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الناصرة بلدية  رئيس  كلمة 
سالم علي  السيد 

األهل األعزاء 
الطالب األحباء

ما زالت ام املدارس تواكب موسم احلصاد بأميان الزارع وكّده وجهده ونشاطِه وحرِصه 
على ان تكون الغلّة وافرة وان يكون املنتوج ذو قيمة وتفرٍد وامتياز.

وها هم ابناؤنا الطلبة الذين قضوا ثالثة اعوام في املرحلة الثانوية يتهيأون لالنطالق نحو 
واكثر ويحققون حلما  اكثر  ليصقلوها  ذاتهم  فيها عن  يبحثون  اخرى  نحو مرحلٍة  اآلف��اق, 

يراودهم في نيل العلم من اجلامعات والكليات واملعاهد العليا.

كل عام َعّودتنا مدرستنا الثانوية البلدية على اجنازات جديدة فال عجب وخلفها سنوات من 
العمل الدؤوب والتجربة اخلالقة في التربية والتعليم والبحث عن االفضل ومواكبة الرسالة 

التربوية والتعليمية واالخذ بكل جديد ومفيد في هذا املضمار.

ان حصول طالب من املدرسة على منَح إلكمال مسيرتهم التعليمية وقبول أربعة طالب من 
صف العاشر املوهوبني لدراسة اللقب االول في علم احلاسوب في جامعة حيفا يثلج صدرنا 
املوهوبني  مبسابقة  اخ��رون  طالب  وجناح  واجنازاتها,  ونهجها  باملدرسة  ثقتنا  من  ويزيد 

القطرية كذلك يزيدنا فخراً واعتزازاً باملدرسة ومعلميها.

بوركت جهودكم ومسعاكم نحو العال فلكل مجتهٍد نصيب نحن معكم وقلوبنا تنبض باحملبة 
والتقدير واالحترام لكل طالٍب سبّاٍق في موكب العلم واالجتهاد.

ان مدرستكم ذات العراقة واملجد ستبقى حتمل دائماً شرف الريادة في حقل التربية والتعليم.

على  االستحقاق واشد  هذا  وادارتها  املدرسة  ملدير  ابارك  االجن��ازات,  للمعلمني هذه  ابارك 
ايدي االهل مباركا لهم وصول ابنائهم الى هذا القدر من اجلد والنشاط والتميز.

نحن في بلدية الناصرة نضع التربية والتعليم في سلم االولويات فسالحنا العلم والتربية 
طريقنا نحو مستقبل نود جميعاً أن يكون مشرقاً ورغيداً.
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عليكم سالم 
تخرجكم...  يوم 

م سال

مدير املدرسة
فيصل طه

يسعدنا جدا ويثير اعتزازنا وفخرنا أن نهديكم ونهدي املدينة واملجتمع العربي عامة 
والتربية  باسمة مسكونة باحلب وبالعلم  يانعة  ثمرة  بل  مائة وعشرين زهرة,  ثالث 
السعيد والنيّر مالصقة تراب  االمل  أفضل ترنو  الى غد  الطامحة  السمحة  االنسانية 
ووفاء  اج��الال  حانية  االعالي  الى  قاماتها  شامخة  الكرام  االه��ل  وبطيبة  الوطن,  هذا 
احلالم  الصابر  ولشعبهم  لألهل  واملعلمني,  للمعلمات  ال��داع��م��ة,  الدافئة  لالحضان 

بالوحدة وبالسالم العادل.

انه الفوج اخلامس والستون الذي ينبثق من رحم رؤوم والّد, من "أم املدارس", الى 
غير حني طافح اليه باحلنني.

أزاهر واعملوا ومتيّزوا حيث ترغبون وت��ودون. مبارك حفلكم  يا  الى احلياة  انطلقوا 
ه���ذا, واف��رح��وا وأع����ّدوا أنفسكم ال��ى م��ا ه��و آت, ال��ى االف��ض��ل رغ��م ق��س��اوة الطريق 
احلسنة  املتعة  جتترحون  وكيف  أنفسكم  كمائن  تكتشفون  كيف  ستعرفون  وشدتها 

واملستحيالت.

سالم عليكم يوم تخرجكم
وانطالقكم يا أزاهر...

سالم   
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كلمة رئيس مجلس الطالب

انا الطالب محمود ابو جيش, رئيس مجلس طالب مدرسة اجلليل الثانوية.
 أوجه احلى حتية لكل املوجودين, خاصة لزمالئي اخلريجني والذين رافقتهن 
في  والتوفيق  النجاح  لكم  أمتنى  سنني.  احلى  وكانت  سنني  لثالث  ورافقوني 
حياتكم  وان شاء الله يكون هذا اليوم وهذا االحتفال البداية  لتحقيق أحالمكم 

وطموحاتكم وأن تواصلوا التعليم والعمل أن تكونوا رافعي الرأس معتزين بأهلكم.   
أشكر اجلميع ... اهلي, املعلمني, ادارة املدرسة وكل من رافقني وساعدني ووّجهني ودلني على طريق 

اخلير والتعليم واحترام اجلميع.

كل عام وأنتم بخير... تخرج مبارك والى األعالي دائما
اخوكم محمود ابو جيش

ابعث لكم أحبائي وأبنائي حتية مضّمخة  بالعطر والياسمني مبناسبة تخرجكم امليمون. 

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

فيكم مشاعر الشوق واحلنني للمدرسة دائًما.

أتمنى لكم النجاح الباهر في كل خطوة تخطونها

األستاذ خالد صبحي الزعبي
نائب املدير 

تهنئة قلبية حارة
أزفها للفوج اخلامس والستني
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جتمعنا اليوم وإّياكم حلظات لطاملا انتظرناها أنا وزمالئي طوياًل, نحتفل فيها 
سوّية إنهاء مرحلة جميلة حاسمة في حياتنا. نستعيد فيها أجمل الذكريات 
ففي كل ركن من أركان مدرستنا احلبيبة كانت لنا حكاية, عشناها بفرحها, 
األوق��ات..  أجمل  وقضينا  األصدقاء  أعز  على  تعّرفنا  هنا  وتعبها,  بحلوها 

تعلّمنا وسهرنا, شاكسنا قلياًل ورفعنا رايات تعبّر عن حبّنا لألرض واإلنسان, للخير والعدل. وها نحن 
كأسراب الطيور املهاجرة نستعّد للرحيل لننطلق نحو املستقبل حيث الغد املشرق وحتقيق األحالم.

معلّمينا األفاضل, من علّمني حرًفا كنت له عبًدا.
لقد كنتم لنا خير داعم.. أنتم النبراس الذي أخذنا منه شعلة تنير دربنا.. وكنّا الغرس الذي روته أياديكم 
احلانية.. نهلنا من بحر عطائكم كل مفيد. زرعتم فينا حب العطاء وروح اإلنتماء, لقد سّطرمت بأقالمكم 

مجدنا التليد.
لكم منّا خالص الوّد وأسمى آيات الشكر واإلمتنان. دمتم منارة الطريق وشعلة األمل.

أهلنا األحبّاء, يا من غمرنا بفيض احلب وأغدق علينا العطاء. كنتم وال زلتم وستبقون خير عون لنا في 
هذه احلياة.. بعطفكم الذي تعّدى جميع املسافات وحبّكم الذي مأل قلوبنا باملسّرات.. أنتم مصدر قّوتنا 

وسبيلنا نحو التفّوق والنجاح.
قارب  لنا  الله  أدامكم  الطويل.  وصبركم  لعطائكم  وامتناننا  شكرنا  مدى  عن  تعبّر  أن  الكلمات  تعجز 

األمان... نحبّكم لو تعلمون كم.
القدير, مدير مدرستنا, األستاذ فيصل طه  األب احلاني واملعلّم  أن ننسى راعي مدرستنا,  لنا  وكيف 
احملترم. علّمتنا أن العلم طريقنا, شحنتنا بالعزم واإلرادة, تلّقينا منك الدعم في أوقات الشّدة فكنت لنا 

أًبا عطوًفا واملوّجه الداعم. نرجو لك املزيد من العطاء والتألّق في مسيرتك التربوّية السامية.
أّما أنت مدرستي احلبيبة, مدرسة اجلليل الثانوّية البلدّية, سالم عليك, فقد زرعت في أرواحنا أروع 

القيم, صنعت منّا جياًل ينبض في قلبه احلّب والسالم.
 فسالم عليك أّيتها القلعة اجلليلية الصامدة الرابضة على سفوح جبال ناصرتنا احلبيبة, دمت منارة 

للعلم ومحجة  يقصدها الطالب من كل حدب وصوب.
زمالئي األعّزاء...

إنها فعاًل حلظات حاسمة ومؤّثرة حلظات الفرح املمزوج باأللم الذي يعتصر قلوبنا ألننا سنوّدع البيت 
الدافئ الذي جمعنا وعشنا فيه أجمل حلظات العمر منطلقني ملرحلة جديدة في عالم الغد املجهول.

أوصيكم أحبّائي أن تواكبوا مسيرة العلم وأن حتملوا رسالته املقّدسة وأن تقّدموا لهذا الوطن أفضل ما 
لديكم وأن تسموا بأخالقكم.

اعلموا أن العمل عبادة والعطاء خير وأّنكم قادرون على جتاوز الصعاب بالعزم واإلرادة وشحن الهمم. 
فوجهتنا ستكون نحو أعلى القمم, فهيّا لنحقق مجًدا لنا وألمتنا. 

أحبائي سنشتاق.. سنشتاق للمقعد والدراسة, للساحة واملعلّمني, آلهاتنا وضحكاتنا, لكل الذكريات.. 
فعسى أن يكون لنا غًدا لقاء يفوح باملسك والعنبر.

مبارك تخرّجنا
أختكم رين أبو أحمد

كلمة  اخلريجني
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تعليمها  تلقت   .1964 ع��ام  مقيبلة  ق��ري��ة  ف��ي  ع��م��ري  خلف  أمينة  املربية  ول���دت 
االبتدائي في القرية ومن ثم انتقلت الى مدارس الناصرة وتخرجت من املدرسة 

االكليريكية- املطران. 
ب���دأت دراس��ت��ه��ا االك��ادمي��ي��ة ع���ام 1982 ف��ي اجل��ام��ع��ة ال��ع��ب��ري��ة- ال���ق���دس, في 
موضوع التربية وموضوع اللغة العربية وتخصصت في مجال الطفولة املبكرة 

واالستشارة. وفي العام 2003 بدأت تعليمها للقب الثاني في االستشارة التربوية وأنهته بامتياز.
العربية  للغة  لتبدأ فيها مسيرتها كمعلمة  البلدية  الثانوية  املدرسة  الى اسرة  1988 انضمت  العام  في 
وكأول مستشارة في املدرسة في حني كان موضوع االستشارة في بداياته, وكانت لها مساهمة كبيرة 
كمرشدة  عملت  املهنية  مسيرتها  خالل  عامة.  املدينة  وفي  املدرسة  في  االستشارة  موضوع  بناء  في 
وعملت على بناء استكماالت ملعلمي املدرسة مبوضوع املهارات احلياتية. بني السنوات 2004-2010 

عملت كمرشدة ومحاضرة مبوضوع االستشارة في كلية اورانيم.
 في العام 2010 انتقلت ملجال التفتيش لتكون مفتشة استشارة, اضافة الى عملها في املدرسة. وفي 
العام 2016 انتقلت الى العمل في التفتيش لتصبح مفتشة بوظيفة كاملة ومنسقة موضوع االستشارة 

على مستوى لواء الشمال وأنهت مسيرتها في املدرسة.         
موضوع  درس��ت  اي��ن��اس  ارب��ع��ة:  االب��ن��اء  م��ن  لها  زراع��ي��ا,  مهندسا  ويعمل  عمري  نبيل  م��ن  متزوجة 
"اضطرابات التواصل" )הפרעות תקשורת( من جامعة حيفا وتعمل كمعاجلة نطق وسمع في 
وحدة تطور الطفل في املستشفى الفرنسي في الناصرة وفي وزارة املعارف. هشام انهى دراسته في 
موضوع احلقوق في اجلامعة العبرية في القدس ويعمل كمحامي في القدس. سلمى خريحة مدرستنا 
وتدرس موضوع الطب في جامعة بون- املانيا. ياسمني في الصف الثاني عشر في املدرسة االهلية- أم 

الفحم.         

نشكرها على عطائها للمدرسة ونتمنى لها املزيد من العطاء والتمّيز في مسيرتها املهنّية
 

املربية واملستشارة أمينة عمري

االبتدائي  تعليمه  تلقى   .1950 ع��ام  الرينة  قرية  في  سمارة  باسم  االستاذ  ول��د 
من  وتخّرج  الناصرة  في  الثانوي  تعليمه  اكمل  ثم  وم��ن  القرية  في  واإلع���دادي 

مدرسة اجلليل الثانوية البلدية عام 1969.
عام 1970 بدأ دراسته في اجلامعة العبرية مبوضوع الكيمياء والبيوكيمياء. بدأ 

مسيرته كمعلم ملوضوع الكيمياء عام 1973 في قرية اكسال ومن ثم انضم الى اسرة املدرسة الثانوية 
البلدية ليبدأ مسيرته التعليمية فيها عام 1974 حتى يومنا هذا. كما وعمل في مدرسة الفرنسيسكان بني 

االعوام 1978 -  2012. 
متزوج من فريدة سمارة- متقاعدة, كانت تعمل كمدرسة ملوضوع تكنولوجيا التغذية في وزارة املعارف. 
وله خمسة ابناء- يوسف درس موضوع هندسة اجهزة في التخنيون, يعمل في شركة انتيل وهو متزوج. 
سامر طبيب أسنان وصيدلي تخّرج من اجلامعة العبرية في القدس وهو متزوج. وسيم مهندس ماكنات 
تخّرج من التخنيون ويعمل في الهايتك وهو متزوج. سوزان انهت اللقب الثاني في جامعة حيفا مبوضوع 
الرياضيات, تعمل كمدرسة في وزارة املعارف وهي متزوجة. روني مهندس حاسوب وكهرباء ويعمل 

في الهايتك وهو متزوج. لالستاذ باسم ثمانية أحفاد.

نشكره على عطائه للمدرسة ونتمنى له العمر املديد والصحة والعافية
 

االستاذ باسم سمارة

امل��������������������������ك��������������������������ّرم��������������������������ون
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تهنئة عطرة
للطالبة رؤى جنم )الثاني عشر أ(

لحصولها على عالمة بسيخومتري 723

للطالبة حنني نعراني )العاشر م(
لحصولها على عالمة بسيخومتري 720

للطالبة ربى جنم )الثاني عشر أ(
لحصولها على عالمة بسيخومتري 663

للطالبة االء هريش )الثاني عشر م(
لحصولها على عالمة بسيخومتري 650

للطالبة شهد عدوي )احلادي عشر م(
لحصولها على عالمة بسيخومتري 649

للطالب عادل خطيب )الثاني عشر م(
لحصوله على عالمة بسيخومتري 643

نتمىن لهم دوام التقدم والنجاح

للطالب محمد أبو تايهتهنئة عطرة
)الصف الحادي عشر ج(

لحصوله على المرتبة الثالثة في بطولة موسكو
للمالكمة

نتمنى له المزيد من االنجازات
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نّظم طاقم اللّغة العربيّة في املدرسة اسبوعا للغة العربية من 
اعداد معلمي اللغة العربية: غدير غّميض- مرّكزة املوضوع, 
رنا أبو زيد, سهام عمري, ميساء جحوش, قمر غنيم, مصطفى 

عرابي, ملى مرجية, منى ضاهر, رنا غميض وأصيل حلومه. 
ض���ّم ه���ذا األس���ب���وع ف��ّع��ال��يّ��ات ع��دي��دة وم��ت��ن��ّوع��ة: وق��ف��ات 
ّصباحيّة, قراءات شعرّية, عرض رسومات, فقرات غنائية 
مبرافقة  امل��درس��ة  ط��اّلب  م��ن  املوسيقيّة  الفرقة  مبشاركة 
فّعاليّات  الفتاح,  عبد  موفق  واملربي  هيب  ميادة  املربية 

عديدة محوسبة ومسابقات متنوعة. 
محّمد  األدب��اء, وهم:  املدرسة مجموعة من  كما استضافت 
علي طه, فتحي فوراني, عودة بشارات, مروان مّخول, 
الّصالح  علي  عايد  امل��رّب��ي  ب��إش��راف  عيلوطي  سيمون 

مرّكز فّعالّيات الّتربية االجتماعّية في املدرسة. 
ُتّوج هذا األسبوع بعروض مسرحيّة متنّوعة من أداء طالب 
احملكيّة  بلغتنا  فيه  احتفي  جليلّي  بعرس  واختتم  املدرسة. 

وتراثنا اجلميل بالغناء والّرقص والّدبكة الّشعبينّي.

أسبوع الّلغة العربّية 
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كعادتها في كّل سنة, أحيت 
امل���درس���ة ي���وًم���ا ري��اض��يًّ��ا 
عيلوط,  ملعب  ف��ي  ح��اف��اًل 
منشي,  "مًعا  شعار  حتت 
م���ًع���ا ن���ف���رح, م���ًع���ا ن��رت��ق��ي 

بروحنا الّرياضيّة".
ش��م��ل ال��ب��رن��ام��ج م��ح��ّط��ات 
اعداد  متنّوعة من  رياضيّة 
ط���اق���م ال��تّ��رب��ي��ة ال��ب��دن��يّ��ة: 
نسرين  ب��رب��ور,  رؤوف 
زعبي, صافي فالح, أمني 
ع���ّب���اس, أس��ي��ل غ��ّم��ي��ض, 
أم��ان��ي أب���و أح��م��د وع��م��اد 
موسى- مرّكز املوضوع. 
كما وساهم مجلس الطالب 
بالتحضير والتحكيم وقام 
ب���رب���ور  رؤوف  امل����رب����ي 
الذي  املهرجان  ب��ادارة هذا 
الصفوف  ب��اع��الن  اخ��ت��ت��م 
ال��ف��ائ��زة وت��ق��دمي ال��ك��ؤوس 

والهدايا.
 

مهرجان  رياضي
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2016/2017 ال������دراس������ي������ة  ل���ل���س���ن���ة  اخل�����ري�����ج�����ني  ال������ط������الب  ب�����أس�����م�����اء  ق����ائ����م����ة 
الثاني عشر " أ"

فيزياء، كيمياء، علوم 
احلاسوب

املربية- رنا أبو زيد

الثاني عشر " أ 1"
بيوتكنولوجيا

املربية-فايزة خوري

الثاني عشر " ب"
بيولوجيا،

 حسابات
املربية -منال عون الله

رهف نزار ابو احمد
ابو احمد رين نعمة 

ملك حسني ابو احمد
جمال الدين محمد ابو ربيع

ياسمني عامر ارشيد
محمد عماد النمرات

تسنيم عصام جرادات
مرمي سامر حسن

رغدة خالد دراوشة
آالء رائد زعرورة
امل محمد سعدي

نورا مروان سعدي
اشبيلية امير شحادة

عبد الله امجد شيخ خليل
روان وائل صادق

صهيب سامر صالح
ميسم لؤي صواحلة
سجى عصام طاطور

اسماء رياح عابد
هدى زيدان عابد

يارا نادر عابد
فاطمة عفيف عبد الهادي

كنار اسعد عثمان
هدى صالح علوان

اسيل مقداد علي الصالح
ارجوان علي عمر

معالي واصف فاخوري
ربيع روحي قدسي

شهاب الدين عادل مصطفى
آيات احمد ناصر
ربى ابراهيم جنم

رؤى ابراهيم جنم
رغد عمران نعران

  
  

أُمامة طاهر ابراهيم
يوسف خليل ابو احمد

ايهاب سليمان ابو جوهر
ميسم سمير ابو ربيع

عدن ابراهيم ابو رجب
رزان سليمان ابو صعلوك

روان يوسف ابو نصرة
غدير عماد ابوتايه

احمد آية فتحي 
نورس ناصر اشتيوي
سيراج غسان اغبارية

زهاد عاطف جبارين
براءة وليد سليمان

محمد عادل سليمان
مهدي سمير سليمان

براءة مهند شحادة
روعة زهير شموط

ابرار سليم صالح
ميرا سمير صبيحات
عبد اجلواد دياال فؤاد 

شيراز سامر عبد الفتاح
اسراء سليمان علي ناصر
شيماء سليمان علي ناصر

مجد رائف غريب
املى  فاخوري

فاخوري منتصر بالله رفعت 
نور نادر فالح

يزيد ابراهيم قويدر
جند عبد املجيد كنعان
ابراهيم خالد محاجنة

متارا سعيد مرة
عادل محمود ملحم

محمود أمني جنم
فادي عالء نخاش

مروان عمر هريش

مهران عبد ابو خيط
االء امين ابو نصرة

محمد قاسم ابو نصرة
اسماء نزار ارشيد

مجد فيصل اشتيوي
عال رمزي جابر

ابراهيم فريد خطيب
دحلة نور خالد 

نورس ممدوح ربيعة
لني نادر زعبي

هبة زياد زعرورة
عبير محمد سعدي

رؤى محمد سليمان
سجى سهيل سليمان
محمد سليم سليمان

خديجة عدنان سويدان
محمد شريف تيسير صفدي

بيان جمال طه
كرمي رياض عثمان

ماهر سهيل علي موسى
مهدي باسم كايد

دعاء بسيم محروم
دنيا ناصر مروات

سجود عادل مروات
زهور سامي نخاش

ملك عمر هادية
آالء عدنان يوسف
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وعددهم  320 طالبًا    )198 طالبة  و  122 طالب(
الثاني عشر "م"

"املوهوبون"

الثاني عشر "ب2"
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
املربية -  أماني أبو أحمداملربية - رمي فايد

ماريا عالء الدين ابو رحال - فيزياء, كيمياء, علوم احلاسوب, الكترونيكا 
عبير محمود ابو سمحة - فيزياء, كيمياء, بيولوجيا

رؤى صالح حسني - فيزياء, كيمياء, الكترونيكا
دنيا موسى خطيب - كيمياء, بيولوجيا 

عادل حسان خطيب - فيزياء, علوم احلاسوب, الكترونيكا
توفيق محمد سليمان - فيزياء, علوم احلاسوب, الكترونيكا

جمال مهدي سليمان - فيزياء, كيمياء, علوم احلاسوب, الكترونيكا
تيماء عامر صالح - بيولوجيا, الكترونيكا

نسرين وليد صالح - بيولوجيا, علوم البيئة
يزن سامي عابد - فيزياء, علوم البيئة, الكترونيكا

ماريا احسان عبد العال - كيمياء, بيولوجيا 
وسيم خالد عوض - فيزياء, علوم احلاسوب

مايا مروان غريب - فيزياء, كيمياء, الكترونيكا
فاهوم - فيزياء, كيمياء, الكترونيكا  فاطمة الزهراء مهند 

احمد هشام مصاروة - فيزياء, علوم احلاسوب, الكترونيكا
االء حسن هريش - فيزياء, كيمياء, الكترونيكا 

بشار عثمان هريش - فيزياء, علوم البيئة, الكترونيكا 
واكد - فيزياء, كيمياء, الكترونيكا والء امني 

ليان عبد الله ابو عدبة
ريهام عصام ابو غزال
احمد يحيى ابو نصرة

اميان محمود احمد زطمة
عايشة سعيد بشر

زهير فوزي بيرقدار
فردوس حواري
رمي محمد زعبي

ساحوري سرجيو 
محمد نضال سالم

زهيرة سعدي
سعيد سعدي
مهند سالمية

محمد عمر سليمان
صمود رائد شحادات

نورشان فاروق صادق
مهدي يوسف صالح ابراهيم

خديجة احمد طاطور
يزن ابراهيم عبد اخلالق

اصالة شريف عودة
قصي عصام عويضة

امنة سعيد غزال
اشرف محمد مصاروة

رائد مروان مصاروة
محمد غصوب مصلح

ابراهيم احمد هاشم
عبد الله سعيد واكد
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الثاني عشر "ج1"
علوم البيئة

الثاني عشر "ج"
علوم البيئة ،

اتصال جماهيري
املربية -ايناس شرارةاملربية - آيات استيتة

الثاني عشر "ب1"
ادارة اعمال 

املربية - انعام دراوشة

خالد جمال ابو احمد
نورهان امني ابو رجب

منير نبيل احمد
راوي فريد ارشيد

أنس محمد بشر
نادين سمير بطو

تامر ابراهيم جابر
بشير محمود حامد

عمر حافظ حسني
شهد عدنان حمدان

حنني باسل خليل
دعاء روني زطمة

محمد منير سعدي
مرمي منير سعدي
مرمي لبيب صايغ

اسيل عماد طه
رؤى مصطفى طه

سعدة خليل طه
عبد الفتاح عبير عمر 

محمد صالح عودة الله
رغد باسم كرمي
هيب راية مالك 

رازي نعمة ابو احمد
رغد أسامة ابو احمد

ابو تايه يزن منذر 
ماهر مروان ارشيد

نوران امني أبو رجب
احمد باسم بقلي
حسني علي عامر 

مروة احمد زعبي
امني طارق زعرورة

آدم ابراهيم زينة
سعد مرح خالد 

رامي منذر سعيد
بيان جواد سليمان

رؤوفة امني سيالوي
ميار احمد شحادة
علي محمد شرارة

صالح عمران صالح
عبد اخلالق رغد نعيم 
عرين سليمان عرابية

عبد احلافظ رياض علوش
جيهان محمد عوايسي

ميسان خالد عوض
سما محمود غنيم

سعيد هاني فاهوم
نورة ناصر محروم

محمود سمير مسلماني
دمية محمود هيب

روان عماد الدين ابو اسعد
رغد محمد بكر

جيهان يوسف جابر
حاج يحيى لينا خالد 

فضيلة بالل حسن
معاد محمد دهامشة

ابراهيم انور زعبي
عطاف عوني زعبي

مالك عمر سعدي
تامر عبد املجيد سليمان

ليلى ابراهيم سليمان
مرمي وليد سليمان

سماء ماجد شحادة
شحادة ملك ماهر 
أسيل عماد صالح
ثريا عدوان عباس

رؤيا سالم عبد اخلالق
مرام ناصر عبد القادر

سجا احمد عبد النبي
هبة نادر عتابا

تيماء احمد عثمان
انوار جمال عرقاوي

يارا عماد عطية
مرمي جاد عوايسة

عايشة رافع غنومة
عهد فارس كرمي

براءة سمير مصطفى
دنيا مازن ملحم

اسماء محمد منادرة
يزيد محمد موعد
خالد جمال جنار
ابراهيم عمر منر
نرجس وليد منر

فاطمة احمد هريش
شيماء حرب يونس
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الثاني عشر "ج2"
علم االحياء 

املربي - رؤوف بربور

الثاني عشر "ج3"
علم االحياء 

الثاني عشر "د"

جغرافيا

املربي - خالد زعبياملربية - لينا صالح

هاشم راسم ابو ربيع
رؤى زياد ابو زيد

ابرار خالد احمد
شادي علي حاج يحيى

مهند ماهر حامد
موسى فتحي حجير

محمد سامر حسن
نداء امين حسن

اسماء عزمي حنيني
محمد سعيد حواري

محمد امين ريا
مرام نبيل زطمة

صبحي فتحي زعبي
سناء عبد املجيد زيادات

باسل ميسرة سالمية
االء يوسف سليمان

غيداء حسن سليماني
مرام العاص شحادة

نايف سامي صالح
يوسف ساهر صالح

ورد شحادة عباس
جمانة وسام عبد الهادي

غمار هشام عفيفي
ميامة عبد الرحمن عوايسة

وصال عنان عودة
رغد عادل فلش

مرمي عزمي فلش
آيات غازي مروات

سيرين علي مشعل
اسالم احمد مصلح

رانية كايد مصلح
تاال مأمون مغاربة

فارس جمال جنم
محمد عماد جنم

نرجس اياد واكد
ماموش ايهاب يوسف

عليا امين ابو النعاج
محمود حازم ابو جيش

ميار سليم احمد
مرام فيصل اشتيوي

خليل عبد النبي إرشيد
عدي عبد الله أبو رحمون

سهير رياض أبو قنديل
محمد غسان بحور

مها احمد بركة
معاد عمر جبعي
سحر عمر حاج

ربى أحمد حربجي
بروج خضر حسن

زين الدين محمد 
حسني حمدان

عبيدة عفان حسيني
مهدي مروان زعبي
محمد زهير سلطي

شفيق نايف صويص
مرام سمير طحبش
ميريت هشام طلبة

ورد علي طه
نداء روحي عابد

غزالة سليم عباس
مرام عمر عثمان
محمد عماد عواد
يارا اسامة عودة

مكرم ابراهيم غنيم
أمجد حسام فالح

أسيل ابراهيم عوض
محمد منذر مروات

سوار سالم مصاروة
يسرى مروان موسى

ربيع حسام جنم
مرمي مفلح جنم

ميرال خالد يزبك

عدن مروان ابو خميس
روان عصام ابو غزال

شهد باسم جبارين
نتاشا عصام حسن

محمود غسان حسني
محمد عاصم-قدورة زعبي

وسيم  سباتني
اسراء هشام سعدي

أنس عبد الغفار سعدي
معني سعدي عبد الغني 

مالك  سعدي
ربى خالد سليمان

عدن  عبد الله
مرمي عدنان عمار

محمد رياض محروم
طارق  مزاريب

رؤى فؤاد مصاروة
تيماء علي مصلح

زينب خالد مغاربة
سالم يوسف منصور

محمد سمير جنم
عمران هشام نخاش
يوسف صريح نعرة

زياد عمر منر
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أحلى طاقم

املبادرون الشباب

اختيار مدرستنا 
ملشروع التمّيز 

EFQM التنظيمي

في رحلة املبيت

يوم األم

اختتام مشروع تطوير الذات بالفنون
احتفال باملستشارة أمينه عمري

مقابلة تلفزيونيه

منورين

دوري املدرسة



الفوج اخلامس والستون لعام 652017/2016

15

أحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم

منّور استاذ باسم بني طالبك
الفوج ال65

متألقاترحلة الربيع 

مسيرة املدرسة
في مؤمتر الكيمياء

حفلة الفوج ال65
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مبروك  

للفوج

 الخامس  والستين

12-أ
املربية: رنا ابو زيد

12-أ 1
املربية: فايزة خوري

البصر,  كلمح  م��ررن  ث��الث س��ن��وات 
جناحكم  س��ر  مثابرتكم  فيها  ك��ان��ت 
وك�������ان اص������رارك������م س����ر ت��ف��وق��ك��م 
الطالب  نعم  متيزكم,  سر  وصبركم 
حد  وباجنازاتكم  بكم  كنتم,  فخورة 

السماء.
ف��ه��ن��ي��ئ��ا ل��ك��م اح��ب��ائ��ي ه����ذا االجن����از 

ومبارك هو تخرجكم

أحبائي...
نحن  وه��ا  السنون  وتلتها  األي���ام  م���ّرت 
بعد  األخ��ي��ره  محطتنا  ف��ي  رحالنا  نحط 
أن قضينا سويًة أجمل اللحظات...أمتنى 
خالبًة  لوحًة  اجلميله  ذكرياتنا  تبقى  أن 
نحو  وتدفعنا  وحاضرنا  ماضينا  تزّين 

مستقبل مشرق وواعد. 
إمضوا بسالٍم وواصلوا التقدم, النجاح 

والتألق كما عهدتكم.
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مبروك  

للفوج

12-م
املربية:  رمي فايد

12-ب2
املربية: اماني ابو احمد

12-ب
املربية: منال عون الله

انطوت مرحلة من مراحل احلياة,  ها قد 
ك���ان فيها اجل���د واالج��ت��ه��اد رف��ي��ق��اً على 
ومعها  تودعون  املدرسة  اليوم  ال��دوام, 
فيها  موّدعني  االجتهاد  ثمرة  حتصدون 

اجمل أللحظات..
لنتذكر هذِه األوقات السعيدة بعد مرور 

األيام والسنني..
ألف مبروك النجاح يا أغلى وأعز  األحباب

حياتكم  م��ن  مرحلة  ال��ي��وم  تنتهي 
فيها  حتققون  جديدة  مرحلة  لتبدأ 
سعيدة  حياة  لكم  امتنى  أحالمكم. 
م��ك��ل��ل��ة ب��ال��ن��ج��اح��ات وم���زي���دا من 

االرتقاء في درجات العلم.
ما  االرض  ه��ذه  فعلى  ان��ط��ل��ق��وا... 

يستحق احلياة.

أح��ب��ت��ي ط���الب ال��ث��ان��ي ع��ش��ر ب٢ من 
صعوبات احلياه أتيتم, حتديتم انفسكم 
وفي هذا املشوار مشيتم حتى اصبحتم 
مكان  لكم  قلبي  وفي  أنتم   كما  رائعني 

وسأبقى أحبكم
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12-ج1
املربية: آيات استيتة

12-ج
املربية: ايناس شرارة

12-ب1
املربية:  انعام  دراوشة

ال����ف ال����ف م���ب���روك الن��ه��ائ��ك��م ه��ذه 
املرحلة الهامه من حياتكم التعليمية, 
ام��ن��ي��ات��ك��م في  ل��ك��م حتقيق  وأمت��ن��ى 

جميع املجاالت.

طالباتي وطالبي االعزاء 
والزهور  الرياحني  من  باقات  لكم  اق��دم 
مهمه  مرحله  وانهاء  تخرجكم  مبناسبة 
سعادتكم  جت��دوا  ان  امتنى  حياتكم.  في 

باملجال الذي حتبونه وترغبونه.
احبائي, اقول لكم اصنعوا السعاده فانتم 
تستحقونها وتليق بكم, انطلقوا فالسماء 
ه���ي احل�������دود, وك����ون����وا ان���ت���م وك���ون���وا 

مخلصني محبني لشعبكم وبلدكم.

طالبي األعزاء,
بكم وبنجاحكم,  أقف فخورة  الْيَْوَم 
عاليا  حلقوا  احلدود,  ليست  السماء 

والقلب يدعو لكم بالنجاح.
احبكم لو تعرفون كم.
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12-ج2
املربي: رؤوف بربور

12-د
املربي: خالد زعبي

12-ج3
املربية: لينا صالح

ابنائي  إليكم  أحت���دث  أن  عظيم  ش��رف 
وب��ن��ات��ي, ون��ح��ن ن���ودع حقبة م��ن زمن 
عهدا  معا,ونستقبل  قضيناها  جميل 

جديدا.
امت����ن����ى ل���ك���م ح����ي����اة س���ع���ي���دة م��ك��ل��ل��ه 
الباهر  وبالنجاح  العلميه,  ب��االجن��ازات 

في كل دروبكم, دمتم بخير. 

الفرصه  ط��الب��ي االع��زاء...ان��ت��ه��ز ه��ذه 
املرحله  لكم عبور هذه  الهنئكم وابارك 
في  تاريخيه  حلظه  انها  فحقا  بنجاح, 
حياتكم وتعلن من خاللها ميالدا جديدا 
مسؤوليه  ف��ي��ه  تتحملون  ملستقبلكم. 
ك���ب���ي���ره الم���ال���ك���م واح��������الم اه��ال��ي��ك��م 

ومستقبلكم ووطنكم. 
أسال الله ان يثبت خطاكم ويكلل امالكم 

بالنجاح.

أبنائي وبناتي االعزاء
م���ب���ارك ت���خ���رك���م, ول��ي��ك��ن ال��ن��ج��اح 

حليفكم في كل ما تختارون. 
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قامت السيدة سائدة زعبي يزبك , ممثلة جمعية variety في 
على  الطالب  تعريف  بهدف  املدرسة  بزيارة  العربي,  الوسط 
البرامج التي تقوم بها اجلمعية في مساعدة ذوي االحتياجات 
بتحقيق  اجلمعية  تقوم  حيث  ال��س��رط��ان,  وم��رض��ى  اخل��اص��ة 

احالم هؤالء املرضى. 
في نهاية البرنامج قامت الطالبة غيداء بياطرة بتسليم السيدة 
بيع  مشروع  ضمن  الطالب  مالية من مجلس  مساهمة  سائدة 

قناني ماء مت تزويدها من قبل اجلمعية. 

نحو املزيد من العطاء

أنا أعطي اذا أنا موجود
أقامت املدرسة يوما رياديا 
ل��ط��الب ال��ع��اش��ر واحل���ادي 
عشر بالتعاون بني مجلس 
املربية  وموجهته  ال��ط��الب 
م���ي���ادة ه��ي��ب وب����ني قسم 
والذي  االجتماعي  التداخل 
ت�����رك�����زه امل����رب����ي����ة خ���ول���ة 

قنانبه.

في  البرنامج  أقيم 
س��اح��ات امل��درس��ة 
الصفوف  وداخ���ل 
وش���م���ل م��ح��ط��ات 
عديدة عرض فيها 
فعاليات  ال��ط��الب 
ومت  م�����ت�����ن�����وع�����ة 
التبرع باملبلغ الذي 
الصفوف  جمعته 
ل�����ل�����ج�����م�����ع�����ي�����ات 

واملؤسسات املختلفة. واختتم البرنامج بحفلة تنكرية. 
واملبادرة  العمل  قيم  على  البرنامج  ه��ذا  خ��الل  من  نعّول 
في  ثابتة  قيما  غدت  والتي  طالبنا  لدى  والعطاء  والتطوع 

جدول العمل الطالبي في املدرسة.    
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ال41  الذكرى  املدرسة  أحيت 
ب��أج��واء  ل��ي��وم االرض اخل��ال��د 
خ�����اص�����ة ض����م����ن "اس�����ب�����وع 
تنظيف  تخلل  الذي  االرض", 
أح�������واض امل�����درس�����ة, زراع�����ة 
اش���ج���ار ون���ب���ات���ات. ك��م��ا ضم 
كلمات صباحية  االسبوع  هذا 
وق���������راءات ش���ع���ري���ة ل��ل��ط��الب 
تثقيفية  وفعاليات  واملعلمني 

في الصفوف.

امل��درس��ة ومندوبي  ق��ام بعض م��ن ط��الب 
مجلس الطالب ضمن يوم االعمال الطيبة 
تثبيت  ف��ي  للمساهمة  ال��ت��ب��رع��ات  بجمع 
وت���ط���وي���ر ع��م��ل ج��م��ع��ي��ة  "اك����ي����م". ه��ذه 
تأسيسها  مت  أه���اٍل  منظمه  ه��ي  اجلمعيّه 
عام 1951, وتعمل وتناضل من أجل دعم 
وصون حقوق نحو 34500 إنسان معاق 
عقلياً ويرأس اجلمعية السيد كرمي يزبك.    
الثاني  م��ن  ف��اخ��وري  امل��ى  الطالبة  نشكر 
عشر أ1 والتي بادرت لهذه احلملة وكانت 

املسؤولة عنها.

أسبوع 
االرض

من األعمال الطيبة

مشروع  شمل  كما 
بناء مقاعد مصنوعة 
م�����������ن اط�������������������ارات 
بالتعاون  السيارات 
التداخل  برنامج  مع 
االج��ت��م��اع��ي وف���رع 

البيئة.
أش��������������������رف ع����ل����ى 
امل�����ش�����روع ك����ل م��ن 
امل�������رب�������ني: م����ي����ادة 
ه���������ي���������ب, اي�����������ات 
اس���ت���ي���ت���ه, ع���ري���ن 
خ���م���اي���س���ي, زي����اد 
ج����ح����وش وم��ف��ي��د 

يوسف.    
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الى  طالبية  بعثة  ف��ي  امل��درس��ة  ط��الب  م��ن  مجموعة  ش��ارك��ت 
التعايش  برنامج  ضمن  بوسطن,  والي��ة  امل��ت��ح��دة-  ال��والي��ات 
املشاركون  الطالب  اسبوعني.  ملدة   "Friends Forever"
هم: جونة استيتة, رغد خطيب, شهد عدوي, أمجد شحادة 

وعلي أبو قنديل, مبرافقة املربية رضا سالمة وبالتعاون مع مدرسة كرميل زفولون- الياجور.

ش���ارك وف��د م��ن ط��الب امل��درس��ة 
النمسا  ال����ى  ط��الب��ي��ة  ب��ع��ث��ة  ف���ي 
 Peace" ضمن برنامج التعايش
camp", مبشاركة بعثة طالبية 
م���ن م���درس���ة ك��رم��ل زف���ول���ون- 
دولة هنغاريا  بعثة من  الياجور, 
وبعثة أخرى من النمسا مبرافقة 
أرب��ع��ة ط���الب الج��ئ��ني م��ن دول 
الصومال,  سوريا,  مثل  مختلفة 
أف��غ��ان��س��ت��ان وأل���ب���ان���ي���ا. ش���ارك 
ف��ي ال��ب��رن��ام��ج ال��ط��الب: جن��وى 
ي�����ون�����س, أس����ي����ل أب������و ج���ب���ل, 
مصطفى,  حال  عباس,  سجود 
خديجة سويدان, أمير بربور, 
سويدان  ومهند  محروم  يامن 

مبرافقة املربية فايزة خوري.

بعثة طالبية تشارك في برنامج 
للتعايش في الواليات املتحدة

بعثة طالبية تشارك في مخيم السالم في النمسا
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اهتم قسم  املهني  التوجيه  ضمن برنامج 
عدد  اكبر  بتغطية  العام  ه��ذا  االستشارة 
من صفوف احلادي عشر والثاني عشر 
في برنامج مكثف تضمن ورشات عمل, 
اجلامعات  ال��ى  زي���ارات  ف��ردي��ة,  جلسات 
جامعة  ال��ق��دس,  جامعة  م��ث��ل:  والكليات 
الى  ب��االض��اف��ة  حيفا,  جامعة  اب��ي��ب,  ت��ل 

شركات هايتك وشركة الكهرباء.
كما وأقامت املدرسة يوما مفتوحا لطالب 
وخ��ري��ج��ي امل���درس���ة, مب��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د 
احمللية  التعليمية  واملعاهد  اجلامعات  من 
مؤسسة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  والفلسطينية 

"س������ن������ب������دأ" 
وامل�������ع�������اه�������د 
امل����خ����ت����ل����ف����ة. 
وش���������ارك���������ت 
م��ج��م��وع��ة من 
ال�����ط�����الب ف��ي 
املفتوح  ال��ي��وم 
ل���ل���ج���ام���ع���ات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ب��ة 

امل��رك��ز اجلماهيري في  ف��ي  أق��ي��م  وال���ذي 
يافة الناصرة.

راف�����ق ال��ب��رن��ام��ج وال�����زي�����ارات م��رب��و 
حسن  رائ��دة  واملستشارتان  الصفوف 

وملا بربور.

ح��اس��وب,  وجمعية  اجلليل  م��درس��ة  م��ن  مب��ب��ادرة 
املرام للعلوم وبالتعاون مع بلدية الناصرة وبرعاية 
العفيفي,  مجموعة  س��ام��س��وجن,  م��اي��ك��روس��وف��ت, 
جامعة تل أبيب, نادي الليون, مكتبة "أبو سلمى" 
أقيمت مسابقة  األخ���رى  امل��ؤس��س��ات  م��ن  وال��ع��دي��د 
"أب���و  م��ك��ت��ب��ة  ف���ي   HackaDream ال��ب��رم��ج��ة 
ال��ن��اص��رة, وق��د اش��ت��رك ف��ي املسابقة  سلمى" ف��ي 
عمل  لطاقم  باإلضافة  ثانوي  طالب   ١٠٠ من  أكثر 

فاق ال٣٠ شخص.
بتصميمها  ق��ام��وا  التي  بالتطبيقات  ال��ط��الب  أب��دع 
احلكام  جلنة  أثنت  وقد  املسابقة,  ضمن  وتنفيذها 
الطالب,  به  قام  ال��ذي  الكبير  واملجهود  العمل  على 

حتت اشراف املربي يامن روك.

HackaDream مسابقة البرمجة

برنامج التوجيه املهني
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مت قبول أربعة طالب من الصف العاشر املوهوبني 
علم  ف��ي  االول  اللقب  ل��دراس��ة  اجلليل  م��درس��ة  ف��ي 
احل���اس���وب ب��ج��ام��ع��ة ح��ي��ف��ا, وذل���ك ض��م��ن برنامج 
املرحلة  ف��ي  املتفوقني  للطالب  ״אתגר״  حت��دي 
املربي مقداد  الثانوية, بتوجيه من معلم احلاسوب 

علي الصالح.
الطالب هم: ميس عبد الله, سلمى بصول, متيم 

أبو عياش وحنني نعراني. 

انتخابية  حملة  الدراسي  العام  اطاللة  ومع  عام  كل  من  كعادتها  املدرسة  تقوم 
ضخمة  وذلك من اجل انتخاب مجلس الطالب, رئيسه, نوابه واللجان املرافقة.

انقسم البرنامج االنتخابي الى عدة مراحل, اولها كان عبارة عن فعاليات تعارف 
والثاني  القطاعات من صفوف احلادي عشر  العاشر وباقي  بني قطاع صفوف 
املجلس  لعضوية  انفسهم  بترشيح  املعنيني  للطالب  الفرصة  اعطيت  فيها  عشر, 
والرئاسة للتعبير عن انفسهم وطرح افكارهم وبرنامجهم االنتخابي. اما املرحلة 
فاز  وق��د  الصفوف.  ممثلي  قبل  م��ن  مباشرة  غير  انتخابات  كانت  فقد  الثانية 
املباشرة  لالنتخابات  ترشيحهما  ومت  عابد  ويزن  اجلش  ابو  محمود  الطالبان 

لرئاسة املجلس.
في املرحلة الثالثة قام كل مرشح وعلى مدار ثالثة ايام بحملة انتخابية, وتوجت 
التي جرت بني املرشحني وكانت جتربة جديدة, مشجعة  هذه املرحلة باملناظرة 

وملهمة.
لتحصد  وجاءت  االنتخابية  احلملة  مميز  بشكل  تّوجت  فقد  االخيرة  املرحلة  اما 
واملعلمات  املعلمني  من  اعضاؤها  كان  والتي  االنتخابات  ال��دؤوب  للجنة  العمل 
كل  فيه  م��ارس  دميقراطي,  بعرس  اشبه  االنتخابات  يوم  الطالب. كان  وبعض 
طالب حقه االنتخابي وساهم في ارساء قيم املسؤولية واملشاركة واحترام اآلخر.

في نهاية اليوم وبعد ان فرزت جلنة االنتخابات  النتيجة, اعلنت النتيجة بحضور 

طالب موهوبون من املدرسة يبدأون تعليمهم االكادميي

عرس  دميوقراطي

ج���م���ي���ع ط������الب امل�����درس�����ة وال��ه��ي��ئ��ة 
تشهد  ل��م  ب��اج��واء  وذل���ك  التدريسية 
وفخر  ف���رح  مثلها,  أج����واء  امل��درس��ة 
الصرح  ه��ذا  امل��درس��ة,  لهذه  وانتماء 
فاز  وقد  العريق.  والثقافي  التعليمي 
ابو  محمود  الطالب  املجلس  برئاسة 
بالنيابة  عابد  ي��زن  اجل��ش  والطالب 

ليعلنا معا هدف العمل املشترك.
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منح تفوق من 
جامعة

 تل أبيب ل�خمسة 
طالب من املدرسة  

مدرسة  م��ن  ط��الب  خمسة  حقق 
الناصرة,  في  التجريبية  اجلليل 
اجنازا كبيرا ومشرًفا بحصولهم 
ع��ل��ى م��ن��ح ت��ف��وق م��ن ج��ام��ع��ة تل 
كبيرا  ماليا  مبلغا  تشمل  أب��ي��ب, 

تعليمهم  ملواصلة  باجلامعة  لاللتحاق  جدية  فرصة  ومتنحهم  األول.  اللقب  نهاية  حتى  الدراسية  الرسوم  لتغطية 
اجلامعي فيها وحرية اختيار موضوع الدراسة, وإعفائهم من التقدم المتحان البسيخومتري الذي لن يتم أخذه في 

احلسبان ضمن إجراءات القبول للجامعة. الطالب هم: أحالم فؤاد سعيد, سبأ عبد السالم سليمان,
محمود فيصل طه, سراج محمد عثمان, أيهم أنور حاج. 

ش��ارك ع��دد م��ن ال��ط��الب املوهوبني 
ف���ي مسابقة  اجل��ل��ي��ل  م���درس���ة  م���ن 
املناظرات للموهوبني التي اقيمت في 
املسابقة  استمرت  رحوبوت.  مدينة 
يومني وشارك فيها نحو 750 طالب 
من املوهوبني من كافة انحاء البالد. 
املناظرة  ملسابقة  الطالب  تأهل  وقد 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي س��ت��ق��ام ف��ي جنوب 
افريقيا. كما وحصلوا على امليداليات 
الفضية والذهبية تقديرا ألدائهم في 

مراحل مختلفة من املسابقة. 
ال����ط����الب ه�����م: ش���ي���م���اء خ��ط��ي��ب, 
أس���ي���ل أب����و ج���ب���ل, م����رح دخ����ان, 
غ���ي���داء ب��ي��اط��ره, ع���دن س��ل��ي��م��ان, 
رغد  ح��س��ن,  شمس  ع��ب��اس,  ورد 
خ��ط��ي��ب وج���ون���ه اس��ت��ي��ت��ه. وق��د 
رافق الطالب كل من: املربية سالم 
جبران,  اوفيليا  املعلمة  خطيب, 
املعلم اي��وب ف��رح وامل��رب��ي��ة اي��ات 

استيته- مركزة املوهوبني.

موهوبو مدرسة اجلليل يتأهلون ملسابقة املناظرة العاملية
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ش���������ارك ط�������الب االع�����������الم م��ن 
ضمن  لقاءات  بسلسلة  املدرسة  
السينما"  مشروع "احلوار عبر 
أقيمت قي جفعات حبيبة  والتي  
طالب  من   180 قرابة  مبشاركة 
االعالم والسينما من 12 مدرسة 
تخللت  مختلفة.  ويهودية  عربية 
ابداعية  عمل  ورش���ات  ال��ل��ق��اءات 

كما في كل عام, وكجزء من برامج التربية االجتماعية مت تنظيم لقاء عربي يهودي في قرية واحة السالم 
)נווה שלום( شارك فيه طالب احلادي عشر من الشعبني في ورشات عمل حوارية في مواضيع شتى 
مت فيها طرح مواضيع مختلفة تعالج موضوع الصراع االسرائيلي الفلسطيني:  ورشات تعالج التعارف 
الشخصي, والتعارف القومي من العادات والتقاليد واالنتماء, واخرى حول االقلية العربية الفلسطينية 
في البالد وقوانني التمييز في مجال مصادرة االرض والتعليم واملساواة ولعبة االدوار والترفيه. املربون 

املرافقون هم: أمني عباس, هبة أبو أحمد وعايد علي الصالح- مركز التربية االجتماعية.

بارشاد معلمي االعالم والتفتيش.
سيناريوهات  كتابة  على  العمل  ال��ى  ال��ل��ق��اءات  ت��ه��دف 
خالل  وي��ه��ود  ع��رب  ل��ط��الب  مشتركة  اف���الم  وتصوير 
ل��ل��ص��راع��ات  وث��ق��اف��ي  ح���ض���اري  ج���و  ف���ي  س��اع��ة   24

واالختالفات بني الشعبني. 
رافق املشروع معلمو االعالم االستاذ بشار ضاهر, 

املعلمة ياسمني مطر كتورة واملركزة غدير زعبي.

لقاء عربي
يهودي في واحة 

السالم

احلوار عبر   السينما
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متيزت السنه الدراسيه لصفوف املوهوبني بالعديد من البرامج 
الثقافية الالمنهجية والترفيهية. حتت أشراف مركزة املوهوبني 
موسى  عماد  خطيب,  سالم  واملربني:  أستيته  أي��ات  املعلمه 

ورمي فايد. نذكر من هذه الفعاليات:
• مبرافقة 	 واي��زم��ن  معهد  في  العلوم"  "ليل  في  املشاركة 

مربي الصفوف: عماد موسى وسالم خطيب. 
• الشطرجن, 	 مثل:  مختلفة  دورات  على  ال��ط��الب  انكشاف 

املوسيقى, الرسم, االعالم والراديو.
• امل��ش��ارك��ه ب��ب��رن��ام��ج GNG وي��ت��ض��م��ن ل���ق���اءات ت��ع��ارف 	

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.  والي��ة  في   Gloucester مدرسة 
 face to" طالب الصف العاشر ببرنامج بريطاني يدعى
faith" التقوا فيه طالبا من مدرسة هندية, وقد أشرفت 
خ��وري  ف��اي��زة  اإلجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  معلمات  تنفيذه  ع��ل��ى 

واوفيليا جبران. 
• االبداعيه 	 الكتابه  ببرنامج  املشاركة 

اخل����اص ب��ال��ط��الب امل���وه���وب���ني على 
مستوى الدولة, حتت اشراف املعلمة 

رسمية حايك. 
• لقاء أدبي مع مدير املدرسة- االستاذ 	

فيصل طه, واطالعهم على كتاباته.
• رس�����م ج�����داري�����ة مب����وض����وع ال��ع��ل��وم 	

"اخل����الي����ا االن���س���ان���ي���ة", ب���اش���راف 
ايات  واملعلمة  ابراهيم  نور  الرسامة 

استيته.
• املوسيقى, 	 خالل  من  الشخصية  تطوير  دورة 

باشراف االستاذ موفق عبد الفتاح.    
• فعاليات "حتديات" في جبال اجللبوع.	
• طالب 	 متثيل  من  "االمتحان"  فيلم  انتاج 

ال��ص��ف ال��ع��اش��ر امل��وه��وب��ني وم���ن اخ���راج 
الفنان  هشام سليمان.   

 

تألق واجنازات  لصفوف املوهوبني
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 قامت مجموعة من طالب املدرسة والذين يتمتعون مبوهبة الرسم, ببناء وتصميم جدارية كبيرة في مدخل املدرسة, 
متيزت بلوحات متتالية ومتصلة من حياة الطالب في املدرسة في املرحلة الثانوية, مؤكدين فيها على فكرة صيغت 
التوازن  ايجاد  اهمية  مبدع مفادها  فني  باسلوب 
تشغل  ان  املمكن  من  التي  امللهيات  بني  الصحيح 
ال��ط��ال��ب وب��ني ع��ال��م العلم  ح��ي��زا كبيرا م��ن ح��ي��اة 
الهدف  وتثبيت  الصحيح  والتركيز  وال��دراس��ة 

النهائي من التحصيل الدراسي لهذه املرحلة.
الفنية  الفنانة  الناحية  من  ووجهم  الطالب  رافق 
فعاليات  وذل���ك ضمن  اب��راه��ي��م,  ن��ور  ال��رس��ام��ة 
مجلس طالب املدرسة والذي تشرف عليه املعلمة 

ميادة هيب.

جدارية

شارك طاّلب من املدرسة في برنامج لنموذج االمم املتحدة 
املصّغر, وقد مثلوا كمندوبني لدولة معينة, وناقشوا في 

املؤمتر قضايا سياسية اقتصادية اجتماعية.
 TIMEMUN االول   املؤمتر  في  الطالب  ش��ارك  وقد 
والذي أقيم في مدينة ايفن يهودا ملدة ثالثة أّيام. وشاركوا 
ايضاً في املؤمتر الثاني  GALMUN  والذي  اقيم في 
الطالب  يومني.  ملدة  الناصرة  في  فندق اجلولدن كراون 
أبو  م��اري��ا  بياطرة,  غ��ي��داء  خطيب,  رغ��د  امل��ش��ارك��ون: 

نصرة, عدن سليمان, أسيل أبو جبل, جونة استيتة, 
ج��م��ان ن��ع��رة, شهد ع���دوي, ج��م��ال أب��و رب��ي��ع, حنني 
بصول,  وسلمى  ياسني  رام��ا  ح��اج,  غ��ي��داء  نعراني, 
مبرافقة املعلمة بثينة بشارات واملعلمة ليلي شحادة.
وكالعادة وكما في كل عام أثبت طالب املدرسة جناحهم 
وكفاءتهم من خالل عملهم بكّد واحلصول على مناصب 

مشّرفة وشهادات ُيفتخر بها.

"اعتزم وكدّ فإن مضيت 
فال تقف… واصبر وثابر 
فالنجاح محقق" خليل مطران

MUN
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مشروع "منتدى القراءة واإلبداع" ترعاه 
مدرستنا منذ عامني, وتشرف عليه وترّكز 
عمله املعلّمة الكاتبة منى ظاهر. وهو ُيعنى 
لدى  اإلب��داع��يّ��ة  الكتابة  م��ه��ارات  بتطوير 
طاّلبنا وطالباتنا, وتنمية اخلطابة والقراءة 
واملطالعة لديهم. ويرتكز على تعزيز مكانة 

لغتنا العربيّة وأدبنا العربّي واحمللّّي.
ومن نشاطاته الّتي قام بها, باشتراك: نور 
سدى  بركة,  نرمني  نصرة,  هبة  موعد, 
ح��ّج��ة, رغ���د س���ي���الوي, ن��دي��ن س��الم��ة, 

الغناء  إلى  إضافة  إنتاجهم,  من  وشعرّية  أدبيّة  قراءات 
ال��ع��امل��ّي. ضمن برنامج خ��اّص  امل���رأة  ي��وم  على ش��رف 
أقامته املدرسة لذكرى نضال النّساء وإحقاق حقوقهّن.  
الّتي  املدرسة  إذاع��ة  اجلليل"-  "إذاع��ة  مع  وبالتّعاون 
تسجيل  مّت  كّتورة,  مطر  ياسمني  املعلّمة  عملها  ترّكز 
إبداعات  امل��رأة وق���راءات من  ي��وم  برنامج ح���وارّي عن 

الّطاّلب حول املرأة واألّم واألرض.
كما وشاركت مجموعة من الّطالبات في قراءات إبداعيّة 
احتفالّي  إبداعّي  لقاء  في  غنائيّة  ومبقاطع  تأليفهّن  من 
حتت عنوان "آذار الّشعر واملرأة- ففيه تنبُت األشعار 
م���ع احل���ن���ان واألزه�������ار", ب���دع���وة م���ن م��رك��ز محمود 
دروي���ش ال��ثّ��ق��اف��ّي ال��ب��ل��دّي ودائ����رة ال��ثّ��ق��اف��ة, ال��ّري��اض��ة 

والّشباب وبدعم بلدّية النّاصرة. 

منتدى القراءة  واإلبداع

برنامجا  اسبوع  م��دار  على  امل��درس��ة  أقامت 
توعية  ب��ه��دف  والنفسي  الصحي  للتثقيف 
الطالب وكشفهم ملخاطر التدخني واملخدرات 

والسلوكيات اخلطرة في جيل املراهقة. 
التدخني  حول  محاضرات  البرنامج  تضّمن 
وت���أث���ي���ره ع��ل��ى ج��س��م االن����س����ان, ورش����ات 
من  شرائح  وع��رض  مسرحي  ع��رض  عمل, 
اجلماعي.  الضغط  مب��وض��وع  ال��ط��الب  قبل 
ب��االض��اف��ة ال��ى م��ح��اض��رات ح��ول موضوع 

السرطان.
أش��������رف ع���ل���ى اع���������داد ه������ذا ال���ب���رن���ام���ج 

امل����س����ت����ش����ارت����ان 
رائدة حسن وملى 
ومركزة  بربور, 
املعلمة  الصحة 
ح������ن������ان ق����اس����م 
ب���ال���ت���ع���اون مع 
م���ج���م���وع���ة م��ن 

املعلمني. 

البرنامج الصحي والنفسي
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قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على
 شهادة بجروت لعام 2015/2016

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
ابراهيم عاطف يوسف

محمد ضياء الدين ابو احمد
اميان 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

شمسة فريد سعدي
حسني سليم سليمان
ريحان احمد شتيوي

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
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

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

تسنيم فادي صبيحات
سميرة سامر صواحلة

رند نايف صويص
محمد عادل علي ناصر

مها عيسى عوايسي
ميساء عامر غميض

انوار طاهر ملحم
كرمية  موسى

محمد عصام موعد
آية عادل جنم

جنم الدين عاطف جنم
ارجوان خالد هواري

سندس طاهر ابراهيم
اسماء سعيد ابو احمد

محمد عماد ابو تايه
محمد رائف ابو دية
ابتهال سامر احمد,

جناة عامر ارشيد
تسبيح سعيد حاج عيسى

رونق غسان حسن
محمد ناصر حسني

آية زهير سلطي
محمد عز الدين عبد الرحمن سليمان

رشيد سعيد سليمان
سليمان محمد شتيوي
رامي سمير صبيحات
اميان صبحي عبد الله

سماح صالح علي موسى
عبد القادر احمد عوايسة

اسراء بالل قويدر
دعاء كمال الدين كالوتي

اسراء هشام مصاروة
محمد عبد الله محمود مصاروة,

مرمي غالب مصاروة

اية رمزي مغاربة
احمد قاسم نخاش

صهيب علي واكد
سوار سهيل ابو احمد

مرام رائد ابو اسعد
محمد ابراهيم ابو ربيع

مروة غالب اغبارية
بكر أكرم جبر

جيهان محمد زعرورة
عدن قاسم سالمة

سارة سليمان سليمان
االء نادر سليمان

اية فخري عبد اجلواد
اسيل موفق عثمان

باسل حسني عودة الله
نغم عبد احلميد قبالوي

ملك عرفات قبالوي
نيروز صائب كيالني

نور الدين عادل مرة
هاشم مازن ملحم

نور مازن مناع
جمال جميل نواطحة
بشار امني ابو احمد
دنيا جودت ابو ديه

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
عمار جميل سعدي

مروان احمد سعدي
اسراء احمد سعدي

ابراهيم فريد سعدي
رياض ميسرة سالمية

ياسمني صالح شيخ سليمان
شدى لؤي طه

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

ابراهيم نائل عطا الله
محمد عمر قبالوي

سمير اوليفر كسابري
مالك خالد محمود
خالد جمال مرعي
عرين محمد موعد

عواطف فادي ناصر
سجا مازن ابو اسعد

ورود ايهاب ابو غزال
اسيل عبد النبي ارشيد

معاد نظمي ارشيد
دنيا أدهم جابر

أروى سعيد حصري
يسرى رياض حمدان

جمانة احسان سعدي
خضرة ماجد سعدي

آمنة سعيد شريف
والء رمزي شيخ سليمان

اسراء رياض طاطور
سامي عبد املجيد طه
نورهان ابراهيم طه

بيان ناصر عبد القادر
فهيمة احمد علي موسى

نسيبة يعقوب قويدر
سوار عصام مرة

أمينة وائل مسعود
صبحية محمد موسى

نداء جنم جنم
منر سعيد منر

نور خالد ابو عقاب
منصور رياض ابو قنديل

محمود كايد سعدي
نور معني سعدي
ملا اسامة سليمان

شيماء جواد سليمان
مالك حامت سويدان

غيداء اسامة سيالوي
بكر فراس شموط

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

جنوى زكريا عواودة
محمد فالح عيلة

زينب شوقي نعرة
ميرنا فتحي نعرة
نورس احمد نعرة

احمد خالد منر
حال ماجد هيب

ملا اياد واكد
دارين راسم ابو ليل
سجود وليد ارشيد

قلوب عمر بشر
سعيد صبحي بالل

صائب ماهر جمامعة
هيا رائد حمودة
اية سليم سعدي

حسنية اسامة عبد الفتاح
عرين عمر منر

ليليان غسان جرادات
هاني زهير شموط

عدن مروان واكد
قصي سليمان خوالد

مرح عزمي عمر
وجدان ماجد ابو تايه

رغد جمال سلطي
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يوميات املدرسة للعام الدراسي 2017/ 2016
.EFQM التميّز التنظيمي في املدرسة  24.8.16 اجتماع طاقم ادارة وافتتاح مشروع 

27.8.16 اجتماع هيئة تدريسية.  
30.8.16 استقبال طالب العاشر ولقاء مع املربني.

.2016-2017 1.9.16 افتتاح  السنة الدراسية 
12.9.16 عيد االضحى املبارك.

20.9.16 مترين طوارئ بإشراف مركز االمن واألمان املربي صافي فالح.
.EFQM 20.9.16 استضافة مدراء مدارس من لواء الشمال ضمن مشروع 

20.9.16 محاضرات من قبل جمعية مرمي, باشراف املربية حنان قاسم- مرّكزة الصحة.
احلادي  من  طالبات   4 واختيار  املدرسة  الى   Galil Software الهايتك  شركة  في  املهندسني  من  ومجموعة  مدير  زي��ارة   20.9.16
תעשיידע  HIGHTS باالشتراك مع جمعية  عشر )شهد عدوي, جنوى يونس, ماريا ابو نصره وعدن سليمان( للمشاركة ببرنامج 

وباشراف املربية رمي فايد.
 21.9.16 اجتماع طاقم ادارة.

22.9.16 اجتماع ملربي صفوف العاشرة.
22.9.16 زيارة طالب صفوف املوهوبني الى معهد وايزمن للمشاركة في "ليل العلوم", مبرافقة املربني سالم خطيب وعماد موسى.

23.9.16 بداية اجتماعات أهالي طالب العاشر.
23.9.16 اجتماع ملركزي املواضيع.

26.9.16 اجتماع ملربي صفوف احلادية عشرة.
26.9.16 اجتماع الهالي العاشر املوهوبني.

EFQM بارشاد من وزارة املعارف, وتركيز املربية رمي فايد. اللقاء االول لطاقم الفحص مبشروع   27.9.16
 27.9.16 اجتماع ملربي صفوف الثانية عشرة.

28.9.16 زيارة طالب بعثة النمسا والواليات املتحدة الى مدرستنا باستضافة املربيات رضا سالمة وفايزة خوري.
.Galil Software HIGHTS في شركة  28.9.16 لقاء افتتاحي ملشروع 

الثاني عشر الى منطقة نهر االردن. التقليدية طالب  30.9.16 املسيرة 
1.10.16 مشاركة طالب احلادي عشر في مسيرة الى النصب التذكاري في الناصرة احياء لذكرى هبة االقصى.

3.10.16-2 رأس السنة الهجرية.      
التقليدية طالب العاشر الى منطقة نهر االردن. 7.10.16 املسيرة 

13.10.16 الطالب املوهوبون يلتقون اشرف قرطام مبحاضرة حول موضوع النجاح.
التقليدية لطالب احلادي عشر الى "زخرون يعقوب"- "زّمارين". 14.10.16 املسيرة 

الثانية عشرة. 14.10.16 اجتماع ملربي صفوف 
17.10.16 اجتماع هيئة تدريسية.

18.10.16 مقابلة اذاعية في صوت اسرائيل مع املربية رضا سالمة والطالب: أمير بربور, جونه استيته, رغد خطيب وأمجد شحادة.

20.10.16 استضافة الكاتب فتحي فوراني ضمن برنامج ضيف الشهر, من اعداد املربي عايد علي الصالح- مركز التربية االجتماعية.
21.10.16 رحلة للمعلمني الى البحر امليت- االردن.

24.10.16  بداية الدعاية االنتخابية النتخاب رئيس مجلس الطالب.
25.10.16 دعاية انتخابية ومناظرة بني املرشحني في ساحة املدرسة.

25.10.16 محاضرات عن مرض السرطان لصفوف العاشرة.
26.10.16 انتخابات مجلس الطالب وفوز املرشح محمود أبو اجليش برئاسة املجلس ويزن عابد نائبا له.

الثانية عشرة. التقييم لصفوف  27.10.16 بداية اجتماعات 
28.10.16 احتفال خاص للمستشارة واملربية أمينة عمري مبناسبة حصولها على ترقية من وزارة املعارف.

علي  عايد  شرارة,  ايناس  الله,  عون  منال  املربني:  مبرافقة  قاسم  كفر  ذكرى  باحياء  يشاركون  10م  12ج+  12ب+  طالب   29.10.16
الصالح, عماد وموسى ويامن روك.

اللغة العبرية االستاذ هاني موسى. 31.10.16 زيارة مفتش 
31.10.16 اجتماع تلخيص انتخابات مجلس الطالب.

31.10.16 بداية مشروع التداخل االجتماعي للثاني عشر املوهوبني مبوضوع حقوق العامل بالتعاون مع جمعية ريان للتشغيل.
31.10.16 حملة أطرق الباب.



65 مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية – الناصرة

32

الثاني عشر بخصوص رحلة املبيت. 2.11.16 اجتماع ملربي 
الى  الطالبية  البعثات  فايزة خوري حول موضوع  الطالبتني سجود عباس وشهد عدوي واملربية  قناة مساواة مع  2.11.16 مقابلة في 

النمسا.
"סמינר  في  دراس��ي  مبؤمتر  املوهوبني  صفوف  مركزة  استيتة  اي��ات  واملربية  طه  فيصل  املربي  املدرسة  مدير  مشاركة   8.11.16

הקיבוצים" مبوضوع املوهوبني.
12أ في املدرسة مبرافقة املربية رنا أبو زيد. 9.11.16 لقاء بني وفد طالبي من مدينة موديعني وطالب 

الثاني عشر. 9.11.16 بداية دوري كرة القدم لصفوف 
12.11.16 توزيع الشهادات الشهرية.

التقييم لصفوف احلادي عشر. 14.11.16 بداية اجتماعات 
16.11.16 اجتماع هيئة تدريسية.

16.11.16 مشاركة مجموعة من الطالب في كونسيرت مبدينة عكا من تنظيم السفارة االمريكية, مبرافقة املربيات رضا سالمة ورمي 
فايد.

وميساء  حايك  ورسمية  موسى  عماد  املربني  مبرافقة  حولون  مدينة  في  املوهوبني  العاشر  لطالب  ابداعية  كتابة  ورشة   17.11.16
جحوش.

17.11.16 مسرحية "اخو اخته", عرضان لطالب احلادي عشر والثاني عشر في مركز محمود درويش.
الله. 20.11.16-19 رحلة املعلمني الى القدس ورام 

أ1 باشراف املربية فايزة خوري. 24.11.16 فعالية لبيع املأكوالت للثاني عشر 
الله لطالب العاشر. 24.11.16 برنامج زجل للزجال جمال حبيب 

25.11.16 مسرحية "فردا فردا", عرضان لطالب احلادي عشر والثاني عشر في مركز محمود درويش.
26.11.16 بداية برنامج "بيرح"- طالب جامعيون يدعمون مجموعة من طالب املدرسة تعليميا.

الله. 26.10.16 زيارة من نقابة املعلمني البريطانية الى املدرسة, مبرافقة االستاذ غامن حبيب 
30.11.16 لقاء تلفزيوني في القدس مع الطالبة خديجة سويدان واملربية فايزة خوري حول بعثة النمسا.

الثاني عشر ج3. 30.11.16 زيارة بيت املسن كعمل تطوعي لطالب 
الثاني عشر ب2. 2.12.16 زيارة الى دير صفورية كعمل تطوعي لطالب 

כדורי, مبرافقة املربني عماد موسى وأمني عباس. البينج بوجن في مدرسة  6.12.16 مشاركة في العاب 
الثاني عشر الى منطقة البحر امليت. 9.12.16-7 رحلة املبيت لطالب 

13.12.16 بداية دورات االسعاف االولي لطالب العاشر.
15.12.16 اعداد فيلم لطالب العاشر املوهوبني في مدينة حولون, مبرافقة املربي عماد موسى.

15.12.16 اجتماع هيئة تدريسية.
16.12.16 مسرحية "حادي القوافل", عرضان لطالب احلادي عشر والثاني عشر في مركز محمود درويش.

16.12.16 فعالية زراعة لطالب فرع الزراعة مبرافقة املربي زياد جحوش- مركز املوضوع.
23.12.16 يوم كيف لطالب املدرسة مبناسبة انتهاء الفصل االول.

23.12.16 غداء احتفالي ملعلمي املدرسة مبناسبة انتهاء الفصل االول.
الثاني. 9.1.17 بداية الفصل 

10.1.17 بداية االمتحانات الفصلية.
11.1.17 اضراب عام للجماهير العربية ضد هدم البيوت في قلنسوة.

12.1.17 بداية امتحانات الدبلوم.
12.1.17 اجتماع طاقم ادارة.

.2017 16.1.17 بداية امتحانات البجروت- شتاء 
19.1.17 كيميادة في التخنيون.

20.1.17 اجتماع ملركزي املواضيع.
20.1.17 اجتماع للمربني.

25.1.17 زيارة مفتش املدرسة السيد باسم عيادات, وتشكيل جلنة مرافقة داخلية لبحث أمور املدرسة.
27.1.17 اجتماع هيئة تدريسية.

التقييم لصفوف العاشرة. 30.1.17 بداية اجتماعات 
31.1.17 استضافة لوفد من السفارة االمريكية الى املدرسة, مبرافقة املربية رضا سالمة.

1.2.17 انتخاب جلنة أولياء امور الطالب, ورئيسها السيد عصام أبو سالم.
2.2.17 زيارة طالب بعثة النمسا وبعثة الواليات املتحدة الى مدرسة الياجور, مبرافقة املعلمة رضا سالمة.
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الثانية. 12م بالبطولة و12ج3 باملرتبة  7.2.17 نهائي دوري الثواني عشر وفوز 
14.2.17 مترين طوارئ للهزات االرضية بإشراف مركز االمن واألمان املربي صافي فالح.

18.2.17 توزيع الشهادات الفصلية.
20.2.17 اجتماع هيئة تدريسية لبحث طرق بديلة للتعليم.

اع��داد  من  عشر,  واحل���ادي  العاشر  صفوف  جلميع  الكحول  تاثير  حتت  والسياقه  امل��خ��درات  דרייב",  "סינמה  برنامج   21.2.17
املستشارة رائده حسن.

11أ+اام باليوم املفتوح في التخنيون. 22.2.17 مشاركة 
12م باليوم املفتوح في اجلامعة العبرية- القدس. 12أ1 +  22.2.17 مشاركة  

23.2.17 لقاء لطالب فرع االتصال في كلية اورانيم.
24.2.17 عرض ملسرحية "اثنان في تل ابيب" لصفوف احلادي عشر في مركز محمود درويش.

25.2.17 رحلة للمعلمني الى مدينة اخلليل.
28.2.17 زيارة مجموعة من صفوف احلادي عشر الى جامعة تل ابيب.

28.2.17 اجتماع طاقم ادارة.

1.3.17 بداية اسبوع الصحة.
1.3.17 جولة لطالب العاشر املوهوبني في مدينة الناصرة.

2.3.17-1 لقاء ملجموعة من طالب فرع االتصال في جفعات حبيبه ضمن برنامج "احلوار عبر السينما", مبرافقة املربية غدير زعبي- 
مركزة موضوع االتصال.

2.3.17 محاضرة من السيدة مرمي شلبي عن زرع االعضاء.
2.3.17 اجتماع ملربي العاشر واحلادي عشر.

الثاني عشر للتخرج. 2.3.17 بداية تصوير طالب 
أبو  املربني: أمني عباس, هبة  ايام, مبرافقة  اليهودي في واحة السالم لثالثة  العربي  اللقاء  7.3.17-5 مشاركة طالب احلادي عشر في 

أحمد وعايد علي الصالح- مركز التربية االجتماعية.
6.3.17 بداية البرنامج الصحي- النفسي من اعداد املستشارات رائدة حسن وملى بربور.

8.3.17 االحتفال بيوم املرأة العاملي.
10.3.17 برنامج التوجيه الدراسي لطالب املدرسة من قبل جمعية سنبدأ من اعداد املستشارات رائدة حسن وملى بربور.

10.3.17 بداية الزيارات الى املدارس االعدادية من قبل مستشارات املدرسة ومعلميها.
HackaDream, حتت اشراف املربي يامن روك. 10.3.17 مسابقة البرمجة 

13.3.17-12 مسابقات مناظرة "ديبيت" للحادي عشر املوهوبني في معهد وايزمن مبدينة رحوفوت, مبرافقة املربيات سالم خطيب 
وايات استيته- مركزة صفوف املوهوبني.

املربية غدير غميض. والذي تضمن عدة فعاليات:  املوضوع  العربية ومركزة  اللغة  اعداد طاقم  العربية من  اللغة  بداية اسبوع   13.3.17
وقفات ّصباحيّة, قراءات شعرّية, عرض رسومات, فقرات غنائية,  فّعاليّات عديدة محوسبة ومسابقات متنوعة, عروض مسرحيّة واختتم 

بيوم التراث. 
14.3.17 لقاء مع الكاتب محمد علي طه.

ميادة  زيد,  أبو  رنا  عابد,  عبير  املربيات:  مبرافقة  طمرة,  في  الكيمياء  مؤمتر  في  12أ  12م+  11م+  11أ+  الصفوف  مشاركة   14.3.17
هيب وايناس شيخ سليمان.

الله وفايزة  املربيات منال عون  املتوفرة فيها مبرافقة  الكهرباء والتعرف على مرافقها واملهن  الى شركة  12ب  12أ1 +  14.3.17 زيارة 
خوري واملستشارة رائدة حسن.

ثانوية بيت  التدخني والكحول في  لبناء قياديني مبوضوع منع  ببرنامج  العاشر واحلادي عشر   16.3.17 مشاركة مجموعة من طالب 
احلكمة مبرافقة املستشارات رائدة حسن وملى بربور.

16.3.17 لقاء مع الشاعر مروان مخول.
يافة  في  اجلماهيري  املركز  في  اقيم  وال��ذي  الفلسطينية  للجامعات  املهني  التوجيه  يوم  في  الطالب  من  مجموعة  مشاركة   16.3.17

الناصرة.
البيئة والزراعة شمل تنضيفات وبناء مقاعد في ساحة املدرسة.     17.3.17 برنامج لفرع 

في  فندق اجلولدن كراون  اقيم في  والذي    ,MUN املصّغر  املتحدة  االمم  لنموذج  برنامج  الطالب في  20.3.17 مشاركة مجموعة من 
الناصرة على مدار يومني, مبرافقة املعلمة بثينة بشارات.

21.3.17 االحتفال بيوم االم.
الثاني عشر الى منتزه تل القاضي. 22.3.17 رحلة الوداع لطالب 

22.3.17 جولة لطالب العاشر ج في تلفزيون مساواة مبرافقة املربني: صافي فالح, غدير زعبي وياسمني كتورة.
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65 23.3.17 اجتماع الهالي احلادي عشر املوهوبني.
23.3.17 امتحان جتريبي "הדמיה" لبجروت اللغة العبرية احملوسب.

11أ1 الى نقابة احملامني. 23.3.17 زيارة طالب 
23.3.17 اجتماع هيئة تدريسية شمل عرض مواهب للطالب واملعلمني.

24.3.17 مشاركة مجموعة من الطالب واملعلمني في ندوة تكرمي للكاتب الراحل رياض مصاروة.
מב"ר+ אתגר. 24.3.17 اجتماع ملعلمي صفوف 

variety في الوسط العربي. 24.3.17 زيارة السيدة سائدة زعبي يزبك , ممثلة جمعية 
25.3.17 امتحان القبول لصف املوهوبني.

البيئة مبرافقة املربية ايات استيته. 28.3.17 يوم نشاطات لطالب فرع 
29.3.17 يوم رياضي كبير جلميع طالب املدرسة ومعلميها وموظفيها في ملعب عيلوط, من اعداد طاقم التربية البدنية ومركز املوضوع 

املربي عماد موسى.
30.3.17 احياء ذكرى يوم االرض اخلالد من خالل قراءات شعرية وادبية وفنية واناشيد وطنية من قبل طالب املدرسة واملعلمني.

30.3.17 اجتماع ملربي العاشر واحلادي عشر.
31.3.17  اختتام برنامج "التعبير عن الذات وتطويرها من خالل الفنون" بالتعاون مع مركز الوان ومبرافقة املستشارة رائدة حسن.

3.4.17 يوم التداخل االجتماعي لطالب املدرسة, من اعداد املربية خولة قنانبة- مركزة التداخل االجتماعي واملربية ميادة هيب- مركزة 
مجلس الطالب.

4.4.17 بداية عطلة الربيع.
5.4.17 مقابلة تلفزيونية في القدس مع االعالمية ربى ورور مبشاركة املربية ايات استيته- مركزة صفوف املوهوبني والطالبة سلمى بصول.
20.4.17 امسية احتفالية لبرنامج HIGHTS وعرض االفكار االبداعية للطالبات: شهد عدوي, جنوى يونس, عدن سليمان وماريا ابو 

نصرة, مبرافقة املربني: رمي فايد, عمر سليمان وابراهيم يونس.     
24.4.17 ذكرى االسراء واملعراج.

فايزة  املربيات:  مبرافقة  املهني,  التوجيه  برنامج  ضمن  حيفا  جامعة  الى  12ج3  12ج+    + 12ب1   + 12أ1  الصفوف  زيارة   24.4.17
خوري, انعام دراوشة, ايناس شرارة ولينا صالح.

وأماني  الله  عون  منال  املربيات  مبرافقة  املهني,  التوجيه  برنامج  ضمن  أبيب  تل  جامعة  الى  12ب2  12ب+  الصفوف  زيارة   26.4.17
أبو أحمد.

11ج الى جامعة تل أبيب ضمن برنامج التوجيه املهني, مبرافقة املربيات غادة حلو وهدى زعبي. 27.4.17 زيارة الصفوف11ب1 + 
27.4.17 املبادرون الشباب يشاركون في معرض املنتجات في مجمع بيج فاشني, مبرافقة املعلمة رمي فايد

1.5.17 عيد العمال العاملي.
4.5.17 بداية امتحانات البجروت.

واملربية  موسى  عماد  املربي  مبرافقة  حولون,  مدينة   في  االبداعية  الكتابة  برنامج  املوهوبني  العاشر  الصف  طالب  مشاركة    4.5.17
رسمية حايك.

 9.5.17 مقابلة تلفزيونية في تلفزيون مساواة مع املربية ايات استيته- مركزة صفوف املوهوبني والطالب:  عدن سليمان, ورد عباس 
وميس عبد الله. 

9.5.17 اجتماع هيئة تدريسية.
وتطوير  وتثقيفه  اجليل  توعية  الى  يهدف  تربوي  ريادي  مشروع  وهو  االهالي.  امام  املدني  املجتمع  وعروض  امسيات  بداية   10.5.17

قدراته االبداعية والقيادية, وهو يعتبر وحدة بجروت خاصة في املدرسة وهو الوحيد في مدارس البالد.
12.5.17 بروفا حفل التخرج.

13.5.17 حفل تخرج الفوج ال 64 من طالب الثاني عشر, سيشمل تكرمي املربية واملستشارة أمينة عمري واملربي باسم سمارة.
17.5.17 رحلة املعلمني الى  "منتزه تل القاضي".

24.5.17 احتفال نهاية السنة للمعلمني في مدينة عكا.
מב"ר+ אתגר, تكرميا الجنازاتهم وعرض منتوجات فنية وابداعية.  25.5.17 أمسية احتفالية لصفوف املوهوبني وصفوف 

 .2017\2016 20.6.17 نهاية السنة الدراسية 
الثالث, تركزها املعلمة رمي فايد. 2.7.17 بداية دورات النصف 

2.7.17 سفر بعثة طالبية الى الواليات املتحدة االمريكية ضمن برنامج "friends forever", مبرافقة املربية فايزة خوري.
4.7.17 سفر بعثة طالبية الى النمسا ضمن برنامج "مخيم السالم" مبرافقة املربية غدير زعبي.

خطيب  سالم  استيته,  ايات  املربيات:  مبرافقة  املناظرة,  مسابقة  في  للمشاركة  افريقيا  جنوب  الى  الطالب  من  مجموعة  سفر   2.8.17
وغادة حلو.

أشرفت على اعداد هذا العدد من املجلة املربية رمي فايد.
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