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66
كل عام ونحن على موعد مع احلصاد ... بعد أن تعبنا واجتهدنا وسهرنا وأعطينا 

تأتي حلظات جمع الغالل فاذا هي وفيرة مباركة ...
ها هو موكب أخر من ام املدارس , املدرسة الثانوية البلدية اجلليل لينضم الى مواكب النور منطلقاً يشق طريقه بهمٍة 

ونشاط وعزم واراده.
في  مثيالتها  تنافسها  ال  تكاد  ومكانة  رهيبة  وامكانيات   واسع  تاريخ  لها  مدرسٍة  في  والستون  السادس  الفوج 

وسطنا العربي.
قدراتهم  صقل  في  بصمات  التعليمي  الصرح  لهذا  فكان  واملبدعون  الشعراء  واملفكرون,  األدب��اء  خ��رج  هنا  من 

وإبداعاتهم.
الواعد حتضروا لالنخراط في دائرٍة جديده من  الى املستقبل  املتطلعون بشغٍف  أيها  األع��زاء,  الطالب والطالبات 
دوائر حياتكم, أيها املتلهفون للعلم واملعرفة الساعون الى النجاح والتألق نشّد على اياديكم, ندعمكم ونشجعكم 

على اصراركم لكسب العلم حيثما كان. ذلك ان العلم سالح اولئك الذين يطمحون لنيل العال واملجد.
لقد حصلت مدرستكم هذا العام على 225 شهادة بجروت كاملة, وهذا يوازي %70 من مجمل الطالب املتقدمني, 

جناح نقدره ونثمنه عالياً.
كما حصلت مدرستكم على شهادة اجلودة والتميّز التنظيمي من  معهد املواصفات بحيث تعتبر املدرسة من أفضل 

املدارس ادارياً وتنظيمياً في الدولة باعتراف وزارة املعارف.
ناهيك عن زيادة االقبال على التسجيل للمدرسة خاصة لصفوف املوهوبني, اذ سيتم افتتاح صفني جديدين للصف 

العاشر في العام املقبل.
وقد حاز خمسة طالب من املدرسة على منحة ومتويل كامل من وزارة املعارف وجامعة تل أبيب للدراسة حتى 

نهاية اللقب األول, اضافة الى العديد من البرامج الالمنهجية في املدرسة.
لقد كان مللف التربية والتعليم املكانة األولى في سلم االولويات في بلدية الناصرة ونحن على هذا العهد ماضون 
نسعى بكل امكانياتنا املتاحة لتطوير مدارسنا وبناء مدارس جديدة حديثة عصرية متطورة تخدم األجيال القادمة 
وتتيح  للطالب فرص واسعه سواء في العملية التربية والتخصصات او في املنشآت واملرافق التي نقيمها في هذه 

املباني.
املعلمون واملعلمات احملترمني 

ألف حتية لكم أنتم صناع االبداع, املارون في رحلة التطوير والتأهيل والعطاء, الشامخون برسالتكم السامية منّد 
لكم املعاول للبناء واملناجل للحصاد ونعاونكم في جمع الغالل ما استطعنا لذلك سبيال...

دمتم ودام خيركم وعطاؤكم وسعيكم نحو مستقبل واعٍد يبشر باخلير والنجاح .

كنتم وما زلتم نبراساً يضيء العتمات سيروا ونحن معكم فطريقكم طريقنا نحو النور.

علي ّسالم 
رئيس بلدية الناصرة 

ام املدارس
في طريقها نحو النور
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مدير املدرسة
فيصل طه

اليوم  نرافق بفرح واعتزاز احبابنا األزاهر,  إحتفاالً  ببهجة إنهاء مرحلة الدراسة 
احلياة,  ش��ؤون  شتّى  ملواجهة  ال��واس��ع,  احلياة  فضاء  نحو  واإلن��ط��الق  الثانوية 
للتقدم واإلرتقاء علمياً ومهنياً واجتماعياً وإلى حتقيق الذات  وتطوير الشخصية.

امل��دارس",  "أُم  اإلنتقائية,  غير  الشعبية,  التعليمية  التربوية  القلعة  املدرسة  هذه 
هذه الدفيئة التي حضنت آالف اخلريجني, حتتضن وتخّرج اليوم مئات اخلريجني 

في فوجها السادس والستني, 329  من األزاهر, )205 طالبة و 124 طالب(, عدد مبارك قّل مثيله في مدارس البالد 
قاطبة. هذا الصرح  شَقّ طريقه وما زال نحو التميُّز واإلرتقاء وحتقيق اإلجنازات.

البالد, وهذا يوازي  األعلى من  مدارس  العدد  225 شهادة بجروت, وهو  املدينة  أهالي  املدرسة تهديكم وتهدي 
٧٠٪ من مجمل طالب الفوج السابق, وهذه النسبة هي األعلى في تاريخ املدرسة وبزيادة سبعة باملائة عن السنة 

املاضية,  إضافة إلى جناح كامل وبنسبة مائة باملائة من طالب صف مبار.  
نزف إليكم بشرى سارة  وذلك بحصول مدرستنا هذا العام على شهادة اجلودة والتميّز التنظيمي من قبل معهد 
املدرسة ودفعها نحو احلداثة  اداء وتطور  EFQM مما ساهم في  حتسني  اإلسرائيلي واألوروب��ي  املواصفات 

والتجدد دوماً.
اللقب األول في  حصل خمسة طالب من خريجي املدرسة على منحة  ومتويل كامل من وزارة املعارف لدراسة 

جامعة تل أبيب دون إحتساب عالمة البسيخومتري كشرط للقبول.
هذا إضافة للبرامج الالمنهجية العديدة واملتنوعة واملوثقة في هذه املجلة.

هذه اإلجنازات والفعاليات االجتماعية, التربوية والتعليمية التي تعج بها املدرسة هي ثمرة جهود مشتركة ومتفانية 
حلاملي الراية,  حاملي الرسالة التربوية, جميع معلمي املدرسة والعاملني فيها الذين حتّملوا وسهروا ويسهرون 
برغبة ومحبة خالصة على رعاية وجناح أبنائكم أبنائنا, لهم, لهؤالء العظماء, الُرسل كل التحية والتقدير.. نقول لهم 

شكراً.. شكراً. نقدر كذلك عطاء ودعم بلدية الناصرة وجهودها لرفع اسم املدرسة عاليا.
من عتق وعراقة هذا الصرح التربوي التعليمي الوطني واإلنساني نوّجه رسالتنا ألهل البلد رسالة احملبة وفقط 
باحملبة نرتقي إنسانياً, باحملبة نحقق األمن واألمان, ننبذ العنف بكل اشكاله, نعمق القيم االنسانية السمحة بعيدا 

عن االنغالق والتعصب والِفَت.
علينا احترام اآلخر واعتماد  ثقافة احلوار املُجدي واإلصغاء  للغير حتى النهاية. 

الكرمي,  اسمه  التعليمية  القرية  وال��ذي حتمل هذه  زياد  توفيق  الذكر  اوصانا خالد  بالكو على بعض, هكذا  دي��روا 
ديروا بالكو على البلد رغم اإلختالف في اآلراء واألفكار واالنتماءات السياسية الطائفية واإلختالف في األماكن 

واحلارات واألجيال, فاإلختالف والتنوع يثري احملبة والسلم األهلي.
 ثلثا اخلريجني هن بناتنا, رسالتنا لألهل إدعموهن وادفعوهن للعلم والعمل الشريف واإلستقاللية, فهن الواعدات  

القادرات غير القاصرات, هَنّ احلرائر, أحيطوهن باحملبة واإلحترام. 

طالباتنا, طالبنا األحّباء, مبارك  هذا اإلحتفال, هذه اإلنطالقة, حافظوا على ما اكتسبتم من معرفة وعلم 
وتربية وقَيم من معلميكم, من مدرستكم, مدرستنا, اذكرونا باخلير... والسالم.

رسالتنا احملبة... 
وفقط باحملبة نرتقي إنسانيًا
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66 اجناز يرفع الرأس
 نتائج مشّرفة في امتحانات البجروت وهي األعلى في تاريخ املدرسة

تشير نتائج البجروت لطالب املدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية في الناصرة الذين تخرجوا 
اخيرا في العام 2017, الى استمرار ارتفاع نسبة احلاصلني على شهادة بجروت كاملة,

والتي جتاوزت ال� %70 من طالب الثاني عشر )225 شهادة من أصل 319 طالب(
وهي النسبة األعلى في تاريخ املدرسة. هذا االجناز التعليمي الكبير

يثير اعتزاز املدرسة ومدينة الناصرة والوسط العربي والهيئة التدريسية
وطاقم العاملني في املدرسة, ونشكر دعم البلدية للمدرسة في كل

ما يلزم لتطوير عملية التربية والتعليم.

مبارك لنا وللناصرة هذا االجناز

EFQM   شهادة اجلودة والتمّيز التنظيمي

حصلت املدرسة على شهادة اجلودة والتميز التنظيمي من معهد املواصفات اإلسرائيلي 
ووزارة  االسرائيلي  املواصفات  معهد  من  فاحصة  جلنة  زي��ارة  بعد  وذل��ك  واألوروب���ي, 

املعارف للمدرسة وفحص دقيق لعمل املدرسة في عدة مجاالت. 
وتعتبر هذه الشهادة ثمرة عمل دام سنتني قام به طواقم التحسني برئاسة كل من املربني: 
انعام عزايزة, رنان ابو احمد, يامن روك, رنني خوري وعرين خمايسي, ومركزة 

املشروع املربية رمي فايد.
املشروع  اجن��اح  على  عمل  من  وجلميع  املدرسة  في  االدارة  لطاقم  والتقدير  الشكر  كل 
وللهيئة التدريسية والعاملني في املدرسة ملساهمتهم ودعمهم للمشروع الذي يهدف الى 

رفع مكانة املدرسة ودفعها نحو التميز دوما.
يضاف هذا االجناز الى سلسلة االجنازات السابقة للمدرسة واجلوائز التي حصلت عليها.
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تتعاقب السنون وأفواج اثر أفواج تسابق الرياح متخّرجة من صرحنا التعليمي والتربوي 
هذا- من أم املدارس, مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية الناصرة- لتستقبل احلياة 

العريضة من أوسع أبوابها. 
مرحى وألف مرحى خلريجي هذا الفوج- السادس والستني.

كاالشجار  واالب��اء  العز  شموخ  شامخة  مرفوعة  وهامات  ب��رؤوس  اآلن  تتخّرجون  أنتم 
الباسقة معتزين مبدرستكم- بيتكم- الذي رعاكم وسهر الليالي الطوال على راحتكم خالل 

سنني ثالث خلت. كل غرفة وفناء ورواق ومختبر وساحة وملعب وحتى كل حجر من املدرسة يوّدعكم وتودعونه, 
العلم واملعرفة والتربية واألخالق اإلنسانية واحملبة  التجربة اإلنسانية من  غارسني في عقولكم ونفوسكم عصارة 
اخلالصة واالحتواء الدافئ والسكينة النفسية التي عمدناكم بها.. علّنا اوصلنا األمانة. سيروا على بركة الله وهديه 
وليكن علمكم وسلوككم دائما مرآة ملا قدمته مدرستكم لكم من تربية وتعليم. وصيّتي لكم: ال تنسوا التسلّح مبفاهيم 
الى  النبراس  فهي  فيكم...  زرعناها  التي  املفاهيم  هذه  ه��و...  كما  االخر  وتقبّل  والتعّددية  والتسامح  واالخ��اء  احملبة 
إبراهيم  النابلسي  الشاعر  مع  ننشد  تعالوا  وأخيرا  اإلنسانية.  واحلضارة  والرفعة  التقدم  نحو  مبجتمعنا  االرتقاء 

طوقان )1905 - 1941( من قصيدة "كفكف دموعك" التي ألقيت في كلية النجاح في نابلس عام 1928: 

كلمة وداع ... من أجل اللقاء

الكبيــــُر  ــُل  ـــ األمـــ ــَك  ـــ ذلـــ أنـــتـــْم  الـــلـــِه,  بــعــون  ســـيـــروا 
دوُر!  الُصّ تلك  تباركت  ــدوُر,  الــُصّ صفت  فقد  سيروا 

 * *** *
ـــــــــــْن  ْـــــُر الــُسّ ــتــكــم خلــيــر بــالدكــم خــيــــــ ســـــــــــيــروا فــســـــَنّ
ــي َقــــَرْن  ـــاؤَل فـــ ـــفــــ ــف والـــَتّ ـــ ــآل ــت ة وال ــــوَدّ ـــُدّوا املـــــ ــــ شــــ
ال خـــوف إْن قـــام الــبــنــاُء عــلــى الــفــضــيــلــة وارتـــكـــْن

 * *** *
ـــــكـــــم أمـــــــُل الـــغـــِد  ــــاب وقــــــل ســــالمــــاً إَنّ ــــب ــــَشّ حـــــــِيّ ال
ــى دفــــع األثـــيـــــــم املــعــتــدي  ـــْت عــزائــمـــــكــْم عــلـــ ــــ صـــَحّ
ــم يـــــــداً تـــعـــلـــو عـــلـــى أقـــــــوى يـــِد  ـــ ـــ ـــ ــك و الــــلــــُه مـــــــَدّ ل
ـــدي  الـــَنّ هــــُر  الــــَزّ ّـــُه  ـــبـــاَب كـــأنــــ ـــَشّ ال لـــك  وطـــنـــي أزّف 
يـــعـــقـــِد لــــــم  وإْن  يــــــومــــــاً  ــــه  لـــــ ثـــــمـــــٍر  ــــن  مـــــ بــــــد  ال 

 * *** *
احلسْن  اخللُق  روحــُه  و  حيُح,  الَصّ العلُم  ريحانُه 
ــْن  ـــَك مــرتــهـــ الـــقـــلـــَب يـــا وطـــنـــي بـــحـــِبّ وطـــنـــي, وان 
ــفــْرَت مبـــا يــريـــــــــــُد لـــــــــــَك اطــمــأْن ـــ ال يـــــطــمــئــُنّ فـــــــإْن ظـــ

االستاذ خالد صبحي الزعبي
نائب املدير

نتقدم بأحّر التهاني والتبريكات
للمعلمة ايناس شرارة

لحصولها على اللقب الثاني
من كلية سخنين في موضوع ادارة مؤسسات تربوية

مبارك والى األمام
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66 أسعد الله مساءكم – مساء معّطر بأجمل الرياحني وعبق الياسمني, مساء تألألت 
النجوم في سمائه وسطعت من نور وجوه احلاضرين, وازدان هذا الصرح العلمّي 

بخريجيه طالب الصفوف الثانية عشرة وضيوفه احملترمني.
    يقول اإلمام علّي بن أبي طالب كّرم الله وجهه: 

             ما الفضل إاّل ألهل العلم إّنهم             على الهدى ملن استهدى أداّلء    

ها نحن اليوم نقف أمامكم مرتدين بردة التخرج, بردة النجاح والتفوق, بردة نسجناها بأنامل اجلد والكفاح 
ورّصعنا وشاحها بجواهر األخالق وجمان احلياء.

حضرنا اليوم وكّل واحد منا تختلجه مشاعر ممزوجة ما بني احلزن والفرح, فها هي النواقيس تدق معلنة وقت 
الرحيل, فيتأجج الفؤاد ويفيض حزًنا وأملا لفراق أحبّتنا من معلمني وطالب جمعتنا بهم أجمل املواقف وأرقى 

املشاعر. نبكي ذكريات جميلة كانت لنا بني جدران مدرستنا األبيّة وأروقتها البهيّة, وباملقابل تغزو مشاعر الفرح 
قلوبنا فتبهجها بحضور أحبتنا ومشاطرتهم لنا هذا اليوم العظيم يوم تخرجنا, وفيه نفتح صفحة جديدة من 

كتاب حياتنا تتميز باالستقالليّة والعصاميّة.

أعزائي احلضور,
قيل: "إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمًحا, وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة, وإذا أردت أن 

تزرع ملئة سنة فازرع إنسانا".
وها أنا اليوم أقف إجالال وإكراما ملدير مدرستنا األستاذ فيصل طه, ومعلمّي األفاضل الذين غرسوا في نفوسنا 

قيًما أخالقية وتربوّية عظيمة لنجعلها نهج حياتنا, فعلّمونا أاّل ننهى عن خلق ونأتي مبثله, فعار علينا إذا فعلنا 
عظيم. وأخبرونا أن العلماء هم مصابيح األرض وخلفاء األنبياء فجعلونا ننهل من ينابيع العلم واملعرفة.

  فمن هذا املنبر نرسل أنا وزمالئي لكم أجمل باقات الشكر والعرفان مزينة بأروع كلمات التقدير والثناء. 
نشكركم, ونثّمن غاليا ما بذلتموه من جهود وعمل دؤوب لتوفروا لنا بيئة تربوية وتعليمية صحية لتكون أرضا 

خصبة لتقدمنا وتطورنا.

دمتم لنا خير قدوة ودام عطاؤكم. 
أما أنتم زمالئي اخلريجني, هنيئا لي ولكم هذا التخرج الذي لم نصل إليه بسهولة, فقد كان طريقنا مشوبا 
باملتاعب واملصاعب لكنّه لم يخُل من اللهو واملرح. فكما قيل ال ميكن الوصول الى الورد اال مرورا بالشوك.

تعبنا واجتهدنا آملني أن يعطينا رب العرش ما يرضينا.
وختاما ال يسعني في هذا املوقف إاّل أن أرجو من الله أن ينير دربكم بالنجاح والتميز وأن تكونوا خير سند 

وأجمل وسام فخر لبلدنا وأّمتنا.

دمتم بصحة وعافية 
غيداء بياطرة

كلمة اخلريجني
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ايها احلفل الكرمي
مدرستي واهل بلدي وعائلتي الكرمية

احلياة  دروب  مصابيح  أول��ى  داعمة,  وكلمة  محب  قلب  كل  مع  املساء,  ه��ذا  لنا  ينير 
الساقني  ونطلق  عاليا  الهامة  نرفع  جديدا,  آخر  ونستقبل  عزيزا  عهدا  نودع  العملية. 
لنعدو خلف موكب العلم والنجاح, ذخيرتنا الطموح  واألمل, اجلد والصالح, ال نبتغي 

من العمر اال الفوز مبرتبة العلم الشريف والعمل الرفيع, نلوح باحملبة والثناء صوب هذه املدرسة التي حضنتنا بكل 
حب وعلم, وجعلت منا عقوال تفكر وتبحث, وقلوبا ال تعرف اال الوفاء لهذا البلد الذي نحن منه وله.

أحبتي اخلريجني واخلريجات, لكم مني أسمى األمنيات بغد واعد ومستقبل زاهر. مدرستي, بادارتها ومعلميها, 
اشكركم على كل ما قدمتموه لنا وامتنى ان تظل مدرسة اجلليل, أم املدارس وفخرها. 

أهلي, أحبكم وأعدكم أني سأكون عند حسن ظنكم وسأكون انا وزمالئي جيل املستقبل الذي سيرفع راية النهضة 
واالجناز.

دمتم لنا وكل عام ونحن بخير.
عبد الله مرعي 
رئيس مجلس الطالب 

كلمة رئيس مجلس الطالب

بروفيسور عدي أبو النصر

خريج مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية
ولد البروفسور عدي أبو النصر في قرية يافة الناصرة وله أخ وأخت. تلقى 
الثانوي في  تعليمه  أكمل  ثم  القرية ومن  االبتدائي واالع��دادي في  تعليمه 

الناصرة وتخّرج من املدرسة الثانوية البلدية عام 1983.
في  والرياضيات  الفيزياء  األول ميوضوع  للقب  االكادميية  أنهى دراسته 
اجلامعة العبرية في القدس. من ثم تابع دراسته للقب الثاني والثالث في 
بعد  ما  دراسته  تابع  القدس.  في  العبرية  اجلامعة  في  الفيزياء  موضوع 

الدكتوراة في كالفورنيا, إجنلترا وأملانيا. 
بدأ عمله كباحث ومحاضر في معهد التخنيون للعلوم التطبيقية عام 1998 
الفلكية. وهو حاصل على درجة بروفيسور من معهد  الفيزياء  مبوضوع 

التخنيون للعلوم التطبيقية.   
استخدام  موضوع  في  الدكتوراة  لقب  وأنهت  كصيدالنية  تعمل  خ��ازن,  مرام  د.  السيّدة  من  متزّوج 

االدوية في املجتمع العربي. لهما توأم نورا وغسان بعمر العاشرة.  

نهنئه على إنجازاته العلمية ونتمنى له المزيد من العطاء والتمّيز في 

مسيرته المهنية والعلمية
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66 تهنئة عطرة

للطالبة رغد خطيب )الثاني عشر م- موهوبين(

لتمّيزها في كتابة وظيفة انهاء بمستوى خمس وحدات في موضوع األدب العربي

للطالبة هديل زعرورة )الثاني عشر ب1(

لتمّيزها في كتابة وظيفة انهاء بمستوى خمس وحدات في موضوع البيولوجيا

للطالب أمير بربور  )الثاني عشر أ (

لتمّيزه في موضوع الموسيقى بمستوى خمس وحدات تعليمية

للطالب أمجد شحادة )الثاني عشر أ(

لتمّيزه في برنامج تعليمي قطري بمستوى خمس وحدات تعليمية بموضوع الرياضيات

للطالب سليم بشر )الثاني عشر ب1(

لحفظه القرآن الكريم 

للطالب أحمد صوالحة )الثاني عشر أ1(

لتمّيزه في مجال التصوير ومواكبته بحرفّية كافة برامج المدرسة

وتفّوقه في مسابقات التصوير الفوتوغرافي

للطالب محمد أبو زينة )الثاني عشر ج(

لحصوله على المرتبة األولى في بطولة إسرائيل للمالكمة

ولحصوله على المرتبة الثالثة في بطولة روسيا للمالكمة

للطالب قاسم سندياني )الثاني عشر أ(

ولحصوله على المرتبة األولى في سباق الناصرة- 5000م

للطالب أسعد عبد الخالق )الثاني عشر ب1(

لحصوله على المرتبة الثانية في سباق الناصرة- 5000م

إضافة الى انجازات  أخرى في مجال المالكمة

 نتمنى لكم المزيد من التألق واالنجازات
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أحيت املدرسة الذكرى ال42 ليوم االرض اخلالد بأجواء خاصة 
أح��واض  تنظيف  تخلل  ال��ذي  والبيئة",  األرض  "أس��ب��وع  ضمن 
كلمات  االسبوع  هذا  ضم  كما  ونباتات.  اشجار  زراع��ة  املدرسة, 
صباحية وقراءات شعرية للطالب واملعلمني وفعاليات تثقيفية في 

الصفوف وأختتم ببناء حائط أخضر.
أش���رف ع��ل��ى امل��ش��روع ك��ل م��ن امل��رب��ني: زيـــاد جــحــوش, عرين 
وميادة  يوسف  مفيد  عابد,  عبير  د.  استيته,  ايات  خمايسي, 

هيب, بالتعاون مع جميع معلّمي وعاملي وطالب املدرسة.    

أسبوع األرض والبيئة
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66
أسبوع  م��دار  وعلى  ال��تّ��وال��ي,  على  الثّالثة  للّسنة 
كامل, نّظم طاقم تدريس اللّغة العربيّة في مدرسة 
النّاصرة  في  البلدّية  التّجريبيّة  الثّانوّية  اجلليل 
برنامج  ضمن  متنّوعة  ونشاطات  غنيّة  فّعاليّات 
أس��ب��وع ال��لّ��غ��ة ال��ع��رب��يّ��ة, مب���ب���ادرة امل��رّب��ي��ة غدير 

غّميض مرّكزة موضوع اللّغة العربّية. 
ض���ّم ه���ذا األس��ب��وع ف��ّع��ال��يّ��ات ع��دي��دة وم��ت��ن��ّوع��ة, 
اس��ت��ه��لّ��ت ب��ال��وق��ف��ات ال��ّص��ب��اح��يّ��ة, ت��ولّ��ى ال��ّط��ال��ب 
العربيّة  ال��لّ��غ��ة  ع��ن  كلمات  تخلّلها  وق��د  عرافتها, 
شعرّية  وق���راءات  ال��ّض��اد,  لغة  في  قيل  ما  وأجمل 

وكتابات إبداعيّة متنّوعة وعرض رسومات. 
كما تضّمن هذا األسبوع فّعاليّات عديدة محوسبة 
الّصفوف,  ومسابقات متنّوعة. شارك فيها معظم 
مّما أذكى روح احلماس لدى الّطاّلب وسط أجواء 
وإبداعاتهم  الّطاّلب  مواهب  كشفت  والّتي  بهيجة, 
وغناء  ورس��م  وأدب  شعر  من  عديدة  مجاالت  في 

ورقص ومتثيل وغيرها.
األساتذة:  العربيّة  اللّغة  معلّمو  األسبوع  هذا  أع��ّد 
ظاهر,  منى  غــّمــيــض,  غــديــر  عــرابــي,  مصطفى 
ملى  غّميض,  رنــا  غنيم,  قمر  جــّحــوش,  ميساء 

مرجّية زهر, سهام عمري, رنا أبو زيد.

أسبوع الّلغة العربّية وفّعالّياته الغنّية 

كما مّت خالل هذا األسبوع لقاء ثقافّي وأدبّي, مغاير ومثير للّطاّلب 
بالكاتب والقاّص محّمد نّفاع على أرض قرية الّسموعي املهّجرة, 
في  املدرجة  الّسموعّي"  "مختار  قّصته  ملعايشة 

منهاج اللّغة العربيّة. 
هذا التّواصل والتّفاعل احلّي واملباشر بني الكاتب 
املعنى  ج��وه��ر  ه��و  وال���ّط���اّلب,  وال��ق��ّص��ة  واألرض 
يساهم  وهو  التّربوّية.  التّعليميّة  للعمليّة  احلقيقّي 
وتاريخنا  تراثنا  ورب��ط  الّسامية  القيَم  تذويت  في 

بكرامتنا وانتمائنا وإنسانيّتنا. 
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متيّز هذا العام بالعديد من البرامج الالمنهاجية وبرامج االثراء لصفوف املوهوبني 
في املدرسة, حتت اشراف املربية ايات استيتة- مركزة صفوف املوهوبني ومربية 
عشر  والثاني  عشر  احل���ادي  املوهوبني  صفوف  وم��رب��ي  املوهوبني  عاشر  ص��ف 

الزمالء عماد موسى وسالم خطيب. نعرض لكم ملّخص هذه البرامج:
مربي  مبرافقة  حيفا,  جامعة  في  العلوم"  "ليل  برنامج  في  املشاركة   

الصفوف: 
خطيب  ســالم  املعلمه  مــوســى,  عــمــاد  االســتــاذ  استيتة,  ايـــات  املعلمه 

ومعلمة الكيمياء د. عبير عابد.
تل  ف��ي  للمسرح  اإلب��داع��ي��ة  باملنصة  املوهوبني  العاشر  ط��الب  اش��ت��راك   
جمهور  أم��ام  مسرحيتهم  بعرض  قاموا  وقد  "הבימה"  مسرح  ابيب- 
كبير من الطالب ومفتشني ومدراء من قسم املوهوبني من وزاره املعارف. 

 زيارة طالب العاشر والثاني عشر املوهوبني ملصنع טבע والتي تخللت 
ايــات  املربيات  مبرافقة  املصنع,  ف��ي  وج��ول��ة  محاضرات  علمية,  جت��ارب 

استيتة وسالم خطيب ومعلمة الكيمياء د. عبير عابد. 
وزارة  مصادقة  بعد  وذل��ك  املوهوبني,  للطالب  موسيقى  غرفة  افتتاح   
التربية والتعليم على املبادرة التربوية التي قّدمت للعام الدراسي -2017
املوهوبني  الطالب  املوسيقى- مشروع مشترك جلميع  أنغام  2018 وهي 

واملتميزين في مدينة الناصرة كما تخدم جميع طالب املدرسة.
 املشاركة في برامج املناظرة والMUN محليا وعامليا. 

"מעל"ה-  ببرنامج  امل��وه��وب��ني  ال��ع��اش��ر  م��ن  أرب��ع��ة ط��الب  م��ش��ارك��ة   
מצטיינים ערבים למדע והנדסה" التابع ملعهد وايزمن. الطالب 

هم: بشار عمري, بيان يحيى, فادي حجة وفهيم خمايسي.
 قبول خمسة طالب من العاشر املوهوبني لتعلم موضوع احلاسوب في 
يزن  حجة,  فــادي  ه��م:  الطالب  "אתגר".  برنامج  ضمن  حيفا  جامعة 
وارشاد  بربور, مبرافقة  وأماني  بربور  اميان  فاهوم,  إبراهيم  عثمان, 

معلم موضوع احلاسوب املربي مقداد علي الصالح. 
اثراء مبجاالت مختلفة: دورة موسيقى مع األستاذ موفق عبد   دورات 
الفتاح, دورة شطرجن مع األستاذ بهيج عويد, دورة فنون مع املعلمة نور 
إبراهيم واملعلمة جمانة زعبي ودورة تصوير مع األستاذ جمال كيوان.

حولون  مدينة  في  الסינמטק  في  لالبداع  السينما  مبنصة  مشاركة   
ابيب,  ت��ل  مدينة  ف��ي  الסינמטק  ف��ي  وع��رض��ه  "ل��وي��ن..."  فيلم  وإن��ت��اج 
الفيلم من اخراج املخرج هشام سليمان ومتثيل وسيناريو طالب العاشر 

وآخرين.

برامج االثراء لصفوف املوهوبني
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662017/2018 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

الثاني عشر " أ 1"
بيوتكنولوجيا

الثاني عشر  " أ2"
بيولوجيا، حسابات

علوم البيئة

حور سمير أبو ربيع
ليان محمد أبو ربيع

وجد عماد النمرات
سيرين ابراهيم أنصاري

أمير رؤوف بربور
مودة سعيد حاج عيسى

مي ادهم دراوشة
منار سمير زعبي

ملك مروان سعدي
قاسم خليل سندياني

وهب شوكت سيالوي
أمجد محمد شحادة

مرح ماهر شحادة
ناصر هاني شحادة

ماريا أمجد شيخ خليل
نوران أحمد صالح
سجود لؤي عباس

ميس جمال عبد القادر
أسيل جمال عرابية

حال اياد عمري
جواد رائف غريب
بكر فادي غزاوي
كيان ماهر كيوان

زينب محمود مصاروة
ملك يوسف مصلح

بيان محمد جنم
رمي رايق هريش
أية بنيامني يزبك

جنوى إبراهيم يونس

املربية: سهام عمري املربية: ميادة  هيب

مي زياد أبو حريري
قمر عبد الله أبو عياش 

امل عمر بكر 
بيان علي حامد 

اسيل طارق حسن 
شيراز توفيق حمودة 

تيماء محمد خالدي 
جياد معمر خطيب 

فاطمة محمد زعبي 
حامد محمد سليمان 

محمد سمير سليمان 
نور خالد سندياني 

خديجة هشام سويدان 
مهند اسامة سويدان 

عدن ميسرة سيالوي 
علي شوقي شهاب 

جوان محي الدين صالح 
آية فادي صبيحات 

احمد سامر صواحلة
سارة إبراهيم عباس 

دميا سامر عبد الفتاح 
طارق عدنان عبد الهادي 

آية هشام عثامنة 
عمر مجدي عفيفي 

دنيا رائد علي ناصر 
آية عزمي عمر 

ماريا عامر عواودة 
فاطمة احمد عوايسة 

دنيا شوقي عيادي 
يامن محمد محروم 
عبد الله امين مرعي 

رحيق سمير  مصاروة 
عدن مازن مناع 

فردوس عصام نخاش 
محمود قاسم نخاش 

ملك عامر نخاش 

سميرة امين أبو النعاج
ملا برهان أبو تايه

براء شوقي أبو راس
ملك حازم أبو غزال
علي عماد أبو قنديل

شيماء محمود زطمة
اسيل يوسف أستيتة
آية ابراهيم احلريري

نورة هاني حربجي
يعقوب أيوب حريري

يعقوب رضوان حريري
نور الهدى حافظ حسني

يزن محمد حواري
ياسمني طه خطاب

حبيب الله صالح الدين سعدي
نادين باسم سالمة

رغد اسامة سيالوي
استبرق شادي صبيحات

محمد كمال عزيزي
سجى جمال عوض

احمد كمال الدين كالوتي
مقداد سعيد مرة

امير هاني مرداوي
آالء عبد القادرمصاروة
فاطمة محمود مصري

عمر طاهر ملحم
رمي محمد موعد

ميسليارعاطف جنم
رواد  اسماعيل بخاري

والء محمد يزبك
شذا حرب يونس

املربية: نادرة لوباني
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وعددهم  329 طالبًا    )205 طالبة  و  124 طالب(
الثاني عشر "م"

"املوهوبون"

الثاني عشر "ب2"
علوم  وتكنولوجيا

املربية - منار أبو ليلاملربية - سالم خطيب

اسيل علي أبو جبل - كيمياء , الكترونيكا
عدن قاسم أبو ربيع  - الكترونيكا, فيزياء, علوم احلاسوب

ماريا هشام أبو نصرة - كيمياء , الكترونيكا, فيزياء, علوم احلاسوب
جونةتوفيق أستيتة - كيمياء , الكترونيكا, فيزياء

- كيمياء , الكترونيكا, علوم البيئة غيداء حسني بياطرة 
رغد خالد خطيب - كيمياء , الكترونيكا, فيزياء

شيماء حازم خطيب - الكترونيكا, فيزياء
مرح محمود دخان - كيمياء , الكترونيكا, علوم احلاسوب
اسراء عمر رحال - بيولوجيا, بيوتكنولوجيا, علوم البيئة
عدن عمر سليمان - الكترونيكا, فيزياء, علوم احلاسوب

شهد هشام عدوي - كيمياء , فيزياء, علوم احلاسوب
نضال عدوان كرمي - الكترونيكا

حال سعيد مصطفى - كيمياء , فيزياء, علوم البيئة
جمان يوسف نعرة - كيمياء , الكترونيكا, فيزياء

عادل عماد الدين أبو اسعد
مرمي ناصر أبو حالوة

ندين وليد أبو شهاب
عبد املهيمن حامت أبو نصرة

براءة عمر احمد
مرح نايف اغبارية

مهدي ناصر بصول
عدن رائد بيرقدار

محمد ناظم جبارين
حال امين حامد

فاروق عامر حربجي
مجد سامي حسن

بسيم صالح حمودة
اسماء اديب خرمة

عبد الله أكرم شبانة
ندى سعيد شحادة

رغد صالح شيخ سليمان
رزان عامر عطية
غزل محمد عطية

رؤى جمال محروم
وئام  وفيقة علي مصلح

خالد معمر يونس
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66 الثاني عشر "ج1"
علوم  البيئة

الثاني عشر "ب"
علوم  البيئة ،

اتصال  جماهيري

الثاني عشر "ب1"
ادارة  اعمال 

نبيل حبيب إبراهيم
عبد الله ضياء الدين أبو احمد

كرستني ماهر أبو ربيع
بحري رياض أبو شهلة
نورس سليم أبو صالح

عربية غسان بحور
سليم محمود بشر

رغد ماهر حامد
محمد نبيل حامد

اسيل فرج خطاب
حال فتحي زعبي

سندس وسام زعبي
هديل زياد زعرورة

يسر نعمة سعد
روزان ماجد سعدي

نايف احمد سلطي
محمد سعيد سليمان

يزن اياد سليمان
هبة هشام طاطور

شيماء ماهر عبد اجلواد
اسعد عامر عبد اخلالق

براءة امجد عبد الله
سوار إبراهيم عبد الهادي

اكرام خالد عودة
بالل نائل عودة الله

نور محمد عوض
محمد سالم غزاوي

امين محمد فالح
زكريا فتحي قويدر
باسل خالد محروم

وسام كمال محروم
احمد هاني مرداوي

سيرين جمال مصاروة
خديجة محمد هاشم

محمد عامر هبرات
إسماعيل عبد الرحمن واكد

ياسمني اياد واكد

آدم خليل أبو احمد
هديل رياض أبو حامد

نرمني سليمان أبو عبيد
يزن احمد أبو نصرة

احمد علي أستيتة
شيرين فواز السيخ

هبة غصوب حسيني
آية كرم حمودة زعبي

عمر سليمان خطيب
دميا متيم زعبي

اسماء احمد سعدي
عبد القادر ماجد سعدي

شادن سيزار عبد اجلواد
روان عبد الرحمن عبد النبي

أحمد فرج علي موسى
دميا فهد غزاوي

آية رايق فاخوري
عروة ناصر فاهوم

سوار عبد احلميد قبالوي
هديل احمد قبالوي

ابتسام محمد قويدر
مرمي اسامة قويدر

عمر محمد كليب
رماء فؤاد مصاروة

وليد عالء هواري
ياسر خالد أبو ناصر

طيبة اسماعيل سلطي
شهاب محمد سعدي

حال رائف سرحان

آية سهيل إبراهيم
سوار منذر أبو تايه
اياد عمار أبو رحال

شهد عدنان أبو قرطومة
تيماء جمال احمد

يزن نائل احمد
نهاوند فريد اشتيوي

غيداء توفيق حامد
مرمي امين حسن

عدن حسني حسيني
محمد اسماعيل خرمة

مرمي محمود دياب
هيا عرفات سعدي

حياة رافت سيالوي
عرين خالد صالح

نغم عيد طه
منتصر هاني عبد القادر

عالء امير عالء الدين
عدن سامي علوش
ندمي سعيد عمري

ريان جودت قاسم
حذيفة يعقوب قويدر

فاطمة عامر الشني
دميا لؤي مصري

محمد احمد مصلح
نور الدين عصام موعد
محمد محمود نبريسي

روزن هشام جنم
منتهى يحيى منر

حالل وليد هواري
هيا عامر هواري

املربية: ميسون أبو أسعداملربية: اميان فاهوماملربية: هدى   كناعنة
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الثاني عشر "ج"
علم االحياء 

الثاني عشر "ج2"
جغرافيا

الثاني عشر "ج3"

جغرافيا

املربية: غادة  مييني  املربية: قمر غنيم املربي: رؤوف بربور

محمد صبيح أبو زينة
هديل مصطفى أبو ناصر

محمد سامر احمد
وفاء سالم بصول
عمار ياسر بيطار

جنى عمر حسن
شروق سيف حسيني

تسنيم عامر حشمة
طارق غسان حمدان

صهيب سليم حمودة زعبي
دانا عماد خطبا

رؤى وليد دخان
محمد فؤاد زعبي

نانسي ابراهيم زينة
جهاد امني سيالوي

فاطمة شوكت سيالوي
وئام عبد الكرمي سيالوي

محمد رايق شحود
رغد وليد صالح

محمد ياسرصالح
حنني احمد عبد اخلالق

سليمان سالم عبد اخلالق
محمد غامن عبد اخلالق

محمد ماهرعثمان
بهاء الدين عمر عالءالدين

يارا خالد علي طه
ريان اسامةعودة

مرام مهدي غنومة
كيان وليد فالح

فاطمة فوزي محمود
محمد عمرمغاربة
راضية علي موعد
احمد طالل جنار

راضية كمال جنار
نورس عمر هريش
اسراء معاد يوسف

محمد عوني أبو جوهر
نتالي سليمان أبو ناصر

محمد نائل أبو منر
كيان مهند ارشيد

فاطمة حسام اسعيفان
اسراء بالل أزهري

بشارة نبيل بطحيش
رواء محمود بقلي

هديل خالد حامد
هديل هاني حجيرات
رسل عدوان حسيني

عدن ربحي حواري
شيماء هاني خليل

منتصر محمد دهامشة
شيماء سامي زغايرة

جعفر عز الدين سعدي
سجى اسامة سعدي
شيماء هشام سعدي

عرين خليل سعيد
جوانة سليم سليمان

طارق زياد سليمان
اسراء هشام سيدي

بيان عمران طه
اميرة عبد الرحمن عبدالله

احمد سامي عبد الهادي
أماني مراد عودة

بيان محمود غزال
زينب موفق غنومة

اسراء رائف فاخوري
محمد خالد فرعوني

فاطمة خليل قاسم
فاطمة رشيد قب

احمد سعيد قنانبة
محمد اياد الشني
ملك احمد محمد

عفيف سعيد منصور
جالل خالد ناصر

مالك سمير نخاش
امني عمر يوسف

اسيل رئيف أبو دية
اصالة خضر أبو رومي
عرفات رزق أبو نصرة

عمر وسام بركة
محمد عمران حجير

فؤاد إبراهيم حربجي
نور الدين محمود حسن

احمد نبيل زطمة
حترير سعيد زعبي

إيهاب عدنان سعدي
حمزة عماد سليمان

اخالص فاروق صادق
علي فراس عبدو

شادن أسامة عرفات حمودة
لؤي حسام عرفات حمودة

آدم وائل عزيري
شذا صالح عطا الله

دنيا وليد عوايسي
بكر عودة

عطاف خالد غازي
بكر وصفي فاخوري

زين الدين رائد قبالوي
شيماء خليل محروم

إبراهيم أحمد أبو أحمد
ملك صائب نعرة
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66
العمر كّله أستاذ عايد

االجتماع التحضيري للعام الدراسي

الفوج 66

صّحة وهنااحتفاالت نهاية الفصل االول

الطالب أحمد عودة يتبّرع 
بشعره ملرضى السرطان

احياء ذكرى املولد النبوي الشريف
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تكرمي الطالب سليم بشر تقديًرا له على  
حفظ القرآن الكرمي

حفل تخرج الفوج ال65

ورشة تزيني الفواكه للمعلمات

على مدّرج مدينة روابي

انتخاب الطالب عبد الله مرعي رئيسا ملجلس الطالب

طاقم السكرتارية

العمر كله معلمة حنان

زيارة قرية "لفتا" املهّجرة



66 مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية – الناصرة

18

66

أقامت املدرسة يوما رياضيا حافال في ملعب عيلوط. وقد شمل البرنامج محطات متنّوعة قام باعدادها طاقم التربية 
البدنية وهم: رؤوف بربور, نسرين زعبي, صافي فالح, أمني عّباس, أماني أبو أحمد وعماد موسى- مرّكز 
املوضوع. وقد شارك مجلس الطالب بالتحضير والتحكيم  وقام املربي رؤوف بربور بعرافة هذا املهرجان الذي 

اختتم بإعالن الصفوف الفائزة وتقدمي الكؤوس والهدايا. 

مهرجان رياضي
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ش���ارك���ت م��ج��م��وع��ة م���ن ط����الب امل���درس���ة في 
برنامج لنموذج األمم املتحدة املصّغر كمندوبني 
اقتصادية  قضايا  يناقشون  معيّنة  دول��ة  ع��ن 
عدة  في  املشاركة  ه��ذه  كانت  وق��د  اجتماعية. 

مؤمترات:
أق��ي��م في  وال���ذي   TIMEMUN م��ؤمت��ر   
أي���ام. الطالب  ث��الث��ة  مل��دة  ي��ه��ودا  اي��ف��ن  مدينة 
املشاركون هم: حال مصطفى, ليان شرارة, 

أسمى خطيب, بشار عمري, فهيم خمايسي, سارة فايد, 
عــدن سليمان وجونه  عــدوي, رغــد خطيب,  يزيد دراوشـــه, شــام شلبي, شهد  يــزن عثمان,  هبة سليمان, 

استيته, مبرافقة املربية سالم خطيب ومرّكزة املشروع املربية بثينة بشارات واملرشدة آية عبد الله.
 املؤمتر العاملي لألمم املتحدة في والية نيويورك في الواليات املتحدة. الطالب املشاركون هم: بشار عمري, يزن 
عثمان, ليان شرارة, أسمى خطيب, فادي حجة, شام شلبي ويزيد دراوشه, مبرافقة املربية ايات استيته- 

مركزة صفوف املوهوبني.
 مؤمتر GALMUN في فندق غولدن كراون في الناصرة. الطالب هم: حال مصطفى, سلوى خالدي, غيداء 

بياطرة وحنني مصاروة, مبرافقة املربية بثينة بشارات- مركزة املشروع واملرشدة آية عبد الله.
 مؤمتر القاسمي. والطالب هم: بيان يحيى, أحمد خطبا وسلوى خالدي. 

وقد قام مدير املدرسة ومربي الصفوف بتكرمي جميع الطالب الذين شاركوا في املؤمترات. 

MUN
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66 مبروك  

للفوج
 السادس  والستين

12-أ1
املربية: سهام عمري

12-أ
املربية: ميادة هيب

طالبي االعزاء
والسعادة  اخلير  كل  لكم  امتنى 
من  ت��خ��ت��ارون  فيما  وال��ت��وف��ي��ق 
ع��ل��م وع���م���ل ول��ي��ك��ن االص�����رار 
ذخيرتكم  وال��ت��ح��دي  وال��ع��زمي��ة 
ول��ي��ك��ن ال���ت���ف���اؤل واالب���ت���س���ام 
زادك�������م ول���ت���ك���ن ك����ل دروب���ك���م 

خضراء معطاءة . 

ط����الب����ي, ه��ن��ي��ئ��ا ل���ك���م ت��خ��رج��ك��م 
وجهدكم.  تعبكم  عليكم  وم��ب��ارك 
الفراق وليَّعّز علينا  نحن على عتبة 
وال��ل��ه ذل���ك, ول��ك��ن ه��ي احل��ي��اة, لذا 
واالج��ت��ه��اد  اجل���ّد  م��واص��ل��ة  عليكم 
والعملي  العلمي  باملستوى  للرقّي 
م��ج��االت احل��ي��اة. احلياة  ف��ي شتّى 

أمامكم والله ولّي التوفيق.
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12م
املربية:  سالم خطيب

12-أ2
املربية:  نادرة لوباني

12ب2
املربية:  منار أبو ليل

ط��الب��ي األع����زاء.. ال ب��د م��ن وقفة 
ق��ص��ي��رة اذك�����ر ف��ي��ه��ا م��ث��اب��رت��ك��م 
الدائمة وعملكم املتواصل وهذا ما 

يؤهلكم للتفوق.
 ما عساي اال ان أقول لكم, انطلقوا 
بسعادة وبحب الى احلياة . فألف 

مبروك النجاح والتخرج.

أي���ام م��رت جمعتنا نحن  ي��ا غ��وال��ي, 
ال��ع��ائ��ل��ة ب��ل��ح��ظ��ات س����ع����ادة, ت��وت��ر 
اختلفنا  ب��ك��ي��ن��ا,  ض��ح��ك��ن��ا,  وت���رق���ب. 

ولكن أحببنا دائما بعضنا البعض. 
إيجابية.  بطاقات  وأب��ح��رمت  مت��يّ��زمت 
أهدافكم  حتقيق  وراء  دوم��ا  سعيتم 
وأح��الم��ك��م. ان��ط��ل��ق��وا, أي��ه��ا األح��ب��اء 

واسعدوا في احلياة.
أنتم محفورون في الذاكرة.

فال  بفخر  التخرج  قبعة  ارفعوا 
ي��وج��د ل��ب��اس أج��م��ل م���ن ث��وب 
اليوم  بالسعادة  أشعر  النجاح, 
وأمتنى  تخرجكم,  لكم  وأب��ارك 
لكم املزيد من التوفيق باذن الله
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12ب
املربية:  ميسون أبو أسعد

يا أغلى وأعز طالب,
أج��م��ل  ت��خ��رج��ك��م  أه��ن��ئ��ك��م  بفرحة 
فرحه, وأقول لكم إن مثابرتكم سر 
تفوقكم  س��ر  وإص��رارك��م  جناحكم 

كما أن صبركم سر متيزكم.
أرج����و ل��ك��م ال��ت��ق��دم  وال���ن���ج���اح في 

حياتكم.
معزتي وتقديري

12ج1
املربية: اميان فاهوم

املربية: هدى  كناعنة

طالبي األحباء
أس��رة  كنا معا  أع����وام,  ث��الث��ة  ق��د طوينا  ه��ا 
حققنا  وال��ص��ع��اب,  ال��ف��رح  تقاسمنا  واح���دة 
املعرفة  اكتسبنا  ال��ي��ه,  نصبو  مم��ا  الكثير 
الطريق.  الهمم ملواصلة  والنضوج, وشحنا 
اختياراتكم,  حتسنوا  أن  عليكم  أع��زائ��ي, 
خلدمة  وامل��ع��رف��ة  العلم  ب��زاد  ت��ت��زّودوا  وأن 
حاضرة  الله  مخافة  تبقى  وأن  مجتمعكم, 
سقفا  جتعلوا  ال  األح��ب��اء,  أيها  دائما.  معكم 
لطموحكم فالسماء هي احلدود. انطلقوا الى 

احلياة وكونوا بخير وأمان.

اعزائي  داخل كل منا ضوء يختلف 
عن ض��وء االخ��ر ولكنه م��وج��ود...
على  يضئ  واج��ع��ل��وه  عنه  اب��ح��ث��وا 
م���ن ح���ول���ك���م....ش���ك���را ل��ك��م زدمت 
ض������وئ������ي....م������ب������ارك ت��خ��رج��ك��م 
مليء  باهر  مبستقبل  لكم  متنياتي 

بالنجاحات

12ب1
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12ج2
املربي: رؤوف بربور

12ج3
املربية:  قمر غنيم

12ج
املربية: غادة مييني

طالبي وطالباتي االعزاء
ومختلفني.  متنوعني  سنتني  م��ن��ذ  التقينا 
كما  ومحبه.  داعمه  عائله  نخلق  ان  حاولنا 
اختلفنا,  احببنا,  العائالت  يحدث في جميع 

تناقشنا ولكن حافظنا على بعضنا دائماً .
السعاده  الى  طريقكم  جتدوا  ان  لكم  امتنى 
للوصول  االخرين  مبساعده  تنجحوا  وان 
مع  صادقني  كونوا  يرغبون.  ما  ال��ى  ايضا 
كل  اح��ت��رم��وا  غ��ي��رك��م.  وم���ع  اوالً  انفسكم 

الناس وكونوا طيبني.
متتعوا باحلياه وحافظوا على أحالمكم

أقمارنا املنيرة, 
وأنا  ه��ذه,  الفراق  كلمة  لكم  أكتب 
��ا  ع��ل��ى ي��ق��ني ب��أّن��ك��م م��اض��ون ق��دًمّ
وج��ٍل  دون  ح��ي��ات��ك��م,  دروب  ف��ي 
ط��م��وح  وب���ك���ّل  آٍت,  م��ج��ه��ول  م���ن 
األعالي  نيل  في  ستنجحون  ع��اٍل 

وحتقيق األماني.
ب����ورك����ت ح���ي���ات���ك���م وه���ن���ي���ئً���ا ل��ن��ا 

ولذويكم بأمثالكم.

أحبائي
ك��ل نهاية  ن��ه��اي��ة.. وم��ع  ب��داي��ة  لكل 
ب��داي��ة ج��دي��دة م��ح��ف��زة ل��الس��ت��م��رار 
ب���ال���ن���ج���اح.. ل��ك��م م��ن��ي ك���ل احمل��ب��ة, 
امتنى لكم اإلنطالق بعيدا  من تقدم 
لتصلوا  خلطوة..  خطوة  ومن  آلخر 

القمم.. فحدودكم السماء.
إلى لقاء
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66 تعّرف على بلدك

مشاركة  طالب  في مسابقات  قطرية مبوضوع البيئة

ضمن مشروع تعّرف على مدينتك يقوم الطالب بزيارة األماكن السياحية, الدينية والتاريخية العديدة جًدا. وذلك 
بارشاد املربية حنان قاسم ومبرافقة مربي الصفوف.

البيئة  موضوع  في  סביבה  חוקרים  العلمي  البحث  مسابقة  ضمن 
وظائف   8 كأفضل  اكوتوب  بحث  وظيفتي  اجلليل  مدرسة  من  أختيرت 

حصلت على عالمات امتياز من بني جميع مدارس البالد.
وظيفة البحث االولى مبوضوع اإلبادة البيولوجيه "تأثير امليرميّة على 
عملية اإلنبات" للطالبة حالل هواري من الثاني عشر ب, بإرشاد املربية 
على  االك��ام��ول  "تأثير  مبوضوع  الثانية  والوظيفة  خمايسي.  عرين 

عملية االنبات" للطالبتني سميرة أبو النعاج ورمي موعد من الثاني عشر أ2, بارشاد املربي مفيد يوسف. كما 
اختيرت صورة مبوضوع تدخل االنسان في البيئة كافضل عشر صور مت تقدميها للمسابقة من مختلف املدارس 

للطالبه سجود عباس من الثاني عشر أ. 
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لقاءات ثنائية القومية في واحة السالم

كما والتقت مجموعة من معلمي املدرسة 
مع مجموعة من معلمي مدرسة "اوهل 
ال��ورش��ات  ك��ل  تضمنا  ليومني  ش��ي��م" 
التي جرت بني طالبهم وكان للقاء وقع 
ك��ب��ي��ر ف��ي ن��ف��وس امل��ع��ل��م��ني امل��ش��ارك��ني 
في  بينهم  اللقاء  متابعة  على  وات��ف��ق��وا 
املستقبل ملا فيه أهمية خاصة في حياة 
اجتماعية  ناحية  من  واملعلمني  الطالب 

وتربوية.

مت هذا العام لقاءان هاّمان بني طالب احلادي عشر من املدرسة وطالب مدرسة "اوهل شيم" من رمات جان في 
األستاذ عايد علي الصالح  اللقاء على مدار ثالثة أيام ومبرافقة معلمي املدرسة  قرية واحة السالم. وقد امتد 
واألستاذ منيري أبو جبل واملستشارة رائدة حسن. وقد تضّمن اللقاء الذي يعتبر تقليدا سنويا هاما برامج 
الدائر بينهما. وكذلك ورشات  عدة وفعاليات لورشات مختلفة من احلوار حول العالقة بني الشعبني والصراع 
أخرى أحادية وثنائية القومية. وكان من ضمن الورشات: ورشات للتعارف الشخصي, ونقاش حضاري حول 
العادات والتقاليد ولعبة األدوار السياسية حول السالم اإلسرائيلي الفلسطيني ونقاش في قضايا الساعة املختلفة 

وحقوق األقلية العربية الفلسطينية في حالة سالم دائم. 

مدرستنا في معهد "אבני ראשה"
مدراء  تأهيل  عن  املسؤول  وهو  املدرسية-  للقيادة  اإلسرائيلي  املعهد  ראשה"-  "אבני  معهد  قام 
املدارس بتوثيق حياة املدرسة, لقد مت قبل خمسة أعوام اختيار مدرستنا من قبل املعهد ووزارة املعارف 
كواحدة من خمس مدارس في الدولة إلجراء عملية توثيق شاملة يوميا وعلى مدار عام كامل لنشاطاتها 
وفعالياتها التربوية والتعليمية بكل وسائل التوثيق املرئية واملكتوبة, بهدف الدراسة والتعلم من جناحاتها 
وامل��دارس  التعليمية  األكادميية  املعاهد  وإلف��ادة  التربوي  العمل  في  النجاح  مبادئ  واستخالص  املميّزة 
التربوية من هذا النجاح املُوثق على مستوى الدولة والعالم. وكل من يدخل الى موقع "אבני ראשה" 

ميكنه مشاهدة األفالم التي مت حتضيرها نتيجة عملية التوثيق.
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66
أقامت املدرسة ناٍد خاص للمناظرة Debate, وقد كانت له 

العديد من البرامج خالل هذا العام, نذكر منها:

الثانية  للمرحلة  امل��وه��وب��ني  ال��ط��الب  م��ن  مجموعة  ت��أه��ل   
مبسابقة املناظرة العاملية للموهوبني والتي أقيمت في جنوب 
أســيــل أبــو جــبــل, مرح  امل��ش��ارك��ون ه��م:  ال��ط��الب  افريقيا. 
دخان, غيداء بياطرة, رغد خطيب, شيماء خطيب وورد 
عباس, مبرافقة املربيات غادة حلو, سالم خطيب وايات 
استيته- مركزة صفوف املوهوبني. وقد حظي االشتراك 
رئيس البلدية السيد علي سالم,  بهذا البرنامج بدعم من 
املعنوي  الشكر والتقدير لدعمه  له بجزيل   املدرسة  وتتقدم 

واملادي بإرسال البعثة الطالبية جلنوب افريقيا.

باللغة  امل��ن��اظ��رة  مبسابقة  امل��وه��وب��ني  ال��ط��الب  م��ش��ارك��ة   
. Qschool العربية حتت اشراف ورعاية

 مشاركة 15 طالبا من صفوف املوهوبني باملرحلة األولى 
مبسابقة املناظرة العاملية للموهوبني وتأهلهم للمرحلة الثانية 
في مدينة برشلونه في اسبانيا. الطالب هم: شمس حسن, 
سعدي,  ايه  نعراني,  حنني  حاج,  غيداء  بصول,  سلمى 
سليمان,  هبه  حربجي,  مودة  عباس,  ورد  ياسني,  راما 
ساره فايد, شام شلبي, بشار عمري  خالد شحاده, فهيم 
عماد  املربي  الطالب  برفقة  دراوشـــه,  ويزيد  خمايسي 
أيــوب  املناظرة  ومــرشــد  استيتة  ايــات  واملربية  موسى 

فرح.
وقد قام مدير املدرسة بتكرمي الطالب تقديرا ودعًما لهم.

نادي املناظرة في املدرسة

مبشاركة  أبيب  تل  جامعة  من  تفوق  منح  على  املدرسة  من  طالب  خمسة  حصل 
وزارة املعارف, تشمل مبلغا ماليا لتغطية كاملة لرسوم الدراسية حتى نهاية اللقب 
األول, ومتنحهم فرصة جدية لاللتحاق باجلامعة ملواصلة تعليمهم اجلامعي فيها 

للجامعة.  للقبول  كشرط  البسيخومتري  المتحان  التقدم  من  وإعفائهم  الدراسة,  موضوع  اختيار  وحرية 
ميار   , سليمان  الرحمن  عبد  محمد   , مصاروة  محمود  محمد   , اخلالق  عبد  عدنان  غيداء  هم:  الطالب 

مهدي سليمان وسلمى سليمان خطيب.

منح تفوق من جامعة تل أبيب 
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في  ونشيطني  أط��ب��اء  باستقبال  امل��درس��ة  ت��ش��ّرف��ت 
ج��م��ع��ي��ة م���رمي مل��رض��ى ال��س��رط��ان ض��م��ن ب��رن��ام��ج 
"ي��وم  اس��م  حت��ت  امل����دارس  ط��الب  لتوعية  اجلمعية 
مرمي", وهو عبارة عن مجمل محاضرات وفعاليات 
وقد  ومسبباته.  السرطان  مبرض  يتعلّق  ما  كل  في 
اختتم يوم مرمي برسم شعار مرمي ملرضى السرطان 
بكادر الطالب ومشاركة املعلمني, وباطالق البالونات 

في الفضاء. 
كما قامت املدرسة بجمع التبرعات للجمعية من خالل 
الصحية.  امل��أك��والت  لبيع  صفية  أك��ش��اك  حتضير 
البرنامج املربية حنان  التحضير لهذا  أشرفت على 

قاسم مرّكزة برامج الصحة في املدرسة. 

 Mariam Day
»ي�����������������������وم م��������������رمي«

أقيم في املدرسة "أسبوع القيم" بهدف تذويت القيم 
لدى الطالب. وقد شمل البرنامج محاضرات من قبل 
وأختتم  امل��رب��ني.  قبل  من  صفية  وفعاليات  مختصني 
األسبوع بيوم الشكر الذي شمل فعالية شكر من قبل 
كل طالب في املدرسة موجهة لشخص أّثر فيه, كما مت 
الطالب  وجهها  ومعبّرة  خاصة  شكر  كلمات  ع��رض 
البرنامج  املدرسة. قام بتحضير  ملعلميهم عبر شاشة 
طاقم االستشارة: ابتسام زعبي, رائدة حسن وملى 

بربور.

أسبوع القيم
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66
املدرسة  من  طالبية  بعثة  شاركت 
 peace" ال����س����الم  م���خ���يّ���م  ف����ي 
بعثات  ضمن  النمسا  في   "camp
يهدف  مختلفة.  دول  م��ن  ط��الب��ي��ة 
والتعّرف  التعايش  ال��ى  البرنامج 

على حضارات وثقافات مختلفة.  
أبو  مي  الطالب:  البعثة  ش��ارك في 
تــايــه, رتـــاج جنـــم, بــنــان بــطــاح, 
رامــــا يـــاســـني, يــوســف طــاطــور, 
وائـــل جــابــر, لـــؤي أســعــد ومجد 
غدير  املربية  مبرافقة  دراوشـــة, 

زعبي. 

مخيم السالم في النمسا

ش������ارك وف�����د م����ن ط���الب 
طالبية  بعثة  ف��ي  امل��درس��ة 
ال�����ى ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 

ضمن برنامج التعايش
 "Friends Forever"
بالتعاون  أس��ب��وع��ني,  مل��دة 
م������ع م������درس������ة ك���رم���ي���ل 
زف�������ول�������ون- ال����ي����اج����ور. 
ال��ط��الب امل��ش��ارك��ون ه��م: 
عبد  ميس  حسن,  شمس 
الله, سلمى بصول, ورد 
عباس وسهيل أبو أحمد, 
مبــرافــقــة املــربــيــة فــايــزة 

خوري.

Friends Forever
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أق���ام���ت امل����درس����ة ع����دة ب���رام���ج وف��ع��ال��ي��ات 
مبوضوع الصحة والتغذية السليمة باشراف 
املربية حنان قاسم مركزة برامج الصحة, 

نذكر منها:
"جنمة  مع  بالتعاون  بالدم,  التبرع  برنامج 

داوود احلمراء", لطالب الثاني عشر. 
والعصائر  الصحية  امل��أك��والت  لبيع  أكشاك 
التبرعات  وج��م��ع  التوعية  ب��ه��دف  الطبيعية 

جلمعية مرمي ملرضى السرطان.
فعاليات صفية لالفطار الصحي.

م��ح��اض��رات ح���ول م��ش��روب��ات ال��ط��اق��ة ق��ام 
عشر  احل��ادي  طالب  من  مجموعة  بتمريرها 
ب1 لباقي طالب املدرسة. مشروع "كيمياء 
ال���غ���ذاء" ل��ل��ص��ف ال��ث��ان��ي ع��ش��ر أ1 ب��ارش��اد 

املربية د. عبير عابد.
محاضرة حول "اضطرابات االكل" للدكتور 
حول  الدكتور  مقال  ومترير  جرايسي  نبيل 
اللغة  في  تعليمية  حصص  ضمن  امل��وض��وع 

اإلجنليزية مع  املربية غدير زعبي. 

برنامج الصحة

يوم اجلمعّيات
حت��ت ع��ن��وان "ي���وم اجل��م��ع��ي��ات" ق��ام��ت امل��درس��ة ب��دع��وة 
املدني  املجتمع  برنامج  ضمن  املدينة  من  مختلفة  جمعيّات 
والتداخل االجتماعي, بهدف كشف الطالب على اجلمعيات 
من  ميّكنهم  ما  عملها  على  والتعرف  العربي  املجتمع  في 

االنضمام لهذه اجلمعيات والتطّوع في فعالياتها املتعددة.
مركزة   - قنابنة  خولة  املربية  اليوم  ه��ذا  على  أشرفت 

برنامج التداخل االجتماعي في املدرسة.
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66

ش��������������ارك م���ن���ت���خ���ب 
للبنات  ال��ش��ب��ك��ة  ك���رة 
الشمال  ل��واء  ببطولة 
نظمت  كما  للمدارس. 

مباريات  املدرسة 
الشبكة  ل��ك��رة 

ل����ط����ال����ب����ات 
امل����درس����ة, 
وق�������د ف����از 
ال������ث������ان������ي 

ب2  ع����ش����ر 
ب��������امل��������ب��������اراة 

النهائية.
أشـــــــــــرفـــــــــــت عــــلــــى 
املــنــتــخــب املــربــيــتــان 
نــــــســــــريــــــن زعــــبــــي 

وأماني أبو أحمد.

ك��ع��ادت��ه��ا ف��ي ك��ل ع��ام, 
دوري  امل���درس���ة  ت��ق��ي��م 
ك�����رة ال����ق����دم ل��ص��ف��وف 
ال����ث����ان����ي ع����ش����ر, وق����د 
ف���از ال��ث��ان��ي ع��ش��ر ب1 
ال������دوري. كما  ب��ب��ط��ول��ة 
اس���ت���ض���اف���ت امل���درس���ة 
الناصرة  أخ��اء  منتخب 
ف��ي م��ب��اراة ودي���ة أم��ام 
م���ن���ت���خ���ب امل������درس������ة. 
أش�����رف ع��ل��ى ال�����دوري 
موسى-  عماد  املــربــي 
مرّكز موضوع التربية 

البدنية.  

دوري كرة القدم  في  املدرسة

منتخب كرة الشبكة للبنات
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برنامج التوجيه الدراسي

كعادتها في كل عام, حترص املدرسة على توجيه الطالب دراسيا ومهنيا من خالل فعاليات ومحاضرات 
صفية وزيارة اجلامعات والكليات وإقامة يوم للتوجيه الدراسي والذي شمل مواد ارشادية للتعليم العالي, 
والفلسطينية,  احمللية  واجلامعات  العلمية,  والكليات  للمعاهد  ومتنّوعة  متعددة  ومحطات  محاضرات, 
ابتسام  االستشارة:  طاقم  املشروع  على  أشرف  املشاركة.  وشموليّة  والنظام  بالدقة  اليوم  هذا  وامتاز 

زعبي, رائدة حسن وملى بربور إضافة ملشاركة املربني واملعلمني وبالتعاون مع جمعّية سنبدأ.

"مبار"  لصفوف  واملستمرة  املبهرة  النجاحات  بعد 
ف��ي امل���درس���ة, ق���ام ل���واء ال��ش��م��ال ب��اخ��ت��ي��ار امل��درس��ة 
لعرض جتربتها أمام مفتشني, مدراء مدارس, معلمني 
ومرشدين في لواء الشمال وحيفا عربا ويهودا. وقد 
الطالب عدي جنم- خريج  التجربة  بعرض هذه  قام 

صف "مبار". 

عرض جناحات صفوف "مبار"

مدرستنا
في اإلعالم العبري
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66

رحلة املبيت لصفوف الثاني عشر

احلى طاقم

زيارة وفعاليات الطفال مدرسة العائلة املقدسة

استضافة منتخب اخاء الناصرة

املبادرون الشباب

زيارة دعم لقسم االطفال في املستشفى الفرنسي

حفل تخرج الفوج الـ65

رحلة الوداع
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دوري كرة القدم للمعلمني

جولة تعليمية ضمن موضوع الكيمياء

استكمال االستدامة للمعلمني

مسيرة املدرسة

احتفاالت يوم املرأة

مترين طوارئ

حفل الفوج الـ66
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قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على  شهادة بجروت لعام 662016/2017
بچروت شهادة   225

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

سعدي امل محمد 
نورا مروان سعدي

اشبيلية امير شحادة
عبد الله امجد شيخ خليل

روان وائل صادق
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

آية فتحي احمد
نورس ناصر اشتيوي
سيراج غسان اغبارية

زهاد عاطف جبارين
براءة وليد سليمان

محمد عادل 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
منتصر بالله رفعت فاخوري

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
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
سجود عادل مروات
زهور سامي نخاش

ملك عمر هادية
آالء عدنان يوسف

ماريا عالء الدين ابو رحال
عبير محمود ابو سمحة

رؤى صالح حسني
دنيا موسى خطيب

عادل حسان خطيب
توفيق محمد سليمان
جمال مهدي سليمان

تيماء عامر صالح
نسرين وليد صالح

يزن سامي عابد
ماريا احسان عبد العال

وسيم خالد عوض
مايا مروان غريب

فاطمة الزهراء مهند فاهوم
احمد هشام مصاروة

االء حسن هريش
بشار عثمان هريش

والء امني واكد
عايشة سعيد بشر

زهير فوزي بيرقدار
سرجيو ساحوري

مهند سالمية

محمد عمر سليمان
صمود رائد شحادات

نورشان فاروق صادق
مهدي يوسف صالح ابراهيم

يزن ابراهيم عبد اخلالق
اصالة شريف عودة

قصي عصام عويضة
عبد الله سعيد واكد

خالد جمال ابو احمد
نورهان امني ابو رجب

أنس محمد بشر
نادين سمير بطو

تامر ابراهيم جابر
شهد عدنان حمدان

حنني باسل خليل
محمد منير سعدي
مرمي منير سعدي
مرمي لبيب صايغ

رؤى مصطفى طه
سعدة خليل طه

عبد الفتاح عبير عمر 
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

رؤوفة امني سيالوي
ميار احمد شحادة
علي محمد شرارة

صالح عمران صالح
عبد اخلالق رغد نعيم 

عرين سليمان عرابية
عبد احلافظ رياض علوش

ميسان خالد عوض
سما محمود غنيم

سعيد هاني فاهوم
نورة ناصر محروم

دمية محمود هيب
روان عماد الدين ابو اسعد

رغد محمد بكر
جيهان يوسف جابر
لينا خالد حاج يحيى

فضيلة بالل حسن
ابراهيم انور زعبي
عطاف عوني زعبي
سعدي مالك عمر 

تامر عبد املجيد سليمان
ليلى ابراهيم 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
دنيا مازن ملحم

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

فاطمة احمد هريش
شيماء حرب يونس

رؤى زياد ابو زيد
ابرار خالد احمد

موسى فتحي حجير
نداء امين حسن

نايف سامي صالح
جمانة وسام عبد الهادي

وصال عنان عودة
سيرين علي مشعل

رانية كايد مصلح
تاال مأمون مغاربة

محمد عماد جنم
نرجس اياد واكد

ماموش ايهاب يوسف
عليا امين ابو النعاج

محمود حازم ابو جيش
ميار سليم احمد

مرام فيصل اشتيوي
سهير رياض أبو قنديل

مها احمد بركة
معاد عمر جبعي

ربى أحمد حربجي
مرام سمير طحبش

غزالة سليم عباس
مرام عمر عثمان
يارا اسامة عودة

أسيل ابراهيم عوض
محمد منذر مروات

يسرى مروان موسى
مرمي مفلح جنم

نتاشا عصام حسن
مرمي عدنان عمار

زينب خالد مغاربة
بيان جواد سليمان
غمار هشام عفيفي

غيداء حسن سليماني
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يوميات املدرسة للعام الدراسي 2018/ 2017
24.8.17 اجتماع طاقم إدارة.

28.8.17 استقبال طالب العاشر ولقاء مع املربني.
29.8.17 اجتماع هيئة تدريسية.

1.9.17 عيد االضحى املبارك.
.2017-2018 5.9.17 افتتاح السنة الدراسية 

11.9.17 اجتماع هيئة تدريسية.
12.9.17 اجتماع مربي صفوف العاشرة.

13.9.17 اجتماع مربي صفوف احلادية عشرة.
15.9.17 اجتماع مركزين.

19.9.17 مشاركة طالب صفوف املوهوبني في "ليل العلوم" في جامعة حيفا, مبرافقة املربني سالم خطيب وعماد 
موسى وايات استيته.

21.9.17 عطلة رأس السنة الهجرية ملدة يومني.
Access  والذي ترّكزه املربية رضا سالمة. 25.9.17 تخرج طالب مشروع 

26.9.17 بداية اجتماعات أهالي طالب العاشر.
27.9.17 حضور عرض جتريبي ملسرحية املمثل هشام سليمان من قبل طالب من املدرسة.

29.9.17 قراءات صباحية بذكرى هبة أكتوبر.
2.10.17 فعاليات صفية صباحية بذكرى هبة أكتوبر.

2.10.17 اجتماع مربي صفوف املوهوبني.
3.10.17 اجتماع طاقم إدارة.

3.10.17 اجتماع مربي الصفوف مع ممثلة عن جمعية الرواد.
3.10.17 لقاء مدراء املدارس مع املدير العام لوزارة التربية والتعليم ومديرة لواء الشمال وبلدية الناصرة في مدرسة 

دكتور خالد سليمان الثانوية.
الثاني عشر. 4.10.17 بداية دوري كرة القدم لصفوف 

4.10.17 اجتماع مربي صفوف مبار واجتار.
الثانية عشرة.   5.10.17 اجتماع مربي صفوف 

الثاني عشر الى منطقة نهر االردن. التقليدية لطالب  6.10.17 املسيرة 
6.10.17 جلسة مع احتاد جلان اإلباء في املدينة.

9.10.17 اجتماع معلمي صفوف مبار واجتار.
10.10.17 اجتماع هيئة تدريسية.

12.10.17 اجتماع مربي صفوف احلادية عشرة.
12.10.17 انتخابات مجلس الطالب بتنظيم املربية ميادة هيب- موجهة مجلس الطالب, وقد انتهت االنتخابات بفوز 

املرشح عبد الله مرعي برئاسة املجلس وغيداء بياطرة نائبة له.
12.10.17 عرضان ملسرحية "خطوة نحو الهاوية" في مركز محمود درويش.

الله وغصوب  الله, غامن حبيب  13.10.17 انتخابات جلنة العمل وفوز الزمالء: عماد موسى, زياد جحوش, منال عون 
سرحان.

التقليدية لطالب احلادي عشر الى "زخرون يعقوب"- "زّمارين".   16.10.17 املسيرة 
12أ12+أ12+1أ12+2م الى شركة الكهرباء والتعرف على مرافقها واملهن املتوفرة فيها مبرافقة  17.10.17 زيارة 

املربيات ميادة هيب, سهام عمري, نادرة لوباني, سالم خطيب.
اللغة العربية وطالب من املدرسة بندوة أدبية أقيمت في مركز محمود درويش ضمن برامج  18.10.17 مشاركة طاقم 

منتدى الكتابة واالبداع الذي ترّكزه املربية والكاتبة منى ضاهر.
التقليدية لطالب العاشر الى بلدة صفورية املهّجرة.      20.10.17 املسيرة 

23.10.17 اجتماع معلمي صفوف مبار واجتار.
24.10.17 اجتماع جميع مربي الصفوف.

27.10.17 بداية مشروع تعّرف على بلدك والذي يتضمن زيارة للناصرة بهدف التعرف على معاملها بارشاد املربية 
حنان قاسم واملربني.

27.10.17 اجتماع أهالي ومعلمي العاشر املوهوبني مع مدير املدرسة ومرّكزة صفوف املوهوبني- املربية ايات استيته.
31.10.17 بداية مشروع زيارة اجلامعات والكليات ضمن برنامج التوجيه الدراسي الذي تشرف عليه مستشارات 
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املدرسة بالتعاون مع جمعية الرّواد. زيارة جلامعة تل أبيب للصفوف 12ب12+ج12+1ب2 مبرافقة املربيات ميسون أبو 66
أسعد, اميان فاهوم, منار أبو ليل واملستشارة ابتسام زعبي.

اللغات والرياضيات حول موضوع الساعة الفردانية. 2.11.17 اجتماع معلمي 
3.11.17 اجتماع مع جلنة أولياء أمور الطالب.

6.11.17 اجتماع هيئة تدريسية.
6.11.17 اشتراك طالب العاشر املوهوبني باملنصة اإلبداعية للمسرح في تل ابيب- مسرح "הבימה".

9.11.17 برنامج موسيقي لصفوف احلادية عشرة في قاعة محمود درويش.
11.11.17 توزيع الشهادات الشهرية.

الثانية عشرة. التقييم للصفوف  13.11.17 بداية جلسات 
16.11.17 تكرمي الطالب سليم بشر تقديرا له على حفظه للقرآن الكرمي.

20.11.17 حملة للتبرع بالدم من اعداد املربية حنان قاسم- مرّكزة الصحة.
20.11.17 اجتماع هيئة تدريسية.

21.11.17 اضراب نقابة املعلمني احتجاجا على رواتب املعلمني املبتدئني.
الثاني عشر. 22.11.17 اجتماع مربي 

23.11.17 عرضان ملسرحية "عائد الى حيفا" في مركز محمود درويش.
תעשיידע لطالب 11أ2. 23.11.17 محاضرة لألستاذ مرسي عمر من قبل 

24.11.17 برنامج زجل لطالب العاشر.
27.11.17 بجروت مدنيات داخلي.

الסינמטק في مدينة حولون. 28.11.17 مشاركة صفوف املوهوبني في منصة السينما لالبداع في 
29.11.17 برنامج ترفيهي من اعداد مجلس الطالب ومرّكزته املربية ميادة هيب, واختتم البرنامج مبباراة ودية مع 

فريق اخاء الناصرة.
30.11.17 ذكرى املولد النبوي الشريف.

12ب2 ببطولة كرة الشبكة للبنات.  1.12.17 فوز 
2.12.17 انتخاب السيد عصام أبو سالم رئيسا للجنة اآلباء في املدرسة.

اللقاء العربي اليهودي في واحة السالم لثالثة أيام, مبرافقة املربني: منيري  3.12.17 مشاركة طالب احلادي عشر في 
أبو جبل, رائدة حسن وعايد علي الصالح- مركز التربية االجتماعية.

12ب1 بالبطولة.  4.12.17 املباراة النهائية لدوري كرة القدم للثاني عشر وفوز 
الثاني عشر بيوم األطر التعليمية مع جمعية الرواد في قاعة ماريوسف. 6.12.17 مشاركة طالب 

6.12.17 لقاء علمي للطالب املوهوبني مع الباحث الكيميائي وعالم األدوية الدكتور يوسف أيوب حول صناعة األدوية.
6.12.17 دبلوم دين وبداية امتحانات الدبلوم.

7.12.17 يوم اجلمعيات ضمن برنامج املجتمع املدني والتداخل االجتماعي, من اعداد املربية خولة قنانبة- مركزة 
موضوع التداخل االجتماعي.

8.12.17 عرض مسرحية "وحقيقة..." للممثل عصام زعبي لطالب العاشر في مركز محمود درويش.
11.12.17 بداية االمتحانات الفصلية.

11.12.17 اجتماع هيئة تدريسية.
11أ1 لكلية براودا في كرميئيل مبرافقة معلمة موضوع البيولوجيا املربية عرين خمايسي. 13.12.17 زيارة 

الثاني عشر الى منطقة البحر امليت ملّدة ثالثة أيام. 13.12.17 رحلة املبيت لطالب 
13.12.17 اجتماع مربي العاشر واحلادي عشر.

10ب2 للمستشفى اإلجنليزي, مبرافقة املربية فيفيان عموري. 20.12.17 زيارة طالب 
20.12.17 احتفال للمعلمني في مدينة عكا مبناسبة انتهاء الفصل األول.

11ج1 ملدرسة أبونا اوغو لذوي االحتياجات اخلاصة, مبرافقة املربية ملى بربور.  21.12.17 زيارة طالب 
21.12.17 اجتماع هيئة تدريسية.

22.12.17 احتفاالت صفية مبناسبة انتهاء الفصل األول.
23.12.17 بداية عطلة الشتاء- دورات مكثفة للتحضير للبجروت خالل العطلة.

الثاني. 9.1.18 بداية الفصل 
11.1.18 بجروت تاريخ وبداية امتحانات البجروت ملوعد الشتاء.

15.1.18 بجروت لغة اجنليزية.
22.1.18 بجروت رياضيات.

23.1.18 محاضرة ليوسف نخاش أمام طالب العاشر حول قوانني السير.
التقييم للعاشر واحلادي عشر. 26.1.18 بداية جلسات 

29.1.18 بجروت لغة عربية.
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11ج1 واملربية ملى بربور يستضيفون طالب مدرسة أبونا أوغو. 30.1.18 طالب 
30.1.18 لقاء في طمرة للطالب املوهوبني ضمن برنامج الديبيت- املناظرة, مبرافقة املربية ايات استيتة.

30.1.18 محاضرة مبوضوع الفضاء في مركز محمود درويش.
1.2.18 بجروت مدنيات.

5.2.18 بجروت دين
7.2.18 بداية دورة "اإلنقاذ في حال حدوث هزات أرضية" لطالب العاشر والتي استمرت أسبوعا كامال, باشراف 

املربي صافي فالح- مرّكز األمن واألمان.
8.2.18 بجروت لغة عبرية.

الله والقدس ملدة يومني. 10.2.18 رحلة املعلمني الى رام 
الثاني عشر حلفل التخرج. 12.2.18 بداية التصوير لطالب 

12أ12+أ12+1أ12+2م الى جامعة القدس مبرافقة املربيات: ميادة هيب, سهام عمري, نادرة  15.2.18 زيارة الصفوف 
لوباني, سالم خطيب ضمن برنامج التوجيه املهني بالتعاون مع جمعية الرواد.

17.2.18 توزيع شهادات النصف األول.
14.2.18 برنامج حوار عبر السينما لطالب االعالم ملدة يومني مبرافقة املربية غدير زعبي- مركزة موضوع االعالم.

MUN, والذي  اقيم في مدينة ايفن  18.2.18 مشاركة مجموعة من الطالب في برنامج لنموذج االمم املتحدة املصّغر 
يهودا على مدار ثالثة أيام, مبرافقة املربية سالم خطيب.

19.2.18 مشاركة املدرسة في عرض جتربة جناحات صفوف مبار واجتار أمام مفتشني ومرشدين. 
الثاني عشر. 19.2.18 اجتماع مربي 

20.2.18 مترين طوارئ بإشراف مركز االمن واألمان املربي صافي فالح.
21.2.18 اجتماع مربي العاشر واحلادي عشر.

11م واملربي عماد موسى. 22.2.18 فعالية بيع عصائر طبيعية من حتضير 
22.2.18 عرضان ملسرحية امللثمون في مركز محمود درويش.

26.2.18 بداية أسبوع القيم, فعاليات صفية ومحاضرات من قبل مختصني, من حتضير طاقم االستشارة.
27.2.18 بداية دورة اإلسعاف االولي لطالب العاشر.

1.3.18 مشاركة طالب املناظرة ببرنامج في مدينة طمرة, مبرافقة املربي عماد موسى واملربية ايات استيتة.
2.3.18 اختتام أسبوع القيم بيوم الشكر من قبل طالب املدرسة ملعلميهم.

5.3.18 استضافة طالب من ثانويات الناصرة ضمن برنامج لطاقم االستشارة.
11ب واملربية لينا صالح. 5.3.18 يوم مبيعات صحية للصف 

5.3.18 اجتماع هيئة تدريسية.
6.3.18 اجتماع مربي العاشر واحلادي عشر.

11ج واملربية ايناس شرارة. 6.3.18 يوم مبيعات صحية للصف 
7.3.18 سفر وفد طالبي الى نيويورك- الواليات املتحدة للمشاركة باملؤمتر العاملي لألمم املتحدة ضمن برنامج ال

MUN, مبرافقة املربية ايات استيتة.
11ب1 واملربية عرين عودة. 7.3.18 يوم مبيعات صحية للصف 

8.3.18 احتفاالت يوم املرأة.
8.3.18 محاضرة للدكتور نبيل جرايسي حول موضوع اضطرابات التغذية.

9.3.18 يوم مرمي- يوم تثقيفي جلميع طالب املدرسة مبوضوع مرض السرطان من قبل مؤسسة مرمي ملرضى 
السرطان, من اعداد املربية حنان قاسم- مركزة الصحة.

الثاني عشر, باشراف املربية خولة قنانبة- مركزة موضوع  9.3.18 جلنة لفحص موضوع التداخل االجتماعي لصفوف 
التداخل االجتماعي.

13.3.18 جلنة فحص أولية مبوضوع اجلودة والتميز التنظيمي.
13.3.18 مهرجان رياضي في ملعب عيلوط.

11أ في جامعة بار ايالن, مبرافقة املربية د. عبير عابد. 14.3.18 جولة تعليمية في موضوع الكيمياء لطالب 
14.3.18 لقاء مع الكاتب محمد علي طه.

15.3.18 لقاء مع الكاتب محمد نفاع في أراضي قرية السموعي املهجرة. لقاء ملدة يومني لصفوف احلادية عشرة ضمن 
فعاليات أسبوع اللغة العربية.

15.3.18 لقاء مع الكاتب عودة بشارات.
16.3.18 يوم مفتوح للجامعات والكليات, من حتضير طاقم االستشارة وبالتعاون مع جمعية سنبدأ.

16.3.18 جلنة لفحص موضوع التداخل االجتماعي لصفوف احلادية عشرة, باشراف املربية خولة قنانبة- مركزة 
موضوع التداخل االجتماعي. 
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MUN, والذي  اقيم في فندق 66 19.3.18 مشاركة مجموعة من الطالب في برنامج لنموذج االمم املتحدة املصّغر 
اجلولدن كراون في الناصرة على مدار يومني, مبرافقة املعلمة بثينة بشارات.

20.3.18 لقاء مع الكاتب عفيف شليوط.
10ج1 واملربية رمي فايد. 20.3.18 يوم مبيعات صحية للصف 

21.3.18 يوم األم.
النائب أمين عودة بطالب املدرسة حول موضوع اخلدمة املدنية. 22.3.18 لقاء 

الثاني عشر. 23.3.18 رحلة الوداع لطالب 
البيئة والزراعة في املدرسة. 23.3.18 بداية فعاليات أسبوع األرض والبيئة, من حتضير طاقم 

اللغة العربية. 23.3.18 مسابقات في الشعر واألدب ضمن أسبوع 
24.3.18 تصوير فيلم عن صفوف مبار للمخرج هشام سليمان.

26.3.18 فعاليات أسبوع األرض والبيئة.
27.3.18 استمرار فعاليات األرض والبيئة والتي أختتمت ببناء حائط أخضر ضمن استكمال االستدامة للمعلمني 

وبالتعاون مع طاقم البيئة والزراعة.
28.3.18 تكرمي جميع الطالب الذين شاركوا في برامج الديبيت- املناظرة والMUN من قبل مدير املدرسة وبحضور 

مربي الصفوف.
الثاني. 28.3.18 احتفال املعلمني بانتهاء الفصل 

29.3.18 بداية عطلة الربيع, دورات مكثفة للتحضير المتحانات البجروت خالل العطلة.
الثالث وبداية االمتحانات السنوية وامتحانات الدبلوم. 16.4.18 بداية الفصل 

16.4.18 بداية التسجيل لصفوف العاشرة للعام القادم.
20.4.18 جلنة لفحص موضوع التداخل االجتماعي لصفوف العاشرة, باشراف املربية خولة قنانبة- مركزة موضوع 

التداخل االجتماعي.
23.4.18 بجروت تاريخ داخلي.

23.4.18 لقاء عربي يهودي ملجموعة من معلمي املدرسة مع مدرسة يهودية في واحة السالم ملدة ثالثة أيام.
23.4.18 اجتماع هيئة تدريسية.

الثاني عشر. 25.4.18 اجتماع مربي 
26.4.18 اجتماع معلمني حول موضوع املالءمات والعسر التعليمي.

27.4.18 نهاية التسجيل لصفوف العاشرة للعام القادم.
30.4.18 بجروت دين وبداية امتحانات البجروت ملوعد الصيف.

.66 30.4.18 تصوير صورة الفوج 
1.5.18 األول من أيار- عيد العمال العاملي.

EFQM, وفي نهاية اليوم مت اإلعالن عن الفوز بجائزة  2.5.18 اللجنة الفاحصة مبوضوع اجلودة والتميّز التنظيمي 
.EFQM اجلودة والتميّز التنظيمي

2.5.18 مشاركة طالب املبادرين الشباب في معرض املبيعات في مجمع البيج في الناصرة.
.EFQM 3.5.18 االحتفال بالفوز بجائزة اجلودة والتميّز التنظيمي 

3.5.18 بجروت لغة عبرية.
7.5.18 اجتماع هيئة تدريسية.

الثاني عشر. 7.5.18 بداية توزيع األرواب على طالب 
7.5.18 بجروت حاسوب.

15.5.18 بداية شهر رمضان املبارك.
7.6.18 اجتماع هيئة تدريسية

7.6.18 اجتماع مربي الصفوف.
13.6.18 اجتماع هيئة تدريسية.

14.6.18 عطلة عيد الفطر ملدة أربعة أيام.
19.6.18 برنامج طالبي في قرية السجرة ضمن برنامج املجتمع املدني والتداخل االجتماعي.

20.6.18 انتهاء السنة الدراسية واحتفال للمعلمني.
22.6.18 بروفا حفل التخرج

الثاني عشر. 23.6.18 حفل تخرج الفوج ال66 من طالب 

أشرفت على اعداد هذا العدد من املجلة املربية رمي فايد
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