اعالن عن دورات مشروع غرين
للسنة الدراسية 1024/1022
شطرنج
االستاذ بهيج عويد

ورشة
"كتابة إبداعية"

الكترونيكا
وروبوتيكا

كل يوم سبت
فرقة مبتدئين 8:00-9:30
فرقة متقدمين 9:30-11:00

مع الكاتب جودت عيد

االستاذ خليل كتان

كل يوم جمعة
14:33-15:03

يوم أربعاء مرة كل اسبوعين
51:11 - 51:51

من طالب صفوف األول وما فوق
 400ش لكل السنة

 51 –02طالب/ة
من صفوف الرابع حتى السادس
 022ش ل 50 -لقاء

من طالب صفوف الرابع -السابع
 400ش لكل السنة

* تطوير مهارات الكتابة اإلبداعية
وقدرة التعبير عن الذات .
والعمل على إصدار كراس
من إبداعات المشتركين .

* العمل على مشروع معين يتم
خالله بناء مجسم  .وإمكانية
المشاركة في أولمبيادة .

* اكساب الطالب مهارات اللعبة
والمشاركة في عدة بطوالت .

المشتركين .

فن الطبخ

تصوير فوتوغرافي

تصميم داخلي

االستاذ الياس صعب

االستاذ أمير غطاس

االستاذ الياس صعب

كل يوم أربعاء
51:22-56:22

كل يوم جمعة
51:02- 56:22

كل يوم اثنين
51:22-51:02

 52-51طالب/ة فقط من طالب
صفوف التاسع وما فوق
 100ش لكل السنة
 033 +ش طقم أدوات للعمل -
شخصي للطالب .

من طالب صفوف السابع وما فوق
 122ش لكل السنة .

 51-02طالب/ة فقط من طالب
صفوف السابع وما فوق
 100ش لكل السنة
 512 +ش طقم أدوات للعمل -
شخصي للطالب .

* تشمل الدورة جوالت تصويرية
في البلدة ومشاركة في مسابقة
التصوير ,وإقامة معرض صور.
.

* تعلم أسس أولية في الرسم
الهندسي والديكور  ..وتصميم
نموذج لغرفة نوم شخصية لكل
طالب .

* تعلم أسس ومبادئ أولية في فن
الطبخ ,طرق التقطيع  ,أنواع
الوجبات  ,البهارات  ,الصلصات
والشوربات ..
* تشمل الدورة بعض الجوالت
لمطاعم في البلدة .

* يجب أن تكون بحوزة الطالب
المشترك كاميرا ديجيتال .

* تشمل الدورة جوالت
الختيار أقمشة  ,أثاث  ,دهان ,
كراميكا  ,إضاءة ...

اعالن عن دورات مشروع غرين 1022/1022
تهريج طبي

رقص زومبا

تقني حاسوب

المعلمة روان هنداوي

االستاذ سعيد عليمي

المعلمة دنيا أسدي

كل يوم جمعة
 50:22-51:02لطالب رابع حتى
سادس
 51:02-56:22لطالب تاسع وما
فوق
 400ش ل  02لقاء

كل يوم جمعة
51:22- 56:22

كل يوم خميس
 51:22-51:11لطالب رابع -
سادس
 51:11 -51:02لطالب السابع
وما فوق
 400ش لكل السنة

* ورشة تعلم أساس التهريج الطبي
وكيفية بناء مالبس وأغراض
المهرج  ..وتشمل الدورة
زيارات لمستشفى لتطبيق العمل

من طالب صفوف السابع  -التاسع
 5022ش لكل السنة.
* فك  ,تركيب وتصليح حاسوب
وإضافة برامج .
* يحصل الناجحون على شهادة
" טכנאי מחשב "

* برنامج لياقة بدنية يحوي رقص
وحركات لعدة أنواع من
الرقصات الالتينية.
* على الطالب إحضار موافقة طبية
لالشتراك بهذه الدورة .

* موعد للتسجيل للدورات والدفع من يوم الخميس  11/9/0211وحتى يوم
السبت 11/9/0211

للتسجيل والدفع التوجهه لمركزة المشروع
المعلمة هناء لولو
في المدرسة المعمدانية 21-0001252

