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جامعة تل ابيب للشباب

اطر ومساقات  في  بهدف دمجهم  والرياضيات  العلوم  املتميزين جدا في مجال  الطالب  دمج  الى  يهدف  برنامج 

اكادمية للقب االول.

اورط االكادميية 2011/2012
طالب من الصفوف العاشرة يتعلمون الطب, الفيزياء, الكيمياء على الغالب التعليم عمّلي - مختبرات ويتعلمون 

العبريّة الّدارجة.

برنامج مع كلية اورط براودة ,حيث انهى نخبة مؤلفة من11  طالبا وطالبة من املدرسة براوده في مشروع مميز وفريد 

من نوعه يسمى "أورط أكادمييا".

هذا املشروع جاء ليتالءم مع برنامج أكدمة مدرسة البشائر والذي يشرف عليه البروفيسور محمود خليل  رئيس 

كلية سخنني والدكتور الباحث مالك يوسف مدير املدرسة  واالستاذ جمال بقاعي مركز املشروع.

مت  التي  املواضيع  ومن  االكادميي,  التعليم  في  املتميزين  الطالب  دمج  تسريع عملية  الى  االكدمة  يهدف مشروع 

تدريسها هي الطب, الفيزياء, الكيمياء حيث يتم خاللها اجراء مختبرات عديدة.

ايضا   البشائر  مدرسة  من  48 طالبا  وعددهم  والثوامن  السوابع  نخبة من طالب صفوف  انهى  الى جنب  وجنبا 

برنامج ممّيز وفريد من نوعه, يهدف الى تطوير التفكير العلمي عند الطالب وتنمية القدرة على البحث العلمي 

)נוער שוחר  برنامج يسمى شبيبة محبة للعلوم  الّدراسة اجلامعية في  والتميز واإلبداع وكسر حواجزاخلوف من 

מדע(.

ومن املهم ان نذكر: أنّه  في هذا البرنامج تتم الدراسة في مختبرات كلية اورط براودة في مواضيع مثل الفيزياء , 

الروبوطيكا , الكيمياء , وكذلك احملادثة بالّلغة  العبرية  .,واستمع االهل حملاضرة للدكتور سامي ابو صالح احملاضر 

النانوتكنولوجيا واستعمالتها في صناعة  براوده حول موضوع  اورط  امليكانيكية في كلية  الهندسة  في قسم 

االجهزة ذات االبعاد الصغيرة جدا.
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البيوتكنولوجيا )الطالئعيون في العلم – اورط براودا(

برنامج لطالب متميزين من الصفوف الثامنة – البرنامج  ينّفذ في مختبر البيوتكنولوجيا, يقوم الطالب من خالله 

على اجراء بحث في مجال الكائنات احلية اجملهرية والتعرف على خصائصها واستعمالتها في حياتنا اليومية.
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الفيزياء 

برنامج لطالب متميزين من الصفوف التواسع - البرنامج  ينّفذ في مختبر الفيزياء, يقوم الطالب من خالله على 

اجراء بحث في مجال االلكترواوبتيكا  وبناء منتوج في نهاية املشروع.

الروبوطيكا

برنامج لطالب متميزين من الصفوف السابعة - البرنامج في مجال الروبوتيكا يقوم الطالب من خالله على بناء 

خوارزميات تساعده على تشغيل االنسان االلي. كذلك يتعلم الطالب اللغة االجنليزية العلمية لتمكنه من قراءة 

اية مادة علمية.
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االكادميية للرياضّي الشاب 2012/2011

طالب المعون في الرياضيات من الصفوف السابعة, يتعلمون: التفكير الرياضي مع التشديد على مسائل البحث 

عبد  الدكتور  بارشاد  الرّياضي  التفكير  في  دورة  السابعة  الصفوف  من  طالباً  تسعة عشر  انهى  الرياضيات  في 

الرحمن خليل محاضر من كلية سخنني.

وفي كلية سخنني ايضاً انهى خمسة عشر طالباً من الصفوف التاسعة مساقا اكادميياً في موضوع اجلبر اخلطي 

بارشاد الدكتور وفيق هيبي.

ومببادرة من مركّز الرياضيات االستاذ اسالم عكري   وبالتنسيق مع  التخنيون معهد الهندسة التطبيقية- حيفا  

يتّم تعليم دورة في التفكير الرياضي لنخبة مؤلفة من 40 طالبا وطالبة من طالب الصف الثامن والتاسع ملدة 12 

لقاء كل لقاء:  ساعتان اسبوعيا .

 5 الرياضيات بشكل موسع  والتشويق لدراسة موضوع  الرغبة  وزيادة  الرياضي  التفكير  الى تنمية  الدورة  تهدف 

وحدات تعليمية لم في ذلك من اهمية وفائدة تعود على الطالب.
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برنامج الّتحدي

برنامج لطالب متفوقني انهوا  مساقات من السنة االولى لعلم احلاسوب بنجاح للحصول على اللقب االول في 

علوم احلاسوب.

يأتي ذلك في اطار برنامج مميز وفريد من نوعه في البالد في اجلامعة يهدف الى حتفيز املتميزين وذوي القدرات العالية 

وحتفيزهم على امتام مسيرتهم االكادميية للقب االول خالل دراستهم في املرحلة الثانوية .

يستمر هذا البرنامج خالل املرحلة الثانوية وملدة ثالث سنوات ينهي خاللها غالبية املساقات االكادميية في مجال 

علم احلاسوب ينال من خاللها على نقاط استحقاق واما السنة االخيرة للقب فتكون مباشرة بعد انهاء املرحلة 

الثانوية . حيث ينهي الطالب اللقب االول في علم احلاسوب قبل أن يبلغ جيل 19 عاما.
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االكادميية في املرحلة الثانوية

مجموعة طالب المعني من صفوف العواشر تشترك في مساقات جامعّية وعلمّية تعفيهم من بعض امتحانات 

البجروت وحتسب لهم نقاط استحقاق للقب االول. ويستمر الطالب في البرنامج للفصل الثاني على التوالي .

فعاليات في البحث العلمي

 6 مجموعات مؤلّفة من  25 طالبا من طالب التواسع تقوم بتنفيذ ابحاث متعددة في مجاالت مختلفة وبارشاد 

معلمي العلوم في طبقة التواسع , هذه الفعالية تهدف لبناء طالب يتمتع بقدرات فائقة على البحث العلمي.
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مخيم العلوم – اجلامعة العبرية

بالتنسيق مع قسم الشبيبة محبي العلوم في اجلامعة العبرية, مت تنظيم مخيم  العلوم والتكنولوجيا والذي اقيم 

في مبنى اجلامعة العبرية في مختبرات بلومنتا العلمية للشبيبة في الفترة مابني 22.07.2012 حتى 26.07.2012 

حتت ادارة استاذ الفيزياء في اجلامعة العبرية البروفيسور ايشل أوفير.

و مدرسة البشائر هي من املدراس العربية الرائدة في خطوتها للمشاركة  في هذا اخمليم ,الذي احتوي على مضامني 

مثل تطبيقات علم الكيمياء , الفيزياء , البيولوجيا في حياتنا اليومية.
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مشروع امتياز 2000

مشروع شارك فيه 40 طالبا من مجموعتني  مجموعة  من طبقة السوابع واالخرى من الثوامن .

شملت الدورة  العديد من املواضيع : 

جتارب في العلوم.

تكنولوجيا واكتشافات.

تفكير ومهارات رياضية.

الرياضي  التفكير  ومجال  العلوم  مجاالت  في  باحث  مفكر،  طالب  بناء  في  املساهمة  هو  الدورة  أهداف  أهم  إن 

والبحث العلمي ، حيث تطرق كل لقاء من لقاءات الدورة الى بحث ظاهرة علمية حياتية بطرق استكشافية .

شملت الدورة أربع ساعات تعليمية: ساعتان في مجال العلوم وساعتان في التفكير الرياضي .

املشروع ينفذ بالتعاون مع احتاد املمتازين  )אגודה למצויינות(. 

9



يوم العلوم لصفوف السوابع

نظمت املدرسة يوم للعلوم االول وكان في السنة الدراسية 2011/2012.

والثاني في السنة الدراسية 2012/2013.

شارك فيه جميع طالب طبقة صفوف السابع  واقيم في املدرسة.

تأتي هذه املشاركة, ضمن مجموعة من الفعاليات العلمية التي بادر اليها طاقم العلوم ومعلمواملرحلة االعدادية  

في املدرسة, التي تهدف الى تنمية مهارات البحث والتفكير العلمي حلث الطالب وتشويقهم لتعلم العلوم.

هذا ومت اشراك جميع طالب طبقة صفوف السابع , حيث مت عرض العديد من التجارب في مواضيع علمّية  مثل: 

الكيمياء الفيزياء والبيولوجيا وعلم الفلك  والبيئة. كذلك مت عرض ابداعات الطالب من مجسمات ولوحات اعالن 

في معرض كبير في قاعة املدرسة .

هذا وقد قامت كل مجموعة من الطالب بعرض ما مت حتضيره من شرائح ومجسمات وجتارب امام الطالب, لتعطى 

لهم امكانية اإلبداع والتمّيز العلمي, وصقل الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس, وزيادة الرغبة والتحفيز للمسيرة 

التعليمية عامة, وتعلم العلوم خاصة.
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يوم العلوم لصفوف الثوامن في متحف العلوم – حيفا 
في السنة 2011/2012

)מדע טק( 

شارك فيه جميع طالب طبقة صفوف 

تأتي هذه املشاركة, ضمن مجموعة من الفعاليات العلمية التي بادر اليها طاقم العلوم ومعلمواملرحلة االعدادية  

في املدرسة, وبدعم كامل ومتواصل من ادارة املدرسة ممثلة مبديرها الدكتور الباحث مالك يوسف وكلية سخنني 

لتأهيل املعلمني ممثلة برئيسها البروفيسور محمود خليل. وذلك انطالقا من الرؤية التربوية الثاقبةالتي تهدف الى 

تنمية مهارات البحث والتفكير العلمي حلث الطالب وتشويقهم لتعلم العلوم اضافة الى دمج الطالب وحثهم 

على االنخراط في اطر اكادميية مستقبال .

هذا وتخللت الورشة تقسيم للطالب الى عدة مجموعات تضمنت تقسيم الطالب الى عدة مجموعات تضمنت 

عدة فعاليات منها :   

تعلم واكتشاف مواضيع متعددة وشيقة جدا مثل: غرفة الطاقة اخلضراء، غرفة العتمة واملرايا، اخلدع البصرية 

،عرض مجسمات ومناذج لعلماء من مجال العلوم، مشاهدة فيلم ثالثي االبعاد عن تكون 

البراكني، ومحاضرة مع عرض جتارب متحورت في كيفية استعمال العلوم فيما يتعلق في التحقيق والكشف عن 

القضايا اجلنائية ليقوم من بعدها الطالب كل في مجموعته بتنفيذ جتارب علمية حول كيفية استعمال وجتنيد 

العلوم في مثل هذه االمور.

وابدوا استعدادهم  الورشة  التي اكتسبوها من هذه  الكبير نظرا للفائدة  النهاية عبر الطالب عن رضاهم  وفي 

ورغبتهم في االنخراط واملشاركة في فعاليات من هذا النوع  في املستقبل.
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مجلة العلوم العدد االول 2012/2011 
العدد الثاني 2012/2013

في عصر العلم والتكنولوجيا نحن محاطون بوسائل وأدوات وأجهزة ال حصر لها, وهي كل يوم في جتّدد وحتديث 

وتغّير مستمر, فكثير من األجهزة التي كانت تتبّوأ مكاناً هاماً في حياتنا باألمس لم يعد لها استعمال اليوم. إذ 

نراها استبدلت مبا هو أجنع وأسرع واألمثلة كثيرة ال مجال حلصرها في هذه الكلمة املوجزة, وهذا يدّل على جتّدد 

العلم دائماً فال يقف في نقطة معّينة . 

قيل: " عّلموا أوالدكم بغير علمكم ألنهم خلقوا لزمان غير زمانكم". 

في هذه اجمللة نرى ما خّطته أيدي طالبنا األعزاء في مدرسة البشائر من مقاالت علمية, تكنولوجية, حيث طرق 

به  يتمتع  الذي  والفكري  العلمي  الثراء  على  يدّل  وهذا  كثيرة.  مواضيع  في  والتكنولوجيا  العلم  أبناؤنا مجاالت 

طالبنا, هذا الثراء لم يكن ليكون لوال اجتهاد طالبنا ومثابرتهم وتوجيه وإرشاد معّلميهم األكفاء. 

العلم, ويصبحون علماء صغار, يبدعون في الكتابة في  أن ترى طالبنا األعزاء يندرجون في مجال  كم هو مفرح 

ويصنعون  كبار  علماء  إلى  يوم  ذات  الصغار  العلماء  هؤالء  يتحول  أن  أمل  على  والتكنولوجية,  العلمّية  اجملاالت 

مستقبالً زاهراً جملتمعنا. 

ارتكاز ومحّفز  العلمّية وتكون نقطة  إبداعاتهم  أن, يتبع اجمللة أعداد أخرى, يضع  بها طالبنا  نحن مصرّون على 

للطالب كي يستمروا في مجاالت البحث العلمي ويكتبوا أبحاثهم على صفحات هذه اجملّلة. 
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برنامج رئيس الدولة للعلماء الصغار - التخنيون

برنامج العلماء أو الباحثني الصغار: هو برنامج يستمر من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر, يرتكز على 

لقاءات مكثّفة  ملدة يومني, ثالث مرات كل سنة, يتم عرض العديد من االبحاث العلمية احلديثة أمام الطالب .. 

املعهد حتت اشراف  احد مختبرات  أكادميي في  تنفيذ بحث مبستوى  بالعمل على  الطالب  يقوم  ذلك  الى  اضافة 

وارشاد  باحث أو عالم من معهد التخنيون.

 ديوان رئيس الدولة يرعى ويدعم هذا البرنامج والتخنيون  ينفذه, البرنامج يحتّل  التدريج رقم 1 في الدولة النه 

يستقطب خيرة االدمغة في الدولة.

ملدرسة البشائر خمسة مرشحني من طبقة الثوامن في هذا البرنامج.

الباحثون الشباب - معهد فايتسمان

 برنامج العلماء أو الباحثني الصغار: هو برنامج يستمر من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر, يرتكز على 

 . لقاءات مكثّفة  ملدة يومني, ثالث مرات كل سنة, يتم عرض العديد من االبحاث العلمية احلديثة أمام الطالب 

منها بحث اجلسيمات االساسية للمادة , طرق حديثة لبحث الدماغ, البيوانفورماتيكا ونظرية الكم. اضافة الى 

ذلك يقوم الطالب بالعمل على تنفيذ بحث مبستوى أكادميي في احد مختبرات املعهد حتت اشراف وارشاد باحث أو 

عالم من معهد وايزمن.

معهد وايزمن يعطي هذا البرنامج األولويّة  النه يستقطب خيرة االدمغة في الدولة
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ورشة يوم العلوم للمرحلة االبتدائية في مركز بايس 
للعلوم - سخنني 

شارك جميع طالب املرحلة االبتدائية في املدرسة في ورشة علوم مميزة لتصنيع اجللد وعلم الفلك اقيمت في مركز 

بايس للعلوم )תפוח פיס( سخنني.

هذه املشاركة ضمن مجموعة من الفعاليات العلمية  التي تهدف الى تنمية مهارات البحث والتفكير العلمي 

العلمية بكافة تفرعاتها منذ صغرهم من الصف  الرغبة وحتفيز الطالب لتعلم املواضيع  زيادة  الى  التي تهدف 

االول فصاعدا .

هذا ومت اشراك جميع طالب املرحلة االبتدائية من الصف االول حتى الصف الرابع في املرحلة االولى حيث مت اجراء 

ورشة في تصنيع اجللد قام من خاللها الطالب التعرف على  مراحل انتاج وتصنيع منتج من اجللد.

وفي املرحلة الثانية مت اجراء ورشة في مجال علم الفلك شملت مشاهدات هدفت الى اكساب الطالب مبصطلحات 

اساسية في علم الفلك .

واما في املرحلة الثالثة فقد بنى الطالب مجسمات مختلفة ومتعددة تتالءم مع مضامني الورشة ليقوموا من 

بعدها الى اخلروج والتجمع في ساحة املركز للتعرف على االسس التي مبوجبها تعمل املركبات الفضائية حيث مت 

اطالق مجسم لصاروخ الى االعالي ليقوم الطالب من بعدها بإجراء مشاهدات على الشمس من خالل استعمال 

املرقاب.

العلوم باملراسلة

التاسع  يشتركون في حّل مسائل بحث علمية وحتليل مقاالت, االشتراك في  الثالث–الصف  طالب من الصف 

النّقاش يتم بواسطة الشبكة املعلوماتية )االنترنت( بتوجيه طاقم مكّون من طالبني للقب الدكتوراه في الكيمياء 

من معهد فايتسمان.
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يوم علوم للمرحلة االبتدائية  في متحف العلوم 
)מדעטק- חיפה( 2011/2012

شارك طالب املرحلة االبتدائية في مدرسة البشائر االهلية للعلوم في يوم علوم مميز اقيم في متحف العلوم )מדע 

טק( التابع للتخنيون  في حيفا.

تأتي هذه املشاركة ضمن مجموعة من الفعاليات العلمية التي بادر اليها طاقم العلوم ومعلمي املرحلة االبتدائية  

الطالب لتعلم املواضيع العلمية منذ صغرهم من الصف االول فصاعدا .

هذا ومت اشراك جميع طالب املرحلة االبتدائية ففي املرحلة االولى مت عرض العديد من التجارب في مواضيع مثل 

الكيمياء والفيزياء والتي حوت جتارب في املغناطيسية وفحص املواد التي تتميز بهذه الصفة وتأثير درجة احلرارة 

عليها . كذلك مت عرض جتارب في مجال الكيمياء حيث مت التمحور في حاالت املادة والتفاعالت الكيميائية وكيفية 

مشاهدة جتربة علمية وبحث الظواهر .

وفي املرحلة الثانية تقسم جميع الطالب الى مجموعات توزعت في اخملتبرات اخملتلفة لينفذوا جتارب عديدة ومتنوعة   

تتالءم مع األمور التي عرضت في املرحلة االولى القت اعجاب الطالب.

واما في املرحلة الثالثة فقد جتول الطالب في معرض متحف العلوم بني عدة محطات كان منها محطة عن الطاقة 

وكيفية توليدها ,  وعلم اجلينات واسرار احلياة, اسس علم الطيران, املرايا وانواعها, مشاهدة ظواهر في الكيمياء , 

مشاهدة عدة اختراعات للعالم ليوناردو دافينشي ومشاهدة منوذج عن االسنان وكيفية تركيبها.

الرابعة  واالخيرة  فقد مت عرض فيلم ثالثي االبعاد لطالب الصف الثالث والرابع باللغة العربية  واما في املرحلة 

بعنوان جولة مشوقة في الفضاء اخلارجي وفيلم اخر لطالب الصف االول والثاني بعنوان نبني العالم تضمن نبذة 

عن البناء وكيفية تطوره على مدار السنني .

 globe مشروع

مشروع مت االبتداء في تنفيذه مع مجموعة من طالب صفوف الثوامن والتواسع مايقارب 25 طالبا.

يتم من خالله بحث ظواهر تتعلق باالقليم وجودة البيئة.

هذا املشروع هو مشروع عاملي ويشارك فيه مدارس من جميع انحاء العالم وتدعمه السفارة االمريكية في كل 

دولة .
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برنامج مميز في الفن املعماري – التخنيون .

عامة  الطالب  جذب  بهدف  املعماري  والفن  الهندسة  موضوع  ستدرس  وطالبة  طالبا   20 من  مؤلفة  مجموعة 

والطالبات خاصة لتعلم موضوع الهندسة على كافة تفرعاتها وتخصصاتها وكذلك لتطوير التفكير االبداعي و 

الرؤية ثالثية االبعاد والظهار اهمية الرياضيات وتطبيقاتها في حياتنا اليومية.

يوم العلوم لصفوف الثوامن االول في السنة 2011/2012
والثاني في السنة  2012/2013

شارك في هذا اليوم جميع  طالب طبقة صفوف الثامن في املدرسة.

تأتي هذه املشاركة, ضمن مجموعة من الفعاليات العلمية التي بادر اليها طاقم العلوم ومعلمواملرحلة االعدادية  

التي تهدف الى تنمية مهارات البحث والتفكير العلمي حلث الطالب وتشويقهم لتعلم العلوم , والنشاء جيل من 

الباحثني الصغار.

هذا ومت اشراك جميع طالب طبقة صفوف الثامن , حيث مت عرض العديد من التجارب في مواضيع علمّية  مثل: 

الكيمياء الفيزياء والبيولوجيا وعلم الفلك  والبيئة. كذلك مت عرض ابداعات الطالب من مجسمات ولوحات اعالن 

في كل محطة .

هذا وقد مت توزيع الطالب على محطات , كل مجموعة في محطة من اجل عرض ما انتجته او ما مت حتضيره من 

شرائح ومجسمات وجتارب امام الطالب, لتعطى لهم امكانية اإلبداع والتمّيز العلمي, وصقل الشخصية وتعزيز 

الثقة بالنفس, وزيادة الرغبة والتحفيز للمسيرة التعليمية عامة, وتعّلم العلوم خاصة.
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