
 جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم )ج.م.(

 

 

 ם התרבות והחינוךעמותת אבדאע לקידו

 58-034-435-6 מספר  6-435-034-58رقم 
 30010אום אל פחם  511ת.ד.  30010  أم الفحم  511 ص.ب

 046319262   :046942350    namtaz2000@gmail.com 

Ibda’ Association for the Advancement of Education 
 

 م االستئناف* معالجة الطلب مرهونة بدفع رسو

 

04.03.2017 
 اأَلفاضل، اإلنجليزيةحضرة مرّكزي ومرّكزات الّلغة 

 الّسالم عليكم ورحمة هللا
 

 االستئنافات على نتائج البطولةالمبحث: 
 

نوّد شكركم جميعا مّرة أخرى على مشاركتكم البّناءة وجهدكم من أجل إنجاح طاّلبكم، ونلفت 
ناء على تجربة ممتّدة لسنوات كثيرة، فإنَّ انتباه حضراتكم أّنه بحسب قرار طاقم الجمعّية، وب

من خالل مرّكزي الموضوع،  فقطأسلم طريقة لتقديم استئناف على نتائج االمتحان تكون 
 . وفحواها كونهم على دراية أكبر بطاّلبهم وبمبنى االمتحانات

خالل وسائط  ونوّد أن ننّوه إلى أّنه ال يتّم َبعُث نماذج االمتحانات بالفاكس او بالبريد أو من
وبعثه بشكل رسمي على البريد  المرّكز/المرّكزةأخرى. يمكن تعبئة نموذج االستئناف من قبل 

 .046942350أو فاكس  namtaz2000@gmail.com :االلكتروني للجمعّية
 

 15.03.2017الموافق  األربعاء يوم  و آخر موعد لالستئناف ه: هام جّدا
 
 

 مع االحترام
 جمعّية إبداع
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 تمتاا اال طلب استئناف على نتيجةنموذج 
 التاريخ: _________

 نوع البطولة ورقمها: ______________________
 المدرسة ________ البلد _______ اسم الُمركِّز/ة: _________________ 

 __________هاتف _________ جوال __________ بريد الكتروني____
 اسم الطالب: _____________    الصف: ______   

 موضوع االمتحان: _______ عالمة االمتحان: ___   

 *    رقم التحويلة .......................... نعم / التم دفع رسوم االستئناف: 
 :ادعاء الطالب

 
 
 
 
 
 

 لمركز ......................توقيع ا   مرّكز الـموضوع ..........................
 

 رد لجنة التصليح:
 
 
 
 
 
لة: _____  العالتمة: نعم / ال        تعديلتم   العالتمة المعدَّ
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 هاتمة تمالحظات
  فقططلب االستئناف يتم بشكل مركز لكل الطالب الراغبين بالمراجعة عن طريق المدرسة . 

 .يتم تعبئة نموذج خاص بكل طالب يرغب بالمراجعة 

  ش عن كل نموذج امتحان. يتم تحويل رسوم االستئناف  50لمراجعة االمتحان نرجو تحويل مبلغ
. بواسطة تحويله كَّز لحساب جمعية إبداععن كل طالب المدرسة الراغبين بالمراجعة بشكل ُمر 

على  ،2626933ورقم الحساب  001، رقم الفرع  09مباشرة إلى حساب جمعية إبداع: كود بنك 
أو عبر البريد االلكتروني  046942350:  نسخة من مستند التحويل إلى فاكس أن يرسل
   . namtaz2000@gmail.com للجمعية

  قد تكون العالمة الجديدة أقل أو أكثر من العالمة السابقّة(  -متحان أسئلة اال كافةستتم مراجعة . 

 لن تقبل االستئنافات بعد هذا ) 15.03.2017الموافق   األربعاء يوم و ه آخر موعد لالستئناف
 16.03.2017جلسة لجنة االستئنافات ستكون بتاريخ  – التاريخ(

  تمن تمكتب الجمعية في حال تغير العالمة وحصول الطالب على مرتبة يتم استالم الشهادة والكأس
 .في أم الفام

 يل نهار إلرسال النتائج بدقة ودون تأخير )كما هو مفصل عمل طاقم المدققين بكل جد ونشاط، ول
ونرجو تمن الجميع التوجه بلطف لطاقم الجمعية عند تقديم في ملف "مالحظات حول النتائج"( ، 

 .االستئناف واالستفسار، فكلنا في خدتمتكم

–ى العنوان التالي وإرساله بالبريد اإللكتروني عل وتوقيعه ومسحه الكترونيا الرجاء تعبئة النموذج المرفق
namtaz2000@gmail.com  يمكن في مربع "موضوع الرسالة.  –ئناف على امتحان" تكتابة "اسو
 .046942350أيضا إرسال النموذج عبر فاكس 
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