة، فستقوم 

جميعة إبداع بتنظيم ثالث بطوالت لهذا العام يف مواضيع اللغة اإلجنليزية، الرياضيات، واللغة العربية على النحو 
التالي:

بطوالت جمعية إبداع للعام الدراسي

موعد البطولة

الجمعة 12.01.2018
و @ 19.01.2018

الجمعة @ 20.4.2018

الجمعة 27.04.2018
04.05.2018*

نهاية التسجيل

16.11.2017

14.12.2017

15.3.2018

بداية التسجيل

14.09.2017

14.09.2017

14.09.2017

البطولة

بطولة اللغة ا�نجليزية
القطرية الثامنة عشرة

بطولة الرياضيات القطرية
السابعة عشرة

بطولة اللغة العربية
القطرية الّتاسعة

* قد َيطرأ تغيير على موعد البطوالت وسيتم إعالم حضراتكم مسبقا.
** التسجيل املتأخر يستمر حتى 15.02.2018 ويف هذه احلالة تكون عالمة الطالب النهائية هي عالمته

يف املرحلة الثانية تفاصيل أكثر يف إعالن بطولة الرياضيات .

املدارس التي تنجز عملية التسجيل كاملة يتم إرسال كتب التحضير لها بأسرع ما ميكن.
مرفق اقتراحات استضافة لهذه البطوالت من املدارس املشاركة .

.www.namtaz.com مت رفع مناذج مختلفة لالمتحانات على موقع اجلمعية

 13:00 8:30 04-6942350       04-6319262  

20:00 16:00 0522816747   

 namtaz2000@gmail.com  

(www.namtaz.com)

2017-2018

**
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نتوجــه إلــى اإلخــوة مديــري املــدارس، والزمــالء، معلمــي ومركــزي املواضيــع املختلفــة، بــأن يحّثــوا طالبهــم 
بــأن  العقديــن،  يقــارب  مــا  املمتــدة علــى  أثبتــت جتربتنــا  املختلفــة، فقــد  البطــوالت  املشــاركة يف  علــى 
مشــاركة الطــالب يف مثــل هــذه البطــوالت تزيــد مــن قدرتهــم علــى تخطــي الصعوبــات التــي قــد تواجههــم، 
وتفتــح أمامهــم أبــواب التنافــس اإليجابــي يف إبــراز مواهبهــم. كمــا أنهــا متنحهــم فرصــة مراجعــة مــا 
تعلمــوه مــن مــواد وتعميــق معرفتهــم بهــا، ومتنحهــم فرصــة االعتيــاد علــى إجــراء امتحانــات خارجيــة، دون 

خوف او توتر. وهي بال شك مقدمة ملا سيواجههم من امتحانات مصيرية مستقبال.
كمــا أن االســتعداد لالمتحانــات علــى مــدار الســنة الدراســية والــذي يتطلــب جهــدا وتعلمــا ذاتّيــني كبيريــن، 
وضبطــا للنفــس وتغلبــا علــى الصعوبــات املختلفــة، ســتكون عوامــل حاســمة يف تطويــر شــخصيات طالبنــا 
وجتهيزهــم للحيــاة التعليميــة مســتقبال. كمــا أننــا علــى يقــني بــأن انخــراط آالف الطــالب العــرب يف 
االســتعداد للبطــوالت علــى امتــداد فتــرات طويلــة، سيســهم إيجابــا يف رفــع قابليــة طالبنــا للتعلــم، األمــر 

الذي ينعكس إيجابا برفع قدرات مجتمعنا، ورفع نسبة االهتمام بالعلوم واللغات على حد سواء.
وإضافــة لــكل ذلــك، فــإن جتربتنــا الطويلــة أثبتــت أن املــدارس العربيــة بإداراتهــا وطواقمهــا، جتــد يف مثــل 
هــذه البطــوالت فرصــة لتجديــد النشــاط، وتوضيــح الــرؤى واألهــداف، وإبــراز املواهــب والقــدرات. كل هــذه 

األسباب مجتمعة جتعل من املشاركة يف بطوالت إبداع فرصة ذهبية لطالبنا ومدارسنا العربية.
ال يســعنا يف هــذا املقــام، إال أن نشــكر مئــات املــدارس العربيــة التــي تشــارك ســنويا يف بطــوالت إبــداع 
بإداراتهــا، معلميهــا وطالبهــا، وأن نشــكر جنــود اخلفــاء يف جمعيــة إبــداع والذيــن أجمعــوا معــا علــى دفــع 

مجتمعنا إلى األمام قوال وفعال، ونرجو للجميع سنة مثمرة وعاما دراسيا هادئا وناجحا.
وتفضلوا بقبول فائق احترامنا
جمعية إبداع

طظ آراء المثارس ...
لهــذا  املميــز  االيجابــي  األثــر  لــه  كان  البطولــة  يف  إشــتراكنا  إن 
ممــا  مشــرفة،  مراتــب  علــى  حصلــوا  طالبنــا  ان  خاصــة  العــام، 
أســعدهم وعــّزز فيهــم روح العلــم واملثابــرة واجلــرأة علــى االشــتراك 

يف مسابقات لغوية .
رائعــني، واألهــم  مــّرت بتنظيــم وتنســيق  إن األمــور  يقــال  احلــق 
خــالل  مــن  مدرســتنا  وبــني  بينكــم  واملنســق  املســتمر  التواصــل 

البريد اإللكتروني أو الهاتف .
العربيــة  اللغتــني  وطاقمــي  املدرســة  إدارة  نحــن،  تشــرفنا  لقــد 
وشــرفنا  البطولــة  يف  باملشــاركة  املدرســة  وطــالب  واالجنليزيــة، 

استقبالكم يف مدرستنا اإلعدادية دير حنا .
دمتــم ودام عملكــم بنجــاح مســتمر للطــالب، وتعزيــزًا للعمليــة 
يف  واإلجنليزيــة  العربيــة  اللغتــني  ألهميــة  وتأكيــدًا  التربويــة 
فائــق  مــع  والعاملــي  احمللــي  املســتوى  علــى  العلميــة  املســيرة 

االحترام .
مدير املدرسة اإلعدادية 

سعيد خطيب وطاقما اللغة اإلجنليزية والعربية يف املدرسة

املدرسة اإلعدادية - دير حنا

3
إبداع نشرة غیر دوریۀ ����ٹ-����



تكريم الفائزين في بطولة اللغة ا�نجليزية القطرية
السابعة عشرة 2017 – 2016

@ مدرسة الصلعة االبتدائية للبنات @

@ مدرسة العين - عين ماهل @

@ مدرسة المحبة - ابو اسنان @
@ مدرسة الرينة الشاملة الجديدة @

@ مدرسة ابن خلدون - كفر قاسم @

@ مدرسة الكرمل - حيفا @

@ المدرسة ا�عدادية أ - طرعان @

@ مدرسة سلوان االعدادية للبنات @
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@ مدرسة الشريف د - طمرة @

@ مدرسة المنارة - كسرى @

@ المدرسة االبتدائية و -  الطيرة @

@ مدرسة القسطل - الناصرة @

@ مدرسة الحكمة - طوبا الزنغرية @

@ مدرسة الرازي - الجديدة المكر @

@ مدرسة الراشدية - اللد @

@ المدرسة االبتدائية أ - المشهد @
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املدرسة اإلعدادية
دير حنا

مدرسة الفارابي اإلعدادية
طمرة

مدرسة التسامح
ام الفحم

مدرسة املعالي
كفر كنا

مدرسة احلالن اإلعدادية
سخنني

مدرسة  ابن سينا اإلعدادية مدرسة  الشاملة كوكب أبو الهيجاء
نحف

املدرسة  اإلعدادية " ب"
طرعان

مدرسة إناث العيسوية
القدس

مدرسة النهضة األهلية
كفر قرع

@ مدرسة الرسالة - نحف @

@ المدرسة االبتدائية - الكمانة @

@ مدرسة السواحرة ا�عدادية للبنات - القدس @

@ مدرسة ا¥فق د - كابول @

@ مدرسة النور االبتدائية د - كفر كنا @

@ مدرسة الحالن - سخنين @

شكر وتقدير للمدارس التي استضافت بطولة اللغة ا�نـجليزية
الـقطـرية السابـعة عشـرة
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المدارس الفائزة بمراتب قطرية جماعية في 
بطولة اللغة ا�نجليزية القطرية السابعة عشرة

املرحلة االبتدائية
املرتبة األولى:

احلكيم – كفر قرع وراهبات الناصرة – حيفا .
املرتبة الثانية:

احلوارنة – كفر قرع ، األرثوذكســية – الرملة ، مار يوحنا – حيفا وحســني ياســني – 
عرابة .

املرتبة الثالثة:
الغزالــي – الطيــرة ، األفــق د – كابــول ، وادي العــني – ســخنني ، العــني أ – نحــف ، 

الواصفية – الناصرة وتيراسنطا - يافا .
املرتبة الرابعة:

االبتدائية ب – بيت صفافا – القدس ، الباطن – أم الفحم ، النجاح االبتدائية – 
ســخنني ابــن ســينا ب – الطيبــة ، املســيح اإلجنيليــة – الناصــرة واملطــران األهلية – 

كفر ياسيف .
املرتبة اخلامسة:

إبــن ســينا – كابــول، االبتدائيــة و – الطيــرة، احلكمــة – باقــة الغربيــة ، اجلــش 
االبتدائيــة  -اجلــش ، الســالم – ســخنني ، الفــاروق األساســية للبنــات – القــدس ، 

املجد – الناصرة ، االبتدائية أ – بيت صفافا – القدس واملعالي – كفر كنا . 

املرحلة اإلعدادية
املرتبة األولى:

املجد – الطيبة ، النهضة األهلية – كفر قرع والبشائر – سخنني . 
املرتبة الثانية:

البيرونــي – جــت ، احلــالن – ســخنني ، النجــاح – الطيبــة ، مــار يوحنــا – حيفــا 
واألخوة – الطيبة .

املرتبة الثالثة: 
إعداديــة محمــود درويــش – مجــد الكــروم ، الرســالة – نحــف ، خالــد بــن الوليــد – 
قلنسوة ، اإلعدادية أ – الطيرة ، إبن رشد – املكر ، اإلعدادية أ – احلديقة  يافة 
الناصرة ، اجلش االبتدائية – اجلش ، وادي النسور – أم الفحم ، اإلعدادية ب – 
الطيــرة ، إبــن خلــدون – طمــرة ، األســقفية – شــفاعمرو ، العــني – كفــر ياســيف 

والنهضة - زمير.
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تشــرفت مدرســة بيــت حنينــا الشــاملة  للبنــات - القــدس للســنة الثانيــة علــى التوالــي يف 
املشــاركة يف بطولــة الرياضيــات القطريــة التــي تنظمهــا جمعيــة إبــداع. كانــت جتربــة رائعــة 
للطالبــات حيــث أن مشــاركتهن يف هــذه البطولــة القطريــة وبإشــراف مهنــي وموضوعــي 
أســئلة االختبــارات  ان  كمــا  واإلجتهــاد،  املثابــرة  بانفســهن ومنــت عندهــن  عــززت ثقتهــن 
املتنوعــة منــت عندهــن مهــارات التفكيــر العليــا، واإلصــرار والتحــدي ملعرفــة طــرق احلــل 
الصحيحــة، فمشــاركتهن يف اختبــار قطــري بهــذا املســتوى يعتبــر إجنــازًا. نرغــب باالســتمرار 

باملشاركة مستقبًال وبالفوز مبراتب أولى .
بارك اهللا جهودكم ولكم كل االحترام والتقدير

مدرسة بيت حنينا الشاملة للبنات - القدس

مدرسة وادي النسور - ام الفحم

مدرسة السالم - مجد الكروم

مدرسة الرازي - اكسال

 مدرسة بيت حنينا الشاملة للبنات
القدس

صور من تكريم الفائزين في بطولة الرياضيات
القطرية السادسة عشرة 2017 – 2016

صور من تكريم الفائزين في بطولة الرياضيات
القطرية السادسة عشرة 2017 – 2016
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مدرسة المستقبل - العيسوية

مدرسة الثوري - القدس

مدرسة الخيام - ام الفحممدرسة ام طوبا للبنين - القدس

السواحرة االبتدائية للبنات 
القدس

السالم االبتدائية
مجد الكروم

وادي النسور ا�عدادية 
أم الفحم

السواحرة ا�عدادية للبنات
القدس

شكر وتقدير للمدارس التي إستضافت
بطولة الرياضيات القطرية

 ” السادسة عشرة “ 

المدارس الفائزة
بمراتب قطرية جماعية في بطولة الرياضيات

القطرية السادسة عشرة
المرحلة االبتدائية

املرتبة األولى: السالم - مجد الكروم . 
املرتبة الثانية: ابن سينا - كابول . 

املرتبة الثالثة: االبتدائية - وادي سالمة . 
املرتبة الرابعة: دار املعرفة - كفر عقب . 

املرتبة اخلامسة: مدرستا الطور للبنني أ- القدس والفاروق األساسية - القدس. 

المرحلة ا�عدادية
املرتــبة األولى : ابن رشد - املكر . 

املرتبة الثانية : وادي النسور - أم الفحم . 
املرتبة الثالثة : الغزالي - أم الفحم .

املرتبة الرابعة : التسامح - أم الفحم . 
املرتبة اخلامسة : أورط - وادي سالمة . 

المدارس الفائزة
بمراتب قطرية جماعية في بطولة الرياضيات

القطرية السادسة عشرة
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المدرسة  العمرية - الطيرة

تكريم الفائزين في بطولة اللغة العربية
القطرية الثامنة 2017 – 2016

مدرسة  المعمدانية - الناصرة
مدرسة  السالم ا�عدادية

جسر الزرقاء

مدرسة  البصلية - شفاعمرو

المدرسة  ا�عدادية - دير ا¥سد

مدرسة  ابن سينا ب - الطيبة

مدرسة  النجاح - سخنين

مدرسة  ا¥خوة - الطيبة

مدرسة المطران - كفر ياسيف

المدرسة ا�عدادية ج - الطيرة 

مدرسة حسين ياسين - عرابة

حضر وتصثغر لطمثارس الاغ اجاداشئ بطعلئ الطشئ السربغئ الصطرغئ الباطظئ :

مدرسة
ابن سينا

نحف

المدرسة
ا�عدادية
دير حنا

مدرسة
الرسالة

نحف

المدرسة
االبتدائية ج

يافة الناصرة

مدرسة
النهضة ا¥هلية

كفر قرع

مدرسة
بنات الطور

القدس

المدرسة
ا�عدادية ج 

الطيرة

مدرسة
وادي النسور

أم الفحم
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طصاطفات طظ اظطئاسات المثارس تعل بطعلئ الطشئ السربغئ الصطرغئ الباطظئ 
فهــم علــى معلومــات  ــي روَح املشــاركة والتنافــس اإليجابــي، وتزيــد الثــروة اللغويــة لــدى الطــالب . وُتعِرّ املشــاركة يف البطولــة مشــاركة جيــدة، ُتَنِمّ
ر قــدرات  ُع اســتمراَر هــذه املســابقات اجلميلــِة الناجحــة ألنهــا ُتَطــِوّ جديــدة عــن اللغــة العربيــة لغــة األم، وتفتــح لهــم آفاقــًا واســعة لبــذل اجلهــد، أَشــِجّ

الطالَب يف مراحله التعليمية.
دساء سطعن – طثرجئ أم ذعبا افجاجغئ لطئظغظ – الصثس 

ال شــك أنهــا مســابقة رائعــة ومميــزة ، تخِلــُق احلافــَز واملنافســة النزيهــة بــني الطــالب، هــذه فرصــة مجــددة للمطالعــة والقــراءة مــن جديــد، تتيــح 
َر نفَسه ويطالَع مذاكرًا املواد التي تعلمها. للطالب أن يَحِضّ

ظئغض وتث – طثرجئ الئغروظغ ا�سثادغئ – جئ

ــق . سنســتمُر باملشــاركة بهــا  ــَب ونَسّ املشــاركُة يف البطولــة فرصــٌة لتوســيع آفــاِق الطــالِب وإظهــار مهاراِتهــم وإبداعاتهــم . نشــكُر كَلّ مــن َعِمــَل ورَتّ
مستقبًال وكذلك نحث اآلخرين على املشاركة.

سعاذش حاطغئ – طثرجئ سرب العجغض – رعط

املشاركة يف البطولة ترفُع روَح املنافسِة بني الطالِب وتزيُد ثقَتهم بأنفِسهم، كذلك تدفعهم للتمّيِز واإلبداع أكثر فأكثر.
شاتظ سمرو – طثرجئ الطعر لطئظات الصثس 

الحظــت حماســًا وإقبــاًال رائعــني مــن قبــل الطــالب واألهالــي كتجربــة جديــدة . كمــا وأضافــت لهــم الكثيــر مــن اإلثــراء واملعلومــات اجلديــدة . أشــجع 
مثل هذه البطوالت والتجارب التي تفتح مجاًال إلبراز مواهب وقدرات الطالب وتزيد دافعيَتهم نحو التعلم. 

طغسعن صادري – المثرجئ اقباثائغئ ب – ضفر سصإ – الصثس .

باســم مديــر املدرســة االبتدائّيــة " حســني ياســني- عّرابــة الدكتــور يوســف كناعنــة ومرّكــزة اللغــة العربّيــة املربّيــة عفــاف نّصــار وطاقــم اللغــة العربّيــة 
والطــالب املشــاركني بالبطولــة، نتقــّدم بجزيــل الشــكر والعرفــان للمســؤولني يف " جمعّيــة إبــداع" علــى مجهودهــم اجلّبــار يف رفــع لــواء لغتنــا 
العربّيــة، والعمــل علــى إضــاءة الّشــعلة يف كّل عــام لتنيــر أذهــان طّالبنــا ببريــق لغــٍة ال ميكــن أن يخبــو نورهــا رغــم كّل مــا يحــدث. نشــّد علــى أياديكــم، 

ومًعا إلبقاء الشعلة مضاءة بنور اللغة وجمال معانيها! مع خالص الشكر والتقدير .
سفاف ظّخار – تسغظ غاجغظ – سرابئ .

المثارس الفائجة بمراتإ صطرغئ جماسغئ شغ بطعلئ
الطشئ السربغئ الصطرغئ الباطظئ

المرتطئ اقباثائغئ 
املرتــــبــة األولـى: حسني ياسني - عرابة واملجد – الناصرة.

املرتبة الثانيــة: العني – سخنني، الغزالي - الطيرة، املعالي – كفر كنا والظهرات - عرعرة. 
املرتبة الثالـثـة: النجاح – سخنني  وعبد العزيز أمون – دير األسد. 

املرتبة الرابعة: االبتدائية – مشيرفة، النور – كابول، رأس العني – عرابة، العني أ – نحف، االبتدائية ب – دير حنا والنور – جديدة. 
املرتبة اخلامسة: الواصفية – الناصرة، البشائر – سخنني، العمرية – الطيرة، احلكمة – باقة الغربية واحلوارنة – كفر قرع. 

المرتطئ ا�سثادغئ 
املرتبة األولى: مدرسة البيروني – جت.

املرتبة الثانية: الغزالي – أم الفحم.
املرتبة الثالثة: الظهرات الشاملة – الفريديس، األندلس – باقة الغربية والنجاح – الطيبة. 

املرتبة الرابعة: اإلعدادية أ – الطيرة، الرسالة – نحف، اإلعدادية – دير حنا، ابن رشد – املكر واحلديقة أ – يافة الناصرة. 
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3001000 511

04 - 6942350  04- 6319262
 www.namtaz.com

namtaz2000@gmail.com

تكرمي أبطال بطولة اللغة اإلجنليزية القطرية السابعة عشرة - املدرسة األرثوذكسية - الرملة

تكرمي أبطال بطولة اللغة العربية القطرية الثامنة - مدرسة ابن رشد - املكر


