
Brought to you by: Supported by: 

4407 7378
5581 6353

csrqatar@sasol.com
enature.qa

For more information
please contact us on:

للمزيد من المعلومات
يرجى االتصال بنا على:

Contest runs from
1 February to 31 March 2020.
Award ceremony will be held in April 2020.

تبدأ المسابقة من
١ فبراير  ولغاية 31 مارس 2020.

يقام حفل توزيع الجوائز في أبريل 2020.

/qatarenature @Qatar_eNature @QatareNature

Download the Qatar e-Nature app 
and join the school contest

حـّمـل تـطبـيق طبيعة قطر
وإنضّم إلى مسابقة المدارس

Qatar e-Nature Schools Contest 2020
مسابقة طبيعة قطر للمدارس 20  20

Participate now
and win valuable prizes!

شارك ا�ن
وإربح جوائز قيمة!

schoolscontest.enature.qa

Explore Qatar’s rich nature with your fingertips
طبيعــــــــة قطــــــر الغــنية، اكتشفـهـــا بلمســة



مسابقة طبيعة قطر
للمدارس 20  20

"طبيعة قطر" هو تطبيق للهواتف الذكية، مناسب لجميع الفئات 
العمرية. يسلط الضوء على التنوع الغني للبيئة في دولة قطر، بما في 

ذلك الطيور، النباتات، الحشرات، الثدييات، الزواحف، الحياة البحرية، 
والمحميات الطبيعية با¤ضافة الى النظام البيئي القطري.

وقد قامت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة 
والكيماويات، بتطوير هذا التطبيق بالشراكة مع مركز أصدقاء 

البيئة وذلك لدعم أهداف رؤية قطر ٢٠٣٠ في تعزيز التنمية 
المستدامة من خالل المساهمة في نشر التوعية البيئية في 

المجتمع.
 

وعلى مدار اµعوام الستة الماضية، تّم تنظيم مسابقة "طبيعة 
قطر" للمدارس بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث 

شاركت أكثر من ١١٥ مدرسة سنويًا. وقد استمتع الطلبة 
والكادرالتعليمي من المعّلمين والمعّلمات على حد سواء باكتشاف 

معلومات جديدة والتعّلم عن "طبيعة قطر".

ومسابقة هذه السنة تتيح لجميع المدارس في دولة قطر أن يشارك 
طَلابها من مختلف اµعمار والمراحل المدرسية، وهي تتكون من 

أسئلة مختلفة تدور حول معلومات بيئية يتضمنها التطبيق 
والموقع ا¤لكتروني.

 
ينال أصحاب ا¤جابات الصحيحة من كل صف دراسي فرصة دخول 

السحب للفوز بجوائز قّيمة.

با¤ضافة الى جوائز للمدارس الخمس اµولى التي تقدم أكبر نسبة من 
الطالب المشاركين

Qatar e-Nature 
Schools Contest 2020
Qatar e-Nature is a smartphone application for all ages. 
It highlights the rich diversity of Qatar’s environment, 
including information on birds, plants, insects, reptiles, 
mammals, marine life, and nature reserves in addition 
to the rich Ecosystem found in Qatar. 

Sasol, the international integrated chemicals and 
energy company, developed the app in partnership with 
Friends of the Environment Center (FEC), supporting 
the objectives of Qatar National Vision 2030 to 
promote sustainable development by contributing 
towards an environmentally aware population.  

For the past six years, Qatar e-Nature, in partnership 
with the Ministry of Education and Higher Education 
has organized an annual schools contest where over 115 
schools participate every year. Both students and 
teachers have enjoyed discovering Qatar’s nature.

The Schools Contest 2020 allows students of all 
schools and grades in Qatar to participate.
The Contest will feature multiple choice questions.

Correct submissions of each grade will be entered into 
a draw for a chance to win valuable prizes.

In addition to individuals, the five schools with the 
highest participating number of students will be 
awarded.


