
1 

  2017نتائج مسابقة مبادرتي 
 الفئة األولى

 

 المدرسة المديرية الشركاء اسم المبادر عنوان المبادرة
English For Palestine 

مدرسة خان يونس  سماىر عبد المجيد الفرافرىوده سالمة فروانة  12
خان يونس الثانوية لمبنات 

أبو عبير عزمي تعمم الخريطة 
رمضان 

مدرسة اليدى الثانوية  -
لمبنات 

غرب غزة 

 نافذة آمنة ة،یالعفة االلكترون
عمى عالم التواصل 

االجتماعي 
 عطاف حسان أبو دحروجأزىار جبر الحداد 

 إيمان نمر راضي
شمال غزة مدرسة الفالوجا الثانوية 

في القدس من في القدس 
فاتنة حمدان العربيد لكن ال أرى إال أنت 

رنا عوني شاىين 
داليا محمد ياسين 

ىيم المقيد راحمدية إب
ود عزير أبو ريالة لخ

مصعب بن عمير 
غرب غزة األساسية لمبنات 

العيادة القرائية بناء رأس مال 
معرفي قارئ ومنتج 

عزيزة عبد اهلل شرير 
 رحاب عصام حميوة

 زينب نجم
 زينب راضي

مدرسة المجدل 
األساسية ب لمبنات 

شرق غزة 

معًا لحصاد طالبة تجيد لغة 
الضاد 

عبير النادي 
نعمة الحواجري 

مدرسة الفارابي  -
األساسية ب المشتركة 

غرب غزة 

مبادرة عندي شغف وحنين 
نجاح نعمان صنع اهلل لمدن وطني فمسطين 

 رشا عوني شاىين
 اتحاد حسونة

القاىرة األساسية ب 
غرب غزة لمبنات 

 Around theتحويل قصة 
world in 80 days من 

منياج المغة االنجميزية 
لمصف العاشر إلى فيمم 

أحمد عبدالحميد 
أبوسويرح 

محمد زكي الجديمي 
مدرسة خالد بن الوليد  النصيرات- مركز العمم والثقافة 

الوسطى الثانوية لمبنين 

مدرسة إحسان األغا  صديقات المختبر العمميإيناس حامد أبو مموح أفال تتفّكرون 
الثانوية لمبنات 

شرق خان 
يونس 

حاضنة اإلبداع التعميمي 
+EDU 

أكرم عبد القادر عبد 
اهلل فروانة 

 شادي سميمان أبوالروس
 ماىر نجيب الزعالن

تامر خالد الموح 
رييام ىاني الدريممي 

أميمة محمد الشيخ خميل 
أحمد ىاني زيتونة 

سامي سممان جاداهلل 

قسم التعميم اإللكتروني 
وزارة التربية 

والتعميم 
العالي 
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 الفئة الثانية
 

 المدرسة المديرية الشركاء اسم المبادر عنوان المبادرة

سيام فتحي سميمان أبو ىويتي فمسطين 
مصطفي 

سماح المجايدة 
 راأمنو الف

 رحاب الفرا
ابتسام صبح 

مدرسة فاروق الفرا ثانوية 
خان يونس بنات 

األطمس التعميمي ألىم الديدان 
الطفيمية ذات األىمية الطبية 

نجوى محمد الشيخ 
غرب غزة مدرسة اليدى الثانوية لمبنات  -عمي 

 -فداء محمود الشوبكي موجات النجاح والتميز 
مدرسة دالل المغربي الثانوية 

شرق غزة أ لمبنات 

شرق غزة مدرسة معين بسيسو أ لمبنين  -ىاني عمي الشريف استخدام الدمى في التعميم 

 دعاء طافشكريمة ابراىيم المقيد كن جميال 
شمال غزة مدرسة حمد بن خميفة  نسرين المقيد

نحو جيل تكنولوجي مبدع 
بسمة إبراىيم كالب  

 نسرين محمد النخالختام أحمد كحيل 
مدرسة الماجدة وسيمة بن 

غرب غزة عمار األساسية لمبنات 

توظيف الرحالت المعرفية و النيج 
التشاركي العالمي في رفع مستوى 
تحصيل الطالبات في الرياضيات 

مدرسة الزىراء الثانوية أ  -رنا احمد محمود زيادة 
لمبنات 

شرق غزة 

انشاء مستودعات تعميمية رقمية 
خاصة بالمناىج الدراسية من 
الصف التاسع االبتدائي حتى 

الصف العاشر 

مدرسة الرافدين االساسية ب  -أماني محمود برىوم 
غرب غزة لمبنات 

 مربية من 20إعداد وتدريب 
رياض االطفال عمى ميارات حديثة 

ومتنوعة في التعامل مع أطفال 
الرياض 

عامر أحمد أبو طو 

عدنان شعت 
سعيد شطا 

سامي فحجان 
فدوى المشوخي 

صالح كمال أبو طو 
أحمد أحمد مخيمر 

وسام أبو ىاشم 
فداء خفاجة 

رفح مديرية التربية والتعميم رفح 

ليمى محمد سميم ابو حقيبة االحتياط 
حسنة 

منال عقل 
صباح الحاج 
غادة اليمص 

رفح دير ياسين االساسية بنات 
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 الفئة الثالثة
 

 المدرسة المديرية الشركاء اسم المبادر عنوان المبادرة
تمتين المنياج لدى الطالب 

باالبداع 
مدرسة العائشية األساسية  -فضية خميل أبو ميري 

المشتركة 
الوسطى 

Fun in English  فاطمة آدم موسى- 
مدرسة مصعب بن عمير 

غرب غزة االساسية المختمطة 

طريق إلعداد : التعمم النشط
معمم متميز 

مدرسة الحاج محمد النجار  -حمدان يوسف األغا 
الثانوية لمبنين 

خان يونس 

شرق غزة مدرسة التفاح المشتركة  -ألفت فايز مكي أغّني ألتعمم الرياضيات 

أماني خضر شاىين فمُنِعّد أمياِت المستقبل 

 بثينة المقيد
 ناىدة أبو زر
 إيمان صالحة

 شيماء حمد
 أماني الشمالي
وسام رضوان 

مدرسة تل الزعتر الثانوية 
شمال غزة لمبنات 

أمل أحمد عيد خميس رىام بشير البيطار األنامل الذىبية 
ىدى محمد المشارفة 

مدرسة الفالوجا الثانوية 
شمال غزة لمبنات 

مدرسة تل الربيع الثانوية  -سناء عادل كباجة حريتي 
لمبنات 

شمال غزة 

تطوير العمل اإلعالمي 
بمدارس مديرية تعميم رفح عن 

طريق تشكيل لجنة إعالمية في 
كل مدارس 

مدحت محمد جمعة 
إسماعيل محمد النجار 
عادل فايز أبو كوش 
ياسر سميمان المدلل 

رفح رفح 

دليل الخرائط الذىنية لمبحث 
الحديث الشريف لمصف الثاني 

 (شرعي)الثانوي 
مدرسة العروبة الثانوية  -وفاء عطية الجعيثني 

لمبنات 
الوسطى 

سائدة حسين العمري أىاًل أمي 
محمود أبو شر 

ريم حماد 
إليام عويضة 

مدرسة زىرة المدائن الثانوية 
لمبنات 

 غرب غزة

 


