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 دولة إسرائيل

 وزارة الرتبية والّتعليم

 الّسكراترية الرتبويّة

 للّتعليم يف اجملتمع العربّ  - كبريقسم               تفتيش التّاريخ                    قسم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية 

 

1.7.2019 

  حضرة مدّرس/ة الّتاريخ يف املدرسة احملرتم/ة

 ُمرَكِّز/ة موضوع الّتاريخ يف املدرسة احملرتم/ة حضرة

 مدير/ة املدرسة الثانويّة احملرتم/ة حضرة 

 ،حتّية واحرتاًما وبعد

 1920/2020يف املدارس العربّية والبدويّة للسنة الدراسّية  على موضوع الّتاريخلّتفتيش ل  1املنشور رقم  املوضوع:

، نتمّّن لكم، ملدّرسينا ولطّّلبنا النجاح والتوفيق آملني أن تكون سنة خري وإجنازات 2019/2020مع افتتاح السنة الدراسّية   
التعّلمّي، وقد ارأتينا يف هذه املناسبة أن نوافَيُكم ببعض املعلومات واملّلحظات املهّمة اّليت  -على الصعيدين الرتبوّي والتعليميّ 

 س موضوع التّاريخ يف املدارس الثانويّة العربّية والبدويّة هلذا العام.تتعّلق بتدري

مع عرض الطرائق البديلة واإلمكانيّات املتاحة، أنمل أن تقرأوا يتضّمن املنشور اخلطوط العريضة املقرتَحة للتعليم والتقومي،   
، والعمل على تنفيذه، ونعدكم ابلتواصل لتّاريخة لطاقم ااملنشور بتمّعن وأن تتّم دراسته ضمن ساعات التهيئة لبدء السنة الدراسيّ 

 .ملزِّم لكّل املعّلمنيمعكم للتوضيح واإلرشاد واملتابعة، عْلًما أّن الوارد يف املنشور 

هذه السنة إىل خلِق تواصٍل مباشر بني احلقل والتفتيش، وذلك عن طريق تعزيز دور أصحاب الوظائف يف املدرسة؛  هندف  
مرّكز موضوع الّتاريخ ومعّلمي املوضوع، هادفني بذلك إىل متهني املعّلمني بكّل ما يتماشى مع رؤاي تعليم موضوع الّتاريخ من 

تنمية تلميٍذ ابستطاعته مواكبة كّل التجديدات والتغرّيات املتعاقبة يف العاََل، وذلك أجل  جتديدات يف طرائق التعليم والتقومي، من
، لتعليمه أساسّيات البحث السرتاتيجّيات تفكرٍي عليااألحداث التّارخيّية، واكتسابه  من املهارات األساسّية يف فهمبتمّكِنه 

 .تعّمق اهلادف، واستقّللّية املتعّلم، والرتبية للقَيم، أساس طروحاتنا الرتبويّةما زال التعّلم ذو معّن، والتعّلم املالعلمّي، وعليه، 
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   :جبروت الّتاريخ .1
على صياغة قسم من األسئلة ونوعها  يف منوذج  2017استمرارًا للتعديل الذي ورد يف جبروت التاريخ لصيف  .أ

لى مرّكب واحد يف أحد البنّدين  )أ( أو )ب( (، إذ اشتمل االمتحان ع023281الوحدتني اإللزامّيتني )منوذج رقم: 
, ערךالقَِّيم، التداخل والقابلّية للتطبيق )(؛ املرّكب املذكور يتعّلق جبانب 12-1يف أحد أسئلة االمتحان )

من  درجات 10،  2018ابتداًء من جبروت شتاء  وخّصصنا هلذا اجلانب،(، ר"עמ – ורלוונטיות מעורבות
مع العلم أّن موضوع الّتاريخ يشّكل تربة خصبة ومّلئمة لطرح مثل هذا النمط من ، جمموع الدرجات الكّلّي لّلمتحان

األسئلة، وضعنا معايري مّلئمة، ُمَيسَّرة، واضحة ومتاحة لتقييم هذا اجلانب. وذلك متابعًة لسريورة التعّلم ذي معّن اليت 
، معتّز برتاثه وانتمائه  سنوات، ومتاشًيا مخسبدأانها قبل  مع رؤاي الوزارة بتنمية إنسان متنّور  اجتماعيًّا وحضارايًّ

يتعّلق ابلقَيم املختلفة، أو مبدى تفاعلنا ومشاركتنا لصفات وقيم  أو أكثرسؤااًل  واترخيه، فيشمل كّل امتحان جبروت
إبداء الرأي، اّّتاذ مواقف، اكتساب صفات تّلئمنا وتّلئم حياتنا، هادفني من وراء ذلك إىل تعويد التّلميذ على 

محيدة، املشاركة يف كّل ما يتعّلق ابجملتمع، الشعور ابالنتماء، والشعور أبّن االمتحان واملواّد التعليمّية هي مواّد حياتّية 
 معيشة، وليست حربًا على ورق.

الصحييية هحت تلحإل اإلجابحة الحك ترتكحز فقح  هو التعّلم يف إطار الصّف وأّن اإلجابة نذّكر أن جوهر هدفنا  ▪
 .على معرفة يف إطار املوضوع التعليمّت نفسه

لذذذلك نطلذذب مذذن املعّلمذذني تذذدريب التّلميذذذ علذذى إبذذداء الذذرأي، التعقيذذب والتعليذذق علذذى موضذذوع مطذذروح، تبذذّ    ▪
 موقف والدفاع عنه واإلقناع به، بلغة سليمة فصيحة معياريّة، شفوايًّ وكتابيًّا.

 ، على الرابط التايل:الوثيقة املتعّلقة ابلدفيئة الرتبويّةكم االّطّلع على ميكن ▪

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf 

 

 :                                                                                         023281منوذج رقم  2019يف امتحان جبروت صيف ب.  نورد إليكم منوذًجا من األسئلة اليت كانت 

 درجة( 30) الفصل األّول

 درجة؛ عدد الّدرجات لكّل بند مسّجل يف هنايته(.  30) 6-1أجب عن أحد األسئلة 

 القرون الوسطىاتريخ اإلِّسالم يف 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/mamar_mafmar.pdf
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 م624. غزوة بدر عام 1

 ب " الّلذين يليانه: –اقرأ الّنّص الّتايل، وأجب عن البندين "أ 

 ملسو هيلع هللا ىلص النّذذذذذذذذذذ ّ  بعذذذذذذذذذذثَ [ بذذذذذذذذذذدر] املعركذذذذذذذذذذة ليلذذذذذذذذذذةِ  ففذذذذذذذذذذي النّذذذذذذذذذذاس؛ مذذذذذذذذذذن ابلقذذذذذذذذذذّوة املعلومذذذذذذذذذذاتِ  انتذذذذذذذذذذزاعِ  مذذذذذذذذذذن ملسو هيلع هللا ىلص" فقذذذذذذذذذد حذذذذذذذذذذّذر رسذذذذذذذذذذولُنا 
ذذذذذذذذذذذذذذذٍة اسذذذذذذذذذذذذذذذتخباراتّية جلمذذذذذذذذذذذذذذذع َمْفذذذذذذذذذذذذذذذ يف طالذذذذذذذذذذذذذذذبٍ  أيب بذذذذذذذذذذذذذذذنَ  َعلِذذذذذذذذذذذذذذذيَّ  َرَزٍة ]فرقذذذذذذذذذذذذذذذة عسذذذذذذذذذذذذذذذكريّة صذذذذذذذذذذذذذذذغرية[ إىل مذذذذذذذذذذذذذذذاِء بذذذذذذذذذذذذذذذدر يف ُمِهمَّ

 حنذذذذذذذذذذذن: فقذذذذذذذذذذاال يصذذذذذذذذذذذّلي، ملسو هيلع هللا ىلصاملعلومذذذذذذذذذذات، فوجذذذذذذذذذذدوا غّلَمذذذذذذذذذذذنْي يسذذذذذذذذذذتقيان للمشذذذذذذذذذذذركني، فذذذذذذذذذذ تَذْوا  مذذذذذذذذذذا فسذذذذذذذذذذذ لو ا، ورسذذذذذذذذذذوُل   
مذذذذذذذذذذا. فلّمذذذذذذذذذذا أّ  رسذذذذذذذذذذوُل   أقواهلِ  لتغيذذذذذذذذذذري الغّلمذذذذذذذذذذان اضذذذذذذذذذذطرَّ  حذذذذذذذذذذّ   َيضذذذذذذذذذذربوهنما، الّصذذذذذذذذذذحابة[ بذذذذذذذذذذدأ] َفَطَفذذذذذذذذذذقَ . قذذذذذذذذذذريش ُسذذذذذذذذذذقاةُ 

 ،...كذذذذذذذذذذذذاب  إذا وترتكوهنمذذذذذذذذذذذا صذذذذذذذذذذذدقا إذا لَتضذذذذذذذذذذذربوهنما إّنكذذذذذذذذذذذم بيذذذذذذذذذذذده نفسذذذذذذذذذذذي والّذذذذذذذذذذذذي: "مسذذذذذذذذذذذتنكرًا هلذذذذذذذذذذذم قذذذذذذذذذذذال صذذذذذذذذذذذّلَتُه؛ ملسو هيلع هللا ىلص
 ".لقريش إهّنما و  َصَدقَا،

  عنه( أن أيخَذ منهم فديًة... والعفُو  الّصّديق[  )رضي[ بكر أبو عليه ف شار بدر، أسرى يف وزراءه ،ملسو هيلع هللا ىلصلقد استشار الّن ُّ 
)رضي   عنه(: ال و  ما أرى اّلذي رآه أبو بكر،  ]بن اخلطّاب[عنهم أحسُن، ولعّل   أن يهديَذُهْم إىل اإلسّلِم. وقال عمر 

 ولكن أرى أن متّكَننا فنضرَب أعناَقهم، فإّن هؤالِء أئّمُة الكفر... 

 .183، 171( ص 2007القاهرة،  -الّرسالة واإلنسان )الّزهراء لإلعّلم العريّب -نّ  الّرمحة بتصّرف عن: ايقوت، م.،   

                      )درجات10أ. بنّي اثنني من أسباب غزوة بدر. )

 اشرح اثنتني من نتائج غزوة بدر.•  ب.   

 درجة( 20شرح كيف تنعكس يف جمتمعك القريب. )بنّي واحدة من الِقَيم الواردة يف الّنّص أعّله، مثّ ا•             

 

 . احلسبة يف الّدولة اإلسالمّية5

 ب" الّلذين يليانه:  –اقرأ الّنّص الّتايل، وأجب عن البندين "أ 

"وملّا كان الّصدق يف املعامّلت وحفظ احلرمات واالبتعاد عن املنكرات واألمر ابملعروف هو من واجبات األّمة 
اإلسّلمّية، فقد كان لزاًما أن يقوم  ا املسلمون؛ ولذا فقد ُوِجدت احلسبة عند املسلمني تطّوًعا يف البداية، مّث تطّورت 

فِسدين، وإقامة أخّلق املسلمني ابلّنصح واإلرشاد وُوضعت هلا األنظمة واحلدود، فعمل أهل ا
ُ
لّصّلح والعلم على ردع امل

واجلرب )اإللزام( عند االقتضاء. وقد ُوِضع نظام احلسبة ابعتباره جزًءا من القضاء، واهتّم به اخللفاء والّسّلطني، وانتدبوا 
ائه عرب العصور، حّ  وصل حّد الكمال يف عهد له القوّي األمني من العلماء وأهل الفضل، اّلذين عملوا على تكامل بن

 اخلّلفة العّباسّية، حيث ّ  تقرير املنصب ابعتباره أحد فروع القضاء، وُحّددت فيه شروط الوالية، ومهاّم املتويّل...".
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بتصّرف عن: الّترت، ع.، والية احلسبة يف العهد العّباسّي ودورها يف حفظ احلياة االقتصاديّة واحلياة العاّمة )اجلامعة  
 (، ص "ذ".2015غزّة،  -اإلسّلمّية 

كانك أ. ما املقصود بِذذذذذذ "احلسبة"؟ وّضح، مّث تتّبع مراحل نشوئها حّ  أصبحت وظيفة رمسّية يف العصر العّباسّي. إبم
                                                          )درجات10االستعانة ابلّنّص أعّله. )

خاِلفني يف الّدولة اإلسّلمّية.•  ب.      
ُ
حتِسب على امل

ُ
 بنّي اثنتني من العقوابت اّليت فرضها امل

بنّي هل من املمكن تطبيق مثل هذه اذكر قيمة واحدة ميكن حتقيقها من خّلل تطبيق هذه العقوابت، مّث • 
 )درجة 20العقوابت يف عصران؟ عّلل رأيك. )

 ميكنكم االّطّلع على الوثيقة املتعّلقة ابلدفيئة الرتبويّة، على الرابط التايل: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/TochnitLimudim/tochnit.htm 

 

ت.  جتدر اإلشارة إىل أّن النصوص يف مجيع مناذج امتحان البجروت يف الوحدات اإللزامّية ووحدات التوّسع، كما كان عليه 
أو بفصل معنّي، وابإلمكان أن ترد النصوص يف فصل واحد أو ، ستبقى غري مقّيدة مباّدة معيّنة 2017الوضع يف امتحان صيف 

 أكثر دون حتديد. ننّوه أيًضا أّن األسئلة اليت حتوي نصوًصا اترخيّية ستبقى اختياريّة ال إجباريّة.

 

 :%30التقومي البديل  .2

 املدرسة. ميكن للتّلميذ البدء بتنفيذ املطلوب للتقومي البديل من الّصّف العاشر، وذلك مبراحل حسب ّتطيط املعّلم/

اإلشارة إىل أّن املدرسة جيب أن  جتدر. بثالثة بدائل ال غريلقد حّددان اإلمكانيّات املتاحة للتقومي البديل   ▪
حتتفظ بنتاج عمل الّطّلب من أجل املراقبة واملتابعة والفحص الذي سيجريه قسم االمتحاانت، بناء على املنشور 

 الذي وصلكم من قسم االمتحاانت  ذا اخلصوص.

 :اإلمكانّيات للتقومي البديل

 حبث مصّغرة وظيفة ▪
 ملّف تراكمّت )بورتفوليو(   ▪
واملقصود ابالمتحان غري التقليدّي، هو االمتحان الذي ال امتيان مدرسّت داخلّت )غري تقليدّي(،  ▪

أييت لفحص املعرفة فقط، وإمّنا جيب أن يفحص مستوايت تفكري خمتلفة لدى الّطّلب، مبا فيها 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/TochnitLimudim/tochnit.htm
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ت، دمج مستوايت التفكري العليا: تقييم، مقارنة، استخّلص، إبداء رأي، حتديد موقف، عرض فرضيّا
 معلومات من مصادر أخرى مبا فيها مصادر الكرتونّية.

 

 

 :  االستكماالت  .3

وعليه، ستنقسم  .نرى يف االستكمال املهّ  التخّصصّي مورًدا هامًّا للتجديد وللتجّدد، للتواصل وللتغيري وللتثقيف الذايتّ 
طوير طواقم املعّلمني(، وتزامنّية )عرب الشبكة العنكبوتّية(، استكماالتنا هذه السنة إىل قسمنْي: استكماالت وجاهّية )يف مراكز ت

 لذا نطلب منكم حّث املعّلمني على املشاركة الفّعالة يف االستكماالت املهنّية. ،مبضامني خمتلفة

 : دورات االستكمال الوجاهّية يف موضوع الّتاريخ .أ
مراكز تطوير طواقم  يفموضوع التّاريخ مع بداية السنة الدراسّية اجلديدة، سيتّم اإلعّلن عن افتتاح دورات يف 

القريبة منكم، فالّرجاء لفت انتباه مدّرسي التّاريخ لديكم ملتابعة إعّلانت هذه املراكز  ذا الصدد،  املعّلمني
تطّلعات املدّرسني وتوقّعاهتم  اؤها وإعدادها لتجيب عنوحّثهم على التسّجل هلذه االستكماالت اليت ّ  بن

واحتياجاهتم، واليت من ش هنا أن تطّور لديهم مهارات يف التدريس، وتكسبهم موارد إضافّية أخرى لتحسني جودة 
 التعّلمّية. -العملّية التعليمّية 
ها يف حينه، مبنشور خاّص لكّل إىل أّن كّل التفاصيل حول االستكماالت الوجاهّية سيعَلن عن جتدر اإلشارة

 املعّلمني يف األلوية املختلفة.
 

 : دورات االستكمال احملوسبة .ب
، سيتّم اإلعّلن عنها 2020 – 2019عند املصادقة على فتح دورات استكمال حموسبة للسنة الدراسّية احلالّية، 

 الحًقا.

هلذه االستكماالت، وااللتحاق  ا، ملا فيها من مضامني الرجاء تشجيع مدّرسي التّاريخ يف مدرستكم  وحّثهم على التسّجل 
مّلئمة وفوائد تصّب يف مصلحة املوضوع والطّّلب وتتناغم مع مبدأ التعّلم ذي املعّن، ميكنكم التسّجل عرب الروابط اليت سيتّم 

 : على الرابط التايل"التّاريخ للوس  العرّب": ،  يف موقع 2018عرضها خّلل شهر تشرين األّول 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/ 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historyArab/
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 : الك كانت قائمة قبل خطّة اإلصالح امتياانت البجروتإلغاء مناذج   .4

 كافّة مناذج البجروت القدمية ودجمها / استبداهلا ابلنماذج اجلديدة، وذلك على النحو التّايل:    نعلمكم  ذا أبنّه قد ّ  إلغاء

 23281دمج مع منوذج رقم  431 +913431منوذج رقم   •
 23282مع منوذج رقم  دمج 551 +911551منوذج رقم  •
   23381دمج مع منوذج رقم  561 + 911561منوذج رقم  •
  23382دمج مع منوذج رقم  571+  911571منوذج رقم   •

 23381دمج مع منوذج رقم  581 +911581  منوذج رقم  •

 
 : املمتَينون املعيدون واخلارجّيون •

اإلصّلح( الذين يرغبون ابلتقّدم إىل منوذج واحد أو إىل النموذجني: املمتَحنون املعيدون واخلارجّيون )ما قبل خطّة 
 5 -% لذذذ70، منوذج التوّسع، مرّكّب الذذذ 23381عليهم أن مُيتحنوا بنموذج  581 +911581، 561 +911561

  وحدات تعليمّية.

 الفائت. 2019هذا اإلجراء قد دخل حّيز التنفيذ ابتداًء من موعد شتاء 

 

 :لتوّسعوحدات ا.  5

يف ظّل التغرّيات اجلديدة يف نظام البجروت، نرى أنّه من واجبنا أن نعمل وإاّيكم مًعا  للحفاظ على مكانة موضوع التاريخ 
واستمراريّة حضوره، وح  بقائه، وذلك بتشجيع متواصل من اإلدارة، ومن مدّرسي الّتاريخ للطّّلب على اختيار موضوع الّتاريخ  

، وحنن بدوران نتعّهد أبن نعمل على تيسري األمور أمام الطّّلب واملعّلمني املوّسعة مبستوى مخس وحدات تعليمّيةاملواضيع ك حد 
)خاّصة املدارس الك ال حتّضر طالهبا لتحقيق هذه الغاية اليت تقتضي مّنا ومنكم توجيًها وتشجيًعا وتوفريًا للموارد الّلزمة 

 .وحدات( 5مبستوى 

  :ملّف املنهج التعليمتّ  /ملّف املعّلم.  6

يع، يُعترب ملّف املنهج التعليمّي أداة حموسبة مهّمة وذات معًّن لعملّية التعّلم. يعرض امللّف مجيع املناهج التعليمّية يف شّ  املواض
ّلل إنشاء يف مجيع الطبقات ويف مجيع القطاعات، وهو ميّكن من ّتطيط العملّية التعليمّية والرتبويّة بنجاعة قصوى من خ

 عّلقات بني املعرفة، املهارات والقيم.
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 يتضّمن ملّف املنهج التعليمّت على: 

 املعرفة املطلوبة وفق املنهج التعليميّ  -
 املهارات املركزيّة يف املوضوع التعليمّي  -
 القَيم املركزيّة يف املواضيع التعليمّية املختلفة -
تعليميّذة، أفّلًمذا وأدوات تقيذيم، وهذو يشذجع علذى املبذادرة واإلبذداع يتضّمن امللّف مواّد تعليمّية، وحذدات  -

 والتنويع يف أمناط التعّلم من خّلل استخدام ألدوات عصريّة بروح التعّلم ذي املعّن.
يشّكل هذا امللّف جزًءا مذن إجذراء اسذرتاتيجّي قطذرّي واسذع النطذاق يهذدف إىل مّلءمذة الذتعّلم لتحذّدايت  -

 والعشرين.القرن الواحد 

 انقر هنا ،(הוראה לעובדי לימודים תוכניות תיק) التعليمي  لالّطالع على ملّف املنهج 

 

 :التداخل االجتماعّت يف التقومي البديل يف املواضيع التعليمّيةدمج   .7

يف الشهور األخرية ُكتبت ونشرت وثيقة مشرتكة للسكاراتراّي الرتبويّة واملديريّة الرتبويّة وإدارة اجملتمع والشباب مبوضوع: "دمج 
 التداخل االجتماعّي يف التقييم البديل". 

ولّية للرتبية القَيمّية، وهي تعّزز املبدأ الذي يرى أّن تدريس املواضيع التعليمّية الذي يدمج كتبت الوثيقة على ضوء الرؤية الشم
 داخله التداول ابلقيم، يساهم يف التعّلم ذي املعّن: تدريس الذي يرتكز على ربط مّلئم بني املاّدة التعّلمّية وعاَل التلميذ، وتعّلم

 اقد. يدمج بني املعايشة القيمّية والتفكري الن

 إّن الّدمج بني بدائل التقييم يف املوضوع التعليمّي والتداخل االجتماعّي من ش نه أن يعّمق التعّلم ذا املعّن. 

يتيح املشروع اجملال أمام الطالب لفهم املوضوع التعليمّي وتعّلمه من زاوية رؤية تنطوي على صلة بني عاَل املضامني التعليمّية  
 والواقع املعيش.

يمة تربويّة للدمج بني بدائل التقييم والتداخل االجتماعّي يف تشكيل الدافعّية للتداخل املديّن واالجتماعّي وذلك نتيجة هناك ق
 لتعّلم يربط بني عاَل املضامني التعلمّية وواقع احلياة. 

قيمة الذاتّية، االنتماء وااللتزام اجّتاه  ذه الطريقة نساعد الطّّلب يف تطّورهم الذايّت ويف بناء هويّتهم ونعّزز لديهم اإلحساس ابل
 احمليط، اجملتمع والبلد.

http://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/arab-to-arab/Pages/High-School-arab-to-arab.aspx
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بتطبيق هذه الفكرة يف مدرستهم ارتكازًا على املبادئ الواردة يف  ّتاريخنوصي مدّرسي ال 2020 – 2019يف العام الدراسّي 
 الوثيقة املرفقة.

  هنا لفتح وحفظ الوثيقة انقرللدخول إىل الوثيقة،   •

 

 : التواصل .8

يف اليوم الذي سيصلكم فيه املرشد، ليتسّّن له أن  نرجو ختصيص حّصة لقاء الطاقمهو أداة التواصل بيننا وبينكم، لذا  اإلرشاد
ويتحاور معهم حول كّل جديد ومستجّد، وينقل اخلربات من مدرسة إىل مدرسة، لذا أنمل أن تُنسَّق  معّلمي الّتاريخيلتقي بطاقم 

اجتماعات معّلمي موضوع التّاريخ. قائمة أبمساء املرشدين سرُتَسل خّلل بداية شهر أيلول إىل  أاّيم زايرة املرشد لتتّلءم مع
 املدارس.

 

 :الكتب التدريسّية. 9

نشري بذلك أنّه ال جيوز للمدرسة، قانونيًّا، استعمال أّي كتاب تعليمّي غري مصادق عليه، ونرفق  ذا قائمة الكتب  
 املقبل: املصاَدق عليها للعام الدراسيّ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/ 

 
 

 نرجو لكم سنة دراسّية مثمرة،  انجحة، انجعة وموفّقة

 

 ،مع خالص احرتامنا وتقديران                                            
د.قاسم دراوشة                                                                                                        

 ملوضوع التاريخ يف املدارس العربّية والبدويّةاملُفّتش املرّكز 

 

 

 نسخ لذحضرة:
 د. مريي شليسل، رئيسة السكراترية الرتبويّة، السكراترية الرتبويّة  -

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/shiluv_ben_halufot_haracha_kemeoravut_hevratit.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
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 السّيدة إلرياز كراوز، مديرة قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية، السكراترية الرتبويّة -
  السكراترية الرتبويّة، ومديرة قسم أ للتطوير الرتبوّي.انئب رئيس  -دالية فينيج السّيدة -

 مدير قسم كبري أ، للّتعليم يف اجملتمع العريّب. -األستاذ عبد   خطيب -

 مسؤول عن الّتعليم يف الوسط البدوّي. -د. حمّمد اهليب -
 مسؤولة قسم التعليم فوق االبتدائّي. -السّيدة داسي ابري -
 )االمتحاانت( –أ السّيد دافيد جال، مدير قسم  -
 مديري/ات األلوية. -
 معهد صولد لّلمتحاانت. -
 قسم أ للتعليم العريّب.  -مرشد التعليم فوق االبتدائيّ  -األستاذ علي سويدان  -
 مفّتش مراكز تطوير طواقم املعّلمني. -األستاذ يوسف محدان -
 مفّتشي /ات األلوية. -
 مفّتشي/ ات املدارس احملرتمني/ ات.  -
 املرشدين القطريني واللوائيني واملدرسّيني موضوع الّتاريخ.  -
 
 

   

 


