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من دفء هذا البيت التربوي العريق تنطلق فواحة أعباق رياحني الفوج الثاني والستني املؤلف 
من مائتني وست وعشرين طالبة ومائة وستة عشر طالبًا, املجموع ثالثمائة واثنتان وأربعون 
واجلهد  اجلد  خالل  من  املنى  َونيل  الذات  حتقيق  نحو  الطريق  لتشق  ومنيرة  نّيرًة  شمعًة 
أو  االنسانية جمعاء دون تعصب  الى  والوطن,  الشعب  الى  والبلد,  االهل  الى  االنتماء  وتعميق 
انغالق طائفي أو قومي أو عائلي أو حاراتي, الى احترام وتقّبل اجلميع باحملبة, وفقط باحملبة 
ننطلق ونحقق احملال ونحّسن االحوال. أملنا أن تتحقق املصاحلة الوطنية جلميع أبناء شعبنا 
الفلسطيني, "كفى انقساما", وأن يحل السالم الصادق والعادل ولينعم شعبنا باالستقالل لضمان 

تطوره وسلمه وسالم املنطقة والعالم أجمع.
أعزائي الطلبة

من هذا البيت التربوي, الصرح العلمي العريق الذي قطع أشواطا في التقدم, وارتقى ألعالي 
السّلم التربوي التعليمي في الدولة, اذ حصل على عدد من جوائز التربية من وزارة املعارف 
ومؤسسات تربوية أخرى )صور لالجنازات موجودة على صفحة الغالف اخلارجية لهذا لكراس( 
كمدرسة  الثانوية  التجريبية  اجلليل  مدرسة  الختيار  ראשה  אבני  مبؤسسة  حذى  مما 
منوذجية ناجحة لتوثيق مجمل النشاطات التعليمية والتربوية كمادة تعليمية مسجلة ضمن 
أفالم قصيرة, حتت اسم "التعلم من جناحات اآلخرين". لكي يستفاد من جناحات املدرسة من 
قبل املؤسسات التربوية والتعليمية في البالد واخلارج. وبهذا االجناز املمّيز واخلاص مبدرستنا 
نكون قد جتاوزنا تأثيرنا التربوي والتعليمي احمللي الى التأثير على مجمل التعلم في الدولة 
وفي العالم, مما يثير االعتزاز بهذا الصرح ومبجهود جميع أعضاء الهيئة التدريسية في دفع 
وتطور مدرستنا الى الصفوف األمامية, دافعا هذه الهيئة التي تعمل على تطورها املهني باملزيد 
واالجنازات اخلاصة, مما ساهم  املتنوعة  واملبادرات  واملواظبة  واالستكماالت  العليا  األلقاب  من 

أعباق رياحني الفوج الثاني والستني
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الى مدرسة منوذجية يتعلم االخرون من جناحاتها,  ليس فقط في حصد اجلوائز ووصولنا 
وباستقبال جميع  ال60%,  فوق  ما  الى  في  االرتفاع  في  اآلخذة  البجروت  لنتائج  أيضا  امنا 
الطالب دون انتقائية, وكذلك للمناخ التربوي اجليد املسالم واللطيف الذي يسود املدرسة طالبا 
ومعلمني وعاملني, والذي يتيح للجميع راحة العمل ومتعته ورغبة العطاء, حزم ومرونة, 

جدية ومحبة دائمة. 
أيها االبناء البرره

بة انطلقتم منتصبي القامات مرفوعي الهامات, عّلكم حتملون ما  من هذه األسرة التربوية احملحُ
اهتممنا أن نغرسه فيكم من حب وانتماء لألهل, لشعبكم, للوطن, لالنسانية, فأنتم أزاهر هذه 

املدرسة, هذه املدينة, نتاجكم الطيب سنرنوه غدا ولكم السعادة والسالم.

                                    مبروك يا أزاهر 

 فيصل طه
مدير املدرسة
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عن ثالثة مدراء يعيدون الروح الى التربية
بقلم بروفسور منرود ألوني

"عني  التجريبية  املدرسة  من  يعقوبي  باروخ  مدارس:  مدراء  ثالثة  يجلس  املتحدثني,  طاولة  وعلى  أمامنا, 
هيام" في حيفا, فيصل طه من ثانوية اجلليل التجريبية في الناصرة وعينات برغر من املدرسة االبتدائية 

"تل حاي" في حي كفار شليم في تل أبيب.
نحن اجلمهور, املركب من طاقم التدريس لكلية سيمنار هكيبوتسيم ومن طالب دورة تأهيل املدراء بإدارة 

دكتور كوبي غوترمان.
تتميز هذه املدارس الثالث بتحصيل علمي راق وأعلى من املعدل العام في البالد, وأكثر مما هو متوقع منهم 
كمؤسسات تربوية تشمل طالبا بغالبيتهم ينتمون الى مجموعات سكانية ذات مستوى اقتصادي اجتماعي 
صعب. وبالرغم من النجاحات, فان املدراء الثالثة ال يعيرون اهمية كبيرة للتحصيل العلمي بحسب املقاييس 

املقارنة. يبدو أن املدراء الثالثة ميلكون ويفّعلون برنامجا تربويا فريدا من نوعه. 
القابلة  التربوية وغير متعلقة مبصانع االمتحانات والنتائج  العملية  يتشاركون بلغة تربوية مرتبطة مباهية 
للقياس, هم يتحدثون عن التربية كتأهيل حلياة كاملة ومليئة, للشعور بالقيمة الذاتية وحملبة اآلخر, للتمتع 
ما  بأفضل  اإلنسان  هو  هدفهم  االجتماعية.  وللمسؤولية  الذات  لتحقيق  الشخصية,  ولتطوير  احلياة  ببهجة 
كأُناس  أمر  وولي  معلم  طالب,  كل  مع  البدء  في  يتعاملون  عادل.  إنساني  وملجتمع  معنى  ذات  حلياة  لديه, 
متساوين: اإلنسان كغيره- ال يقل أهمية وال يعيبه شيء, وأيضا بأن يكون لديه إحساس بقيمته الذاتية, وان 

يتمتع بقدرة عالية على التطور وحتقيق الذات والشعور باالنتماء املشرف واحملب للمجتمع.
هؤالء املدراء ال يعيرون اهمية عليا لتوجيه الطالب ألن يصبحوا االوائل او الفائزين في املسابقات التعليمية 
التقليدية, إمنا لتصميم وبناء شخصيتهم بانسجام داخلي مع ذاتهم وبتوافق اجتماعي مع اآلخرين, كذلك 
بانسجام بيئي مع الطبيعة التي في عاملهم.عليهم ان يتمتعوا قبل كل شيء مبحبة اإلنسان, مبحبة أنفسهم, 

محبة اآلخر, ببهجة احلياة, بالتعلم والتطور, بالنمو واإلبداع.
وللمواضيع  للقوالب  ليس كإخالص  األولى  الدرجة  أمر مهم في نظرهم, ولكن في  التعليم  ان  الواضح  من 
التعليمية املألوفة التي متكن من املعرفة أو إظهار املهارات, إمنا كوسيلة لتنمية  الشخصية بشكل عام ولتطوير 
نفكر بسياقني:  أن  إال  فانه ال ميكننا  املدراء  إلى هؤالء  الذات. عندما نستمع  منط حياة ذي معنى, ولتحقيق 
األول, من بداية القرن العشرين, للفيلسوف الفرد نورتوايدهاد والذي رثى التدهور التربوي الذي كان في 
حالة من الصعود نحو التفكير الذكي, املثمر, األخالقي وللثقافة النوعية- إلى حالة الهبوط نحو الهاوية, إلى 
الكتاب  الثاني, هو  التعليمية. والسياق  التمكن من قوالب املعرفة املعيارية في املواضيع  املُقلّص وهو  الهدف 
املعروف للباحث التربوي الفنلندي باسيسالبرغ, FINNISH LESSONS, والذي اختار ان يشدد بداية 
الثقة, الرفاهية, السعادة, التوجه الشخصي, التعاون وإتاحة الفرص للتعلم الهام كالذي يحظى  على أهمية 
بها الطالب كميزة بارزة للجهاز التربوي الراقي في فنالندا. كذلك تنشئة معلمني مّميزين بإحساسهم بأهمية 
الرسالة التربوية, مبحبة اإلنسان وميثلون القدوة الشخصية النموذجية لطالبهم. هكذا, وباختصار, تعلمنا 

منهم,من هؤالء املدراء الثالثة, تعلمنا درسا أساسيا ومهّما عن التربية في أفضل حاالتها. 

*بروفسور منرود ألوني رجل تربية ومحاضر في كلية سمينار هكيبوتسيم.
ترجمة: املربي فيصل طه    
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كلمة االستاذ خالد صبحي الزعبي 
خلريجي الفوج الثاني والستني

 بناتي وأبنائي اخلريجني واخلريجات ،
انه ملن دواعي حبوري أن أتوج بتخرجكم هذا, نتاج عمل عام كامل من العطاء 

والبذل واجلهد والعناء املتواصل .
حرثتم ثم زرعتم فحصدمت تعب سهركم حتى وصلتم إلى بر األمان . أبدعت أياديكم فاستحقت مني كل 

التقدير والشكر والثناء.
 أبنائي , أودعكم وجتول في خاطري ذكريات ال تنسى , كنتم فيها خير التالميذ , بل خير األبناء وخير 
العائلة . " االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية" فقد تناقشنا وحتاورنا واختلفنا ولكن اتفقنا في 
نهاية املطاف, في ظل جو عائلي ال أنقى وال أروع , اعتبرناكم دائما شركاء لنا, وكنتم كذلك , احترمناكم 
من الصميم وقدسنا تفكيركم وحاولنا بكل ما أوتينا من طرق تربوية  حل مشاكلكم وانتم باملقابل رددمت 
باملثل أو أعلى, احترمتمونا وقّدرمت عاليا توجيهاتنا وعتابنا أحيانا , ال أرقى وال أجمل و ال أروع من عالقة 

كهذه نشأت أواصرها بيننا على مدار السنني الثالث التي قضيتموها بني ظهرانينا. 
علّي  ويعز  اآلن   ذروته  وصل  لكم  وتقديري  فحبي  هذه  عجالتي  أخط  وأنا  التأثر  غاية  في  إني  صدقا, 
فراقكم ولكن"بقاء احلال من احملال" . انطلقوا إلى احلياة الفسيحة الرحبة من أوسع األبواب فال خوف 
عليكم وإني أرى فيكم مستقبل ناصرتنا ومجتمعنا. حتما ستبدعون وستتفوقون وستنجزون, فالسماء 

هي احلدود ألمثالكم.
أعتز أّني أنا شخصيا خريج املدرسة في العام 1973 عندما كانت بنايتها بالقرب من امللعب البلدي  وأن 
الكثيرين من احلضور كذلك, فخريجو مدرستنا على مدار عقود طوال, ميألون الفناء الرحب من شمالي 
الناصرة إلى جنوبها ومن شرقيّها إلى غربيّها , كما أنهم منتشرون من أقاصي اجلليل إلى وهاد النقب 
ابنتي جنى بني اخلريجني, وأعتز أيضا بكل خريج  أّن, آخر عنقودي,  مرورا باملثلث األشم. أعتز كذلك 

وخريجة يتخرج اليوم من هذا الصرح التعليمي, التربوي, الوطني واإلنساني الشاهق. 
بكم  الباسقة معتزا  كالشجرة  ببعيد سأرفع رأسي  ليس  , سيأتي زمن  أحبائي اخلريجات واخلريجني 
أكثر, سأعتز بإجنازاتكم العلمية أو العملية على الصعيد احمللي ورمبا على الصعيد الدولي, سأقف مرددا 
السلم  ذروة  باجنازاتهم  وصلوا  قدامى  خلريجني  منصرمة  سنوات  في  رددتها  مثلما  التالية,  العبارة 

العلمي أو العملي, سأردد, وأنا في قمة االعتزاز, ما يلي: 
 – "هؤالء بناتي وأبنائي  خريجو وخريجات " أم املدارس" مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية 

الناصرة". فمرحى وألف مرحى لكم وألهلكم وملربيكم وملعلميكم ولناصرتكم بكم.

 االستاذ خالد صبحي الزعبي – نائب املدير
مسؤول قطاع الثواني عشر
وعريف احتفال التخرج
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يهنىء مجلس طالب مدرسة اجلليل الثانوية

اخلريجني واخلريجات للعام الدراسي 
2014   -   2013

متمنيا لهم النجاح والتوفيق في كل ما يختارون
من علم وعمل،

رافعني رسالة اخلير واحملبة والعمل الصالح.

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات

لالستاذ فهيم عبد اخلالق
          حلصوله على اللقب الثاني من جامعة حيفا في موضوع تاريخ الشرق االوسط

للمعلمة  غادة  مييني
حلصولها على اللقب الثاني بامتياز من كلية اورانيم في موضوع ادارة مؤسسات تربوية

للمعلمة خولة زياد قنانبة
حلصولها على اللقب الثاني بامتياز من كلية جوردون في موضوع االرشاد

لالستاذ ابراهيم يونس
 حلصوله على اللقب الثاني بامتياز من اجلامعة املفتوحة

 في موضوع تكنولوجيا التعلم
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التي  بكتاب  التبرع  حملة  التجريبية  اجلليل  مدرسة  اختتمت 
الطالب,  مجلس  مع  بالتعاون  هيب  ميادة  املربية  عليها  أشرفت 
 "variety" جلمعية  ريعه  رصد  للكتاب  معرض  بتنظيم  وذلك 
التي تعنى وتقوم على حتقيق أحالم وأمنيات ذوي االحتياجات 

اخلاصة ومرضى السرطان.
جتاوًبا  القت  التي  املستعملة  الكتب  جمع  عملية  استمرت  وقد 
كبيًرا من قبل الطالب واملعلمني حوالي أسبوعني, حيث مّت وضع 

املدرسة  مداخل  في  صناديق 
مّت  بعدها  الكتب,  إليداع 
تصنيفها وجتهيزها للمعرض 
الذي أقيم في ساحة املدرسة, 
حيث بيعت هذه الكتب للطالب 

بأسعار زهيدة.
إلى  احلملة  هذه  هدفت  وقد 
والهبة,  العطاء  قيم  تذويت 
كقيمة  املطالعة  أهمية  تثبيت 

الدعم املادي جلمعية  وتعزيز العالقة بني الطالب والكتاب, تقدمي 
قواعد  إرساء  واإلنسانية,  اخليرية  مشاريعها  لتنفيذ   variety
بحيث  الطالب,  بني  املدرسة  في  املدرسية  الكتب  تبادل  مشروع 
يصبح جمع وتوزيع الكتب املدرسية أول وآخر السنة الدراسية 
الباهظة  الكلفة  األهل  على  فيه  نخفف  عام  كل  في  ثابتاً  طقساً 

للكتب.
إقباال   variety جمعية  مندوبو  حضره  الذي  املعرض  وشهد 

واسّعا من قبل زائريه, طالًبا 
الطالب  عبّر  حيث  ومعلمني. 
باملعرض  سعادتهم  عن 
جوانب  عدة  على  الرتكازه 
نشر  منها:  نذكر  خيرية, 
الكتاب  قيمة  وإعالء  الثقافة 
في عصر االنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعي, عرض 
منخفضة,  بأسعار  الكتب 

أعادة نشر املعرفة عن طريق الكتاب, ولعل أهمها ما يحمله من قيم 
variety إنسانية رفيعة, حيث ذهب ريعه كامال جلمعية

مدرسة اجلليل تختتم حملة التبرع بكتاب مبعرض ُرِصَد 
variety ريعه جلمعية
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الثاني عشر " أ 1"
بيوتكنولوجيا

املربية: رمي فايد

2013/2014 ال��دراس��ي��ة  للسنة  اخل��ري��ج��ني  ال��ط��الب  ب��أس��م��اء  ق��ائ��م��ة 

نهاية يوسف ابو ليل
جنان رائد ابو منر

عائشة فيصل ارشيد
سوار غسان اغبارية

احمد علي حاج يحيى
سماح عبد الفتاح حسن

فيروز عزات حسن
رمي عامر خوري
جنى خالد زعبي
رشا علي سعدي

رمي عبد املجيد سليمان
محمد ايهاب سليمان

محمد هاشم محمود سليمان
دميا عوني صبيحات

فيروز عز الدين صبيحات
رمي عبد املجيد طه
دميا جنيب عباس

نوار عزمي عمر
حنني خالد عوض

رنا هشام فاخوري
هداية عدوان مروات

لينا فرج مطران
هبة خالد جنار

خالد جمال جنم
نور قاسم نخاش
حنان زهير هادية

شهيناز علي يوسف

توجان سليمان ابو ربيع
ملا أنور ابو الشني

ايات خالد احمد
علي رمزي جابر

اسماء محمد خالدي
روان ابراهيم سعدي

مرام علي سعدي
شيرين زهير سلطي

شادن علي سليمان
ميسم رياض سليمان

ريهان اياد شحادة
روزان ساهر صالح
وردية سامي صالح

ريهام ابراهيم طه
زينب عبد احلميد عفيفي

انس محمد عالء الدين
براءة عفو علي

اسوه فتحي علي ناصر
شهد اياد عمري

بيان سميح عميرة
محمد جاد عوايسي
هشام مهدي غنومه

روان حسني قبالوي
زينة هاشم كب

حسني عوني ماير مروات
يقني عمر مغاربة

االء طاهر ملحم
اكرام سعيد منر

سليمان وليد منر
عال رايق هريش

مليس مصطفى هريش
باسل عبد الغني واكد

عيسى لطفي واكد
فاطمة عامر يوسف

الثاني عشر " أ"
فيزياء، كيمياء، علوم احلاسوب، 

الكترونيكا
املربي: سليمان  خطيب
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ط�����ال�����ب(  116 و  ط�����ال�����ب�����ة   226( ط������ال������ًب������ا   342 وع���������دده���������م 
الثاني عشر "ب"

بيولوجيا، إدارة أعمال 
- حسابات

املربي: عبد اللطيف عرابي

الثاني عشر " م"

املربية: رنا أبو زيد

خليل ابراهيم ابو احمد
ميسم مأمون ابو احمد

اسيل احمد ابو عقاب
احمد وليد احمد

ادم عمر احمد
سعيد عمر احمد

عبد الله محمد الشايب
االء عامر حجة

زكريا عمران حجير
باسل مروة حسيني
محمد سعيد حلومة
براءة غسان حمدان

مرام اديب خرمة
بكر عمر سليمان

سبأ محمد سليمان
عبد الله عدنان سويدان

رنني امين سيالوي
محمد امجد شيخ خليل
هنادي بالل شيخ خليل

عز الدين مبدا شيخ سليمان
سليمان اكرم طه

نسيم انور عبد الغني
االء عادل عبد الله

شيماء سامر غازي
مهدي محمود غنيم

تسنيم اسامة قويدر
سندس بهجت كرمي
ميسون نادر مروات

شذى غسان ملحم
شهد احمد مهاوش
ملك مروان موسى
سناء توفيق موعد
مرح شبلي موعد

فارس محمد يزبك

هديل نزار ابو اسعد - فيزياء، علوم احلاسوب، الكترونيكا
مجد مشهور ابو تايه-  فيزياء، كيمياء، علوم احلاسوب، الكترونيكا

هبة ابراهيم ابو رجب - فيزياء، كيمياء، علوم احلاسوب
سليم محمد ابو عقاب - فيزياء، كيمياء، علوم احلاسوب
معتز مصطفى استيته - فيزياء، علوم احلاسوب، الكترونيكا

محمود سعيد حاج عيسى - فيزياء، كيمياء، علوم احلاسوب
يارا رمزي حبيب الله-  كيمياء

عبير عمر حسن - فيزياء، كيمياء
عبد احلميد صالح دراوشة - فيزياء، علوم احلاسوب، الكترونيكا

زكريا وليد سليمان -  كيمياء
سلمى نبيل عمري - فيزياء، علوم احلاسوب، بيولوجيا

حامت عادل عوايسة -  كيمياء
غدير احمد عوايسة - فيزياء، كيمياء، علوم احلاسوب، الكترونيكا

اسيل مازن غريب - فيزياء، كيمياء، علوم احلاسوب
ليانا حسام الدين لوباني - فيزياء، كيمياء، علوم احلاسوب، الكترونيكا

فراس هشام مصاروة - فيزياء، كيمياء، بيولوجيا
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الثاني عشر "د"
إدارة أعمال

املربية: منال عون الله

الثاني عشر "ه�"
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
املربية: ايناس شرارة

هنادي بهجات ابو تايه
حنني نزار ابو حالوة
رنني نايف ابو عياش

هبة هشام اكرم
صبحية عادل بركات

رماح مثقال حافي
سجى سالم حجيرات

يونس عبد حسن
صالح عاطف حسني حمدان

مروة هاني خليل
بهاء محمد زعبي

علي شريف زعبي
محمود نادر زعبي
يوسف سعد سعد

شمس مالك سعدي
مجدولني باسم سيد احمد

اسيل مرشد عاقلة
امل محمود عبد الرازق
باسل هاني عبد الهادي

مهدي احمد علوش
مجيد حسام فالح
اديان وليد مروات

أصاله عنان مصري
محمد فريد نعرة

رسمية باسم هادية
ادهم نزيه واكد

محمد بسام ابو احمد
سندس ماهر ابو تايه

عبيدة يوسف ابو ناصر
رنني منر القب

صالح رجا حسن
منايا يوسف حسن

اسماء فهد حمدان
ايناس علي دالشة
باسل كمال زعبي
محمد عمر زعبي

ايات زياد زيتاوي
طارق فخري سعدي

احمد عدنان سلطي
محمد وليد سليمان
جيالن عماد صالح

امجد عبد الروؤف عبد اجلواد
محمد صبحي عبد الله

علي رفعت عزام
عماد سليم عطا الله

مرام هاني عواد
أمل باسم كرمي

دنيا فؤاد مصاروه
بكر محمد مصري

شهد عنان منصور
فكتوريا سهيل نداف

رؤيا فتحي نصرة
امل عدنان هبرات
باسل وليد هريش

غفران امين هواري
بوران مروان واكد

سوار سعيد واكد
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الثاني عشر "ج"
علوم البيئة، اتصال جماهيري

املربية: حنان قاسم

الثاني عشر "ج 1"
علوم البيئة

املربي: غصوب سرحان

محمد رياض ابو اسعد
ندى وليد ابو حريري

نور ماهر ابو ربيع
وجد يوسف استيته

ميساء ابراهيم استيته
امل خالد بني ربيعة

هناء حسون جابر
تامر عنان جفيلي

شيماء زياد حسني
نعمات تيسير حمودة

سارة فريد خطيب
طارق ابراهيم زرعيني

سلوى عبد الرحمن زعبي
ياسمني عفيف زيادنة
يسرى نادر سفاريني

نسرين زهير سلطي
عبيدة خليل شريف

سجى اسامة عبد الفتاح
رميا عفيف عفيفي
ورد فاروق عمري

لينا عامر غميض
اميان ناصر فاهوم
حسني ادهم فاهوم

مرح محمد قويدر
عوض سمير كرابلي

غزالة عادل مرة
انسام جمال نخاش
جميلة كمال نفافعة
احالم فريد هريش

راغدة خالد ابو اسعد
مرح سعيد ابو حمد

وئام زهير ابو زيد
فادي يحيى ابو عيشة

هبة سليم ابو ناجي
محمد اسماعيل بخاري
روجان عصام جرادات

رغد عبد حسن
سالي حسن

دعاء سائد خطيب
اشراقة يوسف دبور
اسراء محمود دخان

سجود حامت دخان
صبحية سالم دخان

براء رياض زعبي
هدى توفيق سالم

هدايه احمد سليمان
يقني حامت سويدان
مرمي نصر شاهني

توجان خليل شرارة
خيرية احمد عباهرة

هبة محمد عبد العزيز
بهاء عمر عويضة
محمد عامر غازي

رلى عدنان قب
لؤي هاني كايد

فاطمة صائب كيالني
هديل اياد الشني

معاذ بسام لوباني
نيفني كمال محروم

آية بهجات مصلح
عال منصور منصور

سمر عصام موعد
جنوان سليم موعد

هدى احمد هاشم
ميريل حسني هريش
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الثاني عشر "ج 2"
علم األحياء

املربي: خالد زعبي

كفاح زايد ابراهيم
روان سليم ابو خميس
ياسني عفيف ابو ربيع
سجود وليد ابو زامل

مريهان امين ابو شريف
جيهان ياسر ابو شهاب

انغام عبد ابو صالح
قمر حامت ابو نصرة
اصالة ابراهيم احمد
محمد محمود احمد

بيان عبد املجيد بشر
روان ماهر جمامعة

نورس عماد حامد
سجود حسام حجة

رؤى عنان حمدان
يارة مروان حمدان
هبة هارون خطيب

رنني صالح دراوشة
صابرين عصام زعبي

رفيف يحيى زيود
سعيد محمد سعدي

ندمي كمال سعيد
عيسى احمد سليمان
محمد عدنان سليمان

خلود حسن شايب
عبد الرحيم كايد شريف

محمود سليم عباس
نرمني ناصر عبد الله

شيماء معني عفيفي
مرح احمد قبالوي

عبد القادر فتحي قويدر
جوناء باسم كايد
عايشة باسم كايد

انوار نور كرمي
والء بسام كرمي

محمد جمال مبدا
هنادي عادل مرة

روان غالب مصاروة
صبحي عفيف مناصره

اصالة محمد موعد

الثاني عشر "و"
مدنيات، اتصال 

جماهيري
املربي: فهيم عبد اخلالق

الثاني عشر "و1"
علوم اجتماعية، اتصال 

جماهيري
املربية: قمر غنيم

ندين مازن ابو اسعد
مرح خالد ابو تايه

اماني ناصر ابو حبال
مواهب سليمان ابو دبي

نوار عبد السالم ابو راس
غيداء وليد ابو شريف

حنني ابو عبيد
قاسم كايد اغبارية

احمد باسم جبارين
عهد عمر خطاب

شيراز رؤوف دفراوي
رلى جمال زعبي

مرمي يوسف زينة
بشار عرفات سعدي
سجود امين سلطي

فارس اسامة سليمان
نرمني صالح سليمان
محمد نبيل سيد احمد

فادية خالد شاهني
رنني سليم شايب

ايناس يونس صالح
سماح عزات صواحلة

فادي سمير طه
بيان عدنان عابد

نيروز محمد عبد اخلالق
سليمان امني عبد الهادي

روان ماهر عمري
امني موفق عوده

محمد عامر الشني
ميادة عزيز محروم

مجد خالد محمد
ربيع ماهر مصاروة

سليم رزق منادرة
منتهى طالع نفافعة

املعتز بالله يونس

يامن اسامه ابو احمد
لبنى محمود ابو رحال

محمد سليم ابو شحادة
مليا عامر ابو ناصر
مرح ناظم اشتيوي
جنان خالد بياضي
عزمي عماد بياطره

اصالة مروان شهوان
أمين نادر حمدان

هيام خالد خروبي
روجينا بشارة خليف

سامح محمد زطمة
روان عبدالله زعبي
معاد جواد سليمان
لؤي منير سندياني

ليلى عامر شحادة
نور نضال شحادة

امني خالد صالح
هبه الله طارق طه

كرمي عمر عز الدين
دعاء منير عفيفي

محمد هاني عوايسي
اية رايق غزاوي

فوزي سليم غميض
عرب تيسير مصاروة

سالم خير مصطفى
مريانا عامر مطران

مرح مطلق مالح
شروق علي نصرة

منير عامر هبرات
حمودة زايد واكد

عمران عامر يونس
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متيّز أسبوع الصحة هذه السنة بتنوع املعلومات 
الصحية واحملاضرات القيّمة التي استمرت منذ 
تاريخ  االثنني في  افتتاحه يوم  اليوم األول من 
تاريخ  في  اجلمعة  يوم  اختتامه  ولغاية   3/3
الدكتور عزمي  العام,  هذا  شاركنا  وقد   .7/3
مبحاضرة  واألسنان  الفم  أخصائي   - حكيم 
شاملة وغنية حتدث فيها إلى الطالب عن أهمية 

وكيفية االعتناء بصحة الفم.
السيد فاتن غطاس كما في كل عام, حتدث في 
محاضرته عن مرض السرطان, أسبابه وكيفية 
أخصائية  تطرقت  كما  انتشاره.  من  احلد 
إلى  محاضرتها  في  شدافنة  رنني   - التغذية 
اتباع  إلى  الطالب  وحثت  اإلفطار  وجبة  أهمية 
نظم تغذية سليمة. بينما تطرقت املمرضة إميان 
بشارات في حديثها إلى الطالب ملوضوع غاية 
والقوانني  املريض  حقوق  تناول  األهمية  في 
التي حتميه. كما حتدثت مستشارة املدرسة - 
رائدة حسن عن مفهوم الصحة كنهج وسلوك. 
كنانة  سامر  السيد  محاضرة  والقت  هذا 
وتأثيرها  مضارها  الروحية,  املشروبات  حول 
السلبي على الصحة استحسان من سمعها من 

طالب املدرسة.

شــــكرت  الصحة  أسبوع  انتهاء   ومع 
 - القيش  قضماني  محسنة  د. 
مسؤولة الصحة في املدرسة األستاذ 
طاقم  التدريسية,  الهيئة  طه,  فيصل 
ومجلس  املدرسة,  في  العاملني 
الكبيرة  وجلهودهم  لدعمهم  الطالب 
التي ساهمت في جناح هذا األسبوع, 
قاسم  حنان  املربية  بالذكر  وخصت 
والثاني عشر )ج2( ملساهمتهم بإعداد 
كشك  وإقامة  صحية,  إفطار  وجبات 
ألحدى  ريعها  رصد  حيث  لبيعها 

املؤسسات الصحية.

أس���ب���وع ال��ص��ح��ة ح���اف���ل ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات واحمل����اض����رات ال��ت��وع��وي��ة
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وفد من اجلليل التجريبية يتألق 
TIMEMUN مبؤمتر

اجلليل  مدرسة  من  وفدان  قام   , التوالي  على  الثالثة  للمرة 
الثانوية التجريبية في الناصرة باملشاركة في مؤمتر منوذجي 
 The Israel Middle East Model" املتحدة,  لألمم 
ايام. ثالثة  املؤمتر  استمر  وقد   ,"United Nations<
انحاء  جميع  من  وطالبة  طالب   600 يقارب  ما  املؤمتر  شمل 
الوفدان  قام  براغ.  من  ووفًدا  وأجانب,  ويهوًدا  عرًبا  البالد, 
بتمثيل دولتي اليونان والنرويج في ثماني جلان مختلفة التي 
ناقشوا فيها قضايا متعددة, مثل تشجيع املساواة بني اجلنسني 
والتكنولوجيا. العلوم  التدريب  مجاالت  في  العالم  ارجاء   في 

وكان وفد مدرسة اجلليل مؤلًفا من ستة عشر طالبًا وطالبًة من 
بثينة  املعلمة  الثانية عشرة, مبرافقة  العاشرة حتى  الصفوف 

بشارة-مبجيش.
عليها. والتصويت  حلول  وطرح  الدولة  سياسة  عرض  طريق  عن  دولهم  بتمثيل  الوفدان   قام 
الطالب املشاركون هم: احالم سعيد، آيه هريش، آيه مغاربة، فاطمة سعدي، خديجة فاهوم، هديل ابو 
عمري،  سلمى  عابد،  رؤى  مصاروة،  محمد  ربيع،  ابو  محمد  جبل،  ابو  حسني  رجب،  ابو  هبه  اسعد، 

سماح موسى، سراج عثمان، سوار مصطفى وصهيب واكد.
Honorable Me - مشّرف"  تقدير  شهادة  على  حصلت  سعيد  احالم  الطالبة ان  بالذكر  اجلدير   ومن 

فيصل طه, على الطالب املشاركني في املؤمتر,  اثنى مدير املدرسة, االستاذ  tion" في حفل االختتام. وقد 
التربوية  الالمنهجية  البرامج  هذه  مثل  في  املتابعة  على  اياهم  وحاًثا  وتألقهم,  جهودهم  على  اياهم  مهنئًا 

والثقافية, داعيًا اياهم بالتقدم نحو األفضل.

وفد من نادي املناظرة في املدرسة يزور كوريا اجلنوبية
نادي  ضمن  اجلنوبية  كوريا  الى  بزيارة  املدرسة  من  وفد  قام 
املناظرة. حيث قام الوفد املكون من ثالثة طالب من الصف الثاني 
عشر "م": ليانا لوباني، معتز استيته وعبد احلميد دراوشة, 
وطالب من صف احلادي عشر "م", محمود طه، باالشتراك في 
املناظرة  مؤسسة  نظمتها  التي  اجلامعات  لطالب  مناظرة  مخيم 

اآلسيوية في جامعة "تشونغ انغ" في العاصمة الكورية, 
سيئول. قامت مبرافقة الوفد املربية ومدربة املناظرة نورا 
مدرسة  في  املناظرة  نادي  بتأسيس  قامت  التي  منصور, 

اجلليل منذ ثالثة سنوات.
احلميد  عبد  الطالب  استطاع  انه  بالذكر  اجلدير   من 
حصل  وقد  النهائي,  ثمن  مرحلة  إلى  التأهل  دراوشة 
الطالب معتز استيته على جائزة الطالب املتميز في صفه. 
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التي  العالي  والتعليم  املهني  التوجيه  برامج  ضمن 
 - عمري  أمينة  السيدة  وتنظمها  عليها  تشرف 
مركزة االستشارة التربوية, أقيم في مدرسة اجلليل 

 , يبية لتجر ا
العالي  التعليم  حول  مفتوًحا  يوًما 
الهدف  وكان  للجامعات.  واالنتساب 
من إقامة هذا اليوم الذي حضره طالب 
على  املدرسة اطالعهم  وخريجي 
الدولة  في  العليا  واملعاهد  اجلامعات 
وخارجها, املواضيع التي تدرس فيها, 
القبول  وشروط  لها  التسجيل  كيفية 

لها.
ملندوبي  وزوايا  محطات  اليوم  وضّم 
قام  حيث  العليا,  واملعاهد  اجلامعات 
وكتيبات  نشرات  بتوزيع  مندوب  كل 

التي  املواضيع  حول  معلومات  حتوي 
التسجيل  الكلية,  أو  اجلامعة  في  تدرس 
كما  لها.  القبول  وشروط  املواضيع  لهذه 
أجاب ممثلو اجلامعات والكليات عن أسئلة 
الدرجات  أنظمة اجلامعات,  الطالب حول 
األدنى  واحلد  لها,  لالنتساب  املطلوبة 

ملعايير القبول.

يوم مفتوح حول التعليم العالي والتوجيه املهني
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أحلى 12ه
صحة وهناتأمل

استكمال 
حتتمعلمات

الثلج
هذا الشبل

من ذاك األسد

بناتنا 
فخر لنا

خطى
ثابتة

فعالية 
األماني

مواهب

سحجة 
عربية

برنامج الوقاية 
من الكحول 
واملخدرات

مظاهرة 
ضد العنف
للعاشر ج 

في جامعة
تل ابيب
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املربي 
احلنون

رحلة 
املعلمني

في 
مسيرة 
املدرسة

أحلى 12م

في الطبيعة

أحلى ملّة
أنيقات

دوري
 املدرسة

الله يدمي 
احلىاحملبة

12 و

في جامعة 
حيفا

أحلى
 12 ج2

في رحلة
الوداع

أحلى 12ج

سهرة في 
رحلة املبيت
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مبروك  للفوج
 الثاني  والستني

12أ

12أ1

12م

12ه�

12و1

ابناء صفي لكم حنيني       لكم فؤادي لكم عيوني 
ما كنت انسى تلك العهود  مرت كحلم ولن تعـود

طريق  الطريق,  نهاية  الى  وصلنا  قد  ها 
ثابتة  بخطى  به  وسرنا  سوية  رسمناه 
لكم  امتنى  وموحدين.  صادقني  محبني, 
حياة سعيدة مكللة بالنجاح. لن أنساكم 

فأنتم أول من خّرجت...
                     احبكم لو تعرفون كم  

أهنئكم من القلب تهنئة ملؤها احملبة 
والتفاؤل لتخرجكم من الصرح الذي 

أحببتموه. أمتنى لكم حياة عريضة 
ومستقبال ناجحا آمال حتقيق 

طموحاتكم وأمنياتكم. ليكن طلب 
العلم ومواصلته مرادكم واخللق 

احلسن من مزاياكم, الصحة, العافية 
والتوفيق رفيق دربكم. 

به,  توجتم  قد  العلم  تاج  هو  ها 
تعب  من  ترجون  ما  نلتم  وقد 
امتنى  مبروك.  ألف  ألف  الليالي! 
والصحة  النجاح  أحبائي,  لكم, 

والسعادة.

12ب

يبدأ  ميل  األلف  مشوار 
خطوتكم  مباركة  بخطوة.. 
النجاحات..  عالم  في  األولى 
ناقوس  فالذكرى  اذكروني 

يدق في عالم النسيان. 

"كم يرفع العلم أشخاصا الى رتب
          ويخفض اجلهل اشرافا بال أدب"
عشر  الثاني  الصف  أبنائي..طالب 
لنصل  عراقيل..  سويا  تخطينا  ه... 
تغلبنا  ومعا  النجاح...  أمان  بر  الى 
تخرجكم  لكم  هنيئا  الصعاب...  على 

وجناحكم.. الى االمام دوما..
                       لن أنساكم.. أشتاق لكم

ال ميتطي املجد من لم يركب اخلطرا 
                    وال ينال العال من قدم احلذرا  

ومن أراد العال بال تعب 
                    قضى ولم يقِض من ادراكها وطرا 

النجاح كضوء  أن  مبارك تخرجكم.. واعلموا 
الصباح تراه مع شقشقة انتصاراته وتصغي 
املرحلة  هذه  وبنهاية  زاته..  اجنا  تغريد  الى 

أقول لكم دمتم لنا فخرا والى االمام دوما  

املربية: رمي فايد

املربي: سليمان خطيب

املربي: عبد اللطيف عرابي

املربية: رنا ابو زيد

املربية: ايناس شرارة

املربية: قمر غنيم

نحبكم  لو 
تعرفون  كم
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مبروك  للفوج
 الثاني  والستني

12و

12ج2

12ج

12د

وقت  في  آخر..  في  باآلخر  "داميا 
فراق"

وتنطوي  تنتهي  اجلميلة  اللحظات  كل 
معها أروع التفاصيل, لتصبح ذكريات 
أجمل  نتذكر  حني  وتنعشنا  معنا  تبقى 

االوقات التي قضيناها معا.
         مبروك لطالبي، أحبائي 12د..   

12ج1

أطيب التهاني  والتبريكات 
لطالبي االعزاء طالب الثاني 

عشر ج, ومتنياتي احلارة 
والقلبية لكم بالنجاح والتوفيق 
في حياتكم املستقبلية العلمية 

والعملية. 

ال ميتطي املجد من لم يركب اخلطرا 
                    وال ينال العال من قدم احلذرا  

ومن أراد العال بال تعب 
                    قضى ولم يقِض من ادراكها وطرا 

النجاح كضوء  أن  مبارك تخرجكم.. واعلموا 
الصباح تراه مع شقشقة انتصاراته وتصغي 
املرحلة  هذه  وبنهاية  زاته..  اجنا  تغريد  الى 

أقول لكم دمتم لنا فخرا والى االمام دوما  

املرحلة  نهاية  مع  االعزاء,  طالبي 
لي  يطيب  دراستكم,  من  الثانوية 
ويشرفني أن اقدم لكم أحر التهاني 
مستقبال  لكم  متمنيا  والتبريكات, 
جميع  في  والتقدم  بالنجاح  مفعما 

املجاالت وحتقيق االمنيات. 
             لكم مني كل احملبة والتقدير.

املربية: قمر غنيم

املربية: منال عون الله

املربي: غصوب سرحان

املربي: خالد صبحي زعبي

املربية: حنان قاسم

املربي: رؤوف بربور

نحبكم  لو 
تعرفون  كم

مبارك تخرجكم... أمتنى لكم 
النجاح في كل ما تختارون

وئيدة  بخطى  احلياة  قابلوا 
ثابتة مستقلة كما ربيتكم. 

الكرامة  على  رّبيتكم  لقد 
والتفاني  والعطاء  واالخالص 

واألمانة.
فسيروا...       
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زمالة محبّة
رائعة

زمالة 
رائعة

حول 
اسوار 
القدس

باردة املي؟
في رحلة 

املبيت
امانياتنا

12 ج1
والكوكاكوال

أحلى طاقم

رحلة املعلمني 
الى قرية 
أرطاس 

الفلسطينية
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 12د
في الطبيعة

صداقة

بالهناترابط
والشفا

قوة الرجال   في البنك 
العربي

شتاء بارد
والكوفية

ضحكة
من القلب

Selfie

احلى
12 ب

احلى
12 ب

الشمس
والقمر

والسالم

حلوين... 
بس مع 

بعضنا أحلى
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وصال عوض ابو احمد
روزان سليم ابو خميس

رلى نواف ابو زيد
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

ميساء مصباح ابو سعيد
عهد نبيل احمد

احلسن خالد بدر

رشا امين حاج عودة
عبد السالم بسام حج عيسى

هيا بالل حسن
فدوى خالد خطاب
حمزة احمد زعبي
يارا عوني زعبي

محمد خالد زعرورة
اميان محمد سعدي

سيرين صالح الدين سعدي
سندس عبد السالم سليمان

عايشة احمد سليمان
هبة ميسرة سيالوي

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

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
سلمى جمال ابو احمد

لني ناصر ابو احمد
مهند عاطف ابو احمد

حمزة اياد ابو تايه
شهد علي ابو عريضة

بيان سليمان ابو عويضة
زكريا وليد احمد

شيماء كمال بيطار
اميان علي حاج يحيى

مصباح عبد الفتاح حسن
محمد كمال سليمان
ايات فراس شموط
محمود أحمد صالح

أنس فرج علي موسى
رمية احمد علي ناصر

رغد باسم عواد
سجا عادل مروات

محمود محمد مقازحة
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
مالك عاطف حامد

قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على شهادة بجروت لعام 2012/2013
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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
رونزا رايق سلطي

ايناس رائد سليمان
مرح وليد سليمان

عبلة احمد عبد اجلواد
حنني مروان عروق

خديجة معني عفيفي
رمي صالح علوان
نوال علي عمري
اسراء فالح عيلة

مجدولني خالد مبدا
هديل عصام مرة
ملك سعيد مرعي
مرمي خالد منادرة

نغم مهند نعرة
غدير خالد هبرات

ابراهيم خليل ابو احمد
علي نظام ارشيد
حال رياض بدرة
انس احمد بركة
محمد خالد جابر

مرمي رياض حماد
والء زياد زيتاوي

بالل خير الدين سيالوي
جنان اسامة سيالوي

مرمي ايهاب شريف
دياب محمود طه
هبة سمير عفيفي
اية وليد عوايسي

محمد نائل عودة الله
اميرة عوني غزالة

معاد يعقوب قويدر
سمر احسان هريش
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

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
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 عمر حاج
عنان عصام حجة

سجى فضيل حسن
منى عماد حسني

نور برهان زرعيني
اسماء كمال زعبي
ورد خالد سليمان

باسل جمال شحادة
آمنه محمد شوشاري

ميسلون محمد عبد اخلالق
سيف عامر عبد القادر

تهليل فتحي علي موسى
اية مازن عياد

رباط محمد غنيم
هيب نادر فالح

حكم سمير كرابلي
عرين هشام متوالي

سيسيليا روحي مطر
زهراء بهجت نزال

صوفيا احمد هريش
حمزة ابراهيم واكد

ابراهيم صالح ابو احمد
براءة عمر احمد

براءة ايهاب بهنسي
مؤمن حسني بياطرة

أمجد / براء سعيد جفالي
راضية مصطفى حسيني

شهد وليد دخان
انوار عماد زطمة

ورود عدنان سلطي
فاطمة احمد شاهني

سلمان وليد عبد اخلالق
اسماء عمر عبد النبي
مهند هشام عز الدين
محمود وليد مصطفى

دنيا محمود هيب
اهداء خالد محمود

ايهاب نور الدين مسلمي
محمود عمر هادية

اجنلينا سلطان ابو مهر
سراج الدين ارشيد
قمر مروان بشتاوي
بشارة باسم حكيم
نور محمد حمامي

عبد الرؤوف هشام رحال
جريس إيال ريناوي
دنيا احمد عبد الغني
بوران جودات قاسم

يزن رمزي كرمي
محمد أمني جنم

ياسمني وليد أبو حمد
سالم رامي بخاري
مرمي صالح عبود
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ال  الذي  اليوم  هذا  في  سنة  كل  من  كعادتها 
"أم  أحيَت  ذاكرتنا,  من  ننساه  ولن  ُينسى 
ذات  الثانوية  اجلليل  مدرسة   – املدارس" 
من   38 الـ  الذكرى  والوطني  التعليمي  الصرح 
يوم األرض اخلالد بسلسلة نشاطات وفعاليات 
طالبية داخل جدران املدرسة وخارجها. حيث 

طالب  املستقبل  جيل  القادم  األمل  قام 
وشعرية  أدبية  نصوص  بقراءة  املدرسة 
الفلسطينية,  وهويتنا  األرض  يوم  حول 
بفعاليات  الصفوف  مرّبو  قام  وكذلك 
حوار  وإجراء  األرض  يوم  حول  توعية 
أبعاده  ونقاش حول يوم األرض, أهميته, 

واحملافظة عليه كيوم ال ُينسى.
زراعة  األرض  يوم  فعاليات  وتخللت 

األراضي  لبعض  تنظيف  وحملة  وورود  أشجار 
باشتراك  املدرسة  جدران  وخارج  داخل  املهملة 
طالب فرع البيئة والزراعة بإشراف معلمي املدرسة 
األستاذ زياد جحوش واملعلمة آيات استيته, وذلك 
بأرضه  الطالب  عالقة  وتقوية  انتماء  تعزيز,  بهدف 

واحملافظة عليها.
مسرحية  عرض  مت  أيضا,  الفعاليات  ضمن  ومن 
محاضرات  وكذلك  نويصر,  لطف  للممثل  "ُسحماتا" 
واألديب  عيلوطي  وسيمون  طه  علي  محمد  للكاتب 
يوسف فخر الدين واحملاضر يوسف جبارين بإشراف 

مركز التربية االجتماعية األستاذ عايد علي الصالح.
واختتمت فعاليات يوم األرض بتاريخ 31.3.2014 

مدرسة اجلليل حتيي الذكرى ال� 38 ليوم األرض اخلالد

"موهوبني"  العاشر  صفوف  لطالب  مبحاضرة 
املدرسة  مدير  قبل  من  "أ"  العاشر  صف  وطالب 
على  احملافظة  أهمية  حول  طه  فيصل  األستاذ 
ذكرى يوم األرض, أبعاد هذا اليوم, أهميته للشعب 
نفتقدها,  التي  الهوية  على  واحملافظة  الفلسطيني 
وقد  املهجرة  القرى  عن  مبحاضرته  املدير  وتطرق 
قرية صفورية  األدبية عن  عليهم نصوصه  عرض 
املهجرة, ومت مناقشة أهمية يوم األرض جلماهيرنا 
العربية في البالد, وكذلك تاريخ شعبنا الفلسطيني 

ومعاناته وتهجيره.
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تأهل منتخب  املدرسة إلى 
املرحلة النهائية 

من دوري كرة القدم 
للمدارس الثانوية

حصول منتخب املدرسة على املركز الثاني 
قسم  ينظمها  والتي  الشمال  بطولة  في 
وقد  والتعليم.  التربية  وزارة  في  الرياضة 
املرحلة  الى  التأهل  ببطاقة  املنتخب  حظي 
النهائية والتي تضم افضل ثمانية منتخبات 

في البالد.
للجهود  نتيجة  الكبير  االجناز  هذا  يأتي 
أحمد  الشاب  املدرب  يبذلها  الني  الكبيرة 
يزبك, الذي عمل وما زال يعمل على الرقي 
املستويات.  أعلى  إلى  املدرسة  مبنتخب 

يرافقه في عمله هذا األستاذان عماد موسى وصافي فالح.

طالب احلوادي عشر في اللقاء العربي - اليهودي في واحة السالم
شاركت مجموعة طالبية من الصفوف احلادية 
عام  كل  يعقد  يهودي   - عربي  لقاء  في  عشرة 
في واحة السالم, واستمر ثالثة أيام متواصلة 
إلى  هدفت  التي  والنشاطات  بالبرامج  حافلة 
العربي  الشعبني  بني  النظر  وجهات  تقريب 
وقد  بينهما.  التعايش  قضية  ودعم  واليهودي, 
عايد علي الصالح -  رافق املجموعة: األستاذ 

مركز البرامج الالمنهجية.
االختيار  وقع  التي  الطالبية  املجموعة  وكانت 
عليها لتمثل الوسط العربي, قد التقت في واحة 
قضايا  معهم  وناقشت  يهوًدا   طالبا  السالم 
راهنة تتعلق باملجتمع العربي في البالد, وذلك 

من خالل ورشات عمل ضمت مجموعات طالبية صغيرة مؤلفة من ثمانية أعضاء عرب ومثلهم من الطالب 
اليهود. وشملت حلقات احلوار والنقاش مواضيع عديدة, نذكر منها: دميقراطية الدولة ويهوديتها, الصراع 

العربي - اإلسرائيلي, احلقوق املنتهكة لألقلية العربية, اآلراء املسبقة عن الشعبني وكيفية احلد منها.
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اليوم 
الرياضي

املدرســــــــــــــــة  قامــــــــــــت 
رياضيا  يوما  بتنظيم 
العاشرة,  للصفوف 
البرنامج  تخلل  وقد 
تطلب  رياضية  العابا 
وتركيزا.  وقوة  سرعة 
ايضا  شمل  وقد 
كالعرف  فنية  افكارا 
حتضير  مت  والغناء. 
قبل  من  اليوم  هذا 
البدنية  التربية  معلمي 
املوضوع  ومركزة 
زعبي,  نسرين  املعلمة 
مربي  الى  باالضافة 
هذا  اختتم  الصفوف. 
اليوم احلماسي بتوزيع 
جميع  على  البوظة 

الطالب واملعلمني.

رمي سليمان حتصد لقب املرشدة املتفوقة
"أ",  عشر  الثاني  الصف  من  سليمان  رمي  الطالبة  حصلت 
املرشدة  لقب  على  الناصرة,  في  الشابة  القيادة  برنامج  خريجة 
في  وذلك   ,2014 للعام  العربي  املجتمع  في  املتفوقة  الصغيرة 
والشباب. املجتمع  إدارة  أقامته  الذي  الشباب  القادة  مؤمتر   إطار 

املراكز اجلماهيرية في  لدائرة  التابعة  الشابة  القيادة  شاركت مجموعة 
املكثف  العمل  من  متواصلة  سنوات  ثالث  أنهت  والتي  الناصرة  بلدية 
إرشاد  مجال  في  والعمل  للتطوع  والتأهيل  اإلرشاد  على  والتدريب 
املجموعات الشبابية, في هذا املؤمتر مبرافقة غدير بياطرة-كنانة مركزة 
والتي  حولون  مدينة  في  املؤمتر  أقيم  الدائرة.  في  الشبابية  البرامج 
العربي  املجتمعني  من  الشباب  القادة  مجموعات  استضافت  بدورها 

واليهودي من جميع أنحاء البالد.
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TEDx  د. عبير عابد تشارك في مؤمتر متحدثي
شاركت املعلمة د. عبير عابد كمتحدثة في مؤمتر TEDx العاملي في معهد وايزمن للعلوم, حيث قامت 
بإلقاء محاضرة بعنوان "Faith to face: every student can succeed", حتدثت فيها عن رؤيتها 
العلمية والتربوية التي تعتمدها في تدريسها ملوضوع الكيمياء في املدرسة, وبواسطتها حققت اجنازات 

كبيرة وضعت تالميذها في املقدمة من حيث حتصيلهم ونتائجهم في امتحانات البجروت القطرية. 

فيصل طه  د. عبير عابد, قال االستاذ  وعن املعلمة 
مهنتها  تعشق  متألقة  معلمة  "هي  املدرسة:  مدير 
وطالبها, طموحة, مذللة للصعاب, عصامية تصبو 
إلى حتقيق ما تؤمن به من أهداف, متفائلة, واثقة 
إلمكانيات  الناجح  النموذج  إنها  بنفسها.  ومعتزة 
كل  رغم  النجاحات  طريق  لشق  العربية  املرأة 
ال  أن  وإلثبات  واملوضوعية  الذاتية  املعوقات 

مستحيل وال أعذار أمام االنطالق والنجاح".
 TED من  جزء  هي   TEDx أن  إلى  يشار 
ربحية  غير  أمريكية  مؤسسة  وهي  العاملية, 
النشر",  تستحق  "أفكار  لـ  جهدها  كرست 
يتم فيها منح املتحدثني 18 دقيقة كحد أقصى 
الهائل  لنجاحها  ونتيجة  أفكارهم.  لعرض 

على  محلية  وأحداث  مؤمترات  لتنظيم   TEDx أنشأت 
مستوى البالد.

اجنازات كبيرة  في بجروت الكيمياء
دوريت  الدكتورة  من  تقدير  رسالة  طه  فيصل  األستاذ  تلقى 
أن  فيها  أعلمته  البالد,  في  الكيمياء  موضوع  مفتشة   - تايتلباوم 
موضوع  في  البجروت  المتحان  تقدموا  الذين  مدرسته  طالب 
على  املاضي  العام  في  حصلوا  قد  وحدات   5 مستوى   - الكيمياء 

معدل فاق الـ 90.
الذين  الطالب  عدد  إلى  رسالتها  في  تايتلباوم  د.  أشادت   كما 
مستوى  على  الكيمياء  موضوع  في  البجروت  المتحانات  تقدموا 
كبيًرا  يعتبر  الذي  وحدات,  وخمسة  وحدات  ثالث  واحدة,  وحدة 

مقارنة باملدارس األخرى.
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زيارة وفد طالبي  الى والية  شيكاغو 
في الواليات املتحدة األمريكية

زار وفد طالبي من مدرستنا والية شيكاغو- إلينوي دامت 16 يوما, 
Bloomin Friends Forever( في )- )وذلك في إطار برنامج 
حضارات  على  التعرف  البرنامج  هدف  وكان   .)ton normal
وثقافات أخرى متعددة, وتضمن زيارة إلى أماكن عبادة, متاحف, 
مختلفة  أجنبية  عائالت  لدى  وضيافة  مزارع  معارض,  جامعات, 

لوجبة عشاء.
ذلك,  الى  باإلضافة 

حقائب  توزيع  منها,  كثيرة  تطوعية  بأعمال  الطالب  قام 
مدرسية, غرس أشجار, طهو وتقدمي الطعام للمشردين, 

دهان بيوت واطعام حيوانات.
عن  فيها  يشرحون  كلمة  القاء  يوم  كل  الطالب  على  كان 
أنفسهم, هدف زيارتهم, هويتهم وجتربتهم امام أعضاء 
العبادة  اماكن  وفي  اجلامعات  في  الروتاري  نوادي 

املختلفة.
بقي أن نذكر أن الطالب الذين شاركوا في البرنامج هم: 
ابو  حسني  خوري،  رمي  هريش،  آية  مصطفى،  سوار 

جبل وسراج عثمان، مبرافقة املعلمة رضا سالمة.

اختتام دورة Access لتعلم االجنليزية
دورة  الناصرة   – اجلليل  مدرسة  اختتمت 
دام  مبخيم  االجنليزية  اللغة  لتعلم   Access
أيام, وشارك فيه باإلضافة إلى طالب  ثالثة 
من  طالبا   15 عددهم  بلغ  الذين  املدرسة 
مدارس  من  طالب  عشرة,  الثانية  الصفوف 

أخرى.
السفارة  مولتها  التي  الدورة,   وكانت 
جلنة  عليها  وأشرفت  البالد,  في  األمريكية 
في  بتمريرها  وقامت  التعليم,  قضايا  متابعة 
قد  زيادة,   - سالمة  رضا  املعلمة  املدرسة 

دامت ثالث سنوات, حيث بدأت في الصف العاشر وانتهت بالصف الثاني عشر, وهدفت إلى فتح نافذة إلى 
العالم من خالل فعاليات ونشاطات مختلفة باللغة االجنليزية. شملت ورشات عمل وبرامج متعددة مبواضيع 

مختلفة.
يشار إلى أن الطالبني روان جمامعة ومهدي غنيم قد حصال على شهادة امتياز من السفارة األمريكية, ومت 

أيضا تكرمي املعلمة رضا سالمة – زيادة جلهودها في تعليم وإجناح الدورة على مدار 9 سنوات.
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ثمانية طالب يحصلون على منح تعليمية كاملة للدراسة 
في معهد التخنيون

حصل ثمانية طالب على منحة دراسية كاملة في معهد العلوم التطبيقية – التخنيون في إطار برنامج 
لدعم   2013-2014 الدراسي  للعام  מצטיין(  ערבי  נוער   - )נ.ע.מ  املتميزة  العربية  الشبيبة 
اجلامعي.  تعليمهم  استكمال  على  وحثهم  البالد,  شمال  في  العربي  الوسط  من  املتميزين  الشباب 
في  األول  اللقب  على  وللحصول  حتضيرية  لسنة  التعليمي  للقسط  كاملة  تغطية  املنح:  هذه  وتشمل 
مواضيع الهندسة, العلوم والطب في معهد العلوم التطبيقية - التخنيون. كما تشمل هذه املنح تكاليف 

اإلقامة ومبلغ مالي لتغطية جزء من تكاليف املعيشة.
وقد بارك األستاذ فيصل طه - مدير املدرسة للطالب الثمانية حصولهم على هذه املنحة, وهم: سجى 
مروات، لني أبو أحمد، سلمى أبو أحمد، جمان عبد القادر، ميسان أبو تايه، سندس أبو رحال، 

سراج صالح وسعيد الشيخ خليل.

نتائج بجروت طالب صف  "مبار"  هي األعلى في الدولة
أرسلت السيدة عينات بن عمرام, املسؤولة القطرية في وزارة 
مدير  الى  وتقدير  شكر  رسالة  "مبار"  صفوف  عن  املعارف 
نتائج  املُتميّز في  بالنجاح  فيصل طه, ُتشيد  املدرسة األستاذ 
البجروت لطالب صف "مبار" لعام 2011/2012, إذ حصل 
بنسبة  أي  كاملة,  بجروت  شهادة  على  الصف  طالب  جميع 

"مبار". 100%, وهي نسبة األعلى في الدولة لطالب 
وجدير بالذكر انه وللمرة الثانية على التوالي حتصل املدرسة 
تبذلها  التي  اجَلّمة  اجلهود  الى  ُيشير  مما  اإلجناز,  هذا  على 
استيته,  آيات  املربية  وخاصة  الصف  ومعلمي  املدرسة 

مركزة صفوف "مبار" في املدرسة
بجروت  "مسار  عن  عبارة  وهو  "مبار"  مشروع  يهدف 
ومنع  املدرسة  في  الطالب  استمرارية  ضمان  الى  عادي", 
 25 التسرُّب, إذ تشمل هذه الصفوف عدد ُمَعنّي ال يتجاوز 
والرعاية  التعليمية  الساعات  وُمضاعفة  الصف,  في  طالباً 

التربوية االجتماعية الشاملة.
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املبادرون الشباب يشاركون في يوم مبيعات في مجمع 
Big Fashion

شارك املبادرون الشباب يوم االثنني املاضي في يوم 
 Big Fashion التجاري  املجمع  في  أقيم  مبيعات 
مجموعات  تنظيمه  على  عملت  الناصرة,  مدينة  في 
من مدارس مختلفة تشارك في مشروع "املبادرون 
الشباب" حيث قاموا هناك بعرض وتسويق منتجهم 
H.C- Health Cale - "الذي أطلقوا عليه اسم 

."dar
طالب  من  مجموعة  ابتكرته  الذي  املنتج  القى  وقد 
حيث  والزوار,  احلكام  إعجاب  العاشرة  الصفوف 
يستخدم ملساعدة املرضى في السيطرة على مواعيد 

الدواء. 
وفي نهاية اليوم, عبّر الطالب عن فرحهم وامتنانهم 
شموط  وأرجوان  فاخوري  رلى  للمرشدتني 
كما  املشروع.  انطالق  منذ  لهم  ودعمهما  ملرافقتهما 
األستاذ  وملديرها  للمدرسة  الشكر  بجزيل  تقدموا 
املشروع  لهذا  املتواصل  لدعمه  وذلك   , طه  فيصل 
ترافق  املبيعات.  يوم  في  لهم  املشجعة  ولزيارته 

املشروع من قبل املدرسة املعلمة رمي فايد.

"جسور  شارك طالب برنامج 
الصفوف  من  وتواصل" 
االعمال  بيوم  عشرة  احلادية 
اخليرية في الناصرة. حيث قام 
طالب البرنامج بزراعة الزهور 
وحدائق  باحات  في  واالشتال 
لألوالد  "سوا"  مدرسة 

التوحديني. 
هذا  تنظيم  على  عمل  وقد 
مرشدة   - بالل  سائدة  اليوم 
مع  بالتنسيق  وذلك  املجموعة, 
العاملة االجتماعية مرمي حاج.

ط����الب  ب��رن��ام��ج  "ج���س���ور  وت���واص���ل" ي��ش��ارك��ون  ف���ي  ي����وم  األع���م���ال  اخل��ي��ري��ة
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برامج املدرسة ويومياتها للعام الدراسي 2013 - 2014
– استقبال طالب العاشر اجلدد من قبل مربي الصفوف.  24.8.13<

– افتتاح السنة الدراسية.  27.8.13<
– افتتاح حملة التبرع بكتاب بإشراف املعلمة ميادة هيب.   20.9.13<

– اجتماع أهالي طالب صف عاشر موهوبني.  25.9.13<
– مشاهدة فيلم "عمر" للمخرج هاني ابو اسعد لطالب صفوف احلادي عشر في مركز محمود درويش   26.9.13

 الثقافي – عرضان.
– اجتماعات ألهالي طالب صفوف العاشرة.  2.10 26.9.13 حتى 

– عرضان. الثقافي  الثاني عشر في مركز محمود درويش  – مشاهدة فيلم "عمر" لطالب صفوف   27.9.13<
– مشاركة في املسيرة للنصب التذكاري في الناصرة لشهداء هبّة أكتوبر مبرافقة االستاذ عايد علي   1.10.13

 الصالح.
– مشاركة طالب אור ירוק لطالب العاشر والثاني عشر.  2.10.13<

– برنامج "سينما درايف" ثالثي األبعاد لطالب صفوف العاشر واحلادي عشر مبوضوع السياقة اآلمنة   3.10.13
 بإشراف املستشارتني رائدة حسن وملى بربور.

الثاني عشر الى وادي بانياس. التقليدية لطالب صفوف  – مسيرة املدرسة   4.10.13<
التقليدية لطالب صفوف احلادي عشر الى منطقة منصور العقاب )زخرون يعقوب(. – مسيرة املدرسة   8.10.13<

التقليدية لطالب صفوف الى العاشر منطقة نهر األردن اجلبلي. – مسيرة املدرسة   9.10.13<
ألفا بهدف تنمية املهارات املختلفة للطالب, ملجموعتي طالب من  – برنامج "Look Out" من شركة   10.10.13
صفوف العاشر واحلادي عشر, مجموعة جسور مع املرشدة سائدة بالل ومجموعة القيادة الشابة مع املرشدة نهى 

 بولص بإشراف املستشارتني رائدة حسن وملى بربور.
اللغة في القدس. – استقبال وفد مكون من طالب ومحاضرين من مدرسة ثنائية   10.10.13<

اللقاء العربي اليهودي بالتعاون  – زيارة وفد من املدرسة الى مدينة روما االيطالية ضمن مشروع   20-31.10.13
مع منظمة كورنفوني االيطالية التي تعنى بالصراعات والعالقات بني األديان. الطالب هم: سوار حسن, يارا 

 صبيحات, معتصم ابو احمد وآية عودة الله.
– انتخابات بلدية الناصرة.  22.10.13<

– بداية دورة اإلسعاف األولي لطالب صفوف العاشر بإشراف طبيبة املدرسة محسنة قضماني   23-31.10.13
 القيش.

– ورشة عمل "مدمنون على احلياة" ثالثي األبعاد حول السياقة السليمة وعدم استعمال املخدرات   24.10.13
 لقطاع صفوف العاشر واحلادي عشر في مركز محمود درويش بإرشاد املستشارة رائدة حسن.

– يوم دراسي لطالب صفوف املوهوبني في مدينة غفعتامي.  28.10.13<
الله. – زيارة وفد معلمني من أمريكا للمدرسة من اعداد املعلم غامن حبيب   30.10.13<

– املناطق األردنية. – رحلة املعلمني الى البحر امليت   3-5.11.13<
Ami Yares بإشراف املعلمة بثينة بشارات – ورشة عمل موسيقية لطالب صفوف املوهوبني مع الفنان   7.11.13<

– قسم االطفال ملشروع جسور مع املرشدة مرمي  – بداية مشروع التطوع باملستشفى االجنليزي   11.11.13
 عمري بإشراف املستشارة رائدة حسن.

الله, انعام عزايزة  – رحلة علمية لصفوف فرع اإلدارة الى بنك اسرائيل مبرافقة املعلمات منال عون   12.11.13
 ونادرة لوباني.

الثقافي. – مشاهدة فيلم "عمر" لطالب صفوف العاشر في مركز محمود درويش   12.11.13<

الثقافي. – مشاهدة فيلم "عمر" لطالب صفوف العاشر في مركز محمود درويش   13.11.13<
– زيارة ممثلي اجلمعية األكادميية في القدس.  14.11.13<

– توزيع الشهادات الشهرية على أهالي جميع طالب املدرسة.  16.11.13<
– مشاهدة مسرحية "الشوك الناعم" جلميع طالب صفوف العاشر.  18.11.13<

– زيارة طالب كلية "أورانيم" للمدرسة لالطالع على برامج املدرسة.  20.11.13<
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الثاني عشر الى منطقة البحر امليت. – رحلة املبيت لطالب صفوف   21-22.11.13<
– بداية الرحالت الصفية لطالب املدرسة.  26.11.13<

– زيارة طالب كلية "أورانيم" للمدرسة لالطالع على برامج املدرسة.  27.11.13<
– انتخابات مجلس الطالب وانتخاب الطالب معتز استيته رئيسا, والطالبة ميساء استيته والطالب محمد   28.11.13

 ابو ربيع نوابا بإشراف املعلمة ميادة هيب.
– يوم دراسي لطالب صفوف املوهوبني في كفار هيروك مبشاركة املعلمات غادة, آيات وسالم.  28.11.13<

التنمية املهنية وقصص جناحات وحتديات من قبل  – محاضرات لطالب صفوف احلادي عشر عن   28.11.13
 املختصة عرين شحبري بإشراف املستشارة رائدة حسن.

– بداية مشروع "أسرار املعجونة" لطالب مشروع جسور مع املوجهة رنا صليبا واشراف املرشدة   30.11.13
 سائدة بالل واملستشارة رائدة حسن.

الثاني عشر حلفل التخرج. – بداية تصوير طالب   2.12.13<
– مشاهدة مسرحية "احلرية" لطالب صفوف احلادي عشر.  5.12.13<

الله, أنعام دراوشة, غدير زعبي  – انتخابات جلنة العمل اجلديدة املكونة من: آيات استيته, غامن حبيب   5-6.12.13
 وعرين خمايسي. وانتخاب املربي غامن حبيب الله سكرتيرا للجنة العمل.

التقليدي العربي اليهودي في واحة السالم مبرافقة  اللقاء  – مشاركة طالب احلادي عشر في   8-10.12.13
 األستاذين عايد علي الصالح ومصطفى عرابي واملعلمة ميسلون صغيير.

الثاني عشر الى جامعة حيفا مبرافقة مربي الصفوف واعداد املستشارة أمينة  – مشاركة طالب صفوف   10.12.13
 عمري.

التنمية املهنية وقصص جناحات وحتديات من قبل املختصة  – محاضرات لطالب صفوف العاشر عن   12.12.13
 عرين شحبري بإشراف املستشارة رائدة حسن.

– بداية االمتحانات الفصلية.  16.12.13<
– اجتماع احتفالي للهيئة التدريسية مبناسبة انتهاء الفصل األول.  19.12.13<

– وجبة غداء للمعلمني احتفاال بنهاية الفصل األول في مدينة عكا من اعداد جلنة العمل.  20.12.13<
– احتفاالت صفية + احتفاالت بأعياد امليالد ونهاية الفصل األول ضمن برنامج أعدته املعلمة ميادة   23.12.13

 هيب.
الثانية في نهائي بطولة الشمال في ملعب يوعيلوط,  – حصول منتخب املدرسة بكرة القدم على املرتبة   22.1.2014

 وتأهل املنتخب الى املرحلة الثانية والتي تضم أفضل 8 منتخبات في البالد
5.2– جلسات تقييم لصفوف العاشرة. >29.1.2014 حتى 

– برنامج انترنت آمن لطالب صفوف العاشر في قاعة "بايس" في املدرسة بتركيز املستشارة أمينة   4.2.2014
 عمري

– استقبال طالب كلية سخنني للمدرسة لالطالع على برامج التجريب التربوي في املدرسة  5.2.2014<
– سفر وفد من املدرسة )محمود طه, معتز استيته وليانة لوباني( الى كوريا اجلنوبية لإلشتراك   6-20.2.2014

 ببرنامج املناظرة برفقة املعلمة نورا منصور
– عرض مسرحية "علي بابا" لفرقة موال لطالب صفوف العاشر واحلادي عشر في قاعة موال  7.2.2014<

12و1 في نهائي دوري كرة القدم يولصفوف  12ج2 بعد تفوقه على طالب صف  – فوز طالب صف   7.2.2014
 الثاني عشر

– جلسات تقييم لصفوف احلادية عشرة.  14.2 >7.2.2014 حتى 
– توزيع الشهادات الفصلية على أولياء أمور الطالب  15.2.2014<

MUN بإشراف املعلمة بثينة بشارة – مشاركة وفد من طالب املدرسة في برنامج   16-18.2.2014<
الثانوية في البالد,  8 منتخبات املدارس  – مشاركة منتخب املدرسة في مباراة كرة قدم ضمن أفضل   17.2.2014

 حيث متت املباراة في مدينة حيفا
– اختتام برنامج "زوجية بال عنف" ملجموعة طالبات وطالب من صفوف احلادي عشر وبإرشاد   19.2.2014

 املستشارة رائدة حسن والعاملة االجتماعية منى مزاوي
– مشاهدة مسرحية "اجلزيرة" لطالب صفوف العاشر واحلادي عشر - عرضان  20.2.2014<

– عرضان – مسرحية "احلرية" لطالب صفوف العاشر واحلادي عشر   20.2.2014<
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الله وبيت حلم وقرية أرطاس – رحلة املعلمني الى رام   22-23.2.2014<
– مترين طوارئ  24.2.2014<
– رحالت صفية  28.2.2014<

– أسبوع الصحة بإشراف الدكتورة محسنة القيش  3-6.3.2014<
11ج2 عن السرطان ومسبباته من قبل السيد فاتن غطاس 11هـ -  11د -  – محاضرة لصفوف   3.3.2014<

12ج واملربية حنان قاسم  – فعالية "كشك" باملدرسة لبيع املأكوالت الصحية من اعداد طالب صف   3.3.2014
 ورصد املبلغ للتبرع ملؤسسة صحية

– 12م مع مربيات الصفوف املعلمات خولة قنانبة, سالم خطيب,  – 11م  10م  – زيارة طالب صف   3.3.2014
رنا ابو زيد واملركزة آيات استيته لقسم الهندسة الكيميائية في معهد التخنيون االستماع الى محاضرة للبروفيسور 

 حسام حايك
11ب1 بإشراف املعلمتني انعام عزايزة وهدى كناعنة تشمل  – عرض شرائح من اعداد طالب صف   4-6.3.2014

 مواضيع متعددة حول الصحة والتغذية واملأكوالت واملشروبات الصحية
– 10أ1 عن صحة الفم واللثة من قبل د. عزمي حكيم 10أ  – محاضرة لصفوف   4.3.2014<

– 11ب عن حقوق املواد الصحية من قبل املمرضة اميان بشارات 11أ1  – محاضرة لصفوف   4.3.2014<
– 10د عن موضوع الوعي الصحي كنمط وسلوك حياة من وقبل  – 10ب  10م  – محاضرة لصفوف   5.3.2014

 املستشارة رائدة حسن
– فطور صحي جماعي يشمل جميع صفوف املدرسة مع املربني  5.3.2014<

– 10د1 عن موضوع التغذية السليمة وأهمية يوجبة  – 10د  – 10ج1  10ب2  – محاضرة لصفوف   6.3.2014
 اإلفطار من قبل أخصائية التغذية رنني شدافنة

10ج1 عن موضوع تعاليم دينية حول احملافظة على النظافة والصحة من وقبل  – محاضرة لصف   6.3.2014
 األستاذ فارس عابد

– 11ب1 عن موضوع أضرار املشروبات الكحولية من قبل السيد سامر  11ج1  – محاضرة لصفوف   7.3.2014
 كنانة

Variety – معرض الكتاب في املدرسة حيث مت رصد البيع جلمعية   7.3.2014<
– يوم التوجيه املهني مبشاركة ممثلي املعاهد واجلامعات بإشراف املستشارة أمينة عمري جمعية   7.3.2014

 سنبدأ
– محاضرة ألهالي طالب صفوف التاسع من طالب مدرسة توفيق زياد االعدادية حتضيرا يللتسجيل   8.3.2014

 في مدرستنا من قبل املستشارة رائدة حسن
– انتخابات رئاسة بلدية الناصرة املُعادة  11.3.2014<

– استقبال طالب كلية سخنني للمدرسة لالطالع على برامج التجريب التربوي في املدرسة  12.3.2014<

45 طالبة وطالبا متفوقني من طالب صفوف العاشر واحلادي عشر للمشاركة في برنامج  – اختيار   14.3.2014
 التكرمي من قبل االحتاد األكادميي في قاعة مار يوسف

– اختتام مشروع "مهارات املعجونة" ضمن برنامج "جسور" لطالب صفوف احلادي عشر   15.3.2014
 يوبإرشاد املرشدة سائدة بالل والفنانة رنا صليبا

– االشتراك في أيام دراسية علمية )נוער שוחר מדע( في جامعة تل أبيب لصفوف 10م - 11م –   17.3.2014
>12م برفقة املربيات خولة قنانبة وسالم خطيب واملركزة آيات استيته

– استقبال طالب كلية سخنني للمدرسة لالطالع على برامج التجريب التربوي في املدرسة   19.3.2014
 حيث شمل اللقاء عروض من الطالب وورشات عمل 

11أ و10-م – محاضرة لألديب محمد علي طه لطالب صفّي   20.3.2014<
– عرضان – مسرحية "ُسحماتا" لطالب صفوف العاشر في مركز محمود درويش   20.3.2014<

– مشاركة مجموعة طالب من برنامج "جسور" من صفوف احلادي عشر في يوم األعمال واحلسنة,   20.3.2014
 حيث قاموا بعمل تطوعي زراعي في مدرسة سوا لذوي االحتياجات اخلاصة بإرشاد املرشدة يوسائدة بالل

– عيد األم - برنامج في الفرصة األولى - توزيع حلوى وأغاني مبناسبة عيد األم ألقتها الطالبة يارا   21.3.2014
 حبيب الله12-م.

– محاضرات توعية وتوجيه تربوي مبضامني تتعلق بجيل املراهقة لطالب صفوف احلادي عشر   21.3.2014
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 بإرشاد العامل االجتماعي سامر كنانة
– محاضرات وتوجيه أهالي وطالب في اليوم املفتوح في مدرسة عمر ابن اخلطاب االعدادية من قبل   22.3.2014

 املستشارة رائدة حسن وطالب من املدرسة
23.3.2014 - اشتراك طالب املوهوبني في مؤمتر املوهوبني القطري في جامعة تل أبيب مبرافقة املربية خولة 

 قنانبة واملعلمة ميساء جحوش واملركزة آيات استيته
– اختتام استكمال للمعلمات مبوضوع "تطوير مهارات التواصل الذاتي" بتوجيه املستشارة رائدة   25.3.2014

 حسن
13 طالب من صف عاشر في برنامج תוצרידע במדעטק في حيفا, وحصول 4 طالب  – اشتراك   25.3.2014

 على شهادات تقدير إلبداعهم في ابتكار لعبة تعليمية مبرافقة املعلمة عرين خمايسي
– قراءات شعرية وأغاني وطنية صباحية أمام طالب املدرسة مبناسبة يوم األرض  27.3.2014<

– لقاء بني مجلس طالب مدرسة املطران ومجلس طالب املدرسة في قاعة "بايس" بجانب املدرسة   27.3.2014
 مبشاركة املعلمة ميادة هيب واملعلمة بثينة بشارات

– مشاركة لطالب املدرسة املعمدانية وطالب مدرستنا في برنامج ألعاب السيرك في مدينة ياجور   27.3.2014
 مبرافقة املعلمة خولة قنانبة

11م مع مدرسة من الواليات املتحدة عن طريق محادثة  27.3.2014 - برنامج "كالم الشبيبة" لطالب صف 
 بالصوت والصورة )Videoconference( بإشراف املعلمة بثينة بشارة والزميل مالك بطو

– برنامج توجيه وتسويق الدراسة في فرنسا من قبل ممثلني من السفارة الفرنسية  27.3.2014<
إلقاء  – كلمة الصباح ألقاها األستاذ عايد علي الصالح, وقراءات شعرية مبناسبة يوم األرض من   28.3.2014

 الطالبتني رمي سليمان ودميا عباس من صف 12أ
11ب ألقاها الدكتور يوسف جبارين 11أ1 -  – محاضرة حول يوم األرض أمام طالب صفوف   28.3.2014<

الثاني عشر الى منتزه פארק הירדן – رحلة الوداع لطالب صفوف   28.3.2014<
البيئة بإشراف  – زراعة أشجار وورود في ساحات املدرسة من قبل طالب فرعي الزراعة وعلوم   28.3.2014

 األستاذ زياد جحوش واملعلمة آيات استيته
2014/2015 –  امتحان قبول لطالب املوهوبني للصف العاشر للسنة الدراسية   29.3.2014<

– عرض برنامج التسوق للمبادرين الشباب في املركز التجاري "BIG" بإشراف املعلمة رمي فايد.  31.3.2014<
– محاضرة حول يوم األرض والقرى املهجرة ألقاها مدير املدرسة األستاذ فيصل طه لطالب صفوف   31.3.2014

– 10أ >10م 
2.4– رحالت الطبيعة ضمن برنامج أيام الربيع  1.4.2014<

12ج1, ابتدأ  10ب1 على بنات صف  – نهائي دوري كرة السلة لطالبات املدرسة وفوز طالبات صف   2.4.2014
 الدوري في الفصل األول وذلك بتنظيم وإشراف املعلمة نسرين زعبي

الثاني وغداء للمعلمني في ساحة املدرسة من اعداد  – اجتماع الهيئة التدريسية مبناسبة انتهاء الفصل   3.4.2014
 جلنة املعلمني.

– معايدة أول أيار من قبل بلدية الناصرة ملعلمي املدرسة.  2.5.14
>13.5.14 - عرض للمجتمع املدني للعاشر ج2 مبرافقة معلمة املوضوع نورا منصور.

– عرض نهائي لبرنامج יזמים צעירים واحلصول على شهادة تقدير.  15.5.14
– يوم رياضي لطالب صفوف العاشر في القاعة الرياضية مبشاركة واسعة من املعلمني من اعداد معلمو   16.5.14

 الرياضة وتركيز املعلمة نسرين زعبي.
20.5.14 - عرض للمجتمع املدني للعاشر ب1 والعاشر ب2 مبرافقة معلمة املوضوع نورا منصور.

21.5.1 - مظاهرة رفع شعارات للعاشر ج ضمن مشروع املجتمع املدني مبرافقة معلمة املوضوع نورا منصور.
21.5.1 - زيارة وفد من طالب العاشر الى البنك العربي في الناصرة٫

أ1 مبرافقة معلمي املوضوع املعلمة نورا منصور واالستاذ غامن  أ والعاشر  23.5.1 - عرض للمجتمع املدني للعاشر 
حبيب الله.

27.5.14 عرض للمجتمع املدني للعاشر ب والعاشر ج1 مبرافقة معلمي املوضوع املعلمة خوله قنانبه واالستاذ 
غصوب سرحان.

5.6.14 -بروفا احلفل 
حفل تخرج الفوج 62.   6.6.14

10.6.14 رحلة املعلمني الى حورشات تل
13.6.14 )سيتم(- أمسية للطالب املوهوبني )10م( يتخللها عرض املجتمع املدني وعرض أفالم من انتاج الطالب 

ضمن موضوع االتصال. تنظم االمسية مركزة املوهوبني ايات استيتي مربية الصف املعلمة خوله قنانبه  واملعلمة 
ميساء جحوش.
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