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 2020/2019للعام إدلرإيس  "أ ان وكتايب" مسابقة إلقرإءةإ عالن نتاجئ 

 إلسابع وحىت إلعارش للصفوف من 

 "يف إلقدس ةمدرس 15مج مؤسسة فيصل إحلسيين" إلتطوير إلشامل يف مضن بران

 بمتويل من الاحتاد إل ورويب ومبسامهة من بنك فلسطني
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 إحملتوايت

 

 أ وال: حول إملسابقة -1

 إلنتاجئ إلعامةاثنيا:  -2

 صف من إلصفوف إلسابع وحىت إلعارش عىل صعيد لك إلفائزة إملدإرس اثلثا: -3

 ن عىل مس توى لك مدرسةوإلطلبة إلفائز رإبعا:  -4
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 حول إملسابقةأ وال: 

طالبا وطالبة من إلصفوف إلثالث وحىت  1621محلت إملسابقة هذإ إلعام إدلرإيس عنوإن "أ ان وكتايب"، وإشرتك يف إملسابقة 

عالن نتاجئ إملسابقة تضمنت إملسابقة . طالبة وطالبا 980شارك فهيا  سابقا حيث وحىت إلسادسللصفوف إلثالث  إلعارش. مت إ 

نشائية. أ جابوإ فهيا عن أ س ئةل مغلقةوتقدم إلطلبة ملسابقة كتابية  ،ددهتا إملؤسسةلتكل إلصفوف قرإءة أ ربع قصص ح  وأ س ئةل إ 

 .activities/5771.html-and-http://www.fhfpal.org/events)ميكنمك الاطالع عىل إلنتاجئ عرب إلرإبط إلآيت: 

تضمنت إملسابقة قرإءة ثالث قصص . اطالبة وطالب 659أ ما فامي يتعلق مبسابقة إلصفوف إلسابع وحىت إلعارش فقد شارك فهيا

إحتساب متوسط عالمات إلطلبة من مث و  مت تقيميها من خالل إال جابة عن أ س ئةل مغلقةحددهتا مؤسسة فيصل إحلسيين، 

إلنقاش.  إسرتإتيجية إعمتدت للمشاركة يف إملسابقة إلهنائية وإليت اة وطالببطال  75، وبناء عليه مت إختيار ةإلثالث للقصص

and-http://www.fhfpal.org/events-ميكنمك الاطالع عىل مزيد من إلتفاصيل عرب إلرإبط إلآيت: 

activities/6686.html. 

 فاكنت عارشقصص إملسابقة للصفوف إلسابع وحىت إلأ ما 

 إلاكتب/ة إلصف إلثامنكتب قامئة  إلاكتب/ة إلصف إلسابع كتبقامئة 

 أ مل بشارإت إ مسي إحلريك فرإشة هدى إلشوإ تنني بيت حلم

 صبا توفيق عىل رصيف إملقهى  هوكون أ وفروس برونه

 مجموعة مؤلفني مجموعة قصص أ نس أ بو رمحة نُزل إذلرة إلصفرإء

 

 إلاكتب/ة إلصف إلعارشكتب قامئة  إلاكتب/ة إلصف إلتاسع كتبقامئة 

إلرحةل  –فدوى طوقان  غسان كنفاين رجال يف إلشمس

 إل هبى  

 محمود شقري 

 غسان كنفاين عائد إىل حيفا س ميون سرتوجنر برزخ

 محمد يوسف س يف غيد عبد إلعزيز إلهيس يشء من نور
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 إلعامةإلنتاجئ  اثنيا:

 ةإلثالثوإحتسب معدل عالمات إجللسات  ،لقصة خصصت لك مهنا ،رئيس يةإختبار  تكونت إملسابقة من ثالث جلسات

والختيار إملدرسة إلفائزة يف مسابقة إلقرإءة، شارك . عىل مس توى لك صف إلفائزإت /لتحديد إلطلبة إلفائزينة /للك طالب

انقشوإ فهيا قصة مت انقشن/ % مفا فوق يف جلسة رإبعة، 65إذلين حصلوإ عىل معدل إللوإيت/ بةل إلط من لك مدرسة 

  للك صف.مضن إلقصص إلثالثة من  وذكلمن قبل مؤسسة فيصل إحلسيين مس بقا إختيارها 

 عارشوحىت إل سابعلصفوف إل ل 2020/2019 سابقة خالل إلعام إدلرإيسم تقدم لل 

 2018-2019 إدلريس عاميف إلتقدموإ   543  ابملقارنة مع اطالبة وطالب 659

 .% عن إلعام إلفائت21.36بزايدة نسبهتا  

، 2019/2020للعام إدلرإيس  وطالبة اطالب 414لقصص إلثالثة هو ل جلسات إملسابقةيف  عدد إلطلبة إذلين شاركوإعلام أ ن 

ما  وطالبة شاركوإ اطالب  245 حيث أ ن ما مجموعه   جبلسة وإحدة لقصة وإحدة أ و جبلس تني لقصنت.إ 

 .وطالبة اطالب 35ين عىل جوإئز هذإ إلعام بلغ عدد إحلائز 

 (ةإلقصص إلثالث جللسات إللوإيت تقدمن /إلبياانت إلآتية خاصة ابلطلبة إذلين تقدموإ)

  % إلعام إلفائت52ابملقارنة مع  %58 فوق هذإ إلعام % مفا50 عىل عالمة إحلاصالت /صلنيبلغت نس بة إحلا

 % إلعام إملايض22.8ابملقارنة مع  %32مفا فوق  60عىل عالمة  إحلاصالت / نس بة إحلاصلنيبلغت 

 ف إلثالث وحىت إلعارش إلنسب إال جاملية للصفو 

  % إلعام إلفائت. 72% ابملقارنة مع 69% مفا فوق هذإ إلعام 50عىل عالمة  إحلاصالتو  بلغت نس بة إحلاصلني

 .% إلعام إملايض 43.9% ابملقارنة مع 43.6مفا فوق  %60عىل عالمة  إحلاصالتو  بلغت نس بة إحلاصلني
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 من إلصفوف إلسابع وحىت إلعارش صف عىل صعيد لك إلفائزة إملدإرس :اثلثا

 ةبعد إحتساب معدالت إلطلبة يف إلقصص إلثالث-% مفا فوق 65مت إختيار فرق إملدإرس من إلطلبة إحلاصلني عىل عالمة 

متت معلية إلتحكمي من  . توإحملكام مكنيإحمل من ةالثمام جلنة حتكمي مكونة من ثأ  وذكل  ،إملنافسة لمتثيل إملدرسة يف -إلسابقة

  .ناجتة عن وابء فايروس كوروانبسبب حاةل إلطوإرئ إل  ،(لوإتس إبإإلتوإصل الاجامتعي )ق خالل تطبي

 

 سابعجائزة إلصف إل 

 وهام: وصلت للمرحةل إلهنائية مدرس تان

 طالبات. إملطرإن إليت شارك مهنا ثالثة طالب ومدرسة إلشاابت إملسلامت إلثانوية إلشامةل وإليت شارك مهنا مثاينمدرسة 

 % 77.5عدل مبحصلت مدرسة إملطرإن عىل إجلائزة 

 

  ثامنجائزة إلصف إل 

 ة ثالث مدإرس ويه:يوصلت للمرحةل إلهنائ 

عامثن بن مدرسة و  أ صل مخسة مرحشني، منطالب  ربعةأ  نور إلقدس وشارك مدرسة و  ،من طالهبارك ثالثة وشاإملطرإن 

 .عرش من طالباهتا تعفان وشارك

 .مفا فوق 70لعدم حصول إي من إلفرق عىل عالمة عىل إجلائزة إملدإرس مل حتصل أ ي من 

 

 تاسعجائزة إلصف إل 

 وصلت للمرحةل إلهنائية ثالث مدإرس ويه:

إلشاابت إلثانوية إلشامةل وشاركت مخسة من طالباهتا، ومدرسة إلروضة إحلديثة ومدرسة عامثن بن عفان وقد شاركت من 

 س بع طالبات. إملدرس تنيلك وإحدة من 

 %75إلشاابت إلثانوية إلشامةل عىل إجلائزة مبعدل حصلت مدرسة 
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 عارشإلصف إلجائزة 

 وصلت للمرحةل إلهنائية مخس مدإرس ويه:

وشارك مهنا س تة طلبة،  ي، مدرسة مار مرت مرحشات من أ صل تسعطالبات سة أ بو بكر إلصديق وشارك مهنا س بع مدر 

مدرسة إلشاابت إلثانوية إلشامةل وشاركت مهنا ، مرحشات من أ صل مخس حلديثة وشارك مهنا أ ربع طالباتإلروضة إمدرسة 

 ومدرسة إملطرإن وشارك مهنا ثالثة طالب. ،ثالث طالبات

 .%92.5عدل مدرسة أ بو بكر إلصديق عىل إجلائزة، حيث حصلت لك مهنام عىل حصلت لك من مدرسة إملطرإن وم
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 عىل مس توى لك مدرسة إلفائزون : إلطلبةرإبعا

 

 مدرسة أ بو بكر إلصديق

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلعارش منهتى  محزة عطون

 ثانيةإل  إلعارش نور جالل دبش

   

 مدرسة إل مرية بسمة

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلسابع انرص خرض جربوع

 إل وىل إلعارش سارة ماهر مشعشع

   

 / مجعية إلفتاة إلالجئة إلمنوذجية مدرسة إحلصاد

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلسابع نتال يرسي عبد إللطيف

 

 مدرسة إلروضة إحلديثة إال سالمية

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلتاسع بيان عبد إحملسن أ بو دإوود

 إلثانية إلتاسع عائشة نضال قطنة

 إل وىل إلعارش وعد فؤإد سلامين

 إلثانية  إلعارش أ س يل وإئل جماهد 

 مكرر -إلثانية إلعارش رانم مصطف  براكت
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 لثانويةإلشاابت إلشامةل إ

 إملرتبة إلصف الامس

هياب أ بو رميةل  إل وىل إلسابع سهري إ 

 إلثانية إلسابع زينة محمد ايسني

 إل وىل إلتاسع حس ناء محيد رشف

 مكرر -الاوىل  إلتاسع جلني رش يد إحملتسب

 إلثانية إلتاسع مرمي هشام خضور

 إل وىل إلعارش لينا عرفات بكري

 إلثانية إلعارش أ فنان أ جمد سورخي

 مكرر -إلثانية  إلعارش دإنيا أ سامة إدلابغ

 

 مدرسة عامثن بن عفان

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثامن برشى محمد حامدة 

 إلثانية إلثامن هبة ماجد معرية 

 إل وىل إلتاسع رغد محمد دإوود

 إلثانية إلتاسع سلسبيل حسن مغريب

 

 مرتي إلثانوية مدرسة مار

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلتاسع ماراي حسام أ بو غربية

 وىلإل   إلعارش اتال ابمس أ بو شام

 ثانيةإل  إلعارش جون سامل قدس ية

 مكرر -ثانية إل  إلعارش مرمي معاوية ديب

 مكرر - إلثانية إلعارش محمد زايد طه
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 إلثانوية مدرسة إملطرإن

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلسابع محمد منذر مسرية

 إلثانية إلسابع محمد محمود هادية

 إل وىل إلثامن محمود خليل رسحان

 إلثانية إلثامن منذر رإيم إلعمد

سامعيل محمد قدورة  إل وىل إلعارش إ 

 ثانيةإل  إلعارش محزة رمزي إجلعبة

 

إلمنوذجية مدرسة نور إلقدس  

 إملرتبة إلصف الامس

 إل وىل إلثامن طالب محمد أ بو س نينة

 مكرر -وىل الا إلثامن محمد نور هملوس

 

 مربوك 

***** 

 


