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פרוייקט אקדמיזציה של תיכון אלבשאאר 

 למדעים
 

ן י נ כ    ד.ת– ס
 0 3 ד1 ו ק י 3 מ 1 0 0 3  



 : ןוהטכני ז הבחוג חקר במדעים כית רשימת תלמידים

 תהליכי חקר במדעים

 חיפה -הטכניון מכון טכנולוגי לישראל 

     1103.01.32ה:  יום לימודים 

 31:3.0-.37:1:  שעה 

 שעות 32: היקף שעות כולל בתוכנית 

 מפגשים 03

מס 
 סידורי

 מחנך הכיתה כיתה שם התלמיד

 ערפאת שלאעטה 0ז פאעור אמל 0

 ערפאת שלאעטה 0ז היבי מיאר 3

 ערפאת שלאעטה 0ז גנאיים נתאלי 3
 ערפאת שלאעטה 0ז עומרי שבלי 2

 ערפאת שלאעטה 0ז רזאו שחיבר 5

   גואן עלי חלאילה 6

 מרוות בדארנה 2ז עואודה גומאנה 0

 מרוות בדארנה 2ז ראיה מוסטפה אבו ריא 8

 מרוות בדארנה 2ז הנד שקור 9

 מרוות בדארנה 2ז בדר שלאעטה 01

 מרוות בדארנה 2ז ריאן אנור שימאא 00
 מרוות בדארנה 2ז בשאר עלי מנאע 03

 מרוות בדארנה 2ז ראמידבאח 03

 נהאיה זבידאת 3ז מחמד עומר זבידאת 02

 נהאיה זבידאת 3ז מחמד סאלח אבו ריא 05

 ערפאת שלאעטה 0ז וסאל עקרי 06

 ערפאת שלאעטה 0ז טארק מחמד אבו ריא 00

   שואהנה רגד 08

   גזאל אבו ריא ליאן 09

   יארא עבד אלחלים 31

   דלאל חלאילה 30

 

 

 

 

 



 ة المحترم \لحضرة ولي امر الطالب

 ,تحية وبعد

 اطار مشروع أكدمة مدرسة البشائر االهلية للعلوم وبالتعاون مع التخنيون معهد الهندسة في 

يتمحور في تنمية مهارات البحث العلمي عند  لطالب طبقتي السوابعوالتواسع تطبيقية تنظم المدرسة برنامجاال

 .الطالب 

البيوتكنولوجيا والكيمياء عن , م في الفيزياءويتعلم الطالب في الدورة العديد من المواضيع العلمية المثيرة لالهتما

الصوت , الضوء واللون: ومن المواضيع التي ستكون في الفيزياء .طريق التجارب والمشاهدات العلمية

النحاس والمعادن , الكواشف, التفاعالت الكيميائية والحرارة , الحوامض والقواعد: وفي الكيمياء .والحركة 

التغذية , فيتم اختيار مواضيع مثل عالم الميكروبات: اما في البيوتكنولوجيا .مياءوالعمل مع مجسمات في الكي

 .نشأة وتطور االنسان ,البيوكيمياء, التخمر, عند االنسان

 (.لقاء واحد في االسبوع) لقاء  21: مدة الدورة

 (  .كل لقاء ساعتان) ساعة اكاديمية  12: عدد ساعات الدورة 

 10:  عددالطالبفيالدورة  

 41.31.32 الخميس يوم ن سيكو:اللقاءاالول

 (31:31-33:11 الساعة من جميع اللقاءات ستكون ايام الخميس)

 .ج للطالب  تشمل السفريات من مدرسة البشائرالىالتخنيون ذهابا وايابا .ش 2000: تكلفة الدورة 

 

للمزيد من التفاصيل يمكن التواصل  عبر البريد االلكتروني  مع جمال بقاعي المركز التربوي واالكاديمي 

 للمدرسة 

26265jamal@gmail.com   0323125250او تلفونيا 

 سيتم ارسال برنامج وتواريخ باقي اللقاءات في وقت الحق

 باحترام

 مالك يوسف . د 

 مدير المدرسة

 

mailto:26265jamal@gmail.com
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 מפגשים 31
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131020001 1310200 1310203 1310510 1310513 
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 31.00.02  39.10.05  
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 :מספרי פלאפונים  בעת הצורך 

 

 1515329339מונגד זבידאת   : חברת ההסעות 

 

 : הטכניון היחידה לנוער שוחר מדע 

 2.-..01113: מזכירות 

 אורלי  :  רכזת היחידה 

 2.-0111972טלפון ישיר  

 

 1536230056:  ר מאלכ יוסף "ד

 

 1510530510:      אמיר חאג 

 1525003089:  גמאל בוקאעי            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.19.3102 

 :להלן מצורפת הגדרת תפקיד מורה מלווה קבוצה בפרוייקט אקדמיה 

הגדרה זו נועדה על מנת להבהיר את נוהלי העבודה בפרוייקט האקדמיה המורה המלווה 

 ז המפגשים שבוע לפני התחלת הפרוייקט"יקבל רשימת תלמידי הקבוצה ולו

 .תלמידי הקבוצה  מבצע רישום שמי ומדוייק עבור כלל .0

(+ תלמיד והורה)מס פלאפון , ל "מכין רשת קשר לחברי הקבוצה שתכלול דוא  .3

 .הוספת מנהל ורכז

משתתף בפגישה עם חברי הקבוצה יום לפני התחלת הפעילות לשיחת היכרות וגם  .3

במידה .)למוסד האחראי על הפעילות לסידורי הרשמה ומילוי טופס הרשמה שימסר

 (וצריך

 המורה המלווה יקבל עדכון בנפרד על זמן הפגישה הזו

דואג לרשום נוכחות בכל מפגש ביציאה מבית הספר ובחזרה מהמוסד שבו  .2

 .את סיבת היעדרותם ומעדכן את האחראים ,מתקיימת הפעילות 

מידה ויהיה שינוי בז המפגשים "דואג לידע את התלמידים על כל שינוי שחל בלו .5

 .כזה 

דואג למשמעת בכל שעות ,נוכח במעבדה עם התלמידים לאורך כל המפגש  60

מישם את כללי הבטיחות במעבדה ועוזר לחברי הקבוצה ,הפעילות והמפגשים 

 0במידה ויש קושי בשפה 

תמונות וחוות דעתו ודעת  5-0עם כ ( כמה מלים) מתעד את תוכן המפגש בקצרה  .0

 .התלמידים ושולח 

 דואג ליצור קשר ולעדכן באופן מידי עם הגורמים הרלוונטיים במקרה חירום  .8

 .רכז אקדמי ויועצת , סגן, מנהל 

בתקופת הבחינות ובמידה של סיום יום הלימודים מכל סיבה שהיא דואג לידע את  .9

 .התלמידים ולדאוג לנוכחותם המלאה 

 0תפותו בתוכנית או קבוצה שהוא פרי של השת/ דואג שיהיה תוצר לכל תלמיד ו 3.0

) חלוקת הזמנות לתלמידים :  בסיום התוכנית דואג לעזור בהכנות לטכס  סיום   330

התלמיד יחזיר את ההזמנה חתומה כולל אם ההורה מעוניין להשתתף בטכס או 

 0הכנת עבודות ותוצרים שבצעו התלמידים להצגה בפני הורים , ( נציג מטעמו

נדחה דואג לידע את התלמידים באופן 1 במידה ומסיבה כל שהיא מתבטל מפגש ו .03

 .מידי וגם את חברת ההסעות  

 :חיוניים 1 להלן מספרי פלאפונים .03



 :מספרי הפלאפונים 

 

 1515329339מונגד זבידאת   : חברת ההסעות 

 

 : הטכניון היחידה לנוער שוחר מדע 

 ..2-01113.: מזכירות 

 אורלי  :  רכזת היחידה 

 2-0111972.טלפון ישיר  

 

 1536230056:  מאלכ יוסף ר "ד

 

  1510530510:      אמיר חאג 

 

 1525003089:  גמאל בוקאעי 

 

 

 יש לתת להם תשומת לב וחשיבות רבה  33סעיף +  .3הערה סעיף 

 

 בכבוד רב

 ר מאלכ יוסף"ד

 ל בית הספר "מנכ

 

 

 

 

 

 


