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ميز واالمتياز
نحو ال ّت ّ
قطري،
كما سبق وأشرنا ،نسعى مع وزارة المعارف في إطار مشروع
ّ
لتعميق ال ّتميّز في مدارسنا ،من خالل منافسة نزيهة تستهدف تحقيق
ثالث غايات رئيسة :األولى ،رفع مستوى ال ّتربية وال ّتعليم وفتح آفاق جديدة
توجهات األهالي والط ّلابّ .
فعال ،سواء
تلبّي
الثانية :إشراك األهالي ،بشكل ّ
ّ
ّ
ّ
في بلورة المشاريع التربويّة والتعليميّة أو في اختيار اإلطار المناسب البنهم
ً
وثالثا ،تعميق دور ط ّلابنا في العمليّة المذكورة ،من منطلق اإلدراك
وابنتهم.
ّ
ّ
ّ
أن المث ّلث المدرسة-األهالي-الطالب يجب أن يكتمل لتحقيق النجاحات.
ً
استشرافا للعام القادم ،مع المدرستين
نبدأ المشروع هذا العام،
ونحسن أداءنا في األعوام ال ّلاحقة
نوسع المشروع
اإلعداديّتين ،على أن
ّ
ّ
ً
ّ
ليس فقط لشمل سائر مدارسنا وإنما أيضا الستخالص العبر من تجربتنا
وتطوير أدواتنا ،لما فيه من آثار إيجابيّة على مستقبل أبنائنا وبناتنا.
ّ
إن هذه ال ّتجربة ،غير المسبوقة في مناطقنا ،هي ثمرة أبحاث ومباحثات
ّ
عاما بعد عام.
طويلة .ونحن واثقون بأنها ستؤتي ثمارها،
ً

جميعا بخير
دمتم
ً
فريد غانم
رئيس المجلس المح ّلي
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تحياتنا!
طالب وأهالي البلدة ،القيادة الجماهيرية ،المدراء والطواقم التدريسية
والتربوية
تقوم وزارة المعارف بالتعاون مع المجلس المحلي ،قسم التربية والتعليم
بتوسيع إطار الخدمات في جهاز التربية والتعليم بهدف تحسين المناخ
التعليمي واعداد مناهج تربوية جديدة تالئم روح العصر وتفسح المجال
امام أولياء األمور انتخاب األطر المالئمة ألوالدهم.
نعرض امامكم شرح عن المسارات ومجاالت التعليم في المدراس
اإلعدادية في القرية باإلضافة لنموذج االختيار المتحكم فيه الذي يهدف
بمنح الفرصة باختيار المدرسة التي تالئم ميول ابنائكم.
هدفنا تطوير الجهاز التعليمي بشكل ناجع يتالئم مع احتياجات الطالب،
الذي يعتمد باألساس على مساواة بالفرص ،خلق شراكة جماهيرية أهلية
حقيقة داعمة ومعززة.
الرؤيا التربوية :يؤمن جهاز التربية والتعليم في المغار بجودة العمل التربوي.
هو جهاز متعدد الحضارات ،يشدد على أهمية القيم األخالقية ويعطي ك ً
ال
حقه /حقها ،احتياجاته  /احتياجاتها الخاصة .يعني الجهاز بتطوير اشخاص
مبدعين في بيئة عادلة ،متجددة ومبادرة.
تطرح امامكم إمكانية باختيار اإلطار التعليمي الذي يتناسب مع حاجيات
ابنائكم في المرحلة اإلعدادية.
نتمنى لطالبنا األعزاء سنة مثمرة مكللة بالنجاح والتميز.

مع األحترام
نزار سرحان
مدير قسم التربية والتعليم
المجلس المحلي -المغار
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االهل األعزاء,
تحية وبعد
يمر جهاز التربية والتعليم في بلدنا المغار وخالل السنوات األخيرة,
بمجموعة من التغييرات المنهجية في سيرورته التعليمية والتنظيمية على
حد سواء ,وذلك ضمن تعاون مشترك ما بين السلطة المحلية ووزارة التربية
والتعليم.
يتمحور التغيير في األساس في فتح مناطق التسجيل أمام االهل والطالب
في مدارس المغار المختلفة.
جاءت هذه الخطوة بعد سيرورة عمل ,تخطيط ورؤية تربوية مشتركة
ما بين التفتيش ,قسم المعارف ,مدراء وطواقم التدريس وطاقم من
المختصين التربويين والتنظيميين.
تعتبر هذه خطوة مهمة وريادية نحو النهوض بالمؤسسة التعليمية
المغارية ,فتعمل كل مدرسة على تطوير مجال تخصص يميز برنامجها
التربوي بشكل كامل ,فنراه في مساراتها التعليمية وفعالياتها االجتماعية
والتربوية المختلفة.
يهدف هذا المشروع الى فتح المجال أمام االهل وبالتالي الطالب ألختيار
مدرسة وأطار تربوي يالئم ميوله ,اختياراته ويطور مهاراته ,كطالب وأنسان
دائم التعلم والتطور ومتمكن من التعامل والتأقلم مع تغييرات العصر
السريعة.

مع األحترام
جالل اسعد
مفتش الوسط الدرزي والشركسي
لواء الشمال
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ברכות!
לקהילה כולה ,לתלמידים ולהוריהם,
להנהגות היישוביות ,למנהלי וצוותי החינוך,
משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות ,שמחים לה־
רחיב 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 ,ובעי־
קר – לבחור את בית הספר המתאים לילדיכם.
יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה
טל שריר
רכזת תכנית מרחבי חינוך
אגף מו"פ ,משרד החינוך
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المدرسة اإلعداد ّية أ على اسم قاسم غانم
اسم مدير المدرسة :سلمان دغش.

الخاص بالمدرسة
ال ّتم ّيز
ّ
"تطوير ال ّتم ّيز ّ
اتي والمساهمة للمجتمع"
الذ ّ
الرّ ؤيا المدرسيّة:

تطوير ال ّتميّز ّ
اتي كركيزةٍ لنجاح أبنائِنا في المجتمع .لهذا ،ومن منطلق
الذ ّ
ٌ
َ
داخل ِّ
ايمانِنا َّ
العالم الرّ حب،
الطالق ِه إلى
شعاع يتط ّلع
طالب وطالبة
كل
أن
ٍ
ِ
ِ
ّ
لكات وميول ّ
بالشكل
طالب وتوجيهه
كل
كشف وتطويرِ َم
فاذا نجحنا في
ٍ
ِ
ِ
ُ
تساعدهُ في
طالب ذي
لق
الصحيح ،عندها
قدرات عاليةٍ
ٍ
ٍ
ُ
ّ
سننجح في َخ ِ
العالم المتغيّر.
مواجهة هذا
ِ
الرؤيا التي أومن بها كمدير ،وكذلك األمر يؤمن بها أعضاء الهيئة ال ّتدريسيّة
وجهات-
خاصة وأ ّننا نحيى في المغار ،في مجتمعمتعدد ّ
ّ
ّ
الديانات وال ّت ّ
هي إمكانية االختيار ،المشاركة والمسؤوليّة التي توصلنا إلى أن ُنطوّ ر لدى
إضافة إلى تطوير مهاراته ّ
ً
الشخصيّة،
طالبنا مهارات ال ّتعامل مع اآلخرين
مجتمع دائم الحتلنة
قدم وإلى تحقيق ذاتِه في
ٍ
األمر الذي يدفعه إلى ال ّت ّ
ُ
وال ّتغيّرّ .
َ
يحيط ُه
يكون قادرًا على ال ّتاثير على َمن
كل ذلك يصل به إلى أن
بشكل يوص ُل ُه إلى ال ّتميّز وتحقيق ّ
القريب والبعيد.
الذات على المدى
ِ
ٍ

عليمي:
اسلوبنا ال ّت
ّ
ُ
إن ّ
ّ .1
نعمل خاللها
الب في مدرستِنا يخوض تجربة ٍ شخصيّةٍ مثيرة،
الط َ

تجريببي
خالل تع ّلم
ونقوم بتطويرها من
ندرس قدرات ِِه
عليه،
ف
ِ
على ال ّتعرّ ِ
ُ
ُ
ِ
ّ
يُس ّل ُ
عالم متغيّرّ .2 .
ط ّ
إن مدرس َتنا
المطلوبة للنجاح في
وء على المهارات
ِ
ٍ
الض َ
ُ
ّ
تهدف إلى
للمساهمة في ُأ ُط ٍر مختلفةٍ في المجتمع
فرصا
توفرُ لط ّلابِنا
ِ
ً
تعزيزِ مبادئ اإلنتماءِ واإللتزامّ .
ومرافقة طاقم المربين.
بدعم
كل ذلك
ِ
ِ

ينتظر ّ
الب لدينا؟
ماذا
الط َ
ُ

امكانية االختيار من مجموعة متنوّ عة من مشاريع اإلثراء:
تضم مشاريع كالقيادة
* تميّز في العلوم وال ّتكنولوجيا :والتي
ّ
الديجاتيليّة ،المبادرات والقيادة ،مشروع الكهرباء "مدينة ذكيّة" ،ال ّتفكير
ّ
االبداعي وغيرها.
ّ
ّ
ياضي ،تحضير المتحان
فكير
ت
ال
تطوير
ّات:
ي
ياض
في
* تميّز
الرّ
الرّ
ّ
البسيخومتري.
* تميّز في مهارات اإللقاء أمام الجمهور :اإللقاء والمناظرة باللغتين العربيّة
واالنجليزيّة ،الوقوف أمام الجمهور ولغة الجسد.
* تميّز في الفنون :الرسم ،الدراما والمسرح ،الفوتوترابية ،الفيديو ترابية،
الرّ قص ّ
عبيّ ،
"الدربكة" وغيرها.
الش
فن ّ
ّ
* تميّز في المجتمع :ال ّتطوّ ع ضمن مشاريع سنويّة لدمج ّ
الطالب في
الصفوف.
المجتمع ،بمرافقة ورعاية طاقم مربّي ّ
* تميّز في ال ّتربية البدنيّة :باقة من نشاطات وفعاليات رياضيّة المتنوعة.
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ً
أيضا:
وماذا
ّ
برمجة
والم
العديد من المراكز والغرف
تنتظرُ كم في مدرستنا
ِ
المجهزةِ
ُ
ُ
لتالئم مهارات ّ
الط ّلاب ومجاالت اهتماماتِهم المختلفة:
ّ
اشكول بايس للعلوم،التكنولوجيا والفنون،قاعة رياضية حديثة ،ومراكز
وأطر متنوعة:
ّ
انفعالي מרח"ב
مي
 .،مركز االحتواء
ّ
ّ
والدمج (הכלה והשתלבות)  ,مركز تعل ّ
(מרכז רגשי חברתי)  ،مركز تعليّي بطرق بديلة (מל"א) ،اللغات ،تكنولوجيا
المعلومات واال ّتصاالت ،دفيئة بيولوجيّة ،مختبرات حديثة .مكتبة غنيّة
ومركز للموسيقي ،مركز تع ّلم آخر (תל"ם) برنامج "شهادة بجروت كاملة" ،
مجموعات العلوم والتكنولوجيا עתודה מדעית.
يتب ّنى ّ
ّ
ّ
اتي وتحقيق
الذ
ّز
ي
م
ت
ال
ر
ربوي أساليب تدريسيّة تدعم
اقم ال ّت
ّ
وتطوّ
الط ُ
ّ
ّ
ّ
الذات لدى الطالب.
المهني ذو المهارات العالية َ
ّ
وبجديّة
المدرسة ،يعملون
مع إدارة
اقم
ِ
ّ
الط ُ
ّ

تامة لمشاركة أولياءِ األمورِ ،من خالل محادثات شخصيّة وورشات عمل
ّ
خاصة فيما
مختصين في مجاالت عديدة تثري أولياء األمور
قدم من ِقبل
ّ
ّ
ُت ّ
يستطيعون تقديمه ألبنائهم ليصل األبناء إلى ال ّتميّز ّ
اتي.
الذ ّ
04-6782813، 050-7362384
0506524532
0507906445
0502292214

للمدير :سلامن دغش
نائب أ ّول :زايد يوسف
نائب ثانٍ  :رائف أبو منر

نائب للمدير ومدير اشكول بايس :منري غانم

8001361@tzafonet.org.il
zaidyo@gmail.com
raefnmer@gmail.com
ghmunir@gmail.com
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المدرسة اإلعداد ّية "ب" المغار
اسم مدير المدرسة :نور خليفة.

الخاص بالمدرسة
ال ّتم ّيز
ّ
مدرسة القيم ،البحث والمبادرة
مدرستنا تؤمن ب:

تعزيز وتطوير مهارات وأنماط سلوكيّة تساهم في صقل شخصيّة قادرة
على مواجهة ال ّتحديّات اآلنيّة والمستقبليّة ،واثقة بقدرات ط ّلابها على القيادة
أيضا بتنميّة ّ
تهتم المدرسة ً
ّ
كافة طالبّها
الطموح لدى
والرّ يادة في ال ّتغيير.
ّ
وذلك من خالل ّ
حثهم على تحديد أهدافهم ّ
الذاتيّة .كما وتؤمن وبفضل
ّ
توفر لخريجيها الفرص
خبرتها وأسلوبها وتجربتها في البحث والرّ يادة ،أن
والمجاالت لتحقيق ّ
الذات ،ال ّتأثير وال ّنجاح في الحياة.

كلمة المدير

ّ
قدم الهائل في مناحي الحياة المختلفة :االجتماعيّة ،ال ّتكنولوجيّة،
في
ظل ال ّت ّ
َّ
ّ
السياسيّة ،يُحتم ُ علينا نحن كوادر التعليم أن
الصحيّة والبيئة ّ
االقتصاديّةّ ،
ننخرط في المنظومة البيئيّة المتغيّرة ،وأن نعيد حساباتنا لضمان األفضل
ّ
لط ّلابنا ،وذلك من خالل اختيار األهداف المثلى والعليا ،وا ّلتي
ّ
من واجب المدرسة أن تغرسها في عقول ونفوس طلابها،
ليخرجوا إلى معترك الحياة مزوّ دين بأدوات وآليّات ومهارات
أساسيّة تقودهم إلى ال ّنجاح.
ّ
من منطلق عملي كمدير للمدرسة ،يتعايش والتغييرات
المستجدة والمحيطةُ ،ق ْد ُت وطاقمي في المدرسة
البيئيّة
ّ
بناء وبلورة رؤيا من شأنها أن ُتجاري وتواكب البيئة المتغيّرة
والمتطوّ رة.
اختيارنا للتفرّ د في البحث والمبادرات المبتكرة نبع من إيماننا بأ ّنه االختيار
األكاديمي
منصات العلم
األنسب ،ا ّلذي قد يقود ط ّلابنا إلى ال ّنجاح ،اعتالء
ّ
ّ
وتحقيق ذواتهم.
كادر المع ّلمين في المدرسة يتميّز بمرونته ،مهنيّته العالية ،وقدرته على
قيادة ط ّلابه إلى االندماج في المنظومة البيئيّة المتغيّرة ،وتهيئتهم لمستقبل
تكنولوجي متطوّ ر.
ّ
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طريقتنا في ال ّتعليم :
نوفر لخرّ يجينا الفرص لتحقيق ّ
ّ
الذات
*نؤمن أ ّنه من خالل البحث والمبادرة
وال ّتأثير وال ّنجاح في الحياة.
الجماعي.
*نشجع القدرة على ال ّتفكير ،االختيار ،اإلبداع ،المشاركة والعمل
ّ
*الط ّلاب في مدرستنا شركاء في تحديد أهدافهم ّ
الشخصيّة وطرق
تنفيذها وتحقيقها.
*نعمل على تأهيل ّ
الط ّلاب للبحث والمبادرات في مجاالت :العلوم،
ال ّتكنولوجيا ،المجتمع والمواطنة.
* نع ّلم استراتيجيّات لتحليل المعلومات واألفكار،
ً
وفقا ّ
للظروف
ال ّتساؤل ،ال ّنقد الب ّناء وا ّتخاذ القرارات
العصر يّة.

ماذا ستوفر مدرستنا لطالبنا:

*تعليم البحث وخوض ال ّتجارب بطريقة عمليّة ،تطبيقية مثيرة وممتعة.
*مبادرات لتخليد تراثنا وصقل الهويّة ّ
الشخصيّة من أجل ترسيخ القيم
اإلنسانيّة والعالميّة.
ّ
عامة
منظمات
مؤسسات أكاديميّة،
*تعاون مستمر مع مرشدين من
ّ
ّ
خاصة.
وشركات
ّ
تام مع لجنة أولياء األمور بهدف االرتقاء بسيرورة ال ّتعليم في
*تعاون ّ
المدرسة.
*تؤمن اإلدارة الحديثة وكامل الهيئة ال ّتدريسيّة بال ّتربية كنموذج حياة،
تسعى الحتواء ط ّلابها
بالتجدد المتميّز،
وتغطية جميع تساؤالتهم بكل رحابة صدر ،كما وتهتم
ّ
اكتساب آليات وطرق حديثة من خالل استكماالتهم المهنيّة.
البنائي للمدرسة حديث ،يشتمل على بيئة تعليميّة حديثة،
*الهيكل
ّ
سبة ،داعمة للبحث وا ّلريادة المبتكرة ومنها نذكر :الفضاء
ح
م
متطورة،
ُ َ وْ َ
الخاص بالعلوم والرّ ياضيات ،فضاء ال ّلغات ،مختبر للعلوم الحديثة ،غرفة
الصفوف،
حاسوب ،مكتبة جديدة ،حديقة تربويّة وبيئات تعليميّة أخرى خارج ّ
فضاء لل ّتعزيز ّ
واالجتماعي  ،غرفة موسيقى وآخر...
اتي
ّ
الذ ّ

مدير املدرسة  -نور خليفة
نائب املدير  -بسام عابد

Noork6@gmail.com
bassam678@gmail.com
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ّ
التعليم االختياريّ
برنامج مساحات

ّ
ّ
الخاضع للرقابة وتفرد المدارس

انضم مجلس المغار المح ّلي لبرنامج مساحات التع ّلم وتطوير مناطق
ّ
المدرسي .والهدف من هذا البرنامج تعزيز نظام ال ّتعليم
االختيار والتفرّ د
ّ
المؤسسات ال ّتعليميّة
العام ،وذلك عن طريق توسيع إمكانيّات االختيار بين
ّ
ً
وحفاظا على ال ّتوازن
في القرية لدى األهالي ،تحت إشراف المجلس المح ّلي
بين المدارس.

المدرسي
التفرد
ويروج
يطور
البرنامج
ّ
ّ
ّ
ّ

عمليّة تطوير المدارس لمدارس متميّزة ،وأصحاب هويّة تربويّة واضحة
المدرسي ،هي عمليّة شاملة
ومتميّزة ،التي تنعكس في كل طبقات العمل
ّ
الدولة ،وأداة لرفع مستوى ال ّتحصيل
لتحسين وإصالح
ّ
التعليم العام في ّ
العلمي لدى ّ
ربوي برؤية تربويّة مشتركة وخلق
الط ّلاب وتوحيد الكادر ال ّت
ّ
ّ
ّ
بكل مجاالت
طريقة تواصل مع األهل والمجتمع ،حيث ينعكس ال ّتفرّ د
العمل وال ّتعليم في المدرسة.
يتم فتح المجال لالختيار بين المدارس اإلعداديّة للط ّلاب
هذا العام سوف ّ
للص ّ
السنة القادمة سوف يُف َتح المجال للط ّلاب
السابع ،وفي ّ
ف ّ
المنتقلين ّ
للص ّ
ف األوّ ل.
المنتقلين ّ

ّ
نموذج االختيار الخاضع للرقابة

ّ
ّ
للسنة الدراسية 2020-2021
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الدراسيّة  2021-2022وبموافقة المدارس اإلعداديّة سيتم فتح
السنة ّ
في ّ
ّ
المجال لألهل لالختيار ،والتي تمنح كل ولي أمر وطالب الحق في اختيار
المدرسة التي يودّ ال ّتع ّلم فيها بما يتناسب مع نموذج االختيار التابع
للمجلس المح ّلي.
نموذج "االختيار الخاضع للرقابة" في المغار هو نموذج مفتوح يتعامل مع
ّ
لكل إعداديّة في القرية يوجد عدد معيّن من
البلدة كوحدة تربويّة واحدة.
المدارس االبتدائيّة ال ّتابعين لها (انظر القائمة أدناه).
المدرسة اإلعداديّة المقررة لالبتدائيات بحسب القائمة ،تسمى المدرسة
"المزوّ دة".
ّ
* في حالة وقام ولي األمر باختيار مدرسة "مزوّ دة" كأفضليّة أولى ،الطالب
سوف يتع ّلم في المدرسة المرساة.
* في حالة وقام ولي األمر باختيار مدرسة ليست مدرسة "مزوّ دة" كأفضليّة
أولىّ ،
الطالب سوف نبذل جهودنا لتلبية طلبه بما يتناسب مع األخذ
ّ
بالحسبان آليات التنظيم.

طريقة ال ّتصنيف:

طريقة اتخاذ القرارات لتصنيف ّ
تتم بحسب معايير ونموذج االختيار
الط ّلابّ ،
الذي عُ رِ َ
ض ،وينفذ من قبل إدارة البلديّة ل "اختيار خاضع للرّ قابة" .أعضاء
ّ
ممثلي قسم ال ّتربية وال ّتعليم،
اإلدارة هم :مدير قسم ال ّتربية وال ّتعليم،
ّ
ممثلي وزارة ال ّتربية وال ّتعليم بالمنطقة الشماليّة ،وقسم بحث وتطوير
البحوث والمبادرات.
آليّ ة ّ
التنظيم:
ّ
ّ
سيتم عندها إجراء قرعة بحسب
تسجل عدد كبير من الطلاب،
في حالة
ّ
ّ
إجراءات القرعة في وزارة التربيّة وال ّتعليم واألخذ بعين االعتبار األماكن
ّ
الشاغرة في المدارس ،وإذا قام األهل باختيار مدرسة بعيدة عن مكان
ّ
السفريات للمدرسة.
سكنهم
فإن المجلس المح ّلي غير مسؤول عن ّ
ّ
رسالة التصنيف تصل لألهل حتى نهاية شهر آذار.
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تسجيل ّ
الط ّلاب في المدارس ببرنامج
للرقابة":
"االختيار الخاضع ّ
السابعة يوم االثنين الموافق  25.2.2021ح ّتى يوم الجمعة
للص ّفوف ّ
يبدأ ال ّتسجيل ّ
يتم إرسال رابط ال ّتسجيل
 15.3.2021عن طريق نظام ال ّتسجيل عبر األنترنيت ،سوف ّ
السكرتاريّة في قسم ال ّتربية وال ّتعليم ،في بناية
لألهل ،يمكن ال ّتسجيل لدى ّ
الساعة
السبت بين ّ
المجلس ،يمكن الحضور في فترة ال ّتسجيل أيام االثنين وح ّتى ّ
 ،14:00-9:00يوم األربعاء ال يوجد استقبال جمهور.

الرجاء االتصال على هاتف رقم.04-6780691 :
لالستفسار ّ
يتم ال ّتسجيل في المدارس.
ال ّ
يسجل في الوقت
يسجل في الوقت المحدد لل ّتسجيل ،من ال
االختيار متاح لمن
ّ
ّ
يتم بحسب األماكن ّ
الشاغرة.
المحدد لل ّتسجيل ،التصنيف ّ

للص ّ
السابع؟
يسجل
من
ّ
ّ
ف ّ

يتوجب على األهل تسجيل أبنائهم
بحسب قانون التعليم اإللزامي سنة ،1949
ّ
العامة في منطقة سكنهم ،لمواليد  1.1.2009وح ّتى .31.12.2009
للمدرسة
ّ

طلبات ال ّنقل:
من يرغب في االستئناف على تصنيف ابنه\ابنته في مدرسة معيّنة ويرغب في
نقله ،يمأل "استمارة نقل" ،والتي تجدونها في موقع ال ّتسجيل ،وذلك ح ّتى تاريخ
.20.4.2021
إدارة برنامج "اختيار خاضع للرّ قابة" سوف تناقش طلب األهل ،وترسل لهم جواب
عبر البريد اإللكتروني أو لعنوانهم ،بحسب ما ذكر في طلب ال ّتسجيل.
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ّ
ّ
لكل لقاء لألهل عبر
سيتم إرسال رابط
ّ
نشرها في
سيتم
تطبيق الواتس أب ،وكذلك
ّ
الفيسبوك الخاص بالمجلس المحلي.

جدول اقتران المدارس اإلعداديّة (المزوّ دة) بالمدارس االبتدائيّ ة في المغار:

المدرسة اإلعداديّة على اسم قاسم
غانم

المدرسة اإلعداديّة ب

السالم
االبتدائيّة "أ" ّ

السالم
االبتدائيّة "أ" ّ

االبتدائيّة "ب" على اسم نمر عرايدة

االبتدائيّة "ب" على اسم نمر عرايدة

"االبتدائية "د

"االبتدائيّة "ج

"االبتدائيّة "ه

"االبتدائيّة "و

"االبتدائيّة "و

للتسجيل اضغط هنا

في اي مشكلة تواجهكم يمكن
االتصال بقسم التربية والتعليم

046780691

