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إنها حلظٌة تاريخيٌة، حلظة ُتكتنز فيها سنوَن اجلهِد والكفاح امُلضني، من بدء ال بدء، من ركام 
النكبة ومآسيها، من ُندرة َمن تبقى من معّلم وكتاب ومدرسة. ُدرس من ُدرس وتبقت براعم 
في  تفوح  اخلريجني  آالف  أزاهر  أعباُق  أزهرت.  وباكرا  أورقت  منت،  وامُلال،  الصعاب  شقت 
أجواء اجلليل والبالد عطرا ُمنعشا يحكي حكايًة ِبدؤها ستون من السنني، حكايًة بقاٍء وجتدد، 

حكاية متّيز.
إنها حلظٌة تاريخيٌة عميقُة التأثر والتأثير، لفتة إلى الوراء نستذكر فيها من حمل املعول األول، 
من حمل الهمَّ واملسؤوليَة وشقَّ أول تلم وروى أوائل األزاهر. هم الطالئعيون الذين يستحقون 

من أحفادهم البررة كلَّ الثناِء والتقدير والتكرمي وحفَظ ذكراهِم أبًدا.
إنها حلظة تاريخية تنّبُهنا إلى تقدمي التحية والتقدير أيضا ملواصلي مسيرة العطاء التربوي 
وتبذلون  جبار  بعمل  تقومون  زمالئي...  إنكم  األيام.  وهذه  الستني  األعوام  التعليمي خالل 
الطاقات الهائلة املألى محّبُة وتفاؤال وأمال في بناء وحتقيق مستقبل آمن، نّير تسوده العّزة 

والتآخي والسالم.. انتم صانعوه.
جناهُر علنا وبكل فخر واعتزاز بان هذا املعهد التربوي العريق رغم كبره ووسعه وثقله يسوده 
ويعايشه ما هو مثير للبحث والدراسة، جٌو تربوٌي دافٌئ، حميٌم، سمٌح، مرح تنزوي بعيدا عنه 
َكثرُة الغمِّ والهمِّ والنق والنقيق ولتعتلي محياه إشراقه البسمات وطمأنينة العمل الذي جميعنا 

نأتيه بشوق وشغف.
العام  إلى األمام دوما ترنو، لقد توج هذا  تنبض املدرسُة باجنازاتها املتواصلة دون توقف بل 
باالجناز األكبر بإصدار كتاب التجريب التربوي اخلاص مبدرستنا ليصبح الكتاب التربوي األول 
الذي يصدره قسم التجريب التربوي في وزارة املعارف ملدرسة ثانوية عربية في الدولة.يحمل 
الكتاب اسم"إشراقة مدنية" سنعمل على ترجمته إلى العربية الحقا.يحوي الكتاب في طياِته 
قصًة جناح وتوثيقا دقيقا ملسار تطبيق التجربة التربوية في مدرستنا خالل أكثر من عشر 
الذي ضمن  املدني"  "املجتمع  برنامج  إطار  في  الطالبية  واألبحاث  الدؤوب  العمل  من  سنوات 
اعتراف وزارة املعارف به كوحدة بجروت خاصة مبدرستنا كجزء من موضوع املدنيات- ثالث 
الكتاب موديال تربويا علميا ومبادئ عمل مجددة وفريدة ميكن  وحدات. كذلك يشمل هذا 

االستفادة  واالقتداء بها كرافعة لدفع التجدد واإلبداع في جهاز التربية والتعليم عامة.
هذا االجناز رافقه اختيار املدرسة كواحدة من أربعة مراكز تعليمية لنشر التجربة في الدولة 
بروكدل  معهد  إصدار  من  وجتدد"  انظر  "كهذا  اسم  يحمل  أكادميي  كتاب  في  ذلك  َل  وُسجِّ
ووزارة املعارف في القدس. كذلك عرضت مجلة التربية- هيد هحينوخ- تقريرا مفصال عن 
وشهادات  اعتراف  مبثابة  هي  اإلصدارات  هذه  عدة.  مجاالت  في  وجناحاتها  املدرسة  اجنازات 

إّنها حلظة تاريخية
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تضع  والتي  العليا  التربوية  الهيئات  من  تقدير 
التعليمية  اخلريطة  على  املمّيز  موقعها  في  املدرسة 
في الدولة.عذوبة االجنازات تتجلى أيضا بفتح صف 
احلادي عشر  إضافة لصفي  للموهوبني  عاشر جديد 
والثاني عشر احلاليني وبتحقيق نسبة النجاح األعلى 
في الدولة في امتحانات البجروت لطالب صف مبار 
االحتفال  الحقا   وسيتم  باملائة  مائة  إلى  وصلت  إذ 
بهذا االجناز. إضافة إلى املرتبة املتقدمة في مسابقة 

الكيمياء القطرية في معهد وايزمن.
اهتممنا باستيعاب اجلميع دون انتقائية ودون تسريب 

أحد. تلبية للقدرات املتنوعة واملتدرجة ولرغبات الطالب املتعددة قمنا بإدخال فروع 
تكنولوجية جديدة مثل بيوتكنولوجيا، إلكترونيكا، هندسة برامج حاسوب، تقني 
حاسوب وموضوع الزراعة إضافة إلى صفوف אתגר, מב"ר واملوهوبني وغيرها... 
كما جتاورنا وتبادلنا املنفعة واألبحاث مع املؤسسة األكادميية الناصرة، حديثِة العهد 
الواعدة مبستقبل جامعّي واسع نأمل دعمها ومّدها باخلريجني الثانويني العرب في 

البالد 
بقيادة  ووردٍة  حضٍن  مائَة  وثالَث  ألفا  رحابها  في  التربوية  األسرُة  هذه  حتتضن 
هيئة حاضنة تقارب املائة أٍم وأٍب، مرٍب ومربية. موّجه وموّجهة وبانسجام ومحبة 
بعيدا عن العنف واالنغالق والتعصب واألجواء البغيضة قريبا من التسامح واإلخاء 
واإلنسانية، نرتقي بطاقات جميع َمن فيها ونعلو بهم إلى األعالي، نزرع الطموَح في 

رؤياهم وفي األفئدة نزرع العزميَة واإلصرار.
يا أزاهر يا أحلى الزهرات يا أفئدَة األهل وشعاَع اآلمال  تنطلقون اليوم من بيدركم 
، نوَر العلِم ،عزَة  هذا إلى الرحاب الواسعة توِدعون فينا ما اقتنصتموه مّنا، دفَء احلبِّ
َك وأبيَك. ليكتمَل هذا العرُس اجلليِل فرحا مباركا  الوطِن،كرامَة األهِل، الواِلدين، أمِّ

غامرا بالقبالِت واألحضاِن الدافئِة.

مبروك يا ازاهر
باحترام
فيصل طه - مدير املدرسة
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ابعث لكم أحبائي وأبنائي حتية مضّمخة  بالعطر والياسمني 
مبناسبة تخرجكم امليمون. 

أبعدتكم عنا األيام اآلتية، وستبقى فترة  أنها لن تنفك مهما  أثق  لقد قامت بيننا رابطة 
الثالث سنوات التي مكثتم خاللها بيننا في مبنى املدرسة ومالعبها وأروقتها وأفنيتها 
وساحاتها، وما كونتم خاللها من صداقات، وما بدر منكم من شقاوات... ستبقى صوًرا 
جميلة في ذاكرة كل واحد فيكم لن يؤثر فيها الزمن ولن جترؤ الذاكرة على التفريط بها 
وستمسي الفترة التي قضيتموها بيننا قصًصا وحكايات تثري خبراتكم وحتّرك فيكم 

مشاعر الشوق واحلنني للمدرسة دائًما.
أحببتكم من الصميم  ويعز علّي فراقكم 

أمتنى لكم النجاح الباهر في كل خطوة تخطونها
باسم الهيئة التدريسية: األستاذ خالد صبحي الزعبي نائب املدير 
واملسؤول عن طالب الثواني عشر

         

تهنئة قلبية حارة
أزفها للفوج الستني

حتية الى
 طالب الفوج الستني

خريجي املدرسة
أهنئكم على تخرجكم هذا وأمتنى لكم حياة علمية موفقة 

وجناحات باهرة في مجاالت احلياة املستقبلية.
لن أنساكم مهما طال الزمن فأنتم في القلب دائما

 األستاذ عبد الفتاح حسن
نائب املدير



الفوج الستون - الثاني عشر لعام 2012/2011

5

الفوج الستون - الثاني عشر لعام 2012/2011

حتية املجلس القيادي خلريجي 
الفوج الـ60

يتوّجه املجلس القيادي الطالبي في مدرستنا الى 

جميع خريجات وخريجي الفوج الـ60
بأحّر التهاني والتمنيات بالنجاح والتوفيق في احلياة املستقبلية, 

التعليمّية واملهنّية.
عملنا معا مبحّبة وراحة وجدّية في خلق أجواء بهيجة في املدرسة. 

سنبقى دوما في اتصال وتواصل.

مبروك... مبروك

طالب الطب في 
جامعات البالد 

خريجي املدرسة 
يهنؤونها على 

تخّرج الفوج الـ 60

رمي فيصل طه- التخنيون

رشا عبدالكرمي ابو رجب- جامعة تل ابيب

صابرين عاطف واوي ابو احمد- جامعة تل ابيب

فلسطني ناصر مروات- اجلامعة العبرية, القدس

سليم امني ابو رجب- صفد

رنا محمود حلومي- التخنيون

يوسف بالل متوالي- التخنيون 

نرمني احمد زعبي- التخنيون

اريج نادر بياطرة- اجلامعة العبرية, القدس

60 60 60
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املدير السابق االستاذ ِإسعيد خميس
ولد االستاذ إِسعيد خميس بتاريخ 22.11.1926 في قرية كفر كنا، وتلّقى تعليمه في مدارسها ومن 
ثّم انتقل للتعلم في الناصرة. تخّرج من الكليّة العربية في القدس، وأكمل دراسته في كلية لتأهيل 

املعلّمني في القدس عام 1946.
عمل في مهنة التدريس ابتداء من عام 1947، بداية في عكا ومن ثم في الناصرة حتى بداية الثمانينات.
في بداية اخلمسينات شغل منصب مدير املدرسة الثانوية البلدية في الناصرة، وفي أواسط سنوات 

اخلمسني استقال من منصبه كمدير للمدرسة ليعود معلًما. 
بنات  اربع  االبناء:  لهما سبعة من  الناصرة.  السيدة سعاد خميس ويسكنان في مدينة  متزوج من 
وثالثة ابناء. سهير وأمل تعمالن في مهنة احلسابات، مها وهالة تعمالن في مهنة التدريس. رائد 
يعمل كمهندس، وائل يعمل في "الفيزيوترابيا" وباسل يعمل كمحاسب. وقد انعم الله عليهما بستة 

عشر حفيدا. 
يستحق كل التقدير والتكرمي من مدرسته.

نتمنى له وافر الصحة والعمر املديد. 

املدير السابق األستاذ شوقي حبيب
ولد األستاذ شوقي حبيب في تاريخ 4.7.1929 في قرية اعبلني. تعلّم في مدارس اعبلني وشفاعمرو، 

وانهى دراسته الثانوية في كلية التيراسانتة في القدس. 
1949 عمل في الناصرة كمعلم ملدة سنة، وسنة اخرى في عيلبون. وبعدها تعلّم في معهد  في عام 
معمل  أي  رفض  وقد  الكيماوية.  التكنولوجيا  موضوع   في   BSC لقب  على  حصل  حيث  التخنيون 
اسرائيلي تشغيله لكونه عربيا. فقرر مزاولة مهنة التعليم في املدرسة الثانوية البلدية في الناصرة 

كمدّرس ملوضوع العلوم ومواضيع أخرى.
عام  نهاية  حتى   )1.11.1966(  1966 عام  الناصرة  في  البلدية  الثانوية  للمدرسة  مديرا  تعيينه  مت 
التقاعد  1.1.1970 مت تعيينه مفتشا قطريا للمدارس االعدادية والثانوية. أحيل الى  1969. بتاريخ 
عام 1994 )1.8.1994( وتفّرغ لكتابة الشعر، وأصدر ديوان شعر بعنوان "آمال وآالم" عام 2002.

توفيّت زوجته عائدة نشاشيبي عام 2004. رزقا بابنتني واربعة صبيان: مرمي، طبيبة. ُنهيلة، عاملة 
إجتماعية. يوسف، مهندس. جورج، طبيب. إبراهيم، حاصل على شهادة الدكتوراة ويعمل محاضرا 

في املانيا. واإلبن األصغر إبن سينا، ميلك مختبر أسنان في عكا.
يستحق كل التقدير والتكرمي من مدرسته.

نتمنى له وافر الصحة والعمر املديد.

املكّرمون
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آمال حواري أيوب
هي اول امرأة عربية تخوض في  مجال الفيزياء النووية مع النانو-تكنولوجيا. وهي املرأة العربية الوحيدة 

التي اقامت شركة start up  )شركة ناشئة( في مجال التكنولوجيا احلديثة. 
ولدت أمال حواري عام 1976 في مدينة الناصرة. تخرجت من مدرسة اجلليل الثانوية عام 1993-1994، 
 2002 العام  الفيزياء. في  التخنيون في موضوع  BA من معهد  االول  اللقب  1998 حصلت على  العام  في 
الطبية. وفي  الهندسة  الثاني )MA(  من جامعة بن غوريون- بئر السبع في موضوع  اللقب  حصلت على 
العام 2007 حصلت على اللقب الثالث )الدكتوراة PHD( من جامعة بن غوريون- بئر السبع في موضوع 

الهندسة الطبية، تخصص فيزياء نووية واستعماالتها في الطب.
قامت أمال بتطوير تكنولوجيا جديدة وحديثة املبنية على استعمال النانوتكنولوجيا لتشخيص وعالج مرض 

السرطان مع االشعة اخلارجية، سّجلت براءات اختراع بهذا املجال ونشرت مقاالت علمية في املجال.
عملت كمعيدة وكمحاضرة في جامعة بئر السبع. وفي عام 2010 أسست شركة start up  )شركة ناشئة( 
البيوتك وقامت بتطوير منتوجات لعالج مرض السرطان مع االشعة. جنحت امال في استقطاب  في مجال 

مستثمر كبير الستثمار مبلغ 4 مليون دوالر في الشركة لدعمها وتطويرها.
في بداية عام 2012 حصلت امال على جائزة من السفارة االمريكية كامرأة متميّزة في العلوم لعام 2012.   

للفيزياء في مدرسة  الفيزياء ويعمل مدّرسا  ايوب، درس  اليوم في ترشيحا ومتزوجة من ميخائيل  تسكن 
ترشيحا الثانوية. لهما ولدان )7 سنوات و4 سنوات(.
نتمنى لها حياة سعيدة مليئة بالنجاحات واالجنازات.

القاضي املتقاعد فارس فالح
ولد في قرية كفر سميع عام 1932. تعلّم في مدرسة البقيعة، وتخّرج من املدرسة الثانوية البلدية عام 1954 
دالية  1961، في كفر سميع، عسفيا،  عام  1954 حتى  عام  التدريس من  ثم عمل في  الثاني(. ومن  )الفوج 

الكرمل وحيفا. وخالل هذه الفترة أنهى دراسة احلقوق في اجلامعة العبرية في القدس )عام 1963(.
ُعنّي مديرا للمحكمة الدرزية عام 1964 برتبة قاٍض. وفي عام 1969 مت تعيينه قاضيا في محكمة الصلح في 

عكا حتى عام 2002 وخرج للتقاعد بدرجة نائب رئيس محكمة.
أصدر العديد من  املؤلفات، وحاضر في جامعة حيفا حول القضاء، وكما أصدر كتابا بعنوان "دواليب احلياة" 

باللغات الثالث العربية، العبرية واالجنليزية.
"مسرح  ودرع  والتأخي،  والصداقة  للتفاهم  زيف"  "ماركوس  اللورد  وسام  ومنها  دروع  عدة  على  حاز 

النافذة" في شفاعمرو، درع "التسامح" في مدينة عكا )اورط(، ودرع من "املسرحيد".
الثالث  اللقب  على  حاصلة  وهي  جنان،  من:  كال  اجنبا  الرامة،  من  قاسم  فريد  سلمى  املربية  من  متزوج 
)الدكتوراة( وتعمل كمحاضرة في اجلامعة وفي الكلية العربية للتربية في حيفا. زايد، وهو حاكم صلح في 
الصحة. ماهر، طبيب أسنان ومحام. حنان، مربية  حيفا. عنان، طبيبة اسنان ومحامية ومفتشة في وزارة 

حاصلة على اللقب الثاني. وباسل، محام وله مكتب محاماة في عكا.
يستحق كل التقدير والتكرمي من مدرسته.

نتمنى له وافر الصحة والعمر املديد.    
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مهداة الى املدرسة
ف���ت���رمن���ت ب���ه���دي���ل���ه���ا ال�����ورق�����اء ط��������اب اللق���اء وطاب�����ت االج������واء  
أرض اجلليل من "اجلليل" تضاء فج������ر اطّل ع�ل�����ى اجلل�����يل بنوره  
ع�����ّم ال����ب����الد وط����اف����ت االص������داء مهُد الثق��افة والعل�������وم لها صدى  
الزمالء فضلها  يحفظ  القلب  في  فم�������ن املثل������ث "للجلي������ل" حتيُّة  
ك���م ط����اب ف���ي ه����ذا امل���س���اء ل��ق��اء وجتم�������ع الزم�����������الء بع�������د تفّرٍق  
غ����اب����وا.. وه����م ب��ق��ل��وب��ن��ا أح��ي��اء لك��������ن فيح�����������زنني ف�������راق احبٍّة  
ال��غ��ب��راء شملنا  وجت��ّم��ع  من��ض��ي  فغداً على هذي الطري�����ق مسيرنا  
ل�����ذاك دواء ال��ش��ب��اب وم����ا  ع��ه��د  عّز اللق�����اء فقد مضى يا س�������ائلي  
ق����د ع�����ّم ف����ي ه�����ذا ال���ل���ق���اء ن����داء مع ثالث "األف�����واج" ك�ان لقاؤنا  
م�����ن�����ي ال�������ي�������ِك حت������ي������ُة وث�����ن�����اء من شاعٍر حف�ظ "اجلل���يل" بقلبه  
ل���ي���ك���ون ف����ي ه�����ذا ال���ث���ن���اء وف����اء ولئن شكرت من املع����������اهد اخوة  
مالحظة: كلمة "للجليل" تشير الى مدرسة اجلليل الثانوية   

مدرستي،
يا نبعة الّرجال...

في عتمة الليال
يطل لي وجهك 

كالهالل.
وفي كتاب مجدك 

القدمي
تزهدي

مواكب النضال

من خلف اعوام العرق
تفتحت على يديِك

اجمل الزهور.
ومن جناحك الدفىء 

حلّقت
كتائب النسور.

واينع احلبق
والنور في الغسق.

مدرستي احلبيبة
يا ام كل وردٍة

وأم كل مدرسة
على خطاك احللوة 

اخلصيبة
نظل سائرين...

ودربِك االمني
ُنقِسُم صادقني

ان نحرَس
يا ام كل مدرسة

ويا رفيق الوعِد في
بالدنا املقدسة...

بقلم: الشاعر الراحل شكيب جهشان نشيد املدرسة
)تخرج من املدرسة عام 1955( - 
القيت في اليوبيل الذهبي للمدرسة

فجر أضاء على 
اجلليل بنوره

شعر: محمود دسوقي
)تخرج من املدرسة عام 1955(
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نتقدم بأحر التهاني والتبريكات

لألستاذ فيصل طه 
حلصوله على لقب ثاني اضافي 

من اجلامعة املفتوحة في موضوع الفكر البيولوجي )فلسفة العلوم(

للمعلمة عرين خمايسي
 حلصولها على اللقب الثاني من كلية اورانيم في موضوع تدريس العلوم

لألستاذ مفيد يوسف
حلصوله على اللقب الثاني من جامعة حيفا في موضوع اجلغرافيا وعلوم البيئة 

لألستاذ مصطفى عرابي
 حلصوله على اللقب الثاني من جامعة بار ايالن في موضوع اللغة العربية 

للمعلمة أمل هريش
حلصولها على اللقب الثاني من جامعة بار ايالن في موضوع الترجمة

تهنئة عطرة
للطالب األديب زكي حسيني

)الصف الثاني عشر ب(

وذلك على إصدار كتابه الثاني "مفتاح 
آخر للنجاح"

نتمنى له مستقبال باهرا

تهنئة عطرة 
للطالب هيب الهيب

)الصف احلادي عشر ج2(
وذلك لفوزه ببطولة اسرائيل في املالكمة )وزن 53(

وحلصوله على املرتبة االولى جليل 18-17 واملرتبة 
الثانية في السباق احلر في سباق الناصرة

نتمنى له دوام التقدم والنجاح
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قائمة بأسماء الطالب اخلريجني للسنة الدراسية 2011/2012
الثاني عشر " أ"

فيزياء، كيمياء، حاسوب
املربي: سليمان خطيب

الثاني عشر " أ 1"
بيوتكنولوجيا

املربي: رؤوف بربور

اصالة عامر ابو احمد
سماح علي ابو احمد

طارق نضال ابو اسعد
ميسان اسامة ابو تاية
مروة صبيح ابو زينة

علي عمر احمد
مجدولني يوسف استيته

اماني محمد امارة
رنني راجح بسيس
يحيى عمران حجير
سندس عوني حسن
ناتلي عفيف حسن
محمود علي دالشة

حامت صالح الدين سعدي
زينب كايد سعدي

رواء هشام سليمان
طارق محمد سليمان
هزار هشام سليمان
احمد عدنان سويدان

ربى سليم شحادة
سعيد بالل شيخ خليل

سراج احمد صالح
ابراهيم صالح طه
وسيم محمد طه
دنيا ابراهيم عابد
ابرار امني عيسى

رياض كمال الدين كالوتي

نهاوند عفيف ابو جوهر
فاروق يوسف ابو دية
نيروز عماد ابو قنديل

اية جمال امبدا
عهد فيصل بني عودة
محمد محمود بياطرة

رغد باسم جبارين
حالل احسان حسن

علي عمر حلومة
دنيا حسام حمد

غيداء سليمان ربايعة
طارق محمد زعبي

مجدولني احسان سعدي
نرد احمد سعدي
هبة نادر سليمان

تهاني فايز شاهني
صوفيا نهاد شهاب
عمر محمد شهوان
االء عمر عبد النبي

احمد عمر عبد الهادي
امينة صالح علوان

شادن رياض علوش
ايناس محمود علي ناصر

ريدان حسام عواد
عالء عوطل

ابراهيم عاطف غريب
رمي محمد قاسم

مريانا حمدان قب
نداء باسم كرمي
حكمية كنعان

مرمي محمود نبريسي
االء صالح جنم
دعاء سليم جنم

روان مروان هريش
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الثاني عشر  "ب"
بيولوجيا ، ادارة اعمال

املربي: عايد علي الصالح

اية سميح ابو احمد
سماح ماهر ابو تاية
هبة يوسف ابو حبال
غدير نعيم ابو شحادة
اصالة وليد ابو نصرة

مالك فريد بركات
شيراز احمد بياطرة

زينب علي جفيلي
امل عصام حسن

جنالء فتحي حسيني
زكي محمد حسيني
صالح محمد زطمة
مكرم محمد زطمة
ايات محمد سعدي

غزالة سعدالدين سعدي
نداء عدنان سعدي
جيانا كمال سعيد

محمود عبد الكرمي سيد
ملك اسامة سيالوي
سندس احمد شحادة
شهد نعيم عبد اخلالق

عادل محمد عبد العزيز
محمد عبد السالم عبد القادر

ليالي فرج علي موسى
سالم سامر عودة
نور توفيق عودة

محمد محمود غنيم
مهند عبد احلليم مرعي
سكينة عدوان مروات

عمرو محمد مساد
منى سمير مصاروة
اسراء عادل مصطفى
سلسبيل ديب منادرة

نداء جمال موعد
ميسون طالل جنار

الثاني عشر  "ج"
علم البيئة، اتصال جماهيري

املربي: خالد صبحي زعبي
نرمني جودت ابو دية

خديجة محمد ابو راس
مرح عصام ابو سالم
جواد عبدالله ابو عدبة
اسماء مروان اشتيوي

رنني كايد اغبارية
وجدان عدنان بحور

امير زياد بدرة
دعاء عمر حجة

حنني صالح حلومة 
ورود حمدان

نداء عفيف خطبا
حنني فريد خطيب

شروق نواف زرعيني
ايات فؤاد زعبي

باسل محمد زعبي
روان عز الدين سالم

هناء ناصر سليم
ادهم محمد سليمان

خديجة أحمد سليمان
شروق كمال سليمان
امينة شحادة سويدان
محمد امين سيالوي
مرام مندر سيالوي
اميان محمد شريف

دنيا بشار ضاهر
هيا خالد عابد

محسن رؤوف علي ناصر
خلود وليد فاخوري

منايا فرج فالح
رنني عناد كرمي

هديل محمد
االء عادل مرة

عز الدين عامر مروات
ايناس سليم مصاروة

يزيد حامد ناصر
شهندة عاطف جنم
سالي احمد هريش

عروب طارق هريش
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مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية – الناصرة

رائد فؤاد ابو النعاج
والء بسام ابو ناجي
سميح غالب اشتيوي

نورهان الصحابي
تسنيم محمد بطو

خالد جنيب بنا
ملا عادل جابر بياطرة

سوار بسام حامد
يوسف احمد حربجي

امنة علي حسني
رونق فايز حمدان

سليمان هشام رحال
محمد عبد الوهاب زعبي

دنيا اكرم سعدي
ساندرة محمد سليمان

اسامة سّري عابد
جالن عماد عبد الفتاح
امين اسحاق عقيطة

هيثم رأفت ملحم
عبد الوهاب فؤاد موسى

روان عيسى نداف
يزن عاطف هادية

حليمة رياض ابو اسعد
رؤى عالء الدين ابو الهيجا

امني يوسف ابو دية
اويس نزار ارشيد
دنيا حيران ارشيد

جنوى فؤاد اشتيوي
محمد يوسف اكبارية
اسماء علي بخاري بنا
زمزم يوسف حسني

عالء عياد شحادة
اسماء سامر صواحلة
محمد عبد الرحمن طه
جواد عماد عبد الفتاح
خالد جمال عبد القادر

مهدي عبد الرحمن عبدالله
شهيرة سامي عرقاوي
انوار خالد عالء الدين

خالد جمال علي عيسى
بيان عماد عواد

رمي هشام فاخوري
سالم رزق قنانبة

مرام عبد الرحمن قويدر
ندين عدنان متوالي

ياسمني عبدالله مكعبل
اريج سليم ناصر

علي كمال جنم

الثاني عشر  "هـ "
موارد بشرية

املربية: نظيرة طه

الثاني عشر  "د"
ادارة اعمال

املربية: هدى  زعبي  كناعنة
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الثاني عشر  "ج 2"
علم االحياء، علوم اجتماعية

املربية: حنان قاسم
بيان محمد ابو احمد
هبة نزار ابو اسعد
رغد كمال ابو حرب

احمد نبيل احمد
االء عمر حسيني

مرام ابراهيم حواري
وليد خالد خطاب

ورود ابراهيم خطيب
اميرة رشاد رباح

ليليان يوسف ربايعة
كارم محمد زمطة

نيروز عز الدين سعدي
سهير صالح سليمان
باسل عمر سويدان

احالم عمران طه
اماليد رايق عابد

بوران احمد عباهرة
اسراء موفق عثمان
اشرف عمر عثمان

عبدالله اسماعيل عثمان
اسراء عمر عمر

عفيف عوني عمر
مودة علي قبالوي
وصال جنم جنم

شيماء عالء نخاش
سلني وليد هواري

شهناز سعيد ابو شريف
وسيم محمد ابو عطا

نرمني سليمان ابو عويضة
رشاد سامي ابو غامن

روزان ابراهيم ابو الشني
احمد غازي احمد
حنان سليمان بكر

محمود فريد جماحنة
عال عنان حاج عودة

رائد رضوان حريري
دعاء زياد حسني

والء توفيق حمودة
اماني سعيد حواري

خليل اديب خرمة
هبا صبحي خطاب

جنالء غصوب زبيدي
احمد محمود زعبي
اميرة عوض زعبي
فاطمة محمد زعبي

ملك عادل زعبي
ميسون كمال زعبي

ابراهيم مؤيد سانوري
نرمني ابراهيم شحادة

نور أكرم شمشوم
سندس علي عابد

اميرة سعيد عبد القادر
اميان محمد عبيد زعبي

افنان عادل علي
حنان طارق علي صالح

اية عادل عواد
بشار عنان عودة

اميان محمود عياد
مرح عادل فلش

محمد عامر مروات
عاصم رائف مصطفى

عبير سعيد جنم
محمود سليمان جنم
ربى جريس نويصر

الثاني عشر  "ج 1"
علوم البيئة

املربية: سالم خطيب
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الثاني عشر  "و"
علوم اجتماعية

املربي: ابراهيم يونس
عفاف حسني ابو احمد
فادي هاني ابو احمد

احمد سامر ابو ناصر
رشيد رائد ابو منر

خليل خالد احمد
ريحان نظمي ارشيد
 عدلة فايز بشارة 
فادي نائل جبارين

رانية غسان جرادات
هيثم باسم جرادات

احمد نادر حامد
عدن عالء الدين حريري

آمنة خليل حمدان
فادي فاروق حمدان
محمد هارون خطيب

سالم عادل خوالد
محمد زياد دخان

مصطفى أحمد زطمة
سالم محمد زعبي

سندس امين سلطي
دعاء زكريا سليمان
عنان احمد شايب

سوزان علي شهاب
أنس يونس صالح
ياسمني قاسم عابد

مالك عبد الرحمن عبدالله
سمية اسماعيل عثمان
أسيل محمود عمارة
محمد مازن عوايسه
عزيزة حسن قاسم
ليمور جمال قزموز
شيماء مرعي مرعي
عالء خالد مشارقة

وجدان سليمان مصاروة
احمدعلي نخاش

رموز سامي نخاش
سندس علي نصرة
ياسمني وليد نصرة
توجان باسم هادية

سالم حسام هواري
لينا عمر واكد

عالء بّراق خطيب

الثاني عشر "ج"
علوم البيئة

املربي: عبد الفتاح حسن
امل منذر ابو احلاج

اسالم موسى ابو ربيع
وئام عزمي ابو شهاب
انوار محمد ابو غوش

بهاء عمر بكر
شروق مروان بني ربيعة

ميادة فتحي بياطرة
قمر صالح توبة

حبيب يوسف جابر
جودت رياض حمدان

عالء براق خطيب
اشواق نعمة خميس
حسام ابراهيم دحلة

براءة علي رحال
ختام نايف زرعيني

صفا اكرم زعبي
مرح فتحي زعبي
معاد امين زعبي

سبأ جمال سعدي
هديل هّزاع سعدي

فاطمة عدنان سليمان
زينب حسن شايب

نور فهيم عيسى
طاهر علي فاهوم

محمد بهجت كرمي
خالدية جودت محروم
وئام يوسف مسلمي
محمود رياض نصرة
مدين مروان هريش
براءة ماجد هواري
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الثاني عشر " ب"
علوم البيئة

املربية: وفاء جرايسي

الثاني عشر  "ج 1"
علوم اجتماعية

املربية: عائشة حبيب الله
مجد معروف ابو احمد
باسل علي ابو شحادة
سندس عنان ابو شقرة

اميرة رافع اعرابي
ابراهيم عامر حجير
عدي اسد حريري
فايز امين حسن

 اماني اياد حسني
ايات عفان حسيني

أمير عمر دخان
ملا هاني زعبي

خالد جميل زيتاوي
يزن رامز زيتاوي
راوية خالد سعدي

سالم عاطف شحبري
فادية عصام شهوان
هاشم عزات صواحلة

محمود نادر عابد
نور الدين محمود عابد
محمد فؤاد عبد اجلواد
سجا ناصر عبد اخلالق
سليمان صالح عطالله

حمودة منير عطية
عالء الدين زهير علي
يحيى عوني عيسى
 مجد رائف غفري
اميان احمد مجلي

عيناء عنان محروم
هنية جمال محروم
هديل خالد محمود

سالم خالد مرداوي
احمد عدنان جنم
ليليان معني منر

رناد مروان ياسني

ثائر نواف ابو زيد
سالي هاني ابو عريضة

عبد الرحيم احمد ابو فرحة
بهاء الدين محمد بياطرة

نيفني مروان جالمنة
سندس رئيف خطيب

هنادي حامت دخان
حسني موسى ربايعة
محمد سميح رحال

معتز امين زعبي
صبيح زياد زياد

عمرو عاطف سليمان
سجود يعرب شاهني

علي كايد شريف
عالء الدين عبد الرحيم طلوزي

ميسم محمد علوش
سبأ موسى علي موسى

محمد محمود علي موسى
احمد علي عمر

روان جميل مرة
محمد وائل مسعود
مؤيد ماهر مصاروة
ميساء كايد مصلح

زينب غسان مناصرة
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انسياب لولبي في الصحراء

افرح يا قلبيفي الطبيعة

االستاذ 
عايد شاب 
بني الشباب 
والصبايا

هيئة محتفلة 
بعيد األم

سحجة عربية في احتفال الربيع

صاعدون 
الى االعالي..

صاعدون

مبتسمون على طول

نحّبكم

اسحج وافرح يا استاذ رؤوف وحواليك احلى طالب

رحلة تعليمية
مبسوطني 

على طول
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الرحالة حنان محاطة بطالبها اجلدعان

سنتذكركم دوما

فعاليات 
االمان على 

الطرق

مشروع التواصل- 
خليكوا صحاب

ستون 
عاما

احنا اوالد 
املدرسة

رحلة 
العمر

في املختبر..

بشو مشغول 
يا استاذ عبد

اختتام 
مشروع 
ميخائيل

على مهلِك
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طالبات يعرضن أبحاثهن امام 

االهالي في امسية للمجتمع املدني

مشروع املجتمع املدنيطالبات ينظمن فعاليات في دير صفورية ضمن 

 وفد من 
بولندا 

وجلجولية 
يزور املدرسة 
ضمن برنامج 

تبادل 
الّثقافات

صحتني عالبوظة..
بوردوا..شكلكوا 

تعبانني..يعطيكوا الف 
الف عافية

االهالي في احد عروض 
امسيات املجتمع املدني

طالب في امسية 
عروض للمجتمع 

املدني

رحلة 
ايالت

استكمال 
للمعلمني

لقاء طالب االدارة في كلية اورانيم مع طالب 
املدرسة في عرض عن املجتمع املدني

لقاء يهودي- عربي في واحة السالم

أم املدارس 
تخّرج 

فوجها ال 
59

حلظة فرح في حفل 
تخرج الفوج 59
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قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على شهادة بجروت لعام 2010/2011
ياسمني عماد ابراهيم

دنيا منذر ابو النعاج
طارق زياد ابو حريري
محمد سعيد اسماعيل

مروه سليم بياطرة
اسماء عوني حسن

ايات عزات حسن
اسماء صالح حسني

تسنيم منير خطيب
رانية جمال دحلة
جمان خالد زعبي

روان عبد الكرمي زعبي
ساهر محمد زعبي

زينب سعد سعد
هديل بالل شيخ خليل

جمان جمال عبد القادر
صفاء صبحي عبد الله

والء عبد الله
هيام عفيف عبد الهادي

لؤي سليم علي ناصر
عبير محمد عمري
اسامة احمد عياد

مرام عادل عياد
ميمنه محمد غنيم
روان محمد قاسم

ميسرة عمر مروات
نداء علي مروات

مجد ضرار ناصر
روان فتحي نصرة

رنني عصام ابو احمد
فداء هاني ابو احمد

اصالة عماد ابو جليل
محمد رسمي ابو صالح

هيا يوسف ابو نصرة
سالم فريد اشتيوي
سجود احمد بربور

عرين عدنان بياطرة
ايات خليل جفالي

فراس سامي حجيرات
براءة بسام حج عيسى

حنان حسن حسن
محمد عدنان حسني

شروق عدنان حمدان
هناء سالم دخان

اماني هشام دراوشه
حنني مروان رضا

رقية كمال زعبي
اريج مروان سعدي

روان عزالدين سعدي
حنني عزيز شحادة
سعيد اسد شحادة

رهام ابراهيم صالح
سناء محمود صالح

هيا سامي طه
مرام فؤاد عبد اجلواد

عرين عاطف غريب
سكينة عزمي مروات
براءة احمد مصاروة

امجد عوني ملحم
نايفة احمد مناصرة

سجا عبد الفتاح موسى
مرام مروان موسى

هيا نصر ناصر
محمد عصام ابو تايه
محمد انور ابو جوهر

نيفني سليم ابو خميس
نصرة جمال ابو عطا

شروق عوني ابو نصرة
تقوى وليد احمد

روان وائل بسيوني
حنني علي بنا بوخاري
صفاء منير حاج عودة

رنني عزمي حامد
فتحية احمد حربجي

منى خليل حمدان
ابرار محمد دخان
روان كمال زعبي
نفني احمد زعبي

هديل عدنان زعبي
حازم صالح الدين سعدي

رنا ميمون سعدي
صابرين هشام سلطي

غمار منذر سيالوي
وسيم خليل شريف

فارس احمد صبح
ميس مامون ضاهر

امير وليد طه
زينب عمر عبد الفتاح

ناصر حسني علي ناصر
محمد احمد عوايسي

رياض اسماعيل قويدر
انوار يوسف مبدا

تهليل سمير مصاروة
مرام محمد مقازحة

ايناس وليد موعد
روان نادر نصرة

بشرى فؤاد هواري
ادهم احمد ابراهيم

ملا ابراهيم ابو احمد
نرمني محمد ابو اسعد

يارا زياد ابو زيد
شرين علي ابو شحادة

ايناس سعيد ابو شريف
منار احمد ابو صالح

مرام ابراهيم اسماعيل
مريانا محمد بزيع

فردوس زياد حافي
ياسمني رائف حمودة

مهدي محمد دخان
صفاء عدنان سعدي

مروة احسان سعدي
كرستني عزمي سلمان

والء محمد شحادة 
رغدة سهيل شموط
شروق محمد عثمان
شهد رياض علوش

بكر فتحي علي ناصر
خالد هاني علي ناصر

سيرين باسم عواد
رانية محمد عوايسي

ختام هشام متوالي
فاطمة عارف محروم

هيا هشام محروم
هبة رمزي مغاربة

احمد غسان جنم
اصال سليمان جنم

ندى حسني هيب
رغدة زياد واكد

فريال عفيف ابو امنة
جوناء علي عثمان
عنان وليم نصير
هديل باسم هيب

هبة عدنان ابو احمد
حمد سامر احمد

اسامة نادر بياطرة
عادل عامر حسني

محمد قاسم خميس
خالد امين سلطي

هنادي وليد شحبري
شروق رائد عبود
ايات احمد عرابية

مي هاني عواد
عماد الدين وائل غطاس

خليل عفو قنانبة
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سليمة كمال قويدر
جنان باسم كايد

تسنيم محمود ناصر
اسيل سليمان جنم

حنان وليد منر
هنادي عامر هادية

اسيل خالد هنداوي
مروة يوسف يزبك
هيا عدنان ابو احمد
هيا صالح اشتيوي
وليد ناظم اشتيوي

نور الدين اسماعيل بخاري
هبة خالد بياطرة

خليل محمد جفيلي
عمر مروان جمال
معاد احمد دخان
رقية كايد ربيعة

محمد جمال زعبي
عالء كمال سعيد

ايان محمد سليمان
سهراب زياد سليمان
حنني بسام سندياني

ابراهيم خليل شحادات
رامي عنان عابد

سهيلة مدحت عفيفي
زينب جمال علي عيسى

جهاد عامر عواودة
تهاليل فهيم عيسى

فضيلة هشام فاخوري
جناتي هاشم قب

بتول هاني مصطفى
مهند محمد موعد

فاتن فهد هادية
مهدي عمر هادية
معتز وليد هريش

منيرفا نادر ابو احمد
مرام سليمان ابو دبي

خلود وليد ابو زامل

انغام حسام ابو سالم
عايشة ماجد ابو سالم

نورهان اديب بزيع
اسالم عاطف بياطرة

ايات سامي حسن
اميمة كمال حسني
انيسة زياد حسني
غزالة عمر خطاب

مريانا عاصم- قدورة زعبي
نور نادر زيداني

يوسف عدنان سليمان
رزق سهيل شموط

سندس انور عابد
سجى محمد عبد اخلالق

حسني محمد عشي
علوان صالح علوان

مرمي سعيد عودة
احالم فالح عيلة

توجان محمد نفافعة

ديانا محمود هيب
مرح زهير واكد

صالح خالد ابو احمد
جنوان عفيف ابو امنة

االء عدنان ابو قرطومة
اميان ياسني حمودة

خديجة قاسم حمودة
غسان عادل حواري
تهليل باسم درواشة

حمدة عبد الوهاب زعبي
شهد سيد احمد

سندس احمد صابريني
عبد املؤمن سعيد دخان

حمزة اسحق قويدر
علي زياد بدرة

خلود جمال كرمي
شيرين حسام ابو ناجي

التربوي  التجريب  انتظار طويل مت إصدار كتاب  بعد 
"اشراقة  بعنوان  הניסויי"  "ספר  العبرية  باللغة 
مدنية – זריחה אזרחית" من قبل وزارة املعارف 
الكتاب  هذا  التربوية.  واملبادرات  التجريب  قسم   –
خالل  املدرسة  في  التربوية  التجربة  ويحلل  يوثق 
التربوي  التجريب  10 سنوات، وهو أول كتاب حول 
جتريبية  ثانوية  ملدرسة  املعارف  وزارة  تصدره 
وفريدا  كبيرا  تربويا  اجنازا  الكتاب  هذا  ميثل  عربية. 
وميكن جلهاز التربية والتعليم اإلستفادة منه، ويعتبر 

كذلك مفخرة للمدرسة وتاريخها. 
وسيتم الحًقا االحتفال الرسمي بإصداره.

كتاب التجريب
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اجلائزة  على  املدرسة  في  الكيمياء  فرع  طالب  حاز 
كيمياء"  لدينا  "يوجد  القطرية  املسابقة  في  االولى 
الكيماويه  املشاريع  وعلى  املشاركني  عدد  على 
العلمية التي قدمت. كما احتلت املدرسة املرتبة الثالثة 
قطريا في مسابقة افضل فيلم علمي قصير. اضافه 
علمي  ملصق  افضل  مسابقة  في  الثالثة  املرتبه  الى 
وقد  الكيماوية.  والصناعة  الكيمياء  مواضيع  حول 

شاركت في هذه السابقة العلمية املئات من املدارس 
اليهودية والعربية.

يشار إلى أن األفالم الفائزة التي شاركت في املسابقة 
داييت، جهد  الدفيئة، كوال  كانت تدور حول "تأثير 
أّما  غرابة"،  األكثر  السائل  املاء  اخلارجي،  السطح 

امللصق الفائز فكان يدور حول نبتة البصل.
بإشراف املعلمة د. عبير عابد واالستاذ باسم سمارة.

من  طالبًا  عشر  اثنا  حصل 
اجلليل  مدرسة  خريجي 
على  الناصرة  في  التجريبية 
طالب  لكل  كاملة  دراسية  منحة 
العلوم  معهد  في  للدراسة 
أكبر  -التخنيون.  التطبيقية 
على  املقبولني  الطالب  من  عدد 
منذ  العربي  الوسط  مستوى 
خلت.  سنوات  قبل  املنحة  إنشاء 

تقدم هذه املنحة ضمن إطار برنامج الشبيبة العربية 
املتميزة )נ.ע.מ - נוער ערבי מצטיין(.

ضمن  املنحة  على  حصل  وقد 
زياد  أزهار  املباشر:  املسار 
غنيم،  محمد  ميمنة  حريري، 
وأسماء  دبور،  زياد  زينب 
بينما  مصاروة.  أحمد 
زياد  الطالب:طارق  حصل 
سعيد  محمد  حريري،  أبو 
إسماعيل، منار محمود بياطرة، 
مجد  دراوشة،  باسم  أحمد 
ضرار ناصر، روان عبد الكرمي زعبي وأسماء صالح 

حسني على منحة ضمن مسار السنة التحضيرية.

للمسابقة  الشباب  للمبادرين  الطالبية  املجموعة  تأهلت 
منطقة  من  مدرسة   22 عن  يزيد  ما  بني  من  القطرية، 
اجلليل األسفل، التي ستقام في شهر أيلول حتت عنوان: 
"املبادرون الشباب يصنعون األعمال"، حيث سيتم فيها 

اختيار مدرستني للمشاركة في املسابقة النهائية.
األخيرة،  اآلونة  في  الشباب  املبادرون  يعكف  كما 

منتوجهم  من  اجلديد  اجليل  تطوير  على 
الذي أطلقوا عليه اسم "بولر" وهو منتج 
الكتب  صفحات  على  للسيطرة  يستخدم 
املسابقة  في  عرضه  ليتم  القراءة،  أثناء 

النهائية.

اجلائزة األولى في مسابقة الكيمياء القطرية ملدرسة اجلليل التجريبية

طالب املدرسة يسطرون اجناًزا غير مسبوق في تاريخ املدارس العربية

املبادرون الشباب يـتأهلون للمسابقة القطرية
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لطالب  مفتوحا  يوما  املدرسة  نظمت 
الثواني عشر واخلريجني، وشارك في 
والعديد  االكادميي  االحتاد  اليوم  هذا 
التربوية والتعليمية من  من املؤسسات 

املعاهد واملؤسسات املختلفة.
أمينة  املستشارة  تنظيمه  على  أشرفت 

عمري.

نتـائج 
مســابقة اللغــة العربيـــة 

أعلنت مدرسة  العربية  اللغة  امتدادا ملسابقة 

عن  الناصرة   - الثانوية  التجريبية  اجلليل 

فاز  حيث  العربية,  اللغة  مسابقة  نتائج 

باملرتبة األولى طارق سليمان - الثاني عشر 

أصالة  نصيب  من  كانت  الثانية  املرتبة  )أ(, 

أبو أحمد- الثاني عشر )أ(, بينما فازت مرمي 

الثالثة.  باملرتبة  )أ(  عشر  احلادي  سليمان- 
مبروك للفائزين

احتفال الربيع -
فصل التجدد، اخلير، 

العطاء واحملبة
مببادرة مجلس الطالب وإشراف املعلمة ميادة 
 21/3/12 األربعاء  يوم  املدرسة  أقامت  هيب، 
وبدء  الثاني  الفصل  نهاية  مبناسبة  احتفاال 
والعطاء  واخلير  التجدد  فصل   – الربيع  فصل 

واحملبة.
املختلفة  التضييفات  تناول  البرنامج  شمل 
والتي ساهمت بها كافة الصفوف، وذلك خالل 
الفرصة. ومن ثم توجه كافة الطالب إلى امللعب 
حيث  والفرحة  البهجة  فقرة  في  للمشاركة 
شارك اجلميع بصف “السحجة والدبكة” على 

أنغام املوسيقى. 

يوم التوجيه املهني
في مدرسة "اجلليل"
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أمسية احتفالية للطالب املوهوبني
في  املوهوبني  الطالب  جمعت  احتفالية  أمسية  تنظيم  مت 
كافة  من  واملتميزين  املوهوبني  مركز  وطالب  املدرسة 
تربوية  وشخصيات  ذويهم  جانب  إلى  الناصرة،  مدارس 
فنية  ثقافية،  فقرات،  عدة  االمسية  هذه  شملت  هامة، 

وإبداعية متنوعة.
استيته  آيات  املركزة  األمسية  برنامج  إعداد  على  أشرفت 
وتولّى  زيد،  أبو  ورنا  مييني  غادة  الصفوف  مربيات  مع 
وفراس  حسن  مصباح  املوهوبان  الطالبان  احلفل  عرافة 
وزارة  ممثلي  من  كّل  األمسية  في  شارك  كما  مصاروة. 
رئيسة  حجازي،  خالد  األستاذ  املدرسة  مفتش  املعارف، 
بلدية  عن  وممثلون  جرايسي  راوية  املوهوبني  عنقود 
البلدية  عام  ومدير  زّياد  مصباح  النائب  ومنهم  الناصرة 
إلى  املعارف سامية بصول  راجي منصور، ومديرة قسم 
املدرسة  ومعلمات  معلمي  وطاقم  املدارس  مدراء  جانب 

ومركز املوهوبني واملتميزين.

نتاج  ثقافية من  فنية  أمسية  التجريبية  اجلليل  أحيت مدرسة 
إليها  الناصرة،بادر  في  والفنون  الثقافة  دارة  في  معلميها 
األستاذ فيصل طه - مدير املدرسة واملستشارة رائدة حسن، 
وكان الهدف منها فتح املجال أمام معلمي املدرسة للتعبير عن 

مواهبهم الدفينة واملتميزة وعرضها أمام زمالئهم.
فوتوغرافية  لصور  مبعرض  األمسية  من  األول  القسم  بدأ 

التقطتها عدسات املعلمني والعاملني في املدرسة، 
وهم: املعلمة حنان قاسم، األستاذ بشار ضاهر، 
كما  جحوش،  ميساء  واملعلمة  بطو،  مالك  الزميل 
علي  عايد  لألستاذ  مخطوطات  املعرض  ضّم 

الصالح.
تولى  والتي  األمسية  من  الثاني  القسم  شمل 
واألستاذ  حسن  رائدة  املستشارة  عرافتها 
غصوب سرحان فقرات فنية ثقافية وأدبية، نذكر 

منها:
- خواطر متميزة من كتابات مدير املدرسة األستاذ فيصل طه.
- قراءات شعرية بصوت نائب املدير األستاذ عبد الفتاح حسن.
- مقطوعة عزف على البيانو من أستاذ العزف في دارة الثقافة 

ابراهيم زهر.
- شعر للمعلمة قمر غنيم.

- حوارات شعرية للمعلمتني نظيرة طه وميساء جحوش.

أمسية فنية ثقافية من نتاج املعلمني في دارة الثقافة والفنون
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أسبوع الصحة في مدرسة 
اجلليل التجريبية

املدرسة  قامت  الصحة"  "اسبوع  عنوان  حتت 
بالصحة،  اخلاصة  الفعاليات  من  العديد  بتنظيم 
القيش-  قضماني  محسنة  د.  باشراف  وذلك 
التدريسية،  الهيئة  مع  بالتعاون  الصحة  مسؤولة 

وقد  الطالب،  ومجلس  املدرسة،  موظفي 
القى هذا األسبوع جناًحا كبيًرا، ومشاركة 
فّعالة من قبل الطالب.ويأتي البرنامج ضمن 
موضوع "سنة الصحة" الذي أولته وزارة 
العام،  هذا  خاًصا  اهتماًما  والتعليم  التربية 
وتضمنت فعالياته محاضرات توعوية حول 

الصحة.

سبعة طالب من العاشر )ج1( 
يحصلون على شهادة تقدير من 

مفتشة العلوم والتكنولوجيا
وذلك لبنائهم ألعاًبا تعليمية متميزة في موضوع 
"جودة الهواء حولنا" الذي تشرف عليه املعلمة 
الطالب على عالمة  عرين خمايسي. كما حصل 
100 في الوحدة الثانية في موضوع علوم البيئة.

تهنئة عطرة
للطالبة وصال ابو احمد

)الصف احلادي عشر أ(
وذلك حلصولها على املرتبة الثانية في 
سباق احلقل- التصفيات التمهيدية في 

لواء الشمال
نتمنى لها دوام التقدم والنجاح 

تهنئة عطرة
للطالب أمني ابو ديه

)الصف الثاني عشر د(

وذلك حلصوله على املرتبة الثالثة جليل 
18-17 في سباق الناصرة

نتمنى له دوام التقدم والنجاح
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البلدية-  الثانوية  اجلليل  مدرسة  من  وفٌد  قام 
TIMEMUN- مؤمتر  في  باملشاركة  الناصرة 

 The Israel Middle East Model United
Nations وهو مؤمتر منوذجي لألمم املتحدة. ُعقد 
في   )AIS( األمريكية  العاملية  املدرسة  في  املؤمتر 
19.2.2012 حتّى  تاريخ  يهودا"، وذلك من  "إيفن 
طالب   500 يقارب  ما  املؤمتر  ضمَّ   .21.2.2012
وطالبة من جميع أرجاء البالد، عرًبا ويهوًدا وأجانب 
وقضايا  مواضيع  وناقشوا  مختلفة  دوال  مثّلوا 

شبيه  منوذجي  إطار  في  االجنليزّية،  باللّغة  متعدِّدة 
في بحث القضايا في هيئة األمم املتّحدة.

طالب   10 من  مؤلًفا  اجلليل  مدرسة  وفد  وكان 
وطالبات من صفوف العاشر واحلادي عشر، وهم: 
يارا صبيحات، عبد احلميد دراوشة،  ليلى شتيوي، 
معتز استيتي، ليانا لوباني، احلسن بدر، يارا زعبي، 
مبرافقة  أحمد،  أبو  ومعتصم  هيب  آية  عوده،  سالي 

املعلمة بثينة بشارات.

مدرسة اجلليل الّثانوية 
الّتجريبّية حتصد جوائز 
كتابة اإلنشاء اإلبداعي

التّوالي، حتصد ثالث طالبات من  الثّانية على  نة  للسَّ
املدرسة جوائز مسابقة كتابة اإلنشاء اإلبداعي، وهي 
مّجاني  اشتراك  مع  نّقالة  حواسيب  ثالثة  عن  عبارة 
حتت  املسابقة  متَّت  االنترنت.  شبكة  في  سنة  ملدَّة 

"بليفون"  شركة  رعاية 
إبراهيم،  وصندوق 
بالتّنسيق مع بلدّية النّاصرة 
أّما  فيها.  املعارف  وقسم 
: الّطالبة غدير  الفائزات فهنَّ
)م(،  العاشر   - عوايسي 
 – سعدي  رشا  الّطالبة 
العاشر )أ(، والّطالبة إسراء 

دّخان- العاشر ) أ1(. 

وفّد طالبي من 
اجلليل التجريبية 
يشارك في مؤمتر  
TIMEMUN
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محاضرات ونشاطات في 
PDS إطار منوذج

 ،PDS التدريبات والتطبيقات بنموذج  إطار  ضمن 
التابع  وإرشاد"  تعليم  "تعلم،  قسم  من  لطالب 
املرشدة  بإشراف  حيفا،  جامعة  في  التربية  لكية 
سهى عواد - فرح، قام طالب جامعة حيفا، بتنفيذ 

املشروع السنوي - مشروع الصحة.
وقد هدف املشروع الذي مّت تنفيذه على مدار يومني 
الوعي  زيادة  إلى  املدرسة(  موقعي  )في  منفصلني 
الصحي لدى الطالب، تعزيز وتثبيت مفهوم اللياقة 

البدنية،والتغذية السليمة.

الثانوية  اجلليل  مدرسة  طالب  من  ثالثة  شارك 
عمري  سلمى  وهم:   ، الناصرة  في  التجريبية 
وليانا لوباني ومعتز استيتي في مؤمتر املناظرة 
الرابع  بني  ما  الفترة  في  اقيم  والذي  اسيا  لدول 
)مايو(  ايار  من  والعشرين  السابع  وحتى  عشر 
وتايالند.  وبانكوك  باتايا  في  وذلك   ،  2012
منصور  نورا  املربية  مع  الطالب  سافر  حيث 
في  االول  املناظرة  نادي  بتأسيس  قامت  التي 
املدرسة ، وقامت بتدريب الطالب على مدار السنة 
الوفد هناك مدة تقارب  الدراسية احلالية. ومكث 
 ، باتايا  االسبوعني في جامعة "ثاماسارت" في 
حيث التقوا مع طالب اخرين من دول وحضارات 
مختلفة ، وقاموا بتمثيل وعرض ثقافتهم العربية 

الفلسطينية هناك. 

وفد من مدرسة اجلليل بالناصرة يشارك مبؤمتر في "تايالند"
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الناصرة،  واملقدسة،  املباركة  املدينة  إلى  نرحب حضوركم 
األمومة  إلى حضن  إليها،  البشارة، عاصمة اجلليل.  مدينة 
ومحبة،  أبّوة  النابض  قلبها  دواخل  إلى  حضنها،  الدافئ، 
املجاورة،  املَُهّدمة  القرى  من  شعبها،  أبناء  ُمَهّجرو  التصق 
البلدة  هذه  صفورية.  وبلدة  املجيدل  قرية  معلول،  كقرية 
رغم  أنسى،  لن  أبدا  وإياها  أتوق،  وإليها  انتمي  إليها  التي 

قانون النكبة اجلائر.
للحقائق  املقتنص  والسخرية  للعنف  املثير  القانون  هذا 
واألفكار  للمشاعر  الذي  اإلنساني  للحضور  التاريخية، 
باآلخر  ولالعتراف  لإلحرام  لإلصغاء،  وللنقاش،  الٍغ، 
مانع. قانون النكبة يحّرم األحالم، أحالم شعب كامل، وهل 

ُتصاَدر األحالم؟
حضرة رئيس الدولة, 

والفريدة  باسمها  الفريدة  الصامدة،  املدينة،  هذه  من  أنا 
تكافح  زالت  ما  عاًما،  أكثر من ستني  بنوعها. مدينة، وبعد 
املستقبل  اُفقها وتطوّرها.  أجل حق وجودها، مكانتها،  من 
مدينة  حقيقية،  سياحة  مدينة  تكون  ألن  ُوجهتها  الزاهر 
ثقافة إنسانية راقية، مدينة مساواة للتربية والتعليم الرحب 
أكادميي  تعليم  إلى  الطامحة  السياسي،  اللّوث  من  اخلالي 
عاٍل ليصبح مركزا للسالم وحلياة مشتركة الئقة وحقيقيّة.

حضرة الرئيس،
وإلى  للسالم،  تّواقون  جميًعا  واآلخرون  الطالب  هؤالء 
الكراهيّة  رواسب  من  نقيّة  إنسانية  وتربية  نيّر  مستقبل 

واخلوف.

التي  الكراهية  تلك  بالكراهيّة،  ملّوث  اإلسرائيلي  املجتمع 
تلّظوا  الذين  الفلسطينينّي  األطفال  مبأساة  طرًبا  تراقصت 
قاتل.  حياة  حادث  في  طرق،  حادث  في  وموًتا  حرًقا 

الكراهيّة تولّد كراهيّة كما العنف يولّد عنًفا.
سياسة التمييز أتلفت ومّزقت النسيج االجتماعي اإلنساني 
العدل  وأعدمت  والبطالة،  الفقر  وعّمقت  الدولة،  في 

االجتماعي.
العدل  لتحقيق  الشرعيّة  القابلة  هو  العادل  السالم 
االجتماعي واملساواة غير املشروطة وإلى حياة دميقراطية 

شاملة وحقيقيّة.
اجلمهور الكرمي, 

التربية تعني أن تعيش التربية، أن تتحّدث تربية، أن تفّكر، 
أن حتلم تربية. أن تغرق كلّك في مياهها. أن تقفز وإياها إلى 
األعالي، إلى اآلفاق الواسعة. التربية أن تتحّرك وحتّركها، 
الدافعيّة  وتثير  األدمغة  وتعصف  الّسبات  توقظ  أن 
واألحاسيس، أن تنكشف لتجارب اإلنسانية املتنّوعة، وأن 
تطلق العنان للقدرات اإلنسانيّة الكامنة، أن تبني أهرامات، 
أن تغيّر عادات، وتبحث عن طرق وأدوات وأفكار وعن قادة 

تربوّيني.
التربية تعني أيًضا، أن تؤمن بها كطريق للتجديد، لإلبداع، 
الرؤى  لتجسيد  للتفاؤل،  للبحث،  لالنفتاح،  للتغيير، 
واألفكار. باختصار، التربية هي أن جتّرب وجتّرب وجتّرب 

مبحبّة وفقط مبحبّة. 
شكًرا والسالم

كلمة األستاذ فيصل طه - مدير املدرسة امام رئيس الدولة بتاريخ  20/2/2012

مدرستنا في اإلعالم العبري



مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية – الناصرة

28

من يوميات املدرسة للعام الدراسي 2011/2012
Digital Story Swap بني طالب صف احلادي عشر  23/9/11-19  - ورشات عمل مشتركة ضمن برنامج 

املوهوبني في مدرستنا مع طالب مدرسة "عيروني ه�" في حيفا.
- لقاء مع أهالي طالب صف العاشر املوهوبني.  30/9/11

- مشاركة مجموعة من طالب ومعلمي املدرسة في زيارة أضرحة شهداء هبة أكتوبر.  1/10/11
الله  رحلة املعلمني الى رام   22-23.10.11 - بداية لقاءات مسائية مع أهالي طالب صفوف العاشر.   5/10/11

بإشراف جلنة العمل.
التقليدية مبشاركة طالب احلادي عشر والثاني عشر. 28/10/11  - مسيرة املدرسة 

29/10/11  - احياء الذكرى ال55- ملجزرة كفر قاسم وذلك بالسفر الى مدينة كفر قاسم.
31/10/11  - حملة "أطرق الباب" لطالب العواشر.

التقليدية مبشاركة طالب صفوف العاشر الى منطقة الشمال )نهر األردن(. 2/11/11  - مسيرة املدرسة 
الثاني عشر. 3/11/11  - مشاهدة مسرحية )حّرة( في مركز محمود درويش مبشاركة طالب 

4/11/11  - زيارة ألطفال مشافي الناصرة من قبل طالب فرع املسلخ وذلك مبناسبة عيد األضحى.
الثاني عشر الى ايالت ملدة أربعة أيام. 25/11/11-22 - رحلة طالب 

25/11/11  - توزيع الشهادات الشهرية على أهالي طالب صفوف العاشر واحلادي عشر.
29/11/11  - عرض مسرحية "سحماتا" لطالب صفوف العاشر.

أواخر شهر 11/11  - انتخاب مجلس قيادة طالبية وانتخاب الطالب وسيم طه رئيسا للمجلس.
التقليدية مبشاركة طالب فرع املسلخ الى منطقة الشمال )نهر األردن(. 2/12/11  - مسيرة املدرسة 

الثاني عشر. 3/12/11  - توزيع الشهادات الشهرية على أهالي طالب صفوف 
9/12/11  - مشاهدة العرض الفني "حوض النعناع". 

17/12/11-12  - أسبوع الصحة.
14/12/11  - مشاهدة العرض املسرحي "اجلذور".

מב"ר. 20/12/11  - محاضرة للمربية ايات استيته امام مدراء مدارس املدينة حول جناح صف 
21/12/11  - عرض مسرحية "خيوط النور".

الثانويني العرب وذلك في قاعة املدرسة. Access للطالب  – استقبال السفير األمريكي ضمن برنامج   22/12/11
– احتفاالت صفية بإشراف مجلس القيادة الطالبية واملعلمة ميادة هيب وبالتعاون مع املعلمني.  23/12/11

– وجبة غداء احتفالية ملعلمي املدرسة بإشراف جلنة العمل.  23/12/11
3 طالبات على حواسيب نقالة من شركة بيلفون وذلك ضمن مسابقة اإلنشاء. – حصول   9/1/12

الثانية من أوملبيادة الكيميادة في التخنيون. 8 طالب في املرحلة  – مشاركة   18/1/12
– حيفا. 10م مع صف املوهوبني في مدرسة ليوبك  – بداية مشروعFace To Faith  لطالب صف   21/1/12

الثاني عشر. – اختتام مشروع "نحو صداقة وزوجية بال عنف" لطالب الصف   31/1/12
– مشاركة املدرسة في املؤمتر القطري "شباب في ضائقة"، عرض صور "عيني عليكي يا بلدي".  31/1/12

 1/2/12 – بداية برنامج Debate" – حوار بني ثقافات" باللغة اإلجنليزية. 
– انطالق مشروع "جسور" ملجموعة من طالب صفوف العاشر.  1/2/12

الثانوية ضمن برنامج "حوار عبر السينما". – زيارة طالب فرع اإلعالم الى مدرسة زفولون   1/2/12
הד החינוך – نشر تقرير باللغة العبرية عن املدرسة وبرامجها املتعدد واملتميزة في مجلة   1/2/12

التقييم لصفوف العاشر  – بداية جلسات   1/2/12
الثانية. – املشاركة في املرحلة األولى من أوليمبيادة الفيزياء وانتقال ثمانية طالب الى املرحلة   7/2/12

التقييم لصفوف احلادي عشر  – بداية جلسات   8/2/12
– Youth Talk" للطالب املوهوبني في بث مباشر مع طالب مدرسة من  – بداية برنامج "كالم الشباب   8/2/12

والية أالسكا األمريكية باشراف املعلمة بثينة بشارات
12ج بالبطولة. الثاني عشر وفوز  – انتهاء دوري كرة القدم لطالب صفوف   10/2/12

מב"ר امام طاقم مدرسة ابن سينا اإلعدادية وطالب جامعة حيفا. – عرض برنامج جناح جتربة صف   14/2/12
11م باشراف املدرب محمد منصور. 10م،  – البدء بتفعيل دورة شطرجن لطالب صفوف   15/2/12



الفوج الستون - الثاني عشر لعام 2012/2011

29

– عرض فنّي لفرقة موال امام طالب العاشر واحلادي عشر.   17/2/12
– توزيع شهادات النصف األول على أهالي جميع طالب املدرسة  18/2/12

TIMEMUNباللغة اإلجنليزية من قبل مجموعة طالب من صفوف العاشر  – املشاركة في مؤمتر    19-21/2/12
واحلادي عشر  في مدينة ايفن يهودا ومشاركة مدارس عربية ويهودية مبرافقة املعلمة بثينة بشارات.

الثقافي. – لقاء طالبي مع رئيس الدولة شمعون بيرس في مركز محمود درويش   20/2/12
– عرض فني لفرقة ترشيحا املوسيقية.   24/2/12

– כזה ראה והתחדש" من قبل وزارة املعارف ومعهد  – اصدار كتاب أكادميي باسم "كهذا انظر وجِدّد   27/2/12
بروكدل. يتضمن الكتاب بحثا عن مدرستنا كمدرسة ناشرة للتجربة التربوية. 

التقليدي.  – املشاركة في برنامج واحة السالم   27-29/2/12
– مسابقة الكيميادة القطرية  28/2/12

– عرض مسرحية "املستورة" لطالب املدرسة.   28/2/12
– عرض مسرحية "البيت".   1/3/12

– عرض مسرحية "السجني".   8/3/12
– "اليوم املفتوح" لطالب الثواني عشر واخلريجني، ضمن برنامج التوجيه املهني.   9/3/12

– بداية دورة خاصة لزيارة القرى املهجرة مبشاركة معلمني من املدرسة )56 ساعة(  11/3/12
– يوم االعالم مبشاركة طالب فرع اإلعالم في مدارس املدينة.    16/3/12

– بداية عرض برامج املدرسة امام طالب التواسع في املدينة.    17/3/12
– احلصول على مراتب متقدمة في مسابقة "يوجد لدينا كيمياء".   19/3/12

– اختتام استكمال املعلمني )60 ساعة( مبوضوع "تطوير شخصية املعلم".   20/3/12
 .PDS – برنامج صحي من اعداد طالب جامعة حيفا املتدربني في املدرسة ضمن برنامج   20/3/12

– فصل التجدد واخلير والعطاء واحملبة، بإشراف مجلس الطالب واملعلمة ميادة هيب.  – احتفال الربيع   21/3/12
– رحلة الوداع لطالب الثواني عشر.   23/3/12

– يوم رياضي لطالب املدرسة في فرع املسلخ.   23/3/12
– זריחה אזרחית" من قبل  – اصدار كتاب التجريب التربوي باللغة العبرية بعنوان "اشراقة مدنية   28/3/12

وزارة املعارف. هذا الكتاب يوثق ويحلل التجربة التربوية في املدرسة خالل 10 سنوات.
– رحلة الوداع لطالب الثواني عشر فرع املسلخ.  29/3/12

– احياء ذكرى يوم األرض.   30/3/12
– رحلة املعلمني الى برلني وبراغ من اعداد جلنة العمل  1/4/12

2012/2013 – بداية التسجيل لصفوف العاشر للسنة الدراسية القادمة   2/4/12
27/4/12 - مشاهدة مسرحية اخلريف.

27/4/12 - أمسية اليوم املفتوح مبشاركة اجلامعات واملعاهد، بإشراف املستشارة أمينة عمري.
28/4/12 - امسية احتفالية للطالب املوهوبني مبشاركة االهل.

9/5/12 - بداية عروض املجتمع املدني لطالب صفوف العاشر امام االهالي.
13/5/12 - زيارة طالبية الى جامعة النجاح في نابلس.

الثقافات. 27/5/12-13 - وفد طالبي الى تايلند للمشاركة في برنامج حوار بني 
– كونسيرت موسيقي امام طالب املدينة باللغة االجنليزية في مركز محمود درويش.  17/5/12

– اختتام مشروع ميخائيل لطالب العاشر.  19/5/12
الثقافة والفنون- الناصرة. 1/6/12  - امسية فنية وادبية ملعلمي املدرسة في دارة 

– مشاركة املبادرين الشباب في مسابقة منطقية وتاهل املدرسة الى املرحلة النهائية.  3/6/12
– رحلة املعلمني الى متنزه تل القاضي.  8/6/12

-18/6/12 حفل تخرج الفوج الستني- الدفعة االولى.
الثانية. – حفل تخرج الفوج الستني- الدفعة   23/6/12

كل عام وانتم بخير

قامت بإعداد هذا العدد من املجلة: املعلمة رمي فايد
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