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31/10/2017 
  حضرة

  احملرتم/ة. و لالصف  األ عل م/ةم

  احملرتم/ة.الصف  اخلامس  عل م/ةم

 بواسطة مدير/ة املدرسة احملرتم/ة.
 

انة، دير ابة، دير حنا، عيلبون، وادي احلمام، الرامة، حنف، الكم  نني، عر  كوكب أبو اهليجا، سخيف البلدات التالية:  
ترشيحا، األسد، البعنة، جمد الكروم، اجلديدة املكر، عكا، كفر ايسيف، دنون، املزرعة، العرامشة، طواب، معليا، 

 .فس وطة، اجلش، وادي سالمة
 

 وبعد، طي بة حتي ة 
 حول: يوم دراسّي لوائيّ املبحث: 

لة من فحص القراءة والكتابة للصف  األو ل، إطالق مشروع مكتبة الفانوس للصف ني األو ل والثاينالصيغة   ،املعد 

 .للصف  اخلامسوالكتاب  التنو ر القرائي  يف إسرتاتيجي ات ومهارات و
 

حول: الصيغة املعد لة من فحص القراءة والكتابة للصف   2018-2017ندعوكم/ن هبذا للمشاركة يف اليوم الدراسي  للعام الدراسي  

 .للصف  اخلامسوالكتاب  التنو ر القرائي  وإسرتاتيجي ات ومهارات يف األو ل، إطالق مشروع مكتبة الفانوس للصف ني األو ل والثاين، 

رجى أتكيد االشرتاك ي   .13:30الساعة ، ابتداء من الرامة، مدرسة الالتنييف  21/11/2017والذي سيعقد يوم الثالاثء املوافق 

 :من خالل الرابط املرفق

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeout90CgXgN1OwiTLo61CC2EZef16k6FvhmJekybnMHHt21A/viewform 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeout90CgXgN1OwiTLo61CC2EZef16k6FvhmJekybnMHHt21A/viewform
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 :برانمج اليوم الدراسيّ 

 .جتم ع وتسجيل 13:30-14:00
 .مرك ز التعليم العرب  يف قسم أ للتعليم االبتدائي   فت شم، صالح طهاألستاذ  - :احي ةتتكلمات اف 14:00-14:30

 د. راوية برابرة، املفت شة املرك زة لل غة العربي ة. -  

 .للتعليم العرب  كبري مدير قسم  ، عبد هللا خطيب األستاذ -أمه ي ة القراءة وأتثريها على التحصيل العلمي   14:30-14:50
 ملعّلمات الصفوف األوىل:

 .انرميان هندي د. -مكاشفة لفحص القراءة والكتابة املعد ل للصفوف األوىل 14:50-16:20
 أمساء زحالقة ومىن سروجي. -مكاشفة ملشروع مكتبة الفانوس يف الصفوف األوىل والثانية 16:20-16:40
 جنان زعيب ولبىن حديد. -ورشة عمل حول مهميت قراءة نص  وفهم املقروء 16:40-17:20
 إمجال اليوم الدراسي   17:20-17:30

 ملعّلمي/ات الصفوف اخلامسة:
 .د. راوية برابرة -وطرائق لكتابة إجاابت صحيحة إسرتاتيجي ات ومهارات لفهم املقروء 14:50-17:20
 إمجال اليوم الدراسي   17:20-17:30

 

 حىت هناية اللقاء املشاركة ملزمة وضروريّة جلميع املدعّوين/ات
 ،ابحرتام

 موسى احللف أمحد بدران برابرة ةراوي. د صالح طه عبد هللا خطيب
  للتعليم العرب   قسم كبري مدير

 دير العامملمكتب انئب ا
 مرك ز التعليم العرب  فت ش م

 يف قسم أ للتعليم االبتدائي  
 مفت شة م رك ِّزة
 لل غة العربي ة

 مفت ش لواء الشمال
 يف الوسط العرب  

 لواء الشمالمفت ش 
 يف الوسط البدوي  
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 :حلضرة نسخ

 .الشمال لواء ، مديرةاحملرتمة د. أورنه مسحون -
 .ليم االبتدائي  ع، مديرة قسم أ للتاحملرتمة السيدة إييت ساسي -
 ، مدير قسم الل غات يف السكراتراي الرتبوي ة.احملرتم السي د موشيه زعفراين -
 مديرة قسم العلوم اإلنساني ة واالجتماعي ة يف السكراتراي الرتبوي ة. احملرتمة السي دة إلرياز كراوز، -
 ، مدير املعارف البدوي ة.  احملرتم د. حممد اهليب -
 ، املفت ش املرك ز لألدب العرب .احملرتم السي د حمم د زيداين -
 لواء الشمال. ،ني احملرتمنيشني اإلداري  املفت   -
 مفت ش املدارس األهلي ة. احملرتم، د. هاين فر اج -
 التعليم.شة االستكماالت ومراكز تطوير كوادر السيدة عنات كوهني احملرتمة، مفت   -
 ، مرك ز إرشاد اللغة العربي ة يف لواء الشمال.احملرتم السيد جريس إلياس -
 .ة يف لواء الشمالوالسادة مرشدات/ي اللغة العربي ة احملرتمني/ات يف املرحلة االبتدائي   السي دات  -

 


