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سالم علي  السيد  الناصرة  بلدية  رئيس  كلمة 
املدارس أم  يا  بوركِت 

االدارة والهيئة التدريسية
االهالي الكرام

الطالب االعزاء
ها هي األزاهر تينُع تتفتح في روابي الناصرة. 363 زهرة تنور في أم املدارس, املدرسة 

الثانوية البلدية في الناصرة, اكبر فوج على االطالق... 
أم املدارس جتعل دوما ربيع الناصرة ربيعني... ربيع محّمل باخلير والبركة والتألق ونتائج تبشر أن العطاء اذا كان خالص 

يطرح غلة وافرة.
%70 من طالب املدرسة يحصلون على شهادة بجروت كاملة وهذا جناح واجناز مشّرف. هذا غير االستحقاقات األخرى 

التي أجنزتها املدرسة بواسطة معلميها وطالبها في حقول شتى.
فبوركِت يا أم املدارس.

النواحي, فها نحن بتعاونكم وجهدكم وبذلكم وعطائكم وكدكم وسهركم نفوز  والناصرة بخير وهي تقفز قفزا في شتى 
بشهادة التربية والتعليم على مستوى البالد كافة... 

وها نحن نبني "القصر الثقافي" صرحا تربويا وتثقيفيا وفنيا حديثا ومتطورا من الدرجة االولى. نضع أيدينا مع االيادي 
املسن  ودار  البلدية,  دار  ملبنى  األولى  "اللبنة  ونضع  واألمان.  االمن  شاطئ  الى  بالناصرة  نسير  لكي  اخلالقة  النصراوية 

ومدرسة ثانوية جديدة في حي نصراوي جديد.
ومنهد جلامعة في الناصرة ستفتح ابوابها قريبا ونضع حجر اساسها في جبل القفزة لتكون اول جامعة عربية...

ايها الطالب االعزاء... 
هذا يومكم التاريخي وقد قطعتم مرحلة هامة من دربكم الطويل. تقفون على مفرق طرق اختاروا احلق والصواب انطلقوا الى 

اجلامعات والكليات لتحققوا ذاتكم وتفيدوا شعبكم في سبيله نحو احلرية والكرامة واالستقالل.
في يومكم التاريخي هذا وفي مدرستكم ام املدارس احييكم واشد على اياديكم وأتضرع لله تعالى ان يكون الفوز والرشاد 

رفيقا لكم في رحلتكم نحو العلم واملعرفة.
باسمي كرئيس لبلدية الناصرة وباسم ادارة البلدية ومجلسها املوقر اعبر عن اعتزازي بكم واحدة وواحدة وسنستمر بدعم 

مدرستكم مدرستنا وبدون حدود.
دمتم مشعل نور في ناصرة احملبة والبشارة عاصمة العرب ناصرة اجلميع وبيت اجلميع.

ودمِت يا ناصرة عزيزة- كرمية- متألقة.
علي سالم
رئيس بلدية الناصرة

أحر التهاني العطرة
لرئيس بلدية الناصرة السيد علي سالم احملترم

وملديرة دائرة املعارف السيدة سامية بصول احملترمة
وجلميع مؤسسات التربية والتعليم في الناصرة

والى أهل املدينة
مبناسبة جائزة التربية والتعليم القطرية ملدينة الناصرة

مبروك
ادارة املدرسة والهيئة التدريسية وجميع العاملني فيها

تهنئة 
عطرة



الفوج الرابع والستون - الثاني عشر لعام 642016/2015

3

ومن  الشامخ  التعليمي  الصرح  هذا  ومن  الدافئ  التربوي  البيت  هذا  من  االن  ينطلق 
عتقه املعّطر وعمقه املعتّق, تنطلق أفواج الفرح, فلذات االكباد وحملة اآلمال والفرح الى 
رحاب احلياة وآفاقها املفتوحة, وقد ارتوت كل هذه االزهار وهذا الورد علما وتربية 

وحبا من افئدة  من سهر ومن يرعى, من معلمات ومعلمي هذا البيت.
انطلقن وانطلقوا والقلوب عامرة باحلب واالنتماء الى أهلكم, الى شعبكم, الى الوطن. 
انطلقن وانطلقوا وعقولكم  نيرة دافقة بالطموح واالصرار والتحدي نحو العلم والى 

االمام والعال دائما.
التقوقع  نابذين  انطلقوا  واحلرية.  والكرامة  العزة  تنتصب  وبكم  وانطلقوا  انطلقن 

والتعصب والعنف ملتصقني بانسانيتكم السمحة واخلير لكم وللناس جميعا.

انطلقوا... وارتبطوا بشعبكم وبه نحو السالم.

مبارك لثالث مئة وثالث وستني شمعة ووردة

مبارك يا أزاهر الفوج الرابع والستني

مبارك يا أزاهر

وانطلقوا  انطلقن 
لى ا

احلياة رحاب 

مدير املدرسة
فيصل طه
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أبنائي اخلريجني واخلريجات،
"على هذه األرض ما يستحق الفخر.."

هذا الصرح التربوي التعليمي الشاهق "أم املدارس" يخّرج فوجا آخر من صبايانا وشبابنا, 
أبنائنا فلذات أكبادنا, نعتز بهم, جنلّهم ونقّدرهم. 

قضى هؤالء اخلريجون في أفنية وأروقة مدرستنا وغرفها ومختبراتها وساحاتها ومالعبها جّل وقتهم, خالل ثالثة أعوام 
مّرت كلمح البصر. إن هذه املرحلة من عمرهم ستكون نبع ذكريات فيّاض يفوح محبة واحتراما وتقديسا وستضفي هذه 
بواسق  أشجارا  التخرج,  أعتاب  على  يقفون  اليوم  هم  ها  املستقبلية.  حياتهم  على  املذاق  حلو  وطعما  وبهاء  رونقا  املرحلة 

مستعدين ملواجهة احلياة من أوسع مداخلها.
يحّق لنا, كإدارة ومعلمني ومربني أن نرفع الرأس بقوة وشموخ, فها نحن نخّرج الفوج تلو الفوج بفخر واقتدار. نسلّم األمانة 
ألصحابها وقد تعّمدت بالعلم واملعرفة والتربية احلسنة, فصرحنا هذا املتجّذر منذ خمسينيات القرن املنصرم, يعّج وينبض 
والسكينة  الدافئ  واالحتواء  اخلالصة  واحملبة   اآلدمية   – اإلنسانية  واألخالق  والتربية  املرتفعة  العلمية  والنتائج  بالتعليم 
والهدوء النفسي والعطاء الال محدود النابع من صميم مشاعر معلمينا ومربينا الذين ال يألون جهدا في سبيل راحة طالبنا 

وطالباتنا.
ال أغالي بجزمي أن مدرستنا تعتبر رأس احلربة والدرع الواقي للتربية والتعليم في الناصرة وسائر أرجاء املعمورة, فقد قّل 

نظيرها تربويا وتعليميا وندر, واألمثلة على ذلك من الغزارة مبكان, من االستحالة حصرها في عجالة كهذة..
أيها اخلريجون واخلريجات, وقد حّم الفراق, سنفتقدكم ولكن سيروا على بركة الله وهديه, فال خوف عليكم. ارتقوا مبجتمعنا 
وناصرتنا درجات ودرجات, فاملجتمع عطش ألمثالكم, فبعقولكم النيّرة وسواعدكم الفتية ستصنعون املعجزات وستكونون 
أعظم البنائني. ليكن عملكم وسلوككم دائما مرآة لكل ما قدمناه لكم من تربية وتعليم. ثقوا بأننا نرقبكم بعني الثقة واألمل 

والتفاؤل, والطمأنينة جتتاحنا وتستحوذ علينا.
كما تعلمون تستشري في مجتمعنا, مع األسف, ظواهر وآفات مقيتة من عنف وعصبية قبلية وطائفية ونحن بأمّس احلاجة 
إلى جيلكم والى وعيكم اإلنساني الراقي, فأنتم الشباب عماد املستقبل. كونوا حملة راية التطور والتقدم واحلضارة اإلنسانية 
حتى ترفرف فوق ربوعنا بزخم مفاهيم احملبة واإلخاء والتسامح والتعددية وتقبّل اآلخر كما هو. نحن نعّول عليكم في وأد 

أي فتنة قد تعصف بنا مستقبال, وهي في مهدها. 
حتضرني هنا مقولة مشهورة للفيلسوف الفرنسي فوليتر: "أنا ال أوافقك الرأي, ولكن سأدافع حتى الرمق األخير, عن حقك 

في قول رأيك". ما أحوجنا في هذا الزمن العربي الَرديء إلى تبنّي مواقف وسلوكيات كهذه.
آمال  هذا  مباركا تخرجكم  والتهاني,  التبريكات  بأصدق  أبنائي اخلريجني واخلريجات,  لكم,  أتوجه  السعيدة  املناسبة  بهذه 

التحاقكم باجلامعات أو الكليات كل حسب ميوله وقدراته.
وأخيرا, بالرغم من أن دروب العلم طويلة ومتشعبة ووعرة أحيانا, لكنها معبّدة ومفروشة بالورود أمام من يتحدى ألن "كل 

من سار على الدرب وصل".
أختم بقول أحمد شوقي "أمير الشعراء":

وما استعصى على قوم منال    
اذا اإلقدام كان لهم ركابا      

االستاذ خالد صبحي الزعبي
نائب املدير

على هذه األرض ما يستحق الفخر..

نبارك لنائب املدير
االستاذ خالد صبحي زعبي

 )M.A( حلصوله على اللقب الثاني
من كلية اآلداب, تخصص تاريخ الشعب 

االسرائيلي بامتياز من جامعة حيفا

تهنئة 
عطرة
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تلقى املربي فيصل طه رسالة تقدير من الدكتورة دوريت تايتلباوم - مفتشة 
موضوع الكيمياء في وزارة املعارف, أشادت بها بنتائج البجروت املمتازة 
املدرسة  اندرجت  وبهذا  وحدات,  خمس  مبستوى  الكيمياء  موضوع  في 
هذا  في  العالية  بنتائجها  تفوقت  التي  البالد  في  املدارس  مجموعة  ضمن 

املوضوع.
وقالت د. تايتلباوم في رسالتها إلى األستاذ فيصل طه: "إن هذا اإلجناز 
ذي  التعلم  وعلى  الكيمياء  معلمي  قبل  من  وأساسي  جدي  عمل  على  يدل 
معنى من قبل الطالب, وما كان له أن يتحقق بدون الدعم الذي تقدمه إدارة 
التقدير  هذا  ينقل  أن  منه  وطلبت  الكيمياء".  موضوع  لتدريس  املدرسة 

لطاقم معلمي الكيمياء في املدرسة.

نتائج عالية في بجروت الكيمياء مستوى خمس وحدات

اجنــــاز  يـــرفع  الــــرأس
مدرسة اجلليل الثانوية التجريبية البلدية في الناصرة

حتصل على نتائج مشرفة في امتحانات البجروت
تشير نتائج البجروت لطالب املدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية في الناصرة الذين تخرجوا اخيرا في العام 
2015, الى استمرار ارتفاع نسبة احلاصلني على شهادة بجروت كاملة, ما يقارب ال%70- من طالب الثواني 
عشر. ويؤكد االستاذ فيصل طه مدير املدرسة ان املدرسة في تصاعد متواصل في نتائج البجروت خالل السنوات 
املاضية, وهذا االجناز التعليمي الكبير يثير اعتزاز املدرسة ومدينة الناصرة والوسط العربي والهيئة التدريسية 
وطاقم العاملني في املدرسة, وأكد االستاذ فيصل طه على دعم البلدية خاصة في حجم الساعات االضافية التي 
)חומש(,  "حومش"  )תה"ל(,  "تهيل"  برنامج  مثل  التقوية  برامج  في  تتمثل  والتي  للمدرسة  خصصتها 
"تفنيت" )תפנית(, وبرنامج "الفرصة الثالثة" )מחצית שלישית(. واجلدير ذكره ان املدرسة غير انتقائية 

وتستوعب جميع من يتوجه إليها من الطالب.

منح تفوق من جامعة تل أبيب  لـخمسة طالب  من مدرسة اجلليل
التجريبية  اجلليل  مدرسة  من  طالب  خمسة  حقق 
تفوق  منح  على  بحصولهم  ومشرًفا  كبيرا  اجنازا 
من جامعة تل أبيب, تشمل مبلغا ماليا كبيرا لتغطية 
الرسوم الدراسية حتى نهاية اللقب االول. ومتنحهم 
تعليمهم  ملواصلة  باجلامعة  لاللتحاق  جدية  فرصة 
الدراسة,  موضوع  اختيار  وحرية  فيها  اجلامعي 
الذي  البسيخومتري  المتحان  التقدم  من  وإعفائهم 
القبول  إجراءات  ضمن  احلسبان  في  أخذه  يتم  لن 
للجامعة. الطالب هم: سلمى عمري، هبة ابو رجب، 

هديل ابو اسعد، عبد دراوشة وغدير عوايسة.
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ولد االستاذ عبد الفتاح حسن في قرية املشهد عام 1967 وهو 
االبتدائي  تعليمه  تلقى  أخوات.  وأربع  ألخوين  االصغر  االخ 
كلية  الثانوي في  تعليمه  اكمل  ثم  القرية ومن  واإلعدادي في 

اجلليل املسيحية في قرية عيلبون.
ليدرس  العبرية  باجلامعة  االداب  بكلية  التحق   1986 عام 

موضوع اللغة العربية لينهي دراستة بتفوق عام 1990.
في الثاني من نوفمبر عام 1991 انضم الى اسرة املدرسة الثانوية البلدية ليبدأ مسيرته التعليمية. عمل في 
املدرسة الثانوية ملدة ست سنوات لينتقل بعدها ويصبح مديرا للمدرسة االعدادية "ابن خلدون" في مدينة 
الناصرة ملدة اربع سنوات ليعود بعدها ليشغل منصب نائب مدير في مدرسة اجلليل الثانوية ملدة عشرة 
اعوام, وخالل هذه الفترة التحق بجامعة حيفا ليكمل تعليمه اجلامعي وحصل على اللقب الثاني في اللغة 

العربية.. ومنذ عام 2013 يشغل منصب مدير مدرسة بيت احلكمة الشاملة.
مصباح  ابناء-  ثالثة  وله  املشهد  قرية  في  االبتدائية  املدرسة  في  كمدرسة  تعمل  حسن  أمينة  من  متزوج 
ويدرس في معهد العلوم التطبيقية- التخنيون, سماح وتدرس في مساق املتفوقني في دار املعلمني, مؤنس 

طالب في املرحلة الثانوية في الصف احلادي عشر.

نشكره على عطائه للمدرسة ونتمنى له املزيد من العطاء والتمّيز في مسيرته املهنّية
 

تكرمي
االستاذ عبد الفتاح مصباح حسن

تهنئة عطرة
للطالبة اسراء بالل قويدر )الثاني عشر م(
حلصولها على عالمة بسيخومتري 741

للطالب محمد عبدالله مصاروة )الثاني عشر م(
حلصوله على عالمة بسيخومتري 736

للطالبة االء وليد سليمان )الثاني عشر أ(
حلصولها على عالمة بسيخومتري 728

تهنئة عطرة
للطالبة أمينة  وائل مسعود 

)الثاني عشر ج1(
حلصولها على  املرتية الثانية ببطولة اسرائيل 

جليل -17- 100 متر مواصالت
املرتبة الرابعة مبسابقة القفز العريض في قبرص
واملرتبة الثالثة بالقفز العريض للكبار في اسرائيل

نتمىن لها المزيد من 

االنجازات نتمىن لهم 
دوام التقدم 

والنجاح
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العربيّة في  اللّغة  تدريس  نّظم طاقم  أسبوع كامل,  على مدار 
املدرسة فّعاليّات غنيّة ومتنّوعة ضمن فقرات برنامج أسبوع 
مرّكزة  غّميض  غدير  املرّبية  وتركيز  مببادرة  العربيّة,  اللّغة 
موضوع اللّغة العربيّة, وبالتّعاون مع إدارة املدرسة والّطاقم 

التّدريسّي من معلّمني ومرّبني.
يأتي هذا البرنامج ضمن مخّطط عمل جاّد لتعزيز مكانة اللّغة 
العربيّة, لينكشف الّطاّلب على جماليّات هذه اللّغة, وما تتمتّع 
به من نبض حّي ُيثري عاملهم لتفعيل قدراتهم ومواهبهم, مّما 
ُيعّزز روح املبادرة لديهم والتّوّجه إلى البحث العلمي واإلبداع.

ضّم هذا األسبوع فّعاليّات متنّوعة استهلّت بالوقفة الّصباحيّة 
وفقرات  إبداعيّة  وكتابات  شعرّية  ق��راءات  على  اشتملت  الّتي 
كما  وال��ه��ّوّي��ة.  واألّم  ب��ال��وط��ن  ُتعنى  ه��ادف��ة  لقصائد  غنائية 

ت���ض���ّم���ن ك�����ّل ي���وم 
مسابقة,  أو  فّعاليّة 
اف��ت��ت��ح��ت ب��ك��ل��م��ات 
ع���ن أه���ّم���يّ���ة ال��لّ��غ��ة 
وال��ّش��ع��ر  واألدب 
ودوره�������ا ال��ك��ب��ي��ر 
ف�����ي ح���ض���ارت���ن���ا 
وت�������اري�������خ�������ن�������ا, 
ك��م��س��اب��ق��ة "َم���ن 

ُمختلفة من خالل  أنا" ألدباء وُمبدعني وُمفكرين من عصور 
ومسابقة  ب��احل��م��اس؛  مليئة  أج���واء  وس��ط  محوسب  ع��رض 
طرحت  والّتي  الّطالب,  عالم  من  القريبة  والّشعراء"  "الّشعر 

أس��ئ��ل��ة ت��ت��ع��لّ��ق ب��ال��ّش��ع��راء وإن��ت��اج��ه��م. وم��س��اب��ق��ة "األب��ي��ات 
شعرّي  إلقاء  خاللها  يتّم  فريقني  بني  سجال  وهي  الّشعرّية" 

ألجمل األبيات الّشعرّية.
ُت���ّوج ه��ذا األس��ب��وع ب��ي��وم امل��س��رح, الّ���ذي اس��ت��ه��ّل بكلمة عن 
املسرحيّة كلون أدبّي وجذورها في تاريخنا وتطّورها امتداًدا 
الفلسطينّي,  األدب  ف��ي  امل��س��رح  ودور  احل��دي��ث  العصر  إل��ى 
البلبل" تقّدمه تعريف  تبعها عرض ملسرحيّة "صوت صفير 
بشخصيّة األصمعّي وقّصته مع أبي جعفر املنصور, قام بأداء 

األدوار طاّلب مبدعون.
ال��ذي��ن ش��ارك��وا  ال��ط��الب  امل��درس��ة بتكرمي جميع  ق��ام��ت  وق��د 

بفعاليات اسبوع اللغة العربية.    

أسبوع الّلغة العربّية
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وفي ُسَوْيَعاِت األَِصيِل بَاِح   ألّطيُر َيْشدو في الصَّ

َوَيُقوُل إبَّاَن املَِقيِل َحى   َوالّطيُر ُينِْشُد في الضُّ

ْوِت البَليِل ْعِر والصَّ ِبالشِّ َولَُكْم َيِصيُح ُمَغّرًدا  

ُحيِّيِت َمْدَرَسَة اجَلليِل             َوَيُقوُل لي َوأقولُها:  

به��ا وباحلفِل احَلفيِل  ِ ويق����ول: أَْه���الً باجلمي����ع 

باجلميِع َوُهْم قبيلي مبديِرها مبعلِّميها  

باسقاٍت كالنَّخيِل مِبُعلماٍت شاِمخاٍت  

ليِل لِّ الظَّ لََدى الظِّ َبْل إِنَُّهنَّ ُكُروُم زيتوٍن  

من ُدْومِنا قاٍل َوِقيْل َوالّطيُْر َيْحِكي َجْهَرًة  

َواملنكروَن بال ُعقوِل ِعلُْم الفتاِة فريضٌة  

َتَخبًُّطا َوِبال َدليِل الَم   ُهْم كالذي َيِْشي الظَّ

َتَرُكوا الِقَراَءَة عن ُخُموِل ال خيَر في ناٍس إذا  

لل���وِم ال َيْشِف��ي غليل�ي أنا لسُت أَْعُذُرهم َوَت����ْرُك  

ْوُه مدرسَة اجَلليِل َسمَّ واليوَم نحُن مبعهٍد  

َوالثن���اُء له���ا َسبيل��ي ��ى الثّ���انوي���َة   كاَنْت ُتَسمَّ

َربََّة الَقْدِر اجلليِل بلدّيًة كانْت َوكاَنْت  

َوَشهادتي من كلِّ ِجيِْل َوأنا ِبذلَك شاِهٌد  

من موقٍع ساٍم جميِل َواليوَم أُْعلِنُها ُهنَا  

َرْم�َز ِعلْ��ٍم في اجلليِل  باسِم اجللي�ِل وسوَف َتبَْق��ى  

وم��������ا أُلوٌف بالقليِل منها  َتَخرََّجِت األل��������وُف  

بكلِّ أُست����اٍذ جلي�������ِل  َ َم�ألَوا البِ����الَد ُمعلمي���ن 

َوأَتي لََها َوَغدا َزِميلي من كاَن تلميًذا  ِبها  

وم���ا ال���وٌف بالقلي��ِل منه��ا َتًخرَّج����ِت االل��وُف  

ِعيِل َوَرعيلُه�م إِْثَر الرَّ َمأَلَوا الب��الَد ثقاف�����ٌة  

َكَشْفَرُة الّسيِف الَصقيِل منهم أطباٌء املََضاِء  

َسلي����ٌل من َسلي�������ِل                َوِرج�اُل قان�وٍن وحاس�وبٍ  

َوْهَو اجَلمي�����ُل بال َمثيِل ٍج   َواليوَم َحْفُل َتَخرُّ

ِم�ن اجَلليِل إل�ى اخَلليِل َف�َرٌح َيُع�مُّ ِحَم�ى البِ����الِد   

ْع�ِب األَِصيِل   في الشَّ ُطْوَبى لَُكْم طالبنَ�ا األَْح��راَر   

أَْصالً وما هو بالّدخيِل وهو املُقيُم ِبأَْرِضِه  

أترأُه َيْرَضى بالبديل؟ من حّقه َعْوٌد لها  

َولِلَع��الِء ِب��ال ُنُزوِل ُع��ود   ُكْوُن��وا ُطُم���وًحا للصُّ

به��ا وليسْت للذَّلِي����ِل َوأََرى احلي���اَة ملن َيِع���زُّ  

لِتَنْب���ذوأ َعيَْش اخُلُموِل ُم��������وح   ُكْونوا َشباًبا للطُّ

يكوُن في ُحْكِم الَه�ِزيِل من ليس يطَمُح في الّشباِب  

يقولُها َصْدُق املَُقوِل       ُموُح   بَاَب ُهَو الطُّ إِنَّ الشَّ

يأتي َج�ِزي��الً في جزيِل  تكرُيكم  في يوِمُكْم  

في احلاِل بالَع�ْبِء الثَّقيِل واحُل�رُّ إْن َوَقَعْت َيُقْم  

باجَلْرِي في الدَّْرِب الّطويِل  َواخليُل َيْظَهُر َشْوُطها  

ِمْن أَْجِل َمْحِو املُستِحيِل َولََدْيُكُم إْصَراُرُكْم  

 ألّطيُر  يَْشدو
مشاركة الّشاعر األستاذ سعود األسدي في حفل تخريج
الفوج ال63- من مدرسة اجلليل التجريبّية الثانوّية 
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نتقدم بأحر التهاني والتبريكات
لالستاذ سليمان خطيب

حلصوله على اللقب الثاني بامتياز من جامعة حيفا في موضوع 
تاريخ الشعب االسرائيلي

للمعلمة سالم خطيب
حلصولها على اللقب الثاني بامتياز من اجلامعة املفتوحة في موضوع أسس التعلّم 

للمعلمة أنعام عزايزة دراوشه
حلصولها على اللقب الثاني من كلية بيت بيرل في موضوع التقييم

وتخطيط املناهج
  

للمعلمة أماني أبو أحمد
حلصولها على اللقب الثاني من الكلية االكادميية للمجتمع والفنون- نتانيا في 

موضوع التغيير االجتماعي بواسطة الفنون 

لالستاذ أمين عباس
حلصوله على اللقب الثاني من معهد فينجيت في موضوع التربية البدنية

للمعلمة لمى مرجية
حلصولها على اللقب الثاني بامتياز من جامعة حيفا في موضوع اللغة العربية

يتوجه مجلس طالب ثانوية الجليل
لخريجي الفوج ال64 

بأسمى التهاني والتبريكات مبناسبة انهاء 12 سنة تعليمية.
سائلني الله دوام السعادة والنجاح بحياتكم املستقبلية املضيئة حبا وتألقا.

مبارك تخرجكم يا أزاهر
سلمى خطيب

رئيسة مجلس الطالب لعام 2015-2016 
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2015/2016 الــــــدراســــــيــــــة  لـــلـــســـنـــة  اخلـــــريـــــجـــــن  الــــــطــــــالب  بـــــأســـــمـــــاء  قــــائــــمــــة 
الثاني عشر " أ"

فيزياء، كيمياء، علوم 
احلاسوب

املربية- غاده حلو

الثاني عشر " أ 1"
بيوتكنولوجيا

املربي- ابراهيم يونس

الثاني عشر " ب"
بيولوجيا، ادارة 

اعمال - حسابات
املربية - نادرة لوباني

محمد ضياء الدين ابو احمد
وجدان ماجد ابو تايه
ايان امني ابو رجب

كوثر كمال احمد
عمر راتب الطراونة
صفوان عيسى بطو

محمد ممدوح بني ربيعة
احمد عادل حاج

جنالء بالل حامد
اركان عدنان حجة

براء سمير خطبا
نور عبد الباسط خطيب

رنني براق خطيب
شمسة فريد سعدي

حسني سليم سليمان
ريحان احمد شتيوي

ايبك رايق شحود
جواد شوقي شهاب

صبا تيسير شيخ سليمان
احلان اياد صالح

ماريا صبحي صالح
وجدان سامي طه

ساهر اكرم طه
محمد محمود عباس

هناء جنيب عباس
شدى علي عثمان

مالك عبد الرحمن عوايسة
سليم جاد عوايسة
ملكوت عودة عودة

مرجان واصف فاخوري
رؤى ادهم فاهوم

رابعة ابراهيم قويدر
حنني عدوان كرمي

محمد حسان لوباني
سارة كمال ماير مروات

رحمة صالح مصاروة
جيانا محمود نبريسي

خلود خالد جنار
كروان حمزة جنم

امجد عماد الدين نعامنة

يزيد عمر ابو احمد
عدن علي ابو جبل

عبد الرحمن قاسم ابو ربيع
جيهان عصام ابو ناجي

سهى صالح بدر
نورهان اياد بدرة

ضياء الدين سامي حجيرات
هديل ابراهيم حربجي

هناء سمير حربجي
عرسان رجا حسن

سلمى سليمان خطيب
سمير سعيد خطيب

مجد ابراهيم سعدي
عبد الله محمد سليمان

ميار مهدي سليمان
االء وليد سليمان
االء علي سليمان

رغد عبد املجيد سليمان
دعاء عبد الكرمي سيد

احمد غسان شريف
محمود بالل شيخ خليل

مؤمن أحمد صالح
سليم لبيب صايغ

مرمي إبراهيم عباس
ليان عباس عباس

غيداء عدنان عبد اخلالق
ساجدة وليد عوايسي

احمد عفيف محروم
ايناس جنيب مفارجة

ابراهيم عاطف يوسف

رزان عماد الدين ابو اسعد
بشرى ميسرة ابو حمد

مرمي خالد ابو قنديل
راهوند محمود بشر
سوار ممدوح ربيعة

توجان عدنان حسن - اشتيوي
هبة صالح حمودة

ميسان جميل زيتاوي
زينب احمد سعدي
خالد احمد سعدي
ماريا علي سعدي
رغد جمال سلطي

معتصم حسني سليمان
نصال وليد سليمان
وائل سميح شتيوي
احمد خليل شحادات

زياد طارق صالح
تسنيم فادي صبيحات
سميرة سامر صواحلة

رند نايف صويص
محمد عادل علي ناصر

مها عيسى عوايسي
ميساء عامر غميض

انوار طاهر ملحم
كرية  موسى

محمد عصام موعد
جهاد خالد ناصر

آية عادل جنم
جنم الدين عاطف جنم

مجد عبد اللطيف نخاش
انس مهند نعرة

ارجوان خالد هواري
نسيم جهاد يزبك
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وعددهم  363 طالبًا    )210 طالبة  و  153 طالب(
الثاني عشر "م"

"املوهوبون"

الثاني عشر "ب2"
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
املربية -رائدة حسناملربية - خولة قنانبة

الثاني عشر "ب1"
ادارة اعمال 

املربية -هدى كناعنة

سوار سهيل ابو احمد
مرام رائد ابو اسعد

سيرين كمال ابو راس
محمد ابراهيم ابو ربيع

مروة غالب اغبارية
بكر أكرم جبر

تامر احمد حلو
جيهان محمد زعرورة

علي عماد زيود
عدن قاسم سالمة

سارة سليمان سليمان
االء نادر سليمان

اية فخري عبد اجلواد
اسيل موفق عثمان

باسل حسني عودة الله
امير سعيد فاخوري

نغم عبد احلميد قبالوي
ملك عرفات قبالوي

عمر احمد قبالوي
نيروز صائب كيالني

نور الدين عادل مرة
هاشم مازن ملحم

نور مازن مناع
جمال جميل نواطحة

بشار امني ابو احمد
الفت زكريا ابو اسعد

دنيا جودت ابو ديه
روزان نواف ابو زيد

احمد رافع ابو شحادة
سليمان ايهاب بهنسي

آية رياض جرادات
روميساء هشام حسن
رماح ابراهيم حواري

عمر طه خطاب
بيلسان عادل رحال

باسل عبد الرازق زعبي
مرجان عبيد زعبي

عبد العزيز عاطف زينة
عمار جميل سعدي

مروان احمد سعدي
اسراء احمد سعدي

ابراهيم فريد سعدي
رياض ميسرة سالية

ياسمني صالح شيخ سليمان
شدى لؤي طه

محمد خالد عبد اجلواد
محمد جمال عبد اخلالق
روان سامي عبد الهادي

ابراهيم نائل عطا الله
جواهر محمود غنافر

محمد عمر قبالوي
سمير اوليفر كسابري

مالك خالد محمود
خالد جمال مرعي
عرين محمد موعد

عواطف فادي ناصر

سندس طاهر ابراهيم, بيئة
اسماء سعيد ابو احمد, الكترونيكا وبيئة

محمد عماد ابو تايه, الكترونيكا وحاسوب
محمد رائف ابو دية, بيئة

ابتهال سامر احمد,
الكترونيكا، بيئة وكيمياء

جناة عامر ارشيد, الكترونيكا وبيئة
تسبيح سعيد حاج عيسى,

فيزياء، كيمياء وحاسوب
رونق غسان حسن, الكترونيكا وكيمياء

محمد ناصر حسني, الكترونيكا وبيئة
آية زهير سلطي, الكترونيكا وكيمياء

محمد عز الدين عبد الرحمن سليمان,
الكترونيكا، كيمياء، فيزياء وحاسوب

رشيد سعيد سليمان, الكترونيكا وفيزياء
سليمان محمد شتيوي

 الكترونيكا وحاسوب
رامي سمير صبيحات, بيئة وكيمياء

ايان صبحي عبد الله, فيزياء، حاسوب 
وبيئة

اياد عماد عطية, بيئة
سماح صالح علي موسى,

الكترونيكا، كيمياء، فيزياء وحاسوب
عبد القادر احمد عوايسة,

الكترونيكا، كيمياء، فيزياء وحاسوب
اسراء بالل قويدر,

الكترونيكا، بيئة وكيمياء
دعاء كمال الدين كالوتي,

الكترونيكا، كيمياء وفيزياء
اسراء هشام مصاروة,

كيمياء، فيزياء وحاسوب
محمد عبد الله محمود مصاروة,

الكترونيكا، كيمياء، فيزياء وحاسوب
مرمي غالب مصاروة,

الكترونيكا، حاسوب وبيئة
اية رمزي مغاربة,

الكترونيكا، فيزياء وحاسوب
احمد قاسم نخاش, الكترونيكا وحاسوب

صهيب علي واكد,
الكترونيكا، كيمياء وحاسوب
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الثاني عشر "ج1"
علوم البيئة

الثاني عشر "ج"
علوم البيئة ،

اتصال جماهيري
املربية -غدير  زعبياملربية - ملى  بربور

الثاني عشر "ج2"
علم االحياء 

املربية -حنان قاسم

سجا مازن ابو اسعد
ورود ايهاب ابو غزال

اسيل عبد النبي ارشيد
معاد نظمي ارشيد

زين  زعبي
حمزة عوني الشيخ خليل

دنيا أدهم جابر
أروى سعيد حصري
يسرى رياض حمدان
جمانة احسان سعدي
خضرة ماجد سعدي
احمد عزات سليمان

فراس صالح سليمان
آمنة سعيد شريف

والء رمزي شيخ سليمان
اسراء رياض طاطور

محمود يوسف طه
سامي عبد املجيد طه
نورهان ابراهيم طه

بيان ناصر عبد القادر
فهيمة احمد علي موسى

نسيبة يعقوب قويدر
محمد اشرف كرمي

سوار عصام مرة
أمينة وائل مسعود

صبحية محمد موسى
نداء جنم جنم

منر سعيد منر

مرمي عوني ابو جوهر
تهليل حسن ابو زينه
خالد وليد ابو شريف

نور خالد ابو عقاب
منصور رياض ابو قنديل

ليان علي حاج يحيى
امنية صالح حلومة

علي ابراهيم زرعيني
احمد محمد زعبي

محمود كايد سعدي
نور معني سعدي

سليم زياد سليمان
ملا اسامة سليمان

شيماء جواد سليمان
مالك حامت سويدان

غيداء اسامة سيالوي
سندس أكرم شبانة

بكر فراس شموط
برين ناصيف ضاهر

فاطمة اسامة طه
إلياس وديع عانق

يثرب محمود عبد الرازق
كروان رائد عبد الفتاح

ارجوان وسام عبد الهادي
هديل صبري عثمان
عبد الله رفعت عزام

طارق عدنان عواد
جنوى زكريا عواودة

محمد فالح عيلة
هدى منصور منصور

زينب شوقي نعرة
ميرنا فتحي نعرة
فتحي نزيه نعرة

نورس احمد نعرة
احمد خالد منر
حال ماجد هيب

ياسمني خالد واكد
ملا اياد واكد

امير عصام ابو سالم
دارين راسم ابو ليل
سجود وليد ارشيد

قلوب عمر بشر
سعيد صبحي بالل

ندين محمد بيطار
صائب ماهر جمامعة

علي نصر جمعة
اسيل جهاد حمودة

هيا رائد حمودة
عبد الكرمي احمد خنفر

دنيا سميح زعبي
محمد اسامة زعبي
منر اسامة سعدي

اية سليم سعدي
مكرم اين سيالوي
محمد ضرغام شنان

مرح نادر طويل
رشيد إبراهيم عباس

شيماء عبد الرحمن عبد الرازق
حسنية اسامة عبد الفتاح

صبحي محمد عثمان
مرح عزمي عمر

محمد عدنان عواد
شهد هاني مصاروة

حنني محمد مصاروة
عرين عمر منر
االء احمد واكد
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الثاني عشر "ج3"
علم االحياء 

الثاني عشر "د"

جغرافيا

املربية -رنن خوري سالمةاملربي - رؤوف   بربور

الثاني عشر "د1"
جغرافيا

املربية -قمر غنيم

مرمي سامر ابو احمد
صالح  ابو راس

رياض خالد ابو زيد
حسن غالب ابو الشني

صالح سليم احمد
محمد بالل ازهري

معتز فيصل اشتيوي
عدن وسام بركة

محمد خالد بياضي
ليليان غسان جرادات

مرمي علي جفالي
اسيل خالد حامد
هيا عادل حسني

مرمي اسماعيل خرمة
رائف عوني خطيب

امل كمال رضا
هاني زهير شموط

شدى احمد عبد اجلواد
علي ناصر عبد الله

امل اسعد عثمان
شروق محمد عوايسي

مروة محمد عوض
دنيا فيصل فاخوري
روان خالد فرعوني

مرح محمد فالح
شدى صالح الدين قبالوي

ندين محمود لوابنة
نورهان كمال محروم

زكريا يحيى مرعي
حسني يوسف منصور

زينب كمال جنار
محمد خالد جنم

صفاء سليمان جنم
مصطفى بهيج هواري

 

احمد ناصيف ابو جوهر
دينا فؤاد ابو شريف

دياب حامت ابو نصرة
غدير احمد بشر

ادهم سالم بياضي
عدن علي حسني

ايات منير خطيب
نور الدين ابراهيم خطيب

روند اين زعبي
نور صالح سعدي

محمد رمزي سليمان
هديل عبدالله سيدي

امجد ابراهيم شحادة
محمد عدنان شريف

عزات علي شوشاري
ياسمني سعيد عابد

نبال عماد عبد الفتاح
ضرغام عمار عثمان

عبد القادر علي عثمان
هداية فرج مسعود

تيسير علي قبالوي
جواد صالح الدين قبالوي

قصي هاني كايد
رندة نايف الشني

اسماعيل خليل محروم
علي عبد القادر مصاروة

دية فؤاد مصاروة
عبد املجيد امني جنم

حمزة منر نخاش
عدن مروان واكد

سلسبيل يوسف حسني
قصي سليمان خوالد

اماني وليد سعدي
قاسم هشام سعدي

ربى احمد سليمان
محمد عمر سويدان

محمود عبد الرحمن طه
زين الدين خالد طويل

مرمي نادر عطا الله
براءة محمد عطية

ورد ايهاب عمر
حال عادل عوايسي
عدن أسامة غميض

علي بسام مصاروة
هارون خير مصطفى

عبد الرحمن وليد مغاربة
ربى رأفت ملحم

امل مهند جنم
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التجريبية  اجلليل  مدرسة  نظمت 
على إستاد عيلوط مهرجاًنا كبيًرا 
تضمن فعاليات رياضية, وشارك 
العاشرة  الصفوف  طالب  فيه 
واحلادية عشرة. وقد أشرف على 
تنظيمه طاقم معلمو الرياضة في 
املربي  املوضوع  ومركز  املدرسة 
في  وساعدهم  موسى,  عماد 
طالب  من  نخبة  التحكيم  عملية 

الصفوف الثانية عشرة وعدد من خريجي املدرسة ومعلميها.
السعادة  باملرح,  متيزت  كرنفالية  أجواء  وسط  الطالب  شارك 
محطة   22 وعددها  الرياضية,  احملطات  في  الكبير  واحلماس 
انتقلت بينها  التي  مختلفة شهدت  تنافًسا  قوًيا بني الصفوف 
كؤوس  من  بواحدة  الظفر  بهدف  النقاط  من  عدد  أكبر  جلمع 

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 )أ1(, تاله 
العاشر )م(. وحظي احلادي عشر )ج1( بكأس طبقة الصفوف 
احلادية عشرة تاله في الترتيب احلادي عشر )م(, بينما ُمن�َح 

احلادي عشر )ب1( والعاشر )م( كأس النظام والترتيب.

مهرجان رياضي
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هيب  م��ي��ادة  املعلمة  وم��وج��ه��ت��ه  ال��ط��الب  مجلس  ق���ام 
له  وخططوا  ب��ادروا  قد  كانوا  للكتاب  معرض  بتنظيم 
األول��ى  املرحلة  في  مّت  اذ  ال��دراس��ي.  العام  بداية  منذ 
مداخل  ف��ي  كبيرة  صناديق  وض��ع  ث��م  الكتب  جتميع 
بالتبرع  يرغبون  الذين  للطالب  يتسنى  كي  املدرسة 

بكتب تعليمية, وغيرها 
اي���داع���ه���ا داخ�����ل ه��ذه 

الصناديق.
امل���رح���ل���ة  ف������ي  ومت 
ال����ث����ان����ي����ة ت��ص��ن��ي��ف 
ال����ك����ت����ب ال�����ت�����ي مت 
وبيعها  جت��م��ي��ع��ه��ا, 
ب����أس����ع����ار زه���ي���دة 
املعلمني  جل��م��ه��ور 

والطالب, وذلك لعدة أهداف 
الثقافي,  الفكر  وتنمية  ال��ق��راءة  تعزيز  منها:  ن��ذك��ر 
تراجعهما  بعد  واملطالعة  الكتاب  أهمية  على  التشديد 

كعادته في كل عام, نظم مجلس الطالب وموجهته 
احتفاًء  ومميزا  راقيا  برنامجا  هيب  ميادة  املعلمة 
املجيد  امليالد  عيد  وحلول  األول  الفصل  بنهاية 

وذكرى املولد النبوي الشريف.
ملا  ومغايرا   جتريبيا  العام   هذا  االحتفال   وجاء 
سبقه في السنوات املاضية, حيث افتتح وذلك بناء 
على اقتراح من مجلس الطالب بفقرة طالبية عرض 
الطالب فيها مواهبهم كالغناء, العزف, ورسومات 
فنية من عملهم. كما قام طالب العاشر )أ( بتقدمي 
قضاياهم  حول  أحداثه  دارت  مسرحي  عرض 

مجلس الطالب ينظم معرضا للكتاب

مقابل مواقع التواصل االجتماعي, وتنمية قيم العطاء 
والتبرع لدى الطالب.

عرض مواهب طالبية

والثانوية.  اإلعدادية  املرحلتني  في  واهتماماتهم 
متنوعة  مبسابقات  الطالبية  الفقرة  اختتمت  وقد 

امتازت بروح الفكاهة واملنافسة.
ساحة  في  جميعهم  الطالب  اجتمع   بعدها, 
موسيقية  فعالية  بتنظيم  قاموا  حيث  املدرسة, 
شملت "صف سحجة ودبكة" شارك بها جميع 

املعلمني والطالب.
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نحبكم لو 

تعرفون كم

مبروك  
للفوج

 الرابع  
والستين

12-أ

12-أ1

12ب اجمل واحلى تهنئة لطالبي
 احبائي مغلفة بالورود والياسمني.

 ركضت االيام ومرت السنني....... ومهما 
حاولت الكتابة ومهما حاولت ان اجازي 

متيزكم خالل السنوات التي قضيناها معا, 
فسوف اقف عاجزة...  وما بقي لي اال ان 

اتصفح واتذكر هذه االوقات السعيدة التي 
مرت بيننا. امتنى لكم اجنازات وجناحات في 
دروب احلياة, فهنيئا لكم ومتنياتي للجميع 
بدوام التقدم والنجاح. مبارك عليكم النجاح 

وعقبال الشهادات العليا وان شاء الله 
من جناح الى جناح اكبر.

املربية: نادرة لوباني

املربي: ابراهيم يونس

املربية: غادة حلو

في هذه املناسبة اخلاصة
من انتهاء املرحلة الثانوية,

ال يسعني اال ان امتنى لكم النجاح 
والتفوق,  واملزيد منه في كل ما 
تختارون من علم وعمل,  ولتكن 

كل ابواب اخلير والسعادة والتقدم 
مفتوحة لكم وامامكم

طالبي وطالباتي االعزاء
امتنى لكم في احد اسعد ايام حياتكم 
ان تنظروا الى املستقبل بأمل وتفاؤل 
وان تعملوا جادين على حتقيق جميع 
احالمكم. احلياه بإنتظاركم لتصنعوا 

منها ما تريدون فانطلقوا.
مربيتكم احملبه
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نحبكم لو 

تعرفون كم

مبروك  
للفوج

 الرابع  
والستين

املربية: خولة قنانبة12-م

املربية: رائدة حسن12ب2

املربية: هدى كناعنة12ب1 كلماتي حتبكم ....
قررت ان اكتب لكم عن الوداع

فتمرد قلمي ...احبائي احبكم اكثر من 
قلمي واخاطبكم من خالل قلمي .....طاملا 
آنستم وحدتي وآثرمت اشتياقي وحفزمت 
خلقي وابداعي كيف اكتب عن وداعكم 

وكل بسماتكم حتيطني اسالتكم تخبطاتكم 
وارتباكاتكم تلفني احببتكم وسابقى 

دائما احبكم كنتم ابنائي وستظلون... ....
اذكروني

عزيزاتي واعزائي
طالب 12 ب 2 .. معا قضينا 3 سنوات 
مليئة بالتحديات, النجاحات واللحظات 

املفعمة باحلب والتعاون.. لديكم  ولدي ما 
يكفي من الذكريات اجلميلة والطاقات.. 

فانطلقوا الى ما حتبون وحتلمون.. 
وتذكروا دائما أن بامكانكم حتقيق ما 
تصبون اليه  بحبكم لذاتكم وحبكم 

للحياة.. فهنيئا لكم تخرجكم متمنية لكم 
مزيدا من النجاحات.. 

 محبتي لكم

طالبي االعزاء... 
قضيت برفقتكم ثالث سنوات

 علمتني دروسا كثيرة كما علمتكم... ال يسعني 
في نهايتها اال أن امتنى لكم حياة سعيدة ملؤها 
النجاحات والتقدم وحتقيق طموحاتكم وآمالكم 

الكثيرة. وال أجد أجمل وأصدق من كلمات 
االستاذ شكيب جهشان ألقولها لكم هنا:

أحبكم لو تعرفون كم..
أحبكم

لو تعرفون كم يحب والد بنيه...
وصيتي لكم

تستوطنون دارة القمر
وتضربون اجلذر في األعماق...
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نحبكم لو 

تعرفون كم

مبروك  
للفوج

 الرابع  
والستين

املربية: ملى بربور12ج1

املربية: غدير زعبي12ج

املربية: حنان قاسم12ج2

طالبي األعزاء
بكل فرح واشتياق ألجمل

اللحظات والذكريات معا, أبارك
لكم تخرجكم, متمنية لكم حياة ملؤها 

التألق والتوفيق. فالسير نحو النجاح رحلة 
ال نهاية لها, فانظروا للحياة بتفاؤل وأمل 
واجعلوا اصراركم سر تفوقكم وصبركم, 

سر متيزكم ومثابرتكم, 
سر جناحكم.

أبارك لكم تخرجكم.. 
نعم ها أنتم تتخرجون بعد مسيرة

 طويلة من السعي قدما نحو النضوج 
والتعلم واإلزدهار.. مرت أيامنا سريعا, 

بذكرياتها احللوة واملؤملة. أمتنى أن 
تكون نعم الذكريات ملستقبل زاهر. دمتم 
بنغاشتكم وطيابتكم وإطاللتكم املشرقة 

إلنارة ناصرتنا بالعطاء واحملبة 
واملسؤولية.  محبتي دوما

اجمل وارق التهاني
والتبريكات لطالب الصف الرائعني,

قضينا معا حلظات حلوة ومرة, فلنستمد 
طاقاتنا االيجابية من  اللحظات احللوة, اما 
اللحظات  املرة فلتكن درسا لنا جميعا من 
دروس احلياة, فالى االمام مبشاريعكم 

املستقبلية.
سعدت فيكم ومعكم

وكل عام وانتم بخير.
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نحبكم لو 

تعرفون كم

مبروك  
للفوج

 الرابع  
والستين

املربي: رؤوف بربور12ج3

املربية: رنن خوري سالمة12د

املربية: قمر غنيم12د1

أعزائي طاّلب
الثّاني عشر ج3

بغامر سروري وبكامل فخري
واعتزازي بكم, أوّد أن أقّدم لكم باقات من 
الرياحني مبناسبة تخّرجكم وانهاء مرحلة 

مهّمة في حياتكم التعليميّة!
هنيئًا لكم ولذويكم ومبارك لكم هذا 
التّخّرج وأسأل الله العلّي القدير أن 

يوّفقكم في دروب احلياة وأن تكون مكلّلة 
بالنّجاح وحتقيق األهداف...

دمتم بخير

طالبي االعزاء,
متنياتي لكم باختتام سنتكم 

املدرسية االخيرة بالنجاح والتقدم 
نحو بداية حياة سعيدة لتتألقوا 
فيها فأنتم مستقبل الغد الواعد 

فكونوا اصحاب تأثير في املجتمع 
لنتقدم ونحقق االفضل دائًما.

طالبي..أحبائي..
محطتنا االخيرة قد شارفت على 

االنتهاء.. أمتنى أن تبقى ذكرياتكم 
اجلميله زهورا تعبق عبيرا على مر 

السنون..انطلقوا ملجاالت احلياة الرحبة 
وواصلوا التقدم والطموح.. امتنى لكم 

النجاح من القلب
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عائلة كبيرة

تخرج الفوج ال63

رحلة املبيت

رحلة الى اجلنوبركوب اجلمال

فرح وانبساط

تسلق اجلبال

حلوين

صحتني

مسيرة املدرسة

احتفاالت يوم 
املرأة
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احتفاالت يوم املرأة

في رحلة الوداع

فوج ال64

احلى معلمني

وكبرنا يا بيي

يا عيني عليكم 
طالبنا االحباء

في الطبيعة

منتخب املدرسة

رحلة املعلمني
الى رام الله

جلنتنا املتألقة

اختتام فعاليات  "جسور وتواصل"يوم اللغة العربية في الكنيست
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"ضيف  السنوي  البرنامج  ضمن  امل��درس��ة  استضافت 
ابن  فياض  توفيق  الفلسطيني  واألدي��ب  الكاتب  الشهر" 
اإلبعاد  من  العائد   - عامر  اب��ن  م��رج  في  "املقيبلة"  قرية 
القسري في املنفى والذي امضى به ما يقارب ال� 41 عاما 

وقد عاد الى ارض الوطن منذ الصيف املاضي.
دقيقة  الوقوف  الطالب  من  بالطلب  حديثه  الكاتب  افتتح 
صمت وإجالل احتراما لذكرى معلميه الذين رحلوا والذي 
تتلمذ على أيديهم وفاء لهم, وكذلك على روح زميلته على 
 1959 ع��ام  منذ  الفاهوم  شافع  سميرة  ال��دراس��ة  مقاعد 
وأرواح شهداء شعبنا. وحتدث الكاتب عن انتاجه األدبي 

مناذج  وق��رأ  واملسرحية  وال��رواي��ة  القصة  في  الكتابة  من 
منها امام الطالب. كما وحتدث عن مرارة املنفى ومعاناة 
وت��ون��س.  وب��ي��روت  ودم��ش��ق  مصر  ب��ني  متنقال  التهجير 
املأساة  عايش  كفلسطيني  الذاتية  جتربته  جسد  وكيف 
شعبه  بقضايا  ال��ت��زام��ه  م��دى  على  وأك��د  م��رارت��ه��ا.  وذاق 
ومجتمعه واإلنسانية جمعاء. وقد حض الطالب في كلمته 

على العلم ألنه السالح األكثر جناعة في حياتنا.
هذا وقد كرمته مدرسة اجلليل الثانوية احتفاء بعودته الى 
ارض الوطن. وقد قدمه مدير املدرسة االستاذ فيصل طه 

واالستاذ عايد علي الصالح- مركز التربية االجتماعية.

الكاتب واألديب الفلسطيني
توفيق فياض في "ضيف الشهر"  في املدرسة

االعاقات.  العاملي حلقوق ذوي  باليوم  املدرسة برنامجا خاصا  نظمت 
البرنامج من اعداد وتنظيم املعلمة ابتسام عابد زعبي- مركزة العسر 
وطالب  العاشر  صفوف  مربي  ومشاركة  املدرسة  في  التعليمي 
املدرسة, وقد شمل البرنامج كلمات صباحية من رئيسة مجلس الطالب 
وحضور  طالبية   وفعاليات  دراوشة  رمي  والطالبة  خطيب  سلمى 

ولقاءات  محوسبة   ومعروضات  افالم 
االعاقات  ذوي  وطالب  خريجني  مع 

اليوم العاملي حلقوق ذوي االعاقات في مدرسة اجلليل

ابو  ابراهيم  املدرسة  خريج  وخاصة 
فرع  قبل  من  والعديدة  املتنوعة  الفعاليات  توثيق  ومت  احمد 
البرنامج  وكان  جحوش,  ميساء  املربية  بواسطة  االتصال 

مؤثرا ومثِّقفا وشامال.
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وتنظمها  عليها  ت��ش��رف  ال��ت��ي  العالي  والتعليم  املهني  التوجيه  ب��رام��ج  ضمن 
بالتعاون مع جمعية  التربوية, وذلك  أمينة عمري -مركزة االستشارة  السيدة 
التجريبية  أقيم في مدرسة اجلليل  التي يترأسها السيد خالد حمدان  "سنبدأ" 
وكان  للجامعات.  واالنتساب  العالي  التعليم  حول  مفتوًحا  يوًما  الناصرة,  في 
اطالعهم  امل��درس��ة  وخريجي  ط��الب  حضره  ال��ذي  اليوم  ه��ذا  إقامة  من  الهدف 
كيفية  فيها,  تدرس  والتي  وخارجها,  الدولة  في  العليا  واملعاهد  اجلامعات  على 

التسجيل وشروط القبول.
وضّم اليوم محطات وزوايا ملندوبي اجلامعات واملعاهد العليا, حيث شمل  توزيع 
أو  اجلامعة  في  تدرس  التي  املواضيع  حول  معلومات  حتوي  وكتيبات  نشرات 

الكلية, التسجيل لهذه املواضيع .

شارك طالب فرع الصحافة واإلعالم في مؤمتر اإلعالم 
العربي الثالث للشباب الذي أقيم في قاعة نقابة احملامني 
املعلمة  للمؤمتر  رافقهم  وقد  الناصرة,  في  الشمال  لواء 

ياسمني مطر كتورة ومركزة املوضوع غدير زعبي. 
مت  املؤمتر  نهاية  وفي 
طالبية  أفالم  عرض 
املدارس  انتاج  من 
تكرمي  وثم  املشاركة, 
حيث  الفائزة,  األفالم 
"أصدقائي  فيلم  حصل 
فرع  إنتاج  من  شكرا" 
في  املدرسة  في  اإلعالم 
والذي  املاضية,  السنة 
سليم  اخلريج  فيه  سرد 
حياته  تفاصيل  شريف 

مع إعاقته ودعم أصدقائه له على جائزة أفضل قصة.
عوده,  بسيم  مونتاج  سمعان,  الياس  تصوير  من  الفيلم 
شريف,    سليم  وإخراج  فكرة  عرار,  محمود  إنتاج 
الثالث  الفوج  )ج(  عشر  الثاني  خريجي  من  وجميعهم 

والستني وبإشراف استاذ االعالم بشار ضاهر.

فيلم  "أصدقائي شكرا" للخريج  سليم 
شريف يفوز بجائزة أفضل قصة

يوم مفتوح حول التعليم العالي 
والتوجيه املهني
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مجلس  قام  عام,  كل  في  كعادته 
هيب  ميادة  املعلمة  مبرافقة  الطالب 
احتفال  بتنظيم  املجلس-   –موجهة 
الفصل  من  األخير  اليوم  في  كبير 
الثاني, وذلك احتفاًء بانتهاء الفصل 
وجاءت  الربيع.  فصل  وقدوم 
شهر  شعار  حتت  الفعاليات  معظم 
والتجدد,  اخلير  البعث,  شهر  آذار, 
املناسبات  مواعيد  فيه  تتزاحم  الذي 
نحو  االنطالقات  وأوائل  اجلميلة, 
اختتم  حيث  اجلديدة,  البدايات 
طالب الثواني عشر يومهم املدرسي 
اخرى  مرحلة  نحو  منطلقني  األخير 
وحتقيق  لبناء  اقدامهم  تثبيت  من 

آمال املستقبل.
ضّم  شعبي  سوق  االحتفال  تضمن 
العديد من أصناف الطعام واملنتجات 
بالعمل  الطالب  قام  األكشاك  داخل 
مسبًقا,  واختيارها  حتضيرها  على 
بعرض  أخرى  صفوف  وقامت 
اضفت  طالبها  ابداع  من  فقرات 
ومت  هذا  وجميلة.  استثنائية  أجواء 
وبناء  السوق لرسم  هذا  ريع  رصد 
فيها  يشارك  املدرسة  في  جدارية 
الذين  الطالب  من  ممكن  عدد  أكبر 

يلكون موهبة الرسم والفنون.
ألوانه  بأكشاكه,  االحتفال  أختتم 
التي  اإلبداعية  وفقراته  املتعددة 
الطالب  قلوب  إلى  البهجة  أدخلت 
والشعر  الزجل  بفقرة من  واملعلمني 
الشعبي, حل فيها الشاعر والزجال 
شحادة خوري ضيفا على املدرسة.

احتفاالت  الربيع 
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أحيت املدرسة الذكرى ال40 ليوم االرض اخلالد بأجواء خاصة وأسبوع خاص. تخلل هذا االسبوع 
قراءات شعرية وكلمة ملدير املدرسة حول أهمية االرض وفعاليات تنظيف أحواض وساحات املدرسة, 
املدرسة. خطط هذا  الطالب واملربني في  قبل  املثمرة من  األزهار والشجيرات واألشجار  وكذلك زرع 
البرنامج مرّكز الزراعة االستاذ زياد جحوش ومعلّمة البيئة ايات استيته, بالتعاون مع مجلس الطالب 

بإشراف املعلمة ميادة هيب.  

املدرسة حتيي الذكرى 
ال40 ليوم االرض اخلالد

أ1 ومربيته  بادر طالب احلادي عشر 
املعلمة فايزة خوري الى اقامة مشروع 
صفّي حتت عنوان " استراحة صحية 
وجبات  ببيع  قاموا  حيث  وحيوية", 
مختلفة  أكشاك  في  متنوعة  صحية 
أنغام  على  لطيفة  بجلسة  واالستمتاع 
طالبات  من  مؤلفة  موسيقية  فرقة 

وطالب من املدرسة. 

استراحة 
صحية وحيوية
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وب��رن��ام��ج س��ن��وي ضمن  تقليد  ه��و  ال��ل��ق��اء 
برامج التربية االجتماعية الذي يتم تنظيمه 
שלום(  )נווה  ال��س��الم  واح����ة  ق��ري��ة  ف��ي 
في كل عام حيث يشارك به طالب احلادي 
عشر من الشعبني في ورشات عمل حوارية 
مواضيع  ط��رح  في  تتم  شتى  مواضيع  في 
مختلفة تعالج موضوع الصراع االسرائيلي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي:  ورش�����ات ت��ع��ال��ج ال��ت��ع��ارف 

واالنتماء,  والتقاليد  ال��ع��ادات  من  القومي  والتعارف  الشخصي, 
واخرى حول االقلية العربية الفلسطينية في البالد وقوانني التمييز 
ولعبة  وامل��س��اواة  والتعليم  االرض  مصادرة  مجال  في  واملختلفة 

باهتمام  اللقاء  املدرستني- اجلليل وجيفعات برنر. ويحظى  أيام مبشاركة معلمني من  االدوار والترفيه. ملدة ثالثة 
بالغ على مستوى املدرستني بني الطالب واملعلمني رافق الطالب االستاذ عايد علي الصالح واالستاذ ميسرة زعبي 

واملعلمة ملى مرجية.

لـــــــــــقـــــــــــاء عـــــــــــربـــــــــــي يـــــــــهـــــــــودي
فـــــــــــــــــي واحــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــســـــــــــالم

 "TIMEMUN" وفد من املدرسة يتأّلق مبؤمتر
"املعرفة ليست باملعلومات، فمصدر املعرفة الوحيد هو التجربة" البيرت اينشتاين

في منتصف شهر فبراير املاضي, توجه اربعة عشر طالبا وطالبة من طالب املدرسة ملدينة "ايفن يهودا" للمشاركة 
في  "املؤمتر االسرائيلي الشرق اوسطي لتمثيل هيئة االمم املتحدة".

وقد تبنى الطالب دولة معينه لتمثيلها وتوضيح سياستها والنظام املطبق فيما يخص موضوع النقاش. وقد تداولوا 
موضوعات متعددة عن طريق عرض خطاب يتضمن سياسة كل دولة وفي نهاية االمر مت التخطيط حللول تقدم 

خالل اجللسات املنصرمة.
 مت ارشاد الطالب بطريقه مهنيه وباحتراف عال من قبل املرشد محمود علي صالح. وقد رافقت املعلمة رمي فايد 

املجموعة نيابة عن املعلمة بثينة بشارة- مبجيش, وهي املسؤولة عن البرنامج في املدرسة.
صالح,  علي  اسيل  جبل,  ابو  اسيل  كانوا:  فقد  املشاركني  الطالب  اما 
عدن ابو جبل, عدن سليمان, اية مغاربة, غيداء بياطرة, شهد عدوي, 
رغد خطيب, سمير خطيب, جونه استيته, ابراهيم يوسف, جمال ابو 

ربيع, جمان نعرة و تامر سليمان.
املتحدة  االمم  هيئة  لتمثيل  اجلليل  مؤمتر  في  الطالب  وش��ارك  كما 

والذي عقد في فندق "اجلولدن كراون-الناصرة". 
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من  بالعديد  املوهوبني  لصفوف  الدراسيه  السنه  متيزت 
البرامج الثقافية الالمنهجية والترفيهية. حتت أشراف مركزة 
املوهوبني املعلمه أيات أستيه واملربيات سالم خطيب, رمي فايد 

وخوله قنانبه.
صفوف  طالب  بني  جمعت  "ترابط"  بفعالية  بدأت  حيث 
, تضمنت ورشة عمل "رسم على اجلدران". وقد  املوهوبني 

تخللت السنه الدراسيه نشاطات وفعاليات عدة, نذكر منها:

نشاطات 
وفعاليات 

صفوف 
املوهوبن 

 
الصف . 1 ومربية  العاشراملوهوبني   الصف  أهالي  بني  لقاء 

سالم خطيب ومدير املدرسة االستاذ فيصل طه ومركزة 
لنجاحات  عرضا  تضمن  أستيته,  أيات  املعلمة  املوهوبني 
كيفية  تناولت  املدرسة  ملدير  محاضرة  املوهوبني,  صف 

التعامل مع الطالب املوهوب. 
حتت . 2 أبيب  تل  جامعة  في  املوهوبني  مبؤمتر  املشاركة 

عنوان "الفضاء والفلك". 
املشاركة في "ليل العلوم" في معهد العلوم التطبيقية - . 3

التخنيون. 
لقاء مع عالم الفيزياء - بروفيسور سليم زاروبي. . 4
أشرف . 5 للدكتور  املوهوبني  وطالب  ألهالي  محاضرة 

قرطام حول "بلورة شخصية قيادية للطالب املوهوب". 
باملرحلة . 6 األكاديي  التعليم  دمج  مبشروع  املشاركة 

الثانوية من قبل وزارة املعارف واجلامعة املفتوحة. 
في . 7 الفيزيائية  بالعلوم  دراسي  بيوم  الطالب  مشاركة 

املركز التعليمي "ليوبيك" في حيفا.
الشطرجن, . 8 مثل:  مختلفة  دورات  على  الطالب  انكشاف   

باللغة  ودورة  والراديو  االعالم  الرسم,  املوسيقى, 
."Developing Speaking skills" االجنليزية

دورة دبييت – مناظره وأختتمت الدوره باشترك االهالي . 9
بورشة عمل "دبييت". 

تعارف . 10 لقاءات  ويتضمن   GNG ببرنامج   املشاركه 
برنامجي جسور  املتحدة ضمن  الواليات  على طالب من 
عبر  اللقاءات  هذه  وتنظم  تقام  الشبيبة.  كالم  و  التعارف 
videoconference ويشارك بها هذه السنة طالب من 
شارك  كذلك  ميامي.  والية  في   Gloucester مدرسة 
 "face to faith" طالب الصف ببرنامج بريطاني يدعى
على  أشرفت  وقد  هندية,  مدرسة  من  طالبا  فيه  التقوا 

تنفيذه معلمة اللغة اإلجنليزية بثينة بشارات.
حولون . 11 مبدينة  القطريه  املوهوبني   مبسابقة  اشتراك 

للكتابه االبداعيه بجميع اللغات. 
لوبيا: . 12 بحرش  مميز  ترفيهي  بيوم  الفعاليات  أختتمت   

تضمن فعاليات "حتديات" جلميع صفوف املوهوبني. 



64 مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية – الناصرة

28

 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
 ايان  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
 فريدة  توفيق  حاج
 رزان  عامر  حشمة

 منار  تاج الدي  خطيب
 نرمني  ابراهيم  زرعيني
 نورهان  خالد  زعروره

 اسماء  سعد  سعد
 فاطمة  احمد  سعدي
 مرام  محمد  شحادة

 ايات  خالد  شريف
 احمد  عامر  صالح

 هديل  عدوان  عباس
 هديل  احمد  عبد النبي
 آيه  سامي  عبد الهادي

 بيان  عبد احلميد  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
 ارجوان  فؤاد  ابو احمد

 اناغيم  عفيف  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
 جمانة  كمال  سعيد

 نور  منذر  سعيد
 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 الله
 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
 جواهر  خليل  ابو العال

 حسني  علي  ابو جبل
 محمد  اياد  بدرة
 ايهم  انور  حاج

 محمود  عصام  حجة
 احالم  فؤاد  سعيد
 براءة  عمر  شرارة

 شادي  محمود  شريف

 محمود  فيصل  طه
 هديل  سهيل  طويل

 رؤى  رياح  عابد
 مودة  عمران  عبد الله صالح

 سراج الدين  محمد  عثمان
 رينا  عماد  عطية

 صفاء  حسن  محمد
 ربى  رائف  مصطفى

 سوار  عبد احلميد  مصطفى
 سيرين  عادل  مصطفى

 ياسني  سيد موسى  موسى
 آيه  حسن  هريش
 مرمي  سعيد  احمد

 اية  عماد  زعبي
 فاطمة  ايهاب  شريف

 نوره  جابر  عطالله
 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

 ماريا  عزمي  سلمان
 عنان  عبد الكرمي  سيد

 مدلني  صالح  شيخ سليمان
 هبة  سمير  صبيحي

 دياال  عماد  طه
 مصطفى محمود  طه
 صباح  منصور  عابد

 خالد  معني  عفيفي
 روزان  رائد  علي ناصر

 روان  صالح  عوطل
 سوار  بسام  غازي

 يارا  عادل  فلش
 معتصم  عمر  مغاربة

 لبنى  عدنان  جنم
 بهاء  عبد الغني  واكد

 غرام  عبد  يعاقبة
 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

 رغد  محمد باول  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

 راسيل  سليمان  ابو صعلوك
 مهند  عامر  ارشيد

 نغم  مصطفى  ارشيد
 كارولني  جمال  برجوت
 مرجان  عمران  حربجي

 جنا  ابراهيم  حريري
 نردين  نادر  حمدان

 بيان  وليد  سعدي
 مرام  محمد  سليمان
 الياس  اميل  سمعان
 رغد  عدنان  شحادة

 نور  عياد  شحادة
 سليم  عدنان  شريف

 سليمان  عمر  عبد النبي
دينا محمد عالء الدين
 بسيم  احسان  عودة
 غدير  وليد  فاخوري
 امجد  محمود  محمد

 اسراء  محمد  منادرة
 مرجان  روني  نصرة

 نسيم احمد  ابو بكر
 محمد  احمد  ابو ربيع

 سليمان  عبدالله  ابو رحمون
 فارس  عصام  ابو سالم

 ندين  ابراهيم  حربجي
 ايه  سعيد  حسيني

 عدن  فاروق  حمدان
 ثائر  احمد  طاطور

 جنان  وسام  عبد الهادي
 آية  خالد  عز الدين

 محمود  صالح  علوان
 شذا  عزمي  عمر

 نسرين  سعيد  قنانبة
 معاد  عبد احلليم  مرعي

 رغد  يوسف  حماتي

قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على
 شهادة بجروت لعام 2014/2015
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 برنامج األهالي
كمدرسة ثانوية تعمل مع جيل املراهقة 
ومن منطلق إياننا بأهمية دور األهل 
خالل  املدرسة  نظمت  املدرسة,  في 
األهل  إلشراك  برنامج  احلالية  السنة 
بني  العالقة  توثيق  اجل  من  باملدرسة 
األهل  وبني  جهة  من  واملدرسة  األهل 

والطالب من جهة أخرى وايضا من اجل توضيح 
بها هذا اجليل. مت  التي ير  التغيرات واملصاعب 
وورشات  لألهل  عمل  ورشات  طريق  عن  العمل 
البرنامج  هذا  اقيم  األبناء.  مع  مشتركة  عمل 

األهالي  مشروع  مركزة  بإرشاد 
لوباني  سعدي_  نادرة  املربية  املدرسة,  في 
ومبشاركة مربي الصفوف في املدرسة. وقد أعرب 
رغبتهم  وعن  املبادرة  بهذه  إعجابهم  عن  األهل 

باإلستمرار مستقبآل.

البعثة  في  املدرسة  طالب  من  وفد  شارك 
 Friends" التعايش  لبرنامج  الطالبية 
Forever" في الصيف املاضي باالشتراك 
الياجور".   - مع مدرسة "كرميل زفولون 
وقد شارك في البرنامج الطالب: اسيل علي 
بشار  غريب,  مايا  خطيب,  دنيا  الصالح, 
فايزة  املربية  مبرافقة  عابد,  ويزن  هريش 

خوري.
عمل  لبرنامج  الطالب  خضع  الرحلة  أثناء 
مؤسسات  في  التطوع  بني  ما  يجمع  مكثف 
وجمعيات مختلفة مثل دور املسنني, مالجئ 

ونواٍد  املختلفة  اجلاليات  بابناء  خاصة  نواٍد  املشردين, 
شارك  ذلك  الى  اضافة  اخلاصة.  االحتياجات  لذوي 
الطالب في ورشات عمل ومحاضرات متنوعة, كورشة 
نتاجها  كان  سينمائية  عمل  وورشة  االبداعية  الكتابة 

تصوير واخراج فيلم سينمائي قصير. 
من  فريدة  جتربة  مبثابة  البرنامج  في  املشاركة  تعتبر 
على  التعرف  من  الطالب  مكنت  جدا,  وناجحة  نوعها 
واتاحت  كما  أخرى  مجتمعات  على  وكشفهم  "اآلخر" 

الفرصة للمشاركني في تعزيز ثقتهم بانفسهم ومبجتمعهم وتركت أثرا بالغا, ال ينسى, على مسيرة حياتهم. 

طالب املدرسة في الواليات املتحدة االمريكية
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لقاء مع الكاتب سيمون عيلوطي

لقاء مع الكاتب عودة بشارات

لقاء مع الشاعر مروان مخول

يوم التبرع بالدم

لقاء مع الكاتب محمد نفاع

إحياء ذكرى مجزرة كفرقاسم

املبادرون الشباب

طالبنا في حفل تكرمي املتفوقنيفي شركة الكهرباء

لقاء مع رائد فضاءانتخاب سلمى خطيب لرئاسة مجلس الطالب
لقاء مع النائبة عايدة توما

تواصل مع اخلريجني
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يوميات املدرسة للعام الدراسي 2016/ 2015
28.8.15 اجتماع هيئة تدريسية

1.9.2015 افتتاح السنة الدراسية
11م. مبرافقة املربيات سالم خطيب ورمي فايد 10م+  8-16.9.15 رسم على جدران الصف, 

بريطانيا  مع   "face to faith" ومشروع  املوهوبني  عاشر  لطالب  امريكا  مع   GNG مشروع  بداية   16.9.15
ومدرسة في الهند عن طريق video conference. ترافق هذه املشاريع املعلمة بثينة مبجيش. 

استيته  ايات  املعلمة  املوهوبني  مركزة  مبرافقة  بالتخنيون,  العلوم  بليل  10م11+م  الصفوف  مشاركة   21.9.15
واملربيات سالم خطيب ورمي فايد   

29.9.15 بداية اجتماعات اهالي طالب صفوف العاشر
1.10.15 مشاركة طالب احلادي في مسيرة الى النصب التذكاري في الناصرة احياء لذكرى هبة االقصى

1.10.15 اجتماع اهالي عاشر
6.10.15 اجتماع ملربي احلادي عشر

الثاني عشر الى قرون حطني 9.10.15 مسيرة طالب 
14-15.10.15 رأس السنة الهجرية

االجنليزية,  لتكلم  دورة  مناظرة,  واعالم,  راديو  رسم,  شطرجن,  املوهوبني:  لصف  مختلفة  دورات  افتتاح   16.10.15
باشراف مركزة املوهوبني املعلمة ايات استيته

الثاني عشر 16.10.15 مشاهدة عرضني للفرقة املوسيقية العربية في مركز محمود درويش لطالب 
16.10.15 جلسة اهالي طالب صف املوهوبني

فايزة  املعلمة  مبرافقة   ,"Friends Forever" برنامج  ضمن  املتحدة  الواليات  الى  للبعثة  تلخيص  لقاء   16.10.15
خوري 

19.10.15 حملة أطرق الباب
التقليدية لطالب احلادي عشر الى "زخرون يعقوب"- "زعارين" 23.10.15 املسيرة 

"אתגר" ومبار 26.10.15 اجتماع معلمي 
28.10.15 اجتماع مربي عاشر

11م11+أ1 يشاركون باحياء ذكرى كفر قاسم 29.10.15 طالب 
31.10.15 محاضرة للبروفسور سليم زاروبي, من اعداد املربي عمر سليمان

3.11.15 لقاء طالب املدرسة مع الكاتب توفيق فياض
3.11.15 لقاء لطالب بعثة الواليات املتحدة لعرض البرنامج على طالب العواشر, مبرافقة املعلمة فايزة خوري.   

4.11.15 مشاهدة مسرحية حرية لطالب العاشر
5.11.15 انتخاب الطالبة سلمى خطيب رئيسة ملجلس طالب املدرسة 

5.11.15 مشاركة طالب في سباق احلقل- لواء الشمال
5.11.15 مشاركة طالب العاشر املوهوبني في اجراء أبحاث علمية في جامعة تل أبيب

5.11.15 اشتراك طالب عاشر موهوبني باملؤمتر القطري لعرض الكتابات االبداعية بجميع اللغات في مدينة حولون, 
مبرافقة مربية الصف سالم خطيب, مركزة املوهوبني ايات استيته واملعلمة رسمية حايك 

6.11.15 ورشة عمل الهالي طالب العاشر مبشاركة املربني بارشاد املعلمة نادرة لوباني
7.11.15 محاضرة الشرف قرطام أمام أهالي وطالب صفوف املوهوبني حول التوجيه املهني

7.11.15 محاضرة لشركة "انتيل" لطالب املدرسة وصفوف املوهوبني 
"סינמה דרייב", السياقه حتت تاثير الكحول جلميع صفوف احلادي عشر, من اعداد املستشارة  10.11.15 برنامج 

رائده حسن
10.11.15 برنامج "מכורים לחיים" حول سلبيات املخدرات جلميع صفوف العاشر, من اعداد املستشارة ملى مرجية

14.11.15 توزيع الشهادات الشهرية على االهالي
16.11.15 اجتماع مركزي املواضيع

الثاني عشر الى اجلنوب والبحر امليت 18.11.15 رحلة املبيت ضمن اربع حافالت لطالب 
18.11.15 عرضان ملسرحية "كريز" لطالب العاشر

19.11.15 اضراب اجلماهير العربية احتجاجا على حظر احلركة االسالمية
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24.11.15 اجتماع الهيئة التدريسية ضمن ورشات عمل لتقييم وتصنيف الطالب
27.11.15 مسرحية "الغايب عذره معه" لطالب حلادي عشر

29.11.15 مشاركة صف املوهوبني العاشر مبؤمتر املوهوبني القطري, مبرافقة املربية سالم خطيب واملركزة ايات استيتة
30.11.15 اجتماع الهيئة التدريسية حول سمارت سكول

اللقاء العربي اليهودي في واحة السالم لثالثة ايام  1.12.15-29.11 مشاركة طالب احلادي عشر في 
الثاني عشر 3.12.15 مسرحية "ماتت سعاد" لطالب 

5-6.12.15 رحلة املعلمني الى اجلوالن
7.12.15 جلسة مربي العواشر حتضيرا جللسة االهالي بارشاد املعلمة نادرة لوباني

العاشر بالتعاون مع قسم مكافحة السموم واملخدرات  8.12.15 عرض "play back" مبوضوع االدمان لصفوف 
في بلدية الناصرة وقسم االستشارة في املدرسة  

بداية مشروع "جسور وتواصل" والذي يشمل فعاليات عديدة, محاضرات, ورشات عمل, رحل وبرامج   8.12.15
ترفيهية. امتد املشروع على عدة لقاءات خالل السنة الدراسية باشراف املرشدة سائدة بالل 

11.12.15 عرضان ملسرحية "الغريبة" لطالب احلادي عشر
9.12.15 يوم التبرع بالدم. من اعداد املربية حنان قاسم مركزة موضوع الصحة في املدرسة

املربيات  ليوبيك, مبرافقة  التعليمي-  املركز  الفيزيائية في  بالعلوم  بيوم دراسي  املوهوبني  الطالب  9.12.15 مشاركة 
سالم خطيب ورمي فايد واالستاذ عمر سليمان

10.12.15 يوم ذوي االحتياجات اخلاصة وشمل فعاليات صفية بارشاد املعلمة ابتسام زعبي
10.12.15 اجتماع ملربي صفوف العاشر واحلادي عشر حول التداخل االجتماعي بارشاد املربية خولة قنانبة

13.12.15 دبلوم رياضيات وبداية امتحانات الدبلوم ملوعد الشتاء
15.12.15 مشاركة الطالب املوهوبني مبشروع دمج التعليم االكاديي من قبل وزارة املعارف واجلامعة املفتوحة   
22.12.15 احتفال طالب املدرسة ووجبة غذاء احتفالية للمعلمني مبناسبة انتهاء الفصل االول وحلول االعياد املجيدة

الثانوية- لواء الشمال. الثالثة في بطولة املدارس  22.12.15 حصول منتخب املدرسة بكرة القدم على املرتبة 
23.12.15 ذكرى املولد النبوي الشريف

امليالد  مسيرة  ومشاهدة  املدينة  معالم  زيارة  الناصرة,  مدينة  في  املتحدة  الواليات  لبعثة  طالبي  لقاء   24.12.15
التقليدية, مبرافقة املعلمة فايزة خوري
الثاني 9.1.16 بداية الفصل الدراسي 

11.1.16 بجروت لغة اجنليزية وبداية امتحانات بجروت الشتاء
االكادييا"  الى  "رحلة  مشروع  ضمن  املتوفرة  واملهن  مرافقها  على  والتعرف  الكهرباء  شركة  الى  زيارة   12.1.16

مبرافقة املربني وطاقم االستشارة
التقييم اليومية 19.1.16 جلسة تقييم طالب احلادي عشر م وبداية جلسات 

"אלעד שרייבר" لطالب فرع الفيزياء بإشراف املربي عمر سليمان االيزر للمحاضر  1.2.16 محاضرة عن اشعة 
الثانية عشرة  12ب1 ببطولة كرة القدم للصفوف  12.2.16 فوز صف 

13.2.16 توزيع الشهادات الفصلية على أهالي الطالب
14 رحلة املعلمني الى منطقة البحر امليت وأريحا  15.2.16-

MUN في اينب يهودا برفقة املربية رمي فايد 14.2.16 لقاء طالبي في مؤمتر 
15.2.16 برنامج لفرع االتصال  في جفعات حبيبة ملدة يومني مع املربي بشار ضاهر

أ ملعهد التخنيون, مبرافقة املربيات خولة قنانبة وغادة ييني. الثاني عشر م والثاني عشر  17.2.16 زيارة طالب 
اللغة العربية مع سمر ابو الهيجا بإشراف املربية منى ضاهر 18.2.16 لقاء "يوغا ضحك" ملنتدى 

23.2.16 مشاركة الطالب املوهوبني في برنامج علمي في جامعة تل ابيب, مبرافقة املربيات ايات استيتة وسالم خطيب
24.2.16 لقاء طالب احلادي عشر مع ممثلي اجلامعة العبرية في مبنى نقابة احملامني في الناصرة برفقة املربية فايزة 

خوري واملربي عبد اللطيف عرابي
25.2.16 معرض الكتاب من اعداد مجلس طالب املدرسة ومبادرة وإعداد املربية ميادة هيب
26.2.16 ورشة عمل الهالي طالب عاشر ومربي الصفوف باشراف املربية نادرة لوباني  

12ج2 ببطولة كرة الشبكة للبنات  26.2.16 فوز صف 
2.3.16 محاضرة لالهالي والطالب من صفوف احلادي عشر والثاني عشر مبوضوع االقتصاد والتعليم االكاديي 

للدكتور سامي ميعاري, بالتعاون مع قسم االستشارة في املدرسة
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الله لطالب العاشر 2.3.16 برنامج زجل للزجال جمال حبيب 
3.3.16  اجتماع للهيئة التدريسية

4.3.16 برنامج التوجيه الدراسي لطالب املدرسة من قبل جمعية سنبدأ واعداد املستشارة أمينة عمري
أ1 واملربية فايزة خوري والذي تخلل بيع الغذية صحية  4.3.16 برنامج يوم الصحة من اعداد طالب احلادي عشر   

وبرنامج فني.
4.3.16 محاضرة الياس عواوده مبوضوع سرطان الثدي. من اعداد املعلمة حنان قاسم مركزة موضوع الصحة في املدرسة.

5.3.16 محاضرة لسهى رزق عن موضوع التدخني.
8.3.16 االحتفال بيوم املرأة العاملي

9.3.16 لقاء مع الكاتب واالديب سيمون عيلوطي
10.3.16 اجتماع ملربي العاشر واحلادي عشر

10.3.16 لقاء مع الكاتب والصحفي عودة بشارات
النائبة عايدة توما رئيسة جلنة املرأة في الكنيست حول حقوق املرأة  10.3.16 مبناسبة يوم املرأة, لقاء طالبي مع 

11.3.16 لقاء مع الشاعر مروان مخول
 12.3.16 لقاء الطالب اخلريجني مع طالب املدرسة حول التوجيه املهني, من اعداد املستشارة رائدة حسن

12.3.16 بداية لقاءات املستشارة ملى بربور بطالب املدارس االعدادية استعدادا للتسجيل للمدرسة
العربية  اللغة  طاقم  اعداد  من  الطالب  بني  ادبية  مسابقات  باجراء  العربية  اللغة  اسبوع  نشاطات  بداية   14.3.16

واشراف مركزة املوضوع املربية غدير غميض
اللغة العربية, قراءات واناشيد 16.3.16 برنامج صباحي حول 

16.3.16 اجتماع ملربي العاشر واحلادي عشر
من  طالب  متثيل  من  هاملت  مسرحية  من  ومقطع  االصمعي  والشاعر  املنصور  جعفر  ابو  مسرحية  عرض   17.3.16

املدرسة في قاعة املدرسة وذلك ضمن اسبوع اللغة العربية.
17.3.16 املشاركة بيوم االعمال الطيبة ضمن مشروع التداخل االجتماعي, باشراف مركزة البرنامج خولة قنانبة 

الثاني عشر الى منتزه تل القاضي 18.3.16 رحلة الوداع لطالب 
املهن, من  العديد من  املدرسة على  املدرسة لكشف طالب  الطالب اجلامعيني خريجي  لقاء مع مجموعة من   19.3.16

اعداد املستشارة رائدة حسن  
21.3.16 احياء الذكرى االربعني ليوم االرض اخلالد من خالل قراءات شعرية وادبية وفنية واناشيد وطنية من قبل 

طالب املدرسة واملعلمني
املدرسة  برنامج زراعة االشجار والورود مبشاركة جميع طالب  اعداد  يوم االرض مت  احياء ذكرى  21.3.16 ضمن 
جحوش  زياد  املربي  باشراف  الطالب  ومجلس  والبيئة  الزراعة  فروع  طالب  البرنامج  أعّد  وقد  وموظفيها,  ومعلميها 

واملربية ايات استيته
22.3.16 اقيم بازار كبير شمل مبيعات ملنتجات متنوعة, مهرجانا للزجل والغناء واالناشيد الشعبيه, دبكة وسحجة من 

الزجال شحادة خوري. وقد أشرف على هذا البرنامج البهيج مجلس طالب املدرسة ومسؤولة املجلس املربية ميادة هيب
23.3.16 بداية استكمال املعلمني مبوضوع "احلوار املؤثر" من قبل الدكتور عامر جرايسي

23.3.16 بداية عطلة الربيع
23.3.16 ذكرى املولد النبوي الشريف

12.4.16 بداية الفصل الثالث
خوري  وفايزة  قنانبة  خولة  املربيات  مبرافقة  أ1  عشر  واحلادي  م  عشر  الثاني  لطالب  علمي  برنامج   18.4.16

واملستشارات رائدة حسن وملى بربور
التربية  طاقم  اعداد  من  عيلوط,  ملعب  في  وموظفيها  ومعلميها  املدرسة  طالب  جلميع  كبير  رياضي  يوم   19.4.16

البدنية ومركز املوضوع املربي عماد موسى
19.4.16 لقاء طالبي مشترك لطالب بعثة الواليات املتحدة االمريكية في مدينة حيفا واجراء فعاليات ترفيهية لتجديد 

وتوطيد العالقات االجتماعية بني افراد البعثة, مبرافقة املعلمة فايزة خوري
 20.4.16 زيارة وفد من اجلامعة املفتوحة ووزارة املعارف للتعلم حول تطبيق برنامج "אקדמיה כיתה" في املدرسة
التعليم  متابعة  جلنة  واعداد  سينمانا  قاعة  في  اوروبية  دول  جامعات  ممثلي  مع  املدرسة  من  طالب  لقاء   21.4.16

العربي مبرافقة املعلمة فايزة خوري
النقابي كمال ابو احمد مع طالب املدرسة حول حقوق العمل في العطل املدرسية 22.4.16 لقاء 
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22.4.16 اجتماع الهيئة التدريسية حول العالمة الواقية والترتيبات اجلديدة في وزارة املعارف
28.4.16 بداية امتحانات الدبلوم- دبلوم رياضيات

29.4.16 اجتماع ملركزي املواضيع
2.5.16 زيارة مديرة قسم التعليم الثانوي في وزارة املعارف السيدة داسي باري وطاقم كبير من الوزارة للمدرسة. 
وشملت الزيارة عروض طالبية حول املجتمع املدني والكيمياء واالبحاث واالبداعات من فروع مبار والتحدي واملوهوبني 

والفروع العلمية بارشاد املعلمات ايات استيته, د. عبير عابد, خولة قنانبة, غادة ييني. وكان لقاء ناجحا جدا ومثمرا
التنمية البشرية للمدرب جالل هريش 2.5.16 محاضرة مبوضوع 
الثانوية بطلب من مجلس الطالب القطري 3.5.16 اضراب املدارس 

4.5.16 ذكرى االسراء واملعراج
اللغات في مدينة حولون,  الكتابات االبداعية بجميع  القطري لعرض  8.5.16 اشتراك طالب عاشر موهوبني باملؤمتر 

مبرافقة مربية الصف سالم خطيب, مركزة املوهوبني ايات استيته واملعلمة رسمية حايك
9.5.16 املبادرون الشباب يشاركون في معرض املنتجات في مجمع بيج فاشني, مبرافقة املعلمة رمي فايد

9.5.16 بداية امتحانات البجروت- بجروت كيمياء
9.5.16 بداية دورات االسعاف االولي لطالب العاشر

10.5.16 فعاليات "العاب حتديات" جلميع صفوف املوهوبني مبرافقة املربيات خولة قنانبة, رمي فايد وسالم خطيب
13.5.16 اختتام سلسلة من الورشات واحملاضرات لصفوف احلادي عشر مبوضوع "السلوكيات اخلطرة واالمتناع 

عنها" من قبل العامل االجتماعي سامر كنانه واملستشارة رائدة حسن
حسن  رائدة  املستشارة  قبل  من  ب1  عشر  احلادي  للصف  عنف"  بال  وزوجية  صداقة  "مشروع  اختتام   14.5.16

واملربية انعام دراوشه واستضافة العاملة االجتماعية منى مزاوي خالل املشروع 
الثاني عشر 16.5.16 اجتماع ملربي 

20.5.16 عرض طالب املوهوبني لكتاباتهم االبداعية أمام االهالي
20.5.16 ورشة عمل "ديبيت" )مناظرة( الهالي العاشر املوهوبني

الله 21-22.5.16 رحلة املعلمني الى رام 
أ. وهو مشروع ريادي تربوي  العاشر  امام االهالي بعرض لطالب  املدني  املجتمع  بداية امسيات وعروض   24.5.16
يهدف الى توعية اجليل وتثقيفه وتطوير قدراته االبداعية والقيادية, وهو يعتبر وحدة بجروت خاصة في املدرسة وهو 

الوحيد في مدارس البالد
يوسف  د.  النائب  بتحضيره  قام  الذي  العربية  اللغة  بيوم  للمشاركة  الكنيست  الى  أ1  العاشر  طالب  زيارة   24.5.16

جبارين, مبرافقة املربية سهام عمري, املربي عايد علي الصالح واملربية ايات استيته 
أ1 25.5.16 عرض املجتمع املدني لطالب العاشر 

26.5.16 عرض املجتمع املدني لطالب العاشر ب1
الطالب  من  مجموعة  الوفد  ضم  للمدرسة.  الكندية  واترلو  مبدينة  الوريا  ويلفريد  جامعة  من  وفد  زيارة   26.5.16
املؤسسات  مع  يجرونها  لقاءات  خالل  من  البالد  في  املجتمع  حياة  بدراسة  يقومون  الذين  واحملاضرين  اجلامعيني 

املختلفة في البالد 
30.5.16 اجتماع هيئة تدريسية

31.5.16 رحلة املعلمني الى  "منتزه تل القاضي"
1.6.16 بداية االمتحانات السنوية

3.6.16 بروفا حفل التخرج
4.6.16 حفل تخرج الفوج ال 64 من طالب الثاني عشر 
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