
 
 
 
 

 

 עברית אחרי ערבית()  :חורה היגויועדת  - حورة -اللجنة التوجيهية

 الوظيفة االسم

  رئيس المجلس د. محمد النباري

بية والتعليم حورة مدير  يوسف العطاونة  قسم التر

بية والتعليم ورئيس قسم الخدمات النفسية رياض أبو عباد  القائم بأعمال رئيس قسم التر

 مشاري    ع، مجلس حورةمدير  دانييل يشوعا

 مدير قسم الشبيبة، مجال التعليم الالمنهج    سماعنة يعود

 مدير مركز الشباب ومركز المتفوقي    صالح شنارنة

 مدير المدرسة الثانوية النور حافظ العطاونة

ي الع  مدير المدرسة الثانوية الحياة قب   صت 

 مدير المدرسة الثانوية السالم متعب أبو القيعان

 مدير المدرسة الثانوية رابي    أبو سبيتصقر 

 محل   وعضو مجلس سة ابتدائيةنائب مدير مدر  ماجد النعام  

مة  دانجالء أبو حم
ّ
 )مدرسة عهد( لمادة العلوممعل

مة  فاتن العطاونة
ّ
 )ثانوية النور( لمادة العلوممعل

مة لمادة الرياضيات )ثانوية النور( شمس  مساعد
ّ
 معل

  غداي 
 حورةڤ مدير نيتغي  ڤدان 

 مدير مركز الزوار وادي عتت   عمران عمارنة

كة هايتك -صادل إبراهيم الصانع  شر

 مدير مدرسة عهد د. محمد أبو نجا

  النقب بروفيسور جهاد الصانع
 رئيس قسم علوم الحاسوب، جامعة بن غوريون ف 

  كلية ك    د. صالح أبو حماد 
 رئيس قسم العلوم الحياتية ف 

بية رايسة غوبرماند.   اڤالكلية األكاديمية أح  -عميدة كلية التر

 لواء الجنوب -يمرشد مركز العلوم، المجتمع البدو  عطية أبو هدوبة

  لمادة الرياضيات، المجتمع البدوي محمد المحدي
 لواء الجنوب -مرشد لوان 

 وحدات، لواء الجنوب 5مرشدة لمادة الرياضيات، مستوى  مزال الطحان

  النقب صالح  أبو راشد
  المجتمع العرن   البدوي ف 

ز مسار ف 
ّ
 جمعية حوِتم -مرك

 واحپجمعية تا  رائد الزبارقة

( شيماء العقب    مة لمادة العلوم )ثانوية رابي  
ّ
 معل

مة لمادة العلوم )ثانوية الحياة( عسممريم ال 
ّ
 معل

 مرشد تربوي_ برانكو فايس ارتسڤيوس  ش 

 مدير رواد، لواء الجنوب محمد أبو جعفر

  نائب رئيس  أورن برتس
 التحادية كلي فالند   جمعيةالعالقات الخارجية ف 

 ڀصندوق ترام  -برنامج تكافؤ الفرص  د. لينا راباد

  

 

  



 
 
 
 

 

 חורה היגויועדת 

 תפקיד שם

 אש המועצה ר מוחמד אלנבארי ד"ר

 מנהל מחלקת חינוך חורה יוסף אלעטאונה

 מ"מ ראש אגף חינוך וראש השירות הפסיכולוגי ריאד אבו עבאד

 מועצת חורה ,מנהל פרויקטים דניאל ישועה

 מנהל מחלקת נוער, תחום בלתי פורמלי עודי סמאענה

 מרכז מחונניםו מנהל מרכז הצעירים סאלח שנארנה

 נור מנהל בי"ס תיכון אל חאפד אלעטאונה

 מנהל בי"ס תיכון אלחיאת סברי אלעוקבי

 מנהל בי"ס תיכון אל סאלאם מתעב אבו אלקיעאן

 מנהל בי"ס תיכון רבין סקר אבו סבית

 סגן מנהל בי"ס יסודי, חבר בתאגיד וחבר מועצה ג'ד אלנעאמיאמ

 "ס עהד(ימדעים )ב -מורה נג'לא אבו חמאד

 (מדעים )תיכון אלנור -מורה פאתן אלעטאונה

 מתמטיקה )תיכון אלנור( -מורה  שמסי מסאעד

 חורה מנהל נט גב גדייב דני

 תירעמנהל מרכז מבקרים ואדי  עמראן עמארנה

 חב' הייטק –סאדיל  אברהים אלצאנע

 מנהל בי"ס עהד  מוחמד אבו נאג'א ד"ר

 גוריון בנגב-ראש המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן פרופ' ג'יהאד אל סאנע

 במכללת קיימדעי החיים ראש חוג  ד"ר סלאח אבו חמאד 

 מכללת אחווה -דיקאן חינוך ר ראיסה גוברמן"ד

 מחוז דרום –מדריך מרכז מדעים, מגזר בדווי  עטייה אבו הדובה

 מחוז דרום- -, מגזר בדווילמתמטיקה אזורימדריך  מוחמד אל מחדי

 יח' מתמטיקה, מחוז דרום 5-מדריכה ל מזל אלטחן

 חותםת עמות -רכז מסלול בקרב האוכלוסיות הערביות הבדואיות בדרום  סאלח אבו ראשד

 תפוח   תעמות -רכז חורה  ראאד אלזבארגה

 מדעים )ב"ס תיכון רבין( -מורה שיימא אלעוקבי

 מדעים )בי"ס תיכון אלחיאת( -מורה מרים אלאעסם

 ברנקו וייס -מדריך פדגוגי יוסי שוורץ

 מנהל רואד מחוז דרום ג'עפרמוחמד אבו 

 ת קליבלנדיפדרציסגן נשיא קשרי חוץ ב אורן ברץ

 קרן טראמפ -תכניות לשיוויון הזדמנויות   לנה ראב"ד ר "ד

  

 

 


