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 4/4/2020القدس في 

 
عالن نتاجئ مسابقة إلبحث إلعلمي يف إلعلوم الاجامتعية  إ 

 2020/2019للعام إدلرإيس 

 

 يف إلعلوم الاجامتعية يف مسابقة إلبحث إلعلميوذكل  ،حلادي عرشف إلسابع وحىت إمن إلصفو  وطالبة طالبا   37 ت/شارك

من مهناج إللغة إلعربية وإلرتبية  خمتارة   مبعاجلة موإضيع   ص معظمهاختص   ،حبثا   21م إلطلبة . قد  2019/2020للعام إدلرإيس 

 .ة  وكيفي   مكية    أأحباث  ما بني إلأحباث عت وتنو   ،إدلينية

 

عىل  قائ   ي  إدلرإيس يف جمال تطوير تعل خالل إلعام تدربنتدربوإ/  ،ني  ومعلم معلامت   10 هجود تأأيت هذه إملسابقات لتعكس

ن بن عامثبنات ، بنات إلروضة إحلديثة مدإرس يف إلقدس يه: ستاكت من وجاءت إملشار   إلناقد. إلبحث إلعلمي وإلتفكري

 نور إلقدس.و  ، مار مرتي، إملطرإن،إدلإجمة عفان، إلأمرية بسمة

 

 ،جحازي إدلكتور حيىي :نة من لك منإملكو  إلتحكي  من قبل جلنة جعة إلأحباث إلعلميةمرإ نيإملاضي مت خالل إلأس بوعني

لطلبة إقام و . طالبة وطالب 21هما أأحباث قد   9ت إللجنة ش  ر  وإلأس تاذ عبد إلقادر إحلسيين.  ،وإلأس تاذة دمية حلوإين

  نة إلتحكي.أأمام جل  هن/أأحباهثمابدلفاع عن  4/4/2020إليوم إلسبت  إت/إملرشون

 

عالن  دإرإت لال  و  ،ومعلمهيم وملعلامهتم ،يف إلكتابة شاركن/شاركوإ إللوإيت/إلطلبة إذلين يعجل  إجلزيل ابلشكرم تقد  ن  ،إلنتاجئقبل إ 

لمتويلهم  ؛رويبلالحتاد إلأو إجلزيل ابلشكر  نتقدمكام  اث.ي إلأحب، وحملك  إدلكتور حيىي جحازي إملرشوع مستشارو  ،ةإملدرس ي  

 ويل.ولبنك فلسطني ملسامههتم يف إلمت ،رشوع مضنههذإ إمل  إذلي يأأيت إلقدسيف مدرسة  15برانمج إلتطوير إلشامل يف 

  



 

 %.70أأدىن عالمة للحصول عىل جائزة يه  -1مالحظة: 

 رتبة إلأوىل عىل جائزةز فريقها ابملإليت فا ة، وحتصل إملدرسمالية جوإئزاهثم عىل حبلك إلطلبة إذلين فازت أأ  لحيص -2مالحظة 

 مالية.

 يت:جفاءت اكل   أأما إلنتاجئ

 

 وال : إلصف إلسابعأأ 

 للمرحةل إلهنائية أأي حبث من هذإ إلصف يتأأهلمل 

 : إلصف إلثامناثنيا  

 مل حيصل أأحد عىل إجلائزة

 ا : إلصف إلتاسعلثاث

 إمس إلبحث إملرتبة

أأو  إمس إلطالب/ة

أأسامء إلطالبات/ 

 إلطالب

 إملعمل/ة إملرشف/ة

 إملدرسة

صورة إملرأأة )إملضمون  إلأوىل

إلصوري( يف مهناج 

إللغة إلعربية 

إلفلسطيين للمرحةل 

 إال عدإدية

نور إدلين إبو 

محمد و  إس بيتان

 سفيان خويص

 إلأمرية بسمة بالل أأبو دايب

 إدلإجمة إلثانوية

 إلثانية

قضية لباس إملرأأة 

وإلزينة يف إملذإهب 

ربعة. درإسة ملهناج إلأ 

سالمية إلرتبية إال  

 محمود أأمحد إلزغل للصف إلتاسع

 الل أأبو دايبب

 إلأمرية بسمة

 إدلإجمة إلثانوية

 إلثالثة

إلتحدايت إليت توإجه 

إلطلبة يف تمنية 

 همارإهتم

بنات إلروضة  ردينة دإوود أ ية مكية

 إحلديثة

 



 ا : إلصف إلعارشرإبع

 إمس إلبحث إملرتبة

أأو  إمس إلطالب/ة

أأسامء إلطالبات/ 

 إلطالب

 إملعمل/ة إملرشف/ة

 إملدرسة

 إلس ياسة إلقدس يف إلأوىل

ظل يف إال رسإئيلية 

إلقومية/ أأساس  ينقانو

أأساس أأورشلي 

 إلقدس

 سهاد أأبو إس بيتان

ميناس أأبو لنبو   

 إلأمرية بسمة بالل أأبو دايب

 إدلإجمة إلثانوية

درإسة حتليلية يف  إلثانية

صورة إل خر 

)إلفلسطيين، 

وثيقيت  إال رسإئييل(

إس تقالل فلسطني 

رسئيل  وإس تقالل إ 

محمد و أأمحد طرشة 

 طرشة

 إلأمرية بسمة بالل أأبو دايب

 إدلإجمة إلثانوية

قوإمة إلرجل عىل  إلثالثة

إلكرمي إلقرأ نيف إملرأأة   

 مار مرتي إلطييبخادل  مرمي ديب

 ا : إلصف إحلادي عرشخامس

أأو  إمس إلطالب/ة إمس إلبحث إملرتبة

أأسامء إلطالبات/ 

 إلطالب

 إملدرسة إملعمل/ة إملرشف/ة

قصص جناح أأشخاص  إلأوىل

بظروف صعبة  إمرو

هتميف حيا  

ندى و  رمي شلودي

مرمي و  إلرجيب

 جبارة

خالص أأبو سارة إلروضة بنات  إ 

 إحلديثة

  أأي حبث مل يتأأهل إلثانية

  مل يتأأهل أأي حبث إلثالثة

 مربوك


