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مدارس البطريركية الالتينية
(تؤدون رسالة عظيمة ومبستوى أخالقي ومهين عالي)
العطلة

الصيفية:

ضرورة وليست رفاهية
اجلامعة األمريكية يف مأدبا  -االردن
صرح أكادميي يفتخر به
توقيع مذكرة تفاهم مع األمانة العامة
للمؤسسات الرتبوية املسيحية يف فلسطيـن
واجلليل واجلامعة األمريكية يف مأدبا
الثانوية العامة 2017
نتائج مميزة وباهرة
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مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني
االب إياد الطوال يوجه رسالة تقدير وحمبة ا لـى
أسرةمدارس البطريركية الالتينية

(تؤدون رسالة عظيمة ومبستوى أخالقي ومهين عالي)
وجه األب الدكتور إياد الطوال مدير عام مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني
واسرائيل رسالة تقدير وحمبة مبناسبة انتهاء العام الدراسي  2017/2016اىل كافة املدراء
واملعلمني واملوظفني والعاملني قي املدارس جاء فيها «رغم التحديات استطعنا أن نثابر
وننتج من خالل العمل ضمن فريق العمل الواحد»...
وهذا نص الرسالة:
االعزاء اإلخوة الكهنة ومديري املدارس مع اهليئات اإلدارية والتعليمية

حتية طيبة وبعد،،،
يف هذه االيام اليت نشارف فيها على ختام السنة الدراسية ،أبعث لكم شكري وتقديري على ما قدمتموه
خالل العام املنصرم.
قد كان عاماً مليئاً مع كل التحديات اليت واجهتنا يف بدايته وأثنائه ولكننا استطعنا أن نثابر وننتج ،تعرفت
عليكم ،وإن شاء اهلل تتوطد هذه املعرفة لنكون فريق عمل واحد ،جيمعنا حبنا للعمل واحرتامنا لبعضنا
البعض وحتقيق أهدافنا املشرتكة.
فأنتم بناًء على ما تقومون به وتعملون ،أخوات وأخوة ،تؤدون رسالة عظيمة وبستوى أخالقي ومهين عالي.
هذا ما أراه فيكم األن ويف املستقبل دائماً ،أمثن لكم كل تعاون ،وأشكركم على ما تقومون به.
أمتنى لكم وقتاً طيباً يف اإلجازة الصيفية وداعياً اهلل تعاىل لكم مجيعاً وعائالتكم الصحة واخلري.
األب د .أياد الطوال
مدير عام مدراس البطريركية الالتينية
يف فلسطني واسرائيل
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اإلجازة

ضرورة

الصيفية:

وليست رفاهية

ظن الكثريون أن املدرسة هي املكان الوحيد الذي يتعّلم فيه األطفال وأن العطلة هي هد ٌر ملا حصدوه
خالل العام الدراسي بتأثريها السليب على تطور مهاراتهم التعّلمية فيسعون إىل إهلاء أبنائهم بزجهم
فى كورسات صيفية ليشغلون بها أوقاتهم وأذهانهم ويبدوون وقت اإلجازة اليت هي من صميم مسرية
التعليم ،بل إن بعض اآلباء ُ
واألمهات جُيربون أبنائهم على استذكار دروسهم خالل اإلجازة خاصًة إذا كانت
نتائجهم سيئة يف العام الدراسي املُنقضي.
العطلة هي فرصة ساحنة لتجديد النشاط وطرد شبح امللل وفرصة حقيقية للتواصل اإلجتماعي
واإلنساني الذي يندر فى أيام الدراسة فهي ليست وقت مهدور ولكنها مساحة حقيقية للروج من
النظام الدراسي الدسم اىل ُفسحة لتنشيط الذهن وإنعاش النفس ،ويؤكد إختصاصيو علم نفس
العطلة الصيفية تساهم
الرتبية والطالب أن
قدرات الطالب الذهنية
بشكل كبري يف تطور
خمتلف وضمن نشاطات
والتعّلمية ولكن يف إطار
أجواء العطلة الصيفية
ترفيهية متن ّوعة ،إذ أن
فض ً
ال عن حضور األهل
وما يرافقها من نشاطات
تساهم بشكل كبري يف
شبه الدائم مع األبناء
الفكرية والنفسية على
تعزيز قدرات الطالب
مبثابة فرصة جيدة للراحة
حد سواء ،حيث إنها تعد
واالسرتخاء وإعادة شحن الدوافع واهلمم استعداداً للعام الدراسي اجلديد و ميكن زيادة قدرات التحصيل
الدراسي للطالب خالل اإلجازة عن طريق اللعب وقراءة القصص املصورة اليت تنمي مهارات القراءة
والتخيل والتحليل ،كما توجد ألعاب تنمي مهارات أخرى لدى الطالب.

ال تقل فرتة العطلة الصيفية أهمية عن تلك الفرتة اليت يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة فلها
أيضاً دوراً ُمهماً يف صقل األذهان وبروز املواهب واهلوايات بعيداً عن سطوة األكادمييات ،ففيها يتحرر
الطالب من االلتزام باملواقيت اليت يتقيد بها خالل العام املدرسي فال يكون لكل عمل يقوم به وقت حمدد،
فإحتساب الوقت خالل العام الدراسي جيعل فرتة اجللوس مع الوالدين قصرية نسبيًا ،وبالتالي ال
يكون لديهما الوقت الكايف لإلستماع إىل كل ما يواجهه أبنائهم من مشكالت ،فيما يكون ...
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حضورهما أكرب خالل العطالت فيتاح هلما الوقت الكايف لالستماع إىل أبنائهما واإلجابة عن أسئلتهم،
واكتشاف رغباتهم ومراقبتهم عن كثب ،مما يساعدهم يف بناء ثقتهم بأنفسهم يف إطار الدفء األسري العميم.
العطلة حق وحاجة حقيقية للطالب@ ومن الظلم سلبها منهم بدعوى إستثمارها وشغلها بالدراسة
األكادميية ،فكما حيتاج الطالب للدراسة األكادميية فإنهم حمتاجون للرتفيه ولرتك اإللتزام قلي ً
ال حتى يعودون
اىل مقاعد الدراسة بروح جديدة منتعشة ومتعطشة للعلمً ،
بدال من تبديد وقت راحتهم فى كورسات
يعودون منها منهكني اىل دراستهم ،فاألساس فى العطلة أنها تتيح للطالب باخلروج من اإلطار التقليدي
للتعليم فيستفيد ولكن بطرق أخرى أكثر سهولًة وإمتاعاً.
بتصرف (منتقول)https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-60322.htm :
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اجلامعة األمريكية يف مأدبا  -االردن
صرح أكادميي يفتخر به
قررت البطريركية الالتينية يف األردن تأسيس جامعة يف مدينة مادبا التارخيية الواقعة على بعد  35كم جنوب
غرب العاصمة عمان و 60كم مشال الكرك ،وقد حصلوا على الرتخيص من جملس التعليم العالي سنة
 .2005وضع حجر األساس للجامعة البابا بندكت السادس عشر سنة  ،2009ومت تغري االسم بقرار من
جملس التعليم العالي ليصبح اجلامعة األمريكية يف مادبا اعتباراً من  20أيار .2011

النظام الدراسي

جتري الدراسة يف اجلامعة على أساس االنتظام والساعات املعتمدة .وتتوزع السنة الدراسية على فصلني
دراسيني ،وقد يضاف إليهما فصل صيفي حبيث يكون احلد األعلى لعدد الساعات  18ساعة يف أي من
الفصلني األول والثاني واحلد األدنى  12ساعة معتمدة ،وال يزيد عدد الساعات الصيفية عن  9ساعات.
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األقسام والكليات

تضم اجلامعة سبع كليات ،هي:
• كلية اهلندسة
• اهلندسة املدنية والبيئية
• اهلندسة الكهربائية
• اهلندسة امليكانيكية
• كلية العلوم
• علم األحياء والتكنولوجيا احليوية
• كلية العلوم الصحية
• خمتربات طبية
• التغذية وعلم التغذية
• صيدلية
• كلية تكنولوجيا املعلومات
• علوم الكمبيوتر
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• كلية املال واألعمال
• إدارة املخاطر
• تسويق
• إدارة األعمال
• احملاسبة
• اخلدمات املصرفية واملالية
• كلية الفنون والتصميم
• التصميم اجلرافيكي
• هندسة معمارية
• التصميم الداخلي
• كلية اللغات واالتصاالت
• اللغة اإلجنليزية وآدابها
• الرتمجة
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اخلدمات الطالبية واملرافق العامة
• املالعب الرياضية الداخلية واخلارجية
• صاالت لياقة بدنية
• برك سباحة داخلية
• سكن داخلي للطالبات
• مطعم وكفترييات
• شبكة انرتنت جمانية
• تامني صحي
• مركز طيب متكامل
• مواقف سيارات
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توقيع مذكرة تفاهم مع األمانة العامة للمؤسسات الرتبوية
املسيحية يف فلسطيـن واجلليل واجلامعة األمريكية يف مأدبا
عمان – القدس -األمانة العامة :وقعت مذكرة تفاهم بني إدارة الشؤون العامة يف اجلامعة االمريكية يف
مادبا  -االردن التابعة للبطريركية الالتينية واألمانة العامة للمؤسسات الرتبوية املسيحية يف فلسطني
واجلليل وقد وقع املذكرة كل من األستاذ الدكتور نبيل أيوب رئيس اجلامعة  ،واألمني العام للمؤسسات
املسيحية األب الدكتور إياد الطوال.

وحددت مذكرة التفاهم األهداف املشرتكة للجامعة واألمانة العامة واليت قدمت من خالهلا املنح الدراسية
اجلزئية والكلية للطالب من مجيع املدارس املسيحية التابعة لالمانة العامة على أساس التميز األكادميي.
باالضافة اىل ذلك فإن اجلامعة تساعد يف تطوير روح االبتكار للطالب وكذلك االستشارة العلمية والتوجيه
لتعزيز اإلبداع واالبتكار من قبل الطالب وتأهيلهم للتنافس حمليا ودوليا يف املعارض العلمية اليت تشارك
فيها اجلامعة.
ومن خالل مذكرة التفاهم ،ايضاً ستساهم اجلامعة يف تقديم الدعم األكادميي ،وكذلك عقد ورش عمل
مشرتكة وبرامج تدريبية ،حتدد األنشطة ذات الصلة بهذا االتفاق.
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نتا ئج
امتحان الثانوية العامة
لعام 2 0 1 7

تتميز مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني بأنها اوىل املدارس يف فلسطني ومتتاز ايضاً بانها متتلك
اكرب شرحية طالبية من املدارس اخلاصة يف فلسطني فهي تتواجد يف كل حمافظات الوطن( غزة وبيت حلم
ورام اهلل وقباطية وجنني ونابلس) وتعترب مدارس البطريركية من أقدم املدارس أيضاً.

ويف كل عام تقدم املدارس طالب الثانوية العامة الداء أمتحان الثانوية العامة فقد تقدم هلذا العام الدراسي
 276 2017/2016طالباً جنح منهم  256طالباً ما نسبته  %93وهذا يدل على أن التعليم من املهمات
األساسية يف البطريركية الالتينية وإدارة املدارس ممثلة بقدس األب الدكتور إياد الطوال املدير العام
للمدارس الذي يقدم كل جهد يف رفع شأن مدارسنا.
نهنئ كل الطالب على اجتهادهم وادائهم مجيعا بدون استثناء وكلمة خاصة اىل هؤالء الذين احتاجوا
جهدا اضافيا للنجاح وكانوا على موعد مع حصد ناتج عملهم فلهم كل التقدير والتهنئة.
مربوك ملدارسنا وإلداراتها ومعلميها وطالبها ونهنئ مجيع طالبنا يف كل مدارس البطريركية الالتينية يف
فلسطني على هذه النتائج نهنئ كافة املدراء واملديرات ومجيع املعلمني واملعلمات وأولياء األمور وكل أسرة
مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني بهذه النتائج.
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احصائيات يف نتائج توجيهي 2017
مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني

عدد الطالب املتقدمني المتحان الثانوية العامة
عدد الطالب الناجحني يف امتحان الثانوية العامة
		
احصائيات العامة
		
نسبة نجاح المدارس

المدرسة

النسبة

276
256

نسبة النجاح) %93 ( :
علمي

		
أدبي

متقدم ناجح متقدم ناجح ع المتقدمين ع الناجحين مستكمل راسب

		
21
		
21
13 13 8 8 %100
 -1الطيبة
		
23
		
23
 -2بري زيت 18 18 5 5 %100
43
		
45
24 25 19 20
 -3رام اهلل %96
		
23
		
25
 -4بيت ساحور 13 15 10 10 %92
		
23
		
25
-- -- 23 25 %92
 -5نابلس
		
52
		
58
 -6بيت جاال 28 34 24 24 %90
		
26
		
29
-- -- 26 29
%90
 -7غزة
		
45
		
50
21 25 24 25
 -8الزبابدة %90
		
256 276
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With your help, we can complete projects to renovate buildings, purchase lab equipment,
school supplies and furniture, as well as many more necessities.
You can even give a poor child the priceless gift of education by providing his or her tuition!

If you feel called to help the students in the schools of The Latin Patriarchate of Jerusalem,
the bank details are below.
For our friends in Europe:
General Director : Rev Iyad Twal - itwal@lpj.org
www.latin-schools.org
************************************************************
Pax-Bank:
Payment Instructions:

Please pay / transfer to our current account at pax-Bank eG in Germany according to the following instructions
•
Beneficiary: Latin Patriarchate of Jerusalem
                                Latin Patriarchate Street. BOP 14152
                                91141- Jerusalem
Israel
•
IBAN (International Bank Account No.) DE 16370601930058029017
•
Account with (bank name & address)
Pax-Bank eG, Von-Werth-str.
25-27, 50670 Cologne, Germany
Please ask your Bank to directly wire through:
WGZ-Bank, Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Duesseldorf with SWIFT-code GENODEDO
Latin Patriarchate of Jerusalem
Latin Patriarchate Street. BOP 14152
91141- Jerusalem
Israe
************************************************************
•For our friends in the United States:
For U.S Dollar currency transfers utilize the following bank address:
-Intermediary Bank,
-Credit Suisse , Zurich.
-Swift Code: CRESCHZZ80A
- Favor of:Arab Bank No.49
-Bethlehem Branch No. 853

Director: Fr. Iyad Twal
Edited by: George Abu Dayyeh
Designed by: Waseim Kasabry
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