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10.09.2018 

 حضرة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة
 السالم عليكم، 

 عاشرةال القطريّة العربّيةاستضافة بطولة اللغة 
 املدراء من ريالكث طلبل ،واستجابةبّيةالعر  ومدارسنا إبداع ةمجعيّ  بني قةوالثّ  عاونالتّ  عالقات توثيق علىمّنا  احرص  

بني أيديكم  ضعنو  مكان،در اإلب قبتقريب مكان االمتحان على الطاّل السنة أيضا  هواألهل، فسنقوم هذ كزينواملّر 
   لّسبتاو  10.05.2019 اجلمعة مها يو ر إجراؤ ، واليت من املقرّ العاشرةة القطريّ  العربّيةاستضافة بطولة اللغة  منوذج

 :ةالتالي  الشروطأن تلّب املدرسة املستضيفة  على. سيتم إعالمكم بذلك(و )املوعد قابل للتغيري  11.05.2019
 

 .إبداعة مجعيّ ت البطو تكون مشاركة يف أن  .1

 . على األقلّ غرفة  12ر املدرسة توفّ  أن .2

 لمدارس املشاركة يف البطولة.  لمالئمة  حافالتر مواقف سيارات و أن توفّ  .3
 .يف املدرسة وآذن   على مدخل املدرسة اتوكل حارس  أن  .4

 .شخص من املدرسةوُيشرف عليها  مني املرافقنيللمعلّ  تشريفات طاولةز جتهّ  أن .5

 :1هاّمة مالحظات
 لهاثّ مي ومن ةمعيّ اجل اختصاص من عليه واإلشراف وتنظيمهاالختبار  إجراء ةمسؤوليّ  تكون. 

  البطولة رير حولالتق املوجهة للمدارس ويفيذكر اسم املدرسة / املدارس املستضيفة يف الرسائل. 

  ة.من اجلمعيّ أو ما يعادله متنح املدرسة املستضيفة درع شكر 

 2019-2020مة القاد ُيَسجَّل اسم املدرسة ضمن قائمة ُشكر وتقدير للمدارس املستضيفة يف نشرة إبداع. 
 

 ونّ د اإللكرت الربي وإرساهلا عربستضافة من خالل تعبئة االستمارة اخلاّصة بذلك اال تقدمي طلب يتمّ 
namtaz2000@gmail.com،  10.03.2019 حداأل اتريخ أقصاه حّت. 

  0587369668 ،04-6319262ة على هاتف:كتب اجلمعيّ على مملزيد من االستفسار يرجى االتصال 

 مع فائق احرتامنا
 

 إبداع  ةمجعيّ 

                                                 
 إجراء البطولة كاملعتاد يف مدينة أم الفحم. فسيتمّ ة على اقرتاحات مناسبة يف حال عدم حصول اجلمعيّ 1
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 التاريخ ...................
 

 العاشرةة القطريّ  العربّيةمنوذج طلب استضافة بطولة اللغة 

 

 __اسم املدرسة : _______________ البلدة _____________ مدير/ة املدرسة _______

 _________ ال ______________ بريد إلكرتونّ هاتف : _________________  جوّ 

 

 _________________________________ة : ق بني املدرسة واجلمعيّ اسم الشخص املنسّ 

 ____________ ال : ____________ بريد إلكرتونّ هاتف : _______________ جوّ 

 ______________ الكّلي ، عدد املقاعداملمكن استعماهلا يف البطولة _____  الكّلي عدد الغرف

 ر وقوفها جنب املدرسة _____ .املقدّ  احلافالتعدد 

 

 10.03.2019 اتريخ أقصاه م الطلب حّت يقدّ 

 (046942350) ةاو فاكس اجلمعيّ  (namtaz2000@gmail) ميكن بعث الطلب عرب إمييل
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