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Qatar e-Nature
Schools Contest 2019
The 2019 Schools contest will be an interactive live
contest, in which teams have to answer questions in
order to gain points.
We invite primary schools across Qatar to run a selection process
to choose a team of 3 students, one student from each of grades
4, 5 & 6, to represent their school in the live contest qualification
rounds and at the awards ceremony.

مسابقة  Qatar e-Natureللمدارس ٢٠١٩
حية أمام الجمهور حيث سيقوم الطالب
ستكون مسابقة المدارس  2019مسابقة تفاعلية ّ
المشاركين باإلجابة على أسئلة تطرح عليهم من أجل اكتساب أكبرعدد من النقاط.
ندعو المدارس اإلبتدائية في جميع أنحاء قطر إلجراء عملية اختيار ثالثة تالميذ
من المرحلة اإلبتدائية :تلميذ من الصف الرابع ،تلميذ من الصف الخامس
وتلميذ من الصف السادس ليمثلوا المدرسة في الجوالت التأهيلية
والتصفيات النهائية للمسابقة وحفل توزيع الجوائز.

About Qatar e-Nature and
previous Schools Contests
Welcome to the Qatar e-Nature Schools contest 2019
Qatar e-Nature, a Sasol initiative, is a first-of-its-kind smartphone application
and website that highlights the rich diversity of Qatar’s environment, including
information on birds, plants, insects, reptiles, mammals, marine life, and nature
reserves found in Qatar. Sasol and Friends of the Environment Centre collaborated on the
development of this bilingual application to promote sustainable development through an
environmentally aware population.
For the past five years, Qatar e-Nature in partnership with the Ministry of Education and Higher
Education has held an annual schools contest that so far has engaged over 350 Schools and 250,000
students. Both students and teachers have enjoyed discovering nature in Qatar, and this year’s contest
once again invites students to learn more about the rich natural diversity found in Qatar through the
Qatar e-Nature app and website www.enature.qa

 ومسابقات المدارس السابقةQatar e-Nature نبذة عن

.2019  للمدارسQatar e-Nature مرحبا بكم في مسابقة

 هو أول تطبيق من نوعه للهواتف الذكية وموقع الكتروني يسلط الضوء على، مبادرة من شركة ساسول،Qatar e-Nature
 والمحميات، الحياة البحرية، الزواحف، الثدييات، الحشرات، النباتات،التنوع الغني للبيئة في قطر ويتضمن معلومات حول الطيور
العربية
 وقد تعاونت شركة ساسول مع مركز أصدقاء البيئة من أجل تطوير هذا التطبيق باللغتين.الطبيعية الموجودة في قطر
ّ
. بهدف ﻨﺸﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ من ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ،واإلنجليز ّية
 للمدارس بالتعاون مع وزارة التعليمQatar e-Nature تم تنظيم مسابقة
ّ ،وعلى مدار األعوام الخمس الماضية
 وقد استمتع الطلبة والكادر التعليمي. طالب وطالبة250,000 مدرسة و350 والتعليم العالي شاركت فيها أكثر من
 ومسابقة،من المعلّ مين والمعلّ مات على حد سواء باكتشاف معلومات جديدة والتعلّ م عن طبيعة قطر
هذه السنة أيض ًا تدعو الطالب لمعرفه المزيد عن التنوع الطبيعي الغني الموجود في قطر من خالل
www.enature.qa  والموقع الكترونيQatar e-Nature تطبيق

عميلة اختيار الطالب :






على كل مدرسة اختيار فريق بفترة ما بين  28نوفمبر  2018و 28فبراير 2019ليمثل مدرسته( .الرجاء قراءة
والتقيد بها الختيار الفريق).
القواعد واالرشادات
ّ
تقوم المدارس بإجراء عملية اختيار الطالب من بين صفوفها الدراسية بالطريقة التي تريد ويمكن االستعانة
بالموقع اإللكتروني أو بتطبيق  Qatar e-Natureكأداة.
من الممكن السماح للطالب باستخدام تطبيق  Qatar e-Natureخالل االختبار أو خالل المسابقة لتعزيز
معرفتهم ولمساعدتهم على إيجاد الجواب الصحيح.
ليتم التنسيق معه بخصوص هذه المسابقة.
تعين معلّ م مشرف
ّ
يجب على كل مدرسة أن ّ
يجب على المدارس إرسال أسماء أعضاء الفريق المشارك والمشرف قبل مساء يوم الخميس ٧ ،مارس ٢٠١٩
على البريد اإلكتروني التالي csrqatar@sasol.com :

Selection Process
•

•

•
•
•

To participate, each school must select a team to represent their school between 28
November 2018 and 28 February2019 (Please check Guidelines and Rules for more
information).
Schools can choose to conduct the selection process within their classes as they
wish, and are encouraged to use the Qatar e-Nature Application and website as a
tool.
Students can refer to the Qatar e-Nature app or website throughout the contest to
enhance their knowledge about Qatar’s Nature and to find the answers.
Each school must assign a supervising teacher that Qatar e-Nature team can
coordinate with throughout the contest.
Schools should send the participants names and contact details of their team
members and supervising teacher, before Thursday, 7 March 2019 to the following
contact: csrqatar@sasol.com

آلية المسابقة والجدول الزمني
التصفيات الربع نهائية
ستضم كل جولة  4مدارس متنافسة وستتأهل مدرسة واحدة من كل جولة إلى مرحلة النصف النهائي.
التصفيات النصف نهائية
ستضم كل جولة  4مدارس متنافسة وستتأهل مدرسة واحدة من كل جولة إلى المرحلة النهائية.
النهائي وحفل توزيع الجوائز
ستضم الجولة النهائية  4فرق تتنافس ليتم تحديد الفائزين في المراكز األولى ،الثانية ،الثالثة والرابعة .سيحصل
الفائزون على جوائز ضمن حفل تكريم لهم.

المرحلة

التاريخ

نشاطات أو اختبارات داخلية تقوم بها المدارس الختيار
ثالثة طلّ اب للمشاركة

بين  29نوفمبر  2018و 28فبراير 2019

آخر مهلة لتسجيل الطلّ اب

 28فبراير 2019

التصفيات الربع نهائية

مارس 2019

التصفيات النصف نهائية

مارس 2019

النهائي وحفل توزيع الجوائز

أبريل 2019

Contest Format & Timeline
Quarter Finals
Each round will have 4 schools competing, resulting itn one winner from each round that will
qualify for the semi-Finals.
Semi-Finals
Each round will have 4 schools competing, resulting in one winner from each round that will
qualify for the Finals.
Finals and Awards Ceremony
The final round will have the 4 finalists’ teams competing to result in the 1st, 2nd, 3rd and 4th winner.
The winners will receive prizes during the Awards Ceremony.
Phase

Date

Internal activities and contests conducted by the school
to select their representing team of 3 students

Between 29 November 2018 and 28 February 2019

Schools registration deadline

28 February 2019

Quarter-Final rounds

March 2019

Semi-Final rounds

March 2019

Finals and Awards Ceremony

April 2019

قواعد وإرشادات


ان المسابقة مقتصرة على صفوف المرحلة اإلبتدائية ،الرابع والخامس والسادس.



يمكن أن يوفّ ر موقع  www.enature.qa/samplequestionsو www.enature.qa/answers
المساعدة في عملية االختيار من خالل االستعانة بأسئلة يمكن استخدامها الجراء اختبار أولي داخلي للطالب.



تختار كل مدرسة فريق ًا من ثالثة طالب ،طالب من الصف الرابع ،طالب من الصف الخامس وطالب من الصف
السادس وأن يكون أحد الطلّ اب قطري الجنسية.



ال يحق للتالميذ الذين شاركوا العام الماضي أن يشاركوا هذه السنة.



المسجلين في المسابقة لهذا العام قد شاركوا فيها من قبل  ،تعتبر
تبين الحق ًا أن أحد الطلَ اب أوالطالبات
َ
اذا َ
مشاركة مدرستهم ملغاة.



في حال لم يتوفّ ر من تلك الصفوف المذكورة أعاله طالب قطري الجنسية حينها يعتبرهذا البند غير نافذ.



يتم اختيار طلّ اب من صفوف أخرى.
في حال لم يتوفّ ر ّ
صف من تلك الصفوف المذكورة أعاله حينها ّ



التقيد واإللتزام بمواعيد جوالت المسابقة التي سيعلن عنها الحق ًا من أجل تجنُ ب أي تأخير وفي حال
على كل مدرسة
َ
تعذَ رت المدرسة أو الفريق المشارك من الحضور لسبب ما ،وجب اإلبالغ قبل الموعد المحدد.



ال يحق ألي من الطلَ اب المشجعين لفريقهم أن يجلسوا في الصفوف األمامية أو قرب فريقهم خالل المسابقة من
أجل تجنُ ب أي تشويش على الفرق األخرى.



ستعقد جوالت التصفيات الربع نهائية على شكل مجموعات من المدراس المشاركة يتم اختيارها عشوائي ًا،
ستتنافس في كل جولة أربع فرق يتأهل منها فائز واحد من كل جولة.



ستعقد التصفيات النصف نهائية أيضا على شكل مجموعات من الفرق الفائزة في جوالت التأهل يتم اختيارها
عشوائي ًا تتأهل منها أربع فرق فائزة للتنافس في الجولة النهائية.



ً
سيتم طرح سؤال بيئي
اضافة الى األسئلة التي ستطرح في المسابقة والمأخوذة من تطبيق Qatar e-Nature
ّ
في كل جولة مأخوذ من المنهج الدراسي.



راجع تطبيق  Qatar e-Natureوموقع  www.enature.qaللتعرف على المواضيع التي ستغطيها األسئلة
خالل المسابقة.



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

Guidelines and Rules

















The Qatar e-Nature Contest is limited to the Primary level - grades 4, 5 & 6.
Qatar e-Nature can provide support in suggesting questions for a quiz that
can be used for the selection process. Sample questions and answers can be
found on the following links: www.enature.qa/samplequestions and
www.enature.qa/answers
Each school will choose a team of three students, one from each grade 4, 5 & 6, and one
of these students must be Qatari national.
Students who participated in last year contest are not allowed to participate this year.
If it transpires that a registered student has previously participated in the schools contest, the
school will be disqualified from this year’s competition.
If a school does not have a Qatari national student in one of the above mentioned grades, then the above
condition will not apply.
If a school does not have one of the grades mentioned above, then students can be selected from another
grades.
Each School most adhere to and abide by the dates of the competition, which will be announced later, in order
to avoid any delays. If the School or participating team cannot attend for some reason, they must give advance
notice.
Student supporters are not entitled to sit in the front row or near their teams during the qualifying rounds in
order to avoid distracting the other teams.
Quarter-Finals will be held in groups of randomly selected schools, 4 teams will compete at each round resulting
in one winner out of the 4 teams.
Semi-Finals will also be held in groups of randomly selected winners from the qualifying rounds resulting in 4
winning teams to compete in the Finals.
Contest questions are derived from the content of Qatar e-Nature application. There will be one environmental
question in each round related to the curriculum.
Refer to the Qatar e-Nature Application & website www.enature.qa for the content that will be covered in the
questions throughout the contest.
Please make sure you read the terms and conditions of the contest at the following link before committing to
participating in the contest: www.enature.qa/termsandconditions

الفائزون والجوائز:






ستمنح المدارس الفائزة بالمركز األول الى الرابع درع خاص.
شىرائية بقيمة  ٣٠٠٠ريال قطري.
ذهبية وقسيمة
سيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز األول ميدالية
ّ
ّ
شىرائية بقيمة  ٢٠٠٠ريال قطري.
سيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز الثاني ميدالية فضية وقسيمة
ّ
شىرائية بقيمة  ١٥٠٠ريال قطري.
سيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز الثالث ميدالية برونزية وقسيمة
ّ
سيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز الرابع قسيمة شرائية بقيمة  1000ريال قطري.

معلومات اإلتصال واإلستفسارات:
الرجاء أن تشاركونا النشاطات والصور خالل التحضيرات للمسابقة على قنوات التواصل اإلجتماعي التابعة لنا

/qatarenature
@Qatar_eNature
@QatareNature

للمزيد من المعلومات واالستفسارات يرجى االتصال بنا على:
البريد االلكترونيcsrqatar@sasol.com :
هاتف4407 7378 :
جوال5581 6353 :

Winners and Prizes
•
•
•
•
•

Trophies will be presented to the winning schools from
first to fourth place.
First place winners will be awarded Gold medals and a
voucher worth QR 3000 each.
Second place winners will be awarded Silver medals and
a voucher worth QR 2000 each.
Third place winners will be awarded Bronze medals and
a voucher worth QR 1500 each.
Fourth place winners will be awarded a voucher worth
QR 1000 each.

Contact Us
Please share your schools activities and photos related to preparation
for the contest on our social media Channels:
/qatarenature
@Qatar_eNature
@QatareNature
For any questions or information please contact us on the following:
Email: csrqatar@sasol.com
Phone: 4407 7378
Mobile: 5581 6353
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