اعالن عن دورات مشروع غرين
للسنة الدراسية 3102/01
اسم الدورة

معلم/ة الدورة عدد الطالب

أوقات الدورة تكلفة

المطلوب +

الدورة

فئة الصفوف

(لكل

مالحظات /
هدف الدورة

السنة)
دورة :
شطرنج

استاذ محمد

من طالب صفوف

كل يوم سبت

044

إكساب الطالب مهارات

منصور

األول وما فوق

8:30-10:00

ش.ج

هذه اللعبة والمشاركة
في عدة بطوالت .

13:30-15:00
استاذ بهيج عويد

دورة :

استاذ خليل كتان

الكترونيكا
 +روبوتيكا

 400ش.ج

العمل على مشروع

 04طالب/ة فقط

يوم أربعاء :

من صفوف الرابع

مرة كل أسبوعين

معين يتم خالله بناء

وحتى السادس

(سيتم تحديد

مجسم  ,والمشاركة في

اللقاءات بشكل

أولمبيادة .

مرتب مع معلم
الدورة )

دورة :

الكاتب جودت عيد  51طالب /ة من

ورشة كتابة إبداعية

صفوف الرابع

كل يوم جمعة

344

تطوير مهارات الكتابة

53:34-51:44

ش.ج

اإلبداعية وقدرة التعبير

 51لقاء

عن الذات ..

5044

فك  ,تركيب وتصليح

وحتى السادس

دورة :

االستاذ عصام  51طالب/ة فقط

تقني حاسوب
טכנאי מחשב

شامي من صفوف السابع
وحتى التاسع

كل يوم جمعة

 50:44 -50:44ش.ج

حاسوب وإضافة برامج.
يحصل الناجحون على
شهادة טכנאי מחשב

دورة :

االستاذ أمير  51-04طالب/ة
غطاس فقط من صفوف

تصوير فوتوغرافي

كل يوم جمعة

 044ش.ج يجب أن تكون بحوزة
الطالب المشترك كاميرا

50:44-51:34

ديجيتال .وتشمل الدورة

السابع وما فوق

جوالت تصويرية في
البلدة  ,مشاركة في
مسابقة التصوير وإقامة
معرض صور .

دورة:
دبكة ورقص شعبي

سيحدد الحقا

دورة:

االستاذ سمير

بهلونيات السيرك سليمان

يوم جمعة
50:44-51:34

 51 -50طالب/ة
(يفضل نصفهم
شباب ونصفهم
صبايا )
من صفوف السادس
وما فوق
كل يوم اثنين
 51طالب /ة من
صفوف الرابع

 044ش.ج تعليم حركات ودبكات
فولكلورية وتراثية لبناء
فرقة المدرسة التي
ستقدم عروضا في
المستقبل .
 044ش.ج

50:34-51:34

وحتى السادس
 51طالب /ة من

تعريف الطالب على
جزء من عالم السيرك
الممتع وتعلم حركات

51:34-50:34

صفوف السابع

بهلوانية تطور عنده
عدة مهارات .

وحتى التاسع

مالحظات هامة :
* آخر موعد للتسجيل للدورات والدفع حتى يوم االنثنين الموافق .32/9/3102
* عدد الطالب المطلوب بغالبية الدورات محدود  ,لذا من يسجل ويدفع أوال فقط يمكنه
االشتراك في الدورة .
* كل طالب دفع واشترك في اللقاء األول للدورة ,نثم قرر تركها ال يمكنه استرجاع ما دفعه .

للتسجيل والدفع التوجهه لمركزة المشروع المعلمة هناء لولو
في المدرسة المعمدانية 11-0001151

