
 

 

 

 

 

 لحضرة: 

 مدير/ة املدرسة املحترم/ة، 

 املحترمين/ات، لغة العربيةالومعلمي/ات  لغة العربيةالمركز/ة  

الب األعّزاء ات/أولياء األمور املحترمين
ّ
 ، الط

 ،ورحمة هللا وبركاته الّسالم عليكم

ا من مبدأ املسؤولية تجاه لغتنا العربية باعتبارها محوًرا مركزًيا في بناء هويتنا الوطنية العربية،  
ً
انطالق

 -وحرًصا مّنا على تذويتها في البنية املعرفية لطالبنا في املجتمع العربي، بادر مركز القاسمي للتربية والثقافة 

لقطري لُرّواد املطالعة والقراءة لطالب املدارس االبتدائية، كلّية القاسمي للهندسة والعلوم بإطالق املشروع ا

سوة بمسابقة الرياضيات القطرية التي يقوم عليها مركز القاسمي للتربية والثقافة
ُ
كلّية القاسمي -وذلك أ

 للهندسة والعلوم منذ سنوات عديدة.

 

 :برنامجأهداف ال .1

 خلق جيل ُمِحّبٍّ للقراءة واملطالعة. -

 واألخالق التربوية عند الطالب من خالل القصص املعطاة.زرع القيم  -

 خلق روح التحّدي والتنافس من خالل املشاركة في املسابقة. -

 تعزيز فهم املقروء، وإكساب األدوات واملهارات في تحليل النص، وإدراك ما وراء املعنى. -

 

 :برنامجكيفية عمل ال .2

الب املشللللللللللللترك  .1
ّ
 ،واضلللللللللللليع املطلوبةاملتحوي  واسلللللللللللل لة، قصللللللللللللص 5كراسللللللللللللة تحوي  علىيحصللللللللللللل الط

 حلول.الو  ،رشاداتال و 

الب  .2
ّ
حصللل  تيال راسللةلكسللابقة خالل العام الدرايللايس املسللابقة في مواّد ممتارة من المليتقدم الط

م للطالب  شللللللللللللللرة فيها ت  اعليه
ّ
الب. تسللللللللللللللل

ّ
وعنوان البريد  ،وأرقام الهواتفسللللللللللللللابقة، صلللللللللللللليل املاالط

 ت.نترنعلى ال  مجبرناوعنوان موقع ال ،االلكترو ي

 

 

 

 



 

 

 

 انطالق عملية التسجيل للبرنامج  .3

أهدافه يسلللللللللللّرنا اس مركز ال اسلللللللللللمي رنامج و تسللللللللللللي  الضلللللللللللوء ع   لبعن ابعد عرض نبذة  تعريفية 

سجيلللتربية والث افة  
ّ
 للبرنامج . إعالمكم عن بدء الت

ت ا معد البرنامج اف      الصلللللللللللّ
ّ
ت الث الب من الصلللللللللللّ

ّ
 . 2021-2020ّدراسللللللللللل ي للعام ال لسلللللللللللا  للط

سلللل بفذ بجلة ةديدة وتلا يماملللليا م  اصويللللاا الدللللحية اس البال ، ون ذا يم الدمج بين الطري ة و 

املحوسللللبة والطري ة الد ليدية.  يك يمكن للمدرسللللة امللللتراا  الن ا باملسللللار املحوسلللل  او مسللللار 

 كداب وفسخة مجوسبة.

 املساب ة: تعليمات وإرما ات .4

جرى املسلللللللابقة في
ُ
املدرسلللللللة. املسلللللللابقة عن طريق إبالغ املشلللللللتركدن بموعد  ويتمشلللللللهر شلللللللبا   ت

شللللبيهة بنم  األسلللل لة  سللللت ون . بعليها الطالتي حصللللل ال برنامجال كراسللللة مواّد محددة منفي املسللللابقة 

  األس لة املوجودة في الكراسة.

 

 ةوائز ومها ات: .5

 على جائزة ت ّوق. قةفي املساب يحصل كل طالب مت ّوق  .1

قدم  .2
ُ
.ت

ً
الب الذين ي ون أداؤهم جّيدا

ّ
 شهادات تقدير لنمبة كبدرة من الط

قام احت االت في مؤسللللللللللسللللللللللات القاسللللللللللمي ن أو في مدارسللللللللللهم لتكريم املت وقدن وتوز ع الجوائز  عد  .3
ُ
ت

زين بنتائج طالبهم.و  النتهاء من فحص املسابقةا
ّ
 بعد إبالغ املرك

 

 :ورسوم اصمتراا كيفية اصمتراا .6

 ج برناميشلللللللللللللترك في ال .1
ً
عبة، والطالب الراكبون في املشلللللللللللللاركة. يحّبذ جدا

ُ
الب املمتازون في كل شللللللللللللل

ّ
الط

 على املشاركة ألّن ذلك سيحّ زهم على االجتهاد 
ً
الب من ذوي التحصيل املتوس  أيضا

ّ
تشجيع الط

 ومحبة املوضوع. 

 شيقل. 120تبلغ رسوم االشتراك في البرنامج عن كل طالب  .2

، رقم الهوية، عبر الراب  املرفق ادناه ويتضمن االسم الثالثيتعب ة نموذج اشتراك املدرسة  .3

 الصف، رقم الهاتف.

 

 لنموذج اشتراك املدرسة يرجى الضغ  هنا

 

 

http://sitox.qse.co.il/files/SiteoxQSE_AR/Articles/Documents/2020/123.pdf


 

 

 

  -األرقام االتية سملزيد من االست سار حول املوضوع يرجى التواصل على  .4

. 04-6286911   ،04-6286914 

 -او عن طريق البريد االلكترو ي الخاص بالبرنامج س

roaadq@eduqasemi.com       

الب** 
ّ
ز  هوواملركز املشللللللللللتركدن  حلقة الوصللللللللللل بدن الط

ّ
أو من ينوب عنه في ت عيل في املدرسللللللللللة لغة العربية المرك

الب ... واملشاركة باملسابقة قصص والكراساتن توز ع المعه  شأفي املدرسة، يتم التنسيق برنامج ال
ّ
 وتح دز الط

 اس إنجاح هذا العمل ولكم الشكر الجزيل
ً
 يسّرنا أن يكونوا لبا عونا

 


