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 دولة إسرائيل

 وزارة الرتبية والّتعليم

 الّسكراترية الرتبويّة

 للّتعليم يف اجملتمع العربّ  - كبريقسم      تفتيش الّتاريخ            قسم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية 

1.7.2018 

 مدير/ة اللواء احملرتم/ةحضرة 

 السكراترية الرتبويّة، السكراترية الرتبويّة  ة/رئيسحضرة 

 حضرة السّيدة إلرياز كراوز، مديرة قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية، السكراترية الرتبويّة

 حضرة السّيدة داسي ابري، مديرة قسم أ، التعليم فوق اإلبتدائيّ 

 )االمتحاانت( –حضرة السّيد دافيد جال، مدير قسم أ 

 املدرسة الثانويّة احملرتم/ة مدير/ة حضرة 

 حضرة ُمرَكِّز/ة موضوع الّتاريخ يف املدرسة احملرتم/ة

 حضرة مدّرس/ة الّتاريخ يف املدرسة  احملرتم/ة

 حتّية واحرتاًما وبعد!

  يف املدارس العربّية على موضوع الّتاريخلّتفتيش ل  1املنشور رقم  املوضوع:

 2018/2019للسنة الدراسّية  والبدويّة            

، نتمّّن لكم، ملدّرسينا ولطّّلبنا النجاح والتوفيق آملني أن 2019 – 2018مع افتتاح السنة الدراسّية 
التعّلمّي، وقد ارأتينا يف هذه املناسبة أن  -تكون سنة خري وإجنازات على الصعيدين الرتبوّي والتعليميّ 
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اهلاّمة اّليت تتعّلق بتدريس موضوع الّتاريخ يف املدارس الثانويّة  نوافَيُكم ببعض املعلومات واملّلحظات
 :العربّية والبدويّة هلذا العام

مع عرض الطرائق البديلة واإلمكانّيات يتضّمن املنشور اخلطوط العريضة املقرتَحة للتعليم والتقومي،   
املنشور بتمّعن وأن تتّم دراسته ضمن ساعات التهيئة لبدء السنة الدراسّية لطاقم  املتاحة، أنمل أن تقرأوا

، والعمل على تنفيذه، ونعدكم ابلتواصل معكم للتوضيح واإلرشاد واملتابعة، عْلًما أّن الوارد يف لّتاريخا
 ملزِم لكّل املعّلمني.املنشور 

التفتيش، وذلك عن طريق تعزيز دور أصحاب هذه السنة إىل خلِق تواصٍل مباشر بني احلقل و  هندف  
الوظائف يف املدرسة؛ مرّكز موضوع الّتاريخ ومعّلمي املوضوع، هادفني بذلك متهني املعّلمني بكّل ما 

تنمية تلميٍذ يتماشى مع رؤاي تعليم موضوع الّتاريخ من جتديدات يف طرائق التعليم والتقومي، من أجل 
من املهارات األساسّية يف والتغرّيات املتعاقبة يف العاََل، وذلك بتمّكِنه  ابستطاعته مواكبة كّل التجديدات

، لتعليمه أساسّيات البحث العلمّي، سرتاتيجّيات تفكرٍي علياالاألحداث الّتارخيّية، واكتسابه  فهم
قَيم، أساس طروحاتنا ما زال التعّلم ذو معّن، والتعّلم املتعّمق اهلادف، واستقّللّية املتعّلم، والرتبية للوعليه، 
 .الرتبويّة

 

  :جبروت الّتاريخ .1
على صياغة قسم من األسئلة  2017استمرارًا للتعديل الذي ورد يف جبروت التاريخ لصيف  .أ

(،  إذ اشتمل االمتحان على 023281ونوعها  يف منوذج الوحدتني اإللزامّيتني )منوذج رقم: 
(؛ املرّكب املذكور 12-1مرّكب واحد يف أحد البنّدين  )أ( أو )ب( يف أحد أسئلة االمتحان )

، (ר"עמ – ורלוונטיות מעורבות, ערך)القَِّيم، التداخل والقابلّية للتطبيق يتعّلق جبانب 
من جمموع  درجات 10،  2018ابتداًء من جبروت شتاء  فإنّهُ وخّصصنا هلذا اجلانب،

مع العلم أّن موضوع الّتاريخ يشّكل تربة خصبة ومّلئمة لطرح مثل ، الدرجات الكّلّي لّلمتحان
هذا اجلانب. هذا النمط من األسئلة، وضعنا معايري مّلئمة، ُمَيسَّرة، واضحة ومتاحة لتقييم 

وذلك متابعًة لسريورة التعّلم ذي معّن اليت بدأانها قبل أربع سنوات، ومتاشًيا مع رؤاي الوزارة 
، معتّز برتاثه وانتمائه واترخيه، فيشمل كّل امتحان  بتنمية إنسان متنّور  اجتماعيًّا وحضارايًّ

يتعّلق ابلقَيم املختلفة، أو مبدى تفاعلنا ومشاركتنا لصفات وقيم تّلئمنا  أو أكثرسؤااًل  جبروت
وتّلئم حياتنا، هادفني من وراء ذلك إىل تعويد التّلميذ على إبداء الرأي، اّّتاذ مواقف، 
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اكتساب صفات محيدة، املشاركة يف كّل ما يتعّلق ابجملتمع، الشعور ابالنتماء، والشعور أبّن 
  التعليمّية هي مواّد حياتّية معيشة، وليست حربًا على ورق.االمتحان واملوادّ 

هوووو الوووتعّلم يف إصوووار الاوووّب وأّص اإلجابوووة الاوووحيحة هوووي تلووو  نذذذذّكر أن جذذذوهر هذذذدفنا  ▪
 .اإلجابة اليت ترتكز فقط على معرفة يف إصار املوضوع التعليمّي نفسه

قيذذذب والتعليذذذق علذذذى لذذذذلك نطلذذذب مذذذن املعّلمذذذني تذذذدريب التّلميذذذذ علذذذى إبذذذداء الذذذرأي، التع  ▪
موضوع مطروح، تبّّن موقف والدفاع عنذه واإلقنذاع بذه، بلغذة سذليمة فصذيحة معياريّذة، شذفوايًّ 

 وكتابيًّا.
 ، على الرابط التايل:الوثيقة املتعّلقة ابلدفيئة الرتبويّةميكنكم االّطّلع على  ▪

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf 

 

 

منوذج رقم  2018نورد إليكم منوذًجا من األسئلة اليت كانت يف امتحان جبروت صيف   ب.
023281 :                                                                                         

 درجة( 30) الفال األّول

 عدد الّدرجات لكّل بند مسّجل يف هنايته(.  ؛درجة 30) 6-1األسئلة  أحدأجب عن 

 اتريخ اإلِّسالم يف القروص الوسطى

 . غزوة اخلندق )األحزاب(1

 ب ". –اقرأ الّنّص الّتايل، وأجب عن البندين "أ 

إبمجاع جيوش القبائل العربّية ]األحزاب بزعامة قريش[ على صّلى هللا عليه وسّلم أن علم الّنيّب  بعد"
حماصرة املسلمني يف املدينة املنّورة، استشار الّصحابة يف ذلك لقوله تعاىل :"وشاِوْرهم يف األمر" )آل 

(، فأشار الّصحايّب اجلليل سلمان الفارسّي أن حيفروا خندقًا ُحصِّن به اجلانب الّشمايّل من ١٥٩عمران، 
نة املنّورة، وهو أكثر جوانبها ضعًفا، واستحسن الّنيّب واملسلمون هذه الذمشورة، مّث شرعوا يف حفر املدي

 ابلّنصر.  صّلى هللا عليه وسّلماخلندق ] يعدهم [ الّنيّب 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
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م حّّت قيام الّدولة األمويّة، )املصدر: ساَل، الّسّيد عبد العزيز، اتريخ الّدولة العربّية من ظهور اإِلسّل
 (126ص  ،1989اإلسكندريّة،  –مؤّسسة شباب اجلامعة 

                                                         )درجات10من أسباب غزوة اخلندق، مثّ بنّي ملاذا ُعرفت هبذا االسم. ) اثننياشرح  .أ
 أّداي إىل هزمية قريش واألحزاب يف غزوة اخلندق. عاملنيبنّي •      .ب

ِقَيم اّليت وردت يف الّنّص أعّله، مثّ وّضح كيف تنعكس هذه القيمة يف ال إحدىبنّي  •
 )درجة 20) حميطك القريب.

 موحكمة الّنظر يف املظامل وقاضي الومظامل. 6

 ب ". –اقرأ الّنّص الّتايل، وأجب عن البندين "أ 

اخلليفة األموّي عبد "أّما عن نشأة حمكمة املظاَل واّليت كانت تُعَقد وقت احلاجة، فقد بدأت يف عهد 
امللك بن مروان، حيث كان جيلس يف املسجد ويستعرض قصص املظلومني، وإذا عجز عن حّل قضّيه 

ويف العهد العّباسّي أصبحت هذه املذحكمة جزًءا من  س األزدّي.معّينه كان يعطيها إىل قاضيه ابن إدري
حكمة تنعقد حتت رائسة اخلليفة او الوايل أو الّنظام القضائّي العاّم يف هذه الّدولة. وقد كانت هذه الذم

َمن ينوب عنهما. وقد أنشأ  اخلليفة املهدّي ديوااًن ُدعي "ديوان الّنظر يف املظاَل" اّلذي يُعترب مبثابة هيئة 
حتكيم عليا أو مذحكمة استئناف تُبّت فيها القضااي الّتذي عجز القاضي العادّي عن تنفيذ حكمه يف 

فهي إذن  عتقادهم أّن القاضي َل يُنصفهم.ة القوم ... أو ما يستأنفه الذمتقاضون القضّية تتبع  لعّليّ 
 لوقف تعّدي ذوي اجلاه واحلسب والّنسب، كما تنظر يف مظاَل الّرعّية من جانب موظّفي الّدولة."

اإلسكندريّة،  –شباب اجلامعة  مؤّسسة، )املصدر: ساَل، الّسّيد عبد العزيز، اتريخ احلضارة اإِلسّلمّية
 .(92-91ص  ،2000
ماذا نعّن بذِذ "حمكمة الّنظر يف املظاَل"؟ وّضح مبيّذًنا اثنني من الّشروط اّليت جيب توّفرها يف     .أ

                                                          )درجات10قاضي املظاَل. )
 َل.من صّلحّيات قاضي املظا اثنتنيبنّي  .ب

الِقَيم االجتماعّية الواردة يف الّنّص أعّله، مثّ وّضح كيف تنعكس هذه القيمة  احدىبنّي  •
 )درجة 20) يف جمتمعك.
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، على الرابط التايل: الوثيقة املتعّلقة ابلدفيئة الرتبويّةميكنكم االّطّلع على 
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf 

ارة إىل أّن النصوص يف مجيع مناذج امتحان البجروت يف الوحدات اإللزامّية ووحدات التوّسع،  جتدر اإلش
أو بفصل معنّي، غري مقّيدة مباّدة معّينة  بقى، ست2017يف امتحان صيف   عليه الوضع كما كان

حتوي وابإلمكان أن ترد النصوص يف فصل واحد أو أكثر دون حتديد. ننّوه أيًضا أّن األسئلة اليت 
 نصوًصا اترخيّية ستبقى اختياريّة ال إجباريّة.

 
 :%30التقومي البديل  .2

ميكن للتّلميذ البدء بتنفيذ املطلوب للتقومي البديل من الّصّف العاشر، وذلك مبراحل حسب ّتطيط 
 املعّلم/املدرسة.
اإلشارة إىل أّن  جتدر. بثالثة بدائل ال غريلقد حّددان اإلمكانّيات املتاحة للتقومي البديل   ▪

املدرسة جيب أن حتتفظ بنتاج عمل الّطّلب من أجل املراقبة واملتابعة والفحص الذي 
سيجريه قسم االمتحاانت، بناء على املنشور الذي وصلكم من قسم االمتحاانت هبذا 

 اخلصوص.

 :اإلمكانّيات للتقومي البديل

 حبث ماّغرة وظيفة ▪
 ملّب تراكمّي )بورتفوليو(   ▪
واملقصود ابالمتحان غري التقليدّي، هو امتحاص مدرسّي داخلّي )غري تقليدّي(،  ▪

االمتحان الذي ال أييت لفحص املعرفة فقط، وإمّنا جيب أن يفحص مستوايت 
تفكري خمتلفة لدى الّطّلب، مبا فيها مستوايت التفكري العليا: تقييم، مقارنة، 

ت، دمج معلومات من استخّلص، إبداء رأي، حتديد موقف، عرض فرضّيا
 مصادر أخرى مبا فيها مصادر الكرتونّية. 

 أنقر هنا תכנית ההלימה()خطّة املّلئمة لّلّطّلع على ملّف  ▪

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/TochnitLimudim/tochnit.htm
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 : قبل خطّة اإلصالحاليت كانت قائمة بجروت الامتحاانت  إلغاء مناذج .3

لنماذج اجلديدة، اب استبداهلا / ودجمهاة القدميالبجروت مناذج كافّة   نعلمكم هبذا أبنّه قد مّت إلغاء
 على النحو الّتايل:  وذل  

 23281دمج مع منوذج رقم  431؛ 913431 منوذج رقم 

 23282دمج مع منوذج رقم  551 ؛911551منوذج رقم 

 23381دمج مع منوذج رقم  561 ؛911561منوذج رقم 

 23382دمج مع منوذج رقم  571 ؛911571منوذج رقم 

 23381دمج مع منوذج رقم  431 ؛911581منوذج رقم 

منوذج واحد أو إىل اإلصالح( الذين يرغبوص ابلتقّدم املمتَحنوص املعيدوص واخلارجّيوص )ما قبل خطّة 
، 23381عليهم أص مُيتحنوا بنموذج ، 581؛911581 ،561 ؛911561النموذجني: إىل 

 وحدات تعليمّية. 5 -% لووو70ّب الووو منوذج التوّسع، مركّ 

 .الوشي  2019هذا اإلجراء سيدخل حّيز التنفيذ ابتداًء من موعد شتاء 

 
 : االستكماالت .4

 .للتجديد وللتجّدد، للتواصل وللتغيري وللتثقيف الذايتّ  نرى يف االستكمال املهّّن التخّصصّي مورًدا هامًّا
السنة إىل قسمنْي: استكماالت وجاهّية )يف مراكز تطوير طواقم هذه ستنقسم استكماالتنا  ،عليهو

لذا نطلب منكم حّث املعّلمني على  ،املعّلمني(، وتزامنّية )عرب الشبكة العنكبوتّية(، مبضامني خمتلفة
 .االستكماالت املهنّيةيف املشاركة الفّعالة 

  :دورات االستكمال الوجاهّية يف موضوع الّتاريخ .أ
يف  موضوع الّتاريخمع بداية السنة الدراسّية اجلديدة، سيتّم اإلعّلن عن افتتاح دورات يف 

القريبة منكم، فالّرجاء لفت انتباه  مدّرسي الّتاريخ لديكم  مراكز تطوير صواقم املعّلمني
ملتابعة إعّلانت هذه املراكز هبذا الصدد، وحّثهم على التسّجل هلذه االستكماالت اليت مّت 
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تطّلعات املدّرسني وتوقّعاهتم واحتياجاهتم، واليت من شأهنا أن  بناؤها وإعدادها لتجيب عن
س، وتكسبهم موارد إضافّية أخرى لتحسني جودة العملّية تطّور لديهم مهارات يف التدري

 التعّلمّية. -التعليمّية 
إىل أّن كّل التفاصيل حول االستكماالت الوجاهّية سيعَلن عنها يف حينه،  جتدر اإلشارة

 .مبنشور خاّص لكّل املعّلمني يف األلوية املختلفة

 

 : دورات االستكمال احملوسبة .ب
 2019 - 2018دورات استكمال حموسبة للسنة الدراسّية احلالّية، مّتت املصادقة على فتح 
 وذلك على النحو التايل:

 .ساعة 30 - دورة استكمال يف "الّاب الّتفاعلّي" .أ
دورة استكمال يف "دمج مقاصع أفالم يف العملّية التعليمّية )ضمن حقيبة املناهج  .ب

 ساعة. 30 - للمعّلم(

الرجاء تشجيع مدّرسي الّتاريخ يف مدرستكم  وحّثهم على التسّجل هلذه االستكماالت، وااللتحاق هبا، 
ملا فيها من مضامني مّلئمة وفوائد تصّب يف مصلحة املوضوع والطّّلب وتتناغم مع مبدأ التعّلم ذي 

،  يف موقع 2018ل املعّن، ميكنكم التسّجل عرب الروابط اليت سيتّم عرضها خّلل شهر تشرين األوّ 
 على الرابط التايل: : "الّتاريخ للوسط العرّب"

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/ 

 

 :وحدات التوّسع .5

يف ظّل التغرّيات اجلديدة يف نظام البجروت، نرى أنّه من واجبنا أن نعمل وإاّيكم مًعا  للحفاظ  
على مكانة موضوع التاريخ واستمراريّة حضوره، وحّت بقائه، وذلك بتشجيع متواصل من اإلدارة، 

ستوى مخس املواضيع املوّسعة مبومن مدّرسي الّتاريخ للطّّلب على اختيار موضوع الّتاريخ كأحد 
، وحنن بدوران نتعّهد أبن نعمل على تيسري األمور أمام الطّّلب واملعّلمني لتحقيق وحدات تعليمّية

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/
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)خاّصة املدارس اليت ال هذه الغاية اليت تقتضي مّنا ومنكم توجيًها وتشجيًعا وتوفريًا للموارد الّلزمة 
 .وحدات( 5حتّضر صالهبا مبستوى 

  :لتعليميّ ملّب املعّلم/ ملّب املنهج ا .6
يُعترب ملّف املنهج التعليمّي أداة حموسبة هاّمة وذات معًّن لعملّية التعّلم. يعرض امللّف 
مجيع املناهج التعليمّية يف شّّت املواضيع، يف مجيع الطبقات ويف مجيع القطاعات، وهو 

ت ميّكن من ّتطيط العملّية التعليمّية والرتبويّة بنجاعة قصوى من خّلل إنشاء عّلقا
 بني املعرفة، املهارات والقيم.

 يتضّمن ملّب املنهج التعليمّي على: 
 املعرفة املطلوبة وفق املنهج التعليميّ  -
 املهارات املركزيّة يف املوضوع التعليمّي  -
 القَيم املركزيّة يف املواضيع التعليمّية املختلفة -
تقيذذيم، وهذذو يشذذجع يتضذذّمن امللذذّف مذذواّد تعليميّذذة، وحذذدات تعليميّذذة، أفّلًمذذا وأدوات  -

علذذى املبذذادرة واإلبذذداع والتنويذذع يف أمنذذاط الذذتعّلم مذذن خذذّلل اسذذتخدام ألدوات عصذذريّة 
 بروح التعّلم ذي املعّن.

يشذذذّكل هذذذذا امللذذذّف جذذذزًءا مذذذن إجذذذراء اسذذذرتاتيجّي قطذذذرّي واسذذذع النطذذذاق يهذذذدف إىل  -
 مّلءمة التعّلم لتحّدايت القرن الواحد والعشرين.

  انقر هنا ،(הוראה לעובדי לימודים תוכניות תיק)لالّصالع على ملّب املنهج التعليمّي 

 :يف التقومي البديل يف املواضيع التعليمّيةدمج التداخل االجتماعّي  .7

يف الشهور األخرية ُكتبت ونشرت وثيقة مشرتكة للسكاراتراي الرتبويّة واملديريّة الرتبويّة وإدارة اجملتمع 
 والشباب مبوضوع: "دمج التداخل االجتماعّي يف التقييم البديل". 

كتبت الوثيقة على ضوء الرؤية الشمولّية للرتبية القَيمّية، وهي تعّزز املبدأ الذي يرى أّن تدريس املواضيع 
التعليمّية الذي يدمج داخله التداول ابلقيم، يساهم يف التعّلم ذي املعّن: تدريس الذي يرتكز على ربط 

  املعايشة القيمّية والتفكري الناقد. مّلئم بني املاّدة التعّلمّية وعاَل التلميذ، وتعّلم يدمج بني
إّن الدمج بني بدائل التقييم يف املوضوع التعليمّي والتداخل االجتماعّي من شأنه أن يعّمق التعّلم ذا 

 املعّن. 

http://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/arab-to-arab/Pages/High-School-arab-to-arab.aspx
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يتيح املشروع اجملال أمام الطالب لفهم املوضوع التعليمّي وتعّلمه من زاوية رؤية تنطوي على صلة بني  
 تعليمّية والواقع املعيش.عاَل املضامني ال

هناك قيمة تربويّة للدمج بني بدائل التقييم والتداخل االجتماعّي يف تشكيل الدافعّية للتداخل املديّن 
 واالجتماعّي وذلك نتيجة لتعّلم يربط بني عاَل املضامني التعلمّية وواقع احلياة. 

ويّتهم ونعّزز لديهم اإلحساس ابلقيمة الذاتّية، هبذه الطريقة نساعد الطّّلب يف تطّورهم الذايّت ويف بناء ه
 االنتماء وااللتزام اجّتاه احمليط، اجملتمع والبلد.

بتطبيق هذه الفكرة يف مدرستهم ارتكازًا  ّتاريخنوصي مدّرسي ال 2019 – 2018ّي يف العام الدراس
 على املبادئ الواردة يف الوثيقة املرفقة.

  هنا لفتح وحفظ الوثيقة انقرللدخول إىل الوثيقة،   •
 

 :"صورة إسرائيلّية" .8
هي مبادرة رائدة متّكن من تعّلم تفاعلّي ممّيز، بواسطته تتسّّن للطّّلب معايشة عشرات األحداث  

 املركزيّة اليت شّكلت صورة الدولة، والبحث والتعّمق فيها.
 يشتمل املشروع على ثالثة أقسام:

 حمور زمّّن معّد للتعليق على حائط يف املدرسة .1
إىل اهلاتف النّقال الذكّي وهو خمّصص للتفعيل عندما نكون تطبيق " واقع متنوّع"، ميكن تنزيله  .2

 مقابل لوحة "صورة إسرائيلّية" املطبوعة
 موقع على الشبكة العنكبوتّية "سبعون عاًما يطرح مواّد إضافّية للتعّمق وفعالّيات تربويّة مكّملة. .3

عاًما على  70ة" وتطويره مبناسبة قامت الوزارة بقيادة السكراتراي الرتبويّة إبقامة مشروع "صورة إسرائيليّ 
 إقامة الدولة.

 أٌِعدَّ املشروع لّلستخدام يف السنوات املقبلة.
ندعو اجلميع إىل استعمال "صورة إسرائيلّية"، والتوّسع يف مواضيع ذات قابلّية ودمج أحداث أخرى 

طّات وحماور مركزيّة يف تتعّلق مبوضوع  األدب العريّب ّتّص اجلمهور العريّب يف البّلد كالتعّرض إىل حم
 مسرية األدب احملّلي: أنواعه، اجّتاهاته ومذاهبه، تطّوره ورموزه.

 : التواصل .9
يف اليوم الذي سيصلكم  نرجو ختايص حّاة لقاء الطاقمهو أداة التواصل بيننا وبينكم، لذا  اإلرشاد

فيه املرشد، ليتسّّن له أن يلتقي بطاقم الّلغة العربّية ويتحاور معهم حول كّل جديد ومستجّد، وينقل 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/shiluv_ben_halufot_haracha_kemeoravut_hevratit.pdf
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معّلمي اخلربات من مدرسة إىل مدرسة، لذا أنمل أن تُنسَّق أاّيم زايرة املرشد لتتّلءم مع اجتماعات 
 أيلول إىل املدارس. شهر خّلل بداية سرُتَسلرشدين قائمة أبمساء امل. موضوع الّتاريخ

 

 :الكتب التدريسّية .10
نشري بذلك أنّه ال جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتاب تعليمّي غري مصادق عليه، ونرفق  

 هبذا قائمة الكتب املصاَدق عليها للعام الدراسّي املقبل:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeos

harim/ 

 
 نرجو لكم سنة دراسّية مثمرة،  انجحة، انجعة وموفّقة

 
 ،مع خالص احرتامنا وتقديران                                            

د.قاسم دراوشة                                                                                                        
 املُفّتش املرّكز ملوضوع التاريخ يف املدارس العربّية والبدويّة

 

 ذحضرة:نسخ ل
 مدير قسم كبري للتعليم يف اجملتمع العريّب. -األستاذ عبد هللا خطيب  -
 القائمة أبعمال رئيس السكراتراي الرتبويّة. -السّيدة دالية فينيج  -
 مدير قسم التعليم البدوّي.  –د. حمّمد اهليب    -
 معهد سولد لّلمتحاانت. -          

 تطوير طواقم املعّلمني.مفّتش مراكز  -األستاذ يوسف محدان  -
 مفتش لواء الشمال.  –األستاذ أمحد بدران   -
 مفّتشة لواء حيفا.  –السّيدة سينا زحالقة   - 
 مفّتشة لواء املركز.  –السّيدة فاردة أوفري   - 
 قسم أ للتعليم العريّب.  -مرشد التعليم فوق االبتدائيّ  -األستاذ أمحد عكريّة   -
 املدارس احملرتمني/ ات.مفّتشي/ ات   -
 املرشدين القطريني واللوائيني واملدرسّيني موضوع الّتاريخ.  -

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/

