


كلمة رئيس بلديه طمرة
الدكتور سهيل ذياب

والتعليم  الرتبي�ة  موضوع  طمره  بلدية  وضعت 
يف أعلى سلم األولويات. حيث انن�ا ندرك أهمية 
بأهمية  ونؤمن  املجتمعي  للتمكني  كأداة  التعليم 
واعد  مستقبل  أجل  من  بالتعليم  االستثمار 

ألجيالنا القادمة.
 تعي بلدية طمره أن املهمة كبرية وتدرك احلاجة 

بمواكبة املتطلبات والتطورات الكثرية.
يف  التعليم  حتسني  أجل  من  هامة  خطوة  خطونا 
خاصة،  االبت�دائي�ة  املدارس  ويف  عامة  مدينتن�ا 
للسنوات  التعلييم  التمزي  أجل  من  خطوة 
القادمة. املشروع الذي يضمن تطوير وتمزي لكل 
مدرسه حبيث نتيح لكل طالب الفرصة بالتقدم 

وحتقيق الذات حسب ميوله وطموحاته.
جهاز  تمزي  على  ونعمل  كبلدية  نؤمن  حنن 
مشاريعه  بكل  والريق  طمرة  يف  والتعليم  الرتبي�ة 
وبرامجه من أجل مصلحة أبن�ائن�ا وازدهار املسرية 

التعليمية والتربوية الرائدة يف بلدنا.

كلمة مفتش مدارس طمرة
الدكتور صباح صباح

»الرتبي�ة هي الطريق واالنسان هو الهدف«
تطويـر  إىل  طمـره  مدينـ�ة  يف  والتعليـم  الرتبيـ�ة  جهـاز  يسـعى 
التمـزي واالبداع وتقليـص الفجوات بني الطـاب ويطمح اىل 

التجديـد والتقـدم باسـتمرار.
»االختيـ�ار  والتعليـم  الرتبيـ�ة  وزارة  برنامـج  حسـب  تعمـل  طمـره  بلديـة 
االنتقايئ املحكم«-  “מרחבי חינוך – בחירה מבוקרת וייחודיות 
בית ספרית” بهـدف حتسـني نظـام التعليـم، وصياغـة مجال ختصص 
املتسـاوية  واالمكانيـ�ات  الفـرص  توفـري  وبالتـايل  مدرسـة،  كل  وتمـزي 
الطالـب.  فيهـا  سـيدرس  الـي  املؤسسـة  اختيـ�ار  مـن  واالهـل  للطـاب 
يسـعى هـذا االختيـ�ار إىل املاءمـة بـني نقـاط قـوة الطالـب مـع التميـزي 

املوجـود يف كل مدرسـة، لتمكـني كل طالـب مـن تطويـر قدراتـه
وحتقيق طموحاته التعليمية.

املشـروع،  هـذا  يف  واالعداديـة  االبت�دائيـ�ة  املـدارس  جميـع  تشـارك 
فجميعهـا عملـت على نشـر املجـاالت الي تتمزي بهـا والربامج واملشـاريع 
الـي تنفذهـا والـي مـن شـأنها تنميـة قـدرات ومهـارات الطالـب جبانـب 

والقيـم. املعرفـة  اكسـابه 
اننـ�ا نؤمـن بـان علينـ�ا بذل جهودا كبرية سـعيًا حنـو التمزي واالبـداع، وإن ما 

نعتـربه اليـوم تمزيًا سـيكون أداًء كافيـًا يف الغد املقبل.                                                                                     
ان بنـ�اء ثقافـة التمـزي يف املـدارس سـينعكس أثرهـا يف إعـداد جيـل جيمـع 
بـني املعرفـة واملبـادرة والقيـم اإلنسـاني�ة والرغبـة يف املسـاهمة وتطويـر 

املجتمـع والعالـم. 



كلمة املسؤولة عن الربنامج
يف وزارة املعارف

ברכות! 
לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם, 

להנהגות היישוביות, למנהלי וצוותי החינוך,
 

ברשויות המקומיות, שמחים  החינוך  מנהלי  בשיתוף  החינוך  משרד 
לקראת  בפניכם,  ולהציג  הספר  בתי  בחירת  אפשרויות  את  להרחיב 
הרישום לביה"ס, את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות החינוך 

המבוקרת. הבחירה  מודל  ואת 
אנו  ואיכותית.  רלוונטית  מיטבית,  חינוך  מערכת  לקדם  מטרתנו 
פועלים ליישום מרחב חינוך המתבסס על בחירה, שוויון הזדמנויות, 
בשאיפה  זאת,  והקהילתית.  האישית  הייחודיות  והעצמת  שותפות 
יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך,  ליצור מאגר של שותפויות 

והקהילה.  ההורים  החינוכי,  הצוות  הרשות,  
היישובית,  הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך  זו 

ובעיקר – לבחור את בית הספר המתאים לילדיכם.
 
 

יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,

טל שריר
רכזת תכנית מרחבי חינוך
אגף מו"פ, משרד החינוך

كلمة
قسم املعارف- بلدية طمرة

حنن بقسم املعارف نسعى دائما لتحسني اخلدمة ألهل بلدنا احلبيب، ونائم نفسنا 
للتطورات الي حتيط بن�ا بهدف تلبي�ة حاجات طابن�ا األعزاء.

التسجيل  بعملية  األنتقايئ  االختي�ار  مشروع  تبنين�ا  التطورات،  هذه  ضمن  من 
للمدارس األبت�دائي�ة لصفوف األوائل واملدارس األعدادية لصفوف السوابع، الذي 
املعايري  حسب  ألبن�ائهم  املناسبة  املدرسة  باختي�ار  لألهل  حق  إعطاء  على  ينص 
األم   املدرسة  بماك  الضرر  عدم  مثا،  منها  التسجيل،   مديرية  جلنة  تضعها  الي 

واملحافظة على عدد الصفوف فيها  وعدم اخللل بالتوازن باملجال التعلييم العام.
  يتضمن املشروع املركبات االتي�ة:

الوصول  دون  لذلك  املعد  بالرابط  التسجيل  األهل  بإمكان  محوسب،  التسجيل   .1
لقسم املعارف.

2. حق األولوية لتسجيل الطاب  باملدرسة األقرب جغرافيا ملنطقة سكنهم.
مدرستني  بإختي�ار  الفرصة  لهم  تعطى  األقرب،  باملدرسة  األهل  يرغب  لم  اذا   .3
اضافيتني غري مدرسة األم ويتم تدريجهم حسب أفضلية األهل، وستقوم جلنة 
مديرية التسجيل املحلية بالتداول بكل الطلبات وسنعمل كل جهودنا لتلبي�ة هذه 

الطلبات .
لتطبيق ما ذكر أعاه سنقوم باخلطوات التالية:

- اإلعان عن مواعيد وتفاصيل تتعلق بالتسجيل بموقع بلدية طمرة 
اخلاص  التمزي  على  لاطاع  املدارس  جميع  عن  معلومات  يشمل  كتيب  اصدار   -

لكل مدرسة ومدرسة وتوزيعه على الطاب.
- بث فيلم قصريعن تمزي املدارس 

- تنظيم أيام دراسية مفتوحة تتيح للطاب زيارة املدارس والتعرف عليها عن كثب.
- تركيب مديرية تسجيل تبحث طلبات األهايل .

نهجنا التمزي، عملت مدارسنا على بلورة وصقل هوية خاصة بها لكي حتقق رؤيتها 
املستقبلية لبن�اء جيل املستقبل حنو تنمية القدرات الذاتي�ة للطالب.







04-9944314
04-9946260

مديرة املدرسة: 
جنان ذياب ملحم 

طمرة الرسمية
"أ"

مدرسة

خنرج عن حدود المألوف

ــح  ــب ليصب ــل الطال ــة لصق ــة تربوي ــ�ة تعليمي ــر بيئ ــح لتطوي ــن نطم حن
حلــل  أدوات  ويمتلــك  احلــوار  علــى  قــدرة  وذو  ناقــد  مفكــر  انســان 
الزناعــات كــي نشــجعه علــى االســتقالية وحــب االســتطاع املكمــون 

عنــده بالفطــرة.
كمــا نصبــو لتذويــت ثقافــة البحــث عنــد االهــل والطاقــم املــدريس 
ــا  ــوار م ــة احل ــراكة ولغ ــم الش ــة تدَع ــذه الثقاف ــأن ه ــا ب ــا من ــك ايمان وذل

بــني االهــل واملدرســة.
واحلــوار  االبــداع  االســتقالية،  االســتطاع،  حــب  بــأن  نؤمــن  حنــن 
ناقــد، حيــث مشــاعره،  تفكــري  ذو  الطالــب  يف جعــل  جميعهــا تصــَب 
قدراتــه وســلوكه ممــا يســاهم يف تطويــر مهــارات الســؤال والبحــث 

الزناعــات. حلــل 
حنــن نؤمــن ان املســرية التعليميــة الــي تتضمــن مراحــل البحــث جبميــع 

الطــاب  تطويــر  يف  تســاهم  جوانبــ�ه 
املــدريس. والطاقــم 

كامــل  مــدريس  بربنامــج  نفاخــر  حنــن 
ــذي  ــلوك ال ــث والس ــم البح ــل يَدع متكام
يعتمــد علــى البحــث والتوجــه الــذايت يف 

املعلمــني. بمســاندة  وادارتــه  التعلــم 
لطرائــق  دائــم  بشــكل  تطــور  كذلــك 
والنجاعــة  التقييــم  واســرتاتيجيات 
أســس  خــال  مــن  الطــاب  بمشــاركة 

. لبحــث ا
ــع  ــث واس ــوم ببح ــال: نق ــبي�ل املث ــى س عل
حــول تأثــري الشاشــات االلكرتونيــ�ة، علــى 
حيــاة الطالــب وذلــك بمشــاركة الطــاب، 
املعلمــني واالهــل كــي نقــف علــى احللــول 

املمكنــة لهــذه االفــة املنتشــرة.

ز شعار�ز التم�ي

طمرة 30811



04-9942347
04-9948225

مديرة املدرسة: 
إيالنة زيداين

أبو الّرّمان "ب"
مدرسة

ُن عىل موِعٍد 
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ً
وكتابة

»اإلبداع هو أن تسمح لنفسك 
بارتكاب األخطاء. الفّن هو أن نعرف 

بأيٍّ منها حنتفظ« )سكوت ادمز(

متمزّي،  متعّلم  إعداد  إىل  االبت�دائّي�ة  الرّمان«  »أبو  مدرسة  تسعى 
واٍع  النبيلة،  والقيم  املجتمع  بمبادئ  ملزتم  إنسان  وقيادّي،  مبتِكر 
تربوّي  ومناخ  جاذبة  بيئ�ة  توفري  إىل  نصبو  َنِشط.  صّحّ  حياة  لنمط 
وتقييم  تدريس  وطرق  اجلودة  عايل  تعليم  بواسطة  فّعال  َنِشٍط 
بديلة وتنمية مهنّي�ة مستدامة. نطمح يف مدرستن�ا خللق جيل مبدع 

قادر على مواجهة حتّديات العصر وعلومه.
أن  شأنها  من  والقيادة  االستطاع  حّب  املبادرة،  اإلبداع،  بأّن  نؤمن 
تفيض إىل تنشئة جيل خّاق ذي معرفة وقدرة على مواجهة حتّديات 
الفّن، تعزيز ثقافة  إثراء املعرفة يف مجاالت  العصر، وذلك بواسطة 
ا وتطوير الدافعّية وحّب االستطاع  ا وقَيميًّ التمزّي: تعّلما، اجتماعيًّ
مع  الطاقم  لدى  املرن  اإلبداعّي  التفكري  تطوير  بأّن  نؤمن  الفكرّي. 
واملهيّن  الشخيّص  النماء  يف  يساهم  واملبادرة،  لإلنت�اج  الفرصة  منح 

وإفراز الطاقات وأن جيعل من نفسه املثال الذي حُيتذى به.

َيُؤّم  من  كّل  مع  املتاح  املفتوح  البينشخيّص  للتواصل  أهّمّية  نويل 
املدرسة وذلك من أجل تعزيز العاقة مع املحيط القريب واملجتمع. 
الفّن  اإلبداعّي،  العمل  بواسطة:  املدمج  النوعّي  بالتعليم  نعزّت 
والدراما واأللعاب. كذلك، نعزّت بمشاركة األهل يف العملّية التربوّية 
لنا  يتسّن  حّت  املبّكرة  العمرّية  املراحل  على  التشديد  مع  اليومّية 
يف  للتلميذ  األوىل  السنوات  منذ  املدرسة  رؤيا  على  املحيط  إطاع 
من  يتجّزأ  ال  جزًءا  بل  ا 

ً
ضيوف ليسوا  األهل  أّن  منطلق  من  املدرسة، 

ا يف فعالّياتن�ا ومناسباتن�ا.  ا هامًّ
ً
املدرسة ويشّكلون طرف

الصغري«،  »اخلطيب  مثل:  املدرسة،  يف  الريادّية  بمشاريعنا  نعزّت 
ويتعّلم  به  خاصة  فكرة  على  حتتوي  نصوًصا  الطالب  يؤّلف  حيث 
هذا  )يف  ومشوق  إبداعّي  بأسلوب  اجلمهور  أمام  خيطب  كيف 

»البحث  2019(؛   –  2018 الدراسّية  السنة  يف  القطرّية  املسابقة  يف  األوىل  باملرتب�ة  فزنا  املشروع، 
البحث  عملّية  يف  ويرافق  البحث  موضوع  التلميذ  خيتار  إطاره  يف  األكاديمّية،  للحياة  كتمهيد  العليّم« 
من  مجّلة  إصدار  تّم  املضمار  هذا  يف  اإلبداعّية،  الكتابة  االستنت�اجات؛  مرحلة  وحّت  الفكرة  مرحلة  من 
إبداعات طّاب الصّف الثاين، نشّجع بواسطتها الطالب على الكتابة حبّرّية عن كّل ما جيول خباطره يف 

أّي مجال حيث نمنحه منّصة يعرض من خالها ما كتب�ه أمام  الصّف والطّاب عاّمة.

مدرسّية  تعّلمّية  فضاءات  تطوير  على  نعمل 
الذي  اخلاّص  كالفضاء  اإلبداع  من  تمّكن 

اللعب،  طريق  عن  الطّاب  فيه  يتعّلم 
النوعّي  التعّلم  من  تمّكن  عصرّية  مكتب�ة 

للطّاب  الدائف«  »البيت  وفضاء  اإلبداعّي، 
اليوم  خال  واحتواء  دعم  إىل  حيتاجون  الذين 

خارج  فضاءات  أيًضا  وهناك  التعلييّم. 
الصفوف )ساحات( تّمت ماءمتها للنشاطات 

والعقلّية  اجلسدّية  املرونة  لتشجيع  اجلسمانّي�ة 
)الفرصة النشطة( وحتسني جودة حياة الطّاب. 
الوسط  من  الطّاب  مع  تعاويّن  عمل  يف  نطمح 

العربّية  باللغة  التداول  تعزيز  أجل  من  اليهودّي 
خالها  تمّرر  الي  املشاركة  ولتشجيع  واإلجنلزيّية 

االحرتام،  كالتسامح،  معًن  ذات  وأخاقّيات  قيم 
تقّبل اآلخر والسام.        

  elana_zedane@yahoo.com  



04-9940937
04-9946966

مدير املدرسة: 
د. محمد عواد

الزهــــراء  "ج"
مدرسة

طالب قياديون يتقنون لغة احلوار البن�اء 
ويهتمون بالصحة كنهج حياة.

املدرسة االبت�دائي�ة للقيادة والتمزي

يف مدرستن�ا نتطلع لتطوير وختريج:
املجتمع . 1 قيادة  على  قادرين  ومبادرين،  مبدعني  مفكرين،  طاب 

القرن  حتّديات  مع  وجناعة  بنجاح  التعامل  على  وقادرين  لألفضل 
الواحد والعشرين.

طاب مثقفني، متميزين، جيابهون مشاكل املجتمع وآفاته بكل قوة . 2
ويشّكلون   ، الصعوبات  مع  التعامل  بفن  يتحّلون  واصرار،  وعزيمة 
الديمقراطية،  القيم  لتذويت  الطمراوي  املجتمع  يف  املدرسة  سفراء 
احلياة  قيم  وتذويت  القوميات  متعّددة  دولة  يف  مًعا  والتعايش 

الصحّية واملستدامة.
يف مدرستن�ا نؤمن بقيم الشراكة, التمزّي, االنتماء والتعامل الرايق التحاورّي 

مع اآلخر.
للتعّلم  واملتكاملة  الكاملة  الظروف  خبلق  كفيلة  القيم  هذه  بأن  نؤمن   
والتأملّية  التجريبّي�ة  البحثّي�ة،  القدرات  وتطوير  معن،  ذو  الفّعال، 

التقييمّية لدى الطاب.
تعّلم بهذا املستوى كفيل بتحصني الطالب نفسًيا، اجتماعًيا، وتعليمًيا، 
املواهب  إبراز  إىل  ويسعى  بداخله  الكامنة  القدرات  تطوير  يف  ويساهم 
الذاتي�ة  املسؤولية  براعم  لتنمية  باإلضافة  هذا  والقيادّية،  الشخصّية 

والتفكري املمنهج واملدروس لتويل زمام أمور حياته التعليمّية والصحّية.
حب  تثري   الي  التعليمّية  بالوسائل  وغنّي�ة  متعّددة  ُطر 

ُ
أ ضمن  هذا  كل 

استطاع  الطالب، وحتّفز االبداع والتفكري املمزّي.
العمل  مركز  يف  الطالب  يضع  الذي  املقدس  بعملنا  نفتخر  مدرستن�ا  يف 
واستثمار  والتعليمّية  النفسّية  االجتماعّية،  قدراته  تطوير  إىل  ويسعى 

طاقاتهم وصواَل بهم إىل عالم الريق واالبداع والتقّدم.
 بن�اًء على املذكور تبّنت مدرستن�ا مشاريع مثل » منصة لكل طالب » الي 
تمّكن الطالب من التعبري عن النفس واملشاعر وعرض قدراته، مبادراته 

ز �ي
ت
قياده و�
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ومواهبه.
للرتبي�ة  تعليمية  مراكز  إقامة  اىل  باإلضافة  هذا 

الدني�ا-  للصفوف  خاّصة    - والرياضية  اللغوية 
تفكريّية  وألعاب  عصرية  ايضاح  بوسائل  غنّي�ة 

عصرية  تكنولوجية،  أخرى  ومشاريع  إبداعّية، 
الواحد  القرن  متطّلبات  حتاكي  وحديث�ة 

مشروع  بعد،  عن  كالتعّلم  والعشرين، 
تكنولوجية/ أخرى  ومشاريع  الروبوتيكا 

دائم  باشرتاك  مكلًا  هذا  كل  حديث�ة.  رقمّية 
ومستمر بمسابقات قطرية وعاملية.

إدارة املدرسة وطاقمها على ايمان وثقة بأن هذا املبن 
واملعايري  املهارات  يدعم  املهين  والتخطيط  التنظييم 
التفكري لدى  القدرة على  تنيّم وتطّور  الي  التعليمية 
يف  وتمزيها  املدرسة  دعائم  تثبيت  وعلى  الطالب 

القيادة والريادة.
     

إنَساًنا؛  تبين  أْن  هَو  احلقيقيَّ  خاَء  السَّ أنَّ  نؤمن  لذلك 
َب�ٌة،  طيِّ يٍد 

َ
أ َزَرَعْتَها  احلياِة  أرِض  يف  ِغَراٌس  وُطاُبَن�ا 

ِب  ُكَلَها ِمْن َطيِّ
ُ
جاَدْت يف رعايِتَها وسقايِتَها حتَّ ُتؤيِتَ أ

ثَمار: ِعْلًما، قيادة ، أدًبا وتمزّي.
َ
األ



yesodedal@walla.com

04-9946251

مديرة املدرسة: 
عرين مجدوب

الّشريف "د"
مدرسة

الّتمزّيُ ُحلٌم باَت قريَب املناِل يف مدرسة 
الّشريف »د«

مدرسُة الّشريف »د« لتنميِة الّتمزّي 
الّذايّت الّتعلييّم واالجتماعّي

أقيمت املدرسة يف 7 شباط سنة 1965. يتعلم يف املدرسة 331 تلميًذا 
يف 13 صّفا للّتعليم العادّي وصفان للّتعليم اخلاص.

عدد معّليم املدرسة 33 معلًما ومعلمًة، اختصايص نفيس، مستشارة، 
ممرضة، معاجلة بالتشغيل ومعاجلة بالفنون. 

ُر لتاميذها 
ّ
تعمُل مدرسـة الّشـريف »د« على صقل سـريورٍة تربوّيٍة توف

وكذلـك  لديهـم  القيادّيـة  الـّروح  وتعزيـز  أنفسـهم  عـن  للّتعبـري  منّصـًة 
تنميـة قدراتهـم الّذاتيـ�ة، الّتعليميـة واالجتماعيـة. تدفـع الّشـريف »د« 
تاميذهـا ومعلميهـا حنـو رفـع مسـتوى طموحاتهـم وتفاعلهـم يف احليـاة 
لتحقيـق الّتمـزّي مـن خـال الّتعليـم اّلـذي يطـّور الّتفكـري املسـتقّل وينـيّم 
ُحـّب  يقـّوي  باملسـؤولّية،  الّشـعور  يزيـد  االنتمـاء،  روح  يعـّزز  اإلبـداع، 

املبـادرة والرغبـة املسـتمرة يف الّتطويـر والتقـدم.

 
َ

ت زُ ُحمٌل �ب الّتم�يّ

يَب املناِل  قر

ي مدرسة 
ز

�

يف »د«
ال�شّ
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خلة الشريف

جميـع  يف  تاميذهـا  جلميـع  الّشـريف«د«  ـر 
ّ
توف

الفـرص  الّتعليمّيـة  والّتربوّيـة  الّتعليمّيـة  املسـتويات 
الفـردي،  الّصعيـد  علـى  والّتمـزّي  الّتطـّور  للّتقـّدم، 
الّضـوء  وتسـّلط  وامكاناتهـم.  قدراتهـم  وفـق  وذلـك 
واجتماعّيـة  ذاتّيـ�ة  ومهـارات  قـدرات  تنمّيـة  علـى 
والّتمـزّي  الّنجـاح  إىل  تقـوده  حبيـث  الّتلميـذ،  لـدى 

وصقـل شـخصّيت�ه بصـورة ناجحة وداعمة لنفسـِه 
بمعّلميهـا  الّشـريف  مدرسـة  تـرى  وملجتمِعـه. 
قـادًة ومرشـدين تربويـنَي، بمقدورهـم قيـادة هـذه 

كقـدوة  والـّذايّت  املهـيّن  الّتطـور  أعينهـم  نصـب  واضعـني  الّسـريورة 
تاميذهـم. أمـام  للّتمـزّي 

يؤمـن  ناقـٍد،  مبـادٍر،  لاسـتطاع،  محـبٍّ  املسـؤولّية،  حتّمـل  علـى  قـادٍر  تلميـٍذ  لبنـ�اء  »د«  الّشـريف  تسـعى 
بنفسـه وبقدراتـه، مبـدع، مسـتقل، يطمـح إىل الّتقـّدم، يتقّبـل اآلخـر، حيـبُّ الّتطـّوع للمجتمـع مؤمـن بالقيـم 

الّديموقراطّيـة والعمـل املشـرتك وكذلـك احلفـاظ علـى البيئـ�ة.

مشاريعنا املمزية
• مدرسة محوسبة،  غرفة اللغات، مكتب�ة محوسبة ثرية بالكتب.

• غرفة »املجد«- مكان جديد للّدراسة ودفيئ�ة تعليمية.
• مركز »نيوتون« لتطوير مهارات الّتفكري العليا، مشروع »أمرييم« للمتمّيزين.

• مشروع التمزب » أرض األحام« للصفوف األوىل والثاني�ة. 
• مشروع »يا نغيّن« ألهل وتاميذ الّصفوف األوىل-الرابعة.

•  دورات شطرجن للّصفوف الّثاني�ة ودورات »روبوتيكا« للّصفوف اخلامسة.
الّثالثـة      الّرابعـة -اخلامسـة، وبرنامـج »حتديـات« دورات للّصفـوف  لـكّل تلميـذ، للصفـوف  • برنامـج دورة 

السادسـة.



مديرة املدرسة: 
سماح عواد

»لن َيحُدَث الّتغيير إذا َجلسنا 
ننتظُر َشْخًصا آخر أو وقًتا 

آخر، نحُن هذا الّشخص اّلذي 
سُيْحِدُث الّتغييَر، نحُن 

الّتغيير اّلذي تبحُث َعْنُه«       
الرؤيا الّتربوّية للمدرسِة

تســعى مدرســُة الــّرازي جاهــدًة إلتاحــِة الُفــرِص 
لهــم  ُتتيــُح  لُطاِبهــا، خلــوِض جتــارٍب تعليمّيــٍة ممــزّيٍة ومحفــزٍة، 

ــٍة  ــٍز ّتعليمّي ــاِل مراك ــن خ ــك م ــم ، وذل ــن رأيه ــرِي ع ــداِع ،والّتعب ــٍة  ،إب ــَم بمتع الّتعل
ــِم وتطويــِر ُقــدراٍت  علُّ ِفــُز لــدى الّطاِلــِب الَرغبــَة للبحــِث والتَّ َ ُ

رٍة وَحديثــ�ٍة حت متطــوِّ
ــرين.  ــِد والعش ــرِن الواح ــاراِت اْلَق ــم مه ــٍة ُتائ َتعليِميَّ

الّطالــِب  َشــخصّية  تعزيــِز  اىل  َتهــِدُف  ٍة،  ُممــزّيَ ــٍة  َتعليميَّ برامــٍج  بمدرَســِتن�ا 
ــم بــكِل  ــا ِمــن خــاِل تطويــِر مهــاراِت الّتعلُّ ا واْجِتماعيًّ ــ�ا َوُشــعوِريًّ َوَتطويِرهــا ذهنيًّ
ــِه. مــن أجــِل الوصــوِل  فكــرِي، الّتطبيــِق والّتقييــِم كٌل حســب ُقدراِت مســتوياِت التَّ
ــ�ٍة عاِلَيــٍة لَتطويــِر كادٍر مهــينٍّ  ــٍد َوِبِمَهنيَّ ــايم َنســعى وَنعمــُل جِبِ اىل هــذا اْلهــَدِف السَّ
االرِتقــاِء  أجــِل  مــن  ويبــ�ادرون  يب�دعــون  اّلذيــَن  واألخَصائيــني  اْلمعّلمــني  مــن 

 . بطاِبنــ�ا وِبَتحصيِلهــم اْلِعلــيِمِّ واالْجتماِعــيِّ
ــِة ُيســاِهمُ وبَشــكٍل كبــرٍي  ْعليِميَّ ــةِ التَّ ُنؤمــُن بــأنَّ َدْمــِج الُفنــوِن جِبميــِع فروِعــِه باْلَعمليَّ
ــيِمِّ  ــِه اْلِعل صيِل

َ
ــِه وحت ــى أداِئ ــ�ا عل ــُر اجيابيِّ ــِب ويؤثِّ ــداِع الّطاِل ــاِل وإب ــيِع خي يف توس

ــا -  ــل الّدرام ــِه مث ــِه وهوايات ــ�ٍة لقلب ــائٍل قريب ــاِل وس ــن خ ــُب م ــم الّطال ،إذ يَتَعّل
ــرى. ــ�ة أْخ ــاالٍت فنّي ــيقى ومج ــة – الّتصويــِر واملوس ــرح– احْلرك املس

ــةِ بنَي  طاقــُم الــرازي يَعمــُل جاهــًدا علــى تقليــِص الَفجــواِت الّتعليمّيــِة واالجتماعيَّ
ــاِب وتمكــنِي الّطالــب  ــاِب مــن خــاِل معاجلــِة الفروقــاِت الفرديــِة  بــنَي الطُّ الطُّ
مــن الّتعبــرِي عــن  نفِســِه وإبــراِز قدراِتــه اْلُمَتنوعــة ِوذلــك مــن أجــِل خــوِض  جتربــٍة  

ــٍة ذات معــن  ومليئــ�ًة بالّتحدّيــاِت مــن خــاِل الربامــِج التّاليــِة: تعليميَّ
ــذا  ــب به ــم الّطال ــاالت: َيَتعّل د املج ــدِّ ــيمِّ ُمتع ــُز الّتعلي 1. املرك  
الّلغــات،  منهــا:  تعليمَيــٍة  ،مواضيــَع  املدرســِة  مبــن  داخــل  املتواجــِد   املركــز، 
االســتقاليِة  علــى  َتعتِمــُد  شــّيقٍة   بطــرٍق  واحلوســبِة   العلــوم   ، الرياضيــات 

ِوبوســائٍل تعليمّيــٍة بديلــٍة ختتلــُف عــن  ــم  علُّ بالتَّ
قليــديِّ داخــل الّصــف . حيتــوي  الّنمــِط الّتعليــيمِّ التَّ
املركــز علــى وســائٍل تعليمّيــٍة ممــزّية تُتيــُح الفرصــة 

ٍومتعــٍة. َللّتعّلــِم برغبــة 

ــرُب  ــف األول : ُيعت ــيمِّ للص ــز الّتعلي 2. املرك
ــفِّ األَولِّ  ــاِب الّص ــاِم لُط ــَت األح ــز بي ــذا املرك ه
،حيــُث ُيتيــُح َلُهــم االنتقــاَل الّتدريــيِّ الّســلِس 

الـــــرازي  "هـ"
مدرسة

ِ الفنوِن  بداِع ودمج للإ

ِة الّتعليمّيِة ملس�ي �ب

04-9946788
04-9946788

samah969@gmail.com 
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ِ مــن صــفِّ البســتاِن إىل الّصــِف األّوِل. فكمــا َنْعَلــُم ، إنَّ هــذا 
واْلهــنيِّ

ــا مــن حيــث تأثــرِيِه علــى نمــوِّ الّطــاب  االنتقــاَل ُيَعــدُّ انتقــااًل مصرييًّ
ــاِد  ِ بالب ــزيَّ ــز اْلمم ــذا اْلمرك ــيّن. ه ــم الّذه ــيِّ وتطّوِره ــيِّ االجتماع اْلعاطف
غــة  ة منهــا: زوايــا َعَمــٍل باللُّ ــٍة ممــزيَّ حيتــوي علــى ألعــاٍب تعليمّيــٍة وترفيهيَّ
ِالعربّيــ�ِة واحْلســاِب ، مســرح ، زاويــة مكتبــ�ة والعديــِد مــن الوســائِل 
ــّي ُتائــم احتي�اجــاِت الّطــّاِب بهــذا اجليــِل وُتمِكَنُهــم مــن  واملعــداِت ال

ــٍة . ــِم بُمْتَع الّتعلُّ

الفرصــَة  املركــز  يمنــُح  واإلبــداِع:   للُفنــوِن  الــّرازي  مركــز   .3
للّطــاِب خبــوِض جتــارٍب تعليمّيــٍة ُمتنّوَعــةٍ منهــا : الّروبوتيــكا – الّشــيف 
ــن  ــا م ــرِق وغريه ــى الّط ــذِر عل ــون, احْل ــمِع والّصاب ــبِّ الشَّ ــري – ص الّصغ

الَمجــاالت .

4. اســتوديو اْلمحاكاة )מרכז סימולציה(: اســتوديو املحاكاِة 
خاقّيــِة، 

َ
ربــًة فريــدًة مــن نوِعهــا للرّتبّيــ�ِة واكتســاِب القيــِم ِاأل

َ
ُيَعــدُّ جت

ــا  ــرُي قضاي ــرحّية  ُتث ــاهد مس ــ�ِل مش ــداِد وتمثي ــاُب بإع ــوُم الطُّ ــُث يق حي
ــٍة وتربويــٍة مــن عالــم ِالّطــّاب وتعِكــُس اهتماماِتهــم وذلــك  اجتماعيَّ
الــّي  الّتحديــاِت  مــع  الّتعامــل  بكيفيــِة  لديهــم  الوعــِي  رفــِع  بهــدِف 
تواجههــم وُتــري لديهــم مهــارَة ادارِة الّصراعــاِت والّتعامــِل معهــا بصــورٍة 

ــاِء. ــَد اإلنش ــتوديو قْي ــارة ،أّن االس ــدُر اإلش
َ

ــليمة ٍ. جت س
ــَز  ــرازي  جوائ ــُة ال ــدت مدرس ــدؤوِب َحَص ــِل ال ــَن العم ــنواٍت م ــال س خ

ــا  : ــن أهِمه ــّددٍة م ــاالٍت متع ة يف مج ــزيَّ مم

ــ�ِة  ــِل وزارة الرّتبّي ــن ِقَب ــمال م ــواِء الّش ــِة  بل ــِة املتفوق ــزُة املدرس •   جائ
.) ) פרס חינוך מחוזי  والّتعليــِم  

)בית ספר  َســليٍم   َنهــٍج صــحٍّ  • جائــزُة اســتحقاٍق ملدرســٍة ذات 
.) בריאות  מקדם 

• جائزُة املدرسِة اخلضراَء  )בית ספר ירוק (.
ــاٍت  دّي

َ
ــكا , حت ــا : الروبوتي ــة ٍ، منه ــاالٍت متنوَع ــة  بمج ــز قطرّي • جوائ

بالّرياضيــات، القصيــدة املغنــاة وُفرســان الّضــاد باللغــة العريــة، 
مســابقاٍت رياضّيــٍة : بطولــة كــرة الّســلِة وكــرة القــَدم.



yosef_higaze@hotmail.com 

04-9941808
04-9946506

مدير املدرسة: 
يوسف حجازي

الغــــزايل  "و"
مدرسة

البيت الدائف جليِل املستقبل الواعد

تفتُح  تعليمّية  تربوّية  ملؤّسسة  اإلبت�دائي�ة  الغزايل  مدرسِة  يف  َنتطّلع 
والبيئ�ة  املجتمع  مع  املشاركِة  تشجيِع  على  َتعمل  زائريها،  لكّل  أبواَبها 
املحيطة اّلي ُتعترب أعمدَة البن�اء لصقل شخصية اإلنسان. املدرسة هي 
ملستقبٍل  تؤهلهم  وآلياٍت  بمهاراٍت  وتزّودهم  تاميذها  وي 

َ
حت دائٌف  بيٌت 

زاهٍر وآمٍن.
مراعاة  الّشخيص مبيّن على أساِس  التوّجه  أن  الغزايل  نؤمن يف مدرسِة 
اإلختافات بني األشخاص، ِلتذويت قيم إجتماعية أهمها: املسؤولّية، 
ّالي من خالها ُنطّور شخصّية طالب مبادر، قيادّي،  املبادرة والّتجّدد، 

مستقل، يشارك وينتيم لبلده ومجتمعِه.
الفروقات  ُيراعي  مستقّل،  طالٍب  لبن�اِء  يسعى  الغزايل،  مدرسة  طاقم 

بيئة آمنة ومتقدمة، 

بداع،  غنية تشجع الإ

الفضول، الكتشاف، 

والستكشاف
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بني طابِه من خاِل منح كّل طالب حقه حسب احتي�اجاته وُقدراته اخلاصة. 
الّطالب وتعّزز روح  بيئ�ة صاحلة حتيط  الفعالة مع األهل، بهدف إنشاء  باإلضافِة، نعمل على توطيد املشاركة 

املبادرة لدّيه.
نفتخر ونعزت بطرائِق الّتدريِس احلديث�ة، يف بيئ�ة تعليمّية تكنولوجّية متطورة وذلك بهدِف تعزيز قدرات الّطالب 
وحصص  ألعاب  فعاليات،  لتخصيص  لدّيه.إضافًة  اإلبداعي  الّتفكري  وتنمية  دافعّيت�ه  مكانت�ه،  ُمستواه،  ورفع 
طاقم  أهمها  مجاالت  عدة  من  عمل  طواقم  بمشاركِة  القريب،  املحيط  أو  باملدرسة  ُتنّفذ  اّلي  محوسبة  علمّية 
الفنّي�ة  املراكز  يف  واملوسيقى  اإلبداع  الّصغري«،  »الّطباخ  الّصّح  املطبخ  يف  الّسليمة  والّتغذية  الفنون  العلوم، 

اخلاصة. 
خطة  بن�اء  أجل  من  الرئيسّية،  األسس  أحد  هو  الغزايل  مدرسة  يف  األهل  مشاركة 
العمل  الّتعليمّية وجعل األهل جزء ال يتجزأ من سريورة  تعليمّية تليب وحتّقق أهدافها 
إلثراء  تهدف  وفعالّيات  محاضرات  عمٍل،  بورشاِت  دمجهم  طريق  عن  الّطاب،  مع 

األهل وإكسابهم طرق وآليات للّتعامل مع أبن�ائهم وتعزيز العاقة بينهم.
مًعا ُنشعل سبي�ل األمل



219782@tzafonet.org.il

04-9943650

مدير املدرسة: 
فيصل عواد

البخاري   "ز"
مدرسة

ٍة  تطويريَّ تعليمَيٍة  كبيئ�ٍة  ُتْسَتْخَدم  مدرستن�ا  بأنَّ  جاهديَن  نسعى  حنن 
 , للّنفس والعقل وجسم الّطالب، من أجل تطوير شخصّية طالٍب قياديٍّ
مواطن حيرتم و ُمحرتم ُمؤثر باملجتمع يعمل بروح الفريق من أجل هدٍف 

سايمٍّ مشرتٍك.
حنن ُنؤمن بإحساِس االنتماء، 
الّداخلّية  والّدافعّية  احلوار 
طالب   لتطوير  تقوُد  اّلي 
اهداف  لتحقيق  يطمح 
َمْبِنّي�ٍة  مشرتكٍة  شخصّيٍة 
وقوانني من عالم  ِقَيٍم  على 
أساَسُه  والرياضة  اّللعبة 
بّن�اٍء،  حوار  سلوكّياٍت، 
واحرتاٍم  ِانضباٍط  الزتاٍم، 

متب�ادٍل.
نؤمن  ذلك،  اىل  باإلضافة 
يف  تعليمّية  طرق  بتطوير 
على  الّتدرييّس  الّطاقم 
املذكورة  والِقَيم  املبادئ 
االهداف  ت  ُتَذوَّ لكي 
طّابن�ا،  اجل  من  املشرتكة 
على  مبينٍّ  مجتمٍع  وخلق 
هدٍف سايم ُيَقّوي االحساس، 

واالنتماء يف املجتمع.

مدرسة البخاري تعمل 

صية تمليذ  ز ش
عىل بناء �

ي بيئة 
ز

قيادي فعال �

ضية-  ضية. )الروح الر�ي ر�ي

ثقافة وأسلوب حياة(

طمره 30811

مدرسة للّتبي�ة الّرياضّية كنهج حياة
الّنفس والعقل الّسليم يف اجلسم الّسليم

َقت بالّتعاون مع الّطاب وحتديد اهداف شخصّيٍة  حنن نفتخر يف ببيئ�ٍة تعليمّيٍة داخل الّصّف وخارجه اّلي ُنسٍّ
َق معايري الّروح الّرياضّية والّتمزّي املدريّس .وايًضا تتمزّي مدرستن�ا بلغة 

ْ
مشرتكٍة للّطاب الّداعمة للّتحصيل ِوف

تعّلم، مأخوذة من عالم  الّرياضة لرفع الّدافعّية للّتعلم لدمج جتارب ممتعة. ومن خال الّدروس 
يف  الّرياضة  عالِم  من  وِقَيم  قوانني  ندمج  الّتعليمّية  

لغات-  )مثل:-  املختلفة  املواضيع 
رياضيات وعلوم(.

املشاريع املدرسّية اّليت تدعم 
الّتمزي املدريّس: 

. )رياضة،  1( َنَمُط حياٍة ِصِحٍّ
َتْغِذية، سلوكّيات...(

ٌة باسم »رياضّيات  2( ُمباَدَرٌة ترَبِويَّ
ِبِزّي الّرياضِة- מתמטיקה בחליפת 

ספורט« )קרן עידוד יוזמות 
חינוכיות( َدْمُج الّرياضِة 

والّرياضّيات بالربنامِج األسبوعّي.
3( َدْمُج الّرياضِة بالبيئ�ِة الّتعليمّيِة 

وبمواضيع الّتَعليِم.
4( َتطويُر ذكاءاٍت ُمخَتِلفٍة للّطالِب- 

ُمباَدرٌة َتْرَبِوّيٌة، M12 -חללים 
מסוקלים- تطوير شخصّيِة الّطالِب 

ِبُمساَعَدة أداٍة موسيقّيٍة ُمخَتِلفٍة.
5( ساحٌة تعليمّيٌة اجتماعّيٌة 

ة. َتْرَبِويَّ
6( تَعّلم ركوِب الّدّراجات اآلِمِن.



)ثاث  دائمة«   - للصحة  معززة  »مدرسة  لقب  على  مدرستن�ا  حصلت 
جنوم( و«مدرسة خضراء مستديمة«. كما وفازت املدرسة باملركز السابع يف 

الدولة يف مسابقة »البن�اء األخضر« يف العام الدرايس 2018\2017.
مدرسة البريوين ثرية بالربامج واملشاريع املتنوعة الي تليب احتي�اجات جميع 

طابها:
 برامج رياضية وبيئي�ة متنوعة، برامج للعلوم واالستدامة )مثل: 
 »GLOBE« عاليم  برنامج   ، \القمم«  »أمرييم  برنامج 
حرش  »ترميم  مشروع  اخلضراء«،  »احلديقة  مسابقة   ،

الرويس«، »שער שוויון« وغريها(.
الي  الفعاليات  وتدعم  املجتمع  مع  بالتعاون  مدرستن�ا  تؤمن 
بلقاءات  متمثلة  السليم  والتعايش  واملساواة  للسام  تهدف 
مع  بالتعاون  חיפה   - »לאובק«  مدرسة  مع  مشرتكة 
קריית   – »הבונים«  مدرسة   ، طمرة    - اجلماهريي  املركز 

املدرسة  وتعمل  كما  גן.  רמת   – »הילל«  مدرسة  ביאליק، 
واستضافة  التعليمية  بالعملية  األجانب  املتطوعني  دمج  على 
إلين�ا  يأتون  الذين  العالم  أحناء  جميع  من  والسفراء  املندوبني 

للتعرف على جهاز التعليم يف الوسط العريب.
والكليات  لألكاديميات  مفتوحة  مدرستن�ا  أبواب  فإن  كذلك، 
)على  التعليم  يف  العملية  اخلربة  على  للحصول  املختلفة 

سبي�ل املثال: »אקדמיה כיתה« - كلية سخنني(.
اإلعاقات  ذوي  )من  اخلاصة  االحتي�اجات  ذوي  من  طاب  باحتواء  مدرستن�ا  تفتخر  وأخريا، 

اجلسدية، العقلية والتوحد( الذين يشكلون جزًءا ال يتجزأ من أنشطة املدرسة وسريورة العملية التعليمية.
تتمزي مدرسة البريوين بأنها مدرسة معززة للقيم اإلنساني�ة والبيئي�ة من أجل بن�اء مجتمع صح وحضاري.

04-9942540
04-9940328

مدير املدرسة: 
أحمد بكر ذياب 

البــيـــرونــي
مدرسة

للقيم  معزز  متجدد،  مبادر،  متعلم،  تربوي  ملجتمع  املدرسة  وترنو  تتطلع 
التمزي واملشاركة يف احلياة املجتمعية،  لذلك فإن  الذات،  ومتيح لتحقيق  

املدرسة تتبع نهجا لتغيري املفاهيم من أجل احلفاظ على اإلنسان والبيئ�ة .
الصح  السلوك  يف  تغيري  إلحداث  متيحة  بيئ�ة  خلق  على  املدرسة  تشدد 
ارتأين�ا أن نضع يف رأس  وحتسني نمط احلياة يف املجتمع املدريس. من هنا 
سلم أولوياتن�ا تعزيز التثقيف الصح والبييئ، االستدامة واملحافظة على 

بيئ�ة صحية خضراء وذات جودة عالية.
حنن نؤمن بأن املساواة، التسامح، املسؤولية، التمزي واملشاركة االجتماعية 
تؤدي إىل بن�اء بيئ�ة غني�ة تمكن من نمط حياة صح، زيادة الوعي، إكساب 
املعرفة، تشجيع النشاط البدين وتطوير املهارات احلياتي�ة لتبين نهج حياة 

صح.
هدفنا حتقيق إمكاني�ات الطالب وفًقا ملهاراته، مع االهتمام بتعزيز قدراته 
تربوي  نهج  التب�اع  ودعمه  وتشجيعه  واالجتماعية  العاطفية  اإلدراكية، 
االجتماعية  التعليمية،  احتي�اجاته  يليب  متطور  عصر  مع  ومتائم  متجدد 
يف  دائم  تغيري  إحداث  على  التربوي  الطاقم  يعمل  كذلك  والعاطفية. 

السلوك البييئ بمشاركة املجتمع.
حنن نفخر بطرق التدريس املتنوعة الي تدمج املواضيع العلمية املختلفة 
مع  التعامل  خال  من  املتغرية  للحقائق  التعليمية  املضامني  وتائم 
الصح  االجتماعي،  الوعي  تطور  بدورها  والي  آني�ة  وقضايا  معضات 

والبييئ وخلق شراكة مع املجتمع.

ي حياة... 
و�ز الب�ي

ي أمل... 
و�ز الب�ي

ي ورشة معل...
و�ز الب�ي
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املنطقة الغربي�ة - يح الدريجات

البريوين حياة... البريوين أمل... البريوين 
ورشة عمل...



04-9940122

مديرة املدرسة: 
ياسرة حجازي

ابن سين�ا  "ط"
مدرسة

طموحنا يتجلى بدعم كل فرد من أفراد أسرة ابن سين�ا يف حتقيق ذاته وتطوير 
له  املناسبة  واألدوات  والوقت  األطر  توفري  خال  من  مواهبه  وإبراز  قدراته 

إلعداد جيل مسؤول مثقف، مبادر وتربوي وقييم، يطمح للتمزي واإلبداع.
نؤمن أن املبادرة واإلبداع واملشاركة واملساواة بالفرص واالحرتام هي السبي�ل 
ألنشاء وتطوير مبادرات باملستوى القييم والتربوي والشعوري واالجتماعي 
القوة  وإبراز  تطوير  شأنها  من  شخص  لكل  فرص  إعطاء  على  نعمل  لذلك 

الكامنة بكل فرد.
كل  عند  التعلم  يف  والرغبة  الذاتي�ة  القدرة  حيفز  املبادرات  كل  دعم  بأن  نؤمن 
املشرتكني، األمر الذي يؤدي إىل تذويت الشعور باالنتماء للمدرسة مع األخذ 

بعني االعتب�ار الطموح الشخيص لكل طالب حبد ذاته وتنمية التمزي لديه.
بأن  منا  إيمانا  تنفيذها  وطرق  املبادرات  بمجاالت  التنوع  على  ونشدد  نهتم 
املبادرة  الختي�ار  سين�ا  ابن  أسرة  أفراد  من  فرد  كل  أمام  الفرصة  يتيح  التنّوع 

األنسب لقدراته الكامنة وهواياته املفضلة.
نؤمن أن اإلبداع وإعطاء إمكاني�ة االختي�ار داللة على االحرتام والتقدير الذي 
حتمل  على  وداللة  املشرتكني  من  فرد  كل  وتمزي  خلصوصية  الطاقم  يكنه 

مسؤولية تنشئت�ه اجتماعيا.
واألهل  الطاب  املعلمني،  لدى  مبادرات  لتطوير  الفرص  بمنح  نفتخر 
التخصصات,  املتعدد  التعلم   , العربية  باللغة  اإلبداعية  الكتابة   ( مثل   
الرتاسل باللغة اإلجنلزيية مع طاب من دول أوروبي�ة, العلوم والفلك, ملك 
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مع  إبداعية  وكتابة  تراسل  الرياضيات, 
عمل  ورشات  أخرى,  مدارس  من  طاب 
 , التوأمة   , البالونات   بواسطة  إبداعية 
احلقل  العاب  بواسطة  القيم  تذويت 
وغريها  ( ,  نعتين بتنمية القدرات واملواهب 
تعليمية  بيئ�ات  باستخدام  طالب  كل  عند 

املدرسة  تعمل  حيث   , ومائمة  متنوعة 
على  إنشاء وتطوير البيئ�ات التعليمية  

الطاب  جميع  احتي�اجات  يائم  بما 
بيئ�ة  ביופילי)  מרחב  مثل  
خضراء  المنهجية  تعليمية 

عاطفية  عاجات  توفر  دافئة  غرفة   ( שלווה  חדר  مستديمة(, 
بيئ�ة تعليمية متعددة  רב תכליתי)  מרחב  لطاب يف ضائقة (, 

املجاالت(, פטיו ) فناء بييئ تعلييم( مكتب�ة مدرسية , دفيئ�ة , مركز 
تعلييم لطبقة األوائل, زاوية الرتاث 

ومواهب  قدرات  وتمكني  تطوير  على  نعمل  األهداف  حتقيق  أجل  من 
الطاقم التربوي، وإعطاء فرص مناسبة لكل معلم وطالب على جميع 

تطوير  على  ونعمل  بهم  الكامنة  القدرات  وتطور  تدعم  الي  األصعدة 
والرغبة  والفضول  احلقل  احتي�اجات  من  نابعة  تعليمية  اسرتاتيجيات 

واملتعة , االمر الذي رفع من مستوى العمل 
على  ذلك  كان  ان  ممزي  ملستوى  املدريس  
باسرها,  الدولة  او  الشمال  لواء  صعيد 
نت�اجئ  على  حلصولها  املدرسة   جنم  فلمع 
املعدل  من  اعلى  امليتساف  امتحانات  يف 
العديد  ونيلها  القطري  املستوى  يف  العام 
من اجلوائز  مثل : جائزة  املدرسة املتفوقة 
الرتبي�ة  وزارة  قبل  من  الشمال  بلواء 
والتعليم) פרס חינוך מחוזי(,  جائزة 
 ( صح  نهج  ذات  ملدرسة  استحقاق 
جائزة   , בריאות(  מקדם  ספר  בית 
املدرسة اخلضراء )בית ספר ירוק(. 
التدريس  أصول  يف  رائدة  مدرسة 

)בית ספר מוביל פדגוגיה(




