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كلمة رئيس البلدية
أهل بلدي االعزاء          

يسعدين ان أتقدم منكم ومن ابنائكم الطلبة بعبارات التهاين بافتتاح العام الدراسي اجلديد، مع
التمنيات الصادقة جلميع الطالب بوافر النجاح والتميز والتألق.

لقد وضعت إدارة بلدية عرابة قضايا التربية والتعليم على رأس سلم أولوياهتا، اميانا منا بأن
هذا هو السالح األمضى واألقوى الذي ان امتشقته الشعوب فارتقت وعلت وحصنت نفسها من

مجيع الظواهر السلبية واآلفات اليت تنحر عظام املجتمع.
وحنن يف بلدية عرابة سنواصل االستثمار يف التربية والتعليم من اجل حتقيق هذه الغايات. وعليه

فإننا نعلن لكم أننا نعمل بشكل حثيث على افتتاح مدرسة "علي نايفة" للموهوبني، ومدرسة
"راس التني" الشاملة، ومدرسة "مشطة" النموذجية، مطلع العام الدراسي 2023/2024، كما

نعمل أيضا على إنشاء مبان جديدة وعصرية لكل من مدرسة "حسني ياسني" ومدرسة "الغزايل"
ومدرسة "البريوين"، كما أننا سننتقل يف جهاز التربية والتعليم يف بلدنا اىل فتح باب التسجيل

أمام اجلميع يف مجيع املدارس االبتدائية واالعدادية وتزامن ذلك مع ابراز ما تتميز به كل
مدرسة عن غريها وصوال اىل خلق حالة من التنافس يف التميز بني املدارس.

اننا نؤمن باننا قادرون بالتعاون مع إدارات املدارس واهليئات التدريسية وأهايل الطالب، على
توفري فضل الظروف واألدوات لطالبنا لكي ينجحوا ويتميزوا ولكي ننهض جبهاز التربية والتعليم

وال يسعين يف هذه املناسبة اال أن أتقدم بالشكر البلدان تطورا.
وال يسعين يف هذه املناسبة اال أن أتقدم بالشكر الوفري من القائمني على هذا املشروع، يف التفتيش

ويف قسم التربية والتعليم يف البلدية، ويف مدارس عرابة، على اجلهد الذي بذلوه معا لكي خيرج
هذا املشروع اىل حيز التنفيذ.

مع متنيايت جلميع الطالب بسنة مثمرة وناجحة.

عمر واكد نصار
رئيس البلدية
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أيها األهايل والتالميذ األعزاء
لقد ساهم اجلهاز التربوي يف مدينة عرابة يف تعزيز مكانة مدينة عرابة بصفتها مدينة رائدة بفضل

إجنازاهتا التربوية.
وانطالقا" من قناعتنا بأن التربية هي عنصر ضروري للنجاح، من خالل شراكة كاملة بني وزارة

التربية وبني بلدية عرابة، فقد وضعنا على رأس أولوياتنا االبتكار التربوي.
بني أيديكم كتاب  دأب على اعداده مديرو املدارس ومفتشة املدرسة ومدير قسم املعارف هبدف

تزويدكم,  أهايل وتالميذ مبعلومات وبيانات حول الربامج اليت يتم دراستها والعمل التربوي املميز
الذي يتم يف كل مدرسة يف سياق برنامج "ميزة املدارس والفضاءات التربوية-مناطق االختيار

املضبوط".
يقدم لكم هذا الكتيب االنقالب التربوي يف املدارس بقيادة املدارس والطواقم التربوية.

لقد قامت كل مدرسة بتنمية اختصاص وميزة يف جماالت خمتلفة تثري الطالب بتنوع تعليمي واسع
وبأساليب متنوعة للتدريس والدراسة.

ستواصل املدارس يف عرابة عمليات البناء التربوية يف  املدارس  هبدف توطيد امليزة اليت تتحلى به
 املدرسة ويف صلبها حتسني اجلهاز التربوي يف املدينة.

اهلدف األساسي هلذا الربنامج هو تعزيز مدارس املدينة ودفعها حنو التفوق واالبتكار.
كل الشكر والتقدير للمنكبني على العمل وعلى رأسهم رئيس البلدية السيد عمر واكد نصار، على

مشاركته ودعمه للربنامج وتشجيع املبادرات االبتكارية.
لقد مت اصدار هذا الكتيب لراحتكم بغية تزويدكم بأكرب قدر من املعلومات.

أمتىن لطالبنا النجاح يف التربية االبتدائية.
"ليس باإلمكان تعليم االنسان أي شيء ميكننا فقط أن نساعده على اكتشاف االمر بنفسه" غاليليو غاليلي.

د. مارتا سليمان
املفتشة العامة
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أهلنا األعزاء،
إن ابناءكم االن على وشك االنتقال اىل أحضان اجلهاز التربوي االبتدائي واالعدادي والثانوي

يف عرابه، وينطوي هذا االنتقال على صعوبات تأقلمية وعاطفية وآمال على إختالف أنواعها . 
حنن يف قسم التربية والتعليم، بلدية عرابه نعمل يف ظل ظروف الوباء املنتشر كل ما بوسعنا يف
سبيل تسهيل إستيعاب الطالب بالطريقة األمثل، حيث باتت مدارسنا جاهزة مستعدة الستقبال

الطالب بالطريقة األمثل وحسب تعليمات وزارة الصحة واملعارف . إستيعاب التالميذ مبتنوع من
الطرق واألساليب حيث تتمتع كل مدرسة من مدارسنا باستقاللية يف إدارة ميزانيتها وتصميم

الربامج التربوية وممارسة العمل التربوي . 
هناك مدرسة ابتدائية جديدة منوذجية ستفتتح يف بداية السنة القادمة، حيث تتبع أساليب تعلم

وتربية خمتلفة، كذلك هناك مدرسة شاملة جديدة نامية ذات ميزة تربوية تعليمية خاصة هبا ومن
شأهنا ختفيف الكثافة العالية للطالب يف املدارس الشاملة القائمة . (موقع املدارس اجلديدة يف

الناحية الغربية من املدينة).
إن الغاية املنشودة من ميزة كل مدرسة هي حتسني نوعية التربية وتكييفها ملستوى مدينتنا مبوازاة

احلرص على تطبيق منوذج االختيار املحكوم بضوابط، حيث تتاح لألهايل إمكانية إختيار املدرسة
اليت يرغبوهنا  البنهم/ابنتهم ويكون خيار االهل حمكوم بضوابط وتقوم البلدية بدفع اجلهاز

التربوي إنطالًقا من قناعتها بوجوب منح فرص متكافئة لكل تلميذ. 
وقد وضعنا بني ايديكم هذا الكتيب لشرح سريورتنا وتوضيح أنظمة التسجيل والتنسيب وآلية

االختيار يف حالة التسجيل الفائض. 
راجعوا من فضلكم هذا الكتيب وتصرفوا وفًقا لقواعد التسجيل يف املوعد املحدد . 

نتمىن لألهايل والتالميذ سنة دراسية مثمرة وناجحة .

جرب نصار 
مدير قسم التربية والتعليم 
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ברכות! 
לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם, 

להנהגות היישוביות, למנהלי וצוותי החינוך,
 

משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, שמחים
להרחיב את אפשרויות בחירת בתי הספר ולהציג בפניכם, לקראת

הרישום לביה"ס, את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות החינוך ואת
מודל הבחירה המבוקרת.

מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית. אנו פועלים
ליישום מרחב חינוך המתבסס על בחירה, שוויון הזדמנויות, שותפות

והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית. זאת, בשאיפה ליצור מארג של
שותפויות יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך, הרשות,  הצוות

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

ובעיקר – לבחור את בית הספר המתאים לילדיכם.
 יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,

ד"ר טל שריר
רכזת התכנית
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برنامج فضاءات تربوية – اختيار مضبوط ومتيز

قسم رياض األطفال:
اثبتت االحباث ان السنوات االوىل يف حياة الطفل تشكل االساس يف تطوره ومنوه اجلسماين
والعاطفي والفكري، لذا كان لزاما على كل االطر اليت تعمل مع هذا اجليل ان تسعى لتطوير

هذه االفكار واملفاهيم، من اجل املحافظة على التطور السليم هلذا الطفل والتركيز على املفاهيم
التربوية وتوظيف املوارد البشرية خلدمة هذا التطور وهذا النمو من خالل برنامج مشويل يتعاون

فيه االهل واالطر والطواقم املهنية.
 الرؤيا العامة لعمل وحدة رياض األطفال, بناء مشاريع خاصة لكل الفئات ذات الصلة مبرحلة
الطفولة املبكرة كالطفل واالهل والطواقم املهنية يف سبيل حتقيق الرؤية العامة لبلدية عرابة

اليت تعترب ان االنسان أغلى ما منلك وان اطفال اليوم هم رجال املستقبل. 
  يقدم قسم رياض األطفال  برامج وورشات عمل خاصة بالكشف املبكر والتوجيه للعالج لألطفال
عن طريق برنامج إطالالت,  وهو برنامج تأهيل للمربيات يف كيفية استعمال اآلليات للكشف املبكر

عن األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وتوسيع آفاقهن حول كيفية بناء خطه عمل عالجيه إرشاديه
لألطفال الذين مت الكشف عنهم وتوجيهم لألطر العالجية املناسبة.

باإلضافة مبشاريع وفعاليات إثرائية منهجيه وغري منهجيه متنوعة داخل صفوف الروضات
والبساتني وخارجها: مثل -

برنامج براعم: (ניצנים): بالتعاون مع وزارة املعارف يهدف اىل تقليص الفجوات التربوية
وهو مبثابة رافعه لتقدم اطفالنا يف املجال التعليمي االجتماعي السلوكي والعاطفي , يداوم خالله
االطفال للساعة الرابعة مع وجبة ساخنه.هناك ساعتني اسبوعيا  من برامج اإلثراء يف جماالت

متنوعة مثل املوسيقى ,احلركة والرياضة ,املسرح والروبوتات واليوغا.
تعزيز البيئة اخلضراء يف رياض األطفال : بالتنسيق مع وحدة البيئه تقوم مرشدة بتقدمي ارشاد

للمعلمات داخل الروضات اهلدف من بناء الربنامج بناء عالقه وثيقه مع املجتمع وعالقته
بالطبيعه , تشجيع احلدائق التعليمية, زراعة الزهور الربية, ساحة نشطة , تعزيز الصحة ومنح

الشهادات لروضة خضراء.
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برنامج فضاءات تربوية – اختيار مضبوط ومتيز

 فعاليات بيئيه باملدرسة الزراعية: بالتنسيق مع املدرسة الزراعيه , يزور اطفالنا املدرسة الزراعية
للتعرف على زاوية النباتات الطبية ,الطيور ,احليوانات , الدفيئة وقطف الثمار وخوض جتارب

علميه حمسوسة هادفه.
مشروع البستان األخضر "גן יוק" - يشمل هذا املشروع 

على تأهيل املربيات وإكساهبن مهارات نظرية وعملية لتمكينهن من العمل على إكساب األطفال
 مهارت  حياتيه.

مكتبة الفانوس - عرابه تشجع القراءة بالتنسيق مع مكتبة الفانوس , يهدف اىل امتاع الطفل
وتنمية حب االستطالع ,اخليال واالبداع الذايت لديه فالقراءة  تثري قاموس الطفل اللغوي ,

تعلمه كيف  يعرب عن نفسه بطالقه وكيف يصغي لألخرين من خالله توزع قصصًا  جمانيه لألطفال
لغرس عادة املطالعة يف نفوسهم واشراك االهل واملجتمع يف جتربة القراءة لألطفال.

برنامج (אור) : يعمل الربنامج على منع وتقليل الضرر الذي يلحق باإلمكانيات التنموية لألطفال
واألطفال الصغار يف مرحلة الطفولة املبكرة ، والذين يتعرضون للخطر على خلفية احلرمان البيئي،
نتيجة ضعف موارد األبوة واألمومة, من خالل ارشاد معاجلات يف العالج الوظيفي , العالج بالنطق,

العالج العاطفي.
برنامج جوده التعلم(זמן איכות) : يتم تعريف الوقت اجليد من قبل اخلرباء على أنه فترة

زمنية خمصصة للطفل. التفاعل بني الوالدين والطفل والعمل املشترك والتواصل املتبادل اهلدف
من هذا الربنامج زيادة التواصل بني االهل واالبناء , عن طريق مرشدة متخصصه.

גן עתידי- الروضه املستقبليه - منوذج الروضه املستقبليه يرتكز عل أربع نقاط اساسيه توفر
حًلا تربوًيا ومتكن الكادر التعليمي من خلق الطابع النوغي واملميز للروضه املستقبليه , من تطوير

املعرفة واملهارات والقيم االتربويه املالئمه الحتياجات األطفال من جيل ألفا.
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برنامج فضاءات تربوية – اختيار مضبوط ومتيز

بلدية عرابة تعمل ضمن برنامج فضاءات تربوية- اختيار مضبوط ومتيز يف املدارس . 
هدف الربنامج إجياد االمكانية لتوسيع مناطق التسجيل، ولكن بشكل مضبوط (حمكم) وإعطاء
الفرصة ألولياء األمور اختيار املدرسة املالئمة لرغبتهم ووجهة نظرهم واحتياجات ابناءهم بشكل

حيفظ التوازن يف املدارس والصفوف ومساواة الفرص . 
الربنامج يطور التميز املدرسي : 

مسرية بناء املدرسة كمتميزة وذات هوية وهنج تربوي واضح ومتميز، تظهر جلية بكل الفعاليات
املدرسية، هذه املسرية تشمل حتسني وجتميل التعليم اجلماهريي يف البالد وهي رافعة لتحسني
التحصيل العلمي وإدارة لربط الطاقم التربوي وراء اهلدف املشترك (חזון משותף) وطريقة

للتواصل مع االولياء واملجتمع، التميز يظهر يف كيفية استيعاب العمل التربوي، العقائدي والفحوى . 

"االختيار املضبوط " للسنة الدراسية القادمة 2024/2023
االختيار املضبوط ميكن كل ويل أمر وطالب/ة ان خيتار املدرسة اليت يرغب هبا، وذلك حسب

النمط املبين يف البلدية 
منط "االختيار املضبوط" يف عرابه هي طريقة منفتحة واليت اعتربت وحددت مدينة عرابة "فضاء

تربوي واحد" . 
كل طالب/ة حسب مكان سكناه يعترب منتسب للمدرسة القريبة من بيته، املدرسة االم وهي األساس . 

عند التسجيل يف املدرسة االم كأفضلية أوىل الطالب، الطالب حقه يف املدرسة االم ويسجل هبا، اذا
كان ترتيب االفضليات غري ذلك أي يف مدرسة غري املدرسة االم سيتم فحص الطلب . 

مقاييس تسجيل الطالب/ة يف املدرسة اذا كان االختيار غري املدرسة االم : 
يتم االمر أوال : عندما يكون هناك إمكانية يف املدرسة املطلوبة وحسب املقاييس التالية : 

• البعد اجلغرايف لبيت الطالب/ة عن املدرسة اليت اختارها. 
• اذا مل تتوفر االمكانية الستيعاب مجيع الطلبات لنفس املدرسة يكون اختيار عشوائي (הגרלה)

   وحبسب القانون 
• فحص طلب االختيار تعطى ملن قام بتسجيل ابنه/ابنته يف املوعد القانوين للتسجيل

   من 23.01.2023 وحىت 12.02.2023.
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برنامج فضاءات تربوية – اختيار مضبوط ومتيز

تسجيل الطالب يف املدارس حبسب منط "االختيار املضبوط" : 
التسجيل واختيار املدرسة هي مسؤولية كل ويل أمر على أساس مقاييس حمددة وواضحة وبشرط ان

يتم التسجيل يف املوعد القانوين املحدد . 
الطالب الذين مل يسجلوا يف املوعد املحدد، قسم التربية والتعليم يف البلدية يقوم بتسجيلهم يف املكان

املتوفر وليس حسب رغبة الطالب/ة وويل أمره . 
التسجيل لصفوف األول يبدأ يف تاريخ 23.01.2023 وحىت تاريخ 12.02.2023 وعن طريق
برنامج التسجيل املحوسب (االنترنت) يف موقع البلدية، اذا تعثر أمر تسجيل الطالب/ة، هناك مركز
للتسجيل والدعم يف املكتبة العامة يف مبىن البلدية يعمل من الساعة 8:00 صباحا وحىت الساعة

14:00 بعد الظهر . وهنا جيب احلفاظ وااللتزام بتعليمات وزارة الصحة (لبس الكمامة والبعد) . 
لن يكون هناك تسجيل يف املدارس . 

* الطالب املستحقني للتسجيل للصف األول هم األطفال الذين ولدوا بالتواريخ التالية : 
.30.12.2017 – 01.01.2017

• أولياء األمور الذين يرغبون بإبقاء ابنهم/ابنتهم سنة أخرى يف البستان عليهم تسجيل
ابنهم/ابنتهم يف الصف األول على الرغم من ذلك . 

التسجيل النهائي :
• طريقة تسجيل الطالب بشكل هنائي جتري حبسب املقاييس ومنط االختيار املضبوط املذكورة

سابقا وتتم عن طريق اللجنة املصغرة  لالختيار املضبوط يف البلدية وتضم : 
مدير قسم التربية والتعليم 

ممثلني من قسم التربية والتعليم 
ممثل وزارة املعارف يف اللواء 

ممثل قسم األحباث والتطوير جتارب ومبادرات يف وزارة املعارف (אגף מו"פ) 



9

برنامج فضاءات تربوية – اختيار مضبوط ومتيز

• إلجابات والردود على الطلبات ترسل اىل أولياء األمور حىت 05/2023. 
• يف حالة اختيار ويل أمر مدرسة بعيدة عن بيته ومت استيعابه ، البلدية غري مسؤولة عن

تسفري الطالب . 

طلبات النقل : 
اذا رغب ويل االمر االعتراض على مكان تسجيل ابنه/ابنته" يقوم بتعبئة منوذج خاص عند التسجيل

يف موقع البلدية حىت 30.4.2023، اللجنة املسؤولة عن "االختيار املضبوط" تقوم بفحص
االعتراض . 

قسم التربية والتعليم يف البلدية يقوم بإيصال قرار اللجنة اىل ويل االمر عند االنتهاء من فحص
الطلب. الرد يكون عن طريق اهلاتف او برسالة نصية .

جرب نصار 
مدير  قسم التربية  والتعليم
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قسم التربية والتعليم – بلدية عرابة

أولياء أمور الطالب يف الصف السابع للسنة الدراسية القادمة 2023/2024
السالم  عليكم

• قسم التربية والتعليم يف بلدية عرابة يعمل جاهدا على تطوير العمل ومواكبة التطورات واألساليب
املستحدثة يف جمال التربية والتعليم يف عرابه، مبا خيص الطالب، املعلم واملدرسة. 

وطبقا ملا ذكر هناك برنامج تربوي تعليمي حديث حتت إسم “ייחודיות בית ספרית – التميز”
يعمل به يف مجيع املدارس االعدادية . 

الربنامج يضمن يف حمتواه التميز، التحديث والتخصص لكل مدرسة يف موضوع او جمال تربوي
ختتاره املدرسة . استنادا للموضوع الذي ختتاره املدرسة للتميز والتخصص . .

مت التوافق بني مجيع األطراف ذوي الشأن "إدارة البلدية، قسم التربية والتعليم ووزارة املعارف
مبشاركة مديري املدارس لتنفيذ أسلوب جديد يف تسجيل طالب الصف السابع . حيث خيتار ويل األمر

املدرسة اليت تتميز باملوضوع الذي يرغب به ابنه/ابنته . 
طريقة التسجيل تتمثل بأن يقوم ويل األمر بتسجيل ابنه/ابنته عن طريق موقع البلدية . 

حيق لألهل تسجيل أبنائهم باي مدرسة اعدادية  يرغبون فيها مبا يتالءم مع برنامج التميز يف املدرسة.
تنسيب املدارس االبتدائية اليت تزود املدارس اإلعدادية بالشكل التايل :

على كل ويل أمر تسجيل ابنه/ابنته يف املدرسة بشكل رمسي يف موقع البلدية، وجود اسم
الطالب/ة يف مدرسة ابتدائية تغذي مدرسة اعدادية، ال يعين ان وجود ابنه/ابنته مسجل

بشكل رمسي يف اإلعدادية. 

ملدرسة راس التني
اإلعدادية 
حسني ياسني
راس العني
الزهراء 

ابن سينا
الغزايل
البريوين

حسني ياسني
راس العني

ابن رشد
الزهراء 

ملدرسة البطوف
اإلعدادية

ملدرسة ابن خلدون
اإلعدادية

ملدرسة البخاري
اإلعدادية
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قسم التربية والتعليم – بلدية عرابة

برغم قائمة التنسيب املرفقة يسجل الطالب يف املدرسة القريبة من بيتهم،  واذا رغب ويل االمر
بتسجيل ابنه/ابنته يف مدرسة أخرى بعيدة عن بيته ميكنه ذلك عن طريق املوقع وبإمكانه ان خيتار

أي مدرسة اعدادية أخرى يف عرابه.

•  طلبات التسجيل يف مدارس غري املدرسة االم يتم نقاشها عن طريق جلنة خمتصة هلذا االمر.
اللجنة مشكلة  من السلطة املحلية ووزارة املعارف مبا يسمى بالعربية "איזור בחירה מבוקרת".

•  التسجيل يف موقع البلدية وليس لدى سكرتارية املدارس.

•  هناك أيام وساعات حمددة لزيارة املدارس من قبل أولياء األمور لالطالع على برنامج التميز لكل
    مدرسة على حدة . ويف ظروف وباء الكورونا سيكون هناك رابط لكل مدرسة اعدادية بتواريخ

    حمددة حيث من خالله ميكن االطالع على برنامج املدرسة.

نتمىن لكم تسجيال مرحيا وسنة دراسية مثمرة وناجحة.
شكرا على تعاونكم

جرب نصار 
مدير قسم التربية والتعليم 
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اعدادية البخاري
مؤسسة تربوية لبناء قوى بشرية نوعية تتمتع بقدرات تفكري عالية ووعي عاطفي عميق

تعرفوا علينا:
مدرستنا متتاز بطبيعتها اخلضراء وموقعها اجلغرايف املتميز اجلميل، ومرافقها التعليمية

والترفيهية احلديثة واملتطورة. تويل املدرسة امهّية كبرية لتطوير الفرد ليصبح انسانا
متميزا فعاال ومسؤوال يف املجتمع، وتسعى لبناء بيئة تعليمّية موجهه وداعمه لطالهبا هبدف

تطوير قدرات تفكري عالية، تذويت قيم اخالقية ووعي اجتماعي وعاطفي لتقوية شخصياهتم
وصقلها.

الرؤيا والتمييز املدرسي
"التربية هي الوسيلة، االنسان هو اهلدف"- أ.د. جوردون

حنن تؤمن بأمهية تساوي الفرص وامهّية املالءمة بني قدرات الطالب املختلفة، وحّق كل
طالب يف الّنجاح. وعليه توّفر املدرسة الفرص واألطر والربامج املختلفة هبدف زيادة الدافعية
وتعتمد على طرائق واساليب تدريس حديثه ومتجدده، ضمن برامج متنوعه تربز خصوصّية

املدرسة ومتّيزها مثل: (السينما ثالثية األبعاد، غرفة التعليم احلديث، غرفة ال M21، وغرفة
التطوير العاطفي. صف (מופ"ט)، تعليم احلاسوب والربجمة، برامج (التعسييدع)، والنادي

الرياضي املدرسي. باالضافة إىل الورشات مثل:- الروبوتيكا، الشيف الصغري، الفنون، املوسيقى،
الدبكة، الفوتو ترابيا والكشاف، برنامج املينع واملاله، التيلم، ركوب اخليل، فعاليات التحدي

والرحالت املجانية. وغريها. 
منهج عملنا

حنن نؤمن اّن املحافظة على الصحة والسالمة والتعامل باالحترام املتبادل واملشاركة
والتعاون بني اجلميع، يعطي شعورا باألمان ويعزز من  االنتماء لدى االفراد، حيث ينّمي

الشعور باملسؤولية املعتمد على التقييم الذايت،  ويساعد على حتقيق الذات واألحالم اآلنّية
واملستقبلية.

اذ حيتضن معلمو املدرسة طالهبم ويقدمون الدعم الدائم الالزم هلم مع مواكبة تقدمهم.
كما وميتاز طاقم املدرسة بالّتجدد الدائم، املهنية العالية مع االلتزام الكامل اجتاه الطالب

واملجتمع . وتتّم مرافقتهم من قبل خمتصني  بأعلى املستويات من معهد (برانكوفايس)، ومعهد
(ميدبوبينت) لتطوير مساقاهتم التعليمية، وبناء وحدات تعليمية برؤيا مستقبلية حديثة مواكبة
لتطورات القرن ال21 وعملية التعلم املحوسب. ومن خالهلا يقوم طاقم املدرسة بطرح وتذويت

مهارات وقدرات التفكري العالية.
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اعدادية البخاري
حنن نتطلع ل-: 

خلق بيئة تعليمية متطورة فعالة وداعمة
رفع مستوى التحصيل العلمي يف املدرسه وتوجيه الطالب للتعليم االكادميي

 تفعيل سبل االتصال والتواصل بني مجيع الشركاء 
توفري الدعم املعنوي والعاطفي للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة

 تذويت عنصر التميز املدرسي وحتويله لرافعة للتطور والنمو
مالئمة البيئات الدراسية مبا يتيح تطوير مهارات التعلم للقرن الواحد والعشرين.

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية
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اعدادية البطوف
اعدادية البطوف..قيادة ومتيز, وتصميم على الريادة..

من هنا انطلقنا:
تأسست مدرستنا يف عام 1995، ومنذ انطالقتها األوىل سعت اسرهتا بإدارهتا والقيمني عليها
اىل ترسيخ القيم واملبادئ اإلنسانية اليت من شأهنا ان تغذي طالهبا حبصانة تربوية واخالقية

واجتماعية حنو جيل عامل متعلم وقائد مبصر ومبدع.
متتاز اعدادية البطوف بتنوع قدراهتا على تعزيز روح القيادة واملعرفة,يديرها حبرفية كادر

فاعل من املعلمني األكفياء، يرسم لطالهبا مسارات االمتياز بدقة تامة.
يف مدرستنا اليوم  742 طالب علم، يرافقهم- بكل ما حتمله الكلمة من معان - 70 رفيقا

مربيا وموجها ومعلما.
يف الغرف املغلقة:

نبحث يف املبادرات والربامج التربوية والتعليمية املبنية على ترسيخ قيم ومبادئ القيادة والعطاء
واالستقاللية واملسؤولية واملبادرات االجتماعية كنهج أساسي يف املسرية التعليمية, ما يساهم يف

رفع مستوى قدرات الطالب, حنو حتقيق األهداف االستراتيجية , كما ونسري حنو آخراملستجدات
العلمية والتقنية ونعمل على تطبيقها على أفضل وجه من أجل االرتقاء اىل جودة عالية

من التعلم يف كافة املجاالت.
طورت اعدادية البطوف برامج تربوية حنو حتقيق الرؤيا املدرسية وهي كالتايل:

 برنامج "معا نقوى ونتقوى " لطبقة السوابع 
 (برنامج اثراء يف مواضيع الرياضيات ,العلوم ,احلاسوب )

برنامج “עתודה”لطبقة السوابع والثوامن .
يتعلم فيه طالب الصفوف السابعة بعد الدوام املدرسي، أما طالب الصفوف الثامنة خالل

الدوام املدرسي.
وبرنامج "يال نشبك ايد بايد انت مش حلالك"  لطبقة السوابع والثوامن.

برنامج הייטקלאס لثوامن وبرنامج GLOBE هبدف تطوير مهارات البحث والتعلم
املستقل.

برنامج صحيت يف الدنيا يهدف اىل تعزيز قيم التغذية السليمه واالنتماء للبيئة
ختصيص حصص اثراء اسبوعيه  لطالب التواسع لتطوبر مهارات التفكري واختاذ القرار.

برنامج اثراء لتطوير الذات والقدرات פסיכומטרי وبرنامج "موهبيت نبع عطائي"  لكافه
الطبقات.
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اعدادية البطوف
إميان ُمطلق..

بوجوب العمل على تأمني البيئة الالزمة لكل طالب حىت يستطيع البلوغ والنمو بالشكل
الصحيح، لذلك، ومن خالل برامج منتقاه بكل دقة وعناية هتدف اىل اثراءه واعطاءه األدوات

واالليات لتطوير الذات واالميان باملقدرة من خالل املعرفة، وتعزيز الشعور باالنتماء للبيئة
املدرسية خاصة، واملجتمعية عامة.

من هذه الربامج :
פסיכומטרי   .1

ריפוי קוגניטיבי   .2
הוראה מתקנת   .3

תיאור תפקודי הלמידה   .4
יצירה   .5

שחמט   .6
 NLP  .7

של"ח   .8
وغريها , من خالل هذه الربامج يتعرف الطالب على الطاقات الكامنه بداخله ويرصد ما

مييزه من قدرات ويفتح أمامه آفاقا واسعة.
يعلم طالبنا ان االنسان هو من حيدد موقعه على األرض ويف احلياة اليومية ، لذلك، تعمل
إدارة اعدادية البطوف على بناء جيال من الطالب املبدعني واملتفوقني علمٍيا واجتماعًيا، اذ

يكتسب الطالب من خالل الفعاليات التربوية  قيمة االنسان واملحبة والتأخي وقيمة العطاء
مبرافقة املريب واملستشار/ة  من أجل إنشاء جيل صاحل راشد، ينتمي إىل جمتمعه ويفخر به

ويساهم من اجله .
أحالم طالبنا هي خطة عملنا: 

حنن يف اعدادية البطوف نؤمن بأن كل طالب - بكل ما وهبه اخلالق عز وجل -  لدية القدرة
على الوصول اىل أقصى أحالمه.. , وحنن هنا - وبكل تواضع - نسخركامل طاقاتنا لنوفر له

اإلرادة واألدوات والظروف الالزمة لتحقيق ما يصبو الية.

مديرة املدرسة
رفاء ياسني

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية
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املة الشّ خلدون  ابن  درسة 
م

مديرة املدرسة
غادة نصار

مدرسة للتفّوق والقيادة االجتماعّية والبيئّية:
حنن نطمح للتفّوق الّدراسّي والقيادة القيمّية، االجتماعّية والبيئّية اليت تشّجع مبادرات تربوّية

وتعطي حرّية االختيار للطالب معززة التعّلم املشترك الفّعال وتأثري األهل واملجتمع.
حنن نؤمن (اهليئة التدريسّية) أّن إعطاء حرّية االختيار تشّجع التفّوق الّدراسّي، القيمّي،

االجتماعّي والبيئّي، وتؤّكد على الّتعامل بشكل خاّص مع الفروقات الفردّية بني الّطالب، وتدعم
أن يكون الّطالب مسؤوًال، مستقًال، مبدعًا، مشاركًا يف املسرية الّتعليمّية ومؤّثرًا على اجلمهور

واملجتمع، وهذا بدوره يؤدي إىل تغيري إجياّيب ومثاّيل يف البيئة واملجتمع.
حنن نفتخر بتطوير بيئات تعليمّية مثرّية يف املدرسة تعكس متّيزنا بشكل فعلّي، مثل:

 غرفة تكنولوجّية m21، غرفة فعاليات وألعاب تفكريّية، متحف مدرسّي، مساحات للرفاهية،
تظليل ساحات املدرسة، بيئة خضراء، ودورات للطالب واألهل مثل:

بسيخومتري، ألعاب تفكريّية، وتدوير املواد.
ويف املجال القيادّي واالجتماعّي نفتخر بتعزيز العالقة بني األجيال من خالل برنامج الّطالب

املرشد للجيل الّذهّيب.
حنن نفتخر بطاقم معلمني مهّين، مثّقف، مبدع ومنفتح للتعاون مع األهل واملجتمع والذي يطّبق

موضوع التمّيز من دافع إميان وقدرة على تذويت مبادئ املدرسة.
"كّل أحالمنا ميكن أن تتحقق إذا امتلكنا الشجاعة ملالحقتها"

(وولت ديزين)

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية

املةاعدادية ابن خلدون الشّ خلدون  ابن  درسة 
م
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مدرسة رأس التني الشاملة
رؤية املدرسة ورسالتها

املدرسة الشاملة اجلديدة-يف منطقة رأس التني.
مدرسة نامية تبدأ باستيعاب الصف السابع يف املرحلة اإلعدادية والصف العاشر يف املرحلة

الثانوية.
نتطلع اىل اقامة مدرسة تكون صرحا تعليميا تربويا يسعى إىل تنشئة جيل مفكر, مبدع وواع

فكريا , متميز أخالقيا وعلميا ,مؤمنا بالقضايا من حوله ومتفاعال مع قيم املجتمع وقادرا على
توظيف التقنيات العلمية والعملية  ليواكب النهضة التكنولوجية اليت تسود العامل امجع. 

يسعى القائمون على املدرسة إىل تقدمي خدمات متميزة للناشئة من األبناء يف خمتلف املجاالت
العلمية ,التربوية ,الروحية والثقافية. 

- توجيه طالب املدرسة ليكونوا مواطنني صاحلني وفعالني يف خدمة جمتمعهم تعزيز الثقافة
العربية وروح االنتماء والعطاء للمجتمع يف نفوسهم لينشأوا أفرادا قياديني فعالني وهلم

بصماهتم باملجتمع. 
- تعزيز القدرات العلمية للطالب وخباصة يف املجاالت العلمية والتكنولوجية, باإلضافة اىل تنمية

الفكر العلمي املنطقي و تطوير شغف التعلم و البحث العلمي.
 - تنمية مواهب الطلبة وتشجيعهم على االبتكار واالبداع من خالل األنشطة الالمنهجية

وممارسة التعليم الذايت والتعاوين مع األقران واملوهوبني.
- تعزيز الثقة بالنفس لدى الطالب ورفع مستوى الوعي لصقل شخصية  مستقلة طموحة,

هادفة, بناءة لتحمل املسؤولية و األدوات الالزمة لإلحبار يف جمال العلم و البحث وجتهيزهم
لسوق العمل املستقبلي.

 - إقامة جسر من العالقات بني الطلبة وأولياء األمور واهليئتني التدريسية و اإلدارية لتطوير
العملية العلمية التعليمية.

جرب نصار 
مدير قسم التربية والتعليم 
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مدرسة مشطة النموذجية
تعرفوا علينا

مدرسة مستقبلية حديثة وعصرية، تعتمد على أساليب تدريس منوذجية حبسب التطورات
االقتصادية والتكنولوجية. هتتم املدرسة ببناء خطة تدخل فردية شاملة لكل طالب اعتماًدا على

القدرات الالزمة للقرن الواحد والعشرين.
املدرسة تفتتح لطبقتني فقط (صفني أول وصفني ثاين).

اخلاصية املدرسية
تعىن املدرسة احلديثة بتطوير شخصية الطالب من الناحية النفسية والتعليمية، وتستند على
أدوات جديدة باإلضافة لفضاءات فعالة ومميزة داخل املدرسة. يتم انتاج مسارات تعليمية من

شأهنا رفع املكانة االدراكية وجلب معطيات شخصية لبناء طرق وأساليب سلوكية حديثة.
الطالب سيكون شريك ببناء برناجمه اليومي، باإلضافة لشراكة فعالة لألهل يف مضمون املواد

التعليمية أو الترفيهية.
بالنسبة لتقييم الطالب سيكون غري تقليدي ويعتمد على أساليب جديدة من أجل فسح املجال
أمام مجيع الطالب إلظهار قدراهتم الذاتية، مع األخذ باحلسبان اختالف املستويات الصفية.

رؤيانا 
خالل هذا العمل احلديث، ستقوم املدرسة بتواصل ومشاركة باقي املدارس من أجل صياغة فكرة

مشتركة وتغيري كل طرائق التدريس يف باقي املدارس.

جرب نصار 
مدير قسم التربية والتعليم 
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يف مدرستنا احلوار واالحتواء قبل الكتاب. "حنضر انسانا للحياة" يف عامل متغري وتفاعلي.
مجيٌل ان نعرف.

بدأنا املشوار سنة 2003 خبطى ثابتة وظروف قاسية، حيث كانت لنا الدفيئة، فأوجدت حمفزا
للتفاين يف العمل ووعيًا حبجم املسؤولية، لنحتل مساحة على الساحة الِقَيمية والعلمية.

بعد سنوات من العطاء، اصبحنا من الطالئع بفضل ادارة حكيمة وطاقم معلمني سخروا طاقاهتم
املتجددة لتنمية احالم ابنائهم، وعصرنوا مهاراهتم ملواكبة تطورات احلياة، ودفعوا بأنفسهم لتقدمي

خرباهتم باذان مصغية وقلوب المست مكنونات تالميذهم. 
متيزنا 

يف ظل الظروف الراهنة، كان احلوار سّيد املوقف، وشّكل عمادا للتعليم التفاعلي املباشر وحتمية
التعامل مع الشاشات. فاملحادثة جتعل للمشاركني حضورا، وتتيح الفرصة ملن امامهم للتعبري عن
آرائهم يف النواحي االنسانية املشتركة، ويف النواحي الشخصية اليت يتسم هبا الفرد، يف أجواء من

االحترام، الثقة، االصغاء والتفهم املشترك.
خطونا خطوات جدّية واثقة لدمج احلوار يف عملية التقييم، وارتأينا ان يكون الطالب مشاركا فعاال

يف اختيار طرق التقييم اليت تتالءم وقدراته، لتعزيز ثقته بنفسه وتفتح آفاقه لإلبداع واالبتكار. 
اهلامنا:

اِع ِإَذا َدَعاِن ﴾ سورة البقرة (186) ﴿ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
حنن كما قال أحد احلكماء "لسنا بشرا نواجه جتارب روحانية، بل حنن أرواح نواجه جتارب انسانية".

وعليه فشعارنا هو " اذا اردت ان تزرع لدهر فازرع انسانا" رغم أنف الظروف.
ولنا حلمنا 

ان ينطلق الفرد خارج االطار املألوف، ليكون مؤثرا وناهضا مبجتمعه، مبعّية معلمني يؤمنون
باحلوار، موجهني ومساندين خّلاقني بأساليبهم التدريسية وتقييمهم وتعاملهم مع البيئة املتغرية،

اميانا منا ان كل تلميذ هو عامل خاص وخمتلف وهو عامل قائم بذاته.

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية

مدرسة رأس العني
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االسم اخلاص: املدرسة االبتدائّية عّرابة، مدرسة "حسني ياسني" عّرابة لتمنية التفكري العلمّي. 

خطوة صغرية بالنسبة إلنسان؛ قفزة نوعّية لإلنسانّية مجعاء!!
الرؤية: 

تعمل املدرسة على إعداد خّرجييها من أجل مواجهة حتّدّيات العامل باستخدام إستراتيجّيات وطرق
تطوير التفكري والبحث املستخدمة عاملّيا. 

تعالوا لنتعّرف أكثر:
مدرسة حسني ياسني هي املدرسة األوىل اليت أُنشأت يف عرابة وبداية طريقها كانت سنة 1921،

واليوم هي حتتوي على أكثر من 830 طالب، تعمل املدرسة وفق إستراتيجّيات وخطط تربوّية
منهجّية مبنّية على برنامج عمل وفق منهاج وزارة املعارف مبشاركة األهل يف عملّية إدخال

خمّططات علمّية تعليمّية جديدة ملعظم الطالب. 
ترتكز هذه العملّيات التربوّية واإلجراءات على الربط بني النظرية والتطبيق يف خمتلف املواد

األساسّية. 
يعمل طاقم املدرسة على عملّية التطوير املهين واليت تتوافق مع سياسة املدرسة حيث ترى بالبحث

أداة مهّمة لتطوير استراتيجّيات التفكري لدى الطّلاب.
ما مييزنا :

أ. دروس موجهة حنو البحث. 
ب. دروس مهنية ألثراء التفكري العلمّي. 

ج. دروس عملية مبنية ترتكز على العمل مبجموعات حبثّية. 
د. أحباث ترتبط بظواهرعاملّية يف القرن ال 21.

ولنا حلم....
بأن يكون خّريج املدرسة مهّيأ ملواجهة حتّديات العامل اُملعّقد يف هذا الواقع املتغّير وأن ينخرط

يف املجاالت والنواحي العلمّية املختلفة وأن يقوم بتناول القضايا العلمّية وحيّللها وحيّلها ويستخلص
العرب، وميتلك التفكري الناقد لكّل ما يرتبط باملعارف العلمّية يف املستقبل.

مدير املدرسة
د. يوسف كناعنة

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية

مدرسة حسني ياسني
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בית ספר אלזהראא עראבה

مدرسة الزهراء يف انطالقتها حنو التمّيز وتطوير قدرات التفكري وتنمية اإلبداع.
تعرفوا علينا:

عدد طالب املدرسة  600 طالبا يتعلمون  يف 23 صفا .
اهليئة التدريسية مكونة من 45 معلمة ومعلما ، أكثر من 50% من املعلمني حاصلني على لقب ثان .

يعمل طاقم املدرسة واإلدارة مبهنية عالية كمجموعة متماسكة من أجل إحداث تغيري يقود إىل  النجاح. 
تشري النتائج يف اّالونة األخرية إىل حتسن املناخ التربوي والتعليمي بصورة ملحوظة مما يشري إىل أن

الب بانتمائه إىل   املدرسة ويف خلق ّجو ودِّي ومناٍخ مريح للّتعليم .                               املدرسة  تساهم يف تعزيز شعور الطِّ
إشراك األهل يف فعالياتنا والتواصل الدائم معهم هو هدف من أهداف املدرسة 

للنهضة بالعملية التربوية والتعليمية يف املدرسة.
ميزتنا ومنهج عملنا:

اعتمادا على رأي دي بونو (" ( De Bono,1994  أن التفكري مهارة ميكن أن تتحسن بالتدريب
واملمارسة والتعليم، وأن التفكري العملي التوليدي يسعى إىل ابتكار األشياء وإجياد احللول للمواقف املختلفة"،

لذلك ارتأت مدرستنا بتبّني تطوير مهارات التفكري لدى الطالب والتشديد على التفكري اإلبداعي ألمهية
ذلك .

من ضمن ختطيطاتنا لتطوير مهارات التفكري، رأينا العمل على عوامل جناح تعليم التفكري وهي:
1) استكماالت للمعلمني حول املوضوع.

2)بيئة مدرسية وصّفّية داعمة واليت حتّث على التفكري، وذلك من خالل االهتمام بكل الظروف املدرسية
وهتيئة البيئة التعليمية وتنظيمها ، فقد طّورنا داخل املدرسة حّيزا تعليمّيا وغرفة هروب ألجل تعلم ذي

معىن. كذلك ّمت إنشاء دفيئة ألجل األحباث العلمية والتجارب
3)إدراج موضوع "تطوير مهارات التفكري" ضمن اخلطة املدرسّية ،ومالءمة الّنشاطات الّتعليمية ملهارات

التفكري. على سبيل املثال : تدريس موضوع هنج حياة صحي باستخدام استراتيجيات اليت تنمي مهارات
التفكري، كذلك دمج ألعاب تعليمية خمتلفة واليت حتّث على تطويرالتفكري.

تطلعاتنا:
تسعى مدرسة الزهراء االبتدائية يف عرابة  للتميز بكوهنا مدرسة  باحثة، منتجة ومبدعة ، تعّزز التعّلم

الفّعال  ذا املعىن ،القائم على الّتفكري ، البحث، اإلبتكار واملتعة .
تصبو مدرستنا لتنشئة جيل ذي قدرة على حتقيق ذاِته  , واٍع الحتياجاِته  , يتمّيز علميًّا وأخالقيا ونافعا

ملجتمعه   ، متمكنًا من املهارات التكنولوجية، باحًثا، مبدعًا ،واسع االطالع ،مؤمًنا بالتجديد والتفوق، وقادر
على البحث والتعلم الذايت والتفكري النقدي ومبتكرا ملشاريع خمتلفة تفيد املجتمع.                                                            

مدير املدرسة
عبداهللا عاصلة

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية

مدرسة الزهراء
בית ספר אלזהראא עראבה
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موضوع التميز : نؤمن بالتعلم التفاضلي من أجل صقل شخصية طالب باحث وحواري
تعرفوا علينا:

مدرسة الغزايل ذات تاريخ عريق، تأسست سنة 1974, عمر مدرستنا قارب على اليوبيل الذهيب (47 عام).
مسيت املدرسة على اسم الفيلسوف أبو حامد الغزايل، خترج منها العديد من الشخصيات العرابية اليت

وصلت اىل العاملية.
يف مدرستنا طاقم مهين من املعلمات واملعلمني األكفاء ذوي التجربة واخلربة الذين يسامهون يف توفري جو
تعليمي داعم ومميز حبيث يؤمن للطالب بيئة تعليمة متطورة تالئم العصر التكنولوجي والتحديات اليت

تواجهه. كما تعىن بالتنوع املوجود بني الطالب وتالئم له طريقة التدريس املناسبة لتنمية قدراته ومواهبه
وصقل شخصيته.

ما مييزنا:
مدرستنا تعىن بالتنوع املوجود بني الطالب، تسعى لصقل شخصية طالب باحث ومستقل.

تعتمد مدرستنا التعلم التفاضلي من خالل احلوار والبحث ودمج األلعاب كآلية تعلم وحل أزمات ومعضالت
خللق شخص واع وناقد لسلوكه وأفكاره ونفسه، اضافة اىل ذلك تتعدد طرق التقييم يف مدرستنا لتضم مهام

حموسبة، أحباث علمية وبورتفوليو.
توفر مدرستنا بيئة دافئة، حمبة وداعمة لألهل والطالب وتتميز باملهنية, كما وهتتم مدرستنا بتنوع الربامج
املدرسية الالمنهجية من خالل مشاريع خمتلفة مثل: املدرسة اخلضراء، هنج حياة صحي وسليم، مسابقات

يف الربجمة والروبوتيكا، مسابقات يف اللغة اإلجنليزية والكتابة اإلبداعية، بناء وتطوير بيئات ومراكز تعليمية
حديثة.

حنن واملستقبل:
تسعى مدرستنا ل:

رفع التحصيل التعليمي يف ظل حتديات التعلم عن بعد وجائحة الكورونا.  .1
مراعاة الفروق الفردية وتنمية املهارات والقدرات لدى الطالب.  .2

جعل األهل شركاء فعالني يف الربامج املنهجية والالمنهجية.  .3
اكساب الطالب كفاءات للموازنة بني اجلانب العاطفي والتعليمي.  .4

أن تكون مدرستنا بيئة خصبة لطالبنا جلعلهم وكالء للتغيري يف املجتمع.  .5

مديرة املدرسة
لينا حلو 

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية

مدرسة الغزايل
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ما ميّيزنا:
تعىن مدرستنا بكّل طالب، وتسانده لتحقيق قدراته الكامنة من خالل حوار شخصّي عاطفّي، وطرائق
تدريس متنّوعة وتفاضلّية، وتقدمي مضمون حياكي عامل الطالب، ويواكب تطّورات العصر واملستجّدات

املتسارعة يف مجيع املجاالت وباألخّص يف املجال التكنولوجّي، وتعمل على تذويت ذلك عرب مبادرات
وبرامج تعليمّية، اجتماعّية وعاطفّية تعطي استجابة جلميع الفئات: يوم بدون حقيبة، التعّلم باأللعاب،

كامبوس البريوين، التعّلم املدمج بنوعيه: البيمجايل واحلوسبة، التعّلم التفاعلّي املثري لالهتمام،
الدفيئة التعليمّية، Native Speaker، עברית דיאלוגי، מצויינות 2000، עלמ"א،

روبوتيكا  وغريها الكثري، وأخرى اجتماعّية لتعزيز وتنمية روح الريادة والقيادة عند الطّلاب. إضافة
لربامج هتدف لتقدمي عالجات عاطفّية وسلوكّية يقّدمها معاجلون مهنّيون (מצמיחים, רוי...).
وهكذا ننشئ أفرادا قادرين على حتقيق قدراهتم الذاتّية، ومواجهة التحّديات يف واقع متحّرك متغّير

استعدادا للمستقبل. 
تطّلعاتنا:

ترفع مدرستنا شعار التمّيز والتجّدد، وتنمية ثقافة االحتواء والعمل املشترك، واملناخ التربوّي القائم على
الشراكة، كما وتسعى لتذويت التعليم، التعّلم والتقييم املتجّدد بروح مهارات القرن الواحد والعشرين،
واليت بدورها تعّزز الشراكة، التواصل، اإلبداع، التفكري الناقد، لنبين متعّلما باحثا مستقّلا، ذا حصانة

ذاتّية، ويشعر باالنتماء يف عامل متغّير متعّدد الثقافات.

مدير املدرسة
امحد نصار

نتأّمل يف الفرد وخنطو به حنو الغد

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية

مدرسة البريوين
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1. נעים להכיר - تعرفوا علينا
مدرستنا هي مدرسة حديثة، عصرّية، تعىن بالّتعلم ذي معىن، تواكب تطورات القرن ال21، وتعمل على
بناء جيل واٍع ،مستقّل ومتمّيز، وتعتمد على تدريس تفاضلّي، أساليب وطرائق متنّوعة وشائقة؛ إلكساب
مهارات تعليمّية وحياتّية، تراعي الفروق الفردّية عند الّطّلاب، وتستجيب لذكاءاهتم املتعّددة؛ من أجل

متّيزهم وتفّوقهم.
وعليه تبّنت مدرستنا مشاريع عدة، وبرامج متنّوعة، تقوم على ترسيخ مفاهيم وقيم تعليمّية وحياتّية،

واّليت من شأهنا دعم وصقل شخصّية الّطالب ، نذكر منها: هنج حياة صّحّي، املدرسة املوسيقّية، املدرسة
اخلضراء والبيئة املستدامة، علم الربجمة و"الروبوتيكا" باإلضافة اىل ذلك بناء وتطوير مراكز تعليمّية
حديثة تدعم الّرؤيا املدرسيَّة ناهيك عن الكفاءة واملهنية يف ادارة  فترة الّتعليم عن بعد وتقريب البعيد
والوصول ملعظم الطّلاب بشّتى الّطرق واألساليب الّتدريسّية وإعطاء االستجابات املناسبة هلم وجبميع

املجاالت، فبات الّتعليم عن بعد  يف مدرستنا مورًدا أساسيًّا مهّما لسريورة الّتعليم يف حاالت الطوارئ وجتربة
ممتعة، زاخرة بالّتحديِّات ومواكبة لتطورات العصر.

2. הייחודיות שלנו - כך נעשה- ميزتنا ومنهج عملنا 
إمياًنا مّنا بأّن لكّل طالب مواطن قّوة، ذكاءات متعّددة  وخمتلفة، تعتمد مدرستنا طرائق وأساليب

تدريس حديثة ومتجّددة؛ هبدف متكني الّطالب، وحتفيز الّتفكري اإلبداعي لديه، ّمما يزيد من فرص
جناحه وتفّوقه، متّيزه وتأّلقه، وتتيح له جماالت وآفاق واسعة؛ لتحقيق أهدافه املرجّوة. ويتّم مترير وتنفيذ

الّدروس يف مراكز تعليمّية معّدة وجمّهزة بأحدث املعّدات، الوسائل الّتعليمّية، والّتقنّيات احلديثة.
إضافة إىل ذلك، تتميِّز مدرستنا بتمرير دروس اختيارّية، معّدة من قبل طاقم املعلمني - وفًقا ملعايري

وضعت مسبًقا - وتتيح للّطالب حريِّة اختيار الّدرس اّلذي يستجيب مليوله ولقدراته الّذاتّية.  

3. ויש לנו חלומות- تطلعاتنا
- رفع مستوى الّتحصيل الّتعليمّي يف املدرسة. 

- ترسيخ ودمج التعلم عن بعد كجزء ال يتجزأ من سريورة التعليم اليومية.
- تنمية قدرات الّطالب ومراعاة الفروقات الفردّية وتطوير الّذكاءات املتعّددة.

- إشراك ودمج األهل بالّسريورة الّتعليمّية وحّثهم على دعم وتشجيع أبنائهم لّتعزيز تطّلعاهتم.
- تطوير وبناء مراكز تعليمّية حديثة تواكب العصر وتطّلعاتنا املستقبلّية، من أجل دعم العملية الّتعليمّية

  وبناء جيل مستقّل ومسؤول. 

مديرة املدرسة
ايناس رباح

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية

مدرسة ابن رشد
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تعّرفوا علينا:
مدرسة ابن سينا االبتدائية  مدرسة عريقة حتتضن بداخلها 264 طالًبا ميتلكون طاقاٍت وملكات إبداعية

فريدة. هتتم املدرسة بتوفري فرص متساوية للطالب لتحقيق الذات وكسر احلدود باإلبداع والتمّيز وتطوير
قدرات احلوسبة الالزمة للقرن الواحد والعشرين, ملتزمة بتذويت أمناط حياتية صحّية وتطوير املسؤولية

البيئية، مستندة على التكاتف بني أفراد الطاقم والتعاون مع األهل واملجتمع.  
خاصيتنا املدرسية:

الة, تْعىن بالفروق تعتمد مدرسة ابن سينا لغة االبداع والتميز, متبنية أساليب تدريسية تفاضلية فعُّ
الفردية. وتعمل على  تطوير قدرات التفكري والتعّلم لدى طالهبا من خالل التمرس واستعمال مهارات

التفكري االبداعي, العلمي, املحوسب, الناقد من خالل مجع املعلومات, تنظيمها وعرضها مبا يتوافق مع
الواقع اجلديد ومتطلباته خاصة بفترة التعلم عن بعد, وهتتم بتوظيف الفنون على أنواعها من اجل زيادة

الدافعية للتعلم لدى الطالب وتقريب املواد التعليمية من عاملهم ومواهبهم وتطلعاهتم مما يزيد من
اندماجهم ومشاركتهم بالعملية التعليمية وحتفيزهم على اإلبداع واالنطالق بفكرهم حنو التمّيز والتفّرد.

أحالمنا:
يف مدرسة ابن سينا نطمح خللق أفراٍد بشخصيات مستقلة, منفتحة, مفّكرة, خّلاقة وقادرة على التعامل

مع حتديات احلياة بنجاعة, وعلى اإلبداع واالنتاج باستخدام املعرفة وتوظيفها خلدمة املجتمع. أفراد, لديهم
املسؤولية الذاتية على أعماهلم وإجنازاهتم يف النواحي التعليمية, االجتماعية والعاطفية واليت تقودهم اىل

النجاح. 
نطمح ألن نرى معلمينا يف أدوار متمّيزة حمورها اإلرشاد, التوجيه, االحتواء والتجّدد. يواجهون التحديات

مت لتحّقق تطلعاتنا. ونصبو ملشاركة حقيقية كاملة من بثقة وعزمية, ويعملون يف بيئات تعليمية حديثة ُصمِّ
قبل أولياء األمور يف العملية التعليمية والتربوية يف املدرسة ونرى هبا حجر أساٍس يف تطور املدرسة وجناح

طالهبا.

مديرة املدرسة
ختام عليان

تفاصيل املدرسة يف الصفحة األخرية

مدرسة ابن سينا
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تفاصيل املدارس للتواصل
الربيد االلكتروينرقم اهلاتفاسم املدرسة

البخاري
البطوف

إبن خلدون
راس التني
إبن سينا
البريوين
إبن رشد
الزهراء
الغزايل

رأس العني
حسني ياسني

مشطة النموذجية

04-6746465

04-6746464

04-6744320

0543372088

04-6741775

04-6746432

04-6745494

04-6741873

04-6741958

04-6748650

04-6741866

0524014929

2472471@tzafonet.org.il

rafaa.yassin1974@hotmail.com

gada5kaman@gmail.com

alnassar.3laa@gmail.com

218834@isina.org

216796@tzafonet.org.il

1002060434@tzafonet.org.il

abedallh_asley@yahoo.com

hilulina@yahoo.com

wafikanas@hinuchm.k12.il

ka.yosef@gmail.com

abeer.asli@gmail.com

مدارس ابتدائيةمدارس اعدادية
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تقسيم  املناطق للمدارس االبتدائية
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تقسيم املناطق للمدارس االعدادية



משרד החינוך


