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سالم علي  السيد  الناصرة  بلدية  رئيس  كلمة 
هذا هو الفوج الثالث والستون ينطلق من أم املدارس, املدرسة الثانوية البلدية أعرق املدارس 
شخصيات  تخرجت  الصرح  هذا  من  هنا  من  البالد.  في  العربي  واملجتمع  الناصرة  في 

وقيادات لها وزنها النوعي والتي ساهمت في حياة شعبنا في شتى النواحي واملجاالت.
جناحات  للمدرسة  أن  شك  أدنى  بدون  سيالحظ  سنوات  عبر  املدرسة  ملسيرة  املتابع  اّن 
وقفزات ال بد من االشارة اليها ونحن اليوم نلتقي وعبر هذا الفوج الذي جتاوز ثالث مئة 

طالبه وطالب لنؤّكد ان املدرسة بخير وان هناك ادارة مهنية تقود السفينة الى بر االمان.
اننا في بلدية الناصرة نتابع رسالة املدرسة في التربية والتعليم ونرى في اجنازات املدرسة 

اجناًزا لنا كبلدية واجناًزا للمدينة بأسرها.
انني وفي هذا احلفل أود أن أسمي وأذكر بعض االجنازات ملدرسة اجلليل الثانوية البلدية 
منها انه ال يوجد وال حالة تسرب واحدة وهذا أمر يفرحنا ويدل بال شك على التعاون بني 
املختصني وأهالي الطالب ويبعث في النفس شعور باالرتياح يؤكده حصول بعض الطالب 
في املدرسة على عالمات عالية في البسيخومتري, االمر الذي نعتز به. هذا عدا الشهادات 

التي حصلت عليها املدرسة متميزة في أكثر من موضوع. متيّز في الكيمياء واحلاسوب واالتصاالت واحلسابات.
وأجدها فرصة سانحة لنبارك للطالب محمد لوباني على فوزه وحتقيقه اجنازات مشّرفة في املالكمة وللطالب صهيب واكد 

الذي حقق كذلك اجنازا مشرفا في سباق الناصرة الذي تقيمه بلدية الناصرة.
ليس هذا فقط, بل هناك اجناز طاملا انتظرناه وهو ارتفاع في نتائج البجروت بحيث يقترب املعدل الى %67 وهذا اجناز يدعو 

الى االعتزاز ويزيد في نسبة التحصيل على مستوى اللواء.
األهل الكرام,

هذه هي مدرستكم الثانوية البلدية التي حضنت ابناءكم سنوات الشباب, سنوات التطلع الى املستقبل وهنا شربوا من نبع 
النجاح  تلو  النجاح  العليا واجلامعات يرافقهم دعاءكم ودعاءنا لهم بتحقيق  املعاهد  الى  املعرفة والعلم ومن هنا سينطلقون 

وترافقهم آمال املربني واملعلمني الذين زرعوا وغرسوا فيهم العلم واملعرفة واخللق والطموح.
الطالب األعزاء,

السماء هي احلدود, ال تترددوا في قراراتكم. العلم هو السالح الذي من خالله تخدمون أنفسكم وحتققون ذاتكم وتفيدون 
شعبكم ومدينتكم. 

الناجحني, كانت لي مبادرة شخصية من أجل كل طالب وطالبة يودون االلتحاق بالتعليم  ابناءها املبدعني,  الناصرة تنتظر 
العالي, املبادرة أن يحصل الطالب على قروض عن كل سنة تعليمية بدون فائدة متكنه من متابعة تعليمة وهذا القرض يتم 
اعادته بعد انهائه تعلينه االكادميي وبدء العمل. هذه املبادرة جاءت لكي تتيح املجال للطالب الذين ال متكنهم ظروفهم املالية 

من متابعة التحصيل العلمي.
اننا في البلدية سنبذل الغالي والرخيص من أجل ِرفعة الِعلم وتقدم التعليم وهذا االمر مت وضعه بشكل ملحوظ في ميزانية 

البلدية لعام 2015 بحيث زدنا البنود املتعلقة بدائرة التربية والتعليم.
وفي اخلتام

في هذه االجواء املفعمة بالفرح الذي يخصنا جميعا: هيئة تدريسية, أهالي الطالب والطالب اخلريجني. بلدية الناصرة ممثلة 
بادارتها واعضاء مجلسها من كافة الكتل نبارك البنائنا الطلبة وندعو لهم بالنجاح والتفوق ليعودوا الى الناصرة التي نحبها 

بالنجاح والتألق. 
      

كل عام واملدرسة بخير 

والناصرة الى األفضل دائما....
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تودعنا اليوم, كما نودع باقة رائعة من أزاهر هذا الوطن الغالي احملمول على أكف األهل واملسكون في صدورهم, باقة تضم 
أكبادهم  فلذات  إلى رفعة وعزة  التواقني  الداعمني  الصابرين  األهل  إلى منى  أكثر من ثالثمائة من احلرائر واألحرار, هدية 

وعصارات آمالهم من البنات والبنني, بناة املستقبل. إنها أجمل اللحظات وأسعدها.
انتقائية ودون تسريب, يدعم اجلميع  الذي يحتضن اجلميع دون  العريق والشعبي  الثقافي  التعليمي  التربوي  هذا الصرح 
وفق  والتفوق  التميّز  نحو  قدما  بهم  يسير  وحاجاته,  وقدراته  ميوله  حسب  كل  أفضل,  وموقع  مكانة  إلى  بهم  ويرتقي 

التخصصات املتعددة النظرية منها والتكنولوجية التي تلبي حاجات اجلميع.
متيّز هذا الصرح بجملة من االجنازات, أول من فتح مسارا تعليميا للطالب املوهوبني في لواء الشمال, أول من حصل على 
لقب املدرسة التجريبية في الوسط العربي وأول من بنى وحدة تعليمية خاصة للبجروت في موضوع املجتمع املدني ضمن 
التربوية في الوسط العربي وأول من اصدر كتابا حول  التجربة  الدولة. وأول مركز تعليمي لتعميم  موضوع املدنيات في 
التجربة التربوية باسم "اشراقة مدنية" في الوسط العربي وأول مدرسة عربية يعتمدها معهد אבני ראשה إلنتاج أفالم 
تربوية وتعليمية واألفضل في نتائج البجروت لطالب صفوف مبار  في الدولة )%100 جناح(. إضافة إلى شهادات التقدير 
والتفوق في نتائج البجروت في مواضيع عدة كالكيمياء واحلسابات واحلاسوب واالتصال لهذا العام, واحلصول على منح 
تعليمية خلمسة طالب للدراسة في جامعة تل أبيب, وارتفاع عالمات البسيخومتري وازدياد عدد املنتسبني إلى اجلامعات 

احمللية والدولية في شتى املواضيع.
إلى مائتني وثالثني طالبا, ما يوازي  البجروت  ارتفاع عدد ونسبة احلاصلني على شهادة  العام هو  لهذا  األكبر  إن االجناز 
%67 من مجمل طالب املدرسة, وهي النسبة األعلى في تاريخ املدرسة وأعلى من املعدل القطري في الدولة. األمر الذي يضع 
أمامنا حتديات اكبر للسنوات القادمة. مبروك لكم ولطالبنا ولنا هذا االجناز. وال يسعني إال أن أحيي وأن أقدر باعتزاز الهيئة 
التدريسية الراقية املطّورة لذاتها, والتي عملت بجهد ومحبة وعطاء متواصل حاملة أعباء املهنة وأثقالها نحو حتقيق األفضل.

أحّبوا  والثناء,  والتقدير  احلب  كل  لكم   لي,  زمالء  وأبناء  محمود  ابني  ومنكم  أبنائي,  اخلريجني,  أعزائي  أحبائي, 
واحموا آباءكم وأمهاتكم, أهلكم وشعبكم وتراثكم. أحبوا واحموا أرضكم, بلدكم ووطنكم الذي ال وطن سواه. 

واعملوا لنهضة وتطور مجتمعكم, بعيدا عن التقوقع والتعصب القاتل نحو اآلفاق النّيرة واألعمال الطيبة, واحفظوا 
ما اكتسبتموه من علم وتربية وقيم إنسانية رافعي الهامات منتصبي القامات واسعي الصدور والقلوب.

الصمود وتعميق  النور  صناعة 
ثالثة وستون فوجا انطلقوا من هذا البيت

 الرتبوي الدافئ إىل رحاب الحياة

ثالثة وستون عاما من الجهد والكد يف صناعة النور
 وتعميق الصمود واالرتقاء

ثالث وستون باقة ورد معطرة بأنفاس املربيات واملربني 
الساهرين حبا حانيا وحاويا

والسالم عليكم

مبروك يا أزاهر  

مدير املدرسة
فيصل طه
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ان انهاء الدراسة في املرحلة الثانوية ال يعني بالضرورة ان هناك خطوة 
أو مرحلة انتهينا منها, بل العكس البتّة ان هذه الفترة التي استمرت اثني 
عشر عاما ما هي االّ مرحلة اعداد للخطوة االولى احلقيقية التي تعبرونها 

االن.
االن يتخرج كل منكم مسلحا بشهادته, مسلحا بالعزة والكرامة والهامة 
بانكم تعرفون ما  ثقة  املنتصبة ليخوض معركة احلياة احلّقة وانا على 
خطوة  خطوة  اصعدوه  احلياة:  سلم  ستصعدون  وكيف  ستختارون 
ان  بد  بناء بدون اساس مهما عال ال  وثبتوه على أساس متني, الن كل 

ينهار ومن يصعد سلمه بخطى متسارعة وملتوية مصيره السقوط ال محالة.
في  ضحوا  بعيدا,  املجردة  االنانية  اقذفوا  ربيناكم,  كما  ثابتة  وئيدة  بخطى  احلياة  قابلوا  ابنائي: 
واملساواة  السالم  نحو  الشعب  هذا  مصلحة  اجل  من  واعملوا  والنفيس  الغالي  مجتمعنا  سبيل 

رافضني التقوقع الذاتي والعائلي والطائفي.
البريئة. فقدنا هذه السنة أحد طالبنا  الله حوادث الطرق وطيش الشباب كم يزهق االرواح  قاتل 
اخللوقني املؤدبني, الطالب املرحوم أحمد عثمان الذي كان على أبواب التخرج من املدرسة لكن يد 
املوت كانت سريعة فاختطفته ومنعته من االستمرار في احلياة الدنيا وهو في ريعان الشباب. الله 

يصبر أهله وأساتذته وزمالءه الطالب ومعارفه "وانا لله وانا اليه راجعون".
واخيرا امتنى لكل اخلريجني  واخلريجات النجاح الباهر في كل مضمار يخوضونه. 

االستاذ خالد صبحي الزعبي
نائب املدير

يتمنى مجلس الطالب لكافة اخلريجني النجاح في االمتحانات
 ومواصلة مسيرة التعليم والتعلّم وحتقيق اآلمال واألحالم 

وبناء جيل من الشباب الغيور على مصلحة هذا املجتمع والوطن العزيز

تتعاقب السنون وأفواج اثر أفواج تسابق الريح  

لتستقبل احلياة العريضة من أوسع أبوابها 

مبارك تخرجكم

مبارك تخرجكم
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بالبجروت النجاح  نسبة  في  كبيرة  قفزة 
املدرسة تاريخ  في  األعلى  وهي 

نتائج  في  كبيرا  وارتفاعا  مميزا  اجنازا  املدرسة  أحرزت 
طالبا   230 بحصول   2014\2013 الدراسي  للعام  البجروت 
وطالبة على شهادة البجروت الكاملة وبجودة عالية وذلك ميّثل 
%67 من طالب املدرسة, وهو أعلى من املعدل القطري العام 

في الدولة وهذا االجناز الرائع هو األعلى في تاريخ املدرسة. 
على  التدريسية  الهيئة  أعضاء  ونقّدر  ونثّمن  للطالب  نبارك 
التي  النتيجة  املشترك في حتقيق هذه  والعمل  الكبير  اجلهد 
نأمل أن تتصاعد أكثر في السنني القادمة. كما وقد ساهم 
جناح صفوف املبار الكامل في حتصيل هذه النتيجة وكذلك 

تعاون املربني واملركزين واملعلمني عامًة.

افتتحت املدرسة غرفة جديدة معدة باحدث انواع احلواسيب قامت بالتبرع بها عائلة املرحومة 
فريدة عوض عن روح فقيدتهم. وقد شارك في افتتاح الغرفة العائلة املتبرعة  بحضور الهيئة 
التدريسية ومجموعة من الطالب واالهالي. وقد عّبر احلضور عن شكرهم وتقديرهم ملثل هذا 

العطاء للمجتمع والذي سيعود بالفائدة على الطالب في دراستهم. 

افتتاح غرفة حاسوب على  اسم املرحومة  "فريدة عوض"
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أبو  الشاعر محمد  والده   ,1938 اجلليلية عام  األسد  ولد في قرية دير 
واألوزان  الشعرية  االيقاعات  األسدي. وعى منذ طفولته وصباه  السعود 
الفصيحة والعامية, ومنا على حفظ الشعر وحب األدب.تخرج من ثانوية 
كفر ياسيف, ودرس األدب العربي في جامعة القدس. قدم الى الناصرة 
سنة 1960 ليدّرس اللغة العربية في املدرسة الثانوية البلدية, وثانوية 
ماريوسف, كما دّرس في ثانوية عكا ومدارس أخرى, وأمضى في مهنة 

التعليم 33 عاما.
متزوج, زوجته معلمة متقاعدة عملت في مهنة التعليم 30 عاما. لهما 
خمسة أبناء: متيم استاذ في اللغة العربية وشاعر, رياض رجل أعمال, 
اياد مطرب وعازف عود, بشير عازف كمان وشادي طالب في جامعة 

حيفا يدرس اللغة العربية والتاريخ.  
اشتد ميله بعد سنة 1967 الى الكتابة باللغة العامية الفلسطينية, متّرد 

على االشكال التقليدية في الشعر العامي, حتى صارت العامّية احلديثة, بفضل ابداعه, واجهة كبيرة من واجهات 
األدب الفلسطيني املعاصر. عالج مواضيع ثقافية متعددة مبا في ذلك التراث الفلسطيني, والفن التشكيلي واملوسيقى 

الكالسيكية, العربية والغربية وله فيها كتابات مبتكرة.
له نشاطات أدبية كثيرة من ندوات ومحاضرات ومشاركات في مهرجانات الشعر واألدب في الوطن واخلارج ولقاءات 
مع طالب املدارس واملعاهد التعليمية. هذا وقد جرى انتخابه واالحتفال به في مدينة رام الله من قبل وزارة الثقافة 
الفلسطينية باعتباره الشخصية الثقافية لعام 2013. كما ومت تكرميه في جامعة بيت حلم عام 2014, وفي رام 

الله ضمن يوم الكتاب العاملي عام 2015.
صدر للشاعر سعود االسدي: أغاني من اجلليل )1976(, نسمات وزوابع )1986(, ًع الوجع )1992(, شبق وعبق 
)1999(, شرح كتاب جفرا )1999(, دعسة بنت النبي )2000(, اشراقة الشعر الغنائي اليوناني )2005(, خرافات 
ايسوب )2013(, اوبرا عايدة )2013(, اوبرا البوهيم )2013(, د. فاوست )2014(, لكم مزماركم ولي مزماري 

)سيصدر قريبا(.

نتمنى له العمر املديد واملزيد من العطاء واإلبداعات

املكرمون
املربي, املعّلم والشاعر سعود األسدي
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ولد عام1960 في قرية كفر مندا ألسرة كادحة متوسطة احلال تعمل بالفالحة. تعّلم في 
مدارس كفر مندا حتى الصف التاسع ومن ثم انتقل إلى مدرسة املطران في الناصرة لينهي 

دراسته الثانوية فيها عام 1978. 
أنهى لقب BSC  من اجلامعة العبرية في القدس في موضوع الكيمياء وحصل على شهادة 
MSC في علوم الصيدلة- كيمياء  الثاني   اللقب  1986. ثم  حصل على  التدريس عام 
العقاقير من اجلامعة العبرية, وعمل خالل دراسته مرشدا في املختبر لطالب فرع الصيدلة.

بدأ مسيرته املهنية في سلك التعليم عام 1985 في ثانوية طمرة ونحف. ثم بدأ عام 1989 
بالتدريس في قريته كفر مندا. كما دّرس الكيمياء وعلوم البيئة في مدرسة املطران, وفي 

مدرسة األمل- املشهد وفي مدرسة احلكمة الثانوية وكلية الهندسيني في سخنني.  
متزوج من السيدة أحالم ولهما ثالثة ابناء وابنتني: رشيد أنهى دراسته في موضوع الصيدلة 

وهو متزوج, عمر يتعلم في مجال التأمني وهو متزوج, حورية تتعلم موضوع الطب املكمل, محمد يتعلم الكيمياء في اجلامعة 
االمريكية- جنني, وفاطمة تتعلم في الصف السادس وهي طالبة موهوبة. له حفيدتان, هما أحالم ورفيف.

في العام 2001 أنهى اللقب الثاني )اضافي( في جامعة حيفا مبوضوع ادارة موارد طبيعية وادارة بيئة. وفي العام 2010 بدأ 
بتدريس موضوع البيوتكنولوجيا في مدرسة اجلليل الثانوية البلدية في الناصرة وما زال يعمل فيها. شارك في العديد من 
للبجروت في  للتحضير  الى كتب  املتخصصة باالضافة  املجالت  البالد وخارجها وله مقاالت علمية نشرت في  املؤمترات في 

الكيمياء والبيئة.  وقد حصل حديثا )2015( على شهادة الدكتوراه في موضوع الكيمياء البيئية في جامعة حيفا.
نتقّدم له بأحر التهاني والتبريكات على هذا االجناز.

هنيئا له ولنا ولطالبنا وملجتمعنا العربي على هذا االجناز املتمّيز

ولد عام 1946 في مدينة الناصرة ويحمل الكوشان الفلسطيني. تعلم في مدارس الناصرة 
باجلامعة  التحق   .1965 عام  البلدية  الثانوية  املدرسة  من  وتخرج  واحلكومية  منها  األهلية 
العبرية في القدس سنة 1967 وأنهى اللقب األول سنة 1970 في موضوعي اللغة العربية 

وتاريخ الشرق األوسط. 
عمل في التدريس في مدارس القدس ومن ثم درس موضوع احلقوق في اجلامعة العبرية. 
التدريس في مدينة سخنني عاما واحدا.   البالد عمل في  وعند عودته ليستقر في شمال 
1979, حيث عمل فيها  الناصرة عام  البلدية في  الثانوية  املدرسة  املهنية في  بدأ مسيرته 
مدرسا للتاريخ واملدنيات واشغل منصب نائب مدير حتى عام 1987. ترك املدرسة ليعمل 

في االعمال احلرة.
تزّوج من السيدة سناء عبد اخلالق عام 1978 ورزقا بولدين وبنت: مهند يعمل في االعمال 

احلرة وموظف بلدية, متزوج وله ولدان. أمير يعمل في مجال الفيزيوترابيا, تعّلم في ايطاليا ويعمل في جنوب البالد. دارين 
تعمل في مجال التربية والتعليم وفي املراحل األخيرة للقب الثاني, متزوجة وأم لطفلتني. وعملت زوجته في سلك التعليم 

لسنوات عدة وتقوم اليوم بوظيفة مفتشة في وزارة املعارف في منطقة حيفا في موضوع التعليم ما قبل جيل البستان. 
عاد الى املدرسة ثانية عام 1999 مدرسا ملوضوع اللغة العربية واستمر فيها حتى عام 2014 )سن التقاعد(. وفي عام 2013 

حصل على اللقب الثاني من جامعة حيفا في موضوع تاريخ الشرق االوسط.

نشكره على عطائه للمدرسة ونتمنى له العمر املديد والصحة والعافية

املربي واملعّلم فهيم عبد اخلالق

املربي واملعّلم مروان حوشان
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تهنئة  عطرة
للطالبة صبحة أحمد )الصف الثاني عشر ب(

وذلك لتميزها في كتابة بحثها العلمي ضمن وظيفة االنهاء في موضوع البيولوجيا

للطالب محمود طه )الصف الثاني عشر م(
وذلك لتميزه في كتابة بحثه العلمي ضمن وظيفة االنهاء في موضوع اللغة العربية

نتمنى لهما مستقبال علميا  ومهنيًا ناجحًا

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات

للمعلمة ابتسام زعبي
حلصولها على اللقب الثاني بامتياز من كلية اورانيم في موضوع االستشارة التربوية

لالستاذ عبد اللطيف عرابي
حلصوله على اللقب الثاني بامتياز من جامعة حيفا في موضوع األدب العبري

للمعلمة رنان أبو احمد 
حلصولها على اللقب الثاني بامتياز من كلية القاسمي في موضوع التربية الرياضية

للمعلمة غدير زعبي
حلصولها على اللقب الثاني من جامعة حيفا في موضوع اإلعالم واالتصال

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

للمعلمة لينا صالح
             حلصولها على اللقب الثاني من كلية رمات غان في موضوع االستشارة التربوية

للمعلمة رمي فايد
حلصو لها على اللقب الثاني من جامعة حيفا في موضوع إدارة مؤسسات تربوية
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نتقدم بأحر التهاني والتبريكات

للطالب صهيب واكد )الصف احلادي عشر م(
 حلصوله على املرتبة األولى جليل 18-17 )5000م( في سباق الناصرة

للطالب مروان سعدي )الصف احلادي عشر ب1(
حلصوله على املرتبة الثانية جليل 18-17 )5000م( في سباق الناصرة

للطالب مجد عبد اخلالق )الصف الثاني عشر ج1(
 حلصوله على املرتبة الثالثة جليل 18-17 )5000م( في سباق الناصرة

للطالبة مرام طحبش )الصف العاشر ج2(
حلصولها على املرتبة الثانية جليل 18-17 )5000م للبنات( في سباق الناصرة

للطالب محمد لوباني )الصف احلادي عشر أ1(
حلصوله على املرتبة الثانية في بطولة موسكو للمالكمة

نتمنى لهم جميعا دوام التقدم والنجاح

 776 أي��ه��م ح���اج )ال��ث��ان��ي ع��ش��ر م(- 
 747 م(-  عشر  )الثاني  سعيد  أح��الم 
محمد مصاروة )احلادي عشر م(- 736 
 735 )الثاني عشر م(-  سراج عثمان 
جواهر أبو العال )الثاني عشر م(- 704

محمود حجة  )الثاني عشر م(- 680
676 م(-  عشر  )ال��ث��ان��ي  عطية  ري��ن��ا 
675 م(-  عشر  )ال��ث��ان��ي  ه��ري��ش  آي��ة 
668 أ(-  عشر  )الثاني  سليمان  سبأ 

 641 ب��راءة ش��رارة )الثاني عشر م(- 

طالبنا  املوهوبون  واملتفوقون  يحصدون  عالمات 
مشّرفة  في  البسيخومتري

نتمنى لهم جميعا دوام التقدم والنجاح

دمتم ذخرا ملجتمعنا
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محمد عمر احمد
 منى سمير حربجي
 صالح عدنان حسني
 رنا  توفيق  حمودة

 محمد  صالح  دراوشة
 معتصم  محمد  دهامشه

 مالك  محمد  زعبي
 فاطمة  مروان  سعدي

 سبأ  عبد السالم  سليمان
 عدن  احمد  سليمان
 هيثم  علي سليمان
 يارا  احمد شحادة

 فاطمة  شربيني  شربيني
 اميان  غسان  شريف

 سهيل  احمد  صابريني
 رمي  ساهر  صالح

 محمد  جنيب  صالح
 احالم  ماهر  عثمان

 سالي  عدنان  عطا الله
 بيان  احمد  عواودة

 خديجة  مهند  فاهوم
 رؤيا  سليمان  مصاروة
 عمرو  سليم  مصاروة
 رؤى  جنيب  مفارجة

 محمود  عفيف  مناصرة
 نغم  محمد  موعد
 آيات  محمد  جنم
 امال  عماد جنم

 امنية  صريح  نعرة

 لورا  عوني  ابو جوهر
 خيرية  رئيف  ابو دية
 ندين  وليد  ابو شريف

 ابراهيم  عماد  ابو قنديل
 سراج وليد  ارشيد
 مأمون انور ارشيد

 عادل  نبيه  اشتيوي
 فريدة  توفيق  حاج
 رزان  عامر  حشمة

 فالح  محمد  خالدي
 منار تاج الدين خطيب
 نرمني ابراهيم زرعيني
 نورهان خالد زعروره
 اسماء سعد سعد

 فاطمة احمد سعدي
 مرام محمد شحادة
 ايات خالد شريف
 احمد عامر صالح
 نادية طارق صالح

 هديل عدوان عباس
 هديل احمد عبد النبي
 آيه سامي عبد الهادي

 بيان عبد احلميد عفيفي
 توجان صالح عفيفي

 خليل الرحمن  سعيد  غميض
 بيان  علي  غنيم
 نور  هاني فاهوم

 نور  راسم  قاسم
 سعاد  رزق  كنجو

 مرمي  كمال  ماير مروات
 سجود  عفيف  محروم

 نور  اسعد  محروم
 دينا  سليم  موعد
 اشراق  سمير  جنم
 سنني  مهنا  جنم
 روزان  احمد  نعرة
 اسيل  عالء  هواري
 سماهر  عمر  واكد

 ياسمني  جهاد  وهبي

2014/2015 ال������دراس������ي������ة  ل���ل���س���ن���ة  اخل�����ري�����ج�����ن  ال������ط������الب  ب�����أس�����م�����اء  ق����ائ����م����ة 
الثاني عشر " أ"

فيزياء, كيمياء, علوم احلاسوب

املربية- غاده حلو

الثاني عشر " أ 1"
بيوتكنولوجيا

املربية- مياده هيب



63

الفوج الثالث والستون - الثاني عشر لعام 2015/2014

11

ارجوان  فؤاد  ابو احمد

اناغيم عفيف  ابو جوهر

مؤمن  انور  ابو جوهر

هديل  شوقي  ابو راس

ايناس  عصام  ابو غزال

صبحة وليد  احمد

باسل  سهيل  جبارين

احمد  محمد  خطاب

عبد الرحمن  جمال  دحلة

اميرة  نضال دخان

مرجانة عرفان  زينة

جمانة  كمال  سعيد

نور  منذر  سعيد

فاطمة  وليد  سليمان

جمانة  اكرم  سويدان

محمد  سليم  سيالوي

دياال  فراس  شموط

آية  محمد  صواحلة

دينا  محمد  عامر

اسيل  نادر  عتابا

دنيا رياض  عثمان

وجدان  احمد  عرابية

باسل  عادل  عون اهلل

اسراء  سهيل  غازي

رمي  سعيد  غزال

 مصطفى  سعيد  غميض

سوار  رمزي  كرمي

شهد  مازن  كرمي

اسيل  يوسف  مصلح

ازل  مأمون  مغاربة

عروب  خالد  مغاربة

اماني  علي  موعد

روان  جمال  جنار

ملى  نصر جنم

مريانا  محمد  ابو اسعد - الكترونيكا- حاسوب

جواهر  خليل  ابو العال - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

حسني  علي  ابو جبل - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء - كيمياء

محمد  اياد  بدرة -  الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

ايهم  انور  حاج -  الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

محمود  عصام  حجة -  الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

احالم  فؤاد  سعيد - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

براءة  عمر  شرارة - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

شادي  محمود  شريف -  الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

محمود  فيصل  طه  - الكترونيكا- حاسوب- بيئة - بيولوجيا 

هديل  سهيل  طويل -   الكترونيكا- حاسوب - فيزياء - كيمياء

رؤى  رياح  عابد  - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

مودة  عمران  عبد اهلل صالح - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

سراج الدين  محمد  عثمان - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

رينا  عماد  عطية - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

صفاء  حسن  محمد - حاسوب - فيزياء - كيمياء

ربى  رائف  مصطفى - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

سوار  عبد احلميد  مصطفى - حاسوب - كيمياء

سيرين  عادل  مصطفى  - حاسوب - فيزياء 

ياسني  سيد موسى  موسى - حاسوب - علم احياء

آيه  حسن  هريش - الكترونيكا- حاسوب - فيزياء

وعددهم  311 طالبًا    )185 طالبة  و  126 طالب(
الثاني عشر " ب"

بيولوجيا, ادارة اعمال , علوم البيئة

املربية- منال عون  الله

الثاني عشر "م"

املربية- سالم خطيب
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ريحان إبراهيم  ابو احمد
مؤيد  اياد  ابو تايه

تهامة  عوني ابو قاسم
نورهان اياد اربيعي
ميس محمد الشايب
زكريا فهد حمدان

وسام  ابراهيم  حواري
نشأت  خالد  خطاب
اروى  كمال  زعبي

هنداوي  نعمان  سعد
ايات  عمر  سعدي

استبرق  امين  سلطي
ماريا  عزمي  سلمان
فاطمة  عمر  سويدان

عنان  عبد الكرمي  سيد
مدلني  صالح شيخ سليمان

هبة سمير  صبيحي
دياال  عماد  طه

مصطفى محمود  طه
صباح  منصور  عابد
بوليانا  وديع  عانق

عبد املجيد  عبد الله  عرفات حمودة
خالد  معني  عفيفي

روزان  رائد  علي ناصر
روان  صالح  عوطل
سوار  بسام  غازي

يارا  عادل  فلش
هبات  عدوان  كرمي
هبه  نايف  الشني

سجود  طه  مصلح
معتصم  عمر  مغاربة

 لبنى  عدنان  جنم
بهاء  عبد الغني  واكد

غرام  عبد  يعاقبة

محمود  عبد الرحيم  ابو خيال
منار  عبد الناصر  ابو عذبه

مرمي  سعيد  احمد
نور الدين  سليم  احمد

مراد  اسامه عوده
نائل  اسامه  جابر

محمد  عطا  جبارين
ميالد  خالد  حاج يحيى

هدى  احمد  دحلة
 اية  عماد  زعبي

فاطمة  ايهاب  شريف
احالم  امين  عبود
نوره  جابر  عطالله
اسيل  سامر  كرمي
كايد  ساهر  كيوان

باسل  سمير  مسلماني
عمران  ابراهيم  مصاروة

محمد  علي  جنم
مروان  أحمد  هيب

اسيل  معاد  يوسف
  

الثاني عشر "ه�"
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املربي- ابراهيم يونس

الثاني عشر "ب1"
ادارة اعمال 

املربية- انعام عزايزة
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سهيل نعمه ابو احمد
دورين عمر  ابو تايه

محمد  سهيل  ابو نصرة
خير  كايد  اغبارية

مريانا ناصر  الشافعي
اسيل  طارق  بزيع

ديب  سالم  بياضي
سند  ماهر  جمامعة
محمد  جمال  حامد
مليا  وليد  حصري
سالي  رائد  خطبا
شذا  عالء  زريقي

رغد  محمد باول  زعبي
عمر  اياد  زعبي

عبد الله  صالح  زينة
عماد  معني  سعدي
وسيم  كمال  سعيد
فؤاد  وائل  صادق

مجد  ابراهيم  عبد اخلالق
 اشواق  انور  عبود

محمد  خالد  عبيد زعبي
لينا  خالد  عالء الدين
سجا  جمال  عواودة
عال  رايق  فاخوري

احمد  سمير  مصاروة
عدي  خالد  جنم

الثاني عشر "ج1"
علوم البيئة

املربية- ايات استيته

الثاني عشر "ج"
علوم البيئة, اتصال جماهيري

املربية- ميسون ابو اسعد

احمد امين ابو شريف
راسيل سليمان ابو صعلوك

باسل  نائل  احمد
مهند  عامر  ارشيد   

نغم  مصطفى  ارشيد  
جميلة  موسى  الزيدات   
كارولني  جمال  برجوت   
مرجان عمران  حربجي   

جنا  ابراهيم  حريري   
اسيا  خضر  حسن   

احمد  غصوب  حسيني   
نردين  نادر  حمدان   
ثائر  سهيل  زعبي   
بيان  وليد  سعدي   
محمود علي  سعدي   
احمد  محمد  سليمان   
مرام  محمد  سليمان   
الياس  اميل  سمعان   

وردالن  عبدالله  سيدي   
رغد  عدنان  شحادة   
نور  عياد  شحادة   
سليم  عدنان  شريف   
عبد الرحيم  عز الدين  صبيحات 

سليمان  عمر  عبد النبي  
 نور  فراس  عبدو  
محمود طالل  عرار  
دينا  محمد  عالء الدين 
بسيم  احسان  عودة  
 غدير  وليد  فاخوري  
امجد  محمود  محمد  
 منال  احمد  محمود  
منير  ضاهر  مرة  
 اسراء  محمد  منادرة  
مرجان  روني  نصرة  

اميان  مالك  هيب   



63

مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية – الناصرة

14

احمد  وسام  ابو اسعد
بالل  عمر  احمد

محمود  سعيد  بشر
مارلني  علي  بياطرة

يوسف  عماد  بياطرة
صابرين بيومي

عمار حسني  حاج يحيى
رلى  أحمد  حربجي

فتحيه  مروان  حربجي
مجد  عالء الدين  حريري

باسم  كمال  حسني
سامح  عاطف  حسني حمدان

رغد  يوسف  حماتي
مريانه  غصوب  زبيدي

سعد  جمال  زعبي
رمضان  محمد  سعدي

علي  خالد  صالح
محمد  يوسف  صالح ابراهيم

تيمور  سليمان  طه
صابرين  علي  طه

احمد  خالد  عثمان
محمد  حسام  عرفات حمودة

باسل  عاطف  عطاهلل
فؤاد  نادر  عودة اهلل
رابعة  موفق  غنومة

ارجوان  وصفي  فاخوري
محمد  جودات  قاسم
سادن  ماجد  كيوان
وداد  رياض  محروم

شحادة  مظهر  محمود
رضا  ناصر  مروات

رغد  احمد  مهاوش
داوود  جمال  موعد
محمد  عامر  يونس

رشا  منذر  ابو احلاج
نسيم احمد  ابو بكر

محمد  احمد  ابو ربيع
سليمان  عبداهلل  ابو رحمون

فارس  عصام  ابو سالم
ربى  سليم  ابو شحادة
محمد  ابراهيم  احمد
بطرس  عيسى  بلوط
ندين  ابراهيم  حربجي

ملك  وليد  حسن
ايه  سعيد  حسيني
عدن  فاروق  حمدان

اية  فايز  حمدان
امينة  قاسم  حمودة
سمير  منير  خطيب
صهيب  عنان  دخان

ايات  عاصم-قدوره  زعبي
رونق  خالد  زعبي

محمد  عبداهلل  زعبي
مرمي  طارق  زعرورة

ايات  محمد  شوشاري
رمزي  احمد  صابريني

يزن  كرمي  صراصرة
ثائر  احمد  طاطور

صهيب  خالد  طلوزي
جنان  وسام  عبد الهادي

آية  خالد  عز الدين
محمود  صالح  علوان

ثريا  عزمي  عمر
 شذا  عزمي  عمر

تغريد  علي  عوايسي
طارق  سهيل  عودة

مجدولني  عوده  عودة
ورد  نادر عودة اهلل

نسرين  سعيد  قنانبة
عز الدين  خالد  مرة

معاد  عبد احلليم  مرعي
اسيل  نظمي  ملحم
اسوان  ادهم  هواري
احمد  علي  واكد

الثاني عشر "ج2"
علم االحياء

املربي- رضا سالمه

الثاني عشر "د"
جغرافيا

املربي- خالد صبحي  زعبي
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االرض  ليوم   39 الـ  الذكرى  املدرسة  أحيت 
خاص  وبرنامج  خاصة  بأجواء  اخلالد 
الذكرى  أحياء  طريقة   في  سابقة  يعتبر 
عديدة  فقرات  اليوم  وتضمن  هادف,  بشكٍل 

مبشاركة إدارة ومعلمي املدرسة واملربني.
التربيه  طاقم  اخلاص  اليوم  لهذا  خطط 
علي  عايد  باالستاذ  ممثال  االجتماعية 
ومعلمو  الهيب  ميادة  واملعلمة  الصالح 
ليوم   39 الـ  الذكرى  إحياء  بهدف  املدرسة 
ممثال  باملدرسة  البيئة  وقسم  اخلالد  األرض 
أيات  واملعلمة  جحوش  زياد  باألستاذ 
والتخطيط  التوجيه  تولوا  حيث  استيتي 
لعملية تنظيف املدرسة وساحاتها وجنائنها, 
حيث مت زرع الورد واألزهار من قبل طالب 
اضفى  مما  املدرسه  ساحات  لتزين  املدرسة 
على  الطالب  وتعرف  جميال.  ورونقاً  طابعاً 

املدرسة حتيي الذكرى ال� 39 ليوم االرض اخلالد

فعاليات  خالل  من  مربيهم  مع  املوضوع  وناقشوا  الذكرى  هذه 
عديدة,  وقد برز في هذا النشاط ايضاً اعضاء مجلس الطالب في 
املدرسة كما عرضت املعلمة منال عون الله شرائح في املدرسة 

من وحي يوم االرض.
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سلفي في رحلة الوداع

1111 أ في الطبيعة

مشاركة في مسيرة املدرسة

حلوين بس مع بعضنا احلى

املوهوبون في مختبرعلمي
 في جامعة تل ابيب

جولة للمعلمني في يافا العربية

احتفاالت خاصة مبناسبة التخرج
الفوج الـ 63

احلى ملة مشاوي
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مسيرة املدرسة

في الطبيعة

زيارة للبيت الفلسطيني في الناصرة

حفل تكرمي الطالب املتفوقني من قبل األحتاد األكادميي 

صداقة سنني في رحلة الوداع

تكرمي الطالب محمد لوباني

الله يدمي األبتسامة

محبة وترابط
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نحبكم لو 

تعرفون كم

 الثالث  
والستين

مبروك  
للفوج

12أ

12ب

12ه�

1 12ج 

2 12ج 

تخرجكم ومزيدا من االرتقاء ملستقبل زاهروالتعب. اجمل التهاني مني لكم مبناسبة فهي حلظة جني ثمار سنوات طويلة من اجلد لهذه اللحظة طعم ولون خاص ولون مميز. 

لتطيروا اليها وتستمتعوا الى غد جديد لكم وملجتمعنا. احلياة بانتظاركم مصدر قوة وعزم لترشدكم على االنطالق تصبح األيام اجلميلة التي عشناها في املدرسة األيام القادمة ومشكلها كما نريد. أمتنى أن الى طالبي االعزاء, نقف معا اليوم لنستقبل 

سنلتقي بعد قليل بعد عام بعد عامني وجيل"

أحبائي طالب الثاني عشر ب, عام بعد عام 

متضي بنا احلياة, فرمبا ألتقي بكم وقد حققتم 

جميع امنياتكم واحالمكم ووصلتم الى ما 

تطمحون اليه.. يكفي ان نحمل معا ابتسامة 

ونبض قلب كلما تذكرنا األوقات اجلميلة التي 

قضيناها معا لتكون أروع الذكريات...

امنياتي لكم بحياة ملؤها السعادة والنجاح 

واخلير... مع محبتي 

طالبي األعزاء

أمتنى لكم اليوم, ونحن نقترب من انهاء مرحلة 

دراسية وحياتية هامة, النجاح والتفوق, 

واالندماج في مجاالت احلياة االجتماعية 

واملهنية بعزم واصرار واميان كبير

الى طالب 12ج1, أبارك لكم تخرجكم من أم 

املدارس التي احتضنتكم مبحبة معتزة بكم. 

أقول لكم اختاروا ما يسعدكم بحياتكم النكم 

تستحقون ان تكونوا سعداء. واقتحموا أبوا 

العلم بدون تردد. طيروا وحلّقوا فال حدود 

للسماء. وابقوا كما تعودت عليكم, ابقوا انتم. 

امتنى لكم السعادة والنجاح في جميع مجاالت 
احلياة

املربية:  غادة مييني

املربية: منال عون الله

املربي: ابراهيم يونس

املربية: ايات استيته

املربية: رضا سالمة
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نحبكم لو 

تعرفون كم

 الثالث  
والستين

مبروك  
للفوج

1 12أ 

12م

1 12ب 

12د

12ج

مبروك, دقت ساعة النهاية, بكل فرح, شوق 
وحنني الى ساعات أمضيتها معكم, رافقتكم 

وقضيت معكم أجمل اللحظات, لكن عليكم متابعة 
الدرب الذي أعددمت له, متمنية لكم دوام النجاح 

والتقدم. قلبي معكم فالذين نحبهم ال نودعهم ألننا 
في احلقيقة ال نفارقهم

امتنى لطالب وطالبات 12أ1 كل اخلير واحملبة 
والسعادة, والتألق في كافة مجاالت احلياة 

االجتماعية واملهنية وآمل ان تتكلل كل مساعيكم 
بالنجاح والتوفيق

اجلميل في احلياة, جتدوه.مهما صعبت وطالت... ابحثوا عن باجمل االلوان واسعدوا بطريقكم لن أنساه. فاستمروا بتلوين حياتكم كمعلمة ومربية طعما ولونا خاصا لكم: أنتم رائعون وأضفتم لتجربتي تخرجكم, وأود بهذه املناسبة أن أقول اهنئكم طالبي االعزاء مبناسبة 

طالبي األعزاء, هنيئا لكم تخرجكم
 امتنى لكم حياة واعدة باألمل, غنية 

باالجنازات القيمة

مبارك تخرجكم,
سيروا قدما وقابلوا احلياة بخطى 

ثابتة وتألقوا 

املربية: ميسون ابو اسعد

املربية: ميادة هيب

املربية: سالم خطيب

املربية: انعام عزايزة

املربي: خالد صبحي زعبي
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حفلة شواء في الطبيعة

املشاوي تنادينا

ما اروع...

في يافا 

زيارة تواصل الى مركز املعلمني في قرية نعلني الفلسطينية

احتفاالت عيد األم 

صداقة  ما احلى...

معًا
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الله يدمي احملبة

صحة وهنا

صحتني 

مسيرة جبل حطني

فرحانني

محبة

ُسفرة دامية

فرح وانبساط

من حفل تخرج الفوج الـ 62

مسرحية املستورة
للفنانة سناء لهب

11 م في جامعة تل ابيب

متألقات دومًا
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التجريبية على إستاد عيلوط مهرجاًنا رياضيًا كبيًرا شارك فيه  أقامت مدرسة اجلليل 
طالب الصفوف العاشرة واحلادية عشرة. وأشرف على تنظيمه طاقم معلمو الرياضة 
في املدرسة: عماد موسى, نسرين زعبي, أماني أبو احمد, صافي فالح, أمني عباس 
التحكيم نخبة من طالب الصفوف  واألستاذ رؤوف بربور, وساعدهم في عملية 

الثانية عشرة وعدد من خريجي املدرسة ومعلميها.
 

شارك الطالب في 22 محطة مختلفة شهدت تنافًسا قوًيا بني الصفوف جلمع أكبر عدد 
من النقاط بهدف الظفر بواحدة من كؤوس املهرجان. وفي نهاية املهرجان الذي تولى 

عرافته األستاذ رؤوف بربور مّت توزيع الكؤوس على الصفوف الفائزة. حيث جاء في املرتبة األولى والثانية عن 
طبقة الصفوف العاشرة العاشر )م(, تاله العاشر )أ(. وحظي احلادي عشر )ب1( بكأس طبقة الصفوف احلادية 

عشرة تاله في الترتيب احلادي عشر )أ(, بينما ُمنـَح احلادي عشر )ب( كأس النظام والترتيب.

مهرجان رياضي كبير في مدرسة اجلليل
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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 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
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

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
االء عادل عبد الله

شيماء سامر غازي
تسنيم اسامة قويدر
ميسون نادر مروات

شذى غسان ملحم
مرح شبلي موعد

هديل نزار ابو اسعد 
مجد مشهور ابو تايه
هبة ابراهيم ابو رجب
سليم محمد ابو عقاب
معتز مصطفى استيته

محمود سعيد حاج عيسى
عبير عمر حسن

عبد احلميد صالح دراوشة
سلمى نبيل عمري

حامت عادل عوايسة 
غدير احمد عوايسة 

اسيل مازن غريب 
ليانا حسام الدين لوباني 

فراس هشام مصاروة
هنادي بهجات ابو تايه

حنني نزار ابو حالوة
رنني نايف ابو عياش

هبة هشام اكرم
مروة هاني خليل

مجدولني باسم سيد احمد
رسمية باسم هادية

محمد بسام ابو احمد
سندس ماهر ابو تايه

عبيدة يوسف ابو ناصر
رنني منر القب

صالح رجا حسن
منايا يوسف حسن

اسماء فهد حمدان
باسل كمال زعبي
ايات زياد زيتاوي

طارق فخري سعدي
احمد عدنان سلطي
جيالن عماد صالح

امجد عبد الروؤف عبد اجلواد
محمد صبحي عبد الله

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

بوران مروان واكد
محمد رياض ابو اسعد

ندى وليد ابو حريري
نور ماهر ابو ربيع

وجد يوسف استيته
ميساء ابراهيم استيته

امل خالد بني ربيعة
تامر عنان جفيلي

شيماء زياد حسني
نعمات تيسير حمودة

طارق ابراهيم زرعيني

سلوى عبد الرحمن زعبي
ياسمني عفيف زيادنة

عبيدة خليل شريف
يسرى نادر سفاريني

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
جميلة كمال نفافعة

راغدة خالد ابو اسعد
مرح سعيد ابو حمد

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
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

هديل اياد الشني
نيفني كمال محروم

عال منصور منصور
سمر عصام موعد

جنوان سليم موعد
هدى احمد هاشم

ميريل حسني هريش
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
روان ماهر جمامعة
سجود حسام حجة

رؤى عنان حمدان
يارة مروان حمدان

رنني صالح دراوشة
صابرين عصام زعبي

رفيف يحيى زيود
ندمي كمال سعيد

عيسى احمد سليمان
محمد عدنان سليمان

خلود حسن شايب
عبد الرحيم كايد شريف

نرمني ناصر عبد الله
عبد القادر فتحي قويدر

جوناء باسم كايد
عايشة باسم كايد

انوار نور كرمي
هنادي عادل مرة

روان غالب مصاروة
صبحي عفيف مناصره

اصالة محمد موعد
غيداء وليد ابو شريف

حنني ابو عبيد
شيراز رؤوف دفراوي

نرمني صالح سليمان
محمد نبيل سيد احمد

نيروز محمد عبد اخلالق
محمد عامر الشني

يامن اسامه ابو احمد
محمد سليم ابو شحادة

سامح محمد زطمة
امني خالد صالح
اية رايق غزاوي

قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على
 شهادة بجروت لعام 2013/2014
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قضت بعثة طالبية من مدرسة اجلليل التجريبية  أسبوعني في 
الواليات املتحدة األمريكية. شاركت فيها مبخيم "أصدقاء إلى 
األبد" والذي أقيم في بلومنغتون - نورمال في والية ألينوي. 
وقد ضم املخيم باإلضافة إلى طالب مدرسة اجلليل, مجموعة 

طالبية يهودية من مدرسة كرميل زبولون - الياجور.
 يهدف برنامج " أصدقاء إلى األبد" الذي عمل على تأسيسه 
العام  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  الروتاري  نادي 
العرب واليهود في إسرائيل منذ خمس  1986, وبات يشمل 

 )MUN( املتحدة  األمم  منوذج  مشروع  فعاليات  ضمن 
طالب  من  مجموعة  شاركت  التجريبية  اجلليل  ثانوية  في 
الصفوف العاشرة واحلادية عشر والثانية عشر بعدة برامج 
املعلمة  مبرافقة  املدرسة  في  تدريبية  ورشات  تلقيهم  بعد 
بثينة بشارات- مبجيش و املرشدة ماريا صالح. أولى هذه 
املشاركة  الناصرة  مدارس  جلميع  تدريبي  لقاء  كان  البرامج 
في مؤمتر TIMEMUN  في مدرستنا ثانوية اجلليل. تلى 

مخيم "أصدقاء إلى األبد" في الواليات املتحدة
Friends Forever

التي  النزاع  ساحة  من  الشباب  القادة  إخراج  إلى  سنوات, 
بينهم  مشترك  قاسم  إيجاد  أجل  من  وذلك  بها,  ينشؤون 
وجعلهم أصدقاء, تعزيز التعايش السلمي بينهم, التقريب بني 

وجهات النظر املختلفة, ومحاربة اآلراء السلبية املسبقة.
شهاب,  جواد  محروم,  أحمد  الطالب:  البعثة  في    شارك 
مبرافقة  موسى  علي  وسماح  أحمد,  ابتهال  مغاربة,  آية 

األستاذ بشار ضاهر.

 TIMEMUN مؤمتر

ذلك مؤمتر TIMEMUN الذي أقيم في منطقة ايفني يهودا 
رافقتهم  البالد,  وخارج  داخل  من  مدرسة   35 شمل  والذي 
مشروع  في  املشاركون  الطالب  احمد.  ابو  اماني  املعلمة 
منوذج األمم املتحدة )MUN( هم: رزان أبو صعلوك, أسيل 
صالح, ربى جنم, رؤى جنم, تامر سليمان, دنيا خطيب, 
أالء هريش, بشار هريش, مايا غريب, اية مغاربة, صهيب 
واكد, عدن أبو جبل, ابراهيم يوسف, سمير خطيب, رؤى 

عابد, محمود طه, حسني أبو جبل, سراج عثمان. 
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ضمن برامج التوجيه املهني والتعليم العالي التي تشرف عليها وتنظمها السيدة أمينة عمري - مركزة االستشارة التربوية, وذلك 
بالتعاون مع جمعية "سنبدأ", أقيم  في مدرسة اجلليل التجريبية يوم مفتوح حول التعليم العالي واالنتساب للجامعات. مبشاركة 
طالب وخريجي املدرسة بهدف تعريفهم على اجلامعات واملعاهد العليا في الدولة وخارجها, واملواضيع التي تدرس فيها, وكيفية 

التسجيل وشروط القبول.
العليا, حيث قام كل مندوب بتوزيع نشرات وكتيبات حتوي معلومات  اليوم محطات وزوايا ملندوبي اجلامعات واملعاهد  وضّم 

حول اجلامعات. 

إدارة األعمال بتنظيم  قام طالب احلادي عشر )ب1( - فرع 
برنامج مت فيه عرض وظائفهم في موضوع تكنولوجيا أنظمة 
وقد  تعليميتني.  وحدتني  مبستوى  وذلك  والصناعة,  اإلدارة 
أشرف على تنظيم هذا البرنامج معلمتا املوضوع: منال عون 
الله - مركزة الفرع وعرين عودة,  مبشاركة األدارة والهيئة 
التدريسية واألهالي ضّم العرض مواضيع مختلفة ومتنوعة 
كالفن, الرياضة, الصحة, قضايا وطنية وغيرها, قام بعرضها 

بواسطة شرائح محوسبة. 

يوم مفتوح حول التعليم العالي والتوجيه املهني

عرض محوسب لطالب 
احلادي عشر ب1

 - גרוס(  מגדה  )ד"ר  جروس  مجدة  د.  السيدة  أرسلت 
فيصل  األستاذ  إلى  رسالة  األعمال  إدارة  موضوع  مفتشة 
طالب   - األعمال  إدارة  فرع  طالب  أن  فيها  تعلمه  رسالة  طه 
الصف الثاني عشر )د( قد حصلوا على شهادة امتياز وتفوق 
للعام  البجروت  نتائج  في  لتفوقهم  القطري,   املستوى  على 
الدراسي )2014-2013( في موضوع إدارة واقتصاد )ج(.

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

)صيف 2014( على معدل فاق الـ 85.

امتياز وتفّوق لفرع إدارة األعمال وملوضوع الكيمياء
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لقاء عربي- يهودي في واحة السالم

أقام الصف العاشر أ أمسية خاصة ملوضوع الكيمياء دعي اليها كل من أهالي 
الطالب وطاقم املعلمني في املدرسة. حيث قام الطالب باجراء جتارب كيميائية 
اليومية وذلك بإشراف  وشرح الهدف من كل جتربة واستخدامها في احلياة 
ومترين د. عبير عابد معلمة املوضوع. قام على تنظيم االمسية مربية الصف 

املعلمة رنا أبو زيد.

كيمياء احلياة

التقت مجموعة من طالب الصفوف احلادية عشرة نظراءهم 
من مدرسة "جبعات برنر" في مركز البالد وملدة ثالث أيام 
عايد  األستاذ  فيها  رافقهم  السالم.  واحة  في  معا  قضوها 
يامن  األستاذ  الالمنهجية,  البرامج  الصالح - مركز  علي 

روك واملعلمة رمي فايد.
الساعة,  بقضايا  تتعلق  مختلفة  مواضيع  اللقاء  ضّم   وقد 
شمل  اإلسرائيلي.  الفلسطيني-  الصراع  مركزها  وكان 
اللقاء أيًضا حلقات حوار وورشات عمل مكثفة في مدرسة 
السالم,  حيث مّت توزيع الطالب املشاركني إلى مجموعات 
الدولة  طابع  والتعليم,  التربية  األمن,  قضايا  بحثت 

املستقبلي, الطقوس والرموز الشعبية.
حيث منح الطالب فرصة هامة للقاء الشعب اآلخر, ودحض 
األفكار املسبقة واخلاطئة لدى الطالب اليهود حول العرب 
وقضاياهم كمواطنني في الدولة, وتداول موضوع التعايش 
بها  متر  التي  الصعبة  الظروف  من  بالرغم  الشعبني  بني 

املنطقة في اآلونة األخيرة.
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صفوف  طالب  من  وتواصل"  "جسور  مجموعة  قامت 
فيلم  بتمثيل  احلالية  الدراسية  السنة  خالل  عشر  الثاني 
الطالب من خالله عدة  "فكرة", حيث طرح  بعنوان  قصير 
نتاج  هي  الفيلم  فكرة  وسياسية.  تربوية  اجتماعية,  قضايا 
ورشة الدراما التي شارك فيها الطالب خالل العام الدراسي 
هشام  واملخرج  املمثل  االخراج  على  أشرف  وقد  املاضي, 

الفيلم في قاعة مركز محمود  سليمان. هذا وسيتم عرض 
درويش خالل شهر حزيران.

مشروع "جسور وتواصل" يعمل على تنمية روح االنتماء 
للمدرسة واملجتمع, ويهدف الى مشاركة الطالب في مشروع 
تقوم  للطالب.  الفردية  القدرات  تنمية  اجتماعي ويعمل على 

بارشاد املجموعة املرشدة سائدة بالل.

تصوير فيلم سينمائي لطالب  مشروع "جسور  وتواصل"

امام  الوقوف  على  وبقدرتهم  وبناتهم  ابنائهم  بنتائج  يتفاجأون  الذين  االهالي  وجوه  على  البسمة  ترتسم  عام  كل  في  كما 
اجلمهور, تغمرهم الثقة بالنفس والسعادة على ما اجنزوه.

بحثوا,   , ومجتمعهم  الناصرة  بلدتهم  تخص  وقضايا  امور  في  للبحث  الطالب  خرج  العروض,  وتعددت  املواضيع  تعددت 
برفع  وقاموا  كما  ومجتمعنا.  شعبنا  قضايا  جتاه  اكبر  بوعي  الينا  وعادوا  الصعوبات  وواجهوا  املقابالت  اجروا  صوروا, 

شعارات في ساحة املدرسة تعبيرا عن مواقفهم وآرائهم.
 

طالبنا يتميزون في عروض املجتمع املدني
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املوهوبني  قسم  مركزة   - استيته  أيات  املعلمة  نظمت 
وذلك  حايك,  حسام  البروفيسور  مع  لقاء  املدرسة  في 
بالتعاون مع "جمعية املرام للعلوم". حتدث فيه عن سيرة 
حياته كنموذج يحتذى به مبجتمعنا وعن األبحاث التي قام 

كرة  بطولة  في  املدرسة  منتخب  شارك 
في  الرياضة  قسم  ينظمها  التي  القدم 
تضم  والتي  والتعليم  التربية  وزارة 
وحصل  البالد  في  منتخب   12 أفضل 
كما  البطولة.  في  السادس  املركز  على 
الشمال  بطولة  في  الثاني  فازباملركز 
للمدارس الثانوية. يقوم بتدريب املنتخب 
املدرب احمد يزبك ويرافقه معلما  التربية 

البدنية عماد موسى وصافي فالح.

بروفيسور حسام حايك يلتقي الطالب
 املوهوبن واملتميزين في املدرسة

الهندسة  الدقيق,  كالطب  متعددة  علمية  مجاالت  في  بها 
والنانوتكنولوجيا. كما تطرق بروفيسور حايك  الكيميائية 
في محاضرته إلى كيفية الكشف املبكر عن مرض السرطان 
األنف   - األنفي  السرطان  كشف  جهاز  مستعرضا 

االلكتروني الذي ابتكره.

من  وجتاوبا  تفاعال  استحسانا,  احملاضرة  القت  وقد  هذا 
حصلوا  عندما  خاصة  إليها,  استمعوا  الذين  الطالب  قبل 
على إجابات مسهبة وكافية للمداخالت واألسئلة التي قاموا 

بتوجيهها وطرحها عليه.

منتخب املدرسة يشارك في بطولة كرة القدم ويفوز باملركز 
الثاني في بطولة الشمال للمدارس الثانوية
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اسبوع  الصحة
أقامت املدرسة فعاليات عديدة ضمن اسبوع الصحة, وتضمنت هذه الفعاليات: التبرع بالدم من قبل طالب الثاني عشر 

واملعلمني, بيع عصير برتقال طبيعي للطالب, محاضرة للدكتور عامر جرايسي حول الضغوطات في االمتحانات
فعاليات افطار صحي في الصفوف , محاضرات من قبل جمعية مرمي حول موضوع السرطان,  يوم مبيعات ملأكوالت صحية
الفعاليات  على  واالشراف  البرنامج  بتحضير  قامت  الفقري"  "العامود  عنوان  حتت  خوري  جابر  للدكتور  محاضرة   

املعلمة حنان قاسم.

منح تفوق من جامعة تل أبيب  ل�خمسة طالب  من مدرسة اجلليل
التجريبية  اجلليل  مدرسة  من  طالب  خمسة  حقق 
تفوق  منح  على  بحصولهم  ومشرًفا  كبيرا  اجنازا 
لتغطية  كبيرا  ماليا  مبلغا  تشمل  أبيب,  تل  جامعة  من 
جدية  فرصة  ومتنحهم  الدراسية.  الرسوم  من  جزء 
فيها  اجلامعي  تعليمهم  ملواصلة  باجلامعة  لاللتحاق 

من  وإعفائهم  الدراسة,  موضوع  اختيار  وحرية 
التقدم المتحان البسيخومتري الذي لن يتم أخذه في 
الطالب  للجامعة.  القبول  إجراءات  ضمن  احلسبان 
أبو  ميسان  سليمان,  طارق  زينة,  أبو  مروة  هم: 

تايه, طارق أبو أسعد, ومجدولني استيته.
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منتج  اسرائيل  في  الشباب  املبادرين  منظمة  اعتمدت 
كمنتج    2011 لعام  البلدية  الثانوية  اجلليل  مدرسه 

تسويقي للمنظمة في االحتفاالت احمللية والعاملية. 
رموز  عليها  طبع  تسوق  حقيبة  عن  عبارة  املنتج 
قد  الطالبية  الشركة  وكانت  السياحية   الناصرة 
للمبادرين  العال  شركة  معرض   في  املنتج  عرضت 

الشباب.  

منظمة  "املبادرون الشباب" في اسرائيل
 اعتمدت منتج مدرسة اجلليل للعام 2011

تأهلت املجموعة الطالبية للمبادرين الشباب للمسابقة القطرية التي ستقام في شهر أيلول حتت عنوان " املبادرون 
الشباب يصنعون االعمال", وهناك ستقوم املجموعة باملشاركة في معرض املبيعات القطري للمبادرين الشباب. 
وقد القى منتج املجوعة اعجابا كبيرا من احلكام, واملنتج عبارة عن ماسكة أوراق تساعد على الطباعة أطلقوا عليها 
اسم  "smart holder" والتي قاموا بتسويقها في معرض املبيعات الذي أقيم في شهر آذار في مجمع البيج- 

الناصرة.  

القطرية للمسابقة  يتأهلون  الشباب  املبادرون 
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23.8.14 ورشة تعارف لطالب العاشر املوهوبني 
  2015\2014 28.8.14 اجتماع الهيئة التدريسية حتضيرا الفتتاح السنة الدراسية 

29.8.14 لقاء للمربني مع طالب العاشر اجلدد
2015\2014 1.9.14 افتتاح السنة الدراسية  

10.9.14 افتتاح دورة ديبيت ومناظرة لصف عاشر املوهوبني 
12.9.15 ورشة عمل ألهالي صف العاشر املوهوبني 

25.9.14 اجتماع مع أهالي طالب صفوف عاشر
27.9.14 اجتماع مع أهالي طالب صف عاشر املوهوبني

30.9.14 بداية دوري كرة القدم للمعلمني
2000 1.10.14 مشاركة طالبنا في مسيرة الى اضرحة الشهداء في الناصرة احياء لذكرى هبة اكتوبر 

3.10.14 بداية مشروع "Youth Talk" لصف عاشر املوهوبني 
7.10.14 -3.10.14 عيد االضحى املبارك

اللغة العربية لتفعيل برنامج الكتابة احملوسبة  اللغة العربية ومرشدي  8.10.14 زيارة مفتشة 
الثاني عشر 13.10.14 بداية دوري كرة القدم لطالب 

13.10.14 اجتماع مربي صفوف املوهوبني
14.10.14 اجتماع مربي صفوف מב"ר + אתג"ר

16.10.14 اجتماع معلمي صفوف املوهوبني
20.10.14 حملة اطرق الباب من قبل طالب العاشر

الثاني عشر الى منطقة حطني   21.10.14 مسيرة طالب 
)רמת הנדיב( 22.10.14 مسيرة طالب احلادي عشر الى منطقة منصور العقاب 

23.10.14 مسيرة طالب العاشر الى نهر االردن 
 26.10.14 -25.10.14رحلة املعلمني الى البحر امليت

البيئة مع مفتشة املوضوع 28.10.14 لقاء معلمي 
علي  عايد  االستاذ  االجتماعية   التربية  مركز  مبرافقة  للطالب  زيارة  ال-59  قاسم  كفر  مجزرة  ذكرى  احياء   29.10.14
الصالح واالستاذ يامن روك, االستاذ محمد سواعد واملعلمة ايناس شرارة الى كفر قاسم واملشاركة هناك في احياء الذكرى 

مع أهل البلد وزيارة متحف الذاكرة للشهداء.
للمساعدة في فعاليات  الطالب  اعاقات عقليه, من اجل دمج  بيتنا والتي تعتني بذوي  29.10.14 عرض عن عمل مؤسسة 

املؤسسه والتعرف على هذة الفئه من املجتمع
الله 29.10.14 زيارة وفد معلمني من امريكا للمدرسة, مبرافقة االستاذ غامن حبيب 

אתג"ר 30.10.14 اجتماع معلمي صفوف 
الثاني عشر 2.11.14 بداية ورشة التطريز الفلسطيني مبشاركة طالب من صفوف 

4.11.14 مشاركة طالب احلادي عشر في عرضني ملسرحية املستورة للفنانة سناء لهب في مركز محمود درويش
5.11.15 بداية مشروع  السينما والتصوير من خالل برنامج جسور بالتعاون مع الفنان هشام سليمان واشراف املرشدة 

سائدة بالل
الثاني عشر 6.11.14 مشروع التوجيه املهني لطالب 

10.11.14 فعالية استنكارية ملقتل الشاب خير حمدان في كفر كنا واضاءة الشموع
 14.11.14 -12.11.14رحلة املبيت لطالب الثاني عشر الى منطقة عني جدي والبحر امليت

13.11.14 برنامج "סינמה דרייב" سواقة آمنة واحلذر من الكحول واملخدرات من قبل אור ירוק  
15.11.14 توزيع الشهادرات الشهرية على األهالي

10م في مؤمتر املوهوبني بجامعة تل ابيب مبرافقة املربية رمي فايد  16.11.14 مشاركة 
ومعلمي  مربي  مبشاركة  يومي,  بشكل  اسبوعني  ملدة  استمرت  والتي  املدرسة  لطالب  التقييم  جلسات  بداية   18.11.14

الصفوف وادارة املدرسة واملستشارات في املدرسة
21.11.14 لقاء مع مجموعة من امهات طالب صفوف العاشر

يوميات املدرسة للعام الدراسي 2014/ 2015
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الثاني عشر على االهالي 21.11.14 توزيع شهادات طالب 
23.11.14 ورشات عمل مع صفوف عواشر وحوادي عشر من قبل عامالت اجتماعيات مبوضوع العنف في العائلة ضمن 

برامج قسم االستشارة في املدرسة
-23.11.14 25.11.14 اللقاء العربي اليهودي لطالب احلادي عشر في واحة السالم ملدة ثالثة أيام مبرافقة االستاذ عايد 

علي الصالح, االستاذ يامن روك واملعلمة رمي فايد.
24.11.14 االجتماع االول للمجلس التربوي للمدرسة حول املناخ التربوي

25.11.14 مشاهدة عرض لفرقة ترشيحا لصفوف احلادي عشر في مركز محمود درويش 
25.11.14 لقاء مربي الصفوف حول برنامج الصحة مع املعلمة حنان قاسم ومحاضرة حول موضوع التغذية الصحية

12م(  27.11.14 مشاهدة مسرحية في اللغة االجنليزية "The Wave" في قاعة بركوفيتش في الناصرة العليا )10أ+ 
27.11.14 انتخاب الطالب محمد ابو ربيع رئيسا ملجلس الطالب

10أ( 27.11.14 محاضرة البروفسور حسام حايك لطالب املدرسة )10م+ 
2.12.14 لقاء أهالي مع املعلمة نادرة لوباني واملرشدة أمل بصول

الناعم" في مركز محمود درويش 3.12.14 مشاهدة مسرحية لطالب العاشر واحلادي عشر بعنوان "الشوك 
10.12.14 مسرحية "حرية" ملسرح املجد في مركز محمود درويش الثقافي- عرضان لصفوف احلادي عشر

10.12.14 محاضرة من قبل السيد عماد بدرة عن جمعية امناء ومجاالت عملها من اجل دمج الطالب باملشاريع املختلفه
11.12.14 مشاركة فريق العاب القوى للبنني في بطولة الشمال

الثاني عشر 11.12.14 بداية تصوير طالب 
מב"ר+ אתג"ר لصفوف الثاني عشر 15.12.14 اجتماع معلمي 

الثاني عشر 12ج2 ببطولة دوري كرة القدم لصفوف  15.12.14 فوز 
10أ1 بفعاليات صحيه من اجل تشجيع الطالب على تناول غذاء صحي  10أ+  16.12.14 مشاركة طالب 

16.12.14 بداية رحالت صفية
 18.12.14 حملة للتبرع بالدم من قبل طالب الثاني  عشر واملعلمني  

الثانوية وتأهله للمرحلة النهائية الثاني ببطولة الشمال للمدارس  19.12.14 فوز منتخب املدرسة لكرة القدم باملركز 
مبناسبة  "سنبدأ"  جمعية  طريق  عن  املستورة  للعائالت  الرزم  وتعبئة  بتحضير  املدرسة  من  طالب  مشاركة   20.12.14

عيد امليالد
20.12.14 مشاركة الطالب بالتطوع للعمل مبهرجان كريسماس ماركت

23.12.14 احتفاالت صفية مبناسبة انتهاء الفصل االول وحلول اعياد امليالد ورأس السنة اجلديدة وذكرى املولد النبوي الشريف
24.12.14 بداية عطلة الشتاء

الثاني واالمتحانات الفصلية وامتحانات الدبلوم 9.1.15 بداية الفصل 
الثانويني احتجاجا على الغاء الرحالت 14.1.15 اضراب الطالب 

20.1.15 اضراب على مقتل الشاب سامي اجلعار من النقب
أ1 امام املعلمني لفوزه ببطولة املالكمة في روسيا 21.1.15 تكرمي الطالب محمد لوباني من الصف احلادي عشر 

25.1.15 محاضرات لصفوف العاشر حول مرض السرطان )جمعية مكافحة السرطان( حتضيرا حلملة "اطرق الباب"
2.2.15 مشاركة منتخب املدرسة لكرة القدم في بطولة كرة القدم التي ينظمها قسم الرياضة في وزارة التربية والتعليم, 

وقد حصل املنتخب على املركز السادس.
البنات لكرة القدم في بطولة الشمال 3.2.15 مشاركة منتخب 

14.2.15 توزيع شهادات الفصل االول على االهالي
MUN  في اور يهودا, مبرافقة املعلمة بثينة بشارات واملعلمة أماني أبو أحمد 15.2.15 مؤمتر 

16.12.15 بيع عصير برتقال طبيعي من قبل طالب العاشر أ مبرافقة املربية رنا أبو زيد
16.2.15 مترين طوارئ في املدرسة باشراف االستاذ صافي فالح   

12أ( 18.2.15 رحلة تعليمية الى معهد التخنيون في حيفا )12م+ 
19.2.15 مشاهدة مسرحية "اخلط املوازي" لطالب العاشر

محمود  مبركز  اقيمت  والتي  اغبارية  امين  للشاعر  شعرية  ندوة  في  املوهوبني   عاشر  صف  طالب  مشاركة   19.2.15
درويش, وقيام الطالبة فاطمة الزهراء فاهوم بقراءات شعرية للشاعر

23.2.15 مشاركة 10م11+أ في يوم دراسي في نقابة احملامني في الناصرة العليا, حول تعليم احملاماة في جامعة القدس
23.2.15 زيارة مجموعة املبادرين الشباب الى البنك العربي وافتتاح حساب واالستماع الى شرح عن البنك وعمله

24.2.15 بداية دوري كرة القدم احلادي عشر
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24.2.15 اجتماع ملربي العواشر لبحث موضوع التداخل االجتماعي
12أ( 26.2.15 زيارة الى اجلامعة العبرية في القدس )12م+ 

26.2.15 مشاركة "املبادرون" الشباب بعرض املنتجات األولية في احلديقة الصناعية- الناصرة
27.2.15 عرض محوسب للصف احلادي عشر ب1 امام االهالي.

28.2.15 لقاء مع طالب التواسع " معابر" في مدرسة الزهراء من قبل املستشارة ملا بربور
11ج1 )مبار( بحملة النظافة والنفايات الصلبة في مدينة الناصرة 2.3.15 ورشة عمل لصف 

7.3.15 -2.3.15 اسبوع الصحة والذي تضمن عدة فعاليات منها: محاضرات حول موضوع التغذية, فعاليات افطار صحي 
في الصفوف, محاضرات حول مرض السرطان وحول الضغوطات في االمتحانات

11م( 4.3.15 زيارة الى جامعة تل أبيب ضمن يوم دراسي للطالب املوهوبني )10م+ 
4.3.15 لقاء مع طالب تواسع في مدرسة توفيق زياد وتعريفهم على املدرسة من قبل املستشارة ملا بربور

4.3.15 محاضرات من قبل جمعية مرمي حول مرض السرطان
5.3.15 تصوير برنامج للقناة العاشرة عن املوهوبني

أ1 مبرافقة املربية فايزة خوري 5.3.15 يوم مبيعات ملأكوالت صحية نظمه العاشر 
5.3.15 زيارة طالب من املدرسة الى مؤسسة بيتنا والتعرف على عمل املؤسسة والفعاليات اخلاصة بها

6.3.15 لقاء مع مجموعة من معلمني ومهتمني في التربية والتعليم في الناصرة العليا للتعريف على املدرسة مبشاركة من 
املدير واملعلمني د. سهير بشارات, غصوب سرحان وغامن حبيب الله ومجموعة من طالب املدرسة  

6.3.15 برنامج حتديات مجموعة من طالب احلوادي عشر باشراف املرشدة سائدة بالل في مشروع جسور
الى محاضرة من قبل  املهني واالستماع  التوجيه  أهالي طالب احلوادي عشر مبوضوع  6.3.15 اجتماع مع مجموعة من 

املستشارة أمينة عمري
8.3.15 -7.3.15 رحلة املعلمني الى يافا العربية ورام الله

الثاني 9.3.15 بداية الرحالت الصفية للفصل الدراسي 
السلوكيات  على  وتأثيرها  والكحول  للسموم  السلبي  التأثير  مبوضوع  العواشر  لصفوف  10.3.15 -9.3.15محاضرات 

السلبية من قبل احملاضر قاسم طربيه
10.3.15 بداية استكمال املعلمني مبوضوع " املناخ التربوي" باشراف املستشارة رائدة حسن

11.3.15 لقاء مع أهالي طالب تواسع في مدرسة توفيق زياد مبشاركة املتشارة ملا بربور
11.3.15 يوم دراسي للطالب املوهوبني في معهد التخنيون- حيفا

 13.3.15 -10.3.15اسبوع االدب العربي ولقاءات بني طالبنا  واالديب سيمون عيلوطي والكاتب عودة بشارات  
10.3.15 زيارة مفتشة املدنيات الى املدرسة واجتماع طاقم املوضوع

11.3.15 بداية دورات االسعاف االولي لطالب العاشر
خليل  املعلمني:  مبرافقة  11أ  11ب2,  10ب2,  الصفوف  لطالب  نتانيا  مدينة  في  "سيسكو"  شركة  الى  زيارة   12.3.15

قيس, أماني أبو أحمد, رائدة حسن, مقداد علي الصالح
11 ا و11 م بارشاد املستشارتني رائدة حسن وملا بربور 12.3.15 بداية مشروع التوجيه املهني لصفوف 

13.3.15 حفلة زجل مع الزجال شحادة خوري عن الزجل كفن تراثي وشعر العامية لطالب العاشر.
13.3.15 يوم مفتوح للتوجيه املهني, باشراف املستشارة أمينه عمري مبشاركة مندوبني عن جامعات ومعاهد في البالد 

وخارجها
املعلمة د.  أبو زيد وارشاد  املربية رنا  أ, مبرافقة  العاشر  االهالي للصف  امام  الكيمياء  13.3.15 امسية عرض جتارب في 

عبير عابد
الثاني عشر على شرف التخرج من املدرسة في قاعة جردينيا في الناصرة 14.3.15 احتفال خاص لطالب 

14.3.15 برنامج املعابر في اعداية عمر بن اخلطاب مبشاركة املستشارة ملا بربور
16.3.15 مهرجان رياضي كبير لصفوف العاشر واحلادي عشر, في ملعب عيلوط 

18.3.15 امتحان "بيزا" ملجموعة من طالب صفوف العاشر 
19.3.15 -18.3.15 املشاركة في مؤمتر GALMUN في الناصرة مبشاركة طالب من العاشر واحلادي عشر

20.3.15 برنامج خاص مبناسبة يوم املرأة العاملي ويوم االم
24.3.15 املشاركه بيوم االعمال الطيبة باملدينة من خالل التعاون مع قسم الشؤون االجتماعية ببلدية الناصرة

27.3.15 -25.3.15 ايام الربيع- رحالت للصفوف مع املربني في الطبيعة
فعاليات  10د(, ضمن  10ج1,  )10م,  العاشر  قبل طالب من صفوف  الناصرة من  في  الفلسطيني  للبيت  زيارة   29.3.15

احياء ذكرى يوم االرض
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30.3.15 برنامج خاص وحافل الحياء الذكرى ال39 ليوم االرض اخلالد:
31.3.15 مشاركة طالب من املدرسة بتحضير وتعبئة الرزم للعائالت املستورة عن طريق جمعية "سنبدأ" مبناسبة عيد 

الفصح
31.3.15 بداية عطلة الربيع

20.4.15 بداية الفصل الثالث
في معهد وايزمن وعرض منشور وشرائح  "חוקרים סביבה"  مبسابقة  ج   12 الصف  من  طالب  اشتراك   20.4.15

لوظائف البحث في موضوع البيئة - تأثير الطيون على انبات العدس.
محمد  النفسي  االخصائي  بتوجيه   " ضائقة  في  وطالب  احلياتية  املهارات   " مبوضوع  املعلمني  استكمال  بداية   21.4.15

منصور
الفلسطيني  الشعبي  والغناء  واملوسيقى  الفلسطيني  الفولكلور  عن  العاشر  لصفوف  املدرسة  قاعة  في  ورشات   24.4.15

مبشاركة الفنان جمال حبيب الله وفرقته
53 طالبا من صفوف العاشر( التابع لالحتاد االكادميي )وقد مت تكرمي  25.4.15 حفل تكرمي الطالب املتفوقني 

27.4.15 بداية ورشات عمل ببرنامج "فتيات يقدن التغيير" لطالبات العاشر, بهدف تعزيز الذات والثقة بالنفس, والتوعية 
مبجاالت مختلفة مثل اختيار املهنة املناسبة والزواج املبكر    

30.4.15 مشاركة املبادرون الشباب في عرض املبيعات مبجمع البيج- الناصرة, وعرض منتجهم 
1.5.15 افتتاح غرفة حاسوب على اسم املرحومة "فريدة عوض" بحضور االهل ومعلمي املدرسة

3.5.15 ورشة عمل عن طريق الفنون مبوضوع الكحول واملخدرات من خالل مشروع جسور
3.5.15 مشاركة طالب من املدرسة في سباق الناصرة وقد حصدوا املراتب االولى

11ب1 بكأس صفوف احلادي عشر في كرة القدم 5.5.15 فوز طالب 
16.5.15 ذكرى االسراء واملعراج

19.5.15 اجتماع أهالي طالب مدرستنا ومدرسة الياجور حتضيرا لسفر طالبي مشترك الى امريكا
10م10+أ في يوم دراسي مبوضوع التوجيه املهني في جامعة حيفا 19.5.15 مشاركة 

6 طالب في تصنيف الطالب لبرنامج اجلامعة الصيفية في جامعة تل ابيب 25.5.15 مشاركة 
تستمر  والتي  املدني  املجتمع  ومعلمي  الصفوف  مربي  مبرافقة  العواشر  لصفوف  املدني  املجتمع  عروض  بداية   27.5.15

اسبوعا كامال
28.5.15 مسابقة املبادرون الشباب في كلية عيمك يزراعيل وتاهلهم للمسابقة القطرية

الثاني عشر 29.5.15 رحلة الوداع لطالب 
2.6.15 اجتماع هيئة تدريسية احتفاال بنهاية العام الدراسي

5.6.15 بروفا وتدريب حلفل التخرج
5.6.15 احتفال في قاعة ابو ماهر مبناسبة التخرج

6.6.15 حفل التخرج للفوج ال63 من طالب املدرسة
9.6.15 عرض فيلم سينمائي من انتاج طالب الثاني عشر ضمن مشروع جسور في مركز محمود درويش,  امام االهالي 

والطالب واملعلمني 
2014/2015 20.6.15 نهاية العام الدراسي 
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