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Ut Cognoscant Te

تأسست عام 1854

مدرسة
البطريركية

الالتينية

األهداف: 
الرتبية عىل االميان  )1

توفري الرتبية والتعليم والحرص عىل تطوير مهارات التفكري.  )2

التميز تربويا وأكادمييا.  )3

زرع قيم ومفاهيم العيش املشرتك واحرتام االخر.  )4

املحافظة عىل الوجود املسيحي يف فلسطني.  )5

زرع قيم الدميقراطية.  )6

زرع ثقافة اإلنفتاح واحرتام حقوق اآلخر يف العيش الكريم.  )7

اكتشاف وتربية املواهب.  )8

فتح املجاالت الجديدة أمام الطالب من خالل تعليم اللغات.  )9

تحقيق األهداف: تسعى املدرسة لتحقيقها من خالل:

ö املتابعة الحثيثة لألداء األكادميي للطالب.

ö اإللتزام باملنهاج األكادميي الرسمي كحد أدىن.

ö اإلفادة من الثورة التكنولوجية والتطور يف وسائل التواصل.

ö توفري أحدث وأفضل الوسائل التعليمية.

يف  تساهم  واالنفتاح يف خلق رشاكات  العوملة  من  اإلفادة   ö

تحقيق األهداف الرتبوية والتعليمية.

ö توظيف وتطوير كادر برشي من عاملني ومعلمني واداريني 

والحفاظ عليه.

ين لتوفري املوارد اإلقتصادية  ö التواصل مع أولياء األمور والخريرّ

ملساعدة املدرسة عىل مواصلة أداء رسالتها.

املدرسة اليوم:
موزعني عىل  وطالبة  طالب   900 من  أكرث  اليوم  املدرسة  تضم 

31 شعبة دراسية من عمر 4 سنوات وحتى 18 سنة من صف 

الصفية  الغرف  جانب  اىل  وتتضمن  التوجيهي.  وحتى  الروضة 

والحاسوب  والتكنولوجيا  واألحياء  والفيزياء  العلوم  مختربات 

واملوسيقى والفنون وكل وسائل التعليم والتدريب الريايض.

تحقيق  سبيل  يف  الالمنهجية  والفعاليات  األنشطة  عىل  الرتكيز 

هدفها الرتبوي امياناً منها بأهمية الفنون واآلداب والرياضة يف 

صقل وتنمية شخصية الطالب وتهيئته للمستقبل.

95% من طالبنا يدخلون الجامعات املحلية واألجنبية ويتميزون 

فيها.

تؤمن املدرسة بأن الرتبية والتعليم هي عامد املجتمع، أساس 

وأنه  والهدف  املحور  هو  الطالب  وأن  املستقبل  وأمل  الحارض 

عالمة الرجاء املسيحي.



من نحن:
تفتخر مدرسة البطريركية الالتينية يف بيت جاال بأن تكون أول 

تأسست  فلسطني حيث  الالتني يف  مدارس  سلسلة  من  مدرسة 

يف العام 1854 لتحمل رسالة منح اإلميان والرتبية والتعليم اىل 

كل الناس بدون متييز وبغض النظر عن الدين والجنس والطبقة 

اإلجتامعية.

تنتمي املدرسة اىل املدارس الكاثوليكية وتشاركها الرؤيا والرسالة 

والتي تعود يف مجملها اىل التعليم الفاتيكاين من خالل ما طرحه 

باألساس  كونها  حيث  من  الكاثوليكية  للمدرسة  تعريف  من 

مدرسة رعوية.

رسالتنا:
أوالً رسالتنا رسالة إميان، حيث شعارنا هو »أن يعرفوك« يعني 

الجميع  احرتام  مع  وعقيدته  إميانه  كل حسب  الله  يعرفوا  أن 

واحرتام كل فرد لآلخر. إذن هي مدرسة مفتوحة للجميع دون 

أكادميية وتربوية تهتم  رسالة  استثناء املسيحي واملسلم. وثانياً 

ببناء اإلنسان من كافة الجوانب الخلقية واإلجتامعية والنفسية 

ويتمتع  ومسؤولياته  واجباته  يعرف  واألكادميية  والرتبوية 

بحقوقه ويطالب بها.

البيئة العامة:
 17500 ذات  جاال  بيت  مدينة  يف  املدرسة  تتواجد  جغرافيا: 

شجر  يغطيها  والتي  الخالبة،  الجبلية  الطبيعة  وذات  نسمة 

سيدة  كنيسة  وبجانب  املثمرة،  واألشجار  التاريخي،  الزيتون 

ومن  للمدرسة  والحافز  اإللهام  تشكل  والتي  الرعوية  البشارة 

فيها، ومييزها قربها من مغارة امليالد التي احتضنت ميالد رسول 

املحبة والسالم واملعلم األول السيد املسيح والذي حمل أسمى 

املعاين والقيم.

دينياً،  تنوعاً  تضم  مقدسة  أرض  يف  املدرسة  تتواجد  سكانياً: 

واجتامعيا، وثقافيا وجغرافيا ننظر اليه بفخر كتحدي نعتز به 

لنصل به ال اىل الرصاع بل للوحدة والتكاتف والبناء ملستقبل 

مرشق من خالل هذه األجيال املتعاقبة من الطالب لتهيئتهم 

ليكونوا فاعلني يف الكنيسة والوطن.


