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 ات املحترم/ةز/ة الرياضي  حضرة مرك

 محترم/ةـبواسطة مدير/ة املدرسة ال

 بة وبعد،ة طي  تحي  

اتبطولةّ ةّّالرياضي  ابعةالقطري   2017-2018ّعشرةّالس 
  

نا أن نعلم حضرتكم أن التسجيل   14.9.2017يبدأ يوم الخميس  السابعةّعشرةة ات القطري  لبطولة الرياضي  َيُسر 

هم . 14.12.2017 وينتهي يوم الخميس 
َ
 من تنظيم البطولة إلى تعزيز ف

ُ
بَنهِدف

 
تطوير إلى ، و املنهاج الدراس ي   لـمواد   الطّل

ها، القدرة و ات لديهم، الرياضي   القدرات
 
اءة وشريفة. منعلى مواجهة مسائل غير مألوفة وحل  خّلل منافسة بن 

 

تها ّموعدّالبطولةّوماهي 

ات ياضي  راس ي  واآلخر  البطولة عبارة عن مشروع سنوي في الر 
 مسائل تفكيرية حول يتمحور قسم منه حول الـمنهاج الد 

 :يشمل اختبارات على مرحلتينو 

 يُ  محوسب اختبار 
 
مشابهة ، دة الخياراتة متعد  نموذجي  ن أسئلة تضم  ية للبطولة، من العّلمة النهائي   30ل %شك

اني البطولة اختبارألسئلة من 
 
 .2018.02.10 موعد االختبار املحوسب سيكون . ومساعدة على التحضير له  الث

 انيالبطولة  اختبار
 
ّّ)قدّيكونّهناكّتغييرّأوّإضافة20.4.2018ّّر إجراؤه يوم الجمعة واملقر   الث ام 

  .(أي 
 
 االختبار ليشك

ته مدو  ،ة جديدةإضافة إلى مسائل تفكيري   يشمل تمارين ومسائل حول املنهاج الدراس ي  و  ،ةهائي  من العّلمة الن   %70

ألسئلة نموذج االختبار املحوسب، والقسم اآلخر مشابه  امشابه ه سيكون تاسئلساعة ونصف. قسم من عادة 

 .)الخامسة عشرة والسادسة عشرة(حضير أو الواردة في البطولتين األخيرتين ألسئلة من االختبارات الواردة في كتاب الت  

  ب من
 

ّل
 
ّالبطولة للط

 
اسع، – الثالث

 
الِب ورسوم االشتراك  الت

 
مر ن لكل  مرحلة(كتاباّش  )تشمل  100 للط  للت 

 مرفق  من مدارسكم قدر املستطاع اسنجتهد أن تجري البطولة قريب( 
 
اغبة باستضافة البطولة(. ملف  تسجيل للمدارس الر 

 ا ّجدًّ بمركز لـمساعدة  هناك: هام 
 

ة الطّل  .من خّلل الهاتف، اإليميل، وموقع الجمعي 

 ا ّجدًّ ّهام  سجيل !
 
رالت

 
ى تاريخ  املتأخ

الب النهائي  15.02.2018يستمر  حت 
 
ة هي ،  وفي هذه الحالة تكون عّلمة الط

تي ستكون لها نسبة 
 
انية وال

 
ع جميع املدارس على انهاء  %70بدال من  %100عّلمته في املرحلة الث نحن نشج 

سجيل قبل 
 
بلكي يستفيد  14.12.2017الت

 
 .من عّلمتهم في االختبار املحوسب الطّل

ّةّالعمليّ 
 
ّسجيلت

 تمام عملي  إل
 
 سجيل يرجى:ة الت

  ّلب القائمة املحوسبةاملدرسة، و املحوسب بتفاصيل موذج الن  تعبئة
 
 .ةموقع الجمعي  واملوجودة جميعها على  للط

  ة إبداع في بنك البريد: كود بنك دفع رسوم االشتراك ورقم  001، رقم الفرع 09بواسطة تحويلة إلى حساب جمعي 

ةأو عبر البريد   046942350فاكس حويل إلى نسخة من مستند الت   وإرسال. 2626933الحساب   اإللكتروني  للجمعي 

namtaz2000@gmail.com  سوم بشكل  فع في االستمارة املحوسبة على املوقع،، وتعبئة تفاصيل الد دفع الر 
ُ
ت

  جماعيّ 
 
 .ونوعّالبطولةكتب عليها اسم املدرسة يُ  ،ة املشاركين بواسطة تحويلة واحدةلكاف
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ة  بالبطولةلّلستفسار عن كل ما يتعلق  صال بمكتب الجمعي 
 
-)األحد 0587369668، 6319262-04، ُيرجى االت

اعة ا ال 13:00حتى  8:30لخميس من الس  صال على جو 
 
اعة، 0522816747( يمكن أيضا االت حتى 16:00 )من الس 

واصل (، و 20:00 ة.عبر اإليميل  يمكن الت   1أو موقع الجمعي 
 

 
 

 

 

عةّلهذاّالعامّاستناداّلتجاربناّوالقتراحاتّاملدارسّ
 
ّاملشاركةتغييراتّمتوق

 

  ة.استمارة محوسبة على موقع الجمعي  تتم  تعبئة تفاصيل دفع الرسوم في 

  ب جميعسيحصل
 

 .(مع تافصيله/ها هشهادة لكل طالب/ –للمدرسة  pdfترسل كملف ) الـمشاركين على شهادة اشتراك الطّل

  ى  البطولةاملدارس املشاركة في البطولة يمكنها الحصول على كتب ب املدرسة بخصم حت 
 

ّل
ُ
عر  %50لكافة ط من الس 

ة  ر نسخ إضافي 
 
ة موجودة في حال توف صال بمكتب الجمعي   -الر سمي )اإلمكاني 

 
 (االأولوية - ةلّلستفسار ُيرجى االت

  غير نموذج االمتحان ،  تفاصيل في املوقع. –في بعض االمتحانات، ستتم  االجابة عن االسئلة على نموذج خاص 

 .تها وثبوتها ة في بعض االمتحانات لتحسين مصداقي   ستتم  إضافة أسئلة تجريبي 

 ا كما في بطوالت إبداع األخرى، سيتم  هذا العام ببأكبّرعددّمنّتكريم املدارس املشاركة  أيض 
 

 .الطّل
 

ّمّلحظاتّ:
 

  سجيل
 
، والعن طريق املدرسة  جماعيّ الت سجيل ودفع  يوجد تسجيل فردي 

 
ز الـموضوع.ويتم  الت

 
 الر سوم عن طريق مرك

  ب)ّي ّفردالفوز هو
 

)املدارس التي تحصل على أعلى مجموع ّوجماعيّ ا(  الذين يحصلون على أعلى العّلمات قطري   الطّل

 نقاط(.

 املدارس  
 
 ال

 
  حضير لها بأسرع ما يمكن.سجيل كاملة يتم إرسال كتب الت  تي تنجز عملية الت

   غييرات ستكون هناك بعض الت 
 
 فيفة على مبنى قسم من االمتحانات.الط

  من موقع نمتاز  ملف شرح لألهليمكن تنزيلwww.namtaz.com )مرفق هنا أيضا( 

  
 
ّسجيل الت

 
بمرهون بعدد  راملتأخ

 
 .ةوقد يكون هناك دفع رسوم إضافي   الطّل

   ة االستئناف على النتائج يكون من خّلل آلي 
 
 تائج.ة في موقعنا وتبعث للمدارس املشاركة عند إعّلن الن  مفصل

  ّآخر موعد
 
 .2017.12.24على قوائم املشاركين سيكون بتاريخ  عديّلتللت

 اتقتراح استضافة بطولة مرفق ملف ا ابعةة القطري   الرياضي   .للمدارس املشاركة عشرة الس 

ّ( www.namtaz.com)  نرجّوزيارةّموقعنا ّابقةّولّلطّلعّعلىّاملستجداتملعاينةّنماذجّالبطوالتّالس 
 

 مع فائق االحترام

  إبداعة جمعي   - البطولةطاقم 

                                                 

 1 *   الب النهائي
 
تي ستكون لها نسبة في هذه الحالة تكون عّلمة الط

 
انية وال

 
ع جميع . %70بدال من  %100ة هي عّلمته في املرحلة الث نحن نشج 

سجيل قبل 
 
بلكي يستفيد  14.12.2017املدارس على انهاء الت

 
 .من عّلمتهم في االختبار املحوسب الطّل

 

ةتواريخّ سجيلهام 
 
عديل على القوائم –14.12.2017ّ :: نهاية الت  24.12.2017ّّ :نهاية الت 

 
 
سجيل املتأخ

 
 15.02.2018 ىحت   *رالت

 20.04.2018 :موعد االختبار الثاني  - 1.2.2018 :املحوسبر موعد االختبا
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14.09.2017 

 ات األهل املحترمين،حضر 

 بة وبعد،ة طي  تحي  

اتبطولةّ ةّّالرياضي  ابعةالقطري  2017ّ-2018عشرةّّالس 
ّةمعلوماتّأساسيّ 

ُل َمعرفة العلماء بها محور الـمفاضلة بين األمم،  
 
شك

ُ
ة وت ات أساس العلوم التطبيقي  ل الرياِضيَّ

 
شك

ُ
وقد جاءت بطولة ت

ي التفكير وتقو  ات، املمتد  الرياضي   نم 
ُ
مان، لتشحذ العقل وت ة، ي املهارات الرياضي  ة على ما يقارب العقدين من الز 

ج  
َ

ش
ُ
بعند  املثابرة واإلصرارع روح وت

 
ٍّ املسائل الرياضية بنجاعة  مهارة حل   ولتكسبهم ،الطّل

ٍّ إيجابي 
في جو  تنافس ي 

. وال زال مشروع  اءٍّ
تي ةاءالبن   والـمّلحظاِت ة دود اإليجابي  بفضل الر   مستمر   البطولة في تطور  وبن 

 
 ت ال

 
مين صلنا من املعل

بو 
 

  الطّل
 
ن ويزيد.  ال ينفك   ذيواألهل، وبفضل طاقم إبداع ال  ُيحس 

ّةّالبطولةماهيّ 

ات مشروع سنوي   هيالبطولة  ياضي  راس يّ  يشمل في الر 
  :اختبارات على مرحلتين وفيه ةمسائلّتفكيريّ ّو الـمنهاجّالد 

 % ل
 
شك

ُ
دة الخيارات، ُمعظمها  30األولى ُمحوسبة ت

ة متعد  ن أسئلة نموذجي  الب، تتضم 
 
ة للط من العّلمة النهائي 

ة ألسئلة اختبارات البطولة مشابهة هائي  حوسب  الن 
ُ
َرة هذا العام. االختبار امل رَّ

َ
ق
ُ
 .01.02.2018يوم الخميس  يكون امل

  ر إجراؤها يوم الجمعة رَّ
َ
ة( واملق ة )كتابي  حريري 

 
ّتغييرّأوّإضافة 20.4.2018والثانية ت ّهناك ّيكون ّّ)قد ام 

 .(أي 

ل %
 
دة الخيارات، وستشك

ة للبطولة، مدة االمتحان  70وستشمل أسئلة مفتوحة وأخرى متَعد  من العّلمة النهائي 

 ساعة ونصف في العادة.

  نة م100رسوم االشتراك عن كل طالب  لهذه الس   .ر ن مع نماذج كاملة لكل  مرحلة(ش )تشمل كتابا للت 

  بمركّزملساعدةّهناك
 

 املوقع.و ، عبر الهاتف واإليميلاملوضوع  مرشديمن قبل  الطّل

  ةأعلى كتاب مجاني  أو  مشاركطالب يحصل كل  .كثر، تحوي نماذج المتحانات سابقة او مواد  تمر ن إضافي 

  و ة. )عن طريق املدرسة( وليست فردي   ةجماعيّ املشاركة في البطولة 
 
 يتم الت

 
 موضوعز/ة سجيل لدى مرك

ّ.14.12.2017حتىّتاريخّّاتالرياضي  
 

ّسيّرالبطولةّ

  تائج وإرسالها تحليل الن   ومن ثم   بطريقة ُمحوسبة، فحص جميع نماذج االمتحانات يتم   االختباراتبعد إجراء

 
 
 زي املوضوع في املدارس املشاركة.ملرك

 

زين ّتكريمّالـمتمي 

ة )للمدارس( بحسب تحصيل  ب( والجماعي 
َ

ّل
 
ة )للط تائج واملراتب الفردي  بيتم  تدريج الن 

 
واملدارس. يحصل  الطّل

ب
 

ة و  الطّل ة على كؤوس وشهادات تقديري  بالفائزون بمراكز قطري 
 

ة على شهادات  الطّل الفائزون َبمراِتب مدرسي 

ة، ويحصل جميع  بتقديري 
 

ة اشتراك. يحق  لألهل االعتراض على نتيجة البطولة عن الـُمشاركين على شهاد الطّل

ة ح في موقع الجمعي  ز املوضوع فقط من خّلل نظام املراجعات املوض 
 
 .طريق مرك

ّ( www.namtaz.com)  نرجّوزيارةّموقعنا
 
ابقةّولّلط ّاتّلعّعلىّاملستجد ّملعاينةّنماذجّالبطوالتّالس 

 

 مع االحترام

 ة إبداعجمعي   -طاقم البطولة

http://www.namtaz.com/

