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 مقدمة

حث بهدف في قطر  بتدائيةاإل المدارسجميع  مسابقة هذا العام شمل. ست1028للمدارس  Qatar e-Natureمرحبا بكم في مسابقة 

 Qatar e-Natureفي قطر من خالل تطبيق  الموجود البيئيالتنوع م المزيد عن الغنية وتعل  كتشاف طبيعة قطرالطالب على ا

               www.enature.qa والموقع اإللكتروني

 

 السابقة المدارس ومسابقات Qatar e-Natureنبذة عن 

Qatar e-Nature،يسلط الضوء على موقع الكتروني وأول تطبيق من نوعه للهواتف الذكية هو  ، مبادرة من شركة ساسول

، والمحميات الحياة البحرية، الزواحف ،الثدييات ،الحشرات ،النباتات ،رالطيو ويتضمن معلومات حول قطر في بيئةللالتنوع الغني 

ة باللغتين العربي  ساسول مع مركز أصدقاء البيئة من أجل تطوير هذا التطبيق شركة الموجودة في قطر. وقد تعاونت  الطبيعية

 .لمجتمع بالبيئةالمساهمة في توعية ل اخال من مةالمستدالتنمية انشر بهدف  ،ةليزي  جواإلن

 التعليم والتعليم العاليوزارة بالتعاون مع للمدارس   Qatar e-Natureمسابقة تم  تنظيم ،الماضية األعوام األربعوعلى مدار 

على حد  ماتمين والمعل  التعليمي من المعل  كادروال لبة. وقد استمتع الطوطالبة طالب 150،000مدرسة و 050شاركت فيها أكثر من 

 في نهايةيقام عالن عن الفائزين وتكريمهم خالل حفل توزيع جوائز م عن طبيعة قطر وتم اإلسواء باكتشاف معلومات جديدة والتعل  

 مسابقة. كل 

 

 Qatar e-Nature 1028مسابقة 

ين المشارك الطالبقوم يسحيث  جمهورالأمام  ةوحي  ة على شكل مسابقة فوري  مسابقة تفاعلية جديدة  1028ستكون مسابقة المدارس 

 النقاط. عدد من أكبرمن أجل اكتساب  مباشرةم تطرح عليهسئلة فوراً على أ  ةجاباإلب

ذ تلمي ،: تلميذ من الصف الرابعمن المرحلة اإلبتدائية ثالثة تالميذختيار اجميع أنحاء قطر إلجراء عملية  في بتدائيةاإلالمدارس ندعو 

في   ليمثلوا المدرسة في األعوام السابقة في المسابقة،على أن ال يكونوا قد شاركوا  تلميذ من الصف السادسو من الصف الخامس

 وحفل توزيع الجوائز.  للمسابقة النهائيةات التصفيالتأهيلية وجوالت ال

 

  سابقةمال آليات

 8102 فبراير 21تى ح 7102ديسمبر  3من  المدارس في الطالب ختياراعميلة 

o  الرجاء قراءة القواعد واالرشادات والتقي د ليمثلها. من المرحلة اإلبتدائية على كل مدرسة اختيار فريق من ثالثة طالب(

 بها الختيار الفريق(.

o بالموقع  ستعانةاإليمكن . بالطريقة التي تريد الدراسية صفوفها من بين الطالب اختيار المدارس بإجراء عملية تقوم

تقيمها المدرسة يمكن أن  ختباراتا في استخدامهاو االسئلة بعض لطرح Qatar e-Nature تطبيق ب اإللكتروني أو

 .  فريق الطلبة الممثل لهالتحديد 

http://www.enature.qa/


o ع من الموق الستخدامها كإختبار للتالميذ نة من األسئلةاإلستعانة بعي  ايضاً  تستطيع المدارس

www.enature.qa/samplequestions  وبعد تصحيح اإلختبارات يمكن اختيار الطالب الذي حصل على أعلى ،

 درجة ليمثل المدرسة.

o لتصحيح المسابقة على الرابطاألجوبة الصحيحة  تجدون www.enature.qa/answers. 

o  تطبيق من الممكن السماح للطالب باستخدامQatar e-Nature .خالل اإلختبار لمساعدتهم على إيجاد الجواب الصحيح 

o  التنسيق معه بخصوص هذه المسابقة ليتم  م مشرف معل   أن تعي ن كل مدرسةعلى. 

o إلى الفريق المنسق   1028مارس 2 الخميسمساء يوم  قبلوالمشرف  ال أسماء أعضاء الفريقيجب على المدارس ارس

 csrqatar@sasol.comللمسابقة على البريد اإلكتروني التالي : 

   

 نهائيةربع التصفيات ال

o  نصف النهائيمرحلة الكل جولة إلى  من ةواحدمدرسة  تأهلتوسمدارس متنافسة  4ستضم كل جولة. 

 نهائية نصفال تصفياتال

o  المرحلة النهائية من كل جولة إلى ةواحد مدرسةتأهل تمدارس متنافسة وس 4ستضم كل جولة.  

 وحفل توزيع الجوائز النهائي

o  الثالثة والرابعة  ضمن حفل لتكريم ، الثانية، الفائزين في المراكز األولىليتم تحديد تتنافس فرق  4ستضم الجولة النهائية

 .كبار الشخصيات والصحافة يحضره  توزيع الجوائزالفائزين و

 

 الزمني  الجدول

 التاريخ المرحلة

ثالثة ختيار اللمدارس ا ة تقوم بهاداخلي اتاختبارنشاطات أو 
ب للمشاركة  طال 

 1028فبراير  25و 1022 ديسمبر 2بين 

ب آ  1028فبراير  25 خر مهلة لتسجيل الطال 

 1028مارس  التصفيات الربع نهائية

 1028مارس  التصفيات النصف نهائية

 1028أبريل  النهائي وحفل توزيع الجوائز

 

 

 إرشاداتقواعد و

 والسادس.، الرابع والخامس ةالمرحلة اإلبتدائي ن المسابقة مقتصرة على صفوفا 

   موقع ر يمكن أن يوفwww.enature.qa/samplequestions   االستعانةمن خالل في عملية االختيار  المساعدة 

  .داخلي للطالب أولياختبار  سئلة يمكن استخدامها الجراءبأ

 من الصف السادسوطالب من الصف الخامس طالب ، الرابع الصفمن طالب ، طالب ةمن ثالث اً كل مدرسة فريق تختار 

ب قطري الجنسيةو أن ال يكونوا قد شاركوا في األعوام السابقة في المسابقة على  .أن يكون أحد الطال 

 هذا البند غير نافذ. ه طالب قطري الجنسية حينها يعتبرفي حال لم يتوف ر من تلك الصفوف المذكورة أعال 

  ب من صفوف أخرى. صف  في حال لم يتوف ر  من تلك الصفوف المذكورة أعاله حينها يتم  اختيار طال 

 التصفيات النهائية والنصف  .التي سيعلن عنها الحقاً مواعيد جوالت المسابقة فراد فريقها بمسؤولة عن التزام أ كل مدرسة(

 نهائية(.
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  يتم اختيارها عشوائياً، ستتنافس في كل  المشاركة مدراسالات من على شكل مجموع نهائيةالربع  التصفياتستعقد جوالت

 .من كل جولة يتأهل منها فائز واحد فرق أربعجولة 

 عشوائياً  اأيضا على شكل مجموعات من الفرق الفائزة في جوالت التأهل يتم اختياره ةنهائيالنصف  التصفيات ستعقد

 أربع فرق فائزة للتنافس في الجولة النهائية.   تتأهل منها

  من تطبيق والمأخوذةاألسئلة التي ستطرح في المسابقة اضافًة الى Qatar e-Nature  سيتم  طرح سؤال بيئي في كل

 جولة مأخوذ من المنهج الدراسي.

 تطبيق  راجعNature-Qatar e  وموقعure.qawww.enat األسئلة خالل  اي ستغطيهمواضيع التللتعرف على ال

 المسابقة.  

  :يرجى قراءة الشروط العامة للمشاركة على الرابط التالي قبل االلتزام بالمشاركة في المسابقة
www.enature.qa/termsandconditions  

 

       
 

 :الفائزون والجوائز

 درع خاص الى الرابع رس الفائزة بالمركز األولاستمنح المد. 

  لاير قطري 4000 ة بقيمةقسيمة شىرائي  وة دالية ذهبي  ن بالمركز األول ميزيالفائكل فرد من سيمنح.  

 قطريلاير  0000 ة بقيمةقسيمة شىرائي  و فضيةميدالية  ثانيسيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز ال. 

 لاير قطري 1000 ة بقيمةقسيمة شىرائي  وبرونزية ميدالية  ثالثسيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز ال. 

  لاير قطري 2000 ة بقيمةقسيمة شىرائي  سيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز الرابع. 

 

 

 :واالستفساراتتصال معلومات اال

 جتماعي التابعة لناعلى قنوات التواصل اإلللمسابقة  اتالتحضيروالصور خالل  النشاطات وناتشاركأن الرجاء 

 >.(put social media logos)ك وتويتر وانستغرام فيسبو<

 :للمزيد من المعلومات واالستفسارات يرجى االتصال بنا على

                                                                                                                         info@enature.qaالبريد االلكتروني: 

csrqatar@sasol.com                                                                                                   

  44022028 هاتف:  

 55821050 :جوال  
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