
امنة َعشرة – َمدرسة َعبد الَعزيز أمون – دير األَسد ة الثَّ
طريَّ

ات الُق ياِضيَّ ة الرِّ
فائزين يف ُمسابق

           تكرمي ال
                                                                                                                                

ة . غة الَعربيَّ ز/ة اللُّ ات وُمَركِّ ياِضيَّ ز/ة الرِّ ة ، ُمَركِّ غة اإلجنليزيَّ ز/ة اللُّ شرة وامُلغلَّف امُلنفرد لكلٍّ من: ُمَركِّ َجاء َتسليم ُنسخة من هذه النَّ ة : الرَّ ُمالحَظة هامَّ

ة  2020 - 2019 َنشَرة َغير َدوِريَّ
عليم قافة والتَّ ة إبداع لَتطوير الثَّ إصدار: َجمعيَّ

ة إبداع للعام الدراسّي 2020 – 2019.   برنامج ُمسابقات َجمعيَّ

ة.   بعض من صور حفالت الّتكرمي املَدرسيَّ

تي استضافت ُمسابقات العام الدراسّي املاضي.  ُشكٌر وَتقديٌر للَمدارس الَّ

 ُمقتطفات من انطباعات املَدارس عن ُمسابقات إبداع.

ر إدخالها على ُمسابقات إبداع.  حسينات املقرَّ  معلومات عن التَّ
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َموعد المسابقةنهاية التَّسجيلبداية التَّسجيلالُمساَبقة

ة الُقطريَّة  غة اإلجنليزيَّ ُمسابقة اللُّ
العشرين

10.09.201915.11.2019
 اجلمعة  17.01.2020 
       و*24.01.2020

غة الَعربّية الُقطريَّة  ُمسابقة اللُّ
احلادية َعشرة

اجلمعة *10.09.201913.02.202013.03.2020

ات الُقطريَّة  ياضيَّ ُمسابقة الرِّ
التَّاسعة َعشرة

اجلمعة *20.03.2020 10.09.201912.12.2019
 

*   قد َيطرأ تغيير على موعد املسابقات وسيتمُّ إعالم حضراتكم ُمسبقا.

ق���ًة وَعمًل متًع���ا وُمثمًرا إن ش���اء اهلل، ونََضُع ب���ن أيديكم بَرنامج  ���لم َعليك���م، نَرجو للَجميع َس���نًة ُموفَّ السَّ
ة،  غ�������ة اإلجنليزيَّ ُمس���ابقات إب���داع لهذا العام، حيث س���نقوم بتنظي���م ثلث ُمس���ابقات ُقطريَّة يف َمواضيع اللُّ

ة على النَّحو التَّالي: َغة الَعربيَّ ات، واللُّ ياضيَّ الرِّ

ن بأسرع ما ميكن.  املدارس الَّتي تُنجز َعمليَّة التَّسجيل كاملًة تَستلم ُكتَب التَّمرُّ
ياضيَّات واللُّغة الَعربيَّة.  ُمرفق إعلنات املسابقات يف املواضيع الثَّلثة: اللُّغة اإلجنليزيَّة، الرِّ

 ُمرفق اقتراحات استضافة للُمسابقات الثَّلث من املدارس املشاركة.
.www.namtaz.com سيتمُّ رفع مناذج مختلفة للختبارات على موقع اجلمعيَّة 

نوّي للَمدرسة.  نُوصي املدارس املعنيَّة باملشاركة بهذه املسابقات تسجيل مواعيدها يف التَّخطيط السَّ

بَرنَامج ُمَسابََقات َجمعيَّة إبداع للعام الدِّراسّي  2020 - 2019

ة  صال مبكتب اجلمعيَّ سجيل للمسابقات، نرجو من حضراتكم االتِّ ق بالتَّ لالستفسار عن كلِّ ما يتعلَّ

ات. الع على املستجدَّ ابقة ولالطِّ نرجو زيارة موقعنا www.namtaz.com ملعاينة مناذج املسابقات السَّ

فاكس : 6942350-04 )األحد - اخلميس من الساعة 8:30 حتى 13:00(هاتف : 04-6319262 
)من الساعة 16:00 حتى 20:00(موبايل : 0522816747

namtaz2000@gmail.com       جمعية ابداع لتطوير الثقافة والتعليمكما ميكنكم بعث رسائلكم لبريد اجلمعية  
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الم عليكم، السَّ
ميالت امُلترمني، مالء والزَّ الزُّ

يُشرُق علينا هذا اإلصدار اجلديد من َمجلة إبداع، واّلتي تُوثِّق إجنازات العديد من َمدارِسنا الَعربيَّة، مبدرائها، 
بنا وُمشاركِتهم يف  ومعلِّميها وجلان األولياء فيها، والَّتي تثَّلت ثماًرا خرجت من أكماِمها وأينعت َتيُّزا يف أداء ُطلَّ

دة. ُمسابقات إبداع املتعدَّ
مها لطُلَّبنا والَّتي تتواءم واملناهج الوزاريَّة يف املَواضيع  ز يف عَملنا ويف املَوادِّ الَّتي نُقدِّ حَرصنا دومًا على التَّميُّ

املُختلفة، تنفخ فيها روًحا َجديدة، تضيف لها طلوة وتزيُدها ُمتعة وحلوة.
وقد قمنا بتغييرات ُمستمرة بحسب ما يصلنا من الزُّملء املُركِّزين واملُعلِّمن، سواء يف فحوى املسابقات أو يف 
طريقة تنظيِمها، وقد اجتهدنا أن نكوَن آذاًنا صاغيًة مللحظاتكم القيِّمة. وبدأنا لهذه الغاية بالتَّواصل مع بعض اإلخوة 
الزُّملء من أجل أن يكونوا ضمن الطواقم االستشاريَّة للمسابقات املختلفة، وسنكمل تواصلنا يف األّيام واألسابيع 

القريبة إن شاء اهلل، دون أن نثقل عليهم.
ة فيما يتعلّق بتوقيت املسابقات وسرعة  يات الَّتي واجهتها طواقم املسابقات، خاصَّ كان هذا العام مليًئا بالتَّحدِّ
زينا  قنا بتعاون مدارسنا ومدرائنا ومركِّ تدقيقها، بسبب تزامن بعضها مع شهر رمضان الفضيل واألعياد املختلفة، وتوفَّ

من جتاوز هذه اإلشكاالت بعد توفيق اهلل وفضله.
مها لطّلبنا ومدارسنا املشاركن يف مسابقات وفعالّيات إبداع،  نعكُف يف هذه األّيام على توسيع خدماتنا الَّتي نُقدِّ
ن محوسب، سيتمُّ فيه إضافة آالف التَّمارين  ع بإذن اهلل أن يتّم إصدار النُّسخة األولى من برنامج ترُّ حيث من املتوقَّ

واألسئلة يف املواضيع املختلفة، ونأمُل أن يكون رافعة للكثير من مدارِسنا وطّلبنا.
م لكم َجميًعا، ُمدراء، ُمركِّزين، ُمعِلّمن، أهال وطلًبا، على مجهودكم االستثنائّي وعلى روح العطاء  ُشكرنا ُمقدَّ

واملبادرة، وُشكرنا لكلِّ جنوِد اخلفاء من طواقم إبداع املختلفة والَّذين أسهدوا ليلَهم وضاعفوا ُجهودهم.

مع رجائنا للَجميع بَسنة خير ومناء!
                                                                                                                        َجمعيَّة إبداع                                                                         

امنة َعشرة – َمدرسة ابن رشد - جت ة الثَّ ات الُقطريَّ ياِضيَّ  تكرمي الفائزين يف ُمسابقة الرِّ
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تُش���ارك َمدرستُنا س���نوًيا يف هذه 
بالقيم���ة  منَّ���ا  إمياًن���ا  املس���ابقة، 
مها  ���ة والنَّوعيَّة اّلت���ي تُقدِّ اإلضافيَّ
بن���ا وُمعلِّمينا  ه���ذه املس���ابقة لطلَّ
ومدارِس���نا أيًضا. حيث تَعمل على 
إث���راء اجلوانب وامله���ارات اللّغويَّة 
الب يف موضوع اللُّغة  املختلف���ة للطَّ
اإلجنليزيَّ���ة، كم���ا وتس���عى لتعزيز 
كلِّ طال���ٍب وترتق���ي ب���ه إل���ى أعلى 
�������زة  املس���تويات. جن�������اة غ�������امن ُمركِّ
ة يف مدرسة املَجد  الّلغة اإلجنليزيَّ

يبة  اإلعدادّية الّشاملة - الطَّ

انوية للعلوم - الرامة  املدرسة الَثّ

ة  الُقطريَّة  ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغـة اإلنجليزيَـّ

التَّاسعة َعشرة  2019 - 2018

املدرسة اإلعدادية )أ( البطوف - عرابة 
املدرسة اإلعدادية - الرامة

َمدرسة ابن سينا -  كفر قرع املدرسة اإلعدادية )أ(  - طرعان 
َمدرسة ن����ور القدس - القدس 

املدرسة االبتدائية )أ(  - املشهد  املدرسة االبتدائية املختلطة - سلوان 

املدرسة اإلعدادية )ب( - أبو سنان 
َمدرسة املن������������ارة - كسرى
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ال��بنَّ���اءة  ال�منافس���ة  ع  أش���جِّ
الب  يات أّواًل مع الطَّ وال����ّتحدِّ
نفس���ه، وثانًي���ا م���ع زملئ���ه. 
املش���اركة يف ه���ذه املس���ابقة 
للمعلوم���ات،  إث���راء  تُعط���ي 
تفكي���ر  ط���رق  واس���تعمال 
دة، وأتعام���ل م���ع ه���ذه  متع���دِّ
النوعّية من االختبارات كأنَّها 
من���اذج تدري���ب. بثينة عقل - 
���زة اللّغ���ة اإلجنليزيَّ���ة يف  ُمركِّ

لم عرعرة  مدرسة السَّ

ُمس���ابقة  يف  نُش���ارك  نح���ن 
خم���س  من���ذ  اإلجنليزيَّ���ة 
املش���اركن  وع���دُد  س���نوات، 
يف ُكلِّ س���نة يف ازدي���اد، وهذا 
يدلُّ على الفائدة من املشاركة 
ب  والتي تعطي الفرصة للطلَّ
للتَّزوُّد مبفردات لغويَّة جديدة. 
سون جّدا  كما أنَّ األهُل ُمتحمِّ
بعد رؤيتهم للتأثي���ر اإليجابّي 
عل���ى أبنائهم. رائدة حس���نن 
���زة اللّغ���ة اإلجنليزيَّ���ة يف  ُمركِّ

مدرسة العبهرة - عن ماهل

ة  َمدرسة احِلكمة - باقة الغربَيّ
افعي - الطيبة  َمدرسة الَشّ

َمدرسة احِلكمة - طوبا الزنغرية املدرسة االبتدائية )د( - كفر كّنا 

ة  الُقطريَّة  ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغـة اإلنجليزيَـّ

التَّاسعة َعشرة  2019 - 2018

َمدرسة ن����ور القدس - القدس 

َمدرسة احلوارنة - كفر قرع 
َمدرسة ابن خلدون -  باقة الغربية 

ة - جديدة  َمدرسة البيروني اإلعدادَيّ
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َمدرسة احلالن - سخنني

املدرسة االبتدائية - صندلة
َمدرسة احمد سامح اخلالدي - القدس 

ة  الُقطريَّة  ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغة اإلنجليزيَـّ

التَّاسعة َعشرة  2019 - 2018

ور - جديدة مكر  َمدرسة الُنّ

ة - يركا   َمدرسة خليل السكاكيني - القدس َمدرسة الرؤيا اإلعدادَيّ

َمدرسة بردج انترناشيونال - القدس 

ة للبنات - القدس َمدرسة الفاروق األساسَيّ

َمدرسة ابن سينا - رهط 
َمدرسة القدس - باقة الغربية

 6
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ة َمدرسة ابن الهيثم اإلعدادية - باقة الغربَيّ

ة  الُقطريَّة  ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغة اإلنجليزيَـّ

التَّاسعة َعشرة  2019 - 2018

َمدرسة البيادر )أ( - شعب 

سور - أم الفحم َمدرسة القاسمي االبتدائية - باقة الغربية   َمدرسة وادي الُنّ

اس���تمتَع طّلبُنا كثيًرا يف َحلِّ 
أس���ئلة كتاب التَّدّرب، وأبدوا 
انطباًع���ا جيِّ���ًدا ح���ول َمواّد 
الكت���اب، رغ���م وج���ود بعض 
عوب���ات يف َمعرفة معاني  الصُّ
الكلم���ات، إاّل أنَّه���م جتاوزوا 
عاب من  خوَفهم وحَتّدوا الصِّ
أجل حتقي���ق الهدف املرجّو. 
س���ائدة غن���امي ُمعلِّم���ة اللُّغة 
اإلجنليزيَّة يف َمدرسة الّرازي 

- باقة الغربّية

َمدرسة اخلوارزمي - باقة الغربية 
اصرة  َمدرسة املجد - الَنّ

َمدرسة بردج انترناشيونال - القدس 

اصرة  ة - أبو سنان َمدرسة القسطل- الَنّ َمدرسة امَلَبّ
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املرحلة االبتدائية
املرتبة األولى:  احلكيم - كفر قرع، وادي العن - َسخنن ومار 

يوحنا - حيفا.
هرات  املرتبة الثانية: تيراسنطة - عكا، احلوارنة - كفر قرع، الظَّ
باقة   - الُقدس  النَّاصرة،   - الواصفيَّة  عرعرة،   -

الغربيَّة والفاروق األساسيَّة للبنات - الُقدس.     
َدبُّورية،   - خلدون  ابن  يرة،  الطِّ  - و  االبتدائيَّة  الثالثة:  املرتبة 
يبة، األحمديَّة الَكبابير - حيفا،  ابن سينا ب - الطَّ
الفحم  أم   - الباِطن  النَّاصرة،   - اإلجنيليَّة  املسيح 

واملطران - كفر ياسيف. 
هراء  املرتبة الرابعة: احِلكمة - باقة الغربيَّة، العن أ - نحف، الزَّ
يبة  الطَّ  - البُخاري  كنَّا،  كفر   - املعالي  يبة،  الطَّ  -
يرة.                                                                                                                والغزالي - الطِّ
املرَتبة اخلامسة: اإلعداديَّة للبنات - سلوان، البَشائر - َسخنن، 
االبتدائيَّة ب - بيت َصفافا، االبتدائيَّة ب - يركا، 

املتنبِّي - َسخنن واملجد - النَّاصرة.
املرحلة اإلعدادية

يبة ، طه حسن - َسخنن وراهبات  املرَتبة األولى: املجد - الطَّ
مار يوسف - النَّاصرة.

يبة.                                                                  املة - نَحف والنَّجاح - الطَّ سالة الشَّ انية: الرِّ املرَتبة الثَّ
الثة:  اإلعداديَّة - َدبُّورية، البيروني - جديدة  املرَتبة الثَّ

يبة.                                                               ة - الطَّ                    واألخوَّ
ابعة: املطران - كفر ياسيف، أجيال - جت، االبتدائيَّة  املرَتبة الرَّ
األسقفيَّة - شفاعمرو والبيروني - جت.                 

َسخنن،   - ن  احِللَّ النَّاصرة،   - هراء  الزَّ اخلامسة:  املرَتبة 
املة كوكب أبو الهيجاء،  يرة، الشَّ اإلعداديَّة ب - الطِّ

والعن كفر ياسيف.

المدارس الفائزة بمراتب ُقطريَّة َجماعيَّة  
في ُمسابقة اللُّغة اإلنجليزيَّة الُقطريَّة 

التَّاسعة َعشرة
ا املش���اركة  يف هذه  ُمه���م جّدً

املس���ابقة، ش���عورنا عند خوض املس���ابقة جميل 
بنا ُكلَّ س���نة، ونعتقد أنَّ  واملس���ابقة أجم���ل، نُحبُّ املش���اركة م���ع طلَّ
للمسابقة بالغ األثر على طّلبنا، ألنَّها تُساعدهم على رفع مستواهم 
ون ويبذلون أقصى جهدهم للحصول  يف اللُّغة اإلجنليزيَّة، وهم يستعدُّ
ُر جهوَدهم.  عل���ى أفض���ل النتائ���ج، ويش���عرون ب���أنَّ هناك م���ن يُق���دِّ
ب���ون أيًضا على خوض اختب���ارات خارجيَّة، ضمن أطر جديدة  ويتدرَّ
مختلفة عن مدرس���تهم، ويكتسبون ثروة لغويَّة من خلل دراستهم يف 
زة اللُّغة  كتاب التَّدرُّب للس���تعداد للمسابقة. ميسون شخش���ير ُمركِّ

اإلجنليزيَّة وسهير أبو ياسن ُمعلِّمة اللُّغة اإلجنليزيَّة يف 
املدرسة الغزاليَّة - الّطيبة 

املة -  كوكب أبو الهيجاء  املدرسة الشَّ
ة ة - باقة الغربيَّ ة األهليَّ انويَّ  َمدرسة القاسمي الثَّ

ة - دّبورية   املدرسة اإلعداديَّ
ة - كفر قرع هَضة األهليَّ  َمدرسة النَّ

ة ب - طرعان  املدرسة اإلعداديَّ
ة - سخنني  َمدرسة طه حسني اإلعداديَّ

 مدرسة ابن خلدون - دّبورية
املة - نحف سالة الشَّ   َمدرسة الرِّ

شيدية - قلنسوة                   َمدرسة الرَّ
ة - رهط  َمدرسة اإلخاء االبتدائيَّ
ة - جت  َمدرسة البيروني اإلعداديَّ
ة - القدس  َمدرسة إناث العيسويَّ

اصرة   َمدرسة القسطل - النَّ
سور - أم الفحم ة وادي النُّ  املدرسة اإلعداديَّ

للَمدارس الَّتي استضافت ُمسابقة 
 اللُّغة اإلنجليزيَّة الُقطريَّة التَّاسعة َعشرة  
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َمعلومات مختصرة عن مشروع 
الرِّياضيّات - جمعيَّة إبداع

ب من الثَّالث - التَّاسع، حيث متَّ  لَّ ياضيَّات َمفتوح للطُّ املسابقة عبارة عن مشروع سنوّي عريق يف الرِّ
تنظيم املسابقة األولى سنة 1993، وقد شاركت يف املسابقة منذ انطلقتها املئات من املدارس االبتدائيَّة 
راسّي  ب من مختلف مناطق البلد، ويتمحور قسم منها حول ال�ِمنهاج الدِّ لَّ واإلعداديَّة واآلالف من الطُّ

واآلخر حول َمسائل تفكيريَّة، ويشمل املشروع اختبارات على مرحلتن:
نة الدراسيَّة،  ل % 30 من العلمة النهائّية للمسابقة، ويُجرى يف شهر شباط من السَّ  اختبار مُحوسب يُشكِّ

دة اخليارات، تكون مشاب�هة ألسئلة من اختبار املسابقة الثَّاني. ن أسئلة منوذجيَّة متعدِّ ويتضمَّ
ل  راسّي الثَّاني، ويُشكِّ  اختبار املسابقة الثَّاني )حتريري(، والَّذي سيجري هذا العام يف الفصل الدِّ
الدراسّي،  املنهاج  حول  ومسائل  تارين  ويشمل  النِّهائيَّة،  العلمة  من   70 % التَّحريري  االختبار 
ته عادة ساعة ونصف. قسم من أسئلته يكون ُمشابًها ألسئلة  إضافة إلى مسائل تفكيريَّة جديدة، وُمدَّ
منوذج االختبار احملوسب، والقسم اآلخر مشابه ألسئلة من االختبارات واملسابقات الواردة يف كتاب 
خول لرابط  التَّحضير. ملزيد من املعلومات يُرجى ُمعاينة موقع جمعيَّة إبداع www.namtaz.com  والدُّ

ياِضيَّات. ُمسابقة الرِّ
تشجيًعا  وذلك  ياِضيَّات،  الرِّ مشروع  على  ادخال حتسينات  العام  هذا  اهلل  بعون  سيتمُّ  أنَّه  اإلشارة  جتُدر 

الستفادة أكبر عدد مكن من الطلب يف هذا املشروع: 
اًنا. . 1 ب إضافين بنسبة %10  مجَّ ستُمنح ُكلُّ املدارس الَّتي يشارك منها أكثر من 30 طالًبا إضافة طلَّ
ه الَعديد من املدراء، املعلِّمن واألهالي فإنَّ جمعيَّة إبداع ستُتيح فرصة اإلجابة على . 2 استجابة لتوجُّ

ب مبا يَخصُّ األسئلة الواردة يف كتب التَّحضير، آملن أن يُساهم ذلك بتسهيل  لَّ استفسارات الطُّ
التَّحضير للمسابقة.

للختبار . 3 استعداًدا  صفٍّ  لكلِّ  التَّحضير  كتب  من  تركيز  بأسئلة  قائمة  املشاركة  للمدارس  ستُرَسل 
التَّحريري.

يُسرُّ َجمعيَّة إبداع إهداء سلسلة واحدة كاملة  من كتب التحضير للمسابقة للمدارس التي لم تشترك يف 
السنوات السابقة، ملزيد من االستفسار يُرجى االتِّصال على 04-6319262.

ن من تنظيم  ياضيَّات يف جمعيَّة إبداع على استعداد الستقبال أي اقتراح بنَّاء من شأنه أن يَُحسِّ طاقم الرِّ
ُمسابقة الّرياضيَّات، إن كان ذلك بخصوص مبنى اختبارات املسابقة، أو ُكتب التَّدرُّب الَّتي تُصدرها اجلمعيَّة، 

أو أي ُمبادرة تعليميَّة- تربويَّة تخصُّ هذا املوضوع. 
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فكرة املش���اركة بح���دِّ ذاتها 
إجن���از، بغ���ضِّ النَّظ���ر عن 
الب يكون ميًزا  الفوز. فالطَّ
مبجرد وصوله ملرحلة قبول 
ي. رائدة جابر معلمة  التحدِّ
رياضيات يف مدرسة زهرة 

املدائن - القدس

املدرسة االبتدائية )أ( - طمرة

ال شك أن املسابقة هي 
ز متاز، والتَّخطيط لها موضوعي  مبثابة ُمحفِّ

وجيِّد، وهناك متابعة واهتمام من قبل اجلمعيَّة. 
سالة  ياِضيَّات يف مدرسة الرِّ ز الرِّ خالد ريَّان ُمركِّ

املة - شفاعمرو  الشَّ

ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة الرِّياِضيَّات الُقطريَّة 

الثَّامنة َعشرة 2019 - 2018

َمدرسة وادي النسور - أم الفحم  

���ة  ياضيَّ مس���توى األس���ئلة الرِّ
متاز ومناسب، وهي تساعد 
ياضي  على تنميَ���ة التَّفكير الرِّ
يف  تُس���اهم  ب،  ���لَّ الطُّ عن���د 
بناء َش���خصيَّة قويَّ���ة عندهم، 
النَّج���اح  لتقبُّ���ل  يه���م  وتُوعِّ
ياضيَّات -  والَفَشل. طاقم الرِّ
شيديَّة - قلنسوة  مدرسة الرَّ

املدرسة االبتدائية )ب( بيت صفافا - القدس  املدرسة الشاملة بيت حنينا  - القدس   َمدرسة صور باهر للبنني -  القدس 

ة - أم الفحم  َمدرسة األخَوّ
َمدرسة زهرة املدائن  - القدس 

َمدرسة عبد العزيز أمون - دير األسد 
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تُس���اهم املس���ابقة يف تَنمية 
ي  والتََّح���دِّ املش���اركة  روح 
ب،  ���لَّ الطُّ ب���ن  واملنافس���ة 
اإلصرار  عل���ى  عهم  وتَُش���جِّ
وال�ُمثاب���رة على حلِّ أس���ئلة 
جديدة. نُبارك جهوَد َجمعيَّة 
���ذا لو متَّ تنظيم  إبداع، وحبَّ
إجراء املسابقة بالقرب من 
مدرس���تنا. َشيماء أبو ربيعة 
ياِضيَّات وس���حر  ���زة الرِّ ُمركِّ
ياِضيَّات  العم���ور ُمعلم���ة الرِّ
يف مدرسة أورط كسيفة أبو 

ربيعة 

هذه أوَّل مشاركة ملدرستنا 
يف ه���ذه املس���ابقة، ملس���نا 
تعاوًن���ا جيِّ���ًدا م���ن جمعيَّة 
يف  الف���وز  نأم���ل  إب���داع. 
مراتب عالي���ة، قدًما وإلى 
اد ُمركِّزة  األمام. راوية حدَّ
مدرس���ة  يف  ���ات  ياِضيَّ الرِّ

القسطل - النَّاصرة

ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة الرِّياِضيَّات الُقطريَّة 

الثَّامنة َعشرة 2019 - 2018

املدرسة االبتدائية )أ( - الرينة 
املدرسة االبتدائية )ب(  - البعنة 

اصرة  َمدرسة القسطل - الَنّ

املدرسة االبتدائية )ب( بيت صفافا - القدس  

َمدرسة القلعة - الناصرة

ام - أم الفحم  َمدرسة اخلَيّ املدرسة االبتدائية )ب(  - دالية الكرمل 

ة للبنات - القدس  واحرة اإلعدادَيّ َمدرسة الَسّ
َمدرسة راهبات مار يوسف - الرملة 
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هذه 
نة الثَّانية ملشاركتنا  السَّ

ياِضيَّات، ملا لها من صدى  مبسابقة الرِّ
بنا، حيُث تركت انطباًعا كبيًرا وإيجابّيا  كبير عند ُطلَّ

ياِضيَّات، وزيادة عنصر التَّشويق  يف حتبيبهم ملوضوع الرِّ
عوبات، واالنكشاف على  ي لديهم، ومواجهة الصُّ والتََّحدِّ
ع، وإتاحة  نوعيَّة أسئلة ذات مستوى تفكير عال وُمنوَّ
الُفرصة لديهم ليعيشوا جتربة إيجابيَّة وُميَّزة، طبًعا 

ون يف املشاركة، بالتَّوفيق وإلى األمام.  ليندا  نحن مستمرُّ
ياِضيَّات يف مدرسة راهبات  زة الرِّ حمودة ُمَركِّ

ملة مار يوسف - الرَّ

إيجابًيا  ��ًزا  ��فِّ م��حَ املسابقة  ل  تُشكِّ
ب لِدراسة الّرياضّيات وتَطوير التَّفكير واملعرفة  لَّ للطُّ
بن  البنَّاء  التنافس  روح  ُز  وتُ��َع��زِّ لديهم.  ياضية  الرِّ
والبيت،  امل��درس��ة  ب��ن  اجلماعي  والَعمل  ب،  ��لَّ ال��طُّ
واألبناء  األه��ل  بن  العلقة  تقوية  يف  كثيًرا  وتُساهم 
ة ومساعدة األبناء على االستعداد  خلل مراجعة املادَّ
عبد  وهيا  ياِضيَّات  الرِّ زة  ُمركِّ فرهود  رمي  للمسابقة. 

امل��درس��ة  يف  ��ات  ي��اِض��يَّ ال��رِّ ُمعلمة  ال��رح��م��ن 
االبتدائيَّة ب - البعنة

ة - دّبورية    املدرسة اإلعداديَّ
اصرة                                               َمدرسة القسطل - النَّ

ة للبنات - القدس  َمدرسة الفاروق األساسيَّ
ة - قلنسوة                                                شيديَّ  َمدرسة الرَّ
ام - أم الفحم                                                                                              َمدرسة اخليَّ

للَمدارس الَّتي استضافت ُمسابقة 

الرِّياِضيَّات الُقطريَّة الثَّامنة َعشرة

اإليجاب���ي  أثره���ا  للبطول���ة 
عل���ى الطلب من ناحي���ة تنمية مهارات التفكير 

واإلب���داع واملثاب���رة لديه���م والتع���اون،  والتَّعل���م م���َن 
األق���ران )توطي���د العلقات ب���ن الطالبات أنفس���هن 
وب���ن الطالب���ات واملعلم���ات(، وللبطول���ة أث���ٌر إيجابي 
على املدرس���ة. آالء منر ُمَرّكزة الرياضيات يف مدرسة 

السواحرة اإلعدادية - القدس

ة سلوان للبنات - القدس  املدرسة اإلعدادَيّ
ة ة املستقبل - العيسويَّ َمدرسة أكادمييَّ

املرحلة االبتدائية
شيديَّة - قلنسوة. املرتبة األولى: ابن رشد - جت والرَّ

ازي ه� - طمرة. ملة والرَّ انية: راهبات ماريوسف - الرَّ املرَتبة الثَّ
الثة:  القسطل - النَّاصرة واالبتدائيَّة ب - البعنة.                                                                           املرَتبة الثَّ
ابعة: املتنبي - أم الفحم وعبد العزيز أمون - دير األسد.                                                                     املرَتبة الرَّ
املرتبة اخلامسة: الفاروق األساسية للبنات - القدس ونور القدس 

- القدس. 

املرحلة اإلعدادية
املرَتبة األولى: اإلعداديَّة - دّبورية.                                                                                                      
انية: ابن رشد - املكر.                                                                                                          املرتبة الثَّ
واحرة اإلعداديَّة للبنات  الثة: البيروني - جديدة والسَّ املرتبة الثَّ

- القدس. 

المدارس الفائزة بمراتب ُقطريَّة َجماعيَّة  في 

ُمسابقة الرِّيَاِضيَّات الُقطريَّة الثَّامنة َعشرة



 13

 
نشكر 

نها إلجناح  ا ونُثَمِّ جهودكم جّدً
كر والتَّقدير لكلِّ القائمن والعاملن  املسابقة. كّل الشُّ

َجميًعا يف َجمعيَّة إبداع دون استثناء. حتلَّيتم باخللق الَعظيم كما 
عهدناكم، جزاكم اهلل كلَّ خير ونتمنَّى جَلمعيَّة إبداع وطواقمها 

زة اللُّغة العربيَّة يف  دوام التَّأّلق والنَّجاح.  رميا داهود ُمَركِّ
املَدرسة اإلعداديَّة - دّبورية

ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغة الَعربيَّة الُقطريَّة 

العاِشرة   2019 - 2018

املدرسة  االبتدائية  - العزير  

املدرسة األهلية الشاملة - قلنسوة

َمدرسة غرناطة - كفر كنا 

إبداع  -  نشرة غير دورية 2020 - 2019

كلية البيان - دير األسد املدرسة اإلعدادية - دبورية  
املدرسة االبتدائية )ب ( - يركا 

املدرسة االبتدائية )ز ( - كفر قاسم املدرسة اإلعدادية الشاملة - الفريديس 
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املسابقة جيَِّدة وثريَّة، 
ع اآلفاق، وُكتب التَّحضير َغِنيَّة  تَُوسِّ

ا. ساهمت هذه املشاركة بزيادة أواِصر التَّعاون بن األهل  جّدً
ب. بوركت ُخُطواتكم  لَّ واملدرسة مبساندة ودعم أبناِئنا الطُّ

ومساعيكم بنشر ثقافة املنافسة اإليجابية يف العلم واملعرفة. 
طاقم اللُّغة الَعربية يف املدرسة اإلعداديَّة ب - طرعان

ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغة الَعربيَّة الُقطريَّة 

العاِشرة   2019 - 2018

املدرسة املعمدانية - الناصرة
َمدرسة أكادميية املستقبل - العيسوية

َمدرسة ابن خلدون  - طمرة

َمدرسة ابن سينا - قلنسوة 
َمدرسة اإلميان الثانوية للبنات - القدس 

املدرسة االبتدائية )و( - الطيرة  
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املشاركة يف مسابقة اللُّغة العربيَّة تعوُد باألثر 
ي فيهم  ب. فهي تُنَمِّ لَّ ال والنَّاجح على الطُّ اإليجابي الَكبير والَفعَّ

ي الثَّروة اللُّغويَّة من خلل التَّدرب على  ُحبَّ لَُغة األم واالنتماء إليها، وتُنَمِّ
رف واملواضيع األخرى الَّتي يتضمنُّها كتاب  مواد فهم املقروء، النَّحو، الصَّ
بنا ويسهم يف  التَّحضير للمسابقة. ُكلُّ هذا يعود بالفائدة الكبيرة على ُطلَّ
حَتسني مستواهم يف اللُّغة العربيَّة ويف كافة املواضيع الَّتي تَُدرَّس بالعربيَّة. 

املة - دير األسد طاقم اللُّغة العربيَّة يف املدرسة الشَّ

َمدرسة الّرواد - كفر كنا   

ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغة الَعربيَّة الُقطريَّة 

العاِشرة   2019 - 2018

َمدرسة احلوار - فسوطة َمدرسة احلكيم - كفر قرع

َمدرسة الطور اإلعدادية للبنات - القدس 
َمدرسة الغدير - سخنني 

َمدرسة الغزالي - أم الفحم. 
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املشاركة حَتُثُّ 
ُز ثَقتهم  ب على املُنافسة وتَُعزِّ لَّ الطُّ

بأنفسهم، كما تُكِسبُهم الثَّروة واملهارات اللُّغويَّة، وأيًضا 
استراتيجيَّات جديدة حللِّ أسئلة الفهم والتَّعبير. نشكر َجمِعيَّة 

إبداع على هذه املبادرة الَّتي تساهم يف تعزيز مكانة اللُّغة العربيَّة 
زة اللُّغة العربيَّة يف َمدرسة األمل  يف مجتمعنا. منى أصلن ُمَركِّ

- عكا 

خلق نوع من التَّنافس 
ب وحتقيق النَّجاح والفوز للوصول  لَّ ي بن الطُّ والتََّحدِّ

عيد الُقطري واملدرسي. إلى أعلى النَّتائج على الصَّ
زة اللُّغة العربيَّة يف َمدرسة زهرة املَدائن -   حنان األطرش ُمَركِّ

القدس 

ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغة الَعربيَّة الُقطريَّة 

العاِشرة   2019 - 2018

َمدرسة املجد - الناصرة َمدرسة القاسمي - باقة الغربية

َمدرسة املعالي - كفر كنا  جاح - الطيبة َمدرسة الَنّ

َمدرسة سلوان اإلعدادية للبنات - القدس 
املدرسة االبتدائية - تل عراد  

َمدرسة احلكمة - طوبا الزنغرية 

َمدرسة الكروم - الناصرة 
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َمدرسة الفاروق - جت 

دنا على  لقد تعوَّ
نويَّة، وهي  املشاركة يف املسابقة السَّ

ع على التَّنافس اإليجابي وتَبادل  الة وُمثمرة، تَُشجِّ مشاركة فعَّ
زة اللُّغة العربيَّة يف  اخلبرات بني املَدارس. سائدة خلف ُمَركِّ

ور اإلعداديَّة للبنات - القدس  َمدرسة الطُّ

ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغة الَعربيَّة الُقطريَّة 

العاِشرة   2019 - 2018

َمدرسة عمر بن اخلطاب - باقة الغربية 
َمدرسة اإلخاء - رهط 

ة الكبابير  - حيفا املدرسة األحمديَّ

َمدرسة عبد العزيز أمون - دير األسد  

َمدرسة املطران - كفر ياسيف 

َمدرسة الرسالة الشاملة - نحف 
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يِّبة واملُثمرة الَّتي  نشكُر َجمعيَّة إبداع على جهوِدها الطَّ
تساهم يف إعلء شأن لغتنا العربيَّة، التَّنظيم كان رائًعا ومريًحا، 
ب من مدارس مختلفة تُعطي فرصة لتنمية روح  لَّ ُمشاركة الطُّ

ز التَّربية االجتماعيَّة  املنافسة اإليجابيَّة لديهم. حسن أبو جمعة ُمَركِّ
يف َمدرسة عبد العزيز أمون - دير األسد

ة - أبو سنان  َمدرسة امَلَبّ

َمدرسة ابن خلدون - باقة الغربية
َمدرسة الكرمة )ب( - حيفا 

ُصور من تَكريم الفائزين في ُمسابقة اللُّغة الَعربيَّة الُقطريَّة 

العاِشرة   2019 - 2018

وري - القدس َمدرسة الَثّ

َمدرسة صور باهر للبنات - القدس 

َمدرسة خليل السكاكيني - القدس 
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املرحلة االبتدائية
 املرَتبة األولى: حسن ياسن - عرابة واملجد - النَّاصرة.                                                                  
انية:  الَغدير - سخنن، النَّجاح - سخنن، املعالي - كفر كنا،  املرَتبة الثَّ

احلوارنة - كفر قرع والفاروق - جت.
الثة: االبتدائيَّة - مشيرفة، الِكندي - دّبورية، احِلكمة - باقة  املرَتبة الثَّ
الَغربيَّة، االبتدائيَّة - العزير والعن - دير األسد.                                                                                                                             
 - األمل  يبة،  الطَّ  - »ب«  سينا  ابن  قرع،  كفر   - احَلكيم  ابعة:  الرَّ املرَتبة 

شيديَّة - قلنسوة. املشهد والرَّ
واحرة  يرة، احلوار - فسوطة، السَّ املرَتبة اخلامسة: االبتدائيَّة »و« - الطِّ

االبتدائيَّة للبنات - القدس والواصفيَّة - النَّاصرة.

املرحلة اإلعدادية
املة - نحف. سالة الشَّ املرَتبة األولى: اإلعداديَّة - دّبورية والرِّ

انية: ابن خلدون - كفر مندا، والغزالي - أم الفحم.                                                                    املرَتبة الثَّ
 - »أ«  واإلعداديَّة  قلنسوة   - سينا  ابن  الثة:  الثَّ املرَتبة 

يرة. الطِّ
املة - دير األسد والنَّجاح  ابعة: اإلعداديَّة الشَّ املرَتبة الرَّ
يبة.                                                                    - الطَّ

املة - الفريديس، األمل  املرَتبة اخلامسة: اإلعداديَّة الشَّ
- املشهد واملعالي - كفر كنَّا.                                                                                                 

المدارس الفائزة بمراتب ُقطريَّة َجماعيَّة في 

ُمسابقة اللُّغة الَعربيَّة الُقطريَّة العاِشرة

ي واملثابرة  تبعث املسابقة روح التََّحدِّ
نهم  ب حتَّى يُثبتوا جدارتهم وَتَكُّ لَّ بن نفوس املعلِّمن والطُّ

يف مادة اللُّغة العربيَّة، وتنح املدرسة الفرصة إلثبات جدارتها على 
عيدين الُقطري واحمللِّي. املشاركة إيجابيَّة وذلك من خلل تزايد  الصَّ
وام مبثل هذه  ب املشاركن من عام إلى عام، ونتمنَّى الدَّ لَّ عدد الطُّ

املشاركات. جميلة بسيط ُمركِّزة طبقة يف مدرسة صور باهر األساسيَّة 
للبنات - القدس

للَمدارس الَّتي استضافت ُمسابقة اللُّغة 
الَعربيَّة الُقطريَّة العاِشرة 

ة - القدس  َمدرسة ذكور العيسويَّ
 َمدرسة تل امللح - كسيفة 

املة - دير األسد  املدرسة الشَّ
ة محمود درويش - مجد الكروم  املدرسة اإلعداديَّ

ة - كفر قرع هضة األهليَّ  َمدرسة النَّ
 َمدرسة العني - دير األسد                                                                         

 املدرسة اإلعدادية ب- طرعان
ة - دبورية                                                                   املدرسة اإلعداديَّ

 املدرسة االبتدائية - مشيرفة
ة - باقة الغربية                                                        َمدرسة القاسمي األهليَّ

ة - قلنسوة  املدرسة األهليَّ
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