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( ثقافة  ,رياضة وشباب )
----------- ----------------------------- --------------------------

المدرسة المعمدانية في الناصرة

الناصرة في 09.11.2015
حضرة
مدير/ة المدرسة المحترم/ة

تحية طيبة وبعد،
الموضوع :البرامج المشتركة لمدارس الناصرة
يسر دائرة الثقافة والرياضة والشباب في بلدية الناصرة والمدرسة المعمدانية في الناصرة االعالن
عن انطالق كل من :
 بطولة مدارس الناصرة الثامنة للشطرنج. بطولة مدارس الناصرة السابعة للتصوير. زيارات الى مختبر الفلك في المدرسة المعمدانية. دورات الفلك للطالب المتميزين في العلوم.ستقام بطولة مدارس الناصرة للشطرنج بتاريخ  ،02.04.2016وسيتم اطالع حضرتكم الحقًا على تفاصيل
البطولة المعدة لطالب الصفوف االبتدائية واالعدادية.
اما بخصوص مسابقة الناصرة السابعة للتصوير والزيارات إلى مختبر الفلك ودورات الفلك في المدرسة
المعمدانية فان تفاصيلها مرفقة بهذه الرسالة.

نأمل مشاركتكم وشكرا لتعاونكم

باحترام
دائرة الثقافة والرياضة والشباب
في بلدية الناصرة

المدرسة المعمدانية
في الناصرة
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المدرسة المعمدانية في الناصرة

الناصرة في 09.11.2015

حضرة
مدير/ة المدرسة المحترم/ة

اسعدتم اوقاتًا،
الموضوع :زيارات طالب مدارس الناصرة الى مختبر الفلك في المدرسة المعمدانية

مؤخرا تحديث مختبر الفلك في المدرسة المعمدانية ،فقد قررت المدرسة وبالتعاون مع دائرة
بعد ان تم
ً
الثقافة والرياضة والشباب في بلدية الناصرة فتح هذا المختبر يوم واحد اسبوعيًا امام طالب باقي مدارس
الناصرة لزيارة المختبر والتعرف على موضوع الفلك بمساعدة معلمتين متخصصتين من خريجات
التخنيون ،وستكون الزيارات لهذا المختبر مجانية.
ُّ
تحث باقي المدارس والمؤسسات ان
ان هذه المبادرة تأتي بغية تعميم الفائدة على المدارس كافة ،حيث انها
تقوم كل بحسب استطاعتها وبتعميم ما لديهم من امكانيات لتفيد باقي المدارس.

الزيارات معدة لطالب الصفوف االبتدائية من صف البستان حتى السادس.

لتعيين زيارات الى هذا المختبر يمكن االتصال مع مركزة المشروع في المدرسة ،المعلمة ميسا سالمه على
هاتف رقم.054-9050637 :

باحترام
دائرة الثقافة والرياضة والشباب
في بلدية الناصرة

المدرسة المعمدانية
في الناصرة
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مسابقة التصوير السابعة لمدارس الناصرة
"الناصرة في عيون ابنائها"
-----------------------------------------بالتعاون بين دائرة الثقافة ،الرياضة والشباب في بلدية الناصرة والمدرسة المعمدانية في الناصرة تم االعالن
عن "مسابقة التصوير السابعة" لطالب المدارس في الناصرة تحت اسم
الناصرة في عيون ابنائها
أهداف المسابقة:
 تشجيع وتطوير هواية التصوير بين طالب المدارس في مدينة الناصرة. تشجيع طالب المدارس على توثيق المشاهد الحياتية في المدينة. زيادة انتماء طالب المدارس الى بلدهم عن طريق تطوير هذه الهواية.تُصنف الصور التي يمكنها المشاركة في المسابقة في هذا العام الدراسي في فئتين:
" .1الناصرة" (بنائها ،مواقعها ومناسباتها)
 .2فئة صور ذات مواضيع عامة يختارها الطالب (كمناظر طبيعية ،غروب-شروق ،قديم-جديد
وغيرها).
توزع جوائز على الصور الفائزة من الفئتين التي تختارها لجنة مهنية محايدة يوم
السبت .07.05.2016كذلك يتم عرض الصور الفائزة في معرض خاص يقام في مركز محمود
درويش الثقافي في الناصرة خالل شهر ايار .2016
شروط المسابقة:
 .1المسابقة معدة لطالب الصفوف الرابع حتى السادس ومن السابع حتى الثاني عشر في جميع مدارس
الناصرة.
 .2يحق للطالب ارسال صورة واحدة وحتى اربع صور الى المسابقة.
 .3حجم الصورة ال يقل عن  1 megabyteاو ذات كثافة تصوير مقدارها .72 DPI
 .4يحق لراعيتي المسابقة تأجيل الموعد النهائي إلرسال الصور إذا ما رأت حاجة لذلك.
 .5يختار الطالب بنفسه الفئة التي يرغب بوضع صورته او صوره بداخلها.
 .6تختار لجنة التحكيم الصور الفائزة خالل شهر نيسان .2016
الناصرة في  09تشرين ثاني 2015
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المدرسة المعمدانية في الناصرة

الناصرة في 09.11.2015

مسابقة التصوير السابعة لمدارس الناصرة
"الناصرة في عيون ابنائها"
نموذج اشتراك لسنة 2015/2016
----------------------------------------االسم الشخصي للطالب/ة _____________:اسم االب _______:اسم العائلة___________:
تاريخ الميالد_______________:
العنوان :اسم/رقم الشارع ________:رقم البيت ________:البلدة_______________:
الرمز البريدي____________:
تلفون البيت _____________:تلفون محمول____________________:
اسم المدرسة(االسم الرسمي) _____________________:الصف______________:
عنوان المدرسة_________________________:
اسم المعلم/ة المسؤول/ة في المدرسة عن المسابقة__________________:
الصور المرسلة الى المسابقة:
.2فئة المواضيع العامة

عنوان الصورة

. 1فئة صور " الناصرة"

________________

_________________

______________

________________

_________________

______________

________________

_________________

______________

________________

_________________

______________

تُرسل الصورة او الصور على  CDبواسطة المدرسة المشاركة الى العنوان التالي:
المدرسة المعمدانية
مسابقة التصوير الخامسة لمدارس الناصرة – "الناصرة في عيون ابنائها"
ص.ب ، 20 .الناصرة 16000
الموعد النهائي الرسال الصور الى عنوان المسابقة هو 04.04.2016
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المدرسة المعمدانية في الناصرة

تصريح:

انا الموقع ادناه أصرح بهذا أن تعليمات المسابقة معلومة لدي وأنا أفهمها وأقبلها .وأصرح بهذا بما يلي:
 ------أنا صاحب فكرة الصور التي أرسلتها إلى المسابقة. ------صورت شخصيًا الصور التي أرسلتها إلى المسابقة. ------لم يُجر اي تعديل ،او تنسيق للصور التي أرسلتها الى المسابقة بواسطة الكومبيوتر او غيره. ------أسمح للمؤسستين الراعيتين للمسابقة ،دائرة الثقافة ،الرياضة والشباب في بلدية الناصرة والمدرسةالمعمدانية في الناصرة ،استعمال الصور التي ارسلتها الى المسابقة بدون تحديد او شروط او مقابل ،بشرط
ذكر اسمي على الصورة او الصور.

التاريخ  _____________________:اسم الطالب الكامل_____________________:
توقيع الطالب __________________:اسم وتوقيع ولي االمر___________________:

