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جناحنا ليس باألمر العادي واملألوف
احلب  دافق  العطاء،  عريض  املنبع،  عميق  الصدر،  رحُب  الصرح  هذا 
منه نستمد الرؤى ونحقق النجاحات ونشق الطريق ونسعى من هذه 

األبعاد الى األمام.. الى االعالي.
أن تخرج هذه الكوكبة النصرواية اجلليلية الكبرى، املتألفة واملؤلفة 
 263 طالب:   433( املنتصبة  والقامات  املرفوعة  الهامات  مئات  من 

طالبة و170- طالب( انه ليس باألمر العادي.
أن ينطلق في يوم الفرح هذا مئات الصبايا )أكثر من ثلثي اخلريجني(، 
وفي  ون��ور  علم  تيجان  رؤوس��ه��ن  وعلى  البهي  الفضاء  ال��ى  احل��رائ��ر 

عيونهن بريق التحدي واالمال، انه ليس باالمر العادي.
واحملبة  التسامح  قيم  العظيم  التربوي  الصرح  هذا  اج��واء  تسود  ان 
ان  االمومة،  ودف��ئ  االب��وة  عطف  املعاملة،  ورق��ة  واالحترام  والتآخي 

يسود هذا االنسجام للمتنوعني املغايرين، انه ليس باالمر العادي.
ان تهاب احلسد من كسب العديد من اجلوائز اعترافا وتقديرا لنجاح هذا البيت العلمي التربوي من 
القطري وان  البالد، وان ترتفع في نتائج البجروت فيما يفوق املعدل  التربوية في  ارقى املؤسسات 
تصبح مدرسة يتعلم من جتربتها االخرون من مدارس ومعاهد علمية، انه ليس باألمر املألوف، انه 

ليس باالمر العادي.
سر هذا النجاح كامن في انسان هذا البيت، في اسرته التربوية، كامن في ارادتنا.

 
أردنا نحن األسرة التربوية:

أن ُنطّيب عيشنا فطّيبناه، بكم طّيبناه
أن نحسن أداءنا فحّسّناه،  

أن نحول عبء الهّم الى انطالق الِهمم فحولناه.

انها اإلرادة وليس القدرة لوحدها. 
انه اإلصرار وليس القرار لوحده. 

انها املشاركة الفعالة وليس القائد الفرد لوحده.
 انها الرؤيا احلادة وليس الرغبة لوحدها. 

انها الرغبة اجلامحة وليس النوايا لوحدها.

على  اإلبتسامة  نرسم  املُبتغى.  ونيل  اآلم��ال  حتقيق  نحو  ننطلق  وطاقة  حباً  املضيئة  الّشحنة  بهذه 
أكثر بريقاً، ودموع األهل  األبناء  الطلبة، وعلى ُمحّيى األمهات واآلب��اء، وجنعل عيون  األبناء  وجوه 
أكثر فرحاً. وكّل في مزيجه يرنو الى حتقيق املنى ونيل االماني وفض الفضاء دون أن ننسى أرض 

الوطن، ناسنا وأهلنا، بل بهم ننطلق واليهم حبنا وكل القبالت الدافئة الناعمة.
مبروك يا أزاهر

 فيصل طه
مدير املدرسة          
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عام احلصاد
عام حصد اجلوائز

متيّز هذا العام الدراسي 2013/2012 بنيل العديد من اجلوائز وحتقيق الكثير من اإلجنازات. هذه االجنازات هي 
تتويج جلهود جّمة بذلها اجلميع من معلمات، معلمني، موظفني، طالب والقائمني على هذا املعهد التربوي التعليمي.

لقد حصلنا على:
1. جائزة التربية من وزارة املعارف في لواء الشمال على جودة التدريس، والعمل اجلماعي بروح الفريق، ودعم 
املعلم، واملبادرات التربوية ومشروع املجتمع املدني، ووحدة البجروت في موضوع املدنيات اخلاصة مبدرستنا، 
وخلق جو تربوي داعم ومريح خاٍل من العنف معمقاً للحب والتسامح، وعلى تقدم التحصيل العلمي في املدرسة 

واحملافظة على نزاهة االمتحانات وجودة التقييم العلمي.

2. جائزة التربية من حركة التربية في اسرائيل على اجلهد اجلماعي للعمل التربوي في املدرسة، وعلى دمج 
البحث العلمي في العملية التعليمية، وتلبية حاجات الطالب في اختيار مواضيع البحث وتطبيقها علميا.

3. ارتفاع نسبة وعدد الناجحني في امتحانات البجروت الى 236 طالبا، ما يوازي 61% من طالب املدرسة. 
وهذه النسبة أعلى من املعدل القطري في البالد، واألعلى في تاريخ املدرسة.

4. جناح جميع طالب صف مبار - מב"ר في امتحانات البجروت )26 طالبا(، اي نسبة 100% للمرة الثالثة 
على التوالي، وهذه النتيجة هي األعلى لصف מב"ר في البالد.

لفتح صف  بادرنا  لقد  الشمال يهودا وعربا.  لواء  املوهوبني على مستوى  الطالب  من  األول  الفوج  تخرج   .5
في  يوجد  اليوم  الصف.  هذا  طالب  بتخرج  نحتفل  سنوات  ثالث  وبعد  واآلن   ،1.9.2010 في  للموهوبني  عاشر 

املدرسة ثالث صفوف للموهوبني من العاشر حتى الثاني عشر.

"אבני ראשה" ووزارة املعارف كواحدة من خمس مدارس في الدولة  معهد  قبل  من  مدرستنا  اختيار  مت   .6
إلجراء عملية توثيق شاملة يوميا وطيلة هذا العام لنشاطاتها وفعالياتها التربوية والتعليمية بكل وسائل التوثيق 
التربوي  العمل  في  النجاح  مبادئ  واستخالص  املُميّزة  جناحاتها  من  والتعلم  الدراسة  بهدف  واملكتوبة،  املرئية 

وإلفادة املعاهد األكادميية التعليمية واملدارس التربوية من هذا النجاح املُوثق على مستوى الدولة والعالم.

7. حصول فرع احلاسوب في املدرسة على نتائج ممتازة في البجروت وذلك ضمن افضل 20 مدرسة في البالد.

اضافة الى حصول املعلمة د.عبير عابد على جائزة "طرامب" كمعلمة متميزة.

وهذه اإلجنازات تضاف الى ما سبقها وهي عديدة من جناحات واجنازات في السنوات املاضية )جائزة التربية 
ملدير املدرسة، جائزة التربية لطاقم التجريب التربوي، جائزة التربية عن التعايش من منظمة املعلمني، جائزة 
التربية جلودة البيئة من وزارة البيئة واملعارف على املستوى القطري ومركز تعليمي لبث التجربة وبناء وحدة 

تعليمية خاصة باملدرسة عن املجتمع املدني في موضوع املدنيات كوحدة ثالثة(. 
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ابعث لكم أحبائي وأبنائي حتية مضّمخة  بالعطر والياسمني مبناسبة تخرجكم امليمون. 
لقد قامت بيننا رابطة أثق أنها لن تنفك مهما أبعدتكم عنا األيام اآلتية، وستبقى فترة 
الثالث سنوات التي مكثتم خاللها بيننا في مبنى املدرسة ومالعبها وأروقتها وأفنيتها 
ستبقى  شقاوات...  من  منكم  بدر  وما  صداقات،  من  خاللها  كونتم  وما  وساحاتها، 

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 احلادي والستني

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات

للمعلمة غدير غميض
حلصولها على اللقب الثاني من جامعة حيفا في موضوع اللغة العربية

للمعلمة نادره لوباني
حلصولها على اللقب الثاني من كلية اورانيم في موضوع ادارة مؤسسات تربوية

للمعلمة سهام عمري
حلصولها على اللقب الثاني من جامعة حيفا في موضوع اللغة العربية

لالستاذ عمر سليمان
 حلصوله على اللقب الثاني من كلية اورانيم في موضوع تدريس الفيزياء

للمعلمة  عائشة حبيب الله
حلصولها على اللقب الثاني من جامعة حيفا في موضوع

مدن ديجيتالية، احلوسبة  في جهاز التربية والتعليم



]אמור: הלוואי שהייתי נר בחשכה[כשאתה מהרהר באחרים הרחוקים, חשוב על עצמך]חשוב על אלה שאיבדו זכותם למילים[כשאתה נותן דרור לנפשך בהשאלות, חשוב על זולתך]יש מי שאינו מוצא מקום לשינה[כשאתה ישן ומונה את הכוכבים, חשוב על זולתך]אל תשכח את עם-האוהלים[כשאתה שב אל הבית, ביתך, חשוב על זולתך]אל תשכח את מי שיונק מי עננים[כשאתה משלם את חשבון המים, חשוב על זולתך]אל תשכח את שוחרי השלום[כשאתה מנהל את מלחמותיך, חשוב על זולתך]אל תשכח את מזון היונים[כשאתה מכין את ארוחת הבוקר שלך, חשוב על זולתך

ر بغيرَك  ر بغيرَك ]ال َتْنَس قوَت احلمام[ وأنَت ُتِعدُّ فطورك، فكِّ ر بغيرَك ]ال تنس َمْن يطلبون السالم[ وأنَت تخوُض حروبَك، فكِّ ر بغيرَك ]َمْن يرَضُعون الغماٍم[ وأنَت تسدد فاتورَة املاء، فكِّ ر بغيرَك ]ال تنس شعب اخلياْم[ وأنَت تعوُد إلى البيت، بيتَك، فكِّ ر بغيرَك ]ثّمَة َمْن لم يجد حّيزًا للمنام[ وأنت تنام وُتصي الكواكَب، فكِّ هم في الكالم[وأنت تّرر نفسك باالستعارات، فكِّ ر بنفسك ]َمْن فقدوا حقَّ محمود درويش]ُقْل: ليتني شمعُة في الظالم[وأنت تفكر باآلخرين البعيدين، فكِّ

מחמוד דרוייש

فكر بغيرك
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شاركت املدرسة في سوق عروض שוק 
תוצרים، حيث تضمن عرض منتوجات 
من  حقيبة   )1 م��ث��ل:  ال��ت��رب��وي  التجريب 
ق���م���اش م���رس���وم���ة مب����ودي����ل ال��ت��ج��ري��ب 
التربوي، ومن اجلهة اخللفية غالف كتاب 
ُملصق  ع���رض   )2 ال��ت��رب��وي.  ال��ت��ج��ري��ب 
بقصيدة محمود درويش "فكر بغيرك" 
باللغتني العربية والعبرية مبرافقة صوت. 
وش�����ارك ف���ي ال��ب��رن��ام��ج م��دي��ر امل��درس��ة 
التجريبية  املدرسة  ومركزة  طه  فيصل 
غامن حبيب  د. سهير بشارات واملربني 

الله، غصوب سرحان، خولى قنانبة. 

שוק תוצרים
سوق عروض
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الثاني عشر " أ 1"
بيوتكنولوجيا

املربية: ميادة  هيب

الثاني عشر " أ"
فيزياء، كيمياء، حاسوب

املربي: مقداد علي الصالح

2012/2013 ال��دراس��ي��ة  للسنة  اخل��ري��ج��ن  ال��ط��الب  ب��أس��م��اء  ق��ائ��م��ة 

وصال عوض ابو احمد
روزان سليم ابو خميس

رلى نواف ابو زيد
نداء صبيح ابو زينة

نهى صبحي ابو صالح
ليلى محمد اشتيوي
شيماء علي بياطرة
سالم صالح حسني
نائل محمد زعبيه
ملك علي سعدي

مرمي عمر سليمان
ياقوت حامت سويدان
ملك خليل شحادات
احمد محمد شحادة
شهد عدنان شحادة

يارا عوني صبيحات
اية خالد عابد

شمس صالح عبد احلليم
جنان ابراهيم عبد اخلالق

لؤي كمال عزيزي
مرمي عوني عمر

حنني سميح عميرة
محمود احمد عوايسة
اية عاصم عودة الله

حنني زاهي فايد
سيرين زاهي فايد

حنني سمير كرابلي
جنان وائل مسعود
براءة عزمي ملحم

مرام عالء ابو تايه
ميساء مصباح ابو سعيد

عهد نبيل احمد
احلسن خالد بدر

بشار سهيل جبارين
رشا امين حاج عودة

عبد السالم بسام حج عيسى
هيا بالل حسن

فدوى خالد خطاب
حمزة احمد زعبي
غدير عدنان زعبي
يارا عوني زعبي

محمد خالد زعرورة
مزاحم عبد الفتاح زيتاوي

اميان محمد سعدي
سيرين صالح الدين سعدي
سندس عبد السالم سليمان

عايشة احمد سليمان
هبة ميسرة سيالوي
نرمني خلوق شاهني

رمي عزيز شحادة
اسيل حسام شرارة

اية عمر شرارة
مهند عوني شراري
مرام سامي صالح
رندة تيسير عثمان
زينب علي عثمان

سفيان صالح علي موسى
خديحة احمد عواد

االء نواف عودة
سالي محمد عوده
وفيقة هاشم قب

خديجة ابراهيم قويدر
ندين خالد مرة

اريج عامر مروات
توجان رزق مسلماني
سندس عمر مصطفى
سجود خالد هواري
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الثاني عشر  "م"
املربية: غادة  مييني

الثاني عشر  "ب"
بيولوجيا، إدارة أعمال-حسابات

املربي: غامن حبيب الله
ماسه محي الدين ابو زامل

اميمة غالب ابو الشني
ياسمني سامر احمد

سالي غالب اشتيوي
سوزان محمد بربور

عبير محمود بشتاوي
نسرين فريد بياطرة
سهام يوسف جابر

اية محمد حازم
سوار مازن حسن
جنة سعيد حلومة

اية غالي خطبا
رمي فريد خطيب

مهند عبد الكرمي دفراوي
ماهر عامر شحبري

ارجوان محي الدين صالح
ُمهد يحيى صغيير
راضية سامي طه
فاطمة زيدان عابد

عبد الله عمر عبد الفتاح
سمر محمود عثمان

نداء أنيس علي صالح
قصي بسام علي ناصر

جنان وائل غزاوي
جوان ادهم فاهوم

محمد خالد قبالوي
االء مصطفى قويدر

جنوان صالح مصاروة
فتحي محمد مصري
احمد جميل مصلح

منار عمر موعد
هبة قاسم نخاش

ايه مالك هيب
عالء الدين امني واكد

مرام زهير واكد

املعتصم جواد ابو احمد- علم احلاسوب، كيمياء، فيزياء

سلمى جمال ابو احمد- علم احلاسوب، كيمياء، فيزياء

لني ناصر ابو احمد- علم احلاسوب، كيمياء، فيزياء

مهند عاطف ابو احمد- علم احلاسوب، كيمياء، فيزياء

حمزة اياد ابو تايه- علم احلاسوب، كيمياء

شهد علي ابو عريضة- كيمياء، بيوتكنولوجيا

بيان سليمان ابو عويضة- علم احلاسوب، كيمياء

زكريا وليد احمد- علم أحياء

شيماء كمال بيطار- علم احلاسوب، كيمياء

اميان علي حاج يحيى-  كيمياء، فيزياء

مصباح عبد الفتاح حسن-  علم احلاسوب، كيمياء، فيزياء

محمد كمال سليمان- علم احلاسوب، كيمياء، فيزياء

ايات فراس شموط- كيمياء، بيولوجيا، بيوتكنولوجيا

محمود أحمد صالح- علم احلاسوب، فيزياء

أنس فرج علي موسى- علم احلاسوب، كيمياء، فيزياء

رمية احمد علي ناصر- علم احلاسوب، كيمياء

رغد باسم عواد- علم احلاسوب، علم اجتماع، علم نفس

سجا عادل مروات- كيمياء، علم احلاسوب

محمود محمد مقازحة- كيمياء، فيزياء، علم احلاسوب

ط�����ال�����ب( و170  ط�����ال�����ب�����ة   263( ط������ال������ًب������ا   433 وع���������دده���������م 
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الثاني عشر  "ج"
علوم البيئة، إتصال جماهيري  

املربية: غدير  زعبي

الثاني عشر "د"
إدارة أعمال

املربية: نادرة  لوباني

جالل نعمان ابو احمد
رنان خالد ابو اسعد

ياسمني منذر ابو النعاج
عهد عماد ابو تايه

عدن جمال ابو نصرة
نرجس جميل ابو نصرة
يسرى حامت ابو نصرة

يترب خالد احمد
فراس سعيد اسماعيل

مالك عاطف حامد
يوسف ايوب حريري

فل حسن حسن
عبد الله علي حسني

االء سائد خطيب
والء عدنان خوالد
احمد عمر زعبي

عبد الرؤوف احمد زعبي
مرح احمد سعدي
مرمي مالك سعدي
رونزا رايق سلطي
أمير سعيد سليمان
ايناس رائد سليمان
مرح وليد سليمان
روان امني صالح

عبلة احمد عبد اجلواد
محمد طالل عرار

حنني مروان عروق
خديجة معني عفيفي

رمي صالح علوان
نوال علي عمري
اسراء فالح عيلة
محمد نادر فاهوم

مجدولني خالد مبدا
هديل عصام مرة
ملك سعيد مرعي
مرمي خالد منادرة
جنان شوقي نعرة

نغم مهند نعرة
غدير خالد هبرات

ابراهيم خالد ابراهيم
ابراهيم خليل ابو احمد

محمد عبد الرؤوف ابو الهيجا
علي نظام ارشيد
حال رياض بدرة
انس احمد بركة
محمد خالد جابر

محمود سامي حسن
مرمي رياض حماد
والء زياد زيتاوي

عمار عرفات سعدي
بالل خير الدين سيالوي

جنان اسامة سيالوي
مالك محمد سيالوي
مرمي ايهاب شريف

اماني عامر طه
دياب محمود طه
هبة سمير عفيفي

سوزان عدنان علي
حنني رؤوف علي ناصر

اية وليد عوايسي
محمد نائل عودة الله

اميرة عوني غزالة
محمد رائف فاخوري
معاد يعقوب قويدر

مريانة عزيز محروم
ميشيل عبدالله مكعبل

فاطمه وحيد موعد
سمر احسان هريش

نعمة حسني هيب
عدي عيسى واكد

ضياء توفيق يونس
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الثاني عشر " ج 1"
علوم البيئة

املربية: آيات  استيته

الثاني عشر  "ج 2"
علم األحياء

املربية: رضا  سالمة

وسيم عبد ابو صالح
براءة سليم ابو ناجي
احمد مروان اشتيوي

زهرة فهيم بياطرة
اسيل عمر حلومة
رغد وليد دخان

موسى مازن زرنوقة هنداوي
اثار عاصم زعبي

سنني عامر زعرورة
نسيبة بالل سليمان
هاشم زياد سليمان

اميان نبيل سيد احمد
دنيا احمد شريف

ورد مبدا شيخ سليمان
عمرو سليمان عبد اخلالق

صابرين ناصر عبد الله
مليس حسام عرفات حمودة

فاطمة عفيف عفيفي
مرح سليم عفيفي

نورهان صالح عفيفي
محمود رياض علي ناصر

لينا عصام متوالي
سجا هشام محروم

بيان عدنان مرة
محمد باسم منادرة

سجى يوسف منصور

ربى علي ابو احمد
عهد ناصر ابو احمد

سجود رائد ابو اسعد
ملك نعيم ابو دقة

معتز هاني ابو ربيع
اسامة ناظم ابو سليم

محمود عز الدين ابو سليم
محمود زياد ابو شريف
سوسن عبد الله بركة

محمد نائل جبارين
محمد عمر حاج

عنان عصام حجة
سجى فضيل حسن

منى عماد حسني
جمانة ياسني حمودة
نور برهان زرعيني
اسماء كمال زعبي

عبد الله حسني زعبي
ورد خالد سليمان

باسل جمال شحادة
آمنه محمد شوشاري

ميسلون محمد عبد اخلالق
سيف عامر عبد القادر

عدي عدنان عبد الهادي
علي سعيد عطا الله

تهليل فتحي علي موسى
اية مازن عياد

دميانة ناصر عياد
رباط محمد غنيم
هيب نادر فالح

حكم سمير كرابلي
عرين هشام متوالي

سيسيليا روحي مطر
نورة وليد منصور
عامر مروان موسى
زهراء بهجت نزال

صوفيا احمد هريش
حمزة ابراهيم واكد
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الثاني عشر " و"
علوم اجتماعية، مدنيات

املربية: خولة  قنانبة

الثاني عشر " و 1"
علوم اجتماعية، اتصال جماهيري 
املربي: خالد صبحي  زعبي

ابراهيم صالح ابو احمد
براءة عمر احمد

محمد نزار ارشيد
نور رياض ايوب

ابرار عبد املجيد بشر
براءة ايهاب بهنسي

مؤمن حسني بياطرة
أمجد / براء سعيد جفالي

محمد عامر حجة
آالء ابراهيم حريري

راضية مصطفى حسيني
رحمة غالي خطبا
شهد وليد دخان
انوار عماد زطمة

بشار عبد الله زعبي
وجدان سليمان سعدي

ورود عدنان سلطي
فاطمة احمد شاهني

باسل غامن عابد
سلمان وليد عبد اخلالق

اسماء عمر عبد النبي
مهند هشام عز الدين

محمد هاني علي ناصر
سماح عبد الغني غنومة

مالك منر فالح
محمد كمال الدين كالوتي

رانية جميل كرمي
محمود وليد مصطفى

هديل سليم ناصر
نور غازى هواري
دنيا محمود هيب
طارق زياد واكد

رند عز الدين ابو الهيجا
مريانا عنان ابو جليل

كرستني امين ابو شريف
مجد محمد ابو ناصر

ابراهيم زياد احمد
انعام خالد احمد

جمال اسامه بيطار
ياسر أحمد حربجي

فاطمة سليمان حسيني
محمد بسام حسيني

ملا محمد حمامدة
سمية كايد ربيعة

جمانة صالح زعبي
هديل ايهاب سليمان
ختام نصر شاهني

نروين ناصر عبد الله
شيرين اسامة عرفات حمودة

فاطمه صالح عوايسي
احمد محمد قبالوي
مراد عاطف قبالوي

محمد عبد الرحمن قويدر
اهداء خالد محمود

ايهاب نور الدين مسلمي
امني كرمي مصاروة
حسام محمد موعد
شهباء هاني جنم
سماح منر نخاش
محمود عمر هادية
عادل رايق هريش

زينة طه واكد
فاطمة عبد الكرمي واكد

هال علي واكد
عمران عفيف وهداني
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الثاني عشر  "د 1"
اتصال جماهيري
املربية: قمر غنيم

الثاني عشر  "ب 2"
اتصال جماهيري
املربي: ابراهيم  يونس

الثاني عشر  "ب 1"
جغرافيا، تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
املربي: رؤوف  بربور

اسعد سليمان ابو شيبان
يحيى وليد احمد

فاطمة خليل اجلمل
سالم رامي بخاري
ملكة راجح بسيس

دنيا احمد بشر
توفيق باير جبارين
خالد ايهاب جماحنة

ياسر جالل حامد
اسل سامر حسن

نرمني كمال حسن
علي مروان حمودة

حسام خير الدين خليلية
فداء غصوب زبيدي

عالء طالل زينة
عهود هاني سليمان
مهدي يحيى صغيير

مرمي صالح عبود
عمر خالد عثمان
عال محمد عفيفي

فايز ماهر عمر
مالك عادل عواد

وسيم كرمي عودة الله
سعيد فايد فايد

جانيت موسى كايد
هبة جمال مرة

محمد جمال مصاروة
روزان رائف مغاربة

لؤي سليم نخاش
يارا حسام هواري

حسني عامر ابو تايه
تسنيم اياد ابو الشني

اجنلينا سلطان ابو مهر
سراج الدين ارشيد
فاطمة عبد اشتيوي
منال رمزي بسيوني
قمر مروان بشتاوي

جورجيت عيسى بلوط
اشجان يوسف بني ربيعة

اية مروان بني ربيعة
دعاء عدنان بياطرة
علي عادل بياطرة

شيماء فضيل حسن
بشارة باسم حكيم
نور محمد حمامي

عبد الرؤوف هشام رحال
جريس إيال ريناوي
فاطمة محمود زعبي
منصور امين زعبي

رشا محمد سالم
احمد سليم شايب

ورد عمر عابد
دنيا احمد عبد الغني

فارس عاطف عودة الله
بيلسان علي غزاوي

عادل حسام فالح
بوران جودات قاسم

دنيا رشيد قب
يزن رمزي كرمي

حليمة رباح محمد
زهيدة مصطفى مرداوي

محمد أمني جنم
ربيع الياس نصير

ياسمني وليد أبو حمد

خالد فادي ابو العال
أمني يوسف أبو تايه
لؤي محمد ابو رجب

احمد مروان ابو علوان
مرح محمد ابو غوش

بشار فتحي احمد
محي الدين زهير البغدادي

سوار محمود بخاري
بالل أحمد بربور

عالء عنان حاج عودة
محمد زياد حافي

محمد هشام عمر خطاب
احمد محمود دبور
محمد محمود دبور

توجان بسام دراوشة
محمد عبد راضي
مجد سمير زعبي

احمد طارق زعرورة
جواد رامز زيتاوي

علي سعد الدين سعدي
فاطمة مالك سعدي

مجدولني وليد سليمان
محمد موفق سوطري

خالد عياد شحادة
مرح سمير طحبش
ازدهار محمد عامر

فاطمة حسنى عبد الله
عايدة حسني عطية

محمود ابراهيم عقول
زهير زياد الشني

حافظ غامن محروم
يزن عزمي محمود
مرمي توفيق مرعي

احمد طه مصلح
رمي يوسف مصلح

سالم حسيب موسى
محمد هاشم غسان مناصرة

احمد فؤاد نخاش
حامت حسام نخاش

نور أحمد نسيم
رأفت سريح نعرة
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اجناز كبير آخر:
 جائزة التربية والتعليم ملدرسة اجلليل التجريبية

ح���ص���ل ط���اق���م م��ع��ل��م��ي ص��ف��وف 
ال���ع���اش���ر ف����ي م����درس����ة اجل��ل��ي��ل 
على  البلدية  الثانوية  التجريبية 
التربية  حركة  من  التربية  جائزة 
املبدعني  للمعلمني  اس��رائ��ي��ل  ف��ي 
وتطوير  اع��داد  في  ساهموا  الذين 
ب��رن��ام��ج امل���واط���ن���ة ال��ف��ع��ال��ة وف��ق 

حصول معلمي مدرسة اجلليل الثانوية 
التجريبية على جائزة التربية

عالقات  بناء  في  وللمساهمة  املدرسة  الحتياجات  وتلبية  املجتمع  حاجات 
طبقة  صفوف  وط��الب  املعلمني  ب��ني  وج���ودة  معنى  ذات   ، مميزة   ، وط��ي��دة 
في  املعلمني  من  واس��ع  بحضور  استالمها  مت  والتي  امل��درس��ة.  في  العاشر 

متحف  تل أبيب للفنون.

حصلت مدرسة اجلليل التجريبية على جائزة 
التربية والتعليم لهذا العام من وزارة املعارف 
- ل���واء ال��ش��م��ال. وق���د ج���اء اخ��ت��ي��ار امل��درس��ة 
أحد  من  مكونة  خاصة،  حتكيم  جلنة  قبل  من 
وزارة  في  يعملون  ومسؤوال  مفتًشا  عشرة 
لإلطالع  امل��درس��ة   زاروا  قد  كانوا  امل��ع��ارف. 

التربوية  مشاريعها  وعلى  امل��درس��ة  اجن���ازات  على 
بهذه  للفوز  استحقاقها  لفحص  وذل��ك  والتعليمية، 
اجل��ائ��زة ال��ت��ي تعتبر واح���دة م��ن أه��م اجل��وائ��ز التي 
املعلمني  في  ولقد ش��ارك عشرات  ال���وزارة.  متنحها 

هذا اليوم.
مبروك 

مبروك
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الثانوية  اجلليل  م��درس��ة  احتفلت  وغ��ب��ط��ة،  بفخر 
الفوج  بتخريج  ال��ن��اص��رة  مدينة  ف��ي  التجريبية 
ل���واء  ف���ي  امل���وه���وب���ني  ص���ف  ط����الب  م���ن  األّول 
م��ن تسعة عشر  وامل��ك��ون  ع��رًب��ا وي��ه��وًدا،  الشمال 
واملميزة  ف��ّذة  ال��ق��درات  أص��ح��اب  م��ن  وطالبة  طالباً 
ه���ذا الصف  أن  ال��ث��وان��ي ع��ش��ر. علما  م��ن ص��ف��وف 
ضمن  يندرج  البالد  في  العرب  لدى  صف  أّول  ُهو 
ه���ذا امل���ش���روع، وه���و ن��ت��اج ُج��ه��د ج���دي وم��ت��واص��ل 
املربي  وم��دي��ره��ا  الثانوية  امل��درس��ة  إدارة  قبل  م��ن 
الناصرة. بلدية  ف��ي  امل��ع��ارف  والقسم  ط��ه   فيصل 
وق���د ح��ض��ر احل��ف��ل ال���ذي أق��ي��م ف��ي م��رك��ز محمود 
بلدية  رئيس  بلدية  رئيس  من  كل  الثقافي  دروي��ش 

ال��ن��اص��رة امل��ه��ن��دس رام���ز ج��راي��س��ي، وم��دي��ر عام 
خالد  امل��درس��ة  ومفتش  م��ن��ص��ور،  راج���ي  البلدية 
ح���ج���ازي، وم���دي���رة دائ�����رة امل���ع���ارف ف���ي ال��ب��ل��دي��ة 
امل��ع��ارف.   وزارة  ع��ن  وممثلني  ب��ص��ول  سامية 
آيات  املوهوبني  صفوف  مركزة  البرنامج  أعدت 
غ��ادة  امل��وه��وب��ني:  ص��ف��وف  وم��رب��ي��ات  استيتة، 
وشمل  خطيب.  وس���الم  زي��د  اب��و  رن��ا  مييني، 
احل��ف��ل ت��ك��رمي االس���ت���اذ م���ق���داد ع��ل��ي ال��ص��ال��ح 
وتكرمي طالب فرع الناصرة لعام 2011-2012 
مستوى  على  البجروت  نتائج  في  االمتياز  على 

الدولة.

مدرسة اجلليل حتتفل بتخريج أول فوج  من الطالب 
املوهوبن من صفوف الثواني عشر

حققت مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية 
في الناصرة اجنازا اضافيا إلجنازاتها السابقة، 
في  م��درس��ة   20 أف��ض��ل  ض��م��ن  بشملها  وذل���ك 
ال��دول��ة ف��ي نتائج ال��ب��ج��روت ف��ي م��وض��وع علم 
لعام  تعليمية  وح����دات   5 مب��س��ت��وى  احل��اس��وب 
2012، وقد متيّزت املدرسة بعدد الطالب الذين 
احلاسوب  علم  موضوع  في  للبجروت  تقدموا 
مبستوى 5 وحدات وهم 35 طالبا، كذلك بنسبة 
مقاييس  حسب  متميّز  ومب��ع��دل   %100 جن��اح 

وزارة املعارف.
هذا اإلجناز هو ثمرة جهد كبير ومميّز ملعلم املوضوع 

رفع  الذي  الفرع  ولطالب  الصالح  علي  مقداد  املربي 
املوضوع الى درجة التميّز القطري لسنوات عديدة. 

اجناز ومتّيز للمدرسة في موضوع علم احلاسوب على 
املستوى القطري لعام 2012
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حتية مجلس الطالب خلريجي الفوج الـ61
يتوّجه مجلس الطالب في مدرستنا الى 

جميع خريجات وخريجي الفوج الـ61
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

تهنئة عطرة

للمعلمة د. عبير عابد 
حلصولها على جائرة "طرامب"  لتعليمها النوعي

ألف  مبروك  و إلى األمام

اسرة املدرسة

تهنئة عطرة
  الى خريج املدرسة )عام 1980(

 املخرج السينمائي هاني ابو اسعد
حلصوله على جائزة جلنة التحكيم في 

مهرجان كان السينمائي الدولي وحول السينما 
الفلسطينية لعام 2013 الخراجه فيلم "عمر"

اسرة املدرسة

تهنئة عطرة 

للمعلمة ايات استيته 
على جهودها وجناحاتها في حتقيق 

النجاح التام بنسبة %100 في امتحانات 
البجروت جلميع طالب صفوف מב"ר 
لعامي 2011-2012, 2010-2011, 

وهو االجناز االعلى في الدولة.

اسرة املدرسة

تهنئة عطرة 

لالستاذ مقداد علي الصالح 
لنجاحه في حتقيق االمتياز

في نتائج البجروت
لطالب فرع احلاسوب ضمن افضل 20 مدرسة 

في الدولة لعام 2011-2012.

اسرة املدرسة

مبروك مبروك

مبروكمبروك
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دوًما مع 
بعض استراحة

حالوتنا في ترابطنا

احتفال

 يوم املرأة

جولة 
تعليمية

يوغا ضحك

التنوع في 

الطبيعة

فرخ البط 
عوام

محبة

مشاركة

إعتزاز

دوري كرة 

القدم

في أحضان 

الطبيعة

زمالة
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أغلى موظفني

صحة وهنا

يوم  املرأة

استراحة في مسيرة   

املدرسة

معاً في مسيرة   
املدرسة

ما أحلى بلدناسحجة  عربية

الله يدمي اللمة

يال جووول
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حفل تخرج الفوج  
ال  60

شو جاعص ومكيف ؟

بطلعلك

رياضيني  على  
طول

روح  رياضية وضحكات 

من القلب

على جبل القفزة

بناتنا والتراث

مبتسمات  على  
طول

هرم محبة

تواصل - زيارة 

الى قرية بتير 
الفلسطينية
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يتابعون املباراة 
بتشوق

الله  يدمي  
احملبة

زاكية الكنافة؟

استكمال 
معلمني

احلى معلمني

رح   نشتاقلكو

احلى طالب 
ومعلمني

متألقات

حلوين وبس

أجدع  ناس

ال ننسى يافا

عائلة واحدة رحلة املبيت

عرض كونسيرت
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قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على شهادة بجروت لعام 2011/2012
اصالة عامر ابو احمد
سماح علي ابو احمد

طارق نضال ابو اسعد
ميسان اسامة ابو تايه
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 أحمد 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

امينة صالح علوان
شادن رياض علوش

ايناس محمود علي ناصر
ريدان حسام عواد

ابراهيم عاطف غريب
رمي محمد قاسم

مريانا حمدان قب
حكمية كنعان

مرمي محمود نبريسي
دعاء سليم جنم

روان مروان هريش
اية سميح ابو احمد

سماح ماهر ابو تايه
هبة يوسف ابو حبال

غدير نعيم ابو شحادة
اصالة وليد ابو نصرة

شيراز احمد بياطرة
زينب علي جفيلي
امل عصام حسن

جنالء فتحي حسني
زكي محمد حسيني
صالح محمد زطمه
مكرم محمد زطمه
ايات محمد سعدي

غزالة سعد الدين 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

ال���س���الم عبد  م��ح��م��د ع��ب��د 
القادر

ليالي فرج علي موسى
سالم سامر عودة

نور توفيق عودة
محمد محمود غنيم

سكينة عدوان مروات
عمرو محمد مساد

منى سمير مصاروة
اسراء عادل مصطفى
سلسبيل ديب منادره

نداء جمال موعد
ميسون طالل جنار

نرمني جودت ابو دية
خديجه محمد ابو راس

مرح عصام ابو سالم
جواد عبدالله ابو عدبة
اسماء مروان اشتيوي

رنني كايد اغبارية
وجدان عدنان بحور

أمير زياد بدرة
دعاء عمر حجة

حنني صالح حلومه
ورود حمدان

نداء عفيف خطبا
حنني خطيب

شروق نواف زرعيني
ايات فؤاد زعبي

باسل محمد زعبي
روان عز الدين سالم

هناء ناصر سليم
ادهم محمد سليمان

خديجة احمد سليمان
شروق كمال سليمان

امينة شحاده سويدان
محمد امين سيالوي
مرام مندر سيالوي

دنيا بشار ضاهر
هيا خالد عابد

خلود وليد فاخوري
منايا فرج فالح
رنني عناد كرمي

هديل محمد
االء عادل مرة

عز الدين عامر مروات
ايناس سليم مصاروة

يزيد حامد ناصر
شهينده عاطف جنم
سالي احمد هريش

عروب طارق هريش
امنة علي حسني

رونق فايز حمدان
جالن عماد عبد الفتاح

روان عيسى نداف
يزن هاديه

حليمة رياض ابو اسعد
رؤى عالء الدين ابو الهيجا

اويس نزار ارشيد
دنيا حيران ارشيد

جنوى فؤاد اشتيوي
اسماء علي بخاري بنا

زمزم يوسف حسني
خالد جمال عبد القادر
انوار خالد عالء الدين

خالد جمال علي عيسى
بيان عماد عواد

مرام عبد الرحمن قويدر
ندين عدنان متوالي

ياسمني عبدالله مكعبل
اريج سليم ناصر

علي كمال جنم
بيان محمد ابو احمد

هبة نزار ابو اسعد
رغد كمال ابو حرب

احمد نبيل احمد
االء عمر حسيني

مرام ابراهيم حواري
وليد خالد خطاب
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ثالثة طالب من العاشر )ج1( 
يحصلون على شهادة تقدير 

البتكارهم لعبة تعليمية

ورود ابراهيم خطيب
امير دخان

اميرة رشاد رباح
ليليان يوسف ربايعة

كارم محمد زطمة
نيروز عزالدين سعدي

سهير صالح سليمان
باسل عمر سويدان

احالم عمران طه
اماليد رايق عابد

بوران احمد عباهرة
اسراء موفق عثمان
اشرف عمر عثمان

عبد الله اسماعيل عثمان
اسراء عمر عمر

عفيف عوني عمر
موٌدة علي قبالوي

وصال جنم جنم
شيماء عالء نخاش
سيلني وليد هواري

شهناز سعيد ابو شريف

وسيم محمد ابو عطا
نرمني سليمان ابو عويضة

رشاد سامي ابو غامن
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
جنالء غصوب زبيدي

احمد محمود زعبي
فاطمة محمد زعبي

ميسون كمال زعبي
ابراهيم مؤيد سانوري
نرمني ابراهيم شحادة

نور أكرم شمشوم
سندس علي عابد

اميرة سعيد عبد القادر
اميان محمد عبيد زعبي

حنان طارق علي صالح
آيه عادل عواد

اميان محمود عياد
مرح عادل فلش

محمد عامر مروات
عبير سعيد جنم

محمود سليمان جنم
رشيد رائد ابو منر

عدلة فايز بشارة
فادي نائل جبارين

هيثم باسم جرادات
احمد نادر حامد

عدن عالء الدين حريري
امنة خليل حمدان

سالم محمد زعبي
دعاء زكريا سليمان
سوزان علي شهاب
ياسمني قاسم عابد
عزيزة حسن قاسم

شيماء مرعي مرعي
وجدان سليمان مصاروة

رموز سامي نخاش
سندس علي نصرة

ياسمني وليد نصرة
توجان باسم هادية

صفا اكرم زعبي
مرح فتحي زعبي

محمد بهجت كرمي
مجد معروف ابو احمد

فايز امين حسن
ملا هاني زعبي

خالد جميل زيتاوي
محمد فؤاد عبد اجلواد

اميان احمد مجلي
عيناء عنان محروم
هنية جمال محروم

ليليان معني منر
رناد مروان ياسني

تهنئة عطرة 
للطالب هيب الهيب
)الصف الثاني عشر ج2(
وذلك لفوزه ببطولة اسرائيل

 في املالكمة )وزن 60(
وحلصوله على املرتبة االولى جليل 

 17-18
 في سباق الناصرة

نتمنى له دوام التقدم والنجاح

العاشر  الصف  طالب  قام 
األرب�����ع�����اء  ي������وم  )ج1(، 
 ،6/3/2013 ب���ت���اري���خ 
ب���امل���ش���ارك���ة ف���ي ب��رن��ام��ج 
مركز  في  "תוצרידע" 
حيفا،  ف��ي  "מדעטק" 
ث��الث��ة منهم:  وق���د ح��ص��ل 
فؤاد صادق، أسيل بزيع، 
وش�������ذى زري�����ق�����ات ع��ل��ى 

التفكيرية من قبل مفتشة  شهادة تقدير باملهارات 
נחשון،  מיכל  ال��س��ي��دة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
مع  ندخل  "هيا  بعنوان  تعليمية  لعبة  البتكارهم 
األوكسجني جلهاز التنفس" بإرشاد املعلمة عرين 

خمايسي. 
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التوالي شارك طالب  الثانية على  للمرة 
مؤمتر  ف��ي  التجريبية  اجلليل  م��درس��ة 
ال����ذي ع��ق��د في  امل��ت��ح��دة  من����وذج األمم 
الذي  يهودا  ابن  في  االمريكيه  أملدرسه 
استمر ثالثة ايام، مبرافقة املعلمة بثينة 

بشارات. 
ل��ق��د ش����ارك  ف��ي ه���ذا امل��ؤمت��ر ال��ط��الب: 
حسن  سعيد،  اح��الم   ، دراوش���ه  عبد 
اشتوي،  ليلى  جبل،  ابو  حسني  بدر، 
ل��ي��ان��ا ل��وب��ان��ي، م��ح��م��ود ط���ه، م��رمي 
ع���م���ر، م��ع��ت��ص��م اب�����و اح����م����د، م��ع��ت��ز 
عمري،  سلمى  ع��اب��د،  رؤى  استيته، 
يارا  مصطفى،  س��وار  عثمان،  س��راج 

صبيحات وياسني موسى. 

ط���الب اجل��ل��ي��ل ي��ب��دع��ون ف��ي��ت��أل��ق��ون مب��ؤمت��ر من���وذج األمم امل��ت��ح��دة 2013

ط���الب احل�����وادي ع��ش��ر ف��ي ال��ل��ق��اء ال��ع��رب��ي - ال��ي��ه��ودي ف��ي واح����ة ال��س��الم
ش��������������ارك��������������ت 
مجموعة طالبية 
م����ن ال���ص���ف���وف 
عشرة  احل��ادي��ة 
ف���ي ل��ق��اء ع��رب��ي 
يعقد  ي��ه��ودي   -
كل عام في مثل 
ه���ذا ال���وق���ت في 
واح����ة ال��س��الم، 
واس���������ت���������م���������ر 
ث�������الث�������ة أي���������ام 
متواصلة )-17

 19/2/2013
( حافلة بالبرامج والنشاطات التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر بني الشعبني العربي واليهودي، ودعم 
الالمنهجية،  البرامج  مركز   - الصالح  علي  عايد  األستاذ  املجموعة:  راف��ق  وقد  بينهما.  التعايش  قضية 

واملعلمتان: شادن سارجي وأماني أبو أحمد.

TIMEMUN 2013
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مدرسة اجلليل سفيرة في 
مؤمتر ''جسور التفاهم السادس'' 

في الواليات املتحدة
ش���ارك���ت م���درس���ة اجل��ل��ي��ل ال��ث��ان��وي��ة ال��ب��ل��دي��ة 

في  الشبيبة"  "كالم  كسفيرة  الناصرة 
مؤمتر "جسور التفاهم السادس" الذي 

واشنطن  األمريكية  العاصمة  في  انعقد 
ي����وم 3 م���ن ال��ش��ه��ر احل���ال���ي، ب��اش��ت��راك 

دول  من  وع��رب  أمريكيني  ثانويني  ط��الب 
مختلفة من مختلف مناطق الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
ص�����ف مت��ه��ي��دا ل��ل��م��ؤمت��ر، ال��ت��ق��ى ط���الب امل��درس��ت��ني 

امل����وه����وب����ني م����ن م����درس����ة اجل���ل���ي���ل ب����ط����الب م���درس���ة 
"ادواردزب�����ي�����رغ م��ش��ي��ج��ن" م���ن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
بالصوت والصورة، من خالل حوارات اجتماعية شهرية 
معلمة  املعلمتني  وإش��راف  مبرافقة  كاملة  سنة  مدار  على 
اللغة االجنليزية بثينه بشارات ومركزة املشروع ومسار 
املوهوبني باملدرسه املعلمة آيات استيته، اختتمت بإعداد 
أفالم قصيرة حول مواضيع اجتماعية هامة، اختير منها 
هديل أبو اسعد  فيلما واحدا من إخراج الطالبة املوهوبة 

."Together Youth Talk" :بعنوان

رسائل شكر الى املدرسة
كتاب التجريب التربويإجناز صف "مبار"  מב"ר في امتحانات البچروت
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ن���ظ���م���ت امل�����درس�����ة ي����وم����ا ري���اض���ي���ا 
تاريخ  في  وذل��ك  العاشرة  للصفوف 
مباريات  البرنامج  تخلل   .10.5.13
حتضير  مت  ممتعة.  رياضية  وأل��ع��اب 
التربية  معلمي  ق��ب��ل  م��ن  ال��ي��وم  ه���ذا 
املعلمة  امل���وض���وع  وم���رك���زة  امل��دن��ي��ة 
مربي  الى  باالضافة  زعبي،  نسرين 
ال��ص��ف��وف. وق��د ش���ارك ط��الب معهد 
التحكيم.  فينجت وطالب املدرسة في 
وقد أختتم اليوم مبباراة كرة سلة بني 
املعلمني.  فيها  فاز  والطالب،  املعلمني 

وكان يوًما ممتًعا وبهيًجا.    

اليوم الرياضي
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اش��ت��رك وف���د م��ن م��درس��ة 
اجل���ل���ي���ل ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ف��ي 
ال���ن���اص���رة ل��ل��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة 
ع���ل���ى ال����ت����وال����ي مب��ن��ت��دى 
ل��دول  ل��ل��م��ن��اظ��رة  الشبيبة 
بتنظيمه  تقوم  ال��ذي  اسيا 
واملناظرة  التربية  جمعية 
 ."IDEA" ال�����دول�����ي�����ة 
السنة  ه���ذه  امل��ن��ت��دى  اق��ي��م 
ف���ي اس���ي���ا ال���وس���ط���ى، في 
قرغيزستان.، ملدة اسبوعني 

نيسان.  لشهر  والعشرين  احل���ادي  وحتى  الثامن   م��ن 
قامت  التي  منصور  نورا  واملدربة  املربية  الوفد  رافقت 

ب��اف��ت��ت��اح ن����ادي امل��ن��اظ��رة 
العام  اجلليل  م��درس��ة  ف��ي 
ال��وف��د من  امل��اض��ي. تكون 
ث���الث���ة ط�����الب م����ن ط��ب��ق��ة 
ش��ادي  الطالب  ال��ع��واش��ر: 
محمود  والطالب  شريف 
"م"،  ال���ع���اش���ر  م����ن  ط����ه 
ربيع  ابو  محمد  والطالب 
اشترك  "د".  العاشر  من 
ال��وف��د ف��ي ب��ط��ول��ة "ك���ارل 
باللغة  ل��ل��م��ن��اظ��رة  ب��وب��ر" 
دول  م��ن  وف��ود  م��ع  بالتنافس  ق��ام��وا  حيث  االجنليزية، 

اخرى.

وفد من مدرسة اجلليل في الناصرة يزور قرغيزستان 
لالشتراك مبنتدى املناظرة لدول اسيا

االحتفاالت الصفية 
بنهاية الفصل األول 

أقامت املدرسة بالتنسيق والتعاون 
مع مجلس الطالب واملعلمة ميادة 
هيب “موجهة املجلس” احتفاالت 
صفية مبناسبة انتهاء الفصل األول 
السنة  ورأس  امل��ي��الد  عيد  وح��ل��ول 

امليالدية.
ت���خ���ل���ل ال����ب����رن����ام����ج ح�����ل أح��ج��ي��ة 
بالصف،  خ���اص  ش��ع��ار  وتصميم 
واختتم بتناول الطالب وجبة فطور 

على أنغام املوسيقى واألغاني.
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أق���ام���ت م���درس���ة اجل��ل��ي��ل ي���وم اجل��م��ع��ة ال����ذي واف���ق 
8/3/2013 يوًما مفتوًحا للتوجيه املهني في القاعة 
ال��ري��اض��ي��ة، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي االك��ادمي��ي��ني 
السيدة  تنظيمه  على  أش��رف��ت  ال��ن��اص��رة.  ف��ي  ال��ع��رب 
أمينة عمري - رئيسة قسم االستشارة في املدرسة.
الطالب  من  العديد  استضافة  اليوم  ه��ذا  في  مّت  وق��د 
مختلفة  ومواضيع  اقسام  عن  كمندوبني  اجلامعيني 
حضره ممثلون عن مؤسسات تعليمية للمرحلة ما بعد من عدة جامعات ومؤسسات اكادميية في البالد. كما 

الثانوية. 
ض���ّم ب��رن��ام��ج ال��ي��وم م��ح��ط��ات ق��ام 
الثانية  ال��ص��ف��وف  ط��الب  بزيارتها 
استمعوا  ع��ش��رة،  واحل��ادي��ة  عشرة 
من خاللها إلى شرح مفصل، حول 
امل��واض��ي��ع وامل��ه��ن ال��ت��ي ت���درس في 
التعليمية  وامل��ؤس��س��ات  اجل��ام��ع��ات 

وعن شروط القبول لها.

يوم مفتوح للتوجيه املهني

من  سلسلة  البلدية  الثانوية  اجلليل  م��درس��ة  أق��ام��ت 
العامية  الشعر  حول  االدبية  واحملاضرات  النشاطات 
وال��ف��ص��ح��ى وش��ع��ر ال��زج��ل ال��ت��راث��ي. ام��ت��د ال��ن��ش��اط 
 \5\14-17 ت��اري��خ  م��ن  دراس���ي  اس��ب��وع  فترة  على 
االدي���ب  م��ن  ك��ل  امل��درس��ة  اس��ت��ض��اف��ت  وق���د   .2013
وال��ك��ات��ب محمد  ن��اط��ور واالدي����ب  سلمان  وال��ك��ات��ب 
نفاع واالستاذ يوسف فخر الدين حول شعر الزجل 
شعر  ح��ول  عيلوطي  سيمون  وال��ش��اع��ر  وت��ط��وره، 
العاشرة  صفوف  م��ن  العديد  ش��ارك��ت  وق��د  العامية. 

نشاط ادبي حول االدب الشعبي وشعر الفصحى والعامية

واحلادية عشر في هذا النشاط الثقافي. وقد جرى 
النشاط برعاية مركز البرامج الالمنهجية االستاذ 

عايد علي الصالح.
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خمس منح تفّوق من جامعة تل ابيب لطالب مدرسة 
اجلليل الثانوية التجريبية في الناصرة

حّقق خمسة طالب من مدرسة اجلليل التجريبية في الناصرة اجنازا كبيرا ومشرًفا بحصولهم على منح 
تفوق من جامعة تل أبيب، تشمل مبلغا ماليا كبيرا لتغطية جزء من الرسوم الدراسية. مينحهم فرصة 
جدية لاللتحاق باجلامعة ملواصلة تعليمهم اجلامعي فيها وحرية اختيار موضوع الدراسة، وإعفائهم 
 من التقدم إلمتحان البسيخومتري الذي لن يتم أخذه في احلسبان ضمن إجراءات القبول للجامعة.

الطالب هم: محمد اسماعيل، ميمنة غنيم، دنيا أبو النعاج، هديل الشيخ خليل وجمان زعبي.

 قامت مدرسة اجلليل الثانوية بفرعيها خالل شهر أيار بدعوة 
اولياء امور طالب صفوف العواشر ألمسيات املجتمع املدني 

للمشاركة في تقييم طالب املدرسة.
مشروع  انه  هو  غيره،  عن  املدني  املجتمع  موضوع  مييز  ما 
الذي  الدولة  مستوى  على  التعليم  جهاز  في  تربوي  ري��ادي 
امل��ب��ادرة  ال��ط��ال��ب مبجتمعه وحت��ف��ي��ز روح  إل���ى رب���ط  ي��ه��دف 
والعطاء اعتماداً على منوذج علمي مبني مت تطويره من قبل 
إلى  امل��ش��روع  ه��ذا  كما يسعى  امل��درس��ة،  ف��ي  املعلمني  ط��اق��م 
الطالب وحتقيق ذاته من خالل تعرفه على  تطوير شخصية 
قضايا مجتمعه وجعله مشاركاً في اقتراح احللول وتنفيذها.

املهارات:استقاللية  العديد من  الطالب    هذا املشروع يكسب 
ودمي��ق��راط��ي��ه، ح���وار، إص��غ��اء، تقبل اآلخ���ر، ت��راب��ط عاطفي 
هادفة،  مواضيع  حول  صداقات  بناء  املجتمع،  مع  ومعرفي 
التعرف على حاجات املجتمع واقتراحات احللول، مسؤولية 
في  موضوعية  أسئلة،  ط��رح  ال��ق��رارات،  اتخاذ  كيفية  ذات��ي��ة، 
أكادميي،القدرة  مبستوى  بحث  ،كتابة  األسئلة  على  اإلجابة 
على الوقوف والعرض أمام جمهور واالهم من ذلك املشاركة 

الفعالة والنافعة للمجتمع الذي ينتمي اليه الطالب.

أم�����������س�����������ي�����������ات مم������������ي������������زة ل��������������ع��������������روض امل��������ج��������ت��������م��������ع امل����������دن����������ي

طالب العاشر "ه�" في مظاهرة رفع شعارات
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اختتم يوم اجلمعة 8/3/2013 أسبوع الصحة برنامجه باحتفال طاقم املعلمني واملعلمات بوجبة افطار 
صحية وسط أجواء من احلب، التعاون والفرح. وقد تكلل هذا األسبوع بنجاح، إقبال وتعاون منقطعي 
النظير، حيث مت توزيع نشرات معلوماتية من قبل الدكتورة محسنة القيش على مربي الصفوف. متت 

مناقشتها من قبل الطالب داخل صفوفهم، كما تضمن البرنامج: محاضرات تثقيفية صحية متنوعة. 
الذي شمل حتضير وإعداد وجبات صحية وبيعها لطالب  الواسع  الطالبي  بالنشاط  البرنامج  ومتيّز 
مع  بالتعاون  الصفوف  طالب  بتحضيرها  قام  صحية  إفطار  بوجبات  ت��ّوج  صفي  ونشاط  املدرسة، 

مربيهم، وسادتها أجواء من النشاط، املرح، حب املشاركة والتفاعل.

أسبوع الصحة

حقق ال��ط��الب: دن��ي��ا ع��اب��د، ط��ارق 
أب�����و أس����ع����د، ع���ل���ي أح����م����د، ول��ي��د 
ح���اج، وإب��راه��ي��م ط��ه م��ن مدرسة 
اجل��ل��ي��ل ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ف���ي ال��ن��اص��رة 
يضافان  كبيرين،  وجن��اح��ا  اجن���ازا 
واالجن���ازات  النجاحات  قائمة  إل��ى 
امل��درس��ة،  حققتهما  ال��ذْي��ن  الطويلة 
وذلك بحصولهم على منحة دراسية 
التطبيقية  ال��ع��ل��وم  معهد  ف��ي  كاملة 
ب��رن��ام��ج  إط�����ار  ف���ي  – ال��ت��خ��ن��ي��ون 

الشبيبة العربية املتميزة )נ.ע.מ - נוער ערבי 
الوسط  م��ن  املتميزين  ال��ش��ب��اب  ل��دع��م  מצטיין( 
استكمال  على  وحثهم  ال��ب��الد،  شمال  في  العربي 

تعليمهم اجلامعي. وتشمل هذه املنح: تغطية كاملة 
احلصول  حتى  حتضيرية  لسنة  التعليمي  للقسط 

على اللقب األول .

ل��ل��دراس��ة ف��ي م��ع��ه��د التخنيون خ��م��س��ة ط���الب ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى م��ن��ح تعليمية ك��ام��ل��ة 
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برامج املدرسة ويومياتها للعام الدراسي 2012/2013
– استقبال طالب العاشر اجلدد من قبل مربي الصفوف.  25.8.12

– انتخاب مندوبي الصفوف ملجلس الطالب من قبل املربني.  15.9.12
– شنلر. – دورة اسعاف اولي لطالب العواشر   17-20.9.12

18.9.12 – مناظرة مبشاركة طالب صفوف املوهوبني في فندق "غولدن كراون" حول تأييد أو معارضة حتديد جيل القبول ملوضوع الطب واملواضيع 
العالجية في البالد.

– القفزة.  – دورة اسعاف اولي لطالب العواشر   21-27.9.12
10م. – لقاء مسائي وورشة عمل مع أهالي طالب صف   29.9.12

– مشاركة مجموعة من طالب ومعلمي املدرسة في زيارة أضرحة شهداء هبة أكتوبر.  1.10.12
البلدية رامز جرايسي  – زيارة أعضاء الكنيست للمدرسة وهم: محمد بركة، د. عفو اغبارية، مسعود غنامي، سعيد نفاع، حنني زعبي، ورئيس   2.10.12

وأعضاء ادارة البلدية واملعارف.
– لقاء مسائي مع أهالي طالب صفوف العاشر )ب، ه�، ج، ج1(.  2.10.12

أ1، ب1، ج2، د(. – لقاء مسائي مع أهالي طالب صفوف العاشر )أ،   4.10.12
11م. – اجتماع أهالي طالب   5.10.12

الثاني عشر بالتعاون مع جمعية קו משווה. – بداية تطبيق مشروع التوجيه املهني لطالب   8.10.12
– لقاء أهالي طالب املوهوبني مع ممثلي اجلامعة املفتوحة.  9.10.12

التقليدية مبشاركة طالب صفوف العاشر الى منطقة الشمال )نهر األردن(. – مسيرة املدرسة   10.10.12
التقليدية لفرع القفزة الى منطقة الشمال )نهر األردن(. – مسيرة املدرسة لطالب   12.10.12

12أ. – زيارة طالب مدرسة حورة ملدرستنا مع طالب   15.10.12
– انتخاب مجلس الطالب: ليلى اشتيوي، حافظ محروم وحال بدرة باشراف املعلمة ميادة هيب.  16.10.12

– مناظرة مبشاركة طالب صفوف املوهوبني في فندق جاردينيا حول هيئات منتخبة للعرب في البالد.  17.10.12
البانياس األسفل. الثاني عشر الى منطقة  التقليدية مبشاركة طالب صفوف  – مسيرة املدرسة   19.10.12

11م مع املعلمني. – اجتماع اهالي طالب صف   19.10.12
– حملة اطرق الباب.  22.10.12

التقليدية مبشاركة طالب صفوف احلادي عشر الى قرون حطني. – مسيرة املدرسة   23.10.12
– مترين طوارئ.  24.10.12

– مشاهدة عرضني ملسرحية "جذور" لطالب صفوف العاشر.  30.10.12
الثاني عشر ثم احلادي عشر. – مشاهدة عرضني ملسرحية "اخلريف" مسرح امليدان، لصفوف   31.10.12

– املشاركة في مسابقة "املبادرون الشباب" قبل النهائية.  6.11.12
– مناظرة في فندق جولدن كراون حول املوقف من انتخابات الكنيست مبشاركة طالب صفوف املوهوبني في املدرسة.  13.11.12

– زيارة طالب مشروع "جسور" الى حيفا مبرافقة املرشدة مرمي عمري واملوجهة صابرين عودة واملستشارة رائدة حسن.   13.11.12
30.11.12 ورشات ابداع عن طريق الفنون.

– مشاهدة عرضني من مسرحية "عربسك"، األول لطالب فرع القفزة والثاني لطالب احلادي عشر فرع شنلر.  14.11.12
– توزيع الشهادات جلميع أهالي الطالب.  17.11.12

الثاني عشر فرع االتصال في لقاء يهودي عربي في مدينة نهريا. – رحلة مبيت ليومني لطالب   19.11.12
– بداية مشروع "كالم الشبيبة" "Youth Talk" مبشاركة مدرسة أمريكية حتت اشراف جمعيةGNG األمريكية بإشراف املعلمة بثينة   19.11.12

بشارة واملعلمة آيات استيته.
– لقاء مع طالب تأهيل املعلمني في كلية أورنيم بهدف االطالع على برامج املدرسة.  21.11.12

– محاضرة حول االستنساخ لطالب املدرسة في اطار التعاون مع املؤسسة األكادميية في الناصرة من قبل د. مجدي كبها.  21.11.12
AWF األمريكيتني. GNG و  الثانية من برنامج "Story Swap" مع جمعيتا  – بداية املرحلة   22.11.12

– مشاهدة عرضني ملسرحية "البيت" لطالب فرع القفزة وفرع شنلر.  26.11.12
البلدية في مكتبة ابو سلمى. – مشاركة مجلس الطالب باللقاء مع رئيس   27.11.12
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الثاني عشر الى منطقة القدس، البحر امليت وعني جدي. –  رحلة املبيت لطالب   29-30.11.12
– مشاهدة عرضني ملسرحية "القصة وما فيها" لطالب صفوف العاشر.  30.11.12

 )Bridge of Understanding( التفاهم – مشاركة املعلمة بثينة بشارات واملعلمة آيات استيته والطالبة هديل ابو اسعد في مؤمتر جسور   1.12.12
.)Youth Talk( "في واشنطن ملدة أسبوع ضمن مشروع "كالم الشبيبة

– لقاء مع طالب تأهيل املعلمني في كلية أورنيم بهدف االطالع على برامج املدرسة.  5.12.12
– زيارة جلنة التحكيم جلائزة التربية والتعليم.  5.12.12

– االعالن عن فوز املدرسة بجائزة التربية والتعليم في لواء الشمال.  6.12.12
– دورة اسعاف اولي للمعلمني، دورة استكمال "التعلم عن بعد".  12.12.12

– مشاهدة مسرحية "حوض النعنع" جلميع طالب املدرسة في قاعة "موال".  14.12.12
– بداية االمتحانات الفصلية.  17.12.12

– لقاء مع طالب تأهيل املعلمني في كلية أورنيم بهدف االطالع على برامج املدرسة.  19.12.12
– محاضرات علمية في اطار التعاون مع املؤسسة األكادميية في الناصرة.  19.12.12

– غداء احتفالي للمعلمني في قاعة ابو ماهر الصغرى مبناسبة انتهاء الفصل األول.  19.12.12
– احتفاالت صفية بإشراف مجلس القيادة الطالبية واملعلمة ميادة هيب وبالتعاون مع مربي ومعلمي الصفوف.  21.12.12

. – مشاركة مجموعة طالب من الثواني عشر في أوملبيادة الرياضيات في معهد وايزمن   25.12.2013
7 طالبات متفوقات من املدرسة ملرافقتهن حتى انهاء التعليم اجلامعي، وذلك من قبل مكتب رئيس احلكومة. – مت اختيار   26.1.2013

التقييم  – بداية جلسات   1.2.2013
– بداية تدريس مادة مدخل الى األكادميية لطالب العاشر املوهوبني من قبل اجلامعة املفتوحة  5.2.2013

– استقبال طالب دورة املديرين من كلية أورانيم لإلطالع على برامج التجريب التربوي في املدرسة  6.2.2013
אבני ראשה عن طريق املوثق عدي عدوان – بداية مشروع توثيق وتصوير جناحات وفعاليات املدرسة من قبل معهد   8.2.2013

– زيارة طالب معهد املعلمني في سخنني للمدرسة لإلطالع على جناحات التجريب التربوي في املدرسة  13.2.2013
– مترين طوارئ قطري جلميع طالب املدرسة  14.2.2013

15-16.2.2013 -- توزيع شهادات النصف األول من العام الدراسي من قبل مربي الصفوف على أهالي الطالب 
مبشاركة  أيام،  ثالثة  ملدة  السالم  واحة  قرية  في  اليهودي  العربي  اللقاء  في  املدرسة  في  عشر  احلادي  صفوف  من  طالب  – مشاركة   19.2.2013-17

مركز التربية اإلجتماعية األستاذ عايد علي الصالح واملعلمتان أماني ابو احمد وشادن سارجي
17-19.2.2013 – مشاركة طالب من صفوف املوهوبني وآخرين في برنامج MUN في مدينة ايفن يهودا ملدة ثالثة ايام، وهو عبارة عن مؤمتر طالبي 

للتواصل والتعارف بني الثقافات ومناقشة مواضيع مثل األمن، الدفاع، البيئة وحقوق اإلنسان
19.2.2013 – بداية مشروع "طالب يصنعون تغيير" ملجموعة طالب من صفوف العواشر مع مدرسة ابن عامر اإلبتدائية ومركز رعاية الولد والعائلة 

– بلدية الناصرة
– بداية برنامج التغذية السليمة ملجموعة معلمني في املدرسة  21.2.2013

22.2.2013 – مشاهدة مسرحية "املستورة"، من تأليف كرمة زعبي ومتثيل سناء لهب واخراج أوري شني، تروي حكاية الطاعة للزوج لطالب احلادي 
عشر في مركز محمود درويش

– بداية استكمال املعلمني مبوضوع "تطوير أدوات املعلم" بتوجيه املستشارة رائدة حسن واملعلجة بالفنون صابرين عودة  22.2.2013
חינוך ישראלי – زيارة جلنة جائزة التربية والتعليم من قبل جمعية   28.2.2013

– عرض مسرحية "خيوط النور" لطالب فرع القفزة  28.2.2013
– عرض برامج املدرسة في مدرسة توفيق زياد امام األهالي حتضيرا للتسجيل للصف العاشر اجلدد  2.3.2013

– بداية أسبوع الصحة، حيث شمل محاضرات وفعاليات متنوعة منها بيع مأكوالت صحية بإشراف د. محسنة القيش.   4.3.2013
– مشاركة في مسابقة "תוצרידע" في مركز "מדעטק" في حيفا واحلصول على شهادات تقدير ل3- طالب باملهارات التفكيرية .  6.3.2013

الله، هدى كناعنة وأنعام دراوشة  – عرض شرائح أمام أهالي طالب فرع ادارة األعمال بارشاد املعلمات منال عون   6.3.2013
– احتفاالت يوم املرأة العاملي.   8.3.2013

– فعاليات بيئية، حيث شمل زراعة وتنظيف بارشاد املعلمة آيات استيته  8.3.2013
8.3.2013 – برنامج التوجيه املهني - يوم مفتوح – لطالب احلادي عشر والثاني عشر بارشاد جلنة الطالب اجلامعيني في املدينة واشراف املستشارة 

أمينة عمري
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11.3.2013 – مشاركة طالب في مسابقة "יש לנו כימיה" في معهد وايزمن، واحلصول على املرتبة الثانية في املسابقة، مبرافقة األستاذ باسم سمارة
العربي  الوسط  في  األعضاء  لزرع  القطري  املركز  مندوبة  شلبي،  مرمي  للممرضة  محاضرات  شمل  حيث  األعضاء،  زرع  أسبوع   –  15.3.2013-13

وممرضة في قسم األمراض الباطنية في مستشفى العفولة، ملدة ثالث أيام لطالب العواشر واحلوادي عشر
– مشاركة  الطالب املوهوبني في مؤمتر املوهوبني في جامعة تل أبيب، حيث شمل فعاليات ومحاضرات مبرافقة مربيات الصفوف املعلمة   13.3.2013

غادة حلو، املعلمة رنا أبو زيد، املعلمة سالم خطيب واملعلمة آيات استيته
املربي  الدوري  على  اشرف  وقد  بالكأس  12م  صف  وفوز  12أ1  وصف  12م  صف  بني  عشر  الثاني  لصفوف  القدم  كرة  دوري  – نهائي   14.3.2013

عماد موسى ومعلمي الرياضة.
– عرضان في مركز محمود درويش – مسرحية سحماتا )القرية املهجرة( لطالب العاشر في الفرعني مبناسبة يوم األرض   15.3.2013

חורשת טל لطالب الثاني عشر مبشاركة جميع مربي الثاني عشر التقليدية الى  – رحلة الوداع   15.3.2013
– ورشة فعاليات ألهالي صف العاشر املوهوبني مبشاركة مربية الصف املعلمة سالم خطيب واملعلمة آيات استيته ومدير املدرسة األستاذ   16.3.2013

فيصل طه
21.3.2013 +22– أيام الطبيعة والذي يشمل رحالت ملناطق طبيعية الذي يشمل طالب املدرسة في فرعيها بإشراف املعلمة ميادة هيب.

– رحلة ملعلمات املدرسة الى بودابست ملدة أسبوع.  31.3.13
الى  منصور  نورا  املعلمة  مبرافقة  ربيع،  ابو  ومحمد  طه  محمود  شريف،  شادي  وهم:  العاشر  الصف  من  طالب  ثالثة  من  مكون  وفد  سفر   –  6.4.13

جمهورية قرغيزيا في اطار برنامج املناظرة ملدة أسبوعني.
التربوية مبشاركة معلمني  التجربة  املدرسة ملناقشة  أعدته  الذي  الدراسي اخلاص  اليوم  סמינר הקיבוצים في  معهد  من  طالب  استقبال   –  17.4.13

وطالب من املدرسة.
اللغة اإلجنليزية لطالب فرع القفزة من اعداد املعلمة أمل هريش، ومشاركة متطوعني أجانب. – برنامج يوم   23.4.13

– معايدة أول أيار من قبل بلدية الناصرة ملعلمي املدرسة.  30.4.13
الثانوية الشاملة. – االحتفال بوضع حجر األساس ملدرسة احلكمة   2.5.13

البلدي ومبشاركة  املوهوبني في برنامج احتفالي رائع في مركز محمود درويش  الثاني عشر  الفوج األول من طالب صف  – االحتفال بتخريج   2.5.13
رئيس البلدية السيد رامز جرايسي ومشاركة واسعة من األهالي واملعلمني وادارة البلدية. أعدت البرنامج مركزة صفوف املوهوبني آيات استيته، ومربيات 

صفوف املوهوبني: غادة مييني، رنا أبو زيد وسالم خطيب.
5.5.13 – استالم شهادة التربية من حركة التربية في اسرائيل وذلك في متحف العلوم في تل ابيب مبشاركة واسعة من املعلمات واملعلمني )21 معلم(.

نسرين  املعلمة  وتركيز  الرياضة  معلمو  اعداد  من  املعلمني  من  واسعة  مبشاركة  الرياضية  القاعة  في  العاشر  صفوف  لطالب  رياضي  يوم   –  10.5.13
زعبي.

10.5.13 - عرض مسرحية "اجلزيرة" لطالب فرع القفزة في قاعة مركز بايس ابن سينا.
– بداية أمسيات عروض أبحاث للطالب ضمن برنامج املجتمع املدني لطالب العواشر.  14.5.13

14-17.5.13 – أسبوع لقاءات أدبية لطالب العواشر مبشاركة األدباء سلمان ناطور، سيمون عيلوطي، يوسف فخر الدين والكاتب محمد نفاع بإشراف 
األستاذ عايد علي الصالح.

– عرض نهائي لبرنامج יזמים צעירים واحلصول على شهادة تقدير.  20.5.13
البلدي. الثقافي  – مشاهدة مسرحية "احلرية" لطالب فرع القفزة في مركز محمود درويش   24.5.13

– مشاهدة طالب صفوف العاشر لبرنامج קונצרט فنّي راٍق في مسرح كيبوتس مزراع.  24.5.13
– שוק תוצרים سوق عروض، حيث تضمن عرض منتوجات التجريب التربوي مثل: 1( حقيبة من قماش مرسومة مبوديل التجريب التربوي،   28.5.13
العربية والعبرية مبرافقة صوت.  باللغتني  2( عرض ُملصق بقصيدة محمود درويش "فكر بغيرك"  التربوي.  التجريب  ومن اجلهة اخللفية غالف كتاب 

وشارك في البرنامج مدير املدرسة فيصل طه ومركزة املدرسة التجريبية د. سهير بشارات واملربني غامن حبيب الله، غصوب سرحان، خولى قنانبة. 
بإرشاد  واملخدرات  العنف  ضد  املدينة  دوار  في  الصف  طالب  بتظاهر  وذلك  املدني  املجتمع  مشروع  ضمن  "ه�"  العاشر  للصف  برنامج   –  29.5.13

املعلمة نورا منصور.
2013 في احلفل الكبير الذي أقامه لواء الشمال في עין השופט – استالم جائزة التربية والتعليم للعام   4.6.13

.61 – حفل تخرج الفوج   8.6.13

كل عام وانتم بألف خير
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