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ميرفي جانسون
ماجستير ادارة أعمال، المديرة التنفيذية لمعهد

أومنيا إيديوكيشن بارتنرشيب

ي مجال التعليم. وهي معلمة معتمدة حازت عىل شهاداتها 
ة واسعة عىل الصعيدين المحىلي والدولي �ف ي بخ�ب

�ف تتمتع السيدة م�ي

ي بن�ش عدة دراسات تركز عىل التعليم الريادي، 
�ف من كندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وفنلندا. ساهمت السيدة م�ي

ي لجنة التحكيم لجائزة "وايز" )WISE( لعام 2017.  اختارها صندوق االبتكار الفنلندي عام 2014 لالنضمام إل 
وكانت عضًوا �ف

ي مولتها وزارة التعليم 
ي عدد من مبادرات تطوير التعليم ال�ت

ي فنلندا. قادت وشاركت �ف
منتدى يسعى إل رسم رؤية التعليم �ف

وع تموله المفوضية االأوروبية لدعم وزارة  والثقافة الفنلندية أو الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم. وتقود حالًيا جهود م�ش

ي معهد اليونسكو 
ي شغفها لدعم التعليم من خالل عملها كنقطة االتصال لفنلندا �ف

�ف التعليم اليونانية. توّظف السيدة م�ي

ي مجال التعليم )UNESCO-UNEVOC(، وكنائب رئيس الجمعية الفنلندية الدولية للتعليم. تركز 
لتكنولوجيات المعلومات �ف

ف للمستقبل من خالل االبتكار، ومساعدة  ي مجال التعليم، وإعداد المهني�ي
اكات الدولية �ف ي عملها عىل تنمية ال�ش

ي �ف
�ف السيدة م�ي

ف عىل تحقيق طموحاتهم.   المتعلم�ي

دارة وقائدة  ي فريق االإ
ي فنلندا، وقد عملت كمعلمة ومساعدة مدير وعضو �ف

ي مجال التعليم �ف
ة واسعة �ف تتمتع السيدة آنا بخ�ب

تها عىل  كز مجاالت خ�ب . ت�ت ي إصالح المنهج الحديث للتعليم االأساسي
، وساهمت �ف فريق عىل مستوى التعليم االأساسي

ي قطاع التعليم، وعىل وسائل التعليم متعددة االستعمال. هذا 
بوي الأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �ف االستخدام ال�ت

. ف ف الدولي�ي ي فنلندا وكمرشدة للمعلم�ي
ف �ف ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمعلم�ي

وعملت كمدرّب �ف

عمل السيد كارلسون كمعلم ومدير الأك�ش من 12 عاًما، وكمدير للتعليم والثقافة عىل المستوى البلدي، وشغل منصب مدير 

ي الفنلندي للتعليم عىل مدى أربع سنوات، علًما أن المجلس هو الوكالة الوطنية الفنلندية لتطوير المدارس 
المجلس الوط�ف

وعي »الكفاءة االأمثل« )Top Competence( و  ي المجلس عىل تطوير المدارس )م�ش
ويتبع لوزارة التعليم. ركز ضمن عمله �ف

ي إصالح المدارس 
»المنارة« )Light House(( وإصالح المنهج الدراسي للتعليم االأساسي والثانوي. هذا وكان مساهًما أساسًيا �ف

الفنلندية وهو يعمل عىل تطبيق هذه االإصالحات عىل مستوى المؤسسات التعليمية. 

آنا هلينيوس
ماجستير في التعليم، مديرة برامج التعليم األساسي 

والثانوي في أومنيا إيديوكيشن بارتنرشيب

بوب كارلسون
ماجستير في الرياضيات والفيزياء والتربية



لينا بونتينن
 ماجستير في التعليم، ومستشارة أولى في رابطة 

السلطات المحلية واإلقليمية الفنلندية

ي عملية إصالح 
ة واسعة عىل مختلف مستويات التعليم االأساسي والثانوي، وقد ساهمت بشكٍل فاعل �ف تتمتع السيدة لينا بخ�ب

ي فنلندا. 
النظام التعليمي �ف

وقد عملت كمعلمة ومديرة ورئيسة لقسم التعليم ومديرة للتعليم والثقافة. وهي تركز جهودها حالًيا عىل دعم مصالح مزودي 

ي مجال 
ي القيادة �ف

ي تطوير التعليم االأساسي إل الثانوي و�ف
ف �ف . تخصصت السيدة بونتي�ف ي

الخدمات التعليمية عىل المستوى الوط�ف

ي 
ي التعليم والثقافة«، باالإضافة إل كونها عضًوا �ف

ي برنامج »القيادة المثىل �ف
التعليم. وهي تشغل أيًضا منصب مديرة مشاريع �ف

 . عدد من المجالس االستشارية لمشاريع وطنية مثل HundrED، Me، StarT، والمنتدى الفنلندي للتعليم االأساسي

الدكتور تيمو لينونن
أستاذ مساعد في تصميم وسائل اإلعالم الجديدة والتعليم في كلية 

الفنون والتصميم والهندسة المعمارية في جامعة آلتو في فنلندا

 )CSIR( ي مجلس البحوث العلمية والصناعية
ي كاليفورنيا و�ف

ي معهد ستانفورد لالأبحاث الدولي �ف
عمل الدكتور تيمو كباحث زائر �ف

ي ثالثة 
ي بوغوتا. وكان الدكتور لينونن الباحث الرئيسي �ف

ي جامعة كولومبيا الوطنية �ف
ي جنوب أفريقيا. وشغل منصب أستاذ زائر �ف

�ف

كة تيكس ومنظمة اليونسكو ومجلس  ة أخرى مولتها �ش ي خمسة مشاريع كب�ي
-فنلندا و�ف ي مشاريع بحثية تابعة لالتحاد االأورو�ب

كة نوكيا. ، و�ش الوزراء الشمالي

عالم الجديدة، ال سيما فيما يخص التطبيقات،  كز مجاالت اختصاصه عىل التعليم الُمعزز بالتكنولوجيا وتصميم وسائل االإ ت�ت

بداعي، وممارسات الفنون  ، والعمل االإ ، والعمل الجماعي التشاركي ي وخدماتها، والتعلم التشاركي
و�ف لك�ت وحلول التعليم االإ

ف وأك�ش من 20 نموذًجا  والتصميم. وقد ن�ش أك�ش من 35 مقااًل علمًيا راجعه النظراء وأك�ش من 40 مقااًل غ�ي مراجًعا وكتاب�ي

نت والتطبيقات.    ن�ت مجيات وخدمات االإ لل�ب

ف  حاز الدكتور لينونن عام 1997 عىل جائزة تطبيق التعليم المبتكر من "تيلكوم فنلند"، وحاز إل جانب فريقه وفريق من الباحث�ي

.  كما حاز فريق البحث التابع له عام 2012 عىل  من جامعة هلسنكي عام 1999 عىل جائزة تكنولوجيا التعليم من جامعة هلسنكي

ي التعليم.
جائزة Apps4Learnig الأفضل تطبيق تعليمي من مؤتمر التكنولوجيا التفاعلية �ف



تعرف على
المشاركين



الدكتور أحمد الجنازرة
عميد كلية التربية في جامعة بيرزيت

بيرزيت، رام الله

عالء الطرشان
مدير برنامج التعليم في مؤسسة التعاون

رام الله، فلسطين

زيت، حيث عمل عضًوا بهيئة التدريس فيها منذ عام  ي جامعة ب�ي
بية �ف يتقلد الدكتور أحمد الجنازرة منصب عميد كلية ال�ت

ي تعليم الكيمياء عام 2005، كما أم�ف 
ي فرانكفورت �ف

2006. حصل الدكتور الجنازرة عىل درجة الدكتوراه من جامعة غوته �ف

ي تعليم 
نت )Web 2.0 Technology( �ف ن�ت ي لالإ

ي إجراء بحوث ما بعد الدكتوراه حول استخدام تكنولوجيا الجيل الثا�ف
عاماً كاماًل �ف

زيت مديًرا لوحدة ابن رشد للتطوير  ي جامعة ب�ي
ي المانيا عام 2013. عمل أحمد الجنازرة �ف

ف التقنية �ف ي جامعة برل�ي
الكيمياء �ف

. باالإضافة إل ذلك، عمل مستشاًرا للتعلم  ف ي رام الله - فلسط�ي
ي مكتب اليونيسكو �ف

ف �ف نامج تأهيل المعلم�ي بوي ومسؤواًل ل�ب ال�ت

كز اهتمام الدكتور  ي الجامعة. ي�ت
نت والتعليم المدمج �ف ن�ت ي ومدربًا لتصميم المساقات والمواد التعليمية عىل االإ

و�ف لك�ت االإ

، وبشكل خاص العادات الرقمية الأعضاء  ي التعليم العالي
ي عىل استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتية �ف

الجنازرة البح�ش

هيئة التدريس والطالب، والتعلم المعكوس )Inverted Classroom( والتعلم المتحرك )Mobile Learning(، وتطبيقات 

ي التعلم والتعليم.
نت �ف ن�ت ي لالإ

الجيل الثا�ف

ي 
ة إدارية اكتسبها عىل مدى 15 عاًما من خالل عمله �ف ي مؤسسة التعاون، ويتمتع بخ�ب

عالء الطرشان هو مدير برنامج التعليم �ف

ي ترتكز بشكل أساسي عىل التعليم. حصل السيد عالء الطرشان عىل درجة البكالوريوس 
امج والمشاريع التنموية ال�ت العديد من ال�ب

ي إدارة االأعمال من جامعة حيفا. 
زيت، كما حصل عىل درجة الماجست�ي �ف ي الهندسة من جامعة ب�ي

�ف

ي مختلف المراحل التعليمية )رياض االأطفال، 
ف �ف ي مؤسسة التعاون لتعزيز جودة التعليم للفلسطيني�ي

يسعى برنامج التعليم �ف

، وذلك من خالل  ف والمدرسة، والجامعة(، ومنحهم فرص متساوية لتطوير قدراتهم االبداعية ومهاراتهم نحو تحقيق التم�ي

ي ترتكز عىل التفك�ي النقدي، وحل المشاكل، واستخدام التقنيات، وإنتاج المعرفة.
امج التعليمية ال�ت ي ال�ب

المشاركة �ف



الدكتورة علياء العسالي
االستاذ المساعد في كلية 

العلوم التربوية وإعداد المعلمين
جامعة النجاح الوطنية، نابلس

آمال أبو حرب
 مديرة مدرسة 

بنات نور شمس األساسية )األونروا(
نابلس

ف االأعوام  ي شغلت كعميد لها ما ب�ي
ف وال�ت بوية وإعداد المعلم�ي ي كلية العلوم ال�ت

الدكتورة علياء العسالي تعمل حاليا كاستاذ مساعد �ف

ي الجامعة منذ عام 2003.  
ي الجامعة، التحقت للعمل �ف

( �ف ف 2014-2018، وهي كذلك منسقة برنامج ماجست�ي )تربية الموهوب�ي

بية المدنية من جامعة االأزهر  ف عىل مناهج ال�ت ك�ي ي المناهج وطرق التدريس مع ال�ت
حصلت الدكتورة العسالي عىل درجة الدكتوراه �ف

فت الدكتورة  بية والتعليم.  وعىل مدار السنوات، أ�ش ي العديد من المواضيع المتعلقة بال�ت
ت بحوثًا �ف ي القاهرة عام 2010،  ون�ش

�ف

العسالي عىل العديد من االأطروحات ومشاريع الدراسات الُعليا المتعلقة بالمناهج وطرق التدريس ودراسات المرأة،  هذا إل جانب 

ي 
ية المهنية، وهي ناشطة اجتماعية ونسوية وحقوقية �ف ي العديد من اللجان وفرق العمل العلمية والتحض�ي

عضويتها الفاعلة �ف

نسان والقضايا المدنية. ي مجال حقوق االإ
قليمية والعالمية، كما أنها ناشطة �ف مجموعة من المؤسسات المحلية واالإ

تها  ي عام 2002، حيث بدأت مس�ي
ف )أونروا( �ف ف الفلسطيني�ي انضمت آمال أبو حرب إل وكالة االأمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئ�ي

ية بتنسيق الشؤون المتعلقة  ف نجل�ي ي مدرسة بنات نور شمس االأساسية، وقامت إل جانب تدريس اللغة االإ
ية �ف ف نجل�ي كمعلمة للغة االإ

ف وتصميم الدروس  ي تدريب المعلم�ي
باالتصاالت وتقنية المعلومات، والوسائل والموارد التعليمية، باالإضافة إل المشاركة �ف

قيتها عام 2017 إل منصب مديرة المدرسة.   والوحدات الدراسية باستخدام برنامج “STOP Motion”. وقد كان تفانيها سبًبا ل�ت

ي نابلس عام 1999، وعىل 
ية وآدابها من جامعة النجاح الوطنية �ف ف نجل�ي ي اللغة االإ

حصلت آمال أبو حرب عىل درجة البكالوريوس �ف

ي العاصمة المرصية، القاهرة، عام 2005.
بوية من معهد البحوث والدراسات العربية �ف ي الدراسات ال�ت

درجة الدبلوم العالي �ف

ي تضمنت 
ية، وال�ت ف ي إيجاد بيئة تعليمية إيجابية وتحف�ي

ة عملها عىل العديد من الجوائز لمساهمتها �ف حازت آمال أبو حرب خالل ف�ت

ي التعليم عام 2012 )المجموعة أ(، 
ف لالبتكار �ف ف عام 2011 - الضفة الغربية، وجائزة إلهام فلسط�ي جائزة االأونروا للمعلم المتم�ي

ي االأونروا.
وجائزة تطوير التدريس باستخدام التكنولوجيا عام 2014 من إدارة التعليم �ف



المهندس عارف الحسيني
مؤسس مؤسسة النيزك للتعليم 

المساند واإلبداع العلمي
القدس

فداء العزة
معلمة لغة إنجليزية 

في مدرسة النخبة 
النموذجية

الخليل

ي عدد من المجاالت الصناعية 
، عمل كمطور وباحث �ف ي مقدسي

ي فلسطي�ف
ي وروا�أ

يا�أ ف ونيات وف�ي ي هو مهندس الك�ت
عارف الحسي�ف

www.( فك للتعليم المساند واالبداع العلمي ي عام 2003 مؤسسة الن�ي
والهندسية والتعليمية لمدة 15 عاًما. أسس السيد عارف �ف

ف تعمل عىل رعاية االبداع  ي فلسط�ي
ف بها ضمن مجتمع المنظمات غ�ي الحكومية �ف alnayzak.org(، وهي مؤسسة ناجحة وُمع�ت

ي والمالي لرفع كفاءاتهم 
ف علمًيا وتقدم لهم الدعم المه�ف ف وتحتضن سنويًا آالف الطلبة الموهوب�ي ي فلسط�ي

العلمي والتكنولوجي �ف

ق القدس ونابلس ورام الله والخليل وغزة.   ي �ش
وتطوير مشاريعهم الريادية. وتمتلك المؤسسة مراكز تابعة لها �ف

بية والتعليم العالي الفلسطينية. وتم اختياره من قبل رئاسة  ي وزارة ال�ت
ي الرسمي �ف

أس عارف فريق تأليف منهاج التكنولوجيا الوط�ف ي�ت

ي اللجنة الوطنية الإصالح التعليم. اختارته مؤسسة 
ة التعليمية، ومن ثم عضًوا �ف ي اللجنة العليا لمراجعة المس�ي

الوزراء ليكون عضًوا �ف

ي عام 2008.
ي �ف ي قائمة أول 22 ريادي عر�ب

ي وتم تصنيفه �ف ي العالم العر�ب
ف �ف ف المجتمعي�ي جوس العالمية كأحد اهم المبدع�ي سي�ف

، وقد صدرت روايته االأول “كافر سبت”  ي ي موهبة الكتابة والتأليف االأد�ب
ضافة إل اهتماماته العلمية، يمتلك عارف الحسي�ف وباالإ

جم أعماله قريًبا إل اللغة  ”. ومن المقرر أن تُ�ت ي ي مطلع العام 2017 بعنوان “حرام نس�ب
ي عام 2012، وصدرت له رواية ثانية �ف

�ف

ها من اللغات. ية وغ�ي ف نجل�ي االإ

ي سنوات، حيث دفعها حبها للغة 
ية منذ ثما�ف ف نجل�ي تعمل فداء العزة معلمًة للغة االإ

ي االأدب 
ي إل الحصول عىل درجة البكالوريوس �ف

ي التبادل الثقا�ف
ية ورغبتها �ف ف نجل�ي االإ

ي برنامج شبكة 
ف �ف ي من جامعة الخليل. وقد كانت فداء من ضمن المشارك�ي ف نجل�ي االإ

المدارس النموذجية الذي ترعاه منظمة أمديست، والذي يستمر لثالث سنوات، 

، ويقدم منهًجا معارًصا يرتكز عىل الطالب  ف ويتمحور حول بناء قدرات المعلم�ي

ية والعلوم والتقنية والرياضيات، ضمن  ف نجل�ي ي مجاالت اللغة االإ
للتدريس والتعليم �ف

شبكة تضم 69 مدرسة حكومية وخاصة تشّكل أساًسا لتكرار الدروس المستفادة 

ي المدارس الفلسطينية االأخرى.
والممارسات الُفضىل �ف

جمًة متطوعة  جمة أحد جوانب اهتمامات السيدة فداء العزة، حيث عملت م�ت كما تُعت�ب ال�ت

ي الخليل لمدة 5 أشهر ترجمت خاللها أخبار الغرفة وصاغت 
لغرفة التجارة والصناعة �ف

ي مكنتها من الحصول عىل 
التقارير الصادرة عنها. وكانت هذه التجربة نقطة االنطالق ال�ت

عالن والطباعة الرقمية. كة نور المسك لالإ جم ومراسل تجاري لدى �ش منصب م�ت



دانية سامر
 رئيسة دائرة العلوم والتكنولوجيا في 

مدارس محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة
رام الله

جيوفاني عنبر
 مدير 

المدرسة اإلنجيلية 
األسقفية المهنية

رام الله

ي رام الله. تحمل 
ي مدارس محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة �ف

ياء �ف ف دانية سامر هي رئيسة دائرة العلوم والتكنولوجيا ومعلمة ف�ي

زيت.  دانية  ي تعليم العلوم من جامعة ب�ي
ونيات ودرجة الماجست�ي �ف ي االلك�ت

ياء وتخصص فرعي �ف ف ي الف�ي
دانية درجة البكالوريوس �ف

هي أيًضا مدربة، وتعمل حالًيا عىل إعداد نظام تدريس وتقييم جديد ضمن منظومتها التعليمية باعتماد مفهوم التقييم االأصيل.  

.  تتمتع دانية بشغف قوي بالتدريس، وبذلت  ف ي فلسط�ي
ف االأكاديمي �ف شارة إل أنها قد حصلت عىل الجائزة الوطنية للتم�ي وتجدر االإ

ي حل المشاكل وإتقان المنهجيات العلمية، مما أثمر عن حصولها هي وطالبها 
ة لمساعدة طالبها عىل تطوير مهاراتهم �ف جهوًدا كب�ي

ف من ضمن مشاريعهم. وع�ي اع واحتضان انتاجي لم�ش عىل براءة اخ�ت

ي جمعية 
ي ضوء إدراكها أنه ال يوجد نهج واحد صحيح ينطبق عىل كل االأفراد، تتقلد كذلك منصب مديرة العمليات والمشاريع �ف

و�ف

ي عدة جوانب، منها 
اتها �ف ي تعزيز خ�ب

ف �ف ي فلسط�ي
الحياة لمكافحة مرض ال�طان.  وقد ساعدها عملها كمتطوعًة بالقطاع الصحي �ف

عالمي. دانية هي  عىل سبيل المثال: العمل مع فريق تحت الضغوطات، وحل المشاكل، والعالقات العامة، ومهارات التواصل االإ

ف الشباب. تلتحق دانية حالياً  هم من المتطوع�ي نسانية إل جانب طالبها وغ�ي ي العديد من القضايا االإ
أيًضا ناشطة محلية تشارك �ف

اكة مع  ي بال�ش ي د�ب
ي جامعة حمدان بن محمد الذكية �ف

ي البلدان العربية �ف
ي تصميم وتطوير المناهج �ف

نامج الدراسات العليا �ف ب�ب

منظمة اليونيسكو.

، ولهذا  ف عمار فلسط�ي ي الجهود المبذولة الإ
ي عن�ب بالحماس لمشاركته �ف

يشعر جيوفا�ف

ي 
ي وطنه عام 1996 بعد أن حصل عىل درجة البكالوريوس �ف

السبب عاد للعيش �ف

ي النمسا. وعىل الرغم من أن اسمه يبدو إيطالًيا، إال أنه 
الهندسة الميكانيكية من فيينا �ف

ي القدس.
ي ح�ت النخاع، فقد ُولد ونشأ وترعرع �ف

فلسطي�ف

ي 
اء �ف ي بعد أن بدأ عمله مع “طاقم الخ�ب

ي مجال التدريب المه�ف
ي �ف

انخرط جيوفا�ف

وع بتمويل سوي�ي يهدف إل تطوير نظام التدريب  ”، وهو م�ش ي
التدريب المه�ف

ي 
ي التدريب المه�ف

اء �ف . وخالل السنوات الخمس هذه، عمل مع خ�ب ف ي فلسط�ي
ي �ف

المه�ف

 . ف ي فلسط�ي
ي �ف

اتيجية الوطنية للتدريب المه�ف عىل تطوير النظام واالس�ت

ي تحت مظلة 
ي عام 2000 المركز االأسقفي للتكنولوجيا والتدريب المه�ف

ي �ف
أسس جيوفا�ف

ي من 
ف معرفة ومهارات وسلوكيات الشباب الفلسطي�ف نجيلية بهدف تحس�ي الكنيسة االإ

ي هذا المجال الأك�ش من 20 عاًما، 
. وبعد عمله �ف ي

ي والتدريب المه�ف
خالل التعليم التق�ف

ف القيام به.  وبصفته محًبا للطبيعة،  ي أنه ال يزال هناك الكث�ي مما يتع�ي
يرى جيوفا�ف

ي أوقات فراغه!
ي والسفر �ف

ي عىل المسش
يحرص جيوفا�ف



هديل جميل أحمد
 معلمة لغة إنجليزية في 

مدرسة راهبات ماريوسف - البطريركية الالتينية
نابلس

ي 
ي نابلس، التابعة لمدارس البطريكية الالتينية �ف

ي مدرسة راهبات ماريوسف �ف
ية �ف ف هديل جميل أحمد هي معلمة لغة إنجل�ي

ي طرق 
ية للمرحلة الثانوية منذ 10 سنوات، وذلك بعد أن حصلت عىل درجة البكالوريوس �ف ف نجل�ي ، حيث تدرِّس اللغة االإ ف فلسط�ي

ية من جامعة النجاح الوطنية عام 2005، وتتحرصف حالًيا للحصول عىل درجة الماجست�ي من الجامعة ذاتها.  ف نجل�ي تدريس اللغة االإ

ي العديد من الدورات التدريبية مثل برنامج تعليم التفك�ي )المواهب غ�ي المحدودة( الذي 
قادها حبها للتدريس إل المشاركة �ف

بداعي والوسائل غ�ي التقليدية لفهم  ف الستخدام التفك�ي االإ ف الطلبة والمعلم�ي يُنظم برعاية أمريكية، والذي يركز عىل تحف�ي

ي 
ف �ف ف متخصص�ي ي تم اعطاؤها من قبل مدربي�ي

ي رام الله وال�ت
” �ف ف ي الدورة المكثفة “تدريب المدرب�ي

الدروس. كما شاركت هديل �ف

ي مدارس البطريكية الالتينية ، باالضافة ال 
ية �ف ف نجل�ي ي أهلتها لتصبح مدربة لمعلمي اللغة االإ

مجال التعليم من بريطانيا، وال�ت

ية  ف نجل�ي دورات مختلفة تختص بطرق التعليم الحديثة والبناءة، وقد قدمت بعض من الدورات التدريبية حول تعليم اللغة االإ

ي نابلس.
باستخدام أساليب تدريس غ�ي تقليدية لدى مدرسة راهبات ماريوسف �ف

إياد رفيدي
مدير المدرسة اإلنجيلية األسقفية العربية

رام الله

ي رام الله منذ عام 2004، وكان قبل ذلك مدرساً للرياضيات 
نجيلية االأسقفية العربية �ف إياد رفيدي هو المدير الحالي للمدرسة االإ

زيت عام 1986، وعىل درجة  ي الرياضيات من جامعة ب�ي
ي المدرسة ذاتها منذ عام 1986. حصل إياد عىل درجة البكالوريوس �ف

�ف

زيت  ي تعليم الرياضيات من جامعة ب�ي
ي طرق تدريس الرياضيات عام 1997، قبل أن يحصل عىل درجة الماجست�ي �ف

الدبلوم �ف

ي 
ي المدرسة بشكل خاص، وهو عىل اتم االستعداد للعب دور �ف

ي تطوير التعليم �ف
فم إياد بأداء دور حيوي �ف بوي؛ يل�ت عام 1999. ك�ت

ف بشكل عام. ي فلسط�ي
تطوير التعليم �ف



حسن األطرش
نائب مدير مدرسة العروب

 األساسية األولى للبنين )األونروا(
الخليل

ي ثالث مدارس مختلفة، 
ف �ف ية عام 2005، وعمل منذ ذلك الح�ي ف نجل�ي ته المهنية مع االأونروا مدرًسا للغة االإ بدأ حسن االأطرش مس�ي

ي شهر سبتم�ب من عام 2017 منصب 
حيث درَّس مراحل تعليمية متعددة من الصف االأول وح�ت الصف التاسع. تقلد حسن �ف

ي الخليل بالضفة الغربية.
ف التابعة لالأونروا �ف نائب مدير مدرسة العروب االأساسية االأول للبن�ي

ي، وحصل بعد ذلك خالل سنوات عمله االأول مع  ف نجل�ي ي االأدب االإ
ي جامعة الخليل بدرجة البكالوريوس �ف

تخرج حسن عام 2005 �ف

ي العديد من الدورات التدريبية وورش العمل طويلة االأجل المتعلقة بمجال عمله.
بية، وشارك �ف ي ال�ت

االأونروا عىل دبلوم �ف

ي نظمت بالتعاون 
ي التدريس، وال�ت

ين �ف ي عام 2015، استكمل حسن دورة كاملة حول استخدام مهارات القرن الحادي والع�ش
�ف

ي للمعلم 
ي العام الذي يليه برنامج التطوير المه�ف

ص. واستكمل �ف ي ق�ب
ف االأونروا وجامعة القدس المفتوحة والجامعة المفتوحة �ف ب�ي

القائم عىل المدرسة )SBDT(، والذي نفذ عىل مدار عام كامل وصمم خصيًصا لمعلمي االأونروا، حيث يهدف إل تمكينهم من 

ي 
يطا�ف ي ال�ب

استخدام أساليب التدريس الحديثة داخل الغرف الصفية. باالإضافة إل ذلك، أنجز حسن تدريًبا عقده المجلس الثقا�ف

ية كلغة  ف حول استخدام المهارات العميقة ومهارات التفك�ي الناقد وحل المشكالت، وحصل عىل شهادة تدريس اللغة االنجل�ي

. ي
يطا�ف ي ال�ب

ي برنامج اعتماد تديره االأونروا بالتعاون مع المجلس الثقا�ف
ثانية)CISELT( من خالل المشاركة �ف

جميل خليل
مدرسة األرثودكسية

القدس

ي مجال التدريس منذ عام 
ته المهنية �ف ي رام الله. بدأت مس�ي

ي مدرسة مار يوسف �ف
ياء والرياضيات �ف ف جميل خليل هو مدرس للف�ي

. حصل  ي
ي ذلك المدرسة االأرثوذكسية حيث يدرس حالًيا بدوام جز�أ

ي العديد من مدارس رام الله والقدس، بما �ف
2009، وعمل �ف

ف عام 2009، وحصل عام 2013 عىل درجة الدبلوم  ي جن�ي
ياء من الجامعة العربية االأمريكية �ف ف ي الف�ي

جميل عىل درجة البكالوريوس �ف

 Nanostructure Material بية من جامعة بيت لحم. وأجرى كذلك بحوثًا حول مواد النانو للجيل الثالث للخاليا الشمسية ي ال�ت
�ف

اء واعدة. يهوى جميل توظيف مهاراته للعمل بصورة إبداعية ضمن فريق. for Third Generation Solar Cell، وهي تقنية خرصف



جيهان التميمي
مديرة مدرسة النخبة النموذجية

الخليل

منير جوابرة
معلم رياضيات، مدرسة العروب

 األساسية األولى للبنين )األونروا(
الخليل

ي تأسيسها بالتعاون مع زوجها ومجموعة من 
ي ساعدت �ف

تتقلد جيهان التميمي حالًيا منصب مديرة مدرسة النخبة النموذجية، وال�ت

ي إدارة االأعمال عام 1997 من جامعة الخليل، وحازت كذلك عىل درجة الدبلوم 
كاء. حصلت جيهان عىل درجة البكالوريوس �ف ال�ش

ف مدرسة النخبة  ، االأمر الذي دفعها إل تجه�ي ي
ف نظام التعليم الفلسطي�ف دارة التعليمية. تكرس جيهان جهودها لتحس�ي ي االإ

�ف

، ومخت�ب علوم متكامل، ومخت�ب حاسوب متطور، باالإضافة إل مخت�ب للروبوتات.  ي
و�ف لك�ت كاء بصفوف التعليم االإ بالتعاون مع ال�ش

ي برنامج 
ين.  تشارك جيهان حالًيا �ف ف ف المتم�ي وبهدف إيجاد بيئة تعليمية داعمة، تنظم المدرسة جوائز شهرية وسنوية للمعلم�ي

فك. ” الذي تموله مؤسسة الن�ي “التفك�ي النقدي والوعي االنفعالي

ي مدرسة  العروب االأساسية 
ي مدارس االأونروا منذ 25 عاًما، وهو حالًيا مدرس للرياضيات �ف

يعمل من�ي جوابرة مدرًسا للرياضيات �ف

نابة.  كما أنه أحد أعضاء لجنة الرياضيات لمنطقة الخليل التعليمية،  ف )وكالة( حيث تقلد كذلك منصب نائب مدير باالإ االأول للبن�ي

ي منطقة الخليل ومدارس االأونروا، ويعمل عىل إثراء منهج الرياضيات 
ي وضع اختبارات الرياضيات النهائية الموحدة �ف

وشارك �ف

وتطوير الوسائل التعليمية.

ي رام الله عام 1992، وعىل درجة 
ف التابعة لالأونروا �ف ي الرياضيات من كلية تدريب المعلم�ي

حصل من�ي عىل درجة الدبلوم �ف

بية من جامعة بيت لحم عام 1997.  ي ال�ت
البكالوريوس �ف

ها من المنظمات حول مواضيع مثل  ي تنظمها االأونروا وغ�ي
ي العديد من ورش العمل ال�ت

ته المهنية �ف شارك من�ي خالل مس�ي

 ،Health TTMوالتعليم الشامل، وتطوير البيئة المدرسية، و ،)SBDT( ف داخل المدارس ي لتطوير المعلم�ي نامج التدري�ب ال�ب

ها. اتيجي، وغ�ي دارة، والتخطيط االس�ت بية البدنية، وصعوبات التعلم، ومبادئ االإ وال�ت



نائلة الحاج حسين
معلمة حاسوب وتكنولوجيا معلومات

مدرسة بنات عسكر األساسية الثالثة )األونروا(
نابلس

ي مدرسة بنات عسكر االأساسية الثالثة –نابلس 
دارية �ف ف معلمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والمساعدة االإ نائلة الحاج حس�ي

ي برمجة الحاسوب من جامعة النجاح الوطنية.  وإل جانب 
التابعة لوكالة الغوث الدولية. حصلت نائلة عىل درجة البكالوريوس �ف

 . ف ي فلسط�ي
ي العديد من مسابقات الروبوتات الوطنية �ف

ي الجمعية العربية للروبوت، شاركت هي وطالبها �ف
التدريس، هي عضو �ف

ي تخصص المناهج وطرق التدريس. وتعمل 
ي حقل التعليم الأك�ش من 14 عاًما، التحقت مؤخًرا لدراسة الماجست�ي �ف

بعد عملها �ف

ف أربع مواد أساسية: العلوم والتكنولوجيا والهندسة  ي تربط ب�ي
ي التدريس وال�ت

اتيجية STEM �ف ي تتناول اس�ت
حالًيا عىل رسالتها ال�ت

بداعي وأسلوب حل المشكالت لدى الطالب. ف التفك�ي االإ اتيجية إل تحف�ي والرياضيات، تسعى هذه االس�ت

محمد الشوامرة
معلم الفيزياء في المعهد العربي

أبو ديس، ضواحي القدس

ين  ي القدس. ويعمل بالتدريس لهذه المرحلة منذ ع�ش
ي �ف ي المعهد العر�ب

ياء للمرحلة الثانوية �ف ف محمد الشوامرة هو معلم ف�ي

اكة مع  ياء أثناء التدريس من جامعة بارد االأمريكية بال�ش ف ي أساليب تدريس العلوم والف�ي
عاًما، حصل عىل درجة الماجست�ي �ف

ي التعليم، 
ي العديد من الدورات التعليمية الهادفة مثل دورة استخدام تقنية الوسائط المتعددة �ف

جامعة القدس. شارك محمد �ف

ي المجال 
ف �ف ي متناول يد الطالب، و دورة تدريب المدرب�ي

يائية كي تكون سهلة �ف ف ي إعداد تجارب ف�ي
واستخدام خامات البيئة �ف

ي العديد من المؤتمرات المحلية 
ي الثانوي العلمي ، باالإضافة إل المشاركة �ف

ياء للصف الثا�ف ف ي إعداد منهج الف�ي
التعليمي، ومشارك �ف

والدولية الهادفة إل تطوير ُسبل التعليم.

اتيجية التعليم الموّجه عىل تعّلم  ن�ش محمد العديد من االأوراق البحثية العلمية والتعليمية، منها بحث  أثر استخدام اس�ت

ي إنتاج غاز الميثان من النفايات 
، وبحث عن المفاعل الحيوي �ف ي مبحث العلوم العاّمة للصف العا�ش االأساسي

الطالب �ف

ل والشبكات الكهربائية العامة عىل خاليا الدم الحمراء  ف ي الم�ف
ي �ف

العضوية، وأثر المجال المغناطيسي الناتج عن التيار الكهربا�أ

وعالقته بال�طان، وبحوث أخرى.

ي جامعة القدس بالتعاون 
ات ثقافية تربوية �ف ي محارصف

، ويشارك �ف ف ي فلسط�ي
ق للتعليم �ف يتمتع محمد بشغف نحو بناء مستقبل م�ش

بوية حول التعليم المتكامل والمعلم النموذجي الذي نأمل أن نكون. مع دائرة العلوم ال�ت



أسامة أبو بهاء
محاضر اللغة اإلنجليزية وآدابها 

الكلية الجامعية للعلوم التربوية )األونروا(
القدس

رائدة منصور
معلمة علوم وتكنولوجيا 

المدرسة اإلنجيلية األسقفية العربية
رام الله

ية فيها، ويعمل  ف بوية - االأونروا، ورئيس دائرة اللغة االنجل�ي ي كلية العلوم ال�ت
ية وآدابها �ف ف نجل�ي أسامة أبو بهاء هو محارصف اللغة االإ

زيت  ي جامعة ب�ي
زيت، وجامعة القدس. تخرج أسامة أبو بهاء �ف ي جامعة القدس المفتوحة، وجامعة ب�ي

ًا غ�ي متفرغ �ف
كذلك محارصف

ي عام 2017 عىل درجة 
ي المملكة المتحدة، وحصل �ف

عام 1993، وحاز بعد ذلك عىل درجة الماجست�ي من جامعة نيوكاسل �ف

يا. ف ي مال�ي
سالمية العالمية �ف ية من الجامعة االإ ف نجل�ي ي دراسات اللغة االإ

الدكتوراه �ف

ي 
ي مدارس المخيمات، ولمدة 10 سنوات �ف

ف بالقرب من القدس، وعمل عىل مدى 10 سنوات �ف ي مخيم لالجئ�ي
ُولد أسامة �ف

. كما يدعو  ي واالأمريكي
يطا�ف الجامعات الفلسطينية. ويهدف عىل المدى الطويل إل إلهام الشباب حول العالم لتذوق االأدب ال�ب

ف والمجتمعات  امه بمحاربة االأمية وسط الالجئ�ي ف ي تعليم المرأة، فضاًل عن ال�ت
ي التعليم، وبالشكل خاص �ف

إل العدالة االجتماعية �ف

تا مسار حياته،  حيث يسعى دائًما إل  ّ ية قد غ�ي ف ي جامعة نيوكاسل والجامعة االسالمية المال�ي
المحرومة. يرى أسامة أن تجربته �ف

ي عمله.
ي تعلمها هناك �ف

ات وأساليب التدريس ال�ت االستفادة من خ�ب

ي االأحياء، مع 
رائدة منصور هي معلمة علوم وتكنولوجيا معلومات للمرحلة الثانوية،  وهي حاصلة عىل درجة البكالوريوس �ف

. شاركت  ف ي فلسط�ي
زيت �ف ي علوم المياه والبيئة من جامعة ب�ي

ي الكيمياء الحيوية. وحصلت عىل درجة الماجست�ي �ف
تخصص فرعي �ف

ي الخاص ببحوث العلوم 
ت فعالية مدرسة المّ�ع الضو�أ ، وحرصف ف ي العديد من ورش العمل المتعلقة بالطالب والمعلم�ي

رائدة �ف

ي جينيف؛ حيث 
ي عقدتها المنظمة االأوروبية للبحوث النووية �ف

ق االأوسط CERN-SESAME ال�ت ي ال�ش
التجريبية والتطبيقية �ف

ي المدرسة 
ات، وورش عمل، وزيارات لمرافق اختبارات تجريبية. رائدة مسؤولة كذلك عن شؤون الطالب �ف نامج محارصف تضمن ال�ب

ي المجتمع.
ف �ف ي ليصبحوا أعضاًء فاعل�ي

ف الشباب الفلسطي�ف نجيلية االأسقفية العربية. وتؤمن رائدة بتمك�ي االإ



ريمان أبو ليل
معلمة لغة إنجليزية

مدرسة القدس األساسية للبنين )األونروا(
القدس

ريهام النجار
معلمة علوم باللغة اإلنجليزية 

مدرسة دار الطفل العربي
القدس

ي 
ف )االأونروا(. حازت ريمان عىل درجة البكالوريوس �ف ي مدرسة القدس االأساسية للبن�ي

ية �ف ف تعمل ريمان أبو ليل معلمة لغة إنجل�ي

ي طرق التدريس عام 2003 من الجامعة ذاتها.  كما أنها 
ي عام 2000 من جامعة القدس، وعىل درجة الماجست�ي �ف ف نجل�ي االأدب االإ

ية للمرحلة الثانوية )CISELT(، واستكملت مؤخًرا الدورة التدريبية االأول من برنامج  ف نجل�ي ي تعليم اللغة االإ
حاصلة عىل شهادة �ف

ي هذا 
مة بمواصلة السعي إل التنمية والتطّور �ف ف ف داخل المدارس )SBDT(. تحب ريمان مهنة التدريس، وهي مل�ت تطوير المعلم�ي

المجال. 

ي القدس منذ عام 2006، 
ي �ف ي مدرسة دار الطفل العر�ب

ية للصفوف االبتدائية �ف ف نجل�ي تدرِّس ريهام النجار مادة العلوم باللغة االإ

. وعملت قبل منصبها الحالي معلمة  ي
ية منذ الصف االأول االبتدا�أ ف نجل�ي ورة تدريس العلوم باللغة االإ حيث طالما دعت إل رصف

ي االأردن، من عام 1985 وح�ت عام 2001.
بية والتعليم �ف ي مدرسة دار الفتاة الالجئة، أحد المدارس التابعة لوزارة ال�ت

للكيمياء �ف

ف  ك�ي ي الكيمياء مع ال�ت
ي أبو ديس عام 1985، حيث تخصصت �ف

 تخرجت ريهام من كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة القدس، �ف

ي ذلك “أهداف 
ي تتناول مناهج وطرق التدريس بما �ف

ي العديد من الدورات التدريبية ال�ت
عىل الكيمياء الصناعية. وشاركت كذلك �ف

” الذي نظمته  زيت، وبرنامج “التفك�ي النقدي والذكاء االنفعالي ي مركز التعليم المستمر بجامعة ب�ي
التعلم - التصميم والتنفيذ” �ف

اتيجية 2017 - 2020. عداد رؤية المدارس المستقبلية للخطة االس�ت فك. وكانت ريهام إحدى أعضاء الفريق الذي اخت�ي الإ مؤسسة الن�ي



روال عمر درويش
أستاذة جامعية

الكلية الجامعية للعلوم التربوية )األونروا(
رام الله

ي رام الله، حيث تدرِّس مواد تربوية وتعليمية مختلفة مثل تعليم 
بوية �ف ي الكلية الجامعية للعلوم ال�ت

ة �ف روال درويش هي محارصف

ها من المواد. ، وتكنولوجيا التعليم، وأساليب تدريس العلوم، وغ�ي التفك�ي

ي أساليب تدريس العلوم من جامعة 
ي الكيمياء من جامعة القاهرة وعىل درجة الماجست�ي �ف

حصلت روال عىل درجة البكالوريوس �ف

زيت. ب�ي

ي ن�ش ورقة بحثية 
ات الكيمياء التعليمية، وشاركت �ف اف عىل مخت�ب �ش ي الكلية بتدريس مواد الكيمياء العملية واالإ

بدأت روال عملها �ف

ي تشاركي )2003(، وأخرى بعنوان: 
وع بحث اجرا�أ ي المدارس الفلسطينية؛ م�ش

ي صفوف العلوم �ف
بعنوان: التقويم االصيل �ف

ي ولعب االأدوار وحل المشكالت لمعلمي 
ي تتب�ف النظرية البنائية: العمل التعاو�ف

تصميم أدوات تأمل وتقويم لطرائق التدريس ال�ت

العلوم)2015(.

 ، ي تُع�ف بالتعليم واستخدام الحاسوب. وعىل الصعيد الشخ�ي
ت روال العديد من ورش العمل والدورات التدريبية ال�ت حرصف

تهوى التصوير والحرف اليدوية.

سامر حصارمة
مدير مدرسة محمد 

بن راشد آل مكتوم
رام الله

ي رام الله عام 2007 ويعمل 
أّسس سامر حصارمة مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم �ف

ي عام 2017، تبنت المدرسة رؤية جديدة مفادها »الحفاظ عىل 
مديًرا للمدرسة. �ف

ي إطار هذه الرؤية، يتم حالًيا 
نجازات«. و�ف ي العمل، تحقيق االإ

يجابية، واالجتهاد �ف االإ

العمل عىل إنشاء مب�ف جديد للمدرسة، سيكون من شأنه توف�ي بيئية تعليمية جاذبة 

وفاعلة تسّهل عملية التعليم. ومنذ أن تأسست المدرسة، عمل سامر دون كلل أو ملل 

ف من خالل  ي الغرف الصفية ودعم المعلم�ي
عىل دمج الممارسات التعليمية الُفضىل �ف

منحهم فرص التدريب المستمر.

بية والتعليم منذ أك�ش من 24 عاًما سواٌء مدرًسا )كافة المراحل بما  ي مجال ال�ت
يعمل سامر �ف

ف  وعه الحالي مدرست�ي ي ذلك المرحلة الجامعية( أو مسؤواًل إداريًا، وقد أسس إل جانب م�ش
�ف

ق االأوسط والعلوم  ي دراسات ال�ش
ي السابق. وهو حاصل عىل كل من درجة البكالوريوس �ف

�ف

زيت.  ي الدراسات العربية المعارصة من جامعة ب�ي
السياسية، ودرجة الماجست�ي �ف

ي العمل، والمثابرة، 
يؤمن سامر بمقولة: »النجاح ليس صدفة، إذ يتطلب االجتهاد �ف

والتعلم، والدراسة والتضحية ... واالأهم من ذلك كله، أن تحب ما تفعله أو ما تتعلم 

ي والتجول.
ي أوقات فراغه القراءة والمسش

فعله«. يهوى سامر �ف



سرية فضيالت
معلمة لغة إنجليزية

مدرسة بنات الفوار األساسية األولى )األونروا(
الخليل

ي طرق تدريس 
ي مدرسة بنات الفوار االأساسية االأول. وقد حازت عىل درجة الدبلوم �ف

ية �ف ف �ية فضيالت هي معلمة لغة إنجل�ي

ية من  ف نجل�ي ي اللغة االإ
ي رام الله عام 1990، وعىل درجة البكالوريوس �ف

ية من مركز تدريب المرأة التابع لالأونروا �ف ف نجل�ي اللغة االإ

جامعة القدس المفتوحة عام 1997.

ها من  ي تنظمها االأونروا وغ�ي
ي تتناول طرق التدريس ال�ت

ي العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ال�ت
وشاركت �ية �ف

ف من االأونروا ومؤسسات خاصة أخرى، كما أنها فازت بمبادرة  المؤسسات. كما حصلت عىل العديد من جوائز المعلم المتم�ي

ي المدارس الفلسطينية. وحازت عىل جائزة المدرسة 
ي �ف

و�ف لك�ت ي الممول من بلجيكيا لتشجيع التعليم االإ
و�ف لك�ت تعزيز التعلم  االإ

ي العراق واالأردن ولبنان.
اكة مع مدارس �ف الدولية ISA بال�ش

ومن خالل منصبها كمعلمة، تعمل �ية عىل تحويل البيئة المدرسية إل ورش عمل تعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة يتنقل 

الطالب منها واليها للحصول عىل المعرفة واكتساب المهارات الالزمة.

صهيب زيد
معلم حاسوب وعلوم

مدرسة قلقيلية األساسية االولى 
للبنين )األونروا(

قلقيلية

ي مجال 
نجاز �ف ف لالإ ي عام 2008 عىل جائزة فلسط�ي

صهيب زيد هو مدرس الحاسوب والعلوم للمراحل االساسية. حصل صهيب �ف

ي رام الله.
بوية �ف ي طرق تدريس العلوم من كلية العلوم ال�ت

التعليم، وهو يحمل درجة البكالوريوس �ف

وت عام 2016،  ي ب�ي
ي انعقدت �ف

ي مسابقة الروبوت لطالب المدارس وال�ت
ف الفريق �ف ف بصفته م�ش وقد مثَّل صهيب فلسط�ي

ي المهرجان السنوي “ايام العلوم الفلسطينية”. ومن 
ف عام 2017. كما أنه منسق ومدرب �ف ي فلسط�ي

وفاز فريقه بالمركز االأول �ف

ي عامي 2016 و2017.
ي برنامج “الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية “ �ف

اهتماماته االأخرى الرسوم المتحركة، وكان عضو مشارك �ف

ف Cultural Forum Society- قلقيلية. ي منتدى المثقف�ي
صهيب عضو هيئة ادارية �ف



سهير الدماطي
معلمة لغة إنجليزية 

مدرسة بنات قلقيلية األساسية )األونروا(
قلقيلية

ي مدرسة بنات قلقيلية االأساسية التابعة لالأونروا، حيث تدرِّس منذ عام 2002. حصلت 
ية �ف ف سه�ي الدماطي هي معلمة لغة إنجل�ي

ي 
ية وآدابها من جامعة النجاح الوطنية عام 2002، وعىل درجة الماجست�ي �ف ف نجل�ي ي اللغة االإ

سه�ي عىل درجة البكالوريوس �ف

زيت عام 2012. نسان من جامعة ب�ي الديمقراطية وحقوق االإ

ي العديد من الدورات التدريبية مثل شهادة 
ي إطار رغبتها بتوظيف أساليب تعليمية أك�ش فاعلية ومنهجيات تفاعلية، شاركت �ف

و�ف

ف  ي لتطوير المعلم�ي نامج التدري�ب ، وال�ب ي
يطا�ف ي ال�ب

ية للمرحلة الثانوية )CISELT( تحت رعاية المجلس الثقا�ف ف نجل�ي تعليم اللغة االإ

اف االأنروا. داخل المدارس )SBDT( بتنظيم وإ�ش

عالم المستقل  ي واالإ
ي تضم: الشبكة المتوسطية لتحالف المجتمع المد�ف

كما أجرت سه�ي العديد من البحوث الميدانية ال�ت

وع الديمقراطية )MED Net Civil Society and Independent Media Alliance for Democracy Project( التابع التحاد  لم�ش

ها. ، وغ�ي ف ي فلسط�ي
ف المدارس التابع الأمديست �ف ، وبرنامج تحس�ي ي

الشباب الفلسطي�ف

نسان،  ي إنشاء نظام تعليمي وتربوي أفضل،  ُمطور، ويعتمد عىل منهج حقوق االإ
ف �ف ي فلسط�ي

تكمن رؤية سه�ي تجاه التعليم �ف

ي تحقيق السالم العالمي، مع 
حيث يمكن للطالب تعلم سبل العيش ضمن مجتمع عالمي، وتعلم حب العالم والمساهمة �ف

ي الوقت ذاته. 
الحفاظ عىل هويتهم الوطنية �ف

ف إل االآخر. ي بلدها والسفر إل الخارج من الح�ي
ي وقت فراغها القيام بجوالت استكشافية �ف

تهوى سه�ي �ف


