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أبدا على طريق العلم 
واملعرفة واالبداع

املعلمون واملعلمات, الطالب والطالبات, األهل األعزاء
شتى  في  جميعا  للناس  الطبيعية  احلياة  عرقلت  حيث  الكورونا  جائحة  بانتشار   2020/2019 الدراسي  العام  هذا  متيّز 
احلقول، مبا في ذلك سلك التربية والتعليم حيث أغلقت املدارس أبوابها وابتعد الطالب عن مقاعد الدراسة حقبة زمنية ليست 

بالقليلة، وهذا بال شك أّثر بشكل أو بآخر على العملية التربوية التعليمية وعلى الطالب ومعلميهم...
مقاعد  الى  الطالب  ع��ودة  حيث  من  السابق  النهج  وال��ى  العادي  الطبيعي  املسار  الى  العودة  جاهدين  نحاول  ونحن  واليوم 
الدراسة في نهاية السنة الدراسية. كلّنا أمل وثقة أننا قادرون معا على العودة السريعة وحتضير كل ما يلزم الستقبال عام 

جديد يحدوه السالم واألمان والطمأنينة.   
أّيها األعزاء،

مدرستكم، مدرسة اجلليل الثانوية البلدية ذات التاريخ العريق والتجربة الواسعة واإلجنازات التي يشار اليها بالبنان، املدرسة 
التي سّميت "أم املدارس" باستحقاق وجدارة كانت دائما عرين األسود منذ عشرات السنني، منها انطلق أولئك الرواد في 
كافة احلقول: الطب، الصيدلة، احملاماة، الهندسة، الكتاب، الشعراء، املعلمون واملربون املهنيون، املختصون االداريون واملدراء 
االقتصاديون واخلبراء القياديون واملثقفون. هذه املدرسة ما زالت على درب العطاء واالبداع والرقي والتميّز، ال حتيد عن 

هذا الدرب قيد أمنلة... 
اجنازاتكم تتحّدث عنكم، فقد حققت مدرسة اجلليل الثانوية البلدية الناصرة اجنازاً تعليمياً تربوياً مثيراً للفخر واالعتزاز، ساهم 

بتصنيفها من املدارس األفضل في البالد، وضمن املجموعة االولى للمدارس الثانوية املتفوقة واملتميِّزة في الدولة للعام 2019.  
كما حصدت املدرسة  238 شهادة بجروت للعام الدراسي -2019 ما يشّكل %70 من طالب الثاني عشر وعددهم 341. 
ومت قبول خمسة طالب من الصف العاشر "املوهوبون" لدراسة موضوع احلاسوب في جامعة حيفا بهدف احلصول على 

اللقب األول خالل املرحلة الثانوية. 
يضاف ذلك الى حصول خمس طالبات على منح تفوق من جامعة تل أبيب ووزارة املعارف. وافتتاح صف "מופת" إضافة 
إدارة  موضوع  في  لألبحاث  القطرية  املنافسة  في  التفوق  جائزة  على  احلصول  كذلك  املدرسة.  في  املوهوبني  صفوف  الى 

طاقات بشرية- فرع إدارة أعمال.
أصارحكم القول، لم أفاجأ من هذه املعلومات، ذلك أننا نعلم علم اليقني أن الزارع باألميان سيحصد وهو فرح مترّن.

انه طريق شعبنا نحو  ذلك  العني،  ببؤبؤ  امللف ونراقبه  نتابع هذا  والتعليم  التربية  أهمية  نعي متاما  الناصرة  بلدية  اننا في 
االبداع واملعرفة. "العلم سالح نشّق به طريقنا نحو املستقبل" هذه املقولة رّددتها دائما وها أنا أرّددها اآلن وأنتم أيها األعزاء 
ونشاط  بهمة  تسعون  واجلامعات  والكليات  املعاهد  مختلف  الى  البلدية،  الثانوية  اجلليل  مدرسة  مدرستكم،  من  تنطلقون 

وتفاؤل نحو الغد املشرق ان شاء الله.

لكم مني كل الدعوات والصلوات بالتوفيق
وملعلميكم ألف حتية وألهلكم كل االكبار واالجالل

م علي سلاّ
رئيس بلدية الناصرة
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مبارك هذا التخريج,
مبارك هذا الفرح.. عصارة الفرح  

ة  طالباتنا, طالبنا, أيها األحَبّ
نبارك لكم إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية، وانطالقكم الى رحاب احلياة الواسعة، نهنئكم وأهلكم وأحباءكم بالتخرج 
من هذا الصرح التربوي التعليمي الدافئ واستالم شهاداتكم التعليمية،  ثمرة جلهودكم وعطائكم  خالل سنوات 
ولتعميق  وطنية،  وكرامة  شخصية  بعَزٍّة  والطموحات   ال��ذات  وحتقيق  املستقبل  طريق  لشق  متهيداً  املرحلة  هذه 
االنتماء واالحترام، لألهل، لألرض  لشعبكم ولإلنسانية جمعاء، بعيداً عن االنتماءات  الضيِّقة واإلنغالقات املقيتة، 

لنبذ العنف بكل اشكاله، وااللتصاق بالقيم االنسانية والسلمية والتسامح ورحابة الصدر واآلفاق. 
تودعون اآلن أُسرتكم التعليمية الكرمية، معلماتكم، معلميكم وجميع العاملني في مدرسة اجلليل الثانوية البلدية 
التابعة لهذا البلد األشم، الناصرة الباقية حباً وسالماً، تودعون َمن أثبت خالل فترة جائحة الكورونا، فترة التعليم 
عن بعد، أن ال بديل عنه، وال بديل له  ال بديل للمعلم وان تبدلت البدائل، هو العطاء، هو اإلنسان في كل األحوال 
واألزمان قائم، تودعون َمن  أبدع في ابتكار اساليب  التعليم والتواصل املتنوعة واملتعددة خالل البعد القسري وّمن 
َضِمن وَحِرص على  اكتمال املواد  التعليمية املطلوبة المتحانات الدبلوم والبجروت وإلنهاء السنة الدراسية بشكل 
التربوي برغبة صافية وبحضن دافئ  َمن عمل خالل سنوات عديدة وأهدى جل عطائه وجهده  سليم. تفارقون 
وبحب واسع، وأمل آمل. تودعون منارة شامخة لتنير طريقكم اآلتية، أملنا ان حتافظوا على ما نهلتم من منارها 

قيماً سامية، وعلماً نافعاً وتربية حسنة، وذكرى طيّبة وزاداً كافيا، وفقكم الله للخير ورعاكم.     
والفعاليات  البرامج  من  الكثير  جتتزئ  ان  الكورونا(  )جائحة  والطارئة  القاسية  الظروف  شاءت  األع��زاء،  طالبنا 
العديد  وغيرها  األرض  الصحة،  العربية،  اللغة  أسبوع   محاضرات،  مسرحيات  )رح��الت،  والالمنهجية  املنهجية 
من االثراءات التثقيفية( وأن تختزل حفل التخّرج، عصارة فرحكم، فرحنا، والى مراسيم متواضعة تتداخل  فيها 
الشوق  التعليمي برحاب  التربوي  لبيتكم، لصرحكم  ال��وداع، مشاعر دفء احلنني  بدموع  االنطالق  مشاعر فرح 

لتحقيق الذات، وملجابهة احلياة. انه تداخل كثيف العواطف والرؤى، رهيف الصداح، عميق الصدى.

د. فيصل طه
مدير املدرسة

مبارك  يا أزاهر
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والتميّز.  النجاحات  من  واملزيد  املزيد  ولتحقيق  األفضل  لتقدمي  ع��ام  كل  في  مدرستنا  تسعى 
يسّرنا أن نبّشركم بأن مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية 
238 شهادة بجروت للعام الدراسي  الناصرة حصلت على  في 
معلمني،  من  اإلجناز  هذا  في  شريكا  كان  من  كل  نشكر   .2019
على  الناصرة  بلدية  نشكر  كما  امل��درس��ة  في  وعاملني  موّظفني 

دعمها املستمر للمدرسة. 
مبارك لنا وللناصرة هذا اإلنجاز

حققت م��درس��ة اجل��ل��ي��ل ال��ث��ان��وي��ة ال��ب��ل��دي��ة ال��ن��اص��رة 
للفخر واالعتزاز، ساهم  مثيراً  تربوياً  تعليمياً  اجنازاً 
وضمن  ال��ب��الد،  في  األفضل  امل���دارس  من  بتصنيفها 
املجموعة االولى للمدارس الثانوية املتفوقة واملتميِّزة 
في الدولة للعام 2019.   مت اختيار مدرستنا وحتديد 
املعارف  وزارة  قامت  ان  بعد  األعلى،  تفوقها  درج��ة 
احلسابية  والعمليات  القياسات  من  سلسلة  بإجراء 
الدقيقة تضمنت شروطاً ومعايير محددة في مجاالت 
ِقيَميَّة، اجتماعية وتعليمية جلميع املدارس الثانوية في 

البالد.
طاقم  م��ن  معلم/ة  ك��ل  حصول  اجل��ائ��زة  ه��ذه  تشمل 
حسب  مالية  مكافأة  على  التعليمية  التربوية  اسرتنا 
وتقديراً جلهود  دعماً  للوزارة، وذلك  األعلى  التدريج 

شاملة  عمل  خطة  ضمن  اإلجناز  هذا  يأتي  الثانوية.  اجلليل  مدرسة  املدرسة،  شأن  ورفع  التميُّز  حتقيق  في  املربي/ة  ومساهمة 
النواحي  من  املدرسة  في  وطالب  طالبة  بكل  شخصياً  وتهتم  تعتني  واضحة  تعليمية  تربوية،  واه��داف  رؤي��ا  ووف��ق  ومتواصلة، 
التربوية، التعليمية، القيميَّة واالجتماعية. هذا التفُوّق هو ثمرة جهود عميقة، مشتركة، حثيثة، متواصلة، دؤوبة، وجبّارة قام بها 
التي  اجلليل  مدرسة  املدرسة،  في  والعاملني  املوظفني  وجميع  واالدارة  استثناء،  دون  التدريسية  الهيئة  اعضاء  جميع  وبجدارة 
تتميَّز بكونها وباعتزاز مدرسة شعبية غير انتقائية تضمن استمرارية التعليم جلميع طالبها دون استثناء، وتؤمن ادارتها والهيئة 

التدريسية بالعطاء الشامل، وأن هذا هو دورها التربوي وهذا هو التحّدي احلقيقي.
مبارك للمدرسة، لطاقم الهيئة التدريسية واالدارة، للموظفني والعاملني، للطالب واخلريجني، لألهالي، جلهاز 

ومؤسسات التربية والتعليم في املدينة، ملجتمعنا العربي... مبارك للناصرة

مبارك للناصرة

 مدرسة اجلليل الثانوية البلدية الناصرة 
من األفضل في البالد

مدرسة اجلليل تهدي مدينة الناصرة 238 شهادة بجروت
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احتفلت الهيئة التدريسية في املدرسة، بتكرمي املربي الفاضل مالك قبطي مبناسبة 
خروجه للتقاعد بعد عطاء تربوي وتعليمي طيلة اربعني عاماً متواصلة في مدرسته 

التي تخرج منها ايضاً.  ولد املربي مالك قبطي في مدينة الناصرة عام 1956.
دراسته  أكمل  ث��م  وم��ن   .1975 ع��ام  منها  وت��خ��ّرج  الثانوية  امل��درس��ة  ف��ي  تعلّم 

االكادميية للقب األول في جامعة بير زيت في علم االجتماع وعلم النفس.
عام  التقاعد-  حتى  فيها  واستمر   1982 عام  الناصرة  في  البلدية  الثانوية  اجلليل  مدرسة  في  مدّرسا  املهنية  مسيرته  بدأ 

2019-2018. كما عمل في عدة مدارس أخرى )كفر كنا، اكسال، التيراسانطة، املخلص(.
قام بتأليف كتابني تعليميني في علم االجتماع وعلم النفس ويعمل حاليا على تأليف كتاب جديد في علم النفس.

متزّوج من السيدة سوسن قبطي وتعمل موظفة بنك. لهما أربعة أبناء: ورود- محامية، متزوجة ولها ثالثة أبناء. أنسام- 
مهندسة، متزوجة ولها ولدان. ورد- يعمل في تصوير االشعة في مستشفى روتشيلد. أريج- طالبة لقب ثاٍن في موضوع 

علم النفس.

تكرمي املربي  مالك  قبطي

وبهذه املناسبة ألقى املربي فيصل طه- مدير املدرسة كلمة، اليكم نّصها:
"كنت اود ان ارجتل الكالم، ففاض القلم ارجتاالً توثيقاً للحظة يتنازعها ازدحام املعاني واالفكار  التي اعتصرت الذاكرة،   وصاغت مشهداً 
مؤثراً اختلطت به املشاعر  املتناقضة، انها حلظة  يتجاذب اللقاء فيها  بالفراق والرحيل باحلنني،  والعطاء بالعطاء، حلظة  غارقة بالتألم 
والتأمل، بدأنا املسيرة االسمى، مسيرة التفاني والعطاء، أّم املهن وارقاها، وما زلنا نحمل اعباءها ونرفع مشاعلها ونسلمها  مضيئة الى  
الُرسل اآلتني بعدنا، ال ننتظر م��ردوداً غير كلمة طيِّبة من طالب او خريج صادفناه في الطريق، او لفتة كرمية موجزة من انسان طيِّب 

"يعطيكم العافية"، "شكراً .. شكراً".
بدأنا سوا، شببنا وشبنا سوا، عملنا سوا، وسوى سنكمل املشوار.

 سمحت لنفسي ان اقتنص من مخزون الذكريات صوراً حيَّة ما زالت ماثلة تدغدغ انفاسي، انفعاالتك البريئة ممزوجة بالهدوء الرزين، 
ضحكاتك ذات النكهة اخلاصة حتاول خجلة اخفاء غضبك الصارخ، ابتسامتك الساخرة تخاطب صعاب احلال، قسوتك تتراجع سريعاً 
يها عاد، شو بدك  امام طيبة قلبك، صالبتك جتاور مرونتك، عنادك على الطالعة والنازلة، ثم تعود  لتتجاوب بقولك "طيِّب شو صار، مِشّ

بصير".
مالك.. ملسنا بك شجاعة الدفاع عن احلق وعن املظلومني، ملسنا رقة انسانيتك وانسياب الدمع سخاًء في مواقف انسانية عدة...

لك وألُسرتك الكرمية، دوام الصحة والعافية والسعادة الشخصية، واملزيد من النشاط املثمر والعطاء، الراحة واملتعة مع االبناء واألحفاد 
وشريكة احلياة سوسن.  

نرجو لك اخلير والسعادة والصحة والعافية، كما نرجو لك حتقيق ما تصبو اليه من مشاريع وبرامج خلدمة شعبك ، لك خالص احلب 
والوفاء".

أسرة مدرسة اجلليل تتمنى لك العمر املديد والصحة والسعادة
 واملزيد من العطاء من أجل مجتمعنا
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عودة  وسوسن  شريف  ميس  الطالبتان  حصلت 
لألبحاث  القطرية  املنافسة  في  التفوق  جائزة  على 
إدارة  ف��رع  ب��ش��ري��ة-  إدارة ط��اق��ات  ف��ي م��وض��وع 
أع���م���ال، ومّت����ت دع��وت��ه��م��ا الس��ت��الم اجل���وائ���ز في 
ومفتشي  امل��ع��ارف  وزارة  اج��رت��ه  خ��اص  اح��ت��ف��ال 
منح  على  الطالبتان  وحصلت  ق��ط��ري��اً  امل��وض��وع 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل���ل���دراس���ة اجل��ام��ع��ي��ة. وق����د ش����ارك في 
االحتفال معلمات الفرع، منال عون الله- مركزة 

الفرع وانعام عزايزة وعرين عودة.

جائزة التفوق في موضوع  
إدارة طاقات بشرية

بداية نحمد الله  الذي علم بالقلم علم االنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على خير البريه 
ومعلم البشرية وبعد،

ظالم..  واجلهل  نور  ”العلم  الكرام:  علمائنا  بقول  كالمي  أفتتح  ان  أود  كلمتي  بداية  في   
تقدموا نحو األمام فاجلهل ظالم واجلاهل دني املقام“.

أنتم مستقبل هذا البلد وأمله وما نقدمه هو حق لكم علينا فحققوا امال أولياء اموركم الذين 
لم يبخلوا عليكم بالرعاية والتعليم وثقوا بأن معلميكم ومعلماتكم حريصون على ما ينفعكم، فانظروا ملستقبلكم وأحسنوا 
ألنفسكم فليس هناك طريق للنجاح غير التعليم وثقوا بان قاعات الدراسة تّولد املعرفة وتعزز املوهبة وحتدد معالم املستقبل، 
فثابروا على التحصيل، وفاخروا بأنفسكم بني زمالئكم وأسركم ومجتمعكم، لتكونوا بعون الله مفخرة لبلدكم وألنفسكم 

بعلمكم فأنتم مستقبلنا.
الرسالة وكم هو ثقل االمانة،  أمة ورسم مصير وبناء فكر وغرس معتقد وتغيير سلوك، فما أعظم  التربية والتعليم قياده 
املعلمني  جلميع  شكرا  الله.  إلى  بالدعوة  األنبياء  رساله  فهو  عظيم  شرف  التعليم 
طه  فيصل  املربي  املدرسة  ملدير  الكبير  والشكر  احلبيبة،  مدرستنا  في  واملعلّمات 

الذي يواصل الليل بالنهار من أجلنا جميعا دون متييز أو تفرقة.
زمالئي اخلريجني،

مبارك لنا جميعا تخّرجنا والذي يأتي في هذا العام بظروف استثنائية. ألقاكم على خير.
عدي مرعي
رئيس مجلس الطالب

كلمة رئيس مجلس الطالب

أنهى أربعة طالب موهوبني من الصف الثاني عشر تعليمهم ببرنامج 
حيفا  جامعة  ف��ي  והנדסה(  למדע  ערבים  )מצוינים  "מעל"ה" 
والذي استمر ثالث سنوات. اعتمد التعليم في البرنامج طريقة البحث 
العلمي وكتابة وظائف نهائية حتتسب ضمن شهادة البجروت كخمس 

وحدات تعليمية وحتتسب أيضا كنقاط للتعليم األكادميي. 
الطالب هم: بيان يحيى، فادي حجة، بشار عمري وفهيم خمايسي

مبارك هذا االجناز
 كما مت هذا العام قبول أربعة طالب موهوبني من الصف العاشر وهم: 
عيسى مزاريب، بيان علي ناصر، رؤيا أبو سمحة ومحمد خمايسي.  

تخّرج أربعة طالب من برنامج 
"מעל"ה" في جامعة حيفا

مبارك هذا االجناز
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أجمل التهاني
للطالبة سيرين رزق منادرة )الثاني عشر أ2(

زها في مجال الروبوتيكا وحصولها على املرتبة األولى في املسابقة العاملية   لتمياّ
للروبوتيكا في الصني

زة  عة متمياّ والختيارها من قبل وزارة املعارف كمتطواّ

للطالب فادي عصام حجة )الثاني عشر م(
حلصوله على علمة 728 في امتحان البسيخومتري

للطالب يزن محمد عثمان )الثاني عشر م(
حلصوله على علمة 723 في امتحان البسيخومتري

للطالب فهيم أسد خمايسي )الثاني عشر م(
حلصوله على علمة 693 في امتحان البسيخومتري

للطالبة شام محمد شلبي )الثاني عشر م(
حلصولها على علمة 670 في امتحان البسيخومتري

زها في موضوع ال"מיכטרוניקה" مبستوى خمس وحدات ولتمياّ
زها في مجال الروبوتيكا وكذلك لتمياّ

للطالبة هبة عمر سليمان )الثاني عشر م(
 "yes" زها في الدراسة في الواليات املتحدة ملدة سنة تعليمية ضمن برنامج لتمياّ

للطالبة سما وائل منادرة )الثاني عشر أ2(
زها في مجال الروبوتيكا لتمياّ

نتمنى لكم املزيد من التألق والنجاح

تهنئة عطرة للزميل

 أمير أبو تايه
حلصوله على شهادة اللقب الثاني

من كلية غوردون- حيفا 
في موضوع اإلدارة التربوية

مبارك هذا اإلجناز والى األمام دوما

ايات استيتةتهنئة عطرة للزميلة
 حلصولها على شهادة تقدير  من وزارة
 املعارف على جهودها ومتيُّزها، واملبادرة

لقيادة برامج ومشاريع  بيئية ناجحة
  مبارك هذا االجناز  واملزيد من العطاء 

التربوي والتعليمي 
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منفصلني  لقائني  في  عشرة  احل��ادي��ة  صفوف  ط��الب  ش��ارك 
الوسط  من  مدرستني  مبشاركة  السالم  واح��ة  في  للتعايش 
اجتماعية  مواضيع   منهما  كل  في  الطالب  ناقش  اليهودي. 
وسياسية حول قضايا السالم، املواطنة،  املساواة، القوانني 
العنصرية كقانون القومية ومكانة اللغة العربية ، النكبة، حق 
العودة، املساواة بامليزانيات، حترير األسرى، تدريس الرواية 
املواضيع.  من  وغيرها  والعلم  القومي  النشيد  الفلسطينية، 
على  وقدرة  واجتماعية  سياسية  ومعرفة  وعياً  طالبنا  أظهر 

ادارة احلوار ودعم املواقف باألدلة واإلقناع، وقد دافع طالبنا  
كمواطنني،   مطالبهم  ص��دق   وأظ��ه��روا   بجرأة   مواقفهم  عن 
خير  وك��ان��وا  الفلسطيني،  العربي  شعبهم  قضايا  وع��دال��ة  
ايام  ممثلني  ملجتمعهم وملدرستنا. رافق طالبنا وملدة  ثالثة 
الصالح  علي  عايد  املربي  اللقاءين،  من  كل  في  متواصلة 
مركز التربية االجتماعية ) الذي يعد ويرافق هذا البرنامج 
زعبي  ميسرة  املربيان  ع��ام��اً(،  وعشرين  خمسة  من  ألكثر 
ومصطفى عرابي و املربيتان هبة ابو احمد ومنار ابو ليل.

لقاءات عربية- يهودية في واحة السالم

حققت خمس طالبات من مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية في الناصرة، اجنازا كبيرا ومشرًفا بحصولهن 
على منح تفوق من جامعة تل أبيب ووزارة املعارف، تشمل املنحة مبلغا ماليا كافيا لتغطية الرسوم الدراسية 
واملصروف الشخصي حتى نهاية اللقب األول، ومتنح الطالبات فرصة جدية لاللتحاق باجلامعة ملواصلة 
البسيخومتري.  المتحان  للتقدم  احلاجة  دون  الدراسة،  موضوع  اختيار  وحرية  فيها  اجلامعي  تعليمهن 
الطالبات هن: جونا توفيق استيتة، شيماء حازم خطيب، شهد هشام عدوي، عدن عمر سليمان وهيا 
عرفات سعدي. ومن اجلدير ذكره أن املدرسة حتصل على هذه املنحة سنويا ومنذ أكثر من عشر سنوات، 

اذ جتاوز عدد الطالب الذين حصلوا على هذه املنحة سبعني طالبا حتى اآلن.

منح تفوق ومتّيز من جامعة تل أبيب ووزارة املعارف لـخمس طالبات 
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مبناسبة اليوم العاملي ألصحاب اإلرادة  قامت املدرسة بإعداد 
اإلرادة  اصحاب  مع  هادفة  مؤثرة،  تربوية،  انسانية،  لقاءات 
ابو  ابراهيم  شريف،  سليم  امل��درس��ة  خريجي  من  اجل��ب��ارة 
احمد ووسام سكران، وبحضور ومشاركة طالب ومعلمي 
وحملت  والصدق  باحلميمية  اللقاءات  هذه  اتسمت  املدرسة. 

وتذليل  التحِدّي  كالعصامية،  راقية  ِقيَميَّة  تثقيفية،  رسائل 
الثقة بالنفس، تطوير الذات، حتقيق اآلمال، ونشر  الصعاب، 
البسمة والفرح واحملبة واألثر الطيِّب على اجلميع. وقد كانت 
هذه اللقاءات من أجمل وأعمق الدروس التربوية. قام بإعداد 

هذه اللقاءات قسم االستشارة التربوية في املدرسة.

اليوم العاملي 
ألصحاب اإلرادة
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شارك مئات الطالب من املدرسة بانتخابات مجلس الطالب 
مرعي،  ع��دي  وه��م:  مرشحني  ثالثة  تنافس  وق��د  املباشرة 
عدي  الطالب  ف��از  وق��د  جبل،  اب��و  وع��دي  فاهوم  ابراهيم 
م��رع��ي ب��ال��رئ��اس��ة.  اخ��ت��ت��م ه���ذا ال��ي��وم ب��ع��رس دمي��ق��راط��ي 
الغبطة  املتنافسني واهازيج  الفرح والعناق بني  راٍق، ساده 
دميقراطياً   حضارياً،   منوذجاً  ليَُمثِّل  للجميع،   والسرور 

ملدارسنا  وملجتمعنا عامة.
حتضيرات  من  سبقه  وما  الرائع  اليوم  هذا  باجناح  ساهم 
االنتخابات،  جلنة  اعضاء  الطالبية(:  املناظرة  )مثل  كبيرة 
مسؤول مجلس الطالب املربي عايد علي الصالح، رئيس 
مة احلملة  املربي سليمان خطيب، ومنِظّ االنتخابات  جلنة 

االنتخابية املربية رمي فايد.

انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــــلــــس الـــــطـــــالب

عــــــرس دميــــقــــراطــــي بـــهـــيـــج وتـــنـــافـــس حـــضـــاري 
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كتقليد سنّوي في املدرسة بادر قسم االستشاره التربويه 
برامج  سلسله  تضمن  الذي  القيم"  "اسبوع  إقامة   الى 
وفعاليات  عمل  وورش���ات  م��ح��اض��رات  شملت  متنوعه 
بتبني  العاشر   قام كل صف من طبقه صفوف  طالبيه. 
اجلمال،  والتطوع،  االنتماء  االحترام،  مثل:  معينه،  قيمه 
املساواه، الصدق، تقبل اآلخر، االحتواء، العلم واالصغاء، 
فعاليات ومحاضرات  عليها وتذويتها من خالل  والعمل 
عن  ممثلني  باختيار  االس��ب��وع  اختتم  امل��رب��ني.  مبشاركه 
كل صف قاموا بعرض القيمة الصفية اخلاصة بهم  على 

الصفوف العاشرة من خالل فعاليات متعددة.
لهم  محاضرين،  م��ع  بالتعاون  الفعاليات  ه��ذه  اجن��زت 
ع��واب��دي،  سعيد  وه��م:  عطائهم  على  والتقدير  الشكر 
غميض  غدير  املعلمه  طبعوني،  ف��داء  ب��رغ��وث،  رينا 
واملعلمه ميساء جحوش، ومتطوعي املركز الشبابي 

"انا من هذه املدينه" التابع لبلديه الناصره.

أســـــبـــــوع الــقــيــم

ابداعات طالبية 
في الرسم

ي��ق��وم األس���ت���اذ ال���رس���ام ش����ادي ي��اس��ني 
بورشة  ط��الب  مجموعة  على  ب��االش��راف 
البورتريه،  رس��م  امل��ج��االت:  متعددة  رس��م 
وقد  الصامتة.  والطبيعة  الطبيعية  املناظر 

أبدع الطالب برسومات متعددة.
ال���ط���الب امل���ش���ارك���ون: س�����راج ب��ه��ن��س��ي، 
رمياء  موسى،   علي  نرجس  عابد،  ي��ارا 
شحادة،  حال  ج��رادات،  تيماء  سيالوي، 

وامنة زينه.
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عدن تامر أبو أحمد
وسيم رائد أبو أحمد
صبا أحمد أبو عياش

رماح عبد الكرمي أبو ناصر
رينا فضل أحمد

عبد الله عمر أحمد
محمد عادل جمامعة

مروة سامر حسن
آية عدلي خرمة

أسمى سعيد خطيب
براءة خالد دحلة

مجد مهدي سليمان
سجود سمير سندياني

ليان محمد شرارة
فاطمة سالم عبد اخلالق

رغد ناصر عبد القادر
يسرى أمين عبد الله

صفا عدنان عواد
مروة عدنان عواد
شدى وليد غزالني

سيرين عزات فاهوم
ضياء الدين أحمد قاسم

 عدن عمر ماير مروات
حال تيسير مصطفى

فهد محمد موعد
قمر محمد نعامنة

2019/2020 الــدراســيــة  للسنة  اخلــريــجــن  الــطــالب  بــأســمــاء  قــائــمــة 
الثاني عشر " أ"

فيزياء, كيمياء, علم 
احلاسوب

الثاني عشر " أ 1"
بيوتكنولوجيا, 

بيولوجيا

الثاني عشر  " أ2"
بيولوجيا,

 حسابات

املربية: نادرة لوبانياملربية:  رنا ابو زيد  املربية: فايزة خوري

هبة رياض أبو قنديل
يزن محمود اغبارية

ايفا أحمد جابر
بيان توفيق حامد

تسنيم طارق حسن
نغم مروان حمدان
سماح بسام رشيد

شهد أمين ريا
دمية نضال زعبي
وليد محمد زعبي

سعيد عفيف سرحان
منر إبراهيم سعدي

ملك منذر سعيد
محمد هشام سويدان

هبة أحمد شايب
جمان علي عبد الله
حسن أحمد عروق

عكاشة معني عفيفي
محمد عمر عالء الدين

وئام سميح علوش
عدي لؤي عمري
بسمة فؤاد عودة
مجد خالد عوض

عبد الرحمن رياض غنيم 
مرام عماد قفيشة

ماريو يوسف كتورة
ريان محمود عوض

محمد عبد احلليم مرعي
صهيب رامي مروات

ايات وائل مسعود
نردين عزمي ملحم
أسيل عماد نخاش

تاليا عمر أبو تايه
يزن هاني حربجي

سارة رضوان حريري
رونزا مازن حسن

ميار نزار حسني
سدن محمد حسيني

عبد الرحمن محمد حمدان
شام عادل حمودة زعبي

سلوى أحمد خالدي
رمي نضال سالم

شذا عبد الله سعيد
مودة عمر سليمان

محمد خليل شرارة
محمود ساهر صالح

مرمي صالح علي موسى
نورسان محمد عمر

ماريز جرجس غبريال
مهند رفعت فاخوري
أسماء بولص لوابنة

عدي أمين مرعي
رهف محمد مروات

تهليل طاهر ملحم
دمية مازن ملحم
سما وائل منادرة

سيرين رزق منادرة
أليسار جمال موسى

اكرام جمال جنار
سابني سامي نفافعة
أمير عبد الغني واكد

أيهم سليمان واكد
بيسان محمد ياسني
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فتحية بالل أبو زينة
فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا

سما عامر أسدي
فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا

أماني إيهاب بربور
فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا

اميان وسام بربور
فيزياء، علم احلاسوب
رلى مأمون جمامعة

فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا
عبد الله نبيل حامد

كيمياء، علوم البيئة
نرمني عماد حامد

فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا
فادي عصام حجة

فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا
مودة سمير حربجي
فيزياء، علم احلاسوب

أحمد غالي خطبا
فيزياء، كيمياء

فهيم أسد خمايسي
فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا

خالد زياد شحادة
فيزياء، علم احلاسوب
أمني فراس شحبري

فيزياء، علوم البيئة
شام محمد شلبي

فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا
ميار عمران صالح

فيزياء، علم احلاسوب، علوم البيئة
يزن محمد عثمان

فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا
بشار محمد عمري

فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا
شام طارق غزالني

فيزياء، كيمياء
إبراهيم سليم فاهوم

فيزياء، علم احلاسوب، علوم البيئة
سارة محمد فايد

فيزياء، كيمياء
رهف مؤيد مروات

فيزياء، كيمياء
حنني عصمان مصاروة

فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا
بيان أسامة يحيى

فيزياء، علم احلاسوب، ألكترونيكا
هبة عمر سليمان

فيزياء، كيمياء

طــــالــــب(  93 و   طـــــالـــــبـــــة    149( وطـــــــالـــــــبـــــــًة    طــــــالــــــبــــــًا    242   
الثاني عشر "م"

"املوهوبون"

املربية: ايات استيتة     

الثاني عشر "ب2"
ادارة اعمال

املربية:فيفيان عموري

غالب محمد أبو زويد
عدن فريد أبو عقاب

تهليل قاسم أبو نصرة
بدر الدين بالل أحمد

هيا فهد جماحنة
دنيا جالل حامد

استبرق سليمان حسيني
محمد عاطف حمدان
ريان سعيد زبيدات

ياسر أسامة سعد
ريتاج هالل سيالوي

مصطفى علي عمر
رمي عودة عودة

نورهان سامر عياد
عرين ضرغام غنافر

ملك شريف كايد
عبادة خالد منادرة

محمد ربيع منصور
أحمد عادل موعد

آية موعد موعد
ماريا صائب نعرة

يزن نزيه نعرة
ميس خالد هاشم

الثاني عشر "ب1"

ادارة أعمال

املربية: هبة ابو احمد

محمد أمين أحمد
مأمون زيد أبو زيد

شدوان محمد أبو ناجي
إبراهيم أكرم أبو ناصر

أحالم زياد أحمد
نسيبة حسني أحمد

جنان بصول
ليان بالل حامد

أالء فتحي حجير
محمد منذر حسيني

خليل سليمان حمودة
جلنار وسام زعبي

دنيا مأمون زعبي
اجنيل إبراهيم سرحان

سوار عبد الغفار سعدي
رنني هشام سلطي

رمي وسام عبد الهادي
يسرى أمجد عبد الله

معاذ خالد عرابية
عبيدة ناصر غنيم

اميان فتحي قويدر
رها أسامة محروم

يسرى أمني مصاروة
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الثاني عشر "ب"
علوم  البيئة ,

اتصال  جماهيري

الثاني عشر "ج"
جغرافيا

املربي: صافي فالح املربي: مصطفى عرابي

الثاني عشر "ج1"

علوم  البيئة
 املربية: رمي فايد       

سليم مدحت أبو أحمد
مرمي سمير بشر

حمزة عبد املجيد حسن
أحمد عوني زريقي
ميس علي سراحنة
أمير جميل سعدي

محمد أكرم سويدان
حال طارق شحادة

حسني عامر صالح
ريان ميالد صالح

نرجس اياد علي موسى
فارس خضر غزالني
مؤمن ساهر غزاوي

أسماء رأفت فاخوري
أيوب عدنان قويدر

محمد سعيد مصطفى
هيا سعيد مصطفى
دانا غصوب مصلح

عبد الرحمن علي مصلح
شهد مأمون منصور

هديل عبد الفتاح موسى
أحمد خالد جنار

اميان هشام نخاش
نور الدين مهند نعرة

روان أحمد واكد
نورة اياد واكد

ريان سهيل إبراهيم
ساجد سهيل أبو أحمد 

فاطمة علي أبو أحمد
اسراء نواف أبو زيد

الهام عمر أحمد
كاظم أحمد أحمد

سجى طارق أحمد زطمة
محمود بالل أزهري
عايشة سالم بصول
راية إبراهيم بيومي

آية جمال حامد
سيرين إبراهيم حربجي

نائل سامر حربجي
آمنة نادر حسني

يزن فارس حسني
دنيا أمين حسيني

عبد الرحمن إبراهيم دحلة
علي محمد ربايعه
ماريا مروان زعبي

هديل نبيل زعبي
بيان محمد زينة

ملك طارق سندياني
تيماء زكريا سويدان

طه عدنان سويدان
سيما عامر صالح

ميار اياد صالح
صمود محمد عبد اخلالق

سليمة محمد محروم
يقني أمين مناع

شهد حرب يونس

نور رياض حامد
وئام سعيد أبو خيال
أحمد شوقي أبو راس

كاملة يوسف أبو ناصر
أحمد عصام أرسالن

محمد عبد الكرمي اغبارية
أسيل صالح الزيادات

محمد مروان بحور
ريان عمر حسيني

نور الدين سميح حلو
فاطمة نادر حمدان
معاد محمود زعبي

خديجة عاطف زينة
سجود مروان سالم
محمود أكرم سعدي
يوسف وليد سعدي

سليمان إبراهيم صادق
محمد رافع عبد اجلواد

رائد محمود عبد الفتاح
ملك فؤاد عيسى
أكرم عالء غازي

محمد إبراهيم غميض
محمد فارس كرمي

فاطمة دياب كنعان
عالء الدين اياد الشني
محمد يوسف منصور

صبيح يونس نعرة
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راك،  يوئيل  البروفسور  املدرسة  استضافت 
ع��ض��و االك���ادمي���ي���ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم من 
التشريح  وقسم  الطب  كلية  اب��ي��ب،  ت��ل  جامعة 
وعلم االنسان، وكذلك خريج املدرسة الدكتور 
جامعة  الطب-  كلية  في  احملاضر  مدلج،  بهاء 

تل ابيب.
حول  شاملة  محاضرة  راك  البروفسور  ق��َدّم 
ت��ط��ور االن��س��ان م��ن خ��الل اب��ح��اث��ه ف��ي مناطق 
اعمال  خ��الل  وم��ن  العالم،  في  مختلفة  وحقول 
التنقيب والتفتيش  وايجاد احافير قدمية لهياكل 
االنسان  التي تعود الى احقاب غائرة في الزمن، 
وادلة  ببراهني  مرفقة  السنني،  ماليني  الى  متتد 
احلية  والكائنات  االنسان  تطور   حلقيقة  علمية 

املدرسة   خريج  بهاء  الدكتور  تكلم  ثم  واملتنوعة،  العديدة 
عن عمله في قسم التشريح  وعن جتربته التعليمية، وأهدى 
املدرسة احافير  ألعضاء مختلفة من كائنات حية متنوعة ، 
كما وقام املربي فيصل طه في بداية اللقاء بتقدمي نبذة عن 

ماهية التطور وعن تشارلز داروين كمؤسس لعلم التطور.
 - الصالح  علي  عايد  املربي  العلمي  اللقاء  بعرافة  وق��ام   
البرنامج  وتخلل  امل��درس��ة،  ف��ي  االجتماعية  التربية  مركز 
واملعلمني،  الطالب  مبشاركة  عميقاً  حيوياً  ونقاشاً  تفاعالً 
والتقدير  الشكر  دروع  تقدمي  مت  القيِّم  اللقاء  نهاية   وف��ي 

للَضينَْفنينْ الرائعني.

"تطّور االنسان"

األبحاث  برنامج  ف��ي  امل��وه��وب��ني  ال��ط��الب  م��ن  مجموعة  ش��ارك��ت 
ك��ام��ب��ردج-  جامعة  ف��ي  وذل���ك  الكيمياء،  م��وض��وع  ف��ي  العلمية 

ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا. ال�����ط�����الب 
امل����ش����ارك����ون: رام������ا اب���و 
فادي  سالم،  رنني  راس، 
زع���ب���ي، م��ح��م��د ص����ادق، 
اح���م���د ن���خ���اش وس���اه���ر 
س��������ع��������دي. ب�������إش�������راف 
وم���راف���ق���ة امل���رب���ي���ة اي���ات 
صفوف  مركزة  استيتة- 

املوهوبني في املدرسة.

الكيمياء في جامعة كامبردج- بريطانيا
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ال����ى دع���وة  ي���ام���ن روك  ب�����ادر األس����ت����اذ 
بو"  "عايشة  والباحثة  العاملة  احملاضرة 
م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة الل��ق��اء 
الفضاء  تكنولوجيا  مب��وض��وع  محاضرة 
الثقافي  امللحق  بحضور  وذل��ك  اجل��دي��دة، 
بالسفارة االمريكية في اسرائيل وجمعية 
س��م��ا ل��ل��ف��ض��اء ب���ال���ن���اص���رة وط�����الب من 
عدد  وش���ارك  املختلفة  ال��ن��اص��رة  م���دارس 
والتقدمي  من طالبنا وبرزت في احلضور 
طالبتنا مرمي فاهوم من احلادي عشر م2 

وجمع من أولياء امور الطالب.
 كما مت هذا العام افتتاح مركز الفضاء في 
البلدية  رئيس  بحضور  امل��درس��ة  مبنى 

السيد علي سالم.

محاضرة حول موضوع تكنولوجيا 
الفضاء اجلديدة

محاضرة  بإلقاء  تيفع  شركة  في  األب��ح��اث  قسم  مدير  اي��وب  يوسف  الدكتور  ق��ام 
املدرسة،  االدوي��ة". شارك باحملاضرة مجموعة من معلمي  قيّمة مبوضوع "كيمياء 
املستشارة  بإشراف  أ.  الثاني عشر  احلادية عشرة "املوهوبني" والصف  الصفوف 

رائدة حسن وبالتعاون مع الزميلة معلمة الكيمياء د.عبير عابد.

"كيمياء 
األدوية"
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ال��س��ن��ني وكتقليد س��ن��وّي ت��ق��وم م��درس��ت��ن��ا ب��إع��داد  م��ن��ذ ع��ش��رات 
بزيارة  املدرسة  طالب  خاللها  من  يقوم  هادفة  ترفيهية  مسيرات 
أم��اك��ن وم��ع��ال��م ه��ام��ة. وق��د ق��ام ال��ط��الب ه��ذا ال��ع��ام ب��زي��ارة قرية 
للتعّرف  املهّجرة  زّم��اري��ن  ال��ب��ارون-  وحديقة  املهّجرة  صفورية 
الى نهر االردن. وضمن  التقليدية  الى املسيرة  عليهما،  باإلضافة 
ومدينة  يافا  مدينة  بزيارة  املدرسة  طالب  يقوم  الرحالت  برنامج 
الى  يهدف  برنامج  ضمن  واملسيرات  الرحالت  هذه  تأتي  القدس. 

واالنتماء.  اجل��ذور  الهوية،  تعزيز 
ي���ش���رف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ال���رح���الت 
امل����رب����ي أم�����ني ع����ّب����اس- م���رّك���ز 

الرحالت في املدرسة. 

املسيرات التقليدية 
والرحالت املدرسية

 هوية وجذور
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زيارة شركة Amdocs في رعنانا
تخصص   - أ  عشر  الثاني  الصف  ط��الب  ق��ام 
ه��وات��ف  تطبيقات  -ب��رم��ج��ة  احل���اس���وب  ع��ل��م 
لشركة  وارش��ادي��ة  تعليمية  ب��زي��ارة  محمولة، 
يامن  Amdocs في رعنانا مبرافقة االستاذ 
زيد  ابو  رنا  واملعلمة  املوضوع  معلم   - روك 

- مربية الصف.
م��ع مسؤولني  ع��دي��دة  م��ق��اب��الت  اج���روا  حيث 
بالطالب  بدورهم  رحبوا  الذين  الشركة،  من 
وبهذه املبادرة معربني عن تقديرهم لطموحات 

الطالب العالية.

الصفوف  البلدية من طالب  الثانوية  زار وفد من مدرسة اجلليل 
ال��ط��الب ق��ري��ة كفر قاسم  احل��ادي��ة ع��ش��رة واع��ض��اء م��ن مجلس 
الالمنهجية  البرامج  مركز  الصالح  علي  عايد  االستاذ  مبرافقة 
وقد  ق��اس��م.  كفر  مل��ج��زرة   ٦٣ ال  ال��ذك��رى  اح��ي��اء  ف��ي  للمشاركة 
وألقت  للشهداء  التذكاري  النصب  على  الزهور  من  باقة  وضعوا 
كلمة خاصة باسم مجلس الطالب كل من الطالبتني سلوى خالدي 
من ١٢ أ٢ والطالبة اية نداف من الصف ١١ أ٢ بهذه املناسبة قرب 
الشهداء ومتحف  بزيارة مقبرة  قاموا  ثم  التذكاري ومن  النصب 
ي��س��رد بالصوت وال��ص��ورة مراحل  ال���ذي  ال��ذاك��رة وال��ب��ان��ورام��ا 
باملناسبة  خاصة  كلمة  عايد  االستاذ  القى  وقد  املختلفة.  املجزرة 
اهلنا في كفر  الذكرى وزي��ارة  احياء  العربية في  امل��دارس  مطالبا 

قاسم. 

املشاركة بإحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم
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البرامج  م��ن  العديد  بتوفير  امل��درس��ة  تهتم  ع��ام  ك��ل  ف��ي  كما 
الالمنهجية وبرامج االثراء لصفوف املوهوبني في املدرسة، 
حت��ت اش����راف امل��رب��ي��ة اي����ات اس��ت��ي��ت��ة- م��رك��زة صفوف 
امل��وه��وب��ني وم��رب��ي��ات وم��رب��ي ص��ف��وف امل��وه��وب��ني: عماد 
موسى، غادة مييني، سالم خطيب وايات استيتة. نعرض 

لكم ملّخص هذه البرامج:
• مشاركة فّعالة مبؤمتر MUN والذي أقيم في ايفن يهودا 	

ملدة ثالثة أيام، مبرافقة املربيات غادة حلو وايات استيتة 
واملرشد جورج أبو داوود.

• منطقة 	 الى  املوهوبني  الطالب  جلميع  خاصة  مبيت  رحلة 
الفعاليات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ال��ش��م��ال وال��ت��ي مت��يّ��زت 

واملغامرات اجلميلة.   
• دورات اثراء مبجاالت مختلفة: مناظرة )ديبيت(، 	

رسم وشطرجن.
• س��ن��وات، 	 ث���الث  م���دار  ع��ل��ى  بسيخومتري  دورة 

بالتعاون مع معهد "ابسوس". 
• تطوير اثراء خاص مبجال التكنولوجيا 	

الطالب  وال��ذي يشمل كشف  والعلوم 
وتزويدهم  العاملي،  الهايتك  عالم  على 
متطورة  تكنولوجيا  لبناء  باملعلومات 
ق��ام  ج��دي��دة،  منتجات  ب��ن��اء  وكيفية 
بإعداد الدورة ومتريرها حنا أبو حنا 

وشربل حنا من معهد التخنيون.
• العاشر 	 وأهالي  لطالب  عمل  ورشة 

ابتسام  املستشارة  م��ع  امل��وه��وب��ني 
زع��ب��ي وم��دي��ر امل��درس��ة امل��رب��ي فيصل 
طه، مربي الصف عماد موسى ومرّكزة 

املوهوبني املربية ايات استيتة.
• ورش������ات ع��م��ل ب��ت��ص��ن��ي��ع م�����واد م��ع��اد 	

إع���ادة  م��ب��دأ  تطبيق  ب��ه��دف  استعمالها 
االستعمال من أجل احلفاظ على املوارد 

الطبيعية، مع املربية ايات استيتة.     

برامج االثراء لصفوف املوهوبن

)10م(  استيتة  كندة  املوهوبة  الطالبة 
ت���ه���دي م��س��ت��ش��ف��ى ب���وري���ا ل���وح���ة من 
اب���داع���ات���ه���ا ت���ق���دي���را ل���ط���اق���م األط���ب���اء 

واملمرضني خالل أزمة الكورونا. 
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12 أ -1 املربية: فايزة خوري

أبنائي.. أحبائي..
ال��دؤوب،  والعمل  العالي  الطموح  مثال 
مبارك لكم هذا االجناز الذي طاملا حلمتم 
ولتكن  بنجاح،  المت��ام��ه  وسعيتم  ب��ه 
تعبق  أرواحكم  جمال  جميلة  حياتكم 

بأجمل اللحظات وأعظم االجنازات .
أمتنى لكم اخلير .. 

كلاّ اخلير 
تي وتقديري محباّ

12 أ - املربية: رنا ابو زيد

إلى طالبنا األعزاء
خريجي الفوج الثامن والستن

مبارك تخّرجكم
نتمنى لكم كل اخلير والنجاح في حياتكم املستقبلية

طلبي األحباء،
ه��ا ق��د وص���ل ال��ق��ط��ار  ال���ى اخ��ر 
بكل  معًا  قطعناه  طريٍق  في  محطٍة 
ينقبض  ال��وداع  ذكر  وعند  فيه  ما 
،مثابرتكم   إجتهادكم  ان  االاّ  القلب 
فياّ  ويبعث  صدري  يثلج  وإصراركم 
لكم  هنيئًا  واإلعتزاز.  الفخر  مشاعر 
السماء  ولتكن  إنطلقوا  تخرجكم، 

حدودكم.
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اجمل واحلى تهنئة لطلبي
عليكم  وُمبارك  تخرجكم  لكم  هنيئًا 
تعبكم ومثابرتكم خلل ٣ سنوات مليئة 

بالتحديات والنجاحات.
والنجاح  التقدم  بدوام  للجميع  وحتياتي 
وعقبال الشهادات العليا وان شاء الله من 

جناح الى اكبر.

12 أ2 - املربية: نادرة لوباني

12 م - املربية: ايات استيتة

طلبي االعزاء 
عبارات  اجمل  لكم  اق��دم  قلبي  اعماق  من 
التي  اخلطوة  هذه  على  والتباريك  التهنئة 
املتوجة  تلك  احلياة،  دروب  في  اجنزمتوها 
بالطموح واملكللة باجلهود التي وصلت بكم في 
معاني  فبكل  النجاح.  درب  الى  املطاف  نهاية 
احلب والود، بكل عطر الربيع، الزهر والغدير 
سيروا  التخرج،  عليكم  مبروك  لكم  اق��ول 
باملثابرة،  استمروا  جديدة،  حياة  بداية  نحو 
في  بالنجاح  تتميزوا  حتى  والصبر  االص��رار 

جميع مجاالت حياتكم.

12 ب2  - املربية: فيفيان عموري

بناتي وأبنائي الطلبة األعزاء
كونوا  احلياة،  مدى  السعادة  لكم  أمتنى 
أنتم كما عرفتكم، طيروا وحلاّقوا عاليا، 

ال حدود للطموح والنجاح والعلم.
انتقوا ما حتبون من مهنة وطريق حياة.
والتواضع  واحملبة  العطاء  والغرور  اياكم 

سمة االذكياء، وانتم كذلك.
امتنى لكم حتقيق كل ما تتمنونه
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ها قد دق اجلرس معلنا 
دراسيه،  حقبة  نهاية 
ادراجكم  ودعتم  لقد 
ب��ل ع��وده ت��ارك��ني لها 

وحشة الذكريات.
اطمحوا  اعزائي  ابنائي 
وث����اب����روا وح��ل��ق��وا 
امنياتكم  كل  وحققوا 
التي حدودها السماء مع 
بالنجاح  لكم  متنياتي 

الباهر

12 ب1 - املربية: هبة ابو احمد

12 ج1 - املربية: رمي فايد أحبائي
ثلث  الذكريات  من  لنا 
سنني خططناها باحملبة 
واإلن��س��ان��ي��ة واألخ���وة 
أسعدتني  ال��ص��ادق��ة. 
قلبي  ومألت  مرافقتكم 
كل  في  االكتفاء  مشاعر 
بسلم  عبرمتوها  محطة 

وجناح.
انطلقوا وحلاّقوا في سماء 
احلياة وحتقيق النجاحات 

واآلمال.
أحبكم لو تعرفون كم

مبارك تخرجكم
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طالبي األعزاء
لقد أثمر الزرع وموسم احلصاد يقف 

على األعتاب، في يوم نفخر مبا نقدم 
ملجتمعنا وألمتنا، نقدم مشاعل من نور 

تتوق للوصول إلى العلياء في طلب 
العلم واألدب واألخالق.

العلم يرفع بيوتا ال عماد لها
     واجلهل يهدم بيوت العز والكرم 

سيروا طالبي األعزاء على بركة     
الله وتوفيقا منه وكونوا أصحاب 

مثابرة وجد واجتهاد وال تكونوا 
طالبني إال األفضل واألحسن وكونوا 

قدًما  ملجتمعنا.
بكل معاني احلب والود، مبارك عليكم 

التخرج ووفقكم الله وسدد خطاكم

12 ب - املربي: مصطفى عرابي

طالبي األعزاء،
 اليوم نحتفل بتخرجكم 

من املرحلة الثانوية، 
نسترجع ذكريات 
جميلة تشاركناها 
خالل ثالث سنوات 
مضت. أهنئكم من 
صميم قلبي وأهنئ 

أهلكم الذين لهم الفضل 
بعد الله لوصولكم الى 
هذا املقام، مبارك لكم 

وبالتوفيق والنجاح.

12 ج - املربي: صافي فلح
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مّت قبول خمسة طالب من الصف العاشر "املوهوبون" 
بهدف  حيفا  جامعة  ف��ي  احل��اس��وب  م��وض��وع  ل��دراس��ة 
احلصول على اللقب األول خالل املرحلة الثانوية، وذلك 
"اجت��ار"  برنامج  ضمن  القبول  المتحان  تقّدمهم  بعد 
مرّكز  الصالح-  علي  مقداد  املربي  واش��راف  مبرافقة 
م��وض��وع احل��اس��وب ف��ي امل���درس���ة.  ال��ط��الب ه��م: كرم 
ع��واودة، عبيدة بركة، رؤيا أبو سمحة، نور عثمان 

وكندة استيتة. 

قبول خمسة طالب موهوبن لدراسة
 اللقب األول خالل املرحلة الثانوية

ق���ي���م احمل��ب��ة  ع���ل���ى زرع  م���ن���ا  ح���رص���ا 
تقوم  العنف  ونبذ  والتآخي  والتسامح 
لرفض  توعوّية  فعاليات  بعدة  املدرسة 
العربي،  مجتمعنا  ف��ي  العنف  مظاهر 

تضمنت هذا العام:
في  ال��ط��الب  م��ن  مجموعة  مشاركة  •	
نعمت  مجلس  لبرنامج  تثقيفية  أمسية 
ف���ي ال���ي���وم ال��ع��امل��ي مل��ن��اه��ض��ة ال��ع��ن��ف 
املجتمع  في  النساء  "قتل  النساء  ضد 
ال���ع���رب���ي: م�����آٍس ف���ردي���ة وم��س��ؤول��ي��ة 
غدير  امل��رب��ي��ات  مبرافقة  مجتمعية"، 

غميض وخولة قنانبة.
ضد  احتجاجية  ب��وق��ف��ة  امل��ش��ارك��ة  • •	
حقوق  ع��ن  ودف��اع��ا  واجل��رمي��ة  العنف 
أب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا أم����ام م��ق��ر ال��ش��رط��ة في 

الناصرة. 
	•املشاركة بإحياء ذكرى هبّة األقصى 
وزيارة أضرحة الشهداء في الناصرة.

النائب أمين عودة ضمن  	•استضافة 
ب��رن��ام��ج ض��ي��ف ال��ش��ه��ر، وال����ذي ألقى 

معا لنبذ العنف 
نحو جيل واٍع  لقضايا شعبه 

العنف.  محاضرات لطالب املدرسة حول قضايا سياسية واجتماعية كظاهرة 
يشرف على برنامج ضيف الشهر املربي عايد علي الصالح- مرّكز التربية 

االجتماعية في املدرسة.
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دوري  كرة القدم

أق��ي��م��ت ف��ي امل��درس��ة م��ب��اري��ات 
فاز  وق��د  للبنات.  الشبكة  لكرة 
ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ال��ف��ري��ق امل��ك��ون 
11م2   + 11م1  ال��ص��ف��ني  م��ن 
على  12أ1  ال���ص���ف  وح���ص���ل 
واشرفت  نظمت  الثاني.  املركز 
على البطولة املعلمتان نسرين 

زعبي واماني ابو احمد.

كرة الشبكة للبنات

الثانية  للصفوف  ق��دم  ك��رة  دوري  امل��درس��ة  تقيم  ع��ام  ك��ل  كعادتها 
عشرة وقد جرت املباراة النهائية وبأجواء احتفالية وموسيقية وروح 
رياضية راقية والتي أسفرت عن فوز الصف الثاني عشر "م" ببطولة 
الثانية. أشرف  الثاني عشر "ج" باملرتبة  الدوري لهذا العام والصف 
املربي عماد موسى - مركز موضوع التربية البدنية  على الدوري 

واملربيان صافي فالح وامني عباس.
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ال��ط��الب مبدينتهم  تعريف  ع��ام على  ك��ل  امل��درس��ة  حت��رص 
مدينتك".  على  "تعّرف  مشروع  ضمن  ومعاملها  الناصرة 
من خالل املشروع يقوم الطالب بزيارة األماكن السياحية، 
البشارة  كنيسة  ال��ب��اش��ا،  خ��ان  م��ث��ل:  وال��ت��اري��خ��ي��ة  الدينية 
ال��ن��اص��رة، اجلامع  ل��الت��ني، احلفريات واآلث���ار ف��ي راه��ب��ات 
وكنيسة  املسكوبية  معّمر،  توفيق  بيت  السرايا،  األب��ي��ض، 
املربية  الطالب  بإرشاد  تقوم  األرثوذكس.  للروم  البشارة 

حنان قاسم مبرافقة مربي الصفوف.

"الناصرة"
تعّرف على مدينتك

ابيب  التابع جلامعة تل  ضمن برنامج "ثانوية اكادميية محوسبة" 
وبإشراف وزارة املعارف يقوم طالب الصف الثاني عشر أ1 والصف 
احلادي عشر أ1 بدراسة مساقات جامعية: "بكتيريا وفيروسات" و 
"النبات ماذا يفكر". مبرافقة واشراف املربية د.سهير بشارات- 

مرّكزة موضوع البيولوجيا في املدرسة.
اكادميية  كنقاط  املساقات  هذه  احتساب  يتم  البرنامج  هذا  بحسب 
معينة  ش��روط  وف��ي  اجلامعة  ف��ي  منها  اع��ف��اء  على  الطالب  يحصل 
جامعة  ال��ى  ال��دخ��ول  يستطيع  مساقات  لثالثة  الطالب  ت��ق��دم  واذا 
كما  املواضيع.   من  عدد  في  البسيخومتري  امتحان  بدون  ابيب  تل 
شاركت املربية د.سهير بشارات في اليوم الدراسي القطري  ملعلمي 
تدريس  ف��ي  محوسبة  ج��دي��دة  اس��ال��ي��ب  ع��رض��ت  وق��د  البيولوجيا، 

البيولوجيا في اطار "ثانوية اكادميية محوسبة".

ثانوية اكادميية محوسبة
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يقيم قسم االستشارة في املدرسة كل عام برنامجا للتوجيه الدراسي بهدف توجيه الطالب وحتضيرهم للحياة اجلامعية واملهنية. 
وقد شمل البرنامج عدة محاضرات وفعاليات، نذكر منها:

	•اختبارات الختيار مهنة املستقبل ضمن برنامج "تسوفن".
	•محاضرة لألهل مبوضوع " التوجيه للتعليم العالي " من قبل السيد أشرف جبور- املدير العام ملركز رواد للتعليم العالي.
	•محاضرة لطالب الصفوف احلادية عشرة والثانية عشرة، مبوضوع "سوق العمل" من قبل الدكتور سامي ميعاري، ضمن 

برنامج رواد للتعليم العالي.
	•التوجيه الدراسي مبوضوع الهايتك للصفوف احلادية عشرة، ضمن برنامج "تسوفن".

	•زياره اجلامعات والكليات: جامعة تل أبيب، جامعة حيفا، كلية سخنني وكلية اورط براودا- كرميئيل. 
–حيفا" ضمن برنامج "تسوفن". 	•زيارة شركة "انتيل 

برنامج التوجيه الدراسي
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شارك وفد من طالب املدرسة في البعثة 
التعايش  لبرنامج  الطالبية  التقليدية 
"Peace camp" باالشتراك مع بعثة 
ط��الب��ي��ة م��ن م��درس��ة ك��رم��ل زف��ول��ون- 

الياجور.
ش�����ارك ف���ي ال��ب��رن��ام��ج ال����ط����الب: ن��ور 
بدر،  حنان  مغاربة،  تسنيم  اح��م��ود، 
ريان  غ���زاوي،  ري��اض  ملحم،  يونس 
ع���ودة، اي��ه��م م��ص��اروة ورؤي���ا هيب. 

مبرافقة املربية حنان قاسم.
بورشات  ال��ط��الب  ش��ارك  الرحلة  أث��ن��اء 
ع���م���ل م��ت��ن��وع��ة ح�����ول ق��ض��ي��ة ال��ه��وي��ة 
مناقشة  اجل��م��اع��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  ال��ف��ردي��ة، 
كمراهقني  تواجههم  وأزم��ات  صراعات 
ف����ي دول����ه����م، ط�����رح ق���ض���اي���ا ال��س��اع��ة 
اضافة  حضاري.  بأسلوب  ومناقشتها 

الى فعاليات موسيقى وحركة متنوعة.

مخيم السالم في النمسا

شارك خمسة طالب من املدرسة ببرنامج التعايش Friends Forever الذي يقام سنويا في الواليات املتحدة ملدة 
أسبوعني، بالتعاون مع مدرسة كرميل زفولون- الياجور، برفقة املربية رائدة حسن. 

الطالب املشاركون هم: مرمي فاهوم، عمر عالء الدين، جنان ابو شقرة، عبد الله عثمان وسلمى علي الصالح. 

Friends Forever
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تشرف املربية حنان قاسم- مرّكزة برامج الصحة في املدرسة على 
إقامة فعاليات ومحاضرات ترعى شؤون الصحة والتغذية السليمة، 

وكان أبرزها هذا العام:
 التبرع بالدم للصفوف الثانية عشرة بالتنسيق 

مع جنمة داوود احلمراء.
 برنامج االسعاف االولي للصفوف العاشرة. 

 محاضرة للطبيب د. نبيل جرايسي حول 
"العالقة بني استهالك السموم واالمراض النفسية". 

 فعالية تربوية-نفسية "يوغا-ضحك" 
مع املرشدة سمر ابو الهيجا. 

 فعاليات اإلفطار الصحي واالكشاك لبيع 
املأكوالت الصحية والعصائر الطبيعية لطالب املدرسة.

 محاضرة ملعلمي املدرسة حول فيروس "كورونا" 
للطبيب د. محمد طه.

برنامج الصحة
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الفوج 68

احتفاالت عيد امليالد 

االحتفال بذكرى املولد النبوي 

االحتفال بانتهاء الفصل االول

12ب1 يزرعون الورود في يوم التسامح

رحلة املبيت للصفوف الثانية عشرة
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رحلة املبيت للصفوف الثانية عشرة

االحتفال بيوم املرأة

تخرج الفوج ال67

11أ2 في فعاليات الزراعة

جلسات محّبة

كرة القدم للمعّلمني
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زيارة 12أ2 ملركز املسنني

رحلة املعّلمني الى رام اللهحفل تخّرج الفوج ال67

زيارة لبيت األديب "خليل السكاكيني" 
في رام الله

"هناك أصدقاء هم مزاجنا السعيد"

أجواء الفرح واحملّبة
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فعالية األماني

من ذكريات الكورونا

معاً نحتفل

العمر كّله

الله يدمي احملّبةمنّورات
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األعزاء  لقد ُفرضت علينا وعلى طالبنا 
فيروس  انتشار  بسبب  قسرية  عطلة 
الفترة  هذه  خالل  حرصنا  الكورونا.  
احليطة،   املسؤولية،   نهج  إعتماد  على 
احلكمة، واحلذر املوصول  بالتفاؤل ، 
كذلك االلتزام  بكل التعليمات الصادرة 

عن وزارتي الصحة واملعارف. 
جتربة  ب��خ��وض  الفترة  ه��ذه  مت��يّ��زت 
ج��دي��دة وف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا، جتربة 

أب��دع  الفترة  ه��ذه  خ��الل  بعد.  ع��ن  التعلّم 
ج��دي��دة  تعليم  ب��ط��رائ��ق  امل��درس��ة  معلّمو 

وم��ب��ت��ك��رة م���ن أج����ل ال���ت���واص���ل مع 
الطالب ومترير جميع املواد التعليمية 
من  مجموعة  مت��يّ��زت  كما  امل��ط��ل��وب��ة. 
معلّمي املدرسة، بالتعاون مع وزارة 
محوسبة  دروس  بتصوير  املعارف، 
ط��الب  جميع  منها  اس��ت��ف��اد  ل��ل��ط��الب 

املرحلة الثانوية في البالد.

التعّلم عن بعد في
ظّل جائحة "الكورونا"

جتربة جديدة وفريدة من نوعها

على  امل��ع��لّ��م��ني  ج��م��ي��ع  امل���درس���ة  إدارة  ت��ش��ك��ر 
واملضاعف  الكبير  املجهود  وعلى  ابداعاتهم 
الشكر  املدرسة،  طالب  أجل  من  به  قاموا  الذي 
امل���وص���ول ألول���ي���اء األم�����ور ال���ك���رام ول��ل��ط��الب 
بالتعليمات.  واالل��ت��زام  التعاون  على  األع���زاء 
تنتهي  وأن  للجميع  والسالمة  الصحة  نرجو 

هذه األزمة سريعا. 
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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
سجى زياد سليمان

يوسف محمد سليمان
ريان غازي شحادة

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
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
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
مي بشير أبو تايه 

متيم عبد الله أبو عياش 

لؤي عصام أسعد 
سلمى جهاد بصول 

غيداء سهل حاج 
شمس جالل حسن 
محمد صالح حسني
مجد أحمد دراوشة 

آية صالح الدين سعدي 
محمد بدر سيالوي 

غالية أمير شحادة 
ورد ابراهيم عباس 

رمي أمني عبد الله 
ميس أمني عبد الله 

ذكريات عصمان مصاروة 
حنني نايف نعراني 
راما أسامة ياسني 
 تسنيم جمال أحمد
بشرى طارق أحمد

زينب عماد بركة
عارف يوسف بنا بخاري

محمد عصام جرادات
محمد يحيى حاج يحيى

سوار أحمد حسيني
حال رمزي حنيني
غالية كمال زعبي
سبأ عبد الله زينة
غدير اياد سليمان

مجد رؤوف علي ناصر
أسيل سعيد أبو الشني

 محمد سليمان أبو عويضة
أمير حسن أبو غريبة

شروق ايهاب أبو غزال
تيماء سعيد أحمد

رنا ياسر بيطار
رياض شوقي حاج يحيى

محمد عدلي خرمة
كرم أنور زعبي

محمد أحمد زعبي
آية خالد سعدي

اميان عمر سعدي
مهران سامر سعدي
أسيل مروان شريف

ميس سليم شريف
سالي لبيب صايغ

سوسن عودة عودة
ملى عبد الله غنيم
لنا عبد الله غنيم

حال فوزي محمود
صبحية محمود مصري

سليمان رزق منادرة
أالء مروان موسى

هبة هاني نصرة
ميس حسني أبو أحمد
رؤى يحيى أبو نصرة

سارة ابراهيم شيخ سليمان
عبد العزيز خالد حجير

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
آدم عباس عباس

محمد عيسى عوايسة
اميان كمال عوض

عيسى مروان هريش
آمنة معاد يوسف

ليان معروف أبو أحمد
عمار علي أبو ربيع

باسل ابراهيم أبو رجب
منايا فادي أحمد

نرمني أحمد بركة
سجود أحمد حاج يحيى

سدا منير حجة
نائلة سامر حربجي

بيان عبد السالم حسيني
رابحة عماد خطبا

ليليان محمد خطبا
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
زيد ايهاب الشني

أمني علوش جنم
سوزان أحمد هريش
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

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
ابراهيم سمير مصاروة

أماني محمد هبرات
مي علي واكد

هيا فّواز السيخ
عدي رائف جرادات
سارة محمود حامد

مرح أنور حربجي
أحمد ناصر حسني

بيلسان محمد حسني حمدان
سلسبيل حسان خطيب

دعاء كمال سليمان
ديانا عماد صالح

والء عمر عثمان
ماريا عدنان عواد

فردوس سليمان جنم
نور فادي بيومي

تيا رائد دويك
أسمات خالد سعدي

سهاد عزيز عمر
سندس وليد ابو شهاب

ايه بسام ابو ناجي
عدن محمد دندشلي

قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على  شهادة بچروت    لعام  2019 - 2018 
 238  شهادة بچروت
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يوميات املدرسة للعام الدراسي 2020/2019
حصول املدرسة على جائزة وزارة املعارف وتصنيفها من املدارس األفضل في البالد.         23.8.2019

اجتماع طاقم إدارة.  27.8.2019
اجتماع هيئة تدريسية حتضيرا الفتتاح السنة الدراسية.   28.8.2019

رأس السنة الهجرية.   31.8.2019
افتتاح السنة الدراسية.    2.9.2019

الثاني عشر. صورة الفوج ال68- واحتفاالت لطالب     6.9.2019
اجتماع طاقم إدارة.  10.9.2019

اجتماع مربي الصفوف العاشرة.  16.9.2019
اللقاء االول حول اختيار املهنة مبوضوع التوجيه الدراسي للصفوف احلادية عشر ضمن برنامج "تسوفن".  18.9.2019

النائب يوسف جبارين. لقاء معلّمي املدرسة مع   19.9.2019
بداية دورة "اإلنقاذ في حال حدوث هزات أرضية" لطالب العاشر والتي استمرت أسبوعا كامال، بإشراف     19.9.2019

املربي صافي فالح- مرّكز األمن واألمان.   
11أ2 الى مكتبة جامعة حيفا برفقة املربيات: رنا أبو زيد، فايزة خوري،  12أ1،  12أ،  زيارة الصفوف   23.9.2019

ميسون  أبو أسعد    
ومعلّمات املدنيات نبال حماتي وخولة قنانبة.   

اجتماع مربي الصفوف العاشرة.  24.9.2019
الثانية عشرة. اجتماع مربي الصفوف   24.9.2019

بداية اجتماعات أهالي طالب العاشر.   24.9.2019
اجتماع مربي صفوف مبار واجتار.  25.9.2019

جولة تعليمية لطالب فرع البيولوجيا في منطقة وادي سالمة، مبرافقة املربي عايد علي الصالح   26.9.2019
واملربي مفيد يوسف.   

اجتماع مرّكزين.  26.9.2019
الثاني عشر الى منطقة نهر االردن. التقليدية لطالب  املسيرة   27.9.2019

مشاركة مجموعة من الطالب بإحياء ذكرى هبة القدس واالقصى وزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكاري،   1.10.2019
مبرافقة املربي عايد علي الصالح- مركز التربية االجتماعية.   

التقليدية لطالب العاشر الى بلدة صفورية املهّجرة.    املسيرة   2.10.2019
اضراب اجلماهير العربية احتجاجا على العنف واجلرائم.  3.10.2019

الثانية عشرة.   بداية دوري كرة القدم لصفوف   4.10.2019
بداية االمتحانات الشهرية.  7.10.2019

التقليدية لطالب احلادي عشر الى "زخرون يعقوب"- "زّمارين".   املسيرة   11.10.2019
الله ملدة يومني.  رحلة املعلمني الى رام   12.10.2019

اجتماع طاقم إدارة.  15.10.2019
برنامج توعية مبوضوع " السياقة حتت تأثير الكحول " لطالب الصفوف احلادية عشرة.  16.10.2019

10ب2. اجتماع ملعلّمي   16.10.2019

اجتماع هيئة تدريسية.  17.10.2019
محاضرات حول مرض السرطان للصفوف العاشرة.  17.10.2019

النائب أمين عودة ضمن برنامج ضيف الشهر، باشراف املربي عايد علي الصالح-  لقاء مع   18.10.2019
مركز التربية االجتماعية.   

مشاركة مجموعة من طالب املدرسة في الوقفة االحتجاجية ضد العنف واجلرمية أمام   22.10.2019
مقر الشرطة في الناصرة، مبرافقة املربي عايد علي الصالح- مركز التربية االجتماعية.   

12ب. اجتماع ملعلّمي    22.10.2019
بداية دوري كرة القدم للمعلمني.  23.10.2019

محاضرة لألهل مبوضوع "التوجيه  للتعليم العالي" من قبل السيد أشرف جبور-   25.10.2019
املدير العام ملركز رواد للتعليم العالي.   

لقاء مع جمعية "امناء" ضمن برامج التداخل االجتماعي، بإشراف املربية أنعام عزايزة.  25.10.2019
مسرحية "حرّية" للصفوف احلادية عشرة.  25.10.2019

مشاركة فّعالة لطالب الصفوف العاشرة بحملة "اطرق الباب".  28.10.2019
مشاركة مجموعة من طالب احلادي عشر واعضاء مجلس الطالب في احياء الذكرى  29.10.2019

   ال ٦٣ ملجزرة كفر قاسم، مبرافقة االستاذ عايد علي الصالح- مركز التربية االجتماعية. 
بداية مشروع "تعّرف على مدينتك" لصفوف العاشرة، باشراف املربية   30.10.2019

حنان قاسم ومبرافقة مربي الصفوف.   
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بداية دورات اإلسعاف االولي لطالب الصفوف العاشرة.  31.10.2019
محاضره لطالب احلادي عشر والثاني عشر، مبوضوع "كيمياء األدوية " من قبل الدكتور يوسف أيوب-   4.11.2019

مدير قسم األبحاث في شركة تيفع.   
بداية الرحالت املدرسية للصفوف احلادية عشرة الى مدينتي يافا والقدس ضمن برنامج "الهوية واجلذور".  5.11.2019

بداية برنامج "أكادميية محوسبة" لطالب فرع البيولوجيا، باشراف املربية د. سهير بشارات.  5.11.2019
احياء ذكرى املولد النبوي الشريف من خالل أناشيد دينية ومدائح نبوية.  7.11.2019

رحلة املعلمني الى البحر امليت- األردن، ملّدة يومني.  8.11.2019
مناظرة متهيدا النتحابات مجلس الطالب، بحضور جميع طالب املدرسة.  11.11.2019

اجتماع للجنة االنتخابات ملجلس الطالب.  11.11.2019
انتخابات مجلس الطالب بتنظيم املربي عايد علي الصالح- مسؤول مجلس الطالب، وقد انتهت االنتخابات   13.11.2019

بفوز املرشح  عدي مرعي برئاسة املجلس.   
توزيع الشهادات الشهرية.  15.11.2019

لقاء مع جمعية "أشواق الربيع" ضمن برامج التداخل االجتماعي، بإشراف املربية أنعام عزايزة.  19.11.2019
 ، الثاني حول موضوع التوجيه الدراسي مبوضوع الهايتك لصفوف احلاديه عشر  اللقاء   19.11.2019

ضمن برنامج تسوفن.   
محاضرة حول "العالقة بني استهالك السموم واالمراض النفسية" من قبل الطبيب نبيل جرايسي.   19.11.2019

حملة للتبرع بالدم من اعداد املربية حنان قاسم- مرّكزة الصحة.  20.11.2019
الثانية عشرة. التقييم للصفوف  بداية اجتماعات   20.11.2019

محاضرة للصفوف احلادية عشرة  والثانية عشرة  مبوضوع "سوق العمل " من قبل الدكتور  21.11.2019
   سامي ميعاري، ضمن  برنامج رواد للتعليم العالي.

بداية برنامج التربية املالية لصفوف العاشرة بالتعاون مع جمعية صندوق الناصرة وخّريجي املدرسة.  22.11.2019
الثقافية. الثانية عشرة- ضمن السلّة  برنامج غنائي لصفوف   22.11.2019

لقاء عربي يهودي في واحة السالم لطالب احلادي عشر ملدة ثالثة أيام، مبرافقة  املربني: عايد علي الصالح،    24.11.2019
ميسرة زعبي  وهبة أبو أحمد.    

اجتماع معلمني حول موضوع املالءمات والعسر التعليمي.  25.11.2019
ورشات عمل  لطالب  الصفوف العاشرة مبوضوع االنترنت االمن من قبل جمعية "لي قلب من كل قلب".  26.11.2019

مشاركة مجموعة من طالب املدرسة من الصفوف احلادية عشرة والثانية عشرة في امسية تثقيفيه لبرنامج نعمت   27.11.2019
في اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء.   

الثاني عشر الى منطقة البحر امليت ملّدة يومني. رحلة املبيت لطالب   28.11.2019
بداية لقاءات مدير املدرسة مع الطالب حول نزاهة االمتحانات.  2.12.2019

برنامج خاص ملدة يومني مبناسبة اليوم العاملي ألصحاب اإلعاقة لطالب الصفوف احلاديه عشرة.  3.12.2019
الثانية عشرة. – ضمن مشروع التوجيه الدراسي لطالب الصفوف  زيارة جامعة تل أبيب وجامعة حيفا   3.12.2019

11م11+1م2.  بطولة كرة الشبكة للطالبات وفوز الفريق املكّون من الصفوف   6.12.2019
مسرحية "سحماتا" لطالب العاشر في مركز محمود درويش.  6.12.2019

9.12.2019               زيارة طالب لكلية اورط براودة، مبرافقة املعلمة عرين خمايسي واألستاذ مفيد يوسف.
الثاني عشر أ ملصنع عيليت مبرافقة املعلمة د.عبير عابد. زيارة طالب   9.12.2019

اجتماع هيئة تدريسية وعرض مبادرات وبرامج مبوضوع الهوية واجلذور.  10.12.2019
اصدار هويات لطالب العاشر.  11.12.2019

مسرحية "أحلى سنة في حياتي" لطالب احلادي عشر.   11.12.2019
12م بالبطولة. املباراة النهائية لدوري كرة القدم للثاني عشر وفوز   12.12.2019

لقاء حول موضوع تطور االنسان مع البروفسور  يوئيل راك، عضو االكادميية االسرائيلية للعلوم من   13.12.2019
جامعة تل ابيب، كلية  الطب وقسم التشريح وعلم االنسان، وكذلك خريج املدرسة الدكتور بهاء مدلج، احملاضر     

في كلية الطب- جامعة تل   أبيب.   
.2020 بداية االمتحانات الفصلية وامتحانات الدبلوم ملوعد شتاء   16.12.2019

فعالية تربوية-نفسية "يوغا-ضحك" مع املرشدة سمر ابو الهيجا لصف العاشر أ١.  19.12.2020
احتفاالت صفية بنهاية الفصل األول.  23.12.2019

بداية عطلة الشتاء.  24.12.2019
الثاني واستمرار اجراء االمتحانات. بداية الفصل   10.1.2020

توزيع الهويات على طالب العاشر.  14.1.2020
.2020 بداية امتحانات البجروت ملوعد شتاء   16.1.2020

بداية البرنامج اجلماهيري "بناء وانتماء" بالتعاون مع قسم الشؤون االجتماعية في بلدية الناصرة.  16.1.2020
التنّمر. اجتماع هيئة تدريسية حول موضوع   21.1.2020

التقييم لصفوف العاشرة. بداية اجتماعات   28.1.2020
البلدية "حوار وتسامح" في مدرسة ابن خلدون، مبرافقة املربني:  مشاركة مجموعة من الطالب باخليمة   31.1.2020
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عايد علي الصالح، غان حبيب الله وسهام عمري.     
مسرحية "شوشرة" لطالب صفوف العاشرة.   5.2.2020

اإلعالن عن قبول خمسة طالب من العاشر م ببرنامج "اجتار" لدراسة موضوع احلاسوب في جامعة حيفا.   7.2.2020
التقييم لصفوف احلادية عشرة. بداية اجتماعات    10.2.2020
)ראמ"ה(. املشاركة ببحث جتريه وزارة املعارف   10.2.2020

اجتماع مربي صفوف العاشرة حول أسبوع القيم.   12.2.2020
توزيع الشهادات الفصلية.  14.2.2020

لقاء عربي يهودي ثاٍن في واحة السالم لطالب احلادي عشر ملدة ثالثة أيام، مبرافقة املربني: عايد علي     16.2.2020
الصالح، مصطفى عرابي  ومنار مصري.   

بداية أسبوع القيم.  17.2.2020
الثاني عشر. زياره لكلية اورط براودا- كرميئيل- ضمن مشروع التوجيه الدراسي لطالب   18.2.2020

يوم دراسي لقسم شاحر في وزارة املعارف ومشاركة مدير املدرسة املربي فيصل طه واملربي غصوب    18.2.2020
سرحان،  واحلصول على شهادة تقديرية.   

الثانية عشرة. بداية التصوير لصفوف   18.2.2020
ورشات عمل مبوضوع " املساواة بني اجلنسني"  لصفوف العاشرة من قبل جمعية "نساء ضد العنف".  18.2.2020

–حيفا " من ضمن مشروع تسوفن لطالب احلادية عشرة. زيارة لشركة " انتيل   19.2.2020
11أ2 مبرافقة املربية ميسون أبو أسعد. فعاليات زراعة نباتات لطالب   21.2.2020

12أ لشركة "أمدوكس" مبرافقة املربي يامن روك واملربية رنا أبو زيد. زيارة   25.2.2020
مترين طوارئ حتضيري.   27.2.2020

مترين طوارئ.   3.3.2020
رحلة مبيت جلميع صفوف املوهوبني ملّدة يومني الى منطقة الشمال.   4.3.2020

االحتفال بيوم املرأة العاملي.   6.3.2020
محاضرة ملعلمي املدرسة حول فيروس "كورونا" للطبيب د. محمد طه.  11.3.2020

اجتماع طاقم الطوارئ في املدرسة.  12.3.2020
بداية العطلة القسرية بسبب فيروس كورونا وبدء عملية التعليم عن بعد.  13.3.2020

بداية شهر رمضان املبارك.  24.4.2020
اجتماع مركزي املواضيع لتقييم عملية التعليم عن بعد.   7.5.2020

عودة طالب صفوف احلادية عشرة والثانية عشرة الى املدرسة حتضيرا المتحانات البجروت.  11.5.2020
عودة طالب صفوف العاشرة الى املدرسة.  18.5.2020

.2020 بداية امتحانات الدبلوم ملوعد صيف   18.5.2020
لقاء املستشارات مع الهيئة التدريسية.  19.5.2020

عيد الفطر السعيد.  24.5.2020
اجتماع معلمني حول موضوع املالءمات والعسر التعليمي مع املرّكزة - املربية لينا صالح.   27.5.2020

بداية االمتحانات السنوية.   1.6.2020
اجتماع تلخيصي للهيئة التدريسية.  10.6.2020

الثانية عشرة. اجتماع مربي صفوف    12.6.2020
بداية عروض املجتمع املدني جلميع طالب صفوف العاشرة بحضور مدير املدرسة املربي فيصل طه   17.6.2020

ومعلمي املوضوع    املربي غصوب سرحان واملربي غان حبيب الله.   
اجتماع ملركزي املواضيع لتلخيص العام الدراسي.  18.6.2020

وجبة غداء احتفالية للمعلمني مبناسبة انتهاء السنة الدراسية.  19.6.2020
.2020 بداية امتحانات البجروت ملوعد صيف   22.6.2020

الثانية عشرة واحلادية عشرة عن طريق  جلنة فحص ملوضوع التداخل االجتماعي لصفوف   25.6.2020
منظومة ZOOM، باشراف املربية خولة قنانبة- مركزة موضوع التداخل االجتماعي.   

توزيع الشهادات السنوية لطالب صفوف العاشرة واحلادية عشرة.  26.6.2020
68 الثاني عشر - الفوج ال  بداية احتفاالت التخرج الصفية لطالب   27.6.2020
68 الثاني عشر - الفوج ال  نهاية احتفاالت التخرج الصفية لطالب    4.7.2020

.2020 انتهاء امتحانات البجروت ملوعد صيف   27.7.2020

أشرفت على اعداد هذا العدد من املجلة املربية رمي فايد
كل عام وأنتم بخير
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