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69
املعلمون واملعلمات 

الطالب والطالبات
األهل األعزاء

نلتقي مثل كل عام من على صفحات هذا الكراس املخصص حلفل تخريج فوج جديد من طالب وطالبات مدرسة 
اجلليل الثانوية البلدية "أم املدارس", املدرسة الرائدة الواعدة والتي تستحق وبجدارة هذه الريادة, كيف ال وهي 
األولى التي حضنت أبناء شعبنا من اجلليل واملثلث والساحل الى ابنائنا حتى في النقب. هذه املدرسة التي يشار 
من  املبدعون  ويشتاق  َيحُنّ  وإليها  السنني  عشرات  منذ  التعليمية  شعبنا  مسيرة  رافقت  كمدرسة  بالبنان  اليها 
الى  الى مواقع مرموقة في مختلف املجاالت, يتوقون  الذين حققوا ذاتهم في مجاالت عديده ووصلوا  خريجيها 

حقبٍة عزيزة غاليٍة قضوها على مقاعد الدراسة في ام املدارس, اجلليل الثانوية.
2021 بارتفاع  هذه املدرسة "العلم" بني مثيالتها من املدارس الثانوية في البالد تفاجئنا بتميّز جديد هذا العام 
%80 من طالبها وهذه أعلى نسبة منذ تاريخ تأسيسها,  نسبة احلاصلني على شهادات البجروت الى ما يقارب 
מצטייני  املعارف  وزارة  من  والتميز  التفوق  شهادات  على   2019 عام  خريجي  من  طالبًا   27 حصول  وكذلك 
أّن  اال  الكورونا  انتشار وباء  البالد وأقصد فترة  التي مرت علينا كمجتمع في هذه  מנכ"ל. ورغم كل األح��داث 
ملف التربية والتعليم كان دائماً في الصدارة, كوننا نؤمن حقاً أّن العلم والتربية هما السالح احلقيقي الذي اذا ما 
توفر للطالب يستطيع بشجاعة أن يخرج واثقاً ليواجه عثرات الزمن وكبواته, ذلك ألنهما معا يشكالن سالحاً واقيا 

يحمي الطالب من كل شيء غير متوقع.

املدرسة الرائدة
دائًما وأبًدا

احملصول  ان  الواثق  بإميان  تزرعون  وحت��ص��دون,  تزرعون  وأنتم  لكم  مرحى  واملعلمات,  املعلمون 
)الغلّة( سيكون وافًرا وأّن حبة قمٍح واحدة متأل الوادي سنابل.

أكبادكم فرصة  لفلذات  تهيئوا  ان  يكفل  ما  دفعتم من سنني عمركم  لكم وقد  واألمهات, طوبى  اآلب��اء 
التعليم واالجتهاد حتى تكون األجيال القادمة مصدر فرٍح وجناح واعتزاز.

الفضاء  في  حلّقوا  ح��دود,  بال  سماء  في  احمللقة  الطيور  أيتها  األع��زاء,  والطالبات  الطالب  أيها  وأنتم 
الواسع ولتكن عيونكم نحو كل منابع اخلير واملعرفة والعلم وحتقيق الذات.

عودوا إلينا حاملني يف ساللكم كل الثمار الطيبة

م علي سلاّ
رئيس بلدية الناصرة
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والستني  التاسع  الفوج  تخرج  حفل  احلفل,  ه��ذا   في  وال��ف��رح   ال��س��رور  يتعاظم 
ظروف  في  البهجة  تتعاظم  الناصرة,  البلدية  الثانوية  اجلليل  مدرسة  طالب  من 
اللقاء, ومتتزج  فيه   اعتيادية, وتنتشر  عطرا جميال يعانق هذا   استثنائية وغير 
عبرات  احلنني والوفاء الدافئة حني الفراق, انه  لقاء اجليل, والتقاء ذكريات الصبا  

احتفاال   اآلن واياكم  , جنتمع  البريئة,  بجّدها  وهزلها, بقسوتها ومرونتها  , بعفويتها  ُمِرّها بحلوها 
بهذا العطاء املتفاني ووفاء للمعلمات واملعلمني, املربيات واملربني, الذين اودعوا  فيكم احملبة واالحترام, 
العطاء االنساني, ومحبة اجلميع دون  اودع��وا فيكم  للوطن,   , ,  لشعبكم  االخالص واالنتماء ألهلكم 

تعصب وتقوقع  بعيدا عن العنف والكراهية قريبا لقيم التسامح  والتعاون والسالم.  
اجتاحتنا هذا العام جائحة الكورونا وقضمت بعض اللقاءات التربوية االجتماعية واالنسانية واقتنصت 
ُبعد, واثبتت هذه الطرائق ان ال  الدراسة عن  الذكريات واللقاءات احليَّة الى طرائق  الكثير من  الكثير, 
بديل للمعلم وان تبدلت البدائل, فحضور املعلم/ة واجب تربوي اجتماعي, عاطفي وتعليمي ضروري 
وال ُبّد منه ابدا. لقد حرصنا  هذا العام جاهدين على استمرار  سالمة العملية التربوية التعليمية رغم 
ر  بتحصيل صادق ورائع, ُيقارب نسبة   اجلائحة والبُعد, إن النتائج  األولية  المتحانات البجروت تبِشّ
ال80 باملئة,  وهذه النسبة  هي األعلى في تاريخ املدرسة, وقد وصل عدد احلاصلني على البجروت 
الى  192 طالبة وطالبا, اضافة حلصول ٢٧ طالبا على شهادة التفوق والتميُّز  من وزارة املعارف من 
خريجي عام 2019,  وُيعتبر هذا العدد من األعداد الكبرى املتميِّزة من مدرسة واحدة في البالد , كما 
حصلت املدرسة   العام املاضي على جائزة التفوق التربوي والتعليمي من الدرجة االولى في البالد, و 
حصول أعضاء الهيئة التدريسية  على منحة مالية تقديرا ملساهمتهم  لقطف هذا  االجناز  الرفيع. لقد 
دأبنا هذا العام وحافظنا على اجراء جميع الفعاليات الالمنهجية, مثل اسابيع القيم, والصحة, واللغة 
العربية, وااليام الرياضية, ويوم االرض والبيئة, واحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم, وانتخابات مجلس 
خسر  وقد  واجلامعات,  املعاهد  مع  املفتوح  واللقاء  املهني,  والتوجيه  االجتماعي,  والتداخل  الطالب, 
طالبنا العامل الترفيهي والثقافي الهام, وهي الرحالت املدرسية, نأمل ان تكون األيام القادمة أفضل. 
وأن يحل السالم العادل على شعبنا العربي الفلسطيني وعلى االنسانية جمعاء.  نرجو لكم, طالبنا, 
ابناءنا النجاح واالنطالق نحو احلياة العملية, والى حتقيق الذات والتوفيق والصحة والعافية وأن تبقى 

هاماتكم مرفوعة وكرامتكم وافرة.. تهانينا.. لكم اخلير والسعادة والسالم.. 

مبارك يا أزاهر
د. فيصل طه
مدير املدرسة

لتبقى الهامات مرفوعة
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69 خاطرة...
معلم يف فترة الكورونا

 

تدخل  امل��درس��ة..  ال��ى  التربوي..  بيتك  ال��ى  بشغف  تنطلق  سنني..  ومنذ  اليومية,  كعادتك  تبكر  الصباح..  صحوة  تالزمك 
بأبواب فقدت  أسرارها,  تأسر  املكان, بجدران  يناجي  بذاتك, بسكون  الصامت, تصطدم  يباغتك صمتها  املقفلة!!  أبوابها... 
صريرها, غرف تستأنس فراغها,  مقاعد  تشتاق  دفء  حرارتها, سطوح غفت طيورها,  ساحات ناطرة, تنادي جلبتها, 
أزهار  ذابلة حتتبس عطر رحيقها.. تصطدم بأجواء عابسة. جتول وحيدا تبحث جاهدا عن همس الصبا, عن بقايا الصدى, 
صدى قهقهات الفرح, صدى نعاس طابور الصباح وضجيج االستراحة الهائج, جتتهد االستمرار, جتول باحات هذا الصرح 
العريق, تتمهل دوس الثرى, يأسرك عبقه العتيق.. تتابع اخلطى الى طيب الذكريات وعطر صنائعه, الى ثراء الثمر وحصد 
اجلوائز, رقي النتائج, ِعَظم العطاء ودفق االعمال الطيِّبة وتعميق االنتماء والهوية, تذويت القيم االنسانية االبداعات, املواهب 
وأوسمة التجربة التربوية وحمل الهموم وأعباء املسؤولية. متتلئ اعتزازا, تسترق فسحة خاطفة هادئة, فسحة لتخاطب بها 
عيوُنك الدامعة جفاَء املرحلة وضبابها, لترسل موجات نور خجولة تتحسس فجرها, تشحن الهمم حتاول الدفع, تتريث أمال 
وتغفو.. تخبو الطاقات ثم يتلوى اجلمود حراكا مرتبكا, يواجه املرحلة, يلتفت الى ذاته, يجمع قواه يتسع حضنه, ميتد صدره 
يضم الطلبة, األحبة يعانق االبناء, يلملم آمالهم, عشقهم للحياة, يناديهم الى البهاء  بعيدا عن عتمة العزلة يشدهم  الى احلياة, 
النداء  يتردد  القلب ان استطاعوا لهذا سبيال,  وسيبقى  الى  القرب,  اقرب  إلى  البعد, قريبا  الى املدرسة يقربهم  أقرب من 
صارخا  في فضاء املدرسة, ومخيلة  الطلبة ووجدان املعلمني.. ال بديل للمعلم وان تبدلت البدائل فهو االنسان, هو العطاء في 

كل األزمان واألحوال قائم.

 بقلم: املربي فيصل طه 

"مدرسة 
اجلليل" 

اعر متيم اأَلسدي الَشّ

عهد الوفاء 
ملدرسة 

الوفاء

سدي –"مدرسة الجليل" 
َ
اعر تميم األ  الشَّ

 
ُبل َزَجل هادي نَ 

ْ
ليل  ُبل هْ ــــــــــــَع ْربوع َمْدَرْسة الجليل هادي الدَّ  ليلـــــــر البَ ـــــــــدى الزَّ

ــــــــَفت   ُط  ــــــــــَمت وْتَثقَّ
َّ
ي فيــــــــــــها ْتَعل قــــــــــــــــــَمْدَرْســـــــــــــت 

َ
ب ث

َّ
م ِبالَجّو الجميلـــــــــــــَّل

ْ
 اِفه وِعل

ــــــــــــــــــــَفت   لليُ 
َّ
ْعب ما ِبْرَضَ َبديلــــــــــــــوم َعنْ ــــــــــــــِإّم الَمـــــــــــــدارس بالِبـــــــــــــــــــــداِيـــــــــه َوق  ها الشَّ

ـ ،اإِلّم َشْعب ْتِلّم هَ 
ْ
ْش ـــــــــــِبك

َ
ــــــــــــــَفت   أ

َّ
قيلْسباع اروا ـــــــــبال صـــــــــــــــــــــَفي َخــــــــــل  بالَعْزم الصَّ

ت ر  
َ
َفت   ســـــــــــــــاِله وْبعَ ِحْمل

َّ
مصاَنت طـــــــــــــــــــــــــاها َسل

َ
قيلــــاِنه وشــــــــــــــــــــــأ ت الِحْمل الثَّ

َ
 ال

ْعب   صيلللشَّ
َ
صاِلة َشْعب ما ِيْنََس األ

َ
َفت  ِحْفَظت أ ْعب ما ُيوم َصنَّ و، الشَّ

ُّ
ل
ُ
 ك

نْ 
َ
موس اْل ما َخـــَفت   أ ّل الِقيادات الشُّ

ُ
 ليلــــــــــــّل الظَّ ـــــــــــــــاِنه بالظ  ْبـــــــــــــــــيا رَ ــــــــــــــوارهــــــــــــــــــك

ِديِّ ـــــــــــــــــو  انَ ـــــــــــــبالثَّ 
َ
ه الَبل َفت  َع النَّ ـــــــــه، ْوُش ــــــــــــــــيِّ

َ
ْْص ِتمْ ـــــــــــــــــــــــو ل ه بالنَّ  يلحي الُمْسَتحــــــــاِِص 

كــــــــــــــوالنَّ 
ْ
ه تأ ه َنَفت   َمْض ــــــــــــــــيد مــــــــــــــــــــــــــاِِص   ــــــــــــــــّق مــــــــــــَرب َمَثل للَح ــــــــــــــــــا َمرَّ

ْ
 ها َمثيلــــــــا ِإل

اِعر  َفت   عْس الشَّ
َ
َسدي ْشعارو ك

َ
مُ ود األ

ْ
ي ــــــــــــــــــْتنَ ال

ـــــــــــــــــــــــــرات ِنـــــــــيل  ّتِّ
ُ
 ِشــــــــــــــعارو َوَرد ف

ة الَمعَ ــــــــــــــــــــــصوبَ  ي الهـــــــــير   ـــــــــــــرِّ
َ
فـــادي ك

ْ
ْعىم َضليل  َعْقلوف ِبْهدي ــــــــــَفت   َمك

َ
ّل أ

ُ
 ك

ْج ــــــــــــــــة الجلـــــــــــــــَمْدَرْس 
َ
فِ ـــــــــــــــــــــــــيل أ

ْ
َفت   ِإل

َّ
ل
َ
 ـــــــــــــيال أ

ْ
 ْفها َنبيلـــــــــــــــــــــــْبل َمْوقِ ــــــــــــــِفة نُ ــــــــــــــــــه ِبَوق

ليَعه ال َفت   عواِعـــــــــِيه ِتْرََع الطَّ
َّ
َولِ ـــاْل َم ْتَخل

َ
ل َرعـــــــــــــــــِبه ِم ــــــــــــــــــــــــتْ رُ  ةيِّ ـــــــــــــــــــن أ وَّ

َ
 يلــــــــــن أ

ْج 
َ
نْ ـــــــِمْنها ُص يال ـــــــــــــــــــــــــأ

َ
َفت   أ

َ
ّل ِجيلصَّ َسْمع الع ظار مَ ــــــــــــــــــــــــــــوت بالعالي ل

ُ
 دى َفي ك

ه تــــــــــــــــِبالسِّ  وايِ ــــــــــــــــــــاريــــخ الَمســـــــــــير  ت   ر 
َ
ف ه َعرَّ  ليلغَ ْرِفه وِتْروي الــــــه ِتْروي الَمعَ ــــــــــــــــــــــــير 

راِس ــــــــــــــــْدت ثــــــــــــــــلو عُ  َفت   َنْفَسي عُ ه ووَ ـــــــــــاَني للدِّ
َّ
 خيلـــــــــعوف النَّ ـــــالها ْبناِفس ْس ـــــل

 ــة الجــــــــوع َمْدَرْس ـــــــــــــــــــــــــَفي ْرب
ُ
ك
َ
ت   َنْفَسي أ

َ
ف َّ َتبون طاِلب َع ْصدري ــــــــــليل ْتَشَ

َ
 ِيْنك

 ن ِجَهة قلّتي ِاْسم "َمْدَرْسة الجليل"ِم 

 

 

 

سدي –"مدرسة الجليل" 
َ
اعر تميم األ  الشَّ

 
ُبل َزَجل هادي نَ 

ْ
ليل  ُبل هْ ــــــــــــَع ْربوع َمْدَرْسة الجليل هادي الدَّ  ليلـــــــر البَ ـــــــــدى الزَّ

ــــــــَفت   ُط  ــــــــــَمت وْتَثقَّ
َّ
ي فيــــــــــــها ْتَعل قــــــــــــــــــَمْدَرْســـــــــــــت 

َ
ب ث

َّ
م ِبالَجّو الجميلـــــــــــــَّل

ْ
 اِفه وِعل

ــــــــــــــــــــَفت   لليُ 
َّ
ْعب ما ِبْرَضَ َبديلــــــــــــــوم َعنْ ــــــــــــــِإّم الَمـــــــــــــدارس بالِبـــــــــــــــــــــداِيـــــــــه َوق  ها الشَّ

ـ ،اإِلّم َشْعب ْتِلّم هَ 
ْ
ْش ـــــــــــِبك

َ
ــــــــــــــَفت   أ

َّ
قيلْسباع اروا ـــــــــبال صـــــــــــــــــــــَفي َخــــــــــل  بالَعْزم الصَّ

ت ر  
َ
َفت   ســـــــــــــــاِله وْبعَ ِحْمل

َّ
مصاَنت طـــــــــــــــــــــــــاها َسل

َ
قيلــــاِنه وشــــــــــــــــــــــأ ت الِحْمل الثَّ

َ
 ال

ْعب   صيلللشَّ
َ
صاِلة َشْعب ما ِيْنََس األ

َ
َفت  ِحْفَظت أ ْعب ما ُيوم َصنَّ و، الشَّ

ُّ
ل
ُ
 ك

نْ 
َ
موس اْل ما َخـــَفت   أ ّل الِقيادات الشُّ

ُ
 ليلــــــــــــّل الظَّ ـــــــــــــــاِنه بالظ  ْبـــــــــــــــــيا رَ ــــــــــــــوارهــــــــــــــــــك

ِديِّ ـــــــــــــــــو  انَ ـــــــــــــبالثَّ 
َ
ه الَبل َفت  َع النَّ ـــــــــه، ْوُش ــــــــــــــــيِّ

َ
ْْص ِتمْ ـــــــــــــــــــــــو ل ه بالنَّ  يلحي الُمْسَتحــــــــاِِص 

كــــــــــــــوالنَّ 
ْ
ه تأ ه َنَفت   َمْض ــــــــــــــــيد مــــــــــــــــــــــــــاِِص   ــــــــــــــــّق مــــــــــــَرب َمَثل للَح ــــــــــــــــــا َمرَّ

ْ
 ها َمثيلــــــــا ِإل

اِعر  َفت   عْس الشَّ
َ
َسدي ْشعارو ك

َ
مُ ود األ

ْ
ي ــــــــــــــــــْتنَ ال

ـــــــــــــــــــــــــرات ِنـــــــــيل  ّتِّ
ُ
 ِشــــــــــــــعارو َوَرد ف

ة الَمعَ ــــــــــــــــــــــصوبَ  ي الهـــــــــير   ـــــــــــــرِّ
َ
فـــادي ك

ْ
ْعىم َضليل  َعْقلوف ِبْهدي ــــــــــَفت   َمك

َ
ّل أ

ُ
 ك

ْج ــــــــــــــــة الجلـــــــــــــــَمْدَرْس 
َ
فِ ـــــــــــــــــــــــــيل أ

ْ
َفت   ِإل

َّ
ل
َ
 ـــــــــــــيال أ

ْ
 ْفها َنبيلـــــــــــــــــــــــْبل َمْوقِ ــــــــــــــِفة نُ ــــــــــــــــــه ِبَوق

ليَعه ال َفت   عواِعـــــــــِيه ِتْرََع الطَّ
َّ
َولِ ـــاْل َم ْتَخل

َ
ل َرعـــــــــــــــــِبه ِم ــــــــــــــــــــــــتْ رُ  ةيِّ ـــــــــــــــــــن أ وَّ

َ
 يلــــــــــن أ

ْج 
َ
نْ ـــــــِمْنها ُص يال ـــــــــــــــــــــــــأ

َ
َفت   أ

َ
ّل ِجيلصَّ َسْمع الع ظار مَ ــــــــــــــــــــــــــــوت بالعالي ل

ُ
 دى َفي ك

ه تــــــــــــــــِبالسِّ  وايِ ــــــــــــــــــــاريــــخ الَمســـــــــــير  ت   ر 
َ
ف ه َعرَّ  ليلغَ ْرِفه وِتْروي الــــــه ِتْروي الَمعَ ــــــــــــــــــــــــير 

راِس ــــــــــــــــْدت ثــــــــــــــــلو عُ  َفت   َنْفَسي عُ ه ووَ ـــــــــــاَني للدِّ
َّ
 خيلـــــــــعوف النَّ ـــــالها ْبناِفس ْس ـــــل

 ــة الجــــــــوع َمْدَرْس ـــــــــــــــــــــــــَفي ْرب
ُ
ك
َ
ت   َنْفَسي أ

َ
ف َّ َتبون طاِلب َع ْصدري ــــــــــليل ْتَشَ

َ
 ِيْنك

 ن ِجَهة قلّتي ِاْسم "َمْدَرْسة الجليل"ِم 

 

 

 

سدي –"مدرسة الجليل" 
َ
اعر تميم األ  الشَّ

 
ُبل َزَجل هادي نَ 

ْ
ليل  ُبل هْ ــــــــــــَع ْربوع َمْدَرْسة الجليل هادي الدَّ  ليلـــــــر البَ ـــــــــدى الزَّ

ــــــــَفت   ُط  ــــــــــَمت وْتَثقَّ
َّ
ي فيــــــــــــها ْتَعل قــــــــــــــــــَمْدَرْســـــــــــــت 

َ
ب ث

َّ
م ِبالَجّو الجميلـــــــــــــَّل

ْ
 اِفه وِعل

ــــــــــــــــــــَفت   لليُ 
َّ
ْعب ما ِبْرَضَ َبديلــــــــــــــوم َعنْ ــــــــــــــِإّم الَمـــــــــــــدارس بالِبـــــــــــــــــــــداِيـــــــــه َوق  ها الشَّ

ـ ،اإِلّم َشْعب ْتِلّم هَ 
ْ
ْش ـــــــــــِبك

َ
ــــــــــــــَفت   أ

َّ
قيلْسباع اروا ـــــــــبال صـــــــــــــــــــــَفي َخــــــــــل  بالَعْزم الصَّ

ت ر  
َ
َفت   ســـــــــــــــاِله وْبعَ ِحْمل

َّ
مصاَنت طـــــــــــــــــــــــــاها َسل

َ
قيلــــاِنه وشــــــــــــــــــــــأ ت الِحْمل الثَّ

َ
 ال

ْعب   صيلللشَّ
َ
صاِلة َشْعب ما ِيْنََس األ

َ
َفت  ِحْفَظت أ ْعب ما ُيوم َصنَّ و، الشَّ

ُّ
ل
ُ
 ك

نْ 
َ
موس اْل ما َخـــَفت   أ ّل الِقيادات الشُّ

ُ
 ليلــــــــــــّل الظَّ ـــــــــــــــاِنه بالظ  ْبـــــــــــــــــيا رَ ــــــــــــــوارهــــــــــــــــــك

ِديِّ ـــــــــــــــــو  انَ ـــــــــــــبالثَّ 
َ
ه الَبل َفت  َع النَّ ـــــــــه، ْوُش ــــــــــــــــيِّ

َ
ْْص ِتمْ ـــــــــــــــــــــــو ل ه بالنَّ  يلحي الُمْسَتحــــــــاِِص 

كــــــــــــــوالنَّ 
ْ
ه تأ ه َنَفت   َمْض ــــــــــــــــيد مــــــــــــــــــــــــــاِِص   ــــــــــــــــّق مــــــــــــَرب َمَثل للَح ــــــــــــــــــا َمرَّ

ْ
 ها َمثيلــــــــا ِإل

اِعر  َفت   عْس الشَّ
َ
َسدي ْشعارو ك

َ
مُ ود األ

ْ
ي ــــــــــــــــــْتنَ ال

ـــــــــــــــــــــــــرات ِنـــــــــيل  ّتِّ
ُ
 ِشــــــــــــــعارو َوَرد ف

ة الَمعَ ــــــــــــــــــــــصوبَ  ي الهـــــــــير   ـــــــــــــرِّ
َ
فـــادي ك

ْ
ْعىم َضليل  َعْقلوف ِبْهدي ــــــــــَفت   َمك

َ
ّل أ

ُ
 ك

ْج ــــــــــــــــة الجلـــــــــــــــَمْدَرْس 
َ
فِ ـــــــــــــــــــــــــيل أ

ْ
َفت   ِإل

َّ
ل
َ
 ـــــــــــــيال أ

ْ
 ْفها َنبيلـــــــــــــــــــــــْبل َمْوقِ ــــــــــــــِفة نُ ــــــــــــــــــه ِبَوق

ليَعه ال َفت   عواِعـــــــــِيه ِتْرََع الطَّ
َّ
َولِ ـــاْل َم ْتَخل

َ
ل َرعـــــــــــــــــِبه ِم ــــــــــــــــــــــــتْ رُ  ةيِّ ـــــــــــــــــــن أ وَّ

َ
 يلــــــــــن أ

ْج 
َ
نْ ـــــــِمْنها ُص يال ـــــــــــــــــــــــــأ

َ
َفت   أ

َ
ّل ِجيلصَّ َسْمع الع ظار مَ ــــــــــــــــــــــــــــوت بالعالي ل

ُ
 دى َفي ك

ه تــــــــــــــــِبالسِّ  وايِ ــــــــــــــــــــاريــــخ الَمســـــــــــير  ت   ر 
َ
ف ه َعرَّ  ليلغَ ْرِفه وِتْروي الــــــه ِتْروي الَمعَ ــــــــــــــــــــــــير 

راِس ــــــــــــــــْدت ثــــــــــــــــلو عُ  َفت   َنْفَسي عُ ه ووَ ـــــــــــاَني للدِّ
َّ
 خيلـــــــــعوف النَّ ـــــالها ْبناِفس ْس ـــــل

 ــة الجــــــــوع َمْدَرْس ـــــــــــــــــــــــــَفي ْرب
ُ
ك
َ
ت   َنْفَسي أ

َ
ف َّ َتبون طاِلب َع ْصدري ــــــــــليل ْتَشَ

َ
 ِيْنك

 ن ِجَهة قلّتي ِاْسم "َمْدَرْسة الجليل"ِم 
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أشارت نتائج البجروت للعام الدراسي 2020, إلى حتقيق اإلجناز األكبر في تاريخ املدرسة وإلى قفزة جدية في نسبة 
الطالب احلائزين على شهادة بجروت كاملة, والتي قاربت  الثمانني باملئة من مجمل طالب الثاني عشر اخلريجني, 

وعددهم 241 طالبا.
متثل هذه النتائج الرائعة خًطا ومسارا تصاعديا خالل السنوات األخيرة, ويأتي ذلك ضمن خطة عمل تربوية علمية 
جميع  من  الة  فَعّ مبشاركة  املدرسة  وضعتها  التي  ة  املَرجَوّ األه��داف  حتقيق  إلى  للوصول  ومتواصلة  دقيقة  شاملة, 
إلى كل  الوصول  بتنسيق كامل من خالل  والتي عملت  ة  املُختََصّ العمل  التدريسية واإلداري��ة وطواقم  الهيئة  أعضاء 

طالب/ة, واالهتمام به/ها من جميع اجلوانب التربوية, التعليمية, احلسيَّة واالجتماعية. 
الثقة بإمكانية  الشامل وبشكل تدريجي تصاعدي خالل سنوات عديدة سابقة, مما عَزّز  التحسن  لقد ظهرت بوادر 
النجاح والتقدم دوما ضمن الظروف واالمكانيات املتوفرة, رغم كوننا, وباعتزاز, مدرسة شعبية غير انتقائية, تضمن 

استمرارية التعليم جلميع طالبها دون استثناء, ومتنع التسّرب املدرسي بكل اشكاله.
مبارك هذا االجناز الرفيع جلميع الزميالت والزمالء, املوظفات واملوظفني, العامالت والعاملني في املدرسة جلهودهم 
اجلبارة ودأبهم للعطاء واملسؤولية برغبة ومحبَّة, كما ُنْهدي هذا الفرح لألهالي, للطالبات والطالب, للهيئات التربوية 

في املدينة, للناصرة واملجتمع العربي عامة.
 ويسّرنا أن نبارك لبلدية الناصرة ونشكرها على دعمها املستمر للمدرسة من أجل مصلحة أبناء مدينتنا احلبيبة- الناصرة.

 مبارك

احتفلت مدرسة اجلليل الثانوية الناصرة بحصول 
شهادات  على   2019 عام  خريجي  من  طالبا   27
"תעודות  املعارف  وزارة  من  والتميُّز  التفوق 

מצטייני מנכ"ל משרד החינוך".

توزيع  البهيج  االحتفالي  اللقاء  ه��ذا  تخلّل  وق��د   
من  املتميِّزين  طالبنا  على  وال����ورود  ال��ش��ه��ادات 
ِق���بَ���ل ال���زم���الء امل���رب���ني غ����امن ح��ب��ي��ب ال���ل���ه, ع��م��اد 
املوهوبني  صفوف  مركزة  قاسم,  حنان  موسى, 
مة  وُمنِظّ طه  فيصل  املدرسة  مدير  استيته,  آي��ات 
ف��اي��د, وكلمات  ال��ت��رب��وي��ة رمي  امل��رّك��زة  االح��ت��ف��ال 
ت��ق��دي��ر وت��ش��ج��ي��ع وحت���ي���ات ط��يِّ��ب��ة م��ت��ب��ادل��ة من 
احمُلتفى  والطالب  والطالبات  والزمالء  الزميالت 

بهن/م.

املتمّيزات واملتمّيزون:
س��ي��الوي,  محمد  غ���زاوي,  تسابيح  اس��ع��د,  ل��ؤي 
محمد حسني, ع��دن ارش��ي��د, رج��اء جن��ار, أسماء 
غ��ري��ب, غ��ي��داء ح���اج, م��ي أب��و ت��اي��ه, ام��ن��ة هريش, 
شمس حسن, بلسم أبو الهيجا, هاجر أبو ملضي, 
م��اري��ا ف��اه��وم, ري��ان ش��ح��ادة, رام��ا ي��اس��ني, ورد 
عباس, ميس عبد الله, زينب واكد, غالية شحادة, 
سلمى بصول, اية سعدي, دينا يحيى, بنان بطاح, 

ف إجناز تعليمّي ُمَشِرّ

حنني نعران, محمد جحوش, مجد دراوشة.
مبارك هذا التميّز ومتنياتنا للجميع باملزيد من النجاحات والتميّز في 

جميع مجاالت احلياة

مدرسة اجلليل الثانوية البلدية حتقق
 االجناز األكبر بنتائج البجروت يف تاريخها



مدرسة اجلليل التجريبية الثانوية البلدية – الناصرة

6

69 أّيها اخلريجون واخلريجات األعزاء 

ال أخفي عليكم مشاعر احلبور واالعتزاز التي تتملكني في هذه اللحظات .
لطاملا ربطتني بكم ,أّيها األحبّاء, عالقه متينه مبنيه على القيم النبيلة والرؤيا 

االيجابيّة املفعمة بروح احملبة واالحترام املتبادل .
سنتذكركم دوماً, سنتذكر حكاياتكم وقصصكم اجلميلة التي عشتموها في 
التي  الطفولية  واملشاحنات  والشقاوة  باملرح  العامرة  الدافئ,  بيتكم  أرك��ان 

سرعان ما تتحول الى مصافحة وعناق وحّب منقطع النظير.
ستبقى السنوات الثالث التي مكثتموها في هذا البيت ذكرى جميلة, حترك فينا وفيكم قلباً نابضاً مبشاعر 

الشوق واحلنني . 
اليوم أّيها األحبّاء, تقفون على عتبة عهد جديد, والطريق أمامكم ما زالت طويلة, مليئة بالتحديات التي حتتاج 
الى كثير من اجلهد واملثابرة, وشحن الهمم العالية التي ال تنتظر اجلزاء وال�مكافأة , وإّنا ُيبَذل في سبيل 

ارتقاء مستقبلكم ورفعة مجتمعكم.
العلم واملعرفة, خلوض معترك  ِمْن على هذا املنبر, أن تشّمروا عن سواعدكم وتغرفوا من بحر  ِبُكم  َنهيُب 

احلياة, وأن تكون وجهتكم دائًما التّميز واإلبداع.
الّشغف,  أن تبنوا مخطًطا ألحالمكم وطموحاتكم, سيروا بخطوات متّزنة, ودافعيّة ُيحّركها  رسالتنا لكم, 

لتصلوا إلى ّبر األمان وحتقيق الهدف املنشود.
الداخلي,  نبضكم  لصوت  ,واصغوا  واحلموا  تأملوا  التفاؤل,  وعبير  الطيف  بألوان  غنية  احلياة  أّن  اعلموا, 

فالبدايات املمزوجة باحلماس والشغف اجلامح ,تكون نهايتها املستقبل املزهر , الواعد باخلير واألمل.
سيروا أّيها األحباء, نحو الّرفعة واملجد ,حدودكم الّسماء, وّفقكم الله في كل خطوة َتخطونها , نرجو لكم 

ر في تاريخ أّمتنا. رحلة مميزة وإجنازاٍت مشّرفة , ُتَسَطّ
مبارك تخّرجكم أعّزائي,

لكم منّا ُكَلّ اخلير والتوفيق والّرغد والّرضا, وجلميع أحبّائكم على طول الطريق , انطلقوا وعني الله ترعاكم.

 

محّبتي          
الـمستشارة: لـمى عطّية- بربور       
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كلمة رئيس مجلس الطالب
زميالتي وزمالئي األّعزاء،

طالب مدرسة اجلليل الثانوية الناصرة الفوج التّاسع والستني 
حتية طيبة وبعد,

التربوي  الصرح  ه��ذا  من  تخّرجنا  مبناسبة  والتبريكات  التهاني  بأسمى  لكم  أتقدم   
الثقافي العظيم.

املكان  هذا  قلبي ألنني سأغادر  بغّصة متأل  أشعر  أنني  إال  التخرج  وبالرغم من فرحة 
األم��ل وحب  أنساها ما حييت مع اشخاص زرع��وا فينا  ال��ذي يحمل ذكريات رائعة لن 

املثابرة وااللتزام.
يعّز علّي فراق أصدقائي ألننا ال نعرف ماذا يخبئ لنا الزمان, وألن كل منا سيمضي الى طريق مختلف. سوف اشتاق لكم 

وستظل الذكريات جتمعنا. 
باسمي وباسمكم أشكر املربي فيصل طه مدير املدرسة  ومعلمينا األّعزاء الذين ضّحوا من وقتهم من أجل ان يجعلونا طالبا 

مجتهدين ومثقفني, ونعدكم بأاّل نضيّع تعبكم هذا..
إلى لقاء قريب 

مبارك تخّرجنا
رئيس مجلس الطالب
يزن نزار عبد اجلواد

أمجل الهتاين

للطالبة مرمي فاهوم )الثاين ع�شر م1(
لتمّيزها يف مجال الفضاء ومشاركتها الفّعالة يف مركز الفضاء 

للطالب يزن عبد اجلواد )الثاين ع�شر ج2(
لتمّيزه يف مجال الغناء واملوسيقى

للتواأمني حمزة وعمر لوابنة )احلادي ع�شر اأ1(
لتمّيزهما يف مجال املالكمة ومشاركتهما يف بطوالت عاملية

للطالب عبد الروؤوف عبد اجلواد )العا�شر اأ2(
لتمّيزه يف مجال املالكمة ومشاركته يف بطوالت عاملية

متنياتنا لمك ابملزيد من المتّي والتأّلق
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69 اجتاحت ريح الفراق مسيرة َسْعينا, ليَُكلََّل عاُمنا الدراسّي بهذا النّتاج الّطيب, ولتُرَسَم 
فرحة التّخرج وردة على وجوهنا. حلظات قليلة سنرمي قبّعاتنا عاليًا لتُحلِّق ُقدًما في 
, إثنتا عشرة سنًة مرت سريًعا, شريٌط يعتمر في الّذاكرة, َيُشُدّنا  سماء العلم والّرقِيّ

دوًما ليُعيَد لنا أجمَل اللّحظاِت.
اليوَم ُنلَملِم ذاتنا املبعثرة في املكان, ونوِدّع أحبّاَءنا, ونكتوي بدموع الفراق, فاحلب 
واحلنني للمكان واإلنسان قد بدأ يجذُبنا منذ هذه اللّحظة, وعلينا, عرفاًنا وامتنانا, أن 

نوّجه رسالة شكر لكّل من كان راعيًا ملسيرتنا لنصَل إلى بِرّ األمان. 
نوّجُه ُشكَرنا اجلزيَل ملديِر مدرستنا الفاضل األستاذ فيصل طه احملترم, كنت لنا ِنعَم األب والّصديق, عاملتَنا ِبرقِيّ أخالقك 
وعظيم أفعالَِك, َتعلّمنا ِمنَك اإلصرار والعزمية ومعنى الوفاء والقدرَة على التّصالح مع أنُفسنا ملا فيِه خير لنا وملجتَمِعنا, ال 
يسعنا إاّل أن نقول لَك: بارَك اللُه في جهوِدَك وُدمَت خيَر راٍع للمسيرِة التعليميِّة ولرسِل العلم واحملبّة و الّسالم حتيّة إجالل, 
ألم يقل فيكم شوقي: كاد املعلُم أن يكوَن رسواًل. كنتم خيَر حضٍن ملخاِوِفنا وإختالفاِتنا , ناضلتم بكّد طلبًا إلرتقائنا في سلّم 
العلِم والنّجاِح , الّصديق الّداعم أنتم , زرعتُم فينا بذور احملبّة والتّساُمح , وشحنتم روح التّحدي و الثّبات طلبًا لإلبداع و 
التّميّز , لنقَف اليوم , على هذا املنبر , بكّل شموخ و تواضع نروي قصة جناح بفخر واعتزاز . أدامكم الله نبراًسا يضيء دربنا 

واألجيال الاّلحقة, ونحن نشّق طريقنا بثقة ونحّقق أهدافنا بدعمكم وتوفيق املولى عّز وجل.
نبارك جهوَدكم, حصاُدنا حصاُدكم, أدامكم الله شعلًة منيرًة على هذا الطريق.

أهلنا الكرام
 ها قد جاءت حلظة طاملا انتظرمتوها, حلظة جني الثّمار و القطوف الدانية , نتاج تعبكم وسهر لياليكم, وخالصة دعواتكم لنا 
بأن يوفقنا الله ويسّدَد خطانا . اليوم تقفون على عتبة النّجاح, وكلنا أمل بأن تبقى هاماتكم مرفوعة بنا وبإجنازاتنا, ها قد 

غدت أحالمكم حقيقة, وهذا كلّه بفضل جهودكم املباركة, فطبتم وطاب مسعاكم, ودمتم خير سنٍد لنا في هذه احلياة.
أجمل  نسترِجع  ومعه  للرحيل  استعداًدا  الفراق  عتبة  على  ونقف   , الّذهبِيّ بحصادنا  نحتفل  اخلريجني,  إخوتي  اليوم,  إننا 
حلظة  اللّحظة,  هذه  إلى  للوصول  استعداًدا  الّطاقات  نشحن  كنّا  طوال,  سنوات  لثالث  وأسعدتنا  أبكتنا  ذكريات  الّذكرياِت, 
البصِر, تخاصمنا وتصاحلنا سريًعا, تشاركنا  إثنتا عشرة سنة تعليميّة مّرت كلمِح  النّجاِح.  التي ترفرُف فيها رايَة  الفرح 
نعم  لقاء,  جت��ّدد  سيتبعه  ال��ذي  الفراق,  حلظة  حانت  واآلن  الّرحلة.  طول  على  رف��اق  خيَر  وكنّا  والّصعبة,  احللوة  اللّحظاِت 
سنلتقي مجّددا ونطمئِن على أحوالنا وبأننا بألف خير, نكّد طلبا للعلم وفي خدمة الوطن. أدعوكم أيها األعزاء إلى شحِن الهمم 
أّمتنا ونرقى بها, ونحارب  والتّخطيط الّصواب في اختياِر املوضوع الّذي يالئم قدراتكم وميولكم, لنكتسَب علًما ننفع فيه 

اجلهل والتّخلف وكّل ما هو سلبّي. 
العمل والكفاح, فهيّا أعزائي لنبدأ  العلم واملعرفة, وميدان  آفاًقا جديدة في سماء  يًدا بيٍد نخوض مغامرة جديدة, ونكتشف 

الّرحلة ...

هنيئا هنيئا تخرجنا ... 
والء كمال مروات
الثاني عشر "أ"

كلمات اخلريجني
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عاما  عشر  اثني  دام��ت  التي  مسيرتنا  ومضت  احلياة,  صفحات  من  صفحة  انطوت 
بحلوها وُمّرها, وحانت حلظة الفراق لبدء رحلة جديدة. 

اليوم, تدُقّ ساعة الفراق معلنة نهاية الرحلة, ترافقها دموع الفرح واحلزن لساعات 
أمضيناها في هذا املكان الذي شهد على مواقف عديدة عشناها معا, ها قد مضت ثالث 

سنوات لنحصد ما جنينا ونودع أحبّتنا واملكان الذي ضّمنا بكل عطف وحنان.
الذي  التخّرج  بيوم  دوم��ا  َحلُمنا  مختلفة,  تكون  لرمبا  آم��ال  ترافقنا  ه��ذا  يومنا  في 
نتشاركه مع أهلنا وأحبّائنا ومعلّمينا, وأن نعيش أجواء الفرح التي لطاملا انتظرناها, 

يوم  اليوم,  هذا  الى  لنصل  واقعنا,  وتقبّلنا  أنفسنا  مع  ذلك تصاحلنا  باحلسبان, ورغم  يكن  لم  ما  منّا  تطلّبت  الظروف  لكّن 
تخّرجنا مبشاعر مختلطة, فأهلنا وأحباؤنا لن يشاركونا هذه اللحظة التي نترّقب قدومها, لكن علينا أاّل ننسى أيضا أّننا في 

أحضان عائلة كبيرة, دافئة, غنيّة باحملبة والدعم.
نحن هنا ألننّا نؤمن برسالة العلم, فللعلم والعلماء فضل كبير على البشرّية جمعاء, وكما قال الله تعالى في كتابه العظيم "هل 

يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون", فنحن اجتمعنا في بيت دافئ شعاره "العلم واملعرفة".
أتقّدم بجزيل الشكر ملدير مدرستنا األستاذ الفاضل فيصل طه, ولطاقم املعلّمني احملترمني ملجهودهم الكبير وعطائهم املستمّر.

أشكر والدَي العزيزين, وجميع اآلباء الفاضلني الذين كانوا لنا خير عون ورفيق في مشوارنا الطويل, سهروا ليالي طواال, 
وقّدموا الغالي والنفيس لهذا احلصاد املبارك.

وعلينا, في وسط هذه الفرحة, أالّ ننسى أرضنا الطيّبة املعطاءة وبلدنا احلبيب, نحن األوصياء واألبناء الباّرون لهذا الوطن, 
فلنكن خير خليفة.

نسيبة أسامة محروم
الثاني عشر "ب1"
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69 فعاليات  امل��درس��ة  أقامت  آذار,  من  الثالثني  اخل��ال��د,  األرض  ي��وم  ذك��رى  في 
زراعة أشجار وأزهار ومحاضرات مبشاركة طالب ومعلمي املدرسة. وكان 
للطالب  لقاء مع إبراهيم السجراوي )أبو ناصر( الذي روى قصة تهجير قرية 

السجرة. 
املعلمني, بضمنها وجبة شواء شهية  بطاقم  لفعاليات مختلفة خاصة  اضافة 
وقد  جماعية.  وفعاليات  مشي  مسار  املهجرة,  صفورية  قرية  أراض��ي  على 
خمايسي-  عرين  الزمالء  وال��زراع��ة,  البيئة  قسم  البرامج,  هذه  على  أش��رف 
مركزة املوضوع, مفيد يوسف, زياد جحوش, ايات استيتة  ومركزة التربية 

يوم األرض

العمل  وجلنة  احمد,  ابو  هبة  االجتماعية 
اللجنة,  الله سكرتير  الزمالء غامن حبيب 
زي����اد ج���ح���وش, م��ن��ال ع���ون ال���ل���ه, آي���ات 
استيته, غصوب سرحان وعماد موسى,  
واملربي  قاسم  حنان  امل��رش��دة  والزميلة 

ه الفعاليات سعيد عليمي موِجّ
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اللغة العربية
والهوية واجلذور

العام  لهذا  العربية  اللغة  أُس��ب��وع   فعاليات  أقيمت 
واجل��ذور",  والهوية  العربية  "اللغة  عنوان  حتت 
قام  التي  ال��ث��رِيّ��ة  بالفعاليات  األُس��ب��وع  زخ��ر  وق��د 
في  العربية  اللغة  معلمو  وإع���داده���ا  بتحضيرها 
امل��درس��ة: رن��ا اب��وزي��د- م��رك��زة امل��وض��وع, غدير 
غميض, سهام عمري, ميساء جحوش, قمر غنيم, 
احمد,  اب��و  وغ���ادة  مرجية  مل��ى  ع��راب��ي,  مصطفى 
ابو  هبة  االجتماعية  التربية  مركزة  مع  وبالتعاون 
احمد, ومركزة احلوسبة منار ابو ليل, وبالتعاون 
مع عدد كبير من معلمي املواضيع املختلفة ومربي 
حيث  الطالب,  من  واسعة  ومبشاركة  الصفوف, 
واألديبني   خوري  جريس  البروفيسور  استضفنا 
س��ام��ي م��ه��ن��ا ود. ج����ودت ع��ي��د ف���ي م��ح��اض��رات 
مسابقات  اج��راء  "زوم",  تطبيق  عبر  قيِّمة  ع��ّدة 

ضخم  برنامج  وعرض  محوسبة, 
ملواهب وابداعات الطالب املتعددة: 
والعزف.  الرسم  اإلب��داع,  اإللقاء, 
وكذلك عرض ملعروضات مختلفة 

ألدباء محليني. 
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قائمة بأسماء الطالب اخلريجني للسنة الدراسية 692020/2021
الثاني عشر أ

فيزياء, كيمياء, 
علم احلاسوب

الثاني عشر أ1
 بيولوجيا, 

بيوتكنولوجيا

الثاني عشر م1
»موهوبون« 

املربية: سهام عمري املربية: سالم خطيب                 املربية: ميادة هيب

سمية صبحي أبو أحمد
مجد اياد أبو أسعد

فاطمة الزهراء رافع أبو شحادة
حمزة أحمد أبو عياش

داوود ندمي ترجمان
مجد نزار جرار

ندين عماد حمودة زعبي
أحمد نادر خليل 

دميا رامي ارشيد
شهد رياض زعبي

منية علي سعدي
قيس ناصر سلطي

ورد رياض سليمان
أحمد غازي شحادة
محمد هاني شحادة

محمود أمير شحادة
جنوان زياد شحادة

وئام وائل صادق
أمير عامر صالح

محمد عصام طاطور
محمود رياح عابد

قيس جمال عبد القادر
عبد الله خالد عثمان

محمود عمار عواد
ريان جالل عودة
صبا عفو غزالني

إبراهيم عصمت غفري
هدى قاسم قاسم

جنوى رامي مروات
والء كمال مروات

مؤمن محمود مصاروة
نادين فؤاد عودة

سارة قاسم نخاش
محمد ماجد واوي

رحاب الله ضياء الدين أبو أحمد
هاني محمود أبو اسحق

رهف نسيم أبو راس
جنان رائف أبو شقرة

ملك فتح الله أبو عياش
أمل اياد أبو غامن

رنا مصطفى أبو الشني
إسماعيل نبيل أبو ناصر

سلمى بكر بدر
محمد جواد حاج

آية عماد حامد
علي أحمد حسني حمدان

أسماء محمد حمدان
عائشة محمد خالدي

حال عمر خطيب
شذا محمد خطيب

عبد الله نعمة خميس
سلمى زياد دراوشة
شدى سعيد زبيدات

زينب بشير سفاريني
جالل وسام سيالوي

حبيبة مهند طبعوني
ميرنا يوسف عاشور
ملك محمد عبد اجلواد
تامر هاني عبد القادر

بكر وسام عبد الله
هيفاء خالد عرابية

ملك أمير عالء الدين
رسمية سمير علوش

فارس بسام علي ناصر
قصي عادل علي ناصر

رؤيا رياض غنيم
مرمي خالد مغاربة

عبد الله محمود ملحم
شيماء سيد موسى 

دنيا حسام جنم
ملك عدنان جنم
حال سعيد نر

رؤيا مالك هيب

علي بشير أبو تايه
فيزياء, علم احلاسوب

راما شوقي أبو راس
كيمياء, علم احلاسوب

نور دياب احمود
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

فادي خالد زعبي
فيزياء, علم احلاسوب

رنني نضال سالم
كيمياء, علم احلاسوب

ساهر محمد سعدي
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

رغد صالح سالم
فيزياء, علم احلاسوب

نعيمة أحمد سلطي
علم البيئة

ميسون بدر سيالوي
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

محمد أسعد شحادة
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

عمر محمد شلبي
فيزياء, علم احلاسوب

محمد إبراهيم صادق
فيزياء, علم احلاسوب

سلمى سليم علي الصالح
فيزياء, كيمياء

عبد الرحمن يوسف علي موسى
فيزياء, علم احلاسوب

تسنيم أحمد مغاربة
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

أحمد عماد نخاش
فيزياء

جونا عبد العاطف يوسف
فيزياء, علم احلاسوب
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  267 طالبًا  وطالبًة   )144 طالبة  و  123 طالب(

حنان طارق بدر
فيزياء, علم احلاسوب

ريان كمال ربيعة
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

محمد أسد شحادة
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

لنا لؤي شرارة
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

راغب صليبا شماع
فيزياء, علم احلاسوب

بسملة أحمد صالح
فيزياء, كيمياء

تسنيم نادر طويل
كيمياء, علم احلاسوب

ورد أحمد عروق
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

عمر غامن عالء الدين
فيزياء, علم احلاسوب

طيبة صالح علي ناصر
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

رياض شوقي غزاوي
فيزياء, علم احلاسوب

مرمي مهند فاهوم
فيزياء, كيمياء, علم احلاسوب

ريان محروم
كيمياء

يونس إبراهيم ملحم
فيزياء, علم احلاسوب

إبراهيم نادر مندالوي
فيزياء, علم احلاسوب

عادل هاني نصرة
فيزياء, علوم البيئة

سما أسامة ياسني
فيزياء, علم احلاسوب

ربى عدنان أبو أحمد
نسمة محمد أبو صالح

وليد زاهي أبو طه
أحمد حازم أبو غزال

رؤى بالل أحمد
أسعد عامر أسدي
مي محمد الشايب

بيير عماد الياس
ابتهال عوني حسني
نيروز سمير حمدان

يزن سامر خطبا
ميرا عبد املجيد زيادات
محمد محمود سليماني

آية طارق سيد
إبراهيم كرمي صراصرة

عمر فواز عبد الهادي
حسني عبد الناصر عطالله

عبد الله اياد علي موسى
موسى ماهر عمر

شيماء محمد مجلي
ميريل عصام مسلم

يزن أحمد مصلح
حسناء عامر يونس

مالك عالء أبو أحمد
مهند أحمد أبو راس

لبنى سليمان أبو ناصر
آدم محمد أحمد

حسام جمال أحمد
االء حسام اسعيفان

إبراهيم وائل حسيني
ملك نواف حسيني

تاج الدين عصام خطيب
فراس حسان خطيب

حسني فريد زعبي
نور الدين صالح زينة

وردة الياس شحادة
جنى رامي صالح

فراس عمري صالح
لنا نايف صويص

دنيا سامي عبد الهادي
براءة عمر عبد الله

مجد محمد عبيد
همام هشام عفيفي

رغد محمد عوض
هدى جمال عوض

فرناندو يوسف كتورة
عفاف بالل الشني

نسيبة أسامة محروم
نعمة عزمي ملحم

عدن صالح مقازحة
مرمي منصور منصور

كرستني مأمون منصور
أحمد نادر نخاش
بيسان نزار نداف

الثاني عشر 
م2 

»موهوبون« 
املربية: غادة مييني

الثاني عشر 
ب2 

أنظمة اتصال
املربية: منار أبو ليل

الثاني عشر 
ب1

إدارة أعمال
املربية: هدى كناعنة

الثاني عشر 
ج1 

 علوم البيئة
املربية: رسمية حايك

رسل سعيد أبو أحمد
شهد أشرف أبو سلوطة

صالح لؤي أبو غزال
قاسم حسام اشتيوي

نورة ضيف الله أبو خيال
جابر يوسف جابر

تيماء عصام جرادات
أسوة سعيد حاج عيسى

نسيبة حسني حاج يحيى
سمية خضر حامد

أحمد عبد احلافظ حسني
شدا عادل حمدان
رمي محمود دياب

ياسمني رائد سليمان
رمياء أمني سيالوي

نوران سفيان طاطور
محمد خالد طويل

لينا عدنان عابد
يارا أسامة عابد

هيثم جمال عباس
منية نعيم عبد اخلالق

نارميان محمد عبيد زعبي
نور الدين عمر عثمان

هيثم صالح علي موسى
مرمي فيصل فاخوري
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69 الثاني عشر ج2
 علوم البيئة

املربي: ميسرة زعبي

الثاني عشر أ2 
بيولوجيا, حسابات

املربية: ميسون أبو أسعد

لونا بشار إبراهيم
شذا حازم أبو اجليش

دعاء مجدي أبو تايه
زكريا زياد أبو حريري
ميسون وليد أبو عقاب
أماني سامر أبو ناصر
شروق عالء إسماعيل

مجد محمود اغبارية
محمود محمد بياطرة
معتز عاطف جبارين

رامي سامي حاج
االء جمال حامد

لؤى أحمد خطيب
محمد أحمد خطيب
مالك أحمد خطيب
وسام خالد دحلة

أحمد عزمي سعدي
بيان محمد شوشاري

ميرال فارس شيخ سليمان
أنسام وسام صالح

عزمي عالء الدين عبد الرازق
سميرة وائل عزيري

أحمد عنان عمر
حسني قاسم عمر
غفران محمد عمر
قصي لؤي عمري

عدي جهاد كرمي
وسيم عزمي كرمي

آية عوني محمد
سجى عبد احلليم مرعي

آية عارف نداف
لولو عمر يوسف

هبة عمر يونس

شهد صالح أبو أسعد
عمير أسد أبو حريري

ندا محمد أبو رجب
أالء سليم أبو طواش
عرب رائد أبو غوش

ورد عماد أبو قرطومة
يارا عصام أرسالن
أحمد موفق جبارين
خالد مأمون حسن

مصطفى عبد املنعم حلوجني
عدن عنان حمدان

ملك اياد خطاب
فارس إبراهيم سعدي

محمد مروان سعدي
فادي محمود سليمان

مرمي كمال سليمان
لينا ناظم اشتيوي

فراس مروان شريف
سلسبيل سامي صالح

يزن نزار عبد اجلواد
أمني اياد عبد القادر
طارق صالح عرابية

نايف حسني عودة الله
توفيق خليل محروم

فادي خالد محروم
رازي غصوب مصلح

رؤى نائل منادرة

الثاني عشر ب 
أنظمة اتصال

 املربي: غصوب سرحان

عمر محمد أبو ناصر
معاوية مصطفى أبو ناصر

محمد وسام أبو نصرة
فاطمة إبراهيم أحمد
صالح غسان بحور

ديان عامر حامد
ملك عمران حربجي

أسامة عوني زينة
آمنة أسعد زينة

ريتاج باسم سالمة
عدن عماد صالح

لطفي جمال عبود
عبد الرحمن علي عرابية

عدن أسامة عرفات حمودة
عدي آدم عودة

دارين سامر عياد
خليل سليم فاخوري

ايناس رميون مرزوق
نوال رميون مرزوق

صبحي ربيع منصور
فاطمة يونس نعرة
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أقيم في املدرسة البرنامج التربوي التقليدي, 
وال��ن��ه��ج ال��س��ن��وي "أس��ب��وع ال��ق��ي��م" م��ن قبل 
وبالتعاون  امل��درس��ة  ف��ي  املستشارات  طاقم 

الفعال مع مربي الصفوف. 
عمل  ورش��ة  تفعيل  مت  لألسبوع  وحتضيرا 
مل���رب���ي ال���ص���ف���وف ال���ع���اش���رة, ح��ي��ث شمل 
الصفوف  مربي  قبل  من  افتتاحية  االسبوع 

الطالب  تفاعل  الراهنة, وقد  الظروف  للطالب, وخاصة في  القيم  عن مفهوم 
وعبروا من خاللها عن مشاعرهم وافكارهم..

حملاضرين  وث��رِيّ��ة   قيِّمة  عمل  وورش���ات  محاضرات  ايضا  االس��ب��وع  شمل 
ومختصني عّدة: 

 - "جرائم العنف والقيم في االعالم" مع االعالمي وائل عواد 
- "رفع الوعي مبوضوع التحرشات اجلنسية ما بني املجتمع والقضاء" مع 

احملامية حنان مرجية
- "قيم التواصل املجتمعي" مع املرشدة سمر عزايزة 

- "من احملنة الى املنحة" , العطاء نهج حياة مع العامل االجتماعي سعيد عابد 
- "قيم املساواة واجلندر" مع العامل االجتماعي ابراهيم طه 

- "تأثير الكورونا على العائالت في املجتمع العربي" مع العاملة االجتماعية 
سامية عطا الله 

مع  اجلسدية",  والصحة  النفسية  الصحة  على  وتأثيره  اآلمن  "االنترنت   -
العامل االجتماعي مصطفى مرعي 

املستشارة عن  وبالتعاون مع  املربيني  قبل  َقيَِّمة من  بفعالية  االسبوع  اختتم 
قيم التواصل االيجابي واالطراء بني الطالب.

وقد قام طالب الصفوف خالل هذا االسبوع بتقدمي معروضات رائعة وُمثَِقَّفة 
احملاضرين  جلميع  والتقدير  الشكر  وتبنِّيها.  اختيارها  مت  التي  الِقيَم  عن 

أسبوع القيم

ولطالبنا  وامل��ع��ل��م��ني,  امل��رب��ني  وامل��خ��ت��ص��ني, 
واجن��اح  تنفيذ  على  ساهم  م��ن  ولكل  ال��ك��رام 
هذا املشروع الِقيَمّي التربوي الواسع وجزيل 
العاشرة  ص��ف��وف  طبقة  ملستشارة  الشكر 
وأش��رف��ت   أع���َدّت  ال��ت��ي  حسن  رائ���دة  الزميلة 
وبالتعاون  البرنامج   هذا  تنفيذ  على   بنجاح 

مع طاقم االستشارة  ومربي الصفوف.
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وس���������ط أج�������������واء ب����ه����ي����ج����ة مم�����ل�����وءة 
وال��ورد  بالدمع  ممزوجة  باالنفعاالت, 
والفرح,  استقبل مجلس طالب املدرسة 
أحمد-  ابو  هبة  الزميلة  مع  وبالتعاون 
املعلمات  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  م��رك��زة 
وامل��وظ��ف��ات وع��ام��الت امل��درس��ة ببسمة 
وف����اء,  وك��ل��م��ة  ع��ط��اء  ووردة  ص���ب���اح, 

احتفاًء بيوم األُم.
اب��داع  م��ن  جميل  زج��ل  حفل  أق��ي��م  كما 
خ��ري��ج امل��درس��ة ال��زم��ي��ل ال��ش��اع��ر متيم 
من  واسعة  مبشاركة  األس��دي,  سعود 

قبل الطالب واملعلمات واملعلمني.

االحتفال
بعيد األم



69

17

الفوج التاسع والستون لعام 2021/2020

استضافت مدرستنا البروفسور أشرف ابريق في امسية علمية, 
"نوتات  كتابه  ملناقشة  راقية  وانسانية  تربوية  ثقافية,  ادبية, 
مجموعة  وعميق  ال  فَعّ وبشكل  بها  وش��ارك  حاور  الكيميائي", 
ادار  واملتميزين,  امل��وه��وب��ني  ص��ف��وف  وط���الب  املعلمني  م��ن  كبيرة 
البرنامج  بإتقان الطالبة تسنيم مغاربة من الثاني عشر م1, وأشرف 

على اعداده املربية ايات استيتة مركزة صفوف املوهوبني. 
في  ابريق  أشرف  البروفسور  نشرها  التي  الرسالة  بهذا  مرفق 

موقعه اخلاص عقب اللقاء الثري:    
باملشاركة  اليوم  مساء  "سعدت 
ف���ي ن����دوة ث��ق��اف��ي��ة, ع���اش���رة من 
ن����وع����ه����ا, ألك����ث����ر م����ن س��اع��ت��ني 
ون����ص����ف م����ع ط������الب م���درس���ة 
اجل��ل��ي��ل ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة , 
حت�����اورت م��ع��ه��م ح����ول ك��ت��اب��ي 

"نوتات الكيميائّي".
ل����ق����د مت����يّ����ز ال����ل����ق����اء ب����روع����ة 
العديد  قدمها  التي  امل��داخ��الت 
)أك��ث��ر م��ن ع��ش��ري��ن م��داخ��ل��ه( 
م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات بعد 

"نوتات الكيميائّي"

كذلك  للكتاب,  املُسبقة  ق��راءت��ه��م 
املعلمون  قدمها  ال��ت��ي  املُ���داخ���الت 

واملعلمات خالل الندوة" 
وقد قام البروفسور أشرف ابريق  
ال��ك��ت��اب  ن��س��خ��ة م���ن   120 ب���اه���داء 

للطالب والطاقم التدريسّي.

في ظل جائحة الكورونا وظروف التعلّم عن بعد قامت املربية 
فيفيان عموري باملبادرة الى جمع التبرعات من أجل توفير 
حواسيب لعدد من طالب املدرسة, وقد مت تأمني 11 حاسوًبا 
هذه  مت��ت  امل��درس��ة.  ف��ي  الهيئة  طاقم  م��ن  سخيّة  مبساهمة 
املبادرة بالتعاون مع د. وسيم روك صاحب فكرة مشروع 

"حواسيب العطاء".
بتوفير  املعارف  ووزارة  الناصرة  بلدية  من  ك��ّل  قامت  كما 

حواسيب للطالب من أجل تسهيل عملية التعلّم عن بعد.

"حواسيب العطاء"
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حت���رص امل���درس���ة ف���ي ك���ّل ع���ام ع��ل��ى إق���ام���ة ف��ّع��ال��ي��ات 
رياضية ضمن "اليوم الرياضي" الذي ُيقام مبشاركة 
برنامج  بإقامة  العام  ه��ذا  متيّز  امل��درس��ة.  ط��الب  جميع 
وألعاب  فعاليات  شمل  وال��ذي  الرياضي"  "األُس��ب��وع 
ثالثة  على  قسمت  ك��ام��ل  أس��ب��وع  م���دار  على  ري��اض��ي��ة 
مالعب باملدرسة والقاعة الرياضية, حيث شارك في كل 

األسبوع 
الرياضي

يوم ثالثة صفوف من الصفوف العاشرة واحلادية عشرة.
ترفيهية  والعاب  جماعية  رياضية  ألعاب  الفعاليات  شملت 

صغيرة متعددة وحماسية بأجواء بهيجة رائعة.
الزمالء  البدنية,  التربية  معلمو  بتنفيذه  وق��ام  البرنامج  أعد 
أبو  أماني  زعبي,  نسرين  امل��وض��وع,  مركز  موسى-  عماد 
وبالتعاون  عباس  امني  ف��الح,  صافي  بربور,  رؤوف  أحمد, 

مع مربي الصفوف. 



69

19

الفوج التاسع والستون لعام 2021/2020

الدراسي  للتوجيه  ثرًيا  برنامجا  ع��ام  كل  في  كما  املدرسة  أقامت 
واملهنية,  اجلامعية  للحياة  وحتضيرهم  ال��ط��الب  توجيه  ب��ه��دف 
باشراف طاقم االستشارة: ابتسام عابد, ملى بربور ورائدة حسن. 
وقد شمل البرنامج عدة محاضرات وفعاليات أقيمت معظمها عبر 

تطبيق "زوم" وشملت جميع طالب املدرسة, نذكر منها:
- ل��ق��اءات م��ع احمل��اض��ر أش���رف ق��رط��ام بعنوان "ال��ت��ط��ور ال��ذات��ي 

املستمر وأهميته" و"مهارات التفوق الدراسي".
- لقاءات مع احملاضر أشرف سلفيتي بعنوان "بناء الذات والثقة 

بالنفس" و"التخطيط األفضل حلياة أمثل". 
- لقاءات مع احملاضر أحمد أسدي بعنوان "أطلق طاقاتك واصنع 

مستقبلك" و"قوة التغيير وبناء االستراتيجيات".
التعليمية  بعنوان "املواضيع  أسامة عباس  لقاءات مع احملاضر   -

املختلفة وحتديات القبول" و"سوق العمل وفرص االندماج".
التواصل  ب��ع��ن��وان "م��ه��ارات  ع��م��اد بشناق  م��ع احمل��اض��ر  ل��ق��اء   -

واالتصال".
في  وال��ري��ادة  "االبتكار  بعنوان  طه  هشام  احملاضر  مع  لقاءات   -

عالم الهايتك" و"فحص امليول التعليمية".   
مواضيع  ح��ول  عشرة  الثانية  الصفوف  مستشارة  مع  لقاءات   -
الثانوية  ب��ني  م��ا  املرحلة  املهنة,  اختيار  ال���ق���رارات,  ات��خ��اذ  احل��ل��م, 

واجلامعة وفحص امليول التعليمية.
- لقاء مع مدير االحتاد األكادميي عودة شحبري.

- لقاء مع األستاذ أشرف جبور مدير مؤسسة رواد للتعليم العالي, 
واملرشدة جمانة صعب بعنوان "اختيار املهنة".

- برنامج توجيه دراسي بعنوان "أكادميية القصة قصة شغف".
- ل��ق��اء م��ع ال��ط��ال��ب األك���ادمي���ي مب��وض��ع ه��ن��دس��ة احل��اس��وب في 
ومشاركة  "ت��س��وف��ن"  م��ش��روع  ضمن  زري���ق,  سامي  التخنيون 

التحديات وأهمية التعليم األكادميي.
- لقاء مع احملاضر سامي ميعاري بعنوان "سوق العمل واختيار 

املهن املستقبلية".
- حلقة ح��واري��ة مب��وض��وع ع��ال��م ال��ه��اي��ت��ك, مب��ش��ارك��ة ط��الب من 

الصفوف الثانية عشرة وطالب جامعيني خريجي املدرسة.
األكادميية  "املواضيع  بعنوان  ريناوي  خليل  احملاضر  مع  لقاء   -

املستقبلية.
- لقاء مع احملاضر عماد تلحمي بعنوان "االميان مفتاح النجاح".

في  بالتحديات  يتعلق  مب��ا  سمرة  أب��و  سامر  املهندس  م��ع  لقاء   -
االنخراط في عالم الهايتك, ضمن مشروع "تسوفن".

املدرسه  قامت  ال��ع��ام  لهذا  ال��دراس��ي  التوجيه  لبرنامج  واختتاما 
ببرنامج اليوم املفتوح للتوجيه الدراسي للطالب, مببادرة واعداد 
جمعية  م��ع  وبالتعاون  امل��درس��ه,  ف��ي  التربويه  االس��ت��ش��ارة  قسم 
املدرسه احملامي خالد حمدان, ومؤسسات  سنبدأ وممثلها خريج 
لقاءات  البرنامج  شمل  لقد  وجامعات.  معاهد  من  محليه  تعليمية 
استضفنا  حيث  وال��ط��الب,  امل��درس��ة  خريجي  بني  ومميزة  مؤثرة 
كل من اخلريجني: يارا عابد, محمد مصاروة, عدن سليمان, فهيم 
خمايسي, نور غميض, جونا استيتة, علي شرارة وسلمى خطيب.

كلنا أمل ملستقبل زاهر وواعد. 

برامج ثرّية  للّتوجيه الّدراسي
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طالبنا األعزاء

خريجي
الفوج

التاسع والستني

أعزائي طالب الصف الثاني عشرأ
أمت���ن���ى ل���ُك���م ف����ي ه�����ذه امل��رح��ل��ة 
امل��ف��ص��ل��ي��ة واحل��اس��م��ة , ال��ن��ج��اح 
ال���ب���اه���ر وال��ك��ث��ي��ر م���ن احل���م���اِس 
وال��ط��م��وِح وال��ع��م��ِل ال��س��ل��ي��م من 
أجل الوصول الى مقاعد الدراسة 
, ك��م��ا وامت���ن���ى لكم  األك���ادمي���ي���ة 
ال��ث��ب��ات ع��ل��ى ق��يَّ��م َم��ح��ب��ة ال��وط��ن 

وِخدمته على أحسن وجه .
ُدمتم بخيٍر وهمٍة عالية .

املربية: ميادة هيب

الثاني عشر أ

الثاني عشر أ 1 طالبي الغالني,
ث���الث س��ن��ني ع��ش��ن��اه��ا مب��ح��ب��ة وأُل���ف���ة وأخ����ّوة 
مثاال  فيها  كنتم  بالذكريات,  مألناها  صادقة, 
التعامل بينكم وباالحتواء  ُيحتذى به بانسانية 

والدعم لبعضكم البعض.
يقول الكاتب باولو كويلو: "هكذا قلوب الناس, 
أّنها  تعتقد  ألّن��ه��ا  أحالمها  حتقيق  م��ن  ت��خ��اف 
وأن��ا  ب��ل��وغ��ه��ا",  على  ت��ق��در  ال  أو  تستحقها  ال 
وأن  وحتقيقها  األح��الم  تستحقون  أنكم  أق��ول 
أنفسكم  مع  صادقني  كونوا  بكم,  يليق  النجاح 
كجمال  جميلة  حياتكم  ولتكن  وطموحاتكم, 

أرواحكم مليئة باالجنازات والفرح.
محبتي لكم

املربية: سهام عمري
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مابرك رختّجمك
نتمىن لمك كل اخلري واجنلاح 

يف حايمكت اسملتقبلةي

69
الثاني عشر م 1

طالبي وطالباتي الغواليالثاني عشر م 2
انا اكتب لكم هذه الرسالة القصيرة وفي قلبي 
الكثير م��ن احل���ب م��ن ج��ه��ة وال��ق��ل��ق م��ن جهة 
ابقيكم  ان  استطعت  ل��و  امت��ن��ى  ك��ن��ت  اخ����رى. 
ل��ك��ي احميكم من  ق��ادم��ه  ل��س��ن��وات  ب��امل��درس��ة 
يجب  انني  متاماً  اعلم  ولكني  احلياه  مصاعب 
لكي  طريقه  ف��ي  ك��ل  تنطلقوا  ان  اشجعكم  ان 
حتققوا كل االهداف وتنالوا السعادة وتنعموا 
لكل  ومحبه  وإل��ه��ام  ن��ور  مصدر  تكونوا  ب��أن 
حياتكم  يشارككم  او  فقط  للحظه  مير  إنسان 

مبجاالتها املتنوعة.
اخ����ي����ًرا, اوص���ي���ك���م: ك���ون���وا ط��ي��ب��ني وم��ح��ب��ني 

ألنفسكم اوالً وللناس جميعاً ثانياً. 
أحبكم دائماً

املربية: غادة مييني

طالبي الغالني
مألناها  م��ع��ا,  عشناها  س��ن��وات  ث���الث 
كنتم  واجلميلة.  ال��ص��ادق��ة  بالذكريات 
ل���ي, معرفتكم  واع���ت���زاز  ف��خ��ر  م��ص��در 
وأغنوا  الكثير  لي  اض��اف��وا  ومرافقتكم 
جتربتي في التربية والتعليم. كنتم مثال 
واملليء  املجتهد  الداعم,  املعطاء,  الصف 
هذه  صفاتكم  على  حافظوا  باحليوية. 
وال ت��ت��ن��ازل��وا ع��ن��ه��ا, ث���اب���روا وت��أل��ق��وا 
ومت����يّ����زوا ف��أن��ت��م أه����ل ل���ذل���ك. ال��س��م��اء 

حدودكم
محبتي وتقديري لكم

املربية: سالم خطيب
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69 الثاني عشر ب 2

الثاني عشر ب 1

الثاني عشر  ج 1

طالّبي األعزاء
متتاليه  لقد وصلنا سوًيا خالل ثالث سنوات 
ال����ى درج�����ات ال��س��لّ��م األخ���ي���ره ن��ح��و ال��ه��دف 

والنجاح .. 
فقط  يحققه  فالنجاح  ورائعون,  مميزون  أنتم 
ال���ذي���ن ي��واص��ل��ون احمل���اول���ة ب��ن��ظ��رة إي��ج��اب��ي��ة 

لألشياء.
الالمحدود  أبحروا وحلّقوا فالطموح  اطمحوا, 
هو الوقود الذي يساعد اإلنسان على الوصول 

إلى طريق النجاح.
إلى  الوحيدة  فالوسيلة  الظروف  حتّدوا جميع 

النجاح هي االستمرار بقّوة حتى النهاية.
أحبكم

املربية: منار مصري أبو ليل

علمتكم  ألنني  فخوره  أق��ف  ابنائي, 
وتعلمت منكم. أنتم ملح احلياه الذي 
ال غنى عنه. اغدقتموني حبا وعطاء. 
ال��ي��وم اق����ول ل��ك��م ان��ط��ل��ق��وا ك���ّل ال��ى 

سبيله, كّل الى هدفه...
ت�����ذك�����روا أس����م����ى امل�����ب�����ادئ ال���ت���ي 
اآلداب  أن  ت���ذك���روا  ت��ع��ل��م��ت��م��وه��ا... 
واألخ�������������الق ت��������اج ي�����وض�����ع ع��ل��ى 
تدعوا  ال  عليه.  فحافظوا  رؤوسكم, 
احل���ي���اة ت��ب��ت��ل��ع��ك��م, ب���ل ش���ق���وا ان��ت��م 

طريقكم فيها بصدق وامانة.
املربية: رسمية حايك

طالبي األعزاء
أبارك لكم تخّرجكم وأمتنى لكم 
ما  ك��ل  ف��ي  والتميّز  ال��ن��ج��اح  ك��ل 

تختارون ملستقبلكم.
سعدت مبرافقتكم ولكم مني كل 

احملبة والتقدير
املربية: هدى كناعنة
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الثاني عشر  أ 2

الثاني عشر  ج 2

الثاني عشر  ب

اع���زائ���ي وع��زي��زات��ي ط��الب��ي وط��ال��ب��ات��ي حتيه 
عطره, طيبه مني وبعد.

الكتاب  ه��ذا  في  صفحه  آخ��ر  معاً  طوينا  قد  ها 
السنوات,  تلك  ط���وال  م��ًع��ا  كتابته  أطلنا  ال���ذي 
صفحات عشناها معا بكل ذكرياتها ومحطاتها 
احلليل  م��درس��ت��ن��ا  ال���داف���ئ  بيتنا  ف��ي  اجل��م��ي��ل��ه 

الثانويه. 
ذاكرتنا  ف��ي  حفر  الكتاب  ه��ذا  م��ن  صفحه  ك��ل 

جميعا حلظات لن ننساها مهما حيينا.
اوصيكم ان يكون هذا الكتاب الذي  كتبنا قصته 
زاه��را  مستقبال  ب��ه  تستضيؤون  نبراساً  معا 

وحافالً بالنجاحات لكم والبناء مجتمعنا.
املربي: ميسرة زعبي

طالبي األعزاء
م��دى فرحتي وفخري  ال أص��ف 
شوطا  قطعتم  أن��ك��م  أع��ل��م  ب��ك��م, 
كل  بذلتم  وأنكم  ومتعبا,  طويال 

اجلهد  لكي تصلوا 
إلى هذه املرحلة.

الثانوية  م��ن  ت��خ��ّرج��ك��م  م��ب��ارك 
ومنها لألعلى إن شاء الله.

املربية: ميسون ابو اسعد

أحبائي...
التخرج نهاية رحلة قصيرة لتبدأ بعدها رحلة 
والتعلّم من جتارب  العمل  اطول وهي رحلة 

احلياة ...
اهنئكم بناتي وابنائي...طالباتي وطالبي من 
قلب مشتاق لفرحكم ...وأشهد أنكم على قدر 

الثقة...
أنكم  املهم  ب��ل  م��ع��ك��م...  أك��ون  أن  املهم  ليس 

بخير.. واملهم انكم حتققون النجاح...
وأود أن أخبركم أن الدرجة األولى واألخيرة 
الى  حتملنا  النها   االخ��الق  اولوياتي  بسلم 

التميّز.. الى االنتماء والى حب الوطن
املربي: غصوب سرحان
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االحتفال بذكرى االسراء واملعراج69
العبر  منها  نستلهم  جميعا,  لنا  طيِّبة  ذكرى  واملعراج   االس��راء  ذكرى 

السامية, التآخي والسالم واحملبة  بني األديان واالنسانية جمعاء.
"زوم"  تطبيق  طريق  ع��ن  العطرة  املناسبة  بهذه  مدرستنا  احتفلت 
أبو  اللّه  الطالبة رحاب  بعرافة  والزمالء  الطالب  مبشاركة واسعة من 
أحمد )12أ2(, وقد تخلل االحتفال تالوة آيات قرآنية بصوت الطالب 
محمود عمري )10م(, حتية مدير املدرسة, القاء قصيدة بآداء الطالبة 
القاها املربي فارس عابد وفقرة انشادية  والء مروات )12أ(, موعظة 
باملشاركة  البرنامج   واختتم  م���روات.  وس��ام  الشيخ  وآداء  بصوت 

مبسابقة علمية حول املناسبة. 
قام بإعداد البرنامج كّل من: هبة أبو أحمد -مركزة التربية االجتماعية, 
مركزة  زعبي-  وشذى  عابد  فارس  الدينية  التربية  موضوع   معلمي 
رمي  التربوية  واملركزة  غميض,  غدير  العربية  اللغة  معلمة  املوضوع, 

فايد ومجلس طالب املدرسة. 

استقباال  رمضانيا  احتفاليا  برنامجا  امل��درس��ة  أق��ام��ت 
ومعلمي  ط��الب  جميع  ب��ه  ش��ارك  السعيد,   الفطر  لعيد 
الدينية  االناشيد  مع  وف��رح   بانسجام  املدرسة  وعاملي 
م��روات  وس���ام   الديني  املُنشد   ب��ص��وت   والرمضانية  

االح��ت��ف��ال  أدار  وف���رق���ت���ه. 
الزميل فارس عابد والزميلة 
ش���ذى زع��ب��ي, وق���دم مدير 
امل����درس����ة  وال���ط���ال���ب مهند 
ابو راس )١٢ب١(

ع���ن م��ج��ل��س ط��الب 
حتياتهما   امل��درس��ة 

ل��ل��ج��م��ي��ع, ش��م��ل ال��ب��رن��ام��ج االح��ت��ف��ال��ي اي��ض��ا 
هذا  ويدخل  للفائزين,  هدايا  وتوزيع  مسابقات 
الذي  االجتماعية  التربية  مسار  ضمن  البرنامج 

تركزه الزميلة هبة ابو احمد.
كل عام وانتم بخير وسعادة

االحتفال بعيد الفطر السعيد
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إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم
تأكيدا  قاسم  احياء ذكرى مجزرة كفر  أن تشارك في  اعتادت مدرستنا 
ال��ع��ام وبسبب  ال��واح��د, ول��ك��ن ف��ي ه��ذا  أب��ن��اء الشعب  على ق��وة أواص���ر 
التقى طالب  املشاركة عن بعد عبر تطبيق "زوم" حيث  االغ��الق, كانت 
الشابة  املجزرة  وضحايا  شهيدات  احدى  حفيدة  مع  العاشرة  الصفوف 
املجزرة. كما مّت عرض  التي روت بدورها أحداث وتفاصيل  روز عامر, 
معروضة خاصة باملناسبة قامت بإعدادها املربية هبة أبو أحمد- مرّكزة 
الطالبة تسنيم  التربية االجتماعية, والقاء قصيدة "كفر قاسم" بصوت 

مغاربة )12م1(.
كان اللقاء تثقيفيا, وطنيا, ثريا, وامتاز باملشاركة الفّعالة, واالصغاء اجليِّد 

بقضايا  الطالب  قبل  من  ي  اجل��دّ واالهتمام 
للصمود  لوطننا,  االنتماء  وتعميق  شعبنا 
وامل��وض��وع  البرنامج  ه��ذا  يندمج  وال��ب��ق��اء. 

املركزي للمدرسة, "الهوية واجلذور".

مبادرة مدرسية تربوية ثقافية
إنتاج فيلم توعوي حول أهمية التطعيم

علينا  فرضتها  الّتي  األوض��اع  ظّل  وفي  الكورونا,  جائحة  ظّل  في 
والّتي ألزمت طاّلب املدارس على التّعلّم عن بعد, بعيدا عن معلّميهم, 

أصدقائهم واحلياة االجتماعيّة الّطبيعيّة. 
قام طاّلب العاشر أ1 وضمن تخصصهم 
مببادرة  بيوتكنولوجيا(,   / )بيولوجيا 
وإش�����راف امل���رك���زة د. س��ه��ي��ر ب��ش��ارات 
فيلم  ب��ان��ت��اج  خمايسي  ع��ري��ن  وامل��ع��لّ��م��ة 
التطعيم,  ت��ل��ّق��ي  ض����رورة  ع��ن  ت���وع���وّي 
على  ال��ع��رب��ّي  املجتمع  ح���ّث  إل���ى  ي��ه��دف 
إلى  احلياة  عودة  أجل  من  التطعيم  تلّقي 

الّدراسة  مقاعد  إلى  الّطالب  وع��ودة  االعتيادي,  الطبيعي  مسارها 
التوعوّي أيضا ضمن  الفيلم  انتاج هذا  دون خوف أو قلق. وُيدرج 

برنامج التّداخل االجتماعي.
كل التقدير للقيِّمني على هذه املبادرة الرائعة ولطالبنا املبدعني
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69 لصفوف  االث��راء  وبرامج  الالمنهجية  البرامج  من  العديد  بتوفير  املدرسة  تهتم  عام  كل  في  كما 
ومربيات  املوهوبني  صفوف  مركزة  استيتة-  ايات  املربية  اش��راف  حتت  املدرسة,  في  املوهوبني 
لكم  نعرض  استيتة.  وايات  موسى  عماد  خطيب,  سالم  مييني,  غادة  املوهوبني:  صفوف  ومربي 

ملّخص هذه البرامج:
• مربية 	 مبرافقة  املوهوبني  العاشر  لطالب  الصندوق  خ��ارج  تفكيريه  والعاب  تعارف   ورش��ات 

الصف ايات استيتة, املستشارة رائدة حسن واألستاذ سعيد عليمي. 
• لقاءات مع أهالي الطالب عبر تطبيق "زوم".	
• دورة مناظرة "ديبيت".	
• دورة MUN, ومشاركة فّعالة مبؤمتر MUN GAL وحصول ثالثة طالب على جوائز.	
• ورشة فنية موسيقية.	
• مشروع املوهوبني لدعم أطفال غزة.	
• دورة بسيخومتري جلميع طالب العاشر املوهوبني.	
• املشاركة ببرنامج سفراء السالم )שגרירות השלום( والذي يتم بني صف املوهوبني في 	

مدرستنا وصف املوهوبني في مدرسة אוהל שם. 
• يوم خاص لقراءة كتاب "نوتات الكيميائي" للبروفيسور أشرف ابريق.	
• في 	 جامعية  مساقات  تعلّم  عن  عبارة  وه��و  בתיכון",  "אקדמיה  برنامج  في  املشاركة 

التخنيون.
• املشاركة بالبرنامج االكادميي القطري عن طريق قسم املوهوبني بوزارة املعارف, وقد اشترك 	

طالب مدرستنا املوهوبني بدورات مبواضيع الطب والبرمجه احملوسبة. 
• دورات اثراء اكادميية خاصة بالطالب املوهوبني باالشتراك مع كليه اورط براودا )בראודה( 	

للعلوم.
وقد مت قبول 35 طالبًا موهوًبا للعام الدراسي القادم.

برامج االثراء لصفوف املوهوبني
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ت��س��ع��ى م��درس��ت��ن��ا دوم����ا الك��ت��ش��اف م���واه���ب طالبية 
برزت  فقد  مختلفة,  برامج  ضمن  واب��رازه��ا  وتنميتها 
وقد  امل��درس��ة.  ط��الب  من  مجموعة  عند  الرسم  موهبة 
نهاية  احتفال  ف��ي  "زوم"  تطبيق  عبر  بعرضها  قمنا 
الفصل األول وضمن فعاليات "أسبوع اللغة العربية". 
ي�����راف�����ق ب��ع��ض 
ال�������ط�������الب ف���ي 
وتعزيز  تطوير 
م��وه��ب��ة ال��رس��م 
األستاذ الرّسام 

شادي ياسني.

الفن 
لغة الشعوب
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69
عشرة  الثانية  بالصفوف  اخل��اص��ة  الفعاليات  أُختتمت 
بأجواء  ال��ق��دم  ك��رة  ببطولة  وال��س��ت��ون(  التاسع  )ال��ف��وج 
ري��اض��ي��ة وح��م��اس��ي��ة رائ��ع��ة مفعمة ب��ال��ف��رح, م��ن اع���داد 
الصف  بالبطولة  فاز  وقد  البدنية.  التربية  طاقم  وتنظيم 
الثاني  الصفني  من  املكون  الفريق  وحصل  أ  عشر  الثاني 

عشر ب+ب2 على املركز الثاني.
 أشرف على البطولة املربي عماد موسى -مركز موضوع 

التربية البدنية واملربيان أمني عباس وصافي فالح.

بطولة كرة القدم 

ش���ارك���ت م��ج��م��وع��ة م���ن ط���الب ال��ص��ف "ضع بصمتك مع ربيع الشباب"
"ض���ع  ب���ب���رن���ام���ج  أ1,  ع���ش���ر  ال���ث���ان���ي 
ب��ص��م��ت��ك م���ع رب���ي���ع ال���ش���ب���اب" ضمن 
ال��ع��م��ل اجل��م��اه��ي��ري ل��ب��ل��دي��ة ال��ن��اص��رة 
ف���ي م��رك��ز رع���اي���ة ال���ول���د وال��ع��ائ��ل��ة مع 
ال���ع���ام���ل االج���ت���م���اع���ي س��ع��ي��د ع���واب���دة 
ومبرافقه طالبات من العمل اجلماهيري  
واملستشارة ملى بربور. يهدف املشروع 
الى رفع الوعي مبا يتعلق بظاهرة العنف 

في املجتمع العربي. 
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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

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
نر 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
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
فتحية بالل أبو زينة

سما عامر أسدي
أماني إيهاب بربور
اميان وسام بربور

رلى مأمون جمامعة
عبد الله نبيل حامد
نرمني عماد حامد

فادي عصام حجة
مودة سمير حربجي

أحمد غالي خطبا
فهيم أسد خمايسي

خالد زياد شحادة
أمني فراس شحبري

شام محمد شلبي
ميار عمران صالح

يزن محمد عثمان
بشار محمد عمري
شام طارق غزالني

إبراهيم سليم فاهوم
سارة محمد فايد

رهف مؤيد مروات
حنني عصمان مصاروة

بيان أسامة يحيى
هبة عمر سليمان

غالب محمد أبو زويد
تهليل قاسم أبو نصرة

بدر الدين بالل أحمد
ريان سعيد زبيدات
نورهان سامر عياد

عرين ضرغام غنافر
ماريا صائب نعرة

محمد أمين أحمد
شدوان محمد أبو ناجي
إبراهيم أكرم أبو ناصر

أحالم زياد أحمد
نسيبة حسني أحمد

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
سليم مدحت أبو أحمد

مرمي سمير بشر
حمزة عبد املجيد حسن

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
محمد سعيد مصطفى

هيا سعيد مصطفى
دانا غصوب مصلح

عبد الرحمن علي مصلح
شهد مأمون منصور

هديل عبد الفتاح موسى
اميان هشام نخاش

روان أحمد واكد
نورة اياد واكد

ريان سهيل إبراهيم
ساجد سهيل أبو أحمد 

فاطمة علي أبو أحمد
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
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
محمد رافع عبد اجلواد
محمد يوسف منصور

إسراء نواف أبو زيد

قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على  شهادة بچروت    لعام  2020 - 2019 
 192  شهادة بچروت
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69 ذكريات الفوج الـ 69 
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يوميات املدرسة للعام الدراسي 2020/2021
اجتماع هيئة تدريسية حتضيرا الفتتاح السنة الدراسية.  28.8.2020

افتتاح السنة الدراسية.  1.9.2020
بداية التعليم عن بعد جلميع طالب املدرسة.  8.9.2020

.alexor e-school ارشاد عن طريق تطبيق "زوم" ملعلمي املدرسة حول منظومة   9.9.2020
.14.3.2021 بداية إغالق قطري في كل البالد الذي استمر حتى   18.9.2020

املربي  وبحضور  عموري  فيفيان  املربية  مبرافقة  العطاء",  "حواسيب  مبادرة  ضمن  حواسيب  توزيع   25.9.2020
عماد موسى.

ابتسام زعبي ومركزة  اجتماع ملربي الصفوف احلادية عشرة عن طريق تطبيق "زوم" مع املستشارة   28.9.2020
التداخل االجتماعي خولة قنانبة واملربية أنعام عزايزة.

ومركزة  حسن  رائدة  املستشارة  مع  "زوم"  تطبيق  طريق  عن  عشرة  احلادية  الصفوف  ملربي  اجتماع    29.9.2020
التداخل االجتماعي خولة قنانبة.

تكنولوجية  ارتفاع نسبة احلاصلني على شهادة  املعارف بشأن  استالم رسالة شكر وتقدير من وزارة   30.9.2020
مبوضوع أنظمة االتصال )תקשוב( الى 100%.

ابتسام زعبي ومركزة  اجتماع ملربي الصفوف احلادية عشرة عن طريق تطبيق "زوم" مع املستشارة   1.10.2020
التداخل االجتماعي خولة قنانبة

رائدة حسن ومربي  املستشارة  العاشرة عبر تطبيق "زوم", مبرافقة  الصفوف  أهالي  اجتماعات  بداية   8.10.2020
الصفوف.

اجتماع ملربي صفوف "شاحر" مع املركزة ايات استيته ومدير املدرسة.  13.10.2020
اجتماع ملركزي املواضيع.  15.10.2020

اجتماع ملربي الصفوف عن طريق تطبيق "زوم" مبرافقة "مركز محاكاة" من كلية القاسمي.  21.10.2020
أبو  هبة  االجتماعية  التربية  مركزة  اعداد  من  "زوم",  تطبيق  طريق  عن  النبوي  املولد  بذكرى  االحتفال   28.10.2020

أحمد ومعلمي التربية اإلسالمية فارس عابد وشذى زعبي- مركزة املوضوع.
ذكرى املولد النبوي الشريف.  29.10.2020

يوم املشي العاملي.  30.10.2020
ذكرى مجزرة كفر قاسم.  30.10.2020

بداية االمتحانات الشهرية.  2.11.2020
اجتماع هيئة تدريسية.  3.11.2020

محاضرة للتوجيه الدراسي مع مدير االحتاد األكادميي السيد عودة شحبري.  5.11.2020
صعب  جمانة  واملرشدة  العالي,  للتعليم  رواد  مؤسسة  مدير  جبور  أشرف  األستاذ  قبل  من  محاضرة   6.11.2020

مبضوع " اختيار املهنة".
لقاء ملندوبي مجلس الطالب عن طريق تطبيق "زوم".   6.11.2020

لقاء عبر تطبيق "زوم" لطالب الصفوف العاشرة مع حفيدة احدى شهيدات وضحايا مجزرة كفر قاسم   11.11.2020
"روز عامر", من اعداد مركزة التربية االجتماعية هبة أبو أحمد ومبساعدة املربية رنا أبو زيد- مركزة 

اللغة العربية.
مركزة  من  مب��ب��ادرة  محوسبة,  امتحانات  انشاء  مبوضوع  "زوم"  تطبيق  طريق  عن  ارش���ادي  لقاء   12.11.2020

احلوسبة منار أبو ليل.
لقاء ملرشحي رئاسة مجلس الطالب, عبر تطبيق "زوم".  14.11.2020 

لقاء مع الطالب  األكادميي بهندسة احلاسوب في التخنيون سامي زريقي ,  من ضمن مشروع تسوفن   17.11.2020
لطالب 12م12+1م2, ومشاركتهم بالتحديات وأهمية التعليم األكادميي.

اجتماع ملربي الصفوف مع مستشارات املدرسة.  17.11.2020
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انتخاب رئيس مجلس الطالب يزن عبد اجلواد )12ج2( وذلك بعد اجراء مناظرة بني جميع املرشحني عن 69  21.11.2020
طريق تطبيق "زوم", بتنظيم من مركزة التربية االجتماعية هبة أبو أحمد. 

توزيع الشهادات الشهرية.  27.11.2020
بداية االستكمال املدرسي ملعلمي املدرسة مبوضوع التعليم احملوسب.  1.12.2020

ومحاضرة  واألكادميية,  الثانوية  املرحلة  بني  ما  "جسر  بعنوان  جبور,  أشرف  السيد  قبل  من  محاضرة   7.12.2020
12أ2,  12ج1,  للصفوف  املستقبلية,  املهن  واختيار  العمل  "س��وق  بعنوان   – ميعاري  سامي  د.  للسيد 

12أ.  12ب1, 
12أ,  للصفوف:  الطالب  مع  حوارية  حلقة  وخريجون,  طالب  مبشاركة  الهايتك  عالم  مستديرة,  طاولة   8.12.2020

12م2. 12م1,  12أ2, 
يوم املعلم وتقدمي تهنئة من مجلس الطالب جلميع املعلمني.  9.12.2020

– بعنوان "املواضيع األكادميية املستقبلية". محاضرة للدكتور خليل ريناوي   9.12.2020
محاضرة للتوجيه الدراسي من قبل احملاضر عماد بشناق, بعنوان "مهارات التواصل واالتصال".  9.12.2020

لقاء ارشادي ملعلمي املدرسة عبر تطبيق "زوم" حول منظومة alexor e-school, مع مركزة احلوسبة   9.12.2020
منار أبو ليل.

نبال  واملعلّمات  طه,  فيصل  املربي  املدرسة  ملدير  ومداخلة  كورونا"  ظل  في  االنسان  "حقوق  مؤمتر   10.12.2020
حماتي وهبة أبو أحمد والطالبة ملك خطيب )12أ2(.

لقاء ارشادي ملعلمي املدرسة عبر تطبيق "زوم" حول منظومة alexor e-school, مع مركزة احلوسبة   10.10.2020
منار أبو ليل.

الثانية عشرة عن طريق تطبيق "زوم". التقييم للصفوف  بداية اجتماعات   14.12.2020
بداية أسبوع أصحاب التحديات, ومترير ورشات من قبل املستشارة ابتسام عابد.  14.12.2020

متابعة  أقامتها جلنة  والتي  الهوية واجلذور  ندوة  في  العربية  اللغة  زيد- مركزة  أبو  رنا  املربية  مشاركة   17.12.2020
التعليم العربي.

محاضرة للتوجيه الدراسي مع احملاضر هشام طه  بعنوان "فحص امليول التعليمية ".  22.12.2020
الثانية عشرة. التقييم للصفوف  نهاية اجتماعات   22.12.2020

االحتفال بنهاية الفصل األول من عبر تطبيق "زوم" وعرض مواهب طالبية وفقرات فنية.   23.12.2020
بداية عطلة الشتاء وأعياد امليالد املجيدة.  24.12.2020

سفراء  برنامج  ضمن  שם  אוהל  مدرسة  من  املوهوبني  الطالب  مع  املوهوبني  العاشر  لطالب  لقاء   8.1.2021
السالم.

العاشرة من قبل احملاضر أشرف قرطام  محاضرة توجيه دراسي عبر تطبيق "زوم" لطالب الصفوف   11.1.2021
, بعنوان "التطور الذاتي املستمر وأهميته".

محاضرة للتوجيه الدراسي من قبل احملاضر أشرف سلفيتي , بعنوان "التخطيط األفضل حلياه أمثل".  12.1.2021
محاضرة للتوجيه الدراسي مع السيد أسامة عباس بعنوان "سوق العمل وفرص االندماج".  13.1.2021

املعلوماتي,  األمن  مبوضوع   IBM شركة  مع  "زوم"  تطبيق  عبر  11م  اان,  11أ,  الصفوف  لطالب  لقاء   19.1.2021
من اعداد األستاذ يامن روك.

.2021 بداية امتحانات الدبلوم ملوعد شتاء   25.1.2021
بداية االمتحانات الفصلية.  25.1.2021

أحمد  الدكتور  قبل احملاضر  العاشرة من  الصفوف  تطبيق "زوم" لطالب  محاضرة توجيه دراسي عبر   26.1.2021
أسدي , بعنوان "أطلق طاقاتك واصنع مستقبلك".

لقاء بني جميع طالب الصفوف الثانية عشرة مع مدير وادارة املدرسة عبر تطبيق "زوم", حول تعليمات   27.1.2021
وزارة املعارف مبا يخص امتحانات البجروت ونزاهتها.

الهايتك",  عالم  في  والريادة  "االبتكار  بعنوان  طه,  هشام  احملاضر  قبل  من  الدراسي  للتوجيه  محاضرة   27.1.2021
للصفوف: 11أ,11أ1, 11ن , 11م.

.2021 بداية امتحانات البجروت ملوعد شتاء   1.2.2021
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محاضرة للتوجيه الدراسي من قبل احملاضر أشرف سلفيتي, بعنوان "بناء الذات والثقة بالنفس".  9.2.2021
محاضرة للتوجيه الدراسي من قبل احملاضر أشرف قرطام, بعنوان "مهارات التفوق الدراسي".  9.2.2021

الثانية عشرة مع جامعة تل أبيب. يوم مفتوح لطالب الصفوف   9.2.2021
التقييم للصفوف العاشرة واحلادية عشرة. بداية اجتماعات   23.2.2021

ورشة عمل حتضيرية ألسبوع القيم مع املستشارة رائدة.  25.2.2021
بداية أسبوع القيم وفعالية افتتاحية "القيم في الظروف الراهنة", للصفوف العاشرة بإشراف املستشارة   1.3.2021

رائدة حسن.
الثاني عشر املوهوبني. فعالية صفية لطالب   1.3.2021

اللغة العربية.  لقاء عبر تطبيق "زوم" مع البروفسور جريس خوري ضمن فعاليات أسبوع   2.3.2021
مع  االع��الم"  في  والقيم  العنف  "جرائم  مبوضوع  العاشرة  للصفوف  القيم  أسبوع  ضمن  محاضرة   2.3.2021

الصحفي وائل عواد. ولقاء مبوضوع "قيم التواصل املجتمعي" مع املرشدة سمر عزايزة. 
الكورونا, وذلك ضمن موضوعي  التطعيم ضد  تلقي  أ1 عن ضرورة  العاشر  توعوّي  لطالب  فيلم  انتاج   2.3.2021

البيولوجيا والبيوتكنولوجيا, باشراف املربيات د. سهير بشارات وعرين خمايسي.  
والقضاء" مع احملامية  املجتمع  ما بني  التحرشات اجلنسية  الوعي مبوضوع  محاضرة مبوضوع "رفع    3.3.2021

حنان مرجية.
محاضرة مبوضوع "من احملنة الى املنحة"- العطاء نهج حياة مع العامل االجتماعي سعيد عابد.  3.3.2021

ورشة عمل مبوضوع "قيم املساواة واجلندر" مع العامل االجتماعي ابراهيم طه.   3.3.2021
محاضرة للتوجيه الدراسي بعنوان "قوة التغيير وبناء االستراتيجيات" مع احملاضر أحمد أسدي.  4.3.2021

الله. محاضرة مبوضوع "تأثير الكورونا على العائالت في املجتمع العربي" للعاملة االجتماعية سامية عطا   4.3.2021
املختلفة  التعليمية  "املواضيع  بعنوان  عباس,  أسامة  احملاضر  قبل  من  ال��دراس��ي  للتوجيه  محاضرة   4.3.2021

وحتديات القبول".
فعالية اختتامية ألسبوع القيم مع املربني.     5.3.2021

يوم املرأة العاملي.  8.3.2021
بداية عطلة االسراء واملعراج ملدة يومني.  10.3.2021

واملعلمني,  املوهوبني  صفوف  طالب  مبشاركة  ابريق  أشرف  البروفسور  مع  الكيميائي"  "نوتات  أمسية   11.3.2021
أدار البرنامج  الطالبة تسنيم مغاربة  من الثاني عشر م, وأشرف على اعداده الزميلة ايات استيتة مركزة 

صفوف املوهوبني. 
توزيع الشهادات الفصلية.  12.3.2021

لقاء للصفوف 12 م1 و12م2, ضمن سلسلة لقاءات مبرمجه لبرنامج دروس الهايتك من قبل "تسوفن",   12.3.2021
مبا يتعلق بالتحديات لالنخراط في عالم الهايتك واستضافة املهندس سامر أبو سمره.

اعداد  من  عشرة,  احلادية  الصفوف  لطالب  سدران  أنوار  التغذية  أخصائية  مع  "زوم"  تطبيق  عبر  لقاء   12.3.2021
املربية هبة أبو أحمد- مركزة التربية االجتماعية.

العودة الى التعليم الوجاهي في املدرسة بعد انقطاع من بداية السنة الدراسية.  15.3.2021
العاشرة واحلادية عشرة,  الصفوف  الرياضية والتي استمرت أسبوعا كامال وشملت جميع  األيام  بداية   15.3.2021

من اعداد طاقم معلمي التربية البدنية.
بداية فعاليات األسبوع الرياضي جلميع الصفوف العاشرة واحلادية عشرة.  17.3.2021

لقاء عبر تطبيق "زوم" مع املخرجة عبير زيبق وعرض فيلم من اخراجها "نساء احلرية".   18.3.2021
الثانية عشرة. بداية التصوير للصفوف   18.3.2021

االحتفال بيوم األم مببادرة من مجلس الطالب ومركزة التربية االجتماعية- هبة أبو أحمد.  19.3.2021
حفل زجل مع الشاعر متيم األسدي.  19.3.2021

برنامج "העצמה רגשית" للصف احلادي عشر ب2 والذي شمل سلسلة لقاءات مع األستاذ  بداية   19.3.2021
سعيد عليمي مبرافقة املربية عرين عودة.

طالب  ثالثة  وحصول  استيتة,  ايات  املربية  مبرافقة   MUN GAL مبؤمتر  املوهوبني  الطالب  مشاركة   19.3.2021
على جوائز.
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أبو 69 هبة  االجتماعية  التربية  مركزة  اعداد  من  كومباس",  "الفالمنكو  لفرقة  الفالمنكو  لرقص  عروض   22.3.2021
أحمد.

اللغة العربية. أ1 ضمن أسبوع  مسابقة للغة العربية للصف العاشر   24.3.2021
اللغة العربية. لقاء مع الشاعر سامي مهنا ضمن أسبوع   24.3.2021

من  طالبية,  مواهب  وعرض  مسابقات  محاضرات,  شملت  والتي  العربية  اللغة  أسبوع  فعاليات  اختتام   25.3.2021
اعداد طاقم معلمي اللغة العربية.

اجتماع هيئة تدريسية.  26.3.2021
صفورية  في  املدرسة  ملعلّمي  وجولة  البيئة.  معلمي  طاقم  اعداد  من  األرض,  يوم  ألحياء  زراعة  فعاليات   29.3.2021

احتفاال بنهاية الفصل. 
يوم األرض.  30.3.2021

بداية عطلة الربيع وعيد الفصح.  30.3.2021
بداية شهر رمضان املبارك.  13.4.201

الثاني. بداية الفصل   19.4.2021
بداية برنامج اإلسعاف األولي للصفوف العاشرة, باشراف مركزة الصحة املربية حنان قاسم.  26.4.2021

اجتماع ملربي الصفوف.  27.4.2021
2019 على شهادات متيّز من وزارة املعارف. 27 طالب من خريجي عام  االحتفال بحصول   30.4.2021

.2021 بداية امتحانات الدبلوم ملوعد صيف   30.4.2021
االحتفال بعيد الفطر السعيد مع املنشد وسام مروات.   6.5.2021

.2021-2022 بداية التسجيل للصفوف العاشرة للعام الدراسي   6.5.2021
جلنة لفحص موضوع التداخل االجتماعي لصفوف الثانية عشرة واحلادية عشرة, باشراف املربية خولة   7.5.2021

قنانبة- مركزة موضوع التداخل االجتماعي واملربية انعام عزايزة.
أول أيام عيد الفطر السعيد.  13.5.2021

اضراب شامل للجماهير العربية في البالد تضامنا مع األقصى وأهالي الشيخ جراح.  18.5.2021
.2021 بداية امتحانات البجروت ملوعد صيف   19.5.2021

الثانية عشرة حتضيرا حلفل تخرج الفوج ال69. اجتماع ملربي الصفوف   20.5.2021
بداية االمتحانات السنوية.  24.5.2021

فعالية فطور صفي للصفوف العاشرة, بإشراف املستشارة رائدة حسن.  25.5.2021
اصدار هويات جلميع طالب الصفوف العاشرة في وزارة الداخلية.   27.5.2021

اليوم املفتوح للتوجيه الدراسي, من اعداد طاقم االستشارة في املدرسة وبالتعاون مع جمعية سنبدأ.  28.5.2021
رحلة املعلمني الى هضاب اجلوالن.  1.6.2021

الثانية عشرة حتضيرا حلفل تخرج الفوج ال69.  اجتماع ملربي الصفوف   2.6.2021
بداية لقاءات مدير املدرسة مع الطالب املوهوبني اجلدد.  4.6.2021

اجتماع هيئة تدريسية.  8.6.2021
اجتماع ملربي الصفوف العاشرة حول برنامج تقليص الفجوات للعطلة الصيفية.  9.6.2021

أ بالبطولة. الثاني عشر  الثانية عشرة وفوز الصف  دوري كرة القدم للصفوف   10.6.2021
الثانية عشر. توزيع أرواب التخرج جلميع طالب الصفوف   10.6.2021

حفل تخرج الفوج ال69.  15.6.2021
اجتماع هيئة تدريسية.  16.6.2021

احتفال للمعلمني مبناسبة انتهاء السنة الدراسية.  18.6.2021
الثالث" وبرنامج تقليص الفجوات.  انتهاء السنة الدراسية وبداية العطلة الصيفية وبرنامج "النصف   19.6.2021

  كل عام وأنتم بألف خير
أشرفت على إعداد هذا العدد من املجلة املربية رمي فايد
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الفوج التاسع والستون لعام 2021/2020
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69
صرح تربوي تعليمي ثقافي وطني عريق

مدرستي الحبيبة
يا أم كل وردة 
وأم كل مدرسة

مدرسـة اجلليـل التجريبية الثـانوية البلديـة - النـاصـرة

حتتفل بتخّرج

الفوج التاسع والستين

من طالبات وطالب الثاني عشر 
لعام 2020 - 2021


