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عالن نتاجئ    "أ ان وكتايب" مسابقة إلقرإءةإ 

 2020/2019إدلرإيس للعام 

ىل إلسادس إلثالث للصفوف من   إ 

 من أ جل مدرسة تعي دور إملطالعة، وتوفر جّو 

 يسوده الانفتاح وإحرتإم إلرأ ي وتعمل إحلقوق إل نسانية إل ساس ية

 مؤسسة فيصل إحلسيين  مضن برانمج

 مدرسة يف إلقدس 15إلتطوير إلشامل يف  

 ورويب ومبسامهة من بنك فلسطنيمن الاحتاد إل  بمتويل 
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 حول إملسابقة:

حىت قصص حمددة من قبل إملؤسسة لطلبة إلصفوف إلثالث و  سابقة قرإءة أ ربعتطلبت إمل 

أ س ئةل موضوعية تس هتدف حفص فهم إلقصص وتركز إلتقدم ملسابقة ، ومن مث سادسإل 

نشائيني. ىل سؤإلني إ  ضافة إ   عىل إلقمي فهيا، إ 

 أ ما إلقصص فهيي:

 إلصفني إلثالث وإلرإبع قصص

 إلاكتب/ة صف إلرإبعإل قصص إلاكتب/ة إلصف إلثالث قصص 

روز شوميل  سوإ سوإ حيىي خيلف ساق إلقصب 1

 مصلح

ريكو يرفع شارة  ايرإ ابمية إلرس إلصغري 2

 إلنرص

 ماراي تيس تا

 سامح إلعبويش من س يغين ليامسني ميس دإغر إجلنية إلغجرية 3

 ايرإ ابمية بولقُش زكراي محمد شعش بون 4
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 إلصفني إخلامس وإلسادس قصص

إلصف  قصص 

 إخلامس

إلصف قصص  إلاكتب/ة

 إلسادس

 إلاكتب/ة

رحةل إىل  إنس أ بو رمحة حارة مرو 1

 جوهانسربغ

 بيفرييل اندو

 إنس أ بو رمحة ذإهبون إىل  يوليا فريزة إلثعلب أ بو إلبطات 2

 توفيق فياض إللكب مسور محمود شقري بنت وثالث أ ولد 3

كوكب بعيد لخيت  4

 إمللكة

 محمود شقري جامنةإان و  محمود شقري
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 إلنتاجئ إلعامة

 للصفوف إلثالث وحىت إلسادس 2020/2019 سابقة خالل إلعام إدلرإيسم تقدم لل 

 2019/2018تقدموإ عام  864  ابملقارنة مع طالبة وطالب 980 

 إلفائت % عن إلعام13.43ايدة نسبهتا بز

 وطالبة طالب 71ين عىل جوإئز هذإ إلعام بلغ عدد إحلائز 

  %73.88 فوق هذإ إلعام % مفا50 عىل عالمة صلنيبة إحلابلغت نس  

ىل إنه تقدم  ملشخصني بأ ن دلهيم عرس تعمن إلطلبة إمل  76 للمسابقة هذإ إلعام يشار إ 

 دإخل إملدإرس إملشاركة من إلطلبة إملشخصني% 63ويشلكون 

  مفا فوق %50عىل عالمة مهنم  %66.21وقد حصل 

 وىل إل  رإتب إملمهنم عىل  من إلطلبة 2وحصل 

 

عالن إلنتاجئق  مالحظة ستسمل إلشهادإت دإخل إملدإرس لاكفة إملشاراكت : بل إ 

 وإملشاركني

س تالم إجلوإئز إملاديةأ هايل سيمت إلتصال ب  إلفائزإت وإلفائزين لرتتيب إ 
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 للك صف جوإئز إملدإرس

)مجع عالمات اكفة إلطلبة  الماتطلبهتا أ عىل إلع إليت حّصليورو للمدرسة  330 إجلائزة:

 إلصف إلوإحد وتقسم عىل عددمه( مضن إملسابقةعىل أ ن تكون نس بة إملشاركني يف

 %.60% مفا فوق، علام أ ن عالمة إلنجاح يه 70مشاركة ومعدل جناح طلبهتا 

 

 جائزة إلصف إلثالث

  :حيث إملطرإنمدرسة  حصلت علهيا 

 لبة إلصف ابملسابقةمن ط  %90.32شارك 

 مفا فوق %60% مهنم عىل عالمة  87.50حصل 

 %74.11معدل عالمات إلطلبة بلغ 

 

  جائزة إلصف إلرإبع

 حيث ساس يةصالح إدلين إل  مدرسة حصلت علهيا 

 % من طلبة إلصف ابملسابقة100شارك 

 مفا فوق %60% من طلبهتا عىل عالمة 86.67حصل 

 %73.33 عالمات إلطلبةمعدل بلغ 
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 جائزة إلصف إخلامس

 إحلصاد إلمنوذجيةمدرسة حصلت علهيا 

 من طلبة إلصف ابملسابقة% 70ك حيث شار  

)ويه أ عىل نس بة ما بني اكفة  مفا فوق %60% من طلبهتا عىل عالمة 66.67حصل 

 إملدإرس إملشاركة(

 %64.37معدل عالمات إلطلبة 

 

 إلصف إلسادسجائزة 

 مدرسة روضة إلزهورحصلت علهيا 

 % من طلبة إلصف ابملسابقة72.73ت شارك حي

 مفا فوق % 60مة % من طلبهتا عىل عال75حصل 

 %62.05معدل عالمات إلطلبة بلغ 
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 إلطلبة إلفائزين

 مت ترتيب إملدإرس وفق إل حرف إل جبدية

 مدرسة إل مرية بسمة

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث نورسان خرض صالح جربوع

 إل وىل إلرإبع معر محمد ماجد شوييك

 إل وىل إخلامس جمدي كامل عبد إلنابليس

 إل وىل إلسادس عالء أ محد دويكابسل 

   

يلياء  مدرسة إ 

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث يوسف نضال قطنة

 إل وىل إلرإبع عيل صيام 
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 مدرسة إحلصاد / مجعية إلفتاة إلالجئة

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث قيس فرإس غوشة

 إلثانية إلثالث عبد هللا طه أ بو رميةل 

 إل وىل إلرإبع محمد سعيد أ بو هيلك

 إلثانية إلرإبع أ مني عالء أ مني جابر

عبد إلرمحن أ رشف 

 سلهب
 إل وىل إخلامس

 إلثانية إخلامس مرمي رإيم طالل مسرية 

دكيدك  إل وىل إلسادس جىن فادي إ 

 إلثانية إلسادس ميار سائر عزت جحيج
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 روضة إلزهور مدرسة

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث د نوح جعربيأ دم محم

 إلثانية إلثالث رفيق خادل جمدي صبح

 كررم -إلثانية  إلثالث  قيص ابسل عبيد

 إل وىل إلرإبع لني انئل عبيد

 إلثانية إلرإبع هيا لطفي محمود عبايس

 إل وىل إخلامس عبد هللا إجلولين

 إلثانية إخلامس جامل إجلعربي

 إل وىل إلسادس ليانة عبد إملكل زبلح

 إلثانية إلسادس ليان مدحت موىس دويك

 

 مدرسة إلروضة إحلديثة إل سالمية

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث ريتاج رايض حسن إحلروب

حسق أ بو عيىس   إلثانية إلثالث نور وإئل إ 

 إل وىل إلرإبع بيسان عبايس

ميان انرص موىس كردية  إل وىل إخلامس إ 

رسإء محزة يوسف زاند  إلثانية إخلامس ةإ 

 إل وىل إلسادس سدين بس مي عباس صب لنب

 إلثانية إلسادس نقاء اندر محمود رشيتح
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 لشاابت إلشامةل إلثانويةإ

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث جلني جالل ايسني صب لنب 

 إلثانية ثالثإل  رؤى عالء إدلين زيك إلنتشة

 إل وىل إلرإبع أ ية نضال عبد إلكرمي صيام

 إلثانية رإبعإل ايرإ رضوإن محمود محدإن

 إل وىل إلسادس سام سايم حامد جولين

 إلثانية إلسادس رزإن ايرس عبد هللا جعاج

 

 مدرسة صالح إدلين

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث ايمسني منذر عبد إلفتاح فاخوري

 إلثانية إلثالث قيص خادل عبد هللا إملكحل

 إل وىل إلرإبع اكمل إلرإزم ضياء معتصم

 إلثانية إلرإبع أ دم أ محد عبد إلرإزق فرعون

 إل وىل إخلامس رإية عالء إدلين سعد إدلين إلرشفا
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 مدرسة ضياء إلقدس

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث حمي إدلين تفاحة

 إلثانية إلثالث عيل زعانني

 إل وىل إلرإبع اتليا مرإد خادل حبر

 

 ن بن عفانمدرسة عامث

 إملرتبة إلصف الامس

برإهمي محمد أ بو كف  إل وىل إخلامس رفيف إ 

 إلثانية إخلامس لينا رإئد فوزي أ بو مشس ية

 

 مدرسة إلفتاة إلالجئة ج

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث رزإن معر حوإمدة

 إلثانية إلثالث ميار أ كرم بربر

 إل وىل إلرإبع هديل أ محد عبايس

 إلثانية إلرإبع عامر أ طرشأ س يل 
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 مدرسة مار مرتي إلثانوية

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث أ ريس محمد خادل جناجرة 

 إلثانية إلثالث ميار أ كرم مكرم إلسالمية 

 إل وىل إلرإبع محمود موىس محمود حشادة

 إل وىل إخلامس صبا وحيد عبد هللا حمسن

 انيةإلث إخلامس صوفيا فوإز حسني عبدو

 إل وىل إلسادس سهام أ مين ذو إلكفل انرص إدلين

 إلثانية إلسادس عبد إلرمحن بسام عبد إمحليد غيث

 

 مدرسة إملطرإن

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث محمود منترص أ بو ليف

 إلثانية  إلثالث محمد ماهر محمود زحايكة

ايد هامش شوييك  إل وىل إلرإبع معر إ 

 إلثانية إلرإبع د سويملأ محد قامس أ مح

  إل وىل إخلامس ضياء إدلين معزت عاكوي

 وىلإل   إخلامس سعدي انرص سعدي إلفقيه

هياب محمد خاليةل   إل وىل إلسادس أ دم إ 

 إلثانية إلسادس زينة هناد أ محد مىن

 



13 
 

 مدرسة نور إلقدس

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثالث  طارق عبد إلرمحن محمد إلسالمية

 إلثانية  إلثالث أ مني محمد أ مني عبايس

 إل وىل إلرإبع نور إدلين سفيان عبايس

برإهمي محمود إخلطيب  إلثانية إلرإبع إ 

 إل وىل إلسادس يوسف جامل دعدوع

 إلثانية إلسادس أ محد عامر عامد إلنابليس
 

 مجليع إلفائزينوك مرب 


