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مقدسية  فئوية  وغير  ربحية  غير  فلسطينية،  مؤسسة  هي  النيزك 
العلوم  مجاالت  في  المواهب  عن  البحث  دائمة  وهي  األصل، 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.تسعى النيزك إلى تطوير وتجذير 
وتعزيز ثقافة جديدة تقّدر العلوم التطبيقية والهندسية و تروجها بين 

فئات الشباب وتوفر لهم فرص اقتصادية متميزة تعد بمستقبل مزدهر.

يقوم نهج النيزك على جعل التفكير العلمي جزءا متأصال في حياة الفرد الفلسطيني اليومية. ولتحقق ذلك 
تقوم باستخدام وسائل وأدوات ومنهجية التفكير الناقد لمساعدة األفراد في تنمية المهارات الالزمة لربط 

المعرفة بالتقنية لمواجهة التحديات نحو طريقهم إلى اإلبداع والتميز.

تستهدف  التي  السنوية  البرامج  من  عدد  وتنفيذ  بتطوير  األخيرة  العشر  السنوات  مدار  على  النيزك  قامت 
فئات عمرية مختلفة منها: حاضنات الموهوبين لألطفال والطالئع بين عمر 10-14 عام, وبرنامج الباحث الصغير 
والطالئع – قادة التغيير االيجابي  لمن هم بين 14-17 عام وبرنامج الريادة العلمية والتكنولوجية لطالب المدارس 
بين 14-17 عام وبرنامج “صنع في فلسطين” لمن هم 18 فما فوق. إضافة إلى برنامج “تفكير” وهو برنامج 

وطني يختص في دمج التكنولوجيا بالتعليم. 

افتتحت النيزك أواسط العام 2013 أول بيت للعلوم والتكنولوجيا في فلسطين والذي يعد الحجر األساس في 
 .

ً
بناء المتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا،  يزور بيت العلوم قرابة الخمسة عشر ألف زائر سنويا

تخدم النيزك المجتمع الفلسطيني من خالل شبكة مكاتبها المنتشرة في القدس ورام الله والخليل ونابلس 
وغزة باإلضافة إلى بيت العلوم والتكنولوجيا في البلدة القديمة في بلدة بيرزيت. 

برنامج بادر هو برنامج ريادي يستهدف طلبة المدارس الفلسطينية في الصفوف الثامن 
مهارات  واإلبداعي،  الناقد  التفكير  مجاالت  قدراتهم في  بناء  على  ويعمل  والتاسع، 
البحث العلمي، االتصال والتواصل، العمل الجماعي، المناصرة ونشر الوعي، من خالل 
من  علمية  سس 

ُ
أ على  تعتمد  ريادية  ومشاريع  مجتمعية  مبادرات  وتنفيذ  تصميم 

المالحظة وتحديد المشكالت واقتراح حلول ايجابية لها.

روح  وتعزيز  تواجههم  التي  التحديات  مواجهة  من  المشاركين/ات  والطليعيات  الطالئع  بادر  برنامج  ُيمكن 
االنتماء لديهم إلحداث تغيير مجتمعي وعلمي وبيئي من خالل تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم ليكونوا قادة 
وتأهيل  الحديثة  بالتكنولوجيا  المتزايد  االهتمام  مواكبة  على  البرنامج  يعمل  ذلك  إلى  باإلضافة  المستقبل. 

الطالئع والمعلمين الستخدامها وتوظيفها بالطريقة الصحيحة وبما فيه فائدة للمسيرة التعليمية والتربوية.

ثم مساندتهم في  ومن  األولى  المرحلة  السابقة في  المهارات  على  الطلبة  تدريب  على  البرنامج  يعمل 
 لمشاكل وظواهر تمت مالحظتها من 

ً
اقتراح، تصميم، وتنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية تقدم حلوال

قبل الطالئع انفسهم، تعتمد على أسس البحث العلمي والتفكير الناقد واإلبداعي إلحداث تغيير إيجابي 
في مجتمعاتهم. 

في العام األول لتنفيذ البرنامج 2015/2014 تم تنفيذ 380 مبادرة من قبل حوالي 13,000 طليعي/ة موزعين 
غوث  ووكالة  الفلسطينية  العالي  والتعليم  التربية  لوزارة  تابعة  مدرسة   130 من  مدرسي  صف   380 على 
والعلمية،  اإلجتماعية،  بين  موضوعاتها  في  المبادرات  تنوعت  األونروا.   – الفلسطينين  الالجئين  وتشغيل 
البحث  سس 

ُ
أ إعتمدت جميعها على  ولكنها  المجتمع،  فئات مختلفة من  واستهدفت  واإلنسانية،  والبيئية، 

العلمي ومسيرة طويلة من العمل الجماعي بين أفراد المجموعة الصفية للخروج بأفضل األفكار. في نهاية 
المختلفة من قبل لجان  المناطق  المبادرات في  41 مبادة تم تنفيذها بعد تحكيم  البرنامج تم تكريم أفضل 

علمية مختصة وفق معايير دقيقة ومحددة.

الطالئع قادة التغيير اإليجابيالنيزك.. السماء هي الحدود
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  لبرنامج الباحث الصغير الذي قامت مؤسسة النيزك بتنفيذه بشكل سنوي على مدار 
ً
جاء برنامج بادر امتدادا

ثمانية أعوام، منذ العام 2006. خالل األعوام المنصرمة حقق البرنامج نجاحا كبيرا بدمج أكثر من 5000 طليعي 
وتطوير  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مختلفة في  فلسطينية  محافظات  مباشر من عشرة  بشكل  وطليعية 
مهارات البحث العلمي لديهم وتعزيز دورهم الريادي في إحداث التغيير اإليجابي في مجتمعاتهم والبحث 
في قضايا مختلفة تهمهم وتشغل بالهم ومن ثم نشر الوعي حول هذه القضايا بوسائل مبتكرة غير تقليدية. 

واإلجتماعية  العلمية  الموضوعات  في  الطالئع  أبحاث  خالصة  يضم  كتيب   24 نشر  تم  ذلك  الى  باإلضافة 
المختلفة، وتوزيعها على مدارس الوطن لمشاركة النتائج واإلستفادة منها. كما قام الطالئع بإنتاج فيديوهات 

قصيرة وحلقات اذاعية والعاب تعليمية وتطبيقات محوسبة وغيرها.

امتد تأثير البرنامج إلى عشرات اآلالف من األطفال والطالئع والمعلمين واآلباء وأفراد المجتمع المختلفين 
العلمية  المبادرات  الوعي و  العمل وحمالت نشر  بشكل مباشر وغير مباشر من خالل مشاركتهم بورشات 
للنجاح  المنصرمة. نتيجة  األعوام  خالل  أنفسهم  الطالئع  قبل  من  تنفيذها  تم  التي  المختلفة  واالجتماعية 
نطاق  توسيع  إلى  حاجة  هناك  كانت  أعوام،  ثمانية  بعد  وأنشطته  فعالياته  وتقييم  البرنامج  حققه  الذي 

البرنامج وإعادة هيكلته ليضم عددا أكبر من الطالئع والوصول إلى مناطق أوسع.

الغربية وقطاع غزة،  الضفة  الجديدة في  بحلته  بادر  برنامج  2015/2014 تم إطالق  الدراسي  العام  ابتداًء من 
بمشاركة حوالي 13,000 طالب وطالبة من 130 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ووكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين – األونروا وبالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للطفولة – اليونيسف. 
توزعت المدارس المشاركة على 12 مديرية مختلفة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، تشمل القدس، 
ضواحي القدس، نابلس، جنوب نابلس، بيت لحم، الخليل، شمال الخليل، جنوب الخليل، غرب غزة، شرق غزة، 

شرق خانيونس، شمال غزة.

من الباحث الصغير إلى بادر
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قامت لجنة مشتركة، من مؤسسة النيزك ووزارة التربية والتعليم العالي واألونروا، بإختيار 130 مدرسة للمشاركة 
في برنامج بادر في عامه األول. جاءت مشاركة المدارس من خالل 3 مجموعات صفية و معلم/ة مشرف/ة 
في كل مدرسة. باإلضافة الى متطوع/ة ُميسر/ة ومدرب/ة لإلشراف على مسيرة العمل خالل فترة البرنامج.

يوضح الشكل التالي عدد المدارس المشاركة في برنامج بادر، موزعة حسب المديريات:

في العام 2015/2014 زادت نسبة الطليعيات المشاركات مقارنة بالطالئع الذكور، ويوضح الشكل التالي نسبة 
اإلناث مقارنة بالذكور من المشاركين في البرنامج:

فذت 380 مبادرة في جميع المديريات المشاركة حسب التوزيع التالي:
ُ
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التحكيم  لجان  قامت  المختلفة،  المديريات  في  تمت  محلية  معارض  خالل  المشاركة  المبادرات  تحكيم  بعد 
العلمي  البحث  ومهارات  واإلبداع  األصالة  تعتمد  ومحددة  دقيقة  معايير  وفق  مبادرة   41 بإختيار  المختصة 

والعمل الجماعي وغيرها. 

يوضح الشكل التالي عدد المبادرات المشاركة مقارنة بعدد المبادرات الفائزة من كل مديرية:

بعد اجتياز المبادرات مرحلة التقييم في التصفيات المحلية تم ترشيح 41 مبادرة متميزة للمشاركة في 
المعرض الوطني،  تنوعت في عدة مجاالت علمية واجتماعية، واإنسانية، وبيئة وغيرها:

المبادرات المتميزة على صعيد الوطن في برنامج بادر
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تراثنا بأيدينا 

مدرسة الروضة الحديثة االسالمية للبنات - مديرية القدس

استخدام  خالل  من  الفلسطيني  التراث  احياء  حول  المبادرة  فكرة  تتمحور 
التطريز الفلسطيني العريق لحزام الزي المدرسي. بدأت الفكرة من طالبات 
 من ادارة طاقم المدرسة، حيث قررت 

ً
 كبيرا

ً
الصف الثامن )ب(، ثم القت رواجا

االدارة اعتماد هذا الحزام في الزي المدرسي الموحد لجميع طالبات المدرسة 
ابتداًء من العام القادم، لتكون اول مدرسة تحيي التطريز الفلسطيني في 

زيها المدرسي وبأيدي طالباتها.

َدِور، إلعب، تعلم

مدرسة الفتاة الثانوية الشاملة - مديرية القدس

الخامات  تدوير  إعادة  طريق  عن  أطفال  وألعاب  تربوية  ألعاب  تصنيع 
المستهلكة. قامت الطليعيات المبادرات بتصنيع عدة ألعاب منها لعبة تعلم 
جدول الضرب، ولوحة مسمارية لتوضيح مفاهيم رياضية، ومروحة من أقراص 
التخزين القديمة. كما قمن بشحن جهاز iPod بإستخدام األحماض الموجودة 
في الفواكه والخضار وغيرها، واالستفادة من لوحة المفاتيح القديمة لجهاز 
الحاسوب لتعلم الكتابة باللغة االنجليزية، والعد باستخدام البقوليات، وتعلم 
األشكال الهندسية من خالل اللوحة السماوية. تهدف الطليعيات من خالل 
التعلم  أسلوب  استخدام  على  المعلمين/ات  تشجيع  إلى  االلعاب  هذه 
إعتمدت  حيث  مالية،  موارد  أي  إلى  حاجتها  بعدم  المبادرة  تتميز  باللعب. 
على استغالل الموارد الموجودة في البيوت بهدف الحد من مشكلة تراكم 

النفايات والمحافظة على البيئة.

ستي وأغنيتها

مدرسة بنات مخيم شعفاط االساسية االولى - مديرية القدس

الجديد  الجيل  لتعريف  األغاني  من  الماضي  إرث  جمع  إلى  المبادرة  تهدف 
واألجيال الالحقة باألغاني التي كانت تغنيها جداتنا في األعراس والمناسبات. 
في البداية، قامت الطليعيات بجمع األغاني من األجداد وكبار السن، ومن 
الجدات  لدى  المعروفة  األغاني  على  يحتوي  كتيب  وطباعة  كتابتها  ثم 
سواء كانت فلسطينية أو من البلدان المجاورة. في المرحلة الثانية تم إختيار 
بعض  تسجيل  وتم  جميلة  أصوات  يمتلكن  اللواتي  الطالبات  من  مجموعة 
األغاني ببساطة وعفوية بإستخدام األجهزة المتوفرة لديهن، ومن ثم إنتاج 
تتوقف  لن  المبادرة  األحفاد.  بصوت  األجداد  أغاني  تحتوي على  اسطوانة 
هنا، فالطليعيات يرغبن في المرحلة المقبلة بعمل كتيب واسطوانة خاصة 

لكل مدينة وقرية فلسطينية. 

األحياء األربعة

مدرسة الجيل الجديد االساسية للبنين - مديرية القدس

مبادرة مقدسية بإمتياز، تم تنفيذها من قبل طالئع الصف الثامن في مدرسة 
الجيل الجديد بهدف التعريف عن أحياء البلدة القديمة في القدس األربعة، 
بصناعة  الطالئع  قام  واليهودي.  واألرمني  والمسيحي  اإلسالمي  الحي 
بتقديم  عليها  المبادرة  موضوع  وتطبيق  المعروفة  والحية«  السلم  »لعبة 
تنطبق  األربعة  باألحياء  تتعلق  أسئلة  طريق  عن  بطريقة شيقة  المعلومات 

عليها قوانين اللعبة. 
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صحتك في طعامك

مدرسة أبوديس المختلطة األساسية - مديرية  ضواحي القدس

بادرت الطالبات بوضع حلول لمشكلة األغذية الفاسدة، بالبدء من التواصل 
صحية  مفتشة  من  تدريبية  دورة  وتلقي  االقتصاد  ووزارة  الصحة  وزارة  مع 
للتفتيش  االقتصاد  وزارة  مع  بجولة  المبادرة  تمثلت  الفاسدة.  األغذية  عن 
على  وضررها  الفاسدة  األغذية  عن  نشرات  وتوزيع  الفاسدة  األغذية  عن 
المجتمع. باإلضافة الى ذلك تم عقد محاضرات ولقاءات في المدرسة حول 
وكيفية  التصنيع  بيتيه  بأغذية  استبدالها  وطريقة  الفاسدة  األغذية  مضار 
وإختصاصين  أطباء  استضافة  تمت  كما  واإلنتهاء،  اإلنتاج  تاريخ  على  التعرف 
في الصحة للحديث عن الموضوع. وتم اختتام الفعاليات بتنسيق يوم غذاء 

صحي داخل المدرسة.  

نحو بيئة صحية وجميلة وآمنة

مدرسة بنات أبوديس الثانوية - مديرية  ضواحي القدس

تتألف المبادرة من شقين، األول طرح مشكلة الشاحنات التي تعرض الطالبات 
دوريات  بعمل  الحل  فجاء  الشرطة،  لدى  المدرسة  من  خروجن  اثناء  للخطر 
الثاني  الشق  أما  المدرسة.  من  الطالبات  انصراف  اثناء  ساعة  لمدة  شرطة 
 من الجدار الخارجي للمدرسة، حيث 

ً
فيتمحور حول جمال بلدة أبوديس، بدءا

التي  المخلفات  بجمع  كما قمن  للمارة   
ً
جميال ليبدو  بدهنه  الطالبات  قامت 

يتركها االهالي وإعادة تدويرها وتشكيلها بمناظر جميلة.

غذاء الروح )الخضار على سطوحي(

مدرسة ذكور عناتا االساسية العليا - مديرية  ضواحي القدس

الخضراء، وبسبب قلة األراضي  الطبيعة  لرؤية  الطالئع  يتوق  بلدة عناتا  في 
الزراعية والعمران المكتظ فكروا في بعض الحلول لزيادة المساحة الخضراء 
أسطح  زراعة  المبادرة على  تقوم  اقتراحات عديدة.  بلدتهم، ووضعوا  في 
المنازل، حيث قام الطالئع بإختيار سطح منزل ألحد سكان البلدة، وعملوا على 
تجهيزه وتنظيفه وطالءه بمساعدة مهندس زراعي، ومن ثم زراعة العديد 
من النباتات واألشجار. من خالل المبادرة تم تحويل سطح المنزل الخالي إلى 

مكان جميل المنظر، ومصدر لبعض أنواع الخضار والفواكة واألعشاب. 

الُدرج النظيف

مدرسة جمال عمر المصري الثانوية للبنات - مديرية نابلس

يأخذه  الذي  الكبير  الحيز  مالحظة  بعد  النظيف  الُدرج  مبادرة  فكرة  ظهرت 
الطالبات  تنقل  أثناء  إلى مشكلة   يؤدي  والذي  الصفية،  القاعة  الُدرج من 
بين األدراج خاصة عند رغبتهن في رمي مخلفات الممحاة والمبراة. قامت 
الطالبات بالبحث عن حلول لهذه المشكلة وتم التوصل إلى وضع فتحة في 
الدرج لتفريغ المخلفات فيها. وليكن لإلبداع نصيب تم وضع بداالت أسفل 
الدموية لديهم. كما تستخدم  الدورة  األدراج بهدف تنشيط الطلبة وتجديد 

الطاقة الكهربائية الناتجة عن تحريك البداالت في عملية اإلنارة.
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صوتنا واحد

مدرسة الحاج علي الطيبي الثانوية للبنات - مديرية نابلس

 التواصل مع اقرانهم الصم والبكم. قررت الطالبات 
ً

يصعب على الطالئع عادة
تحدي هذة المشكلة من خالل تعلم لغة االشارة في جمعية الهالل األحمر 
بإستخدام  والبكم في عمل مسرحي  الصم  أقرانهم  وإدماج  الفسلطيني، 

لغة االشارة.

أنا أقرأ.. أنا موجود

المدرسة البرتغالية األساسية للبنات، بيت فوريك - مديرية نابلس

تعالج المبادرة مشكلة اندثار ثقافة القراءة من خالل حلقات القراءة ونشرة 
أخبار القراءة، وتعيين سفير/ة للقراءة. كما وعملت المبادرة على طباعة كتاب 
يحتوي على اقتباسات من كتب اخرى وأعمال ادبية لبعض الطالبات، حيث 
قامت كل طالبة بكتابة اقتباس من كتاب قرأته وتود مشاركته مع القراء. 
المواضيع  لسالسة  القراءة  على  الجدد  القراء  تشجيع  الى  الكتاب  يهدف 
لنشر   

ً
أدبيا الموهوبات  للطالبات  فرصة  ويعطي  كما  وبساطتها،  المطروحة 

صامت  عرض مسرحي  تصميم   
ً
أيضا المبادرة  فعاليات  من ضمن  كتاباتهم. 

للترويج للمبادرة والتأكيد على أهمية القراءة كعادة مكتسبة، وقد تم تحويله 
لفيديو ونشره على الشبكة العنكبوتية.

احنا معكم واليهمكم

مدرسة  ياسر عرفات األساسية للبنات - مديرية نابلس

تزيين وعمل زاوية للقصص وااللعاب في قسم السرطان الخاص باالطفال 
الزينة  بتعليق  الطالبات  قامت  حيث  نابلس،  في  النجاح  لمستشفى  والتابع 
وعمل زاوية خاصة باأللعاب وأخرى للقصص بحيث يستفيد منها الطفل الزائر 
والمقيم في القسم. وقامت الطالبات بتوزيع الهدايا على اطفال السرطان 
واطفال الكلى وغيرهم من االطفال الموجودين بالمشفى، باالضافة لعمل 

فقرة غنائية لالطفال في نهاية اليوم.

حشد

مدرسة  ذكور نابلس األساسية - مديرية نابلس

غيرها،  على  االسرائيلية  البضائع  تفضيل  ثقافة  انتشرت  األخيرة  اآلونة  في 
الفلسطينية.  بالبضائع  مقارنة  البضائع  هذه  شراء  على  الناس  اقبال  وإزداد 
مع  تتماشى  الظاهرة  من  للحد  مناسبة  طريقة  إيجاد  الطالئع  قرر  هنا  من 
 في مدينة نابلس وهو المجمع 

ً
ثقافة المجتمع، فأختاروا أكثر األماكن ازدحاما

التجاري المركزي لعمل مسرحية صامتة، اشتملت على عدة أفكار تدعو الى 
مقاطعة البضائع اإلسرائلية.
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منا وفينا )طيف التوحد(

مدرسة الحاج معزوز المصري األساسية للبنات - مديرية نابلس

المرض  عن  أكثر  البحث  تم  المجتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  التوحد  أطفال  ألن 
األطفال.  أهالي  على  نشرات  وتوزيع  عنه  احصائيات  وجمع  االضطراب  أو 
لزيارة  والترتيب  سند  مركز  زيارة  تمت  االضطراب  هذا  عن  المزيد  ولمعرفة 
المركز بيوم مخصص في فترة اليوم العالمي لمرض التوحد. قامت الطالبات 
استشارة  بعد  علمية  لألطفال معتمد على أسس  ترفيهي  برنامج  بتحضير 
االختصاصين، وتم تنفيذ هذا اليوم بنجاح كبير، وتقرر إقامة أيام أخرى في 

المستقبل.

تفعيل الحديقة الصفية

مدرسة ابن قتيبة األساسية للبنين - مديرية نابلس

إعادة ترتيب الحديقة المدرسية بما يتناسب مع انشاء قاعة صفية للطلبة من 
حيث توفير شروط السالمة العامة وذلك لجذب الطلبة لالستمتاع بالعملية 
التعليمية وتفعيل البيئة الخضراء فيها. خالل المبادرة تم إعطاء حصص للطلبة 

واستغالل الحديقة كقاعة للتخفيف من اكتظاظ الطالب في الصفوف.

وال أحلى من حكاياتهم

مدرسة جماعين الثانوية للبنات - مديرية جنوب نابلس

بدأت الطالبات فكرة ملتقى للمسنين/ات يجتمع به كبار السن مره او مرتين 
التكنولوجيا  المسنين كيفية استخدام وسائل  تعليم  إلى  باالسبوع ويهدف 
المدرسة  طالبات  قامت  والكتابة.  القراءة  تعليم  الى  باالضافة  الحديثة 
بأنفسهن بالمهمة، كما تطورت الفكرة إلى تبادل التعليم بين الطرفين، ليبدأ 
بدوره  وهذا  والحياكة  كالتطريز  مهاراتهم  بعض  الطالبات  بتعليم  السن  كبار 

يشعر كبار السن بدورهم الكبير والمهم في المجتمع.

شو بتعرف عن بلدك؟

مدرسة عقربا األساسية للبنات - مديرية جنوب نابلس

 
ً
تشتهر بلدة عقربا بوجود األماكن األثرية فيها، اال أن هذه اآلثار ليست محطا

 ألهمية اآلثار و الحفاظ على 
ً
لإلهتمام من مختلف الجهات في البلدة. نظرا

تاريخ األجداد، قامت الطالبات باإلستعانة بخبير لدراسة تفاصيل اآلثار وتعريفها، 
ومن ثم تم توزيع األدوار بين الطالبات والمهام للتعريف عن آثار بلدة عقربا 

للزوار القادمين من خارج البلدة، وتنسيق عدة جوالت سياحية.
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والدة حلم

مدرسة بنات العودة األساسية - مديرية بيت لحم

التي  الفقيرة  العائالت  بيوت  تحسين  الى  تسعى  مبادرة  هي  حلم،  والدة 
العائالت  ألحد  بيت  إختيار  تم  للعيش.  األساسية  المقومات  فيها  تتوفر  ال 
تم  ان  بعد  فيه،  األضرار  بعض  وتصليح  ودهنه،  بترميمه  والقيام  المحتاجة، 

جمع المساعدات من المجتمع المحلي.

إبتسامة طفل تعيد لنا الحياة

مدرسة بنات بيت جاال المختلطة األولى األساسية - مديرية بيت لحم 

، النه الشيء الوحيد الذي ال يموت حينما تغيب انت«، هذا هو 
ً
»اصنع خيرا

شعار المبادرة التي تهدف الى زرع ابتسامة واحدة على األقل على وجه 
إلقامة  ونسقن  عينية  مساعدات  بجمع  الطالبات  قامت  األيتام.  األطفال 
حفل فرح ومرح الكثر من 100 يتيم مع أقربائهم، وتوزيع الهدايا عليهم. تطمح 
البرنامج، وتوزيع هدايا قبل  انتهاء  المبادرة بعد  الطالبات إلى اإلستمرار في 

أيام العيد وقبل بدء السنة الدراسية القادمة. 

فكر بغيرك

مدرسة ذكور الخلفاء الراشدين الثانوية – مديرية بيت لحم

فلسطين،  في  متزايد  بشكل  الفقراء  نسبة  فيه  زادت  الذي  الوقت  في 
وزيادة مظاهر األسراف الزائد في الطعام سواء بشكل فردي، او من قبل 
المطاعم التي تتخلص من هذا الطعام بشكل ال يتناسب مع ثقافتنا، جاءت 
الى  وتقديمه  تغليفه  واعادة  لألكل  الصالح  الطعام  جمع  بهدف  المبادرة 
بعض العائالت المحتاجة في منطقة بيت لحم. قام الطالئع بالتواصل مع 
بالفكرة وساهموا  أعجبوا  بدورهم  والذين  المدينة،  المطاعم في  عدد من 

في تنفيذها. 

قراء اليوم.. رواد الغد

مدرسة بنات بيت جاال الثانوية – مديرية بيت لحم

بسبب قلة اإلقبال على القراءة في المجتمع وخاصة بين الطالئع، اقترحت 
الطالبات جمع الكتب وفتح باب التبرع بها من المجتمع المحلي والمهتمين 
والمؤسسات، ومن ثم إفتتاح مكتبة في قرية الولجة التي تعاني من حصار 
جدار الفصل العنصري. بجهودهم وجهود شركائهم في المبادرة، استطاعوا 
األنصار،  ومركز  الولجة  لقرية  البلدي  المجلس  من  غرفة  على  يحصلوا  ان 
وقاموا بتجهيز مكتبة ألهالي المنطقة هناك، وقدموا ما يزيد عن 400 كتاب 

للمكتبة بعد إفتتاحها. 
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أغنية »أين عقلي«

مدرسة بنات الدهيشة الثانوية – مديرية بيت لحم

المناطق  في  انتشارها  ونسبة  المخدرات  إدمان  نسبة   
ً
مؤخرا ارتفعت 

عن  الشباب  وخاصة  المجتمع  وعي  لقلة  السبب  يعود  قد  الفلسطينية، 
مخاطرها. هدفت مبادرة الطليعيات إلى إطالق حملة وعي شاملة عن مضار 
بها،  خاص  كليب  وفيديو  عقلي«  »أين  أغنية  خالل  من  المخدرات،  إدمان 
باالضافة الى عمل حملة نشر وعي عن إدمان المخدرات، ورسم جدارية عن 

مخاطر ادمان المخدرات . 

الزراعة المائية

بنات الخضر االساسية – مديرية بيت لحم

تهدف المبادرة إلى إستغالل المساحات الواسعة الغير مستغلة في محيط 
المدرسة، وذلك بتطبيق تقنية جديدة ومبتكرة في الزراعة، وهي آلية الزراعة 
المائية، والتي تتميز بزيادة نسبة نمو النباتات. قامت الطالبات بتركيب النظام 
على سطح المدرسة وزراعة نبات الخس، وكانت النتيجة ما يزيد عن 50 نبتة. 
المبادرة لتشمل جزء اكبر  القادمة إلى توسيع  تسعى الطالبات في األيام 

من سطح المدرسة، وانتاج انواع اخرى من النباتات. 

جولة وحكاية

مدرسة نسيبة المازنية االساسية للبنات - مديرية الخليل

نبعت فكرة المبادرة من عدم معرفة الكثير من سكان محافظة الخليل عن 
تاريخ المدينة وآثارها، فكانت فكرة المبادرة بالقيام بجوالت سياحية الى العديد 
من المواقع والتعريف بها، باالضافة الى انتاج فيديوهات تعريفية عن الخليل 

لتكن بمثابة دليل سياحي لسكان المحافظة وزائريها.

الغذاء الصحي الشعبي

مدرسة حسان بن ثابت الثانويه للبنات  - مديرية الخليل

للتوعية  فتوجهت  محتواها،  في  األفكار  من  مجموعة  المبادرة  دمجت 
الغذائية من منطلق الغذاء الشعبي الصحي الذي يحتوي على العديد من 
الفوائد الصحية التي ال تتواجد في غيره من األطعمة من خالل مجموعة 

من الفعاليات التوعوية.
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مدرستي مسؤوليتي 

مدرسة  ذكور الظاهرية االساسية - مديرية جنوب الخليل

المدرسة،  مدخل  على  أشجار  زراعة  خالل  من  المدرسية  البيئة  تحسيين 
وتحسين المرافق الصحية، وتشجيع الطلبة على العمل المجتمعي من خالل 

مشاركتهم في تطوير مدرستهم، وزيادة روح المسؤولية لديهم.

فلنغير سلوكنا

مدرسة اشبيلية االساسية للبنات - مديرية جنوب الخليل

في  الظاهرية  بلدة  في  المواطنين  سلوك  تغيير  إلى  المبادرة  تسعى 
مناحي الحياة المختلفة، مثل احترام قوانين السير والمحافظة على النظافة، 
 في منطقة وسط البلد القريبة من المدرسة، حيث توجد العديد من 

ً
خصوصا

البسطات والشوارع العامة.

تعزيز الغرفة الصحية

مدرسة بنات الريحية الثانوية - مديرية جنوب الخليل

سكان  منها  يستفيد  الريحية  لسكان  مسائية  صحية  عيادة  وادارة  انشاء 
في  العيادة  في  الدوام  ينتظم  الفوار.  مخيم  لسكان  باالضافة  المنطقة 
الفترة المسائية بوجود مجموعة من االطباء االختصاصيين، مما يخفف عن 

خرى.
ُ
المواطنين عناء التوجه الى العيادات الموجودة في مناطق أ

حديقة الشهداء

مدرسة بنات شهداء يطا الثانوية - مديرية جنوب الخليل

الدوام  اثناء  المدرسة  لطالبات   
ً
متنفسا تعتبر  المدرسة  بجانب  حديقة  انشاء 

 سكان المنطقة على مدار الساعة. تم استثمار 
ً
المدرسي، كما تستقبل أيضا

المشتركة  الفائدة  لتحقيق  الطليعيات  قبل  من  للمدرسة  المجاورة  االرض 
للمجتمع المحلي وطالبات المدرسة.
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مالبسك أجر لك وظل لغيرك

مدرسة بنات الفوار األساسية األولى - مديرية جنوب الخليل

من  مجموعة  صناعة  ثم  ومن  الصوف،  حياكة  بتعلم  الطليعيات  قامت 
استثمرت  وبيعها.  اليدوية  لإلشغال  معرض  في  وعرضها  المنسوجات 
الطالبات  منها  تستفيد  مظلة  بتركيب  عليه  حصلن  الذي  المال  الطليعيات 

في المدرسة باالضافة لمساعدة الطالبات المحتاجات.

ولو بشق تمرة

مدرسة بنات دورا االساسية االولى - مديرية جنوب الخليل

تقوم فكرة المبادرة على مساعدة الفقراء في مدينة دورا من خالل حمالت 
جمع وتوزيع الهدايا على المحتاجين من خالل مجموعة من الطرود الغذائية 
تشجيع  على   

ً
أيضا المبادرة   تعمل  األساسية.  الحاجات  على  تحتوي  التي 

وزيادة مسيرة العطاء بشكل دوري.

في الرياضيات متعة!

مدرسة بنات زهرة المدائن األساسية - مديرية شمال الخليل

ممتعة  ألعاب  شكل  على  المساعدة  التعليمية  الوسائل  من  عدد  تصميم 
وسهلة تهدف إلى تسهيل تعلم الرياضيات لطلبة المرحلة اإلبتدائية. قامت 
ليتمكنوا  األمور،  الوسائل ألولياء  إستخدام هذه  بتعليم طرق   

ً
أيضا الطالبات 

من تعليم أبنائهم الرياضيات بشكل بسيط وسهل. 

اإلرادة تهزم االعاقة

مدرسة المجدل االساسية العليا لالناث - مديرية شرق غزة

مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة تعلم لغة الصم بين الطالئع لدمج األطفال 
بتعليمها  لغة االشارة وساهمن  لتعلم  الطالبات  بادرت  المجتمع.  الصم في 
الصم  األشخاص  مع  التواصل  لتسهيل  المدرسة  من  طالبة   450 من  ألكثر 

ومشاركتهم بعض الفعاليات في مدرسة الصم.
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معنا القبطان سفينتو بأمان

مدرسة عين جالوت األساسية للبنات )أ( - مديرية شرق غزة

مساعدة الصيادين الذين يملكون القوارب الغير مجهزة بالتقنيات العالية، من 
األمان. يعمل  »زامور«  بالصوت  إبتكار جهاز بسيط يحتوي على منبه  خالل 
الجهاز على قياس األحمال في القارب وعند وجود أحمال زائدة يعمل الجهاز 
 على اصدار صوت ينبه القبطان بوجود حمل زائد قد يؤدي الى تعرض 

ً
تلقائيا

القارب للغرق، فيبادر الصياد إلى التخفيف من األحمال.

بهمتك الفرق راح يبان

مدرسة النيل األساسية للبنين – مديرية غرب غزة

تحويل أرض مهجورة تحولت إلى مكب نفايات إلى ملعب كبير لكرة القدم، 
بتجريف األرض وجعلها مستوية وتركيب عارضات لكرة القدم، وتكوين فرق 

رياضية في المجمع السكني واقامة المباريات.

آخر أيام الشتاء

مدرسة السيدة رقية االساسية لالناث – مديرية غرب غزة

رصف شارع المدرسة بالحصى الناعمة كحل بديل لوحولة الشارع في فصل 
للمدرسة  المجاور  الحي  سكان  من  شكوى  عريضة  توقيع  تم  كما  الشتاء. 

ولفت انتباه البلدية لخطورة المشكلة.

راحة في االستراحة

مدرسة السوافير االساسية للبنين – مديرية غرب غزة

المدرسة بسبب عدم وجود  الطالب في  مبادرة تهدف اليجاد حل لمعاناة 
الكراسي  باستغالل  الطالئع   فكر  المدرسة.  ساحة  في  للجلوس  مقاعد 
للجلوس في ساحة  كراسي  تصنيعها وعمل  واعادة  المتهالكة  والطاوالت 

المدرسة.
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الشرطي الصغير 

مدرسة  دالية الكرمل االساسية للبنات – مديرية شرق خانيونس

مبادرة توعوية للتخفيف من مشكلة حوادث السير التي تؤدي إلى فقدان 
السائقين  انتباه  قلة  عن  تنجم  والتي  لالعاقة،  تعرضه  أو  العائلة  أفراد  أحد 
 في المناطق المشرفة على الطرق العامة. قام 

ً
وسرعتهم الزائدة خصوصا

الطالئع بتصميم منشورات تحث السائقين على التخفيف من السرعة وزيادة 
االنتباه على الطرقات، كما تم عمل اشارات مرور على شكل الفتات وارتداء 

زي الشرطة بالتعاون مع أحد مراكز الشرطة.

من أجل سالمتنا

مدرسة ابن النفيس االساسية للبنين – مديرية شرق خانيونس

ضمن هذه المبادرة تم تشجير حديقة عيادة صحية عامة في منطقة الزنة، 
وتوفير  والنباتات  باألشجار  وزراعتها  العامة  العيادة  بيئة  تحسين  خالل  من 

االحتياجات الخاصة بالمرفقات الصحية.

القراءة حياة

مدرسة  بنات خليل عويضة االعدادية – مديرية شمال غزة

بادرت الطالبات الى نشر ثقافة القراءة في منطقتهن وتشجيع الجميع عليها 
مع  بالتعاون  الكتب  وجمع  المنطقة،  في  صغيرة   مكتبة  انشاء  خالل  من 

المجلس المحلي الذي تعهد بمتابعة المكتبة ومحاولة تطويرها.

العقل السليم في الجسم السليم

المدرسة: ذكور بيت حانون االعدادية )أ( – مديرية شمال غزة

شجع  مما  بهم،  خاصة  آمنة  لعب  مناطق  وجود  عدم  من  الطلبة  يعاني 
الطالئع المبادرين على البحث عن ارض وتجهيز ملعب كرة يستطيعون هم 
واقرانهم اللعب فيه بآمان. تمكن الطالئع من إيجاد احد المتبرعين باالرض 

وقاموا بتجهيزها بانفسهم وتأهيلها لتكون ملعب آمن لهم.
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بالعلم حياتنا افضل 41

مدرسة ذكور بيت حانون االعدادية )ج( – مديرية شمال غزة

توعية  إلى  الطالئع  بادر  المدارس،  من  الطالب  تسرب  نسبة  تزايد  نتيجة 
زمالئهم لهذه القضية، والبحث عن اسباب التسرب ومحاولة عالج المشكلة 
بعقد لقاءات مع االهالي ومسابقات بين الطالب لتقديم افضل ملخصات 

للمواد الدراسية وتوزيعها على الطلبة ضعيفي التحصيل.

المبادرات المشاركة في برنامج بادر للعام 2015-2014
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مديرية القدس
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

كلنا الك يا كبيرنا1

مدرسة الفتاه الالجئة األساسية أ

الثامن )أ(

سرين الخالدي خولة سرور الثامن )ب(قصر مخفي2

 لطريق أفضل3
ً
التاسع )أ(معا

مدرسة الشابات المسلمات الثانوية االعشاب والصحة4
/ وادي الجوز

الثامن )أ(
رنا امامرندة سنقرط

الثامن )ب(االعشاب والصحة5

معا لرسم ابتسامة6

مدرسة الفتاة الثانوية الشاملة

الثامن )أ(

شيرين سنقرط عايدة األشهب الثامن )ب(اعرف بلدك7

التاسع )ب(دور العب تعلم8

ايدي بايدك 9
مدرسة الروضة الحديثة االسالمية 

للبنات

الثامن )أ(

سهيل تميمي فاطمة الرفاعي الثامن )ب(تراثنا بأيدينا10

التاسع )ب(ارسم بسمة 11

غير عادتك12

مدرسة النظامية الثانوية للبنات

الثامن )أ( 

عبير أبو رميلة مها الخطيب الثامن )ب(لعبتي اللغة االنجليزية13

الثامن )ج(وقتي والشاشة الزرقاء14

كالم عتيق15

مدرسة بنات القدس االساسية

السابع 

الهام الجوالني زكية العسيلي الثامن أمثالنا قصص16

التاسعمراثون الرسم17

امني واماني في بيئتي18

مدرسة بنات صورباهر االساسية

السابع 

هند دبش ايمان يوسف الثامن سعادتي في صحتي19

التاسعاقرأ لي20

مدرستنا جنتنا21

مدرسة ذكور القدس االساسية

السابع 

نادية الشريف أمين عليان الثامن نظافة الحمامات العامة22

التاسعالمنهاج والتعليم 23

بسمة ع غفلة24

مدرسة الحسن الثاني للبنين 

الثامن )أ(

مهند ابو الفيالت سميح جفال الثامن )ج(فكر وابداع شبابي25

التاسع )أ(المرشد الصغير26

مفتاح العودة27
مدرسة دار االيتام االسالمية 

االساسية د

الثامن )ب(

عدنان أبو طاعةعالء أبو شخيدم التاسع )أ(يوم المواهب28

التاسع )ب(ترابك يا القدس29

هذه مدرستي30
مدرسة رياض االقصى االسالمية 

الثانوية للبنات 

الثامن )أ(

نهيل حمد أمل أبو الرب الثامن )ج(هذا هو وطني31

الثامن )د(زيتونة فلسطين32

ذكريات جدي33
مدرسة النظامية االساسية للبنات

الثامن
ياسمين أبو سنينةفداء شعبان

التاسعخليك مبسوط34

االحياء االربعة35
مدرسة الجيل الجديد االساسية 

للبنين

الثامن
سارة عسكرمازن جمجوم

36
يوم ترفيهي لذوي 

االحتياجات الخاصة
التاسع

مديرية ضواحي القدس
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

37
ال للمشروبات الغازية 

ومشروبات الطاقة

ذكور بدو األساسية

الثامن )أ(

أمين حسينرائد موسى بدوان
38

نشر ثقافة النظافة بين 
الطالب في المدرسة 

الثامن )ب(

الثامن )ج(الحد من ظاهرة التدخين39

بيئتي مسؤوليتي40

ذكور بيت عنان الثانوية

السابع

لؤي حمودةفادي خليل 41
ال للموت البطيء... ال 

للتدخين
الثامن

التاسعالمبيدات الحشرية الطبيعية42
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أين ممر المشاة؟43

بنات بيرنباال الثانوية

الثامن )أ(

كوثر سجدية
صفاء قاسم 

شادية شماسنة
44

بإيجابيتي أرسم شكل 
حارتي

التاسع )ب(

التاسع )ج(بعملي تزهو مدرستي45

46
تزيين حديقة المدرسة 

ذكور جبع األساسيةواعادة تأهيلها
الثامن

خالد زبيديةحمد مبارك
التاسعأيام للقراءة47

الرياضيات من الرياديات  48

شهداء حزما للبنات

الثامن أ

تحريرأبوخليلهالة أبوحلو الثامن ب فلسطينيات ال أمّيات 49

الثامن جعبر عن رأيك وافرح 50

صحتك في طعامك51

أبوديس المختلطة األساسية

السابع

علي غالية

غدير الخطيب - 
زكريا نصرالله 

فادية النبدي - 
زكريا نصر الله

مي فرعون - 
زكريا نصر الله

الثامنطالب بال حقيبة52

53
إعادة تأهيل شارع 

المدرسة
التاسع

مركز التدوير54

بنات أبوديس الثانوية

الثامن أ

ردينة حمداننضال قاسم 55
نحو بيئة صحية وجميلة 

وآمنة 
الثامن ب

الثامن جالحقيبة المدرسية56

األبواب الذهبية57
بنات مخيم شعفاط األساسية 

األولى

الثامن )أ(

نافذة عناتيجهاد عالن الثامن )ج(ستي وأغنيتها58

الثامن )د(الكاردو59

ضحكة أخ60

بنات الرام 

الثامن )أ(

نهى طهبوب آمنة كتانة الثامن )ب(فرحتنا بجمعتنا61

التاسعاسألني عن قريتي62

63
غذاء الروح )الخضار على 

سطوحي(
ذكور عناتا األساسية العليا - وكالة

الثامن )أ( 

حسام أبو وردة راسم أبو خليل
الثامن )ب(من أجل الحياة64

الثامن )ج(مدينتي بيئتي65

مديرية نابلس
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

نحكم الحاسوب66

البرتغالية األساسية للبنات

الثامن )ب(

نظمية رضوان 
الطيف

سهى ذوقان الثامن )ج(أتعلم وأعلم67

الثامن )د(أنا أقرأ أنا موجود68

مقصف مدرستي69

جمال عمر المصري الثانوية للبنات

الثامن )أ(

عبير الشواعال أبو علي الثامن )ب(الدرج النظيف70

التاسع)ج(العيادة اللغوية71

72
ترميم بيت قديم في 

البلدة

ابن قتيبة األساسية للبنين

الثامن )أ(

معاوية اسماعيلبسام يّدك
الثامن )ج(تفعيل الحديقة الصفية 73

74
مكافحة االدمان على 

االجهزة االلكترونية 
واإلنترنت

الثامن )د(

اعرف أكثر... تتحكم بالسكر75

ابن سينا األساسية للبنات

الثامن )أ(

عريب اسماعيلرباب عناب الثامن )ج(صحتك بإيدك76

الثامن )د(راحتنا حيث ظلنا77

حياتنا في غذائنا78
الحاج معزوز المصري األساسية 

للبنات

الثامن )أ(

مريم سالمةنهيل أبو زنط الثامن )ب(منا وفينا )طيف التوحد(79

التاسع)ج(لنعمل من اجل مدرستنا80
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 نحو صحة أفضل81
ً
معا

الحاج علي الطيبي الثانوية للبنات

الثامن )أ(
سهير جبر

نور بعارة الثامن )ب(ابتسامة يتيم82

تاسع )أ(صوتنا واحد83

ابتسامة84

عثمان بن عفان األساسية للبنات

الثامن )أ(

االء الغولسهاد عالونة الثامن )ب(ال للحوادث85

تاسع )أ(عمالة األطفال86

الدرج النظيف87

عمر المختار األساسية للبنات

الثامن )أ(

هدى الشاعرمها الخليلي الثامن )ب(أمة بال أمية88

الثامن )ج(أعطوني طفولتي89

احياء االثار90

عبدالرحيم جردانة األساسية للبنين

الثامن )1(

باسل حمدان
عبد العزيز 
البسطامي

الثامن )2(أخالقنا عزتنا91

الثامن )4(حاسين فيكم92

93
استخدامك الخاطئ 

يقودك لطريق خاطئ
ظافر المصري األساسية للبنات

الثامن )أ(

منى الرطروطانتصار الغول
الثامن )ب(محيط مدرستي أحلى 94

تاسع )أ(منتجاتنا رمز قوتنا95

خامس لألمام96
سبسطية الثانوية للبنات

أماني » محمد الثامن 
الحاج«

فتوح بيراوي
التاسعمشوار رايحين97

أنا نظيف ومدرستي كمان 98

بزاريا الثانوية للبنات

الثامن 

خلود سوالمةماهرة زريق تاسع )أ(لون حياتك99

تاسع )ب(جسر100

المعجم101

الكندي الثانوية للبنين

الثامن )1(

مهند ابراهيمعبد الحليم حنايشة الثامن )2(مكتبتنا102

التاسع )1(التاسع مقاطع103

ال للتدخين104

الخالدية األساسية للبنات

الثامن )أ(

سحر عزامإيمان طوقان الثامن )و(مدرستنا جميلة 105

الثامن )هـ(صحتي في وزن حقيبتي106

107
العنف ضد المرأة وبين 

الطالب
ابن الهيثم األساسية للبنين

الثامن )أ(

سالم أبو صالحةمحمود نصر
الثامن )ب(احياء التراث الفلسطيني108

الثامن )ج(ترميم الجدران109

العب وتعلم110

ابراهيم صنوبر األساسية للبنات

الثامن )أ(

تهاني حبيشةنيبال حميض
111

النفايات آفة وتدويرها 
ابداع

الثامن )ب(

112
موكب وقيادة على درب 

اآلمان
التاسع )ب(

ارسم بسمة113

ياسر عرفات األساسية للبنات

الثامن )أ(

سالم خضركوثر يعيش الثامن )ب(انت منا114

التاسع )أ(احنا معكم وال يهمكم115

بنات نابلس األساسية المختلطة ماذا تبقى لنا ؟116
- وكالة

الثامن 
غادة حمدانكفاح امارة

التاسعهيك بدنا !117

األمان على الطريق118

بنات رقم 1 - وكالة

الثامن )أ(

رنا ياسينفاطمة أبو عبده 119
نظافة مدرستنا عنوان 

حضارتنا
التاسع )أ(

التاسع )ب(ال للزواج المبكر120

التعلم اإلتقاني الفردي121
بنات بالطة األساسية األولى - 

وكالة

الثامن )ج(

يسرى سالمة ختام سالمة الثامن )د(نحو بيئة أنظف122

الثامن )هـ(القراءة العلمية 123
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124
بيئتي نظيفة خالية من 

بنات عسكر األساسية الثالثة - األمراض
وكالة

الثامن )أ(

ميرفت البيرةإيمان اعمر
الثامن )ب(العمل أساس التقدم125

التاسع )أ(المنتزه الصغير126

حديقة طيور المستقبل127

ذكور نابلس األساسية - وكالة

الثامن )أ(

أحمد بعجاويعزام عطا الله الثامن )ب(أمن وامان128

التاسعحشد129

مديرية جنوب نابلس
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

معنا الحديقة أحلى 130

قبالن الثانوية للبنات

الثامن )أ(

فداء عابدتهاني اشتيه الثامن )ب(اصنع قارئ131

التاسع )أ(نحو تحسين بيئة المدرسة132

133
قبالن آمنة من حوادث 

السير
قبالن الثانوية للبنين

الثامن )أ(

هاني عزيزأسعد شحادة
الثامن )ب(ملعبي طريقي لمدرستي134

التاسعسأبقى في مدرستي135

لسا صغار136

عورتا الثانوية للبنين

الثامن )أ(

يوسف شحادةهشام عّواد الثامن )ب(بدنا نتعلم137

تاسع )أ(التعلم مو صعب138

139
دمج ذوي االحتياجات 
الخاصة في المجتمع

السالم األساسية للبنين

الثامن )أ(

سالم حنايشةفياض دويكات
140

عودوا الى المدرسة 
اشتقنا لكم

الثامن )ب(

تاسع )أ(العرمة حية من جديد141

142
نحو مجتمع مدرسي 

صحي متكامل

بيتا األساسية للبنات

الثامن )أ(

عائدة عوضنادية عودة الثامن )ب(بيتا بين الماضي والحاضر143

144
من والى المدرسة 

بسهولة ويسر
الثامن )ج(

مدرستي أفضل بالنظافة145

عقربا الثانوية للبنين

الثامن )أ(

علي شحادة
عبد السالم 

حوامدة
الثامن )ب(المدرسة صديقتي146

الثامن )ج(هيا نعرف بلدنا147

هيا نتعلم148

عقربا األساسية للبنات

الثامن )أ(

لينا زين الدينسهير الظاهر الثامن )ب(حلوة يابلدي149

الثامن )ج(شو بتعرف عن بلدك؟150

151
وال في أحلى من 

حكاياتهم
جماعين الثانوية للبنات

الثامن )أ(

نهاية عودةإيمان رزاز
الثامن )ب(معا لجعل الرياضيات أمتع152

الثامن )ج(محاكمة الطبشورة153

مديرية الخليل
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

هيا للعمل 154

هدى عبد النبي االساسية للبنين

الثامن)أ(

شريف النتشةكارم قباجة الثامن)ب(التدخين يهدد حياة الصغار 155

الثامن)ج(يد بيد نحو بيئة نظيفة 156

157
خط مشاة للمدارس 

االساسية الدنيا 
مصباح ابوحنك االساسية للبنين 

الثامن )ج(

لؤي دويكمازن العطاونة
الثامن)ه(محاربة الفقر في المدرسة 158

الثامن)د(خارطة الخليل 159
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160
ادعم منتجك وقاطع منتج 

عدوك
مدرسة بنات الخليل األساسية

الثامن)أ(

غادة كاتبةفايزة العيسة
الثامن)ب(نظف بلدك161

التاسع)أ(اطفالنا طاقة ال اعاقة 162

الغذاء الصحي الشعبي163
مدرسة حسان بن ثابت الثانويه 

للبنات 

الثامن)أ(

سماح الحدادنادية الحداد الثامن)ب(معا اخلق وعي صحي 164

الثامن)ج(معا لبيئة اجمل 165

لحياة افضل 166
علي غازي المحتسب الثانوية 

للبنات

الثامن)أ(

غادة أبومنشار
ديانا الشريف - 
غادة ابو منشار

التاسع)أ(شارع لطيف - شارع نظيف 167

التاسع)ب(انامل تخلق االبداع 168

كن ايجابي وابدا بنفسك 169
مدرسة اسماء بنت ابي بكر 

االساسية للبنات

الثامن 

سحر جويلسريم ابوميزر التاسع)أ(من اجل بيئة آمنة 170

التاسع)ب(ابدا بنفسك صحتك تهمنا 171

جولة وحكاية172

مدرسة نسيبة المازنية االساسية 
للبنات

الثامن)أ(

لبنى الجعبريليلى خداش 173
تحسين طلعة مجمع 

المدارس 
الثامن)ب(

التاسع)و(نادي االبداع الطالبي 174

175
سرعة ابطئ الطفال 

بآمان 
تيسير مرقة األساسية للبنات 

الثامن)أ(

مرام النتشةسحر الجعبري
الثامن)ب(مدينتي 176

التاسعوطني اخضر،وطنى افضل 177

النظافة عادة وسعادة 178

ذكور بئر السبع األساسية

التاسع)ج(

اكثم بحرراتب النتشة التاسع)ب(مدرستي جميلة 179

التاسع)ه(اقرأ180

ضرر..ال طاقة 181
مدرسة ابراهيم ابو الضبعات 

االساسية للبنات

الثامن)أ(

نسرين شطالتميسون النتشة الثامن)ب(نادي علمي تكنولوجي 182

التاسع)أ(احياء التراث الفلسطيني 183

صحتي مستقبلي 184

مدرسة السيد االساسية للبنين

الثامن)أ(

عالء ابوشخيدمرضوان الهرش الثامن)ب(نظافتنا حضارتنا 185

الثامن)ج(تاريخي هويتي 186

مديرية جنوب الخليل
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

تزيين شارع المدرسة 187

ذكور المامون االساسية 

الثامن )أ(

اسماعيل عوادعمر الهريني
الثامن)ه(بيت علوم يطا 188

189
يطا من الماضي الى 

الحاضر 
الثامن )د(

190
الحد من العنف بين 

الطالب 

ذكور ابن سينا االساسية 

الثامن)أ(

محمد اوالد محمدجاد الله رجوب
191

احباء التراث في البلدة 
القديمة 

الثامن)ب(

الثامن)ج(اعادة تاهيل صف 192

193
احباء التراث في البلدة 

القديمة 
ذكور الظاهرية االساسية 

الثامن)أ(

عبدالله البطاطزياد وريدات
الثامن)ب(مدرستي مسؤوليتي 194

الثامن )د(سفراء غرس القيم 195

اعادة تدوير النفايات الصلبة 196

مدرسة ذكور الفوار االساسية 
االولى

الثامن)أ(

سامر السالمينعبد المنعم عوض
197

توليد الطاقة من فضالت 
االنسان

الثامن)د(

198
اعادة تدوير النفايات 

المنزلية
الثامن)ج(
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بالتعليم نصنع التغيير 199

بنات شهداء يطا الثانوية

الثامن)أ(

رائدة ابوشرخهيام العمور الثامن)ب(حديقة الشهداء 200

التاسع)أ(من اجل بيئة اجمل 201

من حقي ان اتعلم 202

اشبيلية االساسية للبنات

الثامن)أ(

سمية شنيورهيام العامري الثامن)ب(خواطر ثقافية 203

الثامن)ج(فلنغّير سلوكنا204

205
انتهى زمن صعوبة اللغة 

االنجليزية
مدرسة بنات الريحية الثانوية

الثامن)أ(

هبة  أبو صبحةنوال الفراجين
الثامن)ب(نحو قرية خالية من الفقر 206

التاسع)أ(تعزيز الغرفة الصحية 207

نجن نزرع االمل 208
مدرسة القدس األساسية 

المختلطة

السابع 

اسماء رجوبخلود الحموز الثامن لونا ابداعاتنا 209

التاسع صحتي هي كنزي 210

ادارة الوقت 211

مدرسة بنات دورا االساسية االولى

الثامن 

صفاء الطلابتسام جابر التاسع )أ(قنانينا تحقق امانينا 212

التاسع)ب(ولو بشق تمرة 213

معا لنحميها 214

بنات خرسا الثانوية

الثامن)أ(

نهيل ربعيفدوى الخطيب الثامن)ب(نبادر معا للحد من الحرائق 215

التاسعصحتك على هوا كيسك 216

النفايات المستهلكة 217

بنات سكينة بنت الحسين 
األساسية

الثامن)أ(

منال خالويغصن النجار 218
فنون العلم والجمال 

عنواننا 
الثامن)ب(

التاسع)أ(اطفالنا طاقة ال اعاقة 219

220
مالبسك اجر لك وظل 

لغيرك 
بنات الفوار األساسية األولى

الثامن )أ(

منى رصرصفايزة فراج
الثامن)ب(انقذي نبتة 221

الثامن)ج(يد بيد نتخطى الحدود222

معا الحياء تراث223

بنات االقصى األساسية للبنات

الثامن)أ(

مريم عواودةسميحة صبح الثامن)ب(كتابك تذكرتك 224

الثامن)ج(وظف اوالد بلدك 225

مديرية شمال الخليل
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

تراثنا كنز مكنون 226

بنات فلسطين األساسية

التاسع )ب(

روضة هرماسفاطمة بحر
الثامن )أ(فلكلوري هويتي 227

228
 من 

ً
اعد التدوير وكن جزءا

التغيير
الثامن )ب(

229
السالمة المرورية على 

الطرق
 بنات زهرة المدائن األساسية 

الثامن )أ(

فداء صبارنةبسمة علقم
الثامن )ب(ديني علمني 230

التاسع )أ(في الرياضيات متعة231

232
بيئتي حياتي فلنحافظ 

عليها 
 ذكور عيسى المشني األساسية

الثامن )أ(

أبراهيم الحاليقةعدنان الحاليقة
الثامن )ب(بادر فأنت قادر233

الثامن )ج(مدرستنا أجمل 234

صحتك بتهمنا 235

بنات العروب االساسية - وكالة

الثامن )أ(

صباح قنديلسهام عليان الثامن )ب(خلي حياتك صحية 236

الثامن )ج(البداية من المخيم 237
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البركة الرومانية 238

ذكور العروب االساسية - وكالة

الثامن )أ(

صالح البسنعيم عزيز الثامن )ب(كي ال ننسى 239

الثامن )ج(بأرضنا نحيا 240

نحو بلد اجمل 241

بنات ماريا القبطية األساسية

الثامن )أ(

إمتياز فوارغةجمالت عايش الثامن )ب(مبتسمون نحو األعاقة 242

الثامن )ج(تراثنا هويتنا 243

مديرية بيت لحم
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

الزراعة المائية 244

بنات الخضر االساسية 

الثامن)أ(

ميسون صالحسحر جابر 245
المرأة والتراث شقان لروح 

واحدة 
الثامن )ب(

الثامن )ج(حلي مدرستك 246

العنف المدرسي 247

ذكور الصديق األساسية

الثامن )أ(

عبد الله العبياتهشام صبيح الثامن )ب(مكافحة التدخين 248

الثامن )ج(المرور المدرسي 249

إدمان االنترنت 250

بنات حوسان الثانوية 

الثامن )أ(

مأثر الحمامرةمنال مطر
الثامن )ب(حقي في التعليم 251

252
معالجة مياه الصرف 

الصحي 
التاسع )أ(

اعادة تأهيل غرفة الصف 253

ذكور سعيد العاص األساسية 

الثامن )أ(

مجدي يونسداوود المناصرة الثامن )ب(حديقتنا عنواننا 254

التاسع )أ(اعادة التدوير 255

256
ممر مشاة افضل سالمة 

على الطريق أكبر

ذكور دار صالح األساسية

الثامن )أ(

فراس زواهرةعادل الصالح
257

 ،، فالنظافة من 
ً
كن نظيفا

اإليمان 
الثامن )ب(

التاسع )أ(صحتك بتهمنا 258

ترميم حديقة المدرسة 259

بنات بيت ساحور الثانوية 

الثامن )أ(

حنان رشماويأسمهان برهم
الثامن )ب(احياء وسط البلد 260

261
المحافظة على األراضي 

الزراعية 
التاسع )أ(

كتابي نبض حياتي 262

بنات مسقط الثانوية 

الثامن)أ(

سارة عليانوفاء غنيم الثامن )ب(مدينتي بيئتي 263

الثامن )ج(ابتسامتك علينا 264

كراسي انتظار265

ذكور الصداقة الروسية األساسية

الثامن )أ(

زياد عيسىوليد الخطيب الثامن )ب(تحسين حديقة المدرسة 266

الثامن )ج(تخفيف ازمة السير 267

البيت البالستيكي 268

بنات العودة األساسية 

الثامن )أ(

نجوى رشماويسهى عواد الثامن )ب(انتاج الغاز الطبيعي 269

التاسع )هـ(والدة حلم 270

طاقم اإلسعاف األولي 271

بنات بيت جاال المختلطة األولى 
األساسية - وكالة 

الثامن )أ(

ميسون يوسفنادية األطرش
الثامن )ب(فينا الخير 272

273
إبتسامة طفل تعيد لنا 

الحياة 
الثامن )ج(

تحسين شوارع المخيم 274

ذكور عايدة الثانوية - وكالة

الثامن )أ(

علي الحمامرةأحمد سويلم الثامن )ب(زراعة في المخيم275

التاسع )أ(اسعاف اولي 276
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قراء اليوم قادة الغد 277

بنات بيت جاال الثانوية

الثامن )أ(

نداء إسماعيلمارلين قمصية التاسع )ب(توعية بال حدود 278

الثامن )ب(صحتك اليوم 279

أغنية أين عقلي؟280

بنات الدهيشة الثانوية - وكالة

الثامن)أ(

عزيزة اللحامفاطمة القيسي 281
بدل ما ترميها غيرك بفرح 

فيها 
الثامن )ب(

الثامن )ج(بيتي هو بيتك 282

القراءة مستقبلنا 283

بنات الوفاء االساسية 

الثامن )أ(

حنان العرايفيسناء الزبون الثامن )ب(المواصالت الداخلية 284

الثامن )ج(الطرق الداخلية 285

فتح جسر المشاة 286

ذكور الدهيشة الثانوية - وكالة

الثامن)أ(

إبراهيم النجاروجيه أبو لبن الثامن )ب(ترميم المقصف 287

الثامن )ج(توسيع حمامات المدرسة 288

طريقك أمن 289

ذكور الخلفاء الراشدين الثانوية

الثامن )ج(

منصور محمدممدوح عالمة الثامن )هـ(فكر بغيرك 290

الثامن )د(نأكل من صنع ايدينا 291

مديرية شرق خانيونس
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

292
عمالة مفروضة وطفولة 

مسلوبة
ذكور خزاعة األعدادية

الثامن )1(

محمود أبو طيررائف الشاعر 
الثامن )2(نحب  بيئتنا جميلة293

الثامن )3( سؤال ع الطريق294

معا من أجل بيئة نظيفة 295

بنات أبو طعيمة اإلعدادية

التاسع )1(

شيرين اآلغاناهد الفقعاوي
التاسع )2(أيام ثقافية في خزاعة 296

297
االثار النفسية على 
األطفال بعد الحرب 

التاسع )3(

وفر المياه لغد أفضل 298

بني سهيال  اإلعدادية للبنات )أ(

الثامن )3(

سناء صيدمنجالء الفرا 299
الضغط االسري من االباء 

على األبناء 
الثامن )1(

الثامن )4( معاناة األيتام بعد الحرب 300

الشرطي الصغير 301

دالية الكرمل األساسية للبنات )أ(

الثامن )1(

سوسن الفرامحبوبة شعث الثامن )2(بالضوء تحلو الحياة302

الثامن )6(بالورد بنزرع بسمة 303

من اجل سالمتنا304
ابن النفيس األساسية للبنين

عصام توفيق عبد الثامن )1(
الغفور

مسلم القرا
التاسع )1(ايد بايد لطريق جديد305

306
 فرحة تدوم الحالم فوق 

النجوم

القرارة األساسية للبنين )ب(

الثامن )1(

محمد أبو روميةصبحي ربيع شعيب
307

يد ممدودة وارواح 
مزهوقة

الثامن )2(

الثامن )3(تراثنا يجمل بيئتنا308

مديرية شرق غزة
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

تراثي في مدرستي309

خليل النوباني األساسية للبنات

الثامن )1(

اميرة داود 
الجماصي

مها فتوح 310
البعيد عن العين قريب من 

القلب
التاسع )1(

التاسع )2(من خيرك .. وفر لغيرك311
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312
سيلفي والحاوية نظيفة 

خلفي

عين جالوت االساسية للبنات )أ( 

التاسع )1(

كفاح عبدالقادر 
الهور

نسرين البنا 313
معنا القبطان سفينته 

بأمان
التاسع )7(

314
قبل لترميها فكر ايش 

تصنع فيها
التاسع )3(

توزيع ادوية315

أسعد الصفطاوي االساسية  
للبنين )ب(

التاسع )1(

عبد الرحمن اآلغاعادل حامد الجزار
316

كشف الطبي - صحتك 
بالدنيا

التاسع )2(

317
دورة اسعافات أولية 

لألطفال الشجاعية
التاسع )5(

طريقي آمن318

عبد الرؤوف الشريف االساسية 
للبنين

التاسع )1(

عصام فوزي محمد 
شويدح

وسام رجب
التاسع )2(مكتبتنا عامرة 319

مقاعد استراحة320
التاسع )1( 

)2(

 االرادة تهزم االعاقة 321

المجدل األساسية العليا لإلناث

التاسع )7(

عاطف حماد
حنان صمامة التاسع )7(نرسم بسمة طفل 322

التاسع )4(»بريل” لغتي ألرى323

مديرية غرب غزة
المعلم/ة المشرف/ةمدير/ة المدرسةالصفاسم المدرسةاسم المبادرة 

بهمتك الفرق رح يبان324

النيل األساسية للبنين

التاسع )2(
بسام ياسين احمد 

اسليم
محمد كالب تاسع )1(عينك على النور325

تاسع )1(حملة التبرع بالدم326

 نادي التفكير 327

سليمان سلطان األساسية

التاسع )4(

عبد الكريم محمود 
محمد ابوسمعان

معاوية التركماني
تاسع )7(عمالة االطفال »فيلم«328

329
يوم دراسي عن حقوق 

الطفل
تاسع )7(

 آخر أيام الشتا 330

السيدة رقية األساسية لإلناث

التاسع )4(

صفيه محمود 
حسن البنا

نرجس وشاح
تاسع )1(بايدي وايدك نضوي شارع331

332
تعو نرجع ايام الحجلة 

وادريس
تاسع )1(

معاق ريادي  333

اليرموك االساسية للذكور

التاسع )2(
خضر عبدالله احمد 

شاهين 
فيصل شعبان تاسع )1(انصحني ووعيني334

تاسع )2(ال تدخن هنا335

حصة الرياضة من حقي 336

حمامة االساسية لالناث

التاسع )1(
سعاد محمود احمد 

لبد
شيماء أبو عودة التاسع )3(في الحاوية مش جمبها337

التاسع )1(المعرفة بتحمينا338

 تراثنا أخالقنا 339

أنس بن مالك االساسية للذكور

التاسع )1(
جواد رشاد محمود 

شنيوره
مجدي طافش تاسع )4(في المختبر340

تاسع )4(نجمل مدرستنا341

راحة في استراحة 342

السوافير االساسية للذكور

التاسع )5(

محمد غانمناهض محسن التاسع )6(معا ضد التدخين343

التاسع )5(شجرة وحكاية وأمل344

 جدران ناطقة  345

حسن سالمة االساسية لالناث

التاسع )3(
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