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من إجناز إلى إجناز
على طريق اخلير والعطاء
ّ
الطالب واملعلّمون واألهالي األع ّزاء
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ليس صدف ًة ان يكون عنوان كلمتي "من إجن��از إلى إجن��از" ذلك أنّ كل إجن��از يبدأ
بخطو ٍة واحد ٍة ,تكون نتاج لفكر ٍة تتج ّول في عقولنا ورغبة وإرادة نحو ال ّتحقيق واإلجناز ...وها هي املدرسة األم
ترسخ وتث ّبت مبدأ اإلجناز وال ّتأ ّلق والوصول إلى األهداف املرجوة .دائمة اخلطى نحو طريق اخلير
وكما عهدناها ّ
والعطاء ,التطور والعصرنة ومالحقة موكب االرتقاء بالعمل ّية التعليم ّية والتربو ّية ما استطاعت الى ذلك سبيلاً .
مدرسة "اجلليل" ال ّتجريب ّية الثانو ّية البلد ّية حتافظ على العهد وتصونه لتكون بحقٍ أم املدارس حارسة يقظة
ملهم ٍة ورسال ٍة عُ ليا نحترمها ونقدّرها على ذلك حلصولها على املكانة ا ّلتي تستحق بجدارة ومت ّيز ...

أ ّيها األعزاء
هذه األ ّيام هي األ ّيام األجمل في الناصرة ,واملدينة بأسرها حتتفل مبواكب العلم في مدارسها العديدة وتفرح مع
ابنائها فرحتهم وهم على عتبات أبواب ُتفتح وآفاق واسعة ينظرون إليها بتله ٍ
ّف وعزمية .نفرح معكم أيها الطالب
ونعتز بكم أيها املعلّمون واملعلّمات ونبتسم مع كل أم وأب يرقبون فلذات أكبادهم بشعور كلّه محب ٍة وافتخار.
ويسودني وإدارة بلد ّية الناصرة شعور بالغبطة واالرتياح وأنا أعلم انّ املدرسة حصلت على  246شهادة بجروت
كاملة لفوج عام  2018وهذا يش ّكل  75%من املجموع الكلي لطلاّ ب الثاني عشر ,وهو اإلجناز األعلى في تاريخها.
فرحا وأنا أعلم انّ جميع طلاّ ب صفوف (مبار) وصف املوهوبني والصفوف العلم ّية ,قد حصلوا على
ويرقص قلبي ً
شهادات بجروت كاملة.
ويغمرني شعور باالعتزاز واالحترام لفوزكم بجوائز التربية والتعليم من وزارة املعارف وجناحات وإجنازات
متعدّدة .وأنّ نشاطاتكم املنهجية واللاّ منهج ّية ترتبط بالهو ّية واجلذور واللغة العربية.
هذه اإلجن��ازات وهذا ال ّتم ّيز وهذه النجاحات تبعث فينا األمل أنّ القادم أفضل وسط زوبعات العنف ا ّلتي جتتاح
مجتمعاتنا فتنغص علينا  ,ه��ذا هو الطريق وه��ذه هي ال��دّروب ا ّلتي على ابنائنا ان يسلكوها وعلينا نحن تقع
املسؤول ّية في أن نوفر كل املتطلبات العمل ّية التربو ّية التعليم ّية ونالحق اجلديد بدراية وفهم حقيقي.
إ ّننا واعون متا ًما في بلد ّية ال ّناصرة لهذه األمور ونسعى دائ ًما لكي يكون مللف التربية املكانة املرموقة واالهتمام
ّ
معا موسم
الصحيح بحيث
نحضر لكم األرض ونهيئ لكم كل األدوات التي من شأنها أن تساعد في الزرع لنشهد ً
الغالل الوافرة.
أ ّيها املعلّمون حت ّية لكم وأنتم تصنعون جيلاً
ناجحا  ,ما تزرعوه بالتعب واملش ّقة حتصدونه بالفرح.
رائعا متم ّيزٍا
ً
ً
الساهرون على مصلحة أبنائكم.
أ ّيها اآلباء واأل ّمهات شك ًرا لكم وأنتم ّ
جميعا بال ّنجاح والتوفيق.
أ ّيها الطلاّ ب ,السماء هي احلدود انطلقوا ومت ّيزوا وأبدعوا ,ترافقكم دعواتنا
ً

رئيس البلدية
علي سلاّ م
2

6

ال��ف��وج ال��س��اب��ع وال��س��ت��ون ل��ع��ام 2019/2018

أروع اللحظات

أروع اللحظات وأمتعها هي أن ترى البسمة ترتسم وتز ِّين مالمح ابناءنا في يوم
جناحهم ،يوم استالم شهادة انهاء املرحلة الثانوية ،والتأهل لالنطالق الى رحاب
احلياة علما ً وعمالً ،إلى حتقيق الذات واآلمال .حلظة تعتمر فرحا ً دامعا ً واعتزازا ً
شامخا ً من ص��دور األه��ل العامرة ح ّبا ً وحناناً ،وم��ن قلوب املعلمني الدافئة ومن
رعايتهم الساهرة وعطائهم املتفاني ،انها حلظة تأ ُمل ،حلظة لقاء يتعانق بها كل
األحبة ،انه مزيج جميل يجمع األه��ل واملربني واألبناء في عرس واح��د كبير ،في
حلظة فرح وسعادة.
تنطلق اآلن ومن رح��اب مدرسة اجلليل الثانوية ،من هذا الصرح التربوي العريق أزاه��ر األم��ل ،ثالثمائة وإحدى
واربعون زهرة يانعة ،انه الفوج األكبر في املدينة ومن األكبر في الدولة ،فوج نهل تربية وعلما ً من "أُم املدارس"،
من أُسرة تربوية تدريسية مهنية راقية ،عملت ومبحبة خالصة على زرع قيم العطاء واحملبة واالحترام واالنتماء
لألهل والبلد والوطن ،بعيدا ً عن االنغالق والعصبية املقيتة ،عملت على تعميق التسامح ونبذ العنف بكل اشكاله،
العمل حلياة يسودها االطمئنان والسالم .ان حتقيق األمن واألمان وصناعة اآلمال ،هي مسؤوليتنا جميعا ً وبدون
استثناء ،ولضمان مستقبل آمن ألبنائنا ،علينا احلرص على خلق ظروف سمحة ط ِّيبة ،مليئة بالتفاؤل خالية من
بؤس اليأس واالحباط.
ً
ارتباطا ً باالنتماء لشعبنا ،ارضنا ،روايتنا ،تاريخنا ،لغتنا وحلفظ البقاء ،ور ّدا على قانون القومية اجلائر ،رأينا من
واجبنا االنساني والوطني ،وضع خطة عمل شاملة تتجاوز املنهاج الدراسي الرسمي واالعالن عن السنة احلالية
"سنة الهوية واجل��ذور" التي شملت برامج وأبحاث وفعاليات متنوعة ومتعددة ضمن املنهج التدريسي جلميع
املواضيع التعليمية في املدرسة والتي مت تطبيقها بنجاح كبير هذا العام ،وسنعمل على استمراريتها مستقبالً   .
طالبنا األزاهر ،قفوا الى جانب اهلكم وشعبكم عطا ًء ومحبة.
االهل الكرام ،رافقوا بناتكم وابناءكم لالرتقاء علما ً وأخالقا ً نبيلة ،ال تكبتوا او ُتق ِّيدوا حرية خياراتهم وتطورهم
وانطالقهم نحو اآلفاق ،فقد "ولدوا لزمان غير زمانكم".
أهديناكم هذا العام مئتني وس ًتا واربعني شهادة بجروت ،اي ٪٧٥ من مجمل طالب املدرسة ،وهو األكبر في تاريخ
املدرسة عددا ً ونسبة مئوية ،هذا االجناز الكبير هو ثمرة دعم وجهود مشتركة من اجلميع ،هيئة تدريسية ،وزارة
معارف ،بلدية الناصرة وقسم املعارف فيها واالهل والطالب وكل العاملني واملوظفني في املدرسة ،تهانينا ،وسنعمل
جاهدين للمزيد من العطاء والتقدم وحتقيق االجنازات الراقية.

مبارك تخرجكم هذا..
مبارك يا أزاهر ..تهانينا

مدير املدرسة
د .فيصل طه
3
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مدرسة اجلليل تهدي مدينة الناصرة  246شهادة بجروت

في كل عام نتح ّدى أنفسنا لتحقيق املزيد واملزيد من النجاحات والتميّز .يس ّرنا أن نبشّ ركم بأن مدرسة
اجلليل التجريبية الثانوية البلدية في الناصرة حصلت على  246شهادة بجروت للعام الدراسي 2018
ما يش ّكل  75%من طالب الثاني عشر وعددهم  .329ويعتبر هذا اإلجناز األكبر ملدرستنا عد ًدا ونسبة
مئوية في نتائج البجروت خالل تاريخها في خدمة أبناء املدينة واملجتمع العربي.
نشكر كل من كان شريكا في هذا اإلجناز من معلمني ،موظفني وعاملني في املدرسة
كما نشكر بلدية الناصرة على دعمها املستمر للمدرسة.

مبارك لنا وللناصرة هذا اإلنجاز

تهنئة
عطرة

للمربي الفاضل مدير املدرسة
د .فيصل طه

حلصوله على شهادة اللقب الثالث من جامعة نوفجورود -روسيا
في موضوع العلوم التربوية
مبارك هذا اإلنجاز ولك كل التقدير والمحبة
طاقم الهيئة التدريسية ,اإلدارة ,املوظفون والعاملون في املدرسة

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات
لألستاذ رؤوف بربور

حلصوله على اللقب الثاني بامتياز في موضوع العلوم السياسية من جامعة حيفا

للمعلمة هبة أبو أحمد

حلصولها على اللقب الثاني في تدريس اللغة العبرية من معهد اورانيم

للمعلمة شذى زعبي

حلصولها على شهادة اللقب الثاني في موضوع التربية
والدراسات اإلسالمية من كلية القاسمي

مبارك هذا اإلجناز
والى األمام دوما
4
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كونوا بخير...

جليلي محلّق نحو األفق البعيد ،قرع طبول وزغاريد ،ومعزوفة حياة ،ووعد بغد مشرق وجميل.
سرب
ٌ
ّ
ّ
نشهد اليوم في جليلنا األش ّم ،في قلعة الرباط والصمود ،عرسا جليل ًيا مهي ًبا ،نزف فيه إلى هذا البلد الطيب ثالثمائة غرسة
زيتون مباركة خضراء يانعة ،وإحدى وأربعني ،سرعان ما تتح ّول إلى شجر مثمر أصيل ،جذره ثابتٌ في أعماق الثرى
ٌ
شامخ في أعلى السماء ،ليحرس الديار ويصون احلمى.
وفرعه
سيكون منكم يا صناع الغد ،األدباء واملعلمون ،العلماء واملهندسون ،الفنانون واحلرفيون املاهرون ،القادة والسياسيون،
األبطال والرياضيون ..ك ّل يعمل في حقله وبأيديكم املباركة سيعلو بنيان حضارتنا ،ويرتقي غدنا وعزنا.
وفي هذه الرحلة ستلقي إليكم اجلبال بالصخور وستخرج العناكب لتخيف بعضكم ،فالضعيف منكم سيخشاها ويغرق
في العدم ،بينما يسارع القوي إلى تفتيتها وجتاوز الصعاب بقوة اإلميان والصبر اجلميل فتسلحوا به .عليكم أن تبنوا
حصانة ض ّد االنكسار ،فاشحنوا أنفسكم بالطاقات اإليجابية وش ّمروا عن سواعدكم الفت ّية ،فاآلمال تزهر بعد ك ّل والدة
صعبة.
أحذركم من الكسل واخلنوع فإنهما نار كاوية ،وبلهيبها اخلافت ستلتهم أرواحكم الثائرة وحت ّولها إلى هشيم ورماد .عليكم
التجدّد دو ًما واالنطالق مع تيار التغيير طلبا للسمو واالرتقاء.
ّ
ابحثوا عن اجلوهر واحلقيقة ،وال يخدع ّنكم بريق القشور ،وتواضعوا في األرض ،كونوا كاملاء في سالسته ورقته وفي
يفجر جلمودًا من الصخر.
قوته وإصراره ،فاملاء هادئ لطيف في انسيابه ،لكنه قادر أن ّ
ً
أبحروا أ ّيها األحبة نحو السماء البعيدة ،ستجرفكم األمواج نحو األعماق بحثا عند الدرر وستعصف بكم الرياح وتأخذكم
إلى انعطافات أخ��رى ،ولكن التجارب الصعبة تبني عزميتكم وتصقل مالمحكم لتصنعوا أقداركم التي تصبون إليها،
بتقدير من الباري ع ّز وج ّل.

بارككم الله وسدّد خطاكم
نح ّبكم جدًا
املرب ّية غدير غ ّميض
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املك ّرمون
املربي الفاضل اميل جريس حاج
ولد في الناصرة عام  ,1927وال��ده األستاذ جريس حاج وال��ذي عمل مديرا
ملدرسة في شفاعمرو.
تعلّم في الثانوية البلدية في الناصرة ,ثم تابع دراسته في الكلية الراشدية في
القدس وحاز على شهادة املتريكوليشن .بدأ مسيرته املهنية معلّما ملوضوع
الفيزياء في املدرسة الثانوية البلدية في الناصرة واستمرت هذه املسيرة 45
عاما حتى التقاعد.
ّ
زوج�ت��ه امل��رح��وم��ة سميرة ح� �زّان ح��اج كانت معلمة ف��ي م��درس��ة اوجل��ا في
ال�ن��اص��رة .ل��ه ثالثة اب�ن��اء :هاني درس م��وض��وع االقتصاد وإدارة االعمال
ويشغل منصب مدير بنك ,متز ّوج وله ول��دان .سوسن تعمل عاملة مختبر,
متز ّوجة ولها ثالثة أبناء .وميسون ممرضة في قسم األطفال بغرفة الطوارئ
في مستشفى نهاريا ,متز ّوجة ولها أربعة أبناء.

نتمنى له العمر املديد ودوام الص ّحة والعافية

املربي الفاضل أديب حبيب ّ
حزان
ولد في طبريا عام  1937وانتقل مع عائلته الى الناصرة ,والده األستاذ حبيب
حزّان -مد ّرس لغة عربية.
تعلّم في الثانوية البلدية في الناصرة وتخ ّرج منها .واصل تعليمه في اجلامعة
العبرية في القدس مبوضوع اللغة اإلجنليزية وعلم االجتماع .بدأ مسيرته
املهنية في املدرسة الثانوية البلدية في الناصرة عام  1966معلّما ملوضوع
اللغة اإلجنليزية ,واستمرت هذه املسيرة  20عاما أشغل خاللها منصب مدير
املدرسة بني األعوام  1975حتى  1980وذلك في ظروف صعبة تطلّبت نضاال
جماعيا .كما عمل في مدرسة التيراسانطه في الناصرة ,وم��ن ثم عمل في
مدرسة املطران في الناصرة  16عاما ,واليوم هو متقاعد.
زوجته سامية قسطندي توما ,عملت معلّمة ملوضوع اللغة اإلجنليزية في
م��دارس مختلفة في البالد آخرها مدرسة الزهراء اإلع��دادي��ة في الناصرة,
وال�ي��وم هي متقاعدة .لهما اب��ن واح��د وابنة واح��دة :حبيب -محام ويشغل
منصب مدير شركة في حيفا ,متز ّوج وله ثالثة أبناء ,منال -محامية وتعمل
في القدس ,متزوجة ولها بنت.

نتمنى له العمر املديد ودوام الص ّحة والعافية
6
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كلمة رئيس مجلس ُ
الطالب

َ
"نحو ما عهدمتونا عليه"

خريج هذا الصرح العريق ،مدرسة اجلليل الثانوية – الناصرة .فأنا أعلم اآلن ،بع َد
َكم أش ُعر بالفخر بأنني
ُ
ٍ
ِ
سنوات من التعلّم واكتساب ال ِقيَ ِم التربوية والوطنية ،لِ َم يعت ُز اجلميع ،وأنا من ُهم ،بأننا من خريجي هذه
ثالث
ٍ
مكان آخر.
أي
املدرسة ،فما يكونُ ُهنا ،ممي ٌز عن ِ
َ
أقف اليو َم مع زميالتي وزُمالئي في أيا ٍم انتظرناها طويال ،أيام التخ ُرج من الدراسة واخلروج للحياة ،ولكننا
اليوم ،نح ُن أمام شعو ٍر ُمختَلِف ،نتمنى فجأة ،أن يتوقّف ال َز َمن ،أو على األقل ،أن يتر َيث وميشي بطيئًا ،لكي
َ
يتسنّى لنا أن نتم ّعن بشك ٍل َ
لنكتشف اآلن فجأة ،كم أننا
أفضل ،أن نتم ّع َن في أمو ٍرُ ،كنا نظنّها مفهومة ضمنًا ،وبأنها من بديهيات احلياة،
في نع َمة تُغني ال َعق َل وتُس ِع ُد القلب،
ليتسنّى لنا أن نتم ّعن أكثَر في هذه األخ ّوة الدافئة مع أصدقائنا ،في ِتل َك الضحكات املتبادلة والرموز التي نفهمها نحن وحدنا ،وال يفهمها
أح ٌد سوانا ..لنتم ّعن أكثَر في ُحب ُمعلمينا لنا وحرصهم علينا ،وفرحهم معنا وغضبهم ألجلنا ..لنتم ّعن أكثر في إيقاع جرس املدرسة ،الذي
ُكنا ننتظر ُه أن َيق َرع ،واآلن نن ُظر إليه ونقول "على مهلك ،على شو مست ِ
َعجل".
إدارة املدرسة واملعلمني ،األهل الكرام،
كونوا على ثقة بأننا عن َد ُحسن ظنكم ،فلقد علمتمونا وربيتمونا ،ولقد أحسنتُم ذلك ..وستكونُ ل ُكم وملا غرستُم فينا أوفيا َء ُمخلصني،
سين َطلِقُ ُ
بعضنا مليادين ال ِعلم واملعاهد العليا ،وسيختا ُر بعضنا ح ِر َف ًة ُيحبُها،
سيرس ُم ُك ٌل منَا طريقه ليصي َر يو ًما ما ُيريد ،ولكن ،أ ًيا كانَ
ُ
تن ّوعنا ومسلكنا ،نعد ُكم أن نكونَ ُمخلصني في ما نع َمل ،أن نب ُذل قصارى جهدنا أن نكون األفضل ،وأن نفعل ما بوسعنا ألن يكتُب ُك ٌل
قصة جناحٍ شخصية نعت ُز بها ،فتعتزونَ أنتُم بنا ،وأن نضع نصب أعيننا دائ ًما ،أن نخدم ُمجتمعنا ونط ّوره ،وأن
منا بجهده وعلمه وعملهّ ،
َ
نحفظ ال َو َط َن الذي ُيحبنا ونُحبه.
نكونَ حريصني على أبنا ِء شعبنا ،وأن
ال ُطالب األعزاء،
ِ
َ
صعب ،فالبداية اجلديدة هي نهاية لقاءاتنا
ر
أم
قلبي
في
ج
ل
ت
يخ
ه
أن
أخفيكم،
ال
ولكن
اجلديدة،
بالبدايات
الفرح
ه
فإن
ختلطة،
إنها ملشا ِع ٌر ُم
ُ
ُ
ُ
ٌ َ
ُ
اليومية ،نهاية قدومنا اليومي الى هذا الصرح العلمي ،نهاي ُة دراستنا املشتركة في االمتحانات م ًعا ،نهاية الرحالت املشتركة ،ولكن ،نح ُن
ُ
وسنحفظ ال ُود بيننا ،وسنبقى أصدقاء دائ ًما ،وما ُه َو جمي ٌل قا ِد ٌم كثير ..نتفاءل،
وشعب واحد ،فسنلتقي في ُكل امليادين،
أبناء مدينة واحدة
ٌ
ونذهب للغ ِد بثقة وكبرياء ،ن ِ
صعاب
جناحا ومتيزًا ،ونبني لنا وملن حولنا غ ًدا ُمزه ًرا وسعي ًدا ،قاطعني العهد على أنفسنا ،أن نواج َه
ُنش ُد
ً
َ
ُ
احلياة وبشجاعة ووقف ُة عزّ.

وفقنا الله ل ُكل خير
ُشك ًرا لكم ،والسالم عليكم ورحمة الله

أحمد أبو ربيع
رئيس مجلس ُ
الطالب

كلمة اخلريجني
إن تشريفكم حلفل التخرج هذا ،قد أضاف إلى فرحتنا بالتخرج فرحة أخرى ال تقل عنها ،إذ ال
طعم لتخرج األبناء إال بفرحة اآلباء واألمهات.
إلى من أعطوا وأجزلوا بعطائهم ،إلى من سقوا مدرستنا علما وثقافة ،إلى من ضحوا بوقتهم
وجهدهم ونالوا ثمار تعبهم ،لكم معلمينا ومديرنا األفاضل كل الشكر والتقدير على جهودكم
القيمة.
إننا نقف اليوم على عتبات التخرج ،ون��رى البسمة قد ارتسمت لتعانق فضاء أرواح�ن��ا .نعيد
العد إلى الوراء لنتذكر تلك السنني والتي تابعتم خطواتنا خطوة خطوة ..اليوم نتقلد الفخر بها،
وتقلدنا هي بدورها النجاح ،منكم تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى ،ومعكم آمنا أن ال مستحيل في سبيل اإلبداع والرقي فلكم منا
كل التقدير..
إلى آبائنا وأمهاتنا واألهالي األحبة ،لكم منا كل الثناء والتقدير بعدد حبات املطر ،على دعمكم لنا وعلى عطفكم علينا من أجل
الرقي بنا ،وها قد حان املوعد املنتظر ،فها نحن نقف أمامكم خريجني فخورين باملستقبل املنير في سبيلنا الذي ينتظر قدومنا..
إننا وإن كنا نشعر بعظيم الفرح لتخرجنا فإنه لفرح قد امتزج بأشد األسف على فراق هذا الصرح التعليمي ،لكنها حال احلياة،
اجتماع وافتراق ،وقد يحني اجتماع بعد افتراق ،وإن لم يكن فالقلوب مجتمعة باحملبة حتى وإن تفرقت األبدان في دروب احلياة
املختلفة.

مبارك لنا جمي ًعا

7

الطالبة حنني عفيفي

مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية – الناصرة

رحلوا عنا .....باقون فينا
بقلم :املربي د .فيصل طه
كلمة وفاء للمربي الراحل خالد عمري
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نشهد اخيرا ً رحيل االوفياء لشعبهم ،رحيل هادئ ملن عمل وجهد بصمت ،ملن جابه الصعاب
وشق الطريق عطا ًء وخدمة ألبناء شعبه،
واملُعيقات وحمل مشاق واعباء التربية والتعليم،
َّ
وس��اه��م ف��ي كسر ال�ط��وق الن�ط�لاق وارت �ق��اء األج �ي��ال ال�ص��اع��دة الطموحة للعلم والثقافة
واحلياة الكرمية .هؤالء واجهوا ،حت ّدوا ،اكتسبوا العلم ولم يلينوا ،لم ينحنوا امام الضغوط،
بل صمدوا واستمروا أُم�ن��اء لشعبهم ولرسالة التربية والتعليم ،ملثل ه��ؤالء الطالئعيني
املخلصني ،للمربي الراحل الزميل خالد محمد مصطفى عمري(ابو النسيم) ،مننح التقدير
والتكرمي ،انه ورغم الظروف القاهرة استطاع وبعصامية عصيبة ان يشق طريقه ويحقق
طموحه التعليمي للدراسة اجلامعية ،فبدأ بدراسة موضوع التاريخ في اجلامعة العبرية في
القدس في اواخر سنوات اخلمسني وبداية سنوات الستني من القرن املاضي ،ثابر وحصل
على اللقب االول ،وقد دفعه تفوقه العلمي ووهج طموحه ملواصلة الدراسة العليا ،وحصل
على اللقب الثاني في موضوع التاريخ ،وبهذا ُيعتبر من اوائل االكادمييني العرب في البالد .
بدأ عمله كمعلِّم في املدرسة الثانوية البلدية في الناصرة(ام املدارس)  ،واستمر فيها ألكثر من اربعني عاما ً ُم ِّ
درسا ً ملادة التاريخ
ومربيا ً مخلصاً.
ً
خُ
متيّز بالتزامه املهني ومواظبته ودماثة لقه وهدوئه ،عمل بصمت ،وقد ز َّين مظهره دوما بأناقة دائمة وبسمة حاضرة ،وهدوء
رزين .في البدايات ،عمل جاهدا ً وباهتمام كبير على تسهيل ومساعدة الطالب من خالل اعداد وتوزيع مواد تعليمية خ َّطها بقلمه،
ونسخها مباكنات "ستانسل" البدائية.
ِّ
شج َع مواقفهم الوطنية ،شاركهم املظاهرات وإحياء املناسبات الوطنية والثقافية.
متيَّز
بحسه الوطني ،دعم مجالس الطالبَّ ،
وحسن العزاء
يستحق من شعبه وطالبه الثناء واالجالل ،له الرحمة وطيب الذكرىُ ،

للزميل الراحل عفو خليلية ...رحيلك أبى أن ميهلك رحيق العطاء
عفو حسني خليلية ،ابو العباس ،زاملنا مربياً ،معلما ً واداريا ً في ام املدارس ،الثانوية البلدية
الناصرة ،اكتسب منها وأكسبها عطا ًء تربوياً ،ثقافيا ً ومهنياً ،وانتقل من الناصرة الى يافتها
مغتنيا ً بتجربة تربوية عميقة ساهمت في تطوره وتطوير التربية والتعليم في ثانوية يافا
الشاملة.
لقد أحب العمل االداري التربوي بشغف ،اقترب من طالبه دعما ً وتشجيعاً ،اقترب لطفا ً وحبا ً
صادقا ً فأحبوه وصادقوه احتراما ً ابويا ً ورافق زمالءه برفق وليونة مشوبة بجدية وحزم
معطوفة باملودة واللطف واالحترام
عرفناه طموح علم وعمل ،محدثا ً لبقا ً  ،مريحا ً  ،ترافقه دوما ً البسمة والضحكة ،ينجذب مرنا ً
للطبيعة ،عاشقا ً لطبيعة بالده اخلالبة.
قاوم املرض بتفاؤل ساخر ،العب املوت ،صارعه ،مازحه ،بل باغته احياناً ،كما باغت الزمالء
حضورا ً للمدرسة ،فيتراجع املوت احتياالً ،فتعلو محيّاه ضحكة فوز مرحلية ،تعقبها مسحة
ش��ؤم ،ثم شحنة ارادة خفية تقتنص حفن َة ض��وء ،فُسح َة امل لنهار جديد ،لدميومة فرح
والعتصار الرمق الدامع االخير  ،رمق حلو م ّر ،رمق خالطه دمع دافئ حزين ،دمع يختزن فرح الذكريات.
زميلنا وصديقنا عفو رحيلك أبى ان يمُ هلك رحيق العطاء ،رحيلك رحيل هادئ حزين ،يرسم ذكراك العطرة على جدارية حيَّة ستبقى
عالقة على شرفات صروحنا التربوية ،انه الوداع ،وداع يأبى الوداع ،وداع الى حني .لروحك السالم.
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املربي أكرم زعبي ..رحيل فاجع غير عابئ بعبء حالنا

خضم لجُ َّ ة االحداث وازدحامها ينتصب فجأة رحيل فاجع غير عابئ بعبء حالنا ،رحيل
في َّ
ربٍ لألجيال ،الزميل الصديق الصادق الصدوق ،مدرس
رمز العطاء وأكرمه ،رحيل ُمحبِّ ُ ،م ّ
الرياضيات املبدع واملمتع ،املحُ َ ِّ��دث اللّبِق صاحب الضحكة املجلجلة والقلب الطافح طيب ًة،
املربي أكرم حسني زعبي ،فراقك ثقيل ُمحاط بروحٍ أحمالها طيِّبة جميلة باسمة تنشر فينا
طيب ذكراك.
امتد عطاء املربي والزميل أكرم التربوي والتعليمي في مدرسة اجلليل الثانوية البلدية-
الناصرة ،والتي تخرج منها طالبا ً متفوقاً ،امتد لعشرات السنني ُمح ِدثا ً حداثة تعليمية،
وج��رأة وحزما ً مشوبا ً
اسلوبا ً ومضموناً ،كان عاشقا ً للرياضيات ولطالبه ،فرض هيبة ُ
ِ
ً
باملرونة والعطف وقدرة فائقة على اإلطراء والتق ُّرب للطالب وجذبه وتشجيعه وحتبيبه للمادة التعليميةُ ،مثقال عليه بالواجبات
س ِمحاً ،يالمس الفكر
بسطا ً فهمها ،تتسابق إليه الطلبة رغب ًة بدروسه ،يجول بينهم كالفراشة ،م ِرحا ً َ
التعليمية ُم َّسهالً شرحها ُم ِّ
والوجدان ،غير مكترث بحدود الزمن ،يجوب باسما ً وبرأفة ولُ ِ
طف اليمام ،متفقدا ً واجباتهم الدراسية ،وموجها ً حريصا ً صائباً.
ترك زميلنا الراحل ،أك��رم زعبي (أب��و يزيد) أث��را ً إنسانيا ً ايجابيا عميقا ً لدى جميع محبيه ِ
لس َعة علمه وثقافته ولشمول رؤيته
التقدمية ،اإلنسانية النيِّرة والوطنية على طالبه ،وترك كذلك فيضا ً من العطاء ومثالً للقدوة احلسنة لزمالئه املعلمني حتى يومنا هذا.
لزوجته وابنائه رشا ,يزيد ونسرين عميق السالم وصبر جميل.
له الرحمة ،طيَّ َب الله ثراه ،وطيَّب أهلُه وطالبه وجمي ُع أحبائه ذكراه وسيرته الثر ّية والبهيّة.

منح تفوق من
جامعة تل أبيب لـخمسة
طالب من املدرسة
حقق خمسة ط�لاب م��ن م��درس��ة اجلليل التجريبية في
ال�ن��اص��رة ،اجن��ازا كبيرا ومشر ًفا بحصولهم على منح
تفوق من جامعة تل أبيب ،تشمل مبلغا ماليا كافيا لتغطية
ال��رس��وم ال��دراس�ي��ة وامل �ص��روف الشخصي حتى نهاية
اللقب األول .ومتنحهم فرصة جدية لاللتحاق باجلامعة
ملواصلة تعليمهم اجلامعي فيها وحرية اختيار موضوع
ال��دراس��ة ،وإعفائهم من التقدم المتحان البسيخومتري
كشرط للقبول .الطالب هم :فاطمة الزهراء مهند فاهوم,
االء حسن هريش ,مايا م��روان غريب ,ع��ادل حسان
خطيب ورؤى ابراهيم جنم.
وم��ن اجلدير ذك��ره أن امل��درس��ة حتصل على ه��ذه املنحة
سنويا ومنذ أكثر من عشر سنوات ,اذ جتاوز عدد الطالب
الذين حصلوا على هذه املنحة اخلمسني طالبا حتى اآلن.

مبارك ...تهانينا
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عام اللغة
العربية والقومية
واجلذور
مت اإلعالن عن هذا العام "عام اللغة العربية والقومية واجلذور"
بحيث تكون اللغة العربية والهوية الوطنية املوضوع املركزي
وال �ق��اع��دة ال�ت��رب��وي��ة جلميع ب��رام��ج امل��درس��ة املنهجية وغير
املنهجية.
في إطار عام اللغة العربية والقومية واجلذور ،أقام طاقم اللغة
العربية في املدرسة أسبوع اللغة العربية الذي شهد نشاطات
عديدة ،وفعاليات متن ّوعة غنيّة مبضامينها الها ّمة.
استه ّل األس�ب��وع بوقفات صباحية تخلّلتها كلمات وق��راءات
ش�ع��ري��ة وإب ��داع ��ات ط�لاب�يّ��ة تتعلّق ب��ال�ل ّ�غ��ة واألدب
والهوية واالنتماء ،كما تخلّل األسبوع فعاليات
محوسبة في الشعر واللغة واألدب ،شارك
فيها العديد م��ن الصفوف وس��ط أج��واء
حماسية ،كشفت مواطن اإلب��داع لدى
طالبنا ،وداف� ًع��ا ومحفزًا لإلقبال على
تعلّم اللغة وإتقانها بفخر واعتزاز.
أقيم خالل هذا األسبوع معرض للقرى
املهجرة الغني باملعلومات واللّوحات
اجلميلة من إبداع طالبنا ،أشرفت على
العمل املعلّمة س�ه��ام ع �م��ري ،كما أقيم
م�ع��رض آخ��ر ل�ل��رس��م ز ّي ��ن ج ��دران القاعة
بصور العديد من األدب��اء من التاريخ العربي
القدمي واحلديث ،و ُذ ّيلت اللّوحات مبعلومات عن ك ّل
أديب ،وذلك لتثقيف طالبنا وتعريفهم
برموزهم األدب�ي��ة ،أش��رف على
ه��ذا العمل املعلّمتان :م ّيادة
لوباني وغدير غميض.
وكتقليد سنوي ش��ارك
ط � �ل � ��اب ال�� �ص�� �ف� ��وف
احل� ��ادي� ��ة ع� �ش ��رة ف��ي
رحلة تعليمية إلى قرية
ال��س��م��وع��ي امل �ه �ج��رة
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واللّقاء باألديب مح ّمد ن ّفاع ،كاتب قصة "مختار الس ّموعي"
املطلوبة في املنهاج التعليمي وذلك على أرض احلدث ،كنوع من
التعليم املغاير واملثري الذي يحمل معاني وقي ًما تربوية وطنية
وثقافية رفيعة.
اختتم أسبوع اللغة العربية بعرض فيلم "على أم��ل "..الذي
ع��ال��ج ق�ض��اي��ا اج�ت�م��اع�ي��ة وأخ�لاق �ي��ة تتعلق مبجتمعنا ،كتب
السيناريو املعلمة غدير غميض والطالبتان :دينا يحيى ورونزا
عبد الهادي ،وقد أ ّدى الطالب األدوار بشكل رائع ،وعمل طاقم
اإلعالم على تصوير الفيلم وتوليفه (منتجته).
مت ع��رض مسرحي ملقاطع م��ن مسرحية
كما ّ
"إع �ل�ان ب� ��راءة" ل�ل�ك��ات��ب ع ��ودة ب �ش��ارات
وذل��ك بحضور الكاتب ال��ذي ألقى كلمة
ق�يّ��م فيها العمل وأث �ن��ى على ال�ط�لاب،
أش��رف على العمل املسرحي املعلمة
غدير غ ّميض.
ن�ظ��م ه ��ذا امل��ش��روع ال�ك�ب�ي��ر وب��إت�ق��ان
ودق ��ة املعلمة غ��دي��ر غ ّميض مركزة
م��وض��وع اللغة العربية بالتعاون مع
م �ع �ل �م��ي امل� ��وض� ��وع :امل �ع �ل��م مصطفى
ع��راب��ي ،واملعلمات رن��ا أب��و زي��د ،سهام
ع�م��ري ،ميساء ج�ح��وش ،منى ظاهر ورن��ا
غ ّميض ،كما ساهم ف��ي إجن��اح امل�ش��روع ع��دد من
معلمي املدرسة بغية حتقيق األهداف املرجوة واالرتقاء بلغتنا
وتقوية روح االنتماء في ظ ّل أجواء بهيجة وممتعة.
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تهنئة عطرة
للطالبة ميس أمني عبد الله (12م)
حلصولها على عالمة  732في امتحان البسيخومتري
للطالبة حنني نايف نعراني (12م)
حلصولها على عالمة  720في امتحان البسيخومتري
للطالبة غيداء سهل حاج (12م)
حلصولها على عالمة  690في امتحان البسيخومتري
للطالبة آية صالح الدين سعدي (12م)
حلصولها على عالمة  669في امتحان البسيخومتري
للطالبة آمنة عمر هريش (12أ)
حلصولها على عالمة  665في امتحان البسيخومتري
للطالب يوسف عصام طاطور (12أ)
حلصوله على عالمة  664في امتحان البسيخومتري
للطالب إبراهيم خالد خطيب (12أ)1
لتم ّيزه في كتابة وظيفة انهاء مبستوى خمس وحدات في موضوع األدب العربي
للطالبة راما أسامة ياسني (12م)
لتم ّيزها في كتابة وظيفة انهاء مبستوى خمس وحدات في موضوع األدب العربي
للطالب ورد ابراهيم عباس (12م)
لتم ّيزه في موضوع املوسيقى مبستوى خمس وحدات تعليم ّية
للطالب احمد هشام أبو ربيع (12أ)
لتم ّيزه في موضوع املوسيقى مبستوى خمس وحدات تعليم ّية

للطالبة تسابيح فايز غزاوي (12أ)1
لتم ّيزها في برنامج "ثانوية أكادميية محوسبة" وحصولها على عالمة  100في االمتحان النهائي
للطالبة يانا محمد خطيب (12ب)
على إجنازاتها ومت ّيزها في مجال كرة القدم
للطالبة نرمني أحمد بركة (12ب)
حلصولها على املرتبة األولى في مسابقة "فن اخلطابة واالبداع"
والتي أقيمت في مركز محمود درويش

نتمنى لكم املزيد من التألق واإلجنازات
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7

ق����ائ����م����ة ب�����أس�����م�����اء ال������ط���ل��اب اخل�����ري�����ج��ي��ن ل���ل���س���ن���ة ال������دراس������ي������ة 2018/2019
الثاني عشر " أ"
فيزياء ،كيمياء ،علوم
احلاسوب
املربي :غامن حبيب الله

جعفر فارس أبو أحمد
سهيل رائد أبو أحمد
بلسم عبد الرؤوف أبو الهيجا
أحمد هشام أبو ربيع
عبد الله أمني أبو رجب
عدن وليد ارشيد
محمد زياد جحوش
مهدي سعيد حاج عيسى
صفا أمين ريا
ربى عوني زعبي
سجى زياد سليمان
يوسف محمد سليمان
ريان غازي شحادة
غالية محمد صواحلة
يوسف عصام طاطور
رونزا مالك عبد الهادي
آمنة هشام عثامنة
هديل منر عرفات حمودة
زينب عالء غازي
أسماء مازن غريب
أجود فارس غنيم
ماريا سليم فاهوم
محمد عادل مروات
براءة سليمان مصاروة
رمي سعيد منر
آمنة عمر هريش
زينب أمني واكد
دينا سليمان يحيى

الثاني عشر " أ "1
بيوتكنولوجيا
املربية :حنان قاسم

شيماء أمني أبو رجب
هاجر عاهد أبو ملضي
أمل أكرم أبو ناصر
سيرين هشام أبو نصرة
سليم ابراهيم أنصاري
تهليل سليم بركة
بيان طارق بزيع
رشا راجح بسيس
بنان جواد بطاح
روان خالد بياضي
وائل أسامة جابر
شمس جمال جرار
سميرة خضر حامد
يارا نزار حسني
قمر عمر حلومة
سينا عادل حمودة زعبي
ابراهيم خالد خطيب
رجوان زهير دفراوي
براءة كمال زعبي
محمد أكرم زعبي
نغم سعد الدين سعدي
ليان طارق شحادة
أسيل ابراهيم صادق
محمد هاشم علي عباس
آيات عمر عالء الدين
ابراهيم ساهر عودة
تسابيح فايز غزاوي
مهند محمود مصاروة
ُسرا وائل منادرة
عطاء سليم موعد
رجاء خالد جنار
أسماء محمد جنم
ريتاج ابراهيم جنم
خديجة عدنان يوسف
12

الثاني عشر " أ"2
بيولوجيا ،حسابات
علوم البيئة
املربية :منال عون الله

ملى بشار إبراهيم
مايا عبد الله أبو رحمون
يوسف ابراهيم أبو عياش
إبراهيم عبد الكرمي اغبارية
رسل بالل حامد
صبحية برهان حربجي
أسيل نظمي حسني
عدن أحمد حسني حمدان
سالي رجا دحلة
رلى رائد زعرورة
منية إبراهيم زعرورة
نور عمر سعدي
عدن عبد الله سعيد
مودة مهند شحادة
محمود فارس عبد اللطيف
مرح يوسف عثامنة
ميس خالد عثمان
حنني منير عفيفي
رؤى صالح عفيفي
سكينة معني عفيفي
أنسام آدم عودة
والء عزات فاهوم
سيف الدين خالد قبالوي
روان مراد قحيز
كرمي عزيز كايد
آمنة سهيل الشني
مريانا محمد محروم
فراس ماهر مصاروة
شيماء علي جنم
غزالة مروان جنم
ليلى يوسف نخاش
شهد رايق هريش
محمد حسن هريش
اميان ماجد واوي
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وعددهم  341طالب ًا ( 224طالبة و  117طالب)

الثاني عشر "م"
"املوهوبون"

الثاني عشر "ب"2
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

حسابات ,ادارة أعمال

املربي :عماد موسى

املربية :قمر غنيم

املربية :عرين عودة

مي بشير أبو تايه

فيزياء ,علوم احلاسوب ,بيولوجيا

متيم عبد الله أبو عياش

الكترونيكا ,علوم احلاسوب

لؤي عصام أسعد

علوم احلاسوب ,الكترونيكا

سلمى جهاد بصول

علوم احلاسوب ,فيزياء

غيداء سهل حاج

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء

شمس جالل حسن

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء

محمد صالح حسني

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء

مجد أحمد دراوشة

الكترونيكا ,فيزياء

آية صالح الدين سعدي

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء

محمد بدر سيالوي

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء

غالية أمير شحادة
الكترونيكا ,كيمياء

ورد ابراهيم عباس

الثاني عشر "ب"1

تسنيم جمال أحمد
مهدي محمد أحمد
بشرى طارق أحمد
زينب عماد بركة
عارف يوسف بنا بخاري
محمد عصام جرادات
طه خالد حاج يحيى
محمد يحيى حاج يحيى
سوار أحمد حسيني
حال رمزي حنيني
غالية كمال زعبي
سبأ عبد الله زينة
غدير اياد سليمان
مؤمن منصور عابد
محمد جابر عطا الله
مجد رؤوف علي ناصر
علي محمد عواد
محمد عصمت غفري
أسيل سعيد أبو الشني
ينال ناصر ناصر
محمد عمر جنم
ورد أحمد نعرة

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء

رمي أمني عبد الله

الكترونيكا ,بيولوجيا

ميس أمني عبد الله

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء

ذكريات عصمان مصاروة
بيولوجيا

حنني نايف نعراني

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء

راما أسامة ياسني

علوم احلاسوب ,الكترونيكا ,فيزياء
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محمد سليمان أبو عويضة
أمير حسن أبو غريبة
شروق ايهاب أبو غزال
تيماء سعيد أحمد
رنا ياسر بيطار
رياض شوقي حاج يحيى
شهد ماهر حامد
كيان أمني حامد
محمد عدلي خرمة
كرم أنور زعبي
محمد أحمد زعبي
حاجة منر سبوبة
آية خالد سعدي
اميان عمر سعدي
مهران سامر سعدي
أسيل مروان شريف
ميس سليم شريف
محمد طارق صالح
سالي لبيب صايغ
رؤى رأفت صواحلة
عمر وليد عرابية
رمي ماهر عمر
سوسن عودة عودة
عودة مراد عودة
ملى عبد الله غنيم
لنا عبد الله غنيم
حال فوزي محمود
صبحية محمود مصري
سليمان رزق منادرة
أالء مروان موسى
سجى حسام جنم
هبة هاني نصرة
هريش أحمد هريش
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الثاني عشر "ج"1
علوم البيئة
املربية :ملى بربور
ميس حسني أبو أحمد
حمزة عماد أبو قرطومة
رؤى يحيى أبو نصرة
سلسبيل نظمي ارشيد
سارة ابراهيم شيخ سليمان
أسماء خالد جابر
عبد العزيز خالد حجير
اسراء كرم حمودة زعبي
كنانة رياض حمودة
عادل فريد خطيب
بيان عامر زعبي
ملك خالد زعبي
محمد عزمي زينة
محمود صالح زينة
هدى سليمان سعدي
سبأ سليمان سليمان
مرجان حامت سويدان
ملك عزات شاعر
أمني زهير شموط
عمر سامر صواحلة
آدم عباس عباس
محمد عيسى عوايسة
اميان كمال عوض
داهود بولس مرشي
عيسى مروان هريش
آمنة معاد يوسف

الثاني عشر "ب"
علوم البيئة ،
اتصال جماهيري

الثاني عشر "ج"
علم االحياء

املربية :لينا صالح

املربية :ايناس شرارة

ليان معروف أبو أحمد
عمار علي أبو ربيع
باسل ابراهيم أبو رجب
نرمني أحمد بركة
سجود أحمد حاج يحيى
سدا منير حجة
نائلة سامر حربجي
بيان عبد السالم حسيني
رابحة عماد خطبا
ليليان محمد خطبا
يانا محمد خطيب
عدن هشام دراوشة
رحمة ابراهيم سعدي
سيرين محمد سليمان
سندس محمد طاطور
حنان عيد طه
نور ايهاب عزام
أحمد هشام عفيفي
عمران عدنان عمار
هالة محمد عوايسة
حال عصام عويضة
اميان رافع غنومة
محمد علي غنيم
خالد بهجت كرمي
روتاج أشرف كرمي
زيد ايهاب الشني
أمني علوش جنم
سوزان أحمد هريش
منايا فادي أحمد
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7

سامي حبيب إبراهيم
روزان معني أبو رحيل
أشواق حازم أبو جيش
آمنة شبيب أبو زيد
مرجان محمود أبو سمحة
غيداء غسان الشيخ سليمان
رشا سالم بصول
هبة زياد جبارين
غالية رياض جرادات
ابراهيم سامر حسن
اميرة نواف حسيني
سمر عماد خطاب
أنسام سمير خطبا
عدن أحمد سعدي
ريان عبد الرحمن سليمان
نورهان امين سيالوي
عبد الناصر أحمد شحادة
سميرة وسام عامر
محمد وسام عبد الهادي
رؤى وائل عودة
رياض جالل عودة
ميسان عبد الناصر عودة الله
توفيق عرب غريب
فتحية فادي غزاوي
خديجة عوني قويدر
ابراهيم سمير مصاروة
اية قاسم مصطفى
برين سمير مصطفى
أماني محمد هبرات
باهر عبد الغني واكد
مي علي واكد
نور عامر نخاش
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الثاني عشر "ج"2
علم االحياء

الثاني عشر " د"
جغرافيا

الثاني عشر " د"1
جغرافيا

املربي :رؤوف بربور

املربي :غصوب سرحان

املربي :أمني عباس

باسم سليم أبو أحمد
بالل نعمان أبو أحمد
عمران محمد الشايب
هيا فواز السيخ
أسماء عبد الكرمي بشر
عدي رائف جرادات
سارة محمود حامد
مرح أنور حربجي
أحمد ناصر حسني
بيلسان محمد حسني حمدان
منار ابراهيم حواري
سلسبيل حسان خطيب
تاال محمد ربايعة
سهيلة عبد املجيد زيادات
باسل رائد سليمان
حسني أحمد سليمان
دعاء كمال سليمان
عبد الغفار ايهاب سليمان
يعقوب ابراهيم سليمان
ديانا عماد صالح
والء عمر عثمان
قيس وائل عزيري
تسنيم عماد عواد
ماريا عدنان عواد
ليلى شفيق غنيم
أحمد محمد كليب
حال هاني مصاروة
فردوس سليمان جنم
محمد أشرف جنم
معتز سمير جنم
مرمي معمر يونس

مودة عصام أبو سالم
رقية أحمد أبو عياش
توجان رزق أبو نصرة
آية محمد بركة
نور فادي بيومي
عبد احلليم عالء الدين حاج يحيى
أحمد رائد حمودة
تيا رائد دويك
درار حسن زعبي
أسمات خالد سعدي
بيان سعد الدين سعدي
أالء جواد سليمان
عمار عبد املجيد سليمان
يحيى نشأت صالحات
رحاب جمال عبد اخلالق
لور عبد الله عبد الفتاح
لطفي أشرف عوايسي
يسر عاطف عبد الله
أحمد عبد الله عز الدين
سهاد عزيز عمر
أسامة عامر غازي
فاطمة موفق غنومة
لنا سمير قحيز
شهد خالد قويدر
هناء أمين قويدر
آية خالد مرداوي
مرمي سيما كرمي مصاروة
متيل مروان مصاروة
ريان نصر جنم
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سامر سليم ابو ديه
مالك صبري ابو زويد
سندس وليد ابو شهاب
ايه بسام ابو ناجي
ملى سليمان ابو ناصر
بكر بالل احمد
سميره علي حاج
ابراهيم عامر حامد
فلسطني خالد حامد
انوار بسام حربجي
هالل حسني حسيني
اسامه سليم حلومه
عادل محمد حمدان
عدن محمد دندشلي
سامر محمد زطمه
عبد القادر نبيل زعبي
احمد علي سعدي
احالم وليد سليمان
صالح الدين عاطف شهوان
مجد سامر عثمان
يزيد عماد عواد
توجان رائد قبالوي
مجد بالل قبالوي
نور بسام منادره
لينا عدنان بياطره
ريان سعيد سالم
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برامج االثراء لصفوف املوهوبني

كما في كل ع��ام تهتم امل��درس��ة بتوفير العديد من البرامج الالمنهجية
وب��رام��ج االث ��راء لصفوف املوهوبني ف��ي امل��درس��ة,
حتت اش��راف املربية اي��ات استيتة -مركزة
ص �ف��وف امل��وه��وب�ين وم��رب �ي��ات وم��رب��ي
صفوف املوهوبني :غادة مييني ,سالم
خطيب ,ايات استيتة وعماد موسى.
نعرض لكم ملخّ ص هذه البرامج:
•م � �ح� ��اض� ��رة أله�� ��ال�� ��ي ال � �ط �ل�اب
مبوضوع "الطالب املوهوب" مع
الدكتور بهاء زعبي.
•يوم "حتديات" في أحضان الطبيعة.
•مشاركة الطالب باملنصة اإلبداعية للمسرح في
تل ابيب -مسرح "הבימה" وقد قاموا بعرض مسرحيتهم أمام
جمهور كبير من الطالب ومفتشني ومدراء من قسم املوهوبني من
وزاره املعارف ,وحصولهم على شهادة تقدير .قامت بإرشادهم
مرشدة املسرح رشا جهشان.
•اخراج فيلم بعنوان "غريب األطوار" من متثيل الطالب املوهوبني
وباشراف املخرج السينمائي واملمثل هشام سليمان وعرضه في
الסינמטק في مدينة تل ابيب.
•مشاركة فعالة مبؤمتر  MUNوالذي أقيم في ايفن يهودا ملدة ثالثة
أيام ,ومبؤمتر  GALMUNالذي أقيم في الناصرة ملدة يومني.
•مشاركة مبؤمترات ومسابقات قطرية مبوضوع املناظرة وذلك
في مدرسة املوهوبني في مدينة رحوفوت ملدة يومني وقد تأهلوا
للمرحلة الثانية في هولندا .كما شاركوا في املسابقة التي أجريت
في نهاريا وحصلوا على املرتبة الثانية كأفضل فرق متكلّمة.
•رحلة مبيت خاصة بجميع الطالب املوهوبني الى منطقة الشمال
والتي متيّزت بالعديد من الفعاليات واملغامرات اجلميلة.
•دورات اثراء مبجاالت مختلفة :دورة موسيقى مع األستاذ موفق
عبد الفتاح ,دورة روبوتيكا مع األستاذ سلطان عمري ,دورة
ش�ط��رجن م��ع األس �ت��اذ بهيج ع��وي��د ,دورة ف�ن��ون م��ع العلمة نور
إبراهيم تضمنت الرسم على ج��دران الصفوف ,ودورة تصوير
مع األستاذ جمال كيوان ضمن مشروع الهوية واجل��ذور واللغة
العربية.
•محاضرة قيّمة للدكتور حنا أبو حنا بعنوان "."Internet of things
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فعاليات التوجيه الدراسي
ك �ع��ادت �ه��ا ف ��ي ك ��ل ع � ��ام ,حت� ��رص امل���درس���ة على
توجيه الطالب دراسيا ومهنيا من خالل فعاليات
ومحاضرات صفية وزي��ارة اجلامعات والكليات
وإقامة ي��وم للتوجيه ال��دراس��ي وال��ذي شمل مواد
ارش��ادي��ة للتعليم العالي ,م�ح��اض��رات ,ومحطات
م �ت �ع��ددة وم �ت �ن � ّوع��ة للمعاهد وال �ك �ل �ي��ات العلمية,
واجل��ام �ع��ات احمل�ل�ي��ة والفلسطينية ,وام �ت��از ه��ذا
اليوم بالدقة والنظام وشموليّة املشاركة .أشرف
على املشروع طاقم االستشارة :ابتسام زعبي,
رائ� � ��دة ح �س��ن ومل� ��ى ب ��رب ��ور إض ��اف ��ة مل �ش��ارك��ة
املربني واملعلمني وبالتعاون مع جمعيّة "سنبدأ"
وم �س��اه �م��ة ف �ع��ال��ة م��ن خ��ري �ج��ي امل ��درس ��ة ال��ذي��ن
يدرسون في اجلامعات والكليات املختلفة.

يوم االعمال الطيبة

شاركت مجموعات من طالب املدرسة بيوم االعمال الطيِّبة ،يوم
العطاء ملجتمعنا من خالل زيارة مستشفى العائلة املقدسة النمساوي،
واملستشفى الفرنسي في الناصرة ،وذلك بتوزيع الورود واحللوى،
وبطاقات الشكر والكلمة الطيِّبة على املرضى ,كذلك زارت مجموعة
طالب املركز اليومي للمسنني ،وشاركوهم بفعاليات الفرح ،بالعزف
والغناء ،كما شاركت مجموعة أخ��رى من الطالب مبرافقة املعلمة
غيداء أبو احمد في مشروع بيئي يخدم مدرسة الكروم االبتدائية،
شمل املشروع بناء طاوالت ُمعاد استخدامها من نفايات خشبية
لراحة طالب املدرسة ولرفع الوعي البيئي وتعميق العمل املشترك
الطيِّبة تعاونا ً واستقباالً حسنا ً
بني امل��دارس .القت هذه املبادرات َ
وتقديرا ً وثنا ًء من جميع املؤسسات التي َ
متّت زيارتها .أشرفت على
جميع الفعاليات املربية خولة قنانبة -مركزة التداخل االجتماعي
مبشاركة مربي الصفوف.
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أسبوع القيم

7

قامت املدرسة بانتهاج تقليد تربوي تثقيفي
رائ��د وح��دي��ث يحمل اس��م "اس�ب��وع ال ِقيَم".
ت�ض�م��ن االس� �ب ��وع س�ل�س�ل��ة ب��رام��ج متنوعة
شملت محاضرات وورش��ات عمل وفعاليات
طالبية متعددة حول موضوع ال ِقيَم ،مثل ِقيَم
التواصل مع ال��ذات وم��ع اآلخ��ري��ن ،والعدالة
االجتماعية واالفكار املسبقة والقيم الرياضية
وط� � ��رق امل���واج� �ه���ة واه �م �ي��ة
ال �ق��راءة والتعبير واالح�ت��رام
وغ� �ي���ره���ا ،واق� �ي� �م ��ت اي� �ض� �ا ً
ورش� ��ات ع�م��ل للمعلمني في
موضوع اجلنسانية .أُختتم
اس�ب��وع ال� ِق�يَ��م ب�ج��داري��ة خَ � َّ
�ط
ع�ل�ي�ه��ا ال��ط�ل�اب وامل �ش��ارك�ين
كلمات شكر و َمحبَّة.
ق � ��ام ب� ��اع� ��داد وت �ن �ظ �ي��م ه ��ذا
امل�� � �ش� � ��روع امل � �س � �ت � �ش� ��ارات
اب�ت�س��ام زع�ب��ي ورائ� ��دة حسن وملى
ب��رب��ور ،مب �ش��ارك��ة ط�ل�اب جامعيني،
والعامالت االجتماعيات سامية ابو
ِّ
واملوجهة فاتن
النعاج ورانية غنيم،
حمود والناشطة االجتماعية ف��داء
طبعوني واملرشدة نسرين جبارين
وحكم كرة القدم نائل عودة والعامل
االجتماعي ابراهيم طه وعاملة املكتبة زهيرة صباغ .والبروفسور مروان دويري الذي ق ّدم محاضرة للمعلمني حول أمناط
التفكير واملواجهة املعيقة لنهضة مجتمعنا العربي.

معرض الكتاب
تشجيعا ً للقراءة ،ملتعتها ،لعودة
ال�ك�ت��اب ملكانته امل��رم��وق��ة ،متت
امل �ب��ادرة إلق��ام��ة معرض للكتاب
في باحات مدرستنا ،والذي نال
اقباالً كبيرا ً ولهفة جامحة لشراء
الكتب ال�ق�يِّ�م��ة م��ن ِق �بَ��ل الطالب
واملعلمني وأض�ف��ى ج��وا ً تربويا ً
وث �ق��اف �ي �ا ً ب�ه�ي�ج�ا ً ف��ي امل��درس��ة.
أشرفت على تنظيم هذه املبادرة
ال��ط��يِّ��ب��ة امل��رب��ي��ة م� �ي ��ادة هيب
وطالب صفّها العاشر "أ".
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العرس الفلسطيني
اميانا منا في مدرسة اجلليل الثانوية بأهمية احلفاظ
على تراث وارث األج��داد ،احتفلت املدرسة في نهاية
الفصل الثاني بالعرس الفلسطيني التقليدي الذي نظم
له مجلس الطالب وموجهته املربية ميادة هيب والذي
حاول فيه التركيز على كافة الطقوس التي تتم خالل
العرس ،من استقبال العرسان وطقس احلنة وحالقة
العريس والزفة واالستماع ال��ى االه��ازي��ج واالغاني
التي كانت وال زالت تسمع في االع��راس الفلسطينية
التقليدية.

"ثانوية
أكادميية
محوسبة"
شاركت مجموعة من طالبات الثاني عشر أ ١وبرفقة املعلّمة
د .سهير بشارات في دراسة مساق جامعي " فيروسات
وكيفية القضاء عليها" ضمن برنامج "ثانوية اكادميية
م�ح��وس�ب��ة" ال �ت��اب��ع جل��ام�ع��ة ت��ل اب �ي��ب وب ��إش ��راف وزارة
املعارف ،وكانت مدرستنا هي الوحيدة التي تقدم طالبها
لالمتحان ،وق��د مت ان�ت�ق��ال الطالبات ال��ى م��راح��ل متق ّدمة
وحصلن على عالمات امتياز.

بحسب هذا البرنامج يتم احتساب هذه املساقات كنقاط اكادميية
يحصل الطالب على اعفاء منها في اجلامعة وفي شروط معينة
واذا تقدم الطالب لثالثة مساقات يستطيع الدخول الى جامعة
تل ابيب بدون امتحان البسيخومتري في عدد من املواضيع.
الطالبات امل�ش��ارك��ات :تسابيح غ��زاوي ،ريتاج جن��م ،بيان
بزيع ،عطاء موعد ،ب��راءة زعبي ،روان بياضي ،ام��ل ابو
ناصر ،شيماء ابو رجب.
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-12أ

طالبي األعزاء
أمتنى لكم كل اخلير والتوفيق
والتألّق واالبداع في املستقبل
الواعد.
ت� ��ز ّودوا بالعزمية وال�ت�ح� ّدي
وال� �ث� �ق ��ة ب��ال �ن �ف��س واإلرادة
املفعمة باألمل وروح العطاء.

-12أ1

املربي :غامن حبيب الله

املربية :حنان قاسم

ألف مبروك يا أغلى األحباب..
فما أجمله من يوم ومن مكان..
فيه شوق للمستقبل وحنني ملاضي رائع
وجميل..
تتعالى نبضات ال�ق�ل��وب ..هنا قضيتم
أجمل حلظات حياتكم..
ها هي األيام جتري بسرعه حاملة معها
ذكريات وحلظات سعادة..
ت �ب��دأ م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة مل�س�ت�ق�ب��ل واع ��د
وم� �ش ��رق ..ف��اس �ع��وا ل�ب�ن��اء مستقبلكم
وكونوا على قدر املسؤولية.
وداع �ا ً أحبائي لكل جمي ٍل ولصفح ٍة لن
تطوى من حياتكم.

-12أ2
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ب �ب��داي��ة امل��رح �ل��ة َت��واع��دن��ا على
ت� �ع ��زي ��ز ال� � �ق � ��درات وال �ت �ف �ك �ي��ر
االي � �ج� ��اب� ��ي ل �ت �ح �ق �ي��ق ال� �ه ��دف
والنجاح.
استوقفتكم م �ط �ب��ات ،بعزمكم
واص ��رارك ��م وع�م�ل�ك��م ال ��دؤوب
اج�ت��زمت��وه��ا وحققتم جن��اح��ات
رائعة.
لكم مني خالص احلب والتقدير
واط �ي��ب ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات،
والى االمام.

املربية :منال عون الله

مبــــ
للفــــ

الس
والسـ

6

ــروك
ــوج

ســابع
ـــتني
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-12م

املربي :عماد موسى

احبائي الطالب
لكم مني كل محبة وكل أمنيات
اخلير والسعادة ..كانت حلظات
حافلة باملشقة مغلفة بالعطاء
امل�ت�ب��ادل ل�س�ن��وات ..ذك��ري��ات ال
ميكن أن ان�س��اه��ا ..وصلنا إلى
املفترق ..من خالله تنطلقون إلى
م�ع�ت��رك احل �ي��اة ..إل��ى جن��اح��ات
أستقطبها ف��ي عيونكم املصرة
على االستمرار ..ومن هنا انتظر
لقاءنا القريب ..بكم افتخر مدى
احلياة ..لن اقول وداعا ..بل إلى
لقاء..

-12ب1

-12ب2

املربية :عرين عودة
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طالبي األعزاء
ف� �خ ��ور ب �ك��م وب �ن �ج��اح �ك��م,
ان�ط�ل�ق��وا ول�ي�ك��ن االص���رار
وال� � �ع�� ��زمي�� ��ة س�ل�اح� �ك���م,
مخلصني لبلدكم وشعبكم..
بكم نبني الغ َد األجمل.
م �ب��ارك ت�خ��رج�ك��م وامت�ن��ى
لكم كل اخلير والسعادة

املربية :قمر غنيم

طالبي األعزاء
اخ � �ت � �ل � �ط� ��ت دم� � � � ��وع ف ��رح� �ت ��ي
ب�ت�خ� ّرج�ك��م وح��زن��ي ب��وداع �ك��م
أحبتي.
في غمضة عني م ّرت أيامنا وهنا
نحن اليوم جنني قطافنا ونو ّدع
أحبتنا واملكان الذي ض ّمنا.
باألمس التقينا واليوم نفترق
ارف� �ع ��وا ق �بّ �ع��ة ال �ت �خ��رج بفخر
واع� � �ت � ��زاز ,ول��ت��ك��ن ح ��دودك ��م
السماء أحبّتي
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طالبي األحباء
ال� �ت� �خ ��رج ه� ��و ب� ��داي� ��ة ل��رح �ل��ة
احل��ي��اة ،ت��ذك��روا أن األش �ي��اء
اجل�م�ي�ل��ة حت �ت��اج م �ن��ا السعي
واالص� � ��رار ...ك��ون��وا كالنور
وافتحوا كل نافذة ليبث منها
األمل ،التفاؤل واحملبة
أمت � �ن� ��ى ل� �ك ��م ح � �ي� ��اة ن��اج �ح��ة
وموفقة
محبتي وتقديري

-12ب

ال � �ي� ��وم ي �ب �ت �س��م ل� �ك ��م ال �ق �م��ر
والنجوم تزدان ....
ب� ��اجل� ��د وامل� � �ث � ��اب � ��رة ح �ق �ق �ت��م
أمانيكم..
وه��ا ه��و ت��اج العلم ق��د توجتم
ب��ه ،ونلتم ما ترجوه من تعب
الليالي ...
مع امنياتي لكم بدوام الصحة
وال�ع��اف�ي��ة ....وم� ��ن جن��اح إلى
اخر
وفقكم الله ورعاكم ....
وال تنسوا أبدا ...محبتي لكم

-12ج1

املربية :لينا صالح

-12ج
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املربية :ملى بربور

7

أعزائي الطالب
ان��ه��اء امل��رح �ل��ه ال �ث��ان��وي��ة هي
مب�ث��اب��ة ان �ط�لاق ال��ى مشاريع
جديده مليئة بالتحديات،
خ� ��وض� ��وا غ� �م ��ار ال� �ت� �ج ��ارب
اجل��دي��دة بكل ق��وه ثقة ،ارادة
وعزميه..
ت�س�ل�ح��وا ب��ال�ص�ب��ر واالمي� ��ان،
اعلموا ان مجتمعكم ينتظركم.
امت � �ن� ��ى ل� �ك ��م دوام ال� �ت ��أل ��ق
والنجاح

املربية :ايناس شرارة

مبــــ
للفــــ

الس
والسـ

6

ــروك
ــوج

ســابع
ـــتني
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-12ج2

املربي :رؤوف بربور

"أحبّائي ,بعد حني ينفرط العقد
الذي كان جت ّمع"
ف��درب�ن��ا ط��وي��ل وربمّ ��ا اجتزناه
أشهرا وأشهرا معا ..لكننا اآلن
س��وف نرفع ال��شّ ��راع ,ك � ّل الى
باحلب ساعة
سبيل ..فط ّهروا
ّ
الوداع.

-12د1

طالبي االعزاء
هنيئا ل�ك��م ت�خ��رج�ك��م ,أمتنى
لكم كل النجاح ومواصلة اجل ّد
واالج �ت �ه��اد ول�ي�ك��ن االص���رار
والتحدي ذخيرتكم.
ب��ورك��ت حياتكم وال��ى االم��ام
قدما

-12د املربي :غصوب سرحان

املربي :أمني عباس
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طالبي األعزاء
فرحتي بكم كبيرة اليوم وأنتم
تتخ ّرجون
أرج� � ��و ل� �ك ��م ال� �ت ��وف� �ي ��ق ف�ي�م��ا
تختارون
مبارك تخ ّرجكم
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انتخابات مجلس الطالب
راق
عرس دمقراطي ٍ

بأجواء الفرح واحملبة احلقيقية ،وب��روح رياضية رفيعة،
وب�� ِد َّق��ة تنظيمية تثير اإلع��ت��زاز ،ش ��ارك م�ئ��ات الطالبات
والطالب من املدرسة ،بحملة انتخابية دمقراطية نزيهة،
ومباشرة لرئاسة مجلس الطالب ،أسفرت بفوز الطالب
احمد اب��و ربيع برئاسة املجلس وال�ط��ال��ب ع��ودة ع��ودة
مبنصب ن��ائ��بٍ للرئيس ضمن ت�ن��اف� ِ
�س ح �ض��اري وو ِّدي
ملفت للنظر ،وقد احتفل في نهاية هذا اليوم البهيج ،جميع
طالب املدرسة ومعلميها ،وموظفيها وجميع العاملني في
هذا الصرح التربوي العريق ،بعرس دمقراطي راقٍ  ،ساده
الفرح والعناق بني املتنا ِف َس نْي الرا ِئ َع نْي وبأهازيج الغبطة
والسرور للجميع ،ليُ َمثِّل منوذجا ً ُيحتذى ملجتمعنا .أشرفت
على االنتخابات املربية ميادة هيب -موجهة املجلس.

7

"مؤمتر السالم
واالبداع
في كرواتيا"
شاركت مجموعة من ط�لاب امل��درس��ة في مؤمتر السالم
واالب��داع الدولي ال��ذي أقيم في كرواتيا ,شمل البرنامج
ورش� ��ات ع�م��ل وف�ع��ال�ي��ات مختلفة مب��واض�ي��ع سياسية,
اجتماعية ,فنية (دراما ,مسرح وموسيقى) ,باإلضافة الى
أعمال تطوعيّة متنوعة .الطالب املشاركون :نغم محروم,
رجاء جنار ,عدن حمدان ,تسابيح غزاوي ,يارا حسني,
حمزة حسن وعبد الرحمن غنيم .مبرافقة املستشارة
رائدة حسن.
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بعثة طالبية الى الواليات املتحدة
""Friends Forever

شاركت مجموعة طالب من املدرسة في
برنامج التعايش Friends Forever
ال��ذي أقيم ف��ي ال��والي��ات املتحدة وال��ذي
تضمن فعاليات وورشات ثقافية تربوية
اج�ت�م��اع�ي��ة مب �ش��ارك��ة ث �ق��اف��ات مختلفة.
ال��ط�ل�اب امل� �ش ��ارك ��ون :خ��ال��د ش �ح��ادة,
أم��ان��ي ب��رب��ور ,ه�ب��ة س�ل�ي�م��ان ,س��ارة
فايد وماريو كتورة .مبرافقة املربية
رسمية حايك.

"مخ ّيم السالم
في النمسا"
شاركت بعثة طالبية من املدرسة في مخيم السالم في
النمسا ( )Peace Campض�م��ن ب�ع�ث��ات ط�لاب�ي��ة من
دول مختلفة .ش ��ارك ال �ط�لاب بفعاليات مختلفة حتت
عنوان السالم والتعرف على ثقافات مختلفة .الطالب
املشاركون :بشار عمري ,ي��زن عثمان ,ع��دن م��روات,
حال مصطفى ,دمية زعبي ,فهيم خمايسي ,سما أسدي
وتيماء سويدان .مبرافقة املربية غدير زعبي.
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معا لنبذ العنف

ح��رص��ا م �ن��ا ع �ل��ى زرع ق �ي��م احمل �ب��ة وال�ت�س��ام��ح
والتآخي ونبذ العنف تقوم املدرسة بعدة فعاليات
ت��وع��و ّي��ة ل��رف��ض م�ظ��اه��ر ال�ع�ن��ف ف��ي مجتمعنا
العربي:
•ورش � ��ات ع �م��ل م �ت �ع��ددة مل �ك��اف �ح��ة ظ��اه��رة
العنف.
•امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ي��وم
ال � �ع� ��امل� ��ي مل �ك��اف �ح��ة
العنف ضد املرأة.
•استضافة رجال دين
من مختلف الطوائف
ضمن يوم التسامح.
•م � � � �ب� � � ��ادرة م��ج��ل��س
ال� � �ط �ل��اب ب ��وق� �ف ��ات
اح� �ت� �ج ��اج� �ي ��ة ع �ل��ى
ضحايا العنف.

حتديات علم الكيمياء
شاركت مجموعة من الطالب املوهوبني في
املدرسة في برنامج "االنكشاف لتحديات
ع �ل��م ال �ك �ي �م �ي��اء" ب ��االش� �ت ��راك م ��ع جمعية
"روتيركا" وحتت اش��راف أستاذ الكيمياء
خليل أب��و نوفل وال��ذي استمر على م��دار
السنة .في نهاية البرنامج مت اختيار ستة
طالب للمشاركة بإجراء جتارب مبختبرات
جامعة كامبردج في بريطانيا .الطالب هم:
رام��ا ي��اس�ين ,رن�ين س��ال��م ,اح�م��د نخاش,
ساهر سعدي ,فادي زعبي ومحمد نوفل.
مب��راف�ق��ة امل��رب�ي��ة اي ��ات استيتة -مركزة
صفوف املوهوبني في املدرسة.
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الرياضة جتمعنا

اليوم الرياضي

اق��ام��ت امل��درس��ة ي��وم �ا ً ري��اض�ي�ا ً ح��اف�لاً ف��ي ملعب
ع�ي�ل��وط ،وق��د ش�م��ل ال�ب��رن��ام��ج م�ح�ط��ات رياضية
متنوعة ،متعددة وحماسية بأجواء بهيجة رائعة
مفعمة بالفرح والسرور من اع��داد وتنظيم طاقم
التربية البدنية :رؤوف بربور ،نسرين زعبي،
ص��اف��ي ف�ل�اح ،ام�ي�ن ع �ب��اس ،ام��ان��ي اب��و اح�م��د،
عيناء عبد الهادي ،ربى شحادة وعماد موسى
 مركز التربية البدنية.كما وساهم ط�لاب الثاني عشر بالتحكيم ،وقام
املربي رؤوف بربور بإدارة وعرافة هذا املهرجان
ال ��ذي اخ�ت�ت��م ب��إع�لان ال�ص�ف��وف ال �ف��ائ��زة وت�ق��دمي
الكؤوس والهدايا.

دوري كرة القدم

كرة الشبكة للبنات

ش��ارك منتخب ك��رة الشبكة للبنات ببطولة ل��واء الشمال
للمدارس الثانوية .كما نظمت املدرسة بطولة كرة الشبكة
للطالبات ،وقد فاز الثاني عشر أ 2بالبطولة وحصول صف
الثاني عشر م على امل��رك��ز الثاني .اش��رف��ت على البطولة
امل �ع �ل �م �ت��ان
ن � �س� ��ري� ��ن
زع� � � � �ب � � � ��ي
وام� � ��ان� � ��ي
ابو احمد

كعادتها في كل عام تقيم املدرسة دوري كرة قدم لصفوف
الثاني عشر وقد فاز الثاني عشر (أ+أ )2ببطولة الدوري
وح �ص��ول ص��ف ال�ث��ان��ي عشر(ج )1ع�ل��ى امل��رك��ز ال�ث��ان��ي.
أشرف على الدوري املربي عماد موسى  -مركز موضوع
التربية البدنية واملربيان صافي فالح وامني عباس.
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برنامج "ضيف الشهر"
يعتبر برنامج ضيف الشهر أحد البرامج املميّزة ضمن
برامج التربية االجتماعية .فالبرنامج يتضمن مضامني
ها ّمة وهادفة من خالل استضافة شخصيات هامة علمية
وأدبية وثقافية وسياسيّة لها بصمات كبيرة في حياة
مجتمعنا وتقد ّمه ف��ي جميع امل �ج��االت .لقد استضافت
امل��درس��ة ه��ذا ال�ع��ام ضمن البرنامج ال��دك�ت��ور يوسف
جبارين ,عضو الكنيست ,عن قانون القومية وتداعياته
على جماهيرنا العربية وعلى حياة طالبنا .كما استضفنا
اجل ّراح العاملي بروفسور سليم حاج يحيى عميد كلية
الطب في جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس سابقا
في محاضرة هامة عن اجلراحة والطب وكيفية انتهاز
الفرص في احلياة من أجل التقدم والتميز .والدكتور حنا
سويد رئيس املركز العربي للتخطيط البديل عن مناطق
النفوذ وهدم البيوت وسياسة الهدم في الوسط العربي.
والدكتور نادر بطو خريج املدرسة واملعالج املشهور
في الطاقة والطب الغير تقليدي في محاضرات للمعلمني
والطالب .كما استضفنا الكاتب محمد علي طه ،الكاتب
عودة بشارات والكاتبة دعاء زعبي خطيب في لقاءات
أدبية والبروفسور سليم منر زاروبي الباحث في علوم
الفيزياء الفلكية والذي ق ّدم محاضرة حول نشأة احلياة
في الكون .وقد أدار األستاذ عايد علي الصالح مركز
التربية االجتماعية ه��ذا البرنامج وق� � ّدم الشخصيات
املذكورة ودوره��ا في حياة شعبنا في البالد ومت تكرمي
جميع الضيوف بإهدائهم درع خاص تقديرا لهم.
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حفل تنكري

ب���ادر م�ج�ل��س ال �ط�لاب وم��وج�ه�ت��ه امل��رب �ي��ة م �ي��ادة هيب
وألول مرة في نهاية الفصل األول بإقامة حفل تنكري
في املدرسة لصفوف الثاني عشر .تخلل احلفل برنامجا
متنوعا متيز بالبهجة وااللوان الزاهية واالطعمة الشهية
وطبعا ارتداء األزياء التنكرية املختلفة.

تع ّرف على مدينتك

ضمن مشروع "تع ّرف على مدينتك" وال��ذي يهدف ال��ى تعميق
االنتماء وتعزيز الهوية واجل��ذور يقوم الطالب ب��زي��ارة األماكن
السياحية ,الدينية والتاريخية ف��ي مدينة ال�ن��اص��رة م�ث��ل :خان

الباشا ,كنيسة البشارة لالتني ,احلفريات واآلث��ار
في راهبات الناصرة ,اجلامع األبيض ,السرايا ,بيت
توفيق مع ّمر ,املسكوبية وكنيسة ال�ب�ش��ارة للروم
االورث��وذك��س .تقوم بارشاد الطالب املربية حنان
قاسم مبرافقة مربي الصفوف.
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يوم دراسي تقيمه وزارة املعارف في املدرسة
قامت السكرتارية التربوية ل��وزارة املعارف
وط��اق��م م��ن امل �ف �ت �ش�ين وامل��رش��دي��ن ب��زي��ارة
املدرسة ضمن برنامج تربوي شمل عروضا ً
ث��ر َّي��ة وش��ام�ل��ة م��ن معلمي وط�ل�اب امل��درس��ة
ف��ي م��واض�ي��ع الكيمياء م��ن امل��رب�ي��ة د .عبير
عابد ،واللغة العربية من قبل املربي مصطفى
عرابي ،واملجتمع املدني والتداخل االجتماعي
من قبل املربية خولة قنانبة ،وم��ن الطالب
ه�ب��ة سليمان وس���ارة ف��اي��د وورد عباس

الذين عرضوا برامجهم باللغة االجنليزية ،كما ع��رض الطالبان محمد زعبي وع��ودة ع��ودة جتربتهما في التداخل
االجتماعي .كما قدم مدير املدرسة املربي فيصل طه واملر ّكزة التربوية غادة مييني عرضا عن املدرسة وبرامجها ,إضافة
الى محاضرات وعروض ق ّدمها املفتشون واملرشدون مبواضيع تربوية وتعليمية.

يوم دراسي
لصفوف "شاحر"
قام رئيس قسم "شاحر" في وزارة املعارف
بوريس بوردسكي مبرافقة املرشدة وفاء عون
بزيارة املدرسة للمشاركة بيوم تعليمي مثمر
وم��ؤ ّث��ر هدفه االط�ل�اع على جت��ارب وجناحات
املدرسة في صفوف "مبار واجت��ار" بحضور
كافة مربيات ه��ذه الصفوف :ملى بربور ,قمر
غنيم ,فيفيان ع�م��وري ,رمي ف��اي��د ,منار أبو
ليل ورس�م�ي��ة ح��اي��ك ,ط��اق��م االس�ت�ش��ارة في
امل��درس��ة :ابتسام زع�ب��ي ,رائ��دة حسن وملى
ب ��رب ��ور ,امل ��ر ّك ��زة ال �ت��رب��وي��ة غ� ��ادة مي�ي�ن��ي,
امل��رش��دة رب���اب ح �ج��ازي وم ��ر ّك ��زة صفوف
"مبار واجتار" املربية ايات استيتة.
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״على هذه األرض ما يستحق احلياة״
في ذكرى يوم األرض اخلالد

أحيت املدرسة ذكرى يوم االرض ببرامج ثرية لتعميق انتماء الطالب الرضه ،وطنه ،بلده
ولشعبه .شمل البرنامج خالل شهر اذار فعاليات ونشاطات صفيِّة مبشاركة املربني
وورشات عمل تثقيفية حول معاني وقيم يوم االرض ،كما استمع الطالب حملاضرة قيِّمة
من الدكتور النائب السابق حنا سويد ,بدعوة من األستاذ عايد علي الصالح مر ّكز
التربية االجتماعية ,حول يوم االرض وسياسة مصادرة ما تب َقّى من اراضي عربية .ومت
تتويج الفعاليات بزراعة الورود واالشجار في مواقع متعددة في املدرسة .أشرف على
اعداد وتنظيم هذه الفعاليات معلمو فروع البيئة والزراعة في املدرسة ،الزميالت ايات
استيتة وعرين خمايسي وغيداء ابو احمد والزمالء زياد جحوش ومفيد يوسف.

"ال��������ع��������ق��������ل ال�����س�����ل�����ي�����م
ف����ي اجل���س���م ال��س��ل��ي��م"

برنامج الصحة

حرصا منا على االهتمام بكل ما يتعلق مبوضوع الصحة تبادر
املدرسة الى العديد من الفعاليات ,باشراف املربية حنان قاسم-
مركزة برامج الصحة:
•فعالية أك�ش��اك بيع ان��واع مختلفه م��ن االك��ل الصحي وضمن
حملة جمع تبرعات رص��د ريعها جلمعية "فرايتي"  -لذوي
االح �ت �ي��اج��ات اخل��اص��ة وم��رض��ى ال �س��رط��ان .ب��االض��اف��ة ال��ى
فعاليات صفية لالفطار الصحي بالتعاون مع جميع املربني.
•م�ح��اض��رات ح��ول "ال�ت��دخ�ين" للدكتور ت��ام��ر حكيم م��ن قبل
"مؤسسة مرمي ملرضى السرطان".
•محاضرات حول "اضطرابات االكل" للدكتور نبيل جرايسي.
•محاضرات توعيه حول دور ونشاط جمعية "فرايتي" لذوي
االح�ت�ي��اج��ات اخل��اص��ة وم��رض��ى ال�س��رط��ان قدمتهما السيدة
سائدة زعبي-يزبك ،عضو اجلمعية.
•برنامج التبرع بالدم بالتعاون مع "جنمة داوود احلمراء".
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رحلة املبيت لصفوف الثانية عشر

لقاء للمعلمني في "زاوية غادة"

رحلة الوداع لصفوف الثانية عشرة -منتزه تل القاضي

احتفاالت يوم املرأة

لقاء تعليمي ملعلمي اللغة العبرية

حفل تخ ّرج الفوج 66

دورة
"اإلنقاذ"
لطالب
العاشر
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صورة الفوج 67

ورشة عمل للمربني مبوضوع اجلنسانية

لقاء حنني ومحبة واحترام

اجتماع هيئة تدريسية

االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف

زيارة املعلمني ملدينة نابلس

في رحاب املدرسة

مترين طوارئ
33
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يوم موسيقى شرقية ودبكة فلسطينية

زيارة املعلمني ملتحف ياسر عرفات

حفل تخ ّرج الفوج 66

زيارة للمستشفى الفرنسي

االجتماع االفتتاحي لسنة 2018/2019

زيارة ملستشفى املقاصد في القدس

رحلة الوداع لصفوف الثانية عشرة -منتزه تل القاضي
34
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قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على شهادة بچروت لعام 2017/2018

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
بكر فادي غزاوي
كيان ماهر كيوان
زينب محمود مصاروة
ملك يوسف مصلح
بيان محمد جنم
رمي رايق هريش
أية بنيامني يزبك
جنوى إبراهيم يونس
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

 246شهادة بچروت

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 القادر مصاروة
فاطمة محمود مصري
عمر طاهر ملحم
رمي محمد موعد
ميسليار عاطف جنم
والء محمد يزبك
شذا حرب يونس
اسيل علي أبو جبل
عدن قاسم أبو ربيع

ماريا هشام أبو نصرة
جونة توفيق أستيتة
غيداء حسني بياطرة
رغد خالد خطيب
شيماء حازم خطيب
مرح محمود دخان
اسراء عمر رحال
عدن عمر سليمان
شهد هشام عدوي
نضال عدوان كرمي
حال سعيد مصطفى
جمان يوسف نعرة
عادل عماد الدين أبو اسعد
مرمي ناصر أبو حالوة
ندين وليد أبو شهاب
براءة عمر احمد
مرح نايف اغبارية
عدن رائد بيرقدار
حال امين حامد
مجد سامي حسن
اسماء اديب خرمة
ندى سعيد شحادة
رغد صالح شيخ سليمان
رزان عامر عطية
رؤى جمال محروم
خالد معمر يونس
نبيل حبيب إبراهيم
عبد الله ضياء الدين أبو احمد
كرستني ماهر أبو ربيع
نورس سليم أبو صالح
عربية غسان بحور
سليم محمود بشر
رغد ماهر حامد
اسيل فرج خطاب
حال فتحي زعبي
سندس وسام زعبي
هديل زياد زعرورة
يسر نعمة سعد
روزان ماجد سعدي
نايف احمد سلطي
هبة هشام طاطور
شيماء ماهر عبد اجلواد
اسعد عامر عبد اخلالق
براءة امجد عبد الله
سوار إبراهيم عبد الهادي
اكرام خالد عودة
امين محمد فالح
زكريا فتحي قويدر
باسل خالد محروم
وسام كمال محروم
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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
طيبة اسماعيل سلطي
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
مرمي محمود دياب
هيا عرفات سعدي
حياة رافت سيالوي
عرين خالد صالح
نغم عيد طه
عالء امير عالء الدين
عدن سامي علوش

ندمي سعيد عمري
حذيفة يعقوب قويدر
فاطمة عامر الشني
دميا لؤي مصري
محمد احمد مصلح
نور الدين عصام موعد
محمد محمود نبريسي
روزن هشام جنم
حالل وليد هواري
هيا عامر هواري
محمد صبيح أبو زينة
هديل مصطفى أبو ناصر
محمد سامر احمد
وفاء سالم بصول
عمار ياسر بيطار
شروق سيف حسيني
تسنيم عامر حشمة
دانا عماد خطبا
رؤى وليد دخان
فاطمة شوكت سيالوي
وئام عبد الكرمي سيالوي
محمد رايق شحود
محمد ياسر صالح
بهاء الدين عمر عالء الدين
يارا خالد علي طه
ريان اسامة عودة
كيان وليد فالح
فاطمة فوزي محمود
محمد عمر مغاربة
راضية علي موعد
راضية كمال جنار
نورس عمر هريش
اسراء معاد يوسف
محمد نائل أبو منر
رواء محمود بقلي
هديل خالد حامد
هديل هاني حجيرات
عدن ربحي حواري
شيماء هاني خليل
سجى اسامة سعدي
عرين خليل سعيد
اسراء هشام سيدي
بيان عمران طه
اميرة عبد الرحمن عبد الله
أماني مراد عودة
بيان محمود غزال
اسراء رائف فاخوري
فاطمة خليل قاسم
فاطمة رشيد قب
محمد اياد الشني
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اجتماع افتتاحي للهيئة التدريسية واالعالن عن موضوع العام الدراسي" :عام الهوية واجلذور".
استقبال طالب العاشر ولقاء مع املربني.
افتتاح السنة الدراسية.
عطلة رأس السنة الهجرية ملدة يومني.
املسيرة التقليدية لطالب الثاني عشر الى منطقة نهر االردن.
بداية اجتماعات أهالي طالب العاشر.
جولة في مدينة الناصرة لطالب العاشر املوهوبني ضمن مشروع تع ّرف على بلدك.
اضراب عام – ذكرى هبة أكتوبر.
االحتفال بالطالبة سيرين منادرة (11أ )2لفوز فريقها باملرتبة األولى في مسابقة الروبوتيكا.
بداية دوري كرة القدم لصفوف الثانية عشرة.
يوم مفتوح للجامعات والكليات ,من حتضير طاقم االستشارة وبالتعاون مع جمعية سنبدأ.
املهجرة.
املسيرة التقليدية لطالب العاشر الى بلدة صفورية
ّ
جولة في مدينة الناصرة لطالب 11ج 1ضمن مشروع تع ّرف على بلدك.
اجتماع معلمي صفوف املوهوبني.
االحتفال بحصول طالب 12أ12 2+ب 1على شهادة في اإلدارة املالية والتسويق من قبل وزارة املعارف.
لقاء معلمي اللغة العبرية مع احملاضر األكادميي "عمنويل الون".
لقاء مع أهالي طالب العاشر املوهوبني ومحاضرة للدكتور بهاء زعبي.
املسيرة التقليدية لطالب احلادي عشر الى "زخرون يعقوب"" -ز ّمارين".
انتخاب جلنة العمل وأعضاء اللجنة هم :غامن حبيب الله ,عماد موسى ,منال عون الله ,ايناس شرارة ,ايات استيته ,غصوب
سرحان وزياد جحوش.
رحلة املعلمني الى رام الله ملدة يومني وزيارة متحف ياسر عرفات.
جولة تعليمية في موضوع البيئة لطالب 12ب في بلدة صفورية.
جولة تعليمية في موضوع البيئة لطالب 12ج 1في منطقة وادي سالمة.
اجتماع معلمي صفوف اجتار.
لقاء مع عضو الكنيست د .يوسف جبارين ضمن برنامج "ضيف الشهر".
برنامج "حتديات" لطالب صفوف املوهوبني.
استضافة السكرتارية التربوية لوزارة املعارف وطاقم من املفتشني.
مسرحية "مطران احلجار" لصفوف الثانية عشرة في مركز محمود درويش.
انتخابات السلطات احمللية.
جولة في مدينة الناصرة لطالب 10ج 1ضمن مشروع تع ّرف على بلدك.
توزيع الشهادات الشهرية.
يوم مفتوح لطالب الثاني عشر في مركز ابن سينا.
انتخابات مجلس الطالب وفوز املرشح أحمد أبو ربيع برئاسة املجلس وعودة عودة نائبا له.
بداية برنامج التربية املالية لصفوف العاشرة واحلادية عشرة بالتعاون مع جمعية صندوق الناصرة.
مسرحية "اثنان في تل أبيب" لطالب احلادي عشر في مركز محمود درويش.
بداية اجتماعات التقييم لصفوف الثانية عشرة.
اجتماع تقييم النتخابات مجلس الطالب.
ذكرى املولد النبوي الشريف
احياء ذكرى املولد النبوي الشريف من خالل أناشيد دينية ومدائح نبوية.
مشاركة طالبات من املدرسة في برنامج اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة بالتعاون مع مجلس نعمات في قاعة
سينمانا.
استضافة البروفسور والباحث العاملي سليم حاج يحيى ضمن برنامج "ضيف الشهر".
مسرحية "سحماتا" لطالب العاشر في مركز محمود درويش.
لقاء مع رجال دين من الطوائف املختلفة ضمن يوم التسامح.
لقاء بني طالب املدرسة وطالب مدرسة الياجور كجزء من برنامج التعايش الذي شاركوا به في الواليات املتحدة.
رحلة املبيت لطالب الثاني عشر الى منطقة البحر امليت مل ّدة ثالثة أيام.
زيارة طالب الثاني عشر ب ملستشفى اجلليل ضمن برنامج التداخل االجتماعي.
فعاليات عديدة للمعلمني والطالب ملكافحة العنف بكل اشكاله والعنف ضد املرأة بشكل خاص ,باشراف طاقم االدارة.
برنامج ترفيهي هادف لطالب صفوف مبار واجتار في قاعة سينمانا.
بداية مشروع زيارة اجلامعات والكليات ضمن برنامج التوجيه الدراسي الذي تشرف عليه مستشارات املدرسة بالتعاون مع
جمعية الر ّواد.
حملة للتبرع بالدم ضمن برنامج الصحة.
فوز 12أ 2ببطولة كرة الشبكة للبنات.
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بداية امتحانات الدبلوم ملوعد شتاء .2019
املباراة النهائية لدوري كرة القدم للثاني عشر وفوز 12أ2+أ بالبطولة.
بداية االمتحانات السنوية.
بداية دورة "اإلنقاذ في حال حدوث هزات أرضية" لطالب العاشر والتي استمرت أسبوعا كامال.
استضافة د .نادر بطو ضمن برنامج "ضيف الشهر" في لقاء مع الطالب واملعلمني.
احتفاالت صفية مبناسبة انتهاء الفصل األول وغداء للمعلمني في مدينة عكا.
بداية عطلة الشتاء التي تخللت دورات للتحضير المتحانات البجروت.
زيارة طالب 12أ12 + 2د 1ملستشفى املقاصد في القدس ضمن مشروع التداخل االجتماعي.
بداية الفصل الثاني.
بداية امتحانات البجروت.
بداية استكمال مدرسي للمعلمني حتت عنوان "مضامني تربوية اجتماعية ووظيفتها في العمل التربوي".
بداية جلسات التقييم لصفوف العاشرة واحلادية عشرة.
حصول خمسة طالب من خريجي املدرسة على منحة تفوق من جامعة تل أبيب.
توزيع الشهادات الفصلية.
امتحان للطالب املوهوبني اجلدد.
يوم دراسي جلميع مربي صفوف "شاحر" مع مسؤول قسم "شاحر" في وزارة املعارف بوريس بوردسكي.
استضافة البروفسور سليم منر زاروبي -باحث في علوم الفيزياء -ضمن برنامج "ضيف الشهر".
بداية التصوير لطالب الثاني عشر حلفل التخرج.
زيارة طالبية تعليمية لكلية اورط براودة ضمن موضوع البيوتكنولوجيا.
زيارة طالب الثاني عشر أ ملصنع عيليت ضمن موضوع الكيمياء.
انتخابات جلنة أولياء أمور الطالب وانتخاب السيد أسامة محروم رئيسا للجنة.
مسرحية "موازين" لطالب العاشر في مركز محمود درويش.
رحلة املعلمني الى مدينة نابلس ملدة يومني وزيارة معاملها.
بداية دورات اإلسعاف االولي لطالب صفوف العاشرة.
نهاية اجتماعات التقييم لصفوف العاشرة واحلادية عشرة.
لقاء مع الكاتب عودة بشارات ضمن برنامج ضيف الشهر وبداية أسبوع اللغة العربية.
ورشة عمل مبوضوع "حتدي الذهن واجلسد" ضمن استكمال املعلمني في املدرسة.
لقاء مع الكاتب محمد علي طه ضمن أسبوع اللغة العربية.
فوز الطالبة نرمني بركة (12ب) باملرتبة األولى في مسابقة "فن اخلطابة واالبداع" والتي أقيمت في مركز محمود درويش.
افتتاح أسبوع الصحة ,وذلك من خالل بيع منتوجات صحية من حتضير طالب العاشر م.1
لقاء مع الكاتبة دعاء زعبي خطيب ضمن أسبوع اللغة العربية وبرنامج ضيف الشهر.
ضمن أسبوع الصحة :محاضرة حول "التدخني" للدكتور تامر حكيم من قبل "مؤسسة مرمي ملرضى السرطان" .ومحاضرة
اخرى حول "اضطرابات االكل" للدكتور نبيل جرايسي.
زيارة طالبية الى كلية القاسمي ضمن برنامج التوجيه الدراسي.
مشاركة طالب من صفوف العاشرة ببرنامج "زمالء مؤثرون" ,والذي شمل ورشات عمل مبوضوع القيادة الشابة ,الكحول
والسموم.
رحلة مبيت جلميع صفوف املوهوبني الى منطقة الشمال.
احتفاالت يوم املرأة.
بداية أسبوع القيم.
مترين طوارئ.
زيارة جامعة حيفا ضمن برنامج التوجيه الدراسي.
اجتماع مع أهالي طالب بعثة النمسا للعام .2019
برنامج معرض الكتاب.
مهرجان رياضي في ملعب عيلوط.
لقاء للمعلمني ضمن االستكمال املدرسي في "زاوية غادة" في سوق الناصرة.
اجتماع للمعلمني حول موضوع املالءمات والعسر التعليمي.
جلنة لفحص موضوع التداخل االجتماعي لصفوف الثاني عشر شملت عروض لبرامج طالبية متن ّوعة.
زيارة طالب 11ب 2للمستشفى الفرنسي ضمن برنامج التداخل االجتماعي واسبوع الصحة.
احتفاالت يوم األم.
يوم موسيقى شرقية ودبكة فلسطينية باشراف املد ّرب جمال حبيب الله.
محاضرات توعيه حول دور ونشاط جمعية "فرايتي" لذوي االحتياجات اخلاصة ومرضى السرطان قدمتها السيدة سائدة
زعبي-يزبك ،عضوة اجلمعية.
زيارة 10ب11 + 1ب 1الى بنك إسرائيل ضمن موضوع اإلدارة واحلسابات.
معرض تراث فلسطيني لطالب 10أ 1ضمن أسبوع اللغة العربية.
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لقاء مع الكاتب محمد نفاع في أراضي قرية السموعي املهجرة .لقاء ملدة يومني لصفوف احلادية عشرة ضمن فعاليات أسبوع
اللغة العربية.
اختتام أسبوع القيم والذي شمل فعاليات صفية ومحاضرات من قبل مختصني ,وجدارية ّ
خط عليها الطالب واملعلمني كلمات
شكر ومحبة ,باشراف طاقم االستشارة.
برنامج زراعة في املدرسة ضمن أسبوع األرض باشراف طاقم معلمي فرع البيئة والزراعة.
لقاء مع النائب السابق د .حنا سويد ضمن فعاليات يوم األرض.
اختتام أسبوع اللغة العربية والذي شمل العديد من الفعاليات ,القراءات الصباحية ,املسابقات ,عرض مسرحية من متثيل
طالب املدرسة ,عرض رسومات طالبية وإنتاج فيلم.
لقاء للهيئة التدريسية مع بروفسور مروان دويري حول أمناط التفكير واملواجهة املعيقة لنهضة مجتمعنا العربي -باشراف
طاقم االستشارة.
مشاركة مجموعة من الطالب في برنامج لنموذج االمم املتحدة املصغّر  ,MUNوالذي اقيم في مدينة ايفن يهودا ملدة ثالثة
أيام.
يوم األعمال الطيبة البلدي.
ذكرى االسراء واملعراج.
بداية امتحانات البجروت.
رحلة الوداع لطالب الثاني عشر.
بداية امتحانات الدبلوم ملوعد صيف .2019
لقاء منتدى القراءة الطالبي في مكتبة أبو سلمى.
انتخابات الكنيست.
ورشة عمل ملربي الصفوف مبوضوع اجلنسانية.
اجتماع الهالي طالب بعثة الواليات املتحدة لعام .2019
احتفاالت نهاية الفصل وإقامة عرس فلسطيني من اعداد مجلس الطالب وموجهته املربية ميادة هيب.
غداء احتفالي للمعلمني في املدرسة.
بداية عطلة الربيع والتي تخللت دورات مكثفة حتضيرا المتحانات البجروت.
بداية الفصل الثالث وبداية االمتحانات السنوية وامتحانات الدبلوم.
بداية التسجيل لطالب العاشر اجلدد.
بداية شهر رمضان املبارك.
برنامج املواصالت ضمن برنامج التربية املرورية.
جلنة لفحص موضوع التداخل االجتماعي لصفوف العاشرة واحلادية عشرة.
مقابالت مع طالب عاشر املوهوبني اجلدد.
مشاركة الطالب املوهوبني باملنصة اإلبداعية للمسرح في تل ابيب -مسرح "הבימה" وقد قاموا بعرض مسرحيتهم أمام
جمهور كبير من الطالب ومفتشني وم��دراء من قسم املوهوبني من وزاره املعارف ,وحصولهم على شهادة تقدير .قامت
بإرشادهم مرشدة املسرح رشا جهشان.
بداية عروض املجتمع املدني لطالب العاشر.
اجتماع مربي صفوف الثانية عشرة بخصوص التخرج.
تصوير صورة الفوج .67
عطلة عيد الفطر ملدة أربعة أيام.
زيارة املدير العام لوزارة املعارف للمدرسة.
امتحان التصنيف لطالب العاشر اجلدد.
بروفا حفل التخرج
حفل تخرج الفوج ال 67من طالب الثاني عشر.
رحلة املعلمني الى منتزه تل القاضي.
انتهاء السنة الدراسية.
بداية برنامج النصف الثالث "מחצית שלישית".
سفر بعثة طالبية الى النمسا ضمن برنامج "مخيّم السالم"
سفر بعثة طالبية الى الواليات املتحدة ضمن برنامج "."Friends Forever

إضافة الى العديد من اجتماعات الهيئة التدريسية ,اإلدارة ,املركزين ,املربني ,طواقم العمل املختلفة والرحالت والبرامج الصفية
التعليمية والترفيهيّة وغيرها.
أشرفت على إعداد هذا العدد من املجلّة املربية رمي فايد
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