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 مقدمة
مرحبا بكم في مســابقة Qatar e-Nature للمدارس ٢٠١٧. ستشــمل مســابقة هذا العام جميع 

المــدارس االبتدائيــة في قطر بهدف حث الطالب على اكتشــاف طبيعــة قطرالغنية وتعّلم المزيد 

عــن التنــوع البيئــي الموجود في قطر من خــالل تطبيق Qatar e-Nature والموقع ا�لكتروني 

.www.enature.qa
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نبذة عن Qatar e-Nature ومسابقات
المدارس السابقة

Qatar e-Nature هــو أول تطبيق من نوعــه للهواتف الذكية وموقع 
الكترونــي يســلط الضوء على التنوع الغنــي للبيئة في قطر ويتضمن 

معلومــات حول الطيور، النباتات، الحشــرات، الثدييات، الزواحف والحياة 
البحرية الموجودة في قطر. وقد تعاونت شــركة ساســول مع 

مركــز أصدقــاء البيئة من أجل تطوير هذا التطبيــق باللغتين العربّية 
وا�نجليزّية، بهدف نشــر التنمية المستدامة من خالل المساهمة في 

توعية المجتمع بالبيئة.

وعلــى مدار ا¶عوام الثالث الماضية، تّم تنظيم مســابقة
Qatar e-Nature  للمــدارس بالتعاون مــع وزارة التعليم والتعليم 

العالي شــاركت فيها أكثر من ٣٥٠ مدرســة و٢٥٠,٠٠٠ طالب وطالبة. وقد 
اســتمتع الطلبــة والكادرالتعليمي مــن المعّلمين والمعّلمات على 

حد ســواء باكتشــاف معلومات جديدة والتعّلم عن طبيعة قطر وتم 
االعــالن عــن الفائزين وتكريمهم خالل حفــل توزيع جوائز أقيم في نهاية 

المسابقة. 
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٢٠١٧ Qatar e-Nature مسابقة 
ســتكون مســابقة المدارس ٢٠١٧ مســابقة تفاعلية على شــكل مسابقة فورّية وحّية أمام 

الجمهور حيث ســيقوم الطالب المشــاركين با�جابة  فوراً على أســئلة تطرح عليهم 
مباشــرة من أجل اكتســاب أكبرعدد من النقاط. 

ندعــو المــدارس االبتدائيــة في جميع أنحاء قطر �جراء عمليــة اختيار ثالثة تالميذ من 
المرحلــة ا�بتدائيــة: تلميــذ من الصف الرابع، تلميذ مــن الصف الخامس وتلميذ من 

الصف الســادس خالل شــهر فبراير ٢٠١٧ ليمثلوا المدرســة في جوالت التصفية 
للمســابقة التي ســتعقد في مارس ٢٠١٧. وســتقام التصفيات النهائية للفائزين 

فــي الجوالت التأهيلية وحفل توزيع الجوائزخالل شــهر أبريل ٢٠١٧.
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عميلة اختيار الطالب في المدارس من
1 ديسمبر 2016 حتى 28 فبراير 2017

●    علــى كل مدرســة اختيار فريق من ثالثة طــالب من المرحلة ا�بتدائية 

ليمثلهــا. (الرجــاء قراءة القواعد واالرشــادات والتقّيد بها الختيار الفريق).

●    تقــوم المــدارس بإجراء عملية اختيار الطالب من بين صفوفها الدراســية 

بالطريقــة التي تريد. يمكن االســتعانة بالموقــع ا�لكتروني أو بتطبيق  
Qatar e-Nature لطرح بعض االســئلة واســتخدامها في اختبارات يمكن 

أن تقيمها المدرســة لتحديد فريــق الطلبة الممثل لها.  

●    تســتطيع المدارس ايضًا ا�ســتعانة بعّينة من ا¶ســئلة الستخدامها كإختبار 

 ، www.enature.qa/samplequestions للتالميــذ من الموقع
وبعــد تصحيــح ا�ختبارات يمكن اختيــار الطالب الذي حصل على أعلى درجة 

المدرسة. ليمثل 

●    تجــدون ا¶جوبــة الصحيحة لتصحيح المســابقة على الرابط 

     www.enature.qa/answers علمــًا أنــه ال يمكــن الدخول إلى هذا 
الرابط من خالل الموقع مباشــرة.

●    من الممكن الســماح للطالب باســتخدام التطبيق أو موقع 

    www.enature.qa خالل ا�ختبار لمســاعدتهم على إيجاد الجواب 
الصحيح.

●    على كل مدرســة أن تعّين معّلم مشــرف ليتّم التنســيق معه بخصوص 

المسابقة. هذه 
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  يرجى المالحظة

يجب على المدارس ارســال أســماء أعضاء الفريق والمشرف 
قبل مســاء يوم الخميس ٢ مارس ٢٠١٧ إلى الفريق المنســق 

للمســابقة على البريد اإلكتروني التالي:
csrqatar@sasol.com

٥



التصفيات الربع نهائية
●     ســتضم كل جولة ٤ مدارس متنافســة وســتتأهل مدرسة واحدة من 

كل جولة إلــى مرحلة النصف النهائي.

التصفيات النصف نهائية
●    ســتضم كل جولة ٤ مدارس متنافســة وســتتأهل مدرسة واحدة من 

كل جولة إلــى المرحلة النهائية.

النهائي وحفل توزيع الجوائز
●    ســتضم الجولــة النهائيــة ٤ فرق تتنافــس ليتم تحديد الفائزين في 

المراكــز ا¶ولــى، الثانية، الثالثة والرابعة  ضمــن حفل لتكريم الفائزين 
وتوزيع الجوائز.

الجدول الزمني والمکان
●    ١ ديســمبر ٢٠١٦ - ٢٨ فبراير ٢٠١٧: ســتقوم المدارس بنفســها بإجراء 

عمليــة اختيار طّلابها.
●   ٢٨ فبراير ٢٠١٧: آخر موعد للتســجيل.

●    مــارس ٢٠١٧: التصفيات الربــع نهائية والنصف نهائية.

●    أبريــل ٢٠١٧: التصفيــات النهائيــة وحفل تكريم الفائزين.
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قواعد وإرشادات
●    الرجــاء المالحظة أن المســابقة مقتصرة علــى صفوف المرحلة ا�بتدائية.

●    يمكن أن يوّفر موقع www.enature.qa/samplequestions  المســاعدة  في عملية 

االختيار من خالل االســتعانة بأســئلة يمكن اســتخدامها الجراء اختبار أولي داخلي للطالب. 

●    تختــار كل مدرســة فريقــًا مــن ثالثة طالب، طالب من الصــف الرابع، طالب من الصف الخامس 

وطالب من الصف الســادس على أن يكون أحد الطّلاب قطري الجنســية.

●   فــي حــال لــم يتوّفر من تلك الصفــوف المذكورة أعاله طالب قطري الجنســية حينها يعتبرهذا البند 

غير نافذ. 

●    فــي حــال لــم يتوّفــر صّف من تلك الصفوف المذكورة أعاله حينهــا يتّم اختيار طّلاب من صفوف 

أخرى.

●    كل مدرســة مســؤولة عن التزام أفراد فريقها بمواعيد جوالت المســابقة التي ســيعلن عنها الحقًا. 

●    ســتعقد جوالت التصفيات الربع نهائية على شــكل مجموعات من المدراس المشــاركة يتم 

اختيارها عشــوائيًا، ســتتنافس في كل جولة أربع فرق يتأهل منها فائز واحد من كل جولة.

●    ســتعقد التصفيــات النصــف نهائية أيضا على شــكل مجموعات مــن الفرق الفائزة في جوالت التأهل 

يتــم اختيارهــا عشــوائيًا تتأهل منها أربع فرق فائزة للتنافــس في الجولة النهائية.  

●    اضافًة الى ا¶ســئلة التي ســتطرح في المســابقة والمأخوذة من تطبيق Qatar e-Nature ســيتّم 
طرح ســؤال بيئي في كل جولة مأخوذ من المنهج الدراســي.

●    راجــع تطبيــق Qatar e-Nature وموقــع www.enature.qa للتعرف على المواضيع التي 

ســتغطيها ا¶سئلة خالل المسابقة.  
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 الشروط العامة للمشارکة
يرجى قراءة الشــروط العامة للمشــاركة على الرابط التالي 

قبل االلتزام بالمشــاركة في المسابقة:
 www.enature.qa/termsandconditions
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 الفائزون والجوائز:
 

●    ســيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز االول ميدالية ذهبية وقســيمة 

شــرائية بقيمة ٤٠٠٠ ريال قطري.

●    ســيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز الثاني ميدالية فضية وقســيمة 

شــرائية بقيمة ٣٠٠٠ ريال قطري.

●    ســيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز الثالث ميدالية برونزية وقســيمة 

شــرائية بقيمة ٢٠٠٠ ريال قطري.

●    ســيمنح كل فرد من الفائزين بالمركز الرابع قســيمة شــرائية بقيمة ١٠٠٠ 

ريال قطري.
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معلومات االتصال واالستفسارات:
الرجاء أن تشــاركونا النشــاطات والصور خالل التحضيرات للمســابقة على قنوات 

التواصــل ا�جتماعي التابعة لنا.

/qatarenature

@QatarـeNature

@QatareNature 

للمزيد من المعلومات واالستفســارات
يرجــى االتصال بنا على:

االلكتروني:  البريد 
info@enature.qa

csrqatar@sasol.com
هاتف: ٤٤٠٧٧٣٧٨ 

جوال: ٥٥٨١٦٣٥٣
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طبيعة قطر الغنّية،
اکتشفها بلمسة




