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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 
وتروجها  والهندسية  التطبيقية  العلوم  تقّدر  جديدة  ثقافة  وتعزيز 
بين فئات الشباب، وتوفر لهم فرص اقتصادية متميزة تعد بمستقبل 

مزدهر.
 في حياة 

ً
يقوم نهج النيزك على جعل التفكير العلمي جزءا متأصال

وسائل  باستخدام  تقوم  ذلك  ولتحقق  اليومية.  الفلسطيني  الفرد 
وأدوات ومنهجية التفكير الناقد لمساعدة األفراد في تنمية المهارات 
إلى  طريقهم  نحو  التحديات  لمواجهة  بالتقنية  المعرفة  لربط  الالزمة 

اإلبداع والتميز.
وتنفيذ عدد  بتطوير  األخيرة  العشر  السنوات  مدار  النيزك على  قامت 
من البرامج السنوية التي تستهدف فئات عمرية مختلفة منها: حاضنات 
الموهوبين لألطفال والطالئع بين عمر 10-14 عام, وبرنامج الباحث الصغير 
- الطالئع قادة التغيير االيجابي لمن هم بين 14-17 عام، وبرنامج الريادة 
وبرنامج  عام   17-14 بين  المدارس  لطلبة  الشابة  والتكنولوجية  العلمية 
أعمارهم  تزيد  الذين  المبدعين/ات  للشباب/ات  “صنع في فلسطين” 
عن 18. إضافة إلى برنامج “تفكير” وهو برنامج وطني يختص في دمج 

التكنولوجيا بالتعليم. 
في  والتكنولوجيا  للعلوم  بيت  أول   2013 العام  أواسط  النيزك  افتتحت 
للعلوم  الوطني  المتحف  لبناء  األساس  الحجر  يعد  والذي  فلسطين 
 .

ً
والتكنولوجيا،  حيث يزور بيت العلوم قرابة الخمسة عشر ألف زائر سنويا

تخدم النيزك المجتمع الفلسطيني من خالل شبكة مكاتبها المنتشرة في 
والتكنولوجيا  العلوم  بيت  إلى  باإلضافة  وغزة  ونابلس  والخليل  القدس 

في البلدة القديمة في بلدة بيرزيت. 

السماء هي الحدود 
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برنامج بادر – االستثمار في التعليم وبناء الصالدة في غزة هو برنامج ريادي يستهدف 
الى  عشر،  والحادي  العاشر  صفوف  في  الفلسطينية  المدارس  وطلبة  معلمي/ات 
يعمل  الفاخورة.  برنامج  منحة  من  المشاركين/ات  الجامعيين  الطلبة  استهداف  جانب 
البرنامج على بناء قدرات المستفيدين في مجاالت التفكير الناقد والمنطقي، مهارات 
القيادة،  الوعي،  ونشر  المناصرة  الجماعي،  العمل  والتواصل،  االتصال  العلمي،  البحث 
ريادية  ومشاريع  مجتمعية  مبادرات  وتنفيذ  تصميم  خالل  من  المجتمعية،  والمشاركة 
سس علمية من المالحظة وتحديد المشكالت واقتراح حلول ايجابية لها.

ُ
تعتمد على أ

المشاركين/ات من مواجهة  الجامعات  والطليعيات وطلبة  الطالئع  بادر  برنامج  ُيَمكن 
تغيير مجتمعي وعلمي  لديهم إلحداث  االنتماء  تواجههم وتعزيز روح  التي  التحديات 
وبيئي من خالل تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل. باإلضافة إلى 
ذلك يعمل البرنامج على مواكبة االهتمام المتزايد بالتكنولوجيا الحديثة وتأهيل الطالئع 
للمسيرة  فائدة  فيه  وبما  الصحيحة  بالطريقة  وتوظيفها  الستخدامها  المعلمين/ات 

التعليمية والتربوية. 

بادر – االستثمار في التعليم وبناء الصالدة في غزة 
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تطوير  بهدف  مكثفة  تدريبات  في  المعلمين/ات  مع  العمل  يتم  البرنامج  خالل  من 
اساليب تعليمية تفاعلية في مهارات القرن الواحد والعشرين لدمجها ضمن الصفوف 

المدرسية ولقاءات بادر. 
يتم تنفيذ برنامج بادر »االستثمار في التعليم وبناء الصالدة في غزة« للعام االول 2017-2016 
بدعم من منظمة األمم المتحدة للطفولة – اليونيسف وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم 
برنامج  للتنمية من خالل  وبتمويل من صندوق قطر  الفلسطينية في قطاع غزة  العالي 
معلم/ة   40 و  طالب/ة  استهداف 1,233  تم  الجميع.  فوق  التعليم  – مؤسسة  الفاخورة 
القطاع  في  الفلسطينية  الجامعات  طلبة  من   55 بجانب  غزة  قطاع  مدرسة في   11 من 
المستفيدين/ات من منحة برنامج الفاخورة. قاموا بتنفيذ 50 مبادرة تنوعت في موضوعاتها 

بين االجتماعية، والعلمية، والبيئية، واإلنسانية، واستهدفت فئات مختلفة من المجتمع. 
وفي نهاية البرنامج، نظمت النيزك معرض وحفل ختامي تم من خاللهما تسليط الضوء 
على أفضل 18 مبادرة ومشروع ريادي تم اختيارها بعد عملية تحكيم متخصصة من قبل 

لجان علمية ووفق معايير دقيقة ومحددة.  
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محاور برنامج بادر

تدريب وتأهيل الطالئع والطليعيات  

بناء قدرات المعلمين/ات 

تدريب وبناء قدرات الطلبة الجامعيين 
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برنامج بادر في أرقام 

 11 بإختيار  العالي  التربية والتعليم  ، وزارة  اليونيسف   ، النيزك  لجنة مشتركة من مؤسسة  قامت 
مدرسة للمشاركة في البرنامج ، جاءت مشاركة المدارس من خالل مجموعات صفية ومعلم/ة 
مشرف/ة في كل مدرسة. باإلضافة الى متطوع/ة ميسر/ة ، ومدرب/ة لإلشراف على مسيرة 

العمل خالل فترة البرنامج .

شارك في البرنامج 1,233 طليعي /ة ، و 55 طالب/ة من المستفيدين من منحة الفاخورة 

كما موضح أدناه

العاشر  صفوف  وطليعيات  طليعيي  من  البرنامح  في  واإلناث  الذكور  مشاركة  وكانت 

والحادي عشر كما يوضح الشكل التالي:
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في نهاية البرنامج نفذت 50 مبادرة مجتمعية تنوعت ما بين اجتماعية، علمية، بيئية في جميع 
المديريات المشاركة حسب التوزيع التالي :

توزعت المبادرات في 5 مديريات حسب الرسم التالي:بعد تحكيم المبادرات المشاركة على تم 
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المبادرات المنفذة

المديريات المشاركة في المبادرات
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المبادرات المتميزة

في برنامج بادر:

تنوعت  النهائي،  المعرض  للمشاركة في  مبادرة من كل مدرسة  أفضل  اختيار 
تم  . وقد  بيئية، وغيرها  انسانية،  اجتماعية،  المبادرات في عدة مجاالت علمية، 
اختيارها من قبل لجنة تحكيم متخصصة وفقا لمعايير دقيقة ومحددة تعتمد على 

األصالة، واإلبداع، ومهارات البحث العلمي، والعمل الجماعي وغيرها. 
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مبادرات طلبة المدارس:

من بيئتنا بنتعلم
مدرسة المعري الثانوية للبنات

اشراف المعلم: اسالم السميري

الحظت طالبات الصف العاشر في مدرسة 
المعري عدم وجود وسائل تعليمية ممتعة 
أن  ايمانهم  من  وانطالقا  مدرستهم،  في 

استخدام الوسائل التفاعلية سوف يجعل العملية التعليمية اكثر متعة وفائدة. عملت المبادرة 
لتطوير وسائل ولوحات  الورق واالدوات  تدوير  اعادة  الخطوات على  من خالل مجموعة من 
من  المختلفة  بمواضيعه  الدراسي  المنهاج  وتعلم  تدريس  في  استخدامها  يمكن  تعليمية 
إشراك معلمات  الطالبات على  ركزت  والتكنولوجيا.  الجغرافيا  العربية،  اللغة  العلوم،  الرياضيات، 
اللوحات والوسائل في مختلف  يتم استخدام هذه  ان  المبادرة  على  المدرسة في  وطالبات 
الدراسي  المنهج  المشاركة وتسهيل عملية فهم  الطالبات على  تحفيز  لدورها في  الحصص 

بطريقة ممتعة وتفاعلية.

أثر  عشر  الحادي  الصف  طالب  الحظ 
انقطاع التيار الكهربائي في منطقة شرق 
والسالمة، وعلى  األمن  يونس على  خان 
المعلومات  بجمع  فقاموا  الدراسة،  عملية 

لإلنارة  آمنة  الغالبية يستخدمون وسائل غير  ان  ليجدوا  المنطقة  المقابالت مع سكان  وعقد 
مثل الشمع. قرر الطالئع البحث عن مجموعة من الحلول المبتكرة والتي تتوفر فيها متطلبات 
االمن والسالمة وحماية البيئة فقاموا بنشر مطوية تعليمية عن اإلنارة السليمة وتنفيذ عدد من 
الورشات التثقيفية عن االنارة اآلمنة، الى جانب ذلك عمل الطالب على توفير إنارة بديلة من 
خالل  تركيب شبكات من الليد واعادة استخدام بطاريات السيارات القديمة بهدف انارة  الصفوف 
المدرسية. وكان للمبادرة دور مهم في توفير انارة آمنة وسليمة من أجل رفع التحصيل العلمي 

لدى الطالب.

انارة بديلة لتحصيل مستمر
مدرسة المتنبي الثانوية للبنين

اشراف المعلم: نبيل شكشك
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عالجت  طالبات مدرسة بني سهيال المشاكل 
والمعيقات التي يواجهها األشخاص الذين 
يعانون من فقدان حاسة البصر أثناء السير، 

بإصدار  اهتزازية تقوم  الكتروني مزود بمجسات استشعارية ومنبهات  الى تطوير حزام  وبادرن 
صوت رنين عند االقتراب من أي عائق او جسم من خالل استخدام تقنية تكنولوجية وبذلك 

يقوم الكفيف بتغيير مساره.

حزام االمان
مدرسة شهداء بني سهيال الثانوية للبنات

اشراف المعلمة: خديجة تمراز

تهدف المبادرة إلى إعادة االهتمام باألماكن 
التكنولوجي  التطور  مع  توازيا  األثرية 
جولة  بعمل  الطالبات  فقامت  المعاصر. 
تعليمية وتوثيقية إلى العديد من األماكن 

إلدراج   360 تصوير  وتقنية  خرائط جوجل  موقع  الطالبات  واستخدمت  غزة.  قطاع  األثرية في 
االماكن التي تم توثيقها على موقع خرائط جوجل . 

 44,000 الى  الطالبات  قبل  من  تصويرها  تم  التي  األثرية  لألماكن  الموقع  مشاهدات  وصلت 
مشاهدة لكل من المسجد العمري، وحمام السمرة، وكنيسة برفيريوس.

نتخطى الحدود
مدرسة خان يونس الثانوية  للبنات

إشراف المعلمة: لبنى ابو عودة
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تطوير  في  والثقافة  القراءة  ألهمية  نظرا 
البحث،  أهمية  وتعزيز  المعرفي  الوعي 
مكتبة  توفر  الطالبات عدم  وبعد مالحظة 

للقراءة في مدرستهم بالرغم من اهتمام وشغف عدد كبير من الطالبات بالقراءة من خالل 
استبانة قاموا بتصميمها وتوزيعها على طالبات المدرسة، قامت طالبات الصف العاشر بإعادة 
تصميم صف مدرسي وتحويله الى مكتبة من خالل استخدام مواد وأدوات من البيئة لصناعة 
الطالبات  قامت  كما  المدرسة.  معلمات  بمشاركة  بأنفسهم  وتلوينها  وتزيينها  المكتبة  اثاث 
بفعاليات وأنشطة تشجع على القراءة ومشاركة الكتب بين الزمالء، ونظمن حملة للتبرع بالكتب 

لطالبات المدرسة والحي المجاور.

وهج وفكر
مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

إشراف المعلمة: اماني تمراز

التطور التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل 
في  أدى  استخدامها  وسوء  االجتماعي 
عن  الشباب  انشغال  إلى  األحيان  بعض 
المناسبات االجتماعية واالجواء العائلية مما 

خلق فجوة بين األجيال، فقامت طالبات الصف العاشر بتحضير فعالية تتضمن عدة زوايا وأنشطة 
واألهالي  الشباب  بمشاركة  االيجابية  والعادات  القيم  إحياء  في  تساهم  وترفيهية  اجتماعية 
وسكان منطقة دير البلح. فقامت الطالبات بإنتاج مسرحية عن أهم ذكريات الطفولة من ألعاب 
ترفيهيه ومشاركة مجتمعية والترابط االجتماعي، باإلضافة الى ذلك شارك بعض االهالي في 

زوايا للمأكوالت الشعبية، والمالبس التراثية الفلسطينية، وزاوية الحكواتي.

فاكرين ايام زمان
مدرسة خولة بنت األزور الثانوية للبنات

إشراف المعلمة: ريم قاسم
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الثانوية  المغازي  شهداء  مدرسة  في 
مشكلة  الطليعيات  الحظت  للبنات،  »ب« 
وهي  والمعلمات  الطالبات  من  كثير  لدى 

غبار الطباشير الذي يسبب مشاكل صحية. بعد التدريبات التي حصلت عليها الطالبات في حل 
الطباشير من خالل استخدام  الطالبات صندوق لشفط غبار  ابداعية، صممت  المشاكل بطرق 
الصندوق،  داخل  به  واالحتفاظ  الطباشير  غبار  شفط  على  ليعمل  الكهربائية  المكنسة  محرك 
حل  في  نجاحا  الجهاز  هذا  حقق  السبوري«.  الشفاط   « جهاز  اسم  عليه  الطالبات  وأطلقت 
المشكلة وقامت المدرسة بعمل اجهزة اضافية لتخدم جميع الصفوف . وتعمل الطالبات على 

تطوير الجهاز واضافة ميزات أخرى عليه.

الشفاط السبوري
مدرسة شهداء المغازي الثانوية »ب« للبنات

إشراف المعلمة: سحر شاليل

الثانوية  السالم  عبد  بن  العز  مدرسة  في 
للبنين الحظ الطالب أن شارع السوق في 
منطقة النصيرات مهمل من ناحية النظافة،  
بتسليط  وقاموا  السوق  بتنظيف  فبادروا 

الجميع.  عاتق  على  تقع  مسؤولية  هي  المكان  نظافة  أن  على  وأكدوا  عمال  على  الضوء 
في  النظافة  لعمال  اجازة  يوم  هو  المبادرة  تنفيذ  يوم  يكون  أن  البلدية  من  الطالب  فطلب 
المنطقة، وتولوا هم والباعة واهالي المنطقة التنظيف  تكريما لجهودهم في المحافظة على 

نظافة السوق. 
الى جانب ذلك قام الطلبة بإعادة تدوير مواد من البيئة لتصميم حاويات للقمامة وذلك من أجل 
استمرار المحافظة على المنطقة، وقد القت المبادرة تشجيع ومشاركة من المجتمع المحلي.

علينا مسؤولية
مدرسة العز بن عبد السالم الثانوية للبنين

إشراف المعلم: سامي الطويل
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مدرسة  في  العاشر  الصف  طلبة  الحظ 
صعوبة  للبنين  الثانوية  الناصر  عبد  جمال 
الطلبة  قام  لذلك  واالحياء،  الكيمياء  منهج 

بإنشاء مواد الكترونية تحتوى على ملخصات مبسطة للمواد، عمل الطلبة بشكل جماعي على 
تقسيم منهج الكيمياء واألحياء بينهم لتقوم كل مجموعة بتلخيص المادة ووضع بعض االسئلة 

والتطبيقات العملية للمنهاج بالتعاون مع معلمي المواد .
الدليل  العاشر وتم اصدار  الكيمياء واألحياء لطلبة الصف  خرج الطالئع بدليل مبسطة لمادتي 
على اسطوانات، وكما قام الطالب بتطوير تطبيق لهواتف المحمولة ليكون متاح ألكبر عدد 

من الطالب.

Easy learn
مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين

إشراف المعلم: محمود فرحات

الشوا  بادرت طليعيات مدرسة هاشم عطا 
في  تساهم  ابداعية  وسائل  ابتكار  إلى 
تعليم مادة الجغرافيا لطلبة المرحلة الثانوية 

للخرائط  مضيئة  تفاعلية  وسائل  تجهيز  خالل  من  ومتعة  سهولة  أكثر  التعلم  عملية  لجعل 
الجغرافية. ساهمت المبادرة بتحفيز الطالبات على دراسة مادة الجغرافيا بطريقة تفاعلية وشيقة 

مما أدى الي زيادة في التحصيل العلمي لديهن.

نكمل بعض
مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية »أ« للبنات

إشراف المعلمة: احسان الروبي
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للبنين  الثانوية  الكرمل  مدرسة  قرر طالب   
باألشخاص  خاصة  مبادرتهم  تكون  ان 
من  وباألخص  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
يعانون من فقدان حاسة البصر والمشاكل 

واالندماج  المشاركة  على  قدرتهم  وعدم  اليومية  الحياة  في  يواجهونها  التي  والمعيقات 
االماكن  الفئة في مختلف  احتياجات هذه  تلبي  بالمجتمع. حيث الحظوا عدم وجود خدمات 
وخصوصا الترفيهية ومنها المطاعم، فقام الطالب بترجمة قائمة الطعام في عدة مطاعم في 
قطاع غزة مستخدمين لغة بريل، إيمانا منهم بأهمية اندماج ذوى االحتياجات الخاصة بالمجتمع 
والشعور بذاتهم وعدم االعتماد على االخرين. وقد القت المبادرة دعم ورواج في المجتمع 

وشارك عدد كبير من المطاعم في تبني فكرة  المبادرة.  

احنا معكم
مدرسة الكرمل الثانوية للبنين

إشراف المعلم: فهد مهنا

مبادرات طلبة الجامعات:

أعضاء المبادرة:
عبير ابو ميري، هبة شراب، نضال 

الكفارنة، محمد الفيراني

صيدلي

الحظ طلبة المبادرة  قلة الوعي لدى الكثير 
من الناس في المجتمع حول االستخدامات 

بيانات  قاعدة  على  يحتوى  صيدلي  تطبيق  بتصميم  فقاموا  لألدوية،  الجانبية  واالثار  الخاطئة 
لجميع الصيدليات المتواجدة في قطاع غزة، والخدمات التي تقدمها مع مواعيد عملها، بجانب  
والخطوات  مفعولها،  حول   االدوية  من  كبير  عدد  عن  معلومات  يشمل   قسم   تخصيص 

الصحيحة  لشرائها وطرق استخدامها، ومنها االنتباه إلى تاريخ الصالحية. 
 اضاف الطلبة ميزة اخرى الى التطبيق وهي منبه التطعيمات لألمهات حتى يساعدهن على 
التطبيق  على  البيانات  تحديث  في  مستمرون  والطلبة  الطفالهم،  التطعيمات  مواعيد  تذكر 

وإضافة أخر مستجدات في عالم األدوية.
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مبادرة حكايتك بتلهمنا
أعضاء المبادرة:

 محمد زعرب، نهى برزق، بيان ابو معمر، يونس ابو طير

ايمانا منهم بأهمية قدرات الشباب واالثر االيجابي الذي 
يوتيوب  قناة  المجموعة  أطلقت  اقرانهم  لدى  يبثونه 
الشباب/ات  من  مجموعة  قصص  على  الضوء  تسلط 
لغيرهم.   الهام  مصدر  تكون  قد  والتي  المميزين/ات 
بالحيوية  المفعم  للشباب  منصة  القناة  هذه  تعتبر 
والنشاط ويسعى الي خلق تغيير ايجابي في المجتمع. 

صور المبادرون 10 قصص لشباب من المجتمع ليتم نشرها على القناة وبعد ذلك سيتم فتح الباب 
لكل من لديه قصص نجاح ملهمة  تعطي دافع وتحفيز لفئة الطالئع والشباب.

ايجاد  أهمية  الجامعيين  الطالب  الحظ 
واالستمتاع  للعب  لألطفال  آمنة  مساحات 
يندر  غزة  قطاع  في  انه  حيث  بوقتهم، 

وجود متنزهات بين االماكن السكنية واغلب االطفال يلعبون في الشارع، فقاموا بإعادة ترميم 
منتزه برشلونة من خالل اعادة التدوير واستخدام الموارد المتاحة وزراعة االشجار، تم اطالق هذه 
المبادرة للتنويه ألهمية وجود المنتزهات والحدائق في كل منطقة سكنية. استهدفت المبادرة 
وطالب  االهالي  من  عدد  التنفيذ  في  وشارك  العائالت،  وخاصة  بالسكان  مزدحمة  منطقة 

الجامعات.

احتياجاتنا بتجمعنا
أعضاء المبادرة:

محمد صقر، سمر عبد اللطيف

قام فريق المبادرة بمالحظة وجود صعوبة بمادة الرياضيات 
لدى طلبة المدارس فوجدوا حل المشكلة بتحويل االسلوب 
غرفة  تجهيز  خالل  من  التفاعلي  االسلوب  الي  التلقيني 
االلوان  حيث  من  التعلم  متعة  وسائل  كل  تشمل  صفية 
وطريقة جلوس الطالب وااللعاب التعليمية المساعدة في 

تعلم مادة الرياضيات.

نلعب ، ونتعلم
أعضاء المبادرة:

 نرمين حسونة، اسماء ابو مصطفى، محمد العبادلة
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انطلقت المبادرة للتخفيف من معاناة المرضى وخاصة االطفال، 
ففكر فريق المبادرة في جعل المستشفى مكان اجمل  من 
الغرفة  بتزيين  وقاموا   ، والقراءة  للترفيه  غرفة  عمل  خالل 

وتزويدها بمجموعة من االلعاب و مكتبة للكتب والقصص.
انطلقت أنشطة المبادرة بناء على طلب ورغبة االطفال في 

جميع  الغرفة  هذه  من  يستفيد  سوف  المستشفى.  في  التفاؤل  من  جو  لخلق  غرفهم  تزيين 
المرضى صغارا وكبارا، وتشمل الغرفة العديد من انشطة ترفيهية الدورية  التي يقوم على تنفيذها 

الطالب الجامعين المستفيدين من منحة الفاخورة بشكل تطوعي.

غرفة ترفيهه و مكتبة )في حياة(
أعضاء المبادرة:

ابراهيم دبو، رواء الحاج، سها الفرا، نوران ناصر، حسام ابو حسين

لفت انتباه شباب طلبة الجامعة وجود عدد من الشخصيات 
لم  ولكن  االنجازات  من  بالعديد  قامت  التي  الفلسطينية 
يسلط عليها الضوء، ونظرا ألهمية البعد االنساني ولتكريم 

األشخاص، قام فريق المبادرة بإنشاء تطبيق يحتوى على أبرز الشخصيات التي تركت أثر وعملت 
على تغيير ايجابي في المجتمع، فيأتي التطبيق توثيقيا وتوعويا لما قد يتعلمه الشباب والطالئع 

من قصص وعبر ومعرفة متنوعة.

Heroic Arabs app
أعضاء المبادرة:

 نور فنون، سائد نصار، مروة ابو سويرح ، تنسيم هنية

عالجت هذه المبادرة قلة االهتمام بكبار السن واالنشغال 
 ، السن  كبار  نوادي  الرغم من قلة  الدائم عنهم، وعلى 
وان وجدت فهي مهملة . فقام فريق المبادرة بزيارة نادي 

للمسنين ودراسة ما يحتاج النادي الى تعديالت واضافات ليصبح مكانا مريحا ويبعث في نفوسهم 
السعادة حيث انه المتنفس الوحيد لهم، وشارك الفريق المسنين بتجميل وتجهيز النادي  من خالل 
زراعة االشجار والزهور واعادة تدوير بعض المواد باالضافة الي عمل مكتبة مزودة بالكتب، ووضع 
بعض االلعاب المفيدة والمسلية لهم واختتمت المبادرة بعمل يوم ترفيهي افتتح فيه النادي بعد 

التجميل. تميزت المبادرة بمشاركة كبار السن مع الطالب في تنفيذ المبادرة . 

اعادة تأهيل نادي المسنين ) كلنا اوالدكم(
أعضاء المبادرة:

 سارة الرمالوي، احمد الزين، مؤمن البورنو
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 جميع مبادرات المدارس:

المعلم المشرفالصف والشعبةاسم المدرسةاسم المبادرة الرقم

مديرية شرق خان يونس

انارة بديلة لتحصيل مستمر1

مدرسة المتنبي 
الثانوية للبنين

نبيل شكشكالحادي عشر )1(

نبيل شكشكالحادي عشر )4(طاقة بديلة وعيون منيرة2

نبيل شكشكالحادي عشر 5انر بيتنا... وانقذ حياة3

مظلة ملونة... فكرة صغيرة 4
نبيل شكشكالحادي عشر 5بايدي مبدعة

بنتحدى الظروف5

مدرسة المعري 
الثانوية للبنات

اسالم السميريالعاشر )1(

اسالم السميريالعاشر)2(من بيئتنا بنتعلم6

تمام االغاالحادي عشرنتوق الي الحياة7

سهام أبو مصلحالحادي عشرحقي في الرعاية الصحية8

غير وتغير9

مدرسة شهداء 
بني سهيال 
الثانوية للبنات

صفاء النجارالعاشر )1(

صفاء النجارالعاشر )1(مجتمعنا غير10

خديجة تمرازاول ثانوينصنع راحتنا بايدينا...11

خديجة تمرازاالول ثانوي 1حزام األمان12

مديرية خان يونس

عربة القراءة 13
خان يونس 
الثانوية للبنات

لبنى ابو عودةالحادي عشر )4(

لبنى ابو عودةالحادي عشر علميوفاءا لتاريخنا14

لبنى ابو عودةالحادي عشر علمينتخطى الحدود15

مديرية الوسطى

النادي الرياضي24

سكينة بنت 
الحسين الثانوية 

للبنات

أماني تمرازالعاشر )3(

25Smart home App)4( أماني تمرازالعاشر

أماني تمرازالعاشروهج وفكر26

أماني تمرازالعاشرطلتنا خضراء27

حياتك مهمة 28

مدرسة شهداء 
المغازي 

الثانوية للبنات

تغريد فرحاتالعاشر )3(

تغريد فرحاتالعاشر )6(حارتنا أحلى29

سحر شاليلالعاشرنرصف طريق30

سحر شاليلالعاشرالشفاط السبوري31
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المعلم المشرفالصف والشعبةاسم المدرسةاسم المبادرة الرقم

مديرية شرق غزة

نجوم المعرفة32

جمال عبد الناصر 
الثانوية للبنين

محمود فرحاتالعاشر )4(

33Easy Learn)5( محمود فرحاتالعاشر

دياب شلحالحادي عشرلمتنا بحديقتنا34

35 hertaje for paletine الحادي عشر علمي
دياب شلح2

نكمل بعض36

هاشم عطا 
الشوا الثانوية 

للبنات

الحادي عشر 
احسان الروبيعلمي 1

الحادي عشر علمي بداية التغيير37
احسان الروبي2

الحادي عشر علمي الحاوية الذكية38
فهمية دلول2

الحادي عشر في اطار الراحة39
فهمية دلولعلمي 1

مديرية غرب غزة

احنا معكم40

الكرمل الثانوية 
للبنين

فهد مهناالحادي عشر )1(

فهد مهناالحادي عشر )2(هيك احسن41

42 Techno-English for
 Palestine1 فهد مهنامجموعة

43let it grow!2 فهد مهنامجموعة
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مبادرات الطلبة الجامعيين:

أعضاء المجموعةاسم المبادرةالرقم

1

صيدلي

عبير ابو ميري

هبة شراب2

نضال الكفارنة3

محمد الفيراني4

5

حكايتك بتلهمنا

محمد زعرب

نهى برزق6

بيان ابو معمر7

يونس ابو طير8

9
احتياجاتنا بتجمعنا

محمد صقر

سمر عبد اللطيف10

11

غرفة ترفيهه ومكتبة

ابراهيم دبو

رواء الحاج12

سها الفرا13

نوران ناصر14

حسام ابو حسين15

16

بنلعب، ونتعلم

نرمين حسونة

اسماء ابو مصطفى17

محمد العبادلة18

19

Heroic Arabs app

نور فنون

سائد نصار20

مروة ابو سويرح21

تنسيم هنية22

23

كلنا والدكم

سارة الرمالوي

احمد الزين24

مؤمن البورنو25


