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                            م.91/1/2022      

 ) تعمٌم رقم 7/ 2023 (

 حضرة أولياء األمور الكرام 
 تحية طيبة ،،، 

    للقراء شيفرون الموضوع : كأس                   

          للقراء،  شٌفرون أسك تحت رعاٌة مهرجان طٌران اإلمارات لآلداب تعلن إدارة المدرسة عن بدء مسابقة     
               هً مسابقة قرائٌة مخصصة لجمٌع طلبة المدارس، تعقد هذه المسابقة سنوٌاً تزامناً مع مهرجان

 طٌران اإلمارات لآلداب.

            أربع طالب من الفرٌق الواحد سٌقرؤون كتباً مختارة من قبل فرٌق المهرجان وٌتنافسون للحصول      
 على الكأس!

 المسابقة إجراءات
 : الجولة األولى

 افتراضٌة منصة تعقد الجولة األولى على. 

 كتابٌة للكتب الثالثة المختارة. أسئلة الجولة األولى سوف تكون تحرٌرٌة / 

  سنقوم بإرسال شهادة المشاركة عبر البرٌد اإللكترونً للفرق التً شاركت بالمسابقة فور إكمال

 األولى.الجولة 

  المشاركة فً المسابقة باللغة العربٌة أو باللغة اإلنجلٌزٌة.ٌمكن لكل طالب 

 م. 2202 سبتمبر 03 آخر موعد للتسجٌل فً المسابقة هو 

 النهائٌة :الجولة 

 ضمن فعالٌات مهرجان طٌران اإلمارات لآلداب  م3202 فبراٌر تقام الجولة النهائٌة فً شهر.  

  الطلبة باإلجابة علٌها كتابٌاً.تطرح أسئلة الجولة النهائٌة شفوٌاً وٌقوم 

 .األسئلة مختارة من الكتابٌن الجدٌدٌن باإلضافة إلى بعض األسئلة من كتب الجولة األولى 

  ٌتم اإلعالن عن الفرق الفائزة للمراكز الثالثة األولى من كل فئة عمرٌة وتوّزع الجوائز بعد االنتهاء

 .م2023فبراٌر شهر  فًة من الجولة النهائٌ



2 
 

 :الجوائز

 ، وسٌحصل الفرٌق الفائز 2023سٌتم توزٌع الجوائز على الفائزٌن فً حفل تكرٌمً فً شهر فبراٌر       

 بالمركز األول من كل مرحلة عمرٌة على:

 كأس لمدرسة الفرٌق الفائز. 

  درهم 1000قسٌمة شرائٌة من مكتبة مجرودي بقٌمة. 

 مٌدالٌات لكل عضو فً الفرٌق. 

 :الفرٌقٌن الفائزٌن بالمركزٌن الثانً والثالث من كل مرحلة عمرٌة علىوسٌحصل كالً من 

  درهم 500قسٌمة شرائٌة من مكتبة مجرودي بقٌمة. 

 مٌدالٌات ألعضاء الفرٌق. 

 هامة توارٌخ

 .م2023فبراٌر  6-1ٌقام المهرجان بٌن 

 م.2022سبتمبر  30 للتسجٌل موعد آخر

 م.2022نوفمبر  22 – 1 األولى الجولة

 م.2023براٌر ف النهائٌة الجولة

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،     

 
 مدٌرة المدرسة           

 
 األخت / سمٌرة أٌوب               

 
 

 مالحظة :
 للتسجٌل فً المسابقة مراجعة األستاذة / دٌنا مجدي أمٌنة المكتبة المدرسٌة هاتف متحرك             

 0557436633رقم 

 سهير
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